
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI CHÍNH  

VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU Ở VIỆT NAM 

PGS.TS. Trần Văn Ơn 

Nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc DKPharma 

 

1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập và cạnh tranh gay gắt ngày nay, trong lĩnh 
vực thuốc thì dược liệu và các sản phẩm cho sức khỏe từ dược liệu được nhiều nhà khoa 
học và nhà quản lý thừa nhận là có lợi thế cạnh tranh hơn cả, do Việt Nam có điều kiện tự 
nhiên ưu đãi, tính đa dạng sinh học và kho tàng tri thức sử dụng phong phú của các cộng 
đồng dân tộc khác nhau.  

Nhằm phát huy lợi thế này cũng như bảo đảm nguồn thuốc phục vụ điều trị và 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, Đảng, Chính phủ, ngành Y tế và các ngành liên quan đã 
ban hành hơn 50 văn bản chính sách khác nhau và nhận được sự đồng thuận rộng rãi của 
các doanh nghiệp và cộng đồng. Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 
định 1976 phê duyệt Quy hoạch phát triển dược liêu Việt Nam đến năm 2020 và định 
hướng đến 2030 vào năm 2013. Theo đó dược liệu dược phát triển trên cả 8 vùng trồng 
chính để trồng 54 loài cây dược liệu trên diện tích 28.000 ha, từ đó cung ứng khoảng 
110.000 tấn dược liệu từ nguồn trồng trọt, đồng thời lựa chọn và khai thác hợp lý 24 loài 
dược liệu tự nhiên, từ đó cung ứng đủ nguồn dược liệu cho công nghiệp dược, YHCT, 
các lĩnh vực khác và xuất khẩu. Tuy nhiên, dược liệu vẫn chưa được phát triển xứng đáng 
với tiềm năng và sự quan tâm giành cho nó, thậm chí còn đang bị "thua trên sân nhà" do 
không thể cạnh tranh với các dược liệu và sản phẩm từ dược liệu nhập nội. Đã 4 năm trôi 
qua, thời điểm năm 2020 đang đến rất gần nhưng chưa có nhiều hoạt động được triển 
khai nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra trong Quyết định 1976. 

Trong bối cảnh như vậy, cần thiết phải nhìn nhận lại, xây dựng chiến lược, rà soát 
và bổ sung hay loại bỏ cách chính sách, tổ chức triển khai việc phát triển dược liệu ở Việt 
Nam nhằm thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, từ đó có thể từng bước phát 
tiềm năng và huy lợi thế cạnh tranh về dược liệu ở Việt Nam. 

2. Các tồn tại chính và đề xuất phương hướng phát triển dược liệu ở Việt 

Nam trong bối cảnh mới 

Ngoài một số thành quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua đã được nêu 

trong các diễn đàn, báo cáo, phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta đang đối mặt với 

một số tồn tại chính sau: 

2.1. Thiếu tập trung 



Các chính sách về phát triển dược liệu ở Việt Nam được xây dựng và triển khai 

chủ yếu dựa trên nguyên tắc là "để làm thuốc". Hiện chúng ta chưa có tầm nhìn (vision) 

rõ ràng về phát triển dược liệu sẽ đến đâu. Khi thiếu vision, sẽ khó có mục tiêu, chiến 

lược thực hiện, tổ chức triển khai, đầu tư, đào tạo nhân lực,... đúng hướng và có thời hạn 

rõ ràng. Việc tổ chức triển khai được thực hiện theo hướng giao cho nhiều ngành, cục, vụ 

nhưng không có một đơn vị phải chịu trách nhiệm rõ ràng, do đó nhiều chính sách mới 

dừng lại ở văn bản, hoặc được triển khai một cách chậm chạp.  

Để khắc phục điều này, nếu chúng ta xác định phát triển dược liệu thành một 

"ngành", cần thiết phải hình thành một đơn vị chuyên trách có chức năng kiến tạo phát 

triển mà không đơn thuần là quản lý nhà nước. Đơn vị này có thể là một Cục của Bộ Y tế 

hoặc cao hơn là do Thủ tướng/Chính phủ trực tiếp chỉ đạo. Từ đó mới có người chịu trách 

nhiệm nghiên cứu (một cách có trách nhiệm) xây dựng vision cho "ngành" dược liệu Việt 

Nam, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, chiến lược thực hiện, xây dựng các chính sách phù 

hợp, tổ chức triển khai,... 

