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PHÂN ĐOẠN NỘI DUNG 

NHẠC HIỆU CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỔNG HỢP TIẾNG HRÊ 

PTV đọc 

Kính chào quí vị và các bạn đã đến với Chương trình phát thanh tổng hợp Tiếng 

Hrê của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.  

Thưa quý vị và các bạn! Các huyện miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về 

nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng. Thời gian qua, tỉnh có nhiều cơ chế, chính 

sách, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng 

cao thu nhập cho người dân. Trong xu thế chung của thị trường hiện nay đòi hỏi sản 

phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ từ cơ quan chức 

năng, vì vậy công tác xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu nông sản, tạo chuỗi 

liên kết sản xuất, tiêu thụ luôn được các địa phương quan tâm thực hiện đã mở ra nhiều 

cơ hội phát triển kinh tế, thoát nghèo cho người dân. 

Trong chương trình hôm nay chúng tôi phản ánh các hoạt động đối thoại về chính 

sách giảm nghèo tại huyện Minh Long và huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi và việc xây 

dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho 

người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo ở hai địa phương này. 

 NHẠC XEN 

PTV đọc 
Tại huyện Minh Long và huyện Sơn Hà, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 đã phối hợp với các 

sở, ban, ngành và UBND huyện Minh Long, Sơn Hà tổ chức đối thoại trực tiếp với 
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người dân về thực hiện các chính sách giảm nghèo. 

PTV đọc 

Tại các buổi đối thoại có hơn 50 vấn đề ngƣời dân nêu ra liên quan đến các chính 

sách về hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa cách trồng trọt chăn nuôi, 

nhân rộng mô hình giảm nghèo, tiếp cận tín dụng ƣu đãi. Các câu hỏi, kiến nghị đều 

đƣợc lãnh đạo các sở ban ngành, UBND huyện, xã giải đáp, trả lời cụ thể. Ông Đinh 

Văn Mân ở xã Long Hiệp, huyện Minh Long hỏi: 

Trích tiếng ông 

Đinh Văn Mân 

 

Giai đoạn từ nay đến năm 2020 người dân cần trồng cây gì, nuôi con gì để thoát 

nghèo. Về cây keo thì hiện nay giá cây keo càng ngày càng xuống, về nuôi trâu bò thì 

hiện nay đất đai người ta trồng keo hết rồi không có chỗ chăn thả. Cần có cây con 

giống gì để người dân trồng và chăn nuôi để được hưởng lợi. 

PTV đọc 

Trả lời câu hỏi của ông Đinh Văn Mân tại buổi đối thoại, ông Đỗ Tiến Tân - Phó 

Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ngãi - Chủ trì buổi đối thoại cho rằng: Việc trồng 

cây gì, nuôi con gì, và xây dựng dự án cho bà con tham gia sản suất, đa dạng hóa sinh 

kế nhân rộng mô hình giảm nghèo là phải xuất phát từ điều kiện cụ thể của từng gia 

đình. Nếu có đất và đất đó phải phù hợp trồng cây gì, ngƣời có điều kiện chăn nuôi và 

kinh nghiệm nuôi con gì là phù hợp nhất trong điều kiện của mình thì mới chọn nuôi 

con đó. Tất cả đều phải xuất phát từ ngƣời dân, xuất phát từ ý chí, nguyện vọng quyết 

tâm cao của ngƣời dân mong thoát nghèo, có nhƣ vậy thì mới hiệu quả đƣợc. Nếu 

không có điều kiện, không có khả năng chăn nuôi, không có kỹ thuật, không biết kỹ 

năng chăm sóc cây con mà cấp cây con giống về cho ngƣời dân thì việc chăn nuôi, 

trồng trọt sẽ không hiệu quả.  
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Trích tiếng ông 

Đỗ Tiến Tân 

Trong giai đoạn này, các hỗ trợ sản xuất là phải theo dự án và dự án này là nhóm 

hộ chứ không hỗ trợ đại trà, hỗ trợ phải theo dự án, theo nhóm hộ, nhóm sở thích. Ví 

dụ như nhóm trồng cây bời lời, nhóm trồng cây mít, có nhóm thì nuôi heo, có nhóm thì 

nuôi thỏ và chúng ta tổ chức nhóm như thế để mục đích là để chúng ta kiểm tra, giám 

sát để trong thành viên của nhóm đó hỗ trợ lẫn nhau. Hiện nay chúng ta sản xuất đang 

