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NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 Luận án đã góp phần hệ thống hóa và bổ sung những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

phát triển bền vững sâm Ngọc Linh. Phương pháp và cách thức phân tích phát triển bền vững 

sâm Ngọc Linh. Từ đó đã đưa ra cách tiếp cận, xây dựng được khung phân tích, phương pháp 

nghiên cứu và hệ thống chỉ tiêu phù hợp trong phân tích phát triển bền vững sâm Ngọc Linh. 

  Kết quả nghiên cứu cho thấy NPV của chu kỳ kinh doanh là 1.298,16 triệu đồng. Tỷ 

suất doanh lợi là 1,33 lần. Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR) của các hộ nông trồng sâm là 19,51% 

lớn hơn mức lãi suất ngân hàng hiện tại là 12% nên việc người dân ở đây đầu tư vào trồng 

sâm được xem như một dự án có hiệu quả. Nghiên cứu chỉ ra rằng, tăng chi phí đầu tư kiến 

thiết cơ bản, mật độ trồng, bón mùn núi ở mức hợp lý; tập trung mở rộng diện tích khu vực 

trồng sâm ở xã Trà Linh có thể nâng cao giá trị sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế 

trồng sâm ở huyện Nam Trà My.  

 Luận án đã đi sâu đánh giá tình hình giải quyết việc làm, thu nhập, xóa đói giảm nghèo, tình 

hình vay nợ của người trồng sâm; Tác động của phát triển sâm Ngọc Linh đến môi trường sinh thái, và 

ngược lại công tác quản lý và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái để cây sâm phát triển.  Bằng 

phương pháp chuyên gia luận án xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quá trình phát 

triển bền vững sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; Trên cơ sở  đó đề 

xuất hệ thống giải pháp phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

Các giải pháp là cơ sở khoa học để các cấp chính quyền địa phương  hoạch định chiến lược, quy hoạch 

bảo tồn và phát triển bền vững sâm Ngọc Linh trong thời gian đến ./. 
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THE NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL DISSERTATION 

The dissertation has contributed to systematize and supplement the theoretical and 

practical issues of sustainable development of Ngoc Linh Ginseng. Methods and methods of 

analyzing sustainable development of Ngoc Linh ginseng. Since then, the approach has been 

developed, the framework for analysis, research methodology and indicator system is suitable in 

the analysis of sustainable development of Ngoc Linh ginseng. 

Research results show that the NPV of the business cycle is VND1,298.16 million. Revenue 

ratio is 1.33 times. The internal rate of return (IRR) of ginseng growers is 19.51%, which is larger 

than the current bank interest rate of 12%. Therefore, the local people investing in ginseng plantation 

are considered as a project. effective. Research shows that, increasing the cost of basic construction 

investment, planting density, mountain humus at a reasonable level; Focusing on expanding the area 

of ginseng plantation in Tra Linh can improve the production value, thereby improving the economic 

efficiency of ginseng cultivation in Nam Tra My district. 

The dissertation examines the situation of job creation, income, poverty reduction, debt situation 

of ginseng growers; The impact of the development of Ngoc Linh ginseng on the ecological environment, 

and vice versa management and protection of the forest, ecological environment protection to develop 

ginseng. By the method of thesis experts determine the influence of factors on the sustainable 

development of Ngoc Linh ginseng in Nam Tra My district, Quang Nam province; On that basis, a 

system of solutions to sustainable development of Ngoc Linh ginseng is proposed in Nam Tra My district, 

Quang Nam province. The solution is the scientific basis for the local government level planning strategy, 

conservation planning and sustainable development ginseng Ngoc Linh in the coming time. 
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