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sách kế toán và kê khai nộp thuế của các tổ chức và cá nhân kinh doanh, gắn với công 
tác quản lý thị trường ñể thiết lập lại trật tự trong mua bán thanh long, tránh tình trạng 
tranh mua, tranh bán.   

2. Giải pháp về cơ chế chính sách: 

a) Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước ñối với sản xuất, 
bảo quản, nâng cao chất lượng sản phẩm thanh long (hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy 
móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu 
hoạch; hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn; hỗ trợ sản 
xuất thanh long theo quy trình VietGAP, ñổi mới công nghệ - thiết bị;…); 

b) Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng 
phục vụ sản xuất, bảo quản, tiêu thụ thanh long: 

- Tập trung ñầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng như: ñiện, thủy lợi nội 
ñồng, ñường giao thông nông thôn,…, theo phương châm nhân dân làm, Nhà nước hỗ 
trợ theo chương trình xây dựng nông thôn mới, ñể ñảm bảo cung cấp ñiện ñủ công 
suất ñáp ứng nhu cầu sản xuất thanh long trái vụ và ñảm bảo nguồn nước tưới và tiêu 
nước hợp lý cho cây thanh long; 

- Kêu gọi ñầu tư xây dựng công trình trực tiếp phục vụ xuất khẩu thanh long như: 
xây dựng kho, cơ sở sơ chế, ñóng gói thanh long; nhà máy xử lý nhiệt và chiếu xạ; 
khuyến khích ñầu tư xây dựng nhà máy chế biến ñể ña dạng sản phẩm, nâng cao giá trị 
gia tăng của sản phẩm thanh long và giảm áp lực cho xuất khẩu sản phẩm tươi hiện nay. 

c) Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt ñộng xúc tiến thương 
mại theo Quyết ñịnh số 33/2011/Qð-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; bố trí kinh phí theo khả năng ngân sách ñể triển khai có hiệu quả các 
chương trình theo yêu cầu. Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ xúc tiến thương 
mại của ñịa phương ñể tìm kiếm, phát triển mở rộng thị trường cả nội ñịa và xuất 
khẩu; ưu tiên phát triển thị trường xuất khẩu mới. 

d) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, 
cá nhân sử dụng và phát triển Chỉ dẫn ñịa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả 
thanh long. 

3. Giải pháp về công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho trái 
thanh long: 

a) ðối với thị trường nội ñịa: 

- Tăng cường thực hiện quảng bá giới thiệu lợi ích, công dụng tốt của trái thanh 
long ñể mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành trong cả nước. Phát triển hệ thống phân 


