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BÁO CÁO 

Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022; Báo cáo thống 

kê số lượng, diện tích sâm Ngọc Linh của người dân trồng trên địa bàn huyện 

trên địa bàn huyện  
 

Căn cứ Thông báo số 102/TB-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện về nội dung, thời gian Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện 

thường kỳ tháng 5 năm 2022, 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện báo cáo tình hình triển 

khai kế hoạch trồng rừng năm 2022; Báo cáo thống kê số lượng, diện tích sâm 

Ngọc Linh của người dân trồng trên địa bàn huyện, như sau: 

I. VỀ KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG NĂM 2022 

1. Công tác xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2022 

- Đến thời điểm báo cáo, 11/11 xã đã xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 

2022 (tính theo chỉ tiêu kế hoạch giao đầu năm). Cấp huyện cũng đã xây dựng 

phương án trồng rừng tập trung năm 2022 và được HĐND huyện thông qua tại 

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2021. 

- Theo Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc trồng rừng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 

tổng diện tích trồng rừng tập trung năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông là 

348 ha, tăng 48 ha so với chỉ tiêu kế hoạch giao đầu năm. Ủy ban nhân dân huyện 

đã chỉ đạo giao bổ sung chỉ tiêu cho các xã(1), đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

trồng rừng tập trung năm 2022 trên địa bàn huyện để làm cơ sở triển khai thực 

hiện.  

2. Công tác khảo sát, chuẩn bị đất trồng rừng 

- Đến thời điểm hiện tại, 11/11 xã đã triển khai khảo sát, xác định được 

348/348 ha đủ điều kiện trồng rừng. 

- Công tác chuẩn bị đất trồng rừng: Đến thời điểm hiện tại, 11/11 xã đã cơ 

bản triển khai xong công tác phát dọn thực bì.  

3. Công tác xây dựng hồ sơ thiết kế và dự toán trồng rừng năm 2022 

- Đến thời điểm báo cáo, 11/11 xã chưa xây dựng hồ sơ thiết kế và dự toán 

trồng rừng năm 2022. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã vó văn bản 

đề nghị các xã triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thẩm định, 

                                                                 
(1) Tại Công văn số 598/UBND-NN ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 

trồng rừng tập trung giai đoạn 2022-2025, theo đó có 8 xã điều chỉnh bổ sung tăng diện tích (Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, 

Đăk Tờ Kan, Đăk Hà, Măng Ri, Ngọk Lây, Tê Xăng, Văn Xuôi), 3 xã giữ nguyên diện tích (Đăk Na, Tu Mơ Rông, 

Ngọk Yêu) 
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phê duyệt hồ sơ thiết kế dự án trồng rừng, hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 

2022 (tại Công văn số 436/PNN ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về mùa vụ trồng rừng năm 2022 và một số yêu cầu 

kỹ thuật trồng rừng trên địa bàn huyện). 

4. Kiến nghị, đề xuất 

- Trên cơ sở diện tích đã rà soát đủ điều kiện trồng rừng, đề nghị các xã khẩn 

trương xây dựng hồ sơ thiết kế và dự toán trồng rừng năm 2022 trên địa bàn xã 

trình huyện phê duyệt (hồ sơ gửi qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện) để 

làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo và đảm bảo kịp thời vụ trồng. Hoàn thành 

việc thẩm định, phê duyệt trong tháng 5 năm 2022.  

II. ĐỐI VỚI BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, DIÊN TÍCH SÂM 

NGỌC LINH CỦA NGƯỜI DÂN TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

1. Về tình hình rà soát diện tích Sâm Ngọc Linh 

- Tính đến 31/12/2021 tổng diện tích sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện là 

1.193,26 ha (diện tích phát triển trong dân 37,54 ha, diện tích doanh nghiệp  trồng 

1.155,72 ha). Kế hoạch thực hiện năm 2022 là 490 ha (trồng mới trong doanh 

nghiệp là 482 ha, trồng mới trong dân là 8 ha). 

- Hiện nay các xã trên địa bàn huyện đã chuẩn bị đất để trồng mới trong dân 

năm 2022 được 10,7 ha/08 ha KH. 

- Công tác chuẩn bị giống: Hiện nay nhân dân đã tự chuẩn bị nguồn giống  

cho kế hoạch năm 2022 bằng nguồn kinh phí tự có, vốn vay ngân hàng chính sách; 

các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị nguồn giống cho kế hoạch năm 2022. 

+ Phát triển trong dân: Nhân dân đã chuẩn bị đất được 10,7 ha và xuống 

giống được 4,23 ha/8 ha KH, đạt 52,87% so với kế hoạch huyện giao  

+ Phát triển trong doanh nghiệp: Hiện nay các doanh nghiệp đã chuẩn bị 

giống đảm bảo cho kế hoạch năm 2022 với diện tích 482 ha. 