2. Thiếu thị trường 

Các sản phẩm dược liệu khó tiêu thụ hơn nhiều người tưởng, bởi các lý do chính 

sau: 

Thị trường tiêu thụ hẹp và chuyên biệt, chỉ cho sức khỏe, khó có thể sử dụng lẫn 

như với nhiều sản phẩm nông nghiệp. Lý do chính là từ lâu chúng ta chủ yếu quan niệm 

dược liệu là chỉ để làm thuốc chữa bệnh. Điều này dẫn đến sự nghèo nàn về sản phẩm. 

Thêm vào đó, các nhà máy sản xuất dược phẩm thường chỉ nhận được một lượng nhỏ 

dược liệu để sản xuất và tiếp thị, có khi chỉ nhập vài tấn đã đủ sản xuất cả năm mà bán 

không hết!. Để khắc phục điều này, chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ về dược liệu: 

Theo quan điểm của WHO, sức khỏe là "tình trạng thoải mái về thể chất và tinh thần", 

vậy các sản phẩm nào tạo được điều này đều là "thuốc". Dựa trên khái niệm như vậy, 

chúng ta có thể phát triển rất nhiều sản phẩm từ dược liệu: từ các loại rau ăn, đồ uống, 

lương thực, đến hương liệu, chất nhuộm màu thực phẩm,... để ăn, uống hằng ngày nhằm 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đến các sản phẩm chuyên sâu hơn, như các sản phẩm thực 

phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và cuối cùng mới là thuốc, như 

thuốc Y học cổ truyền, thuốc dược liệu và thuốc "Tây". Khi đó, các tiêu chuẩn cũng cần 

phù hợp: với các đồ ăn, uống hằng ngày sẽ theo hướng đạt tiêu chuẩn organic, còn để làm 

thuốc chữa bệnh sẽ tiêu tiêu chuẩn GACP-WHO. 

Đơn ngành: Việc phát triển dược liệu mới thường là việc của ngành Y tế và nông 

nghiệp. Điều này dẫn đến bỏ phí một thị trường rất lớn: Thị trường du lịch xanh. Trong 

bối cảnh du lịch xanh ngày càng phát triển hiện nay, cần thiết phải xây dựng các vùng 

trồng và phát triển dược liệu, vườn cây thuốc gắn với hoạt động du lịch, như du lịch sinh 



thái, du lịch sức khỏe - chữa bệnh, du lịch trải nghiệm, du lịch chữa bệnh bằng làm 

vườn,... Khi được nhìn thấy và trải nghiệm, khách du lịch có xu hướng mua sản phẩm. 

Nếu điều này được thực hiện, có thể gia tăng giá trị cho cả dược liệu và du lịch. Đây cũng 

là cách quảng bá tốt nhất để phát triển thị trường. 

Chưa tạo được môi trường cạnh tranh công bằng: Các dược liệu được có tiêu 

chuẩn, như GACP-WHO, nghĩa là được sản xuất "tử tế" vẫn phải cạnh tranh "bình 

thường" với các dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí là dược liệu rác, dược 

liệu kém phẩm chất cả trong nước và nhập khẩu. Để khắc phục điều này, cần thiết phải 

xây dựng và triển khai lộ trình hàng rào kỹ thuật đối với dược liệu, theo hướng ưu tiên 

các dược liệu trong nước, dược liệu có tiêu chuẩn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

 2.3. Thiếu cơ sở hạ tầng nền tảng cho phát triển 

Để phát triển kinh tế vùng nông thôn, cần xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng điện – 

đường – trường – trạm – chợ - kênh mương,..., để phát triển được dược liệu chúng ta 

cũng cần có các cơ sở hạ tầng cần thiết. Tuy nhiên, trong thực tế chúng ta thiếu giống đủ 

tốt để mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhằm tăng sức cạnh tranh, đủ nhiều để có thể sản 

xuất ở quy mô thích hợp; thiếu kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến tốt nhất nhằm 

tạo ra dược liệu hàng hóa có chất lượng cao nhất, có hiệu quả kinh tế. Tất cả những điều 

trên đang đè nặng lên vai người nông dân và các doanh nghiệp. Để phát triển một cây 

nông nghiệp, người ta lập hẳn một viện cho một cây, như viện Lúa, viện Ngô, Lạc, Đậu 

tương,…với lực lượng hùng hậu, vậy mà với cây thuốc, với hàng nghìn loài còn chưa biết 

nó có bao nhiêu giống, chưa hề được trồng bao giờ, lại chỉ có một viện cùng một số ít 

đơn vị đào tạo thực hiện thì những khó khăn trên là dễ hiểu. 

