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tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan về 
tình hình sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ quả thanh long 

-----
Ngày 18/3/2016, 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, thu mua, chế biến, tiêu thụ quả thanh long. Cùng dự, có 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, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Điện lực tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện 
Thường trực Huyện ủy,  lãnh đạo UBND các huyện Ham Thuận Nam, Hàm 
Thuận Bắc, Bắc Bình;  Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thanh 
long tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo  Ủy ban 
nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo: 

I- Đánh giá tình hình.

Thống nhất Báo cáo số 47/BC-UBND, ngày 16/3/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về tình hình sản xuất, thu mua, tiêu thụ và chế biến thanh long trên địa 
bàn tỉnh trong thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian đến.  Tuy nhiên, bên 
cạnh những mặt thuận lợi, vẫn còn nhiều vấn đề đáng quan tâm, lo ngại đó là:

 - Sản xuất thanh long chưa gắn với thị trường tiêu thụ. Ý thức sản xuất 
thanh long sạch và giữ gìn, bảo vệ thương hiệu thanh long Bình Thuận trong một 
bộ phận người sản xuất, chế biến, tiêu thụ nhìn chung chưa tốt.  Việc sản xuất 
thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP có lúc, có nơi còn mang tính hình thức.

- Các mô hình tổ chức liên kết sản xuất, kinh doanh giữa các hộ, các tổ 
chức, doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, thiếu tính bền vững. Thị trường tiêu thụ 
còn tiềm ẩn rủi ro, giá cả bấp bênh. Công nghiệp chế biến thực phẩm, thức uống 
từ quả thanh long còn mới bước đầu hình thành, qui mô nhỏ, thiếu vững chắc. 

- Kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ phát triển thanh long chưa đồng bộ; 
khả năng điều tiết rải vụ gặp khó khăn. 
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- Công tác quản lý nhà nước cả về quy hoạch, sản xuất, lưu thông, tiêu thụ 
quả thanh long còn nhiều bất cập; nhất là quản lý mạng lưới thu mua, thương 
lái, … là khâu yếu, làm cho giá thanh long thường xuyên biến động, ảnh hưởng 
đến sản xuất và tâm lý nông dân.  Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến 
thương mại đối với sản phẩm thanh long chưa nhiều; chỉ dẫn địa lý thanh long 
“Bình Thuận” chưa được coi trọng đúng mức. Hoạt động của Hiệp hội Thanh 
long tỉnh lỏng lẻo, số lượng hội viên ít, chất lượng các thành viên tham gia chưa 
cao; nội dung và hình thức hoạt động còn nhiều hạn chế.

II- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới

* Yêu cầu chung: Cây thanh long có vai trò rất quan trọng trong nền kinh 
tế nông nghiệp của tỉnh nói chung, trong đời sống nông dân nói riêng. Để cây 
thanh long phát triển bền vững phải trên cơ sở quy hoạch, áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật; sản xuất thanh long bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả phù 
hợp, bảo đảm người dân có lãi; môi trường kinh doanh ổn định. Do đó, đòi hỏi 
cả hệ thống chính trị phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức hơn. Trong đó 
ngành nông nghiệp giữ vai trò nòng cốt; Hiệp hội Thanh long là đầu mối xâu 
nắm, bảo vệ người sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Với tinh thần đó, đề 
nghị các cấp, các ngành, quan tâm triển khai thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tập trung các giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng quả thanh 
long Bình Thuận. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của 
người trồng, doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng trong việc sản xuất, 
sử dụng thanh long sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Làm tốt công tác khuyến nông, mở rộng diện tích sản xuất, kinh doanh 
thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Đẩy mạnh công tác ứng dụng 
rộng rãi những thành tựu khoa học - công nghệ; trước hết là khâu giống, phương 
thức canh tác theo công nghệ cao, biện pháp phòng, chống sâu bệnh, sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn cho người sản xuất, người tiêu dùng và 
môi trường…; ứng dụng các mô hình sản xuất tiên tiến, như công nghệ tưới nhỏ 
giọt tiết kiệm nước, chong đèn bằng bóng tiết kiệm điện… để hạ giá thành sản 
xuất, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của quả thanh long.

