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BÁO CÁO  

Tiếp thu giải trình 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             

tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X  

 

Thực hiện Công văn số 8906/UBND - TH ngày 13/12/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh dự kiến trình 

HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ năm. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT được 

giao nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND Đề án phát triển sâm Ngọc 

Linh và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030, Cơ 

chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025. Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn 

thiện các nội dung và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND theo chỉ đạo.  

Tại kỳ họp kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X, Sở Nông nghiệp và 

PTNT (Cơ quan soạn thảo) đã nhận được ý kiến thẩm tra của Ban dân tộc - 

HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự. Trong đó, đa số đại biểu thống nhất với 

Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và 

dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025 và có một số ý kiến 

cần tiếp thu và giải trình như sau: 

1. Ý kiến tiếp thu, giải trình 

Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT  đã nhận được ý kiến của cơ quan thẩm 

tra (Ban dân tộc - HĐND tỉnh) và các đại biểu HĐND tỉnh và có ý kiến giải trình 

cụ thể như sau: 

     (Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Kiến nghị, đề xuất 

Để đảm bảo trình HĐND theo quy định, nhất là việc bố trí nguồn vốn đầu tư 

phát triển, nguồn vốn sự nghiệp để triển khai thực hiện Nghị quyết, Sở Nông 

nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính nghiên cứu, bố trí vào kế hoạch đầu tư, sử dụng đảm bảo theo quy định.  

    (Có dự thảo Nghị quyết chỉnh sửa sau kỳ họp kèm theo) 

Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam kính đề nghị UBND tỉnh quan 

tâm chỉ đạo để đơn vị sớm có cơ sở trình HDND tỉnh trong kỳ họp sắp đến./. 

Nơi nhận:                                                                 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Sở; 

- Lưu: VT, TT&BVTV. 
 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Út 
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PHỤ LỤC 

Tiếp thu, giải trình ý kiến về Nghị quyết cơ chế sâm Ngọc Linh và dược liệu 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 

(Kèm theo Báo cáo số: 29  /BC-SNN&PTNT ngày  26/01/2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) 

 

TT Ý kiến Tiếp thu, giải trình 

I Thẩm tra của Ban dân tộc - HĐND tỉnh  

 

01 

Bổ sung mục tiêu của Nghị quyết (Bao 

gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ 

thể): Nội dung này trong báo cáo tóm tắt 

và báo cáo Đề án đã có, tuy nhiên trong 

Nghị quyết không đưa vào 

CQST: Tiếp thu và bổ 

sung vào Nghị quyết 

 

 

 

 

 

 

02 

Về điều kiện, nguyên tắc và phương thức 

hỗ trợ: Thống nhất bổ sung một nguyên tắc 

vào điểm b, khoản 3, điều 4, dự thảo nghị 

quyết đối với nội dung hỗ trợ cây giống 

sâm Ngọc Linh để trồng mới là “ưu tiên hỗ 

trợ giống cho người dân ở các khu vực 

theo quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm 

Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My và khu 

vực đã có chỉ dẫn địa lý; từng bước hình 

thành các mô hình thực nghiệm tại các địa 

phương di thực, đánh giá hiệu quả sinh 

trưởng, khả năng thích ứng với điều kiện khí 

hậu, thổ nhưỡng để hỗ trợ mở rộng, phát triển 

hợp lý theo từng khu vực”. 

CQST: Tiếp thu và bổ 

sung vào Nghị quyết 

 

 

 

 

03 

Phần nội dung và chính sách hỗ trợ chung: 

Cần loại bỏ các nội dung trùng lắp với các 

quy định ở các Nghị quyết, quy định đã có; 

đồng thời viện dẫn cụ thể các văn bản quy 

phạm pháp luật đã có hiệu lực pháp luật 

đươc áp dụng định mức trong cơ chế chính 

sách này để tạo điều kiện thuận lợi trong 

quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.  

CQST: Tiếp thu, sửa đổi  

và bổ sung vào Nghị quyết 

 

 

 

 

04 

Bổ sung mục Hỗ trợ về giao môi trường 

rừng (đối với cây sâm Ngọc Linh) để đảm 

bảo quyền lợi của các hộ, nhóm hộ, đơn vị 

đang triển khai thực hiện cơ chế quy định tại 

Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017 về cơ chế khuyến khích, bảo 

tồn, phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2025. 