ở trong cơ chế kinh tế thị trường, nên bà con chọn mô hình gì, chọn loại hình dịch vụ 

sản xuất gì thì cũng chú ý ở một điểm đó là ở trong cùng một địa phương chúng ta 

đừng làm một thứ nhiều quá, ví dụ như tất cả nuôi bò hết thì khi bán bò thì giá bò phải 

rẻ thôi. Như vậy nhóm này làm sản phảm này, thì nhóm kia làm sản phẩm khác thì nó 

dễ tiêu thụ hơn và cũng khuyến nghị với bà con như thế. 

PTV đọc 

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Long 

cho biết:  Hiện nay huyện Minh Long xác định, cây chè là một trong các loại cây nông 

sản chính để xóa đói, giảm nghèo cho ngƣời dân. Trong năm qua, huyện cũng đã trích 

kinh phí 70 triệu đồng từ nguồn vốn 30a để triển khai mô hình ƣơm giống cây chè bản 

địa cấp cho ngƣời dân. Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện Minh Long sẽ có 120 

hecta. Mục tiêu này cũng đã đƣợc đƣa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, giai 

đoạn 2016-2020 để triển khai thực hiện. 

Trích tiếng ông 

Nguyễn Văn Bảy 

 

Đối với  huyện Minh Long thì hiện nay về chăn nuôi thì có con bò và con trâu, 

còn cây thì cây bản địa như cây chè, cây quế. Cây keo thì giá cả bấp bênh, lên xuống 

bất thường, cho nên huyện có định hướng hằng năm giảm diện tích keo tăng trồng cây 

bản địa, cây ăn quả. Cây chè là truyền thống rồi thì chúng ta tiếp tục phát triển cây 

chè, huyện đã định hướng cây chè thì bà con cố gắng trồng cây chè, dùng nguồn kinh 
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phí hỗ trợ của Nhà nước chúng ta đầu tư vào những cây con giống trên. 

PTV đọc 

Đối thoại về chính sách giảm nghèo tại huyện Sơn Hà, ông Đinh Trọng Tăng ở xã 

Sơn Trung huyện Sơn Hà phản ánh giá cả nông sản hiện nay xuống thấp, không ổn 

định, gây khó khăn cho ngƣời dân:  

Trích tiếng ông 

Đinh Trọng Tăng 

Trong thời gian qua khó khăn của người nghèo chúng tôi thấy là giá cả thị 

trường không ổn định, người nghèo chúng tôi đầu tư trồng cây keo, thời điểm đầu tư thì 

giá keo cao nhưng đến thời điểm thu hoạch thì giá lại thấp, không những cây keo mà 

cây mì cũng vậy. Tôi đề nghị các cấp có cách nào để để ổn định thị trường giá cả. 

PTV đọc 

Tại buổi đối thoại, ông Dƣơng Viết Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà  

cho rằng hiện nay, trong cơ chế thị trƣờng thì thuận mua vừa bán, ngƣời mua và ngƣời 

bán tự thỏa thuận về giá cả chứ không thể ràng buộc nhau về giá cả đƣợc. Ở huyện Sơn 

Hà hiện nay có Nhà máy chế biến tinh bột mì Sơn Hải, Nhà máy dăm gỗ Nhất Hƣng. 

Nếu giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản tăng, thì doanh nghiệp sẽ tăng giá mua sản 

phẩm của ngƣời dân. Nếu giá xuất khẩu giảm thì giá thu mua sản phẩm của ngƣời dân 

cũng phải giảm. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thì phải nghĩ đến lợi nhuận, do 

vậy không ràng buộc về giá cả đƣợc. 

