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ĐỀ ÁN 

Hỗ trợ phát triển cây Mắc Ca giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện 

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

- Huyện Đăk Hà nằm về phía Bắc tỉnh Kon Tum, cách trung tâm thành phố 

Kon Tum 20km theo Quốc lộ 14; có tổng diện tích tự nhiên 84.503,78 ha. Trong 

đó, đất sản xuất nông nghiệp là 34.750 ha, chiếm 41,12% diện tích đất tự nhiên, 

còn lại là đất lâm nghiệp và các loại đất khác. Toàn huyện có 11 đơn vị hành 

chính, gồm 10 xã và 01 thị trấn với dân số trung bình 77.000 người (năm 2020). 

Dân số phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm huyện, 

trung tâm các xã và dọc theo các tuyến đường giao thông chính. Tỷ lệ dân số 

phân bố ở khu vực nông thôn chiếm 78,66%, dân số đô thị chiếm 21,34%. Dân số 

trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 53,48% dân số toàn huyện. Sự gia tăng 

nguồn lao động của huyện trong thời gian qua dẫn đến nguồn nhân lực của huyện 

trở nên rất dồi dào, trong đó khoảng 90% dân số trong độ tuổi lao động có việc 

làm trong các ngành kinh tế. 

- Huyện có tọa độ địa lý: 14o38’55” đến 14o49’55” vĩ độ Bắc; 107o51’05” 

đến 107o06’30” kinh độ Đông. Nằm trong khu vực có địa hình đồi núi  trung 

bình và khu vực thấp trũng của tỉnh Kon Tum. Địa hình chia cắt phức tạp với 

nhiều đỉnh núi cao từ 580m - 1540m rồi thoải nghiêng dần về phía Tây - Nam 

với những vùng khá bằng phẳng, chia cắt nhẹ, có dạng lượn sóng, độ dốc các 

sườn núi từ 150 đến 250. Chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng cao nguyên: Mùa 

mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt 

bộ trung bình  khoảng 23,40C, nhiệt độ trung bình nóng nhất là tháng 3 và tháng 

4 (24,5 - 25,50C), nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất là tháng 12 và tháng 1 (18 

- 200C). Nhìn chung, huyện có vị trí tương đối thuận lợi để phát triển sản xuất 

nông nghiệp theo hướng hàng hóa, có điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng rất 

phù hợp với phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng đa dạng hóa 

cây trồng. Trong những năm gần đây, giá các mặt hàng nông sản chủ lực của 

huyện như: cà phê, cao su, sắn lát... liên tục giảm sâu, làm ảnh hưởng đến đời 

sống của đại bộ phận nông dân của huyện, nhất là nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo , 

hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn... 

Theo Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tại 

Hội thảo Tiềm năng phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Kon Tum tổ chức vào 

năm 2020 phát biểu như sau: “Cây mắc ca cần nhất là nhiệt độ, Nhiệt độ cần trong 

năm là 5 tuần ra hoa có nhiệt độ từ 17-18 độ, Tây Nguyên hoàn toàn được, nếu 

nóng thì không ra hoa được, độ cao không quan trọng mà quan trọng nhất là nhiệt 

độ thì chúng tôi thấy cả Tây Nguyên đều được. Kon Tum chúng tôi thấy hoàn toàn 

thuận lợi, Kon Tum hơn những chỗ khác là diện tích còn quá rộng, đất rất tốt. 
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Chúng ta đã có những gia đình, doanh nghiệp đi đầu trồng rất tốt, hiệu quả rất rõ, 

chưa nói ở Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông những tỉnh ở nơi xa đã trồng rất tốt. Vì 

vậy, đó là tiền đề để Kon Tum có thể tin tưởng và làm được”. Lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho rằng, tỉnh có tiềm năng và thế 

mạnh để phát triển và mở rộng diện tích cây mắc ca. Trong thời gian tới, các địa 

phương phải đề xuất quỹ đất để trồng cây mắc ca theo tiêu chí đất tốt, tầng dầy, 

khuất gió, độ dốc thấp; lựa chọn bộ giống thích hợp, có chất lượng cao, có xuất xứ 

rõ ràng, có uy tín trên thị trường; phối hợp với Sở và Hiệp hội tổ chức tập huấn cho 

nông dân về quy trình chuẩn trồng, chăm sóc cây mắc ca; xây dựng chuỗi liên kết 

từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm hạt mắc ca.  

