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BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 26/4/2017 của 
HĐND huyện về đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Quế Trà My 

giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My

I. Bối cảnh ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 
của HĐND huyện về đề án đầu tư vùng chuyên canh Quế Trà My giai 
đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện

Quế là cây trồng truyền thống ở huyện Nam Trà My và là nguồn thu 
nhập chính của đồng bào dân tộc Cadong, Xê đăng, BHnoong từ bao đời nay. 
Quế Trà My được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý “Trà 
My” đối với sản phẩm Quế Trà My của tỉnh Quảng Nam vào tháng 10/2011. 
Quế Trà My được biết đến với cái tên “Cao sơn Ngọc Quế”, là loại quế được thế 
giới ưa chuộng nên có giá trị cao so với các loại quế khác và đã trở thành hình 
ảnh gần gũi, thân thương, một sản phẩm giá trị về kinh tế và tinh thần, ngày càng 
làm đẹp thêm dải đất giàu có nằm bên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Việc trồng quế 
không những tăng thu nhập cho đồng bào mà còn góp phần bảo vệ môi trường 
sinh thái, làm tăng độ che phủ rừng, giữ nước cho những vùng đồi núi dốc, bảo 
tồn và phát triển sự đa dạng các nguồn gen quý của cây bản địa. Tuy nhiên, việc 
trồng, chăm sóc chủ yếu theo kinh nghiệm dân gian chưa đúng kỹ thuật nên còn 
nhiều hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng đất đai, thời tiết tiết của địa phương.

Trên địa bàn huyện Nam Trà My có 10/10 xã trồng quế, sản lượng, diện 
tích quế không ngừng tăng lên qua các năm. Những năm gần đây, thị trường quế 
đang sôi động trở lại, giá bán các sản phẩm từ quế đã dần có sự cải thiện, nhờ vậy 
mà người trồng quế có thể sống được từ cây quế. Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là 
việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quế trên địa bàn huyện Nam Trà 
My chưa được thực hiện tốt. Hầu như chưa có đơn vị thu mua, chế biến nào tham 
gia ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, người nông dân 
chỉ biết bán các sản phẩm thô với giá cả bấp bênh, khiến người dân trồng quế lao 
đao do không bán được sản phẩm từ cây quế.

Khi tình hình sản xuất giống và trồng rừng quế phức tạp, nhất là việc 
dẫn nhập giống quế các tỉnh khác vào trồng ào ạt trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, gây ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị giống quế đặc chủng Quảng 
Nam, tỉnh đã có chủ trương bảo tồn giống quế Quảng Nam, đặc biệt là giống 
quế Trà My. Để bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My, đưa cây Quế trở thành 
cây hàng hóa, loại cây giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu, 
đồng thời bảo vệ được nguồn giống quế, xây dựng và phát triển thành vùng 
sản phẩm quế đặc sản của Trà My. Tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI, 
nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 
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26/4/2017 v/v thông qua Đề án đầu tư phát triển vùng chuyên canh quế Trà 
My, giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My.

II. Công tác chỉ đạo, triển khai Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 
26/4/2017 của HĐND huyện về đề án đầu tư vùng chuyên canh Quế Trà 
My giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện 

Trên cơ sở Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND 
huyện, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức quán triệt đến tận người dân; tổ chức 
rà soát diện tích, số hộ và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. 

UBND huyện đã ban hành các Quyết định để triển khai thực hiện kế 
hoạch hằng năm, cụ thể:

+ Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND huyện 
Nam Trà My v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện bảo tồn và phát triển 
quế năm 2018.

+ Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện 
Nam Trà My v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện bảo tồn và phát triển 
quế năm 2019.

+ Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND huyện Nam 
Trà My v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện bảo tồn và phát triển quế 
năm 2020.

Chỉ đạo ngành chuyên môn làm việc với UBND các xã tổ chức họp dân 
để rà soát lại toàn bộ diện tích và số hộ cần hỗ trợ, đồng thời thông báo đến 
các hộ, cộng đồng dân cư có diện tích sử dụng đất trong vùng dự án biết để 
tham gia. Cá nhân trong vùng dự án gửi đơn đề nghị hỗ trợ đến UBND các xã, 
trên cơ sở đó, UBND các xã cùng các cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện 
trường, xác định diện tích trồng, tổ chức họp xét duyệt, tổng hợp danh sách đề 
nghị hỗ trợ gửi UBND huyện.

UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện, phê duyệt danh sách và 
kinh phí hỗ trợ cho từng đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Chỉ đạo ngành 
chuyên môn thực hiện công tác quản lý chất lượng cây giống tại các cơ sở 
gieo ươm trên địa bàn huyện; đồng thời cử cán bộ xuống hiện trường để 
hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra tiến độ thực hiện và nghiệm thu kết quả thực 
hiện. Hướng người dân trồng theo mô hình tổ hợp tác sản xuất nhằm tập hợp 
các hộ trồng lại với nhau theo tinh thần tự nguyện để cùng sản xuất theo quy 
mô lớn, hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán như hiện nay. 

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp 
huyện tập trung nghiên cứu, có phương án tổ chức gieo ươm cây giống đảm 
bảo chất lượng nhằm đảm bảo cung ứng giống cho người dân và doanh 
nghiệp.
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III. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 
của HĐND huyện về đề án đầu tư vùng chuyên canh Quế Trà My giai 
đoạn 2017–2020 trên địa bàn huyện

1. Quy hoạch phát triển Quế trên địa bàn huyện
Trên cơ sở Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND 

tỉnh về việc Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với diện tích toàn huyện là 
5.864 ha, trong đó trồng tập trung 1.796 ha, trồng phân tán 4.068 ha.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện ưu tiên tập 
trung phát triển cây quế Trà My bằng cách huy động các nguồn lực hỗ trợ của 
Nhà nước từ cơ chế của tỉnh, Chương trình MTQG giảm nghèo, Chương trình 
nông thôn mới. Do vậy, từ diện tích ban đầu trước khi quy hoạch huyện Nam 
Trà My là 2.641, đến nay nâng lên 6.009 ha (tăng 3.368 ha).

2. Phát triển quế từ nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo
Năm 2017 – 2020, từ nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo, các 

xã đã xây dựng phương án và triển khai thực hiện hỗ trợ cho 975 hộ/1.657.747 
cây/ 1.006 ha, với tổng kinh phí: 4.855,238 triệu đồng; cụ thể như sau:

- Năm 2017: Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND, ngày 09/3/2017 
của UBND huyện Nam Trà My về phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất 
năm 2017 cho các xã; Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày  29/8/2017 của 
UBND huyện về phân bổ kinh phí hỗ trợ PTSX năm 2017 cho UBND các xã. 
UBND các xã Trà Mai, Trà Cang, Trà Vinh, Trà Dơn, Trà Don, Trà Leng đã 
lập phương án và được UBND huyện phê duyệt, thực hiện hỗ trợ cho 199 
hộ/214.774 cây/130 ha, với kinh phí: 756 triệu đồng. (Quyết định 1567/QĐ-
UBND ngày 31/5/2017 của UBND huyện về phê duyệt phương án xã Trà Don; 
Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND huyện về phê 
duyệt phương án xã Trà Vinh, Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 
của UBND huyện về phê duyệt phương án xã Trà Leng; Quyết định số 
1568/QĐ-UBND ngày 31/5/2020 và Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 
26/12/2017 của UBND huyện về phê duyệt phương án xã Trà Dơn; Quyết định 
số 1802/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 và Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 
28/12/2017 của UBND huyện phê duyệt phương án xã Trà Mai; Quyết định số 
3753/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện phê duyệt phương án xã 
Trà Cang).

- Năm 2018: Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND, ngày 24/4/2018 
của UBND huyện Nam Trà My về phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí 
(đợt 1) thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm 
nghèo bền vững năm 2018. Các xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Cang, Trà Vinh, Trà 
Leng, Trà Dơn, Trà Don đã lập dự án phát triển cây Quế Trà My và được 
UBND huyện phê duyệt, thực hiện hỗ trợ cho 297 hộ/452.560 cây/275 ha, với 
tổng kinh phí: 1.115,4 triệu đồng. (Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 
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21/6/2018 của UBND huyện về phê duyệt dự án xã Trà Leng, Quyết định số 
869/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND huyện về phê duyệt dự án xã Trà 
Dơn, Quyết định 882/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND huyện về phê 
duyệt dự án xã Trà Don, Quyết định 894/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của 
UBND huyện phê duyệt dự án xã Trà Vân, Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 
27/6/2018 của UBND huyện phê duyệt dự án xã Trà Vinh, Quyết định 
943/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND huyện về phê duyệt dự án xã Trà 
Cang, Quyết định 970/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND huyện phê duyệt 
dự án xã Trà Mai). 

