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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––– –––––––––––––––––––––––
#SoKyHieuVanBan  #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO 
 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 29/01/2015 của 
HĐND huyện về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Sâm Việt Nam 

(Sâm Ngọc Linh)
–––––––––––––––––

Kỳ họp lần thứ 13, HĐND huyện Nam Trà My khóa X (nhiệm kỳ 2011-
2015) đã ban hành Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án xây 
dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Sâm Việt Nam (sâm Ngọc Linh). Nay, 
UBND huyện Nam Trà My báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Sâm Việt Nam (sau đây 

viết tắt là Đề án) là một hợp phần của Đề án Bảo tồn và Phát triển bền vững cây 
sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) đến năm 2030 của tỉnh Quảng Nam. Vì vậy 
ngay sau khi Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành, để đảm bảo 
tính đồng bộ trong triển khai thực hiện, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc 
cho việc huy động các nguồn lực đầu tư, UBND huyện đã triển khai các bước 
công việc sau đây:

1. Phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện Đề 
án Bảo tồn và Phát triển bền vững cây sâm Ngọc Linh trình các Bộ ngành Trung 
ương góp ý. Trên cơ sở đó Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất về 
mặt chủ trương tại Văn bản 7168/VPCP-KGVX ngày 11/9/2015 của Văn phòng 
Chính phủ - đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện 
Đề án Bảo tồn và Phát triển bền vững cây sâm Ngọc Linh nói chung và Đề án 
xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Sâm Việt Nam nói riêng.

2. Phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành khảo sát, xây dựng 
quy hoạch vùng bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam 
Trà My giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 27/01/2016.

3. Phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh, đề 
nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm sâm Ngọc Linh (Quyết định số 3235/QĐ-
SHTT); trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Sâm Ngọc Linh vào 
danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia 
đến năm 2020 (Quyết định 787/QĐ-TTg).

4. Chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành khảo sát các tuyến đường giao 
thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh, tham mưu UBND tỉnh tranh thủ các 
nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, như vốn Chương trình mục tiêu về An 
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ninh quốc phòng vùng trọng điểm, Chương trình mục tiêu về tái cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, Chương trình mục tiêu chống 
biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh …

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về cây sâm Ngọc Linh, như: Tổ chức 
tuyên truyền về Lễ hội sâm Ngọc linh thường niên và Phiên chợ sâm hằng tháng 
bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, rộng rãi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng (báo chí, truyền hình, tin nhắn điện thoại, mạng xã hội Facebook, 
trailer trên YouTube và trên xe khách cố định…), mở nhật ký Phiên chợ sâm 
trên cổng thông tin điện tử huyện, làm phóng sự phát sóng trên VTV1 và QRT. 
Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh việc trồng sâm; phối hợp 
với chính quyền trong việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án thông qua 
loa di động và lồng ghép nội dung vào các cuộc họp thôn, xã.

Từ kết quả triển khai đồng bộ các phương diện nêu trên, trong thời gian từ 
2015-2020, Huyện đã huy động được nhiều nguồn vốn để tập trung xây dựng 
nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng trong vùng bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, 
góp phần tích cực trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển du lịch, tạo 
nền tảng vững chắc cho công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển KTXH trên địa 
bàn huyện theo đúng mục tiêu Nghị quyết đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Về triển khai các dự án theo Nghị quyết
1.1. Tuyến Quốc lộ 40B đi Trà Linh (ĐH 7.NTM)
Tuyến Quốc lộ 40B đi Trà Linh có tổng chiều dài 15,28km (điểm cầu tại 

cầu BTCT Trà Nam; điểm cuối UBND xã Trà Linh). Trước khi Nghị quyết ra 
đời, tuyến đường này mới đầu tư được trên 13km đến trường Tiểu học Ngọc 
Linh theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B, mặt đường thấm nhập nhựa. Trong 
giai đoạn 2015-2020, huyện tiếp tục đầu tư kéo dài tuyến đường đến UBND xã, 
tạo thành trục đường hoàn chỉnh. Ngoài ra, do độ dốc lớn, thời tiết khắc nghiệt 
nên đoạn đầu tuyến từ Km 0 – Km 6+700 bị xuống cấp nghiêm trọng nên trong 
giai đoạn 2019-2020 huyện đã đầu tư nâng cấp 6,7km đầu thành đường bê tông 
xi măng, rrộng 5m.

Trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư nâng cấp 
tuyến đường này, gồm: Nâng cấp, mở rộng 4,5 km từ Km 6+700 -> Km 11+212 
và xây dựng lại cầu BTCT qua sông Tranh từ dự án CRIEM (vốn vay của Ngân 
hàng Phát triển Châu Á – ADB).

1.2. Tuyến Quốc lộ 40B đi thôn 2 Trà Cang
Theo Nghị quyết, tuyến đường này chỉ tính đến thôn 2 Trà Cang (Măng 

Tó). Tuy nhiên, để đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các tuyến giao thông trong 
khu vực, tuyến đường được điều chỉnh kết nối với tuyến ĐH 7.NTM. Như vậy 
tổng chiều dài tuyến đường là 36,2km (điểm đầu là cầu BTCT Trà Tập, điểm 
cuối là UBND xã Trà Linh, đấu nối với truyến đường ĐH 7.NTM). Trước khi 



3/8

Nghị quyết ra đời, tuyến đường này đã đầu tư được 31km đến cuối làng Măng 
Tó, thôn 2 Trà Cang, trong đó có khoảng 13km đã có mặt đường được cứng hóa 
(bằng BTXM hoặc thấm nhập nhựa).

Trong giai đoạn 2015-2020, huyện tập trung đầu tư nâng cấp mặt đường 
BTXM từ Km 13+00 đến Km 25+252; đồng thời mở mới nền đường đoạn từ 
cuối làng Măng Tó, thôn 2 Trà Cang đến trụ sở UBND xã Trà Linh, dự kiến đến 
giữa năm 2021 sẽ thông toàn tuyến. Như vậy đến hết năm 2020, toàn tuyến có 
25,2km đã có mặt đường, còn 6,2km chỉ có nền đường đất và 4,8km nền đường 
đang thi công. Tuy nhiên do tác động của mưa lũ nên đoạn từ Trà Tập đi Trà 
Cang đã bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng.

Trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư nâng cấp 
tuyến đường này, gồm nâng cấp 11,9km (đoạn từ cầu BTCT Trà Tập đến đường 
vào UBND xã Trà Cang) và đầu tư mới mặt đường đoạn Km 25+252 đến Km 
31+445 (dài 6,2km) từ dự án CRIEM (vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu 
Á – ADB); đồng thời UBND tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương lập dự án triển 
khai nâng cấp đoạn từ Km 11+900 đến Km 25+252 và làm mới 4,8km mặt 
đường BTXM đoạn cuối tuyến để xin NSTW hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 2021-2025.

1.3. Các tuyến đường nội bộ vùng sâm Ngọc Linh
a) Tuyến Tắc Pong – Tắc Ngo
Điểm đầu tại làng Tắc Pong – Cang Kích, thôn 1 Trà Linh; điểm cuối là 

đường vào vườn sâm Tắc Ngo, thôn 2 xã Trà Linh, có tổng chiều dài 8,022km. 
Tuyến đường đã cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2020 theo tiêu chuẩn đường 
GTNT loại A, với tổng mức đầu tư 80.589 triệu đồng.

b) Tuyến UBND xã Trà Linh – Măng Lùng
Điểm đầu tại UBND xã Trà Linh, điểm cuối tại làng Măng Lùng, thôn 2 

Trà Linh, có tổng chiều dài 11,608km theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A, với 
tổng mức đầu tư 149.224 triệu đồng. Do có một số điều chỉnh về thiết kế nên dự 
kiến tuyến đường này sẽ hoàn thành vào giữa năm 2021.

c) Tuyến đường Măng Lùng – Đắc G’Lây
Điểm đầu đấu nối với tuyến đường Trà Linh – Măng Lùng; điểm cuối 

giáp với huyện Đắc G’Lây, tỉnh Kon Tum, có tổng chiều dài 11,608km theo tiêu 
chuẩn đường GTNT loại A, với tổng mức đầu tư 149.224 triệu đồng. Dự án này 
khởi công vào tháng 9/2016, đến nay đã thi công được 1km nền đường và công 
trình thoát nước, tuy nhiên do vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 
nên đến nay vẫn chưa thể tiếp tục triển khai và dự kiến sẽ chuyển tiếp sang giai 
đoạn 2021-2025 thực hiện.

d) Ngoài ra, từ các nguồn vốn Chương trình MTQG, trong giai đoạn 
2015-2020 đã mở mới một số trục đường GTNT vào các khu dân cư (đường vào 
làng ông Tuấn, thôn 3 Trà Linh), đường nội bộ vườn sâm Tắc Ngo (phục vụ 
phát triển du lịch), đường vào vùng sản xuất sâm thôn 2 Trà Linh (hỗ trợ HTX) 
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…, kết hợp với các trục đường dân sinh tạo ra mạng lưới giao thông xương cá 
kết nối các vùng trong khu vực.

