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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện Đề án “Phát triển vùng Sâm gốc Ngọc Linh” giai đoạn 2017 – 

2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nam Trà My

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng 
nhân dân huyện Nam Trà My về thông qua Đề án “Phát triển vùng Sâm gốc 
Ngọc Linh” giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030; UBND huyện 
Nam Trà My báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau:

PHẦN I
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÙNG SÂM GỐC NGỌC LINH:
Vùng sâm gốc Ngọc Linh xây dựng tại Làng Tắk Ngo, thôn 2 xã Trà 

Linh, được xây dựng trên cở sở Trại sâm giống Tắk Ngo hình thành từ năm 
2013; trước khi xây dựng vùng sâm gốc, Trại sâm đã có 5.778 cây sâm 0l năm 
tuổi; cơ sở vật chất phục vụ cho công việc bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc 
Linh còn hạn chế; đời sống của công nhân bảo vệ, chăm sóc chưa được ổn định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:
1. Công tác chỉ đạo trong quá trình thực hiện:
Sau khi Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND huyện 

được ban hành, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn xây dựng Phương 
án, kế hoạch và trình UBND huyện phê duyệt, trên cơ sở đó UBND huyện lồng 
ghép các nguồn kinh phí, phân bổ cho đơn vị chuyên môn triển khai thực thực 
hiện tại vùng Sâm gốc Ngọc Linh làng Tắk Ngo, thôn 2, xã Trà Linh. 

2. Tình hình triển khai thực hiện Đề án trong thời gian qua:
2.1. Về đầu tư vùng sâm gốc Tắk Ngo
Đến nay, vùng sâm gốc Tắk Ngo đã được UBND tỉnh Quảng Nam Phê 

duyệt Phương án sử dụng môi trường rừng để trồng bảo tồn và phát triển sâm 
Ngọc Linh  tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 08/01/2020; Đây là cơ sở 
pháp lý để triển thực hiện các nhiệm vụ của công tác bảo tồn và phát triển sâm 
Ngọc Linh.

Do vậy, trong các năm qua, từ các nguồn vốn của Nhà nước và được 
HĐND huyện thống nhất, UBND huyện đã phân bổ kinh phí (năm 2015: 905 
triệu đồng - thực hiện 705 triệu đồng; năm 2016: 733,238 triệu đồng - thực hiện 
733,238 triệu; năm 2017: 5.609,530 triệu đồng - thực hiện 3.423,12 triệu đồng; 
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năm 2018: 2.186,41 triệu đồng - thực hiện 865,8 triệu đồng; năm 2019: 
1.083,219 triệu đồng) để đầu tư xây dựng vườn sâm giống gốc Tắk Ngo, thôn 2 
xã Trà Linh, các hạng mục xây dựng vườn sâm gốc gồm:

- Xây dựng nhà trại, chốt bảo vệ, lưới rào B40, nhà vệ sinh, lắp đặt còi 
báo động, hệ thống tưới nước phun sương, vườn ươm giống, đo đạt cắm mốc 
vùng sâm gốc;

- Tổ chức trồng được số lượng cây giống sâm Ngọc Linh như sau: (năm 
2015: 5.100 cây loại 01 năm tuổi; năm 2016: 1.300 cây loại 01 năm tuổi, 280 
cây loại 02 năm tuổi, 650 cây loại 03 năm tuổi; năm 2017: 3.044 cây loại 02 
năm tuổi, 939 cây loại 04 năm tuổi, 1.049 cây loại 05 năm tuổi; năm 2018: 610 
cây loại 02 năm tuổi, 500 cây loại 04 năm tuổi, 143 cây loại 05 năm tuổi); 

- Mở rộng diện tích bảo tồn theo quy hoạch với quy mô 50 ha bằng hàng 
rào lưới B40.

- Kéo đường dây điện Quốc gia từ làng Tắc Ngo đến Trại sâm;
- Nâng cấp, sửa chữa nhà ở chính, bể nước, nhà vệ sinh được làm từ năm 

2013.
- Trang bị mới hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động giám sát an 

ninh cho vùng sâm gốc được bảo vệ an toàn; kéo cáp quang lên vùng sâm 
gốc,…

2.2. Hạng mục bảo tồn giống sâm:
- Đã tổ chức gieo ươm được (năm 2016: 1.650 cây; năm 2017: 2.715 cây; 

năm 2018: 3.077 cây; năm 2019: 3.200 cây; năm 2020 đã gieo ươm được 11.100 
hạt giống). 

