UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG
HĐ ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tu Mơ Rông, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Về việc đánh giá lại tài sản cây Sâm Ngọc Linh
ở Khu căn cứ Cách mạng Tỉnh ủy Kon Tum (tại xã Măng Ri)
Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND(CT) ngày 10/6/2022 của UBND
Huyện Tu Mơ Rông về việc thành lập Hội đồng đánh giá lại tài sản cây Sâm
Ngọc Linh ở khu căn cứ Cách mạng tỉnh ủy Kon Tum Tại xã Măng Ri;
Căn cứ Giấy mời số 06/GM-TCKH ngày 13/6/2022 của Hội đồng đánh giá
lại tài sản
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 14/6/2022;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện;
Hội đồng đánh giá lại tài sản cây Sâm Ngọc Linh ở khu căn cứ Cách mạng
tỉnh ủy Kon Tum Tại xã Măng Ri báo cáo về việc đánh giá lại tài sản cây Sâm
Ngọc Linh ở Khu căn cứ Cách mạng Tỉnh ủy Kon Tum (tại xã Măng Ri), cụ thể
như sau:
1. Kết quả kiểm kê:
- Vị trí vườn: tại một phần khoảnh 5, 6, 8, 9 tiểu khu 218 thuộc xã Măng
Ry.
- Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cây trên vườn (không tính số cây ngủ
đông) là 3.794 cây (Trong đó: khu 1 có 39 luống tổng: 882 cây, bao gồm: 462
cây 4 tuổi, 420 cây 3 tuổi. Khu 2 có 69 luống tổng: 1.960 cây bao gồm: 1.406 cây
3 tuổi, 512 cây 4 tuổi, 31 cây 5 tuổi, 11 cây 6 tuổi. Khu 3 có 27 luống tổng: 952
cây trong đó 281 cây 2 tuổi, 226 cây 5 tuổi, 335 cây từ 7-10 tuổi và 110 cây gãy
vụn có độ tuổi từ 7 đến 10 tuổi.
- Di chuyển 17 luống bị bệnh ở khu 3 trồng ở giá thể mới (đã được xử lý
đất, tạo mùn...) với số lượng cụ thể 105 củ có mầm (độ tuổi từ 5 tuổi trở lên), 44
cây 1 tuổi, 101 cây từ 7 đến 10 tuổi, 58 cây 5 tuổi, 27 cây 10 tuổi và 110 củ gãy
vụn không còn khả năng sinh trưởng phát triển. (Có biên bản di dời kèm theo)
- Số lượng hạt thu năm 2021 là 2.434 hạt (được gieo ươm ngày 19/9/2022)
đã nảy mầm tỷ lệ đạt 90% tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh vàng lá, số
lượng cây này hiện không đánh giá được vì lá đã bi rụi hết, đã tiến hành xử lý
phun thuốc.
2. Đề xuất, kiến nghị:
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- Để thuận tiện trong quá trình theo dõi và quản lý vườn sâm, kính đề xuất
UBND huyện chỉ đạo UBND xã Măng Ry gắn bảng đánh số thứ tự các khu và
các luống theo sơ đồ, vị trí.
- Để thuận tiện trong quá trình theo dõi và quản lý vườn sâm, kính đề xuất
UBND huyện chỉ đạo UBND xã Măng Ry phối hợp với các đơn vị viết phương
án quản lý, bảo vệ vườn sâm, theo giỏi và kiểm kê hàng năm.
- Để việc công tác phòng ngừa sâu bệnh được đảm bảo, kính đề đề xuất
UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện sớm tham mưu xây
dựng Phương án làm khung, mái che cho các luống sâm Ngọc Linh trình UBND
huyện phê duyệt.
(Có Biên bản làm việc kèm theo)
Trên đây là về việc đánh giá lại tài sản (cây Sâm Ngọc Linh) ở Khu căn cứ
Cách mạng Tỉnh ủy Kon Tum (tại xã Măng Ri) của Hội đồng đánh giá lại tài sản
huyện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Lưu: TCKH.
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