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PHẦN I 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Quảng Nam là địa phương có phần lớn diện tích là đất lâm nghiệp (chiếm 

trên 70% diện tích tự nhiên của tỉnh), đa dạng về địa hình,…nên thành phần, 

chủng loại cây dược liệu tại khu vực này khá phong phú. Theo đánh giá của 

Viện Dược liệu (Bộ Y tế) tại Quảng Nam có trên 832 loài, 593 chi, 190 họ thực 

vật làm thuốc, trong đó có 36 loài cây thuốc hiện nằm trong “Sách đỏ Việt 

Nam”. Gần đây phát hiện thêm 4 loài cây thuốc chưa có tên trong Danh mục cây 

thuốc Việt Nam, đó là: Dù dẻ đỏ, Khế đất, Gờ rồng và Ba chạc lá đỏ. Với tổng 

diện tích cây dược liệu được thống kê là khoảng 2.471 ha, trong đó chủ yếu là ở 

các huyện miền núi của tỉnh.  

Trong những năm qua các cơ chế hỗ trợ phát triển sâm Ngọc Linh và cây 

dược liệu cơ bản đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần quan trọng trong công tác 

bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu thế mạnh trên địa bàn tỉnh. Song thực 

tiễn hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết nhằm khắc phục những hạn 

chế, tồn tại trong thời gian qua; đồng thời đẩy mạnh và khuyến khích người dân, 

các tổ chức và doanh nghiệp đầu tư hơn nữa để phát triển các loại dược liệu nói 

chung và sâm Ngọc Linh nói riêng gắn với chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị sản 

xuất, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các cơ chế trong thời gian qua vẫn còn 

nhiều bất cập, hạn chế như: 

- Các cơ chế khuyến khích đã góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ người dân 

trồng và phát triển các loại cây dược liệu, song tốc độ còn chậm, chưa hình thành 

được các vùng sản xuất lớn.  

- Hỗ trợ sản xuất cây dược liệu ở phạm vi nhỏ lẻ, manh mún, người dân 

thiếu năng lực đầu tư, chăm sóc...thì nên tập trung quy định mức hỗ trợ tối thiểu 

thay vì mức tối đa như các cơ chế trước. 

- Việc tiếp cận, hiểu biết về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chế biến 

các cây dược liệu mới còn nhiều hạn chế. 

 - Công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá việc triển khai trồng và phát triển 

cây dược liệu chưa quan tâm đúng mức. 
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- Về bảo tồn, lưu giữ vườn sâm giống gốc, mặc dù có sựu quan tâm hỗ trợ, 

nhưng  nguồn lực đầu tư còn rất hạn chế kể cả nhân lực và vật lực, nhất là tại 02 

Trại sâm của tỉnh. 

- Tình hình di thực các loại cây giả sâm Ngọc Linh đang diễn biến phức 

tạp, trong khi đó nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị... đầu tư cho kiểm 

định chất lượng sâm Ngọc Linh còn thiếu và chưa đảm bảo nên công tác thẩm 

định, kiểm tra chất lượng sâm Ngọc Linh còn nhiều khó khăn.  

Do vậy, để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời giải quyết triệt để 

những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các cơ chế chính sách trong thời gian qua 

và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với việc phát triển cây sâm Ngọc 

Linh, cây dược liệu thì việc xây dựng Đề án và ban hành cơ chế hỗ trợ là hết sức 

cần thiết.  

PHẦN II 

 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN VÀ NỘI DUNG CỦA CƠ CHẾ 

 

I. MỤC TIÊU 

Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đã thể hiện rõ trong Nghị quyết.  

II. NỘI DUNG VÀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ  

1. Nội dung hỗ trợ chung 

a) Công tác thông tin, tuyên truyền về sâm Ngọc Linh và dược liệu 

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản 

lý; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch..các cây dược liệu cho hộ, 

nhóm hộ, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp: 

 c) Hỗ trợ công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các nội dung về bảo tồn, phát triển cây dược liệu. 

