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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 

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 . 

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 

http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8F_Vi%E1%BB%87t_Nam
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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. 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 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 
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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 Tăkngo 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 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, 
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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. 



 7 

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG SÂM NGỌC LINH 

1.1. Lý luận về phát triển và phát triển bền vững  

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.       

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 đóng góp 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. 

1.2. Phát triển bền vững trong nông nghiệp 

Có nhiều quan điểm khác nhau về phát triển nông nghiệp bền vững, nhưng chung quy 

lại phát triển nông nghiệp bền vững được hiểu là sự phát triển của nền nông nghiệp (bao 

gồm cả lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản) đảm bảo bảo vệ môi trường, không giảm cấp tài 

nguyên; bền vững về kinh tế; được chấp nhận về phương diện xã hội.  

 Theo đó ta có thể hiểu:  Phát triển nông nghiệp bền vững là quá trình quản lý có hiệu 

quả các nguồn 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 
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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.  

1.3.  Cơ sở vận dụng lý luận về phát triển bền vững sâm Ngọc Linh 

         - Khái niệm phát triển bền vững sâm Ngọc Linh 

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.  

  - Đặc điểm phát triển bền vững sâm Ngọc Linh   

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

địa hình dốc cao và độ che phủ của rừng tự nhiên; 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; Thời gian sản xuất SNL 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; 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. 

1.4. Nội dung phát triển bền vững sâm Ngọc Linh   

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.  

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững sâm Ngọc Linh  

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;Cơ chế chính sách. 
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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  

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. 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 SNL, 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 SNL 

trong khoảng 18 - 20 cm. 

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. 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.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. 

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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2.2. Khung phân tích 

- Phân tích hiệu quả kinh tế hộ trồng SNL 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 SNL, 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 SNL.  

        - Bảo tồn nguồn gen: Đánh giá các hình thức bảo tồn nguồn gen SNL gắn với bảo tồn sự 

đa dạng của hệ sinh thái rừng. 

2.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích 

- Phương pháp thống kê : Thống kê mô tả, phân tổ thống kê, thống kê tần suất, thống kê so 

sánh.-  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 phân tích hồi quy tương quan Để phân tích đánh giá ảnh hưởng các yếu tố đầu 

vào đến giá trị sản xuất SNL của hộ, luận án sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas được sử 

dụng rộng rãi trên thế giới, nó biểu hiện mối quan hệ giữa giá trị sản xuất sản phẩm đầu ra 

với nhiều yếu tố đầu vào -  Phương pháp chuyên gia: Tác giả luận án sẽ gặp một số chuyên gia 

đầu ngành SNL 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 SNL 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, điểm yếu, đánh giá những cơ hội và thách thức 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 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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Nguồn: Tác giả 

Sơ đồ 2.1. Khung phân tích phát triển bền vững SNL
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Chương 3 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SÂM NGỌC 

LINH Ở TỈNH QUẢNG NAM 
 

3.1. Diện tích, sản lượng và giá trị sản xuất 

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.   

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. 
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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 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 

SNL (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 

3.2. Đặc điểm cơ bản của các đối tượng  điều tra 

 Các chủ thể tham gia sản xuất SNL 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 

SNL là 44,6 tuổi, trình độ văn hóa chủ yếu học xong lớp 10 và 11, lao động gia đình bình quân 
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3,7 lao động/hộ. 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.  

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 SNL của hộ còn chưa xứng với tiềm năng về đất đai của hộ thực có. 

Ngoài ra, tại huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam còn có hai cơ sở sản xuất giống SNL là 

Trạm dược liệu Trà Linh, hằng năm cung cấp được 125 nghìn cây và Trạm sâm Ngọc Linh 

Tăkngo 25 nghìn cây giống.  

3.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất sâm NL ở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam 

3.3.1. Chi phí đầu tư sản xuất của các hộ điều tra 

- Chi phí đầu tư thời kỳ kiến thiết cơ bản 

Cây SNL 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 3.4.  

Kết quả điều tra phản ánh trên Bảng 3.3 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 SNL khác với các 

loại cây trồng khác là 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 SNL 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. 
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Bảng 3.4. 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 

- Chi phí đầu tư 1ha thời kỳ kinh doanh 

Qua số liệu bảng 3.5 cho thấy, mức đầu tư chi phí một ha SNL 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 SNL 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. 

 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. 
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Bảng 3.5. 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 

3.3.2. Kết quả và hiệu quả kinh tế của các hộ điều tra 

Bảng 3.6 cho thấy NPV của chu kỳ kinh doanh là 1.298,16 triệu đồng, điều này nói lên lợi 

nhuận sản xuất SNL 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 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 3.6. 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 
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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 các hộ  

Qua bảng 3.7, 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 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 thời kỳ 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 90% và 99 

Bảng 3.7: 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 XDCB ) 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 90%, 95%, 99%;ns:không có ý nghĩa thống kê 
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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  đấtt 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. Những hộ có quy mô diện tích lớn thường mức độ đầu tư cao hơn 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 

chi phí đầu tư trồng sâm của hộ cũng là nhân tố tác động theo chiều hướng tích cực, nếu tăng 

1% vốn đầu tư XDCB cho trồng sâm của hộ, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì sẽ 

làm cho GO tăng 0,119%.  

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 chi 

phí 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 có thể để nâng cao GO, từ đó nâng 

cao hiệu quả kinh tế trồng sâm ở huyện Nam Trà My. 

- Hiệu quả sản xuất sâm NL qua giá trị NPV khi lãi suất và giá cả thị trường 

thay đổi 

Lợi nhuận thu 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. 
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-  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. 

3.3.3. Tình hình chế biến, tiêu thụ sản phẩm sâm Ngọc Linh 

 Cây SNL có 3 sản phẩm: củ sâm, lá sâm, hạt sâm, trong đó củ sâm là sản phẩm chính 

được tiêu thụ qua chế biến và tiêu thụ sản phẩm củ tươi. 

Bảng 3.9. 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. 

 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. Bảng 3.9 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%. 
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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 SNL 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. 

3.3.4. Kênh phân phối và các tác nhân làm gia tăng giá trị sản phẩm SNL 

Địa phương có 3 kênh: Kênh 1. Hộ trồng sâm NL- Thu gom - bán lẻ- Người tiêu dùng 

trong nước; Kênh 2. Hộ trồng sâm NL- Thu gom- CS chế biến - Người tiêu dùng trong nước; 

Kênh 3. Hộ trồng sâm NL- Người tiêu dùng địa phương (tỷ trọng sản lượng tiêu thụ ít) 

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.  

3.4. Tác động đến sinh kế và phát triển cộng đồng vùng trồng SNL 

3.4.1. Tình hình việc làm cho người lao động 

Nghề trồng SNL phát triển đã góp phần vào giải quyết công ăn việc làm cho người lao 

động ở nông thôn miền núi Nam Trà My. Bên cạnh những người lao động trực tiếp trồng 

SNL thì kéo theo rất nhiều việc làm trong các hoạt động dịch vụ cung cấp giống, phân bón, 

trang thiết bị, bán buôn, bán lẻ... tạo việc làm nhiều người lao động trong và ngoài địa 

phương, góp phần làm giảm tỷ thất nghiệp. Đối với huyện Nam Trà My nghề trồng sâm đã 

làm dịch chuyển cơ cấu lao động trong nhóm ngành nông lâm nghiệp, chuyển từ làm lúa rẫy 

sang trồng SNL và quản lý bảo vệ rừng. 
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Bảng 3.12: 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 
 

Giai đoạn năm 2010-2014 tổng số lao động bình quân năm 14.766 người, số lao động 

trong lĩnh vực nông lâm của huyện Nam Trà My là 11.906 người; số lao động tham gia sản xuất 

sâm chiếm 59,74%, tốc độ tăng bình quân hàng năm 7,82%. Năm 2010, tỷ lệ lao động trong 

nông lâm nghiệp khá cao, chiếm 82,91%, lao động tham gia trồng sân Ngọc Linh 45,1%. Đến 

năm 2014 tỷ lệ lao động trong nông lâm nghiệp chiếm 77,72%, lao động tham gia trồng sâm 

tăng lê 75,86%. Điều này cho thấy cơ cấu lao động có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, 

giảm dần số lượng lao động chuyển sản các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.  

