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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu tư, phát triển  

và chế biến dược liệu năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy 

Kính gửi: Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-ĐGS ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Đoàn 

Giám sát về việc giám sát tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng 

rừng; chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn 

tỉnh năm 2022; Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy báo cáo cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Điều kiện tự nhiên 

- Về địa hình: Huyện Kon Rẫy mang nét đặc trưng của địa hình vùng Tây 

Nguyên với các dạng địa hình như bậc núi thấp, sông, suối, địa hình dốc, được 

chia 03 dạng địa hình chính: Địa hình núi cao dốc phân bố chủ yếu ở các xã Đăk 

Pne, Đăk Kôi và phía bắc xã Đăk Ruồng; Địa hình gò đồi phân bố chủ yếu ở 

phía Tây xã Đăk Ruồng, phía Bắc xã Đăk Tờ Re, xã Tân Lập; Địa hình thung 

lũng đồng bằng phân bố rải dọc theo hệ thống các sông Đăk Bla, Đăk Akôi, Đăk 

Snghé, Đăk Pne.  

- Về đất đai, thổ nhưỡng: Đất phù sa ngòi suối (Py), Đất nâu vàng trên 

phù sa cổ (Fp), Đất xám trên đá Mắc ma axít, Đất vàng đỏ trên đá Mắc ma xít, 

Đất mùn vàng đỏ trên núi và trên đá biến chất, Đất thung lũng dốc tụ các loại 

đất này phù hợp cho việc canh tác các loại cây lươg thực, cây hàng năm, cây 

công nghiệp như: cao su, cà phê, tiêu, các cây lâu năm khác. Một số địa hình 

hiểm trở, dốc cao chia cắt mạnh nên phần lớn diện tích này là rừng, chủ yếu 

dành cho ngành lâm nghiệp để bảo vệ rừng đầu nguồn. 

- Về khí hậu: Nằm ở tiểu vùng khí hậu Tây Trường Sơn, thuộc vùng khí 

hậu nhiệt đới vùng trung Kon Tum. Đặc điểm khí hậu ở nhiệt độ gió mùa, phân 

hóa đa dạng theo địa hình, thổ nhưỡng đã sinh ra các loại thực vật đa dạng và 

phong phú thích hợp cho việc phát triển các loại cây công nghiệp lâu năm và 

cây lâm nghiệp. 

Với điều kiện đất đai thổ nhưỡng, khí hậu thủy văn của huyện như trên, 

vào mùa khô kéo dài (trong 6 tháng), cuối mùa khô thường nắng nóng khô hanh 

kéo dài. Mùa mưa tập trung với cường độ lớn nên biện pháp trồng rừng, khoanh 

nuôi phục hồi tái sinh rừng là chính. Bên cạnh đó, khoanh nuôi bảo tồn cây dược 

liệu bản địa sẵn có dưới tán rừng (mật nhân), không phù hợp cho việc trồng các 

loại dược liệu có giá trị kinh tế cao như: Sâm Ngọc Linh, Sâm dây... 

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

- Tổng giá trị sản xuất thực hiện đến tháng 9/2022 là 1.250 tỷ đồng; ước 

đến 31/12/2022, tổng giá trị sản xuất 1.740 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch, tăng 
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12,8% so với cùng kỳ; trong đó: Nông lâm - Thủy sản tăng 9,1%, Công nghiệp - 

Xây dựng tăng 19,2%, Thương mại - Dịch vụ tăng 12,4% so với cùng kỳ.  

