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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị  

về kết quả phát triển cây Mắc ca tại Việt Nam thời gian qua, 

định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới 

 

 

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị về kết quả phát triển 

cây Mắc ca tại Việt Nam thời gian qua, định hướng và giải pháp phát triển trong 

thời gian tới. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và 

Môi trường, Công Thương; Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo 

các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Lai Châu, 

Điện Biên, Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên; đại diện lãnh 

đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, 

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; đại diện các hiệp hội và cơ quan nghiên cứu khoa 

học; một số chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hộ nông dân sản xuất, kinh 

doanh Mắc ca tiêu biểu của của 23 tỉnh, thành phố; cơ quan báo, đài Trung ương 

và địa phương.  

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trình bày báo cáo kết quả phát triển cây Mắc ca tại Việt Nam thời gian qua, định 

hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới; ý kiến của đại diện các bộ, ngành, 

địa phương, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, doanh nghiệp và hộ nông dân tiêu biểu, 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Trong thời gian qua, việc phát triển cây Mắc ca đã đạt được những kết quả 

đáng ghi nhận, phát triển nhanh về diện tích và sản lượng, số lượng doanh nghiệp 

trồng, chế biến Mắc ca, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tại các tỉnh vùng Tây Bắc và 

Tây Nguyên, cụ thể: 

- Công tác chỉ đạo, quản lý được các bộ, ngành quan tâm; đã phê duyệt quy 

hoạch phát triển cây Mắc ca, ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn để các 

địa phương triển khai thực hiện.  
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- Công tác nghiên cứu, chọn tạo giống đạt kết quả tích cực, đã có 13 giống 

Mắc ca được công nhận; Đến nay, cây Mắc ca đã được trồng tại 23 tỉnh, với diện 

tích trên 16.500 ha (trên 90% ở các tỉnh vùng Tây Bắc và Tây Nguyên) với sản 

lượng ước đạt khoảng 6.570 tấn hạt tươi, tăng gần 25 lần so với năm 2015. Bước 

đầu khẳng định Tây Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp 

để phát triển cây Mắc ca. 

- Đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư, liên kết với người dân để 

phát triển cây Mắc ca tạo ra sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

Mặc dù là loài cây mới được đưa vào trồng tại Việt Nam nhưng đã cho sản phẩm 

khá phong phú, như: bột sữa hạt, dầu gội, dầu xả, sản phẩm hạt sấy (có vỏ), nhân 

hạt ướp muối và nhân Sô cô la,.... Giá trị sản phẩm hạt Mắc ca sấy đạt khoảng 788 

tỷ đồng, trong đó giá trị xuất khẩu chiếm 60%, tương ứng với khoảng 2.400 tấn hạt 

sấy/năm. Việc trồng cây Mắc ca đã tạo thêm việc làm, thu nhập cho khoảng 10 

nghìn hộ gia đình nông thôn. 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả đạt được, 

đồng thời biểu dương Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Mắc ca 

Việt Nam, các địa phương, các nhà khoa học, doanh nghiệp và hộ nông dân đã cố 

gắng nỗ lực, sáng tạo, đưa cây Mắc ca trở thành cây trồng có giá trị cao; góp phần 

thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo 

bền vững, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại địa bàn 

vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng biên giới. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Sự quan tâm của một số địa phương còn hạn chế; công tác quản lý sản xuất 

giống cây Mắc ca còn bị buông lỏng, còn hiện tượng kinh doanh giống cây Mắc ca 

không đảm bảo chất lượng; có những nơi phát triển cây Mắc ca theo phong trào, 

trồng chưa đúng quy trình kỹ thuật, ở nơi có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng không 

phù hợp nên cho sản lượng quả thấp, chất lượng kém, thậm chí không có quả. 

- Hướng dẫn, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Mắc ca chưa được điều 

chỉnh, bổ sung kịp thời để phù hợp với thực tiễn phát triển cây Mắc ca ở nước ta. 

- Người dân và doanh nghiệp còn ngần ngại đầu tư phát triển cây Mắc ca do 

thiếu thông tin về đặc điểm, giá trị của cây Mắc ca; chưa có kinh nghiệm canh tác; 

việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để trồng, chế biến sản phẩm Mắc ca còn hạn 

chế, thủ tục phức tạp. Vùng trồng cây Mắc ca còn phân tán, chưa tạo ra được vùng 

nguyên liệu tập trung đủ lớn và ổn định để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu 

tư chế biến sản phẩm Mắc ca. 

- Hầu hết các cơ sở chế biến Mắc ca có quy mô nhỏ, thiết bị và công nghệ 

chế biến đơn giản, thô sơ; sản phẩm chế biến còn đơn điệu, giá trị chưa cao, chưa 

xây dựng được thương hiệu Mắc ca Việt Nam. 

- Việc tiếp cận, nắm bắt thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất 

khẩu còn hạn chế. 
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- Các cơ chế, chính sách về đất đai, tín dụng, thuế... còn thiếu đồng bộ, khó 

thu hút người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển cây Mắc ca. 

II. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Định hướng 

Phấn đấu đưa cây Mắc ca trở thành một trong những loài cây trồng quan 

trọng, đa mục đích, góp phần đắc lực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu 

nhập của người dân, bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng biên giới; đưa 

Việt Nam trở thành một trong những nước đứng đầu thế giới về trồng và chế biến 

sản phẩm từ cây Mắc ca. Tuy nhiên, đây là loài cây nhập nội, có yêu cầu khắt khe 

về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, thông tin về thị trường sản phẩm từ cây Mắc ca 

còn thiếu. Vì vậy, để Mắc ca thực sự trở thành cây giảm nghèo, “quốc kế, dân 

sinh” và bền vững, việc phát triển cây Mắc ca cần phải được tiến hành một cách 

thận trọng, bài bản, dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học và đánh giá 

thực tiễn, tổ chức sản xuất kinh doanh đồng bộ theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế 

biến sâu và đa dạng hóa các sản phẩm, gắn với nhu cầu của thị trường, phải làm tốt 

công tác dự báo thị trường và quy hoạch, đồng thời phải có cơ chế, chính sách phù 

hợp nhằm thu hút người dân và doanh nghiệp đầu tư trồng và chế biến các sản 

phẩm từ cây Mắc ca.  

2. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả các 

cơ chế, chính sách hiện có nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân, doanh nghiệp, nhà khoa học đầu tư nghiên cứu, phát triển cây Mắc ca theo 

hướng hiệu quả, bền vững, nhất là cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 

tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên 

kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ; chính sách tín dụng 

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 

9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và các cơ quan liên quan 

xây dựng Chiến lược phát triển bền vững cây Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong Quý III 

năm 2021; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan 

nghiên cứu, tham mưu xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển cây Mắc ca. 
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- Quản lý chặt chẽ giống cây Mắc ca theo đúng quy định của pháp luật, 

không để xảy ra tình trạng sản xuất, buôn bán giống cây Mắc ca kém chất lượng,  

gây thiệt hại cho người dân; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trồng thâm canh 

cây Mắc ca bằng các giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công 

nhận; tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo các giống Mắc ca mới có năng suất cao, chất 

lượng tốt, phù hợp với các tiểu vùng sinh thái của Việt Nam; bổ sung, hoàn thiện 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật về cây Mắc ca theo 

hướng thâm canh; tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển giao khoa học, 

kỹ thuật về phát triển cây Mắc ca. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các 

tỉnh vùng Tây Bắc, Tây Nguyên rà soát, đánh giá, xác định quy mô và quỹ đất phù 

hợp để trồng Mắc ca, tích hợp vùng trồng Mắc ca vào Quy hoạch Lâm nghiệp quốc 

gia và Quy hoạch tỉnh; khuyến khích trồng xen Mắc ca với cây trồng khác ở vùng 

Tây Nguyên, trồng thuần loài ở vùng Tây Bắc. Chỉ đạo, hướng dẫn trồng thí điểm 

với quy mô phù hợp, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng tại một số địa phương 

khác (nơi có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp với yêu cầu sinh thái của cây 

Mắc ca). 

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam nghiên cứu, dự 

báo thị trường tiêu thụ sản phẩm Mắc ca trong nước và quốc tế để định hướng phát 

triển, kịp thời điều chỉnh sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng sản 

phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm Mắc ca của Việt Nam. 

b) Bộ Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, 

hướng dẫn các địa phương rà soát, xây dựng hệ thống cơ sở chế biến sâu, công 

nghệ hiện đại với quy mô phù hợp, gắn với vùng nguyên liệu, tạo ra sản phẩm đa 

dạng, chất lượng cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; tiếp thị, mở rộng 

thị trường trong nước và quốc tế. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội 

Mắc ca Việt Nam nghiên cứu, dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm Mắc ca trong 

nước và quốc tế. 

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn tín dụng 

hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để phát triển cây Mắc ca hiệu quả, bền vững. 

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc, Tây Nguyên 

- Quản lý chặt chẽ công tác sản xuất, buôn bán giống cây Mắc ca trên địa 

bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ 

chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trồng cây Mắc ca nhân bằng giống vô tính 

(cây ghép) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận; tăng 

cường tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển giao khoa học, kỹ thuật về phát triển 

cây Mắc ca cho người dân, doanh nghiệp.   
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- Rà soát, đánh giá, xác định quy mô và quỹ đất phù hợp để trồng Mắc ca, 

tích hợp vùng trồng Mắc ca vào Quy hoạch tỉnh. 

- Khuyến khích liên kết sản xuất, tích tụ đất đai để hình thành vùng trồng 

thâm canh cây Mắc ca tập trung; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu 

tư, phát triển Mắc ca theo chuỗi giá trị, chế biến sâu, gắn với thị trường tiêu thụ.  

đ) Hiệp Hội Mắc ca Việt Nam  

- Chủ động tham gia tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và hộ nông dân 

đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm 

cây Mắc ca. 

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương 

và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Mắc ca trong nước và quốc tế để định hướng phát triển, kịp thời điều chỉnh sản 

xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản 

phẩm Mắc ca của Việt Nam. 

- Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với Hiệp hội Mắc ca các nước trên 

thế giới để tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường sản phẩm. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- TTg CP, các PTTg CP; 

- VP Trung ương Đảng;  

- Ban Kinh tế TƯ; 

- Các Bộ: NNPTNT, KHĐT, TC, TNMT, 

  KHCN, Công Thương;  

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Hiệp hội Mắc ca Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các  

  Vụ: TH, KTTH, QHĐP;  

- Lưu: VT, NN (2b). 

 

 
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 
Mai Tiến Dũng 
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