Qua bảng 3.14 cho thấy số lượng lao động tham gia trồng sâm ngày càng chiếm tỷ trọng cao, 

góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn, 

đặc biệt hết sức có ý nghĩa đối với vùng núi cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm mục 

đích tạo thu nhập tạo chỗ, ổn định đời sống, hạn chế tình trạng du canh đốt phá rừng làm rẫy, 

gây thiệt hại đến tài nguyên rừng của địa phương.     

3.4.2. Tình hình giảm nghèo vùng trồng SNL 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 quan tâm. 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 vung trồng 

sâm  năm 2010 tỷ lể nghèo chiếm tỷ lệ cao 87,96% nhăng đến năm 2014 giảm xuống còn 

61,93% tốc độ giảm bình quân nhanh hơn tốc độ giảm chung của huyện (6,51%). Nguyên 
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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 1 phần lao động tạo thêm thu nhập và góp phần giảm nghèo.   

Bảng 3.13. 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  

3.4.3. Tình hình thu nhập của hộ trồng SNL     

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 từ thu 

nhập khác. 

Để nâng cao hiệu quả xã hội đối với nghề trồng SNL ở huyện Nam Trà My, trong 

thời gian đến phải có các biện pháp kết hợp PTBVSNL gắn liền với phát triển các loại cây 

trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của huyện nhằm lấy 

ngắn nuôi dài, chia sẻ rủi ro do những biến động từ thị trường, cũng như tác động của thiên 

tai, dịch bệnh.   

3.4.4. Tình hình vay vốn của hộ trồng SNL  

Kết quả điều tra cho thấy khi môi trường trồng sâm phù hợp chưa có dịch bệnh thì năng 

suất cao, và hiệu quả kinh tế lớn. Đối với huyện Nam Trà My trồng sâm chủ yếu tập trung ở 

phía đông của dãy núi Ngọc Linh Từ thực trạng trên cho thấy cần phải có chính sách hỗ trợ 

vốn vay từ Nhà nước, hạn chế hộ trồng SNL 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 nhân tố cần phải 

giải quyết nhằm đảm bảo phát triển SNL bền vững trên địa bàn.                                 
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3.5. Môi trường sinh thái vùng trồng Sâm Ngọc Linh 

3.5.1. 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. 

Bảng 3.14. 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 SNL 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 

Qua khảo sát thực tế cho thấy diện tích trồng SNL tập 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 SNL có tác động 

tích cực đến môi trường sinh thái rừng.  

3.5.2. Bảo vệ rừng có sâm Ngọc Linh hoang dã   

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 SNL 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. 
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Bảng 3.15.   Tình hình khoanh nuôi, bảo vệ rừng 

TT 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 

3.6. Thực trạng Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu SNL  

3.6.1. Tình hình bảo tồn cây SNL 

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.  

Bảng 3.18  Số chốt, số cây SNL, 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 

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.  

3.6.2. Công tác nâng cao nhận thức của người dân 

Trong thời gian qua, để bảo vệ rừng, bảo tồn và phát triển cây SNL, 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 SNL 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 SNL dưới tán rừng, Đã có gần 600 hộ gia đình đã đưa 

cây SNL vào trồng tại các vườn rừng để tăng thu nhập cải thiện đời sống của người dân.  
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Chương 4 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 SÂM NGỌC LINH Ở TỈNH QUẢNG NAM 

 
    Phân tích SWOT về phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam và Quan điểm 

phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam như: 

 (1) Phát triển bền vững SNL 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. 

 (2) Phát triển bền vững SNL 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.  

(3) Phát triển bền vững SNL 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.  

Luận án đưa ra các giải pháp:  

(1) Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trồng SNL của hộ, 

(2) Mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu SNL, nâng cao khả năng cạnh tranh, 

(3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trồng, chế biến SNL, 

(4) Quy hoạch vùng nguyên liệu, hoàn thiện công tác giao khoán và quản lý tài nguyên đất, rừng 

phát triển bền vững SNL, 

(5) Chính sách tín dụng dài hạn cho phát triển bền vững SNL, 

(6) Khoanh nuôi, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái cho PTBVSNL, 

(7) Đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ sâm Ngọc Linh, 

(8) Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất, chế biến SNL, 

(9) Đầu tư cơ sở hạ tầng , 

(10) Đầu tư nghiên cứu dược liệu sâm Ngọc Linh. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

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;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. 

 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. 
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QUESTION 

1. The urgency of the research problem 

Ngoc Linh ginseng is a available medicinal plant to prevention and treatment of 

human diseases. With the natural distribution of Ngoc Linh ginseng in the special ecological 

environment has created the rare and endemic; The supply is always lower than demand, so 

the market price increases, the average price of ginseng is 20 million VND / kg, sometimes 

45 million VND / kg. For a long time without the strict management and over-exploitation, 

unaccompanied with the conservation and development, made wild Ngoc Linh ginseng 

decrease in quantity in natural forest. , Leading to the risk of extinction. Currently, Ngoc Linh 

ginseng is mainly cultivated in the traditional way at household level, the crop is provided by 

Tra Linh Pharmacy Station and some ginseng preserved by the people of Tra Linh. 

Recognizing the importance of Ngoc Linh ginseng in the past years, the government 

has made a great effort to rescue the plant from extinction by establishing a national restricted 

area around Ngoc Linh ginseng in the natural forest in Quang Nam and Kon Tum provinces, 

Ngoc Linh ginseng is placed in the Vietnam Red Book of Grade E threats, which are of 

special scientific and economic value and are strictly forbidden to be exploited, use . 

In many past years, the Government and local authorities have taken many solutions 

to preserve and develop Ngoc Linh ginseng, in fact that, Ngoc Linh ginseng has not been as 

sustainable as expected. With limited funding, mountainous forests are difficult to access, 

technology - techniques for genetic conservation are limited, low efficiency. Consequently, 

the management organization of Ngoc Linh ginseng has changed many times, so far is not 

stable. The current production of Ngoc Linh ginseng is mainly based on the farmer's family, 

but is completely spontaneous, due to profit, exploitation and utilization of forest and forest 

land for ginseng cultivation does not follow the planning. The scale of the production of 

munchies, management and intensive farming is limited, reducing production resources. 

Moreover, Ngoc Linh ginseng is a large value and long time plant, processing technology in 

Quang Nam is backward, the output market is unstable. The growers are mostly middle-

income and poor households, they lack of long-term investment resources ... these reasons 

make many households not salty but with Ngoc Linh ginseng. Horticulture growers view as 

secondary production, hope for future income. It shows that Ngoc Linh Ginseng is now 

developing, which is temporary and has many shortcomings in production, processing, 
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market, organization and management. Ngoc Linh ginseng grows and grows acording to 

natural environment very strictly. The issue is that we need to ensure the livelihood of Ngoc 

Linh ginseng farmers, while ensuring the implementation of the conservation policy on both 

the zoning of Ngoc Linh ginseng forest protection and the under cultivation natural forest 

method. 

Based on this fact, I decide to choose the topic of "Research on Sustainable 

Development of Ngoc Linh Ginseng in Quang Nam Province" as PhD thesis 

2. Objectives of the study 

2.1. General goal 

On the basis of theory and practice, analysis of the development status of Ngoc Linh 

ginseng in Quang Nam province and proposed solution system for sustainable 

development of Ngoc Linh ginseng in Quang Nam province until 2035. 

2.2. Detail goal 

- Systematize and contribute to the theoretical and practical basis for the sustainable 

development of Ngoc Linh ginseng; 

- Analyze the situation of sustainable development of Ngoc Linh Ginseng in Quang Nam 

province, 2010 - 2014; 

- Analyze the factors influencing the sustainable development of Ngoc Linh Ginseng in 

Quang Nam; 

- Proposed orientations and solutions for sustainable development of Ngoc Linh Ginseng 

in Quang Nam province by 2025 with a vision to 2035. 

