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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích,
bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
Qua xem xét Tờ trình số 1853/TTr-UBND ngày 30/3/3022 của UBND tỉnh về
đề nghị HĐND tỉnh ban hành 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, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:
I. Về nội dung Tờ trình, Đề án
Trong những năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách
khuyến khích, bảo tồn phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu trên
địa bàn tỉnh1; qua đó, nguồn gen gốc Sâm Ngọc Linh đã được bảo tồn và nhân
rộng, các mô hình phát triển các cây dược liệu ở một số địa phương được hình
thành, từng bước đưa thương hiệu Sâm Ngọc Linh trở thành nguồn dược liệu
quý của quốc gia, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng,
nâng cao thu nhập cho người dân miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, so với tiềm
năng, lợi thế, công tác bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại dược
liệu vẫn còn những khó khăn nhất định, các vùng dược liệu còn manh mún, nhỏ
lẻ, chưa tạo được sự đột phá trong liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm
trên thị trường.
Nhằm tiếp tục bảo tồn nguồn gen gốc, khẳng định giá trị, thương hiệu Sâm
Ngọc Linh Quảng Nam trên thị trường và mở rộng vùng dược liệu trên địa bàn
tỉnh; tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành cơ chế
khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2022 - 2025 trên cơ sở kế thừa, phát huy các cơ chế, chính sách đã ban
hành trước đây là phù hợp, đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy đề án được xây dựng khá
chặt chẽ trên cơ sở đánh giá thực trạng về công tác bảo tồn và phát triển Sâm
Ngọc Linh và dược liệu thời gian qua, đánh giá về quy mô diện tích, khả năng
Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc
Linh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020; Nghị quyết số 194/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về quy hoạch bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 về
cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; 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.
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cung ứng giống từ đó xác định đối tượng áp dụng, nội dung cơ chế chính sách
hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện và đề xuất các giải pháp thực hiện thời gian
đến. Ban cơ bản thống nhất với nội dung UBND tỉnh trình, đồng thời kính đề
nghị một số vấn đề sau:
1. Về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây dược liệu khác: Ban đề nghị
không đưa vào cơ chế hỗ trợ phát triển mới đối với doanh nghiệp, hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã vì các đối tượng này đã được hưởng cơ chế hỗ trợ quy định
tại 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. Theo đó, không đưa doanh nghiệp vào đối tượng
áp dụng của Nghị quyết.
2. Về nguồn vốn thực hiện: Ban thống nhất với tổng nguồn vốn triển khai
thực hiện là 104,6 tỷ đồng.
Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển (15 tỷ) được UBND tỉnh dự kiến sử
dụng từ nguồn kinh phí bố trí cho Nghị quyết hỗ trợ trồng cây lấy gỗ làm nhà
sắp xếp dân cư miền núi tại Công văn số 2295/UBND-KTN ngày 15/4/2022 và
đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương. Sau khi Nghị quyết
được HĐND tỉnh thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên
môn cập nhật, hoàn chỉnh thủ tục trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo theo quy định.
II. Về dự thảo Nghị quyết
Ban đề nghị điều chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết như đã nêu ở phần I
và điều chỉnh một số nội dung liên quan về câu chữ, bố cục, kỹ thuật trình bày
văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành.
Sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh
quan tâm một số nội dung sau:
- Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, nhóm hộ gia
đình trong xây dựng, bảo vệ, phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh và dược
liệu tỉnh Quảng Nam.
- Đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp với người dân
trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 17/2019/NQHĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển
hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm bảo đảm
sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn.
- Chỉ đạo rà soát, chọn lọc các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện, thổ
nhưỡng ở từng vùng theo định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng
địa phương; cùng với đó chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 65/2017/NĐCP ngày 19/5/2017 về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát
triển nuôi trồng, khai thác dược liệu để hình thành các vùng nguyên liệu tập
trung phục vụ cho liên kết, chế biến các sản phẩm về dược liệu.

3
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về cơ chế
khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025.
Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, các Phòng;
- Lưu VT, CTHĐND.
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