
PHỤ LỤC 

ĐỀ CƢƠNG VÀ DỰ TOÁN 
(Kèm theo Tờ trình số  265  /TTr-SNN ngày 17 /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

ĐỀ CƢƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁNCHI PHÍ 

“Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và chính sách 

khuyến khích phát triển cây dƣợc liệu gắn với chƣơng trình OCOP 

của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030” 

 

A. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ  

 

1. Sự cần thiết 

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa lý, địa hình và đất đai thuận 

lợi nên nguồn tài nguyên thực vật ở Quảng Trị rất phong phú và đa dạng. Bên 

cạnh nhóm cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp có giá trị tiêu dùng và giá trị xuất 

khẩu cao còn có nhóm các loại cây dược liệu đã được người dân trên địa bàn bảo 

tồn, đầu tư phát triển sản xuất, chế biến mang lại giá trị kinh tế cao trên thị 

trường trong và ngoài tỉnh như chè vằng, cà gai leo, tinh bột nghệ, tinh dầu các 

loại..., góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Để có những định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến, 

tiêu thụ dược liệu, đặc biệt là một số đối tượng dược liệu quý có trong tự nhiên 

trên địa bàn tỉnh phù hợp, sát đúng với thực tiễn sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị 

trường trong thời gian tới. Trong đó, đẩy mạnh liên kết sản xuất trong sản xuất, 

chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hình thành các vùng nguyên liệu mang tính hàng 

hóa, đảm bảo theo các tiêu chuẩn an toàn gắn với xây dựng, công nhận các sản 

phẩm OCOP tại các địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu cơ cấu lại sản xuất 

nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững 

gắn với xây dựng nông thôn mới... 

Do đó,việc triển khai thực hiện “Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng 

và đề xuấtchính sách khuyến khích phát triển cây dƣợc liệu gắn với chƣơng 

trình OCOP của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030” là 

hết sức cần thiết. 

2. Căn cứ pháp lý 

- Luật Dược số 34/2005/QH11 của Quốc hội nuốc CHXHXN Việt Nam 

thông qua ngày 14/6/2005; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 của Quốc hội nuốc CHXHXN Việt 

Nam thông qua ngày 15/7/2017; 

- Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng 



đến năm 2030; 

- Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính 

sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác 

dược liệu; 

- Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về Kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát 

triển dược liệu Việt Nam; 

- Thông tư số48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban 

hành danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; 

thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số 

hàng hóa; 

- Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ lao động 

thương binh và xã hội về việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn 

trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình 

thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước; 

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy 

mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng NTM; 

- Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có 

lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng 

đến năm 2025; 

- Nghị quyết số02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 

năm 2030; 

- Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành quy định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết 

toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước tại tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây 

trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. 

3. Tài liệu sử dụng 



- Kết quả một số công trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Báo cáo chuyên đề các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Niên giám thống kê năm 2019 và các tài liệu tham khảo trên mạng 

internet; 
  



B. MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI 

1. Mục tiêu  

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ cây dược liệu 

trên địa bàn tỉnh và rà soát, tổng hợp phân bố, trữ lượng một số loại dược liệu 

quý có trong tự nhiên trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng Đề án phát triển cây 

dược liệu gắn với Chương trình mỗi làng mỗi sản phẩm (OCOP) trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. 

2. Đối tƣợng, phạm vi, tiêu chí 

2.1. Đối tượng 

- Các loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm dược 

liệu trên địa bàn tỉnh; 

- Một số cá nhân, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn 

tỉnh. 

2.2. Phạm vi 

- Các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh (Bao gồm Huyện đảo Cồn Cỏ); 

- Vùng bìa rừng, vùng đệm của các Khu bảo tồn, rừng nguyên nguyên sinh, 

rừng đặc dụng. 

2.3. Tiêu chí lựa chọn vùng, cây trồng, đối tượng điều tra, khảo sát 

- Cây trồng có trong danh mục cây dược liệu được ban hành tại Thông tư 

48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế; 

- Dược liệu đang tổ chức sản xuất, chế biến tại các địa phương; 

- Một số đối tượng cây dược liệu mọc tự nhiên có giá trị kinh tế cao; 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh trên toàn tỉnh có đăng 

ký kinh doanh; 

