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Yên Bái vốn được đánh giá là nơi có nguồn cây thuốc tự nhiên phong phú 

và đa dạng về chủng loại; đất đai và khí hậu phù hợp với nhiều loài cây trồng, 

trong đó có nhiều loài cây thuốc quý xuất xứ từ các nguồn khác nhau. Từ lâu 

người dân đã biết sử dụng thảo dược trong phòng và điều trị bệnh. Tại địa 

phương còn có những nguồn dược liệu quý như Giảo cổ lam, hồng rừng, Sa 

nhân, Đẳng sâm, Hà thủ ô đỏ, Thất diệp nhất chi hoa, Lan kim tuyến, Thảo quả, 

Bình vôi, Ngũ gia bì, Chè dây, Diệp hạ châu, Hoàng đằng… 

Tuy nhiên, nguồn tài nguyên các loại cây thuốc tự nhiên đang ngày một 

cạn kiệt, bị suy thoái nghiêm trọng, nhiều loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt 

chủng, cây thuốc nuôi trồng đang bị thu hẹp hoặc phát triển một cách tự phát 

mất cân đối. Sự giảm sút nguồn dược liệu có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan 

lẫn khách quan, như sự khai thác tràn lan, nhận thức con người còn hạn chế, 

nhất là tại các huyện vùng cao có nhiều tài nguyên... Hơn nữa, yêu cầu của phát 

triển kinh tế, xã hội đang đặt ra vấn đề mâu thuẫn giữa cung và cầu, bảo tồn và 

khai thác sử dụng nguồn tài nguyên quý giá này. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu 

gây trồng cây thuốc còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của thị 

trường cũng là nguy cơ rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của cây thuốc tự 

nhiên. Sự khai thác tự nhiên không có bảo tồn hay tình trạng khai thác bừa bãi là 

nguy cơ đe dọa sự tồn tại các loài cây thuốc bản địa, đi kèm với nó là mất đi tri 

thức bản địa phong phú dẫn đến nhiều bài thuốc không còn hiệu nghiệm, nhiều 

loài thuốc trở nên quý hiếm và ít còn thấy trong các bài thuốc truyền thống. 

Những loài này, thậm chí còn nằm trong danh sách của Nghị định 32/2006/NĐ-

CP của Thủ tướng Chính phủ Về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm. Đồng bào dân tộc thiểu số có truyền thống sống gần rừng, do đó 

họ có một nền y học cổ truyền truyền từ đời này sang đời khác, các bài thuốc 

nam của họ sử dụng các loài cây thuốc nam đặc hữu theo từng vùng miền. Chính 

vì sự suy giảm và cạn kiệt các loài thuốc đã dẫn đến hệ quả là người dân mất 



nguồn sinh kế chính từ bán nguyên liệu cây thuốc nam và thiếu nguyên liệu cho 

các bài thuốc chữa bệnh.  

Mặc dù đã có những chương trình, đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển 

cây thuốc, song các đề tài, chương trình nghiên cứu mới chỉ được triển khai, thực 

hiện tại các địa bàn có điều kiện về khí hậu, thiên nhiên và những nơi có cây đặc 

sản, khối lượng, số lượng không nhiều. Điển hình là dự án: “Bảo tồn và phát triển 

cây thuốc và bài thuốc truyền thống để cải thiện sinh kế và sức khỏe cho người dân 

tộc thiểu số tại huyện Yên Bình” với các mô hình trồng phối hợp các loài cây 

Mạnh môn, Lá khôi, Củ Dòm, Đinh lăng, Hoàng tinh hoa trắng, Ba kích tím, Hoài 

sơn, Kim tiền thảo, gừng  do Hội Đông y tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển 

nông thôn bền vững triển khai tại 12 thôn thuộc hai xã Cẩm Ân và Bảo Ái (huyện 

Yên Bình); mô hình trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của Trung tâm 

Khoa học và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái: “Nghiên cứu tiềm năng cây 

thuốc nam bản địa và  trồng cấy thử nghiệm một số loài nhằm phát triển nguồn 

dược liệu góp phần phát triển kinh tế tại huyện Văn Yên”. Kết quả chỉ ra rằng 

nguồn thu nhập từ cây thuốc nam cao hơn từ 20-40% so với cây nông nghiệp. 

