TỈNH UỶ BÌNH THUẬN
*
Số 475-TB/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Phan Thiết, ngày 19 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về Đề án “Quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
----Tại phiên họp ngày 11/3/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã nghe
và cho ý kiến Đề án “Quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Sau khi đơn vị tư vấn, Phân viện Quy
hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Trung trình bày Đề án và ý kiến tham gia
của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:
1- Thống nhất các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển cây cao
su trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo
Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 16/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng
thời lưu ý thêm :
- Cây cao su được xác định là một trong những loại cây trồng chủ lực của
tỉnh, do vậy cần có chính sách cụ thể, phù hợp để khai thác có hiệu quả quỹ đất
có khả năng phát triển cây cao su; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông
nghiệp và cải thiện đời sống nông dân trồng cao su và xây dựng nông thôn mới.
- Phát triển cao su phải phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông
nghiệp của tỉnh và ngành cao su của cả nước; phát triển cây cao su theo hướng
sản xuất hàng hóa, quy mô lớn gắn với tổ chức lại sản xuất chế biến mủ cao su;
hết sức chú trọng phát triển cao su một cách bền vững, đạt năng suất, chất lượng
và hiệu quả cao cả về kinh tế, xã hội và môi trường.
- Phát triển cao su theo hướng đa dạng về quy mô; gắn kết chặt chẽ giữa
phát triển cao su đại điền với cao su tiểu điền; chú ý hình thức liên doanh, liên
kết và những hình thức phù hợp khác.
2- Về quy mô diện tích quy hoạch trồng cây cao su, thống nhất như đề
xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó:
- Không đưa vào quy hoạch phát triển cao su 3.589 ha, gồm: 638ha đất
trồng ở các vùng có điều kiện sinh thái hoặc những chân đất không phù hợp với
cây cao su; 2.951 ha cao su đã trồng trên đất an ninh quốc phòng, do không phù
hợp mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và không
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thuộc đối tượng đất quy hoạch trồng cao su theo quy định của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn.
- Quy hoạch mở rộng diện tích trồng cao su: 6.887 ha ở những vùng có điều
kiện phát triển cây cao su. Cụ thể ở các huyện: Hàm Thuận Bắc 924 ha, Hàm Tân
1.503 ha, Tánh Linh 2.211 ha, Đức Linh 1.700 ha và thị xã La Gi 549 ha.
- Quy hoạch diện tích cây cao su đứng trên địa bàn toàn tỉnh đến năm
2020 là 45.850 ha. Cụ thể ở các huyện: Hàm Thuận Bắc 2492 ha, Hàm Thuận
Nam 1.082 ha, Hàm Tân 3.712 ha, Tánh Linh 23.961 ha, Đức Linh 13.732 ha và
thị xã La gi 871 ha.
- Quy hoạch quỹ đất dự phòng phát triển cây cao su: 9.887 ha đất rừng tự
nhiên sản xuất nghèo kiệt thích hợp trồng cao su.
3- Về các giải pháp thực hiện quy hoạch, cần lưu ý thêm:
- Trên cơ sở quy hoạch phát triển cây cao su đã được phê duyệt, xác định
rõ vị trí, diện tích trồng cao su trên từng địa bàn cụ thể; công bố công khai quy
hoạch để có cơ sở làm tốt công tác quản lý và triển khai thực hiện theo đúng quy
hoạch.
- Phải đặc biệt quan tâm 03 vấn đề:
+ Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các khâu sản xuất
phát triển cây cao su, hết sức chú ý khâu giống để có năng suất, chất lượng cao.
+ Khuyến khích đầu tư đẩy mạnh chế biến mủ cao su với quy mô lớn, công
nghệ hiện đại, thân thiện môi trường; khuyến khích nâng công suất, đổi mới công
nghệ, thiết bị các cơ sở chế biến hiện có; khuyến khích chế biến các loại sản phẩm
từ mủ cao su. Phát huy tốt vai trò của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận,
hình thành cụm công nghiệp chế biến tập trung ở địa bàn xã Gia Huynh (Tánh
Linh), La Dạ (Hàm Thuận Bắc) để thu mua, chế biến hết sản lượng mủ cao su trên
địa bàn và bảo đảm nghiêm ngặt yêu cầu bảo vệ môi trường.
+ Tích cực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, ngoài thị trường
truyền thống, chú ý thị trường mới.
- Trên cơ sở quy hoạch, trước mắt ưu tiên tập trung đầu tư thâm canh, tăng
năng suất, chất lượng diện tích cao su hiện có. Diện tích quy hoạch phát triển mới
cần có lộ trình triển khai cụ thể, phù hợp, chặt chẽ, trên cơ sở bám sát nhu cầu thị
trường và định hướng của ngành cao su cả nước. Cần quan tâm thường xuyên
thông tin, khuyến cáo nông dân tránh phát triển cao su theo phong trào, vượt quy
hoạch đề ra.
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

3

- Coi trọng các hình thức liên doanh, liên kết; đẩy mạnh và không ngừng
nâng cao hiệu quả mô hình liên kết 04 nhà: nhà nước, nhà nông, nhà khoa học
và nhà doanh nghiệp.
- Thực hiện đồng bộ các chính sách; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm
tạo điều kiện thúc đẩy ngành sản xuất cao su phát triển.
- Có kế hoạch cụ thể chỉ đạo phát triển cây cao su ở vùng đồng bào dân
tộc thiểu số; đồng thời có giải pháp cụ thể triển khai các loại cây trồng thay thế
cao su trên diện tích đưa ra khỏi quy hoạch. Đối với diện tích rừng nghèo kiệt
được đưa vào quỹ đất dự phòng phát triển cao su, cần căn cứ chủ trương, chính
sách của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
để có kế hoạch triển khai cụ thể, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; không
để xảy ra tình trạng lợi dụng để phá rừng.
Căn cứ Thông báo kết luận này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai
thực hiện cụ thể; định kỳ sơ kết, báo cáo kịp thời những vấn đề vướng mắc để
Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo thẩm quyền./.
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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