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BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 của 
HĐND huyện v/v thông qua đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu 

giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My 

I. Bối cảnh ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 
của HĐND huyện v/v thông qua đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu 
giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My

Nam Trà My có tiềm năng, thế mạnh về rừng và đất lâm nghiệp, đặc điểm 
tự nhiên với địa hình đa dạng, khí hậu có độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho sự 
phát triển của hệ thống thực vật học phong phú, đặc biệt là các loại cây dược 
liệu. Trên địa bàn huyện có khoảng hơn 300 loài dược liệu khác nhau, trong đó 
có nhiều cây dược liệu quý như: Quế, Đảng sâm, đương quy, giảo cổ lam, lan 
kim tuyến, sơn tra, thất diệp nhất chi hoa, sa nhân,… được người dân các xã trên 
địa bàn huyện tìm thấy và phát triển; đồng thời những cây dược liệu quý này đã 
và đang góp phần tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững đối 
với đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện Nam Trà My. 
Tuy nhiên do việc đầu tư trồng cây dược liệu chưa được chú trọng, một số hộ 
nông dân trồng tự phát, trồng và chăm sóc không đúng khoa học kỹ thuật nên 
năng suất, sản lượng thu hoạch còn rất thấp. Mặt khác do đời sống bà con còn 
khó khăn, thiếu ăn trong những tháng giáp hạt nên thường xảy ra tình trạng một 
số hộ trồng thu hoạch cây non để bán, làm ảnh hưởng đến chất lượng của các 
loại cây dược liệu và có khả năng cạn kiệt nguồn cây dược liệu quý hiếm này. 
Bên cạnh đó trong những năm qua nhu cầu phát triển trong nhân dân là rất lớn, 
tuy nhiên cây giống để cung cấp cho nhân dân rất hạn chế. Do diện tích trồng 
cây dược liệu phân bố hẹp, điều kiện sống khá đặc biệt nên rất khó trồng và 
không phổ biến rộng rãi. Vì vậy việc bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu 
quý này là rất cần thiết, có ý nghĩa chiến lược về mặt kinh tế, xã hội và đa dạng 
sinh học đặc biệt trong việc góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững trên 
địa bàn huyện.

Từ tình hình thực tế trên, tại Kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XI, 
nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND thông qua các 
nội dung đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện Nam Trà 
My, giai đoạn 2017 – 2020. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND 
huyện đã tổ chức quán triệt Nghị quyết đến tất cả các cơ quan, ban ngành, 
UBND các xã để nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích và các nội dung chính của 
Nghị quyết.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 
30/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 của HĐND huyện v/v thông qua đề án bảo 
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tồn và phát triển cây dược liệu giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện 
Nam Trà My

Sau khi Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND 
huyện được ban hành, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và các 
xã tham mưu ban hành nhiều văn bản triển khai cụ thể hóa thực hiện Nghị 
quyết bằng các kế hoạch, phương án, dự án triển khai thực hiện hằng năm từ 
các nguồn vốn như: 

- Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về cơ chế khuyến khích và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 – 2020; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
2950/QĐ-UBND, ngày 17/8/2016 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 
202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế 
khuyến khích và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2016 – 2020.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã ban hành và thực hiện nhiều nội 

dung liên quan đến bảo tồn và phát triển dược liệu. Các quyết định, kế hoạch và 
các văn bản đã thể hiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 
để phát triển dược liệu huyện Nam Trà My giai đoạn 2017 – 2020 theo tinh thần 
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện đề ra.

UBND huyện đã ban hành các Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai 
hằng năm, cụ thể:

+ Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND huyện 
Nam Trà My v/v phê duyệt kế hoạch triển khai bảo tồn và phát triển cây dược 
liệu năm 2016.

+ Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND huyện Nam 
Trà My v/v phê duyệt kế hoạch triển khai bảo tồn và phát triển cây dược liệu 
năm 2017.

+  Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND huyện Nam 
Trà My v/v phê duyệt kế hoạch triển khai bảo tồn và phát triển cây dược liệu 
năm 2018.

+  Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện Nam 
Trà My v/v phê duyệt kế hoạch triển khai bảo tồn và phát triển cây dược liệu 
năm 2019.

+ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND huyện Nam 
Trà My v/v phê duyệt kế hoạch triển khai bảo tồn và phát triển cây dược liệu 
năm 2020.

UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn thực hiện công tác quản lý chất 
lượng cây giống tại các cơ sở gieo ươm trên địa bàn huyện; đồng thời cử cán bộ 
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xuống hiện trường để hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra tiến độ thực hiện và nghiệm 
thu kết quả thực hiện. 

UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn 
cho nhân dân 10/10 xã trồng cây dược liệu dưới tán rừng, tuyên truyền, vận 
động nhân dân theo hướng mỗi thôn bước đầu chọn từ 5 – 7 hộ trồng thí điểm 
gồm các cây dược liệu như: đảng sâm, đương quy, lan gấm, đinh lăng, sơn tra, 
giảo cổ lam, sa nhân… sau đó tiến hành nhân rộng ra trong nhân dân. Phương 
pháp làm là cấp xã tuyên truyền, vận động và lập danh sách các hộ đăng ký 
trồng cây dược liệu gởi các ngành chuyên môn ở huyện kiểm tra các điều kiện 
để tham gia. Sau đó, huyện cử cán bộ xuống hướng dẫn kỹ thuật kết hợp với cơ 
quan, đơn vị được giao giúp hộ nghèo xuống trực tiếp hộ dân để hướng dẫn việc 
trồng cây dược liệu đảm bảo theo đúng kỹ thuật. Sau khi người dân trồng, chăm 
sóc một thời gian, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu mới hỗ trợ kinh phí theo định 
mức của Nghị quyết HĐND Tỉnh ban hành. Ngoài ra, còn hướng dẫn, vận động 
các hộ dân vay vốn từ các nguồn tín dụng ưu đãi để trồng thêm các loại cây 
dược liệu khác, đặc biệt là cây Sâm Ngọc Linh.    

Đối với cây dược liệu theo cơ chế của Tỉnh, UBND huyện khuyến khích 
cá nhân, hộ gia đình tham gia đăng ký trồng cây dược liệu từ nguồn giống nhân 
dân tự tìm, gieo ươm. Sau khi người dân trồng, chăm sóc một thời gian, tổ chức 
kiểm tra, nghiệm thu mới hỗ trợ kinh phí. Trường hợp hộ dân không có khả 
năng tự tìm hoặc ươm giống thì nhờ UBND xã hoặc Phòng Nông nghiệp & 
PTNT huyện hợp đồng Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện hoặc đơn vị cung 
ứng giống trên địa bàn huyện cung cấp giống cho nhân dân. Qua kiểm tra, đánh 
giá tình hình cây dược liệu theo cơ chế, gồm cây đảng sâm, sa nhân có tỷ lệ cây 
sống dao động từ 85 – 90%, tỷ lệ sống cao nhất tại các xã: Trà Linh, Trà Nam và 
Trà Cang. Hiện nay có nhiều hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo đã vươn lên thành 
hộ khá từ việc trồng cây dược liệu.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 
của HĐND huyện v/v thông qua đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu 
giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My

1. Hỗ trợ cây giống từ nguồn kinh phí theo Nghị quyết 202/2016/NQ-
HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND Tỉnh

1.1. Công tác bảo tồn, sản xuất giống
- Việc quy hoạch, kế hoạch bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu
Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND 

tỉnh về Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 301/QĐ-UBND, ngày 22/01/2018 về phê duyệt quy hoạch 
bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 
– 2025, định hướng đến năm 2030.
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Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã phối hợp các ngành 
liên quan triển khai, thông báo rộng rãi đến người dân để triển khai thực hiện. 
Qua quá trình triển khai thực hiện hiệu lại mang lại đáng kể nhất là việc trước 
đây người dân thường khai thác cây dược liệu trong rừng tự nhiên về bán một 
cách ồ ạt, sau khi được triển khai quán triệt, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, 
người dân đã biết cách khai thác phù hợp, nhất là việc khoanh nuôi bảo tồn, 
chăm sóc cho việc tái sinh của cây dược liệu. 

- Trồng bảo tồn, kết hợp sản xuất giống, cung cấp nguồn giống, sản 
xuất cây giống

Để thực hiện đảm bảo nguồn giống cung ứng cho nhân dân, UBND huyện 
đã thành lập Trại ươm dược liệu của huyện tại thôn 3, xã Trà Nam để ươm giống 
cung cấp cho nhân dân phát triển cây dược liệu. Trại ươm dược liệu huyện có 
diện tích là 2,5 ha, ươm các loại giống: sâm nam (đảng sâm), sa nhân, đương 
quy, lan gấm, đinh lăng, giảo cổ lam, quế,.... Hằng năm tổ chức gieo ươm từ 
800.000 – 1.000.000 cây giống các loại. Ngoài ra, còn lựa chọn ở các xã, các hộ 
có kinh nghiệm, điều kiện kinh tế đảm bảo để vận động, hướng dẫn kỹ thuật 
thành lập vườn ươm để ươm cây giống cung cấp cho nhân dân trên địa bàn. 