- Hạt Mắc ca rất giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Sản phẩm từ Mắc 

ca đa dạng như  rang, sấy để  ăn trực tiếp, ngoài ra  dùng để bánh kẹo, socola Mắc 

ca, tinh dầu Mắc ca, mỹ phẩm Mắc ca, dầu gội Mắc ca, sữa hạt Mắc ca… có giá trị 

kinh tế, thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

- Cây Mắc ca được người dân đưa vào trồng thử nghiệm đầu tiên tại thôn 

11 xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà từ năm 2010, đến nay diện tích Mắc ca trên địa 

bàn hiện có: 231,29 ha (xã Đăk Pxi: 17,29 ha, xã Đăk Long:27,7 ha, xã 

ĐăkHring: 28 ha, xã Đăk Mar: 14,2 ha, xã Đăk Ui: 28,7 ha, xã Ngọc Wang: 

72,9 ha, xã Ngọc Réo: 18,4 ha, xã Đăk La: 3 ha, xã Hà Mòn: 12,5 ha, xã Đăk 

Ngọk 4 ha, thị trấn Đăk Hà 4,6 ha). Trong đó một số vườn cây mắc ca tại xã 

Đăk Ring, xã Đăk Ui, xã Ngọk Wang nhân dân trồng từ các năm trước đến nay 

đã vào thu hoạch. Giá bán hạt Mắc Ca chưa qua chế biến trên địa bàn huyện 

giao động từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng/kg. 

- Qua kiểm tra, quan sát thấy cây Mắc Ca dễ trồng, sinh trưởng phát triển 

tốt. Khác với các loại cây ăn quả khác, hạt Mắc ca sau khi thu hoạch nếu bảo 

quản đúng cách có thể để cả năm vẫn đảm bảo chất lượng. Vì vậy, không bị sức 

ép tiêu thụ như các loại cây ăn quả khác. 

- Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

huyện có diện tích đất sản xuất tương đối dồi dào nhưng chủ yếu tập trung sản 

xuất vào nhóm cây hàng năm như: sắn, ngô, đậu đỗ các loại thiếu đầu tư thâm 

canh nên năng xuất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Các hộ nghèo, hộ cận 

nghèocó nhu cầu trồng Cây Mắc Ca nhưng giá cây giống Mắc Ca cao, không có 

tiền để mua giống, còn đối với các loại cây ăn quả khác đòi hỏi kỹ thuật chăm 

cao và trong mấy năm gầy đây khó khăn trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Qua rà 

soát tháng 5 năm 2022, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện: 3.966 

hộ/20.988 khẩu, chiếm tỷ lệ 22%tổng số hộ dân toàn huyện. Trong đó, hộ nghèo 

DTTS: 3.690 hộ/20.032 khẩu, chiếm tỷ lệ 93% tổng số hộ nghèo toàn huyện. 

- Đề hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, phát huy tiềm 

năng lợi thế của địa phương cùng với sự nổ lực của gia đình để vươn lên thoát 

nghèo một cách bền vững thì việc xây dựngĐề án hỗ trợ phát triển cây Mắc ca 

chohộ nghèo, hộ cận nghèo là rất cần thiết và cấp bách. Đây là những giải pháp cơ 

bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

trong những năm tiếp theo là một trong những nội dung triển khai thực hiện Kế 
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hoạch số 2344/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum 

triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại 

phíasau”giai đoạn 2021-2025trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ 

chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư số 

02/2022TT- UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy Ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một 

số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miều núi; Thông tư số 04/2022/TT- BNN ngày 

30/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ 

phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 

15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển bền vững 

Mắc ca giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Công văn số 750/UBND-NNTN ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 -

2030, tầm nhìn 2050; Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối 

ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ VI, nhiệm kỳ 

2020 -2025 (Nghị quyết số 16-NQ/ĐH ngày 17/7/2020); Nghị quyết số  07-NQ/HU 

ngày 26/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo phát triển kinh tê hộ 

gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững;  

- Kế hoạch 175/KH-UBND ngày  03/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 

1802/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hôi, quốc phòng, an ninh; dự toán ngân sách và kế hoạch 

đầu tư vốn  ngân  sách  nhà nước năm 2021;  

- Thông báo số 319-TB/HU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

đối vói Tờ trình số 259/TTr- UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc xin ý kiến đối với việc xây dựng Đề án phát triển cây ăn trái, cây Mắc Ca 

giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện. 