II. NỘI DUNG 

Phần 1. BỐI CẢNH XÂY DỰNG 

1. Tình hình trong nƣớc và thế giới 

1.1. Tình hình thế giới 

1.2. Tình hình trong nước 

1.3. Tình hình trong tỉnh 

2. Các yếu tố ảnh hƣởng 

2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Vị trí địa lý 

2.1.2. Địa hình, địa thế 

2.1.3. Khí hậu 

2.1.4. Thuỷ văn 

2.1.5. Đất đai 



2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

2.2.1. Dân số,  

2.2.2. Dân tộc 

2.2.3.Lao động 

2.2.4. Kinh tế - xã hội 

2.2.5. Văn hóa, xã hội và cơ sở hạ tầng 

3. Thực trạng, phân bố và tiềm năng phát triển cây dƣợc liệu trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

3.1. Thực trạng. 

3.2. Phân bố. 

3.3. Tiềm năng phát triển 

3.4. Sản xuất và thị trường dược liệu. 

4. Thực trạng công tác quản lý và hiệu quả thực hiện các cơ chế chính sách 

5. Đánh giá chung 

5.1. Những hạn chế và khó khăn 

5.2. Những thuận lợi 

Phần 2. KẾT QUẢ 

1. Điều tra, đánh giá phân bố, trữ lượng các loại dược liệu có trong tự 

nhiên, có giá trị kinh tế cao. 

2. Phân tích giá trị sử dụng các sản phẩm dược liệu, chỉ ra được từ 10-15 

sản phẩm dược liệu tiềm năng phục vụ cho: bồi bổ sức khỏe, thực phẩm chức 

năng, thuốc, mĩ phẩm, v.v... kết hợp với chuỗi sản phẩm gắn với chương trình 

OCOP (VD: du lịch gắn với dược liệu sinh thái cộng đồng, dược liệu gắn với 

chăm sóc sức khỏe, v.v...).  

3. Đề xuất các giải pháp phát triển dược liệu trên địa bàn theo hướng xây 

dựng và công nhận các sản phẩm OCOP tại các địa phương; 

4. Nêu bật được các giải pháp đột phá về cơ chế chính sách, giải pháp, 

nguồn kinh phí, địa điểm phù hợp để thực hiện Đề án phát triển cây dược liệu 

của tỉnh. 

5. Thử nghiệm, sàng lọc sơ bộ một số hoạt tính sinh dược học của các dịch 

chiết hoặc mẫu tinh dầu thu được bao gồm tác dụng chống ung thư, chống oxi 

hóa, kháng viêm, chống vi sinh vật kiểm định… Chiết tách và đánh giá thành sơ 

bộ phần hóa học của các mẫu cây dược liệu; phân lập một số hoạt chất chính. 

6. Hiệu quả 

- Về kinh tế 

- Về xã hội 

- Về môi trường (bảo tồn đa dạng sinh học) 

7. Tổ chức thực hiện (trách nhiệm của các địa phương, đơn vị liên quan)  

Phần 3. Kết luận và kiến nghị 

1. Kết luận 



2. Kiến nghị 

III. PHƢƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ CÁC BƢỚC 

1. Phƣơng pháp thực hiện 

1.1. Phương pháp kế thừa, phân tích tài liệu 

Thu thập và phân tích các thông tin, tài liệu, số liệu thứ cấp hiện có liên 

quan đến các loài cây dược liệu. Đây là những cơ sở dữ liệu ban đầu và là nguồn 

thông tin định hướng, kiểm tra chéo cho các bước nghiên cứu tiếp theo. 

1.2. Phương pháp điều tra thực địa bằng tuyến, ô tiêu chuẩn điển hình 

- Điều tra bằng tuyến điều tra và các ô tiêu chuẩn điển hình về các loài cây 

dược liệu ở các trạng thái rừng đặc trưng để xác định phân bố và trữ lượng. 

- Điều tra trên các tuyến, gồm 2 loại: 

+ Điều tra bằng tuyến di động (ngẫu nhiên) không định trước: Đã tiến hành 

khảo sát 1 số tuyến ven theo rừng và dọc theo các suối lớn: Khe Tà Lang, Khe 

Vò và Khe Cau. 

+ Điều tra bằng tuyến xác định, vạch tuyến đi qua tất cả các trạng thái rừng 

hiện có của xã nghiên cứu. 

Việc điều tra trên các tuyến gồm: Quan sát, ghi chép, chụp ảnh, đo toạ độ 

bằng máy GPS và thu thập các mẫu vật, tiêu bản. 

- Điều tra chi tiết trên các ô tiêu chuẩn: 

+ Diện tích ô tiêu chuẩn: 1.000 m
2
 (40 x 25 m). 

+ Nội dung và kỹ thuật điều tra ô tiêu chuẩn: Lập ô tiêu chuẩn theo phương 

pháp điển hình. Trong ô quan sát, đo đếm tất cả các loài cây dược liệu, ghi vào 

biểu điều tra, theo phương pháp lập ô tiêu chuẩn của Whitaker (1972) và chỉnh 

lý theo Francisco Dallmier (1988).  

