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Kính gửi: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 Thực hiện Công văn số 2398/SNN-VP ngày 30/9/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Viện Nước, Tưới tiêu 

và Môi trường; sau khi nghiên cứu, tổng hợp, Chi cục Phát triển nông nghiệp 

báo cáo một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Thực trạng sản xuất Sầu riêng, Bơ, Chanh dây, Mắc ca trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông 

1.1. Thực trạng sản xuất sầu riêng 

- Kết quả năm 2021, diện tích Sầu riêng trên địa bàn tỉnh đạt 4.956 ha, 

diện tích cho sản phẩm 1.758 ha, năng suất bình quân đạt 10,9 tấn /ha, sản lượng 

đạt 19.163 tấn (NGTK 2021).  

- Về tình hình sản xuất năm 2022: Hiện nay, đã thu hoạch xong các giống 

sầu riêng như Ri6, sầu riêng địa phương, ước diện tích đã thu hoạch khoảng trên 

1.200 ha diện tích cho sản phẩm, năng suất bình quân đạt khoảng 8-9 tấn/ha. Riêng 

giống sầu riêng Thái (Monthong, Dona) đang bước vào cuối vụ thu hoạch. Đánh 

giá sơ bộ sản lượng sầu riêng toàn tỉnh năm 2022 thấp hơn so với năm trước do 

một số vùng (Đắk Song, Đắk Mil,...) bị mất mùa; nguyên nhân: do các đợt ra hoa 

chính vụ một số giống sầu riêng Ri6, Dona,... vào tháng 2-4 gặp mưa trái vụ và gió 

lớn, làm rụng hoa, tỷ lệ đậu quả thấp.  

- Về cơ cấu giống: các giống nhập nội như Monthong, Dona (xuất xứ Thái 

Lan), Musangking (xuất xứ Maylaysia),… chiếm khoảng 39% diện tích, được 

trồng nhiều nhất ở Đắk R’Lấp, Tuy Đức; giống địa phương gồm Ri6 chiếm 

khoảng 28% diện tích, sầu riêng hạt địa phương  chiếm khoảng 26,6% diện tích, 

tập trung ở Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Glong và Tuy Đức. Ngoài ra, trên địa bàn 

tỉnh nhiều hộ dân cũng trồng một số giống Sầu riêng khác khoảng 6,4% diện 

tích toàn tỉnh (như: Sầu riêng khổ qua, Chín hóa,…).  

- Về tiêu thụ: Sầu riêng hiện nay chủ yếu được tiêu thụ dạng quả tươi, tại 

thị trường tiêu thụ nội địa là chính, chiếm khoảng 90% tổng sản lượng sản xuất; 

phần lớn trái Sầu riêng được tiêu thụ trong nước thông qua các chợ đầu mối, chợ 

truyền thống. 

1.20 Thực trạng sản xuất Bơ 

- Kết quả sản xuất năm 2021, tổng diện tích bơ trên địa bàn toàn tỉnh là 

2.854,3 ha, diện tích cho sản phẩm 1.758 ha. Cây bơ được trồng tập trung nhiều 
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nhất ở huyện Đắk Mil 740 ha, Đắk G’Long 455,2 ha; Tuy Đức 326 ha; Cư Jút 

432 ha; Krông Nô 241,7 ha và thành phố Gia Nghĩa 296,3 ha. Sản lượng bơ toàn 

tỉnh là 13.785,52 tấn. 

- Tình hình sản xuất năm 2022: hiện nay chỉ còn một số giống bơ: Pink, 

Hass, Reed, Booth 7 đang giai đoạn thu hoạch chính cụ (từ tháng 9 – 11); do ảnh 

hưởng của thời tiết nên dự kiến năng suất giống Bơ Booth 7 giảm từ 40 – 90% so 

với các năm (do các đợt ra hoa chính vụ (tháng 3 – 4)  gặp các cơn mưa trái vụ 

làm hoa rụng, thối, tỷ lệ đậu quả thấp), dẫn đến sản lượng bơ toàn tỉnh năm 2022 

sẽ thấp hơn so với năm trước. 

- Giống bơ: Booth 7 chiếm khoảng 50% diện tích, Bơ 034 chiếm khoảng 

34,5% diện tích, Bơ Hass (3,4%), Bơ reed (3,4%), Bơ Sáp các loại (15%),....  