- Thông báo số 459-TB/HU ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

đối với Tờ trình số 185/TTr- UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc xin ý kiến đối với Đề án hỗ trợ phát triển cây mắc ca giai đoạn 2022- 2025 

trên địa bàn huyện. 

- Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 05/8/2022 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện về việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện và 

phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các nội dung, dự thảo Nghị quyết trình 

kỳ họp. 
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III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN 

1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện Đề án 

1.1. Thuận lợi 

- Đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai 

đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 

15/3/2022; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 750/UBND-TH ngày 17 

tháng 3 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển bền vững Mắc ca giai 

đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 2050; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, hàng năm 

của tỉnh, huyện đều giao chỉ tiêu trồng mới cây Mắc ca. 

- Điều kiện đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng của huyện Đăk Hà nhìn chung phù 

hợp với cây mắc ca, số cây mắc ca nhân dân tự trồng từ các năm trước đến thời kỳ 

kinh doanh đều có quả. Hộ nông dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo còn quỹ đất phù 

hợp với cây mắc ca, có nhu cầu trồng mắc ca. 

1.2. Khó khăn 

- Hộ nông dân trên địa bàn huyện nói chung và hộ nghèo, cận nghèo nói riêng 

chưa tiếp cận dược kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế 

biến sản phẩm cần phải tổ chức tập huấn hướng dẫn nhiều; việc lồng nghép các 

nguồn vốn khác để tổ chức tập huấn về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu 

hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm cho các đối tượng được hỗ trợ cần được quan 

tâm trong thời gian đến. 

- Diện tích đất sản xuất của các hộ nghèo, cận nghèo thường nhỏ lẻ, ở xa, khó 

khăn cho việc vận chuẩn cây giống, phân bón… 

1.3. Nguyên nhân của những khó khăn 

- Cây Mắc ca là loại cây trồng mới trên địa bàn, hầu kết người nông dân chưa 

được tiếp cận, tập huấn về về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế 

biến sản phẩm cây mắc ca. 

- Một số hộ nghèo, hộ dân nghèo, sang nhượng những diện tích đất ở những 

thuận lợi. 

- Một số hộ nghèo, hộ ngèo có trình độ học vấn thấp nên khó tiếp cận, tiếp thu 

các kiến thức mới trong sản xuấn nhất là kỹ thuật trồng kỹ thuật trồng, chăm sóc, 

thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm cây măc ca.  

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu tổng quát: Tập trung nguồn lực để phát triển nhanh cây Mắc ca, 

khuyến khích các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình theo 

hướng sản xuất hàng hóa, giảm nghèo một cách bền vững, phát triển kinh tế phù 

hợp với nhu cầu thị trường và định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của  huyện; 

phát triển nông nghiệp một cách bền vững. 

2.2. Mục tiêu cụ thể  
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- Tổng diện tích hỗ trợ theo Đề ánlà 320 ha (Trong đó:Năm 2023, năm 2024 

mỗi năm hỗ trợ: 110 ha; năm 2025 hỗ trợ: 100 ha). 

- Nâng tổng diện tích cây mắc ca trên địa bàn huyện đến hết năm 2025trên 

550 ha. 

3. Đối tượng được hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèocó nhu cầu trồng mắc ca, 

có đất phù hợp với phát triển cây mắc ca. 

4. Nội dung hỗ trợ 

- Hỗ trợ cây giống cho các hộ tham gia Đề án để trồng mới và trồng dặm theo 

định mức. Trong đó, cây giống trồng dặm được hỗ trợ ngay trong năm trồng mới. 

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật 03 lần cho các hộ tham gia Đề án theo giai đoạn sinh 

trưởng phát triển của cây mắc ca (Trồng mới, chăm sóc kiến thiết cơ bản, thu hoạch). 

5.Mức hỗ trợ 

- Hỗ trợ cây giống: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 80%, nhân dân đối ứng 20% 

chi phí mua cây giống. 

- Kinh phí tổ chức tập huấn kỹ thuật: Ngân sách Nhà nước đảm nhận 100% 

chi phí theo quy định hiện hành. 

6. Điều kiện được hỗ trợ 

6.1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có tên trong Sổ quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo 

đang quản lý tại xã, thị trấnđược Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn (Gọi tắt là Ủy ban 

nhân dân cấp xã) xác nhận. 

6.2. Diện tích đối với mỗi hộ đăng ký được hỗ trợ tối thiểu 0,2 ha, tối đa 01 ha 

(trồng thuần hoặc trồng xen). 

