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PHẦN 1 

 MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Cây sâm Ngọc Linh  (danh pháp khoa học: Panax vietnamensis) là một loài 

cây thuộc họ Cam tùng (Araliaceae), còn gọi là sâm Việt Nam, sâm Khu Năm (sâm 

K5), sinh trưởng và phát triển ở khu vực Núi Ngọc Linh thuộc xã Trà Linh - huyện 

Nam Trà My tỉnh Quảng Nam, trên độ cao 1.200 đến 2.100m. Sâm Ngọc Linh  là  

loài cây hoang dã, có hàm lượng saponin (có tác dụng chống lão hóa, chữa bệnh 

tiểu đường, bảo vệ tim mạch, chống stress, ngừa ung thư...) cao hơn nhiều lần so 

với các loại sâm khác trên thế giới. Trên thị trường hiện nay giá 1kg sâm Ngọc Linh 

cao gấp từ 5 đến 6 lần giá sâm Hàn Quốc và 7 đến 8 lần giá sâm Mỹ [11] [31].  

Cây sâm Ngọc Linh là cây dược liệu rất có giá trị trong việc phòng và điều trị 

bệnh cho con người. Với sự phân bố tự nhiên của cây sâm Ngọc Linh trong điều 

kiện môi trường sinh thái đặc biệt đã tạo ra sự quý hiếm và đặc hữu; cung hiện tại 

luôn thấp hơn cầu nên giá cả thị trường tăng cao, giá sâm củ bình quân 20 triệu 

đồng/kg, có lúc lên đến 45 triệu đồng/kg. Trong một thời gian dài chưa có sự quản 

lý chặt chẽ và khai thác tự do quá mức, không đi đôi với công tác bảo tồn và phát 

triển, đã làm cho cây sâm Ngọc Linh hoang dã giảm mạnh về số lượng trong rừng 

tự nhiên, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng. Hiện tại cây sâm Ngọc Linh chủ yếu là sâm 

trồng theo phương thức truyền thống ở quy mô hộ gia đình, giống do Trạm Dược 

liệu Trà Linh và một số vườn sâm lưu giữ của dân xã Trà Linh cung cấp. 

Nhận thức được tầm quan trọng của cây sâm Ngọc Linh, trong những năm qua 

Chính phủ đã có những nỗ lực cứu loài cây này ra khỏi nguy cơ tuyệt chủng bằng 

biện pháp thành lập vùng cấm quốc gia khu vực có sâm Ngọc Linh trong tự nhiên 

tại hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, đưa sâm Ngọc Linh vào trong sách đỏ Việt 

Nam với mức độ đe dọa ở bậc E, là loài thực vật có giá trị đặc biệt về khoa học và 

kinh tế, nghiêm cấm khai thác, sử dụng [18] [22]. 

Tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các chính sách của 

Chính phủ về bảo tồn và phát triển cây dược liệu nói chung và sâm Ngọc Linh nói 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Cam_t%C3%B9ng
http://namtramy.gov.vn/
http://namtramy.gov.vn/
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8F_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8F_Vi%E1%BB%87t_Nam
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riêng, cụ thể hóa bằng những chính sách đầu tư và hỗ trợ nguồn lực trực tiếp, như 

dự án xây dựng Trạm Dược liệu Trà Linh từ năm 2004, thành lập Trung tâm Phát 

triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam, xây dựng cơ chế khuyến khích, quy 

hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh giai đoạn 2014 -2020 vv... UBND 

huyện Nam Trà My cũng đã xây dựng “Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc 

Linh trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2020” và phê duyệt phương án thành lập 

Trại sâm giống Tắc Ngo, hỗ trợ giống cho nhân dân để phát triển bảo tồn nguồn 

gen,.v.v.. Bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, thực 

hiện các giải pháp lâm sinh như: khoanh nuôi, làm giàu rừng, khoán nông dân quản 

lý và bảo vệ rừng, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm.    

Mặc dù trong những năm qua, Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương 

đã có nhiều biện pháp nhằm bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, nhưng thực tế 

vùng trồng sâm Ngọc Linh chưa có những bước phát triển bền vững như mong đợi. 

Với nguồn kinh phí hạn chế, núi rừng hiểm trở, đi lại rất khó khăn, công nghệ - kỹ 

thuật bảo tồn nguồn gen còn hạn chế, hiệu quả thấp. Chính vì thế, mô hình tổ chức 

quản lý bảo tồn sâm Ngọc Linh ở đây đã qua nhiều lần thay đổi, đến nay vẫn chưa 

ổn định. Việc phát triển sản xuất sâm Ngọc Linh hiện tại vẫn chủ yếu dựa vào hộ 

nông dân nhưng hoàn toàn tự phát, do chạy theo lợi nhuận, nên khai thác và sử dụng  

rừng và đất rừng vào trồng sâm không tuân theo quy hoạch. Quy mô sản xuất manh 

mun, trình độ quản lý và thâm canh còn hạn chế làm suy giảm các nguồn lực phục 

vụ cho sản xuất. Hơn thế nữa, sâm Ngọc Linh là cây có giá trị lớn nhưng là cây dài 

ngày, công nghệ chế biến ở Quảng Nam còn lạc hậu, thị trường đầu ra thiếu ổn 

định. Người trồng sâm phần lớn là hộ có thu nhập trung bình và nghèo, họ thiếu 

nhiều nguồn lực đầu tư dài hạn… chính những lý do này làm cho nhiều hộ không 

mặn mà với cây sâm Ngọc Linh. Hộ trồng sâm xem như là sản xuất phụ, hy vọng 

thu nhập trong tương lai. Điều đó cho thấy sâm Ngọc Linh hiện nay phát triển còn 

mang tính tạm thời, phát triển còn nhiều bất cập trên nhiều khía cạnh: sản xuất, chế 

biến, thị trường, hình thức tổ chức quản lý và sản xuất… Bên cạnh đó, cây sâm 

Ngọc Linh sinh trưởng và phát triển yêu cầu môi trường tự nhiên khá nghiêm ngặt. 
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Vấn đề đó đặt ra cho chúng ta cần phải đảm bảo sinh kế cho người dân trồng sâm 

Ngọc Linh, vừa phải đảm bảo thực hiện chính sách bảo tồn trên cả phương thức 

khoanh nuôi bảo vệ rừng vùng sâm Ngọc Linh và phương thức trồng dưới tán rừng 

tự nhiên. 

Xuất phát từ thực tế trên, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu phát triển bền vững 

sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam” làm luận án tiến sĩ kinh tế. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

 Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích thực trạng phát triển sâm Ngọc 

Linh ở tỉnh Quảng Nam và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển bền vững 

sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2035. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa và góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho phát triển bền 

vững sâm Ngọc Linh; 

- Phân tích thực trạng phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2010 - 2014; 

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở 

tỉnh Quảng Nam; 

- Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

 Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề về lý luận, thực tiễn và những nhân 

tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam.  

3.2. Phạm vị nghiên cứu  

Về nội dung: Để đạt được mục tiêu như đã đề ra, luận án tập trung phân tích 

phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam. Về kinh 

tế, luận án tập trung phân tích tình hình sản xuất, tiêu thụ, kết quả và hiệu quả kinh 

tế sản xuất sâm Ngọc Linh trong những năm qua trên cơ sở đó làm tăng thu nhập 
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của hộ nông dân trong vùng, giải quyết việc làm và phát triển cộng đồng. Để cây 

sâm Ngọc Linh sinh trưởng và phát triển, việc bảo vệ rừng và môi trường sinh thái 

phải được người dân và cộng đồng địa phương đặt ra và thực hiện. Luận án không 

tập trung nghiên cứu về mặt kỹ thuật trồng, chế biến sâm Ngọc Linh và kỹ thuật 

ngành y dược.   

Về không gian: Luận án nghiên cứu trên phạm vi tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, 

do cây sâm Ngọc Linh là một loài sâm mới chỉ phát triển tốt nhất ở núi Ngọc Linh 

của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, các nội dung nghiên cứu của đề tài hoàn 

toàn mới và chưa triển khai. Vì thế, để đánh giá sâu và đưa ra được những kết luận 

hợp lý, luận án tập trung nghiên cứu tại huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam, trong 

đó các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang, Trạm sâm Ngọc Linh Tắc Ngo và Trạm 

dược liệu Trà Linh trên địa bàn xã Trà Linh, huyện Nam Trà My là vùng sinh thái 

lý tưởng nhất để cây sâm Ngọc Linh tự nhiên sinh trưởng và phát triển.  

Về thời gian: Phân tích thực trạng giai đoạn 2010 – 2014; đề xuất giải pháp 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

4. 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. Phát triển bền vững sâm Ngọc Linh là 

sự gia tăng về số lượng và chất lượng sản phẩm sâm Ngọc Linh trên cơ sở bảo tồn 

nguồn gen, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh, hiệu quả kinh tế; đảm bảo tăng 

thu nhập và phát triển cộng đồng địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái rừng. 

Nội dung phân tích phát triển bền vững sâm Ngọc Linh tập trung các vấn đề 

cốt lõi của 3 trụ cột trong phát triển bền vững đồng thời về kinh tế, xã hội và môi 

trường như sau:  i) Nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, chế biến, tiêu thụ sâm 

Ngọc Linh; ii) Phát triển cộng đồng, phát triển địa phương; iii) Bảo vệ môi 

trường sinh thái đảm bảo phát triển ở vùng sâm Ngọc Linh; iv) Bảo tồn và phát 

triển nguồn dược liệu sâm Ngọc Linh.  

Phân tích phát triển bền vững sâm Ngọc Linh, không chỉ dừng lại ở việc phân 

tích các nội dung và các đặc điểm của phát triển bền vững mà luận án đã làm rõ các 
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nhân tố tác động đến phát triển bền vững sâm Ngọc Linh bao gồm các nhóm nhân 

tố: Điều kiện tự nhiên, hình thức tổ chức sản xuất và điều kiện kinh tế- xã hội, tiến 

bộ khoa học công nghệ, yếu tố thị trường và cạnh tranh; tác động của chính sách. 

Về phương diện thực tiễn, luận án đã chỉ ra đặc điểm sinh trưởng, đặc điểm 

kinh tế kỹ thuật của sản xuất, tiêu thụ và chế biến sâm Ngọc Linh. Luận án nghiên 

cứu những kinh nghiệm thực hiện phát triển bền vững cây sâm ở các quốc gia trên 

thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc  và Hoa Kỳ. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam và cho địa phương Quảng Nam.    

Luận án đã phân tích thực trạng phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở Quảng 

Nam trên các khía cạnh kinh tế: diện tích, năng suất, sản lượng, hiệu quả sản xuất. 

Đặc biệt luận án sử dụng phương pháp tương quan hồi quy bằng hàm sản xuất 

Cobb- Douglas phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến giá trị sản 

xuất sâm Ngọc Linh, và phương pháp hạch toán dài hạn để xác định giá trị NPV, 

IRR, BCR, trong đó xây dựng các kịch bản khi lãi suất, giá cả các yếu tố đầu vào và 

đầu ra thay đổi ảnh hưởng đến kết quả và hiệu của của sản xuất, tác động đến 

PTBVSNL. Về khía cạnh xã hội: Đánh giá tình hình giải quyết việc làm, thu nhập, 

xóa đói giảm nghèo, tình hình vay nợ của người trồng sâm…Về môi trường: Đánh 

giá tác động của phát triển sâm Ngọc Linh đến môi trường sinh thái, công tác quản 

lý và bảo vệ rừng có sâm hoang dã. Bên cạnh đó luận án cũng đã tập trung đánh giá 

thực trạng bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu sâm Ngọc Linh và sử dụng 

phương pháp chuyên gia đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quá 

trình PTBVSNL trên địa bàn huyện Nam Trà My.  

Luận án 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 điều chính chiến lược, quy hoạch bảo tồn và phát triển bền 

vững sâm Ngọc Linh trong thời gian đến. 
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PHẦN 2 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO PHÁT TRIỂN 

 BỀN VỮNG SÂM NGỌC LINH 
 

1.1. Cơ sở lý luận về phát triển bền vững 

Phát triển vừa là động lực, vừa là mục tiêu phấn đấu của xã hội loài người ở 

bất kỳ thời đại nào. Nó là một quá trình xã hội đạt đến mức thỏa mãn các nhu cầu 

mà xã hội ấy coi là thiết yếu. Theo Liên hiệp quốc: “Mục tiêu của phát triển là tạo 

ra một môi trường thuận lợi cho phép con người được hưởng cuộc sống lâu dài, 

mạnh khỏe và sáng tạo. Chân lý đơn giản nhưng đầy sức mạnh này rất bị người ta 

quên mất trong lúc theo đuổi của cải vật chất và tài chính”. Nói cách khác, phát 

triển là tạo điều kiện tốt nhất cho con người được thỏa mãn các nhu cầu sống, được 

hưởng những thành tựu về văn hóa và tinh thần, có đủ tài nguyên cho một cuộc 

sống sung túc, được sống trong một môi trường trong lành, được hưởng các quyền 

cơ bản của con người và được bảo đảm an ninh, an toàn, không bạo lực [3] [16]. 

Tác giả Amartya Sen (2002) cho rằng nội dung cốt lõi của vấn đề phát triển là 

tăng trưởng kinh tế, tiến bộ công nghệ và thay đổi chính trị cần được xem xét, hoặc 

cần được làm rõ sự đóng góp của chúng cho việc mở rộng các quyền tự do của con 

người, nhất là quyền tự do thoát khỏi nạn đói và suy dinh dưỡng. Thị trường là động 

cơ của tăng trưởng kinh tế, phát triển lành mạnh các thị trường cũng chính là một 

trong những mục tiêu của phát triển, bởi vì chúng hàm chứa những quyền tự do quan 

trọng, trong đó là có quyền tự do trao đổi và giao dịch [32], [33]. Cách tiếp cận về 

phát triển của Amartya Sen mở rộng hơn về cách tiếp cận coi “con người là trung tâm 

của phát triển” được nhiều nhà kinh tế học thừa nhận. Dudley (1969) cho rằng ít nhất 

phải bổ sung thêm ba đòi hỏi bắt buộc vào khái niệm phát triển, đó là giảm đói nghèo 

và suy dinh dưỡng, giảm bất bình đẳng thu nhập và cải thiện điều kiện việc làm [46]. 

Nhà kinh tế học Gunnar Myrdal lại cho rằng có một số nhóm các nhân tố “giá trị phát 
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triển” như tăng trưởng kinh tế, tăng mức sống, giảm bất bình đẳng xã hội và kinh tế, 

độc lập, đoàn kết dân tộc, dân chủ hóa chính trị, những thay đổi tích cực về cấu trúc 

gia đình, văn hóa của các xã hội nông nghiệp, công nghiệp hóa và bảo vệ môi trường 

tác động đến phát triển [30]. Điều này có nghĩa là khi nhận thức về phát triển không 

chỉ nhận thức những nội dụng cốt lõi của phát triển mà còn phải nhận thức cả những 

nhóm nhân tố tác động đến quá trình phát triển.   

Mục tiêu của mỗi quốc gia là tạo ra sự tiến bộ toàn diện, mà tăng trưởng kinh 

tế chỉ là một điều kiện quan trọng. Sự tiến bộ của quốc gia trong một giai đoạn nhất 

định được xem xét trên hai mặt: sự gia tăng về kinh tế và sự tiến bộ về xã hội. Sự 

gia tăng về kinh tế được thay bằng thuật ngữ tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh 

tế tác động thúc đẩy sự tiến bộ về mọi mặt xã hội, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý 

là nội dung của phát triển kinh tế [13]. 

Phát triển kinh tế bao hàm ý nghĩa rộng hơn, nó không chỉ bao gồm những thay 

đổi về số lượng như tăng trưởng kinh tế, mà còn bao gồm cả những thay đổi về chất 

lượng cuộc sống. Như vậy, phát triển kinh tế có thể hiểu là một quá trình hoàn thiện, 

nâng cao về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Trong đó bao gồm cả 

sự tăng thêm về quy mô số lượng và chất lượng về cơ cấu kinh tế xã hội. Đó là sự tiến 

bộ, thịnh vượng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn [39].       

Từ lâu con người đã chú ý đến các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với 

các vấn đề xã hội và môi trường; giữa chúng có mối quan hệ biện chứng, tác động 

lẫn nhau. Môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển kinh tế, ngược lại 

phát triển kinh tế là nguyên nhân gây nên những biến đổi về môi trường và những 

sự bất bình đẳng trong xã hội. Thực tiễn đã chứng minh, có giai đoạn phát triển kinh 

tế được đặt lên hàng đầu, chú trọng đến tốc độ tăng trưởng, coi nhẹ các yếu tố khác 

như: xã hội, văn hóa, môi trường, quyền con người, đã để lại những hậu quả nặng 

nề cho môi trường, văn hóa và xã hội. Đối lập với quan điểm trên là quan điểm 

“tăng trưởng bằng không hoặc âm” để bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường 

văn hóa và xã hội. Để giải quyết những mâu thuẫn này, các nhà khoa học đề xuất 

một con đường phát triển theo hướng bền vững [30].  
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Xuất phát từ những góc độ khác nhau các nhà kinh tế đã đưa ra những quan 

điểm khác nhau về bền vững. Theo WECD (1987), phát triển bền vững là việc đáp ứng 

các nhu cầu của hiện tại không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai để đáp 

ứng nhu cầu riêng của họ. Starik và Rands (1995) định nghĩa tính bền vững như là khả 

năng của một hoặc nhiều thực thể, để tồn tại và phát triển (hoặc không thay đổi hoặc 

trong điều kiện phát triển) cho khoảng thời gian dài giữa các cấp độ liên quan trong các 

hệ thống liên quan [76]. Shrivastava (1995) mô tả sự bền vững như hạn chế các khả 

năng suy giảm lâu dài,  như nguy cơ gắn liền với sự cạn kiệt tài nguyên, biến động 

trong chi phí năng lượng, trách nhiệm sản phẩm, và  quản lý ô nhiễm [75].  

Từ định nghĩa được cung cấp bởi OECD, tính bền vững cũng có liên quan 

rộng rãi việc thực hiện hoặc thực hiện trong ba trụ cột của phát triển bền vững 

hay còn gọi là ba yếu tố cơ bản với sự nhấn mạnh vào hiệu quả của môi trường, 

xã hội và kinh tế để cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Elkington 

(1998, 2004) chỉ ra các khái niệm về tính bền vững như là giao điểm của ba 

thành phần (Sơ đồ 1.1). Mặc dù nghiên cứu đề cập đến các khái niệm về 3 trụ 

cột, nhưng sự tích hợp giữa ba chiều không hoàn toàn đầy đủ. Các nghiên cứu 

cho thấy việc thiếu sự đánh giá, phân tích tính tương tác giữa ba yếu tố sẽ không 

làm rõ được tính bền vững của sự phát triển, đặc biệt là sự  chi phối bởi các vấn 

đề môi trường đến kinh tế, văn hóa xã hội [50] [75]. 

           Hầu hết các học giả đồng ý về khái niệm của ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi 

trường. Nhưng quan điểm về bền vững vẫn là chủ đề gây tranh cãi và cần phát triển 

hơn nữa. Trước đó, Costanza và Patten (1995) đã giải thích sự bền vững như là các dự 

đoán dựa trên hiện tại của hành động để thực hiện trong tương lai và hy vọng sẽ đạt 

được sự bền vững, tức là phải giữ được tỷ lệ thu hoạch ở mức độ hợp lý theo sự thay 

đổi tự nhiên, từ đó dẫn đến hệ thống được khai thác bền vững [43]. Tác giả Sutton 

(2000) lại cho rằng: phát triển bền vững không phải là việc lồng ghép các vấn đề xã 

hội, sinh thái và kinh tế, cũng không phải là về tham vấn rộng rãi, cũng không phải 

là về việc cải thiện chất lượng cuộc sống nhưng nó là một cái gì đó phải được duy 

trì, để đảm bảo đạt được một mức độ mong muốn của sự bền vững đồng thời của cả 

ba hình thái kinh tế, xã hội và môi trường [10] [81].  
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Sơ đồ. 1.1. Tính bền vững là giao điểm của hiệu quả 3 trụ cột 

 Nguồn: Carter, C.R. and Rogers, D.S, 2008; Normansyah Syahruddin, 2012 

Trong công trình nghiên cứu này, chúng ta xem xét quan điểm của phát triển bền 

vững theo xu hướng chủ đạo của ba trụ cột. Do đó bằng cách bền vững, các đơn vị, tổ 

chức và nhóm hộ có thể và sẽ đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn và duy trì vị thế của 

mình trong các mục tiêu quản lý các hoạt động xã hội và môi trường [40] [51] . 

1.2. Phát triển bền vững nông nghiệp 

1.2.1. Khái niệm 

Trong những năm gần đây thuật ngữ phát triển bền vững trong nông nghiệp có 

những cách gọi khác nhau: “phát triển bền vững nông nghiệp”, “phát triển nông 

nghiệp bền vững” hay “nông nghiệp bền vững”, “ nông nghiệp hữu cơ” nhưng tùy 

thuộc vào quan niệm khác nhau mà các nhà kinh tế đưa ra các khái niệm khác nhau:  

Theo quan điểm của Tổ chức nông lương thế giới - FAO (1998), Phát triển 

bền vững nông nghiệp (bao gồm nông, lâm và thủy sản) là quá trình quản lý và 

bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, định hướng sự thay đổi về công nghệ, 

thể chế theo cách sao cho bảo đảm được thành tựu và vẫn thỏa mãn không ngững 

những nhu cầu của con người trong hiện tại và cho cả các thế hệ mai sau. Sự phát 

triển bền vững như vậy, sẽ bảo vệ được nguồn tài nguyên như đất, nước, nguồn 

gen động thực vật, đảm bảo không tổn hại đến môi trường, không giảm cấp tài 

nguyên, sẽ phù hợp về kỹ thuật và công nghệ, có hiệu quả về kinh tế và được chấp 

nhận về mặt xã hội [48]. 

Theo Ủy ban kỹ thuật của FAO: “Nền nông nghiệp bền vững bao gồm việc 

quản lý có hiệu quả nguồn lực để thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của con 

người mà vẫn duy trì hay làm tăng thêm chất lượng của môi trường và bảo tồn tài 

nguyên thiên nhiên” [46] [49].  
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Conway và Barbier (1990) mô tả nông nghiệp bền vững là khả năng duy trì 

năng suất cho dù chúng ta xem xét một lĩnh vực, một trang trại hoặc một quốc gia. 

Maureen (1990) dẫn quan điểm của Hội đồng nghiên cứu quốc gia Mỹ cho rằng 

“nông nghiệp bền vững” tương ứng với nông nghiệp tùy cơ ứng biến, chứa một phổ 

đa dạng về các loại hình canh tác, trong đó mỗi loại hình lại có khả năng thích ứng 

với một kích cỡ trang trại cụ thể trong những điều kiện cụ thể về điều kiện tự nhiên, 

đất đai và con người. Do vậy, không thể có một khuôn mẫu chung về phát triển 

nông nghiệp bền vững cho các vùng khác nhau, các trang trại khác nhau [44] [63] .  

Theo Bill Mollison (1994) thì “nông nghiệp bền vững” là một hệ thống được 

thiết kế để chọn môi trường bền vững cho sự sống con người. Đó là một hệ thống ổn 

định về mặt sinh thái, có tiềm lực về kinh tế, có khả năng thỏa mãn những nhu cầu 

của con người mà không bóc lột đất đai, không làm ô nhiễm môi trường. Nông 

nghiệp bền vững sử dụng những đặc tính vốn có của cây trồng, vật nuôi kết hợp với 

đặc trưng của cảnh quan và cấu trúc, trên những diện tích đất sử dụng thấp nhất, nhờ 

vậy con người có thể tồn tại được, sử dụng nguồn tài nguyên phong phú trong thiên 

nhiên một cách bền vững mà không liên tục hủy diệt sự sống trên trái đất [2] [16].  

Ở Việt Nam, những khái niệm về nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp bền 

vững mới được đề cập trong vài thập kỷ gần đây, các nhà khoa học nông nghiệp 

nhận thấy các giới hạn của một nền nông nghiệp thâm canh cao độ, đặc biệt là các 

giới hạn về sinh thái môi trường. Trong nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền 

vững các nhà khoa học nước ta cũng như trên thế giới đặc biệt quan tâm đến việc 

phát triển nông nghiệp bền vững vùng cao. Khó khăn lớn nhất của việc phát triển 

nông nghiệp trên đất vùng núi cao, có địa hình thường dốc, chia cắt mạnh, có 

nhiều vùng sinh thái khác biệt ngoài ra còn gặp các trở ngại về cơ sở hạ tầng, các 

khó khăn về kinh tế, áp lực dân số, trở ngại về văn hóa, kiến thức [18] [24]. 

Trên thực tế, những năm qua đã có rất nhiều công trình nghiên cứu nông 

nghiệp bền vững tập trung cho vùng cao nhằm tìm ra các hệ thống canh tác bền 

vững phù hợp với các tiểu vùng sinh thái khác nhau ở nước ta. Các hệ thống nông 

lâm kết hợp, hoặc hệ thống nông nghiệp trồng cây dài ngày dễ đáp ứng với yêu cầu 

canh tác bền vững hơn hệ thống canh tác cây ngắn ngày. Viện Nông hóa thổ 

nhưỡng đã kết hợp với một số tổ chức quốc tế như International Board for Soil 
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Research and Management (Thailand) (IBSRAM) và Australian Centre for 

International Agricultural Research (ACIAR) để thực hiện chương trình nghiên cứu 

về các biện pháp canh tác bền vững trên đất dốc nhằm phát triển sản xuất nông 

nghiệp bền vững [3]. Các kỹ thuật chính có hiệu quả cao để duy trì sản xuất bền 

vững trên đất dốc được đề nghị là trồng theo đường đồng mức, trồng băng cây che 

phủ đất chống xói mòn và cải tạo đất, tạo dần các bậc thang, bón phân hợp lý cho 

cây trồng [51]. Các kết quả nghiên cứu của chương trình này là những kiến thức 

quý báu có thể vận dụng cho nhiều vùng đất đồi núi ở nước ta.  

Từ các quan niệm và thực tiễn về thực hành phát triển nông nghiệp bền vững 

chúng ta có thể rút ra những điểm chung về nội hàm phát triển bền vững nông 

nghiệp như sau: 

- Quá trình quản lý có hiệu quả nguồn lực để thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng 

của con người.  

- Định hướng sự thay đổi về công nghệ, thể chế theo cách sao cho bảo đảm được 

thành tựu và vẫn thỏa mãn không ngững những nhu cầu của con người trong hiện tại 

và cho cả các thế hệ mai sau. Hay nói cách khác, là vừa theo hướng đạt năng suất sản 

phẩm nông nghiệp cao hơn, vừa bảo vệ, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo 

đạt được sự cân bằng có lợi về môi trường và ổn định về mặt xã hội. 

- Chứa đựng sự đa dạng về các loại hình canh tác, trong đó mỗi loại hình lại có 

khả năng thích ứng với một quy mô trang trại cụ thể trong những điều kiện cụ thể 

về điều kiện tự nhiên, đất đai và con người. 

Hầu hết các khái niệm phát triển bền vững nông nghiệp đề cập chung cho ngành, 

khu vực, chưa đề cập đến phát triển bền vững của cây trồng, vật nuôi hay sản phẩm 

nông nghiệp. Tuy nhiên trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp thường cố gắng 

nâng cao sản xuất nông nghiệp, năng suất và có tính chất kỹ thuật của cây trồng, vật 

nuôi quan hệ với việc sử dụng các yếu tố nguồn lực tự nhiên, xã hội trong quá trình sản 

xuất, phân phối sản phẩm gắn với cộng đồng dân cư sinh sống ở nông thôn [36].   

Dựa trên khái niệm phát triển bền vững nói chung và nội hạm phát trển bền 

vững nông nghiệp vừa thảo luận. Chúng ta xem xét  phát triển bền vững nông nghiệp 

theo xu hướng chủ đạo của ba trụ cột (kinh tế, xã hội, môi trường. Theo đó ta có thể 

hiểu:  Phát triển nông nghiệp bền vững là quá trình quản lý có hiệu quả các nguồn 
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lực để thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của con người, định hướng thay đổi công 

nghệ, thể chế sao cho về mặt kinh tế là bảo đảm sự gia tăng về số lượng và chất 

lượng sản phẩm nông nghiệp, sản xuất cây trồng, con vật nuôi phải nâng cao giá trị 

gia tăng, hiệu quả và ổn định; về mặt xã hội là giảm đói nghèo, tạo việc làm, giảm 

bất bình đẳng giữa các đối tượng trong phát triển nông nghiệp; còn về mặt môi 

trường là bảo đảm sự đa dạng sinh học và thích nghi, bảo tồn tài nguyên thiên 

nhiên và ngăn chặn ô nhiễm. Như vậy, phát triển bền vững cây trồng là sự phát trển 

vừa theo hướng đạt năng suất sản phẩm cây trồng cao hơn, vừa bảo vệ, gìn giữ tài 

nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo đạt được sự cân bằng có lợi dài hạn về môi 

trường và ổn định về mặt xã hội.  

1.2.2. Mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp 

 Trên cơ sở lý luận chung về phát triển bền vững và các quan niệm về phát 

triển bền vững nông nghiệp cho thấy xu hướng chung đều nhấn mạnh đến mục tiêu 

đạt được sự phát triển bền vững đồng thời về kinh tế, xã hội, tài nguyên môi trường. 

Trong đó phải xem xét các mục tiêu trên trong mối quan hệ cơ bản. Nghĩa là phát 

triển bền vững nông nghiệp nhằm đảm bảo đạt được năng suất, hiệu quả, sản lượng 

cao đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nhiều mặt của thị trường về sản phẩm nông nghiệp. 

Tạo ra các sản phẩm nông nghiệp với chất lượng cao, sạch. Sản phẩm của nông 

nghiệp bền vững phải là không mang theo dư lượng các chất độc hại như thuốc 

BVTV, phân hóa học, vi sinh vật gây bệnh cho con người, kim loại nặng, NO3, các 

chất gây độc v.v... vượt quá các ngưỡng cho phép. Đồng thời đảm bảo sự phát triển 

không ngừng các nguồn tài nguyên được sử dụng trong nông nghiệp, bảo tồn nguồn 

gen giống cây trồng, vật nuôi của địa phương. Bảo vệ và xây dựng môi trường sinh 

thái phát triển bền vững, chống ô nhiễm, tạo lập môi trường sản xuất, môi trường 

sống trong lành. Phấn đấu không ngừng tạo thêm nhiều việc làm, đảm bảo nâng cao 

thu nhập, đời sống sung túc cho người nông dân [8] [23]. 

1.2.3. Nội dung phát triển bền vững nông nghiệp 

1.2.3.1. Phát triển bền vững nông nghiệp luôn nâng cao năng suất, hiệu quả sản 

xuất cây trồng, vật nuôi 

 Đây là tiêu chuẩn cần thiết để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao sản lượng 

sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Trước hết phải sử dụng hiệu quả các yếu tố 
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đầu vào cho sản xuất, bao gồm đất đai, nguồn nước, lao động. Đối với nông nghiệp 

bền vững, các kỹ thuật làm đất như cày, bừa, san phẳng mặt ruộng v.v... cần đạt 

được các yêu cầu về cung cấp các chất dinh dưỡng và nước cho cây, thực hiện các 

biện pháp kỹ thuật làm đất đúng thời vụ, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật 

đối với mỗi thao tác và phù hợp với nhu cầu sinh lý của cây trồng. Gieo trồng đúng 

thời vụ, đảm bảo mật độ, sự phân bố cây trên diện tích. Thời vụ, mật độ, sự phân bố 

của cây cần đảm bảo đạt năng suất cao cho cây trồng, đồng thời không tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự phát sinh và gây hại của các loài sâu bệnh nguy hiểm. Vì vậy, yếu 

tố khoa học công nghệ là quan trọng, quyết định đến việc nâng cao năng suất và 

hiệu quả kinh tế cây trồng, vật nuôi.  

1.2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học- 

công nghệ hiện đại  để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp. 

Lựa chọn và quyết định một cơ cấu cây trồng hợp lý, một cơ cấu giống cây 

trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp bền 

vững cần được lựa chọn và quyết định trên cơ sở tạo tiền đề cho việc phát triển 

nông nghiệp bền vững với các mục tiêu: đạt hiệu quả kinh tế cao, thúc đẩy phát 

triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên - môi trường, đảm bảo thu nhập và không 

ngừng nâng cao đời sống của nông dân [56].  

Trong điều kiện sản xuất ở vùng đồi núi cao, cần phải lựa chọn cơ cấu cây trồng 

phù hợp và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để tổ chức sản xuất theo mô hình 

nông lâm kết hợp là rất cần thiết. Đây là một phương thức canh tác mới so với canh 

tác truyền thống. Nông lâm kết hợp là tên gọi chung cho các hệ thống và kỹ thuật sử 

dụng đất, trong đó cây thân gỗ lâu năm được kết hợp một cách có tính toán trên cùng 

một đơn vị diện tích với các loài cây thân thảo và chăn nuôi [31]. Sự kết hợp này có 

thể tiến hành đồng thời hoặc kế tiếp nhau về mặt không gian và thời gian. Một số 

nghiên cứu cho rằng trên đất trống đồi trọc, đất có độ dốc lớn, đất nương rẫy, phương 

thức canh tác nông lâm kết hợp là một giải pháp canh tác tốt, góp phần bảo vệ môi 

trường [14] [16].  

Việc lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, ứng dụng khoa 

học –kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng trên một đơn vị diện 

tích sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao trong việc khai thác tiềm năng lợi thế ở địa 
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phương, tạo ra sự phát triển bền vững cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường sinh 

thái. Đây là nội dung cơ bản, cốt lõi trong công tác phát triển bền vững nông nghiệp 

ở tất cả các địa phương nói chung và ở vùng núi cao nói riêng. 

1.2.3.3. Phát triển triển bền vững nông nghiệp với sự đa dạng các hình thức tổ chức 

sản xuất. 

 Tổ chức sản xuất nông nghiệp được biểu hiện qua các hình thức tổ chức. Mỗi 

hình thức tổ chức phù hợp với quy mô và trình độ sản xuất nhất định. Hình thức tổ 

chức hoạt động sản xuất bền vững đòi hỏi phải có đầy đủ năng lực sản xuất. Các yếu 

tố sản xuất hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển các loại hình sản xuất. Sự đa dạng 

các hình thức tổ chức sản xuất là cần thiết, phát huy được các thế mạnh của từng loại 

hình để khái thác có hiệu quả về đất đai, lao động, nguồn nước của vùng, địa phương. 

 Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, sự đa dạng các hình thức tổ chức là điều 

kiện thu hút các thành phần kinh tế tham gia, tận dụng được các lợi thế về vốn, khoa 

học và công nghệ cả trong nước và quốc tế nhằm giảm bớt sự huy động từ ngân 

sách nhà nước nhưng tạo ra sự liên kết chặt chẽ với cả thị trường trong và ngoài 

nước, quảng bá được hình ảnh sản phẩm trên quy mô thị trường rộng lớn [8], [23].  

1.2.3.4. Phát triển bền vững nông nghiệp bao gồm phát triển cộng đồng xã hội 

Muốn đảm bảo phát triển bền vững cho đời sống xã hội trong nông thôn. 

Nông nghiệp bền vững là một hoạt động mang tính cộng đồng, không thể thực 

hiện có kết quả ở từng hộ nông dân riêng lẻ. Nông nghiệp bền vững cần đạt được 

sự nhất trí và ủng hộ của nông dân khi triển khai thực hiện. Nông dân cần hỗ trợ, 

tương trợ lẫn nhau mới thực hiện thành công nông nghiệp bền vững. Bởi vì 

không thể đảm bảo sự bền vững ở hộ nông dân này mà chuyển sự mất bền vững 

cho hộ nông dân bên cạnh [23]. 

Nông nghiệp bền vững chỉ có thể thực hiện tốt khi đảm bảo cho thu nhập của 

người nông dân không ngừng được tăng lên. Nếu chuyển sang làm nông nghiệp bền 

vững mà thu nhập bị giảm sút thì người nông dân không thể chấp nhận được. Nông 

nghiệp bền vững cần đảm bảo được sự phân phối lợi nhuận của sản xuất một cách 

công bằng, hợp lý trên tinh thần khuyến khích người sản xuất. 

Nông nghiệp bền vững cần đảm bảo được đoàn kết nông thôn. Tiến hành sản xuất 

nông nghiệp bền vững có thể làm nảy sinh một số tranh chấp trong nông thôn tranh chấp 
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về nguồn nước, về thu gom và xử lý phế thải, về tiến hành phòng trừ sâu bệnh, về sử 

dụng phân bón, về thời vụ gieo trồng v.v... Chỉ có trên cơ sở tinh thần đoàn kết, gắn bó 

hỗ trợ lẫn nhau trong nông thôn, nông nghiệp bền vững mới đạt được kết quả. 

An ninh lương thực là yêu cầu hàng đầu đối với bất cứ nền nông nghiệp của 

một quốc gia nào. Vì vậy, nông nghiệp bền vững trước hết cần bảo đảm được an 

ninh lương thực cho quốc gia. An ninh lương thực được thể hiện trên 3 mặt: sản 

xuất đủ khối lượng lương thực, cung cấp đủ lương thực đến mọi nơi trên lãnh thổ kể 

cả những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất và đảm bảo cho người dân đủ tiền để mua lương 

thực kể cả những người nghèo nhất. Nông nghiệp bền vững không thể chỉ lo tạo ra 

những sản phẩm không mang theo các chất độc hại, mà còn phải chú ý đến việc bảo 

đảm an ninh lương thực cho cộng đồng dân cư sinh sống. Phát triển nông nghiệp 

thực chất phát triển quy mô sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi và gắn với cộng 

đống dân cư, và toàn xã hội trong các mối quan hệ sản xuất, tiêu dùng sản phẩm của 

nhiều thế hệ [23] [45].  

1.2.3.5. Phát triển bền vững nông nghiệp bao gồm nâng cao quy mô sản xuất, trình 

độ sản xuất.  

Thực tiễn phát triển nông nghiệp trong hàng thập kỷ qua cho thấy quy mô 

sản xuất nhỏ gắn với trình độ sản xuất lạc hậu là một trong những trở ngại lớn để 

thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Quy mô sản xuất nhỏ không thể ứng 

dụng các thành tựu  khoa học, công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, hiệu 

quả cây trồng vật nuôi.  

Phát triển quy mô sản xuất, nâng cao trình độ sản xuất tạo điều kiện để ứng 

dụng công nghệ sinh học trong phát triển những giống cây trồng và vật nuôi có năng 

suất, chất lượng và sức chống chịu sâu bệnh cao, không thoái hoá, không làm tổn hại 

tới đa dạng sinh học. Khi trình độ sản xuất phát triển cao có điều kiện để phát triển 

sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, phân bón phân giải chậm 

phục vụ cho việc phát triển nền nông nghiệp sinh thái. Mở rộng việc áp dụng sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ, thực hiện phổ cập quy trình phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM). 

Đồng thời, bảo tồn nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi của địa phương. Đẩy mạnh 

nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến để bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy 

sản. Tạo ra mối liên kết phát triển bền vững về mọi mặt trong nông nghiệp. 
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1.2.3.6. Phát triển bền vững nông nghiệp bao gồm phát triển bền vững theo ngành  

và vùng sản xuất gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường 

 Phát triển bền vững nông nghiệp theo ngành là quá trình lồng ghép từng 

bước các nguồn lực trong ngành làm cho sự phát triển của chúng đảm bảo được 

hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực và phù hợp với cơ chế, chính sách của Nhà nước. Phát 

triển bền vững theo vùng là phát triển nông nghiệp theo đặc điểm, tiềm năng của 

vùng. Mỗi vùng có riêng về điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu, cơ sở hạ tầng. Mỗi 

địa phương đều phát huy lợi thế, tiềm năng của mình để phát triển, tạo nên thế 

mạnh, theo cơ cấu kinh tế hợp lý gắn với nhu cầu của thị trường trong và ngoài 

nước. Nếu tiềm năng không khai thác như đất đai, nguồn nước, tài nguyên rừng thì 

mãi mãi vẫn là tiềm năng. Tuy nhiên, khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của địa 

phương về phát triển cây trồng, vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao mà các địa 

phương khác không có hoặc có nhưng không có lợi thế bằng là cơ hội duy nhất để 

thúc đẩy phát triển hơn bao giờ hết. Phát triển bền vững nông nghiệp theo ngành 

(trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp) và theo vùng đòi hỏi phát triển phải cân nhắc đến 

khía cạnh bảo vệ tài nguyên đất, nước, rừng, bảo tồn nguồn gen, đặc biệt các nguồn 

gen quý hiếm trong sản xuất, các loài lâm sản ngoài gỗ, dược liệu ở mỗi vùng, 

chống ô nhiễm môi trường [19] [69] [70] [81]. 

1.2.3.7. Hoàn thiện thể chể, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để huy động mọi 

nguồn lực cho phát triển bền vững nông nghiệp.   

Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách đồng bộ về phát triển nông nghiệp; 

hệ thống quản lý và bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, các giống cây trồng, 

vật nuôi, các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác sử dụng trong nông, lâm, ngư 

nghiệp; các phương pháp canh tác tiên tiến và vấn đề bảo vệ môi trường nông 

nghiệp, nông thôn là nội dung quan trọng, tạo ra cơ sở hành lang pháp lý để thực 

hiện phát triển bền vững nông nghiệp. Trong đó, sự phối hợp công tác giữa các cơ 

quan quản lý ngành, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, môi trường và các cơ quan 

quản lý khác là điều kiện then chót thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp. Năng 

lực đội ngũ quản lý cho phát triển nông nghiệp bền vững đảm bảo nâng cao tính 

hiệu quả, liệu lực trong quan lý nhà nươc. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch phát 

triển nông thôn theo chiến lược phát triển bền vững nông nghiệp sẽ tạo ra sự phát 
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triển bền vững ở cả nông thôn và đô thị, tạo lập mối quan hệ hợp lý về phân công 

lao động, trao đổi và thúc đẩy lẫn nhau giữa nông thôn và đô thị, làm cho đời sống 

vật chất va tinh thần ngày càng văn minh, tiến bộ [8] [68]. 

1.2.4. Sự cần thiết phát triển bền vững trong nông nghiệp 

    Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất, đối tượng sản xuất là cây trồng, con 

vật nuôi chịu tác động trực tiếp từ điều kiện tự nhiên và nó tác động ngược lại làm 

thay đổi điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Thực tiễn đã cho thấy 

quá trình canh tác không hợp lý làm cho đất bị xói mòn, thay đổi cấu trúc và thành 

phần hóa học của đất, từ đó ảnh hưởng đến môi trường sinh thái [7].  

 Phát triển nông nghiệp luôn gắn liền với việc khai thác và sử dụng các nguồn 

tài nguyên, đặc biệt là nguồn nước tưới. Cùng với quá trình phát triển nông nghiệp 

lượng nước tưới cũng tăng lên gấp bội lần. Việc khai thác vượt quá mức, quá khả 

năng tái sinh làm cho các nguồn nước bị cạn kiệt. Đa dạng sinh học có vai trò rất 

quan trọng trong phát triển nông nghiệp bền vững. Phát triển theo hướng công 

nghiệp hóa, đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nông nghiệp bị suy giảm. Việc 

sử dụng nhiều hóa chất trong nông nghiệp như thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, phân hóa 

học, các chất kích thích sinh trưởng và kháng sinh, thường để lại dư lượng của 

chúng trong nước, trong đất và các nông sản, gây nên những hậu quả nghiêm trọng 

đối với sức khỏe con người. Phát triển nông nghiệp không chỉ quan tâm đến lợi 

nhuận, hiệu quả kinh tế đơn thuần mà khai thác quá mức các nguồn lực tự nhiên 

làm ảnh hưởng đến môi trường sống. Con người khôn ngoan cần phải biết khai thác 

và sử dụng hợp lý các yếu tố nguồn lực một cách tốt nhất để bảo đảm tạo việc làm 

và nâng cao mức sống của người dân. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng phát 

triển nông nghiệp bền vững là hết sức cần thiết để bảo đảm sự phát triển lâu dài cho 

cả hôm nay và cho cả thế hệ mai sau [24] [25] [57].   

 Đối với một loại cây trồng nông nghiệp cụ thể, việc phát triển bền vững một loại 

cây trồng nông nghiệp vẫn phải dựa trên việc phát triển 3 trụ cột trong phát triển nông 

nghiệp bền vững; nghĩa là là bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội và bảo vệ môi 

trường. Tuy nhiên đối với cây trồng, sản phẩm nông nghiệp cụ thể thì nội dung phát 

triển bền vững theo 3 trụ cột này cũng hàm chứa những yêu cầu khác nhau. 



18 

 Trong một nền kinh tế thị trường cạnh tranh như hiện nay, phát triển bền 

vững một sản phẩm nông nghiệp, tập trung chính là cần dựa trên sự phát triển bền 

vững về mặt kinh tế. Chỉ có nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp thì người sản xuất mới tận tâm đầu tư phát triển sản xuất và tìm mọi 

biện pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là việc ngày càng 

nâng cao hiệu quả sử dụng các yếu tố nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh tế, giải 

quyết việc làm và phát triển cộng đồng địa phương. 

1.3.  Phát triển bền vững sâm Ngọc Linh 

1.3.1. Đặc điểm kinh tế,  kỹ thuật của cây sâm Ngọc Linh 

1.3.1.1.  Lịch sử phát hiện cây sâm Ngọc Linh 

Trước khi có sự phát hiện từ phía các nhà khoa học, sâm Ngọc Linh đã được 

các đồng bào dân tộc thiểu số Trung Trung Bộ Việt Nam, đặc biệt là dân tộc Xê 

Đăng, sử dụng như một loại củ cây rừng, mà họ gọi là củ ngãi rọm con hay cây 

thuốc giấu, chữa nhiều loại bệnh theo các phương thuốc cổ truyền. Dựa trên những 

thông tin lưu truyền trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Quảng Nam, Kon Tum về 

một loại củ quý hiếm trên núi Ngọc Linh có tác dụng tốt đối với sức khỏe con 

người, và do nhu cầu của kháng chiến đã khiến ngành dược khu Trung Trung Bộ 

quyết phải tìm ra cây sâm chi Panax tại miền Trung, mặc dù trước đó nhiều nhà 

khoa học cho rằng chi Panax chỉ có ở miền Bắc [12]. 

Năm 1973, khu Y tế Trung Trung bộ cử một tổ 4 cán bộ do Dược sĩ Đào Kim 

Long làm trưởng đoàn, Kỹ sư Nguyễn Bá Hoạt, Dược sĩ Nguyễn Châu Giang, Dược 

sĩ Trần Thanh Dân là thành viên, đi điều tra phát hiện cây sâm theo hướng chân núi 

Ngọc Linh thuộc huyện Đắc Tô tỉnh Kon Tum. Khi đoàn lên tỉnh Kon Tum, Ban 

Dân y Kon Tum cử thêm Dược tá Nguyễn Thị Lê trợ giúp cho đoàn, dẫn đường lên 

núi Ngọc Linh. Sau nhiều ngày vượt suối băng rừng, đến 9 giờ sáng ngày 19 tháng 

03 năm 1973, ở độ cao 1.800 mét so với mặt biển, đoàn đã phát hiện hai cây sâm 

đầu tiên và ngay buổi chiều cùng ngày đã phát hiện được một vùng sâm rộng lớn 

thuộc phía Tây núi Ngọc Linh. Sau 15 ngày nghiên cứu toàn diện về hình thái, sinh 

thái, quần thể, quần lạc, phân bố, di cư và phát tán, Dược sĩ Đào Kim Long đã xác 

định núi Ngọc Linh là quê hương của cây sâm mới, đặc biệt quý hiếm, chưa từng 

xuất hiện tại bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Theo đánh giá của Ông Trần Chí 

Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam lúc bấy giờ: đây là cống hiến quan trọng cho 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_Trung_B%E1%BB%99&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_S%C3%A2m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_S%C3%A2m
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%E1%BB%A3c_s%C4%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kon_Tum
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khoa học, bổ sung tri thức mới về vùng phân bố chi Panax xuống tới vĩ tuyến 15 và 

bổ sung cho chi Panax họ Araliaceae một loài mới. Sau khi sâm được phát hiện, Khu 

uỷ Khu 5 đã chỉ đạo Ban Dân y bí mật bảo vệ và khai thác, giao cho xưởng Dược 

Trung Trung Bộ chế biến làm thuốc phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đồng thời 

gửi mẫu ra Bộ Y tế, Viện Dược liệu Hà Nội nghiên cứu [12] [21]. 

Được phát hiện từ năm 1973 và những năm sau khi hòa bình lập lại, tháng 10 

năm 1978 một tổ công tác thứ hai lên vùng núi Ngọc Linh với nhiệm vụ ước lượng 

sơ bộ diện tích sâm mọc tự nhiên. Kết quả chuyến đi là việc tìm ra được một vùng 

dài hàng chục km, có trữ lượng khoảng 6.000-7.000 cây sâm mọc dày đặc với mật 

độ từ 1 mét vuông một cây đến 7,8 mét vuông một cây [21]. 

Nǎm 1979, Ty Y tế Quảng Nam tổ chức điều tra ở 5 xã của huyện Trà My với 

sự giúp đỡ của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả đợt điều tra là 

việc tìm thấy 1.337 cây trong 211 ô tiêu chuẩn. Trọng lượng trung bình thân rễ sâm 

là 5,26 gam; số thân có trọng lượng trên 25 gam là 7,39% và số thân rễ có trên 10 

sẹo (ước tính trên 8 năm tuổi) là 36,9%. Đợt điều tra này đã thu được 1 thân rễ có 

tới 52 sẹo (ước tính cây trên 50 năm tuổi), đường kính 1,2 cm, tuy đây chưa phải là 

thân rễ sống lâu nhất. Trong những đợt tìm kiếm, điều tra về sau còn phát hiện ra 

cây khoảng 82 năm tuổi có rễ, củ và thân rễ dài hơn nửa mét [21]. 