Trích tiếng ông 

Dương Viết Thanh 

Có một thực tế khi cây keo có giá trị thì bà con phá toàn bộ cau, mít hết nhưng 

hiện nay cây cau luôn luôn vẫn có giá trị, hiện nay giá cau khoản 25.000đồng/kg, còn 

bán 1 trái mít mua được 1 tạ mì. Tôi khuyên bà con trồng cây gì, nuôi con gì  thì chúng 

ta nên cân nhắc, không nên chạy theo thị trường vì thị trường luôn thay đổi, mình cứ 

chạy theo thị trường nay chặt phá cây này, mai chặt phá cây khác như cây cau, cây mít 
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thì sắp đến cây mì và cây keo cũng vây, nó sẽ không bền vững.  

PTV đọc 

Hiện nay việc sản xuất nông sản của ngƣời dân đang gặp nhiều vấn đề khó khăn 

cần phải tổ chức lại. Điệp khúc đƣợc mùa rớt giá và mất mùa đƣợc giá cứ lặp đi lặp lại, 

điều này làm ảnh hƣởng đến thu nhập và đời sống nông dân. Hiện nay thị trƣờng nông 

sản có quá nhiều trung gian, từ ngƣời nông dân đến thƣơng lái cấp 1, thƣơng lái cấp 2, 

đến chế biến và khâu tiếp cận thị trƣờng. Từ thực tế bất hợp lý trong lƣu thông phân 

phối nông sản, mô hình nào để đảm bảo quyền lợi cho ngƣời dân đang là bài toán khó 

đang chờ lời giải từ các cấp lãnh đạo tâm huyết với ngƣời nông dân.  

 NHẠC XEN 

 Sơn Hà xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

PTV đọc 

Những vấn đề được nêu ra tại các buổi đối thoại đã phản ánh những trăn trở từ 

người dân đến chính quyền về công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế cho các hộ nông 

dân ở khu vực miền núi. Lâu nay có rất nhiều mô hình thử nghiệm du nhập những cây 

trồng mới, hay những con vật nuôi có hiệu quả kinh tế từ các nơi khác đem về để trình 

diễn và sau đó nhân rộng ra cho người dân. Tuy nhiên hầu hết đều thất bại. Có thể kể 

đến như bò lai sin, cây cà phê, cây thanh long, cây mắc ca. Riêng hiện nay, tại huyện  

Sơn Hà, một cách làm ăn đang hứa hẹn mang đến hiệu quả lâu bền, nông dân không 

phải thấp thỏm lo lắng trong thử nghiệm, bởi những cây trồng, vật nuôi là thứ quen 

thuộc lâu nay, còn chính quyền thì đứng ra xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chăn nuôi 

và tiêu thụ sản phẩm. Với các sản phẩm như gà kiến, rau rừng, bắp chuối, ớt xiêm và 

một số sản vật từ rừng đã được huyện liên kết tiêu thụ với hệ thống siêu thị Big C. Việc 

tìm được đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, giảm các khâu trung gian đang mở 
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ra cơ hội sản xuất cho người dân vùng cao huyện Sơn Hà. 

PTV đọc 

Lần đầu tiên, nông sản của nông dân miền núi huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi có 

mặt tại hệ thống siêu thị Big C. Những mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện Sơn Hà 

nhƣ rau rừng, bắp chuối rừng, ớt xiêm và gà kiến đã đƣợc sản xuất đúng tiêu chuẩn của 

hệ thống siêu thị BigC và đƣợc phân phân phối cả nƣớc. Các sản phẩm có giá cả hợp lý 

nên luôn đƣợc ngƣời tiêu dùng đón nhận. Bà Nguyễn Thị Huệ, một ngƣời dân ở Đà 

Nẵng, khi vào siêu thị Big C đã chọn mua ngay các mặt hàng nông sản của nông dân 

huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 

Trích tiếng bà 

Nguyễn Thị Huệ 

Tôi đi siêu thị Big C này rất nhiều, khi thất mặt hàng của người dân Quảng Ngãi 

bán tại đây như gà, rau rừng mình thấy rất tự hào vì người dân Quảng Ngãi đã đưa 

các hàng nông sản ra siêu thị lớn như siêu thị Big C Đà Nẵng này thì  tôi đã mua ngay.  

