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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Lương, Chủ tịch UBND huyện 

tại Hội nghị nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn  

và phát triển bền vững cây Quế Ngọc huyện Thường Xuân  

giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025”. 

 

Ngày 05 tháng 3 năm 2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị nghe báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững cây Quế Ngọc 

huyện Thường Xuân giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025”. Hội 

nghị do đồng chí Nguyễn Thành Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì. Tham dự hội nghị có Đại diện Thường trực HĐND huyện, các 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND 

huyện; Thủ trưởng các ngành, đơn vị gồm: Hạt Kiểm lâm, Khu BTTN Xuân Liên, 

BQL Rừng phòng hộ Thường Xuân, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn thực hiện Đề án trồng Quế. 

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và 

phát triển bền vững cây Quế Ngọc huyện Thường Xuân giai đoạn 2015-2020 và 

định hướng đến năm 2025”. Sau các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND huyện kết 

luận như sau: 

Đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững cây Quế Ngọc huyện Thường Xuân 

giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” được Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 30/01/2015. Đây là Đề án hết 

sức có ý nghĩa đối với huyện Thường Xuân, Đề án không những đem lại lợi ích 

kinh tế mà còn có ý nghĩa về mặt tinh thần đối với nhân dân các dân tộc huyện 

Thường Xuân, sản phẩm Quế Ngọc của Châu Thường (Trịnh Vạn) là một sản 

phẩm có truyền thống lâu đời, được ghi danh trên Cửu Đỉnh của Triều Nguyễn tại 

Kinh thành Huế từ thế kỷ thứ 17. Qua nhiều biến cố lịch sử của dân tộc, cây Quế 

Ngọc có thời kỳ đã không được coi trọng, vì vậy, việc bảo tồn và phát triển bền 

vững cây Quế Ngọc là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng đối với Đảng bộ và nhân 

dân các dân tọc trong huyện. 

Qua 6 năm thực hiện Đề án trên địa bàn huyện, đến nay đã có 10 xã thực 

hiện trồng Quế; tuyển chọn được 200 cây quế giống có bộ gen tốt nhằm bảo tồn 

nguồn gen bản địa quý để lấy giống phục vụ thực hiện Đề án; đã xây dựng và 

được công nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Quế Ngọc”; xây dựng được 

2.000m
2
 vườn ươm giống Quế với công suất 50 vạn cây giống tại BQL Khu 

BTTN Xuân Liên; trồng mới được 1.514,61 ha rừng sản xuất tập trung với cơ cấu 

trồng xen Quế - Keo; trồng phân tán được trên 250.000 cây quế phân tán; thành 
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lập Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Quế Ngọc Thường Xuân; xây dựng được 03 

cửa hàng và 02 cơ sở chiết xuất, chế biến, mua bán các sản phẩm Quế Ngọc. Hiện 

nay đã có một số sản phẩm được bán trên thị trường cả nước và được khách hàng 

ưa chuộng, tin dùng. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của cây Quế Ngọc trong cơ cấu cây trồng của địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu 

cầu; nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc bảo 

tồn và phát triển cây Quế Ngọc nên quá trình triển khai thực hiện Đề án chưa có 

sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ; các phòng, ban, ngành chức năng lựa chọn cây để 

trồng xen với cây quế chưa phù hợp nên hiệu quả trồng xen chưa cao; một số chủ 

rừng nhà nước được giao thực hiện Đề án nhưng quản lý, giám sát chưa chặt chẽ 

nên việc trồng xen còn có tính chất đối phó, kê khai, báo cáo số liệu chưa chính 

xác; chưa hình thành được chuỗi sản xuất sản phẩm Quế Ngọc (cây giống - trồng 

- chăm sóc - thu hoạch - chế biến - quảng bá sản phẩm); chưa có được nhiều sản 

phẩm hàng hóa từ cây Quế (chủ yếu hiện nay là tinh dầu). 

Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả ở giai đoạn tiếp theo, 

Chú tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn 

liên quan tập trung thực hiện tố các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển cây 

Quế Ngọc trên địa bàn huyện; vai trò, trách nhiệm của án bộ, đảng viên là phải 

tiên phong trong quá trình triển khai thực hiện Đề án để nhân dân noi gương. 

2. Huy động các doanh nghiệp có tiềm năng vào đầu tư thực hiện Đề án; từ 

khâu ươm giống đảm bảo nguồn giống bản địa; trồng, chăm sóc, chế biến đảm 

bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, sản phẩm phải đa dạng, phong phú, phù hợp thị 

hiếu của người tiêu dùng; quảng bá mạnh mẽ sản phẩm qua nhiều kênh khác nhau 

để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

3. Giao các chủ rừng nhà nước (Hạt Kiểm lâm, Khu BTTN Xuân Liên, 

BQL Rừng phòng hộ Thường Xuân) là những đơn vị nòng cốt trong việc triển 

khai thực hiện Đề án, nhất là khâu tuyển chọn cây giống, thu gom hạt giống, ươm 

cây giống để cung ứng cho nhân dân các xã thực hiện Đề án. 

4. Giao Chủ tịch UBND các xã đang triển khai thực hiện Đề án tăng cường 

tuyền truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

việc thực hiện Đề án; chỉ đạo nhân dân dành quỹ đất phù hợp phục vụ trồng Quế 

hàng năm, giảm dần diện tích trồng keo để chuyển sang trồng Quế; vận động 

nhân dân cải tạo vườn tạp để chuyển sang trồng Quế, tích cực tận dụng các quỹ 

đất khác để trồng quế phân tán. Cán bộ địa phương có quỹ đất trồng rừng phải 

gương mẫu đăng ký chuyển sang trồng Quế để làm gương cho nhân dân thực 

hiện.  

5. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các chủ rừng 

nhà nước lựa chọn cây trồng xen phù hợp với cây Quế để vừa đảm bảo cho cây 
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Quế sinh trưởng, phát triển tốt và đảm bảo cho nhân dân có thu hoạch hàng năm, 

lấy ngắn nuôi dài, đem lại hiệu quả cao nhất trên đơn vị diện tích trồng Quế. 

Giao phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu hoàn thiện Báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững cây Quế Ngọc huyện 

Thường Xuân giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025”; tham mưu tổ 

chức Sơ kết 6 năm thực hiện Đề án trên địa bàn huyện trong Quý II năm 2021; đề 

xuất khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ của Đề án trong 6 

năm qua. 

Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của 

đồng chí Nguyễn Thành Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện để 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng CM liên quan;  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn thực hiện Đề án; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoàn 
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