1.3.1.2. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây sâm Ngọc Linh 

Cây sâm được phát hiện ở độ cao từ 1.200m trở lên (có tài liệu cho biết cao độ 

tìm thấy sâm Ngọc Linh là khoảng 1.500m), đạt mật độ cao nhất ở khoảng từ 1.700-

2.000m dưới tán rừng già, và cho tới nay chỉ có hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam là 

có cây sâm này. Sâm mọc tập trung dưới chân núi Ngọc Linh, một ngọn núi cao 

2.578m với lớp đất vàng đỏ trên đá granit dày trên 50cm, có độ mùn cao, tơi xốp và 

rừng nguyên sinh còn rộng, nên được gọi là sâm Ngọc Linh, tuy những nghiên cứu 

thực địa mới nhất cho thấy sâm còn mọc cả ở núi Ngọc Lum Heo thuộc xã Phước 

Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đỉnh núi Ngọc Am thuộc Quảng Nam, 

Đắc Glây thuộc Kontum, núi Langbian ở Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng cũng rất có thể 

có loại sâm này. Đây là một loại cây thân thảo sống lâu năm, cao 40cm đến 100cm, 

thoạt nhìn rất giống nhân sâm Triều Tiên, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thân rễ có sẹo và 

các đốt như đốt trúc do thân khí sinh rụng hàng năm để lại [15]. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_S%C3%A2m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Y_D%C6%B0%E1%BB%A3c_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Ng%E1%BB%8Dc_Linh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%AFc_Gl%C3%A2y&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Langbian&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A2n_th%E1%BA%A3o&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A2n_kh%C3%AD_sinh&action=edit&redlink=1
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Sâm Ngọc Linh có dạng thân khí sinh thẳng đứng, màu lục hoặc hơi tím, nhỏ, có 

đường kính thân độ 4-8mm, thường tàn lụi hàng năm tuy thỉnh thoảng cũng tồn tại một 

vài thân trong vài năm. Thân rễ có đường kính 1-2cm, mọc bò ngang như củ hoàng 

tinh trên hoặc dưới mặt đất độ 1-3cm, mang nhiều rễ nhánh và củ. Các thân mang lá và 

tương ứng với mỗi thân mang lá là một đốt dài khoảng 0,5-0,7cm, tuy sâm chỉ có một 

lá duy nhất không rụng suốt từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 và chỉ từ năm thứ 4 trở đi mới 

có thêm 2 đến 3 lá. Trên đỉnh của thân mang lá là lá kép hình chân vịt mọc vòng với 3-

5 nhánh lá. Cuống lá kép dài 6-12mm, mang 5 lá chét, lá chét ở chính giữa lớn hơn cả 

với độ dài 12-15 cm, rộng 3-4 cm. Lá chét phiến hình bầu dục, mép khía răng cưa, 

chóp nhọn, lá có lông ở cả hai mặt. Cây 4-5 năm tuổi có hoa hình tán đơn mọc dưới các 

lá thẳng với thân, cuống tán hoa dài 10-20 cm có thể kèm 1-4 tán phụ hay một hoa 

riêng lẻ ở phía dưới tán chính. Mỗi tán có 60-100 hoa, cuống hoa ngắn 1-1.5 cm, lá đài 

5, cánh hoa 5, màu vàng nhạt, nhị 5, bầu 1 ô với 1 vòi nhụy. Quả mọc tập trung ở trung 

tâm của tán lá, dài độ 0,8cm-1cm và rộng khoảng 0,5cm-0,6cm, sau hai tháng bắt đầu 

chuyển từ màu xanh đến xanh thẫm, vàng lục, khi chín ngả màu đỏ cam với một chấm 

đen không đều ở đỉnh quả. Mỗi quả chứa một hạt, một số quả chứa 2 hạt và số quả trên 

cây bình quân khoảng 10 đến 30 quả [15]. 

Mọc dưới tán rừng ẩm, nhiều mùn, thích hợp với nhiệt độ ban ngày từ 20°C-

25°C, ban đêm 15°C-18°C, sâm Ngọc Linh có thể sống rất lâu, thậm chí trên 100 

năm, sinh trưởng khá chậm. Bộ phận dùng làm thuốc chủ yếu là thân rễ, củ và ngoài 

ra cũng có thể dùng lá và rễ con. Vào đầu tháng 1 hàng năm, sâm xuất hiện chồi 

mới sau mùa ngủ đông, thân khí sinh lớn dần lên thành cây sâm trưởng thành có 1 

tán hoa. Từ tháng 4 đến tháng 6, cây nở hoa và kết quả. Tháng 7 bắt đầu có quả chín 

và kéo dài đến tháng 9. Cuối tháng 10, phần thân khí sinh tàn lụi dần, lá rụng, để lại 

một vết sẹo ở đầu củ sâm và cây bắt đầu giai đoạn ngủ đông hết tháng 12. Chính 

căn cứ vào vết sẹo trên đầu củ mỗi mùa đông đến mà người ta có thể nhận biết cây 

sâm bao nhiêu tuổi, phải ít nhất 3 năm tuổi tức trên củ có một sẹo (sau 3 năm đầu 

sâm chỉ rụng một lá) nên khai thác khi sâm được bảy năm tuổi trở lên. Mùa đông 

cũng là mùa thu hoạch tốt nhất phần thân rễ của sâm [15]. 

1.3.1.3. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật sản xuất, tiêu thụ và chế biến SNL 

Sâm Ngọc Linh là loại cây trồng lâu năm, có thời kỳ sinh trưởng và phát 

dài. Sản phẩm chính của sâm là củ sâm, sản phẩm phụ là lá sâm. Quá trình sản 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_tinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_tinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%85
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%A7
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1
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xuất sâm được chia thành các giai đoạn như sau: Giai đoạn tạo cây con: Nếu gieo 

ươm bằng hạt, thời gian từ khi gieo đến khi xuất vườn là 1 năm. Nếu tạo từ mầm 

sau khi chuẩn bị mầm xong thị tiến hành trồng ngay như trồng cây con; Giai đoạn 

kiến thiết cơ bản: Thời gian kéo dài 3 năm tính từ khi trồng đến khi bắt đầu thu 

hoạch lá và thu hoạch hạt; Giai đoạn kinh doanh: Giai đoạn có khoảng thời gian 

dài nhất từ từ 4 đến 10 năm. Được chia ra 2 thời kỳ: thời kỳ chủ yếu là thu hoạch 

lá và hạt từ năm thứ tư đến năm thứ 7 và thời kỳ từ  năm thứ 8 trở lên. Tuy nhiên, 

trong thực tế và xu hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nguyên liệu cho chế biến thu 

hoạch củ chủ yếu là vào cuối năm thứ bảy và đầu năm thứ 8. Theo quy định hiện 

hành sâm không được khai thác dưới 5 năm vì chất lượng củ sâm không được tốt. 

Sâm củ sau khi thu hoạch sẽ được tiến hành rửa sạch và bảo quản nơi khô ráo, 

tránh ẩm mọc và được thu gom vận  chuyển bằng xe đông lạnh. Sâm củ được chế 

biến theo quy trình sản xuất dược liệu hoặc thực phẩm chức năng. 

1.3.1.4.  Giá trị kinh tế, y học của sâm Ngọc Linh   

Sâm củ là sản phẩm chính của cây sâm Ngọc Linh, có hàm lượng saponin cao 

hơn nhiều lần so với các loại sâm khác trên thế giới. Những kết quả phân tích thân và 

rễ (củ) sâm Ngọc Linh các nhà khoa học đã xác định có 52 loại saponin, trong đó có 26 

loại saponin có cấu trúc hóa học thường thấy trong sâm của Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ 

và 26 loại saponin có cấu trúc mới không có ở các loại sâm khác. Dựa trên nghiên cứu 

dược lý thực nghiệm và dược lý lâm sàn, cho thấy sâm Ngọc Linh là dược liệu quý 

hiếm có nhiều tác dụng trong phòng và điều trị bệnh; cụ thể, cung cấp nguồn dược liệu 

cho chế biến thực phẩm chức năng và thuốc điều trị các bệnh lão hóa, tiểu đường, tim 

mạch, chống stress, ngừa ung thư... Lá sâm cũng là nguồn nguyên liệu sử dụng trong 

chế biến rượu sâm truyền thống của địa phương [21]. 

 Nhu cầu sâm trên thế giới có xu hướng tăng, nhất là sản phẩm liên quan đến 

bảo vệ sức khỏe cho con người. Đây là loại cây trồng đặc hữu nên có lợi thế độc 

quyền cao trong kinh doanh quốc tế, có giá trị gia tăng cao hơn hẳn các loại cây 

trồng khác trên địa bàn. Vì vậy, phát triển sâm Ngọc Linh lên quy mô lớn không 

những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu thu ngoại tệ cho 

đất nước; góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, 

nâng cao thu nhập cho người dân vùng trồng sâm Ngọc Linh. 
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1.3.2. Quan niệm về phát triển bền vững sâm Ngọc Linh  

       - Khái niệm phát triển bền vững sâm Ngọc Linh 

Hầu hết các nhà khoa học cho rằng, tăng dân số đòi hỏi phải tăng sản lượng, 

tăng năng suất cây trồng, đồng thời đối mặt với môi trường ngày càng bị suy thoái 

và bất ổn do biến đổi khí hậu. Vì vậy, muốn phát triển bền vững SNL phải thiết lập 

hệ thống canh tác thích ứng với điều kiện thay đổi đó nhằm đảm bảo nâng cao năng 

suất và hiệu quả trên một đơn vị diện tích trồng SNL để gia tăng số lượng và chất 

lượng SNL đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng. Nâng cao năng suất và hiệu 

quả kinh tế sản xuất SNL là yếu tố quan trọng của công tác bảo tồn và phát triển bền 

vững SNL, vì nó là thước đo của mọi hoạt động, một căn cứ thực tế để người trồng 

SNL quyết định mở rộng hay thu hẹp diện tích canh tác.   

Trong các công trình nghiên cứu về phát triển bền vững của các loại cây trồng 

trong nông nghiệp, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu đều thống nhất với quan điểm 

phát triển bền vững đề cập đến một trạng thái trong đó có sự cải thiện ổn định về 

năng suất và lợi ích của một hệ thống, cách mà hậu thế có thể tiếp tục nhận được 

những lợi ích ít nhất là ở cùng một mức độ như đang được hưởng như thế hệ hiện 

tại. Trọng tâm của nội hàm khái niệm là phát triển cây trồng phải gắn kết giữa kinh 

tế với việc đảm bảo phát triển xã hội- phát triển cộng đồng địa phương [41] [65].   

Phát triển bền vững các loài cây dược liệu thuộc cây lâm sản ngoài gỗ, thì 

việc khai thác sản phẩm phải đảm bảo với việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo 

tồn sự đa dạng sinh học của rừng.  Đối với cây SNL công tác bảo tồn phải được 

chú trọng (do có nguy cơ tuyệt chủng), nó là nhân tố quyết định đến sự tồn tại và 

phát triển bền vững SNL. Nếu nguồn gen bị suy thoái, chất lượng sản phẩm 

không đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, thì cây sâm Ngọc Linh mất giống, 

sản phẩm không được tiêu thụ, không tạo ra thu nhập cho người dân, đặc biệt là 

cho cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực có sâm, nó ảnh hưởng 

đến khả năng bền vững lâu dài. 

Trong bối cảnh hiện nay, khoa học và công nghệ không ngừng phát triển. Do 

đó, chúng ta có thể ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, nhất là 

công nghệ sinh học vào trong sản xuất để nâng cao năng suất và giữ gìn nguồn gen 

quý hiểm cho thế hệ tương lại. 



23 

Từ những quan điểm nhận thức chung về phát triển bền vững, phát triển nông 

nghiệp bền vững và yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác bảo tồn và phát triển 

bền vững SNL, chúng ta có thể hiểu phát triển bền vững sâm Ngọc Linh là sự gia 

tăng về số lượng và chất lượng sản phẩm sâm Ngọc Linh trên cơ sở ứng dụng các 

thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến để bảo tồn nguồn gen, nâng cao năng 

suất, khả năng cạnh tranh, hiệu quả kinh tế; đảm bảo tăng thu nhập và phát triển 

cộng đồng địa phương; bảo vệ môi trường sinh thái rừng nói chung và khu vực có 

SNL nói riêng nhằm đáp ứng các lợi ích của nhiều thế hệ, hiện tại và tương lai.  

Khái niệm phát triển bền vững SNL ở trên phản ánh được khả năng đáp ứng 

nhu cầu gia tăng về số lượng và chất lượng sản phẩm sâm Ngọc Linh cho thế hệ 

hôm nay nhưng đảm bảo được khả năng đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ 

trong tương lai trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến để 

bảo tồn nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, nâng cao năng suất, hiệu quả 

sản xuất SNL, tăng thu nhập và phát triển cộng đồng các dân tộc ít người ở địa 

phương; đặc biệt chú trọng đến sự nghiệp bảo vệ, giữ gìn tài nguyên, môi trường 

sinh tái rừng. Như vậy, PTBVSNL đảm bảo thỏa mãn đồng thời 3 trụ cột của phát 

triển bền vững nói chung và phát triển bền vững nông nghiệp nói riêng.  

- Đặc điểm phát triển bền vững sâm Ngọc Linh   

Phát triển bền vững SNL do đặc điểm của sản xuất SNL quyết định, tạo ra 

những đặc điểm riêng, khác với phát triển bền vững trong các sản phẩm ngành nông 

nghiệp và phí nông nghiệp: 

Sản xuất SNL gắn liền với môi trường sinh thái rừng tự nhiên như: đất rừng, 

nguồn nước, địa hình đồi dốc cao và độ che phủ của rừng tự nhiên. Vì vậy, sản xuất 

SNL trước hết phải bảo vệ môi trường sinh thái rừng nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn, 

điều kiện sống, sinh trưởng và phát triển của cây SNL. Về mặt kỹ thuật, ngay trong quá 

trình tổ chức sản xuất phải tính đến việc hạn chế quá trình phá vỡ môi trường đất, nước, 

không khí và cấu trúc tự nhiên của rừng nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất ổn định 

lâu dài. Do đó, lựa chọn phương thức sản xuất SNL phù hợp là vấn đề hết sức cần thiết. 

Rõ ràng, nó phải là một hệ thống canh tác có tính đặc thù riêng mà các loại cây trồng 

khác không có [73].  
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Sự phân bố tự nhiên của cây sâm Ngọc Linh trong điều kiện môi trường sinh 

thái đặc biệt đã tạo ra sự quý hiếm, yếu tố duy trì nguồn gen và giống rất quan 

trọng. Vì vậy,  công tác bảo tồn phải được chú trọng. Mặt khác, trong điều kiện 

khoa học và công nghệ sinh học hiện nay, cây SNL chỉ sinh trưởng và phát triển ở 

những nơi có điều kiện tự nhiên phù hợp, nên quy mô diện tích mở rộng có giới 

hạn. Vì vậy, muốn nâng cao sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường về chiến lược 

phải nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tăng năng suất cây trồng là hướng 

đi mang tính bền vững nhất.  

Thời gian sản xuất SNL dài, từ khi trồng đến thu hoạch là 7 năm, nếu kéo dài thời 

gian sản xuất, chất lượng sản phẩm càng cao, năng suất củ tăng, nhưng tốc độ tăng 

chậm. Điều này có nghĩa là đảm bảo đạt được ngưỡng kỹ thuật. Trên thực tế cho thấy, 

để đạt năng suất cao phải đầu tư lớn, chi phí sản xuất cao, giá bán tuy cao nhưng lợi 

nhuận trên một đồng chi phí thấp, càng kéo dài mức độ rủi ro càng lớn. Ngưỡng kinh tế 

không được bảo đảm, do hiệu quả kinh tế thấp. Do đó, hầu hết các chuyên gia khuyến 

cáo người trồng chọn thời điểm thu hoạch tốt nhất là vào cuối năm thứ 7. 

Điểm khác biệt với hầu hết cây lâu năm khác là sản xuất SNL tuy dài nhưng 

không có tính chu kỳ, thời điểm thu hoạch sản phẩm chính (sâm củ) chỉ có một lần, sau 

đó phải trồng mới để tiếp tục sản xuất và sau bảy năm mới cho sản phẩm. Điều này cho 

thấy muốn phát triển SNL bền vững thì phải có quy hoạch đất đai và bố trí trồng luân 

phiên hằng năm mới có sản phẩm đáp ứng nhu cầu thường xuyên của người tiêu dùng 

hay đáp ứng liên tục nguồn sâm nguyên liệu cho các cơ sở chế biến SNL. 

 Sản xuất SNL gắn liền với nông thôn miền núi cao, nơi chiếm số đông của đồng 

bào dân tộc ít người sinh sống. Yếu tố nguồn nhân lực lao động cho trồng SNL sẽ bị 

chi phối cả về số lượng và chất lượng. Phát triển bền vững SNL nhằm tạo điều kiện thu 

hút lao động và tạo thu nhập cho cộng đồng dân tộc ít người. Như vậy sản xuất SNL 

gắn liền với sinh kế của người đồng bào miền núi. Yếu tố xã hội do sản xuất SNL chi 

phối. Đặc điểm này đòi hỏi phát triển bền vững SNL phải quan tâm đào tạo và bồi 

dưỡng người lao động về kiến thức và kỹ năng trồng SNL, giải quyết hài hòa các quan 

hệ xã hôi: tín ngưỡng, tập quán, ..trong việc bảo tồn và phát triển đời sống văn hóa dân 

tộc ít người của các địa phương có trồng SNL. 
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Sản phẩm SNL chịu tác động của thị trường, giả cả, nhu cầu thị trường, đặc biệt 

là thị trường đáp ứng nhu cầu bảo đảm dược liệu chế biến thuốc phòng và chữa bệnh, 

thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe gắn với công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Mặc dù hiện tại cung luôn nhỏ hơn cầu, giá bán cao. Tuy nhiên, sản xuất SNL 

cũng cần chú ý quy luật được mùa thì rớt giá, do sản lượng cung nhiều giá giảm, nhất 

là thời điểm thu hoạch rộ. Vì vậy, phát triển SNL bền vững phải chú ý đến tính thời 

vụ thu hoạch nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế SNL càng 

cao là điều kiện duy nhất khuyến kích người dân mở rộng quy mô sản xuất. Ngược 

lại, hiệu quả thấp sẽ được thay thế bằng các sản phẩm khác phù hợp và hiệu quả hơn. 

Tóm lại, đặc điểm phát triển bền vững sâm Ngọc Linh là căn cứ để tổ chức 

quá trình sản xuất, bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh nhằm đảm bảo đạt được 

hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái của vùng SNL.  

1.3.3. Nội dung phát triển bền vững sâm Ngọc Linh   

Sâm Ngọc Linh thuộc loại cây dược liệu nằm trong nhóm cây lâm nghiệp 

ngoài gỗ, PTBVSNL gắn liền với phát triển lâm nghiệp bền vững có nội dung của 

phát triển nông nghiệp bền vững. Điều này có nghĩa là PTBVSNL phải thỏa mãn 

đạt được 3 mục tiêu: phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường. Tuy nhiên, 

do sản phẩm sâm Ngọc Linh là sản phẩm đặc hữu, quý hiếm cho nên trong nội dung 

PTBVSNL tập trung vào các vấn đề quan trọng sau:   

1.3.3.1. Nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, chế biến, tiêu thụ sâm Ngọc Linh 

(1) Nâng cao năng suất, sản lượng sâm Ngọc Linh 

PTBVSNL phải nâng cao năng suất, sản lượng các sản phẩm sâm Ngọc Linh 

nhằm đảm bảo sản lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường về dược liệu. Năng 

suất là yếu tố quan trọng để duy trì và thúc đẩy gia tăng sản lượng, trong trường hợp 

quy mô diện tích có hạn, do đặc điểm sinh học của cây sâm Ngọc Linh quyết định 

khả năng di thực, mở rộng diện tích cây trồng này. Năng suất thu hoạch càng cao, 

quy mô sản lượng càng lớn. Giống như các loại dược liệu khác, trong quá trình bảo 

tồn luôn duy trì điều kiện tự nhiên bảo đảm giống sâm Ngọc Linh nguyên trạng để 

phục hồi giá trị chất lượng vốn có của nó. Muốn nâng cao năng suất cần phải áp 

dụng những thành tựu khoa học- công nghệ vào từng khâu của quy trình sản xuất: 

khâu tạo giống, trồng, chăm sóc và thu hoạch SNL. Nâng cao năng suất, sản lượng 



26 

là điều kiện để phát triển quy mô sản suất góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng nhằm tạo thu nhập cho đồng bào dân tộc vùng 

trồng sâm Ngọc Linh, nhưng phải gắn liền với công tác bảo tồn nguồn gen, không 

để phân ly nguồn gen quý hiểm này.  

 (2) Hiệu quả kinh tế sản xuất sâm Ngọc Linh 

 PTBVSNL trên cơ sở sử dụng các nguồn tài nguyên như đất, nước, rừng và 

lợi thế về điều kiện tự nhiên nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế cho người 

trồng. Điều này đòi hỏi người trồng phải sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất 

đầu vào sản xuất kinh doanh sâm Ngọc Linh trên cơ sở vừa hạ thấp giá thành sản 

phẩm, vừa nâng cao giá trị sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh, phải 

xúc tiến các nỗ lực nhằm cải thiện và sử dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất sâm 

Ngọc Linh, người sản xuất phải chú trọng nắm bắt kịp thời về diễn biến của giá cả 

thị trường các yếu tố đầu vào và đầu ra, tổ chức quá trình sản xuất và các kênh phân 

phối sản phẩm sâm Ngọc Linh đến với người tiêu dùng có hiệu quả. Hiệu quả kinh 

tế sản xuất sâm Ngọc Linh ngày càng nâng cao là điều kiện quyết định đến sự phát 

triển bền vững. 

(3) Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm sâm Ngọc Linh trên thị trường 

Sâm Ngọc Linh là sản phẩm duy nhất chỉ có ở Việt Nam, về dược tính có 

nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại sâm khác ở các nước trên thế giới. Sản xuất 

sâm Ngọc Linh phải tính đến sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, hướng đến xuất 

khẩu. Nâng cao khả năng cạnh tranh đòi hỏi phải gắn liền với việc xây dựng thương 

hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh, làm rõ chỉ dẫn địa lý và sự khác biệt sản phẩm SNL 

so với các loại sâm khác trên thị trường trong nước và thế giới. Mặt khác, trong quá 

trình sản xuất từ khâu tạo giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản đến khâu chế 

biến và phân phối phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về chất lượng và VSATTP. 

Khả năng cạnh tranh của sản phẩm SNL càng cao là căn cứ để các cấp chính quyền 

địa phương thực hiện chính sách khuyến khích, thu hút các chủ thể kinh tế tham gia 

đầu tư vào các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm SNL.  

1.3.3.2. Phát triển cộng đồng, phát triển địa phương  

(1) Phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội vùng sâm Ngọc Linh 

Cơ sở hạ tầng (Infrastructure) còn được gọi là kết cấu hạ tầng, là hệ thống các 

công trình xây dựng làm nền tảng cho mọi hoạt động khu vực, địa phương, bao gồm: 
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hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Thực chất, đó là lực lượng vật chất cơ bản của địa 

phương, tất cả các công trình giao thông, điện, nước, viễn thông, các hoạt động kinh 

tể, văn hóa và đời sống ở địa phương đều tồn tại và phát triển trên nền tảng này. Sự 

phát triển sản xuất tự phát, thiếu quy hoạch trước hết là thiếu cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 

thiếu giá đỡ của vùng, địa phương, sau đỏ là thiếu cơ sở hạ tầng xã hội như: y tế, văn 

hóa, giáo dục, thể thao, dịch vụ công cộng, làm cho kinh tế không phát triển, đời sống 

khó khăn. Để PTBVSNL trước hết phải đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của vùng sâm 

Ngọc Linh, đó là hệ thống giao thông, hệ thống lưới điện dân dụng và công nghiệp, 

hệ thống bưu chính viễn thông và mạng internet đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất và 

hoạt động văn hóa của cộng đồng dân cư. Cơ sở hạ tầng phát triển sẽ thu hút các nhà 

đầu tư vào các lĩnh vực trồng, chế biến và tiêu thụ sâm Ngọc Linh; đồng thời là điều 

kiện để duy trì và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng dân cư, đáp 

ứng nhu cầu nâng cao trình độ dân trí, sức khỏe và các hoạt động văn hóa truyền 

thống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số [80] [83].  

(2) Giải quyết việc làm, tăng thu nhập và phát triển cộng đồng vùng sâm Ngọc Linh 

Phát triển cộng đồng là tập hợp nhiều hoạt động diễn ra trong đời sống nhằm 

làm thay đổi các giá trị về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của cộng 

đồng theo xu hướng ngày càng tốt hơn [1]. Phát triển cộng đồng vùng sâm Ngọc 

Linh phải theo hướng bền vững, là sự phát triển nhằm thỏa mãn cho các nhu cầu 

hiện tại nhưng vẫn đảm bảo cho sự phát triển của cộng đồng đó trong tương lai; đặc 

biệt là việc khai thác, sử dụng các nguồn lực của địa phương để bảo tồn và phát 

triển sâm Ngọc Linh cho hiện tại như con người, xã hội, tài chính, tài nguyên rừng, 

môi trường nhưng không làm ảnh hưởng đến tương lai [25].  

Phát triển sản xuất sâm Ngọc Linh là điều kiện cơ bản tạo ra việc làm cho 

người lao động, nhất là đối với người đồng bào tại chỗ, đồng bào dân tộc thiểu số 

nơi chủ yếu sản xuất theo phương thức tự cung tự cấp, cơ cấu cây trồng manh manh 

mún, nhỏ lẻ, giá trị thấp chuyển sang sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, giá trị gia 

tăng cao, có điều kiện để nâng cao thu nhập cho người lao động và hộ trồng sâm, 

góp phần vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo ở địa phương.  

(3) Nâng cao dân trí, ý thức xã hội, đảm bảo xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 

Dân trí là gốc rễ của việc phát triển nguồn nhân lực, khi trình độ dân trí được 

nâng cao thì ý thức xã hội cũng được đảm bảo. Đối với các xã vùng cao huyện Nam 
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Trà My mặt bằng dân trí còn thấp. Do đó, muốn phát triển nguồn nhân lực trước 

tiên phải quan tâm đến giáo dục cộng đồng từ hệ thống giáo dục tiểu học đến phổ 

thông. Mặt khác, để thực hiện thành công các chủ trương, đường lối, chính sách 

phải phát huy quyền làm chủ của người dân. Họ là người hưởng lợi từ chính sách 

bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, họ phải có ý kiến tham gia vào việc giải quyết 

các vấn đề nảy sinh liên quan đến lợi ích, công bằng xã hội của thế hệ hôm nay và 

cho cả thế hệ mai sau.  

 Khi đời sống kinh tế của người dân phát triển, ý thức xã hội của cộng đồng 

cũng phát triển theo, mọi hủ tục và tập quán lạc hậu sẽ được xóa bỏ. PTBVSNL đòi 

hỏi phát triển đời sống kinh tế phải gắn chặt với việc bảo tồn những giá trị văn hóa 

truyền thống của đồng bào miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nội dung cốt 

lõi của phát triển bền vững về mặt xã hội.  

1.3.3.3. Bảo vệ môi trường sinh thái đảm bảo phát triển ở vùng sâm Ngọc Linh 

Đa số các loại cây trồng dài ngày khi phát triển, nó góp phần vào công tác bảo 

vệ và phát triển môi trường sinh thái rừng, nhờ thay đổi từ phương thức canh tác du 

canh du cư, đốt phá rừng làm rẫy sang phương thức định canh, định cư, có điều kiện 

để ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để bảo vệ môi trường đất, nước, không 

khí và hạn chế được tình trạng phá rừng, do áp lực từ nhu cầu đất đai phục vụ cho 

trồng trọt và chăn nuôi nhằm đáp ứng lương thực, thực phẩm của người dân địa 

phương. Nhưng đối với cây SNL, muốn bảo tồn và phát triển, điều trước tiên là phải 

làm tốt công tác bảo vệ rừng tự nhiên như: bảo vệ môi trường đất, không khí, nước 

và cấu trúc của rừng, sau đó mới triển khai trồng SNL dưới tán rừng tự nhiên [71].  

PTBVSNL đòi hỏi trong quá trình tổ chức sản xuất cần chú trọng ứng dụng 

những biện pháp kỹ thuật tiên tiến, thân thiện với môi trường, không nên can thiệp 

quá sâu vào quá trình sinh trưởng và phát triển tự nhiên của cây sâm Ngọc Linh làm 

biến đổi gen, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn SNL. Mặt khác, sản xuất phải đảm bảo 

việc sử dụng an toàn, hiệu quả ở mức tối thiểu các loại thuốc bảo vệ thực vật, hoá 

chất, các loại phân vô cơ. Muốn vậy, người sản xuất phải được chuyển giao những 

tiến bộ kỹ thuật sản xuất sâm Ngọc Linh để có thể áp dụng tốt vào hoạt động sản xuất 

của họ nhằm tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. 
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1.3.3.4. Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu sâm Ngọc Linh 

 Theo IUCN (1991) chúng ta có thể hiểu bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh 

là sự quản lý, sử dụng của con người về sâm Ngọc Linh nhằm thu được lợi nhuận 

bền vững cho thế hệ hiện tại trong khi vẫn duy trì tiềm năng để đáp ứng những yêu 

cầu và nguyện vọng của thế hệ tương lai. Nó là dạng bảo tồn sinh học (Biological 

Conservation) là biện pháp đặc biệt để duy trì và bảo vệ sâm Ngọc Linh quý hiếm 

và có nguy cơ tuyệt chủng [61]. Sản phẩm cây sâm Ngọc Linh cung cấp nguồn 

dược liệu quý để bào chế các loại thuốc phòng và điều trị bệnh cho con người; đồng 

thời là nguồn nguyên liệu tốt để chế biến các loại thực phẩm chức năng hay mỹ 

phẩm sử dụng để tăng cường sức khỏe và làm đẹp cho nhân dân. Trên thực tế cho 

thấy tình hình số lượng và mật độ cây SNL trên một đơn vị diện tích cũng giống 

như các loài cây dược liệu khác, hiện tại là rất thấp, có nguy cơ tuyệt chủng. Hầu 

hết các công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đều đề xuất hướng bảo tồn theo 

phương thức thuần hóa, trồng tại chỗ theo quy trình tự nhiên của cây SNL trên cơ 

sở ứng dụng các thành tựu khoa học- công nghệ tiên tiến để gìn giữ nguồn gen SNL 

một cách tốt nhất [64] [65]. Mối quan hệ hữu cơ giữa công tác bảo tồn và phát triển 

nguồn dược liệu sâm Ngọc Linh với các yếu tố kinh tế thể hiện, khi sâm Ngọc Linh 

được bảo tồn và phát triển với quy mô lớn có thể thay thế lượng sâm nhập khẩu từ 

nước ngoài, tiết kiệm ngoại tệ, và cũng có thể xuất khẩu để thu ngoại tệ, góp phần 

nâng cao giá trị GDP của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. 

1.3.4. Những yếu tố tác động tới phát triển bền vững sâm Ngọc Linh  

1.3.4.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái rừng 

 Phát triển bền vững sâm Ngọc Linh phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, nó vừa 

là môi trường vừa là yếu tố đầu vào cần thiết để trồng sâm Ngọc Linh. Thực tế cho 

thấy cây sâm Ngọc Linh trồng ở xã Trà Linh có điều kiện tự nhiên phù hợp, cho sản 

phẩm chất lượng cao hơn ở các xã lân cận như Trà Nam, Trà Cang hay xa hơn ở các 

địa phương được trồng thử nghiệm như huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam, thành 

phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Như vậy điều kiện tự nhiên quyết định chất lượng sản 

phẩm sâm Ngọc Linh và giá cả phân phối trên thị trường. Đây là yếu tố tác động 

ảnh hưởng đến việc phát triển sâm Ngọc Linh về phương diện mở rộng quy mô sản 

xuất và nâng cao sản lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến 
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tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho cư dân địa phương, cũng như việc hạn chế từ 

sức ép lương thực mà người dân chặt phá rừng làm rẫy tác động đến môi trường 

sinh thái rừng tự nhiên ở địa phương. 

1.3.4.2. Hình thức tổ chức sản xuất và điều kiện kinh tế xã hội 

 Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, các nhà quản lý cho rằng bên cạnh các yếu 

tố tự nhiên và môi trường sinh thái tác động đến quá trình thực hiện phát triển bền 

vững sâm Ngọc Linh thì nhóm các yếu tố hình thức tổ chức sản xuất và điều kiện 

kinh tế xã hội cũng tác động mạnh đến quá trình này.  

Hình tổ chức sản xuất sâm Ngọc Linh là nhân tố tác động trực tiếp ảnh hưởng 

đến năng suất, hiệu quả chất lượng của sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm 

sâm Ngọc Linh. Trên thực tế cho thấy hình tổ chức sản xuất phù hợp thúc đẩy sản 

xuất phát triển. Mỗi hình thức tổ chức sản xuất gắn liền với quy mô sản xuất nhất 

định. Do quá trình sản xuất sâm Ngọc Linh được hình thành một cách tự phát, không 

theo quy hoạch, do nhu cầu thị trường về sản phẩm củ sâm Ngọc Linh đòi hỏi. Mặt 

khác, sản xuất SNL lại gắn liền với môi trường sinh thái rừng tự nhiên, nơi mà chủ 

yếu người dân tộc ít người sinh sống, để đáp ứng nhu cầu thị trường họ tổ chức trồng 

sâm theo mô hình sản xuất hộ gia đình nhỏ, phân tán, thiếu tính liên kết với các tác 

nhân trong chuỗi sản xuất, tác động đến PTBVSNL.  

 Điều kiện kinh tế xã hội tác động dến PTBVSNL thể hiện trong việc sử dụng 

các yếu tố nguồn lực như đất đai, lao động và vốn đầu tư cho sản xuất. Cac yếu tố 

nguồn lực luôn nằm trong tình trạng khan hiếm và có giới hạn. Tuy nhiên, việc lựa 

chọn và sử dụng hợp lý sẽ giải quyết tôi ưu bài toán hiệu quả kinh tế. 

 Điều kiện kinh tế xã hội còn thể hiện trên giác độ ý thức xã hội. Ý thức xã 

hội càng phát triển thi khả năng đáp ứng tốt chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy 

sản xuất, chế biến, tiêu thụ sâm Ngọc Linh càng cao.  

1.3.4.3. Tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh 

Nhiều công trình nghiên cứu trong sản xuất nông – lâm nghiệp cho thấy, 

những mô hình sản xuất có ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến thì kết quả và hiệu 

quả kinh tế thường đạt cao hơn những mô hình sản xuất truyền thống. Đặc biệt đối 

với công tác bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh thì việc ứng dụng những tiến bộ 

khoa học công nghệ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chỉ có ứng dụng khoa học công 
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nghệ cao mới thực hiện tốt công tác bảo tồn sâm Ngọc Linh trên phương diện bảo vệ 

nguồn gen và khả năng nhân, tạo giống đáp ứng nhu cầu phát triển cây trồng theo 

hướng gia tăng sản lượng và chất lượng cho người tiêu dùng.  

Sự tác động của tiến bộ khoa học, công nghệ đến PTBVSNL thể hiện ở tất cả 

các khâu của quá trình sản xuất và cả hệ thống của chuỗi giá trị sản phẩm SNL. Bởi 

vì, nếu một khâu, một công đoạn nào đó không được ứng dụng tiến bộ khoa học, 

công nghệ sẽ tạo ra những điểm hạn chế, cản trở đến dòng chảy sản phẩm SNL đến 

với người tiêu dùng. Khi công nghệ chế biến phát triển, sản phẩm chế biến càng đa 

dạng, giá trị gia tăng càng lớn, thúc đẩy sản xuất mở rộng quy mô, đòi hỏi nhu cầu 

nguyên liệu SNL đáp ứng cho chế biến càng lớn. Điều này sẽ có tác dụng gia tăng 

mức độ tiêu thụ sản phẩm SNL cho người trồng SNL.     

Nghiên cứu sự tác động ảnh hưởng của nhóm nhân tố kỹ thuật công nghệ 

trong sản xuất sâm Ngọc Linh cần đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: kỹ 

thuật trồng sâm Ngọc Linh, công nghệ tạo giống, công nghệ chế biến và bảo quản 

sản phẩm sâm Ngọc Linh. 

1.3.4.4. Yếu tố thị trường và cạnh tranh 

Sản xuất nông, lâm nghiệp có mục đích chính là sản xuất ra sản phẩm hàng 

hoá, do đó điều kiện về thị trường giữ vị trí quyết định đến sự tồn tại và phát triển 

của người sản xuất hàng hoá trong nông lâm nghiệp. Thị trường tiêu thụ quyết định 

giá trị và giá trị gia tăng của sản phẩm, quy mô sản lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị 

trường, nó điều tiết các quan hệ kinh tế của cả người quản lý, nhà sản xuất và người 

tiêu dùng thông qua tín hiệu giá cả thị trường. Chính giá cả thị trường sẽ cung cấp 

tín hiệu, thông tin kịp thời và linh hoạt điều tiết hành vi kinh tế của các chủ thể kinh 

doanh sao cho hiệu quả. Thông qua sự vận động của giá cả, thị trường có tác dụng 

định hướng cho người sản xuất điều chỉnh quy mô sản xuất, thay đổi mặt hàng, thay 

đổi kỹ thuật sản xuất cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. Thị trường tiêu thụ 

càng phát triển sẽ góp phần làm cho sản phẩm nông lâm nghiệp ngày càng đa dạng, 

phong phú. Thị trường cũng lựa chọn, đòi hỏi cao về số lượng và chất lượng, phong 

phú về chủng loại nông lâm sản hàng hóa [27].  

Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ sản phẩm sâm Ngọc 

Linh đến sự PTBVSNL cũng không nằm ngoại lệ của những quy luật tác động 
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chung đó. Mức độ ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ sâm Ngọc Linh phải xem xét 

trong mối quan hệ với các nhân tố cụ thể như: Cầu tiêu thụ sâm Ngọc Linh trong 

nước lớn, cung sản phẩm sâm Ngọc Linh củ tươi thấp, cung sâm của thế giới tăng, 

cầu về sâm Ngọc Linh thế giới tăng và giá bán sản phẩm sâm Ngọc Linh cao. Các 

nhân tố này thay đổi theo những chiều hướng khác nhau, tác động tích cực hay tiêu 

cực đến sự PTBVSNL ở vùng nghiên cứu. Tuy nhiên, đối với sản phẩm sâm Ngọc 

Linh, một loại dược liệu quý hiếm, có nhiều công dụng trong việc phòng và điều trị 

bệnh, trong quá trình trao đổi người mua luôn quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc 

xuất xứ của sản phẩm sâm Ngọc Linh, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của 

người tiêu dùng. Do vậy, yếu tố chi phối mạnh nhất là uy tín của người bán. 

Trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh luôn đặt ra cho người sản xuất sâm 

Ngọc Linh chú trọng đến mẫu mã bao bì, các hoạt marketing, đặc biệt năng suất, 

hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm sâm Ngọc Linh so với các sản phẩm thay 

thế. Thương hiệu sản phẩm tốt sẽ tạo ra uy tín và là điều kiện quan trọng để nâng 

cao được ý thức về sản phẩm sâm Ngọc Linh ở địa phương, chỉ ra được sự khác biệt 

giữa sâm Ngọc Linh với các loại sâm khác trên thị trường và người tiêu dùng sẵn 

sàng chấp nhận giá trị sản phẩm được cung cấp. 

 Tóm lại, thị trường tiêu thụ, cạnh tranh, thương hiệu là những nhân tố quan trọng 

tác động đến quá trình thực hiện phát triển bền vững sâm Ngọc Linh. Trong nghiên cứu 

và tổ chức quản lý cần phải đánh giá các mức độ tác động để có các giải pháp thích hợp, 

góp phần thúc đẩy phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở các địa phương.    

1.3.4.5. Cơ chế chính sách 

PTBVSNL chịu sự tác động của nhiều nhân tố, trong đó chính sách đóng vai 

trò gần như quyết định. Đó chính là tác động can thiệp của Nhà nước đối với việc 

bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế 

sản xuất gắn với bảo tồn nguồn gen sâm Ngọc Linh và bảo vệ môi trường sinh thái 

rừng; giải quyết việc làm, tăng  thu nhập, phát triển cộng đồng.  

Chính sách của Nhà nước và chính quyền địa phương nhằm từng bước 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 

vùng sản xuất sâm Ngọc Linh nói riêng và địa phương nói chung. Trong những năm 

qua, Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương xác định cây sâm Ngọc Linh là 
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cây trồng có giá trị kinh tế, y học cao. Bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh là nhằm 

phá vỡ cơ cấu cây trồng củ, xóa bỏ phương thức canh tác lạc hậu ảnh hưởng đến sự 

phát bền vững của địa phương. Thông qua các chính sách: đất đai, đầu tư và tín 

dụng, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, khuyến nông lâm, ... Chính 

phủ, các cấp chính quyền địa phương cụ thể hóa, tác động đến sản xuất, điều tiết sản 

xuất, đồng thời tạo điều kiện cho việc khai thác sử dụng tiềm năng của địa phương, 

trước hết tiềm năng đất đai và lao động phục vụ cho sự PTBVSNL[6].  

1.4. Cơ sở thực tiễn về phát triển bền vững sâm Ngọc Linh 

1.4.1. Tình hình phát triển cây sâm trên thế giới  

1.4.1.1. Tình hình phát triển sâm ở Hàn Quốc 

 Hàn Quốc là quốc gia phân phối sâm lớn nhất thế giới. Cây sâm được Chính 

phủ  quy hoạch là cây trồng chủ lực với chiến lược xuất khẩu ngay từ những năm 60 

của thế kỷ 20. Năm 2009 giá trị xuất khẩu sâm là 38 triệu USD, tuy nhiên lượng 

tiêu thụ trong nước lớn hơn. Đặc điểm xuất khẩu sâm rất đa dạng từ sản phẩm củ 

sâm tươi đến các loại sản phẩm qua chế biến. Sâm được phân phối qua nhiều kênh, 

củ sâm tươi phân phối cho các thị trường truyền thống, 90% được phân phối dưới 

dạng thực phẩm. Ở Hàn Quốc, củ sâm được tiêu thụ và phân phối trong 4 loại. Đầu 

tiên là củ sâm tươi vừa thu hoạch ngoài đồng, thứ hai là chế biến nhân sâm trắng 

được sấy khô nhân sâm, thứ ba là Taekuksam đó là sâm tươi luộc trong nước, và 

thứ tư là nhân sâm đỏ được sâm tươi với hơi và khô. Trong số đó, khoảng 95% sâm 

trắng được tiêu thụ trực tiếp và chỉ khoảng 5% được phân phối qua các sản phẩm 

chế biến, nhân sâm đỏ được tiêu thụ nhiều hơn trong các hình thức đã chế biến 

(67%), các sản phẩm liên quan của nó được tiêu thụ rộng rãi như là chất bổ sung 

sức khỏe, thực phẩm, thuốc men và phần lớn (ước tính hơn 90%) được tiêu thụ như 

là thực phẩm y tế (các sản phẩm nông nghiệp, y tế bổ sung, và thực phẩm nói 

chung) [37] [54]. 

 Sản phẩm nông nghiệp nói chung, sản phẩm sâm nói riêng được trồng theo 

tiêu chuẩn GAP, chuỗi cung ứng được kiểm soát chặt chẽ quá trình từ khâu giống, 

trồng, chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

được chú trọng ngay từ đầu nhằm đảm bảo sản xuất hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ 

môi trường, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nước, đất và tài nguyên rừng. Các 
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trang trại và hộ liên kết thông qua hợp tác xã. Hợp tác xã cung ứng các yếu tố đầu 

vào sản xuất và chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm cho các công ty chế biến và 

xuất khẩu hay cung cấp cho người bán lẻ. Do mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi 

nên sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng chi phí rất thấp, lợi nhuận cao và phân 

phối hợp lý, khả năng cạnh tranh rất cao [52] [55].   

1.4.1.2. Tình hình phát triển sâm ở Trung Quốc 

Trung quốc là nơi cung cấp cây dược liệu chiếm 46% sản lượng toàn cầu. Sau 

nhiều năm cái cách và mở cửa, ngành nông nghiệp nói chung và ngành sản xuất cây 

thuốc nói riêng đã có những bước phát triển mạnh theo hướng đa dạng hóa ngành 

nghề và nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng những tiến bộ khoa 

học kỹ thuật bảo tồn, sản xuất. Tuy vậy, ngành sản xuất cây nhân sâm Trung Quốc 

vẫn đứng trước khó khăn trở ngại đó là: 

 - Giá cả sản phầm còn cao hơn so với giá thế giới do chi phí sản xuất cao, kết 

cấu hạ tầng kém. Kể từ đầu những năm 1990, giá cả liên tục tăng với tốc độ hơn 

10%/năm khiến cho giá cả của sản phẩm nhân sâm… đều cao hơn giá thị trường 

quốc tế từ 20 – 70%. Nói chung sản phẩm từ nhân sâm của Trung Quốc thiếu sức 

cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

 - Do sự khai thác dược liệu quá mức, trữ lượng và sản lượng cây dược liệu, 

cũng như nhân sâm hoang dã đã giảm nhanh chóng. Mặt khác, sự giảm sút là do 

thiếu kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Do vậy, việc ứng dụng sản 

xuất theo GAP  là nhiệm vụ mang tính cấp thiết và là những cách tốt nhất để bảo vệ 

các nguồn cây dược liệu, nhân sâm phát triển bền vững. Nguồn cung bền vững là 

điều kiện cần thiết để bảo tồn cây dược liệu và bảo đảm thị phần sản phẩm kinh 

doanh[60].  

- Các doanh nghiệp, công ty quy mô sản xuất nhỏ, sau một thời gian dài có 

những tác động tích cực với việc tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho 

người nông dân, nhưng do công nghệ và máy móc lạc hậu, năng suất thấp đang 

ngày càng trở nên kém hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường và là 

gánh nặng với ngân sách địa phương. 

 - Dưới tác động của quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp, tài 

nguyên rừng ngày càng khan hiếm, môi trường bị ô nhiễm nặng nề.  
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 Nhận thức rõ tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất 

cây dược liệu nói riêng đối với toàn bộ nền kinh tế và những khó khăn mà ngành 

này sẽ phải đối mặt, đặc biệt là từ sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, các nhà 

nghiên cứu Trung Quốc đã đánh giá ngành này sẽ bị tác động mạnh và nhanh hơn 

các ngành khác trong nền kinh tế. Theo các chuyên gia kinh tế Trung Quốc, bên 

cạnh các biện pháp vĩ mô như có chính sách và quy hoạch hợp lý, phát triển kết cấu 

hạ tầng, cải tiến sản xuất nông nghiệp, mở rộng thị trường… thì Trung Quốc cần 

chú trọng đặt vấn đề bền vững nông nghiệp lên hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng 

cuộc sống của nông dân, thông qua các biện pháp như sau: 

 - Nâng cao nhận thức, giáo dục cho người dân về sản xuất nông nghiệp bền 

vững, phổ biến các kiến thức về công nghệ, các phương pháp để nâng cao năng suất 

nông nghiệp như tái chế nước thải, phương pháp giảm thiểu ô nhiễm nông nghiệp 

 - Khuyến khích thực hiện các biện pháp sản xuất nông nghiệp bền vững 

thông qua nghiên cứu và phát triển (R&D). 

 - Tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm về quản lý môi trường và xóa đói giảm 

nghèo; phổ biến thông tin nhằm giúp cộng đồng và nông dân đối phó với những tác 

động của biến đổi khí hậu; tiến hành các chương trình đào tạo về phát triển nông 

nghiệp hữu cơ cho các nhóm địa phương và nông dân… 

 Nhiều nhà khoa học Trung Quốc chỉ ra rằng thực hiện các phương pháp sản 

xuất bền vững, cần thực hiện GAP là cách tốt nhất để bảo vệ các nguồn tài nguyên 

nói chung, tài nguyên cây dược liệu nói riêng cho sự phát triển bền vững, có thể tiết 

kiệm chi phí, thúc đẩy thị trường mới, nâng cao thu nhập và đảm bảo an ninh lương 

thực, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển nông nghiệp hữu cơ không những giúp 

chống đói nghèo mà còn có thể nuôi sống thế giới. Theo FAO, nền nông nghiệp hữu 

cơ có khả năng bảo đảm đủ nguồn cung cấp lương thực nuôi sống dân số thế giới 

hiện nay song song với giảm thiểu những tác động có hại cho môi trường [84].  

 Theo các chuyên gia nông nghiệp của Trung Quốc, canh tác bằng nông 

nghiệp hữu cơ nhằm tạo ra việc làm mới tại các vùng nông thôn, góp phần xóa đói, 

giảm nghèo. Với diện tích đất nông nghiệp của Trung Quốc hiện nay là một tiềm 

năng rất lớn trong việc phát triển mạnh công nghiệp hữu cơ. Đối với ngành cây 

dược liệu, chính phủ quan tâm đến cả hai phương pháp bảo tồn thông qua bảo vệ, 
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nuôi dưỡng rừng tự nhiên và có kỹ thuật khai thác hợp lý nhằm đảm bảo tốt việc tái 

sản xuất của rừng và các loài cây dược liệu và qua trồng trọt [42]. 

 Trung Quốc đang triển khai các dự án tập trung vào việc thiết lập chuỗi cung 

ứng xanh, tăng cường các mối liên kết giữa các tác nhân liên quan đến chuỗi ngành 

hàng cây thuốc cổ truyền tại tỉnh Chiết Giang và Hồ Nam, để đạt được sự quản lý 

bền vững của cây thuốc, lợi ích sinh kế và góp phần cải thiện môi trường. Sự phát 

triển ngành y học cổ truyền phụ thuộc vào việc sử dụng bền vững các nguồn tài 

nguyên cây thuốc và tập quán kinh doanh có trách nhiệm. Việc công nhận sự phụ 

thuộc này là chậm, nhưng là cần thiết xem xét tác động vào ngành hàng này và sinh 

kế nông thôn, và tầm quan trọng của nó tới cơ hội chăm sóc sức khỏe và thương 

mại. Do đó, Trung Quốc hướng tới thiết lập và quản lý chuỗi cung ứng bền vững 

của ngành hàng cây dược liệu, và cung cấp một mô hình quan trọng để nhân rộng 

trong tương lai và mở rộng quy mô sản xuất [60] [66]. 

Trung Quốc xác định: nông nghiệp bền vững có “tầm quan trọng chiến 

lược” cho tăng trưởng và giảm đói nghèo. Nông nghiệp bền vững là chìa khóa để 

giảm nghèo đói, nhưng không nên coi đó là phương thuốc chữa bách bệnh, nó phải 

được đặt trong giải pháp tổng thể của chiến lược phát triển chung của toàn nền 

kinh tế Trung Quốc. Trong đó tổ chức sản xuất thực hiện tiêu chuẩn FairWild bao 

gồm các khía cạnh xã hội, môi trường và kinh tế phát triển bền vững; một khuôn 

khổ toàn diện để giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến việc khai thác 

bền vững theo phương pháp tiếp cận ngành hang sử dụng bền vững các nguồn tài 

nguyên tự nhiên [66] [77]. 

