
 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa; 

- Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông. 

- Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Hãn; Bến Hải; Hướng 

Hóa – ĐaKrông. 

 

Thực hiện công văn số 363/UBND-NN ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc về điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. Để 

có số liệu xây dựng Đề án “Khuyến khích phát triển cây dược liệu gắn với 

chương trình OCOP của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 

2030”; Để thu thập đầy đủ thông tin phục vụ xây dựng Đề án, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị liên quan chỉ đạo các 

phòng ban chuyên môn, chính quyền cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng cây dược 

liệu trên địa bàn theo nội dung tại Phụ lục đính kèm. 

Để kịp thời tổng hợp xây dựng Đề án đảm bảo tiến độ, đề nghị UBND các 

huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan, quan tâm chỉ đạo, báo cáo kết quả 

bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT (270 Hùng Vương, Thành phố Đông 

Hà) và bản mềm qua địa chỉ Email: phongtrongtrotqt@gmail.com trước ngày 15 

tháng 9 năm 2020./. 
 

Nơi nhận:                                                                     

- Như trên;    

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, 

Phòng kinh tế thành phố, thị xã;                                                                                  

- GĐ Sở, các PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền, 

Nguyễn Hồng Phương; 

- Phòng KHTC Sở; 

- Trung tâm ĐTQHTKNL; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
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Nguyễn Hồng Phương 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1476  /SNN-TTBVTV 

V/v thu thập số liệu xây dựng Đề án 

“ Khuyến khích phát triển cây dược 

liệu gắn với chương trình OCOP  

của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn  

2021 - 2025, tầm nhìn 2030” 

Quảng Trị, ngày   12  tháng 8 năm 2020 

mailto:phongtrongtrotqt@gmail.com


Phụ lục 

BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÂY DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN 

(Kèm theo công văn số  1476 /SNN-TTBVTV ngày 12 tháng 8 năm 2020  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

I. Thực trạng về các loại dược liệu được trồng trọt, chế biến trên địa bàn 

- Chủng loại, nơi sản xuất (thôn/xã), diện tích, năng suất, sản lượng; 

- Tình hình chế biến, tiêu thụ: Số cơ sở sản xuất, chế biến (quy mô, công suất, 

chủng loại…), thị trường tiêu thụ; 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế. 

II. Thực trạng về các loại dược liệu phát triển tự nhiên trên địa bàn 

- Chủng loại, Phân bố (thôn/xã), ước trữ lượng; 

- Tình hình thu hái, bảo tồn 

- Giá trị kinh tế, sức khỏe… 

III. Đánh giá chung về phát triển dược liệu trên địa bàn 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn 

3. Cơ hội, thách thức 

4. Định hướng phát triển của địa phương 

- Loại cây dược liệu 

- Quy mô 

- Phương thức phát triển (tập trung, nhỏ lẻ….) 

- Giải pháp phát triển: Trong đó có đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để phát 

triển cây dược liệu gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh (Những khâu khó, 

việc khó cần sự hỗ trợ của nhà nước). 

IV. Các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến cây dược liệu do địa 

phương, đơn vị chủ trì (Nếu có): 

Cung cấp thông tin tài liệu, kết quả về các nghiên cứu liên quan đến cây dược 

liệu do cơ quan, đơn vị chủ trì hoặc phối hợp với các Tổ chức/cá nhân thực hiện 

nghiên cứu. 

V. Danh mục các loài dược liệu theo Phụ lục 1, Thông tư 48/TT-BYT 

ngày 28/12/2018 của Bộ y tế (Khảo sát sự phân bố, đánh dấu có hay không vào 

Bảng khảo sát kèm theo) 
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