- Tổng diện tích gieo trồng thực hiện đến tháng 9/2022 là 12.783 ha; ước 

đến 31/12/2022, tổng diện tích gieo trồng là 12.797 ha/12.752 ha, đạt 100,3% kế 

hoạch. Trong đó, diện tích cây hàng năm ước đạt 6.790 ha/6.817 ha, đạt 99,6% kế 

hoạch; diện tích cây lâu năm đạt 5.867 ha/5.820 ha đạt 100,8%; diện tích cây 

khác 3.143 ha/3.233 ha, đạt 97,2% kế hoạch. Đã trồng mới 410,9 ha cây ăn quả, 

đạt 108,1% kế hoạch; cây mắc ca trồng mới 80,4 ha(1), đạt 100,44% kế hoạch và 

56,8 ha cây dược liệu(2) (sâm dây, đương quy, đinh lăng và các loại cây dược 

liệu gia vị khác), đạt 113,6% kế hoạch.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác triển khai thực hiện 

1.1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển và chế 

biến dược liệu 

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển dược liệu trên địa bàn theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Chương trình số 90-CTr/HU ngày 07/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đã đề ra. Trong thời gian qua, UBND huyện đã ban hành các văn bản 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trực tiếp đến công tác  

trồng và phát triển dược liệu trên địa bàn. Tổ chức nhiều buổi làm việc trực 

tiếp giữa lãnh đạo UBND huyện với các cơ quan, đơn vị, địa phương để thống 

nhất nội dung, kế hoạch, giải pháp và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc khi triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, thông qua các cuộc họp 

giao ban tuần, tháng, UBND huyện cũng thường xuyên quan tâm để lãnh, chỉ 

đạo triển khai các nội dung liên quan đến việc phát triển dược liệu trên địa 

bàn huyện. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các tổ công tác của xã, phân công 

phụ trách đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ kỹ 

thuật trong công tác trồng và phát triển dược liệu. Thành lập 06 tổ công tác 

cấp huyện phối hợp cùng với các tổ của xã để hướng dẫn, hỗ trợ công tác 

trồng và phát triển dược liệu tại địa bàn các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp UBND các xã, thị trấn 

triển khai rà soát diện tích đất trồng và khoanh nuôi dược liệu; vận động Nhân 

dân tham gia liên kết với các doanh nghiệp để trồng và phát triển dược liệu, 

đồng thời ban hành kế hoạch phát triển dược liệu trên địa bàn(3); phân công 

nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ 

                                           
(1)  Xã Đăk Kôi 5,8 ha, Đăk Ruồng 12,1 ha, Đăk Tơ Lung 8 ha, Đăk Tờ Re 11,5 ha, Tân Lập 12,5 ha, thị trấn 7,2 

ha, Đăk Pne: 23,3 ha. 
(2) Xã Đăk Kôi 6,6 ha, Đăk Ruồng 7,3 ha, Đăk Tơ Lung 4,6 ha, Đăk Tờ Re 13,6 ha, Tân Lập 8,0 ha; thị trấn 6,7 

ha, Đăk Pne: 10 ha. 
(3) Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10/02/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về phát triển lâm nghiệp theo hướng 

bền vững trên địa bàn huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/02/2021 của 

UBND huyện về việc phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và 

tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021-2025.  
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chức triển khai thực hiện. 

- Chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác trồng và phát triển 

dược liệu trên địa bàn huyện giữa phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện với Hạt Kiểm lâm và UBND các xã, thị trấn. 

1.2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Để triển khai có hiệu quả công tác phát triển dược liệu trên địa bàn, 

huyện luôn xác định chủ thể, vai trò của người dân (đối tượng hưởng lợi trực 

tiếp) tham gia là yếu tố quyết định đến việc thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

Do vậy, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, 

phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương (như: thông qua kênh đài 

phát thanh của xã, trang mạng xã hội của địa phương, các buổi họp thôn, xã,...) 

để người dân hiểu, thấy được những lợi ích lâu dài của công tác phát triển dược 

liệu và ủng hộ, tham gia phát triển dược liệu, chuyển đổi một số loại cây trồng 

có năng suất thấp, chưa hiệu quả sang trồng và phát triển dược liệu.  

- UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động và 

hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong công tác trồng và phát triển dược liệu trên 

địa bàn. 