1.4.1.3. Tình hình phát triển sâm ở Mỹ 

Do vị trí địa lý độc đáo, thời tiết, lịch sử và chính sách của mình, Hoa Kỳ có 

một nền nông nghiệp sản xuất chủ yếu các loại cây trồng hàng hóa để sử dụng trong 

chăn nuôi, công nghiệp và phục vụ cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Theo thời gian 

các chính sách nông nghiệp phát triển để hỗ trợ một mặt hàng công nghiệp dựa vào 

nông nghiệp, với kết quả là nông dân và nông nghiệp chuyển sang một cơ cấu công 

nghiệp. Nông nghiệp tái cơ cấu ngày càng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Công 

nghệ thay đổi nhanh chóng dẫn đến giảm nhu cầu lao động, nhưng cũng dẫn đến 

giảm lợi nhuận cho nông dân vì chi phí tăng và giá thấp hơn từ sản lượng sản xuất 
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cao hơn. Chính sách nông nghiệp luôn chú trọng công tác bảo tồn. Nông nghiệp 

phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu tăng cao, đóng góp hiệu quả hơn cho việc giảm 

nghèo đói và suy dinh dưỡng, và để trở thành sinh thái bền vững hơn. Sự chuyển 

đổi này sẽ là vấn đề quan trọng để đạt được nhiều mục tiêu phát triển bền vững. Đối 

với ngành sâm ở Mỹ đã được tổ chức khai thác hợp lý đối với sâm hoang dã theo 

quy trình thu hoạch tiên tiến gắn với việc vảo tồn và phát triển bền vững.  Cùng với 

việc cải thiện hiệu suất môi trường nông nghiệp, đòi hỏi các chính sách can thiệp 

đồng thời dọc theo cả chuỗi sản xuất sâm, từ sản xuất đến tiêu thụ [34]. Nó cũng đòi 

hỏi giá, quy mô lớn thay đổi hành vi của người tiêu dùng cũng như các nhà sản xuất 

thực phẩm. Các yếu tố chính của một con đường phát triển bền vững sâm Mỹ cho 

các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm là: 

• Chuyển hướng tới chế độ ăn lành mạnh; 

• Đảm bảo việc cung cấp an toàn, thực phẩm bổ dưỡng cho tất cả thông qua 

tăng năng suất cây trồng hiện tại và làm cho nó linh hoạt hơn để hạn chế biến đổi 

khí hậu của môi trường sống; 

• Bảo tồn môi trường thông qua các nguyên tắc quản lý các hệ thống canh tác 

hiệu quả, giảm lượng khí thải carbon và các chất ô nhiễm khác liên quan đến nông 

nghiệp, và cải thiện đất và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; 

• Giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm, điều này thể hiện rõ trong kỹ thuật 

trong thu hoạch nhân sâm ở Mỹ.  

• Tầm nhìn mới và các mô hình kinh doanh cho nông dân sản xuất nhỏ và phát 

triển nông thôn tạo khu vực kinh tế nông thôn và cơ hội việc làm và những nơi hấp 

dẫn hơn để sống; 

• Trao quyền cho phụ nữ trong chuỗi giá trị; 

• Chính sách khuyên khích tất cả các cấp thay đổi hành vi, sắp xếp tất cả các tác nhân 

và khuyến khích các giải pháp thâm canh bền vững trong hệ thống nông nghiệp và thực 

phẩm, tận dụng lợi thế của những tiến bộ nhanh chóng trong khoa học và công nghệ. 

• Tầm nhìn dài hạn và các khoản đầu tư trong việc xây dựng năng lực và 

nghiên cứu. Cải thiện hệ thống canh tác ứng dụng công nghệ mới và mô hình kinh 

doanh có thể tạo ra công ăn việc làm đàng hoàng, cho phép khắc phục những hạn 

chế về nguồn lực, cho phép tham gia thị trường hơn, và cũng làm giảm bớt những 



38 

khó khăn vật chất trong nông nghiệp, đặc biệt đối với phụ nữ và thanh niên. Nông 

nghiệp ở Mỹ phát triển cũng cần phải thay đổi, bao gồm cả những thay đổi trong 

chính sách có ảnh hưởng đến nhiều quốc gia thu nhập thấp và thu nhập trung bình.  

* Quản trị tốt là rất cần thiết, bao gồm cả việc hỗ trợ các nhóm nông dân, quản lý 

rủi ro, và triển khai các công cụ và biện pháp trách nhiệm đó thúc đẩy đầu tư tư nhân 

lớn hơn trong nông nghiệp, nhưng cũng đặt những hạn chế rõ ràng về khai thác không 

bền vững hoặc thiếu công bằng trong đất, nước, rừng và thuỷ sản [63] [66] [67]. 

1.4.2. Các công trình nghiên cứu sâm trên thế giới 

Cây dược liệu nói chung, cây nhân sâm nói riêng vốn là loài cây sống hoang 

dã trong rừng tự nhiên, ban đầu người ta khai thác chúng trong tự nhiên nhằm đáp 

ứng nhu cầu của con người. Việc khai thác nguồn dược liệu, trong đó có cây nhân 

sâm trong tự nhiên quá mức, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên này. Tại nhiều quốc gia 

trên thế giới các nhà khoa học đã đưa ra những cảnh báo về những tác động tiêu cực 

đến sự đa dạng sinh học và làm tuyệt chủng một số loài dược liệu quý hiếm. Nhiều 

công trình nghiên cứu đã chỉ ra vai trò và lợi ích của cây dược liệu và đề xuất những 

giải pháp bảo tồn và phát triển theo hướng bền vững [31]. Trong số các công trình 

nghiên cứu trên phải kể đến: 

Bipin Chandra Joshi và Rakesh K. Josh (2014), với công trình “Vai trò của 

cây dược liệu trong cải thiện sinh kế ở Uttarakhand”. Nghiên cứu này đã ghi nhận 

tầm quan trọng của cây thuốc ở Uttarakhand gắn liền với đời sống của người dân 

nông thôn, đánh giá thị trường tiêu thụ cây thuốc ở Uttarakhand thông qua chuỗi giá 

trị sản phẩm cây thuốc. Đây là chuỗi giá trị còn nhiều mặt hạn chế, các mối liên kết 

giữa các tác nhân còn lỏng lẻo, người thu gom chi phối và quyết định giá cả cây 

dược liệu, người sản xuất và khai thác dược liệu bị thua thiệt. Do đó, các nghiên 

cứu đã phân tích qua từng mắt xích trong chuỗi từ sản xuất và quản lý phân phối 

qua từng ngành hàng. Nghiên cứu chỉ ra mức độ hợp tác cộng đồng giữa những 

người sản xuất có thể cải thiện chuỗi giá trị cây thuốc hiện có. Đặc biệt, nghiên cứu 

đã đi sâu đánh giá mức độ nhận thức của cộng đồng và các cấp quản lý ở địa 

phương về việc sử dụng và trồng cây dược liệu, cũng như xác định nhu cầu bảo tồn 

của các loại cây dược liệu, các tính năng của tập quán canh tác hiện tại và  sự lựa 

chọn phương thức canh tác tiến bộ hơn để thay thế. Công trình này chưa đi sâu phân 
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tích các yếu tố về mặt kinh tế và môi trường đối với vai trò của cây dược liệu trên 

giác độ bảo tồn và phát triển bền vững trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của 

Ấn Độ nói chung và vùng Uttarakhand nói riêng [38].              

Sher, H và đồng sự (2014) “Lợi ích kinh tế của cây dược liệu có giá trị cao với 

cộng đồng người Pakistan: một phân tích về thực hành hiện tại và tiềm năng”. Đề 

tài đánh giá thực trạng nghèo đói ở thung lũng Swat, Pakistan. Sản xuất nông 

nghiệp nhỏ lẻ, manh mún. Người nông dân nhờ vào khai thác và bán cây dược liệu 

để cải thiện thu nhập cho gia đình. Nguồn dược liệu được thu hoạch từ các quần thể 

hoang dã, nhưng người ta không đánh giá cao về các giá trị tiềm năng của các 

nguyên liệu này và tác động dài hạn đến thu nhập của họ trên quần thể thực vật sẳn 

có ở địa phương. Trọng tâm của nghiên cứu là trên các mô hình tập hợp các cây 

thuốc như một hoạt động kinh tế trong huyện Swat và những khả năng của các sản 

phẩm này tại thị trường trong nước hoặc quốc tế. Thương lái địa phương, nông dân 

và các đại lý đã được khảo sát về những nỗ lực của họ thu hoạch, số lượng thu 

hoạch, giá nhận được, và kết quả thu nhập. Thị trường sản phẩm cây dược liệu ở các 

thành phố lớn của Pakistan đã được khảo sát cho thấy các xu hướng thị trường hiện 

tại, nguồn cung cấp, nhập khẩu và xuất khẩu nguyên liệu thảo dược, mô hình giá, và 

các yêu cầu chất lượng sản phẩm trên thị trường. Thực tế cho thấy rằng nguồn dược 

liệu thu hoạch từ hoang dã gần như là nguồn duy nhất của nguyên liệu cây thuốc 

trong nước, hầu như không trồng trọt. Thu hoạch chủ yếu được thực hiện bởi phụ 

nữ và trẻ em  bộ lạc du mục vùng trung du, có thu nhập bổ sung thông qua các hoạt 

động này, với các cây dược liệu sau đó đưa vào thị trường bởi những người thu gom 

thường nông dân địa phương. Các cá nhân có liên quan trong việc thu hoạch và thu  

gom được phần lớn chưa qua đào tạo về phương pháp thu hoạch và xử lý sau thu 

hoạch đối với các nguyên liệu thu hoạch được. Hầu hết các nguyên liêu thu hoạch 

được bán cho người trung gian địa phương. Sau đó, qua các trung gian phân phối 

phức tạp và không đồng nhất, liên quan đến nhiều người tham gia. Pakistan là nước 

xuất khẩu dược liệu giá trị cao tạo ra hơn 10,5 triệu USD mỗi năm, với một tỷ lệ 

đáng kể của việc cung cấp đến từ quận Swat, nhưng thị phần của nó đã được 

giảm. Lý do cho sự suy giảm được xác định là chất lượng kém của các nguyên liệu 

cung cấp, chuỗi cung ứng quá dài do có quá nhiều tác nhân tham gia, và chiến lược 
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tiếp thị kém. Những vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách cải thiện từng mắt 

xích trong chuỗi cung ứng từ mắt xích đầu tiên đến người tiêu dùng cuối cùng, cải 

thiện các mối liên kết giữa tất cả các mắt xích trong chuỗi, và phát triển các hoạt 

động khai thác bền vững. Nghiên cứu chưa đề cập đến các yếu tố về thể chế và đề 

cập đến yêu cầu bảo tồn và phát triển bền vững của cây dược liệu, cũng như biện 

pháp rút ngắn chuỗi cung ứng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập 

cho người thu hoạch dược liệu [78].   

Kata và cộng sự (2006), với nghiên cứu “Phát triển ngành cây dược liệu ở 

miền Bắc Ấn độ: thách thức và cơ hội”. Đề tài đã chỉ ra các đặc tính chữa bệnh của 

các loài dược liệu, có những đóng góp quan trọng trong việc hình thành và phát 

triển các liệu pháp chữa bệnh truyền thống. Những tri thức chữa bệnh truyền thống 

mất đi do sự thất thoát các tài liệu bằng văn bản và thu nhập tương đối thấp của thầy 

thuốc chữa bệnh theo liệu pháp truyền thống này. Tuy nhiên, trong vài năm qua, y 

học cổ truyền đã lấy lại được công nhận rộng rãi do một đức tin trong y học cổ 

truyền cho thấy các tác dụng phụ ít hơn so với thuốc tây và đáp ứng yêu cầu cần 

thiết của y học cho dân số ngày càng tăng. Thông qua việc thực hiện thường xuyên 

tri thức y học cổ truyền từ các cây dược liệu sử dụng cho y học trong quá khứ và 

các mối quan tâm mới ở thời điểm hiện tại, nhu cầu tồn tại y học cổ truyền, kiến 

thức quý giá này của cây thuốc với mục đích phát triển các ngành cây thuốc trên 

khắp các tiểu bang khác nhau ở Ấn Độ. Do đó, mục tiêu chính của đề tài là để khám 

phá những tiềm năng về tài nguyên cây thuốc, để hiểu những thách thức và cơ hội 

với các lĩnh vực cây thuốc, và cũng để đề nghị khuyến nghị dựa trên những hiểu 

biết hiện tại cho việc thành lập và hoạt động trơn tru của ngành y học cổ truyền 

cùng với nâng cao đời sống của các cộng đồng còn thiệt thòi và khó khăn. Qua khảo 

sát cho thấy rằng miền bắc Ấn Độ tồn tại sự đa dạng phong phú của cây thuốc có 

giá trị, và các nỗ lực đang được thực hiện ở các cấp độ khác nhau để sử dụng bền 

vững nguồn tài nguyên này nhằm phát triển lĩnh vực cây thuốc. Nghiên cứu chỉ nêu 

rõ các yêu cầu cấp thiết, nhưng chưa đánh giá đúng các yếu tố ảnh hưởng đối với 

phát triển bền vững [62].  

 Tác giả Annie Abraham (2003), với đề tài “Tính bền vững của cây dược liệu ở 

Kerala, đánh giá kinh tế dưới giác độ thuần hóa và bảo tồn tài nguyên rừng”. 
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Nghiên cứu đánh giá vai trò kinh tế của cây thuốc đối với Kerala, phân tích các 

kênh tiêu thụ của các cây thuốc hoang dã; thu nhập và vấn đề khai thác tài nguyên 

rừng; đánh giá kinh tế của việc thuần hóa cây thuốc; tính bền vững cây thuốc thông 

qua quản lý thích hợp, chủ yếu nghiên cứu các mối liên kết chuỗi trong việc chia sẻ 

thông tin và lợi ích giữa các tác nhân. Tác giả nêu được phát triển bền vững cây 

thuốc phải đảm bảo giải quyết tốt môi trường trường sinh thái, đặc biệt bảo tồn và 

phát triển bền vững lâm nghiệp. Tác giả chủ yếu đánh giá dựa trên cơ sở định tính, 

chưa đi sâu mặt định lượng các yếu tố tác động đến tính bền vững của cấy thuốc, 

chưa nêu ra khung phân tích theo hướng phát triển bền vững [35].  

Robbins, CS (2000) với đề tài “Phân tích so sánh các chế độ quản lý và cơ chế 

giám sát thương mại cho cây nhân sâm Mỹ”. Công trình nghiên cứu đã nghiên cứu 

đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây nhân sâm hoang dã, và cách thức khai 

thác sâm hoang dã hợp lý để vừa bảo tồn vừa đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong 

nghiên cứu này tác giả đã đưa ra những vấn đề cần được thảo luận, đề xuất biện 

pháp xử lý những tồn tại yếu kém trong việc khai thác nguồn tài nguyên này [53]. 

Đề tài chưa đề cập đến các yêu cầu phát triển bền vững trên giác độ kinh tế, xã hội 

và môi trường mà chủ yếu đến nghiên cứu về mặt kỹ thuật. 

Tác giả Hee Sook Chung (2010), với công trình “Nghiên cứu vị giác thực phẩm 

có sâm”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là thăm dò tìm hiểu vị giác của người tiêu 

dùng thực phẩm có nhân sâm; xác định khẩu vị về thực phẩm có nhân sâm; mô tả 

những thay đổi vị giác của người tiêu dùng nước Mỹ về thực phẩm có phụ gia nhân 

sâm. Kết quả của nghiên cứu cho thấy qua các khảo sát thực nhiệm phản ánh được 

khẩu vị của người tiêu dùng nước Mỹ khác với khẩu vị của người tiêu dùng châu Á 

(Hàn Quốc). Việc sử dụng nhân sâm gia thêm vào các loại thức ăn như sô cô la, cafe 

sẽ làm gia tăng và thay đổi thị hiếu tiêu dùng của người tiêu dùng nước Mỹ, doanh số 

bán ra sẽ tăng hơn so với trước đó. Ngoài ra, có thể kết luận rằng, cần tăng cường 

quảng cáo, tiếp thị, thông tin để thay đổi thói quen của người tiêu dùng nước Mỹ với 

nhân sâm [58]. Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra khảo sát về thị hiếu của 

người tiêu dùng nước Mỹ đối với các sản phẩm có gia vị sâm, làm cơ sở cho việc 

thay đổi các sản phẩm chế biến có gia vị sâm đáp ứng nhu cầu thị trường thực phẩm. 

         Hiện nay, nghiên cứu và bảo tồn cây nhân sâm trên giác độ kinh tế chỉ có công 
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trình nghiên cứu với đề tài: “ Bảo tồn thông qua nuôi trồng ”–  Chính sách kinh tế, 

xã hội và những xem xét về sinh thái áp dụng trồng rừng sâm ở Pennsylvania của 

tác giả Burkhart (2011). Bảo tồn thông qua nuôi trồng là một phương pháp tiếp cận 

để bảo tồn thực vật hoang dã nơi các cá nhân được khuyến khích tạo điều kiện để 

quá trình chuyển đổi từ chỗ chủ yếu dựa vào nguồn sâm hoang dã thông qua khoanh 

nuôi bảo vệ sang hướng trồng rừng mới. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bảo tồn cây 

nhân sâm thông qua trồng rừng hợp lý thông qua các mô hình sản xuất nông lâm kết 

hợp góp phần gia tăng tính đa dạng sinh học, cải thiện môi trường sinh thái. Về 

phương diện xã hội tạo ra thu nhập cho người trồng rừng. Tuy nhiên, để làm được 

điều này cần phải có sự hỗ trợ tích cực từ chính phủ. Luận án đã phân tích được 

hiệu quả kinh tế từ 2 phương thức trông sâm từ hạt và từ mầm rễ, và đề xuất hệ 

thống giải pháp để bảo tồn và phát triển cây nhân sâm Mỹ. Đề tài không nghiên cứu 

về lĩnh vực phát triển bền vững trên các mặt kinh tế, xã hội và môi trường, chủ yếu 

nghiên cứu cách thức bảo tồn và hiệu quả kinh tế giữa các thức đó [47]. 

  Tóm lại, qua các công trình nghiên cứu trên đã chứng minh được vị trí vai trò 

đối với cây nhân sâm. Kết quả của các nghiên cứu đã khẳng định nhân sâm là loài 

cây hoang dã, nó có thể gieo trồng và phát triển nhằm tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu 

cầu thị trường trong và ngoài nước. Đây là cơ sở khoa học phục vụ cho việc nghiên 

cứu PTBV sâm Ngọc Linh trên cả 3 trụ cột quan trọng. Hầu hết các công trình 

nghiên cứu dựa trên các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành. Đối với các công 

trình lĩnh vực kinh tế các tác giả sử dụng phương pháp điều tra thống kế, phương 

pháp hạch toán kinh tế, đặc biệt là phương pháp chuyên gia. 

1.4.3. Kinh nghiệm phát triển bền vững sâm ở một số Quốc gia trên thế giới  

Qua nghiên cứu kinh nghiệm về phát triển bền vững cây Sâm ở các quốc gia 

trên thế giới cho thấy, muốn phát triển sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam cần phải rút 

ra những bài học kinh nghiệm sau:  

- Sâm là loài thực vật hoang dã có giá trị quý hiểm cần phải bảo tồn theo các 

phương thức khác nhau: khoanh nuôi bảo vệ rừng đối với Sâm hoang dã, nuôi trồng  

- Khai thác có chọn lọc theo mùa vụ hợp lý nhằm di trì khả năng tái sản xuất 

của cây nhân sâm; phát triển sản xuất theo hướng bền vững đảm bảo giải quyết tốt 

mối quan hệ giữa kinh tế, xã hội và môi trường.    
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- Bảo tồn gen là cần thiết và phát triển nuôi trồng với quy mô lớn để phát 

triển hàng sản phẩm thành hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất 

khẩu. Phát triển cây dược liệu, cây sâm luôn gắn với vấn đề sinh kế nông thôn, phát 

triển các mối liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng cả chiều dọc lẫn chiều ngang, 

chú trong khâu chế biến và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. 

- Phát triển cây nhân sâm tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, 

quản lý theo chuỗi giá trị, các doanh nghiệp chế biến là tác nhân trung tâm. Tăng 

cường công tác quản lý VSATTP.  

1.5. Phát triển sản xuất sâm Ngọc Linh ở Việt Nam 

1.5.1. Tình hình phát triển sâm ở Việt Nam 

Tại Kon Tum, để bảo tồn, bà con đồng bào dân tộc thiểu số đang tự trồng loại 

cây này. Các xã Măng Ri, Ngọc Lây và Tên Xăng (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum) nằm dưới chân núi Ngọc Linh được xem là thánh địa của loài sâm quý Ngọc 

Linh. Hiện tại, toàn huyện Tu Mơ Rông đã trồng được 178,8 ha sâm Ngọc Linh. 

Trong đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô 7,84 ha; doanh nghiệp tư nhân 

169 ha, còn lại của một số hộ dân tự trồng. 

UBND tỉnh Kon Tum cho biết 

đã triển khai dự án bảo tồn và phát 

triển sâm Ngọc Linh từ nay đến năm 

2022 với tổng vốn đầu tư trên 567 tỉ 

đồng. Dự án đầu tư khoa học công 

nghệ để xây dựng và hoàn thiện quy 

trình nhân giống dự kiến từ 4-5 triệu 

cây giống/năm; mở rộng diện tích 

trồng sâm đến năm 2022 sẽ đạt từ 

800-1.000 ha. Bên cạnh đó, dự án 

còn hoàn thiện quy trình công nghệ, xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm sâm 

Ngọc Linh. Dự án còn đưa ra giải pháp để xây dựng, phát triển thương hiệu quốc 

gia cho các sản phẩm sâm Ngọc Linh và được bảo hộ trên thế giới; bảo vệ và 

chống hàng giả cho thương hiệu sâm. 

Hình 1.2. Vườn sâm Ngọc Linh 

tại Trạm dược liệu Trà Linh- Quảng Nam 
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Tại Quảng Nam, được sự hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật của Viện Dược liệu 

và Trạm Dược liệu Trà Linh, người dân ở các xã: Trà Linh, Trà Cang, Trà Nam- 

huyện Nam Trà My đã tổ chức trồng sâm Ngọc Linh theo từng nhóm hộ và đem lại 

kết quả thiết thực. Theo kết quả khảo sát mới đây, ngoài 168 nghìn cây sâm Ngọc 

Linh trồng tập trung tại Trạm Dược liệu Trà Linh, hiện có gần 70 ha, với khoảng 

654 nghìn cây sâm Ngọc Linh được người dân trồng theo nhóm hộ đang phát triển 

tốt. Từ ngày đưa cây sâm Ngọc Linh vào trồng trong nhân dân đã giúp đồng bào các 

dân tộc thiểu số ở địa phương có thêm việc làm, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà 

còn biết cách làm giàu từ chính cây sâm Ngọc Linh. 

UBND tỉnh Quảng Nam đã trình Chính phủ đề án quốc gia về phát triển cây 

sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam). Theo mục tiêu của Đề án, đến giai đoạn 2015 - 

2020, phát triển 200 ha sâm với 2 triệu cây giống; từ năm 2025 sản xuất 500 - 1.000 

tấn sâm thương phẩm/năm, đưa VN xếp thứ 2 trên thế giới về sản xuất sâm (thứ tự 

hiện tại là Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Mỹ). Hàng năm sản xuất ra được 500 - 

1.000 tấn sâm thương phẩm. 

Hiện nay việc bảo tồn, nhân giống, phát triển diện tích trồng sâm Ngọc Linh 

đang được một số đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả. Tại Trạm dược liệu Trà 

Linh trực thuộc Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam, sau 

nhiều năm chăm sóc và mở rộng, diện tích gieo trồng sâm Ngọc Linh của Trung 

tâm đã phát triển từ 2 ha đến gần 10 ha. Sản lượng cây giống đạt trên 50.000 cây 

mỗi năm. Trạm Sâm TăkNgo của Huyện Nam Trà My quản lý, hiện nay đã có hơn 

1,0ha cây Sâm giống mẹ và đã phát triển tăng diện tích hơn 2ha. 

Tại chùa Thanh Quang, Đà Lạt (Lâm Đồng) Cty TNHH Xuất khẩu hoa lan 

Thanh Quang của thượng tọa - giám đốc Thích Huệ Đăng đã nghiên cứu nhân giống 

cây sâm Ngọc Linh thành công bằng phương pháp vô tính hoàn toàn sạch bệnh. Đến 

nay đã có hàng trăm ngàn cây sâm giống từ nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm 

được chuyển đi khắp nơi để trồng. 

Sâm Ngọc Linh có nhiều công dụng nhưng trồng với số lượng ít. Ngoài ra, 

tình trạng mất trộm sâm trong người dân thường xuyên xảy ra, nhiều hộ tự nhổ bán 

làm cạn kiệt nguồn cây giống. 
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Qua hơn 10 năm triển khai đề án "Khôi phục và phát triển cây sâm Ngọc 

Linh" tại xã Trà Linh (huyện Nam Trà My), số lượng cây sâm Ngọc Linh giảm hơn 

100 nghìn cây. Trong khi, diện tích đất rừng hội đủ điều kiện để phát triển cây dược 

liệu này lên đến hàng nghìn ha. Nguyên nhân chính là do chưa có cơ chế khuyến 

khích, hỗ trợ đủ mạnh để người dân vùng trồng sâm ổn định cuộc sống, tham gia 

tích cực vào công tác bảo tồn và phát triển loài dược liệu quý hiếm này. 

So với yêu cầu đặt ra, công tác bảo tồn, phát triển cây sâm quý này còn nhiều 

hạn chế, hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn. Vùng sâm nguyên liệu quá ít, 

số lượng sâm giống không đủ cung cấp cho nhu cầu phát triển; việc di thực chưa 

được tổng kết, đánh giá để tiếp tục triển khai; các nghiên cứu khoa học chưa mang lại 

hiệu quả thiết thực cho việc bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh; vấn đề chỉ dẫn địa 

lý, đăng ký thương hiệu chưa quan tâm đúng mức. Các sản phẩm được chế biến từ 

cây sâm Ngọc Linh, như: Rượu Diệp Linh Sâm (rượu ngâm từ lá), rượu sâm Ngọc 

Linh (rượu ngâm từ củ) hay như viên ngậm sâm Ngọc Linh, trà túi lọc sâm Ngọc 

Linh và nước bổ dưỡng sâm Ngọc Linh... còn quá khiêm tốn, đơn điệu, chủ yếu sản 

xuất thủ công… 

Tỉnh Kon Tum vừa đưa ra kế hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh từ 

nay đến năm 2022. Theo kế hoạch, sẽ mở rộng diện tích trồng Sâm Ngọc Linh đạt 

từ 800-1000 ha vào năm 2022...Đây là kế hoạch được đề ra trong dự án bảo tồn và 

phát triển sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum từ nay đến năm 2022. Dự án được chia 

thành 3 giai đoạn với tổng vốn đầu tư trên 567 tỷ đồng. 

Sâm Ngọc Linh là một trong bốn loại sâm quý nhất trên thế giới với rất 

nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe con người. Từ nay đến năm 2022, dự án sẽ 

đầu tư khoa học công nghệ để xây dựng và hoàn thiện quy trình nhân giống tạo 

ra số lượng cây giống lớn, dự kiến từ 4-5 triệu cây giống/năm; hoàn thiện quy 

trình công nghệ canh tác và mở rộng diện tích trồng Sâm, đến năm 2022 sẽ đạt từ 

800-1.000 ha sâm.Bên cạnh đó, dự án còn hoàn thiện quy trình công nghệ chế 

biến, xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm sâm Ngọc Linh; áp dụng các 

công nghệ mới trong thu hoạch, bảo quản, chiết xuất nhằm tạo được các sản 

phẩm có giá trị cao; xây dựng nhà máy chế biến với quy trình công nghệ hiện 

đại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. 
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Ngoài ra, dự án còn đưa ra giải pháp để xây dựng và phát triển thương hiệu 

quốc gia cho các sản phẩm sâm Ngọc Linh và được bảo hộ trên thế giới; bảo vệ 

cùng với việc chống hàng giả cho thương hiệu Sâm. Tỉnh Kon Tum cũng sẽ tiếp tục 

hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai dự án “Hoàn thiện quy trình công 

nghệ nhân giống, canh tác, mở rộng sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu 

quốc gia Sâm Ngọc Linh”. Đây là dự án đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê 

duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6/2013. 

Tóm lại, hiện tại sâm Ngọc Linh đã và đang phát triển ở tỉnh Kon tum và 

Quảng Nam nơi có những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc bảo tồn và phát 

triển sâm Ngọc Linh. Mỗi địa phương đều xây dựng chiến lược và quy hoạch bảo 

tồn và phát triển loài Sâm quý này. Cả hai tỉnh đều có điểm xuất phát giống nhau 

nên việc tham khảo và học hỏi kinh nghiệm của nhau chưa được quan tâm, những 

kết quả của sự thành công đang chờ phía trước. 

1.5.2. Các công trình nghiên cứu về sâm và dược liệu ở Việt Nam 

         Cùng với nhận thức chung của thế giới, Chính phủ Việt Nam đã xác định vai 

trò của cây dược liệu nói chung, cây sâm Ngọc Linh nói riêng đối với phát triển 

kinh tế xã hội của đất nước trên các mặt: kinh tế, xã hội, như góp phần giải quyết 

việc làm, tạo thu nhập và bảo vệ sức khỏe cho người dân. Thực tế cho thấy, nguồn 

cung cấp dược liệu ở nước ta chủ yếu là nguồn thực vật hoang dã, nhu cầu phòng và 

điều trị bệnh từ cây thuốc ngày càng cao, nguồn tài nguyên này có xu hướng cạn 

kiệt, nhiều cây thuốc trong đó có cây sâm Ngọc Linh có nguy cơ tuyệt chủng. Do 

đó, bảo tồn và phát triển cây dược liệu là vấn đề bức thiết đòi hỏi các nhà khoa học  

nghiên cứu, khám phá nhằm tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu để giải đáp những 

câu hỏi mà thực tiễn đặt ra. Trong số các công trình nghiên cứu về bảo tồn và phát 

triển về cây dược liệu, cây sâm Ngọc Linh phải được quan tâm nhất đó là: 

 Nguyễn Bá Hoạt và các đồng sự (2003), với đề tài “ Kết quả điều tra tiềm 

năng dược liệu một số huyện điểm tỉnh Quảng Nam, đề xuất giải pháp bảo tồn và 

phát triển”. Mục đích của đề tài là qua điều tra nắm được cơ bản tiềm năng nguồn 

tài nguyên dược liệu, bao gồm về thành phần loài – xây dựng được danh mục các 

loài cây thuốc và động vật làm thuốc; những loài đang được sử dụng nhiều có khả 

năng khai thác và những loài thuộc diện quí hiếm cần bảo vệ ở tỉnh Quảng Nam. Đề 
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xuất được phương hướng cũng như các giải pháp về mặt cơ chế, chính sách khai 

thác một cách hợp lý, đưa vào chế biến sử dụng, phục vụ cho nhu cầu bảo vệ sức 

khỏe của nhân dân. Đồng thời cũng đề xuất được các giải pháp bảo tồn đi đôi với 

phát triển nguồn tài nguyên dược liệu ở địa phương. Công trình sử dụng các phương 

pháp điều tra theo quy trình điều tra dược liệu của Bộ Y tế, bao gồm: điều tra điển 

hình, điều tra theo tuyến, thu thập mẫu, xử lý mẫu và xác định tên khoa 

học…Nghiên cứu cho thấy qua điều tra thực tế có 43 loài và nhóm là những cây 

thuốc có giá trị sử dụng phổ biến và kinh tế cao, hiện có trữ lượng khá lớn, có thể 

khai thác được ngay; đồng thời với danh mục khác bao gồm 36 loài và nhóm loài 

cây thuốc và gần 20 loài động vật làm thuốc quý hiếm, có trong Sách đỏ Việt Nam, 

cần chú ý bảo tồn. Từ thực tế điểu tra nghiên cứu, đề tài đã đề xuất một số giải pháp 

cụ thể nhằm góp phần khai thác hợp lý, bảo vệ và phát triển để sử dụng lâu bền tiềm 

năng dược liệu ở tỉnh Quảng Nam. Đề tài đã đưa ra một số nhận xét về hiện trạng và 

dấu hiệu suy giảm nguồn dược liệu, nguyên nhân suy giảm. Tuy nhiên, đề tài chủ 

yếu điều tra và xây dựng danh mục, phân loại động thực vật là nguồn nguyên liệu 

cho chế biến thuốc, không đi sâu vào tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân tác động đến 

trữ lượng các loài động thực vật theo các phương pháp định lượng mà chủ yếu là 

định tính, tính thuyết phục chưa cao, cũng như chưa đánh giá những đóng góp tích 

cực về các mặt phát triển kinh tế, xã hội và môi trường [11].    

 Đối với cây sâm Ngọc Linh, trước nguy cơ bị tuyệt chủng trong tự nhiên do 

khai thác quá mức, ngày 9 tháng 5 năm 2003 Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh 

Quảng Nam tổ chức “Hội thảo Bảo tồn và phát triển cây sâm Việt Nam nhằm xác 

định cơ sở khoa học, giải pháp tổ chức, cơ chế quản lý điều hành và đề xuất chế độ 

chính sách  cho việc bảo tồn và phát triển loài sâm quý hiếm của Việt Nam, gắn với 

việc chuyển đổi cây trồng, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc thiểu số 

sinh sống ở miền núi của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Tại Hội thảo có nhiều 

bài viết tham luận nêu lên vị trí, vai trò và lợi ích của cây sâm Ngọc Linh, đề xuất 

các giải pháp chủ yếu bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh.  Hội thảo đã đi đến kết 

luận cần có các dự án lớn, dài hạn và đồng bộ cho việc phát triển và bảo tồn sâm 

Ngọc Linh, cụ thể xây dựng chính sách quốc gia cho cây sâm Ngọc Linh tạo điều 

kiện và đầu tư thỏa đáng đúng với giá trị và tầm vóc vốn có của cây sâm Ngọc Linh. 
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Nhìn chung các bài tham luận chỉ đi sâu vào yếu tố kỹ thuật để bảo tồn, chưa đề cặp 

đến các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong mối quan hệ trụ cột  của việc 

định hướng phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. 

 Tháng 12 năm 2008, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức “Hội 

thảo về khai thác, phát triển và xây dựng thương hiệu sâm Việt Nam”. Hội thảo báo 

cáo nhiều công trình nghiên cứu trên tất cả các phương diện về nghiên cứu thành 

phần hóa học, các dược tính của sâm Ngọc Linh, đánh giá kết quả khả năng di thực 

sâm Ngọc Linh ở những địa phương có điều kiện tự nhiên tương đồng. Hầu hết các 

báo cáo chủ yếu nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển, đề xuất các giải pháp 

bảo tồn sâm Ngọc Linh qua việc phát triển trồng trọt, xây dựng quy trình kỹ thuật 

trồng, xây dựng các quy chuẩn cho sản phẩm sâm Ngọc Linh để xây dựng thương 

hiệu. Hội thảo chưa đề cặp đến chính sách phát triển theo hướng bền vững về kinh tế, 

xã hội và môi trường.   

 Ngoài ra, còn có các bài viết của các tác giả đăng trên các thông tin đại chúng 

như báo, tạp chí khoa học. Tuy nhiên, hầu hết tập trung đến các yếu tố kỹ thuật về 

trồng, chế biến và đánh giá tiềm năng phát triển của cây sâm Ngọc Linh. Hiện tại, 

chưa có một công trình nghiên cứu về phát triển bền vững sâm Ngọc Linh có tính hệ 

thống với một quan điểm, khung nghiên cứu rõ ràng. 

1.5.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho phát triển sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam 

      Cây sâm Ngọc Linh do yếu tố điều kiện tự nhiên quy định, nên ở Việt Nam chỉ 

có tỉnh Kon Tum và Quảng Nam thực hiện việc bảo tồn và phát triển. Trong những 

năm qua cả hai địa phương tiến hành công tác quy hoạch vùng trồng sâm Ngọc 

Linh. Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều bất cập trong việc thực thi chính sách bảo 

tồn và phát triển sâm Ngọc Linh. So với các nước trên thế giới thì quy mô phát triển 

vùng trồng Sâm còn nhỏ bé, công tác bảo tồn mới chỉ là bước đầu trong khâu gieo 

ươm, quy trình kỹ thuật trồng chưa được nghiên cứu sâu. Tình hình trồng Sâm 

mang nặng tính tự phát của người dân, các mối liên kết trong ngành hàng còn yếu. 

 Từ  kết quả nghiên cứu  phát triển bền vững của các nước trên thế giới, chúng 

ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững 

sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam: 

 - Quy hoạch vùng sâm Ngọc Linh theo hướng phát triển bền vững, chú trọng 

bảo tồn nguồn gen gắn với bảo tồn sự đa dạng sinh học rừng; 
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 - Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh, hình thành các mối liên 

kết giữa các tác nhân trong chuỗi, gắn việc chế biến thuốc với vùng nguyên liệu 

sâm Ngọc Linh;  

 - Tăng cường trao quyền cho cộng đồng dân cư nơi có rừng, gắn phát triển bền 

vững sâm Ngọc Linh với phát triển các loại rừng.  

           Hiện nay, số các công trình nghiên cứu phát triển bền vững các loài cây dược 

liệu và cây nhân sâm không nhiều, đặc biệt ở nước ta các công trình nghiên cứu chủ 

yếu tập trung vào một khía cạnh cụ thể như thị trường, quản lý và bảo tồn được 

đăng tải trên các tạp chí và trang tin trên các website. Hiện tại ở Quảng Nam chưa 

có công trình nghiên cứu nào về phát triển bền vững sâm Ngọc Linh có tính hệ 

thống cả về lý luận và thực tiễn. Vì vậy, đề tài nghiên cứu phát triển bền vững sâm 

Ngọc Linh của tác giả là công trình nghiên cứu độc lập của tác giả luận án, thể hiện 

được tính bảo tồn và khả năng kiểm soát loài sâm Ngọc Linh. Khung nghiên cứu sẽ 

xem xét các yếu tố cấu thành sự phát triển bền vững sâm Ngọc Linh về kinh tế, xã 

hội, môi trường và mối quan hệ giữa các yếu tố trên. 

Kết luận chương 1 

Trên cơ sở thảo luận những quan niệm khác nhau của các tác giả, có thể khái 

quát PTBVSNL là sự phát triển của ngành hàng đảm bảo bảo vệ môi trường sinh 

thái rừng, không giảm cấp tài nguyên rừng; bền vững về kinh tế; được chấp nhận về 

phương diện xã hội. Hay nói cách khác, phát triển bền vững sâm Ngọc Linh vừa 

theo hướng đạt năng suất cao hơn, vừa bảo vệ, giữ gìn tài nguyên rừng đảm bảo sự 

cân bằng có lợi về môi trường và ổn định về mặt xã hội. Phát triển bền vững về mặt 

kinh tế đó là sự gia tăng sản lượng, sản xuất sâm Ngọc Linh  phải hiệu quả và ổn 

định; về mặt xã hội là việc giảm đói nghèo, tạo việc làm, bình đẳng giữa các đối 

tượng trong phát triển sâm Ngọc Linh; còn về mặt môi trường đó là đa dạng sinh 

học và thích nghi, bảo tồn tài nguyên rừng và ngăn chặn ô nhiễm. 

PTBVSNL do đặc điểm của sản xuất sâm Ngọc Linh quyết định, tạo ra những 

đặc điểm riêng khác với phát triển trong nông nghiệp và phí nông nghiệp: 

Sản xuất sâm Ngọc Linh gắn liền với điều kiện tự nhiên như đất đai, nguồn 

nước và các nguồn lực tài nguyên rừng; Đối tượng sản xuất là cây trồng, phụ thuộc 

chặt chẽ với môi trường sống dưới tán rừng tự nhiên và yếu tố duy trì con giống rất 
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quan trọng; Sản xuất sâm Ngọc Linh gắn liền với nông thôn, gắn liền với các yếu 

nguồn lực ở mỗi địa phương; Sản phẩm nông nghiệp chịu tác động của thị trường, 

giả cả, nhu cầu thị trường. Sản xuất nông nghiệp thường tồn tại quy luật được mùa 

thì rớt giá, do sản lượng cung nhiều giá giảm. Sản xuất nông nghiệp bền vững phải 

chú ý đến tính thời vụ.  Hiệu quả kinh tế cây trồng sâm Ngọc Linh là điều kiện duy 

nhất khuyến kích người dân mở rộng quy mô sản xuất. Ngược lại, hiệu quả thấp sẽ 

được thay thế với các sản phẩm khác; cây sâm Ngọc Linh là cây dược liệu quý 

hiếm, do vậy công tác bảo tồn và phát triển bền vững luôn được coi là vấn đề cấp 

thiết, các hoạt động nuôi trồng sâm Ngọc Linh gắn liền với việc quản lý và bảo vệ 

tài nguyên rừng. 

Trên cơ sở phân tích đặc điểm và các nội dung PTBVSNL, tác giả xác định 

bốn yếu tố chủ yếu quyết định PTBVSNL bao gồm điều kiện tự nhiên, áp dụng 

khoa hoc công nghệ, tác động của chính sách, nguồn dược liệu. Các giải pháp 

PTBVSNL cũng được tổng hợp bao gồm các hoạt động nâng cao năng lực của 

người sản xuất kinh doanh; nghiên cứu phát triển thị trường, đầu tư và đổi mới công 

nghệ và kỹ thuật sản xuất kinh doanh; sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên cho 

PTBVSNL; xây dựng chính sách hợp lý và hỗ trợ và đầu tư công cho PTBVSNL. 
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CHƯƠNG 2   

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam  

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam 

2.1.1.1. Vị trí địa lý 

Quảng Nam nằm ở vị trí trung độ của đất nước, thuộc vùng phát triển kinh tế 

trọng điểm miền Trung, nằm trên trục giao thông Bắc –Nam về đường sắt, đường 

bộ, đường biển và đường hàng không. Là tỉnh thuộc khu vực Nam Trung bộ với 

diện tích tự nhiên 10.406,83km2. Phía bắc giáp Tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố 

Đà Nẵng; phía nam giáp Tỉnh Quảng Ngãi; phía tây giáp Nước CHDCND Lào và 

Tỉnh Kon Tum; phía đông giáp Biển Đông. Có tọa độ địa lý: từ 14057’10’’ đến 

16003’50’’ vĩ độ bắc; từ 107012’40’’ đến 108044’20’’ kinh độ đông. Có 18 đơn vị 

hành chính trực thuộc gồm: Thành phố Tam Kỳ- là trung tâm chính trị kinh tế văn 

hóa của tỉnh; thành phố 

Hội An, thị xã Điện Bàn 

và 15 huyện: Duy Xuyên, 

Đại Lộc, Quế Sơn, Nông 

Sơn, Thăng Bình, Phú 

Ninh, Tiên Phước, Hiệp 

Đức, Phước Sơn, Đông 

Giang, Tây Giang, Nam 

Giang, Bắc Trà My và 

Nam Trà My.  

Huyện Nam Trà 

My là huyện miền núi 

cao của tỉnh Quảng Nam, 

có vị trí địa lý vào 

khoảng: 15057’ độ vĩ 

Sâm Ngọc Linh 

Hình 2.1. Bản đồ địa lý tỉnh Quảng Nam 
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Bắc và 108009’ độ kinh đông; cách tỉnh lỵ gần 100 km về hướng Tây Nam. Có diện 

tích tự nhiên:  82.253 ha; phía đông giáp huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) và 

huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum); phía tây giáp huyện Phước Sơn; phía bắc giáp 

huyện Bắc Trà My; Phía nam giáp các huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông thuộc tỉnh 

Kon Tum. Có 10 xã trực thuộc gồm: Trà Dơn, Trà Leng, Trà Mai, Trà Tập, Trà 

Don, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Cang, Trà Nam và Trà Linh. Căn cứ vào các tài liệu 

nghiên cứu về sâm Ngọc Linh  cho thấy sâm Ngọc Linh  phân bố trên vùng sinh 

thái hẹp, quanh đỉnh núi Ngọc Linh, dưới các tán rừng nguyên sinh thuộc địa phận 

của 3 huyện là Trà My của tỉnh Quảng Nam, Đắk Glei và Tu Mơ Rông của tỉnh 

Kon Tum. Vùng sinh trưởng và phát triển của Sâm Ngọc Linh  nằm hoàn toàn trên 

dãy núi Ngọc Linh, có tọa độ địa lý trong khoảng từ 140 44’ đến 150 13’ vĩ độ Bắc 

và từ 1070 45’ đến 1080 10’ kinh độ Đông, đây cũng là giới hạn xa nhất về phía 

Nam (trong khoảng 150 vĩ Bắc) của bản đồ phân bố chi Panax L. trên Thế giới. Bởi 

vì, hai loại sâm cùng họ với Sâm Ngọc Linh  là sâm Triều Tiên và sâm Trung Quốc 

đều sinh trưởng và phát triển ở vùng ôn đới và hàn đới, từ 230 vĩ độ Bắc trở lên, chỉ 

riêng Sâm Ngọc Linh  là sinh trưởng và phát triển ở vùng khí hậu nhiệt đới. Đây 

chính là một tính đặc thù tạo ra đặc trưng riêng biệt của Sâm Ngọc Linh [20] [21]. 

2.1.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo 

Quảng Nam có địa hình phức tạp, phía tây là dãy Trường Sơn, phía nam và 

phía bắc đều được án ngự bởi các ngọn núi cao, có địa hình thấp dần từ Tây sang 

Đông với độ chênh cao nên giao thông trong vùng rất khó khăn.  

Huyện Nam Trà My nằm ở phía tây nam của tỉnh Quảng Nam nên địa hình 

phức tạp hầu hết đồi núi đất đốc, nhiều thung lũng chằng chịt bị chia cắt bởi nhiều 

sông suối, đất lâm nghiệp chiếm diện tích lớn, đất nông nghiệp phân tán, nhỏ lẻ. 

Vùng sâm Ngọc Linh sinh sống chủ yếu phân bố ở các xã vùng núi cao thuộc 

khối núi Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Khối núi Ngọc Linh là 

khối núi cao thứ hai tại Việt Nam, là một phần của Nam Trường Sơn. Khối núi này 

nằm trên phần cao nguyên phía Bắc Tây Nguyên, Việt Nam, tại địa phận các tỉnh 

Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai. Khối núi này chạy theo hướng Tây 

Bắc - Đông Nam bắt đầu với ngọn núi Ngọk Lum Heo, núi Mường Hoong, Ngọc 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_B%E1%BA%AFc
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_B%E1%BA%AFc
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam
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Linh, Ngọc Krinh, Ngọk Tem, Ngọk Roo với độ cao trung bình khoảng 800 - 2.600 

m. Đỉnh núi cao nhất là đỉnh Ngọc Linh (2.598 m), Ngọk Tu Măng (1.994 m), Ngọk 

Puôk (2.370 m), Ngọk Păng (2.378 m). Khối núi Ngọc Linh có độ phân cách mạnh, 

độ dốc lớn, có nhiều thung lũng hẹp và sâu. 

Căn cứ vào đặc điểm phân bố, cây Sâm Ngọc Linh  sinh sống từ độ cao 1.800 

m trở lên, nơi có mật độ che phủ rừng trên 80 %, cây sâm sinh trưởng và phát triển 

tốt. Tiến hành xử lý thống kê trên bản đồ độ cao đã xác định được đặc thù về độ cao 

của vùng nghiên cứu là từ 1.800 m đến 2.500 m [20] [21]. 

2.1.1.3. Đặc điểm sông ngòi, thủy văn 

Toàn tỉnh có 2 hệ thống sông chính, phía bắc và tây bắc có hệ thống sông Vu 

Gia, phía nam có hệ thống sông Thu Bồn bao gồm các sông Nước Oa, sông Tranh, 

sông Trường Giang. Đặc điểm dòng chảy của các sông có 2 mùa rõ rệt, mùa kiệt từ 

tháng 1 đến tháng 9, mùa lũ từ tháng 10 đến tháng 12. Lượng nước trên các sông 

vào mùa lũ rất lớn, thường gây thiệt hại cho người dân sống trên thượng nguồn cả 

hạ nguồn. 

Vùng phân bố sâm Ngọc Linh với độ cao trên 1.800 m, có hệ thống rừng tự 

nhiên che phủ lớn, đặc biệt là tầng thảm mục dày chính là nơi lưu trữ và phát xuất 

nguồn nước cho các con sông, suối lớn trong vùng. Trong vùng trồng sâm chỉ có hệ 

thống các con suối nhỏ đổ vào và các hệ thống sông lớn như: Lưu vực sông Đăk Psi 

nằm trong địa bàn huyện Tu Mơ Rông có diện tích lớn nhất tập trung ở phía Đông - 

Nam huyện; gồm các hệ thống suối như: Suối nước Chim, suối Đăk PSi, suối Đăk 

Lây, suối Đăk Ter, suối Đăk Xe,... Lưu vực sông Đăk Tờ Kan thuộc địa bàn huyện 

Tu Mơ Rông chủ yếu ở phía Tây - Nam của huyện. Các suối thuộc lưu vực sông Pô 

Kô phân bố chủ yếu ở phía Tây - Bắc huyện. Ngoài ra trong vùng còn có các suối 

đầu nguồn chảy ra phía Bắc của khối núi Ngọc Linh đổ vào các sông như Vu Gia, 

sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam, sông Trà Khúc thuộc tỉnh Quảng Ngãi,... 

Nhìn chung, vùng trồng sâm Ngọc Linh  tuy không có các hệ thống các suối lớn, 

nhưng lại có hệ số che phủ và hệ tầng thảm mục dày đã tạo cho vùng có độ ẩm cao, 

khả năng giữ nước tốt rất phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây sâm Ngọc Linh [21]. 
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2.1.1.4. Đặc điểm khí hậu 

Toàn tỉnh nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình hằng năm 

24,50C. Lượng mưa trung bình từ 2.835mm/năm tập trung vào từ tháng 9 đến tháng 

12 hằng năm. Độ ẩm 87%. Gió Tây nam thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 8, tạo 

cho khí hậu trong vùng khô nóng và dễ xãy ra cháy rừng. Gió Đông bắc có xuất hiện 

từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau song tác hại không đáng kể. Bão thường xuất hiện từ 

tháng 3 đến tháng 12, tập trung cao nhất vào tháng 10 và tháng 11. 

Huyện Nam Trà My, khí hậu có 02 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 9 đến 

tháng 1 năm sau, mùa khô, từ tháng 2 đến tháng 8; nhiệt độ thấp nhất 70C, nhiệt độ 

cao nhất 320c; độ ẩm bình quân trong năm là: 88%; số giờ nắng trong năm là: 1.874 

giờ. Lượng mưa trung bình hằng năm 670-770mm. 

Ngọc Linh là khối núi cao vì thế, đây chính là nơi giao thoa của hai khối 

không khí, gồm: Khối không khí gió mùa Đông bắc và khối không khí Tây nam. 

