
 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

Số 70-TB/VPTU  

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 15 tháng 7 năm 2016 

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan về  

tình hình tiêu thụ thanh long  

----- 

Ngày 12/7/2016, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy cùng với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc 

với các sở, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất và tiêu thụ thanh long. 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế 

tỉnh, Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi nhánh 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, Văn phòng Tỉnh 

ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Giám đốc 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thanh long tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch 

Hiệp hội Thanh long Bình Thuận. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến tham gia của 

các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận, 

chỉ đạo:  

I- Đánh giá tình hình tiêu thụ thanh long 6 tháng đầu năm 2016 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình sản xuất và tiêu thụ thanh long 

trên địa bàn tỉnh ta có một số thuận lợi, do đang trong mùa khô nên bệnh đốm 

nâu gây hại giảm rõ; giá cả tương đối ổn định và đạt mức khá hơn thời gian 

trước; xuất khẩu chính ngạch mở thêm được thị trường mới ở Châu Âu; xuất 

khẩu biên mậu mở thêm được 2 cửa khẩu mới ở Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang) và 

Kim Thành (tỉnh Lào Cai), nhờ vậy hạn chế tình trạng ép giá khi thanh long bị 

ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn). 

Tuy nhiên, tình hình sản xuất, tiêu thụ thanh long gặp rất nhiều khó khăn, 

nhất là do hạn hán kéo dài, thiếu nước tưới nên năng suất và sản lượng thanh 

long giảm rõ đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người trồng thanh long. Tiêu 

thụ thanh long nội địa chưa được các doanh nghiệp coi trọng. Xuất khẩu thanh 

long chính ngạch giảm mạnh cả về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 
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trước. Đáng chú ý nổi lên tình hình thương lái Trung Quốc đến tỉnh ta ngày càng 

nhiều và được sự giúp sức của một số doanh nghiệp trong tỉnh, đã núp bóng 

kinh doanh thanh long trái pháp luật dẫn đến nhiều phức tạp, cạnh tranh không 

lành mạnh, có biểu hiện gian lận thương mại, trốn thuế rất khó kiểm soát và tiềm 

ẩn nguy cơ rủi ro cho phía người bán.  

Tình hình này, mặc dù đã được các cơ quan chức năng và địa phương 

tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

nhưng chưa thường xuyên, liên tục, đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì đáng 

kể, gây dư luận bất bình trong nhân dân, gây nhiều bất lợi cho doanh nghiệp 

xuất khẩu thanh long làm ăn chính đáng trong tỉnh. 

II- Định hướng một số giải pháp chủ yếu trong thời gian tới 

Để khắc phục tình hình trên, trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các 

ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số giải pháp chủ 

yếu sau: 

1. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân trồng 

thanh long tập trung đầu tư thâm canh, tăng năng suất theo hướng nâng cao chất 

lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời 

tập trung chỉ đạo quyết liệt phòng trừ bệnh đốm nâu, nhất là vào mùa mưa hiện 

nay để bảo đảm chất lượng, dễ tiêu thụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao; làm cho 

mọi người hiểu rõ đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định để cây thanh long phát 

triển bền vững. 

2. Phải hết sức quan tâm mở rộng thị trường, giải quyết ổn định đầu ra 

cho trái thanh long. Các doanh nghiệp phải coi trọng đúng mức thị trường trong 

nước, mở thêm nhiều kênh phân phối để đưa thanh long đến các chợ đầu mối, 

siêu thị ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tăng cường công tác xúc tiến 

thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu thanh long sang các nước, từng bước 

hạn chế phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. 

Riêng đối với thị trường Trung Quốc hiện nay vẫn được xác định là thị 

trường chủ yếu; do vậy, bên cạnh đẩy mạnh xuất khẩu thanh long chính ngạch 

vào sâu thị trường nội địa Trung Quốc, cần tạo điều kiện thuân lợi cho việc xuất 

khẩu biên mậu qua 02 cửa khẩu mới là Thanh Thủy và Kim Thành nhằm hạn 

chế tình trạng ứ đọng thanh long ở cửa khẩu Tân Thanh tại tỉnh Lạng Sơn. 

3. Tập trung chỉ đạo, xử lý kiên quyết, triệt để tình trạng người Trung 

Quốc đến tỉnh ta núp bóng kinh doanh thanh long trái pháp luật, để sớm ổn định 
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thị trường, tạo sự cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp và 

ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra. Tinh thần chung là trong điều kiện cơ chế thị 

trường và hội nhập, tỉnh ta phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp, kể cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh, chế biến, tiêu thụ, 

xuất khẩu thanh long để góp phần phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế cây thanh 

long tỉnh nhà nhưng phải bảo đảm đúng pháp luật. Trước mắt tiếp tục tổ chức 

phổ biến tuyên truyền để thương lái Trung Quốc hiểu rõ và chấp hành đầy đủ, 

nghiêm túc các thủ tục, điều kiện kinh doanh thanh long theo đúng qui định 

pháp luật Việt Nam, nếu muốn kinh doanh thanh long tại Bình Thuận. 

Chỉ đạo ngay việc khảo sát, nắm chắc tình hình thương lái Trung Quốc 

kinh doanh thanh long trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó tăng cường hơn nữa công 

tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý thật kiên quyết, đúng pháp luật những trường hợp 

vi phạm; đồng thời xử lý thật nghiêm những doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tay 

cho thương lái Trung Quốc núp bóng kinh doanh thanh long trái pháp luật. 

4. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ  tạo điều kiện để từng bước phát 

triển các hình thức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ, xuất khẩu thanh long giữa các doanh nghiệp với nhau và với các hộ trồng 

thanh long; coi đây là giải pháp cơ bản và quan trọng để cây thanh long phát 

triển bền vững, có hiệu quả.  

Trước mắt, chỉ đạo Hiệp hội Thanh long Bình Thuận tăng cường tuyên 

truyền, động viên các doanh nghiệp kinh doanh thanh long cần tổ chức các hình 

thức hợp tác, liên kết phù hợp, chặt chẽ để hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình kinh 

doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; khắc phục tình trạng 

“mạnh ai nấy làm”, tranh mua, tranh bán như hiện nay, nếu muốn tồn tại và phát 

triển lâu dài. 

Đồng thời tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

thanh long củng cố nâng cao năng lực quản lý, điều hành; chỉ đạo làm điểm mô 

hình thanh long liên kết chuổi giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng 

thanh long, qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng. 

5. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh 

thanh long, trong đó chú ý thực hiện tốt việc cung cấp thông tin thị trường kịp 

thời; tăng cường công tác xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường trong nước và 

xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ bảo quản, chế biến thanh long,  

chính sách tín dụng, chỉ dẫn địa lý thương hiệu thanh long Bình Thuận, chính sách 
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hỗ trợ đào tạo cán bộ hợp tác xã thanh long.  

Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngay việc củng cố, phát 

huy thật tốt vai trò của Hiệp hội Thanh long Bình Thuận trong việc hỗ trợ sản 

xuất và kinh doanh thanh long, khắc phục những yếu kém và tính hình thức như 

hiện nay. 

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố có 

trồng thanh long theo trách nhiệm của mình, cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện tốt những nội dung nêu trên.  

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 

các đồng chí biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy (nơi có trồng thanh long); 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan;  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(đã ký và đóng dấu)  

 

Lê Tấn Lai 

 


