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Về nguồn vốn thực hiện Nghị quyết
Quy định cơ chế khuyến khích, bảo
tồn sâm Ngọc Linh và cây dược liệu
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 20222025

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT
Thực hiện Thông báo số 87/TB-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh
về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp
nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung dự kiến trình Hội đồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6 về giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, cân đối,
bố trí nguồn vốn thực hiện Nghị quyết Quy định cơ chế khuyến khích, bảo tồn
sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025;
Theo Công văn số 543/SNN&PTNT-NVTH ngày 21/3/2022 của Sở Nông
nghiệp và PTNT về việc đề xuất điều chuyển kinh phí dự nguồn để bố trí kinh
phí phục vụ Đề án khuyến khích bảo tồn phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu
trên địa bàn tỉnh;
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, nhu cầu vốn đầu tư thực
hiện Đề án khuyến khích bảo tồn phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa
bàn tỉnh là 15.000 triệu đồng. Theo Công văn số 2003/UBND-KTN ngày
12/4/2021 về việc xây dựng các Đề án/ Kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng trong năm 2021, UBND tỉnh đề nghị gộp nội dung “Đề án
trồng cây phân tán lấy gỗ làm nhà cho nhân dân các huyện trung du, miền núi
giai đoạn 2021 – 2025” vào kế hoạch “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 –
2025”. Do vậy, Nghị quyết về hỗ trợ trồng cây lấy gỗ làm nhà sẽ không xây
dựng trong giai đoạn này. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và
Đầu tư xem xét tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển nguồn kinh phí
15.000 triệu đồng nêu trên sang để bố trí thực hiện Nghị quyết khuyến khích bảo
tồn phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh
Qua kiểm tra rà soát kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã được thông
qua tại Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, tại
điểm 5, Mục II, Phần B, Biểu số 03 Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND có dự
kiến bố trí 15.000 triệu đồng cho Nghị quyết “Hỗ trợ trồng cây lấy gỗ làm nhà
sắp xếp dân cư miền núi”. Tuy nhiên, theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công
văn 2003/UBND-KTN ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh thì Nghị quyết "Hỗ trợ
trồng cây lấy gỗ làm nhà sắp xếp dân cư miền núi” sẽ không ban hành trong giai
đoạn trung hạn 2021-2025 và đã được tích hợp vào kế hoạch “Trồng một tỷ cây
xanh giai đoạn 2021 – 2025, do vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tham

mưu UBND tỉnh chuyển nguồn kinh phí 15.000 triệu đồng nêu trên sang để bố
trí cho Nghị quyết khuyến khích bảo tồn phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu
trên địa bàn tỉnh dự kiến trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 4/2022.
Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND
tỉnh điều chỉnh Kế hoạch trung hạn 2021-2025 vào thời gian phù hợp./.
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