Ngoài ra, với các đặc thù về độ cao, mật độ che phủ cao,... đã tạo ra vùng khí hậu Á 

nhiệt đới rất phù hợp với yêu cầu về sinh thái của Sâm Ngọc Linh . Điều kiện khí 

hậu của vùng này có những đặc điểm khác biệt rất lớn so với các vùng xung quanh, 

như: lượng mưa lớn, độ ẩm cao, lượng bốc hơi thấp, nhiệt độ thấp,... 

Chế độ mưa của có sâm Ngọc Linh  phụ thuộc vào ảnh hưởng của 2 khối 

không khí. Lượng mưa từ tháng Năm cho đến tháng Mười là do tác động của gió 

mùa Tây Nam mang lại và từ tháng Mười Một đến tháng Tư năm sau do tác động 

trực tiếp của gió mùa Đông Bắc. Sườn phía Đông Bắc (vùng núi cao của huyện 

Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) lượng mưa tập trung cao, với lượng mưa bình quân 

đạt từ 2.800 - 3.200 mm; đối với sườn Tây Nam lượng mưa thấp hơn ở sườn Đông 

với tổng lượng mưa trung bình năm đạt từ 2.600 - 2.800 mm. Vùng trồng sâm Ngọc 

Linh  có tổng lượng mưa trung bình năm đạt từ 2.600 - 3.200 mm. 

Nhìn chung, nhiệt độ có chiều giảm dần từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, 

phụ thuộc nhiều vào độ cao, các mùa trong năm,... Mặc dù vùng trồng Sâm Ngọc 

Linh  nằm trong vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu nhưng do phân bố ở độ cao trên 

1.800 m nên nền nhiệt độ trung bình có giá trị thấp hơn rất nhiều so với các vùng 

khác ở dưới thấp. 
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Kết quả phân tích, xử lý sự biến thiên theo không gian và độ cao của yếu tố 

nhiệt độ của các trạm cho thấy nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất đạt dưới 10 OC; 

nhiệt độ trung bình tháng cao nhất khoảng 20OC. Tổng lượng nhiệt cả năm đạt dưới 

7.500OC. Nhiệt độ tại khu vực phía Tây nam cao hơn khu vực Đông bắc, phổ biến từ 2 

- 4OC. Nhiệt độ không khí đạt thấp nhất vào tháng 12, tháng 1, đạt cao nhất vào tháng 

4, tháng 5. Nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 15,0 - 18,5 OC. Tháng 12 đến tháng 1 

năm sau có nhiệt độ thấp nhất, trung bình khoảng 8 - 11 OC, có những năm nền nhiệt 

độ tối thấp dao động từ 5,5 - 8,5 OC. Tháng 4, tháng 5 có nhiệt độ cao nhất, trung bình 

khoảng 22 - 23 OC. Các tiêu chuẩn nhiệt độ trung bình, tối cao, tối thấp và diễn biến 

nhiệt độ các tháng đều thích hợp với yêu cầu của cây sâm. Tại các thời kỳ sinh trưởng 

và phát triển của cây sâm nhiệt độ trung bình khoảng 18 OC, đây là ngưỡng nhiệt độ 

thích hợp với cây sâm. Theo nhiều nghiên cứu ngưỡng thích hợp về nhiệt độ cho sâm 

là ban ngày từ 20 - 23 OC và ban đêm từ 15 - 18 OC.  Kết quả quan trắc cho thấy biên 

độ nhiệt giữa ngày và đêm tại vùng trồng sâm là từ 8 - 9 OC, cũng là một yếu tố rất phù 

hợp với sinh trưởng của cây sâm. Khi so sánh với các yêu cầu sinh thái, có thể thấy 

rằng không có tháng nào trong năm có nhiệt độ trung bình lớn hơn 23 OC, chứng tỏ yếu 

tố nhiệt độ tại các vùng này thích hợp cao đối với cây sâm [21]. 

Độ ẩm tương đối biến đổi theo thời gian rõ rệt hơn không gian, vừa có biến 

đổi tuần hoàn theo ngày, theo năm vừa biến đổi từ năm này sang năm khác. Độ ẩm 

tại vùng trồng sâm cao hơn các vùng khác, với độ ẩm trung bình hàng năm đạt từ 86 

- 87 %, tháng cao nhất (tháng 8) đạt 94 - 95 %. Nguyên nhân do phân bố trên độ 

cao, mật độ che phủ cao, nền nhiệt độ thấp, lượng mưa cao, đồng thời thường xuyên 

bị che phủ của các đám mây mù mang hơi ẩm đã tạo nên độ ẩm cao cho vùng này. 

Độ ẩm trung bình năm của vùng phát triển sâm khoảng 85,5 - 87,5 %, sự chênh lệch 

độ ẩm giữa các tháng là khá lớn, dao động từ 5 - 7 %. Độ ẩm tương đối có cực trị 

như sau: độ ẩm cực đại thường xuất hiện từ tháng Bảy đến tháng 9 với khoảng từ 89 

- 94 % và độ ẩm cực tiểu thường xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, nhưng 

đạt thấp nhất là từ tháng 2 đến tháng 4 với khoảng từ 77 - 82 %; trong khi tại các 

vùng xung quanh có độ ẩm trung bình từ 85 - 89 % vào mùa ẩm cao và từ 76 - 82 % 
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vào mùa ẩm thấp. Thời kỳ có độ ẩm cao trùng thời kỳ hoạt động của gió mùa Tây 

nam trong mùa mưa và thời kỳ có độ ẩm thấp trùng với thời kỳ hoạt động của gió 

mùa Đông bắc trong mùa khô [21]. 

Nhìn chung, độ ẩm không khí của vùng sâm khá thuận lợi cho sự sinh trưởng 

và phát triển của cây sâm. Trong mùa mưa, lượng ẩm tăng cao, tao điều kiện thuận 

lợi trong thời kỳ cây sâm sinh trưởng, phát triển thân lá và hoa, đến tháng 10 độ ẩm 

bắt đầu giảm dần cũng chính là thời kỳ củ sâm phát triển, trùng với thời kỳ cây sâm 

bắt đầu vào giai đoạn ngủ đông. 

Tại vùng trồng sâm Ngọc Linh có lượng bốc hơi thấp hơn so với các vùng 

khác. Vùng trồng sâm có tổng lượng bốc hơi trung bình năm từ 670 - 800 mm, còn 

ở các vùng khác dưới thấp từ 850 - 1.000 mm. Vì lượng bốc hơi có xu hướng giảm 

dần theo hướng Đông - Tây và Nam - Bắc. Lượng bốc hơi cực đại là vào tháng 4 

đến tháng 6 (375 mm) và cực tiểu vào tháng 8 đến tháng 10 (≤ 30 mm)[21]. 

2.1.1.5. Thổ nhưỡng và thảm thực vật 

Quảng Nam với diện tích 1.043,8 nghìn ha, thổ nhưỡng được phân thành 9 

nhóm đất khác nhau: cồn cát và đất cát ven biển, đất phù sa, đất xám bạc màu, đất 

đỏ vàng, đất thung lũng .. Nhóm đất vàng đỏ ở khu vực trung du, miền núi thích 

hợp với cây rừng, cây công nghiệp dài ngày, cây dược liệu. Thổ nhưỡng của huyện 

Nam Trà My chủ yếu là đất Feralit đỏ vàng đặc trưng của khu vực vùng núi cao 

Miền trung tây nguyên (>700m so với mực nước biển) 

Vùng trồng sâm Ngọc Linh, đất hầu hết có thành phần cơ giới trung bình 

đến nặng, tầng mặt thành phần cơ giới thường là thịt pha sét và cát, ở các tầng 

dưới thành phần cơ giới thường là thịt pha sét. Từ các kết quả nghiên cứu của 

các nhà thổ nhưỡng cho thấy tầng đất mặt được hình thành bởi lớp phủ xác thực 

vật là chủ yếu. Độ dày tầng đất mặt ở mỗi vùng là khác nhau, tuy nhiên sự khác 

nhau là không nhiều, độ dày của lớp đất mặt của đất vùng sâm Ngọc Linh trong 

khoảng 18 - 20 cm. 

Đối với vùng trồng sâm Ngọc Linh chủ yếu là vùng rừng tự nhiên, với rừng 

lá rộng thường xanh, tre nứa và lá kim. Đây là một trong những vùng còn nhiều 
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rừng tự nhiên với nhiều chủng loại gỗ và động vật quý hiếm, cần được bảo vệ và 

khai thác có hiệu quả. Ngoài trữ lượng gỗ, rừng còn có nhiều lâm đặc sản dưới tán 

rừng quý hiếm và có giá trị như trầm hương, song mây,... và đặc biệt là các loại cây 

dược liệu như: sâm Ngọc Linh, sơn tra, ngũ vị tử, hồng đẳng sâm,...Che bóng là yêu 

cầu bắt buộc đối với cây sâm Ngọc Linh vì là loại cây ưa bóng và thường sinh 

trưởng và phát triển dưới các tán rừng kín thường xanh cây lá rộng đôi khi xen cả 

cây lá kim với độ che phủ đạt trên 80 %. Qua các tài liệu và kết quả điều tra nhận 

thấy vùng trồng sâm Ngọc Linh hầu hết đều năm trong vành đai rừng phòng hộ 

(được hiểu là rừng nguyên sinh) của cả hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam cùng với 

mức độ ảnh hưởng của con người chưa nhiều nên đã tạo ra tầng mùn dưới các thảm 

mục dày rất phù hợp với sinh trưởng và phát triển của cây sâm Ngọc Linh [18]. 

Nhìn chung điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, khí hậu thủy văn, thổ nhưỡng đã 

tạo cho huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam một tiềm năng và lợi thế để phát triển 

nông lâm nghiệp nói chung, đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh để trở thành cây hàng 

hóa có giá trị kinh tế cao. 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam 

2.1.2.1. Dân số và lao động 

Tính đến hết năm 2012, dân số Quảng Nam là 1.435.629 người, với mật độ 

dân số trung bình là 139 người/km2; có 4 tộc người thiểu số cư trú lâu đời là người 

Cơ Tu, người Co, người Gié Triêng, người Xê Đăng và một số tộc người thiểu số 

mới di cư đến với tổng số dân trên 10 vạn người, chiếm 7,2% dân số toàn tỉnh. Với 

81,4% dân số sinh sống ở nông thôn, Quảng Nam có tỷ lệ dân số sinh sống ở nông 

thôn cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước. 

- Quảng Nam có lực lượng lao động dồi dào, với trên 887.000 người (chiếm 

62% dân số toàn tỉnh), trong đó lao động ngành nông nghiệp chiếm 61,57%, ngành 

công nghiệp và xây dựng là 16,48% và ngành dịch vụ là 21,95%. 

Dân số toàn huyện Nam Trà My năm 2014 là 26.960 người, chủ yếu là đồng 

bào các dân tộc Ca Dong chiếm 52,5%, Xêđăng chiếm 35,2%, Mơnoong chiếm 

7,3%, Kinh chiếm 4,3%, Cor chiếm: 0,1% và các dân tộc khác chiếm 0,06%; Dân 

cư phân tán, mật độ dân số bình quân khoảng: 29 người/km2. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%C6%A1_Tu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%C6%A1_Tu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Co
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Gi%C3%A9_Tri%C3%AAng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_X%C6%A1_%C4%90%C4%83ng
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Tình hình đời sống nhân dân: Đời sống đồng bào các dân tộc huyện còn rất 

nhiều khó khăn, cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp làm lúa rẫy 

một vụ. Tình trạng đói giáp hạt còn xảy ra ở nhiều nơi. Tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. 

Theo quy định của Bộ LĐTB&XH, các xã được xác định là xã nghèo khi các 

xã này có 25% hộ nghèo trở lên và chưa đủ 3 trong 6 hạng mục cơ sở hạ tầng thiết 

yếu, bao gồm đường giao thông, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, điện sinh 

hoạt và chợ. Cụ thể, xã đó có dưới 30% số hộ dân sử dụng nước sạch; dưới 50% số 

hộ sử dụng điện sinh hoạt; chưa có đường ôtô đến trung tâm xã hoặc ôtô không đi 

lại được; số phòng học chỉ đáp ứng được dưới 70% nhu cầu học sinh; chưa có trạm 

y tế xã hoặc có nhưng là nhà tạm; chưa có chợ hoặc chợ tạm. 

Căn cứ theo các tiêu chí trên, hiện nay toàn huyện Nam Trà My có 10 xã 

được xác định là xã nghèo và xã Trà Linh là một trong những xã nghèo nhất và ở 

trên độ cao nhất của ngọn núi Ngọc Linh. 

Đến năm 2014, toàn huyện Nam Trà My có 98,48% dân số sống ở khu vực 

nông thôn và có tới 86,9% sống bằng nghề nông lâm nghiệp, điều này cho thấy các 

nông hộ thu nhập chủ yếu là từ sản xuất nông lâm nghiệp. Với 10 xã nghèo của 

huyện, trong những năm qua, bằng sự nỗ lực cố gắng của địa phương và việc thực 

hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ, tỉnh Quảng Nam và huyện 

Nam Trà My đã tạo ra một số nghề cho con em hộ nghèo, tập huấn hướng dẫn kỹ 

thuật cho chủ hộ và người lao động nghèo, đến nay số hộ nghèo của huyện Nam Trà 

My đã giảm được 13 hộ (theo Báo cáo UBND huyện Nam Trà My năm 2014, toàn 

huyện  có 201 hộ nghèo so với 249 hộ nghèo của năm 2013) (xem phụ lục Bảng 1).  

2.1.2.2. Tình hình sử dụng đất đai 

Qua Đồ thị 2.1 cho thấy, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là gần 82,55 

ngàn ha ổn định qua 3 năm 2010-2012. Trong đó, tỷ trọng đất nông nghiệp qua 3 năm 

không tăng, chiếm 3,11% DT đất tự nhiên, cho thấy địa phương chưa có chuyển số 

lượng DT đất chưa sử dụng cho nông nghiệp sang đất nông nghiệp, DT đất này còn 

chiếm tỷ trọng lớn 44,67%. Trong đất trồng cây lâm nghiệp thì diện tích đất trồng sâm 

Ngọc Linh  giai đoạn năm 2010 -2012 tăng từ 59,15 ha (2010) lên 61,35 ha (2012). 
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Tổng diện tích đất tự nhiên của 10 xã nghèo là 44.380 ha/82.546 ha tổng diện tích đất 

tự nhiên của toàn huyện Nam Trà My. Trong đó, xã Trà Linh có diện tích đất nông 

nghiệp là  694,33ha trong 9.917,98 ha diện tích đất tự nhiên.  Mặc dù các hộ nghèo tại 

xã Trà Linh của huyện Nam Trà My đều có đất thổ cư nhưng đều nằm trên đồi núi cao 

và cơ sở hạ tầng của các hộ này còn nhiều khó khăn, chủ yếu là nhà tạm, số hộ có bán 

kiên cố rất ít.  

Đất sản xuất nông nghiệp của các hộ chủ yếu là đất được Nhà nước giao theo 

nghị định 64/NĐ-CP, trung bình mỗi khẩu được giao từ 540 – 750 m2 và được chia 

thành 8 – 13 mảnh theo số khẩu của từng hộ, tuy nhiên không phải mảnh ruộng nào 

của hộ nghèo cũng có thể làm 2 vụ /năm, ngoài ra các hộ nghèo của xã Trà Linh còn 

được giao một số diện tích rừng để phát triển lâm nghiệp. Do sản xuất nông nghiệp 

có lợi nhuận thấp và những vùng có thể phát triển cây vụ đông quá khó khăn về tưới 

nên trong vài năm gần đây diện tích cây trồng của các xã nghèo cũng như các vùng 

khác của Nam Trà My giảm đi đáng kể.  

74.79%

2.89%21.67%

0.15%

0.49%

DT đất nông nghiệp DT đất lâm nghiệp DT Chuyên dùng

DT đất ở DT đất chưa sử dụng
 

Đồ thị 2.1. Tình hình sử dụng đất tại huyện Nam Trà My năm 2014 

Đa số diện tích đất các hộ được giao đều canh tác cây lương thực (lúa, ngô, 

đậu, rau) phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi gia đình là chính, số sản phẩm nông 

nghiệp dư thừa của hộ nghèo để bán không đáng kể. Tuy nhiên, các hộ nghèo sau 

khi thu hoạch vẫn phải bán sản phẩm để chi tiêu. Diện tích các loại đất khác như đất 

đấu thầu, đất thuê của UBND xã, của tư nhân các hộ nghèo không có.  
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Bảng 2.1. Tình hình đất đai của huyện Nam Trà My giai đoạn 2010-2014 

 

TT Chỉ tiêu 

Năm 2010 Năm 2012 Năm 2014 So sánh (%) 

SL (ha) % SL (ha) % SL (ha) % 2012/2010 2014/2012 

 Tổng DT đất tự nhiên 82546,04 100,00 82546,04 100,00 82546,04 100,00 100,00 100,00 

I DT đất nông nghiệp 2568,75 3,11 2568,78 3,11 2589,00 2,89 100,00 100,79 

1 Cây hàng năm 2219,60 86,41 2219,63 86,41 2219,80 85,74 100,00 100,01 

2 Cây lâu năm 349,15 13,59 349,15 15,73 349,20 13,49 100,00 100,01 

II DT đất lâm nghiệp 41621,03 50,42 41620,79 50,42 41620,79 74,79 100,00 100,00 

III DT chuyên dùng 401,57 0.49 401,60 0,49 406,40 0,49 100,01 101,20 

IV DT đất ở 101,61 0,12 101,86 0,12 125,00 0,15 100,25 122,72 

V DT đất chưa sử dụng 36875,8 45,86 36875,73 45,86 36874,9 21,67 100,00 100,00 

1 Đất bằng chưa sử dụng 9,00 0,02 8,93 0,02 8,90 0,02 99,22 99,66 

2 Đất đồi núi chưa sử dụng 36866,80 100,00 36866,80 99,98 36866 99,98 100,00 100,00 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Trà My năm 2014 
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2.1.2.3. Cơ sở hạ tầng 

Quảng Nam có cơ sở hạ tầng về giao thông đường bộ ở vùng đông khá thuận 

tiện, nhưng ở vùng núi phía tây do địa hình đồi núi dốc nên mạng lưới giao thông 

đường bộ còn hạn chế. Hệ thống điện, bưu chính viễn đã được xây dựng và cung 

cấp cho toàn tỉnh.   

Huyện Nam Trà My, nằm ở vùng Tây Nam của tỉnh Quảng Nam, trên ngã ba 

ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam với hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Cách tỉnh lỵ 

tỉnh Quảng Nam khoảng 100km, cách Thành phố Đà Nẵng 170km về phía Nam. 

Nằm ở trung tâm của tỉnh lỵ các tỉnh Quảng Nam, tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng 

Ngãi, hiện nay đã hình thành các tuyến đường nhánh nối liền giữa Huyện Nam Trà 

My với các tỉnh, huyện lân cận như tuyến đường: Trà Leng - Phước Sơn nối đường 

Hồ Chí Minh; Quốc lộ 40B - Đăk Tô nối đường Hồ Chí Minh; Tuyến đường Đông 

Trường Sơn (Lạc Dương - Lâm Đồng - Thạnh Mỹ - Nam Giang). Đối với vùng 

trồng sâm, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Giao thông đường bộ chưa thông suốt, 

hệ thống điện, bưu chính viễn thông cần đầu tư thỏa đáng. 

2.1.2.4. Điều kiện sản xuất nông-lâm-thủy sản và phát triển kinh tế  

Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội như trên, huyện Nam 

Trà My có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp và thực hiện chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế sang sản xuất hàng hóa theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại 

hóa. Để khai thác những lợi thế đó, những năm gần đây nông nghiệp và nông thôn 

huyện Nam Trà My đang có những chuyển biến tích cực. 

Trong điều kiện gặp nhiều bất lợi về thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh, 

chuột phá hại nhiều; phát sinh nhiều dịch bệnh; giá cả có nhiều biến động thất 

thường nhất là giá các loại vật tư như phân bón, thức ăn chăn nuôi phục vụ sản xuất 

nông nghiệp đã ảnh hưởng lớn đến quá trình đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, dẫn 

đến giảm về số lượng và chất lượng sản phẩm, thu nhập của người tham gia sản 

xuất nông nghiệp thường không ổn định. Tuy nhiên, được sự quan tâm và chỉ đạo 

của UBND huyện Nam Trà My và các cấp, các ngành có liên quan, trong những 

năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích 

cực. Các giống cây trồng nói chung và giống cây sâm Ngọc Linh, con vật nuôi chất 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kon_Tum
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lượng cao đã được đưa vào trong sản xuất; sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh, 

thuốc bảo vệ thực vật với liều lượng hợp lý nhằm bảo vệ môi trường trong nông 

nghiệp; khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý; 

hình thành các vùng sản xuất hàng hóa: các trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

kết hợp với du lịch sinh thái ở các vùng gò đồi; làm tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm…Vì vậy, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 

Nam Trà My vẫn liên tục tăng trưởng và phát triển. 

Giá trị sản xuất nông – lâm -thủy sản trên địa bàn huyện Nam Trà My có tốc 

độ tăng trưởng còn chậm, tổng giá trị sản xuất năm 2010 đạt 91.286,34 triệu đồng đến 

năm 2014 đạt 135.892,05 triệu đồng tăng so với năm 2012 là 15,06%. Trong đó: 

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng từ 31.694 triệu đồng năm 2010 lên 

37.362 triệu đồng năm 2012 tính theo giá cố định 2010, tăng 13,94%; Năm 2014 

tăng hơn so với năm 2012 là 3,46%; 

- Giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2010 đạt 340 triệu đồng, đến năm 2012 

tăng lên 530 triệu đồng, tăng bình quân là 23,53 %; 

- Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2010 đạt 59.252,34 triệu đồng đến năm 

2014 đạt 98.000,05 triệu đồng, tăng so với năm 2012 là 20,14%. 

Trong đó giá trị sản xuất sâm Ngọc Linh năm 2010 đạt 40.892,34 triệu đồng, 

năm 2012 là 63.503,71 triệu đồng,  chiếm 53,77% giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 

cao hơn so với năm 2010 là 55,29%. Năm 2014 giá trị sản xuất sâm đạt 72.700,05, 

chiếm 53,5% tăng so với năm 2012 là 14,48%. Điều này cho thấy cây sâm Ngọc 

Linh ngày càng đóng vai trò trong việc tạo giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp.  

Trong năm 2010, cơ cấu ngành nông – lâm – thủy sản: nhóm ngành nông 

nghiệp chiếm 34,72%, thủy sản chiếm 0,37% và ngành lâm nghiệp chiếm 64,91%. 

Đến năm 2014, nhóm ngành nông nghiệp có xu hướng giảm xuống 27,49% , cơ cấu 

giá trị lâm nghiệp tăng lên 72,12%. Điều này cho thấy cơ cấu chuyển dịch của 

ngành  chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp và dịch vụ. Vì vậy trong thời 

gian đến trong chính sách phát triển bền vững sâm Ngọc Linh cần phát huy hơn nữa 

nhằm nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất lâm nghiệp. 
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Bảng 2.2. Kết quả phát triển nông –lâm – thủy sản huyện Nam Trà My năm 2010–2014 

(Tính theo giá so sánh năm 2010) 

Chỉ tiêu 

Năm 2010 Năm 2012 Năm 2014 So sánh (%) 

GT (tr.đ) % GT (tr.đ) % GT (tr.đ) % 2012/2010 2012/2014 

Tổng giá trị sản xuất 

NLTS 91.286,34 100,00 118.105,71 100,00 135.892,05 100,00 129,38 115,06 

1. Nông nghiệp 31.694,00 34,72 36.112,00 30,58 37.362,00 27,49 113,94 103,46 

2. Lâm nghiệp 59.252,34 64,91 81.573,71 69,07 98.000,05 72,12 137,67 120,14 

- Sâm Ngọc Linh 40.892,34 44,80 63.503,71 53,77 72.700,05 53,50 155,29 114,48 

3. Thủy sản 340,00 0,37 420,00 0,36 530,00 0,39 123,53 126,19 

Nguồn: Phòng thống kê huyện Nam Trà My, Phòng Nông nghiệp và PTN huyện Nam Trà My 
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2.1.2.5. Điều kiện sinh hoạt, văn hóa giáo dục 

Toàn huyện có 24 đơn vị trường học (trong đó: có 5 trường THCS Bán trú 

cụm xã, 01 trường Phổ thông Dân tộc nội trú, 01 trường phổ thông trung học, 07 

trường Tiểu học, 04 trường mẫu giáo, 01 trường mầm non, 03 trường phổ thông cơ 

sở, 02 trường THCS) và 01 trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp; Đội 

ngũ giáo viên có 545 người; Tổng số lớp là 372; Tổng số học sinh 8.061em; tổng số 

phòng học có 353 phòng, trong đó còn 20 phòng học tạm tranh, tre. Toàn huyện có 

10/10 xã hoàn thành chương trình phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi và chống mù chữ, 

10/10 xã hoàn thành chương trình phổ cập Trung học cơ sở. 

Về đội ngũ cán bộ xã: phần lớn chưa có kinh nghiệm thực tiễn, chưa được 

đào tạo cơ bản; trình độ văn hóa thấp: cấp I chiếm 24,5%, cấp II chiếm 66,6%, cấp 

III chiếm 8,9%. Hiện nay, huyện đang phối hợp triển khai mở các lớp đào tạo 

chuyên môn, chính trị, các lớp bồi dưỡng về thực hiện chương trình 135 cho đội 

ngũ cán bộ xã từ nguồn kinh phí 30a và các nguồn kinh phí khác để đáp ứng yêu 

cầu công tác trong giai đoạn mới. 

Về phủ sóng truyền thanh - truyền hình và mạng lưới thông tin liên lạc: do 

điều kiện miền núi cao, địa hình phức tạp nên sóng phát thanh, truyền hình của đài 

tỉnh, đài khu vực không phủ sóng được. Vì vậy, hằng năm bằng nhiều nguồn vốn 

khác nhau Huyện đã hỗ trợ cho các thôn, nóc hệ thống Parabol + ti vi để phục vụ 

cung cấp thông tin cho đồng bào. Mạng lưới thông tin liên lạc đáp ứng được yêu cầu, 

điện thoại có tại 10/10 Trung tâm xã và mạng điện thoại Vinaphone, Mobiphone, 

Viettel, Điện lực đã phủ sóng tại huyện và một số xã lân cận. Song bưu điện văn hoá 

xã chỉ có tại 04/10 xã. 

Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân 

được tăng cường và củng cố. Chỉ tiêu huấn luyện và tuyển quân hằng năm đạt 

100%. Lực lượng dự bị động viên của huyện không ngừng được củng cố và phát 

triển cả về số lượng và chất lượng,đạt 100% so với tổng biên chế; xây dựng lực 

lượng dân quân tự vệ đạt 2,62% so với dân số; đã có 10/10 xã tổ chức diễn tập tác 

chiến khu vực phòng thủ theo cơ chế 02/BCT của Bộ Chính trị. Phong trào quần 

chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được thường xuyên duy trì và phát triển, góp phần giữ 
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vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế-xã hội.  

Qua báo cáo của Chi Cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đã tổng hợp 

số liệu điều tra ngẫu nhiên từ 203 hộ nghèo của huyện Nam Trà My, kết quả cho 

thấy: đa số chủ hộ và lao động của hộ nghèo có trình độ văn hóa cấp 1 và cấp 2, 

thậm chí có lao động hoặc chủ hộ nghèo được điều tra không biết chữ. Vì vậy, các 

chủ hộ và người lao động về cơ bản không được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, 

việc tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thỉnh thoảng cũng được các hội, đoàn 

thể tổ chức nhưng số lượng có hạn nên các hộ nghèo chưa tiếp cận được nhiều với 

kỹ thuật trồng trọt, sản xuất và chăn nuôi.  

Trong tổng số 203 hộ nghèo của huyện thì có 128 người có trình độ văn hóa 

cấp I, chiếm 62,86%; 75 người có trình độ cấp II, chiếm 37,14% (xem bảng 4.3). 

Qua đây cho thấy, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến nghèo của các 

hộ là do trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn rất thấp, do văn hóa thấp nên 186 

chủ hộ không được đào tạo về chuyên môn kỹ thuật, chiếm 91,48%, một số người 

được đào tạo thì lại mất sức lao động, thậm chí có người còn không có khả năng lao 

động do tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông. Vì vậy, các xã nghèo của huyện 

Nam Trà My đang rất cần sự hỗ trợ và giúp đỡ để nâng cao trình độ, năng lực sản 

xuất kinh doanh cho các lao động trẻ của hộ nghèo nhằm tạo công ăn việc làm ổn 

định, thu nhập bền vững giúp các hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo.  

Các hộ nghèo thực hiện sản xuất nông nghiệp chủ yếu bằng các công cụ thô 

sơ, rẻ tiền, các vật dụng, tài sản phục vụ sinh hoạt gia đình đều là những vật dụng 

thiết yếu, giá trị thấp.  

 Đại đa số các hộ nghèo là người dân bản địa nên việc sản xuất nông nghiệp 

và chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ yếu thực hiện theo kinh nghiệm và truyền thống 

của đồng bào người dân tộc (trồng trọt kết hợp với chăn nuôi vừa lấy phân bón phục 

vụ trồng trọt vừa lấy sức kéo, lấy thịt hoặc nuôi gia súc sinh sản; gia cầm chủ yếu 

nuôi phục vụ gia đình). 

Về phương tiện sản xuất: Qua thực tế nghiên cứu cho thấy, số hộ nghèo có khả 

năng chăn nuôi công nghiệp hoặc bán công nghiệp là rất khó khăn. Thức ăn chăn 
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nuôi chủ yếu được các hộ tận dụng thức ăn thừa, phụ phẩm nông nghiệp nên tỷ lệ 

tăng trọng rất thấp. Bên cạnh đó, các hộ chỉ chăn nuôi theo kinh nghiệm, về cơ bản 

chưa có kỹ thuật chăn nuôi cơ bản.  

Mức đầu tư cho sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của hộ nghèo, cận nghèo 

thấp hơn các hộ trong vùng từ 20 – 25% nên năng suất và chất lượng sản phẩm kém 

hơn. Khó khăn chính về sản xuất nông nghiệp hiện nay của các hộ nghèo và cận nghèo 

là: đất đai manh mún và khó canh tác, tưới tiêu không chủ động, thiếu kỹ thuật và thiếu 

vốn sản xuất, trình độ thâm canh và hiểu biết xã hội còn nhiều hạn chế.  

Ngoài sản xuất nông nghiệp ra nhiều lao động của hộ nghèo, cận nghèo cũng đi 

làm thuê cho các hộ quanh vùng, tuy nhiên công việc không nhiều và không thường 

xuyên nên thu nhập từ làm thuê của hộ không nhiều. Thậm chí có lao động của các hộ 

nghèo và cận nghèo còn phải vào thu lượm đồ phế thải tại bãi rác Nam Sơn.  

Nhìn chung, Nam Trà My chịu ảnh hưởng của vùng khí hậu Đông Bắc Bộ khá 

rõ nét với đặc trưng ẩm, mưa nhiều, lạnh kéo dài về mùa đông. Với khí hậu đa dạng 

như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nông lâm nghiệp, các loài dược 

liệu, đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, với lượng mưa lớn tập trung, địa hình 

dốc là nguyên nhân chính gây nên xói mòn, úng lụt, huỷ hoại đất…ảnh hưởng không 

nhỏ đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh 

hưởng đến phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam 

2.1.3.1. Những thuận lợi 

 Do địa thế của vùng núi Ngọc Linh đã tạo ra những điều kiện phù hợp cho 

quá trình sinh trưởng và phát triển sâm Ngọc Linh đảm bảo thỏa mãn về hiệu quả 

kinh tế, xã hội và môi trường. 

 - Quy mô diện tích rừng tự nhiên còn lớn, là điều kiện thuận lợi cho việc 

trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng đảm bảo quá trình sinh trưởng và phát triển sâm 

Ngọc Linh như chính trong điều kiện sống hoang dã vốn có của nó. 

 - Chất lượng sản phẩm sâm Ngọc Linh được cho là có dược tính cao hơn các 

loài sâm ở các quốc gia khác trên thế giới. 
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 - Nhận thức của người dân địa phương đã nhận thấy giá trị của sâm Ngọc 

Linh đối với đời sống kinh tế của họ. Mức thu nhập bình quân đang dần tăng, điều 

kiện tích lũy cho đầu tư sản xuất có thể đảm bảo tạo việc làm và nâng cao thu nhập. 

2.1.3.2. Những khó khăn  

 Bên cạnh những thuận lợi của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến phát 

triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam, thì cũng đặt ra cho địa phướng 

những khó khăn không nhỏ làm cản trở đến quá trình bảo tồn và phát triển sâm Ngọc 

Linh, đó là:        

 - Trình độ phát triển sản xuất sâm thấp, chủ yếu sử dụng cac biện pháp canh 

tác kỹ thuật theo truyền thống làm cho năng suất sản xuất thấp. 

 - Công nghệ chế biến sâm Ngọc Linh chưa phát triển, khâu thiết kế sản phẩm 

như mẫu mã bao bì còn yếu. 

 - Hoạt động marketing, thương hiệu sản phẩm phát triển kém. 

 - An ninh vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh của người dân còn hạn chế. Do 

địa bàn rộng, nhiều núi cao hiểm trở, xa nhà dân, làm cho công tác bảo vệ khó khăn. 

 - Sâm Ngọc Linh là cây dài ngày, vốn đầu tư trải dài theo thời gian, thu nhập 

một lần, thu nhập của người dân tuy cao  nhưng không đều. 

 - Giả cả thị trường không ổn định, có sự chênh lệch lớn giữa người trồng sâm 

so với các tác nhân khác trong các kênh phân phối.   

- Môi trường tự nhiên ở vùng trồng sâm Ngọc Linh có nguy cơ thay đổi do vẫn 

còn có hiện tượng đốt phá rừng làm nương rẫy khiến cho diện tích rừng tự nhiên giảm, 

cấu trúc rừng thay đổi ảnh hưởng đến quá trình bảo tồn và trông sâm Ngọc Linh. 

 - Nội lực về vốn ở hộ gia đình thấp hơn so với các địa phương khác, khả 

năng đầu tư sản xuất sâm Ngọc Linh bị hạn chế. 

 - Trên địa bàn thành phần dân số chủ yếu là nơi sinh số của đồng bào dân tộc 

thiểu số, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế; điều kiện cơ sở hạ tầng chưa được đầu 

tư đúng mức. Vì vậy, đây là những thách thức lớn cho việc kêu gọi đầu tư từ các địa 

phương trong nước, cũng như đầu tư nước ngoài là rất khó khăn.  

 - Việc hợp tác quốc tế nghiên cứu phát triển sản xuất, chế biến, xuất khẩu 

còn hạn chế.  
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2.1.4. Đánh giá tiềm năng phát triển sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam 

2.1.4.1. Xác định vai trò, nhu cầu tiêu dùng nội địa và khả năng xuất khẩu của sản phẩm 

Sâm Ngọc Linh  được xác định là cây hàng hóa mũi nhọn của tỉnh, phát triển 

loài cây này sẽ mở ra triển vọng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên sản phẩm 

chủ lực của tỉnh, của quốc gia. 

Do sâm Ngọc Linh có nhiều công dụng trong chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 

con người mà một số loại Sâm khác trên thế giới không có như: tính kháng khuẩn, 

chống trầm cảm, giảm lo âu, chống ôxi hóa, và hiệp lực tốt với thuốc kháng sinh, 

thuốc trị bệnh tiểu đường nên nhu cầu sử dụng ngày càng cao, nguồn cung không đáp 

ứng được nhu cầu của thị trường, là điểm mạnh để xuất khẩu ra thị trường quốc tế. 

2.1.4.2.  Dự báo khả năng công nghệ và sức cạnh tranh của sản phẩm 

- Với diện tích các vườn sâm hiện có thì khả năng sản xuất giống bằng phương 

pháp gieo hạt (hữu tính) sẽ chưa đáp ứng đủ nhu cầu giống trồng sâm trên vùng quy 

hoạch giai đoạn 2015-2020.  

- Việc sử dụng nguồn giống vô tính bằng công nghệ sinh học chỉ được áp dụng 

trồng đại trà khi đã có khảo nghiệm thực tế nhằm rút ngắn chu kỳ sản xuất giống 

cung cấp cho vùng quy hoạch. Dự báo công nghệ giống vô tính có thể được đáp ứng 

trong tương lai sau khi khảo nghiệm thành công. 

- Cùng với công nghệ chế biến y dược, thực phẩm ngày càng hoàn thiện và 

phát triển thì việc chế biến sâm Ngọc Linh thành các sản phẩm y dược, thực phẩm 

chức năng sẽ được thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh 

của sản phẩm sâm Ngọc Linh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp tiếp cận và khung phân tích 

2.2.1.1.Phương pháp tiếp cận 

Từ các quan niệm về phát triển bền vững nông nghiệp được các nhà khoa học 

của  các quốc gia trên thế giới đề xuất theo ba trụ cột của phát triển bền vững,  kinh 

tế, xã hội và môi trường. Vì vậy, nghiên cứu phát triển bền vững sâm Ngọc Linh 

phải được tiếp cận dựa trên ba trụ cột này. Tuy nhiên, do sâm Ngọc Linh là cây 

dược liệu mang tính hàng hóa của một loại sản phẩm dược liệu, nên nghiên cứu 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thu%E1%BB%91c_kh%C3%A1ng_sinh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_ti%E1%BB%83u_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
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phát triển bền vững của nó, phải là nghiên cứu phát triển bền vững của một sản 

phẩm hàng hóa cụ thể. Đây là quan điểm và cách tiếp cận xuyên suốt trong luận án.  

Đồng thời, sâm Ngọc Linh là cây dược liệu được tổ chức sản xuất, quản lý dưới 

hình thức hộ gia đình. Vì thế, để sâm Ngọc Linh phát triển bền vững cần thiết phải 

giải quyết các vấn đề về hiệu quả kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường sinh 

thái và bảo tồn nguồn gen. Đây là ba trụ cột phát triển bền vững sâm Ngọc Linh.  

2.2.1.2. Khung phân tích 

Luận án tập trung đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển 

bền vững sâm Ngọc Linh, xây dựng khung nghiên cứu phát triển bền vững sâm 

Ngọc Linh  phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và bối 

cảnh tự do hóa thương mại hiện nay. Đánh giá đúng thực trạng phát triển bền 

vững sâm Ngọc Linh  theo ba trụ cột chính đó là bền vững về kinh tế, xã hội và 

môi trường. Với sự tập trung nghiên cứu các vấn đề quan trọng đối với phát trển 

sâm Ngọc Linh là phân tích hiệu quả kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ môi 

trường sinh thái và bảo tồn nguồn gen. 

- Phân tích hiệu quả kinh tế hộ trồng sâm Ngọc Linh trong mối quan hệ với 

đánh giá hoạt động thị trường đầu ra của sản phẩm sâm Ngọc Linh.  

- Phát triển xã hội: Chú trọng đến vấn đề sinh kế, việc làm và thu nhập của hộ, 

giải quyết tốt các lợi ích của người trồng sâm Ngọc Linh, khả năng cải thiện vấn đề 

dân trí và đào tạo nghề. 

- Bảo vệ môi trường sinh thái: Đánh giá việc bảo vệ môi trường đất, nước và 

không khí, bảo vệ rừng của vùng trồng sâm Ngọc Linh.  

        - Bảo tồn nguồn gen: Đánh giá các hình thức bảo tồn nguồn gen sâm Ngọc 

Linh gắn với bảo tồn sự đa dạng của hệ sinh thái rừng 

Để đánh giá thực trạng PTBVSNL, đòi hỏi khung phân tích phải lựa chọn các 

phương pháp nghiên cứu phù hợp với nội dung và mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

luận án; trên cơ sở  đó dự kiến hệ thống các giải pháp phát triển bền vững sâm Ngọc 

Linh  ở  huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 
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Sơ đồ 2.1. Khung phân tích phát triển bền vững sâm Ngọc Linh 

Nguồn: Tác giả 
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2.2.2. Chọn điểm nghiên cứu 

Tổng diện tích trồng sâm Ngọc Linh của huyện Nam Trà My năm 2014 là 67,31 

ha, sản lượng đạt 195,2 tạ. Nghiên cứu PTBV sâm Ngọc Linh có liên quan đến các tác 

nhân trong ngành hàng sâm Ngọc Linh, từ việc cung cấp các yếu tố đầu vào cho đến 

tiêu thụ sản phẩm cuối cùng. Vì vậy, chủ thể nghiên cứu bao gồm các hộ nông dân (bao 

gồm, Trung tâm giống, hộ trồng sâm), hộ thu gom sâm Ngọc Linh, các công ty chế 

biến sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC XÃ  ĐIỀU TRA KHẢO SÁT VÙNG 

SÂM NGỌC LINH HUYỆN NAM TRÀ MY

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC XÃ  ĐIỀU TRA KHẢO SÁT VÙNG 

SÂM NGỌC LINH HUYỆN NAM TRÀ MY

 

           Hình 2.2. Vị trí các xã được điều tra, khảo sát vùng sâm Ngọc Linh  

 Nguồn: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Trà My 
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Hiện tại, tỉnh Quảng Nam chỉ có một huyện Nam Trà My là nơi có điều kiện 

tự nhiên thích hợp nhất để bảo tồn nguồn gen, đồng thời là địa điểm được Chính 

phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã và đang tập trung thực hiện công tác bảo tồn và 

phát triển sâm Ngọc Linh. Quy mô mẫu được điều tra dựa theo công thức Slovin: 

   n = N/(1+N* e2) Trong đó: N= 556 là tổng số mẫu; e = 7% sai số cho phép. 

Như vậy, số mẫu cần điều tra là 150 hộ nông dân trồng sâm. Trong đó xã Trà Linh 

là xã nằm trung tâm của vùng trồng sâm Ngọc Linh, chọn 90 hộ (chiếm 60%), Trà 

Cang là xã nằm phía Bắc của vùng trồng sâm Ngọc Linh, chọn 30 hộ (chiếm 20%), 

Trà Nam nằm phía Nam của vùng trồng sâm Ngọc Linh, chọn là 30 hộ (chiếm 20% 

trong mẫu chọn điều tra).  

Đối với các tác nhân khác chọn đúng với số cơ sở hiện có trên địa bàn: có 2 

Cơ sở sản xuất giống (Trạm dược liệu Trà Linh trực thuộc Trung tâm Phát triển 

Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam và Trạm giống Takngo thuộc Huyện Nam 

Trà My).  Có 10 hộ thu gom và 10 hộ bán lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bên 

cạnh đó, để nghiên cứu chế biến và tiêu thụ sản phẩm sâm Ngọc Linh đề tài tập 

trung nghiên cứu Công ty cổ phần Dược và Vât tư y tế Quảng Nam. 

2.2.3. Thu thập thông tin tài liệu, số liệu thứ cấp, sơ cấp 

 -  Thông tin và số liệu thứ cấp 

Nguồn số liệu thứ cấp thu thập qua báo cáo thống kê của UBND tỉnh Quảng 

Nam, Sở NN&PTNT, Cục Thống kê tỉnh, số liệu của Chi cục Thống kê huyện Nam 

Trà My,  các báo điện tử, số liệu của các công trình khoa học nghiên cứu cây sâm 

Ngọc Linh  và một số nguồn khác. 

 -  Thông tin và số liệu sơ cấp 

Số liệu sơ cấp được thu thập từ các mẫu đại diện của các hộ nông dân trồng 

sâm Ngọc Linh, Trạm Dược liệu Trà Linh thuộc Trung tâm Phát triển sâm Ngọc 

Linh và Dược liệu Quảng Nam,  hộ thu mua gom, bán lẻ, Công ty Cổ phần Dược và 

Vật tư y tế Quảng Nam. 

+ Đối với hộ trồng sâm: Thu thập các thông tin về nguồn lực để trồng sâm 

Ngọc Linh, tập quán và kỹ thuật trồng sâm Ngọc Linh, doanh thu, chi phí trồng và 
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tiêu thụ sản phẩm, phương thức tiếp cận thông tin và dịch vụ cung cấp giống, vật tư, 

phân bón, dịch vụ khuyến lâm và tín dụng… Nguồn số liệu được điều tra qua phỏng 

vấn trực tiếp.  

+ Đối với thu gom, bán lẻ: Thu thập các thông tin về các hoạt động, khối 

lượng, giá mua và bán sản phẩm, doanh thu và các khoản chi phí cho hoạt động thu 

gom, bán lẻ, những thuận lợi và khó khăn... Các thông tin này được thu thập bằng 

phương pháp điều tra qua phiếu. 

+ Đối với Trạm Dược liệu, Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu 

Quảng Nam, Công ty  cổ phần Dược và Vât tư y tế Quảng Nam, thu thập thông tin về 

nguồn lực kinh doanh và tiêu thụ sâm Ngọc Linh. Các thông tin này được thu thập 

thông qua phiếu phỏng vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia là các nhà quản trị doanh 

nghiệp và các cán bộ có chuyên môn trong ngành.  

2.2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 

2.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả kinh tế sâm Ngọc Linh 

Để nghiên cứu kết quả và hiệu quả kinh tế sâm Ngọc Linh luận án sử dụng 

một số chỉ tiêu sau: 

(1) Diện tích, năng suất, sản lượng thu hoạch sâm Ngọc Linh 

-  Diện tích trồng sâm Ngọc Linh(ha) bao gồm cả diện tích trồng mới trong năm 

và diện tích trồng ở các năm trước, kể cả diện tích thu hoạch (diện tích thu hoạch lá, diện 

tích thu hoạch hạt, diện tích thu hoạch củ)   

- Năng suất  

+ Năng suất sâm củ (kg/ha)là khối lượng sâm củ thu hoạch được trên mỗi ha.  

+ Năng suất lá sâm(kg/ha) là khối lượng lá sâm thu hoạch được trên mỗi ha 

        + Năng suất hạt sâm(kg/ha) là khối lượng hạt sâm thu hoạch trên mỗi ha 

 - Sản lượng (tạ) 

+ Sản lượng sâm củ (kg) là tổng khối lượng sâm củ thu hoạch trong năm. 

+ Sản lượng lá sâm (kg) là tổng khối lượng lá sâm thu hoạch trong năm. 

+ Sản lượng hạt sâm (kg) là tổng khối lượng hạt sâm thu hoạch trong năm. 
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 Giá trị của các chỉ tiêu này năm sau tăng hơn năm trước điều đó phản ánh sự 

phát triển bền vững của cây sâm Ngọc Linh.  

(2) Chi phí (Triệu đồng) 

- Tổng chi phí đầu tư thời kỳ kiến thiết cơ bản: Thời kỳ này có khoảng thời 

gian 3 năm kể từ năm trồng sâm, chi phí này bao gồm công lao động luỗng phát 

rừng và chi phí trồng mới:  giống, mùn núi, thuốc BVTV, lao động… 

- Tổng chi phí sản xuất kinh doanh (Triệu đồng/ha): là tổng các chi phí nhân 

công, chi phí mùn núi, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí thuốc BVTV, chí phí khấu 

hao giá trị vườn cây và các khoản chi phí khác. 

    Tổng chi phí sản xuất kinh doánh = Chi phí bằng tiền + Chi phí tự có + Khấu hao  

Trong đó: Chi phí bằng tiền (Triệu đồng/ha): là toàn bộ chi phí vật chất và 

dịch vụ bằng tiền hộ chi ra cho hoạt động sản xuất sâm NL tính trên một ha. Chi phí 

bằng tiền bao gồm chi phí phân bón mùn núi, thuốc BVTV, lao động thuê ngoài, 

nước tưới và các chi phí khác. Chi phí tự có (Triệu đồng/ha): là toàn bộ các khoản 

chi phí vật chất cho hoạt động sản xuất sâm NL mà hộ không phải trả bằng tiền tính 

trên một ha. Chi phí tự có bao gồm chi phí lao động gia đình, chi phí mành tre che 

chắn do gia đình tự sản xuất. 

 - Chi phí khấu hao vườn sâm (Triệu đồng/ha): Trong hoạt động sản xuất sâm 

NL, toàn bộ chi phí đầu tư ở thời kỳ kiến thiết cơ bản sẽ trở thành tài sản cố định. Giá 

trị đầu tư này sẽ được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời kỳ kinh 

doanh. Trong phạm vi nghiên cứu, luận án xác định mức khấu hao hàng năm theo tỷ 

lệ doanh thu. Vì vậy, chi phí khấu hao sẽ bằng tổng chi phí đầu tư ở thời kỳ kiến thiết 

cơ bản cho mỗi ha chia cho giá trị doanh thu mỗi năm ở thời kỳ kinh doanh. 

(3) Giá trị sản xuất (triệu đồng) 

Tổng giá trị sản xuất sâm NL là tổng giá trị các sản phẩm sâm NL(lá, hạt, củ) 

thu hoạch được trong một năm/ha.  

Giá trị của chỉ tiêu này có xu hướng tăng hợp lý (hoặc ổn định) so với giá trị 

của chỉ tiêu này ở các năm trước là biểu hiện của sự phát triển sâm NL theo hướng 

bền vững. 
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(4) Thu nhập hỗn hợp - MI (Triệu đồng/ha): là khoản thu nhập tính từ giá trị sản 

xuất sau khi trừ đi các khoản chi phí trực tiếp bằng tiền và khấu hao tính trên mỗi ha.  

MI = GO – Chi phí trực tiếp bằng tiền – Khấu hao 

- Lợi nhuận (Triệu đồng/ha): là phần giá trị còn lại của tổng giá trị sản xuất 

sau khi đã trừ đi tổng chi phí sản xuất kinh doanh tính trên mỗi ha.  

       Lợi nhuận = GO - TC  

 (5) Giá trị hiện tại ròng (NPV) (triệu đồng/ha) Được tính theo mặt bằng thời 

gian hiện tại, giá trị hiện tại ròng được xác định bằng chênh lệch giữa giá trị hiện tại 

các khoản thu (khấu hao và lợi nhuận sau thuế) với giá trị hiện tại các khoản chi phí 

đầu tư trong suốt thời kỳ trồng sâm. 

Công thức tính toán:          NPV = 
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Trong đó: n: số năm trồng sâm; t: thứ tự năm; Bt: giá trị sản xuất của cây sâm 

năm thứ t; Ct: là tổng chi phí trồng sâm năm thứ t; r: là lãi suất tính toán, lãi suất 

này là chi phí sử dụng vốn (thường căn cứ vào lãi vay ngân hàng). 

Chỉ tiêu này nói lên được quy mô lợi nhuận về mặt số lượng, nếu NPV > 0 thì 

mô hình có hiệu quả và ngược lại. 

(6) Hệ số hoàn vốn nội bộ IRR: Là mức lãi suất tính toán mà ứng với mức lãi 

xuất này thì việc trồng sâm hoàn toàn không thu được lợi nhuận, các khoản thu 

nhập vừa đủ bù đắp các khoản chi phí. 