6.3. Địa điểm đất trồng Mắc ca phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đối 

với đất trồng mắc ca theo quy định. 

6.4. Các hộ dân đăng ký trồng mắc ca phải có bản cam kết đối ứng 20% chi 

phí mua cây giống mới được xem xét hỗ trợ. 

7. Các thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp bằng cây giống (người dân đăng ký trồng 

thuần hoặc trồng xem, từ đó quy đổi ra diện tích hỗ trợ); tổ chức lớp tập   huấn ky 

thuật tập trung theo đơn vị hành chính xã, thị trấn. 

8. Nguyên tắc và trình tự thủ tục xét hỗ trợ 

8.1. Các đối tượng tham gia phải được bình xét công khai, dân chủ, đúng đối 

tượng ở cơ sở ( tổ, thôn, làng) và được lập danh sách theo thức tự những hộ khó 

khăn hơn được ưu tiên hỗ trợ trước. 

8.2. Các hộ thuộc đối tượng tham gia Đề án nộp đơn đăng ký trồng Mắc ca 

cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để tổ chức hợp, bình xét công khai thông 

qua biên bản cuộc hợp và lập danh sách, trình Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phê 

duyệt, làm căn cứ thực hiện. 

9.Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2023 đến năm 2025. 
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10. Quy mô Đề án:Tổng diện tích hỗ trợ trồng cây Mắc Ca: 320 ha. 

11. Nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án 

- Kinh phí hỗ trợ tùy vào khả năng cân đối ngân sách huyện hàng năm, các 

nguồn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác, dự kiến 

nguồn vốn và phân kỳ kinh phí hỗ trợ thực hiện Đềán như sau: 

- Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 6.312 000.000 đồng.Trong đó: Ngân sách 

nhà nước:  5.102.400.000 đồng.Kinh phí nhân dân đối ứng: 1.209.600.000 đồng. 

1.1. Nội dung kinh phi hỗ trợ  như sau 

         ĐVT: Ngàn đồng 

STT Nội dung  
Quy mô 

 (ha) 

Kinh phí thực  hiện  

Ghi chú  
Tổng 

Ngân sách  

huyện  

Đối ứng 

của hộ dân 

tham gia  

1 

Kinh phí hỗ 

trợ (80%) cây 

giống 

320 6.048.000 4.838.400 1.209.600 

 Định mức 300 cây/ha; 

giá cây. Giống theo  

HH Mắc ca báo giá 

năm 2022: 63.000đ/cây 

2 
Kinh phí hỗ 

trợ tập huấn   
44 264.000 264.000   

Tạm tính chi phí 6 triệu 

đồng/lớp; năm 2025 

mỗi xã, thị trấn tổ chức 

thêm 01 lớp  thu hoạch, 

bảo quản và chế biến 

sản phẩm 

Tổng    6.312.000 5.102.400 1.209.600   

11.2. Phân kỳ hỗ trợ như sau 

Đơn vị tính: Ngàn đồng 

STT Năm  
Quy 

mô (ha) 
Tổng 

Ngân sách  

huyện  

Đối ứng của hộ dân 

tham gia  

 2 Năm 2023 110 2.145.000 1.729.200 415.800 

 3 Năm 2024 110 2.145.000 1.729.200 415.800 

 4 Năm 2025 100 2.022.000 1.644.000 378.000 

Tổng cộng  329 6.312.000 5.102.400 1209.600 

12. Dự kiến hiệu quả của Đề án 

12.1 Hiệu quả về kinh tế: Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp (ngành trồng 

trọt), nông thôn, trong đó chú trọng công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo 

hướng sản xuất hàng hóa, bền vữngtheo chuỗi giá trị; khai thác thế mạnh của địa 

phương.Tăng giá trị sử dụng đất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng 

cao đời sống nhân dân nông thôn.  



7 

12.2 Hiêu quả về mặt xã hội: Tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ 

trong nông nghiệp (chế biến, bảo quản sâu thu hoạch); tạo thêm việc làm cho lao 

động tại địa phương, nâng cao hiệu quả lao động và tư duy về sản xuất hàng hóa 

cho nông dân. Góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian 

đến 

12.3. Hiệu quả môi trường: Khi thực hiện Đề án sẻ góp phần cải tạo đất làm 

tăng độ phì của đất, tránh xói mòn, rửa trôi; nâng cao độ che phủ của rừng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến nội 

dung Đề án đến đối tượng thụ hưởng.  

