
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /UBND-KTN         Quảng Nam, ngày    tháng 8 năm 2021
V/v triển khai thực hiện một số 
nội dung có liên quan đến lĩnh 
vực thuê môi trường để trồng 
Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

             

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và 
PTNT;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My;
- Các tổ chức thuê môi trường rừng.

Để quản lý tốt các dự án thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh và 
hoạt động trồng, khai thác gắn liền với hoạt động chế biến, kinh doanh sâm Ngọc 
Linh trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển 
khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Trong quá trình kiểm tra, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh thống nhất 

chủ trương cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh, yêu cầu các tổ 
chức kinh tế phải có Phương án, tiến độ xây dựng nhà máy chế biến trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam sử dụng nguồn nguyên liệu sâm Ngọc Linh hoặc có hợp đồng 
sơ bộ, kế hoạch cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh 
(hoặc đồng thời đáp ứng cả 02 yêu cầu nêu trên). Sau khi được UBND tỉnh 
thống nhất chủ trương cho các tổ chức thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc 
Linh (tại các Thông báo giao ban hàng tuần), Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản 
thông báo chủ trương này và hướng dẫn các tổ chức kinh tế thực hiện các thủ tục 
tiếp theo đúng quy định để thuê môi trường rừng.

Đối với các tổ chức kinh tế đã được UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử 
dụng môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh: đề nghị các tổ chức kinh tế này 
đến hết ngày 31/12/2021 phải bổ sung Phương án, tiến độ xây dựng nhà máy 
chế biến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sử dụng nguồn nguyên liệu sâm Ngọc 
Linh hoặc có hợp đồng sơ bộ, kế hoạch cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản 
xuất trên địa bàn tỉnh (hoặc đồng thời có cả 02 yêu cầu nêu trên). Các tổ chức đã 
có nhà máy chế biến đặt tại tỉnh Quảng Nam không phải thực hiện nội dung này.

- Chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, chứng minh năng lực tài chính của 
tổ chức kinh tế thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh; đảm bảo điều 
kiện thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; xác nhận hoàn thành 
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nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án của các tổ chức kinh tế thuê môi 
trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương theo 

dõi, kiểm tra việc trồng sâm Ngọc Linh và sử dụng môi trường rừng trồng sâm 
Ngọc Linh của các tổ chức kinh tế đảm bảo theo đúng tiến độ, phương án được 
duyệt và nội dung hợp đồng đã ký kết; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân thuê môi 
trường rừng triển khai trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng đúng 
quy trình kỹ thuật. Hướng dẫn phòng trừ dịch hại trên cây sâm hiệu quả, áp dụng 
triệt để biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để cây sâm sinh trưởng và phát 
triển tốt.

- Kiểm tra, giám sát nguồn gốc, xuất xứ của giống cây sâm Ngọc Linh đưa 
vào trồng của các tổ chức kinh tế thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh 
theo quy định của Luật Trồng trọt.

Trường hợp các tổ chức kinh tế thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc 
Linh sử dụng môi trường rừng không đúng quy định; Sở Nông nghiệp và PTNT 
kịp thời chấn chỉnh hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi quyết 
định phê duyệt phương án sử dụng môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh của 
các tổ chức thuê môi trường rừng. 

3. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với 
các ngành chức năng, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
kinh doanh, mua bán các sản phẩm sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh đảm bảo có 
nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng rõ ràng, đúng quy định. Kịp thời xử lý các hành 
vi gian lận thương mại, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ 
nguồn gốc, xuất xứ… theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ việc sử dụng môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh của các 
tổ chức, nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm các hành vi lợi dụng chủ trương cho thuê môi trường rừng trồng sâm 
Ngọc Linh gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất, hủy hoại cây rừng, kể cả 
cây tái sinh và khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép. Không để xảy ra tình 
trạng chặt cây rừng tự nhiên, san ủi mở đường, xây dựng các cơ sở vật chất kiên 
cố… vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp.

- Trong quá trình lựa chọn, thỏa thuận vị trí cho các tổ chức kinh tế thuê 
môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh phải xem xét nội dung Phương án, tiến 
độ xây dựng nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sử dụng nguồn 
nguyên liệu sâm Ngọc Linh hoặc có hợp đồng sơ bộ, kế hoạch cung cấp nguyên 
liệu cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh trong hồ sơ đề xuất chủ trương của 
UBND huyện.
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- Chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My chỉ được bàn giao 

hiện trường khu vực cho thuê cho tổ chức kinh tế thuê môi trường rừng để trồng 
sâm Ngọc Linh khi đã hoàn thành nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (có 
xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Kiểm tra, giám sát nguồn gốc, xuất xứ của giống cây sâm Ngọc Linh đưa 
vào trồng của các hộ gia đình, nhóm hộ và cộng đồng thuê môi trường rừng trồng 
sâm Ngọc Linh theo quy định của Luật Trồng trọt.

5. Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My
- Chỉ ký hợp đồng và bàn giao hiện trường với tổ chức thuê môi trường 

rừng khi đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 
Kiểm tra, giám sát việc sử dụng môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh trong 
lâm phận quản lý. Kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý 
nghiêm các hành vi lợi dụng chủ trương cho thuê môi trường rừng trồng sâm 
Ngọc Linh gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất, hủy hoại cây rừng, kể cả 
cây tái sinh và khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; không để xảy ra tình 
trạng chặt cây rừng tự nhiên, san ủi mở đường, xây dựng các cơ sở vật chất kiên 
cố… trong lâm phận được giao quản lý.

- Chấm dứt hợp đồng cho thuê môi trường rừng đối với các tổ chức kinh tế 
thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh khi triển khai thực hiện không đúng 
hợp đồng đã ký kết. Định kỳ hàng quý, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT về tình 
hình sử dụng môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh của các tổ chức, hộ gia đình, 
nhóm hộ và cộng đồng thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh trong lâm phận 
quản lý.

Trong hợp đồng cho thuê môi trường rừng phải nêu cụ thể trách nhiệm, 
quyền hạn của các bên, gồm cả các nội dung chỉ đạo tại văn bản này. Tuân thủ 
đúng các nội dung đã ký kết trong hợp đồng cho thuê môi trường rừng đối với các 
tổ chức kinh tế, các hộ gia đình, nhóm hộ và cộng đồng thuê môi trường rừng 
trồng sâm Ngọc Linh. 

6. Tổ chức kinh tế thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh
- Có trách nhiệm phải chứng minh năng lực tài chính hợp pháp đảm bảo 

điều kiện thực hiện dự án, việc chứng minh năng lực tài chính của tổ chức kinh tế 
thuê môi trường rừng được áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 33 
Luật Đầu tư năm 2020 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Có Phương án, tiến độ xây dựng nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh sử 
dụng nguồn nguyên liệu sâm Ngọc Linh hoặc có hợp đồng sơ bộ, kế hoạch cung 
cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh (hoặc đồng thời đáp ứng 
cả 02 yêu cầu nêu trên).

- Hoàn thành nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (có xác nhận của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước khi tiến hành công tác bàn giao hiện trường.
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- Triển khai thực hiện việc trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh theo 

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết 
định số 255/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/6/2020.

- Có trách nhiệm thực hiện sản xuất sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn Nhà nước ban hành hoặc xây dựng, công bố tiêu chuẩn của tổ chức theo quy 
định và triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật. 
Tuyệt đối không được sử dụng giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; 
không đưa vào trồng các giống không phải là sâm Ngọc Linh.

- Thực hiện đúng quy định về bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng; bảo 
vệ môi trường tại khu vực thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh theo quy 
định của pháp luật và Luật Lâm nghiệp. Trong quá trình sử dụng môi trường 
rừng không để xảy ra sạt lở, xói mòn tại khu vực thuê môi trường rừng để trồng 
sâm Ngọc Linh.

- Định kỳ hàng quý, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý 
rừng phòng hộ Nam Trà My về kết quả triển khai thực hiện việc sử dụng môi 
trường rừng của đơn vị (số lượng, nguồn gốc cây sâm Ngọc Linh đưa vào trồng, 
công tác khai thác thương phẩm của đơn vị…) trong khu vực thuê môi trường 
rừng. Chấp hành nghiêm chỉnh sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có liên 
quan khi có yêu cầu.

Trong trường hợp tổ chức thuê môi trường rừng triển khai thực hiện 
không đúng theo nội dung hợp đồng đã ký kết; không thực hiện theo đúng các 
nội dung chỉ đạo tại Công văn này, thì UBND tỉnh sẽ xem xét, thu hồi Quyết 
định phê duyệt Phương án sử dụng môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh mà 
không phải thực hiện bất kỳ nội dung nào có liên quan đến việc bồi thường hay 
đền bù cho tổ chức.

Đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Cục Quản 
lý thị trường tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Nam Trà My, Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Nam Trà My và các tổ chức thuê môi trường rừng nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
 - Như trên;
 - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - Các Sở: Công Thương, Khoa học và 
Công nghệ;
- TT Phát triển SNL và DL Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2021\Cong van\08 27 tang cuong quan ly 
cac du an thue mtr trong sam Ngoc Linh.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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