1.4. Đường từ QL 40B đi vùng sâm thôn 5 Trà Nam
Trước khi Nghị quyết ra đời, tuyến đường này chỉ mới được đầu tư nền 

đường đất từ Quốc lộ 40B đến làng Long Túc. Trong giai đoạn 2015-2020 đã 
tập trung đầu tư hoàn thiện phần mặt đường BTXM từ QL 40B đến Long Túc, 
đồng thời mở mới nền đường đất đoạn từ Long Túc đi vào các khu dân cư phía 
trong và kết nối vùng sản xuất sâm thôn 5. Đến năm 2020, đã cơ bản hoàn thành 
việc san ủi nền đường đến các khu dân cư còn lại, tuy nhiên do kinh phí đầu tư 
lớn nên chưa thể trieenr khai phần mặt đường BTXM và 02 cầu lớn trên tuyến.

1.5. Đường Măng Tó, Trà Cang đi Mường Hoong, Đắc G’lây: Không đầu 
tư do đi qua khu vực rừng nguyên sinh.

1.6. Xây dựng bảo tàng sâm
Nhà bảo tàng sâm Ngọc Linh kết hợp với Nhà hướng dẫn thực hành kỹ 

thuật trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh cho học sinh huyện Nam Trà My (tại 
làng Tắc Ngo, thôn 2 xã Trà Linh), với quy mô 10,6ha, tổng mức đầu tư 8.597 
triệu đồng, đã được đầu tư xây dựng và hoàn thành năm 2019, gồm các hạng 
mục: Nhà trưng bày, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, đường nội bộ, san nền và các hạng 
mục phụ trợ khác.

Dự kiến, trong năm 2021 sẽ tiếp tục đầu tư các trang thiết bị bên trong và 
một số hạng mục phụ trợ khác, như: Khu nhà công vụ, tường rào, cổng ngõ … 
để đưa vào vận hành khai thác, phục vụ phát triển du lịch.

1.7. Trung tâm nghiên cứu di thực sâm Ngọc Linh
Nhằm mục đích di thực cây sâm Ngọc Linh ra các vùng có điều kiện 

tương tự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015-2020, UBND huyện Nam 
Trà My đã xây dựng Dự án Di thực sâm Ngọc Linh, với TMĐT dự kiến 270 tỷ 
đồng, trong đó có hợp phần xây dựng Trung tâm nghiên cứu di thực sâm Ngọc 
Linh. Tuy nhiên, đây là dự án liên quan đến nhiều địa phương khác nên UBND 
tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu song đến nay chưa thực hiện.

Về phía địa phương, trong giai đoạn 2015-2020, huyện đã quy hoạch mở 
rộng vùng sâm gốc Ngọc Linh với quy mô 100 ha; đồng thời đầu tư phát triển và 
bảo tồn vùng giống gốc tại Tắc Ngo để bảo tồn nguồn giống và đáp ứng một 
phần nguồn giống cho nhân dân trên địa bàn huyện.

1.8. Xây dựng quần thể du lịch 2 huyện Nam Trà My và Tu M’rông
Việc xây dựng quần thể du lịch giữa 2 huyện là một nhiệm vụ rất phức 

tạp, chủ yếu dựa vào nguồn vốn từ các thành phần kinh tế khác ngoài Nhà nước. 
Trong giai đoạn 2015-2020, huyện đã tổ chức một số buổi làm việc, trao đổi 
giữa 2 huyện để xúc tiến triển khai dự án. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế - xã 
hội còn nhiều khó khăn, hạ tầng cơ sở (như giao thông, điện, mạng thông tin liên 
lạc …) chưa đáp ứng, số lượng du khách tìm đến chưa nhiều, nhà đầu tư còn e 
ngại nên đến nay dự án vẫn chưa thành hiện thực.
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Tuy nhiên, về phía địa phương, để chủ động nắm bắt cơ hội, tranh thủ 
khai thác các lợi thế, trong giai đoạn 2015-2020 đã triển khai nhiều hoạt động, 
cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh việc xúc tiến quàng bá hình ảnh, công dụng về cây sâm Ngọc 
Linh về mảnh đất, con người huyện Nam Trà My thông qua các Đài, báo, mạng 
xã hội, xây dựng Cổng thông tin du lịch thực tế ảo …