- Năm 2019: Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 về 
phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí (đợt 1) thực hiện các nhiệm vụ sự 
nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019; Các xã 
Trà Dơn, Trà Leng, Trà Don, Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh đã lập dự án phát 
triển cây Quế Trà My và được UBND huyện phê duyệt, thực hiện hỗ trợ cho 
259 hộ/372.559 cây/226 ha, với kinh phí: 1.138,238 triệu đồng. (Quyết định số 
2351/QĐ-UBND  ngày 10/10/2019 của UBND huyện phê duyệt dự án xã Trà 
Don; Quyết định số 2448/QĐ-UBND  ngày 16/10/2019 của UBND huyện phê 
duyệt dự án xã Trà Vân; Quyết định số 2450/QĐ-UBND  ngày 16/10/2019 của 
UBND huyện phê duyệt dự án xã Trà Mai; Quyết định số 2574/QĐ-UBND  
ngày 25/10/2019 của UBND huyện phê duyệt dự án xã Trà Dơn; Quyết định 
số 3051/QĐ-UBND  ngày 27/11/2019 của UBND huyện phê duyệt dự án xã 
Trà Leng; Quyết định số 3061/QĐ-UBND  ngày 27/11/2019 của UBND huyện 
phê duyệt dự án xã Trà Vinh). 

- Năm 2020: Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 
năm 2020 của UBND huyện về việc Quyết định phân bổ kinh phí thực hiện 
các nhiệm vụ sự nghiệp thuộc Chương trình 135 năm 2020; Quyết định 
1248/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND huyện về phê duyệt phương án 
thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền 
vững năm 2020. Các xã Trà Dơn, Trà Leng, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Don, Trà 
Mai đã lập dự án và được UBND huyện phê duyệt, thực hiện hỗ trợ cho 220 
hộ/617.854 cây/375 ha, với kinh phí: 1.845,6 triệu đồng. (Quyết định số 
1074/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện phê duyệt dự án xã Trà 
Vân, Quyết định 1279/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện phê duyệt 
dự án xã Trà Don, Quyết định số 1321/QĐ-UBND và Quyết định 1322/QĐ-
UBND ngày 3/6/2020 của UBND huyện phê duyệt dự án xã Trà Vinh, Quyết 
định số 1537 đến 1540/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện phê 
duyệt dự án xã Trà Mai; Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của 
UBND huyện về phê duyệt dự án xã Trà Leng). 

3. Phát triển quế từ nguồn vốn cơ chế của Tỉnh
Từ sự hỗ trợ theo Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 

của HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế hỗ trợ bảo trợ và phát triển cây Quế 
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Trà My, hỗ trợ nhân dân trồng mới 590 ha/ 620.700 cây/ 1.120 hộ nhân dân. 
Trong đó:

- Năm 2018 đã hỗ trợ nhân dân trồng mới 83 ha (70 ha trồng tập trung, 
13 ha trồng phân tán)/90.000 cây/90 hộ nhân dân tại 02 xã Trà Dơn và Trà 
Leng (Căn cứ Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND 
huyện Nam Trà My).

- Năm 2019 thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 
của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về Cơ chế hỗ trợ bảo trợ và phát 
triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025; 
Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện lập Phương án Bảo tồn phát triển trồng 
Quế gốc Trà My trên địa bàn huyện năm 2018 và được UBND huyện, phê 
duyệt dự toán kinh phí bảo tồn và phát triển cây Quế gốc Trà My tại Quyết 
định số 1218/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 thực hiện diện tích 345 ha (165 ha 
trồng tập trung, 180 ha trồng phân tán)/361.500 cây/670 hộ. Kinh phí thực hiện: 
1.362 triệu đồng.

Trong đó: 
+Kinh phí mua cây giống Quế gốc Trà My: 867.600.000đ
+Kinh phí mua cây cây Cam (trồng xen ): 411.400.000đ
+Kinh phí hỗ trợ chăm sóc giống cây trội: 15.000.000đ
+Kinh phí hỗ trợ chăm sóc vườn giống Quế: 48.000.000đ
+Kinh phí tập huấn: 20.000.000đ

- Năm 2020 thực hiện trồng mới 162 ha/169.200 cây /360 hộ/09 xã (trừ 
xã Trà Linh). Kinh phí thực hiện: 406,08 triệu đồng. (Căn cứ Quyết định số 
534/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND huyện Nam Trà My).