1.3. Các phương pháp điều tra xã hội học 

1.3.1. Phương pháp RRA và PRA 

Khuynh hướng tham dự cộng đồng (community participation) được biết 

đến vào những năm 1930, nhưng nổi bật hơn là sau chiến tranh thế giới thứ II. 

Có một sự khác biệt giữa các cộng đồng ở nông thôn và thành thị giữa các nhóm 

dân tộc ít người và các nhóm khu vực và giữa các cộng đồng với những lối sống 

và hệ giá trị khác nhau. Sự khác biệt này chỉ có thể vượt qua bằng chính ảnh 

hưởng của cộng đồng tới những dịch vụ mà họ được cung cấp và chính quần 

chúng phải có vai trò của mình trong hệ thống. Đó là một hệ thống tổ chức xã 

hội phát huy sự hợp tác, tương trợ trong các cộng đồng nhằm huy động một cách 

có hiệu quả nguồn lực để giải quyết những vấn đề có lợi ích về thiên nhiên và 

môi trường chung. 

RRA (Rapid Rural Appraisal): Đây là phương pháp thu thập thông tin kết 

hợp nhiều kỹ thuật thu thập tài liệu khác như quan sát thực tế, phỏng vấn không 

chính thức, thu lượm các tài liệu đã công bố. 

PRA (Participatory Rural Appraisal): Phương pháp đánh giá nông thôn có 

sự tham gia của người dân. 



1.3.2. Phương pháp phỏng vấn sâu 

Phỏng vấn sâu các già làng, trưởng bản, những người có kinh nghiệm trong 

cộng đồng để tìm hiểu, nghiên cứu về truyền thống, kiến thức bản địa và vai trò 

của các loài cây dược liệu đối với cộng đồng. 

1.3.3. Phương pháp quan sát có sự tham gia (Participatory Observation) 

Phương pháp này dùng để bổ trợ cho những phương pháp nói trên. Nền 

tảng là 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), tức là trong quá trình nghiên cứu 

thực địa, nhóm điều tra sẽ ở tại nhà dân để phỏng vấn họ, đồng thời quan sát và 

tham gia vào những hoạt động liên quan đến vấn đề nghiên cứu để hiểu sâu 

những vấn đề người dân đề cập đến khi trả lời phỏng vấn.  

1.4. Các công cụ phân tích thông tin, số liệu 

Quá trình xử lý và phân tích thông tin được thực hiện bằng máy tính theo 

các phương pháp thống kê mô tả, so sánh các mẫu quan sát, thống kê phân tích, 

phân tích logic bằng chương trình SPSS 10.0. 

Việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức sử dụng công cụ 

là sơ đồ SWOT, sơ đồ hai mảng (phân tích khó khăn, giải pháp), phân tích 5 

nguyên nhân (5WHYs) để phân tích các yếu tố có liên quan đến quản lý và sử 

dụng thực vật LSNG. 

1.5. Mời chuyên gia: Mời các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm về 

cây dược liệu tư vấn trong quá tình triển khai. 

1.6. Phương pháp thu hái, xử lí mẫu: Các mẫu thực vật được thu đúng theo 

qui trình chuẩn, được định tên khoa học, lưu giữ tiêu bản và xử lý mẫu như diệt 

nấm men, nấm mốc, sấy khô và ngâm chiết theo như qui trình chung. 

1.7. Phương pháp tạo các dịch chiết, phân lập các hoạt chất chính, xác định 

sơ bộ hàm lượngsaponin tổng của mẫu sâm cũng như phương pháp chưng cất 

thu tinh dầu, xác định tính chất lý hóa cũng như hàm lượng và thành phần hóa 

học của tinh dầu trong mẫutheo đúng các qui trình tối ưu đãđược công bố. 

1.8. Phương pháp xác định cấu trúc: Các hoạt chất chính phân lập được có 

thể được xác định cấu trúc bằng các phương pháp phổ hiện đại như phổ hồng 

ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng. 

1.9. Các phương pháp đánh giá hoạt tính sinh họcin vitro là những phương 

pháp đã được chuẩn hóa và áp dụng từ nhiều năm nay bởi Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam. 

