Theo ó, S Nông nghip và Phát trin nông thôn hng dn, t vn các HTX nông nghip trên a bàn huyn
Hòa Vang t chc hot ng, bo m quy nh v xây dng nông thôn mi cp xã; rà soát, nghiên cu iu chnh, b
sung, trin khai hiu qu các chính sách h tr, chuyn giao, ng dng khoa hc công ngh, c gii hóa vào sn
xut, y mnh xúc tin thng mi, xây dng mô hình liên kt sn xut gn vi tiêu th sn phm...
S Công thng nghiên cu phát trin mô hình HTX qun lý kinh doanh ch, siêu th, trung tâm thng mi, ca
hàng t chn; h tr cho các HTX công nghip và tiu th công nghip v ng dng máy móc, thit b, công ngh
mi thông qua chng trình khuyn công; h tr HTX tham gia các hi ch trin lãm, kt ni cung cu, ng ký
nhãn hiu...
S Tài nguyên và Môi trng phi hp vi các s, ngành, qun, huyn rà soát qu t, to iu kin thun li cho các
HTX, HTX thuê t; hng dn, gii quyt vic giao t, thuê t, cp giy chng nhn quyn s dng t cho các HTX, t hp
tác qun lý, s dng theo úng quy nh ca pháp lut. S Xây dng ch trì, hng dn mô hình HTX qun lý nhà
chung c.
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