4. Phát triển Quế từ chương trình MTQG xây dựng NTM
Năm 2019 tại Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của 

UBND huyện Nam Trà My v/v Phê duyệt dự toán, Dự án trồng cây Quế gốc 
Trà My nhằm liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn 
huyện Nam Trà My năm 2019; thực hiện hỗ trợ: 130.680 cây quế /72 ha/72 hộ 
trên địa bàn huyện Nam Trà My. Kinh phí thực hiện: 410.000.000 đồng. 

Trong đó: 
+ Kinh phí mua cây giống: 392.040.000 đồng. 
+ Kinh phí tập huấn quản lý: 17.960.000 đồng.
5. Phát triển cây Quế trong nhân dân
Trên cơ sở Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND 

huyện về đề án đầu tư vùng chuyên canh Quế Trà My giai đoạn 2017 – 2020 
trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huyện 
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đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện trồng 
Quế Trà My, ngoài các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã 
tự nhân giống và trồng giai đoạn 2017 – 2020 với tổng diện tích khoảng 1.700 
ha.

6. Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật
Trên cơ sở nguồn kinh phí được giao triển khai thực hiện, Phòng Nông 

nghiệp & PTNT huyện phối hợp Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tổ 
chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật đến người dân, tuy nhiên thuận lợi lớn 
nhất vẫn là người dân có kinh nghiệm bao đời trong việc trồng cây quế do vậy 
việc chuyển giao kỹ thuật người dân dễ hiểu và dễ thực hiện.

Quy trình kỹ thuật đảm bảo theo các hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và 
PTNT tỉnh, cụ thể tại các văn bản: Quyết định số 1981/QĐ-SNN&PTNT ngày 
01 tháng 12 năm 2017 và Quyết định số 299/QĐ-SNN&PTNT ngày 16 tháng 7 
năm 2019.

7. Công tác quản lý giống và tự gieo ươm giống
Công tác quản lý giống Quế Trà My

- UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Trung tâm 
Kỹ thuật nông nghiệp huyện, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh; hướng dẫn, 
hỗ trợ về công tác quản lý giống cây lâm nghiệp (cây Quế) trên địa bàn huyện, 
tổ chức kiểm tra, thẩm định từ khâu thu hái hạt giống đến khi cây con xuất 
vườn theo đúng quy định ban hành.

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp 
huyện đã phối hợp với Trung tâm lâm sản ngoài gỗ đã triển khai lựa chọn 30 
cây Quế đầu dòng và xây dựng vườn giống Quế chuyển hóa với 10 ha để lấy 
hạt làm giống; đang xây dựng vườn giống Quế gốc với quy mô 05 ha nhằm 
duy trì, phát triển nguồn gen Quế địa phương, bảo vệ thương hiệu cây Quế 
Trà My.  

- Hiện nay đã làm việc với Viện Lâm nghiệp Hà Nội tiếp tục triển khai 
97 cây quế trội, đang lập hồ sơ, trình tỉnh phê duyệt để được công nhận.

Công tác gieo ươm 

- Dựa vào 30 cây Quế đầu dòng và vườn giống Quế chuyển hóa với 10 
ha lấy hạt để làm giống Quế đạt chuẩn theo quy định. Hằng năm vào cuối 
tháng 11 và giữa đầu tháng tháng 12, UBND huyện chỉ đạo đơn vị chuyên 
môn tổ chức thu hái hạt giống tại vườn giống chuyển hóa và 30 cây quế đầu 
dòng tại xã Trà Dơn.

- Chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện, bám sát lịch thời vụ 
để tổ chức thu hạt, gieo ươm thành công các lô hạt đã thu hoạch trong năm, 
đảm bảo đủ cây con giống phục vụ chỉ tiêu phát triển mới cây Quế Trà My 
đúng theo Nghị quyết đã đề ra.
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- Ngoài ra, từ nguồn giống sẵn có, người dân đã tiến hành thu hạt và tự 
gieo ươm hằng năm từ 150.000 đến 250.000 cây.