3. Subjects and scope of study 

3.1. Object of study 

The dissertation focuses on theoretical and practical issues and factors affecting the 

sustainable development of Ngoc Linh Ginseng in Quang Nam. 

3.2. Research scope 

- In terms of content: To achieve the objectives set out, the thesis focuses on sustainable 

development of Ngoc Linh Ginseng in Nam Tra My district, Quang Nam province. In 

terms of economics, the thesis focuses on analyzing the production, consumption, results 

and economic efficiency of Ngoc Linh ginseng production in the past years, thereby 

increasing the income of farmer households in the region. Decisive employment and 
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community development. To order of the ginseng to grow and thrive, forest protection 

and ecological environment must be set up and implemented by local people and 

communities. The dissertation does not focus on the technical aspects of Ngoc Linh 

ginseng cultivation and processing and medical technology. 

- Regarding space: The thesis is researched in Quang Nam province. However, because of Ngoc 

Linh ginseng is a new species of ginseng and only best developed in Ngoc Linh mountain of 

Nam Tra My district, Quang Nam province, the research content of the topic is completely new 

and not yet deployed. Therefore, to conduct in-depth evaluation and to make reasonable 

conclusions, the thesis focuses on research in Nam Tra My district, Quang Nam province, of 

which Tra Linh, Tra Nam, Tra Cang and Ngoc Linh Tăngngo Tra Linh Drugstore in Tra Linh 

commune, Nam Tra My district is the most ideal ecological area for natural Ngoc Linh ginseng 

to grow and develop. 

- On time: Situation analysis for the period 2010 - 2014; Proposed solution until 2025, vision to 2035. 

4. New contributions of the thesis 

The dissertation has contributed to systematize and supplement the theoretical and 

practical issues of sustainable development of Ngoc Linh Ginseng. Sustainable 

development of Ngoc Linh ginseng is an increase in the quantity and quality of products 

base on genetic resources conservation, productivity, competitiveness and economic 

efficiency; To ensure the increase of income and development of local communities and 

the protection of forest ecological environment. 

Ngoc Linh Ginseng analyzes sustainability issues focusing on the three pillars of 

sustainable economic, social and environmental development as follow: i) Improve economic 

efficiency Export, processing and consuming Ngoc Linh ginseng; ii) community 

development, local development; iii) Protection of ecological environment to ensure 

development in Ngoc Linh ginseng; Iv) Conserve and develop Ngoc Linh ginseng medicinal 

herbs. 

Analysis of the sustainable development of Ngoc Linh Ginseng, not only in 

analyzing the content and characteristics of sustainable development but also the thesis 

has clarified the factors affecting sustainable development Ngoc Linh ginseng in cluding: 

Natural factors, production organization and socio-economic conditions, scientific and 

technological progress, market and competition factors; Impact of policy. 
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On the practical side, the thesis has pointed out the growth characteristics, economic 

and technical characteristics of Ngoc Linh ginseng production, consumption and 

processing. The thesis studies the experience of sustainable development of ginseng in 

countries around the world such as China, South Korea and the United States. As a result 

above,  we get more experiential lessons for Vietnam and Quang Nam province. 

The thesis analyzed the current situation of sustainable development of Ngoc Linh 

Ginseng in Quang Nam on economic aspects: area, productivity, output, production 

efficiency. Specially, the thesis uses the regression correlation method using Cobb-

Douglas production function to analyze the influence of input factors on the production 

value of Ngoc Linh ginseng, and long-term accounting method to determine The value of 

NPV, IRR, BCR, which develop scenarios when interest rates, prices of inputs and 

outputs change affect the results and effects of production, impact on the PTBVSNL. On 

the social aspect: Assessing the situation of job creation, income, poverty reduction, debt 

situation of ginseng growers ... Environment: Assessing the impact of development of 

Ngoc Linh ginseng on the environment of birth The management and protection of forests 

with wild ginseng. Besides, the thesis has focused on assessing the situation of 

conservation and development of Ngoc Linh ginseng medicinal herbs and using the expert 

method to assess the impact of factors on the process of rural forestry extension in the 

district. Nam Tra My. 

The thesis proposes a solution system for sustainable development of Ngoc Linh 

Ginseng in Nam Tra My district, Quang Nam province. The solution is the scientific basic 

on the local government level to adjust the strategy, planning conservation and 

sustainable development Ngoc Linh ginseng in the future. 
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CHAPTER 1 

DEFINITION AND PRACTICE OF DEVELOPMENT 

SUSTAINABLE NATURE OF NGOC LINH 

1.1. Theory of development and sustainable development 

Economic development encompasses a broader sense that not only includes 

quantitative changes such as economic growth but also changes in the quality of life. 

Thus, economic development can be understood as a process of improvement, 

improvement in all aspects of the economy in a certain period. This includes an increase 

in the size and quality of socio-economic structures. It is progress, prosperity to improve 

the quality of life better. 

From the definition provided by the OECD, sustainability is also widely involved in 

implementation or implementation in the three pillars of sustainable development, or three basic 

elements, with an emphasis on the effectiveness of the OECD. Environmental, social and 

economic to improve the quality of human life. Elkington (1998, 2004) points to the concept of 

sustainability as the intersection of the three components (Figure 1.1). Although the contribution 

mentions the concepts of the three pillars, integration between the three dimensions is not entirely 

complete. Studies show that the lack of appreciation and analysis of interactions between the 

three factors will not clarify the sustainability of development, in particular the influence of 

environmental issues on the economy, literature. Socialize. 

1.2. Sustainable development in agriculture 

There are different perspectives on sustainable agricultural development, but in 

general, sustainable agricultural development is understood as the development of 

agriculture (including forestry and aquaculture) that protects. Environment, not resource 

level; Economic sustainability; Socially acceptable. 

 Accordingly one can understand: Sustainable agricultural development is the effective 

management of resources to satisfy the increasing needs of people, the direction of technological 

change, To ensure the increase in the quantity and quality of agricultural products, the production 

of crops and livestock, to increase added value, efficiency and stability; Socially, it is poverty 

reduction, job creation, reduction of inequality among the subjects in agricultural development; 

Also in terms of the environment is to ensure biodiversity and adaptation, preserve natural 
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resources and prevent pollution. Thus, sustainable development of crops is both development 

towards higher crop yields and protection of natural resources in order to achieve a long lasting 

beneficial balance in the environment. School and social stability. 

1.3. The basis of the theory of sustainable development Ngoc Linh ginseng  

       - The concept of sustainable development Ngoc Linh ginseng 

From the common perceptions of sustainable development, sustainable agricultural 

development and the practical requirements for conservation and sustainable development of Ngoc 

Linh ginseng, we can understand the sustainable development of ginseng jade Linh is an increase in 

the number and quality of Ngoc Linh ginseng products based on the application of advanced 

scientific and technological advances to preserve genetic resources, improve productivity, 

competitiveness and economic efficiency. fall; Ensure increased income and local community 

development; Protect the forest ecological environment in general and the Ngoc Linh ginseng in 

particular in order to meet the interests of many generations, present and future. 

- Characteristics of sustainable development Ngoc Linh ginseng 

Ngoc Linh ginseng production is closely linked to natural forest ecological environment such as: 

forest land, water source, sloping topography and natural forest cover; The natural distribution of Ngoc 

Linh ginseng in particular ecological environment has created a rare, important factor in maintaining 

genetic resources and breeds; The time Ngoc Linh ginseng’s  product is long and none cyclical; the main 

harvesting time (rooted ginseng) is only one time, then replanted for further production and after seven 

years for the product; Ngoc Linh ginseng products are affected by the market, presumably, market 

demand, especially the market to meet the need to ensure medicinal processing of preventive and curative 

medicines, health functional foods associated with the public. Food safety and hygiene. 

