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Tác phẩm: Bình Thuận quyết tâm chấn chỉnh thanh long VietGap

-Thể loại: Phóng sự
-Thời lượng: 7 phút 56 giây
-Tác giả: Huỳnh Hiền, Anh Quốc, Hoàng Sơn, Trúc Nguyên

TIẾNG ĐỘNG NỘI DUNG

(Lời dẫn) Bình Thuận là thủ phủ thanh long lớn nhất cả nước với diện tích gần 28 nghìn
hecta, sản lượng thu hoạch trên 500 ngàn tấn quả mỗi năm. Thanh long Bình Thuận đã xuất
khẩu sang 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cây trồng này từng được mệnh danh
“giảm nghèo, làm giàu”. Thế nhưng, có những hộ dân vì lợi ích trước mắt, bỗng chốc trở nên
thờ ơ, lạnh nhạt và quay lưng với quy trình canh tác thanh long VietGap mà bấy lâu theo
đuổi. Không chấp nhận để thương hiệu trái cây đặc sản của tỉnh nhà đã nhiều năm dày công
gầy dựng bị mất uy tín, tỉnh Bình Thuận quyết tâm chấn chỉnh lại sản xuất thanh long
VietGap với mục tiêu nằm trong top đầu của trái cây Việt Nam xuất khẩu. Sau đây là phóng
sự phản ánh “Bình Thuận quyết tâm chấn chỉnh thanh long VietGap” của nhóm phóng viên
Thời sự – Đài PTTH Bình Thuận. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

(Nhạc cắt)
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Thuận Quý là xã thuần nông của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hơn 95% dân cư
sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong đó thanh long là cây trồng chủ lực mang lại
nguồn thu nhập chính của hầu hết các hộ dân nơi đây. Có lẽ ý thức được điều đó, nên từ khi
UBND tỉnh Bình Thuận phát động chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap
các hộ dân đã tự nguyện đăng ký tham gia. Theo thống kê, từ năm 2009 đến nay địa phương
có 410,2 hecta thanh long được công nhận sản xuất theo quy trình VietGap, trên tổng số 440
hecta, chiếm tỷ lệ 93%. Ít ai biết được rằng, để có được con số ấn tượng như thế này, địa
phương cũng có thời gian trăn trở với nỗi niềm nông dân thờ ơ, thậm chí có lúc quay lưng
với phong trào sản xuất thanh long VietGap. Đó là thời điểm năm 2014 -2015, giá cả thanh
long ở Bình Thuận lùi về mức chạm đáy, chỉ còn 1 nghìn, 2 nghìn đồng một ký do phải cạnh
tranh với các loại trái cây khác vào mùa. Thêm vào đó, giữa thanh long VietGap cũng như
không VietGap ngang ngửa về giá cả, có lúc thanh long VietGap không thể cạnh tranh nổi về
mẫu mã, hình thức bắt mắt do phải đảm bảo dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy
định. Chính điều này, làm cho nhà vườn trở nên ngán ngẩm muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, nhờ
phát hiện sớm cũng như sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương
nên sự việc không bị đẩy đi quá xa. Cách làm của địa phương là sự đoàn kết, quyết tâm của
cả hệ thống chính trị đồng lòng xây dựng lại phong trào sản xuất thanh long VietGap, trong
đó cán bộ đảng viên, công nhân viên chức là người gương mẫu đầu tàu làm trước cho nông
dân thấy đó mà học hỏi, làm theo. Ông Lượng Thanh Dũng –Chủ tịch UBND xã Thuận
Quý – huyện Hàm Thuận Nam – tỉnh Bình Thuận đã có những chia sẻ về cách làm của địa
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phương (band)

Ông Nguyễn Tám – Trưởng thôn Thuận Cường, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh
Bình Thuận cho biết (band)