8. Kết quả hỗ trợ
Quế là cây trồng truyền thống ở huyện Nam Trà My và là nguồn thu 

nhập chính của đồng bào dân tộc Cadong, Xê đăng, BHnoong từ bao đời nay. 

Khi tình hình sản xuất giống và trồng rừng quế phức tạp, nhất là việc 
dẫn nhập giống quế các tỉnh khác vào trồng ào ạt trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, gây ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị giống Quế đặc chủng Quảng 
Nam, tỉnh đã có chủ trương bảo tồn giống Quế Quảng Nam, đặc biệt là giống 
Quế Trà My. Để bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My, đưa cây Quế trở thành 
cây hàng hóa, loại cây giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu, 
đồng thời bảo vệ được nguồn giống Quế, xây dựng và phát triển thành vùng 
sản phẩm Quế đặc sản của Trà My. Tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI, 
nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 
26/4/2017 v/v thông qua Đề án đầu tư phát triển vùng chuyên canh Quế Trà 
My, giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My; Qua hơn ba năm 
triển khai thực hiện Nghị quyết đã mang lại nhiều kết quả đáng kể, cụ thể:

- Người dân đã chú trọng hơn trong việc bảo tồn và phát triển giống 
Quế Trà My, người dân đã tích cực chăm sóc cây giống, quản lý, thu hoạch 
hạt giống để gieo ươm. Việc cây giống hỗ trợ cho người dân họ nhận thức 
được đây là tài sản của họ, do vậy tỷ lệ cây giống sống sau khi trồng đạt từ 85 
– 90%.

- Từ việc cây Quế Trà My được chú trọng, từ đó thương hiệu, giá trị cây 
Quế được nâng lên, do vậy người dân có thêm thu nhập từ cây Quế.

- Một số doanh nghiệp đã sản xuất sản phẩm ra từ cây Quế, như tinh 
dầu Quế, đặc biệt là sản phẩm túi thơm hương Quế đã đăng ký sản phẩm 
OCOP của huyện năm 2019 và bột Quế gia vị đã đăng ký sản phẩm OCOP 
của huyện năm 2020.

IV. Đánh giá chung 
1. Thuận lợi
- Cây Quế Trà My đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký chỉ dẫn địa lý “Trà My” đối với sản phẩm Quế Trà My của tỉnh 
Quảng Nam. Sản phẩm Quế Trà My không chỉ ở thị trường trong nước biết 
đến mà còn phải hướng tới thị trường của nhiều nước trên thế giới. 

- Cây Quế Trà My đã tồn tại lâu đời với cuộc sống của người dân trong 
vùng, nó không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà còn là biểu tượng cuộc sống tinh 
thần, việc trồng Quế đã trở thành truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng 
cao. Vì vậy, việc đầu tư phát triển cây Quế Trà My được người dân trong vùng 
mong đợi.
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- Điều kiện đất đai và khí hậu trong vùng được đánh giá là thích hợp với 
đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây Quế Trà My. Hầu hết người dân đều 
có kinh nghiệm lâu đời trong việc phát triển cây quế.

2. Tồn tại, hạn chế
- Cây Quế Trà My có chu kỳ sinh trưởng và phát triển tương đối dài hơn 

so với một số loài cây trồng kinh tế khác, đầu tư lớn. Các cơ chế, chính sách 
của Tỉnh về phát triển Quế Trà My mới được ban hành nên vùng nguyên liệu 
manh mún, giao thông không thuận lợi nên sản phẩm Quế của người dân 
thường khó tiêu thụ, giá trị hàng hóa chưa ổn định, có khi bị ép giá. 

- Chưa có các cơ sở chế biến sản phẩm Quế giá trị cao để nâng cao giá 
trị sản phẩm. Điều kiện kinh tế - xã hội địa phương khó khăn, đồng bào dân 
tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, đời sống của người dân còn ở mức thấp nên người 
dân chưa đủ điều kiện để đầu tư phát triển vùng chuyên canh quế.

- Thị trường tiêu thụ không được ổn định, giá cả bấp bênh biến động, 
chưa có dự báo thị trường các sản phẩm Quế cụ thể để định hướng cho người 
dân sản xuất.