- Chỉ đạo xây dựng và ký kết, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa 

Hạt Kiểm lâm, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện với UBND 

các xã, thị trấn trông công tác triển khai trồng rừng và phát triển dược liệu trên 

địa bàn huyện. 

1.3. Việc giao chỉ tiêu phát triển dược liệu 

Trên cơ sở quyết định, kế hoạch của tỉnh về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, 

xã hội hàng năm(4). Trong đó có chỉ tiêu về phát triển dược liệu, UBND huyện đã 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê diện 

tích có khả năng phát triển dược liệu để làm cơ sở phân bổ, giao chỉ tiêu thực hiện 

phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng địa bàn. Cụ thể: 

- Chỉ tiêu phát triển dược liệu năm 2021 là: 50 ha(5). 

- Chỉ tiêu phát triển dược liệu năm 2022 là: 115 ha(6) (trong đó: Trồng 

mới: 50 ha và khoanh nuôi: 65 ha). 

1.4. Công tác chuẩn bị giống: Các loài cây dược liệu chính trên địa bàn 

huyện như Nghệ vàng, Đinh lăng, Hà thủ ô, Sâm cau, Ba kích.... Nguồn giống 

chủ yếu có tại địa phương và trong tự nhiên. 

1.5. Công tác chuẩn bị đất, đất rừng để trồng dược liệu  

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện, Kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; UBND các xã, 

                                           
(4) Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2021của UBND tỉnh Kon Tum V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.  
(5) Quyết định 584/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và Quyết định 336/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND 

huyện Kon Rẫy. 
(6) Quyết định 612/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 và Quyết định 758/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND 

huyện Kon Rẫy. 
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thị trấn tổ chức rà soát quỹ đất để triển khai kịp thời, đạt hiệu quả công tác phát 

triển dược liệu theo kế hoạch của UBND tỉnh và UBND huyện giao. 

Việc phát triển dược liệu trên địa bàn huyện còn mang tính tự phát, nhỏ 

lẻ, manh mún trong Nhân dân. Chưa có các nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ 

thuật và công nghệ trong phát triển, chế biến dược liệu nên hiệu quả chưa cao, 

chưa thu hút được người dân tham gia phát triển dược liệu. Trên địa bàn chưa có 

diện tích rừng, đất rừng các dự án thuê để trồng dược liệu dưới tán rừng. 

1.6. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thông qua các cuộc họp xã, 

thôn với các nội dung phong phú, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa 

phương để người dân hiểu và tham gia phát triển dược liệu.  

- Chỉ đạo Phòng NN&PTNT huyện; UBND các xã, thị trấn thường 

xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác trồng và phát triển dược liệu trên địa bàn 

huyện, theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh hại để có giải 

pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. 

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu tư, phát triển dược liệu 

2.1. Về thực hiện chỉ tiêu trồng dược liệu 

Trên cơ sở quyết định, kế hoạch của tỉnh về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, 

xã hội hàng năm(7). UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với 

các địa phương tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về phát triển dược liệu phù hợp với 

điều kiện, tình hình thực tế của từng địa bàn. Cụ thể: 

- Năm 2021: 

Stt Xã, thị trấn ĐVT 
Kế hoạch 

giao 2022 

Diện tích đã 

thực hiện 
Ghi chú 

1 Đăk Pne Ha 10,20 3,40   

2 Đăk Kôi Ha 12,70 6,20   

3 Đăk Tờ Re Ha 8,70 50,70   

4 Đăk Ruồng Ha 3,80 3,80   

5 Đăk Tơ Lung Ha 7,00 0,00   

6 Tân Lập Ha 3,30 0,26   

7 Thị trấn Đăk Rve Ha 4,30 0,30   

  Tổng:   50,00 64,66   

- Năm 2022: 

Stt Xã, thị trấn ĐVT Kế hoạch Diện tích đã Ghi chú 

                                           
(7) Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2021của UBND tỉnh Kon Tum V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.  
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giao 2022 thực hiện 