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tập trung 
nghiên cứu, có phương án tổ chức gieo ươm cây giống đảm bảo chất lượng 
trước khi xuất vườn; đồng thời kiểm tra cây trồng đã cấp trước đây để xem xét, 
đánh giá những nơi phù hợp, những nơi không phù hợp đối với các loại cây 
dược liệu, tìm ra nguyên nhân để có kinh nghiệm trong việc gieo ươm, trồng và 
phát triển.

1.2. Công tác phát triển trồng mới
Năm 2016: 
- Kế hoạch hỗ trợ cho 03 xã/14 hộ, gồm: xã Trà Vân/05 hộ, Trà Nam/05 

hộ và Trà Cang/04 hộ.
- Số lượng, loại cây dược liệu nhân dân thực hiện:
+ Cây sâm nam (Đẳng Sâm): 21.450 cây/1,136 ha/03 xã/14 hộ. 
+ Cây sa nhân tím: 8.250 cây/1,51 ha/03 xã/14 hộ.
- Kinh phí thực hiện: 108,24 triệu đồng, gồm: 
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sâm nam (Đẳng Sâm): 68,64 triệu đồng. 
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sa nhân tím: 39,6 triệu đồng.
Tỷ lệ cây sống ban đầu nghiệm thu đạt 85%. 
Năm 2017: 
- Kế hoạch hỗ trợ cho 05 xã/140 hộ, gồm: xã Trà Leng/25 hộ, Trà Dơn/25 

hộ, Trà Linh/25 hộ, Trà Vân/25 hộ và Trà Cang/40 hộ.
- Số lượng, loại cây dược liệu nhân dân thực hiện:
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+ Cây sâm nam (Đẳng Sâm): 160.875 cây/22,5 ha/05 xã/99 hộ. 
+ Cây sa nhân tím: 24.541 cây/8,924 ha/02 xã/41 hộ.
- Kinh phí thực hiện: 890 triệu đồng, gồm: 
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sâm nam (Đẳng Sâm): 772,2 triệu đồng. 
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sa nhân tím: 117,8 triệu đồng.
Tỷ lệ cây sống ban đầu nghiệm thu đạt 85 – 90%. 
Năm 2018 : 
- Kế hoạch hỗ trợ cho 07 xã, gồm: xã Trà Cang, Trà Nam, Trà Don, Trà 

Vân, Trà Vinh, Trà Linh, Trà Tập.
- Số hộ tham gia: 416 hộ.
- Số lượng, loại cây dược liệu nhân dân thực hiện: 233.500 cây/45 ha (Sa 

nhân tím: 20ha, Đẳng sâm: 25ha), trong đó: 
+ Sa nhân tím: 55.000 cây/20 ha/07 xã/185 hộ, gồm: 07 hộ Trà Cang, 42 

hộ Trà Nam, 96 hộ Trà Tập, 04 hộ Trà Don, 09 hộ Trà Vân, 23 hộ Trà Vinh, 04 
hộ Trà Linh. 

+ Cây Đẳng sâm: 178.750 cây/25 ha/07 xã, gồm: 308 hộ 94 hộ Trà Cang, 
42 hộ Nam, 45 hộ Tập, 24 hộ Don, 25 hộ Vân, 42 hộ Vinh, 36 hộ Linh.

- Kinh phí thực hiện: 1.122 triệu đồng.
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sâm nam (Đảng Sâm): 858 triệu đồng. 
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sa nhân tím: 264 triệu đồng.
Tỷ lệ cây sống ban đầu nghiệm thu đạt 85 – 90%. 
Năm 2019: 
- Kế hoạch hỗ trợ cho 09 xã, gồm: xã Trà Cang, Trà Nam, Trà Don, Trà 

Vân, Trà Vinh, Trà Linh, Trà Tập, Trà Dơn, Trà Mai.
- Số hộ tham gia: 533 hộ.
- Số lượng, loại cây dược liệu nhân dân thực hiện: 223.372 cây/42,5 ha 

