
TỈNH UỶ BÌNH THUẬN
*

Số 615 -KL/TU 

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

Phan Thiết, ngày 12 tháng 01 năm 2015

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

về chuyên đề “Hệ thống giải pháp giữ vững 
thương hiệu nước mắm Phan Thiết” 

-------

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với Báo cáo chuyên đề  số 
234/BC-UBND, ngày 17/11/2014 về “Hệ thống giải pháp giữ vững thương hiệu 
nước mắm Phan Thiết” do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị; đồng thời, nhấn mạnh 
một số vấn đề sau: 

1. Đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua
Nước mắm Phan Thiết là một sản phẩm truyền thống lâu đời, có hương 

vị khá đặc trưng, được người tiêu dùng ưa chuộng và đã có thương hiệu trên thị 
trường trong và ngoài nước. Thời gian  qua, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình 
trên địa bàn thành phố Phan Thiết đã tích cực đầu tư sản xuất, sản lượng nước 
mắm ngày càng tăng lên, chất lượng được nâng dần, mẫu mã bao bì được chú ý 
cải tiến,…đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

Trong điều kiện cạnh tranh hiện nay, chất lượng hàng hóa nói chung và 
chất lượng nước mắm Phan Thiết nói riêng cần phải được hết sức quan tâm; tuy 
nhiên, trên thực tế, còn một số cơ sở sản xuất nước mắm chưa chú trọng đúng 
mức đến việc nâng cao chất lượng, chưa đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; một số 
đại lý, cơ sở sản xuất còn chạy theo lợi nhuận đơn thuần, pha trộn, đóng chai, 
làm giả nước mắm Phan Thiết…, ảnh hưởng không ít đến đến uy tín, thương 
hiệu sản phẩm nước mắm Phan Thiết. 

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ và giải 

pháp chủ yếu được thể hiện trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, 
nhấn mạnh một số yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

2.1. Yêu cầu chung đặt ra là: Các doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất 
nước mắm tập trung  nâng cao chất lượng, giá trị, tính đặc thù của nước mắm 
Phan Thiết; thực hiện việc đóng chai, đóng gói với hình thức, mẫu mã đa dạng, 
phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thị trường, kiên quyết giữ vững uy tín, thương 
hiệu “Nước mắm Phan Thiết”.
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2.2. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung trong thời gian tới:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho các doanh nghiệp, 

tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất,  kinh doanh nước mắm nhận thức rõ ý 
nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng, giữ vững uy tín, thương 
hiệu của nước mắm Phan Thiết;  đây là vấn đề sống còn đối  với  một nghề 
truyền thống lâu đời của địa phương. Làm tốt công tác phổ biến các quy định 
của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất,  kinh 
doanh nước mắm.

- Khuyến khích  các doanh nghiệp,  hộ  gia  đình  đầu tư  nâng cấp  nhà 
xưởng, trang thiết bị sản xuất và kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất từ khâu 
nhập nguyên liệu cá, muối, cài nén, kéo rút cho đến bảo quản nhằm bảo đảm 
chất lượng sản phẩm, đi đôi với cải tiến về mẫu mã, nhãn mác, bao bì đóng gói, 
không ngừng phát triển thương hiệu “Nước mắm Phan Thiết”.

- Vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP, GMP…; đăng ký và thực hiện đầy đủ 
các yêu cầu về chỉ dẫn địa lý “Nước mắm Phan Thiết”; chấp hành nghiêm các 
qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm việc đăng ký, công bố 
chất lượng sản phẩm, niêm yết giá bán sản phẩm để nâng cao uy tín sản phẩm 
“Nước mắm Phan Thiết”.

- UBND các cấp làm tốt công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện 
cải cách thủ tục hành chính, tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh 
nghiệp, hộ sản xuất nước mắm phát triển. Đồng thời tăng cường đúng mức công 
tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về chất lượng, an toàn thực 
phẩm trong khâu sản xuất và lưu thông.

- Tích cực huy động các nguồn lực, tiếp tục đầu tư  xây dựng, cải tạo, 
nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại khu sản xuất tập trung đáp ứng yêu cầu về 
bảo vệ môi trường.

- Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ và tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu thương hiệu; đẩy mạnh tìm 
kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nước mắm cả nội địa và xuất khẩu. 

- Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết tích cực tuyên truyền, động viên người 
sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm giữ vững thương hiệu nước 
mắm Phan Thiết và phát huy vai trò giám sát của Hiệp hội đối với các thành 
viên trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nước mắm.
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3. Căn cứ nội dung Kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 
và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả 
thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.

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

   T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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