CQST: Tiếp thu và bổ 

sung vào Nghị quyết 
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05 

Viết gọn lại phần quy định % hỗ trợ cây 

giống đối với sâm Ngọc Linh cho các khu 

vực, bởi đa số là ở khu vực III, khu vực I 

chỉ có huyện Núi Thành (nhưng thuộc 

vùng di thực) và không có khu vực II. 

CQST: Tiếp thu, sửa đổi  

và bổ sung vào Nghị quyết 

 

 

 

06 

Cân đối phân nguồn ngân sách cho hợp lý, 

nên chuyển bớt từ nguồn đầu tư phát triển 

qua nguồn sự nghiệp cho phù hợp với các 

nội dung được hỗ trợ và thuận lợi hơn 

trong bố trí ngân sách 

CQST: Tiếp thu, sửa đổi  

và bổ sung vào Nghị quyết 

(Đã chuyển 89 tỷ từ nguồn 

đầu tư phát triển sang 

nguồn sự nghiệp) 

 

 

 

07 

Cần có điều khoản chuyển tiếp (thực hiện 

NQ 41, vì để “Các hộ, nhóm hộ, đơn vị 

được hỗ trợ về giao môi trường rừng tại 

khoản 1, Điều 5 Nghị quyết số 

41/2017/NQ-HĐND về cơ chế khuyến 

khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2018 - 2025 được tiếp tục thực hiện theo 

cơ chế của Nghị quyết này” 

CQST: Tiếp thu, sửa đổi  

và bổ sung vào Nghị quyết 

 

II Đại biểu HĐND tỉnh tại cuộc họp  

 

 

 

 

01 

Có 01 ý kiến đề nghị không đưa nội dung 

“Đối với cây sâm Ngọc Linh: Ưu tiên 

nguồn lực đầu tư bảo tồn, nghiên cứu, ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất đạt hiệu quả cao nhất; bảo tồn, phát 

triển giống và kiểm soát chất lượng sâm 

Ngọc Linh” vào mục tiêu Nghị quyết. 

CQST: Tiếp thu, sửa đổi  

và bổ sung vào Nghị 

quyết. Tuy nhiên, sở dĩ 

đưa mục tiêu này vào mục 

tiêu chung nhằm làm rõ 

hơn đối với công tác bảo 

tồn và phát triển đối với 

sâm Ngọc Linh (thực ra 

điểm a cũng đã nói chung 

về cây dược liệu) 

 

 

 

 

 

02 

Có 01 ý kiến đề nghị phần Phạm vi điều 

chỉnh đối với cây sâm Ngọc Linh: Cần 

phân định rõ vùng bảo tồn nguồn gen gốc, 

vùng khuyến khích phát triển thành vùng 

sản xuất, vùng địa bàn di thực 

CQST: Theo dự thảo Nghị 

quyết cũng đã rõ phạm vi 

điều chỉnh gồm vùng di 

thực và vùng trồng theo 

Quy hoach. Tuy nhiên, 

hiện nay quy hoạch sâm 

Ngọc Linh đang được tích 

hợp vào quy hoạch tỉnh, 

nên Cơ quan soạn thảo đề 

xuất không sử dụng cụm từ 

“Quy hoạch” và thay 

bằng cụm từ “Khu vực”. 

Đối với vùng bảo tồn 
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nguồn gen gốc hiện nay đã 

được xác định do Trạm 

Dược liệu Trà Linh (thuộc 

Trung tâm PT SNL và DL) 

và Trại Sâm TakNgo 

(thuộc Trung tâm KTNN 

huyện Nam Trà My) quản 

lý và gây trồng. 
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- Có 02 ý kiến đề nghị bổ sung căn cứ pháp 

lý về vùng quy hoạch đối với các cây dược 

liệu khác; xem xét tính khả thi khi phát 

triển dược liệu khi hiện nay chưa có quy 

hoạch vùng trồng dược liệu 

CQST: Đối với sâm Ngọc 

Linh: Đã có quy hoạch và 

hiện nay vẫn phải thực 

hiện theo quy hoạch được 

UBND tỉnh ban hành tại 

QĐ số 301/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2018. Sau khi 

tích hợp vào quy hoạch 

tỉnh sẽ thực hiện theo quy 

hoạch tỉnh. Đồng thời, để 

đảm bảo khi thực hiện 

Nghị quyết, dự thảo sẽ 

thay đổi cụm từ quy hoạch 

thành khu vực trồng để dễ 

triển khai thực hiện; Đối 

với cây dược liệu khác: 