PTV đọc 

Những mặt hàng nông sản của nông dân Sơn Hà có mặt tại các siêu thị lớn nhƣ 

Big C là nỗ lực lớn của lãnh đạo huyện Sơn Hà trong việc xác định hàng hóa nông sản 

và kết nối thị trƣờng. Thƣơng hiệu nông sản của huyện Sơn Hà đang đƣợc tạo dựng. 

Những kết quả đạt đƣợc trong xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

ở huyện Sơn Hà đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho ngƣời dân. Ông Phùng Tô 

Long - Phó Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Tây 

nguyên huyện Sơn Hà cho biết: 

Trích tiếng ông 

Phùng Tô Long  

Trên cơ sở sự hợp tác của Ban quản lý Dự án Giảm nghèo tây nguyên huyện Sơn 

Hà và Tập đoàn Big C Việt Nam, chúng tôi đã có hợp tác toàn diện về việc kết nối tiêu 

thụ sản phẩm cho các nhóm làm ra gồm có gà kiến, các loại rau rừng và rau sản xuất 

theo quy trình hữu cơ bước đầu đã bày bán ở 3 siêu thị Big C Huế, Quy Nhơn, Đà 
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Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân sản xuất ra có nơi tiêu thụ ổn 

định và đảm bảo việc thu nhập của bà con. 

PTV đọc 

Mô hình nuôi gà kiến dƣới tán rừng của gia đình anh Phan Quốc Khánh ở xã Sơn 

Hạ, huyện Sơn Hà đã thu đƣợc lợi nhuận cao. Anh Phan Quốc Khánh cho biết, ngày 

trƣớc anh nuôi gà với số lƣợng ít khoảng 100 con, nhƣng kể từ khi ký hợp đồng với các 

siêu thị thì anh mạnh dạn tăng thêm đàn từ 400-500 con. Mỗi tháng anh xuất khoảng 

100 con doanh thu trung bình khoảng 12 triệu đồng, sau khi trừ chi phí anh lãi khoảng 

6 triệu đồng. Điều quan trọng là đầu ra sản phẩm ổn định nên anh và bà con nuôi gà ở 

đây không lo lắng khâu tiêu thụ và giá cả. 

Trích tiếng ông 

Phan Quốc Khánh 

Trước kia nuôi mình bán lẻ ra ngoài cho tư thương, còn bây giờ cung cấp cho 

siêu thị. Về giá cả so với trước đây thì giá bán cho siêu thị giá cao hơn giá tư thương từ 

hai chục ngàn đến ba chục ngàn đồng 1kg. 

PTV đọc 

Trong thời gian tới, huyện Sơn Hà hƣớng đến 80% số hộ tham gia mô hình liên 

kết khép kín, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất canh tác các loại cây trồng và 

chăn nuôi, thay đổi cách nghĩ của ngƣời dân lâu nay là sản xuất chủ yếu tự cung tự cấp 

của đồng bào dân tộc địa phƣơng sang cách làm mới với nhiều sản phẩm hàng hóa có 

giá trị tiêu thụ rộng rãi tại các siêu thị, nhà hàng trong và ngoài tỉnh. Bà Đinh Thị 

Thanh Hƣờng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi nói: 

Trích tiếng bà Đinh 

Thị Thanh Hường 

Sắp tới đây chúng tôi sẽ thành lập tổ hộ, nhóm hộ và hợp tác xã nông nghiệp để 

làm sao cách thức quản lý và quy trình sản xuất thị trường đầu ra tạo thành một chuỗi 

liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp, người sản xuất. Làm sao đảm bảo hài hòa, lợi 

ích giữa doanh nghiệp và người dân. Chúng tôi xây dựng một kế hoạch cụ thể để làm 
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sao tăng chất lượng và tăng sản lượng tiêu thụ không phải chỉ là Big C mà sẽ kết nối 

với một số thị trường khác nữa.  

