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QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ðề án Phát triển kinh tế tập
thể tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2006 - 2010
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 và Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP
ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Hợp
tác xã năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số
chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã;
Căn cứ Quyết ñịnh số 272/2005/Qð-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010);
Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 182/KHðT-ðKKD ngày
13/11/2006,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế giai
ñoạn 2006-2010 (dưới ñây viết tắt là ðề án) với những nội dung chủ yếu sau:
I. QUAN ðIỂM PHÁT TRIỂN
1. Thực hiện chính sách khuyến khích, tạo ñiều kiện phát triển vững chắc
kinh tế tập thể (KTTT) góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh, thu hút nhiều lao
ñộng.
2. Phát triển KTTT trên khắp ñịa bàn toàn tỉnh với các lĩnh vực, ngành nghề
có lợi thế, với nhiều hình thức hợp tác ña dạng mà nòng cốt là Hợp tác xã (HTX).
3. Khơi dậy ý thức tự vươn lên của các tổ chức KTTT, ñồng thời có sự hỗ trợ
của Nhà nước tạo ñiều kiện cho khu vực kinh tế này phát triển ñích thực, có hiệu
quả.
II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát:
- Phát triển kinh tế tập thể với tốc ñộ tăng trưởng hợp lý và bền vững; phấn
ñấu cùng với kinh tế nhà nước giữ vai trò nền tảng trong nền kinh tế của tỉnh.
- Phát triển số lượng, coi trọng củng cố nâng cao hiệu quả, mở rộng hoạt
ñộng của KTTT theo ñúng các quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
- Tạo việc làm và tăng thu nhập ổn ñịnh cho xã viên.
2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

