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KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)
về chuyên đề Hệ thống giải pháp giữ vững thương hiệu
“Thanh long Bình Thuận”
----Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) cơ bản thống nhất nội dung Báo
cáo số 220/BC-UBND ngày 30/10/2014 về chuyên đề Hệ thống giải pháp
giữ vững thương hiệu “Thanh long Bình Thuận” do Ủy ban nhân dân tỉnh
chuẩn bị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung sau:
1. Đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua
Những năm qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện chủ trương tái cơ
cấu ngành nông nghiệp, thanh long - một trong những loại cây chủ lực của
tỉnh, phát triển ngày càng mạnh, góp phần khai thác có hiệu quả quỹ đất
nông nghiệp, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống của nông dân, một bộ
phận vươn lên làm giàu và làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn.
Tuy nhiên, cây thanh long phát triển thiếu bền vững; công tác xây
dựng và quản lý quy hoạch phát triển thanh long còn lúng túng, diện tích cây
thanh long tăng nhanh, tự phát; công tác kiểm soát dịch bệnh cũng như quản
lý chất lượng thanh long còn nhiều bất cập. Đặc biệt, thị trường tiêu thụ
thanh long còn bấp bênh; đầu tư chế biến thanh long vẫn là khâu yếu.
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. Quá
trình tổ chức triển khai thực hiện, cần lưu ý một số yêu cầu, nhiệm vụ và
giải pháp chủ yếu sau:
2.1. Yêu cầu chung đặt ra là: Phát triển cây thanh long theo hướng
bền vững; coi trọng đầu tư chiều sâu, tập trung nâng cao chất lượng và giá
trị, giữ vững thương hiệu thanh long Bình Thuận, ổn định đầu ra. Trước mắt,
không khuyến khích phát triển thêm diện tích cây thanh long.
2.2. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới cần tập
trung:
- Tiến hành khảo sát thực trạng, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch
phát triển thanh long trong thời gian đến một cách phù hợp; trên cơ sở dự báo
tốt thị trường tiêu thụ, công bố công khai và quản lý chặt quy hoạch.
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- 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, khuyến khích người trồng thanh long ứng dụng tiến bộ khoa học công
nghệ, phát triển sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, tiết kiệm năng lượng;
tăng diện tích thanh long theo tiêu chuẩn GAP (VietGAP, GlobalGAP) đi đôi
với thường xuyên hướng dẫn người trồng thanh long làm tốt khâu chăm sóc,
phòng trừ sâu bệnh, sử dụng hợp lý các loại thuốc bảo vệ thực vật; quản lý chặt
chẽ phân bón, thuốc trừ sâu. Phối hợp chặt với các đơn vị khoa học công nghệ
trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu giống thanh long, làm tốt khâu phòng
trừ các loại dịch bệnh trên thanh long.
- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ thanh
long; tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời hết sức chú ý khai thác
thị trường trong nước; làm tốt công tác thông tin dự báo thị trường, tư vấn và hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp và người trồng thanh long. Tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nhà máy gia nhiệt, chiếu xạ, các cơ sở
đóng gói, bảo quản, tiêu thụ thanh long gắn với việc xây dựng hệ thống tiêu
chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm (ISO, HACCP). Thực hiện tốt việc dán tem,
gắn nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý trên sản phẩm thanh long…đi đôi với tăng cường
quảng bá, giới thiệu thương hiệu thanh long Bình Thuận.
- Mặt khác, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chế biến thanh long
với nhiều chủng loại sản phẩm, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng phong phú vừa
nâng cao giá trị quả thanh long.
- Tích cực huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với
quy hoạch phát triển thanh long trên từng địa bàn; trước hết đẩy mạnh phong
trào làm giao thông nông thôn, phong trào làm thủy lợi nhỏ. Điện lực tỉnh có
phương án cụ thể, phù hợp đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điện phục vụ
trồng thanh long trái vụ trong vùng quy hoạch.
- Phát huy vai trò của Hiệp hội Thanh long Bình Thuận trong việc tuyên
truyền, động viên người sản xuất, tiêu thụ thanh long nâng cao ý thức trách
nhiệm trong việc sản xuất, thu mua và giữ vững thương hiệu thanh long của
tỉnh. Tiếp tục củng cố và phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất thanh
long an toàn và xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp
và nông dân.
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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.
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