- Duy trì, tổ chức thành công Phiên chợ sâm và hàng nông sản hàng 
tháng; Lễ hội sâm thường niên.

- Triển khai dự án xây dựng khu du lịch vùng sâm Tắc Ngo.
- Quy hoạch xây dựng làng văn hóa Mô Chai.
- Tiếp tục tập trung nguồn lực từ ngân sách để đầu tư các hạ tầng thiết yếu 

trong khu vực, như hạ thế điện quốc gia, xây dựng các công trình nước sinh 
hoạt, bảo tồn các bản sắc văn hóa, nâng cấp, cải thiện mạng lưới giao thông … 
để đáp ứng yêu cầu của du khách trong tương lai.

2. Về nguồn vốn
Tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất sâm 

Ngọc Linh (tính theo Quyết định đầu tư, các văn bản cam kết vốn của các cấp 
thẩm quyền) là 561,547 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn NSTW hỗ trợ 344,451 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 122,451 tỷ đồng.
- Vốn huy động, tài trợ 7,106 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách huyện 87,236 tỷ đồng.
Tổng nguồn vốn đã thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 (tính đến hết 

năm 2020) là 407,315 tỷ đồng. Trong đó:
- Vốn NSTW hỗ trợ 265,997 tỷ đồng, đạt 77%.
- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 87,264 tỷ đồng, đạt 71%.
- Vốn huy động, tài trợ 6,308 tỷ đồng, đạt 89%.
- Vốn ngân sách huyện 47,747 tỷ đồng, đạt 55%.
Đến 31/01/2021, kết quả giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn bố trí.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP 
TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Nhận xét đánh giá
a) Về tiến độ thực hiện
Do tác động của nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan nên tiến độ triển 

khai thực hiện các dự án chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra, cụ thể:
- Do đặc điểm cây sâm Ngọc Linh sinh trưởng và phát triển ở vùng núi 

cao (trên 1.000m) do vậy khu vực này có điều kiện địa hình rất khó khăn, hiểm 
trở và phần lớn diện tích nằm trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Vì 
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vậy việc triển khai thi công các dự án gặp nhiều khó khăn, chi phí vận chuyển 
cao, các thủ tục chuyển đổi đất rừng chiếm mất nhiều thời gian.

- Tình hình thời tiết trong giai đoạn 2016-2020 diễn biến phức tạp, đặc 
biệt là năm 2017 và 2020, việc thường xảy ra mưa lũ lớn vào những tháng cuối 
năm, gây sạt lở đất đá, vùi lấp, cuốn trôi máy móc thiết bị và vật tư vật liệu tập 
kết tại công trình; đồng thời phải tạm dừng thi công sau mưa lũ để chờ thông các 
tuyến đường giao thông mới có thể tiếp tục tập kết vật tư, vật liệu, nhiên liệu.

- Do hầu hết các dự án đều có quy mô lớn, vì vậy thủ tục đầu tư rất phức 
tạp, tốn nhiều thời gian (mặc dù đã rất cố gắng nhưng thời gian từ khi chủ 
trương đầu tư được phê duyệt đến khi có thể triển khai thi công mất gần 1 năm).

- Công tác đền bù GPMB dự án tốn rất nhiều thời gian. Nguyên nhân một 
phần là do năng lực của đơn vị thực hiện công tác bồi thường GPMB không đảm 
bảo, một phần là do có một bộ phận nhân dân chưa hiểu rõ chủ trương của 
Huyện nên chưa có sự phối hợp tốt trong công tác thực hiện.

b) Về nguồn vốn
Mặc dù các dự án triển khai đều được cấp thẩm quyền thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn cụ thể, song tiến độ bố trí vốn chưa đáp ứng với 
tiến độ thi công, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể:

- Đối với nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện (tổng nhu cầu là 87 tỷ), 
song hiện nay mới cân đối bố trí được 55%, còn lại khoảng 39 tỷ đồng phải cân 
đối bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là rất khó khăn do địa phương còn nhiều 
nhiệm vụ cần tập trung giải quyết.