Hệ số IRR được xác định bằng công thức: 
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Trong đó: 

r1 là lãi suất tính toán cho NPV1 

r2 là lãi suất tính toán cho NPV2 (NPV2 < 0 gần và sát 0 nhất) 

IRR được tính theo (%) để đánh giá hiệu quả kinh tế. Mô hình nào có IRR 

càng lớn thì hiệu quả kinh tế càng cao. 

(7) Tỷ suất lợi ích – chi phí:  là tỷ số giữa tổng thu nhập và các khoản chi phí 

đầu tư trong suốt thời kỳ trồng sâm tính theo hiện giá. 
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Ta có công thức: BCR =  
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Chỉ tiêu này cho chúng ta biết rằng cứ bỏ ra một đồng chi phí thì thu được 

mấy đồng doanh thu sau 7 năm đầu tư khi đã chuyển giá trị đồng tiền về thời điểm 

hiện tại. Nếu: 

BCR >1: Kết quả đầu tư có lãi 

BCR=1: Kết quả đầu tư hòa vốn 

BCR<1: Kết quả đầu tư bị thua lỗ 

NPV, BCR được tính toán với các kịch bản khác nhau về sự thay đổi giá, tỷ 

suất chiết khấu, mức độ đảm bảo các chỉ tiêu này càng tốt thì mức độ bền vững về 

hiệu quả cao. 

 (8) Tổng chi phí sản xuất kinh doanh của kênh phân phối, chi phí tạo giá trị 

- Tổng chi phí sản xuất kinh doanh của kênh phân phối là tổng chi phí của chi 

phí sản xuất kinh doanh của từng tác nhân trong kênh phân phối. 

- Chi phí tạo giá trị là chi phí hoạt động tăng thêm khi sản phẩm đi qua một tác 

nhân trong chuỗi nhằm làm tăng thêm giá trị sản phẩm (phần chênh lệch giá tăng 

thêm do tác nhân trên chúng chi trả). 

2.2.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh phát triển xã hội, cộng đồng 

Để nghiên cứu PTBVSNL về mặt xã hội luận án sử dụng một số chỉ tiêu sau: 

(1) Số lao động trồng, chế biến, tiêu thụ sâm NL  

Chỉ tiêu này được tính số lượng lao động tham gia vào hoạt động trồng, chế biến và 

tiêu thụ sâm NL   

(2)  Thu nhập hỗn hợp bình quân trên một lao động trồng sâm  

Thu nhập hỗn hợp BQ trên một lao động  = 
Tổng thu nhập hỗn hợp sâm NL 

Tổng số lao động trồng 

(3) Tỷ lệ hộ trung bình, khá, giàu  

Tỷ lệ % lao động tham gia trồng sâm Ngọc Linh được tính trên cơ sở tổng số lao 

động trực tiếp tham gia vào hoạt động trồng sâm Ngọc Linh. 

(4) Tỷ lệ hộ đồng bào trồng sâm  

Số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trồng sâm Ngọc Linh trên tổng số hộ gia 

đình đồng bào trên địa bàn. 
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(5) Phát triển cơ sở hạ tầng  

Quy mô phát triển về các loại loại đường giao thông, lưới điện, viễn thông trên 

địa bàn trồng sâm Ngọc Linh. 

2.2.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh phát triển sâm Ngọc Linh bền vững về mặt môi trường 

Để nghiên cứu PTBVSNL về mặt môi trường luận án sử dụng một số chỉ tiêu sau: 

(1) Diện tích rừng được khoanh nuôi bảo vệ  

(2) Tỷ lệ diện tích đốt phá rừng làm rẫy 

(3) Tỷ lệ độ che phủ 

(4) Diện tích rừng quy hoạch để phát triển sâm  

2.2.4.4. Nhóm chỉ tiêu bảo tồn sâm Ngọc Linh 

 (1) Diện tích phát triển, bảo tồn (Ha) 

 Số diện tích sâm đã trồng phục vụ cho sản xuất hàng hóa, số diện tích bảo tồn. 

     (2)Nguồn gen bảo tồn (cây) 

Số lượng sâm giống hiện có ở các trại giống nhà nước, trong nhân dân và 

trong tự nhiên. 

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

 Tài liệu điều tra được tập hợp theo hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu, theo từng 

đối tượng trồng, cưng ứng đầu vào, chế biến và tiêu thụ sâm Ngọc Linh, từng địa 

phương và toàn vùng nghiên cứu, theo các hình thức thâm canh và loại hình sản xuất 

khác nhau. Việc tính toán và xử lý số liệu dựa trên phần mềm thống kê Excel và SPSS. 

2.2.6. Phương pháp tổng hợp và phân tích 

- Phương pháp thống kê  

+ Thống kê mô tả: phân tích thực trạng sản xuất giống, trồng và thu hoạch, chế 

biến, chất lượng sản phẩm, và tiêu thụ sâm Ngọc Linh ở các nông hộ. 

+ Phân tổ thống kê: Là căn cứ vào một hay một số tiêu thức nào đó để phân chia 

tổng thể thống kê thành các tổ có tính chất khác nhau. Trong nghiên cứu này năng lực 

sản xuất của hộ được phân theo các tiêu thức quy mô diện tích, trình độ, tập huấn; chi phí 

sản xuất được chia ra chi phí đầu tư thời kỳ kiến thiết cơ bản, chi phí thời kỳ sản xuất 
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kinh doanh được phân ra các khoản mục chi phí như chi phí bón mùn núi, chi phí lao 

động; khu vực trồng  sâm Ngọc Linh chia ra xã Trà Linh, Trà Cang, Trà Nam. 

+ Thống kê tần suất là tính số lần xuất hiện của các biến định tính như giới tính, 

dân tộc, nghề nghiệp,… trong tổng thể thống kê. 

+ Thống kê so sánh: so sánh các chỉ tiêu biến động theo thời gian và không gian. 

Cụ thể so sánh biến động giá cả, diện tích, sản lượng sâm Ngọc Linh qua các năm; so 

sánh giá cả, quy mô thị trường tiêu thụ, chất lượng sản phẩm, năng lực, khả năng đáp 

ứng cầu giữa các địa bàn trong huyện. 

-  Phương pháp hạch toán  

Sử dụng phương pháp này để tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh tế trong từng 

năm và nhiều năm nhằm xác định kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất sâm NL. 

+ Phương pháp hạch toán hằng năm:  Phương pháp này được sử dụng để tính toán 

các chỉ tiêu GO, TC, MI và lợi nhuận của từng năm trong thời kỳ kinh doanh. 

+ Phương pháp hạch toán dài hạn: Được sử để tính toán các chi tiêu phục vụ cho 

việc dự đoán và kết quả và hiệu quả thực tế trong nhiều năm như : NPV, IRR, BCR.. 

-  Phương pháp phân tích hồi quy tương quan 

Để phân tích đánh giá ảnh hưởng các yếu tố đầu vào đến giá trị sản xuất sâm Ngọc 

Linh của hộ, luận án sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas. Đây là dạng hàm được rất 

nhiều nhà nghiên cứu sử dụng phổ biến trong phân tích về mặt số lượng sản phẩm 

nông nghiệp lẫn giá trị. Theo Mankickhi: 

Hàm sản xuất Cobb-Douglas phản ánh mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào và 

đầu ra có dạng như sau: 
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Trong đó: Y là giá trị sản xuất; A là hằng số (yếu tố công nghệ); Xi (i=l-n): Lượng 

đầu vào thứ i; n là số yếu tố đầu vào; αi (i=1-n) là hệ số ảnh hưởng của các biến độc lập 

Xi đến Y (hệ số co giản của Y theo các biến độc lập Xi); Dj (j=l-m) là biến giả thứ j; βj 

(j=l-m) là hệ số ảnh hưởng của các biến giả Dj. Từ hàm sản xuất Cobb - Douglas (1), ta 

lấy logarit tự nhiên hai vế sẽ được: 

)2(lnlnln
1 1

 
 


n

i

m

j

jjii DXAY   



79 

Như vậy phương trình (2) có dạng hàm tuyến tính iii uXY  0  và được 

ước lượng bằng phương pháp bình phương bé nhất OLS (Ordinary Least Squares). 

Việc ước lượng các tham số của hàm sản xuất dạng mô hình tuyến tính bằng 

phương pháp OLS sẽ cho phép xác định mối quan hệ giữa giá trị sản xuất đầu ra 

trung bình ứng với các mức đầu tư các đầu vào cho sản xuất... 

-  Phương pháp chuyên gia 

Tác giả luận án sẽ gặp một số chuyên gia đầu ngành sâm Ngọc Linh trong Sở 

Nông Nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Y tế để xin ý kiến đóng góp nội dung khoa 

học của đề tài. Những ý kiến, quan điểm của các chuyên gia được tác giả nghiên cứu để 

xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp PTBV sâm Ngọc 

Linh thông qua bảng câu hỏi đánh giá các mức độ tác động số đo tần suất. 

- Phương pháp phân tích ma trận SWOT 

Chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích SWOT để đánh giá điểm mạnh 

(Strengths), điểm yếu (Weaknesses), đánh giá những cơ hội (Opportunities) và thách 

thức (Threats) đối với phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở địa phương, từ đó tích hợp 

giữa các yếu tố gợi ý các chiến lược: Chiến lược S-W: phát huy điểm mạnh và khắc 

phục điểm yếu; Chiến lược S-O: phát huy điểm mạnh, nắm bắt thời cơ để phát triển; 

Chiến lược W-O: nắm bắt cơ hội, khắc phục điểm yếu; Chiến lược S-T: phát huy điểm 

mạnh phòng tránh thách thức, nguy cơ. Làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp hữu hiệu 

nhằm đảm bảo phát triển bền vững sâm Ngọc Linh  trong thời gian đến. 

- Phương pháp dự báo 

Phương pháp này sử dụng nhằm tính toán các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi 

trường của địa phương, từ đó đề xuất định hướng, mục tiêu và các giải pháp phát 

triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2035. 
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Kết luận chương 2 

 

Tài nguyên rừng tự nhiên, đất ở huyện Nam Trà My rất thích hợp cho việc 

phát triển các cây dược liệu, đặc biệt cây sâm Ngọc Linh. 

Đề tài lựa chọn các cách tiếp cận nghiên cứu trên ba góc độ đó là kinh tế, xã 

hội và môi trường, mức độ kết hợp 3 yếu tố trên. Các chủ thể chính nghiên cứu 

trong đề tài bao gồm hộ nông dân trồng sâm Ngọc Linh, hộ thu gom, đại lý, công ty 

chế biến. Chọn 3 xã của huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam để nghiên cứu chuyên 

sâu ở cấp độ nông hộ. 

Nguồn số liệu thứ cấp được thu thập qua báo cáo thống kê của UBND tỉnh 

Quảng Nam, Sở NN&PTNT, Cục Thống kê tỉnh, Chi cục thống kê huyện Nam Trà 

My, Phòng nông nghiệp huyện Nam Trà My, số liệu của Tổng cục Thống kê,  các 

báo điện tử, số liệu của các công trình khoa học nghiên cứu cây sâm Ngọc Linh. 

Nguồn số liệu sơ cấp được thu thập từ các mẫu đại diện của các hộ nông dân 

trồng sâm Ngọc Linh, hộ thu gom, đại lý và công ty chế biến, bằng phỏng vấn trực 

tiếp. Số lượng mẫu nghiên cứu bao gồm 150 hộ nông dân, 10 hộ thu gom, 10 đại lý 

và 2 công ty chế biến. 

Phân tích thông tin, số liệu bằng các phương pháp chủ yếu, đó là phương pháp 

thống kê kinh tế; phương pháp hồi qui tương quan, phương pháp phân tích đầu tư dài 

hạn, phương pháp chuyên gia chuyên khảo; phương pháp ma trận phân tích SWOT. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SÂM NGỌC LINH Ở 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

3.1. Thực trạng phát triển sâm Ngọc Linh 

3.1.1. Diện tích, sản lượng và giá trị sản xuất 

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của cây sâm Ngọc Linh đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói chung và của huyện Nam Trà 

My nói riêng, các cấp chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực xây dựng cơ chế 

chính sách tạo ra những điều kiện cần thiết để bảo tồn và phát triển loài cây dược 

liệu quý hiếm này với mục đích là góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo 

hướng sản xuất hàng hóa với quy môi lớn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập 

cho người dân vùng núi cao, dân tộc ít người của tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, qua 

đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà 

My còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm nghiên cứu. 

Năm 2014, tổng diện tích trồng Sâm 67.31 ha, trong đó diện tích trồng mới 

12,11 ha và diện tích thu hoạch 7,22ha. Tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 

2010-2014 về tổng diện tích trồng sâm 5,59%, diện tích trồng mới tăng 10,24%, 

diện tích thu hoạch củ  tăng 0,28%, diện tích thu hoạch lá và hạt giảm bình quân là 

0,54%. Điều này cho thấy tốc độ tăng quy mô diện tích, nguyên nhân là do quy mô 

diện tích trồng mới sâm của mỗi năm tăng thấp, dẫn đến tỷ lệ diện tích trồng sâm 

trong cơ cấu diện tích cây trồng của huyện chưa được nâng cao. Thực tế cho thấy 

diện tích trồng mới hàng năm tăng phụ thuộc vào tình hình cung cấp giống của các 

trung tâm giống cho các hộ gia đình, khả năng tự sản xuất giống của hộ còn rất hạn 

chế. Diện tích thu hoạch các năm giai đoạn 2010 đến năm 2014 phụ thuộc vào diện 

tích trồng của các năm trước năm 2010. Do đó, muốn bảo tồn và phát triển sâm 

Ngọc Linh đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương tìm kiếm giải pháp để nhân 

giống, mở rộng diện tích trồng mới và nâng cao năng suất thu hoạch.   
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Năng suất thu hoạch sâm củ giai đoạn 2010-2014 tăng bình quân 15,42%, 

năm 2014 tăng hơn so với năm 2010 là 117 kg/ha (tức tăng 71,34%). Thực tế cho 

thấy kỹ thuật trồng sâm của hộ trước đây chủ yếu là trồng theo kinh nghiệm truyền 

thống, cá nhân, người trước hướng dẫn cho người sau, nên kỹ thuật đơn giản và lạc 

hậu, gây ảnh hưởng đến môi trường đất làm thoái xóa đất dẫn đến năng suất thu 

hoạch thấp. Từ năm 2010 địa phương mới nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật 

trồng sâm tạm thời, nhưng đến cuối năm 2014 mới ban hành. Điều này cho thấy 

muốn nâng cao chất lượng và sản lượng sâm Ngọc Linh đòi hỏi các cấp chính 

quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam cần quan 

tâm hơn đến việc đào tạo, tập huấn và nghiên cứu cải tiến quy trình kỹ thuật trồng 

đảm bảo tăng năng suất cao hơn. 

Bảng 3.1. Diện tích, năng suất và sản lượng các sản phẩm sâm NL ở huyện 

Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2014 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

TĐPT 

BQ (%) 

I. Diện tích ha 54,15 55,14 59,35 63,35 67,31 5,59 

1.1. DT trồng mới  ha 8,20 8,13 12,26 12,14 12,11 10,24 

1.2. DT thu hoạch củ  ha 7,14 8,05 8,14 8,15 8,22 3,58 

1.3. DT thu hoạch hạt và lá ha 31,48 31,56 30,76 30,82 30,8 -0,54 

II. Năng suất        

2,1. NS lá kg/ha 151,01 161,00 159,00 167,00 168,00 2,70 

2.2. NS hạt kg/ha 12,20 11,20 12,50 12,70 14,20 3,87 

2.3. NS củ  kg/ha 164 197 254 281 291 15,42 

III. Sản lượng        

3.1. SL thu hoạch lá  kg 4753, 8 5081,16 4890,84 5146,94 5174,4 2,14 

3.2. SL thu hoạch hạt  kg 384,06 353,47 384,5 391,41 437,36 3,30 

3.3. SL thu hoạch củ kg 1170,96 1585,85 2067,56 2290,15 2392,02 19,55 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Quảng Nam, Phòng NN&PTNT Nam Trà My 

Sản lượng củ thu hoạch bình quân của một năm trong giai đoạn năm 2010-2014 

tăng 19,55% năm 2014 sản lượng đạt được 2.392,02 kg, tăng hơn so với năm 2013 là 

4,45% và tăng so với năm 2010 là 104%. Nguyên nhân tăng là nhờ vào diện tích tăng 
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và đặc biệt là do năng suất tăng. Sản lượng hạt tăng bình quân hàng năm 3,3% và lá 

2,14%, cho thấy quy mô tăng chậm. Điều này cũng có thể nhận định quy mô diện tích 

thu hoạch sâm củ cũng tăng chậm. Mức tăng sản lượng này yếu là do năng suất hạt và 

lá tăng, vì quy mô diện tích thu hoạch lá và hạt giảm bình quân năm 0,54%, đây là một 

trong những trở ngại cần phải có giải pháp tháo gỡ trong thời gian đến. 

Quy mô diện tích trồng, năng suất thu hoạch tác động đến sản lượng thu 

hoạch hạt, lá và đặc biệt là sản lượng củ từ đó ảnh hưởng đến giá trị sản xuất sâm 

Ngọc Linh. Giá trị sản xuất sâm Ngọc Linh bao gồm giá trị sản phẩm sâm củ (rễ), 

sản phẩm phụ bao gồm lá sâm và hạt sâm. Lá và hạt sâm bắt đầu thu hoạch từ năm 

thứ tư, củ vào cuối năm thứ 7 hay đầu năm thứ 8. Năm 2014 giá trị sản xuất sâm 

Ngọc Linh của huyện Nam Trà My đạt  66.628,40 triệu đồng tăng hơn năm 2013 là 

6.252,27 triệu đồng (tức tăng 10,36%). Tốc độ tăng bình quân hàng năm là 21,63%.    

Bảng 3.2. Giá trị sản xuất sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2010-2014 

(tính theo giá hiện hành) 

Năm 
Giá trị sản xuất 

sâm Ngọc Linh (Triệu đồng) 
So năm trước 

(Triệu đồng) 
Tốc độ tăng  

(%) 

2010 27.323,20 - - 

2011 38.486,70 11.163,50 40,86 

2012 53.156,40 14.669,70 38,12 

2013 60.376,13 7.219,73 13,58 

2014 66.628,40 6.252,27 10,36 

SS14/10 - 45.816,34 - 

Bình quân  - 9.826,30 21,63 

Nguồn: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Trà My 

Tóm lại, so với các loại cây trồng trong vùng thì diện tích trồng sâm Ngọc Linh ở 

huyện Nam Trà My ở tỉnh Quảng Nam chiếm tỷ lệ thấp. Tuy nhiên giá trị sản xuất sâm 

Ngọc Linh cao, do giá bán 1kg tăng cao, năm 2010 giá 1kg sâm củ là 15 triệu đồng, 

năm 2014 là 20 triệu đồng. Vì vậy, trong chiến lược phát triển ngành nông lâm nghiệp 

cần phải coi trọng việc phát triển cây sâm Ngọc Linh ở các xã có điều kiện tự nhiên 
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thuận lợi cho cây sâm Ngọc Linh, góp phần chuyện dịch cơ cấu cây trồng theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông – lâm nghiệp của huyện. Trên cơ sở đó 

các cấp chính quyền địa phương phải chú trọng đến việc nghiên cứu cải tiến quy trình 

kỹ thuật và chuyển giao kịp thời đến bà con nông dân để họ trồng đảm bảo cho năng 

suất thu hoạch cao, khắc phụ tình trạng xói mòn đất và phá vở cấu trúc và tính đa dạng 

sinh học của rừng trồng sâm Ngọc Linh. 

3.1.2. Các hình thức tổ chức sản xuất sâm Ngọc Linh 

Hình thức tổ chức sản xuất đóng vai trò rất quan trọng đến quá trình tổ chức 

thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam. Việc lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm 

sản xuất trên địa bàn nó góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình PTBVSNL.     

Bảng 3.3  Các hình thức tổ chức sản xuất sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My 

giai đoạn 2010-2014 

 ĐVT: Cơ sở 

Loại hình 2010 2011 2012 2013 2014 TĐTBQ (%) 

1. Trồng sâm Ngọc Linh 326 370 418 528 564 14,69 

- Trang Trại 2 2 4 5 6 31,61 

-  Hộ gia đình 323 367 412 521 556 14,54 

- Trung tâm giống 1 1 2 2 2 18,92 

2. Khoanh nuôi BVR 414 567 678 817 859 20,02 

- Hộ gia đình 414 567 678 817 859 20,02 

Nguồn: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Trà My 

Bảng 3.3 cho thấy việc bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh theo phương 

thức trồng có các loại hình sản xuất tham gia tương đối da dạng, gồm: Trang trại, hộ 

gia đình và Trung tâm phát triển sâm và dược liệu của Nhà nước. Tuy nhiên, diện 

tích, sản lượng sâm Ngọc Linh cung cấp chủ yếu là hộ gia đình- hình thức tổ chức 

sản xuất chủ yếu trên địa bàn huyện Nam Trà My hiện nay. Tốc độ tăng bình quân 

hàng năm 14,56% giai đoạn từ năm 2010-2014. Loại hình trang trại tăng bình quân 

hàng năm 31,61%, về số lượng còn khá khiêm tốn (năm 2014 có 6 trang trại). Theo 
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báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Trà My, hầu hết các trang 

trại sản xuất hỗn hợp, vừa có trồng sâm và một số cây trồng khác, diện tích trồng 

sâm chưa nhiều, Ngoài ra, tại huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam còn có hai cơ sở 

sản xuất giống sâm Ngọc Linh là Trạm dược liệu Trà Linh, hằng năm cung cấp 

được 125 nghìn cây và Trạm sâm Ngọc Linh Tăkngo 25 nghìn cây giống. 

Công tác khoanh nuôi BVR ở địa phương luôn chú trọng, lồng ghép với 

chương trình bảo vệ và phát triển chung của Nhà nước, địa phương tập trung quy 

hoạch khu vực bảo tồn theo phương thức diễn thế rừng tự nhiên tránh sự tác động 

của con người vào rừng thông qua khoanh nuôi BVR. Giai đoạn 2010-2014 số hộ 

tham gia nhận khoán khoanh nuôi BVR tăng hang năm 20,02%. Điều này cho thấy 

được sự nỗ lực lớn của ngành lâm nghiệp và các cấp chính quyền địa phương ở 

huyện Nam Trà My, trong công tác tuyên truyền vận động bà con vùng có sâm 

Ngọc Linh nhận thức rõ lợi ích của việc BVR, đặc biệt BVR có sâm Ngọc Linh. 

Bảng 3.3 cho thấy sự thiếu vắng các loại hình sản xuất khác tham gia như: 

Hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước. Do vậy, trong thời gian tới 

cần có những chính sách khuyên khích, thu hút hơn nữa để các nhà đâu tư thấy 

được lợi ích kinh doanh ngành sâm Ngọc Linh và từ đó mạnh dạn bỏ vốn đầu tư. 

Tóm lại, loại hình sản xuất sâm Ngọc Linh chủ yếu trên địa bàn là hộ gia 

đình sản xuất với quy mô nhỏ, manh mún, phân tán. Tuy nhiên, trong những năm 

qua đã đóng góp tích cực trong công tác bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh. Vì 

vậy, trong nghiên cứu này luận án chỉ tập trung khảo sát đánh giá về loại hình sản 

xuất hộ gia đình là chủ yếu trên các khía cạnh hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và 

hiệu quả môi trường, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển bền vững sâm Ngọc 

Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.   

3.1.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất sâm NL ở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam 

3.1.3.1. Đặc điểm cơ bản của các đối tượng  điều tra 

Các chủ thể tham gia sản xuất sâm Ngọc Linh có trên địa bàn các xã là hộ 

trồng sâm và các cơ sở sản xuất giống. Qua điều tra 150 hộ cho thấy những đặc 

điểm sau: Tuổi đời bình quân của vùng sâm Ngọc Linh là 44,6 tuổi, trình độ văn 

hóa chủ yếu học xong lớp 10 và 11, lao động gia đình bình quân 3,7 lao động/hộ. 
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Điều này cho thấy trình trạng sức khỏe và năng lực của chủ hộ khá tốt, nếu được 

tham gia tập huấn đầy đủ thì khả năng trồng sâm đạt kết quả cao.  

Bảng 3.4 cho thấy hộ tham gia trồng sâm chủ yếu là người dân tộc thiểu số 

(chiếm 71,8%); quy mô diện tích trồng sâm còn thấp, bình quân 0,6ha/hộ trong khi 

đó diện tích khoan bảo vệ rừng bình quân 12,5ha. Như vậy quy mô sản xuất của hộ 

rất nhỏ, để phát triển sâm Ngọc Linh cần phải có chính sách hỗ trợ từ Nhà nước và 

các cấp chính quyền địa phương.  

Đối với cơ sở sản xuất giống cho thấy quy mô lao động không cao hơn số 

lượng lao động của hộ trồng sâm. Hầu hết các cơ sở sản xuất giống được tổ chức 

theo quy mô hộ gia đình. Quy mô vốn sản xuất bình quân trên 155 triệu đồng, số 

lượng gieo ươm khoảng 18 nghìn cây/hộ năm. Diện tích nhận khoán BVR là bình 

quân 11,5 ha/hộ. Với những đặc điểm này cho thấy khả năng đáp ứng số lượng theo 

nhu cầu là rất thấp. Đây là nguyên nhân làm cho quy mô DT trồng sâm Ngọc Linh 

của hộ còn chưa tương xứng với tiềm năng về đất đai của hộ thực có.  

Bảng 3.4. Đặc điểm cơ bản của các đối tượng điều tra 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Trà  

Linh 

Trà 

Cang 

Trà 

Nam 

Tổng số 

hoặc BQC 

I Tổng số hộ điều tra Hộ 90 30 30 150,0 

1.1 Tuổi của chủ hộ Tuổi 45 41 47 44,6 

1.2 Trình độ văn hóa Lớp 11 9 10 10,4 

1.3 Tỷ lệ  số hộ dân tộc ít người % 74,6 65,3 70,1 71,8 

1.4  DT trồng sâm Ngọc Linh Ha 0,6 0,7 0,4 0,6 

1.5 DT nhận khoán BVR Ha 12,4 13,8 11,6 12,5 

1.6 Tham gia tập huấn % 75,2 35,7 43,7 61,0 

1.7 Lao động gia đình Lao động 3,6 4,1 3,5 3,7 

II Cơ sở sản xuất giống Cơ sở 15 8 9 32,0 

2.1 Số lượng lao động Người 4,3 2,4 1,5 3,0 

2.2 Số lượng gieo ươm Nghìn cây 24,9 18,6 11,3 18,3 

2.3 Vốn sản xuất Triệu đồng 217.3 106,8 95,4 155,4 

2.4 Lao động qua đào tạo % 11,7 9,8 7,6 10,1 

2.5 DT nhận khoán BVR ha 11,2 12,9 10,7 11,5 

 Nguồn: Số liệu điều tra năm 2014 
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3.1.3.2. Chi phí đầu tư sản xuất của các hộ điều tra 

- Chi phí đầu tư thời kỳ kiến thiết cơ bản 

Cây sâm Ngọc Linh là cây trồng dài ngày có thời kỳ kiến thiết cơ bản 3 năm, 

chi phí đầu tư bao gồm chi phí giống, mùn núi, chi phí lao động (chi phí công lao 

động luỗng phát rừng và công lao động trồng mới). Đây là thời kỳ chưa có thu 

nhập, toàn bộ chi phí hành thành nên giá trị TSCĐ. Kết quả điều tra, tổng hợp chi 

phí phản ánh ở Bảng 3.5.  

Bảng 3.5. Chi phí đầu tư trồng sâm Ngọc Linh  thời kỳ kiến thiết cơ bản 

                                       (Tính bình quân 1 ha)                             ĐVT: triệu đồng 

Loại chi phí 
Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Tổng 

Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % 

I. Chi phí vật chất 2.179,9 90,2 592,2 74,3 551,1 75,1 3.323,2 84,2 

1. Giống 1.571,6 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.571,6 39,8 

2. Mùn núi 352,6 14,6 345,7 43,4 327,9 44,7 1.026,1 26,0 

3. Thuốc BVTV 23,3 1,0 21,5 2,7 17,7 2,4 62,5 1,6 

4. Dụng cụ vật tư 133,7 5,5 129,1 16,2 125,8 17,1 388,6 9,8 

5. Nước tưới 56,4 2,3 55,8 7,0 52,5 7,1 164,7 4,2 

6. Lãi vay 15,7 0,6 15,7 2,0 15,7 2,1 47,0 1,2 

7. Chi phí khác 26,7 1,1 24,5 3,1 11,6 1,6 62,8 1,6 

II. Chi phí lao động 237,5 9,8 204,8 25,7 182,9 24,9 625,2 15,8 

1. Lao động gia đình 145,9 6,0 153,2 19,2 127,7 17,4 426,8 10,8 

2. Lao động thuê 91,6 3,8 51,6 6,5 55,2 7,5 198,4 5,0 

Tổng chi phí 2.417,5 100,0 797,0 100,0 734,0 100,0 3.948,4 100,0 

Nguồn: Kết quả điều tra hộ nông dân năm 2014  

Kết quả điều tra phản ánh trên Bảng 3.5 cho thấy tổng giá trị đầu tư trồng 

sâm Ngọc Linh thời kỳ kiến thiết cơ bản là 3,948,44 triệu đồng trên 1 ha. Năm thứ 

nhất chi phí là 2.417,47 triệu đồng, trong đó chi phí mua cây giống là 1.571,57 triệu 

đồng, chiếm 65,1% so với tổng chi phí năm thứ nhất. Năm thứ hai tổng chi phí là 

796,99 triệu đồng, năm thứ ba là 733,97 triệu đồng, chi phí phân bón (mùn núi) 

chiếm từ 43% đến gần 45%, kế tiếp là chi phí lao động khoảng 25% trong tổng chi 

phí của năm. Đặc điểm của trồng sâm Ngọc Linh khác với các loại cây trồng khác là 
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không bón phân mà chủ yếu bón mùn núi, lớp mùn núi càng nhiều là điều kiện để 

sâm phát triển nhanh về củ. Phần lớn sâm Ngọc Linh được trồng có địa hình dốc 

nghiên cao nên dễ bị rửa trôi, thời kỳ này cần phải tăng cường bón mùn và chăm 

sóc nhiều hơn. Như vậy, suất đầu tư trên 1 ha so với các loại cây trồng khác trong 

vùng như quế, sa nhân là lớn nhất. Điều này đòi hỏi hộ trồng phải có vốn lớn mới 

đầu tư thâm canh để có được vườn sâm ban đầu. Đây là nguyên nhân dẫn đến quy 

mô diện tích bình quân của hộ hiện nay là rất thấp (0,052ha) và thường trồng manh 

mún, mặc dù tiềm năng đất đai của địa phương là lớn. 

- Chi phí đầu tư 1ha thời kỳ kinh doanh 

Qua số liệu bảng 3.5 cho thấy, mức đầu tư chi phí một ha sâm Ngọc Linh 

trong thời kỳ kinh doanh có sự biến động từ 422,94 đến 3.772,13 triệu đồng. Trong 

thời kỳ này chi phí sản xuất bao gồm chi phí đầu tư hàng năm: phân bón (mùn núi), 

nước tưới, thuốc BVTV, lãi vay, lao động và chi phí khấu hao. Sở dĩ có sự biến 

động này là do khi bước sang thời kỳ kinh doanh thì các khoản mục chi phí giảm 

thấp hơn các năm thời kỳ kiến thiết cơ bản. Khấu hao đối với cây sâm Ngọc Linh 

được tính theo tỷ lệ doanh thu so với tổng kinh doanh của thời kỳ kinh doanh, năm 

thứ 7 thu hoạch sâm củ, chi phí thu hoạch và mức khấu hao cao hơn nên chi phí sản 

xuất là cao nhất. 

 Bón mùn núi: Khi bắt đầu cho thu hoạch việc đầu tư cho phân bón giảm, nếu 

bón nhiều ảnh hưởng đến chất lượng củ như củ sẻ có nhiều u nần, thậm chí thối rửa.  

 Bảng 3.6. Chi phí sản xuất sâm Ngọc Linh thời kỳ kinh doanh 

                                       (Tính bình quân 1 ha)       ĐVT: Triệu đồng 

Năm 

Chi phí vật chất Lao động Khấu 

hao 

vườn 

cây 

Tổng 

chi phí 

sản xuất 
Mùn 

núi 

Thuốc 

BVTV 

Nước 

tưới 

Lãi 

vay 
Khác 

Tổng 

LĐ 
LĐGĐ 

4 145,56 26,43 52,41 15,67 9,67 64,21 35,95 153,28 467,23 

5 126,12 24,34 51,76 15,67 8,67 43,10 28,00 153,28 422,94 

6 124,34 21,23 43,65 15,67 7,56 21,54 18,52 306,56 540,55 

7 51,45 12,22 21,54 15,67 14,45 321,48 145,68 3335,32 3.772,13 

Nguồn: Kết quả điều tra hộ nông dân năm 2014 
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Nước tưới là một nhu cầu không thể thiếu đối với cây cây sâm. Việc tưới nước 

chủ yếu sử dụng nguồn nước suối dẫn bằng đường và tập trung tưới vào mua khô 

nhằm duy trì độ ảm đất phù hợp, mức tưới ở thời kỳ kinh doanh cũng hạn chế hơn 

trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. 

Chi phí lao động gồm chi phí chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch, nhưng trong thời kỳ 

kinh doanh chủ yếu là chi phí bảo vệ và chi phí thu hoạch. Việc chăm sóc sâm của các 

hộ gia đình tập trung vào 2 đợt tháng 3,4 và 8,9. Lao động thu hoạch tập trung vào 

tháng 10 khi mà thời tiết lạnh, cây sâm cho quả chín và lá già rụng.  

Nhìn chung ta thấy các hộ sản xuất sâm trong huyện có chi phí cao và chưa 

hợp lý, chủ yếu làm theo kinh nghiệm. Tuy việc đầu tư phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

như điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất của từng hộ … nhưng nếu có sự đầu tư 

hợp lý thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy người dân trồng sâm nên áp 

dụng chế độ bón phân đầy đủ, hợp lý, đầu tư hệ thống tưới nước và những tư liệu 

sản xuất cần thiết khác nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả. 

3.1.3.3. Kết quả và hiệu quả kinh tế của các hộ điều tra 

Từ năm thứ 4 đến năm thứ 7, sâm Ngọc Linh bắt đầu cho thu hoạch các sản phẩm 

hạt và lá. Năng suất lá bình quân 167kg đến 168kg/ha; năng suất hạt bình quân từ 10kg 

đến 15kg/ha. Cuối năm thứ 7 hay đầu năm thứ 8 thu hoạch sâm củ, năng suất bình quân 

420kg/ha. Như vậy, năm thứ 7 mức doanh thu cao nhất bình quân 9.085,06 triệu 

đồng/ha, lợi nhuận thu được cũng cao nhất bình quân 5.312,93 triệu đồng/ha.  

Hiệu quả kinh tế được tính toán qua từng năm trong thời kỳ kinh doanh, Bảng 

3.7 cho thấy tỷ suất lợi nhuận trên 1 đồng chi phí đầu tư qua các năm có sự biến động 

do quá trình cho sản phẩm lá, hạt và củ. Năm thu hoạch củ có tỷ suất lợi nhuận cao 

nhất. Cứ 1 đồng chi phí đầu tư sẽ tạo ra 1,41 đồng lợi nhuận. Tương ứng thu nhập 

hỗn hợp trên 1 đồng chi phí là 2,34 lần. Với phương pháp hạch toán hàng năm cho 

thấy hiệu quả kinh tế của sâm Ngọc Linh là cao. Đây là cơ sở để các cấp chính quyền 

thực hiện chính sách  thu hút đầu tư  các thành phần kinh tế  đầu tư trồng sâm. 

Bảng 3.7 cho thấy NPV của chu kỳ kinh doanh là 1.298,16 triệu đồng, điều 

này nói lên lợi nhuận sản xuất sâm Ngọc Linh là rất cao. Tỷ suất doanh lợi là 1,33 

lần, nghĩa là cứ một đồng chi phí bỏ ra sau một thời gian các hộ trồng sâm thu được 
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1,33 đồng doanh thu hay 0,33 đồng lợi nhuận. Điều này cho thấy, các hộ gia đình đã 

đầu tư hợp lý các khoản chi phí nên trong dài hạn việc đầu tư vào trồng sâm đã 

mang lại hiệu quả kinh tế. 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. 

Bảng 3.7. Kết quả và hiệu quả kinh tế trồng sâm Ngọc Linh ở các xã điều tra 

(Tính bình quân cho 1 ha) 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

thứ 4 

Năm 

thứ 5 

Năm 

thứ 6 

Năm 

thứ 7 

1. Năng suất hạt  Kg/ha 10,2 12,5 14,6 14,8 

2. Năng suất lá  Kg/ha 167 169,01 168,02 168 

3. Năng suất củ  Kg/ha / / / 420 

4. Giá trị sản xuât (GO)  Triệu đồng 608,56 744,25 719,25 9.085,06 

5. Tổng chi phí (TC) Triệu đồng 467,23 422,94 540,55 3.772,13 

6. Thu nhập hỗn hợp(MI) Triệu đồng 408,31 578,69 570,66 8.845,59 

7. Lợi nhuận (LN) Triệu đồng 141,33 321,31 178,7 5.312,93 

8. MI/TC lần 0,87 1,37 1,06 2,34 

9. LN/TC lần 0,30 0,76 0,33 1,41 

10. NPV Triệu đồng 1.298,16 

11. IRR % 19,51 

12. BCR lần 1,33 

        Nguồn: Kết quả điều tra hộ nông dân năm 2014 

Qua phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất sâm Ngọc Linh, cần khuyến cáo các 

hộ gia đình ở đây nên phát huy tiềm năng của hộ, quan tâm đầu tư hơn nữa cả về phân 

bón, nước tưới, chăm sóc, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế, 

tạo việc và cải thiện thu nhập cho người lao động tham gia, là điều kiện để thực hiện 

chính sách bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh tốt nhất. 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất sâm Ngọc Linh  của hộ trồng 

sâm Ngọc Linh  

Để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất trồng SNL, luận án áp 

dụng phương pháp định lượng với mô hình hàm sản xuất Cobb- Douglas phân tích 
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giá trị sản xuất trong mối quan hệ với các yếu tố đầu vào trồng sâm NL. Hàm sản 

xuất Cobb - Douglas có dạng sau: 

Y= A. X1
1X2

2X3
3 X4

4X5
5X6

6   e( 1D1+ 2D2+ 3D3+ 4D4  + ) 

Logarit hóa hai vế của phương trình trên ta được phương trình tuyến tính theo 

các tham số ,  như sau: 

LnY=LnA+1LnX1+2LnX2+3LnX3+4LnX4+5LnX5+6LnX6+1D1+2D2+3D3

+4D4+  

 - Y (biến phụ thuộc) là giá trị sản xuất sâm NL của hộ gia đình sản xuất trong 

năm (triệu đồng/ha); 

- A là hệ số hồi qui của mô hình; 

- 1, 2 , 3  4, 5 , 6  là hệ số co giãn tương ứng của biến phụ thuộc đối với 

các biến độc lập X1 là diện tích thu hoạch sâm NL (ha);  X2 là chi phí giống (triệu 

đồng);  X3 là vốn đầu tư kiến thiết cơ bản (triệu đồng), X4 là chi phí bón mùn núi 

thời kỳ kinh doanh, X5 là chi phí công lao động thời kỳ kinh doanh, X6 là trình độ 

của chủ hộ, các hệ số được ước lượng bằng phương pháp hồi qui; 

- 1, 2, 3, 4, là các tham số của biến định tính; 

D1, D2, D3, D4, lần lượt là trồng ở xã Trà Nam (D1=1 Trà Nam; D1= 0 không 

phải xã Trà Nam),  xã Trà Cang (D2=1  Trà Cang; D2=0  khác), Hệ thống tưới nước 

(D3= 1 có xây dựng hệ thống tưới nước; D3=0 không có xây dựng hệ thống tưới 

nước) tập huấn (D4=1 có ít nhất 1 lần tập huấn; D4=0 không tập huấn). 

Ngoài ra, giá trị sản xuất sâm Ngọc Linh chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố giá, 

thời điểm bán, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, yếu tố giá đưa vào mô hình là giá 

vào cuối năm 2014 nên coi như cố định, gần như không biến động vì cùng thời 

điểm bán. Một đặc điểm, thực tế cho thấy chất lượng sâm Ngọc Linh biến thiên tỷ lệ 

thuận với các địa phương. Sâm Ngọc Linh ở Trà Linh chất lượng cao hơn, kế đến là 

trà Cang và thấp nhất là xã Trà Nam. Vì vậy, giữa hai biến này tự tương quan cặp 

với nhau nên luận án đưa biến chất lượng ra khỏi mô hình. Việc đánh giá dựa vào 

kết quả phân tích chung của biến địa phương như đã lập luận. 

Qua bảng 3.8, kiểm định mô hình F= 51,092> F11, 139, 1, cho phép bác bỏ giả thiết 

H0, tức là bác bỏ giả thiết tất cả các hệ số hồi quy riêng đều bằng 0 và chấp nhận giả 
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thiết H1, giả thiết không phải tất cả các hệ số hồi quy riêng bằng 0. Như vậy, mô hình 

đưa ra phù hợp với thực tế với ý nghĩa thống kê 1%. Hệ số xác định R2 điều chỉnh bằng 

0,7707cho biết 77,07% sự thay đổi giá trị sản xuất sâm Ngọc Linh là do các biến trong 

mô hình tạo ra, còn lại 22,93% do các yếu tố ngoài mô hình gây ra. Điều này hoàn toàn 

phù hợp với các biến đã đưa vào mô hình và thực tế sản xuất ở huyện Nam Trà My. 

Các hệ số hồi quy riêng của các biến độc lập như: diện tích thu hoạch, chi phí giống, 

vốn đầu tư  kiến thiết cơ bản, chi phí bón mùn núi thời kỳ kinh doanh, trình độ của chủ 

hộ tập, huấn, hệ thống nước tưới đều dương và có ý nghĩa thống kê 1% và 5%.        

Bảng 3.8: Kết quả ước lượng hàm sản xuất Cobb- Douglas của các hộ trồng 

sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

Các biến và hệ số 

      Hệ số 

  ảnh hưởng 

(Coefficients) 

Kiểm 

định T 

     (T-stat) 

Mức ý 

nghĩa 

(Sig) 

Sai số 

chuẩn 

(Std.Error) 

Hệ số tự do (C) 5,534819* 6,735136 3,99E-10 0,821783 

LnX1- Ln(Diện tích thu hoạch) 0,628111* 7,562118 4,89E-12 0,08306 

LnX2- Ln (Chi phí giống) 0,183377** 2,229296 0,027399 0,082258 

LnX3- Ln(Vốn đầu tư kiến thiết )  0,119216*** 1,785659 0,076335 0,066763 

LnX4- Ln (Chi phí bón mùn núi) 0,160453* 2,259117 0,025432 0,071025 

LnX5- Ln (Chi phí lao động) 0,008344ns 0,117864 0,906346 0,07079 

LnX6- Ln (Trình độ của chủ hộ) 0,344584** 2,14726 0,033507 0,160476 

D1- Trà Nam -0,42482* -4,14532 5,87E-05 0,102483 

D2- Trà Cang -0,28575** -2,27763 0,024274 0,125461 

D3- XD hệ thống nước tưới  0,120005** 1,910007 0,058192 0,062829 

D4- Tập huấn 0,121145*** 1,672113 0,096752 0,07245 

F-Statistic 51,09216*    

R2      0,786128    

R2 điều chỉnh       0,770742    

Số quan sát 150    

Ghi chú: 

- (***), (**), (*): ý nghĩa thống kê 10%,5%,1%;ns:không có ý nghĩa thống kê 

               Nguồn: Số liệu điều tra năm 2014 



93 

Với giá trị | t | của các hệ số tự do, 1, 2, 3 4, 5, 6 lớn hơn 1,67 và giá trị | t | 

của các hệ số i lớn 1,67 ta khẳng định giá trị sản xuất sâm biến động tăng (giảm) theo 

dấu của các hệ số hồi quy riêng của các biến này; các yếu tố như diện tích thu hoạch, chi 

phí giống, vốn đầu tư kiến thiết cơ bản, chi phí bón mùn núi thời kỳ kinh doanh, trình độ 

của chủ hộ tập, huấn, hệ thống nước tưới đều dương ảnh hưởng làm tăng giá trị sản xuất 

sâm thu hoạch; yếu tố khu vực trồng làm giảm năng suất sâm thu hoạch. 

Trong các yếu tố đưa vào mô hình làm tăng giá trị sản xuất sâm thu hoạch ở 

huyện Nam Trà My trên cả 3 xã thì yếu tố diện tích thu hoạch của hộ có tác động 

ảnh hưởng lớn nhất đến giá trị sản xuất thu hoạch sâm so với các yếu tố còn lại. Khi 

diện tích đất tăng 1% so với mức trung bình thì GO thu hoạch của hộ sẽ tăng thêm 

tương ứng 0,628%, với điều kiện cố định các yếu tố khác. Điều này cho thấy tăng 

tăng quy mô diện tích đất trồng sâm của hộ là rất cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn đối 

với địa phương. Thực tế cho thấy những hộ có quy mô diện tích lớn thường mức độ 

đầu tư cao hơn, có điều kiện ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật đảm bảo các điều 

kiện sinh trưởng và phát triển của sâm, nên giá trị sản xuất cao.  

Tương tự, yếu tố chi phí giống có ảnh hưởng đến GO theo hướng tích cực. Trong 

điều kiện các yếu tố khác không đổi, chi phí tăng 1% sẽ làm cho GO sâm tăng 0,183%. 

Như vậy việc tăng thêm mật độ, giống có chất lượng tăng chi phí giống hợp lý sẽ có tác 

động tích cực. Yếu tố vốn đầu tư  kiến thiết cơ bản trồng sâm của hộ cũng là nhân tố 

tác động theo chiều hướng tích cực, nếu tăng 1% vốn đầu tư kiến thiết cơ bản cho trồng 

sâm của hộ, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì sẽ làm cho GO tăng 0,119%. 

Vốn đầu tư kiến thiết cơ bản ban đầu đầu tư đáp ứng quy trình kỹ thuật, năng suất củ, lá 

và hạt đã tạo ra giá trị sản xuất cao hơn. 

Yếu tố chi phí bón mùn núi trong thời kỳ kinh doanh có ảnh hưởng đến GO 

theo hướng tích cực. Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, chi phí tăng 1% sẽ 

làm cho GO sâm tăng 0,160%. Như vậy việc tăng thêm lượng mùn núi phủ gốc sẽ 

tạo cho củ sâm phát triển tốt sẽ có tác động tích cực. Yếu tố về trình độ chuyên môn 

trồng sâm của hộ cũng là nhân tố tác động theo chiều hướng tích cực, nếu trình độ 

chuyên môn của chủ được đào tạo cao hơn, trong điều kiện các yếu tố khác không 

đổi thì sẽ làm cho GO tăng. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế, những chủ hộ 
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có trình độ chuyên môn cao thì khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học và công 

nghệ vào trồng sâm tốt hơn, năng suất lao động cao. 

Các biến giả đầu tư hệ thống nước tưới, tập huấn cũng có tác động đến GO 

theo hướng tích cực. Những hộ có đầu tư hệ thống nước tưới tăng 12,75% GO 

(e0,120) cao hơn so với những hộ chỉ sử dụng nước tưới tự nhiên, không chủ động. 

Các hộ tích cực tham gia tập huấn tăng 12,86%(e0,121) cao hơn so với các hộ không 

tham gia. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế, vì những hộ có hệ thống nước 

tưới chủ động cung cấp nước đúng lịch đảm bảo nhu cầu nước của cây sâm, những 

hộ tập huấn tốt thì việc trồng sâm dúng quy trình kỹ thuật nên năng suất cao hơn. 

Giả định trong điều kiện các yếu tố khác không đổi cho thấy giá trị sản xuất sâm 

ở mỗi xã là khác nhau. Trong mô hình, chọn xã Trà Linh làm gốc so sánh với các xã 

còn lại. Kết quả ước lượng trên cho thấy giá trị sản xuất sâm trên 1 ha ở xã Tra Nam là 

thấp nhất, thấp hơn so với xã Trà Linh 34,81% (1-e-0,4248); trong khi đó, giá trị sản xuất 

sâm trên 1 ha ở xã Trà Cang thấp hơn xã Trà Linh 24,87% (1-e-0,2857). Điều này hoàn 

toàn phù hợp với thực tế, do điều kiện tự nhiên ở Trà Linh ưu đãi hơn, phù hợp với đặc 

điểm sinh lý của cây SNL, nên cây cho năng suất cao và chất lượng sản phẩm tốt (số củ 

trên 1kg). Như vây, muốn phát triển cây sâm ở xã Trà Cang, Trà Nam đòi hỏi các hộ 

phải tăng cường đầu tư thâm canh hơn, trồng sâm đúng với quy trình kỹ thuật theo 

hướng dẫn của cán bộ khuyến Nông- Lâm của huyện Nam Trà My thì mới nâng cao 

được nâng suất thu hoạch sâm NL. 

Tóm lại, qua phân tích các mức độ ảnh hưởng đến giá trị sản xuất sâm cho 

thấy cần phải chú ý đến tăng quy mô diện tích trồng, đảm bảo có diện tích thu hoạch 

lớn. Tăng vốn đầu tư kiến thiết cơ bản, mật độ trồng, bón mùn núi ở mức hợp lý; 

Địa phương cần tập trung mở rộng diện tích khu vực trồng sâm ở xã Trà Linh trong 

khả năng có thể để nâng cao sản lượng, giá trị sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả 

kinh tế trồng sâm ở huyện Nam Trà My một cách bền vững. 

- Hiệu quả sản xuất sâm NL qua giá trị NPV khi lãi suất và giá cả thị 

trường thay đổi 

 Phát triển sâm Ngọc Linh bền vững về mặt kinh tế còn quan tâm đến sự biến 

động của lãi suất ngân hàng, sự biến động giá cả các yếu tố đầu vào sản xuất và giá 
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cả đầu ra của các sản phẩm SNL. Dựa trên số liệu khảo sát thực tế về chi phí sản 

xuất SNL qua các năm, từ khi trồng đến thu hoạch là 7 năm bao gồm chi phí đầu tư 

kiến thiết cơ bản.  Chi phí chăm sóc trong thời kỳ kinh doanh từ năm thứ tư đến hết 

năm thứ bảy. Giá trị doanh thu được tính bắt đầu năm thứ tư đến năm thứ bảy. 

Trong đó, từ năm thứ tư đến năm thứ sáu: thu hoạch từ hạt, từ lá, cuối năm thứ bảy 

thu hoạch cả củ, lá và hạt.  

