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KẾ HOẠCH  

Thực hiện Chương trình số 59-CTr/HU ngày 04/7/2022 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 19/5/2022 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đầu tư,  
phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025,  

định hướng đến năm 2030 

 

Thực hiện Chương trình số 59-CTr/HU ngày 04/7/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn 

tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 
59-CTr/HU ngày 04/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (sau đây viết tắt là 

Chương trình 59-CTr/HU) thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 19/5/2022 của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa 

bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 
số 14-NQ/TU), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU và 
Chương trình số 59-CTr/HU, đưa sản phẩm dược liệu các loại của huyện có vị thế, 
thương hiệu để người tiêu dùng trong ngoài tỉnh biết đến, tiến tới xuất khẩu; góp phần 

thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
Nhân dân.  

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, Ủy 
ban nhân dân các xã, thị trấn và Nhân dân nhằm tích cực tham gia công tác phát triển 
dược liệu trên địa bàn, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU và Chương trình 
số 59-CTr/HU là nhiệm vụ trọng tâm; phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, địa 
phương để tập trung triển khai thực hiện. 

- Các cơ quan chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ 
động tham mưu, xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch 6 tháng, năm để triển khai 
thực hiện; việc triển khai thực hiện phải được tiến hành đồng bộ, có sự phối hợp 

chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên, liên tục của các ngành liên quan và chính quyền 
các cấp tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. 
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- Phát triển dược liệu gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, đảm bảo cải thiện sinh 
kế cho người dân có tham gia vào sản xuất dược liệu; dược liệu được sản xuất theo hướng 

tăng số lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GAP-WHO; GMP WHO và có thể tham gia 
nguyên liệu vào sản xuất thuốc điều trị bệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá 

nhân tham gia vào hoạt động sản xuất dược liệu. 

3. Các chỉ tiêu đến năm 2025 và định hướng đến 2030 

3.1. Đến năm 2025 

- Hình thành vùng trồng tập trung dược liệu các loại, với tổng diện tích 50 ha 

(Đinh lăng 07 ha, nấm linh chi 01 ha; các loại dược liệu khác gồm: sả  03 ha, nghệ 
vàng 22 ha, gừng 17 ha...)/350 ha. 

- Hình thành ít nhất 01 cơ sở sản xuất cung ứng giống dược liệu có thế mạnh của 

huyện (gừng, nghệ, đinh lăng) với quy mô từ 01 ha để đáp ứng nhu cầu trồng trên địa 
bàn; 100% giống được kiểm soát về nguồn gốc. 

- Phấn đấu có hơn 40% số hợp tác xã tham gia đầu tư trồng, chế biến và phân 
phối sản phẩm dược liệu. 

- Khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu của địa phương. Phấn 
đấu đến năm 2025, khai thác khoảng 67 tấn dược liệu các loại (trong đó khai thác 

khoảng 01 tấn dược liệu tự nhiên và 66 tấn dược liệu trồng). 

- Hình thành từ 01 cơ sở sơ chế, chế biến các loại dược liệu để tạo tiền đề hình 
thành ít nhất 01 chuỗi sản xuất dược liệu; thu hút ít nhất 01 doanh nghiệp, nhà đầu tư 

sản xuất, chế biến dược liệu trên địa bàn huyện. 

- Sản xuất dược liệu đóng góp khoảng 10% tổng giá trị sản xuất ngành nông 
nghiệp và đóng góp 5% vào GRDP của huyện. 

3.2. Đến năm 2030 

- Tổng diện tích vùng trồng dược liệu tập trung khoảng 51 ha (Đinh lăng 10 ha, 
nấm linh chi 01 ha; các loại dược liệu khác gồm: sả 04 ha, nghệ vàng 22 ha, gừng 12 

ha); sản lượng các loại dược liệu đạt 85 tấn, sản phẩm dược liệu đóng góp khoảng 10 
đến 15% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện. 

- Hình thành từ 03-05 cơ sở sản xuất giống dược liệu thương phẩm các loại đảm 
bảo nguồn gốc, chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn giống khi trồng. Đầu tư kết cấu hạ 
tầng đồng bộ, hiện đại tại các vùng trồng dược liệu, thúc đẩy dịch vụ logotics, kho bãi 

phục vụ phát triển sản xuất, bảo quản và chế biến. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP         

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ , đảng 
viên và Nhân dân về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu 

1.1. Quán triệt, tuyên truyền và phổ biến sâu rộng về chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc đầu tư, phát triển và chế biến dược 
liệu 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn.  

1.2. Xây dựng các phóng sự, bài viết, tin đăng tải lên các phương tiện thông tin 
đại chúng về kết quả thực hiện chủ trương phát triển dược liệu trên địa bàn huyện, 
gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng tạo sinh 

thái để phát triển dược liệu dưới tán rừng 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy 
ban nhân dân các xã, thị trấn; Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình Kon 
Tum, các cơ quan thông tin đại chúng.  

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; phát huy vai trò 
của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong đầu tư, 

phát triển và chế biến dược liệu 

2.1. Xây dựng Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm phải 
đưa nội dung về đầu tư, phát triển, chế biến dược liệu với mục tiêu, giải pháp và lộ 

trình cụ thể 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - 
Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân 

dân huyện (lĩnh vực y tế); Phòng Tài nguyên - Môi trường; Hạt Kiểm lâm; các đơn vị 
chủ rừng; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện.  