(Sa nhân tím: 18 ha, Đẳng sâm: 24,318 ha), trong đó: 
+ Sa nhân tím: 49.500 cây/18 ha/06 xã/133 hộ, gồm: Trà Mai 08 hộ, Trà 

Vân 01 hộ, Trà Don 26 hộ, Trà Cang 14 hộ, Trà Tập 52 hộ, Trà Dơn 32 hộ. 
+ Cây Đẳng sâm: 173.872 cây/24,318 ha/08 xã/400 hộ, gồm: Trà Cang 38 

hộ, Trà Mai 08 hộ, Trà Vân 56 hộ, Trà Vinh 18 hộ, Trà Don 01 hộ, Trà Nam 
162 hộ, Trà Linh 85 hộ Trà Tập 32 hộ.

- Kinh phí thực hiện: 1.100 triệu đồng.
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sâm nam (Đảng Sâm): 862,4 triệu đồng. 
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sa nhân tím: 237,6 triệu đồng.
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Tỷ lệ cây sống ban đầu nghiệm thu đạt 87 – 90%. 
Năm 2020: 
- Kế hoạch hỗ trợ cho 06/10 xã.
- Kinh phí thực hiện: 1.290 triệu đồng.
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sâm nam (Đảng Sâm): 955,675 triệu đồng. 
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sa nhân tím: 334,325 triệu đồng.
- Số hộ tham gia: 287 hộ.
- Số lượng, loại cây dược liệu nhân dân thực hiện: 53,176 ha (Sa nhân 

tím: 25,33 ha, Đẳng sâm: 27,846 ha), trong đó: 
+ Sa nhân tím: 69.682 cây/25,33 ha/04 xã/66 hộ (Trà Cang 20 hộ, Trà 

Tập 20 hộ, Trà Don 06 hộ, Trà Nam 20 hộ). 
+ Cây Đẳng sâm: 199.099 cây/27,846  ha/06 xã/221 hộ (Trà Cang 40 hộ, 

Trà Vân 15 hộ, Trà Tập 40 hộ, Trà Don 46 hộ, Trà Nam 40 hộ, Trà Linh 40 hộ).
- Kinh phí thực hiện: 1.290 triệu đồng.
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sâm nam (Đảng Sâm): 955,675 triệu đồng. 
+ Kinh phí hỗ trợ trồng cây sa nhân tím: 334,325 triệu đồng.
Tỷ lệ cây sống ban đầu nghiệm thu đạt 85 – 90%. 
Tổng diện tích thực hiện qua 5 năm (2016-2020): 174,546 ha, trong đó 

cây Đảng sâm: 100,8 ha; sa nhân: 73,746 ha.
2. Tình hình phát triển dược liệu từ các nguồn vốn khác
Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 202/2016/NQ-

HĐND ngày 26/4/2016 về cơ chế khuyến khích và phát triển một số cây dược 
liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 – 2020; UBND huyện đã chỉ 
đạo tổ chức quán triệt các văn bản trên đến tận người dân, đồng thời đã đề xuất 
Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 
20/12/2020 về Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu giai đoạn 2017 – 2020 
trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành có liên 
quan, UBND các xã triển khai thực hiện, ngoài các loại cây dược liệu theo cơ 
chế, từ các nguồn vốn chương trình MTQG như Chương trình MTQG giảm 
nghèo, chương trình nông thôn mới đã định hướng người dân phát triển một số 
loại cây dược liệu khác như giảo cổ lam, lan kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa, 
chè dây, khổ qua rừng,..., với số lượng 607.746 cây, với diện tích trên 70 ha, 
thực hiện cho 1.038 hộ, với tồng kinh phí thực hiện là: 3,2 tỷ đồng.

3. Phát triển dược liệu trong nhân dân
Trên cơ sở Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 20/12/2020 về Đề án bảo 

tồn và phát triển cây dược liệu giai đoạn 2017 – 2020 của HĐND huyện, UBND 
huyện đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện trồng cây dược liệu các loại, 
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ngoài các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã tự nhân giống 
và trồng các loại cây dược liệu khác như: giảo cổ lam, lan kim tuyến, thất diệp 
nhất chi hoa, chè dây, khổ qua rừng, với diện tích trên 40 ha, chủ yếu tập trung 
tại xã Trà Cang, Trà Nam và Trà Linh.