Như vậy lợi nhuận thu được phải được chiết khấu theo lãi suất ngân hàng với 

các mức chiết khẩu 8%, 12%, 14% và 16%. Với 3 kịch bản giả định có thể xảy ra 

khi giá thay đổi như sau: 

-  Giá cả các yếu tố sản xuất tăng 5%, 10%, 15% và 30%: Bảng 3.9 cho thấy, 

khi chi phí đầu vào tăng 5%, 10%, 15% với lãi suất chiết khấu 14% thì sản xuất có 

hiệu quả NPV>0 và chỉ số BCR >1. Với mức giá đầu vào tăng 15% và lãi suất chiết 

khấu tăng 16% thì sản xuất SNL không có hiệu quả NPV <0 và BCR <1. Trường 

hợp giá đầu vào tăng 30% và với mức lãi suất chiết khấu 14% trở lên, sản xuất SNL 

sẽ lỗ, không có hiệu quả kinh tế. 

-  Giá cả các sản phẩm SNL giảm 5%, 10%, 15% và 30%: Bảng 3.9 cho thấy, 

khi giá cả các sản phẩm SNL giảm 5%, 10%, 15% với lãi suất chiết khấu 14% thì 

sản xuất có hiệu quả NPV>0 và chỉ số BCR >1. Với mức giá ra vào giảm 15% và 

lãi suất chiết khấu tăng 16% thì sản xuất SNL không có hiệu quả NPV <0 và BCR 

<1. Trường hợp giá đầu ra SNL giảm 30% và với mức lãi suất chiết khấu 12% trở 

lên, sản xuất SNL sẽ lỗ, không có hiệu quả kinh tế. 

-  Giá cả các sản phẩm SNL giảm 5%, 10%, 15% và 30%, giá cả các yếu tố 

đầu vào tăng 5%, 10%, 15% và 30% : Bảng 3.9 cho thấy, khi giá cả các sản phẩm 

SNL giảm, 10%, với lãi suất chiết khấu 14% thì sản xuất có hiệu quả NPV>0 và chỉ 

số BCR >1. Với mức giá chi phí tăng 15% vào giá SNL giảm 15% và lãi suất chiết 

khấu tăng 16% thì sản xuất SNL không có hiệu quả NPV <0 và BCR <1. Trường 

hợp giá đầu ra SNL giảm 30%, giá các yếu tố đầu vào tăng 30% và với mức lãi suất 

chiết khấu 8% trở lên, sản xuất SNL hoàn toàn lỗ, không có hiệu quả kinh tế. 
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Bảng 3.9.  Hiệu quả kinh tế sản xuất sâm Ngọc Linh với diễn biến của giá cả với các mức chiết khấu khác nhau 

(tính bình quân 1 ha) 

Giá biến động 

Lãi suất 

chiết khấu 8% 

Lãi suất 

chiết khấu 12% 

Lãi suất 

chiết khấu 14% 

Lãi suất 

chiết khấu 16% 

NPV 

(Tr. Đ) 

BCR 

(lần) 

NPV 

(Tr. Đ) 

BCR 

(lần) 

NPV 

(Tr. Đ) 

BCR 

(lần) 

NPV 

(Tr. Đ) 

BCR 

(lần) 

I. Giá đầu vào sản xuất tăng         

1.Tăng 5%,  2171.12 1.48 1098.91 1.26 677.08 1.17 316.35 1.08 

2. Tăng  10%,  1955.07 1.41 899.67 1.21 485.26 1.11 131.40 1.03 

3. Tăng 15%,  1739.02 1.35 700.42 1.15 293.44 1.07 -53.54 0.99 

4.  Tăng 30%,  1090.88 1.19 102.68 1.02 -282.01 0.94 -608.38 0.87 

II. Giá bán các sản phẩm SNL giảm          

5. Giảm 5% 2051.76 1.47 1034.00 1.26 633.64 1.17 291.28 1.08 

6. Giảm 10% 1716.35 1.40 769.85 1.19 398.37 1.10 81.27 1.02 

7. Giảm 15% 1380.95 1.32 505.70 1.13 163.11 1.04 -128.74 0.97 

8. Giảm 30% 374.73 1.09 -768.75 0.93 -542.68 0.86 -758.77 0.79 

III. Giá đầu vào tăng, bán các sản phẩm SNL giảm         

9. Tăng, giảm 5% 1835.71 1.40 834.76 1.20 441.82 1.11 106.34 1.03 

10. Tăng, giảm 10% 1284.26 1.27 371.36 1.08 14.74 1.00 -288.62 0.93 

11. Tăng, giảm 15% 732.80 1.15 -92.04 0.98 -412.35 0.91 -683.58 0.84 

12. Tăng, giảm 30% -921.56 0.84 -1482.24 0.71 -1693.59 0.66 -1868.45 0.61 

Nguồn: Số liệu điều tra và tính toán của tác giả 
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Tóm lại, khi giá cả các yếu tố đầu vào tăng 15% và với mức lãi suất chiết 

khấu tăng từ 14% đến 16% không đảm bảo đạt được kết quả và hiệu quả kinh tế. 

Khi giá cả các yếu tố đầu vào tăng 30% và giá bán SNL giảm 30% thì tình hình sản 

xuất SNL gặp nhiều bất lợi, khả năng mở rộng quy mô sản xuất rất khó khăn. Điều 

này cho thấy sản xuất SNL cần chú ý đến tình hình biến động giá cả thị trường các 

yếu tố đầu vào sản xuất SNL và sản phẩm đầu ra. Như vậy, sản xuất SNL không 

phải lúc nào cũng có lợi nhuận cao. Để hạn chế thiệt hại khi giá cả các yếu tố đầu 

vào và giá cả yếu tố đầu ra diễn biến bất lợi, hộ trồng SNL và các tác nhân trong 

chuỗi giá trị cần phải có sự liên kết chặt chẽ trên cơ sở các hợp đồng mua bán để 

cung chia sẻ lợi nhuận và rủi ro với nhau, có như vậy mới đảm bảo tính bền vững 

của việc bảo tồn và phát triển SNL ở huyện Nam Trà My. 

3.1.3.4. Tình hình chế biến, tiêu thụ sản phẩm sâm Ngọc Linh 

 Cây sâm Ngọc Linh có 3 sản phẩm: củ sâm, lá sâm, hạt sâm, trong đó củ sâm 

là sản phẩm chính được tiêu thụ thông qua chế biến thành các sản phẩm thuốc 

phòng và điều trị bệnh hoặc dưới dạng thực phẩm chức năng và tiêu thụ sản phẩm 

củ sâm tươi. 

Bảng 3.10. Sản lượng chế biến và tiêu thụ các sản phẩm sâm Ngọc Linh  

giai đoạn 2010-2014 ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

                                                                                           ĐVT: Kg 

Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

TĐPT 

BQ (%) 

1. Sản lượng hạt tiêu thụ  384,1 353,5 384,5 391,4 437,4 3,3 

   - Tiêu thụ trong tỉnh 318,8 282,8 292,2 289,6 310,5 -0,7 

   - Tiêu thụ ngoài tỉnh 65,3 70,7 92,3 101,8 126,8 18,1 

2. Sản lượng lá tiêu thụ  4753,8 5081,2 4890,8 5146,9 5174,4 2,1 

3. Sản lượng lá chế biến rượu 4611,2 4522,2 4597,4 4992,5 4967,4 1,9 

4. Sản lượng củ thu hoạch 1171,0 1585,9 2067,6 2290,2 2392,0 19,6 

  - Sản lượng củ chế biến 140,5 237,9 289,5 267,9 370,8 27,5 

  - Sản lượng củ tiêu thụ tươi 1030,5 1348,0 1778,1 2022,2 2021,3 18,3 

 Trong đó: +Tiêu thụ trong tỉnh 216,4 337,0 337,8 404,4 414,4 17,6 

                  + Tiêu thụ ngoài tỉnh 814,1 1011,0 1440,3 1617,8 1606,9 18,5 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Quảng Nam, Phòng NN&PTNT Nam Trà My. 
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 Sản phẩm củ tươi hộ bán qua người thu gom, người thu gom bán cho người 

bán lẻ trong và ngoài tỉnh. Mức tiêu thụ ngoài tỉnh là chủ yếu (từ 79% đến 81%), số 

còn lại tiêu thụ trong tỉnh (19% đến 21%). Bảng 3.10 cho thấy tốc độ tiêu thụ tăng 

bình quân hằng năm 18,3%/năm, trong đó ngoài tỉnh tăng bình quân 18,5%, trong 

tỉnh tăng 17,6%. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sâm củ luôn tăng 

hằng năm. Thực tế cho thấy số sản lượng sản phẩm thu hoạch hằng năm được bao 

nhiêu thì tiêu thụ hết bấy nhiêu, không có hiện tượng tồn kho giống như các loại 

lâm sản ngoài gỗ khác trong vùng như: quế, sa nhân, vì đối với củ sâm cung luôn 

nhỏ hơn cầu.   

Tốc độ sản lượng hạt tiêu thụ tăng bình quân hằng năm 3,3%, trong đó lượng hạt 

chủ yếu tiêu thụ tại chỗ do các trại giống trên địa bàn thu mua (trên 80%). Sản lượng tiêu 

thụ ngoài tỉnh (dưới 20%), chủ yếu các trại giống ở tỉnh Kon Tum. Trong thời gian gần 

đây do giá sâm củ tăng mạnh nên, các đơn vị kinh doanh ở Kon Tum đến mua với số 

lượng tương đối lớn nên làm cho tốc độ tăng bình quân tăng cao 18,1%/năm.  

Sản lượng sâm Ngọc Linh phục vụ cho chế biến chiếm tỷ trọng thấp hơn so 

với tiêu thụ củ tươi (khoảng 15,5%). Sản phẩm chế biến chủ yếu là đồ bổ dưỡng, 

rượu râm và viên thực phẩm chức năng. 

 Lá sâm tiêu thụ trong tỉnh, chủ yếu sử dụng để chế biến rượu sâm, rượu cần 

phục vụ nhu cầu tại chỗ. 

 Tóm lại, qua phân tích tình hình tiêu thụ các loại sản phẩm SNL cho thấy xu 

hướng nhu cầu tiêu dùng đối với các loại sản phẩm là rất lớn. Đây là cơ sở khoa học 

để các hộ trồng sâm, các chủ thể khác trong ngành hàng mạnh dạn đầu tư mở rộng 

quy mô sản xuất. Các cấp chính quyền cần thực hiện các chính sách khuyến cáo, thu 

hút đầu tư vào hoạt động bảo tồn và phát triển SNL ở huyên Nam Tra My. 

3.1.3.5. Kênh phân phối và các tác nhân làm gia tăng giá trị sản phẩm sâm Ngọc Linh 

Qua điều tra, khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm sâm Ngọc Linh (sâm củ) 

cho thấy hộ trồng SNL là tác nhân duy nhất sản xuất ra sản phẩm SNL đáp ứng nhu 

cầu thị trường qua các kênh phân phối sau: 
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Sơ đồ 3.1   Kênh phân phối sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My 
                                                                       Nguồn:  Điều tra năm 2014 

1. Hộ trồng sâm NL- Thu gom - bán lẻ- Người tiêu dùng trong nước 

2. Hộ trồng sâm NL- Thu gom- CS chế biến - Người tiêu dùng trong nước 

3. Hộ trồng sâm NL- Người tiêu dùng địa phương 

 Số lượng sản phẩm SNL phân phối cho người thu gom chiếm 97,5% 

sản lượng tiêu thụ. Trong đó, sản phẩm củ tươi phân phối cho người tiêu dùng 

trong nước chiếm 84,5% sản lượng tiêu thụ; phân phối sản phẩm sâm qua các 

cơ sở chế biến và xuất khẩu đến với người tiêu dùng nước ngoài (chiếm 

15,5% sản lượng tiêu thụ). Kênh sản phẩm SNL tiêu thụ trực tiếp từ hộ trồng 

sâm đến người tiêu dùng không qua các trung gian phân phối chiếm 2,5% sản 

lượng tiêu thụ trên thị trường. Trong khuôn khổ luận án này, tác giả chỉ tập 

trung phân tích những kênh phân phối chính: kênh 1, kênh 2, không phân tích 

kênh 3, vì quy mô sản phẩm tiêu thụ rất nhỏ. 

Bảng 3.11. Chi phí sản xuất và giá trị gia tăng của sâm Ngọc Linh củ tươi  

trên thị trường năm 2014 

                                             (tính trên 1 kg)                ĐVT: Triệu đồng 

Tác nhân 

Chi phí 
Đơn 

giá 

 

Lợi nhuận 

Tổng chi phí 

SXKD 

Kênh 1 

Chi phí 

tạo giá trị 

(%)Chi phí 

tạo giá trị 

Lợi 

nhuận 

%  Lợi 

nhuận 

1. Hộ trồng sâm 

    Ngọc Linh 5,48 2,80 94,28 20,12 14,64 40,08 

2. Thu gom 20,23 0,11 3,70 35,82 15,59 42,68 

3. Bán lẻ 35,88 0,06 2,02 42,18 6,3 17,25 

Tổng cộng 2,97 100,00   36,53 100,00 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2014 

Hộ trồng 

SNL 

   

    Thu gom 

 

Bán lẻ 

Người tiêu dùng 

trong tỉnh 

Cơ sở chế biến và 

xuất khẩu 

 

Người tiêu dùng 

nước ngoài 

Người tiêu dùng 

ngoài tỉnh 

97,5% 

2,5% 

15,5% 

84,5% 

17,32% 

79,49% 
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Bảng 3.12 cho thấy quá trình tạo giá trị gia tăng (thực chất là lợi nhuận), hộ 

nông dân là tác nhân đóng góp chi phí tạo giá trị gia tăng lớn nhất 94,28%, nhưng lợi 

nhuận thu được ở mức 40,08%. Trong khi đó thu gom chỉ đóng góp chi phí tạo giá trị 

gia tăng 3,7%, nhưng có lợi nhuận thu được chiếm 42,68%; tương tự đại lý bán lẻ 

đóng góp chi phí trong quá trình tạo giá trị gia tăng là 2,02% nhưng lợi nhuận thu 

được là 17,25% so với tổng lợi nhuận của kênh phân phối. Để đánh giá sự công bằng 

trong phân chia lợi nhuận giữa các tác nhân trong kênh phân phối, chúng ta có thể 

xem xét dựa vào vị thế tài chính (tỷ trọng chi phí tạo giá trị gia tăng). Nếu xét theo 

tiêu chí này thì các tác nhân hưởng lợi nhuận đúng bằng với tỷ trọng chi phí tạo giá 

trị gia tăng mà tác nhân đó đóng góp. Như vậy, hộ trồng sâm là tác nhân thua thiệt 

nhất. Thu gom là tác nhân hưởng mức lợi nhuận cao nhất trong khi mức đóng góp chi 

phí tạo giá trị thấp. Tương tự tác nhân hưởng lợi nhuận cao tiếp theo là người bán lẻ. 

Qua khảo sát thực tế cho thấy người thu gom có nhiều lợi thế trên thương trường, do 

họ nắm bắt đầy đủ thông tin về giá cả thị trường, nhu cầu về phẩm cấp SNL của 

người tiêu dùng. Với khả năng thương lượng tốt họ ép giá, ép phẩm cấp sản phẩm của 

hộ trồng SNL bán cho họ, và nâng giá bán cho người tiêu dùng theo phẩm cấp sản 

phẩm. Trong khi đó người trồng SNL (hộ gia đình) không có đầy đủ thông tin về giá 

cả, hay nhu cầu phẩm cấp SNL của người tiêu dùng, họ chỉ biết thông tin qua hộ cùng 

trồng sâm trên địa bàn.  

Bảng 3.12.  Chi phí sản xuất và giá trị gia tăng của sâm Ngọc Linh củ tươi chế 

biến trên thị trường năm 2014 

                                          (tính trên 1 kg)                            ĐVT: triệu đồng 

Tác nhân 

Chi phí 
Đơn 

giá 

 

Lợi nhuận 

Tổng chi 

phí SXKD 

Kênh 2 

Chi phí 

tạo giá trị 

(%)Chi 

phí tạo giá 

trị 

Lợi 

nhuận 

%  Lợi 

nhuận 

1. Hộ trồng sâm 

Ngọc Linh 5,48 2,80 92,41 20,12 14,64 36,12 

2. Thu gom 20,23 0,11 3,63 35,82 15,59 38,47 

3. Cơ sở chế biến 35,94 0,12 3,96 46,18 10,30 25,41 

Tổng cộng 3,03 100   40,53 100 

 Nguồn: Số liệu điều tra năm 2014 
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Tương tự, trong kênh phân phối sản phẩm sâm Ngọc Linh qua chế biến cho 

thấy người thu gom cũng chỉ đóng góp chi phí tạo giá trị gia tăng 3,63 nhưng lợi 

nhuận thu được 38,47%; cơ sở chế biến đóng góp chi phí tạo giá trị gia tăng chiếm 

3,96% nhưng thu lợi nhuận 25,41% trong tổng lợi nhuận thu được của kênh phân 

phối. Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng, do thông tin thị trường không hoàn 

hảo, nên phân phối lợi nhuận hiện tại ở các kênh phân phối SNL ở huyện Nam Trà 

My là không hợp lý, hộ trồng sâm luôn thua thiệt. Nếu xét trong điều kiện giá cả các 

yếu tố đầu vào và đầu ra sản phẩm, lãi suất vay thay đổi theo chiều hướng bất lợi thì 

hộ trồng sâm càng chịu thiệt hơn so với các tác nhân còn lại trong các kênh phân 

phối sản phẩm SNL. Trên thực tế việc mua bán giữa các tác nhân trong các kênh 

biểu hiện mối quan hệ mua bán bình thường, giữa họ không có cam kết ràng buộc 

chặt chẽ. Ngay giữa các hộ trồng sâm NL với nhau không có bất kỳ hình thức liên 

kết nào. Điều này đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương cần phải đưa ra các chính 

sách cụ thể để hộ trồng SNL và các tác nhân trong các kênh phân phối hình thành 

các tổ chức liên kết ngang, dọc chặt chẽ hơn. Khi các mối liên kết chuỗi bền chặt thì 

thì lợi nhuận được phân phối hợp lý, an ninh chuỗi tốt hơn, chuỗi ít bị xáo trộn khi 

có các yếu tố bên ngoài tác động, nhất là các vấn đề về bảo đảm chất lượng sản 

phẩm và VSATTP.  

So sánh giữa kênh 1 và kênh 2 cho thấy, lợi nhuận của người bán lẻ là 6,3 

triệu đồng/1kg thấp hơn lợi nhuận của cơ sở chế biến và xuất khẩu là 10,3 triệu 

đồng/1kg. Điều này cho thấy thông qua hoạt động chế biến và xuất khẩu làm gia 

tăng giá trị sản phẩm so với sâm củ tươi. Vì vậy, việc bảo tồn và phát triển SNL cần 

phải gắn với khuyến khích đầu tư các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, vừa ổn 

định đầu ra sản phẩm cho người trồng sâm, vừa gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao 

hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thế giới.  

3.1.4. Sinh kế và phát triển cộng đồng vùng trồng sâm Ngọc Linh 

3.1.4.1. Tình hình việc làm cho người lao động 

Giải quyết việc làm cho người lao động luôn là vấn đề lớn hiện nay, được các 

cấp chính quyền địa phương quan tâm. Giai đoạn năm 2010-2014 tổng số lao động 
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bình quân năm 14.766 người, số lao động trong lĩnh vực nông lâm của huyện Nam 

Trà My là 11.906 người. Năm 2010, tỷ lệ lao động trong nông lâm nghiệp khá cao, 

chiếm 82,91%, lao động tham gia trồng sâm Ngọc Linh 45,1%. Đến năm 2014 tỷ lệ 

lao động trong nông lâm nghiệp giảm hơn so với năm 2010, chiếm 77,72%, lao 

động tham gia trồng sâm tăng 75,86%. Điều này cho thấy cơ cấu lao động có 

chuyển biến theo chiều hướng tích cực, giảm dần số lượng lao động trong nông lâm 

nghiệp từ chỗ chủ yếu phá rừng làm rẫy sang trồng SNL có giá trị kinh tế cao hơn 

và bảo vệ rừng hiệu quả hơn.  

Bảng 3.13: Biến động lao động trong sản xuất nông lâm nghiệp, 

ngành trồng sâm Ngọc Linh ở  huyện Nam Trà My giai đoạn 2010  2014 

 

Năm 

Tổng số 

lao động 

(người) 

Lao động 

trong nông 

lâm nghiệp 

(người) 

Tỷ lệ LĐ 

Nông lâm 

nghiệp trong 

tổng số LĐ 

(%) 

Tỷ lệ LĐ 

trồng sâm 

trong LĐ  

nông lâm 

nghiệp (%) 

Tốc độ 

tăng hàng 

năm LĐ 

trồng sâm 

(%) 

2010 14.303 11.858 82,91 45,10 8,36 

2011 14.531 11.862 81,63 51,32 6,22 

2012 14.810 11.997 81,01 62,07 10,75 

2013 15.019 12.024 80,06 64,34 2,27 

2014 15.168 11.789 77,72 75,86 11,57 

BQ 14.766 11.906 80,67 59,74 7,82 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Trà My năm 2014 

Qua bảng 3.13 cho thấy số lượng lao động tham gia trồng sâm ngày càng 

chiếm tỷ trọng cao trong ngành nông lâm nghiệp. Tốc độ tăng bình quân cả giai 

đoạn 2010-2014 là 7,82%, nhưng trong từng năm tốc độ tăng không ổn định. Thực 

tế cho thấy sản xuất SNL chưa thật sự có sức hút cao đối với người dân, vì phần lớn 

họ còn xem đây là một loại cây trồng phụ, do suất đầu tư lớn nằm ngoài khả năng 

nguồn lực tài chính của hộ gia đình, thời gian cho sản phẩm dài. Theo tư duy truyền 

thống, họ chỉ nghĩ đến sản xuất cây lương thực (lúa rẫy, bắp, sắn, rau màu) để giải 

quyết những nhu cầu trước mắt. Đây là hạn chế lớn trong nhận thức của người dân 

cần phải có biện pháp định hướng, tuyên truyền phù hợp để nâng cao nhận thức của 

họ về lợi ích của chính sách bảo tồn và phát triển SNL ở địa phương. 
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Nhìn chung, bước đầu thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển SNL ở huyện 

Nam Trà My đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho 

người lao động ở địa phương. Bên cạnh những hộ trồng sâm, với lao động gia đình 

tham gia trực tiếp sản xuất thì còn có rất nhiều người trong và ngoài địa phương 

tham gia lao động trong các hoạt động liên quan đến sản xuất SNL như: dịch vụ 

cung cấp giống, mùn núi, trang thiết bị, thu gom, bán lẻ, chế biến SNL, góp phần 

làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Đặc biệt, đối với vùng núi cao, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số là một chủ trương hết sức có ý nghĩa với mục đích là tạo thu nhập tạo chỗ, 

ổn định đời sống lâu dài, xóa bỏ tình trạng du canh đốt phá rừng làm rẫy, gây thiệt 

hại đến tài nguyên rừng của địa phương, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh 

tế - xã hội bền vững. 

3.1.4.2. Tình hình giảm nghèo ở vùng trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My   

Nghèo đói là vấn đề luôn được các cấp chính quyền địa phương ở tỉnh Quảng 

Nam nói chung, huyện Nam Trà My nói riêng quan tâm. Trọng tâm của các chính 

sách phát triển kinh tế xã hội vùng trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My là 

đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung vào 

sản xuất những cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao để tạo thu nhập cho 

người dân nhằm thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững. Như vậy, việc đánh 

giá tình hình phát triển kinh tế xã hội ở vùng trồng SNL, thực tế là đánh giá tình 

hình giảm nghèo của địa phương, của vùng trồng sâm Ngọc Linh.   

Bảng 3.14. Tình hình giảm nghèo ở huyện Nam Trà My giai đoạn 2010 -2014 

Năm 

Số hộ 

nghèo của 

huyện (hộ) 

Số hộ giảm 

nghèo(hộ) 

Tỷ lệ 

hộ nghèo(%) 

Tỷ lệ 

giảm 

nghèo (%) 

 

Tỷ lệ hộ 

nghèo 

vùng trồng 

sâm(%) 

Tỷ lệ giảm 

nghèo vùng 

trồng sâm 

(%) 

2010 4737  84,77  87,96  

2011 4688 -49 81,45 -3,32 84,42 -3,54 

2012 4605 -83 75,29 -6,16 77,30 -7,12 

2013 4193 -412 72,05 -3,24 70,79 -6,51 

2014 4100 -93 71,21 -0,84 61,93 -8,86 

BQ 4464.60 -159.25 76,95 -3,39 76,48 -6,51 

  Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Trà My năm 2014  
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Bảng 3.14 cho thấy, năm 2010 toàn huyện có 84,77% hộ nghèo, năm 2014 giảm 

xuống ở mức 76,95%, tốc độ giảm bình quân 3,39%/năm, đặc biệt ở vùng trồng sâm 

năm 2010 hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao 87,96% nhưng đến năm 2014 giảm xuống còn 

61,93% tốc độ giảm bình quân nhanh hơn tốc độ giảm chung của huyện (6,51%). 

Nguyên nhân chủ yếu là do vùng trồng sâm NL đã tạo ra mức thu nhập cao đối với hộ 

trồng sâm và giải quyết được thu nhập cho người lao động trong vùng, từ đó góp phần 

giảm nghèo nhanh hơn so với các địa phương không trồng SNL.   

Như vậy, việc thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển SNL ở huyện Nam Trà 

My là hướng đi đúng đắn, có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội, thúc 

đẩy nhanh quá trình giảm nghèo. Tuy nhiên, cần phải có những giải pháp đồng bộ để 

phát huy hết những tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng trồng SNL.   

3.1.4.3. Tình hình thu nhập của hộ trồng sâm Ngọc Linh     

Từ kết quả điều tra cho thấy, năm 2014, thu nhập trung bình của hộ ở huyện 

Nam Trà My vùng trồng sâm NL là 63,97 triệu đồng, trong đó thu nhập từ trồng 

sâm NL là 38,74 triệu đồng, chiếm 60,56%, thu nhập từ làm rẫy và chăn nuôi là 

25,23 triệu đồng, chiếm 39,44%. Thu nhập bình quân của 1 lao động là 21,32 triệu 

đồng chiếm 60,56% cao hơn nhiều so với thu nhập từ các hoạt động khác. 

Bảng 3.15: Tình hình thu nhập và cơ cấu thu nhập từ hộ trồng sâm Ngọc Linh 

 được điều tra năm 2014 

STT Chỉ tiêu 
Thu nhập 

(Triệu đồng) 
Cơ cấu 

(%) 

1 Thu nhập bình quân hộ 63,97 100,00 

1,1 Thu nhập từ trồng sâm Ngọc Linh 38,74 60,56 

1,2 Thu nhập khác 25,23 39,44 

2 Thu nhập bình quân nhân khẩu 12,79 100,00 

2,1 Thu nhập từ trồng sâm Ngọc Linh 7,75 60,56 

2,2 Thu nhập khác 5,05 39,44 

3 Thu nhập bình quân lao động 21,32 100,00 

3,1 Thu nhập từ trồng sâm Ngọc Linh 12,91 60,56 

3,2 Thu nhập khác 8,41 39,44 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra sản xuất năm 2014 
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Kết quả thu nhập được tính ở trên là mức tính bình quân chung, trong thực tế 

có hộ có mức thu nhập thấp hơn mức thu nhập trung bình và thu nhập trên 1 lao 

động và nhân khẩu. Nguyên nhân là do quy mô diện tích trồng và thu hoạch nhỏ 

nên sản lượng thu hoạch thấp. Mặt khác, do thời gian trồng sâm đến khi thu hoạch 

kéo dài từ 7 đến 8 năm và cây sâm NL trồng dưới tán rừng tự nhiên, không thể 

trồng xen hay luân canh với các loại cây trồng ngắn ngày để tạo ra sản phẩm nhằm 

tạo thêm việc làm và thu nhập cho hộ. Như vậy, để ổn định và nâng cao thu nhập 

cho hộ trồng sâm, trong quy hoạch vùng trồng sâm cần phải bố trí đất để phát triển 

các loại cây trồng khác để giải quyết được thời gian nông nhàng hay thời gian chờ 

vườn sâm cho sản phẩm, có như vậy mới ổn định được đời sống của người dân 

trong vùng và hộ trồng sâm NL   

3.1.4.4. Tình hình vay vốn của hộ trồng sâm Ngọc Linh  

Theo tính toán, suất đầu tư kiến thiết cơ bản cho 1 ha trồng sâm NL cần mức 

vốn là 3.323,2 triệu đồng. Đây là nhu cầu vốn quá lớn với hộ trồng sâm NL ở các xã 

Trà Cang, Trà Nam và Trà Linh. Để đáp ứng nhu cầu vốn hộ trồng sâm NL phải 

huy động vốn vay qua nhiều nguồn khác nhau. Qua điều tra cho thấy số người vay 

vốn chiếm 62,67% trong đó: tỷ lệ hộ vay vốn từ ngân hàng chiếm 6%, vay tư 

thương 10%, vay từ bạn bè người thân 28%; số người không có nhu cầu vay vốn 

37,33%. Thực tế cho thấy, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng, tổ chức 

tín dụng rất khó khăn vì hạn mức vay tuy cao, nhưng thủ tục vay quá phức tạp, thời 

gian giải ngân chậm, chính vì vậy mà hộ trồng sâm Ngọc Linh thường vay của tư 

thương và của bạn bè, vì thủ tục vay đơn giản, dựa trên cơ sở uy tín của nhau. Tuy 

nhiên, hạn mức vay thấp hơn nhiều so với mức vay của ngân hàng. 

Từ thực trạng trên cho thấy cần phải có chính sách hỗ trợ vốn vay từ Nhà 

nước, hạn chế hộ trồng sâm Ngọc Linh vay từ những nguồn vốn với lãi suất cao, 

nhất là hộ người đồng bào dân tộc thiểu số, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình 

trồng và thu nhập của hộ, tác động đến đời sống xã hội trên địa bàn. Đây là một 

trong những hạn chế cần phải giải quyết nhằm đảm bảo phát triển sâm Ngọc 

Linh bền vững.                                
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Bảng 3.16. Kết quả điều tra tình hình vay vốn của hộ trồng sâm Ngọc Linh 

năm 2014 

                                                                ĐVT: Triệu đồng 

Nguồn vốn vay 
Số hộ 

(hộ) 

Tỷ lệ 

 (%) 

Số tiền 

vay tối 

thiểu 

Số tiền   

vay tối đa 

Trung 

bình 

1. Ngân hàng 9 6,00 35 350 210,00 

2.Quỹ tín dụng nhân dân 2 1,33 15 150 82,50 

3. Các tổ chức chính trị XH 5 3,33 3 30 24,60 

4. Quỹ hỗ trợ việc làm 15 10,00 5 15 8,33 

5. Người cho vay cá thể 6 4,00 15 20 18,33 

6. Tư thương 15 10,00 20 50 30,00 

7. Họ hàng, bạn bè 42 28,00 10 24 20,00 

8. Hộ không vay 56 37,33 0 0 0,00 

Tổng 150 100 / / / 

           Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả năm 2014                                                  

3.1.5. Môi trường sinh thái vùng trồng sâm Ngọc Linh 

3.1.5.1. Tác động từ việc phát triển trồng sâm Ngọc Linh đến môi trường 

Cây sâm Ngọc Linh vốn tồn tại hoang dã trong rừng tự nhiên ở dãy Núi 

Ngọc Linh, tuy nhiên do con người khai thác quá mức đã làm cho loài cây này trở 

nên quý hiếm, thậm chí được báo động có nguy cơ diệt chủng. Chính vì vậy, UBND 

tỉnh Quảng Nam đã xây dựng đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh, trong 

đó có kế hoạch trồng sâm Ngọc Linh để bảo tồn nguồn gen và phát triển thành cây 

trồng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường trong và xuất khẩu. 

Theo số liệu thống kê của Cục thống kê Quảng Nam, năm 2013 tổng diện 

tích trồng của huyện Nam Trà My là 63,35 ha, đến năm 2014 tổng diện tích là 

67,31ha tăng 3,96ha, tức tăng 6,25%. Theo Bảng 3.17 cho thấy DT rừng giao cho 

hộ theo văn bản cấp phép khá cao, năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, DT thực 

trồng bình quân của hộ thấp hơn so với DT giao. Mặc dù, DT thực trồng qua các 

năm có tăng lên, năm 2012 tăng hơn năm 2010 là 17,1%, năm 2014 tăng hơn năm 

2012 là 26,8%. Qua khảo sát thực tế cho thấy diện tích trồng sâm Ngọc Linh tập 
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trung chủ yếu ở Trà Linh. Nguyên nhân là do trồng sâm ở Trà Linh có hiệu quả kinh 

tế cao hơn xã Trà Cang và Trà Nam nên đã thu hút các hộ có khả năng đầu tư lớn. 

Nhờ phát triển trồng sâm dưới tán rừng gắn với công tác bảo vệ nên độ che phủ của 

rừng tăng lên đáng kể. Năm 2014 độ che phủ đạt 51,6% cao hơn năm 2012 là 8,4%. 

Nhìn chung, có thể nhận định là trồng sâm Ngọc Linh có tác động tích cực đến môi 

trường sinh thái rừng.  

Bảng 3.17. Tình hình khoanh nuôi bảo vệ rừng từ năm 2010 – 2014 

ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2010 

Năm 

2012 

Năm 

2014 

So sánh 

2012/ 

2010 

2014/ 

2012 

1 
DT rừng giao cho hộ trồng sâm 

Ngọc Linh 
Ha 7,2 7,4 8,7 102,8 117,6 

2 DT thực trồng của hộ Ha 0,35 0,44 0,52 117,1 126,8 

3 DT che phủ rừng % 45,5 47,6 51,6 104,6 108,4 

Nguồn: Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam 

Tuy nhiên, đánh giá quy trình trồng sâm Ngọc Linh có thể thấy:  Do đặc 

điểm của cây sâm Ngọc Linh là trồng dưới tán rừng tự nhiên, nên việc trồng sâm 

đòi hỏi kỹ thuật trồng khác với các loại cây không ưa bóng là không phát trắng thực 

bì, đào hố, bón phân mà phải luỗng rừng theo băng dọc các đường đồng mức, tránh 

xóa mòn đất đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cây sâm. Do đó, mức độ ảnh hưởng 

của việc trồng sâm đến môi trường sinh thái rừng là rất thấp. Mặt khác, cây sâm 

trong quá trình sinh trưởng và phát triển không cần bón phân hay sử dụng các loại 

hóa chất. Tuy nhiên, do nhu cầu của thị trường làm cho giá sâm tăng cao, lợi nhuận 

từ việc trồng sâm là rất lớn nên nhiều hộ gia đình phát triển trồng sâm một cách tự 

phát dẫn đến việc khái thác đất trồng rừng không theo quy hoạch, lấn chiếm vào 

những diện tích đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ đầu nguồn, đồng thời việc 

luỗng phát rừng tùy tiện không tuân thủ các quy trình kỹ thuật làm phá vỡ cấu trúc 

tự nhiên của hệ sinh thái rừng, ảnh hướng đến tính đa dạng sinh học. Đây là biểu 
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hiện của sự tác động xấu đến tài nguyên môi trường cần phải có giải pháp khắc 

phục kịp thời của các cấp chính quyền địa phương.    

3.1.5.2. Bảo vệ rừng có sâm Ngọc Linh hoang dã   

Khai thác và bảo vệ rừng gắn với bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh có vai 

trò quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả về mặt môi trường.  Điểm khác biệt 

của rừng ở huyện Nam Trà My với các huyện miền núi khác ở tỉnh Quảng Nam là 

rừng có sâm Ngọc Linh sống hoang giả từ bao đời nay. Đây là nguồn tài nguyên 

thiên nhiên quý giá mà điệu kiện tự nhiên ban tặng cho địa phương, tuy nhiên nếu 

không biết khai thác và bảo vệ rừng một cách hợp lý thì nguồn tài nguyên này bị 

khai thác cạn kiệt; đồng thời tác động, phá vỡ cấu trúc tự nhiên của hệ sinh thái 

rừng. Trong những năm qua, các cấp chính quyền địa phương ở tỉnh Quảng Nam đã 

tăng cường nhiều biện pháp nhằm phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện 

Nam Trà My theo hướng bảo tồn và phát triển bền vững.   

Bảng 3.18. Tình hình khoanh nuôi, bảo vệ rừng 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2010 

Năm 

2012 

Năm 

2014 

So sánh (%) 

2012/ 

2010 

2014/ 

2012 

1 
Tỷ lệ DT giao cho hộ 

khoanh nuôi bảo vệ 
% 41,4 45,7 51,6 110,3 112,9 

2 
DT rừng phục hồi sau 

nương rẫy 
Ha 12,6 15,3 21,8 121,4 142,5 

3 
Tỷ lệ diện tích  đốt phá 

rừng làm rẫy 
% 20,3 14,5 11,2 0,86 0,64 

 Nguồn: Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam 

Từ kết quả điều tra thể hiện ở Bảng 2.18, cho thấy tỷ lệ diện tích khoanh nuôi 

bảo vệ rừng qua các năm đều tăng, năm 2012 chiếm 45,57% tăng hơn năm 2010 là 

10,3%, năm 2014 tăng hơn năm 2012 là 12,9%. Điều này cho thấy được sự cố gắng 

lớn của các cấp chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh công tác bảo tồn 

thông qua giải pháp khoanh nuôi bảo vệ nhằm phát huy khả năng tái sinh tự nhiên 

của sâm Ngọc Linh; tỷ lệ diện tích đốt phá rừng qua các năm giảm rõ rệt giảm, năm 
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2014 giảm so với năm trước 36%. Điều này thể hiện qua chỉ tiêu DT rừng phục hồi 

sau nương rẫy cũng khá cao. Đây là dấu hiệu tốt cho việc khai thác và bảo vệ rừng ở 

địa phương, nhờ khoanh nuôi bảo vệ, trồng mới sâm Ngọc Linh đã làm giảm diện 

tích phá rừng làm nương rẫy. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn ở mức khiêm tốn.  

Theo khảo sát của Sở Y tế và Sở Nông nghiệp năm 2014 thì diện tích rừng cần 

khoanh nuôi bảo vệ là 23.450 ha. Như vậy, số diện tích cần khoanh nuôi bảo vệ còn 

lớn, đòi hỏi trong thời gian tới cần phải tăng cường hơn nữa nhằm mở rộng quy mô 

diện tích khoanh nuôi. Phương thức khoanh nuôi gắn với việc giao khoán rừng cho 

người dân địa phương, nhằm thực hiện phương châm của nhà nước ta hiện nay là 

rừng phải có chủ, lấy rừng nuôi người, lấy người để quản lý và bảo vệ rừng.  

Qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay tình hình khai thác sâm Ngọc Linh 

hoang dã còn nhiều vấn đề phức tạp, số lượng người vào rừng đào bới cũ sâm 

không ngừng tăng lên. Theo thông kê của lực lượng kiểm lâm năm 2014 bắt và xử 

phạt hành chính 42 vụ tăng so với năm 2013 là 23,6%. Nguyên nhân chủ yếu là nhu 

cầu tiêu thụ sâm Ngọc Linh lớn, sản lượng trồng chưa đáp ứng được nhu cầu thực 

tế, chính vị vậy người dân ngoài địa phương tham gia khai thác trái phép rất lớn, 

gây ảnh hưởng đến tinh hình trật tự an ninh trên địa bàn, tác động xấu đến trạng thái 

rừng tự nhiên, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Sâm Ngọc Linh. 

Tóm lại, để nâng cao hiệu quả về mặt môi trường sinh thái, đòi hỏi địa 

phương phải tăng cường công tác quy hoạch vùng trồng sâm Ngọc Linh và khu vực 

quản lý rừng sâm Ngọc Linh hoang dã nhằm hạn chế việc khai thác rừng cũng như 

trồng sâm một cách tự phát, góp phần vào sự nghiệp PTBVSNL ở huyện Nam Trà 

My, tỉnh Quảng Nam. 

3.1.6. Thực trạng Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu sâm Ngọc Linh  

3.1.6.1. Tình hình bảo tồn cây sâm Ngọc Linh 

Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Nam Trà My, năm 2014 đã có 65,35 ha với số lượng là 653.500 cây đang được bảo 

tồn tại xã Trà Linh, Trà Nam và Trà Cang. Xã Trà Linh là địa phương có quy mô 

diện tích bảo tồn là lớn nhất với 61,5 ha (chiếm 94,1% diện tích bảo tồn của huyện), 

kế đến là Trà Cang và Trà Nam.  
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Qua khảo sát thực tế, cho thấy số diện tích trồng sâm Ngọc Linh có độ tuổi 

khác nhau và phân tán theo ở nhiều thôn với 27 chốt điểm và 555 hộ gia đình được 

Nhà nước hỗ trợ giống, vật tư để trồng theo quy trình kỹ thuật quy định tạm thời 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam.  

Bảng 3.19  Số chốt, số cây sâm Ngọc Linh, diện tích đang được bảo tồn và phát 

triển ở các xã ở huyện Nam Trà My 

Địa phương 

 

Số lượng 

chốt 

Số lượng 

 cây 

Diện tích 

trồng 

Hộ tham 

gia 

SL 

(chốt) 

CC 

(%) 

SL 

(1000 cây) 

CC 

(%) 

SL 

(ha) 

CC 

(%) 

SL 

(hộ) 

CC 

(%) 

1. Xã Trà Linh 21 77.8 615 94.1 61.5 94.1 292 52.6 

2. Xã Trà Nam 2 7.4 12.4 1.9 1.2 1.8 124 22.3 

3. Trà Cang 3 11.1 26.5 4.1 2.65 4.1 139 25.0 

 Cộng 27 100.0 653.9 100.0 65.35 100.0 555 100.0 

Nguồn: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Trà My 

 Theo số liệu thống kê toàn huyện Nam Trà My năm 2014 có 67,31 ha trồng 

sâm Ngọc Linh. Như vậy, số diện tích phục vụ cho việc sản xuất sâm Ngọc Linh 

đáp ứng nhu cầu thị trường còn quá thấp so với tiềm năng thế mạnh của địa phương. 

Vì vậy trong thời gian đến huyện Nam Trà My cần có chính sách để nâng cao hơn 

nữa diện tích trồng sâm Ngọc Linh để cung cấp trên thị trường 

3.1.6.2. Công tác nâng cao nhận thức của người dân 

Trong thời gian qua, để bảo vệ rừng, bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh, 

UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT giao khoán QLBVR 

rừng cho người dân vùng quy hoạch theo chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, 

Đề án 30ª và hiện nay đã giao khoán toàn bộ diện tích rừng theo Đề án chi trả dịch 

vụ môi trường rừng, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, bảo tồn 

cây sâm Ngọc Linh tránh bị tuyệt chủng, đến nay nhân dân trong vùng đã có nhiều 

chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn cây sâm Ngọc Linh dưới 

tán rừng, Đã có gần 600 hộ gia đình đã đưa cây sâm Ngọc Linh vào trồng tại các 

vườn rừng để tăng thu nhập cải thiện đời sống của người dân.  
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3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh 

Quảng Nam 

 Từ những nhận định mang tính lý luận về những nhân tố ảnh hướng đến phát 

triển bền vững sâm Ngọc Linh nói chung, luận án tổng hợp ý kiến chuyên gia về đánh 

giá các nhân tố ảnh hưởng cụ thể đến PTBVSNL ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng 

Nam như sau:  

3.2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái 

 Đánh giá mức độ tác động của điều kiện tự nhiên đến sự PTBVSNL các 

chuyên gia có những nhận định khác nhau trong từng yếu tố. Hầu hết cho rằng điều 

kiện thời tiết khí hậu và thổ nhưỡng là 2 yếu tố quyết định đến đặc điểm sinh trưởng 

và phát triển tự nhiên của cây sâm Ngọc Linh. Trong 30 người được hỏi thì có tới 

28 người cho là tác động mạnh đến PTBVSNL (chiếm 93,3%), kế tiếp là yếu tố thổ 

nhưỡng. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế, vì cây sâm Ngọc Linh chỉ phát 

triển mạnh ở xã Trà Linh và chỉ trồng trong điều kiện thời tiết khí hậu và thổ 

nhưỡng ở đây cây sâm Ngọc Linh cho sản phẩm tốt nhất, đảm bảo hàm lượng 

saponin đáp ứng nhu cầu dược liệu. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rừng yếu tố 

Hệ sinh thái rừng tự nhiên tác động khá mạnh và mạnh vì cây sâm Ngọc Linh sống 

trong rừng tự nhiên, cây ưa bóng nên cấu trúc hệ sinh thái rừng tốt mới đảm bảo 

điều kiện phát triển. Tuy nhiên, có 13,3% cho rằng mức độ tác động trung bình, vì 

cây sâm Ngọc Linh di thực xuống địa hình thấp hơn và cấu trúc rừng thưa hơn 

nhưng cây sâm Ngọc Linh vẫn sinh trưởng và phát triển tốt.  

 Yếu tố địa hình (76,7%) và thủy văn (56,7%) có tác động nhưng ở mức 

trung bình và khá mạnh. Trên thực tế cho thấy qua các kết quả nghiên cứu người ta 

có thể di thực cây sâm Ngọc Linh xuống ở những địa hình thấp hơn và điều kiện 

thủy văn ít thuận lợi hơn xã Trà Linh nhưng cây sâm Ngọc Linh vẫn sinh trưởng và 

phát triển tốt như: Xã Trà Nam, Trà Cang. Tuy nhiên, qua các kết quả phân tích 

chất lượng cấu trúc, thành phần hóa học thì củ sâm Ngọc Linh ở các vùng đất di 

thực hàm lượng saponin thấp hơn so với củ sâm Ngọc Linh ở xã Trà Linh. Như vậy, 

điều kiện tự nhiên là nhân tố quyết định đến khả năng bảo tồn nguồn gen sâm Ngọc 

Linh tốt nhất.   
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Bảng 3.20. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố điều kiện tự nhiên đến 

PTBVSNL ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

Các yếu tố 
Tần suất  

và tỷ lệ 

Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên 

và môi trường sinh thái  

Yếu 
Trung 

bình 

Khá 

mạnh 
Mạnh 

1. Điều kiện thời tiết khí hậu Tần suất (người) - - 2 28 

  Tỷ lệ (%) - - 6,7 93,3 

2. Hệ sinh thái rừng tự nhiên Tần suất (người) - 4 15 11 

  Tỷ lệ (%) - 13,3 50,0 36,7 

3. Thổ nhưỡng Tần suất (người) - - 8 22 

  Tỷ lệ (%) - - 26,7 73,3 

4. Địa hình Tần suất (người) 2 23 5 - 

  Tỷ lệ (%) 6,7 76,7 16,7 - 

5. Thủy văn Tần suất (người) 5 17 8 - 

  Tỷ lệ (%) 16,67 56,7 26,7 - 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2014  

3.2.2. Điều kiện kinh tế- xã hội 

Điều kiện kinh tế xã hội là nhân tố tác động tương đối rõ nét. Theo các 

chuyên gia mô hình tổ chức sản xuất tiên tiến tác động tích cực đến PTBVSNL, vì 

tổ chức sản xuất có hiệu quả kinh tế vừa hạn chế ô nhiễm môi trường. Trong 30 

người được hỏi thì có tới 22 người cho là tác động khá mạnh đến PTBVSNL (chiếm 

73,3%), kế tiếp là chất lượng nguồn nhân lực cao. Điều này hoàn toàn phù hợp với 

thực tế, vì chất lượng nguồn nhân lực tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng, tổ 

chức sản xuất đảm bảo đạt hiệu kinh tế cao. 

Hầu hết các chuyên gia đều nhận định nhân tố cơ cấu sản xuất hợp lý làm 

tăng giá trị sản xuất chung của ngành, của địa phương (60%). Trên thực tế cho thấy 

sâm Ngọc Linh có hiệu quả cao và giá trị gia tăng lớn, nếu tập trung vào bảo tồn và 

phát triển sâm Ngọc Linh theo hướng sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn tạo cho 

thu nhập bình quân đầu người được nâng cao. Ngược lại, khi thu nhập bình quân 

đầu người tăng là điều kiện tích lũy để đầu tư cho sản xuất ở trình độ thâm cạnh 

mức cao hơn.  
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Bảng 3.21.Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố điều kiện kinh tế xã hội 

đến PTBVSNL ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

Các yếu tố 
Tần suất 

 và tỷ lệ 
ĐVT 

Ảnh hưởng của điều kiện kinh tế xã hội 

Yếu 
Trung 

    bình 

Khá 

mạnh 
Mạnh 

1.Hình thức tổ chức sản 

xuất phù hợp 

Tần suất Người - - 22,0 8,0 

Tỷ lệ % - - 73,3 26.7 

2. Chất lượng lao động 

cao 

Tần suất Người - 3 12 15 

Tỷ lệ % - 10 40 50 

3. Cơ cấu sử dụng đất 

hợp lý 

Tần suất Người - - 12 18 

Tỷ lệ % - - 40,0 60,0 

4. Thu nhập bình quân 

đầu người tăng 

Tần suất Người - - 25 5 

Tỷ lệ % - - 83,3 16,7 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2014  

3.2.3. Chính sách Nhà nước và chính quyền địa phương 

Phát triển bền vững nông nghiệp nói chung, PTBVSNL nói riêng là hết sức 

cần thiết cho hôm nay và mai sau. sâm Ngọc Linh là loài loài quý hiếm, có nguy cơ 

tuyệt chủng nên vấn đề bảo tồn luôn được đặt lên hàng đầu. Điều này được thể hiện 

trong chính sách quản lý của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. 

Năm 2013 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, sâm 

Ngọc Linh được xem là cây dược liệu chủ lực. Đối với tỉnh Quảng Nam, năm 2014, 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam(HĐND) ban hành Nghị quyết về cơ chế 

khuyến khích bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh Quảng Nam, giai đoạn 2014-

2020; Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu 

Quảng Nam. Năm 2015, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết về Quy 

hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai 

đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết cho thuê môi trường 

rừng để trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh 

để quản lý sâm Ngọc Linh. có tính chất đặc thù với chính sách khuyến khích bảo 

tồn là chính. Sản phẩm sâm Ngọc Linh được xác định là sản phẩm chủ lực trong cơ 

cấu cây trồng của huyện Nam Trà My, nguồn thu nhập chính cho cộng đồng dân cư 
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của địa phương. Mặc dù, các chính sách đề cập đến nhiều mặt về các lĩnh vực như 

kỹ thuật, đào tạo nhân lực, hỗ trợ vốn những hầu hết chưa đề cặp một cách có tính 

hệ thống theo hướng phát triển bền vững sâm Ngọc Linh  [24] [13].   

