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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca  

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
___________ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ về Quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022                   

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp 
và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021                   

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021                   

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp 
Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050” (sau đây viết tắt là Đề án), với các nội dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Mắc ca là cây trồng nhập nội, mới được gây trồng, phát triển ở Việt 

Nam, việc phát triển vùng trồng Mắc ca cần được nghiên cứu, triển khai từng 
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bước thận trọng, trên cơ sở khoa học, thực tiễn vững chắc và nhu cầu của thị 

trường, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh 

thái, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần ổn định dân cư, giữ vững 

an ninh chính trị, an toàn xã hội. 

2. Phát triển Mắc ca trên cơ sở phát huy lợi thế về tự nhiên, kinh tế, xã hội 

của từng vùng, từng địa phương; từng bước hình thành ngành hàng Mắc ca theo 

chuỗi giá trị sản phẩm từ trồng, đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

3. Phát triển Mắc ca trên cơ sở xây dựng vùng trồng tập trung, đầu tư 

thâm canh, áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học, công nghệ mới để nâng cao 

năng suất, chất lượng, tạo ra sản phẩm hàng hoá đa dạng, phù hợp, đáp ứng 

yêu cầu của thị trường, có sức cạnh tranh cao. 

4. Tăng cường xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh 

tế để phát triển bền vững Mắc ca. Nhà nước có cơ chế, chính sách và hỗ trợ đầu 

tư theo quy định của pháp luật để thực hiện một số nội dung mà doanh nghiệp 

và các tổ chức, cá nhân ít quan tâm đầu tư.  

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát  

Phát triển Mắc ca thành ngành hàng sản xuất hiệu quả, bền vững, góp phần 

thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi 

trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Sản lượng Mắc ca qua chế biến đạt khoảng 130.000 tấn hạt vào năm 

2030, khoảng 500.000 tấn hạt vào năm 2050. 

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm Mắc ca đạt khoảng 400 triệu USD 

vào năm 2030, khoảng 2,5 tỷ USD vào năm 2050, trong đó tỷ lệ sản phẩm Mắc 

ca nguyên vỏ không vượt quá 40%. 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

1. Quy mô diện tích và định hướng vùng trồng 

a) Đến năm 2030 

Phấn đấu tổng diện tích Mắc ca cả nước đạt từ 130.000 - 150.000 ha vào 

năm 2030, tập trung tại các tỉnh vùng Tây Bắc (khoảng 75.000 - 95.000 ha, chủ 

yếu tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu), vùng Tây Nguyên (khoảng 45.000 ha, 

chủ yếu tại các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum) và một số địa phương có 

điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp với yêu cầu sinh thái của cây Mắc ca 

(khoảng 10.000 ha), được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa 
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phương xác định quy mô và địa điểm cụ thể trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng tiềm 

năng, năng lực đầu tư, quỹ đất, hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường và nhu 

cầu thị trường. 

b) Tiềm năng phát triển đến năm 2050 

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá hiệu quả phát triển Mắc ca giai đoạn 2021 -

2030, sẽ định hướng cụ thể về quy mô diện tích và vùng trồng Mắc ca đến năm 

2050, phấn đấu đạt khoảng 250.000 ha. 

2. Cơ sở chế biến 

a) Đến năm 2030 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở sơ chế, 

chế biến Mắc ca gắn với vùng trồng nguyên liệu tại vùng Tây Bắc và Tây 

Nguyên. Nâng cấp 65 cơ sở sơ chế, chế biến hiện có, xây dựng mới khoảng 300 

- 400 cơ sở sơ chế, chế biến, công suất mỗi cơ sở từ 100 - 200 tấn hạt/năm. 

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng khoảng 8 nhà máy chế 

biến sâu các sản phẩm Mắc ca có giá trị cao, công suất mỗi cơ sở từ 10.000 - 

15.000 tấn hạt tươi/năm tại những địa phương có điều kiện thuận lợi.  

b) Định hướng đến năm 2050 

Sau năm 2030, sẽ rà soát, đánh giá hệ thống cơ sở sơ chế, chế biến Mắc 

ca để làm căn cứ định hướng quy mô phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến phù 

hợp với các vùng nguyên liệu tại vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và các vùng khác.  