1.4. Content of sustainable development Ngoc Linh ginseng 

Improve the economic efficiency of Ngoc Linh grocery production, processing and consumption; 

Community development, local development; Protect the ecological environment to ensure development 

in the Ngoc Linh ginseng; To preserve and develop Ngoc Linh ginseng medicinal herbs. 

1.5. Factors that affect the sustainable development of Ngoc Linh ginseng 

Natural conditions and forest ecological environment; Form of production organization 

and socio-economic conditions; Advanced science and technology production and processing 

Ngoc Linh ginseng; Market and competition factors, mechanisms and policies. 
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CHAPTER 2 

LOCAL CHARACTERISTICS AND RESEARCH METHODOLOGY 

2.1. Natural, socio-economic characteristics of Quang Nam province 

Quang Nam is located in the central part of the country, in the central key economic 

development zone, on the way North -Nam axis including: railway, road, sea and air. It is 

a province in the South Central region with a natural area of 10,406.83 km2. Quang Nam 

with an area of 1,043.8 thousand ha, the soil is classified into 9 different soil groups: sand 

dunes and coastal sandy soil, alluvial soil, grayish soil, red soil, valleys. Red gold in 

midland and mountainous areas suitable for forest trees, long-term industrial plants, 

medicinal plants. The soil of Nam Tra My district is dominated by reddish yellow feralite 

in the highlands Central highland (> 700m above sea level) 

Ngoc Linh ginseng cultivation area, most of the soil has medium to heavy mechanical 

components, mechanical surface layer is usually clay and sandy meat, in the lower layers 

of the mechanical components are usually clay meat. From the results of the research of 

the brook terraces show that topsoil is formed by the vegetation cover is mainly. The 

thickness of topsoil in each region is different, however the difference is not much, the 

thickness of the topsoil of the Ngoc Linh ginseng region is about 18 - 20 cm. 

 By the end of 2012, the population of Quang Nam is 1,435,629, with an average 

population density of 139 people / km2; There are four ethnic minorities, Co Tu, Co, Giae 

Trieng, Xe Dang and some ethnic minorities who have migrated to the total population of over 

ten thousand people, accounting for 7.2% Population throughout the province. With 81.4% of 

the population living in rural areas, Quang Nam has a higher proportion of the population living 

in rural areas than the national average. The total population of Nam Tra My district in 2014 is 

26,960 people, mainly ethnic minorities of Ca Dong ethnic minority group, accounting for 

52.5%, Cambodia making up 35.2%, Mônoong accounting for 7.3%, Kinh accounting for 

4.3% Cor: 0.1% and other ethnic groups account for 0.06%; The population density is about 29 

people / km2. Situation of people's life: The ethnic minorities living in the district face many 

difficulties, their lives depend mainly on agricultural production. One rice crop. Hunger 

prevalence also occurs in many places. The rate of poor households is still high. 
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2.2. Analytical framework 

 Analyze the economic efficiency of Ngoc Linh ginseng growers in relation to the 

output market evaluation of Ngoc Linh ginseng products. 

 Social development: Focus on livelihoods, employment and household incomes, 

addressing the interests of Ngoc Linh ginseng growers, the ability to improve people's 

education and vocational training. 

 Ecological environment protection: Assess the protection of soil, water and air 

environment, protect the forest of Ngoc Linh ginseng plantation. 

 Genetic resource conservation: Evaluate the conservation forms of SNL gene 

sources associated with preserving the diversity of forest ecosystems. 

2.3. Method of synthesis and analysis 

 Statistical methods: Statistical description, statistical disaggregation, frequency statistics, 

comparative statistics. - Accounting method Use this method to calculate and analyze economic 

indicators in each year. And many years to determine the results and economic efficiency of 

ginseng production Ngoc Linh.- Methods of regression analysis correlation To analyze the impact 

assessment of inputs to the production value of Ngoc Linh ginseng of the thesis Using Cobb-

Douglas production function is widely used in the world, it demonstrates the relationship between 

output value and many inputs. - Expert method: The author will meet Some Ngoc Linh ginseng 

experts in the Department of Agriculture and Rural Development and the Department of Health to 

seek input for scientific content. Of the topic. The opinions and views of the experts were 

investigated by the authors to build the theoretical basis, analyze the situation and propose solutions 

for Ngoc Linh ginseng development through a questionnaire assessing the levels of impact of 

frequency measurements - SWOT matrix analysis method: We use SWOT analysis method to 

assess the strengths and weaknesses, evaluate the opportunities and challenges for the sustainable 

development of local Ginseng, from It integrates elements that suggest strategies as the basis for 

proposing effective solutions to ensure sustainable development of Ngoc Linh ginseng  in the 

coming time. Prediction method: This method is used to calculate the economic, social and 

environmental indicators of the locality, thus suggesting orientations, objectives and solutions for 

sustainable development of Ngoc Linh ginseng in the province. Quang Nam to 2035. 
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Figure 2.1. Analytical Framework for Sustainable Development of Ginseng Ngoc Linh
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CHAPTER 3 

SITUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NGOC LINH SHRIMP IN 

QUANG NAM PROVINCE 

 

3.1. Area, output and production value 

In 2014, the total area of 67.31 hectares, including 12.11 hectares of new plantations and 

7.22 hectares of harvested area. Average annual growth rate in the period 2010-2014 in total area of 

ginseng 5.59%, new plantation area increased 10.24%, area of tuber harvest increased 0.28%, area 

of leaf harvest and Grain decreased by an average of 0.54%. This shows that the increase in area 

size, due to the increase in the area of new ginseng plantation each year, resulting in the proportion 

of ginseng plantation area in the structure of the plant area of the district has not been raised. . It is a 

fact that the annual area of the new plant grows depending on the situation of seed supply of the 

seedling centers for households and the limited ability of the producers to produce their own seeds. 

The area harvested for the years 2010 to 2014 will depend on the planted area of the years before 

2010. Therefore, the need to preserve and develop Ngoc Linh ginseng requires local authorities to 

seek solutions to Multiplication, expansion of new planting area and improvement of yield. 

Table 3.1. Area, yield and output of Ngoc Linh ginseng products in Nam Tra 

My district, Quang Nam province for the period 2010-2014. 

Target Unit 
Year 

2010 

Year 

2011 

Year 

2012 

Year 

2013 

Year 

2014 

Average speed of 

 development (%) 

I. Area ha 54,15 55,14 59,35 63,35 67,31 5,59 

1.1. Area Newly planted ha 8,20 8,13 12,26 12,14 12,11 10,24 

1.2. Area Harvested crop ha 7,14 8,05 8,14 8,15 8,22 3,58 

1.3. Area seed and leaf harvest ha 31,48 31,56 30,76 30,82 30,8 -0,54 

II. Productivity        

2,1. Productivity leaf kg/ha 151,01 161,00 159,00 167,00 168,00 2,70 

2.2. Productivity seed kg/ha 12,20 11,20 12,50 12,70 14,20 3,87 

2.3. Productivity old kg/ha 164 197 254 281 291 15,42 

III. Quantity        

3.1. Quantity harvested leaves kg 4753, 8 5081,16 4890,84 5146,94 5174,4 2,14 

3.2. Quantity harvested grain kg 384,06 353,47 384,5 391,41 437,36 3,30 

3.3. Quantity harvested kg 1170,96 1585,85 2067,56 2290,15 2392,02 19,55 

Source: Quang Nam Statistical Office, Nam Tra My Agriculture and Rural 

Development Office. 
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Average yield per year in the period 2010-2014 increased 19.55% in 2014 production 

reached 2,392.02 kg, up from 4.45% in 2013 and up from 2010 Is 104%. The cause is 

increased thanks to increased area and especially due to increased productivity. Annual grain 

yield increased by 3.3% and leaves by 2.14%, indicating a slow increase in size. It can also 

be said that the extent of harvesting area of root vegetables also increased slowly. This 

increase in productivity is mainly due to increased seed and leaf yield, as leaf and seed 

yields have fallen by an average of 0.54% in one year, which is one of the obstacles that 

need to be resolved in time. Time to come 

The size of planted areas, harvesting yields affect the yield of seeds and leaves, and 

especially the yield of roots, which influences the production value of Ngoc Linh ginseng. The 

production value of Ngoc Linh Ginseng includes the value of ginseng roots, byproducts 

including ginseng leaves and ginseng seeds. Leaves and ginseng seeds are harvested from the 

fourth year, rooted at the end of the seventh year or beginning of the eighth year. In 2014 the 

production value of Ngoc Linh ginseng in Nam Tra My district reached 66.628,40 million more 

than in 2013: 6,252.27 million (10.36% increase). The average annual growth rate is 21.63%. 