Quyết định 1976 của Thủ tướng đã nêu rõ sẽ xây dựng 5 vườn cây thuốc quốc gia, 

nhưng đến nay (năm 2017) chúng ra vẫn chưa làm rõ khái niệm thế nào là một vườn cây 

thuốc, nội hàm của vườn cây thuốc là gì, ai chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển nó,... 

Chỉ cần ra khỏi Việt Nam, chúng ta đã thấy các nước khác phát triển lĩnh vực này như thế 

nào. 

Từ tồn tại trên, cần thiết phải nhanh chóng xây dựng hệ thống các vườn cây thuốc 

quốc gia theo Quyết định 1976. Do điều này tạo ra nền tảng phát triển chung, hệ thống 

các vườn này chủ yếu là do Nhà nước đầu tư. Để duy trì và phát triển nó, có thể thực hiện 

theo hình thức BOT. 

2.4. Thiếu công nghệ 

 Các sản phẩm dược liệu của chúng ta sản xuất thường có giá thành cao, khó cạnh 

tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập ngày nay. Lý do chính là: Thiếu giống có 

chất lượng tốt, thiếu công nghệ trồng trọt và phân bón thích hợp với từng loại cây thuốc, 



thiếu công nghệ sơ chế/chế biến sau thu hoạch. Để khắc phục điều này, cần lập và triển 

khai dự án về công nghệ trong phát triển dược liệu trong toàn chuỗi sản xuất, tập trung 

vào công nghệ cao trong: Chọn tạo và sản xuất giống, sản xuất phân bón và công nghệ 

sau thu hoạch. 

 2.5. Thiếu mô hình tổ chức sản xuất phù hợp 

Một trong những khó khăn trong phát triển dược liệu là tình trạng sản xuất manh 

mún, nhỏ lẻ, tự phát và không có hệ thống tổ chức, với trọng tâm chính là các hộ gia 

đình. Một số "đại gia" đã đầu tư phát triển theo cách lập dự án, xin đất và đầu tư trồng 

trọt, chế biến dược liệu lại bị thua lỗ và bỏ cuộc.  Điều này dẫn đến tình trạng không thể 

kiểm soát về số lượng, chất lượng của dược liệu và dễ dàng bị các thương nhân, kể cả 

thương nhân nước ngoài, kiểm soát và thao túng. Để giải quyết khó khăn này cần thiết 

phải nghiên cứu triển khai, chia sẻ và nhân rộng các mô hình phát triển dược liệu theo 

chuỗi giá trị, với vai trò của doanh nghiệp đầu tàu, liên kết với các tổ chức kinh tế tại 

cộng đồng, như các hợp tác xã và công ty cổ phần tại cộng đồng. Trước mắt ưu tiên các 

địa phương, khu vực có thế mạnh (i) về phát triển dược liệu và (ii) du lịch, như Hà Giang, 

Lào Cai, Quảng Ninh, Lâm Đồng,... 

2.6. Chính sách chưa hoàn thiện 

Để phát triển dược liệu theo các định hướng trên, cần rà soát và bổ sung các chính 

sách trong các lĩnh vực: Trồng dược liệu; sản xuất sản phẩm từ dược liệu Việt Nam; phát 

triển chuỗi gắn với các tổ chức kinh tế cộng đồng; phát triển dược liệu gắn với du lịch 

cộng đồng, nông nghiệp - thảo dược; xây dựng vườn cây thuốc; công nghệ cao; tập trung 

một số tỉnh đã thực hiện, như Hà Giang, Quảng Ninh,... Các chính sách cơ bản cần xem 

xét là: Vay vốn ưu đãi; ưu đãi thuế; quy định đăng ký sản phẩm theo hướng đơn giản hóa, 

phù hợp với từng lợi sản phẩm; đầu tư công (vào hệ thống vườn cây thuốc quốc gia). 

 Thay cho lời kết 

 Với các khó khăn chính và phương hướng khắc phục như trên, hướng đề xuất về 

vison phát triển dược liệu Việt Nam của bài viết này là xây dựng Việt Nam trở thành 

"Vườn thảo dược" của thế giới. 

 

 

 


