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Số:            /SCT-QLTM
V/v phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả 

của Hải Dương niên vụ 2021

Hải Dương, ngày       tháng  6  năm 2021

Kính gửi:
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp thương mại, kinh doanh hàng xuất khẩu;
- Các siêu thị, trung tâm thương mại, hiệp hội doanh nghiệp.

Hải Dương là tỉnh thuộc Đồng bằng châu thổ sông Hồng, với nhiều sản 
phẩm nông nghiệp từ lâu đã nổi tiếng trong và ngoài nước; là quê hương của cây 
Vải thiều Thanh Hà nổi tiếng. 

Năm 2021, diện tích trồng vải của tỉnh duy trì 9.168 ha; sản lượng vải quả 
khoảng 55.000 tấn. Trong đó: diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và quy 
trình GlobalGAP khoảng 450 ha – sản lượng dự kiến 2.500 tấn; diện tích sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 6.300 ha- sản lượng dự kiến từ 33-35 nghìn tấn. 
Các diện tích trồng vải còn lại đều được đào tạo, tập huấn và sản xuất theo quy 
trình VietGap; đáp ứng yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm phục vụ tiêu thụ trong 
nước và xuất khẩu.

Hiện nay, thời vụ thu hoạch vải thiều của Hải Dương đang bước vào chính 
vụ; dự báo sẽ thu hoạch rộ từ ngày 10/6/2021. Tất cả lượng Vải thiều của tỉnh hiện 
tại đều đáp ứng yêu cầu về an toàn dịch bệnh Covid-19.

Để quảng bá, giới thiệu và đẩy mạnh liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ 
vải quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp; kịp thời hỗ trợ 
cho người sản xuất, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đến 
liên kết, hợp tác thu mua, tiêu thụ vải quả của Hải Dương một cách nhanh chóng, 
thuận lợi, ổn định; Sở Công Thương tỉnh Hải Dương trân trọng đề nghị quý cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố
- Tích cực quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ kết nối cung, cầu tiêu thụ vải quả 

của Hải Dương; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu mua, tiêu thụ vải quả tại 
địa phương; hỗ trợ tỉnh và các doanh nghiệp Hải Dương đưa quả vải vào bán tại 
các siêu thị, hệ thống phân phối lớn tại địa bàn.

- Cung cấp thông tin về danh sách các đầu mối thu mua, cung cấp vải quả 
của Hải Dương; dự báo nhu cầu tiêu thụ quả vải tại địa bàn; tuyên truyền rộng 
rãi, khuyến khích tiêu thụ vải quả của Hải Dương trên các phương tiện thông tin 
của địa phương; trên cơ sở đó giúp tỉnh Hải Dương đẩy mạnh tiêu thụ vải quả 
trong nước cũng như xuất khẩu.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Hải Dương kết nối với các doanh nghiệp có 
năng lực để xuất khẩu vải quả của tỉnh vào các thị trường mới. Tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho các tổ chức, thương nhân, cá nhân trong vận chuyển, tiêu thụ 
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vải quả của Hải Dương; tích cực phối hợp và đẩy mạnh liên kết, phát triển và mở 
rộng thị trường bán lẻ, thúc đẩy phát triển kênh phân phối, tiêu thụ vải quả của 
Hải Dương trên địa bàn.

- Đề nghị cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là 
các tỉnh có biên giới với Trung Quốc phối hợp với Sở Công Thương và các 
ngành chức năng của Hải Dương, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước trong giải quyết các thủ tục hành chính, vận chuyển, 
tiêu thụ và xuất khẩu vải quả một cách nhanh chóng, thuận lợi. 

2. Đối với các doanh nghiệp thương mại, kinh doanh xuất khẩu, các siêu 
thị, trung tâm thương mại, các hội, hiệp hội doanh nghiệp

Đề nghị các thương nhân, doanh nghiệp, hội, hiệp hội, siêu thị, trung tâm 
thương mại, các chợ đầu mối trong cả nước chủ động nắm bắt thông tin, tiếp cận 
thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp theo thời vụ; tích cực kết nối 
với các doanh nghiệp, đầu mối thu mua, tiêu thụ vải quả, các cơ quan chức năng 
của tỉnh Hải Dương (Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
và UBND huyện Thanh Hà, UBND thành phố Chí Linh để tìm hiểu, bàn bạc, ký 
kết các hợp đồng thu mua, tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2021 và các 
năm tiếp theo, nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho đơn vị cũng như góp phần cải 
thiện, nâng cao đời sống cho nông dân trồng Vải. 

(Danh sách một số doanh nghiệp, đầu mối hoạt động thu mua, tiêu thụ vải 
quả của tỉnh Hải Dương được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công 
Thương tại địa chỉ: www.sct.haiduong.gov.vn)

3. Trong quá trình triển khai, thông tin trao đổi đề nghị liên hệ theo đầu 
mối: 

Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương (số 14B phố 
Bắc Sơn, thành phố Hải Dương), điện thoại 0220.3833.207; Người liên hệ 
Nguyễn Văn Quang, điện thoại 0962.955.588, email: quangtmdlhd@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ Công Thương (để b/cáo);
- Tỉnh ủy Hải Dương (để b/cáo);
- UBND tỉnh Hải Dương (để b/cáo);
- Đ/c Lưu Văn Bản- UV BTV, PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Sở Nông nghiệp & PTNT (để p/hợp);
- UBND TP Chí Linh và UBND huyện Thanh hà (để p/hợp);
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm XTTM (đăng Website);
- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Toản
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