4. Đánh giá kết quả thực hiện
Hiện nay đối với cây sa nhân là năm thứ tư, đã vào thời kỳ cho quả. Đối 

với cây đảng sâm, đã cho thu hoạch, hiện nay theo báo cáo của một số hộ dân 
thu nhập bình quân của các hộ thu từ cây đảng sâm từ 20 – 30 triệu/năm; có 
những nơi người dân chăm sóc tốt và tự nhân rộng để trồng thì thu hoạch đến 50 
– 70 triệu đồng/năm (Trà Nam, Trà Linh, Trà Cang).

Hằng tháng, vào ngày 01 – 03, huyện tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh 
và hàng nông sản đặc trưng miền núi, người dân đã khai thác và đem sản phẩm 
thu hoạch đến chợ để tiêu thụ, bình quân mỗi phiên chợ khoảng 500 kg sản 
phẩm dược liệu các loại như: đảng sâm tươi, giảo cổ lam, lan kim tuyến, thất 
diệp nhất chi hoa, chè dây… Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện 
đã tổ chức thu mua sản phẩm thô của người dân, sau đó các cơ sở này tiến hành 
sơ chế, chế biến, đóng gói sản phẩm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. 
Mỗi năm bình quân người dân bán ra thị trường khoảng từ 5 – 6 tấn dược liệu 
các loại.

Thu nhập của người dân từ phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ: 
Từ việc trồng và khai thác các sản phẩm dược liệu, đã góp phần tăng thu nhập 
cho người dân, từ việc ban đầu giá trị cây đảng sâm từ 50 – 70 ngàn đồng/kg 
vào năm 2015, đến nay giá 1 kg đảng sâm lên đến 150 – 250 ngàn đồng (tùy 
theo loại). 

Hiện nay, huyện Nam Trà My đã có 14 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh, gồm: 
Trà Giảo cổ lam; Trà túi lọc Khổ qua rừng; Chuối sấy dẻo; Chè dây; Trà Rau má 
rừng; Bột quế gia vị; Chè dây túi lọc; Trà túi lọc giảo cổ lam; Cao đảng sâm; Trà 
túi lọc đinh lăng; Túi thơm Hương quế; Mật ong Trà My; Saphrton; Măng nứa.

Ngoài việc các cơ sở đăng ký tham gia các sản phẩm, có 02 hộ sản xuất 
kinh doanh đăng ký đề nghị hỗ trợ nâng cấp điểm bán hàng nhằm trưng bày và 
liên kết tiêu thụ các sản phẩm OCOP, đây là điểm sáng trong việc định hướng 
cho việc ưu tiên bán và dùng hàng hóa đạt tiêu chuẩn của địa phương trên địa 
bàn huyện, qua đó đã góp phần thúc đẩy việc liên kết trong việc sản xuất đến 
tiêu thị sản phẩm cho người dân. 

Việc phát triển cây dược liệu bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực 
cho người dân. Từ việc hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự vào cuộc, nỗ lực của 
người dân, đến nay trên địa bàn huyện đã có nhiều hộ, nhóm hộ tại Trà Nam, 
Trà Cang, Trà Linh vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Phát triển cây dược liệu dưới tán rừng không chỉ tạo cơ hội cho người dân 
tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật; khai thác tốt tiềm năng tự nhiên, giúp khôi 
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phục, bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu tự nhiên quý cũng như góp phần tăng 
thêm thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn huyện.

IV. Đánh giá chung
1. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân
- Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện 

còn những khó khăn, vướng mắc, bất cập cụ thể như sau:
- Thời gian trước đây bà con chủ yếu khai thác các loại cây dược liệu 

trong rừng tự nhiên để bán, chưa tổ chức trồng. Việc trồng các loại cây dược 
liệu còn mới mẻ với người dân, việc thực hiện đòi hỏi người dân phải có kỹ 
thuật cao hơn so với các loại cây trồng khác, siêng năng, đặc biệt là khâu chăm 
sóc ban đầu. 

- Mặc dù đã có những nỗ lực, cố gắng trong việc thu hút doanh nghiệp 
vào đầu tư trên địa bàn huyện, tuy nhiên do điều kiện địa hình giao thông phức 
tạp, đặc biệt là tuyến đường Quốc lộ 40B là tuyến đường huyết mạch đi qua 03 
huyện, 01 thành phố của Tỉnh, đoạn từ huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà 
My có 12 đoạn quanh co, cua ngoặt, hiểm trở, mặt khác đường xấu, hư hỏng, 
xuống cấp, đường nhỏ hẹp không đảm bảo; có 02 ngầm qua sông, mùa mưa bị 
chia cắt, luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông nên khó khăn cho doanh nghiệp vào 
đầu tư các cơ sở thu mua, chế biến sản phẩm cho người dân.

