
UBND TỈNH LONG AN
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:           /SCT-QLTM

V/v tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ thanh 
long Long An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày         tháng  01  năm 2022

                     Kính gửi: 
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;
- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Long An;
- Các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi hội Thương mại và Công nghiệp 

Hàn Quốc tại tỉnh Long An;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Hội doanh nhân trẻ;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 116/UBND-KTTC ngày 
07/01/2022 về việc giao Sở Công Thương chủ động làm việc với các Sở ngành 
tỉnh, hiệp hội, hội, doanh nghiệp trong hỗ trợ tiêu thụ thanh long Long An;

Ngày 10/01/2022, Sở Công Thương có công văn số 59/SCT-QLTM về việc 
hỗ trợ tiêu thụ thanh long, nhưng hiện nay thanh long Long An đang vào vụ thu 
hoạch vẫn đang gặp khó khăn trong tiêu thụ, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần với sản lượng khoảng 20.000 tấn. Đồng thời sản lượng thanh long còn 
tồn đọng trong kho lạnh khoảng 6.000 tấn chưa xuất khẩu được.

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ thanh long cho người dân Long An trong tình hình xuất 
khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn, ách tắt;

Sở Công Thương Long An đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và 
các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh Long An hỗ trợ tiêu thụ thanh long 
Long An góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản 
và tái sản xuất, đặc biệt hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”;

- Đầu mối liên hệ Hiệp hội thanh long tỉnh Long An: Ông Nguyễn Quốc 
Trịnh - Chủ tịch Hiệp hội thanh long, Tel: 0963.422.422  hoặc ông Nguyễn 
Phương - Hội trưởng kinh doanh - Hiệp hội thanh long Long 
An, Tel: 0918.779.263.

- Các đơn vị, doanh nghiệp cần hỗ trợ thông tin liên hệ Sở Công Thương: 
Ông Trần Thanh Toản – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại, tel: 0989.617.663; Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – PTP Quản lý thương mại, 
tel: 0902.542.130; Ông Nguyễn Huỳnh Đức - Trưởng phòng Xúc tiến thương mại, 
tel: 0979.784.847.



Rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, hiệp hội, hội, chi 
hội, quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tiêu thụ trái thanh long của tỉnh nhà.

Văn bản này thay thế văn bản số 59/SCT-QLTM ngày 10/01/2022 của Sở 
Công Thương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PKTHT các huyện, thị xã, thành phố;
- BGĐ Sở; 
- Các phòng, đơn vị của Sở;
- Lưu: VT, QLTM.

       KT. GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC

 

        Châu Thị Lệ
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