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Hà Nội, ngày     tháng     năm   

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về kế hoạch tổ chức Hội nghị 

“Đánh giá tình hình phát triển cây dược liệu trong thời gian qua và định hướng 

phát triển trong những năm tới”, thời gian dự kiến vào cuối tháng 8/2020.  

Để tổng hợp báo cáo chung cho hội nghị, Cục Trồng trọt đề nghị Sở Nông 

nghiệp và PTNT các tỉnh, thành tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình phát triển 

cây dược liệu trong thời gian qua và định hướng phát triển trong những năm tới 

của địa phương. Báo cáo tập trung vào một số nội dung chính sau: 

1. Đánh giá một số thuận lợi, khó khăn về phát triển sản xuất cây dược 

liệu tại địa phương.  

2. Diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị một số cây dược liệu chính tại 

địa phương (theo phụ lục đính kèm). 

3. Diện tích, loại cây dược liệu có liên kết sản xuất, tiêu thụ, chế biến với 

các doanh nghiệp. 

4. Một số mô hình sản xuất điển hình đạt hiệu quả kinh tế cao (giống, tiến 

bộ kỹ thuật, công nghệ áp dụng, hình thức sản xuất…).  

5. Một số cơ chế, chính sách đang được áp dụng tại địa phương để hỗ trợ 

phát triển sản xuất cây dược liệu. 

6. Định hướng, kế hoạch phát triển sản xuất một số cây dược liệu chính 

tại địa phương. 

7. Một số giải pháp trong chỉ đạo, điều hành; kiến nghị, đề xuất các giải 

pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển cây dược liệu thời gian tới. 

Thời gian gửi báo cáo về Cục Trồng trọt trước ngày 25/8/2020 (bản mềm   

gửi qua địa chỉ email: duongdungctt@gmail.com)./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CLT. 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Cường 
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