- Nghiên cứu xây dựng lịch thời vụ sản xuất đối với cây thanh long, tổ chức 
lấy ý kiến tạo sự đồng thuận đối với người trồng và thăm dò khả năng thu mua, 
chế biến của doanh nghiệp để cân đối cung - cầu, tổ chức triển khai thực hiện thí 
điểm ở một số địa bàn, rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.
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2. Phải cộng đồng trách nhiệm, liên kết, hợp tác trong xu thế hội nhập để  
mở rộng thị trường nâng hiệu quả sản xuất. 

-  Phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành Trung ương xây dựng, triển khai 
thực hiện các Chương trình xúc tiến thương mại một cách tích cực, hiệu quả, 
quảng bá thương hiệu,  giới  thiệu sản phẩm thanh long Bình Thuận trên thị 
trường trong nước  và ngoài nước; không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ 
theo hướng tăng tỷ trọng xuất khẩu quả thanh long chính ngạch; đồng thời chú 
ý đúng mức thị trường nội địa. Thực hiện tốt việc dán tem, gắn nhãn Chỉ dẫn địa 
lý “Bình Thuận” cho sản phẩm thanh long Bình Thuận. 

- Nghiên cứu tổ chức lại lực lượng thu mua, khắc phục tình trạng tranh 
mua, tranh bán, ép cấp, ép giá gây thiệt hại cho cả người sản xuất và người kinh 
doanh:

Có cơ chế, chính sách đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ cơ sở pháp lý cho 
các tổ chức, cá nhân để tạo điều kiện xây dựng các mối quan hệ, các hình thức 
liên doanh, kiên kết chặt chẽ giữa người sản xuất với các cơ sở, doanh nghiệp 
thu mua, chế biến thanh long. 

Tạo điều kiện, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến 
tỉnh đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, lâu dài, đúng quy định pháp 
luật. 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích hỗ trợ phát triển công nghiệp chế 
biến sản phẩm từ trái thanh long nhằm giảm áp lực tiêu thụ trái tươi, kịp thời hỗ 
trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác cập nhật thông tin trên các trang thông tin điện tử 
của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương, ngành kế 
hoạch đầu tư và ngành khoa học công nghệ... để cung cấp thông tin về tình hình 
sản xuất, tiêu thụ; giá cả thu mua, xuất khẩu, chế biến một số sản phẩm từ thanh 
long ở một số điểm trong nước và nước ngoài để cho nhân dân biết, tính toán 
giá thành từng khâu trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ nhằm góp phần hạn chế tình 
trạng tranh mua, tranh bán, ép giá; xây dựng các mối liên kết trong sản xuất, thu 
mua, tiêu thụ thanh long chặt chẽ hơn.

3. Về hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ phát triển thanh long.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật, nhất là điện, giao thông nội đồng, nước tưới, ứng dụng các tiến bộ 
khoa học – công nghệ tiến tiến, hiện đại...  gắn với quy hoạch phát triển thanh 
long trên từng địa bàn cụ thể. 
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- Khuyến khích và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
đầu tư thiết bị công nghệ chế biến như đầu tư nhà máy gia nhiệt, chiếu xạ, các 
cơ sở đóng gói, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thanh long gắn với việc xây dựng hệ 
thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm.

4. Xây dựng, củng cố các hình thức tổ chức trong sản xuất, kinh doanh  
thanh long theo hướng tiên tiến,  phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp hội thanh 
long tỉnh, nhất là trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi người 
sản xuất và kinh doanh; thực hiện chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo 
quản; định hướng thị trường và là đầu mối thực hiện liên kết 4 nhà (nhà nước, 
nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp) trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ 
thanh long.

5. Tăng cường đúng mức công tác quản lý nhà nước. Thực hiện tốt việc 
công bố, công khai  quy hoạch phát triển thanh long của tỉnh đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2025; nghiên cứu thực hiện thí điểm mô hình không cung cấp 
điện chong đèn thanh long đối với diện tích phát triển mới ngoài quy hoạch. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ 
thực vật; không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; ý thức người dân chấp hành 
các quy định nghề nghiệp trong việc tham gia các mối quan hệ liên doanh, liên 
kết từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ thanh long.

Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các ngành, các cấp triển 
khai thực hiện, định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để theo 
dõi, chỉ đạo.

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 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, đóng dấu)

Lê Tấn Lai
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