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2. Mục tiêu, ñịnh hướng xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác
hải sản xa bờ (Hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ sau ñây gọi là HTX)
a) Mục tiêu
ðề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh
Quảng Ngãi, giai ñoạn 2015 - 2020 nhằm thành lập thêm 03 HTX và hỗ trợ phát triển
11 HTX (bao gồm 08 HTX ñã thành lập giai ñoạn 2011- 2015 và 03 HTX chuẩn bị
thành lập giai ñoạn 2015 - 2020), ngoài ra hỗ trợ phát triển cho các HTX phát sinh
ñược thành lập theo nhu cầu tại ñịa phương trong giai ñoạn 2015 – 2020 nhưng phải
ñảm bảo theo ñịnh hướng mô hình HTX theo ðề án này.
b) ðịnh hướng xây dựng mô hình HTX
- HTX theo ðề án này có tính chất ñặc thù, vừa ñáp ứng yêu cầu về phát triển
kinh tế vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển
ñảo của Tổ quốc.
- HTX thành lập ñể khai thác hải sản xa bờ, dịch vụ hậu cần nghề cá và một số
dịch vụ khác liên quan ñến lĩnh vực thủy sản. Mỗi HTX có tối thiểu 20 thành viên và
tối thiểu 20 tàu cá có công suất ≥ 90CV tham gia khai thác hải sản xa bờ, tự nguyện
ñăng ký thành lập và hoạt ñộng theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Thành viên HTX là
các chủ tàu có công suất tàu ≥ 90CV, cá nhân, hộ gia ñình và pháp nhân có ñủ ñiều
kiện tham gia theo quy ñịnh của Luật Hợp tác xã năm 2012.
- Thành viên tham gia HTX phải sử dụng các khâu dịch vụ hậu cần nghề cá do
HTX tổ chức theo hợp ñồng dịch vụ và thực hiện tổ chức sản xuất khai thác, tiêu thụ
theo ñiều lệ của HTX.
3. Kế hoạch thời gian, ñịa ñiểm thành lập và số lượng HTX ñược hỗ trợ trong
giai ñoạn 2015 - 2020
a) Thành lập HTX
- Năm 2016: thành lập 01 HTX tại xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) và 01 hợp
tác xã khai thác, nuôi trồng và dịch vụ nghề cá xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn);
- Năm 2017: thành lập 01 HTX tại xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn).
b) Hỗ trợ phát triển
Hỗ trợ 11 HTX, cụ thể:
- 08 HTX ñã hoàn thành việc thành lập trong giai ñoạn 2011 - 2015, bao gồm:
7 HTX thành lập theo ðề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác
hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011 – 2015 (Quyết ñịnh số 58/Qð-UBND
ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh) và 01 HTX thành lập theo nhu cầu tại ñịa phương,
ñó là các HTX tại các xã: Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Nghĩa An, Nghĩa Phú (thành phố
Quảng Ngãi); Phổ Thạnh, Phổ Quang (huyện ðức Phổ); Bình Chánh (huyện Bình
Sơn) và Hợp tác xã dịch vụ hậu cần và khai thác thủy sản Lý Sơn – Hoàng Sa (huyện
Lý Sơn).

