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Số: 104 /SCT-QLTM 
V/v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ 

thanh long trên địa bàn tỉnh 

 An Giang, ngày 20  tháng 01 năm 2022 

 

 

Căn cứ Công văn số 64/BCT-XNK ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Bộ Công 

Thương về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ thanh long. 

Thực hiện Công văn số 141/VPUBND-KTN ngày 10/01/2022 của UBND 

tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh. 

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thanh long và đảm bảo điều kiện 

tốt nhất cho xuất khẩu thanh long cũng như các mặt hàng nông sản, thủy sản sang 

thị trường Trung Quốc trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sở Công 

Thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc 

đẩy tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

1. Thông tin, khuyến cáo đến tất cả các doanh nghiệp; cơ sở/hộ kinh doanh; 

tổ hợp tác/hợp tác xã sản xuất thanh long trên địa bàn tỉnh An Giang có tham gia 

xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu, tạm dừng đưa hàng lên 

biên giới để tránh phát sinh thêm thiệt hại; đồng thời xem xét lựa chọn phương án 

thúc đẩy tiêu thụ nội địa và các phương thức xuất hàng khác. 

2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn nông 

dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,... điều chỉnh kế hoạch sản xuất và điều 

tiết tiến độ thu hoạch cho phù hợp với diễn biến tình hình tiêu thụ thanh long như 

hiện nay. 

3. Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh tiếp 

tục hỗ trợ, kết nối tiêu thụ thanh long của tỉnh nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn 

cho người dân trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (nếu có nhu cầu). 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ngành chức 

năng rà soát, nắm thông tin đầu mối thu mua thanh long tại các vùng nguyên liệu 

trên địa bàn tỉnh có xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (diện tích sản xuất, sản 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang;  

-  Hội nông dân tỉnh An Giang; 

-  Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

- Các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. 



lượng cần tiêu thụ, khó khăn,...). Thông tin đến Sở Công Thương (thông qua Phòng 

Quản lý Thương mại) trước ngày 26/01/2022 nhằm phối hợp theo dõi sát tình hình, 

phục vụ công tác tham mưu đề xuất Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh để 

có chỉ đạo thực hiện kịp thời. 

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp thực hiện của 

Quý cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh AG (b/c); 

- Ban GĐ Sở CT; 

- Lưu: VT, P.QLTM. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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