1 Đăk Pne Ha 9,00 10,00   

2 Đăk Kôi Ha 5,00 6,60   

3 Đăk Tờ Re Ha 13,00 13,40   

4 Đăk Ruồng Ha 6,50 4,70   

5 Đăk Tơ Lung Ha 4,50 4,50   

6 Tân Lập Ha 6,00 6,00   

7 Thị trấn Đăk Rve Ha 6,00 5,50   

  Tổng:   50,00 50,70   

2.2. Chỉ tiêu về chế biến, tiêu thụ dược liệu 

Thực hiện Chương trình số 90-CTr/HU ngày 07/6/2018 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 02/3/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp &PTNT chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế 

hoạch phát triển cây dược liệu. Tuy nhiên, ngành dược liệu của huyện trong thời 

gian qua phát triển còn chậm, giá trị thấp, việc đầu tư phát triển, chế biến và tiêu 

thụ dược liệu còn hạn chế. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong năm 2021 và 2022, UBND huyện triển khai kịp thời các văn bản 

chỉ đạo của các cấp, các ngành; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phát 

triển dược liệu. 

- Hầu hết các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan đã xây dựng và tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch phát triển dược liệu trên địa bàn; thành 

lập các tổ công tác cấp xã, phân công phụ trách đến từng hộ dân để tuyên 

truyền, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong công tác trồng và phát 

triển dược liệu. Thành lập 06 tổ công tác cấp huyện phối hợp cùng với các tổ 

của xã để hướng dẫn, hỗ trợ công tác trồng và phát triển dược liệu tại địa bàn 

các xã, thị trấn. 

2. Những khó khăn, vướng mắc và hạn chế 

- Diện tích trồng dược liệu của các hộ dân nằm rải rác, manh mún, không 

tập trung, đường giao thông đi lại nên khó khăn trong công tác kiểm tra, hướng 

dẫn kỹ thuật... 

- Công tác vận động người dân chuyển đổi từ diện tích cây hàng năm qua 

trồng dược liệu còn gặp nhiều khó khăn. 

3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và hạn chế 

a. Nguyên nhân khách quan 
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- Thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường cũng làm ảnh hưởng đến công 

tác trồng và phát triển dược liệu. Mặt khác, tiềm năng, lợi thể để phát triển 

ngành dược liệu ở địa phương hạn chế. 

- Chưa có chính sách để hỗ trợ địa phương và người dân trong việc thực 

hiện công tác phát triển dược liệu. 

b. Nguyên nhân chủ quan: UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản 

chỉ đạo trong công tác phát triển dược liệu nhưng một số địa phương vẫn 

chưa quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện; 

một số hộ dân chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển dược liệu nên 

chưa tích cực tham gia. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NĂM 2023 VÀ 

GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; các ban ngành 

đoàn thể triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực 

tham gia trong công tác phát triển dược liệu trên địa bàn, phấn đấu đạt các chỉ 

tiêu của Nghị quyết đã đề ra. 

- Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Bộ, ngành Trung ương, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh về phát triển dược liệu trên địa bàn. 

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phát triển dược liệu qua hệ 

thống truyền thanh của các địa phương và các cuộc họp thôn, xã... Tăng cường 

đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tập trung hoàn thành chỉ 

tiêu phát triển dược liệu trên địa bàn.  

- Xây dựng và ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ phát triển dược 

liệu, thành lập tổ chỉ đạo phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã xuống tận 

thôn, làng, hộ gia đình thường xuyên triển khai công tác kiểm tra, hướng dẫn tại 

nơi trồng và phát triển dược liệu. Kiểm soát chặt chẽ các loại sâu bệnh hại. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về kết quả khai thực hiện 

chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu năm 2022 trên địa bàn 

huyện./. 

Nơi nhận:                                                  
- Như trên (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Sở NN&PTNT tỉnh (b/c); 

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Thuỷ 
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