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Đây là hội thảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với Uỷ ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức và khai mạc vào sáng 12/4, tại thành phố Cao Lãnh.
Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh
Nam, bà Lê Thị Thanh Thảo - Giám đốc Đại diện quốc gia - Tổ chức Phát triển Công nghiệp
Liên hợp quốc (UNIDO) tại Việt Nam. Về phía tỉnh Đồng Tháp có Bí thư Tỉnh uỷ Đồng
Tháp Lê Quốc Phong, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và Phó Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn. Hội thảo còn có sự tham dự của lãnh đạo Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bến Tre và An Giang.
Bà Lê Thị Thanh Thảo - Giám đốc Đại diện quốc gia - Tổ chức Phát triển Công nghiệp
Liên hợp quốc (UNIDO) tại Việt Nam cho biết, để hỗ trợ các quốc gia hưởng lợi từ thị
trường toàn cầu, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đang hợp tác
chiến lược với Chính phủ Thụy Sĩ để triển khai Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng
Toàn cầu (GQSP) tại 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của Chương
trình là thúc đẩy thương mại và khả năng cạnh tranh thông qua tăng cường năng lực tuân thủ
chất lượng và tiêu chuẩn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo điều kiện tiếp cận thị
trường.
Để đạt được mục tiêu của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra là
kim ngạch xuất khẩu xoài đạt 400 triệu đô là vào năm 2025 và 650 triệu đô la vào năm 2030,
bà Lê Thị Thanh Thảo cho rằng cần nhiều hơn nữa sự đóng góp của các bên liên quan để
giúp xác định các cơ hội phát triển và nhu cầu chuyển đổi cần thiết cho ngành xoài và trái
cây nhiệt đới ở Việt Nam nhằm đáp ứng các điều kiện của thị trường nhập khẩu.
Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho biết, xoài
là một trong những cây ăn trái chủ lực của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm
khoảng 48% tổng diện tích xoài cả nước. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp hiện nay có diện tích
trồng xoài khoảng 12.171 ha, lớn nhất khu vực, với sản lượng hàng năm gần 124.000 tấn.
Ông Phạm Thiện Nghĩa mong muốn, hội thảo lần này sẽ đánh giá tình hình thị trường
xuất khẩu xoài, nhận định các vướng m c, rào cản k thuật trong xuất khẩu tại thị trường
quốc tế; phổ biến các yêu cầu, quy định của các thị trường nhập khẩu; nâng cao nhận thức
của địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến, đóng gói v.v.. Từ đó, khuyến nghị
các giải pháp, chính sách, kế hoạch hành động; kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với
các đơn vị cung cấp xoài. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Xuất khẩu xoài c a Việt Nam còn nhiều dƣ ị ể phát triển
Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 47.000 ha trồng xoài (Đồng Tháp dẫn đầu về diện tích
12.106 ha), với sản lượng hằng năm trên 567.700 tấn, năng suất đạt từ 11 đến 13 tấn/ha. Kim
ngạch xuất khẩu xoài năm 2020 của Việt Nam đạt trên 180,7 triệu USD, chỉ chiếm 1,15%
tổng nhu cầu nhập khẩu xoài của thế giới.
1
Cơ quan thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên internet