- Tình hình tiêu thụ: Bơ hiện nay chủ yếu được tiêu thụ dạng quả tươi, tại 

thị trường tiêu thụ nội địa là chính, chiếm khoảng 90% tổng sản lượng sản xuất; 

Phần lớn trái Bơ được tiêu thụ trong nước thông qua các chợ đầu mối, chợ 

truyền thống, khoảng 10% tiêu thụ nội tỉnh; 

1.3. Thực trạng sản xuất Chanh dây  

- Tình hình sản xuất: kết quả năm 2021, diện tích Chanh dây trên địa bàn 

tỉnh khoảng 1.020 ha, năng suất bình quân đạt 19.2 tấn/ha, sản lượng đạt 19.500 

tấn (NGTK 2021). Chanh dây được trồng tập trung tại các huyện Đắk Glong, 

Đắk Song, Đắk R’Lấp, Tuy Đức, thành phố Gia Nghĩa. 

- Về tình hình sản xuất năm 2022: Theo kết quả thống kê sơ bộ từ các 

huyện và thành phố Gia Nghĩa, tổng diện tích trồng mới chanh dây hiện nay 

khoảng 632 ha, một số diện tích đang bước vào giai đoạn cho thu hoạch. 

Nguyên nhân diện tích sản xuất chanh dây năm 2022 thấp hơn so với cùng kỳ 

nhiều năm là do đầu ra không ổn định. 

- Về giống: Hầu hết người dân đều sử dụng cây giống ghép Đài Nông 1, 

người dân trồng chanh dây đều tự mua tại đại lý kinh doanh giống cây trồng tại 

địa phương, số còn lại mua tại tỉnh lân cận.  

- Tiêu thụ: thị trường tiêu thụ Chanh dây chưa được mở rộng; trước đây 

phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, các thị trường mới mở lượng tiêu 

thụ rất hạn chế, nhưng yêu cầu chất lượng rất nghiêm ngặt nên sản xuất đại trà 

của người dân hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra, việc sơ chế, chế 

biến, bảo quản sản phẩm chanh dây nói riêng và sản phẩm cây ăn quả nói chung 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn nhiều hạn chế, chưa có Doanh nghiệp lớn đầu 

tư, liên kết để phát triển sản xuất. 

1.4. Thực trạng sản xuất Mắc ca  

- Tình hình sản xuất: diện tích toàn tỉnh năm 2021 là 1.679,8 ha. Diện tích 

trồng tập trung tại huyện Tuy Đức chiếm 62% diện tích toàn tỉnh (1.050 ha). 

Diện tích cho thu hoạch 416,6 ha, năng suất bình quân: 5,31 tạ/ha, tổng sản 

lượng đạt 221,3 tấn. 
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- Tình hình sản xuất năm 2022: Theo kết quả thống kê sơ bộ từ các huyện 

và thành phố Gia Nghĩa, tổng diện tích trồng mới mắc ca hiện nay khoảng 460 

ha, chủ yếu được trồng xen trong các vườn cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

khác. Phần lớn diện tích Mắc ca của tỉnh đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản 

nên chưa cho thu hoạch. Hiện các diện tích đang cho thu hoạch tỷ lệ đậu quả 

thấp và không đồng đều: cùng trong một vườn, số cây ra hoa kết trái chỉ chiếm 

khoảng từ 50– 60% (tùy từng vườn) và thường không ổn định do ảnh hưởng của 

thời tiết. 

- Cơ cấu giống: Các giống Mắc ca đang được trồng phổ biến trên địa bàn 

tỉnh gồm 13 dòng: OC, 246, 842, 849, 741, 800, 695, 816, 788, QN1, A38, A16, 

H2. Nguồn gốc giống chủ yếu được cung cấp từ các đơn vị sản xuất giống có uy 

tín như: Trung tâm dịch vụ chuyển giao giống cây trồng Nông Lâm nghiệp – Đá 

Chông – Ba Vì – Hà Nội; Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên; Công ty 

Cổ phần Mắc Ca Nữ Hoàng; Công ty Mắc ca Dương Gia; Hiệp hội Mắc ca Việt 

Nam.  

-  Tình hình chế biến và tiêu thụ: Hiện tại trên địa bàn tỉnh đã có 05 điểm 

thu mua quả hạt Mắc ca, trong đó: 03 cơ sở tại huyện Tuy Đức và 02 cơ sở tại 

thành phố Gia Nghĩa đứng ra tổ chức thu mua chế biến, sấy khô, đóng hộp để 

bán cho người tiêu dùng có nhu cầu. Thời gian gần đây đã có nhiều doanh 

nghiệp từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về địa phương tìm hiểu và thu mua hạt 

Mắc ca. Tuy nhiên, do diện tích Mắc ca cho thu hoạch còn nhỏ nên sản lượng 

chưa nhiều, số lượng hạt chưa qua chế biến không đủ để cung cấp ra thị trường 

ngoài tỉnh. 