“Mưa dầm thấm lâu” sự hăng hái, nhiệt tình tham gia của đội ngũ cán bộ đảng viên – công
chức địa phương hết lòng hết dạ với phong trào cũng đã chạm đến trái tim và tính tự tôn của
những người nông dân khó tính nhất. Từ chỗ buông bỏ, họ mở lòng trở lại tham gia phong
trào, lúc này họ không còn so đo tính toán thiệt hơn thay vào đó lo lắng cho tương lai thương
hiệu của trái cây đặc sản tỉnh nhà bị ảnh hưởng. Bà Nguyễn Thị Xiêm – cư ngụ ở xã Thuận
Quý – huyện Hàm Thuận Nam – tỉnh Bình Thuận có những phút giây trải lòng hết sức cảm
động (band)

Thanh long là trái cây đặc sản của Bình Thuận. Mặc dù thiên nhiên không ưu đãi cho Bình
Thuận khí hậu ôn hòa nhưng lại ban tặng cho địa phương cây trồng tuyệt vời – đó là thanh
long thích nghi với vùng đất đầy nắng và gió. Nhưng, chính điều này đã làm cho hương vị
thanh long Bình Thuận có sự đậm đà, khác biệt. Thanh long Bình Thuận có vỏ dày, thịt quả
chắc giòn, có vị chua ngọt dễ chịu, mùi thơm đặc trưng, đặc biệt hạt ít và nhỏ, Bình Thuận là
thủ phủ thanh long của cả nước với diện tích gần 28 nghìn hecta, sản lượng thu hoạch trên
500 ngàn tấn quả mỗi năm, trong đó chiếm hơn 85% xuất khẩu. Thanh long Bình Thuận đã
hiện diện trên 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong số này có đến 80% xuất khẩu
sang thị trường Trung Quốc theo con đường biên mậu. Thanh long được Bình Thuận xác
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định là cây trồng lợi thế , “giảm nghèo, làm giàu” của một bộ phận nông dân trên địa bàn
tỉnh. Năm 2009, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định phê duyệt xây dựng đề án
phát triển thanh long VietGap trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh có
9.510 hecta với 9.625 hộ gia đình, trang trại tham gia sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn
VietGap. Mặc dù tình hình sản xuất thanh long VietGap trong năm 2017 đạt kết quả khả
quan, nhưng đơn vị này cũng thừa nhận trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn
thách thức, phải chấp nhận hủy bỏ 600 hecta thanh long VietGap, do các tổ, nhóm chậm gia
hạn tái cấp chứng nhận sau khi hết hạn.Tuy vậy, địa phương này khẳng định, sẽ không vì bất
lợi trên mà lùi bước trước những trở ngại, “sẽ tháo gỡ, khơi thông các vướn mắc”, ở từng
điểm nghẽn tạo thuận lợi cho thanh long VietGap có chỗ đứng vững chắc trên thương trường.
Ông Phan Văn Tấn – Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Thuận nói
(band)

Theo kế hoạch trong năm 2018, tỉnh Bình Thuận phấn đấu có khoảng 9.800 hecta thanh long
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Để thực hiện chỉ tiêu trên, Ban chỉ đạo phát triển thanh
long bền vững tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các sở ngành có liên quan và địa phương phải
quyết liệt triển khai hiệu quả chương trình này, xem đây là vấn đề sống còn của địa phương,
kiên định con đường đã lựa chọn, vì lợi ích lâu dài của người trồng thanh long và uy tín
thương hiệu trái cây đặc sản của tỉnh. Ông Phạm Văn Nam – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình
Thuận cho biết (band)

Trong bối cảnh vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đặt lên hàng đầu như hiện nay, thì việc sản
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xuất thanh long VietGap là điều cần thiết trong quá trình cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế.
Tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực dồn sức đồng hành cùng người dân trong triển khai thực hiện
có hiệu quả chương trình sản xuất thanh long VietGap, với quyết tâm giữ vững thương hiệu
thanh long Bình Thuận nằm trong top đầu trái cây của Việt Nam xuất khẩu, đồng thời tìm
kiếm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản cũng như thu nhập của người trồng
thanh long trên địa bàn tỉnh./.


