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TỈNH UỶ BÌNH THUẬN 
* 

Số 592-KL/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

Phan Thiết, ngày 26 tháng 11  năm 2014 
 

KẾT LUẬN  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) 

về chuyên ñề “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến 
nông - lâm - thủy sản tỉnh Bình Thuận ñến năm 2020” 

------- 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với Báo cáo chuyên ñề số 
210/BC-UBND, ngày 14/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh phát 

triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản tỉnh Bình Thuận ñến năm 

2020”; ñồng thời, nhấn mạnh một số vấn ñề sau:  

I- Về kết quả phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản 
giai ñoạn 2011 - 2014 

 Những năm qua, tuy còn không ít khó khăn, nhưng công nghiệp chế biến 
nông - lâm - thủy sản của tỉnh căn bản giữ ñược ổn ñịnh, có tăng trưởng khá, 
bình quân trên 13%/năm và luôn chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị toàn ngành 
công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chế biến biến nông - lâm - thủy sản 
tăng gần 3% và chiếm hơn 51% giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh(1); 
một số sản phẩm chủ lực giữ vững chất lượng, sản lượng ngày càng cao; ñã xuất 
hiện thêm một số sản phẩm mới,… 

Tuy nhiên, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản phát triển chưa 
tương xứng với tiềm năng, phần lớn các cơ sở chế biến nông - lâm - thủy sản có 
quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, giá trị gia tăng thấp, khả năng cạnh tranh kém; 
sản phẩm mới còn ít, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản chưa gắn chặt 
với bảo vệ môi trường.  

II- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 
thời gian tới 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải 
pháp thể hiện trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình tổ chức triển 
khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ñó, cần lưu ý một số mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp sau ñây: 

1. Phương hướng chung  

Phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản là nhiệm vụ quan 
trọng ñể thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần ñẩy nhanh tốc 
                                         
(1) Năm 2014, giá trị sản xuất ngành chế biến nông - lâm - thủy sản ñạt 12.495 tỷ ñồng, tăng 13,71%, chiếm 
59,21% tỷ trọng ngành công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu ñạt 135 triệu USD, tăng bình quân 2,5%/năm. 
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ñộ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp, thúc ñẩy tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, giải quyết việc làm và các vấn ñề xã hội, tạo sự tăng trưởng bền vững 
cho cả nền kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tập trung khai thác và phát huy tiềm năng và lợi thế của tỉnh, ñi ñôi với 
khuyến khích ñầu tư ñổi mới công nghệ, thu hút những nhà ñầu tư thật sự có 
năng lực, có công nghệ cao, bảo ñảm môi trường. Phát triển công nghiệp chế 
biến phải gắn liền với ñẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, khai thác, 
ñánh bắt, nuôi trồng thủy sản một cách bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể: Phấn ñấu giá trị sản xuất công nghiệp chế biến nông 
- lâm - thủy sản giai ñoạn 2015 - 2020 tăng bình quân 15,26 %/năm; ñến năm 
2015 tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản chiếm 52,36 
% so với giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh, ñến năm 2020 là 52,51%. 
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản 
giai ñoạn 2015 - 2020 tăng bình quân 16,1%/năm; ñến năm 2015 ñạt 151 triệu 
USD, chiếm 53,4% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh và ñến năm 2020 là 342 triệu 
USD, chiếm 57%. 

3. Về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

- Tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
và các quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến nông - lâm - 
thủy sản ñể có sự ñiều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ñi ñôi với triển khai 
thực hiện và vận dụng tốt các chính sách của Chính phủ phù hợp với tình hình 
thực tế của ñịa phương. Tiến hành rà soát, ñiều chỉnh các chính sách ñã có và 
bổ sung các chính sách mới ñể tạo ñiều kiện thúc ñẩy sản xuất nông nghiệp và 
công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản phát triển. Tập trung giải quyết, 
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 
tiếp cận nhanh, thuận lợi các chính sách về ñầu tư, ñổi mới công nghệ, về ñất 
ñai, về tín dụng... tạo môi trường thông thoáng ñầu tư phát triển công nghiệp 
chế biến tại ñịa phương.   

- Khuyến khích các doanh nghiệp ñầu tư chế biến các sản phẩm từ nguồn 
nguyên liệu ñịa phương và ñầu tư tăng năng lực sản xuất, ñổi mới công nghệ, 
nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nhằm ñáp ứng nhu cầu thị trường; qua 
hàng năm phấn ñấu giảm dần các sản phẩm sơ chế, tiến tới chấm dứt xuất thô 
nguyên liệu nông - lâm - thủy sản. Tạo ñiều kiện thuận lợi ñể hình thành các 
vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với ñẩy mạnh chế biến các loại sản 
phẩm của tỉnh như: các loại thủy sản, cao su, ñiều, thanh long, mủ trôm, rừng 
trồng và các loại gia súc, gia cầm. Triển khai thực hiện tốt các chính sách phát 
triển thủy sản theo Nghị ñịnh số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ ñể ñẩy mạnh 
phát triển năng lực tàu thuyền công suất lớn, khai thác xa bờ gắn với dịch vụ hậu 
cần và chế biến trên biển. 
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Thông qua các hình thức, cơ chế phù hợp, xây dựng mối liên kết chặt chẽ 
giữa vùng, người sản xuất nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm; giữ vững thương hiệu các sản phẩm truyền thống; nghiên cứu ña dạng 
hóa sản phẩm ñi ñôi với ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học - công 
nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong tất cả các khâu từ chế biến, bảo quản, ñóng 
gói, tiếp thị… 

- Huy ñộng nhiều nguồn lực ñể ñầu tư hạ tầng; trước hết là giao thông, 
ñiện, nước… Chú ý phối hợp và ñôn ñốc ñẩy nhanh tiến ñộ triển khai các khu, 
cụm công nghiệp, làng nghề chế biến nông - lâm - thủy sản; tập trung, nâng cấp 
các cảng cá hiện có và xây dựng mới các cảng cá trong quy hoạch (Khu công 
nghiệp Tuy Phong, Cụm công nghiệp Tân Bình 1, Tân Bình 2, Cụm Công 
nghiệp chế biến hải sản Mũi Né…) ñể ñáp ứng nhu cầu công nghiệp chế biến.   

 - Đẩy mạnh xúc tiến ñầu tư, xúc tiến thương mại, ña dạng hóa thị trường 
tiêu thụ cả nội ñịa và xuất khẩu, làm tốt công tác thông tin dự báo thị trường, tư 
vấn và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tiếp tục giữ vững thị trường truyền 
thống và mở rộng thêm các thị trường có tiềm năng.  

- Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường; kiên quyết xử lý, ngăn 
chặn triệt ñể các trường hợp gây ô nhiễm, tác ñộng xấu ñến môi trường sinh 
thái; từng bước di dời các cơ sở chế biến vào các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, làng nghề theo quy hoạch.  

- Làm tốt công tác ñào tạo nguồn nhân lực dưới nhiều hình thức ñể ñáp 
ứng yêu cầu phát triển công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp chế biến 
nông - lâm - thủy sản nói riêng. 

4. Căn cứ nội dung Kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 
lãnh ñạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, ñơn vị có liên quan triển khai 
thực hiện. 

Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Công Thương và Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi việc thực hiện Kết luận này. Định kỳ 
báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy ñể theo dõi, chỉ ñạo./. 

 
 

Nơi nhận:                                        
- Đảng ñoàn Hội ñồng nhân dân tỉnh; 
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành có liên quan;  
- Các ñồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

  
(ñã ký, ñóng dấu) 

 
 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 