2.2. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham 

mưu phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện. 

2.3. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển dược liệu cấp 
huyện; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý về dược 

liệu; tổ chức lại công tác quản lý nhà nước về dược liệu theo hướng bảo đảm phân 
định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương, gắn với trách nhiệm người 

đứng đầu 

- Thời gian thực hiện: Quý IV, năm 2022. 

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng 
nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện (lĩnh vực y tế) phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển dược liệu 
cấp huyện. 

2.4. Quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, phát triển dược liệu nhất là các dự 
án có thuê rừng, đất rừng để trồng các loại dược liệu theo quy định của pháp luật. Quản 
lý, bảo tồn hiệu quả các nguồn giống dược liệu địa phương có giá trị 
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- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài 
nguyên - Môi trường, Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

thực hiện. 

3. Đầu tư phát triển dược liệu, gắn với công nghiệp chế biến và mở rộng thị 
trường tiêu thụ 

3.1. Điều tra, xác định số loài, hiện trạng, trữ lượng tại các vùng có khả năng 
phát triển dược liệu 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 7 năm 2023. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 
với Hạt Kiểm lâm và các đơn vị có liên quan. 

3.2. Tích hợp vùng trồng dược liệu tập trung vào trong Quy hoạch sử dụng đất 
thời kỳ 2021 - 2030 và Quy hoạch huyện Đăk Hà thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 gắn với cơ cấu từng loại dược liệu để thu hút đầu tư, phát triển và chế biến  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2022 và Quý I, năm 2023. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài Nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện. 

3.3. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển các vùng trồng dược liệu tập trung 
đối với các loài dược liệu đặc hữu, có thế mạnh, giá trị cao và sức tiêu thụ lớn trên 
thị trường 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị, địa phương có 
liên quan thực hiện. 

3.4. Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Quy hoạch huyện Đăk 
Hà thời kỳ 2021 - 2030, hình thành vùng trồng dược liệu tập trung và vườn ươm 

giống cây dược liệu tại huyện 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 - 2025. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị có liên quan thực hiện. 

3.5. Khuyến khích người dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi một số diện tích cây 
trồng kém hiệu quả sang trồng các dược liệu có giá trị kinh tế cao hơn; dồn đổi đất 
đai để trồng dược liệu thâm canh quy mô lớn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của 

địa phương. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị có liên quan thực hiện. 
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3.6. Nâng cao chất lượng, số lượng các sản phẩm dược liệu để đáp ứng các tiêu 
chuẩn của OCOP thứ hạng cao và tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm tỉnh, 

quốc gia. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 
với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện. 

3.7. Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp quy mô lớn, có uy tín 
thực hiện liên doanh, liên kết với người dân và các mô hình kinh tế tập thể để trồng 

và tiêu thụ dược liệu.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện. 

3.8. Thúc đẩy hình thành nhà máy, khu chế biến dược liệu. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: Căn cứ nội dung Thông báo quy hoạch và Kế hoạch sử dụng 
đất huyện Đăk Hà thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phòng Tài chính - 

Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, các đơn vị liên quan thực 
hiện. 

3.9. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dược 
liệu  công bố chất lượng, đăng ký mã số, mã vạch, kiểu dáng sản phẩm, tên thương 
mại… 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thực hiện. 

4. Thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển dược liệu 

4.1. Nghiên cứu lồng ghép các chính sách hỗ trợ sản xuất và nguồn tín dụng ưu 

đãi để tạo điều kiện cho Nhân dân nói chung, vùng đồng đồng bào dân tộc thiểu số 
nói riêng trồng và phát triển dược liệu. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Dân 
tộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính 
sách xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện. 

4.2. Nghiên cứu vận dụng và đề xuất lồng gép một số chính sách riêng, đặc thù 
của huyện phù hợp với tình hình thực tế để hỗ trợ đầu tư, phát triển và chế biến dược 
liệu.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tài chính-kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Dân 
tộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính 
sách xã hội huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện. 
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5. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển dược liệu: Quan tâm đào tạo kỹ 
năng trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản dược liệu cho người dân và người đồng 

bào dân tộc thiểu số, đảm bảo đủ khả năng tham gia liên kết vào các dự án dược liệu 
quy mô lớn. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 
với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các đơn vị liên quan 
thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn; Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và các đơn vị có liên quan căn cứ 

chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này triển khai tổ chức 
thực hiện có hiệu quả Chương trình số 59-CTr/HU ngày 04/7/2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn 
tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, phát sinh vướng mắc cần sửa 
đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, các đơn vị có liên quan chủ động đề xuất gửi về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo 
Ủy ban nhân dân huyện xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên 
quan triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này; định kỳ tổ chức kiểm tra, giám 
sát, kịp thời phát hiện, tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc 

triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển dược liệu tại các địa phương. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch 
này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b.c);  
- Thường trực HĐND huyện (b.c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để chỉ đạo); 
- Mặt trận TQ và các đoàn thể huyện (p.h); 
- Các phòng, ban chuyên môn huyện (t/h); 
- Hạt kiểm lâm huyện (t.h); 
- Các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng (t.h); 
- Chi nhánh NHCSXH huyện (t.h); 
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện (t.h); 
- UBND các xã, thị trấn (t.h); 
- LĐ, CVVP; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Trang 
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