- Hỗ trợ giống để phát triển theo cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát 
triển cây Sâm Ngọc Linh theo Nghị Quyết số 41/2017/NQHĐ ngày 07/12/2017 
của HĐND tỉnh Quảng Nam; Trong các năm qua, đã cấp hỗ trợ 17.150 cây sâm 
giống loại 01 năm tuổi cho 8/10 xã (07 xã trong vùng quy hoạch và 01 xã trồng 
thí điểm; xã Trà Vinh. 

2.3. Về công tác nghiên cứu khoa học để xây dựng vùng sâm gốc Ngọc 
Linh:

Trong năm 2015 và 2016, phối hợp với Trung tâm ứng dụng khoa học và 
công nghệ tỉnh Quảng Nam, triển khai đề tài: Nghiên cứu phương pháp nhân 
giống hữu tính cây sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My; đến nay đề tài đã 
được nghiệm thu.

Trong năm 2017, phối hợp với Trường Đại học Huế, triển khai thực hiện 
đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về nhân giống hữu tính 
nhằm nâng cao tỷ lệ và chất lượng cây giống sâm Ngọc Linh tại huyện Nam 
Trà My, tỉnh Quảng Nam. Kinh phí thực hiện 2.660.000.000 đồng; đến nay đề 
tài đã được nghiệm thu
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Phối hợp với Viện di truyền, viện nông nghiệp, Trường Đại học Bách 
khoa Hà nội triển khai đề tài:

- Nghiên cứu bảo tồn và xây dựng nguồn giống gốc cây Sâm Ngọc Linh 
tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; kinh phí hơn 7 tỷ đồng; hiện nay đang 
tiếp tục triển khai.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình và ứng dụng hệ thống Internet vạn vật để 
quảng bá và giám sát hiệu quả Khu bảo tồn giống cây sâm gốc Ngọc Linh tại 
huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; kinh phí thực hiện 5 tỷ đồng; đến nay đề 
tài đã được nghiệm thu.

Với mục tiêu chủ yếu là đưa vùng sâm giống Tắk Ngo trở thành vùng sâm 
gốc chất lượng, với quy mô 70ha, đầy đủ cơ sở hạ tầng để bảo tồn nguồn gen quí 
hiếm, sản xuất giống chất lượng cung ứng giống cho người dân và doanh nghiệp 
đầu tư phát triển theo quy hoạch của UBND tỉnh.

Đến nay, vùng sâm gốc Ngọc Linh đã bảo tồn được gần 02 ha, với 32.500 
cây sâm giống Ngọc Linh từ 1-8 năm tuổi (trong đó các đề tài nghiên cứu khoa 
học gần 10.000 cây)

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
Việc xây dựng vùng Sâm gốc Ngọc Linh bước đầu đạt được những kết 

quả nhất định; cơ sở vật chất, hệ thống bảo vệ vùng sâm gốc được đảm bảo an 
ninh, đời sống của đội ngũ công nhân lao động tại vùng sâm ổn định để an tâm 
công việc, cây giống được sản xuất ra từ nguồn giống gốc tại Tắk Ngo đảm bảo 
chất lượng, tạo điều kiện cho các xã vùng quy hoạch phát triển vùng nguyên 
liệu,…Tuy nhiên, theo đề án, năm 2017 trồng 30 ha, tương ứng với số lượng 
450.000 cây; năm 2018 trồng 30 ha, tương ứng số lượng 450.000 cây để bảo tồn 
giống, nhưng đến nay mới trồng được 17.615 cây đạt 0,02% kế hoạch (nguyên 
nhân không đạt kế hoạch do nguồn kinh phí đầu tư trong các năm qua thấp, giá 
giống sâm Ngọc Linh biến động tăng liên tục, tình hình thời tiết, khí hậu biến 
đổi làm ảnh hưởng đến tỷ lệ ra hoa đậu quả của cây sâm, tình hình dịch bệnh 
trên cây sâm phá sinh và gây hại, các loại thú rừng như: chim, chuột, sóc cắn 
phá dẫn đến hạn chế về nguồn cây giống,...) đã ảnh hưởng đến việc bảo tồn cây 
sâm Ngọc Linh.

* Đánh giá chung:
Sau gần 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng vùng sâm gốc 

Ngọc Linh”, với sự quyết tâm chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND huyện, 
UBND huyện, sự tham mưu, phối hợp các ngành chuyên môn và UBND xã Trà 
Linh; Công tác triển khai thực hiện Đề án bước đầu đạt kết quả, mô hình vùng 
sâm gốc Ngọc Linh dần được thể hiện rỏ nét.