Sự cạn kiệt nguồn nguyên, dược liệu quý đã đến mức báo động. Điều này 

thể hiện rõ trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP về việc cấm khai thác và buôn bán 

các loài động thực vật quý hiếm đã đưa ra một danh sách các loài động vật, thực 

vật đặc biệt quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cấm hoàn toàn hoặc hạn chế khai 

thác và sử dụng với mục đích thương mại. Trong danh sách đã chỉ ra hơn 20 loài 

lâm sản ngoài gỗ có giá trị làm thuốc như: Lan kim tuyến, sâm Ngọc Linh, Củ 

Dòm, Hoàng tinh hoa trắng, Tam thất hoang…  

Hệ quả tất yếu của việc suy giảm tài nguyên cây thuốc là việc thiếu 

nguyên liệu cho các bài thuốc truyền thống. Nhiều bài thuốc của người dân tộc 

Dao, Tày, Nùng kém hiệu quả do thiếu các vị thuốc cơ bản, hiện nay rất khó có 

thể tìm thấy trong tự nhiên. Điển hình là cây Lan kim tuyến trong bài thuốc chữa 

bệnh u bướu của người Dao, cây Củ Dòm được sử dụng trong các bài thuốc an 

thần, chống viêm nhiễm và là thuốc kháng sinh tự nhiên, cây Hoàng tinh hoa 

trắng là một vị thuốc quan trọng bồi bổ phục hồi cơ thể, cây Lá Khôi là một 



trong 3 vị quan trọng dùng để chữa bệnh dạ dày của người Tày. Theo những ông 

lang bà mế nắm trong tay những bài thuốc này, do thiếu các vị thuốc này nên 

các bài thuốc chữa u biếu, chữa viêm nhiễm, chữa bệnh dạ dày,… hiệu lực giảm 

hơn một nửa, mặc dù họ đã tìm các vị thuốc khác để thay thế. Trong khi chờ sự 

giúp đỡ từ bên ngoài, các ông lang, bà mế là người đồng bào dân tộc thiểu số với 

một nền y học cổ truyền, với nhiều bài thuốc lâu đời chữa bệnh hiệu quả cũng 

phải tính toán tìm các vị thuốc thay thế hoặc chủ động tìm giống trong rừng rồi 

đưa về nhân giống tại vườn nhà để lưu giữ và phục vụ cho các bài thuốc của họ. 

 Nhà nước đã ban hành khung chính sách khuyến khích phát triển Y dược 

cổ truyền, trong đó Quyết định số 2166/QĐ-TTg nêu rõ chiến lược phát triển  y 

dược học cổ truyền và khôi phục vùng nguyên liệu cây thuốc nam. UBND tỉnh 

Yên Bái đã ban hành Kế hoạch hành động số 111/KH-UBND thực hiện Quyết 

định số 2166/QĐ-TTg về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2015 

và tầm nhìn đến năm 2020. Cùng đó, Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 

30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã xác định rõ 

chiến lược phát triển các loài cây thuốc nam theo hướng quy mô hàng hóa đặc 

trưng cho từng vùng khí hậu điển hình của Việt Nam theo quy mô hàng hóa 

nhằm nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. 

 Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát triển cây thuốc nam chưa được quan tâm 

đúng mức. Mặc dù nhà nước đã ban hành luật và nghị định trong việc bảo vệ và 

phát triển rừng, bảo tồn và phát triển cây thuốc nam nhưng các chính sách này 

chưa được chú trọng triển khai ở cấp cơ sở. Còn người dân - những người sống 

dựa vào rừng và có nguồn thu nhập chính từ nông nghiệp vẫn đang loay hoay tìm 

sinh kế nâng cao thu nhập mà quên đi những kiến thức truyền thống về y dược học 

cổ truyền của mình. Vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay là phải bảo tồn và 

phát triển, khôi phục nguồn tài nguyên cây thuốc vốn đang bị suy thoái, nâng cao 

giá trị sử dụng trong chăm sóc sức khỏe đồng thời tạo thành nguồn dược liệu hàng 

hóa nhằm góp phần phát triển kinh tế địa phương. Muốn vậy, chính quyền địa 

phương cần quan tâm đến một số vấn đề, như: xây dựng, phê duyệt các đề án về 



khôi phục vùng nguyên liệu cây thuốc bản địa nhằm hỗ trợ người dân sống dựa 

vào rừng nâng cao thu nhập từ rừng, đồng thời góp phần bảo tồn các bài thuốc quý 

truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; dựa trên chương trình, đề tài nghiên 

cứu đã triển khai để lựa chọn, thí điểm và nhân rộng các mô hình liên quan đến các 

loài cây thuốc nam đặc hữu của mỗi địa phương nhằm phát huy thế mạnh của 

mình; xây dựng chính sách đánh giá và kiểm định hiệu quả của các bài thuốc 

truyền thống đem vào sử dụng trong hệ thống y tế địa bàn; tài liệu hóa các bài 

thuốc quý nhằm lưu giữ các bài thuốc này đồng thời giúp cho đồng bào dân tộc 

thiểu số bảo vệ sức khỏe của chính họ; xây dựng chiến lược truyền thông nâng cao 

nhận thức của người dân về bảo tồn và phát triển cây thuốc nam tại vườn nhà 

nhằm khôi phục vùng nguyên liệu cây thuốc của địa phương, nâng cao thu nhập 

bền vững cho người dân. 

        

 

 