Thực hiện theo quy hoạch 

Nông thôn mới, vì hiện nay 

theo Luật Quy hoạch, 

không thể xây dựng ban 

hành quy hoạch vùng 

trồng dược liệu. 

 

 

 

 

04 

Có 01 ý kiến đề nghị bỏ nội dung tại điểm 

b khoản 2 Điều 8 “b) Doanh nghiệp, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án đầu tư 

trồng các loại cây dược liệu (theo danh 

mục được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành) 

được hỗ trợ theo khoản 1, Điều 7 Nghị 

quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về cơ 

chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Vì đã thực 

hiện theo Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND 

và Nghị định 65 của Chính phủ. 

CQST: Việc đưa nội dung 

này vào là để giúp các 

doanh nghiệp khi đầu tư 

các Dự án trồng dược liệu 

được hưởng cùng một nội 

dung theo Nghị quyết này 

để có sự đồng bộ trong 

quá trình xây dựng dự án 

và còn gắn kết với vùng 

trồng dược liệu của người 

dân. Bên cạnh đó trong 

nguyên tắc hỗ trợ cũng đã 

nói rõ: “Tại cùng một thời 
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điểm triển khai thực hiện, 

cùng một nội dung mà có 

nhiều chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ khác nhau thì đối 

tượng hưởng thụ chỉ được 

lựa chọn một chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ có lợi 

nhất”. 
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Có 01 ý kiến đề nghị “không hỗ trợ đối với 

nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 8 dự thảo Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ 

đối với cây dược liệu khác nếu đã được hỗ 

trợ tại Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND 

về cơ chế khuyến khích và phát triển một 

số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2016 - 2020. 

 

CQST: Nghị quyết 202 đã  

hết hiệu lực năm 2020; 

phạm vi thụ hưởng chỉ có 

6 huyện miền núi, đối 

tượng thụ hưởng chỉ thực 

hiện ở phạm vi hẹp (3 cây 

dược liệu là Ba Kích, 

Đảng Sâm và Sa nhân); 

quy mô diện tích hỗ trợ 

khá thấp (tối đa 0,5 ha -

0,7ha/hộ) và chủ yếu là 

xây dựng mô hình ban 

đầu, nơi người dân có điều 

kiện hết sức khó khăn. Tại 

Nghị quyết lần này mong 

muốn phát triển hình 

thành được vùng trồng 

dược liệu tập trung; với 30 

loại cây dược liệu được ưu 

tiên phát triển và phạm vi 

ở cả 3 khu vực. Vì vậy Cơ 

quan soạn thảo mong 

muốn được hỗ trợ cho tất 

cả các đối tương như dự 

thảo Nghị quyết. 

 

 06 
Có 01 ý kiến đề nghị không cần quy định 

Điều 4 Giải thích từ ngữ. 

 

CQST: Tiếp thu, tuy nhiên 

nên quy định để dễ hiểu và 

làm rõ nghĩa hơn các từ 

ngữ quy định của Nghị 

quyết; đồng thời bổ sung 

thêm và làm rõ cụm từ 

“cây dược liệu” 

 

 

07 

Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội 

dung điều kiện hỗ trợ sâm Ngọc Linh (dự 

thảo mới đề cập đến cây dược liệu). 

CQST: Tiếp thu và bổ 

sung.  Thực ra nội dung 

của phần này là điều kiện 

hỗ trợ chung cho cả sâm 
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 Ngọc Linh và cây dược 

liệu khác. 

 

 

08 

Có 01 ý kiến đề nghị hỗ trợ cây giống 

trồng mới (tại Điểm b, khoản 2, Điều 7 cơ 

chế hỗ trợ đối với cây sâm Ngọc Linh): Hỗ 

trợ mức 80% thay vì 70% như dự thảo 

Nghị quyết và cần nêu rõ cấp thẩm quyền 

phê duyệt đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã và được quy định tại văn bản nào.  