Chủ trương về Bảo tồn vùng sâm gốc Ngọc Linh theo Nghị quyết của 
HĐND huyện bước đầu đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, sự vào cuộc kịp 
thời của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý và các nhà nghiên cứu Khoa 
học.
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UBND huyện đã bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện, UBND  xã 
trong vùng dự án, các cấp, ngành từ Huyện đến xã đã xác định được vị trí quan 
trọng của cây Sâm Ngọc Linh trong việc phát triển kinh tế của địa phương nên 
đã tập trung chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện.

Tình hình kiểm tra, kiểm soát nguồn giống gốc được chặc chẽ, nên nguồn 
giống cây con được tạo ra từ vùng sâm gốc chất lượng, đạt yêu cầu được các xã 
trong vùng dự án đồng tình hưởng ứng. Đến nay, cơ sở chật chất tại vùng sâm 
gốc cơ bản đảm bảo đáp ứng cho việc bảo vệ, chăm sóc vùng sâm gốc Tắk Ngo; 
đã hỗ trợ cây giống sâm Ngọc inh cho các xã trong vùng quy hoạch nhằm mở 
rộng vùng nguyên liệu, khai thác hiệu quả tiềm năng khí hậu, đất đai ở địa 
phương.

Các đề tài nghiên cứu khoa học về chọn tạo và sản xuất giống sâm Ngọc 
Linh chất lượng đã góp phần trong việc tăng tỷ lệ nẩy nầm và chất lượng cây 
giống,..

Có thể nói Đề án xây dựng vùng sâm gốc Ngọc Linh giai đoạn 2017-
2020, định hướng đến 2030 bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định; Việc 
xây dựng vùng sâm gốc có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển 
cây sâm Ngọc Linh trong thời gian đến. Sản xuất và cung ứng giống sâm đảm 
bảo chất lượng phục vụ cho việc phát triển vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh, 
khai thác tiềm năng thế mạnh đặc hữu của vùng sâm, quá trình thực hiện dự án 
sẽ giải quyết cơ bản lao động nhàn rỗi tại địa phương, đáp ứng nhu cầu về cây 
giống cho nhân dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển.

IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN:
1. Những tồn tại, hạn chế:
- Đầu tư về cây giống vào vùng sâm gốc còn ít, nên cây con được tạo ra từ 

vùng sâm gốc còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của các xã trong vùng 
quy hoạch, mỗi năm mới chỉ sản xuất được khoảng từ 3.000 - 4.000 cây. 

- Một số nội dung của đề án chưa thực hiện được, như: 
+ Hệ thống giám sát dịch bệnh trên cây trồng,
+ Áp dụng quy trình chọn tạo hạt giống sâm chất lượng,
+ Xây dựng nhà điều hành vùng sâm gốc
+ Tổ chức xây dựng đội ngũ quản lý vùng sâm gốc
2. Nguyên nhân:
- Đề án đã thông qua là điều kiện cần thiết và là cơ sở pháp lý cho sự phát 

triển. Nhưng trong thực tế, nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn thấp, nguồn kinh 
phí huy động từ các nguồn khác hầu như không có. 

- Tình hình thời tiết, khí hậu biến đổi thất thường làm cho tỷ lệ ra hoa đậu 
quả của cây Sâm đạt thấp; các đối tượng như dịch bệnh, chuột phát sinh cắn phá 
(nhất là trong năm 2018).
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PHẦN II
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÙNG SÂM GỐC NGỌC LINH; GIẢI 

PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN ĐẾN

I. ĐỊNH HƯỚNG:
- Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn: vốn Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện 

để tập trung đầu tư hàng năm triển khai mở rộng được từ 1,5 – 2ha sâm gốc; 
đồng thời cây giống được ươm ra từ vùng sâm gốc; một phần cấp cho các xã 
trong vùng quy hoạch của tỉnh, một phần tổ chức trồng lại ngay tại vùng sâm 
gốc để bảo tồn nguồn giống (vì đây là nguồn giống gốc).

- Tổ chức cắm mốc, đầu tư cơ sở vật chất, lưới thép gai rào xung quanh 
hết diện tích 70ha của vùng sâm gốc, để bảo vệ được nghiêm ngặt hơn; đưa hệ 
thống vườn ươm quy mô 2-3ha vào sản xuất giống theo đề án (thực hiện đề tài 
vùng sâm gốc);

- Xây dựng nhà điều hành vùng sâm gốc
- Tổ chức xây dựng đội ngũ quản lý vùng sâm gốc đạt chất lượng;
- Tổ chức tuyển chọn, lập hồ sơ công nhận cây sâm Ngọc Linh trội để làm 

giống gốc (đây là nội dung trong đề tài xây dựng vùng sâm gốc Ngọc Linh) hiện 
nay đang triển khai

- Tiếp tục triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học như: 
+ Nghiên cứu xây dựng vùng sâm gốc Ngọc Linh, 
+ Chuyển giao kết quả Nghiên cứu một số giải pháp khoa học kỹ thuật 

tăng sản lượng và chất lượng cây giống sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam cho các xã trong vùng quy hoạch để áp dụng đem lại hiệu quả 
cao hơn trong thời gian đến. 