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, các địa phương, 

hướng dẫn nhân dân thực hiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch 

cây Mắc Ca.  

- Triển khai, thực hiện, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực 

hiện Đề án.Tổng hợp báo cáo và đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ 

đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. 

- Tổng hợp, đề xuất kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới hằng năm hỗ trợ. 

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

địa phương thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển của 

cây, tình hình sâu bệnh hại và hướng dẫn biện pháp xử lý kịp thời.  

- Tổng hợp kế hoạch, kinh phí thực hiện Đề án hàng năm, báo cáo Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với các phòng  Tài chính –Kế 

hoạch và các phòng, ban liên quan trình Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh 

phí cho các đơn vị thực hiện. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Đề án; định kỳ hàng quý, năm 

hoặc đột xuất, khi cần thiết; Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 

và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất từ cơ sở về phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tập huấn kỹ 

thuật, hướng dẫn, đôn đốc các hộ tham gia thực hiện Đề án trồng, chăm sóc, 

quản lý vườn cây đảm bảo quy trình kỹ thuật.  

3. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội: Chủ trì, hướng dẫn Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn tổ chức việc bình xét, chọn các hộ tham gia Đề án hằng 

năm đảm bảo đúng đối tượng và tình tự, thủ tục theo quy định của Đề án; Phối 

hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện lồng 
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ghép, bố trí nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững để hỗ trợ các hộ tham gia Đề án.  

4. Phòng Dân tộc: Tổng hợp, đề xuất kinh phí từ Chuong trinh mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021- 2030, giai đoạn 1 từ 2021 - 2025 để hỗ trợ các hộ tham gia Đề án theo 

đúng đối tượng. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Căn cứ tình hình ngân sách hằng năm và 

trên cơ sở đề nghị của các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để tham mưu 

Ủy ban nhân dân huyện cân đối, bố trí nguồn vốn để hỗ trợ việc thực hiện Đề án 

này. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Hỗ trợ các tổ chức, HTX, hộ kinh doanh xây 

dựng nhà máy, cơ sở chế biến, bảo quản hạt Mác Ca có công nghệ tiên tiến, hiện 

đại từ nguồn các nguồn vốn khoa học - công nghệ, vốn khuyến công hàng năm của 

ngân sách nhà nước. Đồng thời, hỗ trợ các chủ thể chế biến sản phẩm kết nối, tiêu 

thụ sản phẩm. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thường xuyên thông tin tuyên truyền nội dung Đề án hỗ trợ phát triển cây 

Mắc Ca đến các đối tượng thuộc hiện tham gia để hiểu rõ, chủ động đăng ký 

nhu cầu; đồng thời giám sát việc hỗ cây giống, tổ chức tập huấn do ngân sách 

nhà hỗ trợ đúng mục đích, đạt hiệu quả. 

- Rà soát, thống kê diện tích đất của từng hộ trong quá trình kê khai, đăng 

ký nhu cầu, phối hơp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn kiểm tra, xác định vị trí đất mà đối tượng đăng ký có 

phù hợp để trồng Cây mắc ca hay không. 

- Rà soát, đề xuất kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm 

giao về Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện (chương trình: Xây dựng nông 

thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi…) đề thực hiện Đề án. 

- Chỉ đạo Ban quản lý các thôn, Tổ dân phố hướng dẫn cho các hộ thuộc 

đối tượng tham gia thực hiện đầy đủ thủ tục hỗ trợ theo quy định, tổng hợp trình 

Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt danh sách các hộ đủ điều kiện đăng ký tham 

gia, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ phát triển cây Mắc ca trênđịa 

bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo định kỳ hàng quý, năm. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp huyện kiểm tra, theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
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8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội, đoàn thể 

các cấp 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong Nhân dân,  

nhất là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động và tích cực đăng ký tham gia 

đề án Hỗ trợ phát triển cây mắc ca để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, là một trong 

những điều kiệnđể hộ dân lên thoát nghèo bền vững trong thời gian đến. 

- Tăng cường giám sát quá trình triển khai thưc hiện đề án trên địa địa bàn 

huyện, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện để chấn chỉnh kịp thời những hạn 

chế, yếu kém (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận, phát 

huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. 

Trên đây là Đề án hỗ trợ phát triển cây Mắc ca giai đoạn 2023- 2025 trên 

địa bàn huyện./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Trình Kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Mặt trận và các đoàn thể huyện (p/h); 

- Các phòng ban liên quan (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT. 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Trang 
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