
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số: 1147/SNN-KL 

V/v triển khai thực hiện Đề án phát 
triển bền vững cây Mắc ca giai đoạn 
2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 6 năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 1886/UBND-KT ngày 26/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững cây Mắc 

ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Quản lý chặt chẽ công tác sản xuất, kinh doanh, cung ứng giống cây 

Mắc ca trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật; 

xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung ứng 

giống cây trồng không đảm bảo các quy định của pháp luật; 

- Hướng dẫn người dân trồng cây Mắc ca bằng cây ghép đã được Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận, về hiệu quả của việc sử dụng 

giống tốt trong sản xuất, các biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh, trồng xen 

canh đạt hiệu quả kinh tế cao; tăng cường lồng ghép nội dung tập huấn kỹ 

thuật về phát triển cây Mắc ca cho người dân, doanh nghiệp.  

2. Các công ty cổ phần chè: Tân Trào, Mỹ Lâm, Sông Lô 

- Chủ động phối hợp với Hiệp hội Mắc ca tổ chức tập huấn, chuyển 

giao kỹ thuật trồng cây Mắc ca xen chè cho các hộ gia đình, cá nhân có liên 

doanh, liên kết trồng chè với Công ty; 

- Căn cứ vào chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty 

chủ động làm việc với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam xây dựng Kế hoạch trồng 

cây Mắc ca xen cây chè phù hợp với điều kiện thực tế của từng Công ty. Kế 

hoạch chi tiết, về: Diện tích, dòng/ giống, mật độ, vị trí hoặc khu vực, thời 

gian trồng, ..... gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 

30/6/2022, đồng gửi File mềm vào địa chỉ Email. ngocloi.dean@gmail.com 

để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Hiệp hội Mắc ca Việt Nam; 

 - Các Công ty cổ phần chè: Mỹ Lâm, Tân Trào, Sông Lô 
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3. Hiệp hội Mắc ca Việt Nam   

- Có chính sách hỗ trợ các Công ty cổ phần chè: Sông Lô, Mỹ Lâm, 

Tân Trào về giống, phân bón; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Mắc ca 

trồng xen cây chè đạt hiệu quả kinh tế cao. 

- Xác định bộ giống cây Mắc ca phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ 

nhưỡng của tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trân trọng đề nghị./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- UBND tỉnh Tuyên Quang (báo cáo);  
- Giám đốc Sở;  
- PGĐ Sở phụ trách LN;  
- Chi cục Kiểm lâm;   
- Lưu: VT, (Lợi).  
 Mai Thị Hoàn 
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