II. GIẢI PHÁP:
1. Giải pháp về quản lý:
- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Đề án đã được Hội đồng nhân dân 

huyện ban hành đảm bảo mục tiêu, kế hoạch theo Đề án.
- Về công tác quản lý vùng sâm gốc
Vùng sâm gốc sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, với nguồn lao động của người 

dân dân địa phương vùng sâm là chủ yếu. Có tổ chức bài bảng, có quy chế riêng 
và cụ thể cho quản lý vùng sâm gốc,...

2. Giải pháp về khoa học kỹ thuật
- Áp dụng Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh 

dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 255/QĐ-SNN 
ngày 29/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam.
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- Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ của các đề tài nghiên 
cứu khoa học liên quan đến vùng sâm gốc Ngọc Linh; Ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu về tỷ lệ nẩy mầm và chất lượng cây giống sâm Ngọc Linh; Xây 
dựng vùng sâm gốc Ngọc Linh chất lượng, Quản lý vùng sâm gốc bằng hệ 
thống Internet vạn vật, để áp dụng vào vùng sâm gốc có hiệu quả cao trong 
thời gian đến.

3. Giải pháp về nguồn vốn
Chủ động, tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh để tăng 

cường lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư giống, cơ sở vật chất, khoa học kỹ 
thuật cho vùng Sâm gốc; nhất là các nguồn vốn nghiên cứu khoa học về cây sâm 
Ngọc Linh, nguồn vốn theo cơ chế khuyến khích và bảo tồn cây sâm Ngọc Linh. 
Đặc biệt là nguồn vốn theo Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của 
Chính phủ về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 
18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

4. Giải pháp về nguồn giống
Tiếp tục tuyển chọn các cây giống tốt, chất lượng, cho năng suất hạt cao 

tại các vườn giống trong nhân dân tại xã Trà Linh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Về công tác quản lý thực hiện đề án: 
Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện và 

các đơn vị liên quan: Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo đề án 
đã được HĐND huyện thông qua, thường xuyên báo cáo Thường trực UBND 
huyện để theo dõi, xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Hạt Kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND xã Trà Linh tổ 
chức tuyên truyền, vận động nhân dân vùng Sâm gốc (Làng Tắk Ngo) thực hiện 
tốt công tác bảo vệ rừng, phòng chống xâm canh, phòng cháy rừng, thực hiện tốt 
công tác quản lý bảo vệ rừng, phục vụ cho phát triển vùng sâm gốc đạt hiệu quả.

2. Về nguồn vốn thực hiện :
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu đề xuất UBND huyện hằng 

năm cân đối ngân sách bố trí kinh phí tổ chức thực hiện đề án. Đồng thời tranh 
thủ các nguồn vốn của Trung ương, Tỉnh, nguồn vốn huy động của các tổ chức, 
doanh nghiệp để phát triển vùng Sâm gốc, thực hiện đề án có hiệu quả theo Nghị 
Quyết của Hội đồng nhân dân huyện ban hành.
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PHẦN III
NHỮNG KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT

Từ thực trạng và tình hình thực hiện đề án xây dựng vùng Sâm gốc Ngọc 
Linh, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030, UBND huyện kiến 
nghị, đề xuất những vấn đề sau:

1. Đối với UBND tỉnh và các ngành chuyên môn của tỉnh: 
Ưu tiên các nguồn lực để đầu tư vào vùng Sâm gốc (hàng năm từ 10 – 15 

tỷ đồng); 
2. Đối với Huyện ủy: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy 

Đảng tích cực tham gia thực hiện Đề án trong thời gian đến đạt kết quả theo Kế 
hoạch đề ra.

3. Đối với Hội đồng nhân dân huyện: 
- Thường xuyên tăng cường công tác giám sát trong quá trình tổ chức 

triển khai thực hiện đề án, để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; hằng 
năm xem xét bố trí nguồn vốn để đảm bảo mục tiêu của đề án đã đề ra. 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án Xây dựng vùng 
Sâm gốc Ngọc Linh, giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến 2030 trên địa 
bàn huyện Nam Trà My trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời 
gian đến. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận:                                                           
- TT. TVHU;                                                         
- TT. HĐND huyện;
- TT. UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;      
- Lưu VT, UBND.

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

#ChuKyLanhDao
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