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 Bảo Ái là một xã thuộc huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Xã có diện tích  tự 

nhiên 58,15 km2, dân số gần 10.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 

chiếm 54% chủ yếu là người Dao, Tày, Nùng. Trong những năm qua trên địa 

bàn xã đã triển khai mô hình trồng cây thuốc nam để tăng thu nhập cho bà con 

và phát triển kinh tế địa phương. Để phát triển trồng cây thuốc nam được bền 

vững chính quyền và người dân trong xãc đã thực hiện các giải pháp phát triển 

đồng bộ. Với chính quyền địa phương là nơi trực tiếp quản lý nhà nước ở cơ sở 

phải bám sát các định hướng của nhà nước thông qua các nghị quyết, kế hoạch, 

chiến lược phát triển cây thuốc nam...Chính quyền cần  bám sát các chủ trương 

về quy hoạch, kế hoạch phát triển cây thuốc nam (dược liệu) trên địa bàn tỉnh, vì 

từ những chủ trương đó nhà nước đã có những định hướng chiến lược lâu dài 

cho phát triển trồng cây thuốc nam (vùng trồng, doanh nghiệp thu mua sản 

phẩm, doanh nghiệp chế biến sản phẩm.. các tổ chức, dự án, nhà khoa học can 

thiệp hỗ trợ…) và từ đó nhà nước có những chính sách ưu tiên cho phát triển cây 

thuốc nam. 

 Từ thực tế việc triển khai trồng cây thuốc nam trên địa bàn xã trong 

những năm qua chính quyền xã đã có những giải pháp để bảo tồn và phát triển 

bền vững việc trồng cây thuốc nam trên địa bàn xã bên cạnh những chính sách 

của nhà nước về phát triển cây thuốc nam, chính quyền xã cần quan tâm, giải 

quyết tốt các vấn đề cụ thể sau: 

Thứ nhất, phải đưa kế hoạch phát triển trồng cây dược liệu và kế hoạch 

phát triển kinh tế của địa phương, có nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân 

dân xã hàng nămvề chỉ tiêu, diện tích trồng cây thuốc nam. Trên cơ sở đó xây 

dựng kế hoạch phát triển cây thuốc nam dựa trên các căn cứ khoa học và thực 

tiễn của xã để xây dựng; đặc biệt ưu tiên phát triển cây thuốc bản địa và tìm 

những cây thuốc thích với điều kiện khí hậu, thổ những của địa phương. 



Thứ hai, cần quan tâm đến giá trị của  loài cây thuốc được trồng (giá trị 

dược liệu, giá trị kinh tế, thích nghi với vùng đất, khí hậu, tính bền vững, nhu 

cầu sử dụng..). Kết nối với kêu gọi các dự án và các doanh nghiệp liên quan đến 

dược lược vào địa phương để nghiên cứu và phát triển mô hình, từ đó phát triển 

nhân rộng mô hình và thành sản phẩm để doanh nghiệp thu mua, sản xuất cung 

cấp cho thị trường.Khi tìm ra được loài cây trồng phù hợp thì cần quy hoạch 

vùng sản xuất tập trung trung hoặc khu vực trồng cho phù hợp. Tuyên truyền 

cho người dân tham gia thực hiện trồng cây thuốc nam, tuyên truyền về giá trị 

dược liệu, giá trị kinh tế và tính bền vững. 

 

 

Mô hình trồng thuốc nam tại xã Bảo Ái - Yên Bình 

 Thứ ba, người dân trong xã cần nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và 

chiến lược phát triển trồng cây thuốc nam của địa phương để khai thác triệt để 

những tiềm năng sẵn có về đất đai, nguồn dược liệu, nguồn nhân công tại chỗ 

cùng với kinh nghiệm sẵn có của bà con để phát triển trồng cây thuốc nam. 

Đồng thời tuyên truyền phổ biến để người dân hiểu và xác định việc trồng cây 

thuốc nam nhằm phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập cho chính gia đình mình; 

sản xuất trồng cây thuốc nam phải đảm bảo áp dụng trồng theo hướng hữu cơ, 

không sử dụng thuốc hóa học; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 

tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao. 



 Thứ tư, các nhà khoa học phải hỗ trợ người dân về kỹ thuật chăm sóc, chế 

biến sản phẩm cây thuốc nam và chuyển giao các công nghệ liên quan đến cây 

thuốc nam. Thường xuyên xuống cơ sở cùng người dân để theo dõi và nắm tình 

hình về chăm sóc cây thuốc nam. Có những đán giá thực tiễn và rút kinh nghiệm 

trong việc trồng cây thuốc. 

 Thứ năm, doanh nghiệp cần xác định việc sản xuất cây thuốc là một mắt 

xích quan trọng trong chuỗi sản phẩm từ cây thuốc; để có sản phẩm do doanh 

nghiệp cung cấp ra thị trường thì phải có người nông dân sản xuất chính vì vậy 

điều đặc biệt quan trọng là doanh nghiệp và người dân phải hợp tác thật tốt. 

 Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để các dự án, các doanh 

nghiệp kết nối làm việc và hợp tác với chính quyền, đặc biệt là trực tiếp với 

người nông dân. Hợp tác bốn nhà: nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và 

người dân xây dựng thương hiệu cho sản phẩm dược liệu tại địa phương để việc 

trồng, sản xuất dược liệu được đảm bảo bền vững. 
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