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NHỮNG KHÓ KHĂN KHI XÂY
DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI
HÀNG NĂM CHO CÁC XÃ NGHÈO
TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội là công việc hàng năm của
các xã, nhưng từ trước đến nay công việc đó do bộ phận trực
của UBND xã soạn thảo
Yêu cầu?
- Đáp ứng kinh tế thị trường, tính dân chủ, đồng thuận
của người dân;
- Có nhiều người tham gia;
- Thế mạnh, đặc thù của xã;
- Thể hiện tính dài hạn
Thông qua dự án “3EM”, chúng tôi đã tiến hành hỗ trợ 23 xã
khó khăn nhất của tỉnh Đăk Nông xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội định hướng thị trường có sự tham gia từ
năm 2012.

Phương pháp tổ chức và xây
dựng kế hoạch
Dựa trên quy hoạch phát triển kinh tế của huyện, tỉnh.

Soạn thảo “Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội định hướng thị trường có sự tham gia”

Kế hoạch được xây dựng từ thôn/buôn/bon với sự tham
gia của người dân, sử dụng các công cụ: phân tích SWOT,
xây dựng cây vấn đề, cây mục tiêu.

*23 xã đều là xã nghèo, tỷ lệ hộ nghèo 40-50%
*Dân tộc thiểu số trên 30%,
* chưa có định hướng phát triển kinh tế rõ rệt,
* khả năng huy động sức dân vào phát triển
kinh tế xã hội rất hạn chế.

Những khó khăn khi xây dựng và thực
hiện kế hoạch (tt)

* Quy hoạch vùng sản xuất của tỉnh,
huyện không đầy đủ, cụ thể.
*

* Người dân gặp khó khăn trong việc
tiếp cận nguồn vốn đầu tư nên chưa
yên tâm sản xuất.

*Số mục ưu tiên trong sản xuất quá nhiều trong
khi năng lực của người sản xuất và khả năng
tài chính không theo kịp.

*Tính

kinh tế thị trường đối với sản phẩm chủ
lực chưa thể hiện rõ, chưa nắm rõ được khả
năng thực hiện mắt xích nào trong chuỗi giá trị
hàng hóa.

*Về kinh tế: các xã có tổng thu nhập thấp, khả
năng thích ứng không cao;

*Tính

bền vững trong sản xuất nông nghiệp
chưa đạt;

*Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất không đáp ứng
được hoặc chậm trễ.

*Dự báo trung hạn thị trường còn yếu nên tính
kinh tế thị trường chưa tác động đến sản xuất;

*Tâm lý, cách suy nghĩ của người sản xuất chưa
theo kịp kinh tế thị trường.

*Tập huấn

phương pháp xây dựng kế hoạch và
các công cụ kèm theo khi xây dựng kế hoạch
từ thôn, xã đến huyện.

*Cần

có quy hoạch đất đai tương ứng với các
đặc điểm, khí hậu, khả năng cung cấp nước,…
đến từng thôn, xã, huyện càng chi tiết càng
tốt.

*Tích

cực triển khai cấp Sổ quyền sử dụng đất
cho nông hộ, tạo điều kiện cho họ tiếp cận vốn
và yên tâm sản xuất.

*Tập

huấn nông dân kỹ thuật trồng trọt, chăn
nuôi những cây trồng, vật nuôi được ưu tiên,
đặc trưng cho vùng; các kỹ thuật, biện pháp
để đạt được tiêu chí do thị trường yêu cầu.

*Tập

huấn chuỗi giá trị và lựa chọn mắt xích
cần thiết trong chuỗi giá trị để đạt giá trị cao
nhất.

*Hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức phi chính

phủ trong và ngoài nước các khâu: cơ sở hạ
tầng cho xã, thôn, chính sách vay vốn, chi trả
các lớp tập huấn.

Trân trọng cám ơn
Quý vị đã theo dõi