Table 3.2. Production value of Ngoc Linh ginseng in Nam Tra My district, Quang 

Nam province for the period 2010-2014 

(At current prices) 

Year 
production value 

SNL (Million VND) 
Compared to last year  

(Million VND) 
Speed increase  

(%) 

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 - 

Average - 9.826,30 21,63 

Source: Nam Tra My District Department of Agriculture and Rural Development 
 

3.2. Basic characteristics of the subjects 

The actors involved in Ngoc Linh ginseng  production are located in the communes of 

ginseng and hatchery. The survey of 150 households shows the following characteristics: 

The average age of the Ngoc Linh ginseng  is 44.6 years old, the main educational level is 

completed in the 10th and 11th grades, the average household labor is 3.7 labors / they. This 
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shows that the health status and capacity of the head of the household is quite good, if fully 

trained, the ability to grow ginseng high results. 

For seed production establishments, the size of labor is not higher than the ginseng 

household. Most of the hatcheries are organized by household size. The scale of capital 

production is over 155 million VND, the number of nurseries is about 18 thousand trees per 

household. Area of forest protection contract is average 11.5 ha / household. With these 

characteristics, the demand-side response is very low. This is the reason for the size of the 

plantation Ngoc Linh ginseng  of the household is not equal to the real potential of the real 

estate. In addition, in Nam Tra My district, Quang Nam province, there are two Ngoc Linh 

ginseng  seed production units, Tra Linh Medicinal Plant, which annually provides 125,000 

plants and Ngoc Linh Tung Ngoc 25,000 seedlings. 

3.3. Results and effectiveness of Ngoc Linh ginseng  production in Nam Tra My district, 

Quang Nam province 

3.3.1. Expenditure on production investment of surveyed households 

- Investment cost of basic construction period 

Ngoc Linh ginseng is a long-term plant with a basic three-year construction period, 

investment costs including seed costs, mountain humus, labor costs (labor costs for forest 

clearing and labor for new plantations) . This is the period of no income, the total cost of the 

fixed asset value. The results of the survey, the sum of the costs are reflected in Table 3.4. 

The results of the survey indicated in Table 3.3 show that the total value of Ngoc Linh 

ginseng plantation during the period of basic construction was VND 3,948.44 million per hectare. In 

the first year the cost was 2,417.47 million VND, of which the cost of buying seedlings was 

1,571.57 million VND, accounting for 65.1% of the total cost of the first year. In the second year the 

total cost was VND 796.99 million, the third year was VND 733.97 million, the fertilizer cost 

(mountain humus) accounted for from 43% to nearly 45%, followed by the labor cost about 25% In 

total cost of the year. The characteristics of Ngoc Linh ginseng  plantation are different from that of 

other crops. They do not fertilize but mainly humus, the more humus layer is the condition for 

ginseng to grow quickly. Most Ngoc Linh ginseng  are planted with high sloping topography so they 

are prone to wash off, which in this period requires more humus and more care. Thus, the 

investment per hectare compared to other crops in the region such as cinnamon, sausage is the 
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largest. This requires the farmer to have large capital to invest in intensive farming to get the original 

garden ginseng. This is the reason that the average size of the household is currently very low 

(0.052ha) and is often scattered, although the land potential of the locality is large. 

Table 3.4.  Investment cost of ginseng Ngoc Linh ginseng period of basic construction 

                                        (Average 1 ha)     Unit: million VND 

Type of expense 
Year 1 Year 2 Year 3 Total 

Value % Value % Value % Value % 

I. Material costs 2.179,9 90,2 592,2 74,3 551,1 75,1 3.323,2 84,2 

1. varieties 1.571,6 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.571,6 39,8 

Humus mountain 352,6 14,6 345,7 43,4 327,9 44,7 1.026,1 26,0 

3. Pesticides 23,3 1,0 21,5 2,7 17,7 2,4 62,5 1,6 

4. Supplies supplies 133,7 5,5 129,1 16,2 125,8 17,1 388,6 9,8 

5. Irrigation water 56,4 2,3 55,8 7,0 52,5 7,1 164,7 4,2 

6. Loan interest 15,7 0,6 15,7 2,0 15,7 2,1 47,0 1,2 

7. Other costs 26,7 1,1 24,5 3,1 11,6 1,6 62,8 1,6 

II. Labor costs 237,5 9,8 204,8 25,7 182,9 24,9 625,2 15,8 

1. Family labor 145,9 6,0 153,2 19,2 127,7 17,4 426,8 10,8 

2. Labor hired 91,6 3,8 51,6 6,5 55,2 7,5 198,4 5,0 

total cost 2.417,5 100,0 797,0 100,0 734,0 100,0 3.948,4 100,0 

Source: Farmer household survey results for 2014 

- 1ha investment cost in the business period 

According to table 3.5, the investment cost per hectare of Ngoc Linh ginseng  in the trading period 

ranged from VND 422.94 million to VND 3,772.13 million. In this period the cost of production 

includes annual investment costs: fertilizer (humus), irrigation water, pesticides, interest, labor, and 

depreciation costs. The reason for this fluctuation is that when entering the business period, the cost 

items decreased lower than the years of basic construction period. Depreciation of Ngoc Linh 

ginseng  trees is calculated as the ratio of sales to total sales of the business period, the 7th year of 

harvest, the harvest cost and the higher depreciation level, so the cost of production is the highest. . 

In general, we find that the ginseng producers in the district have high costs and irrational, mainly 

by experience. Although the investment depends on many factors such as natural conditions, production 

conditions of each household ... but if the investment is reasonable, will bring high economic efficiency. 

Therefore, ginseng farmers should apply a full and reasonable fertilizer system, invest in irrigation systems 

and other necessary production materials in order to increase productivity and improve efficiency. 
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Table 3.5. Cost of production Ngoc Linh ginseng business period 

                                        (Average 1 ha)      Unit: Million VND 

Year 

Physical costs Labor 
Depreciation 

garden 

 

Total cost 

of 

production 
Humus 

Mountain 

Plant 

protection 

products 

Irrigation 

water 
Interest Other 

General 

labor 

Simple 

labor 

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 

Source: Farmer household survey results for 2014 

3.3.2. Results and economic efficiency of surveyed households 

Table 3.6 shows that the NPV of the business cycle is VND1,298.16 million, which 

represents a very high Ngoc Linh ginseng  profit margin. The profit ratio is 1.33 times, which 

means that for every one expense spent over a period of time, ginseng growers earn 1.33 dong 

of sales or 0.33 dong of profit. This shows that the households have reasonable investments in 

costs, so in the long run the investment in ginseng has brought economic benefits. The internal 

rate of return (IRR) of ginseng growers is 19.51%, which is larger than the current bank interest 

rate of 12%, so that local people invest in ginseng plantation as a project. effective. 