2. Cơ chế hỗ trợ đối với  từng nhóm cây 

a) Đối với sâm Ngọc Linh 

- Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ và phát triển vườn Sâm gốc thuộc Trung tâm 

Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam, Trung tâm Kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Nam Trà My gồm các hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây 

dựng mới cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảo tồn và sản xuất cây giống; gia cố, 

mở rộng hàng rào, trang bị các thiết bị bảo vệ, quản lý, giám sát tại các vườn 

Sâm giống gốc; đồng thời các đơn vị này được cung ứng cây giống sâm Ngọc 

Linh (01 năm tuổi) để thực hiện cơ chế này. 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, gồm: Hỗ trợ về giao môi trường rừng 

- Hỗ trợ cây giống để trồng mới: Hộ, nhóm hộ có hộ khẩu thường trú trên 

địa bàn cấp xã; tổ hợp tác và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có đăng ký hoạt 

động trên địa bàn cấp huyện thuộc đối tượng hỗ trợ tại Nghị quyết này được hỗ 



3 

trợ không quá 70% giá mua cây giống sâm Ngọc Linh (01 năm tuổi) được 

UBND tỉnh phê duyệt hằng năm; tổng số cây giống được hỗ trợ không quá 300 

cây/hộ; đối với nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hỗ trợ 

không quá số cây quy định hỗ trợ cho mỗi thành viên. Đối tượng được nhận hỗ 

trợ phải có phương án trồng sâm Ngọc Linh được cấp thẩm quyền phê duyệt 

(Đối với hộ hoặc nhóm hộ được hỗ trợ được UBND cấp xã phê duyệt; đối với tổ 

hợp tác được UBND cấp huyện phê duyệt; đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

b) Cơ chế hỗ trợ đối với cây dƣợc liệu khác 

- Hỗ trợ bảo tồn, sản xuất giống: Ngân sách tỉnh đầu tư kinh phí để thực 

hiện các hoạt động bảo tồn, sản xuất giống như sau: Điều tra hiện trạng, xác định 

vùng phân bố tự nhiên để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo tồn và 

phát triển các cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; đầu tư 02 khu vực khoanh nuôi, 

trồng bảo tồn chủ động để bảo tồn gen và cung cấp vật liệu nhân giống ở 2 

huyện Phước Sơn (cây Ba kích tại xã Phước Kim) và Nam Trà My (các cây 

dược liệu khác). 

- Hỗ trợ phát triển trồng mới 

+ Hộ, nhóm hộ, tổ hợp tác được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần cho chu kỳ 

đầu tiên để mua giống cây dược liệu với mức không quá 80%  (đối với Khu vực 

III), 60 % (đối với Khu vực II) và không quá 50% (đối với Khu vực I) giá cây 

giống (phần còn lại do hộ, nhóm hộ, tổ hợp tác chi trả, tùy điều kiện cụ thể ngân 

sách cấp huyện, cấp xã có thể hỗ trợ thêm một phần); diện tích tối thiểu được hỗ 

trợ như sau: Diện tích tối thiểu hộ hoặc nhóm hộ được hỗ trợ: 01 ha/hộ/nhóm hộ 

(có phương án được UBND cấp xã phê duyệt); Diện tích tối thiểu của tổ hợp tác 

được hỗ trợ: 05 ha/THT (có phương án được UBND cấp huyện phê duyệt). 

+ 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 UBND tỉnh ban hành) được hỗ trợ như 

sau (thực hiện theo Khoản 1, Điều 13, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 

25/02/2021 Ban hành Quy định triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 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): 

Dự án có quy mô diện tích tập trung từ 05 ha trở lên, hỗ trợ 25 triệu đồng/ha chi 

phí cây giống, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án; dự án có quy mô diện 

tích tập trung từ 10 ha trở lên, ngoài hỗ trợ chi phí giống, được hỗ trợ 60% kinh 

phí đầu tư và không quá 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao 

thông, điện, nước trong hàng rào dự án. 

3. Kinh phí thực hiện 

a) Nguồn vốn đầu tư:  120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) 

từ nguồn ngân sách tỉnh. Trong đó: 

- Nguồn đầu tư phát triển (I):           43.000.000.000 đồng 

- Nguồn hoạt động sự nghiệp (II):   77.000.000.000 đồng 
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b) Phân kỳ nguồn vốn thực hiện: Năm 2022: 32,1 tỷ đồng; Năm 2023: 33,0 

tỷ đồng; Năm 2024: 26,25 tỷ đồng; Năm 2025: 28,65 tỷ đồng. 

 

PHẦN III 

KIẾN NGHỊ 

Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất ban hành 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; quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách 

tỉnh để tổ chức thực hiện cơ chế này trong thời gian đến./. 

 