2. Trình tự các bƣớc 

2.1. Công tác chuẩn bị 

- Thu thập tài liệu, bản đồ liên quan, gồm: 

+ Danh mục các loại, sản phẩm dược liệu trên địa bàn tỉnh; 

+ Quy mô, năng suất, sản lượng, vùng phân bố và trữ lượng các loại dược 

liệu trên địa bàn; 

+ Đặc điểm thực vật học, yêu cầu sinh thái phù hợp; 

+ Các thông tin về nghiên cứu (dự án, đề tài khoa học công nghệ, mô 



hình…), quy hoạch của địa phương, trung ương đối với cây dược liệu trên địa 

bàn. 

+ Các tài liệu khác có liên quan. 

- Xây dựng Đề cương kỹ thuật và lập dự toán kinh phí. 

- Thiết kế kỹ thuật. 

- Làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh để báo cáo kế hoạch triển 

khai và thống nhất biện pháp kỹ thuật, tổ chức phối hợp giữa các bên. 

- Chuẩn bị vật tư, kỹ thuật, đời sống. 

- Làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh để báo cáo kế hoạch triển 

khai và thống nhất biện pháp kỹ thuật, tổ chức phối hợp giữa các bên. 

2.2. Triển khai (ngoại nghiệp) 

- Sơ thám, làm thủ tục hành chính với địa phương (tỉnh) 

- Di chuyển quân trong khu điều tra 

- Mở tuyến điều tra 

- Điều tra cây dược liệu trên tuyến, ÔTC 

- Điều tra dân sinh, kinh tế xã hội cấp tỉnh 

- Phỏng vấn hộ dân. 

- Điều tra, đánh giá các biện pháp kỹ thuật tác động 

- Thu thập các chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật 

- Khảo sát hệ thống quản lý, tổ chức liên quan đến cây dược liệu 

- Khảo sát năng lực hoạt động của các cơ sở khai thác, chế biến dược liệu 

- Khảo sát, đánh giá hiệu quả các dự án phát triển cây dược liệu 

- Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế chính sách 

- Khảo sát mô hình sản xuất kinh doanh cây dược liệu 

- Khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm 

- Thu thập tư liệu hiện có tại địa phương 

- Kiểm tra, nghiệm thu phần ngoại nghiệp (% x số công ngoại nghiệp) 

- Thống nhất số liệu với đơn vị cơ sở và địa phương 

2.3. Tính toán, tổng hợp số liệu (Nội nghiệp) 

- Nhập số liệu theo các biểu điều tra. 

- Tính toán tài liệu điều tra cây dược liệu trên tuyến, ÔTC 

- Tính toán thống kê các loại biểu khác. 

- Xây dựng sơ đồ phân bố các loài cây dược liệu chính (khoảng 10 loài) 

- Số hoá bản đồ phân bố một số loài cây dược liệu chính cấp tỉnh (tỷ lệ 

1/100.000) trên cơ sở kế thừa bản đồ hiện trạng rừng của tỉnh năm 2020. 

- In ấn và kiểm tra bản đồ tỷ lệ 1/100.000 

- Phân tích tổng hợp số liệu phục vụ viết báo cáo. 

- Xây dựng báo cáo. 



- Tổ chức Hội nghị thông qua. Sau khi đã điều chỉnh bản đồ và số liệu; Sở 

Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp với các cơ quan liên quan (các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, các ban quản lý Khu bảo tồn) để thông qua. 

- Chỉnh sửa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

- In ấn, giao nộp tài liệu 

2.4. Khảo sát, đánh giá và sàng lọc sơ bộ thành phần hóa học, hoạt tính sinh 

dược học của một số cây dược liệu chủ chốt 

- Thu hái mẫu cây dược liệu, phơi sấy khô và nghiền nhỏ,định tên khoa học 

và giữ lại tiêu bản. 

- Tạo các dịch chiết thích hợp (hexane, ethylacetate, methanol, chloroform) 

đối với mẫu sâm và chưng cất thu mẫu tinh dầu đối với dược liệu lấy tinh dầu. 

- Đánh giá sơ bộ thành phần hóa học của các dịch chiết, xác định hàm 

lượng saponin tổng và phân lập một số hoạt chất chính trong mẫu sâm, xác định 

cấu trúc (nếu cần thiết). 

- Khảo sát chất lượng nguyên liệu của mẫu dược liệu lấy tinh dầu, xác định 

chỉ tiêu lý hóa, hàm lượng tinh dầu cũng như thành phần hóa học của tinh dầu có 

trong mẫu dược liệu. 

- Đánh giá hoạt tính sinh học của các dịch chiết và tinh dầu thu được như 

hoạt tính chống ung thư, chống oxi hóa, kháng viêm hay kháng vi sinh vật kiểm 

định... 

- Tổng hợp phân tích kết quả nghiên cứu và chuẩn bị cho báo cáo tổng kết. 