Table 3.6. Results and economic effects of ginseng Ngoc Linh ginseng in the surveyed communes 

(Average per hectare) 

Targets Unit Year 1 Year 5 Year 6 Year 7 

1. Grain yield Kg/ha 10,2 12,5 14,6 14,8 

2. Leaf productivity Kg/ha 167 169,01 168,02 168 

3. Bulb productivity Kg/ha / / / 420 

4. Production value (GO) Million VND 608,56 744,25 719,25 9.085,06 

5. Total cost (TC) Million VND 467,23 422,94 540,55 3.772,13 

6. Mixed Income (MI) Million VND 408,31 578,69 570,66 8.845,59 

7. Profits (LN) Million VND 141,33 321,31 178,7 5.312,93 

8. MI / TC Rolling 0,87 1,37 1,06 2,34 

9. LN / TC Rolling 0,30 0,76 0,33 1,41 

10. NPV Million VND 1.298,16 

11. IRR % 19,51 

12. BCR Rolling 1,33 

Source: Farmer household survey results for 2014 
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Through analyzing the results and production efficiency of Ngoc Linh ginseng, it is 

recommended that the households here should bring into full play the potential of the household, paying 

more attention to fertilizer, irrigation, care and application. Science and technology to improve economic 

efficiency, create jobs and improve income for employees to participate, is the condition to implement 

the policy of conservation and development of Ngoc Linh ginseng  best. 

- Factors affecting the production value of Ngoc Linh ginseng of the households 

In Table 3.7, the F = 51,092> F11, 139, 1 model validation allows the null hypothesis H0 to be rejected, ie 

rejecting the assumption that all regression coefficients are zero and accept hypothesis H1, Assume not all 

individual regression coefficients are zero. Thus, the model given is consistent with the statistical significance 

of 1%. The coefficient of determination of R2 adjusted to 0.7707 indicates that 77.07% change in Ngoc Linh 

ginseng production value was due to the variables in the model generated, the remaining 22.93% due to 

factors outside the model caused. Out This is perfectly consistent with the variables introduced into the model 

and actual production in Nam Tra My district. The independent regression coefficients of the independent 

variables such as harvesting area, seed cost, investment capital in the basic construction period, mountain 

humus expense in the business period, , The irrigation system is positive and 90% significant and 99 

Table 3.7: Estimation of Cobb-Douglas production function of Ngoc Linh ginseng producers 

in Nam Tra My district, Quang Nam province 

Variables and coefficients 

Coefficient 

affect 

(Coefficients) 

Verify T  

(T-stat) 

Significance 

level  

(Sig) 

Standard 

error 

(Std.Error) 

Free Factor (C) 5,534819* 6,735136 3,99E-10 0,821783 

LnX1-Ln (Harvest Area) 0,628111* 7,562118 4,89E-12 0,08306 

LnX2- Ln (seed cost) 0,183377** 2,229296 0,027399 0,082258 

LnX3- Ln (Capital Construction 

Investment) 0,119216*** 1,785659 0,076335 0,066763 

LnX4- Ln (Mountain humus charge) 0,160453* 2,259117 0,025432 0,071025 

LnX5- Ln (labor cost) 0,008344ns 0,117864 0,906346 0,07079 

LnX6- Ln (Qualification of household 

head) 0,344584** 2,14726 0,033507 0,160476 

D1- Tra Nam -0,42482* -4,14532 5,87E-05 0,102483 

D2 - Tra Cang -0,28575** -2,27763 0,024274 0,125461 

D3- XD irrigation system 0,120005** 1,910007 0,058192 0,062829 

D4- Training 0,121145*** 1,672113 0,096752 0,07245 

F-Statistic 51,09216*    

R2 0,786128    

R2 adjusted 0,770742    

Number of observations 150    

Note: (***), (**), (*): statistical meaning 90%, 95%, 99%; ns: not statistically significant 
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Among the factors included in the model to increase the value of ginseng production 

harvested in Nam Tra My district in all three communes, the area of harvesting of the household 

has the greatest impact on the production value of ginseng harvest. Compared to the rest. When 

the land area increased by 1% compared to the average, the GO harvest of the household will 

increase by 0.628%, with the condition of fixing other factors. This shows that the increase in the 

size of ginseng land area of the household is very necessary, practical significance. Households 

with large area often have higher levels of investment to ensure the growth and development of 

ginseng, resulting in high production value. 

Similarly, the cost factor of the breed affects the GO in the positive direction. Under other 

unchanged conditions, a 1% increase in cost will increase GO GO by 0.183%. Thus, increasing 

the density, quality seedlings, increasing the cost of the right varieties will have a positive impact. 

The cost factor of ginseng plantation investment of the household is also a positive factor, if the 

increase of 1% of capital investment for ginseng cultivation of the household, under the condition 

that other factors remain unchanged, will make GO Increased by 0.19%. 

In summary, by analyzing the levels of impact on ginseng production value, it is necessary to pay 

attention to increasing the size of planted area, ensuring large area of harvest. Increase the cost of basic 

construction investment, planting density, mountain humus at a reasonable level; Localities should focus 

on expanding the area of ginseng plantation in Tra Linh commune to improve GO, thereby improving 

economic efficiency of ginseng cultivation in Nam Tra My district. 

- Effectiveness of Ngoc Linh ginseng over NPV when interest rates and market prices change 

Earnings are discounted at bank rates with discount rates of 8%, 12%, 14% and 16%. 

Three hypothetical scenarios can occur when prices change as follows: 

- Costs of production increased by 5%, 10%, 15% and 30%: Table 3.9 shows that when input 

costs increase 5%, 10%, 15% with a discount rate of 14% Effectively NPV> 0 and BCR> 1. With an 

input price increase of 15% and a discount rate increase of 16%, Ngoc Linh ginseng  production is not 

as effective as NPV <0 and BCR <1. Where input prices increase by 30% and with a discount rate of 

14% or more, production of Ngoc Linh ginseng  will be lossless, with no economic effect. 

- Prices of Ngoc Linh ginseng  products decreased by 5%, 10%, 15% and 30%: Table 

3.9 shows that when prices of SNL products fall by 5%, 10% and 15% Effectively produce 

NPV> 0 and BCR> 1. With a 15% discount rate and a 16% discount rate, Ngoc Linh ginseng  

production is not as effective as NPV <0 and BCR <1. In the case where the SNL output price is 
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reduced by 30% and at a discount rate of 12% or more, production of Ngoc Linh ginseng  will 

be lossless, not economically viable. 

- Prices of SNL products decreased by 5%, 10%, 15% and 30%, input prices increased 

by 5%, 10%, 15% and 30%: Table 3.9 shows that when prices of inputs The Ngoc Linh 

ginseng  discount, 10%, at a discount rate of 14% produces effective NPV> 0 and a BCR> 1. 

With cost increases of 15% for Ngoc Linh ginseng  prices down 15% and discount rates for 

16% increase, production of Ngoc Linh ginseng  has no effect on NPV <0 and BCR <1. In the 

case where the output price of SNL drops by 30%, the input cost increases by 30% and the 

discount rate by 8% or more, Ngoc Linh ginseng  production is completely loss, not 

economically effective. 

3.3.3. The situation of processing and consuming Ngoc Linh ginseng products 

SNL has three products: ginseng, ginseng, ginseng, in which ginseng is the main product 

consumed through processing and consumption of fresh root products. 

Table 3.9. Processing and marketing output of Ngoc Linh ginseng products for the 

period 2010-2014 in Nam Tra My district, Quang Nam province. 

                                                                                                                                 Unit: Kg 

Targest 
Year 

2010 

Year 

2011 

Year 

2012 

Year 

2013 

Year 

2014 

Average speed 

 of 

developmen

t (%) 

1. grain output 384,1 353,5 384,5 391,4 437,4 3,3 

    - Consumption in the province 318,8 282,8 292,2 289,6 310,5 -0,7 

    - consumption outside the province 65,3 70,7 92,3 101,8 126,8 18,1 

2. Leaf output 4753,8 5081,2 4890,8 5146,9 5174,4 2,1 

3. The output of processed leaves 4611,2 4522,2 4597,4 4992,5 4967,4 1,9 

4. Harvested Harvest 1171,0 1585,9 2067,6 2290,2 2392,0 19,6 

   - The output of the processing 140,5 237,9 289,5 267,9 370,8 27,5 

   - The output of fresh bulbs 1030,5 1348,0 1778,1 2022,2 2021,3 18,3 

  Of which: + consumption in the province 216,4 337,0 337,8 404,4 414,4 17,6 

                   + Consumption outside the province 814,1 1011,0 1440,3 1617,8 1606,9 18,5 

 Source: Quang Nam Statistical Office, Nam Tra My Agriculture and Rural Development Office. 