thông tin về Đồng Tháp

Kết nối vươn xa
Giải pháp để tăng kim ngạch xuất khẩu xoài, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long? Đây chính là nội dung chính của Hội thảo Nâng cao năng lực tuân thủ các quy định
đối với xoài xuất khẩu của Việt Nam.
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn), Việt Nam đứng thứ 13 trên thế giới về năng lực sản xuất và cung ứng xoài. Thị
trường xuất khẩu xoài chủ yếu là Trung Quốc (83,9%), tuy nhiên, cũng mới chỉ chiếm
21,6% thị phần của thị trường này. Do đó, dư địa để Việt Nam xuất khẩu xoài còn rất lớn.
Đơn vị này cũng cho biết, yêu cầu tiên quyết khi xuất khẩu xoài là truy xuất nguồn gốc và
tổng số mã vùng trồng được cấp để xuất khẩu năm 2020 là 271 mã, trong đó Đồng Tháp có
109 mã. Đáng lưu ý, diện tích trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP là 1.789
ha, chiếm 3,8% trên tổng diện tích. Vì vậy, cần tăng cường mở rộng hơn nữa diện tích trồng
xoài đạt chuẩn để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Tƣ vấn về ỹ thuậ ,
ịnh c a thị rƣờng nhập khẩu xoài
Liên quan đến xuất khẩu xoài, chiều ngày 12/4, đại diện Tổ chức Phát triển Công nghiệp
Liên hợp quốc (UNIDO), Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Cục Bảo vệ thực
vật tổ chức phiên tư vấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân về k thuật, quy định để
đáp ứng thị trường nhập khẩu.
Đây là hoạt động thuộc dự án Nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn và chất lượng của
chuỗi giá trị xoài tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa
phương tham gia vào dự án này.
Tại phiên tư vấn, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến k thuật như:
Phần mềm truy xuất nguồn gốc, hệ thống kho thông minh để bảo quản xoài, nhu cầu thị
trường nhập khẩu xoài tại Châu Âu, yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật v.v..
Ngoài ra, tại phiên kết nối giao thương, một số doanh nghiệp, hợp tác xã của Đồng Tháp và
Tiền Giang cùng trao đổi với đại diện Tập đoàn Central Retail về việc đưa xoài vào chuỗi
siêu thị Big C tại Việt Nam. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Khẩ rƣơ
ẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử
Chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh vào chiều 12/4, Bí
thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung công tác chỉ đạo chuẩn
bị cuộc bầu cử xuống tận cơ sở; giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh về nhân sự trước Hội
nghị hiệp thương lần thứ ba.
Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu khẩn trương đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử; phát huy
mạnh mẽ vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các
cấp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử đến từng đoàn viên, hội
viên và nhân dân.
Cùng với đó, chủ động phương án ứng phó trong mọi tình huống; tăng cường công tác
bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong công tác bầu cử, nhất là những
địa điểm, khu vực có nguy cơ cao về mất an toàn, an ninh và dịch Covid-19, không được chủ
quan, lơ là – Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu.
Đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị bầu
cử đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian luật định. Mời xem chi tiết tại đây.
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5. Sắp công bố Chỉ số N
c cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020
Ngày 15/4 tới, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ
quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ tổ chức Lễ Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh năm 2020.
Báo cáo PCI 2020 là ấn phẩm thường niên năm thứ 16 liên tiếp do VCCI và USAID hợp
tác xây dựng và công bố, nhằm đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng
điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.
PCI là “tập hợp tiếng nói” của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về mức độ
cải cách trên từng lĩnh vực điều hành, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng
nguồn nhân lực và hạ tầng tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ hoạt động này, VCCI và USAID sẽ tổ chức trao thưởng của cộng đồng
doanh nghiệp Việt Nam cho các tỉnh, thành phố xuất s c trong PCI nhằm ghi nhận sự nỗ lực
cải thiện môi trường kinh doanh của một số địa phương trong năm vừa qua.
Đồng Tháp là một trong những địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất s c nhất
theo kết quả điều tra hơn 10.000 doanh nghiệp của PCI 2020.
Báo cáo PCI năm 2019, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục giữ vững ngôi vị Á quân cả nước với
72,10 điểm. Đồng Tháp tiếp tục lập nối dài kỷ lục là tỉnh duy nhất 12 năm liên tiếp nằm
trong nhóm 05 tỉnh, thành phố đứng đầu PCI cả nước. Đồng Tháp từng đứng đầu cả nước về
PCI năm 2012. Mời xem chi tiết tại đây.

3
Cơ quan thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên internet

thông tin về Đồng Tháp

Kết nối vươn xa

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY
____________

Chỉ ạo th c hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH
Biên tập
TĂNG VĂN KHƢƠNG
Trình bày
VÕ THANH TOÀN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh
Website: www.dongthap.gov.vn
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