- Một số loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết trên địa 
bàn các huyện miền núi nhưng chưa được đưa vào cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 
số 202/NQ-HĐND của HĐND tỉnh như: Giảo cổ lam, chè dây, lan kim tuyến, 
thất diệp nhất chi hoa. Trong khi đó giá trị kinh tế các loại cây này cao hơn cây 
sa nhân.

- Qua các năm triển khai thực hiện, nhận thấy cây đảng sâm phù hợp với 
đai cao từ 800 – 1.200 m, với độ cao từ 500 m trở xuống cây đảng sâm không 
phù hợp. Do vậy, cần có cách bố trí loại cây trồng cho phù hợp để mang lại 
hiệu quả.

2. Kết quả đạt được so với chỉ tiêu Nghị quyết 
- Hằng năm Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tổ chức gieo ươm 

cung cấp nhu cầu cho cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp khoảng từ 1 triệu – 1,5 
triệu cây giống dược liệu các loại. Bên cạnh đó người dân còn tự gieo ươm cây 
giống khoảng 500.000 cây/năm để phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Chỉ tiêu này 
đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết.

- Khuyến khích đầu tư và hỗ trợ phát triển một số loại dược liệu có giá trị 
cao như Quế Trà My, Giảo cổ lam, Lan kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa, chè 
dây, sơn tra, đinh lăng, đan sâm,… trên cơ sở điều kiện gây trồng, nhu cầu thị 
trường và khả năng về nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, nguồn lực ngân sách của 
huyện: Trên cơ sở các nguồn lực đầu tư UBND huyện đã tập trung lồng ghép 
các nguồn vốn để thực hiện phát triển các loại cây dược liệu như sử dụng nguồn 
kinh phí theo Nghị quyết 202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND 
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Tỉnh, từ các nguồn vốn chương trình MTQG như Chương trình MTQG giảm 
nghèo, chương trình nông thôn mới đã định hướng người dân phát triển một số 
loại cây dược liệu khác như giảo cổ lam, lan kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa, 
chè dây, khổ qua rừng,…

- Tập trung đầu tư, nâng cấp vườn ươm sản xuất giống cây dược liệu tại 
thôn 3, xã Trà Nam có chất lượng cao, đảm bảo số lượng phục vụ sản xuất: Để 
thực hiện đảm bảo nguồn giống cung ứng cho nhân dân, UBND huyện đã thành 
lập Trại ươm dược liệu của huyện tại thôn 3, xã Trà Nam để ươm giống cung 
cấp cho nhân dân phát triển cây dược liệu. Trại ươm dược liệu huyện có diện 
tích là 2,5 ha, ươm các loại giống: sâm nam (đảng sâm), sa nhân, đương quy, lan 
gấm, đinh lăng, giảo cổ lam, quế,.... Hằng năm tổ chức gieo ươm từ 01 triệu đến 
1,5 triệu cây giống các loại. Ngoài ra, còn lựa chọn ở các xã, các hộ có kinh 
nghiệm, điều kiện kinh tế đảm bảo để vận động, hướng dẫn kỹ thuật thành lập 
vườn ươm để ươm cây giống cung cấp cho nhân dân trên địa bàn. UBND huyện 
đã chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tập trung nghiên cứu, có 
phương án tổ chức gieo ươm cây giống đảm bảo chất lượng trước khi xuất vườn; 
đồng thời kiểm tra cây trồng đã cấp trước đây để xem xét, đánh giá những nơi 
phù hợp, những nơi không phù hợp đối với các loại cây dược liệu, tìm ra nguyên 
nhân để có kinh nghiệm trong việc gieo ươm, trồng và phát triển. Chỉ tiêu này 
đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết.

- Phát triển sinh kế cho nhân dân thông qua việc nhận khoán quản lý và 
bảo vệ rừng, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc 
thiểu số miền núi. 

- Đến năm 2020 cơ bản giải quyết cho trên 2.000 hộ thoát nghèo, phù 
hợp với Chương trình giảm nghèo của huyện mỗi năm từ 500 – 600 hộ, giảm tỷ 
lệ hộ nghèo từ 7 – 8%/năm. Chỉ tiêu này đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra tại 
Nghị quyết.

V. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới
1. Giải pháp về quy hoạch, đất đai
- Thực hiện đảm bảo quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030 
nhằm bảo tồn và phát triển bền vững một số loài cây dược liệu quý phù hợp với 
điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; từng bước xây dựng các 
vùng cây dược liệu phát triển ổn định, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị 
diện tích và góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng 
hóa; đưa ngành nghề trồng cây dược liệu tại các vùng quy hoạch trở thành một 
nghề có thế mạnh trong sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần nâng cao sinh kế, 
giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân tham gia bảo 
tồn, phát triển dược liệu trên địa bàn huyện Nam Trà My.

- Thực hiện quy hoạch 03 loại rừng kết hợp với quy hoạch phát triển các 
loài cây dược liệu, gắn với chủ thể thực hiện có hiệu quả. Tăng cường giao 
khoán quản lý, bảo vệ rừng, cho thuê môi trường rừng theo đúng quy định; giám 
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sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng rừng để phát triển dược liệu một cách có 
hiệu quả.

-  Ngoài những diện tích rừng, đất rừng đã giao, tiếp tục rà soát quỹ đất 
chưa sử dụng và đất rừng kém hiệu quả để giao đất, thuê đất cho nhóm hộ, hộ 
gia đình có nhu cầu phát triển dược liệu.

2. Giải pháp về các nguồn lực 
Liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nông để tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho phát triển cây dược liệu. Trong đó, nhà nước tạo điều 
kiện về cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực; nhà khoa học nghiên cứu chuyển 
giao khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, 
giảm giá thành; doanh nghiệp tạo điều kiện về tiêu thụ, chế biến, mở rộng thị 
trường, liên kết sản xuất; nhà nông trực tiếp sản xuất bằng tư liệu lao động của 
mình, góp phần ứng dụng các tiến bộ khoa học, bố trí sản xuất theo hướng sản 
xuất hàng hóa.

3. Giải pháp về công tác sản xuất, kinh doanh và quản lý giống
- Hỗ trợ xây dựng các vườn ươm, sử dụng nhiều phương thức sản xuất 

giống khác nhau: gieo ươm từ hạt, nhân giống vô tính (giâm hom) để sản xuất 
giống đảm bảo chất lượng và đủ cung cấp cho nhu cầu phát triển. Tiếp tục nâng 
cấp xây dựng vườn ươm tiêu chuẩn tại thôn 3, xã Trà Nam.

- Hỗ trợ kinh phí điều tra, chọn lọc, xác định cây có nguồn gốc lâu đời tại 
các xã trên địa bàn huyện Nam Trà My, cây sinh trưởng phát triển tốt, chống 
chịu sâu bệnh, cho năng suất cũng như chất lượng cao để nhân giống.

4. Giải pháp về khoa học & công nghệ 
- Hỗ trợ các đơn vị trong việc đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu.
- Ứng dụng các quy trình sản xuất giống, trồng, chăm sóc, khai thác và 

duy trì sự tái sinh tự nhiên của các loài dược liệu được bảo tồn và phát triển. 
- Tập huấn cho cán bộ cơ sở như nông nghiệp xã, thôn trưởng để làm đội 

ngũ nòng cốt tập huấn lại cho nông dân. Thực hiện việc dạy để chuyển giao kỹ 
thuật về nhân giống, trồng, chăm sóc cho các đối tượng này.

- Tập huấn cho tất cả các hộ nông dân đảm bảo trang bị kiến thức khoa 
học kỹ thuật để trồng, chăm sóc, quản lý dịch bệnh trên cây trồng.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về khoa học kỹ thuật, mời gọi các nhà 
khoa học, các doanh nghiệp để tư vấn, chia sẻ những thông tin về KHKT mới, 
sản phẩm mới áp dụng vào sản xuất, ngoài các loại cây dược liệu tại địa phương 
hiện có.

5. Giải pháp về thị trường, nâng cao giá trị dược liệu và tuyên truyền
- Khuyến khích các tổ chức kinh tế trong nước tham gia chế biến các chế 

phẩm từ dược liệu có chất lượng cao.
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- Kết hợp với các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh làm kênh phân phối và tiêu 
thụ sản phẩm các loại dược liệu.

- Thực hiện chứng nhận chỉ dẫn địa lý; lập hồ sơ đăng ký thương hiệu, 
bảo hộ độc quyền trong và ngoài nước.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân 
trong khu vực bảo tồn và phát triển cây dược liệu; xây dựng ý thức bảo vệ, 
phát triển các loài cây dược liệu có giá trị kinh tế cao gắn với ý thức bảo vệ 
rừng tự nhiên.