- Đối với dự án Nhà thực hành kỹ thuật trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh 
cho học sinh huyện Nam Trà My, dự kiến đầu tư từ nguồn vốn do Vicem tài trợ 
song hiện nay do cơ cấu lại nên phía Vicem vẫn chưa có văn bản cam kết. 
Huyện phải cân đối từ nguồn ngân sách huyện để trả nợ khối lượng hoàn thành.

- Hầu hết nguồn vốn thực hiện Đề án đều từ NSNN, nguồn huy động từ 
các thành phần kinh tế khác hầu như chưa có.

Nhận xét chung: Có thể khẳng định sau 6 năm triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện, cơ sở hạ tầng vùng sâm Ngọc Linh 
đã có những thay đổi về căn bản. Mặc dù có một số mục tiêu chưa tực hiện được 
song về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu Nghị quyết đề ra, góp phần tháo gỡ nút thắt 
về hạ tầng, mở ra hướng đi mới, hiệu quả cho phát triển KTXH địa phương 
trong thời gian đến.

2. Một số định hướng cho giai đoạn 2021-2025
2.1. UBND huyện tiếp tục ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết trong 

giai đoạn 2021-2025, theo đó:
- Về giao thông: Tập trung hoàn chỉnh, nâng cấp các tuyến đường đã đầu 

tư trong giai đoạn 2020 về trước; tháo gỡ những vướng mắc trong chuyển mục 
đích sử dụng rừng để tiếp tục triển khai các dự án dở dang của giai đoạn 2016-
2020, như đường Măng Lùng – Đắc G’Lây, Trà My – Phước Thành; phối hợp 
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với các huyện bạn để đầu tư kết nối tạo ra mạng lưới giao thông thông suốt. Tiếp 
tục xúc tiến triển khai tuyến đường phục vụ chiến lược phát triển sâm Việt Nam, 
tuyến Trà Leng – Trà Dơn – Trà Tập – Trà Cang; hoàn chỉnh mạng lưới đường 
giao thông nông thôn trong khu vực.

- Kịp thời làm việc với TW, tỉnh để xúc tiến triển khai các dự án: Phát 
triển vùng trồng dược liệu quý (sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu bản địa); 
xây dựng trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao thuộc Tiểu dự án 2, Dự 
án 3, CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 
2021-2030 đã được Quốc hội phê duyệt.

- Về các cơ sở hạ tầng khác: Kiến nghị hoàn thành việc hạ thế điện và phủ 
sóng viễn thông đến các vùng sản xuất sâm Ngọc Linh.

2.2. Các cấp, các ngành tiếp tục tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động, giải thích cho nhân dân vùng dự án hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc 
triển khai thực hiện Đề án nhằm tạo ra sự đồng thuận.

2.3. Cụ thể hóa Đề án phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng 
đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2017-2025 (đã được HĐND 
huyện thống qua tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/4/2017) thành các 
nhiệm vụ cụ thể; đồng thời xúc tiến làm việc với các doanh nghiệp trong và 
ngoài tỉnh để huy động nguồn vốn thực hiện.

2.5. Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc tiến độ và chất lượng thi công 
các dự án dở dang để đảm bảo hoàn thành đúng theo kế hoạch. Khẩn trương 
hoàn thành các thủ tục liên quan để sớm triển khai dự án Măng Lùng - Đắc Lây.

2.6. Tiếp tục xúc tiến làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, với 
HĐND, UBND tỉnh và các đơn vị tài trợ để huy động tối đa các nguồn lực thực 
hiện Đề án. Phân bổ hợp lý nguồn ngân sách huyện hàng năm để bố trí nguồn 
vốn đối ứng thực hiện dự án. 

Trên đây là kết quả thực hiện Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát 
triển Sâm Việt Nam (sâm Ngọc Linh) theo Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND 
của HĐND huyện giai đoạn 2015-2020, UBND huyện báo cáo Kỳ họp lần thứ 
15, HĐND huyện khóa XI xem xét./.

Nơi nhận:
- TT TVHU (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Các ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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