- Hiện nay các chủ đầu tư (UBND các xã, các đơn vị, cơ quan khác) có 
chương trình chính sách hỗ trợ đầu tư cây trồng, con vật nuôi trên địa bàn 
huyện, khi cấp hỗ trợ cho nhân dân thường không thông báo đến đơn vị 
chuyên môn để tiến hành công tác kiểm tra chất lượng cây, con giống theo 
đúng quy định. Dẫn đến việc cây, con giống lưu thông trôi nổi, không rõ 
nguồn gốc trên địa bàn huyện không ai kiểm soát.

- Hiện nay huyện chưa thu hút được doanh nghiệp vào đầu tư cơ sở sơ 
chế, chế biến các sản phẩm từ quế như: nhà máy tinh dầu quế, các sản phẩm 
hàng thủ công mỹ nghệ từ cây quế.

- Tình hình bệnh tua mực trên cây quế xảy ra nhiều, tuy nhiên chưa có 
biện pháp phòng, trị bệnh cho cây quế.

3. Kết quả đạt được so với chỉ tiêu Nghị Quyết
- Đến năm 2020 phát triển và ổn định diện tích quế toàn huyện là 6.009 

ha/ 6.000 ha đạt 100,15% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Hàng năm cung cấp cho 
thị trường 3.600 tấn vỏ quế và 16.000 tấn cành, lá, nhánh để phục vụ cho nhu 
cầu chế biến sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chưng cất tinh dầu.

- Giải quyết việc làm, nâng cao trình độ sản xuất cho người dân trong 
dự án, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân trong 
vùng, đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần 
nâng cao độ che phủ của rừng đến năm 2020 là 58,43% đạt 97,39% so với 
chỉ tiêu Nghị quyết (tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2020 là 60%).

- Quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn gen quý của giống cây trồng, 
tạo nên hệ sinh thái đa dạng về thành phần loài bằng việc Phòng Nông nghiệp 
& PTNT huyện, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện đã phối hợp với Trung 
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tâm lâm sản ngoài gỗ đã triển khai lựa chọn 30 cây Quế đầu dòng và xây dựng 
vườn giống Quế chuyển hóa với 10 ha để lấy hạt làm giống; đang xây dựng 
vườn giống Quế gốc với quy mô 05 ha nhằm duy trì, phát triển nguồn gen Quế 
địa phương, bảo vệ thương hiệu cây Quế Trà My. Hiện nay đã làm việc với 
Viện Lâm nghiệp Hà Nội tiếp tục triển khai 97 cây quế trội, đang lập hồ sơ, 
trình tỉnh phê duyệt để được công nhận.

- Công tác quản lý, bảo vệ và giữ vững được vốn rừng hiện có, hạn chế 
và đi đến chấm dứt tệ nạn xâm lấn, khai thác rừng trái phép, đẩy mạnh công 
tác xã hội hóa nghề rừng ở địa phương, diện tích, chất lượng rừng trồng ngày 
càng được nâng cao trên địa bàn huyện.

V. Kiến nghị, đề xuất
- Hiện nay trên địa bàn huyện chưa xây dựng được mô hình liên kết 

giữa sản xuất và chế biến sản phẩm quế, do đó trong thời gian đến UBND tỉnh 
cần quan tâm tạo mọi điều kiện hỗ trợ để xây dựng mô hình gắn kết chặt chẽ 
và mang lại hiệu quả cao.

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các Sở, ban 
ngành liên quan quan tâm, chỉ đạo và có cơ chế chính sách đặc thù để khuyến 
khích các doanh nghiệp và nhân dân đầu tư phát triển cây Quế Trà My, hình 
thành quy hoạch vùng chuyên canh và có cơ chế hỗ trợ vùng chuyên canh phát 
triển; Đồng thời có cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà máy, thu hút doanh 
nghiệp vào địa bàn huyện Nam Trà My để đầu tư cơ sở sơ chế, chế biến và thu 
mua các sản phẩm từ Quế.

- Hiện nay thời hiệu thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 
26/4/2017 của HĐND huyện đã hết, UBND tỉnh giao các ngành chuyên môn 
của tỉnh tham mưu đề xuất tiếp tục thực hiện, do vậy hiện nay UBND huyện 
giao ngành chuyên môn phối hợp với các sở ngành liên quan của Tỉnh tiếp tục 
tham mưu UBND tỉnh ban hành Nghị quyết mới để thực hiện.

Trên đây, là báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, 
ngày 26/4/2017 của HĐND huyện về đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây 
Quế Trà My giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My./.

Nơi nhận:                                                     
- TT HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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