
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Phú Yên, ngày     tháng    năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

V/v Vận động thành lập Hợp tác xã lĩnh vực thủy sản 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025 
 

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy 

về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến 

bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo 

chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế; 

Căn cứ Chương trình hành động số 05/CTr-UBND ngày 06/8/2021 của 

UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 

2021-2030 theo Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch vận động thành lập Hợp tác xã (HTX) lĩnh 

vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025, với những nội dung 

chính như sau:  

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

- Tuyên truyền, vận động, tư vấn giúp ngư dân hiểu được lợi ích khi tham gia 

HTX kiểu mới nhất là HTX lĩnh vực thủy sản, vừa phát triển kinh tế, vừa thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

- Thành lập HTX đăng ký hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh lĩnh vực 

thủy sản nhằm tạo công việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới 

có hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Thành lập Ban vận động thành lập HTX hoạt động lĩnh vực thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025. 

- Năm 2022, vận động thành lập tối thiểu 01 HTX hoạt động dịch vụ khai 

thác cá ngừ đại dương theo Luật Hợp tác xã năm 2012. 

- Phấn đấu đến cuối năm 2025, có 01 Liên hiệp HTX, 03 HTX đăng ký 

dịch vụ sản xuất kinh doanh lĩnh vực thủy sản theo Luật Hợp tác xã năm 2012. 

II. THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN HTX LĨNH VỰC THỦY SẢN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển hợp tác xã nông nghiệp 

(HTXNN) giai đoạn 2018-2020: 

- Giai đoạn 2018-2020 các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã vận động 

thành lập mới được 37 HTXNN [tại Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 
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17/8/2018 về phê duyệt điều chỉnh và bổ sung Đề án Đổi mới phát triển và nâng 

cao hiệu quả Kinh tế tập thể (KTTT), HTX tỉnh Phú Yên để phù hợp với Đề án 

phát triển 15.000 HTXNN hoạt động hiệu quả đến năm 2020: giao chỉ tiêu thành 

lập mới 25 HTXNN]. 

- Riêng đối với HTXNN hoạt động lĩnh vực thủy sản : Từ cuối năm 2020 

đến nay (tháng10 năm 2021), đã thành lập mới được 05 HTXNN tổng hợp có hoaṭ 

đôṇg trong liñh vưc̣ thủy sản : HTX nông lâm thủy sản Thạch Tuân; HTX nông 

lâm ngư nghiệp Thuận Thiên, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa; HTX TM-

DV nông nghiêp̣ Thành Công , xã Sơn Hà, huyêṇ Sơn Hòa; HTXNN KDTH Sông 

Cầu, thôn Hòa An , xã Xuân Cảnh , thị xã Sông Cầu; HTX Nông Lâm Thủy sản 

Công nghê ̣cao Phú Yên, xã Sơn Thành Tây, huyêṇ Tây Hòa. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện, khó khăn và nguyên nhân: 

a) Đánh giá chung: 

Mặc dù số lượng HTXNN được thành lập mới giai đoạn 2018-2020 vượt chỉ 

tiêu về số lượng HTXNN được giao tại Đề án phát triển 15.000 HTXNN hoạt động 

hiệu quả đến năm 2020; tuy nhiên, là một tỉnh có lợi thế về biển, nhất là nghề đánh 

bắt cá ngừ, tỉnh ta vẫn chưa thành lập được HTX chuyên ngành thủy sản, HTX 

nghề cá. Một số HTX mới thành lập từ cuối năm 2020 đến nay tuy có mô hình sản 

xuất kinh doanh thủy sản nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng giá trị sản xuất kinh 

doanh của HTXNN. Vì vậy, việc thành lập HTX chuyên ngành thủy sản, HTX 

nghề cá hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012 là nhiệm vụ cần thiết phải thực 

hiện để góp phần phát huy sức mạnh ngành thủy sản của tỉnh nhà trong việc thực 

hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, góp phần hỗ trợ ngư dân khai thác và 

nuôi trồng thủy sản có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, đáp ứng theo nguyện vọng giúp 

ngư dân yên tâm bám biển, ổn định và nâng cao thu nhập. 

b) Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân: 

- Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 24 HTX đánh bắt thủy sản được thành lập từ 

những năm 1997-1999 mục đích tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, 

không có sự chuẩn bị kỹ càng về nhân sự, máy móc, phương thức hoạt động,...đã 

ngưng hoạt động (từ năm 2005) nhưng vẫn tồn tại trên danh nghĩa chưa giải thể 

được do có nợ đọng đang chờ chủ trương xóa nợ của nhà nước sau đó tiến hành 

thực hiện việc giải thể theo quy định. Điều này gây tâm lý ái ngại, e dè cho ngư 

dân về mô hình HTX đánh bắt thủy sản kiểu cũ. 