CQST: Thống nhất điều 

chỉnh hỗ trợ  80% thay vì 

70%. Tuy nhiên, nội dung 

này do HĐND quyết định. 

Theo cơ quan soạn thảo 

thì trong tổng nguồn kinh 

phí được hỗ trợ, nếu hỗ 

trợ mức 70% sẽ có được 

nhiều hộ được hưởng lợi 

từ cơ chế hơn (vì cơ chế 

đã mở rộng lên 7 xã của 

huyện NTM so với 3 xã 

như trước đây), đồng thời 

đối tượng được hưởng có 

trách nhiệm hơn trong việc 

thực hiện các cam kết khi 

xây dựng phương hỗ trợ 

và phù hợp mục tiêu mở 

rộng vùng nguyên liệu 

trồng sâm Ngọc Linh. 

+ Đối với HTX, Liên hiệp 

HTX là các tổ chức hoạt 

động theo quy định của 

Luật. Nên các dự án đầu 

tư phải được cấp có thẩm 

quyền nơi đăng ký thành 

lập, cấp phép đầu tư quyết 

định. 

 

 

09 

Có 01 ý kiến đề nghị làm rõ nguồn vốn đầu 

tư phát triển vì tại Nghị quyết số 70/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh về đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 không có 

danh mục đầu tư công cho cả Nghị quyết 

41/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết mới dự 

kiến ban hành.  Có 01 ý kiến đề nghị làm 

rõ khả năng đảm bảo nguồn để thực hiện 

Nghị quyết. 

 

CQST: Tổng nguồn kinh 

phí của Nghị quyết là 120 

tỷ đồng (Trong đó, nguồn 

giai đoạn 2022 - 2025 đã 

được nghi từ NQ 41 là 

52,8 tỷ đồng, đề nghị bố 

trí thêm là 67,2 tỷ). Theo 

dự thảo Nghị quyết, cơ cấu 

nguồn chi đầu tư phát 

triển là 26 tỷ. Hiện nay 

nguồn thu từ bán cây 

giống sâm Ngọc Linh hàng 
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năm khoảng 15 tỷ (của 2 

đơn vị sự nghiêp công 

lập), có thể điều tiết, cân 

đối để thực hiện cơ chế. 

* Nội dung này, kính đề 

nghị UBND tỉnh, chỉ đạo 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính nghiên cứu bố 

trí nguồn vốn đầu tư phát 

triển,vốn sự nghiệp. 

 

 

10  

Có 01 ý kiến liên quan đến cơ chế hỗ trợ 

tại Điều 7, 8. 

 

CQST:  Tiếp thu và điều 

chỉnh:  Tên gọi các điều: 

Điều chỉnh, bổ sung Điều 

7 là “ Cơ chế hỗ trợ bảo 

tồn và phát triển sâm Ngọc 

Linh” và Điều 8 là “ Cơ 

chế hỗ trợ bảo tồn và phát 

triển cây dược liệu khác”. 

 

 

11 

Có ý kiến tại Điểm a, Điều 7, nên đưa cụ 

thể nội dung và mức hỗ trợ.  

 

CQST: Phần này đã có nội 

dung cụ thể ở phần Phụ 

lục phân kỳ nguồn vốn. 

 Riêng đối với nội dung Hỗ 

trợ kinh phí cho các vườn 

(4 vườn) bảo tồn trước đây 

(thực hiện Nghị quyết 

202): Hiện nay các vườn 

đã được bàn giao về cho 

địa phương quản lý. Vì 

vậy, trên cơ sở các địa 

phương đã giao cho các 

đơn vị quản lý, chăm sóc, 

khai thác.. Hằng  năm tùy 

thuộc vào từng địa 

phương, đơn vị được giao 

quản lý sử dụng xây dựng, 

cân đối nguồn kinh phí để 

thực hiện 

12 Các ý kiến về từ ngữ, câu chữ  CQST: Tiếp thu điều chỉnh 

bổ sung cho phù hợp. 
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