(Chi tiết diện tích, sản lượng các cây trồng theo phụ lục đính kèm) 

2. Thông tin về quy hoạch nông nghiệp của tỉnh liên quan đến lĩnh 

vực trồng trọt 

Hiện nay, hầu hết các quy hoạch của tỉnh liên quan đến lĩnh vực trồng trọt 

đều bị bãi bỏ. Việc xác định các vùng cây trồng chủ yếu dựa vào 02 Đề án phát 

triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong khi các Đề án này cũng mới chỉ định 

hướng về quy mô, diện tích, sản lượng mà chưa có các bản đồ quy hoạch vùng 

chi tiết đến từng lô, thửa,…  

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổng hợp, thu thập số liệu, xây 

dựng định hướng để tích hợp vào quy hoạch tổng thể tỉnh Đắk Nông thời kỳ 

2021-2030, định hướng đến năm 2050 và tạo lập cơ sở dữ liệu đối với các thông 

tin cụ thể về các loại cây trồng (về từng loại cây trồng, về diện tích, về mùa vụ, 

về năng suất, sản lượng,…) nói chung và cây ăn quả nói riêng để phục vụ số 

hóa, xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu chung cho toàn ngành nông nghiệp để 

người dân, doanh nghiệp có thể truy cập, khai thác dễ dàng, thuận lợi để phục vụ 

cho phát triển sản xuất. 

3. Thông tin các Quy trình sản xuất đang áp dụng tại địa phương  
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Hiện nay, lĩnh vực trồng trọt đã và đang triển khai hướng dẫn người dân 

tại các địa phương áp dụng các quy trình kỹ thuật có liên quan được cơ quan nhà 

nước ban hành để sản xuất các loại cây trồng, cụ thể như: 

- Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho các cây chuối, 

xoài, dứa, thanh long, sầu riêng, cam, bưởi, nhãn, vải, chôm chôm do Cục Trồng 

trọt phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và các chuyên gia kỹ 

thuật Việt Nam trong các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý chất 

lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm biên soạn. 

- Sổ tay Hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu 

cho một số cây trồng chủ lực (Lúa, màu, rau, cây ăn quả có múi (cam, bưởi), 

chè, hồ tiêu, điều, cà phê, nhãn, vải, xoài, chuối, thanh long và sầu riêng) được 

xây dựng từ Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (VIAIP) từ năm 2014 - 2021, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các tỉnh vùng dự án xây dựng 

các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Một số mô hình HTX, THT, Doanh nghiệp áp dụng các quy trình sản 

xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, UTZ, Rainforest, 4C, globalGAP, Hữu cơ,… 

- Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng một số quy trình 

kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch một số cây trồng chủ lực, đặc sản tiềm 

năng của tỉnh Đắk Nông, gồm cây cà phê dây, cà phê vối, cây lúa, cây ngô, cây 

chanh dây để ban hành và áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

(gửi kèm các tài liệu, quy trình có liên quan kèm theo) 

Rất nhiều quy trình sản xuất đang được áp dụng tại địa phương, tuy nhiên 

phần lớn người dân vẫn sản xuất theo kinh nghiệm, tập quán canh tác riêng theo 

từng vùng, từng địa phương. 

Trên đây là nội dung chuẩn bị làm việc với Viện Nước, Tưới tiêu và Môi 

trường của Chi cục Phát triển nông nghiệp, kính gửi Văn phòng Sở Nông nghiệp 

và PTNN được biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, TT (L.D).                        

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chân 
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PHỤ LỤC 

Diện tích sản xuất Sầu riêng, bơ, chanh dây, mắc ca năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo báo cáo số         /BC-PTNN ngày     tháng 10 năm 2022 của Chi cục 

Phát triển nông nghiệp) 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Tổng số 

Chi theo huyện 

Krông 

Nô 

Cư 

Jut 

Đắk 

Mil 

Đắk 

Song 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Glong 

Đắk 

R'Lấp 

Tuy 

Đức 

1. Sầu riêng  

Diện tích Ha 4.956,5 351,4 250 898 1.124,1 630 397,7 461,1 844,2 

Sản lượng Tấn 19.162,8 1.490 925 8.350 606,74 1.900 854 2.573,02 2.464 

2. Bơ   

Diện tích Ha 2.854,3 241,7 432 740 137 296,3 455,2 184,7 367,4 

Sản lượng Tấn 13.785,5 1.325 2.320 4.878 307,99 1129 1.923,56 1.040,97 861 

3. Chanh dây   

Diện tích Ha 1.020 22,2 - - 422,9 79 274,8 101,1 120 

Sản lượng Tấn 19.500 372 - - 8.115 1.478 5.400 1.872 2.263 

4. Mắc ca   

Diện tích Ha 1.679,8   1   257,7 24 281,4 66 1.049,7 

Sản lượng Tấn 221,36 - - - 8,28 1 36,6 55 120,48 
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