C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, TIẾN ĐỘ  

VÀ SẢN PHẨM HOÀN THÀNH 

 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Quảng Trị.  

2. Cơ quan thẩm định trình phê duyệt: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng 

Trị.  

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. 

4. Đơn vị trực tiếp thực hiện: Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông 

- lâm tỉnh Quảng Trị. 

5. Cơ quan phối hợp: Trường ĐH Y Dược Huế, Viện dược liệu Việt Nam, 

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam, Ban chỉ đạo OCOP, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Sở ban  

ngành liên quan, Hội nông dân, Hội đông y các địa phương, Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật Quảng Trị. 

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

- Xây dựng đề cương và dự toán: Tháng 6-8/2020. 

- Điều tra, khảo sát ngoại nghiệp: Từ tháng 9 đến tháng 12/2020. 

- Xử lý nội nghiệp và xây dựng báo cáo: Từ tháng 01 đến tháng 4/2021. 

- Trình thẩm định, phê duyệt: Tháng 5/2021. 

III. SẢN PHẨM 

1. Báo cáo “Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và Chính sách khuyến 

khích phát triển cây dược liệu gắn với chương trình OCOP của tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030”: 15 bản.  

2. Sản phẩm kết quả chiết tách xác định thành phần hóa học sơ bộ, phân lập 

một số hoạt chất chính và đánh giá thử nghiệm hoạt tính sinh dược học của một 

số dược liệu tiềm năng. 

3. Tập phụ biểu số liệu.  

4. Bản đồ phân bố các loài cây dược liệu chủ yếu cấp tỉnh, tỷ lệ 1/100.000: 5 bản. 

5. Đĩa CD ghi lại toàn bộ thuyết minh, các phụ biểu, bản đồ: 02 đĩa. 

  



D. DỰ TOÁN KINH PHÍ 

 

1. Căn cứ pháp lý lập dự toán 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ 

tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;  

- Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 về thời 

giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 

về tiền lương; 

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/01/2005 của Liên Bộ: 

Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 204/2004/NĐ-CP; 

- Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc ban hành Định mức lao động trong công tác điều tra 

qui hoạch rừng;  

- Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong 

nước làm cơ sở  dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp 

đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước; 

- Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc ban hành quy định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán 

kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước tại tỉnh Quảng Trị; 

- Công văn số 363/UBND-NN ngày 06/2/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc khảo sát, đánh giá hiện trạng cây dược liệu; 

- Căn cứ khối lượng công việc và các hạng mục công việc cần thực hiện 

theo Đề cương kỹ thuật của công trình, 

2. Dự toán công trình 

Tổng chi phí “Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và Chính sách khuyến 

khích phát triển cây dược liệu gắn với chương trình COP của tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030” là 993.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi 

ba triệu đồng chẵn), trong đó: 

TT Hạng mục 
Thành tiền 

(đồng) 

1 Chi phí nhân công 717.232.916 

- Chi phí công tác chuẩn bị 15.558.134 

- Chi phí nhân công điều tra khảo sát ở thực địa 465.532.660 

- Chi phí nhân công nội nghiệp 128.882.232 



- Công phục vụ 34.561.154 

- Công quản lý 72.698.736 

2 Chi phí phân tích dược liệu 150.000.000 

- Chi phí thu hái, xử lí các mẫu dược liệu 4.917.000 

- 
Chi phí nghiên cứu qui trình tạo các dịch chiết của các mẫu 

dược liệu và chưng cất thu tinh dầu 
9.983.000 

- 
Chi phí phân lập các hoạt chất chính, xác định cấu trúc và 

xác định hàm lượng saponin tổng từ mẫu dược liệu sâm 
29.055.000 

- 
Chi phí xác đinh tính chất lí hóa, hàm lượng tinh dầu và 

thành phần hóa học sơ bộ của tinh dầu trong mẫu dược liệu 
9.983.000 

- 
Chi phí nghiên cứu, sàng lọc và đánh giá hoạt tính sinh 

dược học của các dịch chiết và tinh dầu từ mẫu dược liệu 
46.488.000 

- Chi phí tổng hợp, phân tích dữ liệu và làm báo cáo tổng kết 4.917.000 

- Chi mua vật tư, hóa chất 37.157.000 

- Chi phí quản lý 7.500.000 

3 Thuế giá trị gia tăng (10%) 86.723.292 

4 Giá trị dự toán sau thuế 953.956.208 

5 Chi phí thuê chuyên gia 39.000.000 

* Tổng cộng dự toán 992.956.208 

- Tổng dự toán lấy tròn 993.000.000 

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh. 
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