Household products are sold through collectors and collectors to retailers inside 

and outside the province. The consumption outside the province is mainly (from 79% to 

81%), the rest consumed in the province. Table 3.9 shows an average annual growth 
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rate of 18.3% per annum, of which out of the province an average increase of 18.5%, in 

the province increased 17.6%. 

The annual rate of grain production increased by an average of 3.3%, of which the 

majority of seeds were consumed locally by local hatcheries (over 80%). Production outside 

the province (less than 20%), mainly hatcheries in Kon Tum province. In recent times, due to 

the rising price of ginseng, business units in Kon Tum come to buy in relatively large 

quantities, resulting in an average growth rate of 18.1% / year. 

Ngoc Linh ginseng  yields for processing account for a smaller proportion than fresh bulbs (about 15.5%). 

Mainly processed products are nutritious foods, wine and functional foods. 

Ginseng consumption in the province, mainly used for processing wine, alcohol needs to serve local needs. 

3.3.4. Distribution channels and agents that increase the value of SNL products 

Local channels have 3 channels: Channel 1. Ginseng household NL- Collectors-retailers- 

Domestic consumers; Channel 2. Ginseng growers NL- Collectors- Processing enterprises - Domestic 

consumers; Channel 3. Ginseng growers NL- Local consumers (small share of consumption) 

Comparison between channel 1 and channel 2 shows that retailers' profit is 6.3 million 

VND per kilogram, lower than the profit of processing and exporting enterprises of 10.3 million 

VND per kilogram. This shows that through the processing and export activities increase the 

value of products compared to fresh ginseng. Therefore, the conservation and development of 

SNL must be associated with encouraging investment in processing and exporting enterprises, 

while stabilizing product output for growers, while increasing product value, improving 

efficiency. The economics and competitiveness of products in the world market. 

3.4. Impact on livelihoods and community development of Ngoc Linh ginseng growing areas 

3.4.1. Employment situation for employees 

The development of Ngoc Linh ginseng  has contributed to the employment of rural workers 

in Nam Tra My mountainous areas. In addition to workers directly engaged in Ngoc Linh 

ginseng  cultivation, there is a great deal of employment in seed, fertilizer, equipment, 

wholesale, retail, and employment services. And out of town, contributing to the 

unemployment rate. For Nam Tra My district, ginseng cultivation has shifted the labor 

structure in agro-forestry, from shifting cultivation to Ngoc Linh ginseng and forest 

management. 
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Table 3.12: Labor mobility in agro-forestry production,Ngoc Linh ginseng industry in 

Nam Tra My district 2010 - 2014 

 

Year 

Toatl labor 

(people) 

Labor in 

agriculture and 

forestry 

(people) 

Agroforestry 

Rate of Labor 

(%) 

Proportion of 

ginseng labor in 

agriculture and 

forestry labor 

(%) 

Annual rate 

of increase 

labor ginseng 

plantation 

(%) 

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 

Average 14.766 11.906 80,67 59,74 7,82 

Source: Nam Tra My District Statistical Yearbook, 2014 

In the period of 2010-2014, the total number of employees is 14,766 people, the number of 

laborers in agroforestry of Nam Tra My district is 11,906; The number of employees engaged in 

ginseng production accounted for 59.74%, an average annual growth rate of 7.82%. In 2010, the rate 

of labor in agriculture and forestry was quite high, accounting for 82.91% and 45.1% respectively. 

By 2014, the rate of labor in agriculture and forestry accounts for 77.72%, laborers participating in 

ginseng plantation pears up 75.86%. This shows that the structure of labor has changed in a positive 

direction, gradually reducing the number of labor transfer industry and services. 

According to Table 3.14, the number of laborers involved in ginseng cultivation is 

increasing, contributing to labor restructuring and job creation for rural laborers, especially 

especially for the region. High mountains and ethnic minority areas aim to generate income, 

create a place to stabilize their life, limit shifting cultivation and deforestation, and cause 

damage to forest resources in the locality. 

3.4.2. Situation of poverty reduction in Ngoc Linh ginseng growing area in Nam Tra My district 

Poverty is an issue that is always concerned by the local authorities in Quang Nam 

province in general, Nam Tra My district. In 2010, the district had 84.77% of poor households; 

in 2014, the rate dropped to 76.95%, the average rate of reduction was 3.39% / year, especially 

in the area of ginseng cultivation in 2010 the poverty rate was high 87,96% decelerate to 

61,93% by 2014, lower than average rate of the district (6.51%). The main reason is that the 

Ngoc Linh ginseng  has created high income for ginseng growers and solved part of the labor to 

generate more income and contribute to poverty reduction. 
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Table 3.13. Poverty reduction in Nam Tra My district 2010-2014 

Year 

Number of 

poor 

households 

in the 

district 

(household) 

Number of 

households 

reducing 

poverty 
(household) 

The rate of 

poor 

households 

(%) 

Rate of 

poverty 

reduction (%) 

Rate of poor 

households in 

ginseng 

plantation 

(%) 

Rate of poverty 

reduction in 

ginseng 

(%) 

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 

Average 4464.60 -159.25 76,95 -3,39 76,48 -6,51 

  Source: Nam Tra My District Statistical Yearbook, 2014 

3.4.3. Income situation of SNL growers 

According to the survey results, in 2014, the average income of the household in Nam 

Tra My district of NL ginseng was 63.97 million VND, of which the income from Ngoc 

Linh ginseng  was 38.74 million VND, accounting for 60 , 56%, income from farming and 

husbandry is 25.23 million, accounting for 39.44%. Average income per worker is VND 

21.32 million, accounting for 60.56% higher than other income. 

In order to improve the social efficiency of Ngoc Linh ginseng  cultivation in Nam 

Tra My district, in the coming time, there should be measures to integrate wildlife refining 

associated with the development of high economic value crops. The socio-economic nature 

of the district is aimed at raising short-term long-term raising, sharing of risks due to market 

fluctuations, as well as the impact of natural disasters and epidemics. 

3.4.4. Borrowing situation of Ngoc Linh ginseng growers 

The results of the survey show that when the environment of ginseng cultivation is 

suitable without epidemics, the productivity is high and the economic efficiency is high. For 

Nam Tra My district, ginseng is mainly concentrated in the east of the Ngoc Linh range. 

From the above situation, it is necessary to have policies to support loans from the State. 

High interest rates, especially for ethnic minority households, adversely affect the 

household's income and income situation, affecting the social life in the area. This is one of 

the factors that need to be addressed to ensure sustainable Ngoc Linh ginseng development 

in the area. 
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3.5. Ecological environment of Ngoc Linh ginseng  planted area 

3.5.1. Impact from the development of Ngoc Linh ginseng to the environment 

Ngoc Linh ginseng, which is wild in the jungle of the Ngoc Linh mountain range, is 

over-exploited by humans, making it rare and even threatened by genocide. Therefore, the 

People's Committee of Quang Nam province has developed a project to preserve and 

develop Ngoc Linh ginseng, which plans to grow ginseng Ngoc Linh to preserve genetic 

resources and develop into commodity crops to meet market demand. Field in and export. 

Table 3.14. The situation of forest zoning for forest protection from 2010 - 2014 in Nam 

Tra My district, Quang Nam province 

STT Targest Unit 
Year 

2010 

Year 

2012 

Year 

2014 

Compare 

2012/ 

2010 

2014/ 

2012 

1 Forest area allocated to SNL 

growers 
Ha 7,2 7,4 8,7 102,8 117,6 

2 Planted area of the household Ha 0,35 0,44 0,52 117,1 126,8 

3 Forest cover area % 45,5 47,6 51,6 104,6 108,4 

Source: Quang Nam Forest Protection Department 

Based on the survey, it was found that Ngoc Linh ginseng cultivated mainly in Tra Linh. 