Bảng 3.22. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của chính sách Nhà nước và chính 

quyền địa phương đến PTBVSNL ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

Các yếu tố 
Tần suất  

và tỷ lệ 

Ảnh hưởng của chính sách Nhà 

nước và chính quyền địa phương 

Yếu 
Trung 

bình 

Khá 

mạnh 
Mạnh 

1. Chính sách phát triển  Tần suất (người) - 3 4 23 

nguồn nhân lực Tỷ lệ (%) - 10,0 13,3 76,667 

2. Chính sách phát triển thị  Tần suất (người) 3 6 12 9 

trường Tỷ lệ (%) 10,0 20,0 40,0 30,0 

3. Chính sách hỗ trợ vốn cho Tần suất (người) - - 4 26 

 người trồng sâm Ngọc Linh Tỷ lệ (%) - - 13,3 86,7 

5. Chính sách đất đai Tần suất (người) 5 6 19 -  

 Tỷ lệ (%) 16,7 20,0 63,3  - 

6. Chính sách đầu tư công Tần suất (người) - 2 12 16 

 Tỷ lệ (%) - 6,7 40,0 53,3 

7. Chính sách quản lý và  Tần suất (người) - - 15 15 

bảo vệ rừng Tỷ lệ (%) - - 50.0 50 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2014 

Bảng 3.22 cho thấy ý kiến chuyên gia đánh giá cao vai trò và mức độ tác động 

của tất cả các chính sách đất đai, thị trường, chính sách đầu tư công, chính sách 

quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt chính sách phát triển nguồn nhân lực.  

Trong những năm qua hầu hết các chính sách đã mở đường cho việc bảo tồn 

và phát triển sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, yếu tố con người là rất quan trong, chỉ có 

con người với lực lượng lao động có chất lượng sẽ tổ chức khai thác và sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực khác. Tuy nhiên, còn có ý kiến cho rằng chính sách thị 

trường tác động ở mức trung bình (20%) và yếu (10%), do nguồn cung hạn chế, kết 

hợp với việc bảo tồn nghiêm ngặt nên việc trao đổi mua bán sâm Ngọc Linh còn 

gặp nhiều khó khăn, giá củ sâm Ngọc Linh tăng cao, chưa đáp ứng nhu cầu của 

người tiêu dùng có mức thu nhập thấp. 
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3.2.4. Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh 

Sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất sâm Ngọc Linh nói riêng, tiến bộ 

khoa học công nghệ là nhân tố tác động đến sản xuất, chế biến các sản phẩm sâm 

Ngọc Linh. Bảng 3.23 ý kiến chuyên gia đánh giá việc ứng dụng khoa học công 

nghệ trong khâu trồng sâm Ngọc Linh còn hạn chế (83,3%), vì trên thực tế các hộ 

trồng chủ yếu theo kinh nghiệm. Người trồng trước hướng dẫn người trồng sau, 

theo phương thức chọc tỉa không tuân thủ quy trình trồng sâm do cán bộ kỹ thuật 

hướng dẫn. Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất cho thấy 

hộ có trình độ chuyên môn, hộ có tập huấn thi cho giá trị sản xuất cao. 

Đối với khâu sản xuất giống có mức độ ảnh hưởng khá mạnh. Hầu hết giống 

được cung cấp cho hộ chủ yếu là các trung tâm giống đóng trên địa bàn; còn lại 

được cung cấp của các hộ tham gia sản xuất giống. Tương tự công nghệ thu hoạch 

chưa cao, chủ yếu là thủ công. Nhiều hộ do lợi nhuận nên thu hoạch sớm làm cho 

chất lượng sâm củ thấp. 

Bảng 3.23. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của áp dụng các tiến bộ khoa học công 

nghệ vào sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh đến PTBVSNL 

Các yếu tố 
Tần suất  

và tỷ lệ 

Ảnh hưởng của áp dụng  các tiến 

bộ khoa học công nghệ 

Yếu 
Trung 

bình 

Khá 

mạnh 
Mạnh 

1. Tuân thủ quy trình Kỹ  Tần suất (người) 25 2 3 0 

 thuật  trồng sâm Ngọc Linh Tỷ lệ (%) 83,3 6,7 10,0 0,0 

2. Công nghệ ươm giống  Tần suất (người) - 5 15 0 

  Tỷ lệ (%) - 16,7 50 0,0 

3. Công nghệ thu hoạch  12 14 3 0 

  40,0 46,7 10,0 0,0 

4. Công nghệ chế biến sâm 

Ngọc Linh  

Tần suất (người) 2 10 18 0 

  Tỷ lệ (%) 6,7 33,3 60,0 0,0 

5. Công nghệ bảo quản sản 

phẩm 

Tần suất (người) 5 24 1 0 

Tỷ lệ (%) 16,7 80,0 3,3 0,0 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2014 
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3.2.5. Yếu tố thị trường và cạnh tranh  

Một khi, sâm Ngọc Linh được xem là cây trồng hàng hóa, thì cũng giống như 

bất kỳ sản phẩm cây trồng nào, thị trường luôn là nhân tố quyết định đến sự phát triển 

sản xuất của các chủ thể kinh doanh sâm Ngọc Linh. Sâm Ngọc Linh được xác định 

là cây hàng hóa mũi nhọn của tỉnh, phát triển loài cây này sẽ mở ra triển vọng lớn về 

phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên sản phẩm chủ lực và thương hiệu của tỉnh, của 

quốc gia. Do sâm Ngọc Linh  có nhiều công dụng trong chữa bệnh và chăm sóc sức 

khỏe con người mà một số loại Sâm khác trên thế giới không có là tính kháng khuẩn, 

chống trầm cảm, giảm lo âu, chống ôxy hóa, và hiệp lực tốt với thuốc kháng sinh, 

thuốc trị bệnh tiểu đường nên nhu cầu sử dụng ngày càng cao, nguồn cung không đáp 

ứng được nhu cầu của thị trường, là điểm mạnh để xuất khẩu ra thị trường quốc tế. 

Bảng 3.25. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của yếu tố thị trường và cạnh tranh 

đến PTBVSNL ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

Các yếu tố 

Tần suất 

và tỷ lệ 

 

ĐVT 

Ảnh hưởng của yếu tố thị 

trường và cạnh tranh 

Yếu 
Trung 

bình 

Khá 

mạnh 
Mạnh 

1.Cung sâm Ngọc Linh trong 

nước thấp 

Tần suất  Người 12 18 - - 

Tỷ lệ  % 40 60 - - 

2. Cầu dược liệu sâm Ngọc 

Linh trong nước tăng 

Tần suất  Người - 7 11 12 

Tỷ lệ  % - 23,3 36,7 40 

3. Giá sâm của thế giới tăng 
Tần suất  Người - - 9 21 

Tỷ lệ  % - - 30,0 70,0 

4. Giá cây giống tăng 
Tần suất    - 24 6 

Tỷ lệ   - - 80 20 

5. Gía sâm Ngọc Linh trong 

nước tăng 

Tần suất Người - 3 27 - 

Tỷ lệ  % - 10 90 - 

6. Thương hiệu sâm Ngọc 

Linh phát  triển 

Tần suất  Người - - 17 13 

Tỷ lệ  % - -  56,7 43,3 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2014 

Hầu hết các yếu tố được hỏi các chuyên gia đều cho rằng chúng tác động từ khá 

mạnh đến mạnh tới quá trình thực hiện PTBVSNL ở huyện Nam Trà My. Cầu dược 

liệu trong nước tăng, trong đó có sâm Ngọc Linh (Khá mạnh và mạnh chiếm 76,7%; 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thu%E1%BB%91c_kh%C3%A1ng_sinh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_ti%E1%BB%83u_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
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Gía cây giống tăng tác động mạnh, tuy nhiên theo chiều hướng tiêu cực, do khả năng 

đáp ứng không tốt làm cho giá thành sản phẩm sâm Ngọc Linh tăng cao, hiệu quả kinh 

tế giảm. Đặc biệt, thương hiệu sâm Ngọc Linh phát triển là nhân tố tác động tích cực 

đến PTBVSNL ở địa phương (khá mạnh và mạnh chiếm 100% số người được hỏi). 

3.3. Những thành công, tồn tại trong phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh 

Quảng Nam 

3.3.1. Những thành công trong quá trình phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở 

tỉnh Quảng Nam  

Ngành trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My đã có những bước phát 

triển đáng kể trong giai đoạn 2010-2014 trên các mặt sau: 

- Về kinh tế 

 + Huyện Nam Trà My đã xác định phát triển sâm Ngọc Linh là ngành kinh tế 

mũi nhọn trong ngành trồng trọt. Hoạt động trồng sâm Ngọc Linh đã chuyển từ 

phương thức quảng canh sang thâm canh đã tạo ra giá trị sản xuất hàng hóa lớn, 

đóng góp vào quá trình tăng trưởng, chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng nông thôn miền núi, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số.  

 + Phát triển cây sâm Ngọc Linh đã tạo ra những động lực thúc đẩy phát triển 

không chỉ ngành hàng sâm Ngọc Linh mà còn thúc đẩy các ngành sản xuất, thương 

mại và dịch vụ nói chung, làm tăng thu nhập cho nền kinh tế từ các ngành này. Trên 

cơ sở đó các nguồn lực của địa phương như vốn, lao động, tài nguyên rừng được 

khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn, tạo ra giá trị sản xuất hàng hóa lớn. 

 + Phát triển cây sâm Ngọc Linh đã tạo ra nguồn  dược liệu cho các công ty 

chế biến xuất khẩu dược liệu, tham gia trực tiếp vào chuỗi cung sâm toàn cầu. Cùng 

với ngành sâm Ngọc Linh của tỉnh Quảng Nam đã khẳng định được vị thế của nó 

trên thị trường sâm thế giới.   

- Về xã hội 

 + Phát triển sâm Ngọc Linh đã tạo cơ hội cho nhiều hộ gia đình vùng núi 

phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo ra cơ hội cho nhiều hộ gia đình giàu có, 

đem lại đời sống sung túc hơn cho nhân dân, từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo ở 

địa phương. 
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 + Phát triển sâm Ngọc Linh đã tạo ra việc làm cho hàng trăm người lao động 

trực tiếp tham gia sâm Ngọc Linh và hàng ngàn người lao động trong các ngành sản 

xuất thương mại, dịch vụ có liên quan đến ngành hàng này. 

 +  Phát triển sâm Ngọc Linh đã tạo việc làm cho phụ nữ, tạo sự bình đẳng về 

giới và góp phần nâng cao trình độ học vấn trong cộng đồng, từ đó làm thay đổi bộ 

mặt nông thôn vùng núi. 

- Về môi trường 

 + Phát triển sâm Ngọc Linh là hướng phát triển đột phá của ngành trồng cây 

dược liệu đã góp phần giảm áp lực trong việc phá rừng làm nương rẫy. 

 +  Sự ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ trồng sâm Ngọc Linh 

theo hướng thâm canh và các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái rừng đã bước 

đầu hạn chế tình trạng suy thái môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học từ đó góp phần 

đáng kể cho sự phát triển sâm Ngọc Linh. 

3.3.2. Những mặt tồn tại trong quá trình phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở 

tỉnh Quảng Nam  

Bên cạnh những mặt thành công đạt được, quá trình phát triển sâm Ngọc Linh 

ở huyện Nam Trà My còn những mặt tồn tại sau: 

- Về kinh tế 

 + Chưa phát huy được giá trị sản xuất của ngành này đối với tổng giá trị 

trồng trọt ở địa phương, tốc độ tăng sản lượng và giá trị sản xuất sâm Ngọc Linh 

còn chậm. 

 + Sản phẩm chưa đáp ứng nhu cầu về số lượng cho người tiêu dùng. Chuỗi 

cung sản phẩm chưa được phát triển, các mối liên kết trong chuỗi còn yếu. 

 + Giá thành sản phẩm sâm Ngọc Linh còn cao, năng suất trồng còn thấp so 

với các địa phương trong nước.  

- Về xã hội 

 + Sinh kế dựa vào hoạt động trồng sâm Ngọc Linh chưa ổn định, thu nhập 

phụ thuộc vào tình hình thiên tai, giá cả thị trường hàng năm. Phần lớn hộ trồng sâm 

Ngọc Linh không đủ vốn đầu tư nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn 

vay từ hệ thống ngân hàng. 
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 + Việc làm tạo ra từ hoạt động trồng sâm Ngọc Linh ở địa phương còn ít, do 

quy mô dịch tích còn thấp, kỹ thuật ươm trồng còn hạn chế. 

- Về môi trường 

 + Trong quá trình trồng, hộ chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật, phát rừng, quy cách 

trồng làm cho đất dễ bị xóa mòn, chặt phát những loại cây quý hiếm làm giảm tính đa 

dạng của quần thể cây rừng vốn có của nó, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái rừng.  

 

Kết luận chương 3 

 

Qua nghiên cứu thực trạng PTBVSNL ở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam 

trong thời gian qua cho thấy phát triển sâm Ngọc Linh bền vững ở những khía cạnh. 

Hiệu quả kinh tế cao (lợi nhuận thu bình quân trên một tạ sâm Ngọc Linh là 

3618.49 triệu đồng, giá trị NPV đạt khá); Tạo cơ hội giải quyết việc làm, nâng cao 

thu nhập (GO Sâm Ngọc Linh, bình quân nhân khẩu đạt 6,13 triệu đồng trong năm 

2010), góp phần xoá đói giảm nghèo (tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 2%); Có lợi 

thế về điều kiện tự nhiên trong phát triển sâm Ngọc Linh, nguồn nuớc tưới sâm 

Ngọc Linh đa dạng.  

Phát triển sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam kém bền vững ở những khía cạnh 

i) Kết quả và hiệu quả kinh doanh sâm Ngọc Linh có xu hướng tăng nhưng không 

ổn định, năng suất sâm Ngọc Linh không cao và không ổn định, chưa quan tâm 

đúng mức với vấn đề thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh; ii) Thu nhập của người 

trồng sâm Ngọc Linh, không ổn định, lao động chịu ảnh hưởng lớn của tính chất 

thời vụ trong sản xuất sâm Ngọc Linh, phân hoá giàu nghèo trong sản xuất sâm 

Ngọc Linh còn lớn.  

Các nhân tố chủ yếu tác động đến PTBVSNL ở tỉnh Quảng Nam bao gồm: 

điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, chính sách Nhà nước và chính quyền địa 

phương, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến sâm Ngọc 

Linh, nguồn dược liệu, yếu tố thị trường và cạnh tranh.  



120 

CHƯƠNG 4 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SÂM NGỌC LINH 

Ở TỈNH QUẢNG NAM 
 

 

4.1. Quan điểm phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam 

4.1.1. Bối cảnh phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam 

4.1.1.1. Phát triển bền vững sâm Ngọc Linh trong điều kiện tự do hóa thương mại 

Sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản luôn được sự quan tâm của các nhà 

hoạch định chính sách. Toàn cầu hoá kinh tế đang là một xu thế vận động tất yếu 

trong thời đại hiện nay. Việt Nam đã khẳng định sự chủ động, tích cực và quyết tâm 

tham gia vào quá trình toàn cầu hoá kinh tế một cách ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, tham gia vào quá trình toàn cầu hoá kinh tế, là phải chấp nhận những thời 

cơ và thách thức mới. Những cơ hội và thách thức đối với Quảng Nam là rất đặc biệt 

và khắc nghiệt bởi vì Quảng Nam vẫn là một tỉnh nông nghiệp với trên 70% dân số là 

nông dân, sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản vẫn chủ yếu. Phát triển sâm Ngọc 

Linh là phát triển một ngành hàng sản phẩm gắn với sự phát triển lâm nghiệp, sâm 

Ngọc Linh là lâm sản ngoài gỗ có giá trị đặc biệt đối với nhu cầu thị trường. Vì vậy, 

trong bối cảnh tự do hóa thương mại muốn PTBVSNL phải xem xét trong mối quan 

hệ với môi trường cạnh tranh quốc tế. Các chủ thể phải tính đến các lợi thế cạnh tranh 

của sản phẩm sâm Ngọc Linh về hiệu quả trên ba trụ cột  kinh tế, xã hội và môi 

trường. Xây dựng sâm Ngọc Linh thành thương hiệu sâm quốc gia với sự vào cuộc 

đồng bộ của các Bộ, ngành ở Trung ương và Chính quyền địa phương.   

4.1.1.2. Phát triển sâm Ngọc Linh gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển 

cộng đồng địa phương 

Huyện Nam Trà My là một huyện miền núi cao có nền kinh tế thấp kém, 

mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn các địa phương khác trong tỉnh. Vì 

vậy, công tác xóa đói, giảm nghèo là vấn đề hết sức bức bách đối với địa phương. 

PTBVSNL phải quan tâm đến giải quyết việc làm và tạo thu nhập. Đây là những nội 

dung quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong các giải 

phát PTBVSNL cần phải quan tâm lồng ghép các dự án phát triển xây dựng cơ sở 

hạ tầng nông thôn mới với xây dựng cơ sở hạ tầng vùng trồng sâm Ngọc Linh, đảm 

bảo khai thác các yếu tố nguồn lực ở địa phương có hiệu quả. Khi cơ sở hạ tầng 
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đảm bảo là điều kiện để phát triển đời sống kinh tế xã hội ở địa phương, nâng cao 

thu nhập cho cộng đồng dân cư vùng trồng sâm Ngọc Linh ổn định, góp phần cải 

thiện đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng các dân tộc thiểu số ở địa phương. 

4.1.1.3. Phát triển bền vững sâm Ngọc Linh gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái 

 Do đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây sâm Ngọc Linh gắn liền với 

môi trường rừng tự nhiên. Vì vậy, việc bảo vệ và phát triển rừng là điệu kiện tiên 

quyết để thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh. Thực tiễn cho 

thấy khi rừng tự nhiên bị khai thác để lấy gỗ và lâm sản hoặc đốt phá rừng làm rẫy 

cũng đồng thời phá đi môi rường, điệu kiện sinh trưởng và phát triển của cây sâm 

Ngọc Linh. Vì vậy, cùng với phát triển cây sâm Ngọc Linh nhằm xóa đói giảm 

nghèo, tiến tới làm giàu và mở ra triển vọng to lớn về phát triển kinh tế- xã hội trên 

địa bàn tỉnh thì phải chú trọng việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, sinh thái. 

4.1.2. Phân tích SWOT về phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tổ chức quản lý phát triển bền vững sâm 

Ngọc Linh và qua một số nghiên cứu của nhiều tác giả về bảo tồn và phát triển sâm 

Ngọc Linh có thể rút ra một số điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với 

PTBVSNL trên địa bàn huyên Nam Trà My tỉnh Quảng Nam như sau: 

- Điểm mạnh (Strengths) 

+ Chất lượng tự nhiên của sâm Ngọc Linh được đánh giá là vượt trội so với 

các loại sâm khác trên thế giới. 

 + Điều kiện tự nhiên ưu đãi cho sự phát triển sâm Ngọc Linh đảm bảo chất 

lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. 

+ Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Nam và các sở ban ngành, địa 

phương trong tỉnh quan tâm và đầu tư đúng mức, xác định và đưa cây sâm Ngọc 

Linh trở thành cây kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Nam 

Trà My nói riêng. 

- Điểm yếu (Weaknesses)  

+ Quy mô sản lượng còn nhỏ mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thị trường 

trong nước và cung cấp cho cơ sở chế biến. 

+ Thương hiệu sâm Ngọc Linh Việt Nam và tỉnh Quảng Nam chưa phát triển; 

+ Hệ thống thương mại còn thiếu chuyên nghiệp, chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh 
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chưa được phát triển, các  trung gian và môi giới còn nhiều; 

- Cơ hội (Opportunities )  

+ Các chương trình giống hứa hẹn sẽ chọn lọc tự nhiên và phổ biến các giống 

sâm Ngọc Linh có chất lượng tốt hơn. 

+ Các Bộ nguyên tắc sản xuất tiên tiến (như GAP, 4C, UTZ Certified) và các 

tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sâm Ngọc Linh đang dần phổ biến ở Việt Nam và huyện 

Nam Trà My tỉnh Quảng Nam tạo tiền đề cho việc áp dụng để nâng cao chất lượng 

sản phẩm. 

- Nguy cơ (Threats)  

+ Phát triển sâm Ngọc Linh không theo quy hoạch và một số diện tích chịu sự 

cạnh tranh của các cây trồng khác; 

+ Tình trạng thiếu lao động, chi phí sản xuất ngày càng tăng do vật tư có giá 

cao (năm 2010 gấp 1,5 – 2,0 lần so với năm 2014); 

+ Chủ thể sản xuất sâm Ngọc Linh chủ yếu ở nông hộ nhỏ lẻ nên việc áp dụng 

các quy phạm quản lý tiên tiến, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, 

chế biến sâm Ngọc Linh để nâng cao chất lượng gặp khó khăn; 

+ Chưa tạo được sự đồng thuận cao của người dân địa phương trong việc nâng 

cao chất lượng giống, sản phẩm sâm Ngọc Linh các doanh nghiệp chế biến – kinh 

doanh còn chạy theo thói quen của nông dân trong thâm canh sản xuất, thu hoạch, 

chế biến (những khâu quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sâm Ngọc Linh) là một 

việc khó, đòi hỏi tăng cường công tác quản lý và đầu tư để có chuyển biến tích cực. 

+ Các cơ sở chế biến chưa tự giác tuân thủ đầy đủ quy định tiêu chuẩn chất 

lượng của ICO;  

+ Những biến động về giá trên thị trường thế giới có tác động mạnh đến sâm 

Ngọc Linh trong nước. 

Từ kết quả phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức luận 

án xây dựng các chiến lược kết hợp SWOT như sau: 

- SW (Phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu)  

 + Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trồng và chế biến sâm 

Ngọc Linh; 
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 + Mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh, 

nâng cao khả năng cạnh tranh. 

- SO (Phát huy điểm mạnh, nắm bắt thời cơ để phát triển) 

 + Chính sách khuyến khích thu hút các thành phần đầu tư trồng, chế biến, 

tiêu thụ sâm Ngọc Linh; 

+ Áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để sản xuất, chế biến, bảo 

quản sâm Ngọc Linh. 

- ST (Phát huy điểm mạnh phòng tránh thách thức, nguy cơ) 

+ Tăng cường công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái 

để PTBVSNL; 

+ Thực hiện chính sách tín dụng dài hạn để PTBVSNL. 

- OW (Nắm bắt cơ hội, khắc phục điểm yếu) 

 + Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong trồng, chế biến, tiêu thụ sâm 

Ngọc Linh; 

 +Quy hoạch vùng nguyên liệu, hoàn thiện công tác giao khoán bảo vệ và 

quản lý tài nguyên đất, rừng.  

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện nước viễn thông và cơ sở hạ tầng xã 

hội về y tế, giáo dục và văn hóa vùng trồng sâm Ngọc Linh 

- OT (Năm bắt cơ hội, phòng tránh nguy cơ)  

 + Đầu tư nghiên cứu phát triển dược liệu sâm Ngọc Linh 

4.1.3. Quan điểm phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam 

(1) Phát triển bền vững sâm Ngọc Linh theo hướng áp dụng các công nghệ 

tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm  đáp ứng nhu cầu 

thị  trường nội địa và hướng đến xuất khẩu. 

 Muốn phát triển bền vững ngành hàng sâm Ngọc Linh trước hết phải đánh giá 

trình độ khai thác và sử dụng các yếu tố nguồn lực của địa phường nhằm tạo ra sản 

phẩm  sâm Ngọc Linh với sản lượng tối đa đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và 

hướng đến xuất khẩu. Điều này cần là xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tổ 

chức quản lý về các yếu tố bền vững như yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Trên 

thực tế, quá trình  quản lý tổ chức nuôi  trồng sâm Ngọc Linh còn nhiều mặt hạn chế, 

quy mô của các hộ trồng sâm Ngọc Linh còn nhỏ lẻ, năng lực sản xuất còn thấp, chưa 

bảo đảm chất lượng về VSATTP. Nguồn lực khai thác và sử dụng tuy có hiệu quả, 
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bước đầu áp dụng các công nghệ tiên tiến vào nuôi trồng, nhưng năng suất còn thấp, 

hiệu quả kinh tế cao nhưng chưa ổn định. Trước sự biến động của giá cả thị trường các 

yếu đầu vào và sản phẩm đầu ra bất thường, có nguy cơ sụt giảm. Vì vậy, khi đề ra các 

giải pháp phái chú trọng việc áp dụng các công nghệ tiên tiến để khai thác và sử dụng 

các nguồn lực vào trồng, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm đáp ứng nhu cầu sản phẩm của thị trường trong và ngoài nước. 

(2) Phát triển bền vững sâm Ngọc Linh bảo đảm sự phát triển cân đối, hài hòa 

giữa các hoạt động kinh tế khác nhau, phối hợp liên ngành trong hệ thống môi 

trường sinh thái và xã hội thống nhất. 

 Phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My cần phát tập trung 

đầu tư các nguồn lực, áp dụng các tiến bộ khoa học và sản xuất để nâng cao sản 

lượng hàng hóa, nhưng không phải vì thế mà xem nhẹ việc phát triển các ngành 

nghề khác như du lịch, phát triển và bảo vệ rừng đặc dụng, đầu nguồn  ở địa phương 

làm mất tính cân đối nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội và môi 

trường sinh thái.  

(3) Phát triển bền vững sâm Ngọc Linh phát huy và gắn kết sức mạnh của Nhà 

nước, của chính quyền các cấp và của nhân dân địa phương trong vùng sản xuất 

sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam  

 Để hình thành sức mạnh tổng hợp khai thác hiệu quả các nguồn lực cần phải 

gắn kết với sức mạnh của nhà nước, tạo mọi điều kiện để mọi thành phần kinh tế 

tham gia vào chuỗi ngành hàng sâm Ngọc Linh, khai thác tiềm năng của địa phương 

một cách công bằng, hiệu quả và bền vững. Nhà nước và các cấp chính quyền địa 

phương nâng cao vai trò quản lý, giám sát và hỗ trợ đối vơi hoạt động sản xuất sâm 

Ngọc Linh của các chủ thể tham gia. 

4.2. Định hướng, mục tiêu phát triển bền vững sâm Ngọc Linh  

4.2.1. Định hướng  

Xuất phát từ quan điểm trên, định hướng cho việc phát triển bền vững sâm 

Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam từ nay đến năm 2020 

và tầm nhìn 2030. 

(1) Phát huy những lợi thế cạnh tranh về tiềm năng đất đai,tài nguyên rừng ở 

huyện Nam Trà My nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao, gắn với bảo vệ môi trường 

sinh thái, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. 
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 Yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái là mối quan tâm của toàn thể nhân 

loại, vì vậy định hướng này đòi hỏi sản xuất sâm Ngọc Linh theo hướng ‘‘ sạch”, 

VSATTP, hiệu quả và bền vững. Cần phải có hệ thống truy suất nguồn gốc về chất 

lượng dựa trên các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của thế giới và Việt Nam. Vùng 

sản xuất sâm Ngọc Linh phải quy hoạch tập trung, áp dụng công nghệ trồng tiên 

tiến và hiện đại để giảm thiểu tác động phá vỡ môi trường sinh thái rừng tự nhiên.  

 Yêu cầu về xã hội đảm bảo lợi ích xã hội của cộng đồng dân cư của các dân 

tộc, tạo công bằng trong hưởng dụng nguồn tài nguyên vùng sản xuất sâm Ngọc 

Linh giữa các thế hệ, hạn chế những mâu thuẫn xã hội có thể xãy ra. Cải cách các 

thủ tục cho vây để hộ trồng sâm Ngọc Linh tiếp cận được vốn vay từ ngân hàng.  

Tạo việc làm  cho người lao động, nâng cao thu nhập của hộ người nông dân, có 

biện pháp xử lý nợ hợp lý tránh để nợ nần kéo dài.   

(2) Quy hoạch vùng sản xuất sâm Ngọc Linh tập trung theo hướng sản xuất 

hàng hóa với quy mô lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh 

tranh của sản phẩm. 

 Để đảm bảo cho việc đầu tư sản xuất sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My 

có hiệu quả, trước hết quy hoạch vùng sản xuất sâm Ngọc Linh tập trung, tránh tình 

trạng manh mún tạo điều kiện cho công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh, đầu tư ứng 

dụng khoa học kỹ thuật thuận lợi, từ đó mở rộng quy mô và nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm với đa dạng các hình thức thâm canh. Khai thác tốt các lợi thế 

về tài nguyên rừng, đất đai, cắt giảm các chi phí không cần thiết để nâng cao lợi thế 

cạnh tranh của sản phẩm. 

(3) Huy động mọi nguồn lực và thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào trồng, 

chế biến và xuất khẩu sâm Ngọc Linh.. 

 Sản xuất sâm Ngọc Linh theo quy mô lớn yêu cầu phải tập trung vốn lớn, 

và kiến thức kỹ thuật cao nên phải thiết lập các tổ chức tham gia chuỗi cung phù 

hợp nhất là phát triển sâm Ngọc Linh theo mô hình kinh tế hộ. Trên thực tế các 

hộ có năng lực khác nhau, phần lớn các hộ nghèo và cận nghèo thiếu vốn và 

năng lực tiếp cận vốn và khoa học kỹ thuật rất hạn chế. Chính vì vậy các hộ 

nghèo và ngay cả cận nghèo không phát triển trồng với quy mô lớn. Trồng sâm 

Ngọc Linh không chỉ tham gia giải quyết công ăn việc làm cho đối tượng trồng 
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sâm Ngọc Linh này, mà thông qua lao động làm thuê cho các tác nhân tham gia 

chuỗi ngành hàng sâm Ngọc Linh. 

(4) Đầu tư hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật các vùng sản xuất sâm 

Ngọc Linh tập trung theo quy hoạch đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. 

 Cơ sở hạ tầng là giá đỡ để quá trình tổ chức sản xuất sâm Ngọc Linh đạt 

được kết quả và hiệu quả kinh tế, nếu cơ sở hạ tầng yếu kém ảnh hưởng đến quá 

trình tổ chức sản xuất từ khâu cung ứng đầu vào đến việc tiêu thụ sản phẩm sâm 

Ngọc Linh, vì vậy cần phải đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng vật chất một cách đồng 

bộ như điện, đường, trạm và cả cơ sở hạ tầng kinh tế như ngân hàng và các hoạt 

động dịch vụ tài chính [26].   

(5) Xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật cho người 

trồng sâm Ngọc Linh. 

 Muốn phát triển bền vững ngành sâm Ngọc Linh đòi hỏi các cấp chính quyền 

phải quan tâm hỗ trợ người trồng sâm Ngọc Linh thông qua hệ thống chính sách về 

đất đai, vốn, khoa học kỹ thuật và thị trường. Hiện tại các hộ trồng sâm Ngọc Linh 

đang khó khăn về vốn đầu tư sản xuất, kỹ thuật trồng theo hình thức thâm canh và 

tình hình sử đụng đất rừng chưa thật sự ổn định [29]. 

4.2.2. Mục tiêu 

PTBVSNL đảm bảo phấn đấu đạt được các chỉ tiêu quan trọng, chủ yếu sau: 

Bảng 4.1 Các chỉ tiêu chủ yếu nhằm PTBV sâm Ngọc Linh phân theo giai đoạn 

đầu tư 

STT Đối tượng đầu tư ĐVT 

Giai đoạn 

2015 
2016-

2020 

2021-

2035 

I Diện tích trồng Ha 80 895 5.285 

1 Hộ gia đình Ha  30 350 1.910 

2 Trạm dược liệu Trà Linh Ha 5 35 120 

3 Trại giống Tắc Ngo Ha 5 10 45 

4 Thu hút các doanh nghiệp Ha  40 500 3.210 

II Năng suất dự kiến Kg/ha 4,5 5,1 5,5 

III Sản lượng dự kiến Kg 225 2550 5500 

IV Giá trị sản xuất Tr. Đồng 5625 63750 137500 

V Khoán bảo vệ rừng tự nhiên Ha  15.567,6 15.567,6 15.567,6 

Nguồn: Quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh và tính toán của tác giả 
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Trên cơ sở tham khảo báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh ở 

huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam từ năm 2015 đến năm 2020 và tầm nhìn 2035; 

trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng phát triển bền vững sâm Ngọc Linh. Mục tiêu 

đạt được là phải đảm bảo nâng cao năng suất bình quân giai đoạn từ 2016-2020 là 

5,1kg/ha, quy mô diện tích trồng dự kiến 895ha, quy mô sản lượng 2.550kg với tổng 

giá trị sản xuất dự kiến 63.750 triệu đồng; giai đoạn từ 2016-2020 năng suất tăng lên 

5,5kg/ha, diện tích trồng 5285ha, sản lượng 5.500kg, giá trị sản xuất dự kiến đạt 

137.500 triệu đồng. Quyết tâm bảo vệ nghiêm ngặt 15.567,68 ha rừng tự nhiên, đảm 

bảo môi trường sinh trưởng và phát triển của cây sâm Ngọc Linh [20] [21] [22]. 

4.3. Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam  

4.3.1. Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trồng sâm Ngọc Linh của hộ 

  Nguồn cung sản lượng sâm Ngọc Linh cho người tiêu dùng trong và ngoài 

nước chủ yếu là hộ trồng sâm Ngọc Linh. Năng suất và hiệu quả trồng sâm Ngọc 

Linh là vấn đề then chốt của chuỗi cung sản phẩm sâm Ngọc Linh. Việc nâng cao 

năng suất, hiệu quả kinh tế cho người trồng sâm Ngọc Linh là yêu cầu bức thiết 

nhằm đáp ứng nguồn cung ra thị trường. Theo ý kiến chuyên gia, năng suất củ sâm 

tươi đạt mức bình quân 420 kg/ha và tỉ suất doanh lợi đạt 1,33 lần, không phải là 

mức đạt lý tưởng, còn ở mức độ khiêm tốn. Qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến giá trị sản xuất trên 1 ha trồng sâm Ngọc Linh cho thấy quy mô diện tích, chi 

phí cải tạo đất, chi phí lao động và kiến thức trồng sâm Ngọc Linh có ảnh hưởng 

tích cực, làm gia tăng giá trị sản xuất (năng suất quy đổi) từ đó làm tăng hiệu quả 

kinh tế trồng sâm Ngọc Linh. Hai xã Trà Cang, Trà Nam, có năng suất, giá trị sản 

xuất thấp hơn từ 24,87% đến 34,81% so với xã Trà Linh. Vì vậy, để nâng cao  giá 

trị sản xuất, năng suất và hiệu quả kinh tế đòi hỏi hộ trồng sâm Ngọc Linh và cơ 

quan khuyến Nông Lâm ở địa phương thực hiện các biện pháp sau: 

 - Mở rộng quy mô diện tích trồng sâm Ngọc Linh, thực tế cho thấy quy mô 

tăng, năng suất và sản lượng sâm Ngọc Linh tăng. Vì khi quy mô diện tích tăng thì 

hộ tập trung đầu tư và chăm sóc đáp ứng yêu cầu phát triển tự nhiên của cây sâm 

Ngọc Linh. Mặt khác, quy mô càng lớn thì các chi phí chung càng thấp tính trên 

một đơn vị sản phẩm; hơn nữa hộ có điều kiện ứng dụng những thành tựu khoa học 

để nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, cần tập trung mở rộng diện tích trồng 
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sâm Ngọc Linh ở xã Trà Linh, còn xã Trà Nam và Trà Cang cần phải giới hạn ở 

những vùng cao hơn, hạn chế trồng ở vùng thấp. Vì điều kiện tự nhiên không phù 

hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển sâm Ngọc Linh, cho giá trị sản xuất, hiệu 

quả kinh tế thấp.  

 - Trong quá trình trồng cần phải thực hiện tốt khâu cải tạo đất, việc đầu tư cải 

tạo càng tốt thì năng suất càng cao. Cần phải chú ý đến chất lượng mùn và duy trì 

tán rừng tự nhiên ở mức hợp lý.  

 - Tăng cường thời gian chăm sóc, bắt sâu, nhỏ cỏ và tưới nước đúng quy 

trình cây sâm Ngọc Linh phát triển tốt cho năng suất cao.  

 - Để trồng sâm Ngọc Linh đảm bảo năng suất và hiệu quả kinh tế cao hộ phải 

tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của cơ quan khuyến nông lâm tổ chức để 

nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật trồng sâm Ngọc Linh. 

 - Hộ tăng cường các mối liên kết với các tác nhân trong chuỗi cung để mua 

giống, vật tư với giá cả hợp lý và bán sản phẩm với giá cao đảm bảo nâng cao thu 

nhập của mình. 

 Tóm lại, hộ thực hiện tốt các biện pháp trên sẽ đảm bảo nâng cao năng suất 

và hiệu quả trồng sâm Ngọc Linh đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, gắn kết 

được thị trường duy trì và phát triển sản xuất bền vững.   

4.3.2. Mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh, 

nâng cao khả năng cạnh tranh  

Thị trường là nhân tố quan trọng có vai trò quyết định đến việc mở rộng và 

phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam. Xem xét trong mối quan hệ 

với các loại sản phẩm cùng loại của các nước trên thế giới cho thấy trong điều kiện 

tự do hóa thương mại ngành hàng sâm Ngọc Linh ít nhiều chịu tác động của thị 

trường sâm trên thế giới, cho dù sản phẩm sâm Ngọc Linh chưa tham gia nhiều vào 

thị trường xuất khẩu. Vì vậy, việc nghiên cứu bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh 

đảm bảo chất lượng vốn có của nó là hết sức cần thiết, nhằm tạo ra sự khác biệt có 

giá trị gia tăng cao so với các sản phẩm nhân sâm khác trên thị trường thế giới. 

Phát triển thị trường xuất khẩu là một hướng đi quan trọng để ổn định và 

phát triển sâm Ngọc Linh một cách bền vững. Hiện nay, sản phẩm sâm Ngọc Linh 

mới chỉ tiêu thụ trong nước với mức giá bán rất cao. Thực tế cho thấy, sản phẩm 
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sâm Ngọc Linh chưa xuất khẩu, do quy mô sản lượng còn thấp, công nghệ chế biến 

và bảo quản chưa cao. Từ cơ sở phân tích trên cho thấy để PTBVSNL ở tỉnh Quảng 

Nam, các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu trung vào một số nội dung sau: 

Một là, có chiến lược marketing phù hợp trên cơ sở những quan điểm đã 

được người tiêu dùng nước ngoài thừa nhận và xu hướng tiêu dùng (vấn đề vệ sinh 

an toàn thực phẩm và sức khỏe). 

Hai là, tăng cường các nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng nước ngoài về 

mặt hàng sâm Ngọc Linh, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người 

tiêu dùng. Các nghiên cứu sẽ là cơ sở để các chủ thể tham gia ngành ngành hàng 

sâm Ngọc Linh nói chung thiết lập chiến lược marketing phù hợp; đồng thời nghiên 

cứu sản xuất sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng nước ngoài. 

Ba là, tăng cường tuyên truyền, quảng bá và nâng cao nhận thức của người 

tiêu dùng về việc sử dụng dựa trên những giá trị lợi ích mà sâm Ngọc Linh mang lại; 

Gắn yếu tố văn hóa và phong cách sống năng động, hiện đại với việc tiêu dùng sâm 

Ngọc Linh. 

Bốn là, coi trọng việc giữ vững uy tín trong kinh doanh sâm Ngọc Linh. Các cơ 

quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát về chất lượng và vệ sinh an toàn thực 

phẩm của các đơn vị cung cấp và kinh doanh các loại sản phẩm sâm Ngọc Linh. 

Năm là, phát triển công nghiệp chế biến sâm Ngọc Linh, đa dạng hóa chủng 

loại, nâng cao chất lượng sản phẩm sâm Ngọc Linh cung cấp cho người tiêu dùng 

nước ngoài. 

Trong bối cảnh tự do hóa thương mại một sản phẩm muốn tồn tại và phát triển 

trên thị trường đòi hỏi sản phẩm đó phải có sự khác biệt và chứa đựng giá trị gia 

tăng cao được người tiêu dùng chấp nhận. Sản phẩm sâm Ngọc Linh cũng giống 

như các loại sản phẩm nông lâm nghiệp khác đều gắn liền với chuỗi giá trị của nó. 

Mỗi khâu trong chuỗi tạo ra một giá trị, người tiêu dùng cuối cùng  chấp nhận sản 

phẩm đó với tổng giá trị toàn chuỗi. Xây dựng thương hiệu là một quá trình lâu dài 

gắn với uy tín và chất lượng sản phẩm ở trong mỗi khâu của chuỗi và sản phẩm 

hoàn chỉnh. Thật vậy, thương hiệu là sự cam kết của nhà sản xuất, chế biến và phân 

phối đối với người tiêu dùng về giá trị và chất lượng sản phẩm. Trong xu thế tiêu 

dụng về sản phẩm nông lâm nghiệp nói chung và sản phẩm sâm Ngọc Linh cần phải 

có triết lý và định hướng xây dựng thương hiệu như sau: 
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Sản xuất sâm Ngọc Linh hữu cơ, cần được quan tâm. Tiềm năng để sản xuất 

sâm Ngọc Linh hữu cơ lớn vì vùng đồng bào dân tộc có điều kiện, đất đai, khí hậu 

và tập quán canh tác thích hợp cho phát triển sâm Ngọc Linh hữu cơ. Đồng bào dân 

tộc thiểu số ở đây ít sử dụng phân hoá học và thuốc trừ sâu. Đó là điều kiện thuận 

tiện để phát triển sản xuất sâm Ngọc Linh hữu cơ. Thu nhập từ sâm Ngọc Linh hữu 

cơ cao hơn sẽ khuyến khích nông dân tham gia sản xuất mặt hàng này. Vấn đề ở 

đây lại là việc cấp chứng chỉ sâm Ngọc Linh hữu cơ và thị trường tiêu thụ làm sao 

cho thuận tiện và có hiệu quả cho nông dân. 

Tìm mọi giải pháp để không ngừng hạ giá thành trong quá trình sản xuất nhằm 

nâng cao hiệu quả của sản xuất. 

- Coi trọng và tăng cường khâu bảo vệ đất, giữ vững hàm lượng mùn hữu cơ 

của đất, sử dụng các biện pháp sinh học để giải quyết vấn đề dịch bệnh của sâm 

Ngọc Linh. Sử dụng phương pháp phòng trừ tổng hợp (IPM), hạn chế đến mức tối 

thiểu việc dùng thuốc hoá học để phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại trên đồng ruộng. 

- Tiết kiệm nước tưới. Có chế độ tưới hợp lý, tránh lãng phí nguồn nước. Chú 

ý sử dụng các giống có khả năng kháng được hạn.  

Những biện pháp đã nêu ở trên sẽ tiến tới một nền sản xuất sạch, an toàn, đặc 

biệt là sẽ sản xuất ra được sản phẩm sâm Ngọc Linh đặc hữu khi có khách hàng yêu 

cầu để nâng cao được lợi nhuận từ những sản phẩm mới.  

4.3.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trồng, chế biến sâm Ngọc Linh 

Qua phân tích thực trạng cho thấy, trình độ của chủ hộ càng cao thì giá trị sản xuất, 

năng suất trồng càng lớn. Trên thực thế đánh giá đặc điểm tình hình của hộ, trình độ văn 

hóa còn thấp, phổ biến là học chưa hết phổ thông trung học (bình quân chung 10,4). Điều 

này cho thấy cần phải có biện pháp thiết thực, có tính chiến lược để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực ở địa phương. 

Đào tạo nguồn nhân lực là vấn đề cần đặc biệt quan tâm nhằm phát triển nguồn 

nhân lực đảm bảo về mặt số lượng và chất lượng để PTBVSNL. Vì vậy cần khuyến 

khích các thành phần kinh tế trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Tăng cường 

cho đào tạo chính quy thông qua các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên 

nghiệp nhằm tạo nguồn lực cho quản lý ngành, quản lý hành chính nhà nước, nghiên cứu 

khoa học, công nhân kỹ thuật về kỹ thuật sản xuất, bảo quản, chế biến sâm Ngọc Linh. 
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Đào tạo những kĩ năng cần thiết cho người lao động sản xuất sâm Ngọc Linh. Gắn kết 

giữa đào tạo - thực nghiệm khoa học công nghệ - lao động sản xuất, khai thác có hiệu 

quả mọi nguồn lực hiện có. Mở rộng hình thức đào tạo trong và ngoài nước, tăng cường 

về năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật của các Viện nghiên cứu sâm Ngọc Linh, cán bộ 

nghiên cứu, cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật về công nghệ mới trong nghiên cứu tạo 

giống sâm Ngọc Linh cho năng suất, chất lượng cao, sản xuất sâm Ngọc Linh sạch, xử lý 

môi trường, chẩn đoán, phòng trừ sâu bệnh. 

- Nâng cao nhận thức của người lao động trồng sâm Ngọc Linh. 

Đối với hộ gia đình trồng sâm Ngọc Linh, điều quan trọng là phải hiểu biết và 

nắm vững các quy định của luật pháp, nhất là các quy định liên quan đến quản lý nhà 

nước, đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, các quy định liên quan trực tiếp 

đến các lĩnh vực trong hoạt động trồng sâm Ngọc Linh, các quy định có liên quan 

như bảo vệ rừng, môi trường sinh thái rừng bảo vệ tài nguyên nước, đất đai, về sản 

xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng cao. Cần nâng cao nhận thức về môi trường cho 

người trồng sâm Ngọc Linh trong việc sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng. Cần 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư vùng sản xuất sâm Ngọc Linh 

nhằm đáp ứng việc thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật. Phổ biến kịp thời nội 

dung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất sâm Ngọc Linh nhằm 

nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành luật trong cộng đồng dân cư vùng trồng sâm 

Ngọc Linh, tạo điều kiện để họ sử dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp 

pháp của mình. Có hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp 

với từng đối tượng, địa phương, đảm bảo tính khả thi. Có thể trực tiếp giới thiệu hoặc 

sử dụng các phương tiện phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản sách, in tờ rơi, áp 

phích, xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trong cộng 

đồng dân cư vùng sản xuất sâm Ngọc Linh. 

PTBVSNL được xây dựng trên cơ sở những quan điểm mới, do đó cần tuyên 

truyền để người trồng sâm Ngọc Linh phải xem xét lại các giá trị và thay đổi cách ứng 

xử. Loại bỏ những thói quen xấu có ảnh hưởng đến cộng đồng, đến môi trường sinh 

thái. Xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức và phê phán những hành vi không dựa trên 

nguyên tắc bền vững. Áp dụng mọi hình thức giáo dục để mọi người có cách ứng xử 

cần thiết trong hoạt động sản xuất sâm Ngọc Linh. Chẳng hạn như các hộ trồng sâm 
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Ngọc Linh phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, thực 

hiện các quy định về quản lý môi trường đất, nước và trình các giấy tờ xác nhận quyền 

sử dụng đất,… 

- Đào tạo, tập huấn cho hộ trồng sâm Ngọc Linh thông qua hoạt động khuyến lâm. 

Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, trao đổi thông tin, bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ 

thuật, quản lý, xuất bản các tài liệu về sản xuất sâm Ngọc Linh. Công tác khuyến lâm 

cần được coi trọng, tạo thuận lợi giúp người dân trồng sâm Ngọc Linh đạt hiệu quả 

cao, giảm thiệt hại rủi ro. Phổ biến các mô hình trồng sâm Ngọc Linh cho năng suất 

cao, chất lượng giảm thiểu ô nhiễm môi trường và khả năng lây lan sâu bệnh. Đẩy 

mạnh phổ biến kỹ thuật, công nghệ cho người trồng sâm Ngọc Linh thông qua những 

chương trình hành động cụ thể.  

Đào tạo, hội thảo đầu bờ, huấn luyện, tấp huấn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, 

chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trồng sâm Ngọc Linh chất lượng cao cho người 

trồng sâm Ngọc Linh. Xuất bản sách, tài liệu kỹ thuật, băng hình và qua các phương 

tiện thông tin đại chúng để chuyển tải đến người sản xuất sâm Ngọc Linh các chủ 

trương, chính sách của Nhà nước, các thông tin khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, 

thông tin kinh tế, thị trường, giá cả.  

Giáo dục cộng đồng thông qua các câu lạc bộ, hội trồng sâm Ngọc Linh nhằm 

phổ biến các kiến thức phổ thông về kỹ thuật cho người trồng sâm Ngọc Linh. Loại 

hình giáo dục cộng đồng hiệu quả cao, chi phí thấp và thiết thực, góp phần nâng cao 

trình độ cho người lao động. 

Hướng dẫn cách thức sản xuất cho người nghèo. Phổ biến cho người nghèo trồng 

sâm Ngọc Linh sử dụng công nghệ tiên tiến như cách sử dụng thuốc, hoá chất, cách thu 

hoạch sâm Ngọc Linh đảm bảo tỷ lệ dinh dưỡng. Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật đồng thời 

giúp hộ trồng sâm Ngọc Linh trong việc tính toán giảm chi phí sản xuất và thông báo 

tình hình thị trường đến hộ trồng sâm Ngọc Linh trong mùa vụ trồng từ đó giúp họ có 

kế hoạch sản xuất cho phù hợp. 

Cần đẩy mạnh việc áp dụng Vietgap là nhằm đảm bảo PTBVSNL, phù hợp với 

xu hướng phát triển sản xuất Sâm của thế giới vì đây là cơ sở để xác nhận chất 

lượng và dán nhãn sinh thái sản phẩm.  
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4.3.4. Quy hoạch vùng nguyên liệu, hoàn thiện công tác giao khoán và quản lý 

tài nguyên đất, rừng phát triển bền vững sâm Ngọc Linh 

Hiện tại địa phương đã có quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa 

bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Quy hoạch xác định được các vùng để bảo 

tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, cụ thể: Đối với vùng đệm: Hình thành vành đai bảo 

vệ vùng quy hoạch, bảo vệ môi trường, sinh thái, ổn định khí hậu tạo điều kiện thích 

nghi để phát triển sâm trong vùng quy hoạch. Vùng đệm chỉ được thực hiện các giải 

pháp lâm sinh để nâng cao độ che phủ của rừng như: Giao khoán quản lý bảo vệ rừng, 

trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi, làm giàu rừng, xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung; 

không thực hiện khai thác gỗ trong vùng đệm. Đối với vùng lõi: Là vùng quy hoạch 

bảo tồn và phát triển sâm nên phải đảm bảo đủ điều kiện thích nghi phát triển của cây 

Sâm Ngọc Linh về trạng thái rừng, độ tàn che, điều kiện đất đai, khí hậu, vì vậy phải 

được bảo toàn nguyên vẹn, quản lý bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Trong vùng lõi chỉ 

được trồng sâm dưới tán rừng tại các vị trí phù hợp đã được xác định, thực hiện các giải 

pháp lâm sinh để nâng cao độ che phủ của rừng, xây dựng kết cấu hạ tầng theo dự án 

đầu tư trồng sâm được phê duyệt. Tuy nhiên, quy hoạch không quy hoạch vùng nguyên 

liệu sâm Ngọc Linh phục cho chế biến sâm Ngọc Linh để đáp ứng nhu cầu sản xuất 

thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Thực trạng cho thấy việc trồng sâm Ngọc 

Linh thực hiện chủ yếu là hộ gia đình có quy mô diện tích nhỏ, phân tán khó kiểm soát, 

khó áp dụng khoa học và công nghệ. Vì vậy, trong vùng lõi, vùng phát triển sâm Ngọc 

Linh cần phải quy hoạch chi tiết vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư với hình thức liên kết hộ gia đình trồng và doanh nghiệp bao tiêu sản 

phẩm. Các giải pháp cần thực hiện như sau: 

-  Huyện Nam Trà My cần có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất rừng tự 

nhiên hợp lý. Đưa những diện tích rừng chưa trồng giao cho hộ có nhu cầu mở rộng 

diện tích những chưa được đáp ứng nhằm phát huy thế mạnh. 