PTV đọc 

Hiện nay, Tập đoàn Big C Việt Nam đã ký hợp đồng và tiếp nhận các mặt hàng 

nông sản của đồng bào dân tộc Hre huyện Sơn Hà để bày bán tại các siêu thị Big C Quy 

Nhơn, Đà Nẵng và Huế. Cứ 2 ngày một lần, huyện Sơn Hà sẽ cung cấp khoảng 50kg gà 

kiến, 30-50kg rau rừng các loại để vận chuyển đi các siêu thị Big C. Tất cả các hàng 

hóa đều đƣợc kiểm định chất lƣợng, đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Để có các mặt hàng nông sản sạch đƣa ra thị trƣờng tiêu thụ, Ban Quản lý Giảm 

nghèo Tây Nguyên huyện Sơn Hà đã chủ động xây dựng các hộ chăn nuôi.  Trong đó 

có 5 hộ nuôi gà kiến bản địa đƣợc nuôi thả tự nhiên trong rừng keo, thức ăn là các phụ 

phẩm nông nghiệp, áp dụng tiêu chuẩn chăn nuôi an toàn sinh học. Các sản phẩm rau 

rừng gồm 15 hộ nông dân thu hái trên rừng, sau đó tuyển chọn và kiểm tra, đóng gói. 

Tất cả các sản phẩm đƣa ra tiêu thụ đều đƣợc địa phƣơng kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo 

tuyệt đối các tiêu chí theo yêu cầu của hệ thống siêu thị Big C.  

 NHẠC XEN 

 Xây dựng thương hiệu Chè Minh Long: Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm 

PTV đọc 

Thưa quý vị và các bạn! Chè Minh Long, một đặc sản chè lá tươi của huyện miền 

núi Minh Long có hương vị đặc biệt, nhưng lâu nay chỉ được biết đến trong tỉnh. Sau 

thời gan nỗ lực của huyện, mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã 

cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu chè Minh Long. Đây chính là sự quyết tâm của chính 

quyền địa phương trong việc phát triển cây trồng truyền thống của địa phương, xây 
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dựng thương hiệu nâng cao giá trị sản phẩm.  

PTV đọc 

Với hƣơng vị thơm ngon khá đặc biệt, cây chè Minh Long từng là một trong 

những loại cây trồng truyền thống, mang lại nguồn thu chủ yếu cho hàng trăm gia đình 

ngƣời Hre của địa phƣơng. Cây chè Minh Long có thời điểm cực thịnh với diện tích 

chè lên đến 500 hecta. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó, có sự phát triển 

nóng của cây keo, cây mì nên diện tích trồng chè ngày càng giảm.  Năm 2005 diện tích 

chè chỉ còn 150 ha; đến 2016 tiếp tục giảm xuống còn khoảng 95 ha, tập trung chủ yếu 

ở xã Long Hiệp và Thanh An.   

Hộ anh Đinh Gom, ở thôn Dục Ái, xã Long Hiệp có 2 rẫy chè, với diện tích gần 

một hecta. Những năm trƣớc, giá chè hạ thấp, nhiều ngƣời bảo anh phá bỏ để trồng cây 

keo, cây mì. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết giữ lại rẫy chè của cha mình để lại. 

Và hiện nay khi chè Minh Long đƣợc công nhận nhãn hiệu, thị trƣờng bắt đầu 

quay trở lại, giá bán chè tƣơi nhích lên, với diện tích chè này gia đình anh Gom có thu 

nhập khá.  

Trích tiếng ông 

Đinh Gom 

Họ có sức khỏe đi làm chỗ này chỗ kia, còn vợ chồng tôi  không có sức khỏe, để 

lại cây chè. Có khó khăn gì thì tới vườn chè là nhanh nhất. Một chục chè được bán 

được 100 ngàn. Có tiền cải thiện gia đình, chỉ nghĩ vậy nên không phá chè. 

PTV đọc    

Cũng nhờ giữ lại diện tích chè bản địa nên thời gan gần đây gia đình anh Đinh 

Văn Trên, ở thôn Làng Vang, xã Thanh An, chƣa khi nào lo lắng chuyện cho cuộc sống 

hàng ngày. Hiện tại mỗi bó chè đƣợc bán với giá 10.000 đồng. Bình quân mỗi ngày hai 

vợ chồng anh có hơn 200.000 đồng từ việc hái chè. So với cây keo, cây mì, cây chè 

mang lại lợi ích kinh tế bền vững cho gia đình anh.  Giờ đây anh càng tin tƣởng và 
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phấn khởi vì quyết định giữ lại rẫy chè của gia đình là đúng và càng vui hơn khi chè 

Minh Long đã đƣợc công nhận nhãn hiệu hàng hóa. 

