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Nhằm tổng hợp, rà soát thực tế tình hình tại địa phương liên quan đến công tác
quy hoạch, kinh tế hợp tác và doanh nghiệp vừa và nhỏ, sáng 31/10, Đoàn công tác của
Bộ Kế hoạch & Đầu tư do Thứ trưởng Đặng Huy Đông dẫn đầu đã có buổi làm việc với
lãnh đạo tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng đại diện lãnh đạo các Sở Ban
ngành liên quan của tỉnh làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.
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Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát
triển kinh tế hợp tác xã, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là những vấn đề rất sát với thực tế
cũng như nhu cầu của tỉnh. Theo báo cáo, từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
được Chính phủ phê duyệt, qua thời gian thực hiện thì đến nay nhiều nội dung đã không còn
phù hợp. Vì vậy tỉnh đã tiến hành các bước cơ bản điều chỉnh quy hoạch và chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội từ 2013-2020; song hiện đang gặp trở ngại về kinh phí.

Về tình hình phát triển loại hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã (HTX), hiện Quảng Nam có
191 HTX và 1 Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại và đầu tư; với tổng vốn điều
lệ là 18 tỷ đồng; tổng doanh thu bình quân của HTX hàng năm đạt 4 tỷ đồng /1 HTX… Bên
cạnh những chuyển biến tích cực, khu vực kinh tế hợp tác, HTX tỉnh nhà còn chậm và chưa
đồng đều, năng lực nội tại còn hạn chế ; tỷ lệ các HTX khá giỏi còn thấp, chỉ chiếm 44% tổng
số HTX. Ngoài ra, những khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, khoa học công nghệ, thị trường tiêu
thụ sản phẩm; trình độ quản lý, năng lực điều hành của một bộ phận cán bộ chủ chốt HTX còn
bất cập; chất lượng một số dịch vụ của HTX còn yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng.
Đối với tình hình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, toàn tỉnh có hơn 4.000 doanh nghiệp
đang hoạt động, trong đó số doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 92%. 6 tháng đầu năm
2013, số doanh nghiệp có lãi chiếm khoảng 54%.

Theo Thứ trưởng Đặng Huy Đông, đánh giá cao những thông tin cũng như những đề xuất sát
với thực tế của địa phương. Tuy nhiên, Quảng Nam là 1 trong 4 tỉnh chưa có quy hoạch đến
2020. Vì vậy, ngoài việc xúc tiến nhanh quy hoạch này, tỉnh cũng cần tính đến bước đột phá
riêng của tỉnh để có chiến lược phát triển phù hợp; tính toán và thống nhất lại việc quản lý và
đề ra thời kỳ cho quy hoạch…
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Trên cơ sở những bất cập giữa chủ trương và thực tế mà tỉnh đề đạt, Bộ sẽ tổng hợp, rà soát
và có giải pháp tham mưu Chính phủ điều chỉnh trong thời gian tới.

Hiền Viên – Trung Hiếu

Nguồn: http://www.qrt.vn/
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