The reason is that ginseng cultivation in Tra Linh has higher economic efficiency than Tra Cang 

and Tra Nam communes, thus attracting large investment households. Thanks to the development 

of ginseng under forest canopy associated with the protection, the forest coverage increased 

significantly. In 2014, the coverage rate was 51.6%, higher than in 2012 by 8.4%. In general, it 

can be said that Ngoc Linh ginseng cultivation has a positive impact on the forest ecological 

environment. 

3.5.2. Forest protection with wild Ngoc Linh ginseng  

According to the survey, the current situation of exploitation wild Ngoc Linh ginseng  

complex issues, the number of people to dig old ginseng ginseng increased. According to the 

statistics of the ranger force in 2014, arrests and administrative penalties for 42 cases increased 

from 23.6% in 2013. The main reason is the large consumption demand Ngoc Linh ginseng , the 

planted production has not met the actual needs, so the people outside the locality engaged in 

illegal extraction is very large, affecting the orderliness of security order Security in the area, 

adversely affecting the state of natural forests, affecting the sustainable development of Ngoc 

Linh ginseng   
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Table 3.15. Situation of forest zoning and protection 

TT Targest Unit 
Year 

2010 

Year 

2012 

Year 

2014 

Compare 

2012/ 

2010 

2014/ 

2012 

1 
Proportion of land area allocated to the 

family for protection 
% 41,4 45,7 51,6 110,3 112,9 

2 Forest area recovered after swidden Ha 12,6 15,3 21,8 121,4 142,5 

3 Rate of burning forest for agriculture % 20,3 14,5 11,2 0,86 0,64 

  Source: Quang Nam Forest Protection Department 

3.6. Situation of preservation and development of Ngoc Linh ginseng  source of herbal medicine 

3.6.1. The conservation status of Ngoc Linh ginseng  trees 

According to statistics from the South Agriculture and Rural Development Division of 

Nam Tra My district, 65.35 hectares of 653,500 trees are being protected in Tra Linh, Tra Nam 

and Tra Cang communes in 2014. Tra Linh is the largest protected area with 61.5 ha (occupying 

94.1% of the district's conservation area), followed by Tra Cang and Tra Nam. 

Table 3.18 Number of latches, number of Ngoc Linh ginseng  trees, area under 

conservation and development in communes in Nam Tra My district 

Local 

 

Number of pegs Number of trees Growing area 
Household 

participates 

Number(pe

gs) 
CC(%) 

Number 

(1000 tree) 
CC(%) 

Number 

 (ha) 
CC(%) 

Number(

pegs) 
CC(%) 

1. Tra Linh commune 21 77.8 615 94.1 61.5 94.1 292 52.6 

2. Tra Nam commune 2 7.4 12.4 1.9 1.2 1.8 124 22.3 

3. Tra Cang commune 3 11.1 26.5 4.1 2.65 4.1 139 25.0 

Drain 27 100.0 653.9 100.0 65.35 100.0 555 100.0 

Source: Agriculture and Rural Development Division of Nam Tra My district 

Based on the field survey, the number of Ngoc Linh ginseng plantations was different and 

dispersed according to the number of villages with 27 peaks and 555 households supported by the 

State. Provisional regulation of Quang Nam Department of Agriculture and Rural Development. 

3.6.2. Raising awareness of the people 

In order to protect the forest, preserve and develop Ngoc Linh ginseng , Quang Nam 

Provincial People's Committee has instructed the Department of Agriculture and Rural 

Development to allocate forest protection and management contracts to people in the planned areas 

under the program of planting 5 million hectares of forest, Project 30ª and now allocate the entire 

forest area under the scheme of payment for forest environmental services, mobilize people to 

perform well the forest protection, preserve Ngoc Linh ginseng  trees to avoid extinction, to now 

multiply Local people have made positive changes in the forest protection and conservation of 

Ngoc Linh ginseng  trees under forest canopy. Nearly 600 households have planted Ngoc Linh 

ginseng  trees in forest gardens to increase their living expenses. of people. 
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CHAPTER 4 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTION  

NGOC LINH IN QUANG NAM PROVINCE 

 

  SWOT Analysis on Sustainable Development of Ngoc Linh Ginseng in Quang Nam 

Province and Sustainable Development of Ngoc Linh Ginseng in Quang Nam Province as: 

 (1) Sustainable development of Ngoc Linh ginseng  in the direction of applying advanced 

technologies in production in order to increase the productivity and quality of products to 

meet the needs of the domestic market and export. 

 (2) Sustainable development Ngoc Linh ginseng  ensures balanced development, harmony 

between different economic activities, interdisciplinary coordination in the unified 

ecological environment and social system. 

(3) Sustainable development Ngoc Linh ginseng  promotes and links the power of the State, 

local authorities and local people in Ngoc Linh ginseng production area in Nam Tra My 

district, Quang Nam province. 

The thesis offers solutions: 

(1) Improve productivity, quality and economic efficiency of household Ngoc Linh 

ginseng  cultivation, 

(2) expand the market, build and develop the Ngoc Linh ginseng  brand, enhance 

competitiveness, 

(3) Improve the quality of human resources for planting, processing Ngoc Linh ginseng  

(4) Planning the raw material areas, completing the contracting and management of 

land resources, sustainable forest Ngoc Linh ginseng  

(5) Long-term credit policy for sustainable development Ngoc Linh ginseng  

(6) Zoning and protection of forests, protection of the ecological environment for 

fisheries development, 

(7) To diversify the forms of production, processing and consumption of Ngoc Linh ginseng . 

(8) Apply advanced science and technology to produce and process Ngoc Linh ginseng  

(9) Investment in infrastructure, 

(10) Investing in Ngoc Linh ginseng medicinal herbs. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

The basic point of the thesis is to define the concept and characteristics of the Sustainable 

Development of Ngoc Linh Ginseng, the content of the analysis of the Sustainable 

Development of Ngoc Linh Ginseng include: Improving the economic efficiency of production, 

processing and consumption Ngoc Linh ginseng; Community development, local development; 

Protect the ecological environment to ensure development in the ginseng Ngoc Linh; To preserve 

and develop Ngoc Linh ginseng medicinal herbs. This is the core content of sustainable 

development for a crop, which emphasizes the level of consistency between aspects of economic, 

social and environmental relations. The dissertation analyzes the factors that affect the wildlife 

habitat such as: natural conditions and forest ecological environment; Form of production 

organization and socio-economic conditions; Advanced science and technology production and 

processing Ngoc Linh ginseng; Market and Competition Factors and Policy Mechanisms. 

Based on the research on development status and solutions for sustainable development of 

Ngoc Linh ginseng in Nam Tra My district, the following conclusions can be drawn as follows: Nam 

Tra My is a remote area of Quang province. Nam, a district with a high poverty rate, has seven poor 

communes with 2,923 poor households and 1,584 near-poor ones. The main assets of poor households 

are only labor and land, they lack essential facilities, lack of capital, lack of necessary equipment to 

serve the development of Ngoc Linh ginseng production. Although Ngoc Linh ginseng, although the 

forest area is large but the size of the area of Ngoc Linh ginseng is small, scaled production, efficiency 

and productivity, yields per unit area is still low. Compared with the potential and favorable natural 

conditions for Quang Nam province in general and Nam Tra My district in particular. 

 MI / TC, LN / TC ratios have high economic efficiency; NPV, IRR, and BCR show that long-

term economic performance is guaranteed. This confirms the development of Ngoc Linh ginseng 

is the right direction in the socio-economic development strategy of Nam Tra My district, Quang 

Nam. However, in order to make Ngoc Linh ginseng sustainable development in Nam Tra My 

district in the coming time, it is necessary for the coordination and participation of all departments, 

sectors and socio-economic sectors to synchronously implement solutions Ngoc Linh ginseng for 

Ngoc Linh ginseng plantation in Nam Tra My district and help people raise income and escape 

poverty in a sustainable way. 
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