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          Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận 

Căn cứ Công văn số 232/CV-SNN ngày 13/02/2014 về việc phân công 
thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Nông nghiệp và PTNT theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 17/09/2013; 

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh 
về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cây thanh long vào Trung 
tâm Khuyến nông và tổ chức lại; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-SNN ngày 28/02/2020 của Sở Nông nghiệp 
và PTNT Bình Thuận về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 
tổ chức, số lượng người làm việc và mối quan hệ công tác của Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh; 

Căn cứ kết quả thực hiện Chương trình sản xuất thanh long theo VietGAP 

của các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Chương trình). Trung tâm 

Khuyến nông xin báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ VietGAP trong 

tháng 01/2020 trên địa bàn tỉnh như sau: 

 I. Kết quả thực hiện trong tháng 01/2021: 

Lũy kế diện tích thanh long được công nhận VietGAP của toàn tỉnh tính 

tháng 01/2021 là 11.419,472 ha.  

 Trong đó, diện tích cụ thể của các huyện, thị xã, thành phố đến tháng 

01/2021 như sau: 

Địa phương 
Diện tích thanh long VietGAP 

có đến tháng 01/2021 
Hàm Thuận Nam 6.890,598 

Hàm Thuận Bắc 3.546,289 

Bắc Bình 602,534 

Tp.Phan Thiết 89,841 

Tx.La Gi 147,050 

Hàm Tân 86,760 

Tuy Phong 56,400 

Cộng 11.419,472 



II. Đánh giá chung 

Năm 2021, không có diện tích thanh long VietGAP tái cấp chứng nhận. 

Hiện này, Trung tâm Khuyến nông đang phối hợp với Ban chỉ đạo phát triển 

thanh long bền vững các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh rà soát toàn bộ diện 

tích thanh long đăng kí cấp chứng nhận mới. 

III. Kế hoạch thực hiện chương trình sản xuất thanh long VietGAP 

thời gian tới:  

  Trung tâm Khuyến nông xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện chương 

trình sản xuất thanh long VietGAP năm 2021 và phân công cán bộ phụ trách địa 

bàn. 

BCĐ các huyện, thị xã, thành phố rà soát, củng cố và tăng cường chỉ đạo 

duy trì công tác thông tin tuyên truyền, sớm thành lập các tổ/nhóm mới chuẩn bị 

cho kế hoạch năm 2021. 

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ VietGAP trên địa bàn Tỉnh đến 

tháng 01/2021 của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trung tâm Khuyến 

nông kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục thống kê Bình Thuận; 
- BCĐ các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận 
Bắc, Hàm Tân, Bắc Bình, Tuy Phong, TX Lagi và 
Tp.Phan Thiết (b/c); 
- BGĐ Trung tâm (b/c); 
- Lưu: VT, P.DV&CN, Linh (13b). 
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Nguyễn Tám 
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