Kiến nghị, đề xuất: Đề nghị UBND các xã tiếp tục rà soát diện tích sâm 

Ngọc Linh (của các cá nhân, liên kết với các doanh nghiệp...) trên địa bàn. Tổng 

hợp  báo cáo định kỳ vào thứ 3 hàng tuần về gửi Phòng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn để tổng hợp 

2. Về chỉ tiêu phát triển dược liệu khác 

- Công tác chuẩn bị giống: Hiện nay các doanh nghiệp, người dân chuẩn bị 

đất và nguồn giống để gieo trồng đảm bảo đạt 100% Kế hoạch giao (riêng diện 

tích trong dân đăng ký: 158 ha Sơn tra; 100 ha Thảo quả của Hợp tác xã A &Y); 

bên canh việc chuẩn bị giống của các vườn ươm trên địa bàn huyện thì nhân dân 

cũng đã tự gieo ươm để chuẩn bị giống cho kế hoạch năm 2022, cụ thể: 

+ Đối với các loại cây dược liệu khác: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức xây dựng vườn ươm giống và đã 

tiến hành gieo ươm 200.000 cây sơn tra , ngoài ra nhân dân các xã cũng tự gieo 

ươm để chuẩn bị cho vụ trồng năm 2022. Đối với số cây giống dược liệu còn thiếu 

so với kế hoạch năm 2022, các xã cũng đã chủ động đặt hàng gieo ươm để phục vụ 

cho vụ trồng năm 2022. 
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- Hiện nay nhân dân đã chuẩn bị đất được 49,3 ha/58 ha KH để trồng theo 

thời vụ cây Đảng sâm và đã xuống giống được 3,2 ha (theo báo cáo của xã Tê 

Xăng 0,9 ha, xã Văn Xuôi 1,3 ha, xã Đăk Tờ Kan 1 ha), các cây dược liệu khác 

đang chuẩn bị làm đất. 

- Phát triển trồng mới trong doanh nghiệp: các doanh nghiệp tự ươm giống 

và trồng trên diện tích đã được giao, đồng thời cung ứng cho nhân dân để phát 

triển diện tích cây dược liệu trên địa bàn huyện.  

III. Về  sản xuất vụ mùa 2022: 

Hiện nay nhân dân đã và đang làm đất, đồng thời chuẩn bị giống, vật tư và 

xuống giống, gieo trồng đảm bảo lịch thời vụ, cụ thể: 

- Lúa nước vụ mùa: Nhân dân đã chuẩn bị đất được 870,6 ha/1.270 ha KH 

đạt 68,55%  với kế hoạch huyện giao, có một số xã đã xuống giống được 383 

ha/1.270 ha KH, đạt 30,16 % so với kế hoạch huyện giao. 

- Cây lúa rẫy: Nhân dân đã xuống giống được 116,8 ha/512 ha KH, đạt 

22,81% so với kế hoạch huyện giao. Nguyên nhân cây lúa rẫy chưa đạt so với kế 

hoạch là do bà con đã ý thức được tầm quan trọng và lợi ích của công tác quản lý 

và bảo vệ rừng. 

- Cây Ngô vụ mùa: Nhân dân đã xuống giống được 112,1 ha/ 209 ha KH, 

đạt 53,6% kế hoạch huyện giao, nhân dân đang tiếp tục xuống giống. 

- Cây sắn (mỳ): Nhân dân đã xuống giống được 1.610 ha/1.992 ha KH, đạt 

80,82% kế hoạch huyện giao, nhân dân đang tiếp tục xuống giống. 

- Cây cà phê nhân dân đang chuẩn bị đất, hố để trồng.( đã chuẩn bị đất được 

35 ha/41 ha KH và đã xuống giống được 1,1 ha).  

- Cây Mắc ca: theo kế hoạch được huyện giao diện tích trồng mới cây Mắc 

ca năm 2022 là 23.50 ha và nhân dân  đã chuẩn bị đất được 2,20 ha/23,50 ha KH. 

- Cây ăn quả: theo kế hoạch được huyện giao diện tích cây ăn quả trồng mới 

năm 2022 là 185 ha, nhân dân đang trong quá trình chuẩn bị đất. 

Kiến nghị, đề xuất: Đề nghị UBND xã triển khai đến các hộ dân thực hiện 

thu hoạch vụ Đông Xuân để chuẩn bị cho công tác trồng vụ Mùa. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện báo Văn Phòng HĐND-

UBND huyện biết tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:      
- UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng NN; 

- Lưu: PNN 

 KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hoàng 
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