IV. GIẢI PHÁP 

1. Về khoa học, công nghệ  

- Tiếp tục nghiên cứu chọn tạo, nhập nội, khảo nghiệm làm đa dạng bộ giống 

Mắc ca theo hướng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, chống chịu sâu 

bệnh hại, thích nghi với các tiểu vùng sinh thái.  

- Xây dựng hệ thống vườn cây đầu dòng, tập trung cho vùng Tây Bắc để có 

đủ nguồn vật liệu sản xuất giống; hoàn thiện và làm chủ công nghệ nhân giống 

vô tính cây Mắc ca ở quy mô công nghiệp; nâng cao năng lực hệ thống sản xuất 

giống nhằm cung cấp đủ giống đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ trồng mới, 

ghép cải tạo theo mục tiêu Đề án. 

- Xây dựng và chuyển giao quy trình trồng thuần, trồng xen Mắc ca cho 

từng tiểu vùng; quy trình sản xuất Mắc ca theo hướng công nghệ cao, quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP,...), nông nghiệp hữu 

cơ nhằm tạo ra sản phẩm Mắc ca chất lượng, an toàn, có khả năng cạnh tranh 

trên thị trường trong nước và quốc tế. 
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- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hoặc mua công nghệ, thiết bị cơ giới hóa 

các khâu từ trồng, chăm sóc, thu hoạch đến bảo quản, chế biến các sản phẩm 

Mắc ca phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

2. Về tổ chức sản xuất  

- Các địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn, phối hợp với các đơn vị khoa 

học rà soát quỹ đất thuộc quy hoạch rừng sản xuất để phát triển Mắc ca theo 

phương thức trồng thuần loài;  trồng xen Mắc ca trên đất trồng cây công nghiệp 

và đất trống thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, phù hợp với quy hoạch tỉnh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất từng giai đoạn. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với nông dân sản xuất Mắc ca 

thông qua cầu nối hợp tác xã và tổ hợp tác xây dựng vùng trồng Mắc ca tập trung, 

hình thành chuỗi ngành hàng Mắc ca từ trồng đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

- Các nhà khoa học hỗ trợ các địa phương nghiên cứu vùng trồng Mắc ca thích 

hợp cho từng dòng/giống; chuyển giao khoa học công nghệ từ khâu trồng, chăm 

sóc, thu hoạch, sơ chế và chế biến sản phẩm cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác 

sản xuất Mắc ca cả về chiều rộng và chiều sâu; đặc biệt chú trọng nâng cao chất 

lượng hoạt động và tăng cường năng lực cho hợp tác xã. 

- Đối với hộ gia đình, cần liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ 

hợp tác để xây dựng vùng trồng Mắc ca tập trung, thiết lập mã số vùng trồng truy 

suất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. 

- Phát huy vai trò của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, là cầu nối gắn kết chặt 

chẽ giữa các hộ dân và doanh nghiệp trong phát triển sản xuất cây Mắc ca theo 

chuỗi, hỗ trợ vay vốn, cung ứng dịch vụ giống và phân bón, tạo điều kiện thuận 

lợi để phát triển Mắc ca hiệu quả, bền vững. 

3. Về thị trường tiêu thụ 

- Đối với thị trường trong nước, các địa phương cần hỗ trợ xây dựng 

thương hiệu sản phẩm Mắc ca, gắn với chỉ dẫn địa lý; thực hiện các hoạt động 

xúc tiến thương mại, tuyên truyền, giới thiệu để người tiêu dùng trong nước có 

đủ thông tin về sản phẩm Mắc ca. 

- Đối với thị trường xuất khẩu, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ 

với các Bộ, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và doanh nghiệp thực hiện các biện 

pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, tháo gỡ rào cản thương mại. Tập trung thực 

hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sản phẩm nhân và hạt Mắc 

ca nguyên vỏ, các sản phẩm Mắc ca chế biến sâu vào thị trường các nước.  