- Việc tuyên truyền vận động thành lập HTX kiểu mới nói chung nhất là 

trong lĩnh vực thủy sản gặp không ít khó khăn do việc thành lập HTX kiểu mới 

phải dựa trên tinh thần tự nguyện, các thành viên phải thật sự hiểu rõ những thuận 

lợi khi thành lập HTX từ đó cùng nhau góp vốn, cùng nhau sản xuất kinh doanh và 

chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Riêng đối với lĩnh vực đánh bắt thủy sản, thành 

viên phải thực sự đủ năng lực về tài chính để đóng tàu cá công suất lớn, đầu tư ngư 

cụ, trang thiết bị,...hiểu về kỹ thuật đánh bắt cá xa bờ, liên hệ hợp tác với các đơn 

vị, cơ sở tiêu thụ hải sản..., chuẩn bị phương án sản xuất kinh doanh, phương án 

ứng phó với rủi ro, vướng mắc đặc thù trong nghề biển. Nếu không, sẽ lại theo “vết 

xe đổ”, thành lập “có lệ” vì yêu cầu của chính quyền các cấp, trong trường hợp dịch 
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bệnh, thiên tai,...như hiện nay, càng dễ có nguy cơ vừa mới thành lập đã gặp khó 

khăn không thể hoạt động được, nhanh chóng tan rã, bế tắc. 

III. CÁC NỘI DUNG 

1. Thành lập Ban tuyên truyền, vận động thành lập HTX hoạt động, sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 

2021-2025. 

2. Tổ chức tuyên truyền và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền, vận động ngư dân, tổ chức, doanh nghiệp thành lập HTX hoạt động, sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ lĩnh vực thủy sản. 

3. Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX lĩnh vực thủy sản, xây 

dựng và nhân rộng mô hình HTX thủy sản kiểu mới liên kết sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị bền vững. 

4. Hỗ trợ tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế đối với các HTX lĩnh 

vực thủy sản giai đoạn 2021-2025. 

5. Hỗ trợ, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại các Kế hoạch 

của UBND tỉnh: Số 98/KH-UBND ngày 18/5/2021 thực hiện Đề án lựa chọn, 

hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025; số 192/KH-UBND ngày 26/10/2021 về việc phát triển KTTT, HTX 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

6. Đánh giá, tổng kết và nhân rộng mô hình HTX thủy sản kiểu mới, hoạt 

động đúng bản chất theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ 

1. Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương bố trí vốn đầu tư phát triển 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản 

hướng dẫn. 

2. Kinh phí lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia và các 

chương trình đầu tư công giai đoạn 2021-2025.  

3. Kinh phí vận động, huy động từ các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức 

quốc tế và kinh phí hợp pháp khác. 

 4. Kinh phí đóng góp từ các tổ chức KTTT và các doanh nghiệp liên kết 

với tổ chức KTTT, HTXNN. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên minh HTX tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức các lớp tuyên truyền 

cho ngư dân, các sáng lập viên, các HTX có hoạt động lĩnh vực thủy sản tại thành 

phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa, huyện Tuy An để vận động tư 

vấn hỗ trợ thủ tục thành lập HTX, Liên hiệp HTX lĩnh vực thủy sản. 

- Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền tư vấn ngư dân, các sáng lập viên 

tham gia vào HTX, tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về 

HTX, KTTT. 



4 
 

 
 

- Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất cho sáng 

lập viên. Tạo điều kiện cho HTX tiếp cận vay vốn Quỹ hỗ trợ Phát triển HTX và 

các nguồn vốn vay hợp pháp khác. 

- Phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu 

tiên cán bộ thu hút từ chính sách hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp 

đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX theo Quyết định số 1804/QĐ-

TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ 

phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện đưa các sản phẩm HTX tham gia xúc tiến thương 

mại, tham gia hội chợ một cách ổn định và bền vững. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân 

liên quan thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

phục vụ ngành thủy sản; tham mưu thành lập Ban tuyên truyền, vận động thành 

lập HTX. 

- Chủ trì, tổ chức phổ biến, tuyên truyền thông tin các văn bản pháp luật, 

triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ của Đảng, nhà nước về ngành thủy sản (Luật 

Thủy sản 2017 và các văn bản khác có liên quan) cho các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện để ngư dân bám biển sản xuất kết hợp với bảo vệ 

chủ quyền biển đảo. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị, tổ chức để hỗ trợ 

về con giống, hỗ trợ kỹ thuật đánh bắt và nuôi trồng thủy sản để đảm bảo chất 

lượng và quy trình công nghệ. 

- Hướng dẫn phổ biến vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản, có sự tham gia 

tích cực của tổ cộng đồng; triển khai mô hình ứng dụng các trang thiết bị hiện đại 

trong khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản; góp phần hỗ trợ 

ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển nghề khai thác hải sản xa bờ, phát triển 

sản phẩm cá ngừ. 

- Cập nhật thông tin về quan trắc môi trường và giá cả thị trường cho các 

HTX, thành viên HTX và các Nghiệp đoàn nghề cá trên địa bàn tỉnh. 

- Hỗ trợ trong việc giới thiệu doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh lĩnh 

vực thủy sản nhằm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của HTX thủy sản. 

- Phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh trong việc tuyên truyền cho 

ngư dân hiểu được lợi ích của việc tham gia HTX kiểu mới cũng như HTX thủy 

sản, vận động ngư dân thành lập HTX thủy sản. 

- Chủ trì, hướng dẫn cơ chế chính sách về HTXNN nói chung và HTX thủy 

sản nói riêng; tạo điều kiện cho các HTX thủy sản tham gia các dự án liên kết sản 

xuất và tiêu thụ theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của 

HĐND tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo định kỳ 1 năm/lần hoặc 

đột xuất theo yêu cầu của cấp trên về kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh; đồng thời 

tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 
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Riêng kết quả thực hiện năm 2021, tổng hợp báo cáo chậm nhất vào ngày 

15/02/2022 để kịp thời đánh giá kết quả thực hiện và tiếp tục đưa ra giải pháp, 

phương án phù hợp để đạt kết quả tốt hơn cho năm 2022 và các năm tiếp theo. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có chức năng quản lý nhà 

nước đối với KTTT, HTX theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao tại các Kế 

hoạch của UBND tỉnh: Số 98/KH-UBND ngày 18/5/2021 thực hiện Đề án lựa 

chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2025; số 192/KH-UBND ngày 26/10/2021 về phát triển KTTT, 

HTX giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan. 

- Tham gia thực hiện một số nội dung hỗ trợ của Kế hoạch này phù hợp 

lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành.  

4. Liên đoàn Lao động tỉnh: 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển Nghiệp đoàn nghề cá tại các địa phương 

trọng điểm về thủy sản, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân trên biển, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh 

tế biển đảo. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên rà soát, kiểm tra, nắm 

bắt kịp thời các khó khăn vướng mắc của đoàn viên nghiệp đoàn và ngư dân, để có 

biện pháp phối hợp giải quyết, góp phần giữ vững niềm tin cho người dân yên tâm 

vươn khơi bám biển phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

- Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tuyên truyền, vận 

động ngư dân tham gia mô hình HTX thủy sản kiểu mới. 

5. UBND: Huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa, Sông Cầu và thành phố 

Tuy Hòa:  

- Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh triển khai thực hiện 

có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao tại các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 

98/KH-UBND ngày 18/5/2021 thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng 

mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; số 

192/KH-UBND ngày 26/10/2021 về phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan. 

- Chủ động chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tổ chức tư vấn, 

hướng dẫn cho các sáng lập viên nhất là thành viên các nghiệp đoàn nghề cá, 

những người thật sự có nguyện vọng và mong muốn thành lập HTX về hồ sơ, thủ 

tục để thành lập ít nhất 01 mô hình HTX thủy sản hoạt động theo Luật HTX năm 

2012 vào quý I năm 2022, để làm mô hình điểm từ đó tạo động lực, niềm tin để 

nhân rộng. 

- Điều tra, khảo sát các mô hình tổ chức sản xuất thủy sản của ngư dân 

đang hoạt động trên địa bàn, định hướng họ quan tâm xây dựng mô hình HTX 

theo mô hình tổng hợp, đa chức năng vừa sản xuất kinh doanh vừa làm dịch vụ hỗ 

trợ cho ngư dân. 

- Chủ trì tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân trên địa bàn tham gia xây 

dựng phát triển HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012, hoạt động có hiệu 
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quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm thúc đẩy sản xuất, ổn 

định và nâng cao đời sống cho ngư dân trên địa bàn quản lý. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, hàng năm báo cáo kết quả thực 

hiện, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và UBND tỉnh.  

6. Đề nghị các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh: 

Chủ động tham gia phối hợp với các sở, ngành, Liên minh HTX tỉnh để 

triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

7. Các doanh nghiệp, nghiệp đoàn nghề cá, cá nhân trên địa bàn tỉnh: 

- Động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên Nghiệp đoàn, người có đủ năng 

lực, bản lĩnh, tâm huyết, tạo được lòng tin trong ngư dân đứng ra khởi nghiệp, vận 

động, đoàn kết mọi người cùng nhau hợp tác thành lập HTX, gắn kết ngư dân tạo 

nên sức mạnh tập thể. 

- Người sáng lập và thành viên chủ động xây dựng kế hoạch, phương án 

sản xuất kinh doanh bài bản, khả thi phù hợp với tình hình thực tế trong đánh bắt 

và kinh doanh thủy hải sản của địa phương và khả năng thực sự của thành viên 

HTX từ nhân lực, vốn, máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng, địa bàn hoạt động, đối tác 

thu mua,... 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa 

phương để được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, vận dụng chủ trương, chính sách, quy 

định hiện hành liên quan đến phát triển KTTT, HTX, ngành thủy sản để thành lập 

và duy trì phát triển Liên hiệp HTX thủy sản, HTX thủy sản. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Phú Yên: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Kế hoạch này để 

cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức KTTT và nhân dân hiểu, tích cực hưởng ứng và 

triển khai thực hiện.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để 

tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT(b/c); 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;  

- BCĐ đổi mới phát triển KTTT tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các hội, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;      

- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Tấn Hổ 
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