- Thực hiện quy hoạch vùng nương rẫy ổn định lâu dài, tăng cường công tác 

quản lý bảo vệ rừng đối với chính quyền các cấp. 

- Ưu tiên bố trí vốn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng, 

đặc biệt ưu tiên công tác khoán bảo vệ rừng vùng quy hoạch. 

- Tỉnh và huyện cần tăng cường hơn nữa việc giám sát thực hiện việc quy 

hoạch, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch.  
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4.3.5. Chính sách tín dụng dài hạn cho phát triển bền vững sâm Ngọc Linh 

Tỉnh Quảng Nam trong những năm qua đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển 

nông nghiệp nói chung và phát triển sâm Ngọc Linh nói riêng. Qua kết quả điều tra 

khảo sát cho thấy, nhiều hộ trồng sâm Ngọc Linh còn gặp khó khăn về vốn. Vì vậy, 

nó đã ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển sản xuất sâm Ngọc Linh của các hộ, hơn 

nữa cây sâm có chu kỳ sản xuất dài, thời kỳ KTCB kéo dài 3 năm, đòi hỏi lượng vốn 

đầu tư ban đầu lớn trung bình 3.948,4 triệu/ha. Số hộ vay vốn ngân hàng chiếm 6%, 

chủ yếu vây từ bạn bè 28%, số hộ không vay chiếm tỷ lệ còn cao 37,33%. Để giải 

quyết thực trạng trên cần thực hiện các biện pháp nhằm đáp ứng vốn phục vụ cho sản 

xuất phát triển bền vững như sau:  

- Các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách giao đất, khoán 

rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện để hộ trồng sâm 

tiến hành vay vốn phục vụ sản xuất.  

- Cung cấp thông tin về các nguồn vốn vay, vốn hỗ trợ của các chương trình, 

dự án đến hộ trồng sâm để họ chủ động vay vốn. 

 - Các tổ chức tính dụng nghiên cứu cải tiến thủ tục cho vay để nâng cao hiệu 

quả hoạt động tín dụng. Mở rộng áp dụng cho vay tín chấp thông qua các tổ chức 

đoàn thể xã hội nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính, hướng dẫn cho hộ trồng sâm 

lập kế hoạch sản xuất, xác định đúng nhu cầu vốn trong từng thời gian đầu tư cho 

sản xuất cũng như cách sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Đối với người dân tộc thiểu 

số cần phải có những hướng dẫn cụ thể càng đáp ứng được mục đích và yêu cầu của 

các chính sách tín dụng. 

Ngoài nguồn vốn của ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua các ngân hàng 

chính sách xã hội, cần phải huy động nguồn lực tài chính của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh bằng vốn vay để đầu tư phát triển sâm ở địa phương. Có thể thu 

hút đầu tư và liên doanh với các tổ chức nước ngoài để có thêm nguồn vốn. 

4.3.6. Khoanh nuôi, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái cho PTBVSNL  

Cây sâm Ngọc Linh là loại cây dược liệu quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng 

và là loại cây trồng chỉ có ở Quảng Nam và Kon tum, quy mô phát triển có giới hạn 

về mặt không gian. Do đó, công tác bảo tồn là vấn đề hết sức quan trọng được đặt 

lên hàng đầu trong chiến lược của ngành hàng này. 
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 Qua khảo sát thực tế cho thấy, sâm Ngọc Linh hoang dã còn rất ít, việc trồng 

mới theo quy luật tự nhiên còn nhiều hạn chế, do điều kiện sinh trưởng và phát triển 

đòi hỏi rất cao, khó khăn trong công tác duy trì nguồn gen như hiện trạng. Để thực 

hiện tốt giải pháp này đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương cần phải thức hiện 

các biện pháp sau: 

 - Quy luật diễn thế của cây rừng là nếu điều kiện hoàn cảnh thuận lợi, cây 

rừng sẽ phục hồi và tái sinh hiện trạng của nó. Ngoài việc thực hiện các giải pháp 

khoa học công nghệ để bảo tồn gen, thì việc tăng cường công tác khoanh nuôi bảo 

vệ rừng là biện pháp hết sức cần thiết. Để làm được điều này đòi hỏi Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam thúc đẩy nhanh công tác khoán bảo 

vệ rừng cho người dân sống ven rừng đảm nhận. 

Phát triển bền vững là một hệ thống lý thuyết nhằm giải quyết tốt trong việc 

khai thác hiệu quả các yếu tố nguồn lực ở địa phương nhằm thỏa mãn nhu cầu thị 

trường hiện tại những không ảnh hưởng đến nhu cầu và lợi ích của thế hệ mai sau. 

Trên thực thế, sự hiểu biết và nhận thức đúng về phát triển bền vững sâm Ngọc 

Linh ở cộng đồng địa phương còn nhiều hạn chế. Điều này đòi hỏi các cấp chính 

quyền địa phương phải có những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường nhận thức của 

người dân. Tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi 

trường sinh thái, xóa bỏ tình trạng đốt phá rừng làm nương rẫy. 

 Thường xuyên tổ chức tập huấn để người dân nắm rõ những cách thức và 

biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật về quản lý và bảo vệ rừng, 

thực tốt các giải pháp lâm sinh nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi rừng nhờ khoanh 

nuôi bảo vệ.   

 Tóm lại, thực hiện giải pháp này góp phần bảo tồn nguồn gen và phát triển 

sâm Ngọc Linh một cách bền vững, giải quyết tốt được hiệu quả kinh tế, xã hội và 

môi trường, tức là rừng được giữ vững, thu nhập của người dân được nâng cao, 

ngành trồng sâm Ngọc Linh phát triển.     

4.3.7. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ sâm Ngọc Linh 

Qua đánh giá thực trạng cho thấy, khâu trồng sâm Ngọc Linh chủ yếu ở quy 

mô hộ gia đình năm 2014 có 564 hô, quy mô trang trại số lượng còn ít (6 trang trại), 

các loại hình kinh doanh khác chưa có. Đây là yếu tố gây cản trở cho chiến lược 

phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Tra My, tỉnh Quảng Nam. 
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 Muốn phát triển bền vững sâm Ngọc Linh, đòi hỏi phải có sự tham gia của 

các tổ chức kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế ở tất cả các khâu trong ngành 

hàng sản phẩm sâm Ngọc Linh từ khâu giống, trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Để thực hiện tốt quá trình tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm sâm 

Ngọc Linh cần phải thực hiện các giải pháp sau:   

 - Khuyến khích các tác nhân tăng cường các mối quan hệ hợp tác theo chiều 

ngang lẫn chiều dọc. Trong điều kiện sản xuất manh mún các hộ gia đình phải tích 

cực tham gia thành lập các hợp tác xã, nhóm cộng đồng nhằm liên kết sản xuất để 

cùng mua các yếu tố đầu vào với giá rẻ, cùng bán sản phẩm với giá cả hợp lý và đáp 

ứng quy mô hàng hóa của thị trường. 

 - Nâng cao năng lực của các cơ sở sản xuất giống, cơ sở chế biến và xuất 

khẩu để giải quyết được các nút thắt của ngành hàng đáp ứng được giá trị tối ưu cho 

người tiêu dùng thông qua việc giảm chi phí sản xuất. 

 - Sản phẩm sâm Ngọc Linh là dược liệu quý hiếm và rất quan trọng để chế 

biến thuốc, các loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, rất cần đến chất lượng và 

điều kiện VSATTP. Việc tổ chức ngành hàng sâm Ngọc Linh theo chuỗi là điều 

kiện để thực hiện việc kiểm tra giám sát và truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách 

hiệu quả nhất.  

4.3.8. Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh 

Để nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở địa phương theo hướng sản 

xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh 

cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, cần tăng cường ứng dụng khoa học, 

kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh. Muốn làm được điều 

này, tỉnh phải thực hiện các giải pháp cấp thiết sau:  

- Tập trung nghiên cứu bảo tồn nguồn gen quý hiếm sâm Ngọc Linh và nhân 

giống có năng suất, chất lượng và tăng cường hơn nữa năng lực nghiên cứu trong 

nước, kết hợp với chuyển giao công nghệ từ nước ngoài để chọn được những giống 

có hiệu quả cao nhất. Đưa nhanh công nghệ mới vào tất cả các khâu: sản xuất, thu 

hoạch, bảo quản, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.  

- Khuyến khích việc ký kết hợp đồng giữa các cơ quan khoa học, kỹ thuật và 

công nghệ với các chủ thể sản xuất, chế biến, tiêu thụ sâm Ngọc Linh. Bảo đảm sự gắn 
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kết chặt chẽ, hữu cơ giữa khoa học, kỹ thuật và công nghệ với sản xuất, kinh doanh 

bằng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâm Ngọc Linh. 

  - Tăng cường hướng dẫn để người dân hiểu được rằng, mình cần làm gì, cần 

tìm ai, cần đầu tư bao nhiêu vốn và vật tư, trang thiết bị để đổi mới công nghệ trồng, 

thu hoạch, chế biến sâm Ngọc Linh cho năng suất, chất lượng cao hơn, thu nhập cao 

hơn. Điều đó cũng có nghĩa là cần nâng cao nhận thức của người lao động về ứng 

dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sâm Ngọc 

Linh. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là yêu cầu to lớn và mang tầm 

chiến lược trong sự nghiệp phát triển bền vững sâm Ngọc Linh.  

- Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh phí, trợ giá, ưu đãi tín dụng, miễn 

giảm thuế... cho các hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trồng, chế biến trong 

việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, chế biến. 

   - Thực hiện việc hỗ trợ cho các đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới, Mô 

hình di thực phát triển sâm sang những vùng lân cận để mở rộng quy mô diện tích, đáp 

ứng nhu cầu nguyên liệu cho chế biến và nhu cầu đa dạng về sâm Ngọc Linh của người 

tiêu dùng.  

- Duy trì và phát triển các vườn ươm giống hiện có - Tiếp tục nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ sinh học vào sản xuất giống, tiến tới sản xuất giống bằng công nghệ 

sinh học để áp dụng vào thực tế rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh tế trong việc trồng sâm. 

- Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình trồng sâm, chuyển giao kỹ thuật trồng sâm 

hữu tính cho các hộ dân có nhu cầu trồng sâm trên địa bàn, tiến tới phát triển sâm 

theo hướng công nghiệp hóa.  

- Xây dựng các tiêu chuẩn và nguyên tắc đối với sản xuất sạch phù hợp với 

trình độ phát triển kinh tế. Nghiên cứu và phát triển công nghệ và thiết bị sản xuất 

sạch, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở sản xuất và các nhà nghiên cứu công 

nghệ sản xuất sạch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trong sản xuất đối với cây dược 

liệu và cây đặc sản trong nông lâm nghiệp. 

- Tổ chức nghiên cứu quá trình sinh trưởng và phát triển sâm Ngọc Linh một cách 

khoa học, đưa ra những căn cứ khoa học chính xác, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng 

quy trình kỹ thuật tạo giống, trồng và thu hoạch đảm bảo tăng năng suất, hiệu quả và 

đảm bảo chất lượng của sâm Ngọc Linh như trong tự nhiên vốn có của nó. 
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 - Mở rộng và đầu tư cho các cơ sở nghiên cứu tạo giống nhằm đáp ứng đủ 

giống sâm Ngọc Linh cho các hộ gia đình để mở rộng quy mô sản xuất. Điều này 

chỉ thực hiện được khi có sự hỗ trợ từ phí ngân sách Nhà nước từ xây dựng đầu tư 

trang thiết bị nghiên cứu đến đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. 

4.3.9. Đầu tư cơ sở hạ tầng 

Vùng núi cao ở huyện Nam Trà My là vùng có nhiều tiềm năng thế mạnh 

trong phát triển cây lâm đặc sản và dược liệu nhưng đời sống của người dân còn 

nghèo, cơ sở hạ tầng còn thấp kém. Trong những năm qua, địa phương thực hiện 

nhiều chính sách và dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn theo các chương trình 

nông thôn mới với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.  Cơ sở hạ tầng 

giao thông có nhiều tiến bộ đáng kể, góp phần vào việc bảo tồn và phát triển sâm 

Ngọc Linh. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở hạ tầng này chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển vùng sâm Ngọc Linh với quy mô sản xuất hàng hóa lớn.  

Để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng huyện Nam Trà My, cần phải thực hiện 

đồng bộ các giải pháp: 

 - Tập trung các nguồn vốn từ các dự án thuộc các chương trình đầu tư và hỗ 

trợ của Nhà nước, phát huy hơn nữa việc kết hợp vốn đầu tư của Nhà nước và của 

người dân để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, hệ 

thống viễn thông cho vùng trồng sâm Ngọc Linh. 

- Tăng cường đầu tư hệ thống phát thanh của huyện, xã, các bản tin tại thôn 

bản để cung cấp thông tin về khoa học kỹ thuật nuôi, trồng, về giá cả thị trường, cho 

người dân một cách kịp thời. 

- Đầu tư nâng cấp trạm xá, trường học và nhà văn hóa ở các thôn bản kiên cố 

nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng cho đồng các dân tộc thiểu số ở các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang và một 

số xã lân cận. 

- Đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn nhằm bảo 

đảm cho việc vận chuyển vật tư và thu hoạch sản phẩm thuận lợi, góp phần nâng 

cao hiệu kinh tế trong sản xuất.  

- Đầu tư hệ thống cung cấp nước phục vụ cho việc tưới sâm theo đúng quy 

trình kỹ thuật. Muốn vậy phải xây dựng hồ chứa, trạm bơm, hệ thống ống nước bố 
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trí hợp lý theo địa hình đồi núi từ các nguồn suối đến nơi trồng, tránh tình trạng phụ 

thuộc vào nước trời. 

4.3.10. Đầu tư nghiên cứu dược liệu sâm Ngọc Linh 

 Cây sâm Ngọc Linh có giá trị về y học và kinh tế khi và chi khi nguồn 

nguyên liệu, dược liệu được nghiên cứu và ứng dụng vào trong thực tiễn chế biến 

các sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng. Trên thực tế, việc đầu tư 

nghiên cứu dược liệu còn rất nhiều hạn chế, công nghệ chế xuất chưa được quan 

tâm, sản phẩm thuốc và các loại thực phẩm chức năng sản xuất từ sâm Ngọc Linh 

hoặc có thành phần từ sâm Ngọc Linh còn khá khiêm tốn. Vì vậy, trong thời gian 

tới tỉnh Quảng Nam phải thực hiện các chính sách đầu tư nghiên cứu dược liệu sâm 

Ngọc Linh. Muốn làm được điều này tỉnh phải thực hiện các giải pháp sau: 

- Cơ cấu lại Trung tâm phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu tỉnh Quảng Nam 

theo hướng nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen. Thực hiện chức năng liên kết với các 

viện nghiên cứu dược học trong và ngoài nước đánh giá chất lượng sâm Ngọc Linh; 

đồng thời nghiên cứu công nghệ ứng dụng trong chế biến sâm Ngọc Linh. 

- Khuyến khích đầu tư tư nhân vào sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh bằng các 

chính sách ưu đãi thuế, ưu đãi tín dụng. Thu hút và đặt hàng cho các nhà khoa học 

nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho các nhà sản xuất bảo đảm sản xuất có 

hiệu quả kinh tế cao và đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước về 

quản lý trong chế biến và phân phối thuốc hiện hành. 

 

 

Kết luận chương 4 

 

- Trình bày các quan điểm phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở Quảng 

Nam, trên cơ sở đó luận án đưa ra các định hướng PTBVSNL. Kết quả phân tích 

SWOT gợi ý đưa ra các chiến lược phát triển bền vững sâm Ngọc Linh. 

- Xác định các giải pháp và chính sách phù hợp bảo đảm PTBVSNL ở 

huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam, các giải pháp là cơ sở khoa học để các cấp 

chính quyền địa phương điều chính chiến lược, quy hoạch bảo tồn và phát triển 

sâm Ngọc Linh. 
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PHẦN III 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

1. Kết luận 

Phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

trong thời gian gần đây đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và đầu tư của 

Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan ban ngành và các cấp chính quyền 

địa phương huyện Nam Trà My. Nghiên cứu PTBVSNL tại huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam mang lại ý nghĩa rất lớn cả về lý luận và thực tiễn.  

Qua nghiên cứu, luận án đã hệ thống hóa lại những vấn đề lý luận và thực tiễn 

cơ bản về phát triển bền vững nông nghiệp. Trên cơ sở đó chỉ rõ mục tiêu, nội dung 

phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệc đối với phát triển bền vững cây trồng, sản 

phẩm nông nghiệp. Điểm cơ bản của luận án là xác định khái niệm, đặc điểm 

PTBVSNL, nội dung phân tích PTBVSNL bao gồm: Nâng cao hiệu quả kinh tế sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ sâm Ngọc Linh; Phát triển cộng đồng, phát triển địa phương; 

Bảo vệ môi trường sinh thái đảm bảo phát triển ở vùng sâm Ngọc Linh; Bảo tồn và 

phát triển nguồn dược liệu sâm Ngọc Linh. Đây là những nội dung cốt lõi về phát 

triển bền vững đối với một loại cây trồng, trong đó nhấn mạnh đến mức độ thống 

nhất giữa các khía cạnh trong mối quan hệ giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Luận 

án đi sâu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến PTBVSNL như: Điều kiện tự nhiên 

và môi trường sinh thái rừng; Hình thức tổ chức sản xuất và điều kiện kinh tế xã hội; 

Tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh; Yếu tố thị trường 

và cạnh tranh và Cơ chế chính sách. 

Qua nghiên cứu thực trạng phát triển và các giải pháp phát triển bền vững sâm 

Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My trong thời gian qua, từ đó rút ra một số kết luận 

như sau: 

 - Nam Trà My là vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Nam, là huyện có tỷ lệ 

nghèo cao, toàn huyện có 7 xã nghèo với 2.923 hộ nghèo và 1.584 hộ cận nghèo. 

Tài sản chính của các hộ nghèo chỉ có sức lao động và ruộng đất, họ thiếu các 

phương tiện sinh hoạt thiết yếu, thiếu vốn, thiếu các trang thiết bị cần thiết để phục 

vụ cho phát triển sản xuất sâm Ngọc Linh. 
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- Trong sản xuất sâm Ngọc Linh, các xã tuy quy mô diện tích rừng còn nhiều 

nhưng quy mô diện tích sâm Ngọc Linh thực tế còn nhỏ, sản xuất manh mún, hiệu quả 

và năng suất, sản lượng thu được trên đơn vị diện tích còn thấp so với tiềm năng và điều 

kiện thiên nhiên ưu đãi cho tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Nam Trà My nói riêng. 

- Mức độ bền vững trong sản xuất sâm Ngọc Linh còn thấp, hiệu quả kinh tế 

thu lại tuy cao nhưng chưa đồng đều và ổn định; bên cạnh đó, ngành trồng sâm 

Ngọc Linh ở các xã dễ chịu tác động của những yếu tố rủi ro khi gặp phải dịch bệnh 

và thiên tai. Bên cạnh đó, mức độ bền vững về môi trường trong sản xuất nông – 

lâm nghiệp của huyện còn thấp. 

- Tỷ suất MI/TC, LN/TC mỗi năm đạt hiệu quả kinh tế cao; NPV, IRR, BCR 

cho thấy trong dài hạn hiệu quả kinh tế vẫn được đảm bảo. Điều này đã khẳng định 

phát triển sâm Ngọc Linh là hướng đi đúng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã 

hội của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

- Tuy nhiên, để sâm Ngọc Linh phát triển bền vững ở huyện Nam Trà My 

trong thời gian tới rất cần sự phối hợp và tham gia của các ban, ngành, các thành 

phần kinh tế xã hội để thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sâm Ngọc Linh 

cho vùng trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My và giúp người dân nâng cao 

thu nhập và thoát nghèo một cách bền vững. 

2. Kiến nghị 

Để sản xuất sâm Ngọc Linh phát triển ổn định, bền vững và góp phần nâng 

cao thu nhập từ việc trồng sâm Ngọc Linh, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị sau: 

2.1. Đối với Nhà nước 

Nhà nước cần có các chính sách đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa, tích tụ 

đất đai, giao khoán rừng, hình thành các nhóm hộ quản lý rừng, tập trung để mở 

rộng đầu tư phát triển, cây dược liệu nói chung và cây sâm Ngọc Linh nói riêng, đạt 

chất lượng cao theo yêu cầu của thị trường, đảm bảo được môi trường sinh thái. 

2.2. Với chính quyền địa phương tỉnh, huyện, xã 

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My và ngành Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn cần quy hoạch lại vùng trồng sản xuất sâm Ngọc Linh thích 

hợp cho từng Vùng, từng Thôn và Nóc, đồng thời tăng cường chuyển giao khoa học 

kỹ thuật nuôi trồng sản xuất sâm Ngọc Linh cho địa phương và các hộ trồng sâm.  
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Nhà nước nên đầu tư vào cơ sở hạ tầng như đường giao thông, hệ thống thuỷ lợi, 

nâng cấp trạm điện, trạm biến áp, máy phát điện, đầu tư xây dựng bến bãi, chợ nông 

sản, kho lạnh..... Đặc biệt cần phối hợp và xây dựng nâng cấp nhà máy chế biến sản 

phẩm gắn với vùng nguồn nguyên liệu. Tăng cường hỗ trợ với các doanh nghiệp uy tín, 

nhằm quảng bá, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường xuất khẩu. 

Chính quyền địa phương cần dành nhiều sự đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội 

nói chung và phát triển sâm Ngọc Linh nói riêng cho các xã trong quy hoạch bảo tồn 

và phát triển sâm Ngọc Linh, bố trí kinh phí cho việc củng cố, xây dựng các cơ sở hạ 

tầng phục vụ sản xuất sâm Ngọc Linh như hệ thống kênh mương, viễn thông và các 

tuyến đường liên thôn, liên nóc; xây dựng các cơ sở chế biến sâm Ngọc Linh để 

không ngừng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm sâm Ngọc Linh, từng bước xây 

dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh cho địa phương. 

Chính quyền địa phương phối hợp với các ban, ngành có liên quan thực hiện 

chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình bảo tồn và phát triển sâm 

Ngọc Linh và cây dược liệu, cách làm ăn mới và hiệu quả về cho các hộ trên địa 

bàn huyện, thông qua các trương trình, dự án phát triển, các lớp tập huấn, hướng 

dẫn đào tạo người trồng sâm Ngọc Linh. 

Bên cạnh đó, các hộ trồng sâm cũng cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp 

bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh và làm theo các hướng dẫn kỹ thuật của các 

cán bộ kỹ thuật trong việc bảo tồn và phát triển bền vững sâm Ngọc Linh. 

2.3. Với các hộ nông dân 

Các hộ nông dân cần mạnh dạn đầu tư tiền vốn, lao động và áp dụng khoa học kỹ 

thuật vào chăm sóc cây sâm Ngọc Linh theo đúng qui trình, nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm và bảo tồn được nguồn gen sâm Ngọc Linh quý hiếm. 

Các hộ dân cần tích cực tham gia các lớp tập huấn, cần tiếp thu, trao đổi, học 

hỏi kinh nghiệm nuôi trồng sản xuất sâm Ngọc Linh lẫn nhau để tiếp thu những tiến 

bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật chăm sóc sâm Ngọc 

Linh theo qui trình sản xuất sâm Ngọc Linh. 

Tăng cường mối liên hệ giữa người sản xuất với các tác nhân tham gia hệ 

thống thị trường sản phẩm sâm Ngọc Linh. 
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PHỤ LỤC 1 

 

Nguồn: Quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam 

Trà My tỉnh Quảng Nam 
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Nguồn : http/ ontariowildflowers.com 

 Vùng phát triển nhân sâm 

Vùng bảo tồn nhân sâm 

 Vùng phát triển cây Lâm nghiệp khác 
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VÙNG TRỒNG SÂM Ở HUYỆN CÁT LÂM-TRUNG QUỐC 

 

 Vùng phát triển nhân sâm 

Vùng bảo tồn nhân sâm 

 Vùng phát triển cây Lâm nghiệp khác 

 

 

 Nguồn : http//www:chinaculture.org 
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT Ở 

HUYỆN CÁT LÂM -TRUNG QUỐC 

 

Nguồn: www:ncbi.nlm.nih.gov  
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VÙNG TRỒNG SÂM Ở HUYỆN  HAMYANG - HÀN QUỐC 

 

 

 

Nguồn : http://eng.hygn.go.kr/sub/06_03.asp 

 

Sâm núi 

Ham Yang 
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PHỤ LỤC 2 

Bảng 1. Tình hình dân số và lao động của huyện Nam Trà My tỉnh Quảng 

Nam 2010- 2012- 2014 

 

STT Chỉ tiêu DVT 
Năm 2010 Năm 2012 Năm 2014 

So sánh 

2012/2010 2014/2012 

SL % SL % SL % +/- % +/- % 

I Tổng số  1000 

người 

25.81   26.17   26.96   0.36 1.39 0.79 3.02 

  Phân 

theo dân 

tộc 

1000 

người 

                    

1 Kinh    1.11 4.30 1.11 4.24 1.16 4.30 0.00 -0.02 0.05 4.48 

2 Cadong   13.65 52.90 13.77 52.60 14.15 52.50 0.11 0.82 0.39 2.82 

3 Xê Đăng   9.03 35.00 9.19 35.10 9.49 35.20 0.15 1.68 0.30 3.31 

4 Cor   0.03 0.12 0.03 0.10 0.03 0.10 0.00 -15.50 0.00 3.02 

5 Mơ 

Nông 

  1.89 7.33 1.92 7.34 1.97 7.30 0.03 1.46 0.05 2.53 

6 Khác   0.09 0.35 0.16 0.63 0.16 0.60 0.07 81.06 0.00 -1.10 

  Phân 

theo giới 

tính 

                      

1 Nam   13.36 51.76 13.48 51.51 14.00 51.93 0.12 0.90 0.52 3.86 

2 Nữ   12.45 48.24 12.69 48.49 12.96 48.07 0.24 1.93 0.27 2.13 

II Tổng số 

lao động 

1000 

lao 

động  

12.52 100.00 12.91 100.00 13.05 100.00 0.39 3.12 0.14 1.08 
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STT Chỉ tiêu DVT 
Năm 2010 Năm 2012 Năm 2014 

So sánh 

2012/2010 2014/2012 

SL % SL % SL % +/- % +/- % 

1 Lao 

động 

nông, 

lâm, 

thủy sản 

  11.89 95.00 11.49 89.00 11.34 86.90 -0.40 -3.40 -0.15 -1.30 

2 CN, xây 

dựng 

  0.44 3.51 0.97 7.53 1.25 9.60 0.53 121.44 0.28 28.90 

3 Dịch vụ   0.19 1.49 0.45 3.47 0.46 3.50 0.26 139.57 0.01 2.01 

Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Nam 2012, 2014, Niên giám Thống 

kê huyện Nam Trà My 2012,2014  
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Bảng 2. Một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất thuộc vùng nghiên cứu 

TT 
Ký hiệu 

loại đất 

Dung 

trọng 

(g/cm3) 

Tỷ 

trọng 

(g/cm3) 

Độ 

xốp 

(%) 

Độ 

ẩm, 

(%) 

Độ chua 
Hàm lượng tổng số 

( %) 

Dễ tiêu 

mg/100g 

pHH2O 
pHKC

l 
OC N P2O5 K2O P2O5 K2O 

1 AChu.vt 0,69 2,04 66,1 19,0 3,9 3,1 
      

7,46 
0,45 

  

0,09 
0,28 0,38 

18,5

1 

2 
AChu.le

2 
0,71 1,98 64,1 18,6 4,2 3,4 

       

6,82 
0,43 0,08 0,34 0,35 

18,0

1 

3 AChu.al 0,70 1,99 65,1 18,9 4,0 3,2 
        

6,92 
0,48 0,11 0,42 0,34 

22,5

0 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 
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Bảng 3. Giá trị đặc thù của các tính chất lý hóa học trong đất vùng nghiên cứu 

 

Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Giá trị đặc thù Xác suất mật độ 

khoảng biến động Ngưỡng dưới Ngưỡng trên 

1. Dung trọng g/cm3 0,67 0,72 0,75 

2. Tỷ trọng g/cm3 1,93 2,10 0,68 

3. Độ xốp % 63,9 67,1 0,67 

4. Độ ẩm % 17,7 22,6 0,69 

5. Cát % 57,4 68,6 0,69 

6. Thịt % 7,1 11,6 0,67 

7. Sét % 22,4 33,0 0,68 

8. OC % 6,39 8,16 0,70 

9. N % 0,33 0,50 0,70 

10. P2O5 tổng số % 0,08 0,11 0,63 

11. K2O tổng số % 0,21 0,42 0,68 

12. P2O5 dễ tiêu Mg/100g đất 0,29 0,59 0,72 

13. K2O dễ tiêu Mg/100g đất 15,41 26,22 0,68 

14. pHH2O  3,8 4,4 0,68 

15. pHKCl  3,3 3,8 0,71 

16. Tổng cation meq/100g đất 0,90 1,61 0,68 

17. CEC đất meq/100g đất 8,20 15,73 0,69 

18. BS % 8,7 15,8 0,77 

19. Độ chua trao 

đổi 
meq/100g đất 0,32 1,29 0,66 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam  
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PHỤ LỤC 3 

PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ TRỒNG SÂM 

Mã số:  ...........................................  

Thôn:  ............................................  

Xã: .................................................  

Phần I: Sản xuất nông nghiệp 

1.1 Thông tin chung 

1. Giới tính: Nam/Nữ 

2. Dân tộc:  ...................................................................................................................  

3. Tuổi:  ........................................................................................................................  

4. Số năm đã đi học: ....................................................................................................  

5. Sản xuất nông nghiệp toàn thời gian hay bán thời gian: 

 Toàn thời gian 

Bán thời gian 

6. Số thành viên trong gia đình: a. Nam:………b. Nữ:  .............................................  

7. Số lượng người tham gia hoạt động nông nghiệp hiện nay: ...................................  

8. Số lượng và giới tính thành viên trong gia đình tham gia trồng sâm NL: 

Nam:.. Nữ: .............................................................................................................................  

9. Số lượng trẻ em trong gia đình (dưới 12 tuổi):  ......................................................  

10. Số năm kinh nghiệm trong nuôi trồng sâm NL:   

12. Bao nhiêu hạng mục sau đây mà gia đình sở hữu?  

Thứ tự Hạng mục Đơn vị Số lượng Giá trị ước lượng (VND) 

I Vật nuôi       

I.1 Bò       

I.2 Trâu       

I.3 Dê       

I.4 Khác:       

II  Tài sản       
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Thứ tự Hạng mục Đơn vị Số lượng Giá trị ước lượng (VND) 

II.1 Đất thổ cư       

II.2 

Đất trồng 

trọt       

II.3 Đất rừng       

II.4 Nhà       

II.5 Xe kéo       

II.6 Xe máy       

II.7 Bơm nước       

II.8 Ti vi       

II.9 Cát séc       

II.10 Máy tính       

II.11 Khác:        

1.2 Sử dụng đất và tính sở hữu 

Sâm Ngọc Linh Đất dốc  Đất bằng 

Diện tích 

(ha) 

Sở hữu Diện tích (ha) Sở hữu Diện tích (ha) Sở hữu 

          

          

          

          

          

          

          

Mã số: 1. Sở hữu riêng của gia đình  2. Đồng sở hữu  3. Đi thuê 

 4. Cho thuê 
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1.3 Các hoạt động nông nghiệp khác nhau:  

1.3.1 Cây hàng năm (vụ 2010/2011) 

Loài cây trồng Tổng chi phí sản xuất (VND) Tổng thu (VND) Lỗ/ Lãi (VND) 

    

    

    

Tổng cộng    

 

1.3.2 Cây lâu năm (niên vụ 2010/2011) (không bao gồm sâm NL) 

Loài cây trồng Tổng chi (VND) Tổng thu (VND) Lỗ/ Lãi (VND) 

    

    

Tổng:    

 

1.3.3 Đa dạng mùa vụ 

1. Loài cây trồng nào mà gia đình đang canh tác để đa dạng hóa thu nhập? 

 a………….... b.………......  c.………...... 

 d.......………… e........………f.......………… 

2. Những lý do nào để gia đình thực hiện đa dạng hóa thu nhập (khoanh vòng 

những lý do phù hợp) ? 

 a. Năng suất cao 

 b. Hạn chế sâu bệnh 

 c. Đảm bảo lương thực cho gia đình 

 d. Giảm thiểu rủi ro: về giá/ năng suất 

 e. Yếu tố truyền thống 

 f. Khác:……………………………… 
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1.4 Tình hình chăn nuôi (theo năm) 

Loài vật nuôi Tổng chi (VND) Tổng thu (VND) Lỗ/ Lãi (VND) 

    

    

    

    

Tổng:    

 

1.5  Thông tin liên quan đến thu nhập phi nông nghiệp 

1. Ngoài hoạt động nông nghiệp, gia đình có tham gia hoạt động phi nông nghiệp 

hay không? Có……Không…… 

2. Bao nhiêu ngày trong 1 tháng gia đình thường tham gia vào hoạt động phi 

nông nghiệp?  

3. Bao nhiêu thành viên trong gia đình thường tham gia hoạt động phi nông 

nghiệp?  

4. Thu nhập bình quân của gia đình từ hoạt động phi nông nghiệp/tháng?  

 

Phần  II: Trồng sâm Ngọc Linh 

2.1 Tình hình trồng sâm Ngọc Linh 

2.1.1. Loại hình trồng sâm Ngọc Linh (Liên kết -Doanh nghiệp; trang trại; 

hộ):……………… 

2.1.2. Vốn cho sản xuất sâm Ngọc Linh:…… triệu đồng 
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2.1.3  Yếu tố đầu vào và đầu ra trong trồng sâm Ngọc Linh 

L D

Diện 

tích 

(ha) 

N

Năm 

trồng 

S

Sản 

lượng 

kg) 

Sử dụng phân hữu cơ 

(kg) 

Sử dụng phân vô cơ (kg) Thuốc trừ sâu 

(liters) 

L

Lao 

động 

gia 

đình 

(ngày) 

 

Lao 

động 

thuê 

(ngày) 

Nước 

tưới 

Xăng, dầu 

(liters) 

Điện 

(kW) 

Phương pháp 

thu hoạch 

Phân 

chuồng 

P

Phân 

VS 

K

Khác 

N P K N

PK 

TH 

K

Khác 

   S

Số 

lần/ 

lô/ 

năm 

 

KL(m3) 

   

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

Mã số: Đối với phương pháp thu hoạch: 1– Thu hoạch chọn.      2 – Thu hoạch đồng loạt.      

                                                                       3 –Hỗn hợp cả 2 phương pháp 
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2.1.5  Chi phí trồng sâm Ngọc Linh 

  Diện tích:………ha 

Nội dung chi phí 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Thành tiền/ha 

(VND) 

Khấu hao vườn đất đai           

Khấu hao vườn cây      

Khấu hao MMTB           

Chi phí bảo quản sản phẩm           

Phân bón vô cơ (hóa học)           

Phân bón hữu cơ           

Thuốc trừ sâu           

Thuê lao động           

Lao động gia đình           

Điện năng           

Xăng dầu           

Dịch vụ khuyến nông công 

cộng           

Dịch vụ khuyến nông       

Chi phí khác           

Tổng cộng chi phí sản xuất           

 

2.2 Công tác khuyến nông lâm 

 Một số nội dung liên quan đến công tác khuyến nông 

Nguồn cung 

dịch vụ KN 
Biết đến 

(có/không) 
Đã gặp 

(có/không) 
Đã có sự cộng 

tác (có/không) 
Chu kỳ làm việc 

(mã 3) 
Tổng cộng giờ 

làm việc với KN 
            

            

            

            

Mã 3: 1. Hàng tuần  2. Hàng tháng   3. Thỉnh thoảng 4. Chưa bao giờ 

1. Những lợi ích nào mà gia đình đã nhận được từ dịch vụ khuyến nông? 

 .......................................................................................................................................................  
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 .......................................................................................................................................................  

2. Những thiếu sót nào của dịch vụ khuyến nông mà gia đình đã gặp phải|? 

 .......................................................................................................................................................  

2.10. Đào tạo 

1. Ông/bà đã tham gia vào bất kỳ các lớp/tập huấn do cán bộ khuyến nông giảng dạy? 

Có/ Không 

Nếu có,  

2. Ông bà đánh giá như thế nào về giá trị của chương trình đào tạo khuyến nông này?  

Rất tốt:……… Tốt:………… Vừa:…………Kém:………… 

3. Ông/bà đã tham gia được bao nhiêu giờ đào tạo?……………… 

2.11. Tín dụng, trợ cấp và nhóm vay vốn 

1. Trợ cấp, tín dụng và bảo hiểm cho sản xuất nông nghiệp 

 a. Ông/bà có nhận được trợ cấp, tham gia vay vốn theo nhóm hay tín dụng ngân hàng cho các 

hoạt động sản xuất nông nghiệp trong năm qua? Có/ Không? 

 b. Nếu có, ông bà vui long cung cấp một số thông tin sau? 

Hình thức Số tiền 

(VND) 

Mục đích Nguồn (mã 5) Lãi suất 

Tín dụng ngắn hạn     

Tín dụng dài hạn     

Trợ cấp     

Mã: 5 

1. NH chích sách XH     2. Tổ chức tín dụng   3.Chương trình của nhà nước 

4. Các NH thương mại     5. Cá nhân cho vay    6.Khác:…… 

2. Ông/bà đã trả số nợ trên chưa?   Có/Không 

Nếu chưa, vì những lý do nào có thể? 

 a........... 

 b........... 

 c........... 

3. Gia đình đang nợ bao nhiêu?……………… 

4. Những khó khăn nào mà ông/bà gặp phải khi tiếp cận trợ cấp, hay tín dụng? 

 a............... 

 b............... 
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 c............... 

 

PHỤ LỤC 4 

 Phiếu điều tra người thu gom sâm Ngọc Linh 

Người phỏng vấn:………………………………….... 

Ngày:..…/……/......... 

I. Thông tin về người được phỏng vấn 

1.1. Tên người được phỏng vấn:…………………………  

1.2. Địa chỉ: thôn……..... Xã………. Huyện……..... Tỉnh:...... 

1.3. Giới tính:........   1.4. Sinh năm:......... 1.5.Trình độ: lớp....... 

II. Thông tin về các nguồn lực cơ bản của hộ 

2.1. Số người đang sống trong gia đình:…… .... 2.2. Số nam:...... 

2.3 Số lao động:........   

 

 

2.4. Nguồn vốn hiện đang  

vay mượn 

Năm 

vay 

Số tiền 

vay 

(1000đ) 

Lãi/ 

tháng 

(%) 

Thời 

hạn 

(tháng) 

Mục đích 

vay 

2.4a.       

2.4b.       

2.4c.      

2.4. Nguồn vốn hiện đang vay mượn  Nợ quá hạn Nguyên nhân nợ quá hạn 

2.4a.    

2.4b.    

2.4c.   

2.5. Tư liệu chính phục vụ 

thu mua (gom) 
ĐVT 

Số 

lượng 

Năm 

mua 

Tổng giá 

trị mua 

(1000đ) 

Tổng giá trị 

hiện còn 

(1000đ) 

2.5a. Xe ô tô chuyên chở Chiếc     

2.5b.Xe công nông Chiếc     
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III. Thông tin về Tình hình thu mua gom sâm Ngọc Linh 

3.1. Đối tượng thu gom: 

 Hộ trồng sâm         Thu gom nhỏ         Cả 2 trường hợp trên

 3.2. Phạm vi thu gom: 

 Trong thôn, xóm         Trong xã             Vùng nhiều xã   

 Trong huyện         Trong tỉnh    Trong và ngoài tỉnh 

3.3. Cách thức thu mua: 

 Người bán đến gọi   Mình tự đi hỏi mua   Cả 2 trường hợp trên 

3.4. Hình thức thu mua:  

 Hộ thu hoạch rồi bán  Mình tự thu hoạch      Cả 2 trường hợp trên 

3.5. Kiểu thu mua 

 Mua ngang chưa phân loại    Mua đã phân loại   

 Cả 2 trường hợp trên  

3.6. Phương thức thanh toán: 

 Trả tiền liền 100%  Trả 1 phần và còn nợ   Mua nợ trả sau  

Tình hình thu mua năm............... (tính bình quân 1 kg sản phẩm) 

 ĐVT Sâm củ tươi Lá sâm Hạt sâm 

3.7a. Sản lượng thu mua Tấn    

3.7b. Giá mua bình quân 1000đ/kg    

3.7c. LĐ gia đình Ngày 

công 

   

3.7d. LĐ thuê thu mua Ngày 

công 

   

+ Giá thuê 1 ngày công 1000đ    

3.7e. Thuê vận chuyển 1000đ    

3.7f. Chi khác 1000đ    

3.8. Đối tượng bán: 

  Thu gom lớn  Công ty chế biến  Cả 2 trường hợp trên  

3.9. Phạm vi bán: 

  Trong tỉnh  Ngoài tỉnh   Cả 2 trường hợp trên  

2.5c. Dụng cụ khác .....     
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3.10. Cách thức bán: 

  Mình tự đi hợp đồng để bán  Người mua liên hệ đến  

   Cả 2 trường hợp trên  

3.11. Hình thức bán:  

 Bán tại cơ sở mình ;  Đưa đến cơ sở người mua ;   Cả 2 trường hợp trên 

3.12. Kiểu bán 

 Bán ngang  chưa phân loại  Bán đã phân loại   

 Cả 2 trường hợp trên  

3.13. Phương thức thanh toán: 

 Tiền mặt   Chuyển khoản    Cả 2 trường hợp trên 

 Thu tiền liền 100%  Thu 1 phần và cho nợ    Cho nợ trả sau  

3.14. Thông tin về giá cả (so với năm trước)  ( %, 1000đ ) 

3.14a. Giá sâm Ngọc Linh vận chuyển? Tăng lên  

Không tăng  

Giảm xuống  

3.14b. Giá xăng dầu? Tăng lên  

Không tăng  

Giảm xuống  

3.14c. Giá phân bón? Tăng lên  

Không tăng  

Giảm xuống  

3.14d. Giá ngày công LĐ?  Tăng lên  

Không tăng  

Giảm xuống  

3.14e. Giá dịch vụ khác? Tăng lên  

Không tăng  

Giảm xuống  

3.14f. Giá sản phẩm bán ra?Tăng lên  

Không tăng  

Giảm xuống  
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NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THU MUA 

 Sâm củ tươi 

(%, 1000đ) 

Lá sâm(%, 

1000đ) 

Hạt sâm 

(%, 1000đ) 

3.15. Nguồn cung cấp?          

        Tăng lên   

   

Bình thường    

Không tăng    

3.16. Phạm vi thu mua?     

        Rộng hơn 

   

Bình thường    

 Ít hơn    

3.17.Phạm vi bán? 

        Rộng  hơn 

   

Bình thường    

 Ít hơn      

3.18. Đối tượng bán?   

        Đa dạng hơn 

   

Bình thường    

Ít hơn    

3.19. Khác................    

Nhiều........ hơn    

Bình thường    

Ít....... hơn    
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Công tác quản lý Sâm củ tươi 

(%, 1000đ) 

Lá sâm(%, 

1000đ) 

Hạt sâm 

(%, 1000đ) 

3.20. Kiểm soát giá cả            

Chặt hơn    

Bình thường    

Ít chặt hơn    

3.21. Kiểm soát chất lượng    

Chặt hơn    

Bình thường    

Ít chặt hơn    

3.22. Khác.....................    

Chặt hơn    

Bình thường    

Ít chặt hơn    

 

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 

.................................................................................... 
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PHỤ LỤC 5 

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN 

TỐ ĐẾN PTBVSNL Ở HUYỆN NAM TRÀ MY - QUẢNG NAM 

 

Thưa quý Ông/Bà! 

Chúng tôi đang thực hiện công trình nghiên cứu phát triển bền vững sâm NL ở 

tỉnh Quảng Nam. Qua trao đổi những vấn đề nghiên cứu, chúng tôi rất mong Ông/Bà 

cho những ý kiến giúp chúng tôi làm sáng tỏ mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự 

phát triển bền vững sâm NL ở tỉnh Quảng Nam. Ý kiến của Ông/Bà xin được mã hóa 

theo các mức độ như sau: 

1- Không tác động     2- Tác động yếu   3- Bình thường    4- Khá mạnh   5- Mạnh 

CÁC NỘI DUNG XIN ĐƯỢC BIẾT Ý KIẾN 

Các nội dung xin ý kiến 
Mức độ ảnh hưởng 

1 2 3 4 5 

I. Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên      

1. Điều kiện thời tiết khí hậu      

2. Hệ sinh thái rừng tự nhiên      

3. Thổ nhưỡng      

4. Địa hình      

5. Thủy văn      

II. Điều kiện kinh tế- xã hội      

1. Mô hình tổ chức sản xuất tiên tiến      

2. Chất lượng lao động cao      

3. Cơ cấu sử dụng đất hợp lý      

4. Thu nhập bình quân đầu người tăng      

III. Chính sách Nhà nước và chính quyền địa phương      

1. Chính sách phát triển       

nguồn nhân lực      

2. Chính sách phát triển thị       

trường      

3. Chính sách hỗ trợ vốn       

cho người trồng sâm Ngọc Linh      

5. Chính sách đất đai      

6. Chính sách đầu tư công      

7. Chính sách quản lý và       

bảo vệ rừng      
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Các nội dung xin ý kiến 
Mức độ ảnh hưởng 

1 2 3 4 5 

IV Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản 

xuất, chế biến sâm Ngọc Linh 

     

1. Tuân thủ quy trình Kỹ       

 thuật  trồng sâm Ngọc Linh      

2. Công nghệ ươm giống       

3. Công nghệ thu hoạch      

4. Công nghệ chế biến sâm Ngọc Linh       

5.Công nghệ bảo quản sản phẩm      

V.Nguồn dược liệu      

1.Nguồn dược liệu sâm Ngọc Linh trong tỉnh thấp      

2. Nguồn dược liệu sâm Ngọc Linh ngoài tỉnh thấp      

3. Cung sâm của thế giới tăng      

4. Cầu về sâm Ngọc Linh trong tỉnh tăng      

5. Cầu về sâm Ngọc Linh ngoài tỉnh tăng      

VI. Yếu tố thị trường và cạnh tranh      

1.Cung sâm Ngọc Linh trong nước  thấp      

2. Cầu dược liệu sâm Ngọc Linh trong nước tăng      

3. Giá sâm của thế giới tăng      

4. Giá cây giống tăng      

5. Gía sâm Ngọc Linh trong nước tăng      

6. Thương hiệu sâm Ngọc Linh phát  triển      

Xin Ông/Bà cho biết thêm thông tin sau đây: 

1.Trong các nhóm nhân tố trên cần lý giải thêm:................................................................... 

……………………………………………………………………..……………….. 

2. Ông/Bà cho thông tin cá nhân 

Đơn vị công tác:                                              Địa chỉ: 

Họ và tên người nhận xét:                                 

Trình độ chuyên môn:                                   Điện thoại: 

           

Xin trân trọng cảm ơn! 
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PHỤ LỤC 6 

KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU HÀM SẢN XUẤT COBB- DOUGLAS 

SUMMARY OUTPUT        

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,886639        

R Square 0,786128        

Adjusted R Square 0,770742        

Standard Error 0,304319        

Observations 150        

         

ANOVA         

  df SS MS F Significance F    

Regression 10 47,31634 4,731634 51,09216 1,21E-41    

Residual 139 12,87276 0,09261      

Total 149 60,18911          

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Lower 

95,0% Upper 95,0% 

Intercept 5,534819 0,821783 6,735136 3,99E-10 3,910008 7,159629 3,910008 7,159629 

X Variable 1 0,628111 0,08306 7,562118 4,89E-12 0,463887 0,792336 0,463887 0,792336 

X Variable 2 0,183377 0,082258 2,229296 0,027399 0,020739 0,346016 0,020739 0,346016 

X Variable 3 0,119216 0,066763 1,785659 0,076335 -0,01279 0,251218 -0,01279 0,251218 

X Variable 4 0,160453 0,071025 2,259117 0,025432 0,020025 0,300882 0,020025 0,300882 

X Variable 5 0,008344 0,07079 0,117864 0,906346 -0,13162 0,148309 -0,13162 0,148309 

X Variable 6 0,344584 0,160476 2,14726 0,033507 0,027294 0,661873 0,027294 0,661873 

X Variable 7 -0,42482 0,102483 -4,14532 5,87E-05 -0,62745 -0,2222 -0,62745 -0,2222 

X Variable 8 -0,28575 0,125461 -2,27763 0,024274 -0,53381 -0,0377 -0,53381 -0,0377 

X Variable 9 0,120005 0,062829 1,910007 0,058192 -0,00422 0,244229 -0,00422 0,244229 

X Variable 10 0,121145 0,07245 1,672113 0,096752 -0,0221 0,264393 -0,0221 0,264393 
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XỬ LÝ KẾT QUẢ TƯƠNG QUAN CẶP GIỮA CÁC BIẾN 

 

  Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8 Column 9 Column 10 

Column 1 1          

Column 2 0,487828 1         

Column 3 0,120176 0,480215 1        

Column 4 0,319868 0,417753 0,394003 1       

Column 5 0,052825 0,468419 0,494918 0,381859 1      

Column 6 0,424829 0,326174 0,255843 0,269128 0,259902 1     

Column 7 0,221233 -0,08311 -0,20649 -0,15953 -0,31785 -0,06783 1    

Column 8 0,487042 -0,09973 -0,3348 -0,0529 -0,30343 0,170201 -0,24478 1   

Column 9 0,075755 0,173939 0,335559 0,137486 0,148197 0,227516 -0,20878 -0,006 1  

Column 10 0,4645 0,444915 0,357801 0,284121 0,258293 0,455966 -0,2064 0,249622 0,287051 1 

 