4. Về cơ chế, chính sách  

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện có nhằm khuyến 



5 
 

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 

các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền 

vững; các 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. 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung và ban hành cơ chế, chính sách mới; 

rà soát, xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về Mắc ca, góp phần 

triển khai thực hiện Đề án. 

5. Về nguồn vốn đầu tư  

 Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư phát triển bền vững Mắc ca theo 

hướng xã hội hóa; chủ yếu là vốn của doanh nghiệp, người dân và các nguồn 

vốn hợp pháp khác. 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển Mắc ca thông qua lồng ghép tổ 

chức thực hiện các chương trình, đề án theo quy định của pháp luật để thực hiện 

các nhiệm vụ: xây dựng cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng, nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, 

mở rộng thị trường. 

- Nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, xây dựng 

cơ sở sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm Mắc ca. Các địa phương có điều kiện 

khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây Mắc ca tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển Mắc ca trên địa bàn. 

6. Về hợp tác quốc tế 

Tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế nhằm tháo gỡ 

rào cản thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Mắc ca; tăng cường 

hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ về giống, quy trình canh tác, thu 

hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm Mắc ca. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Là cơ quan thường trực Đề án, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả.  

- Chủ trì, phối hợp đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện Đề án 
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trình cấp có thẩm quyền ban hành. 

- Quản lý chặt chẽ giống cây Mắc ca theo đúng quy định của pháp luật; 

chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trồng 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, vùng Tây Nguyên và một số địa phương có điều kiện 

khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp với yêu cầu sinh thái của cây Mắc ca tiến hành 

rà soát, đánh giá, xác định quy mô và quỹ đất phù hợp để trồng Mắc ca; 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 tình hình cung ứng và 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 

Việt Nam. 

- Chủ trì theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hằng năm, tổ chức sơ 

kết theo giai đoạn 5 năm; xác định khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo từng giai đoạn. 

2. Bộ Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các 

địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng và phát 

triển thương hiệu sản phẩm Mắc ca Việt Nam; 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.  

- 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; xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Mắc ca ở trong nước và nước ngoài. 

3. Các bộ, ngành có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và các địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và 

tổ chức thực hiện Đề án. 
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4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Các địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với yêu cầu sinh 

thái của cây Mắc ca tiến hành 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. Nghiên 

cứu, xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương theo hướng 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. Cân đối, huy động 

các nguồn vốn để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật. 

- 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; xử lý nghiêm đối với những tổ 

chức, cá nhân sản xuất, cung ứng giống Mắc ca vi phạm 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, về hiệu quả của việc sử dụng giống 

tốt trong sản xuất, các biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh Mắc ca đạt hiệu quả 

kinh tế cao; 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;  

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành 

xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện Đề án. 

- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025, 

làm cơ sở để xác định quy mô phát triển Mắc ca phù hợp trong giai đoạn tiếp 

theo; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương hướng 

giải quyết gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo. 

5. Hiệp hội Mắc ca Việt Nam 

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

Thương và các bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện Đề án; 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. 

- Phối hợp với các địa phương, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình đầu 

tư xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chế biến sâu, 

gắn với thị trường tiêu thụ. 

 - Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với Hiệp hội Mắc ca các nước trên 
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thế giới để tuyên truyền và quảng bá về ngành hàng và các sản phẩm Mắc ca của 

Việt Nam đến các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; phát huy vai trò là thành 

viên của Hiệp hội Mắc ca thế giới, nắm bắt thông tin về xu hướng phát triển Mắc 

ca trên thế giới; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy ngành hàng Mắc ca của Việt Nam 

phát triển hiệu quả, bền vững. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;  

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;  

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Văn phòng Quốc hội;  

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;  

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;  

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,   

  các Vụ: TH, CN, KTTH, Công báo;  

- Lưu: VT, NN (2). 
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