- Hình thành các chuỗi thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ người sản 
xuất đến người tiêu dùng trong cả nước. Nếu có thể vươn ra thị trường quốc tế 
thông qua các kênh du lịch.

- Khuyến khích doanh nghiệp du nhập các loại máy móc phân loại, sấy, 
đóng gói, hút chân không, bao bì, nhãn mác để tạo cho sản phẩm đa dạng về 
hình thức, chủng loại, tiện dùng, mỹ phẩm.

- Tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá bằng nhiều hình thức như: 
Xây dựng các điểm trưng bày sản phẩm tại các đầu mối giao lưu xã, trung tâm 
huyện. Xây dựng các biển quảng cáo ngoài trời trên các trục lộ chính, Quốc lộ 
40B, tuyến ĐH, đường Trung tâm huyện. Tham gia hội chợ, triển lãm trong và 
ngoài nước.

VI. Đề xuất, kiến nghị
- Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhất là các huyện miền núi, trong 

đó có Nam Trà My đang tập trung phát triển cây dược liệu. Vì vậy, để tạo đầu ra 
ổn định cho sản phẩm của người dân, chế biến sâu các loại cây dược liệu, đem 
lại giá trị kinh tế cao theo chuỗi giá trị, đề nghị UBND tỉnh có cơ chế ưu đãi để 
kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, sản xuất dược liệu tập trung.

- Hiện nay trên địa bàn huyện đang xây dựng mô hình phát triển sản phẩm 
OCOP theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm, do đó trong thời gian đến 
UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện hỗ trợ để xây dựng mô hình 
nhằm gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả cho 
người dân.

- Kính đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ làm đầu mối trong việc xúc tiến, kêu gọi 
và thu hút doanh nghiệp, HTX trong việc xây dựng các cơ sở sản xuất gắn với 
tiêu thụ, chế biến sản phẩm dược liệu, thực hiện theo Quyết định số 522/QĐ-
UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
để hỗ trợ doanh nghiệp, HTX trong phát triển cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản 
phẩm.

- Đối với nội dung hỗ trợ về giống: Hộ, nhóm hộ gia đình được ngân sách 
tỉnh hỗ trợ một lần cho chu kỳ đầu tiên theo thực tế nhưng cộng dồn các đợt hỗ 
trợ không vượt mức diện tích tối đa (của chu kỳ đầu tiên) để mua giống cây 
dược liệu với mức 80% giá cây giống mua thực tế (giá cây giống từng loại cây 
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do Sở Tài chính định giá từng năm và mức hỗ trợ không vượt quá 4.800 
đồng/cây cho cả 03 loại cây Ba kích tím, Đảng sâm và Sa nhân tím); 20% còn 
lại do nhân dân chi trả, tùy điều kiện cụ thể ngân sách huyện, xã có thể hỗ trợ 
thêm một phần. Nội dung này đề nghị hỗ trợ 100% kinh phí mua giống (giá cây 
giống từng loại cây do Sở Tài chính định giá cho từng loại cây), phần đối ứng 
của người dân là đất đai, công lao động và phân bón (nếu có).

- Về nội dung hỗ trợ tiền giống cho hộ, nhóm hộ tham gia phát triển 
dược liệu: Đối với những hộ, nhóm hộ có khả năng về nguồn giống để triển 
khai thực hiện thì tiến hành nghiệm thu và hỗ trợ; Tuy nhiên đối với trường 
hợp hộ dân, nhóm hộ không tìm ra được nguồn giống thì giao cho UBND cấp 
xã hoặc đơn vị được giao thực hiện chủ động hợp đồng với các đơn vị cung 
ứng giống đảm bảo theo quy định để hợp đồng cung ứng giống cho người dân 
theo mức hỗ trợ 80% giá cây giống mua thực tế (giá cây giống từng loại cây do 
Sở Tài chính định giá).

- Hiện nay thời hiệu thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 
20/12/2016 của HĐND huyện đã hết, kính đề nghị HĐND huyện cho phép kéo 
dài thời gian tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, UBND huyện tiếp tục 
chỉ đạo các ngành, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân 
tiếp tục tự phát triển trong nhân dân, mở rộng phát triển thêm một số loại cây 
dược liệu hiện nay đang có giá trị trên thị trường.

Trên đây, là báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 
20/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện v/v thông qua đề án bảo tồn và phát triển 
cây dược liệu giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My./.

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

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

#ChuKyLanhDao
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