Trích tiếng ông 

Đinh Văn Trên 

Đến thời điểm này phải thấy được cây chè rất có lợi.  Như gia đình tôi buổi sáng 

chỉ cần đi bẻ 50 chục lọn chè thì sinh hoạt hàng ngày đã ổn. So với cây mì thì hiệu quả 

hơn, rất nhẹ công. 

PTV đọc    

Chè Minh Long là loại chè lá lớn, dày, răng cƣa rõ nét. Điểm khác biệt của chè 

Minh Long với chè ở các nơi khác là chỉ thu hái lá. Chè chủ yếu mọc tự nhiên hoặc 

đƣợc bà con trồng trên rẫy. Vài năm trở lại đây, ngƣời tiêu dùng bắt đầu quay lại sử 

dụng chè xanh nên chè Minh Long đƣợc tiêu thụ mạnh.  

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Trƣởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Hiện nay huyện Minh Long xác định, cây chè là một trong 

các loại cây nông sản chính để xóa đói, giảm nghèo cho ngƣời dân. Huyện đã xây dựng 

Dự án Quản lý và phát triển nhãn hiệu chè Minh Long.  

Trích tiếng ông 

Nguyễn Đức Thịnh  

Cây chè là cây truyền thống của Minh Long, người dân chăm sóc không bón 

phân, không phun thuốc. Thị trường bây giờ rất thích những loại cây tự nhiên như vậy. 

Từ đó chúng tôi có ý  tưởng xây dựng Dự án Quản lý và Phát triển nhãn hiệu chè Minh 

Long để cây chè Minh Long được sống lại và phát triển trong thời gian tới. 

 

Ông Võ Đình Tiến - Chủ tịch UBND huyện Minh Long cho biết: Dự án Quản lý 

phát triển nhãn hiệu chè Minh Long có vốn đầu tƣ trên 2 tỷ 6 trăm triệu đồng. Trong 

đó, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 1 tỷ 260 triệu đồng. Ngân sách huyện là 500 triệu đồng, còn 

lại hợp tác xã và nhân dân đóng góp. Dự án đƣợc triển khai trong vòng 36 tháng. Xác 
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định tính chất, chất lƣợng đặc thù của chè Minh Long và xây dựng mô hình quản lý 

nhãn hiệu chứng nhận chè Minh Long. Tiến hành tập huấn kỹ thuật trồng và sơ chế chè 

cho 200 lƣợt ngƣời dân trên địa bàn. Trồng mới 6 ha chè ở Long Hiệp, Long Mai và 

Thanh An. Đầu tƣ máy móc thiết bị phục vụ cho việc đóng gói sản phẩm chè. Mục tiêu 

cuối cùng là phát triển cây chè thành vùng chuyên canh gắn với phát triển du lịch sinh 

thái.  

Trích tiếng ông 

Võ Đình Tiến 

Trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện phấn đấu mỗi năm trồng từ 3 đến 4 

hecta chè, và để đạt được thì huyện tập trung chỉ đạo và vận động người dân sử dụng 

diện tích hợp lý để trồng chè. Làm cho người dân nhận thức được cây chè là cây bản 

địa, một cây chè có thể sống  đến 50 năm, chúng ta chỉ trồng một lần thì thu hoạch lâu 

dài. Muốn làm được việc này thì huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, làm tốt 

công tác vận động, làm cho người dân nhận thức trong việc phát triển cây chè. 

PTV đọc 

Nhãn hiệu chè Minh Long đã đƣợc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng 

thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Hợp tác xã Long Hiệp, huyện Minh Long là đơn 

vị đƣợc quyền sử dụng. Hiện tại Hợp tác xã này có 86 xã viên, trong đó có 51 xã viên 

trồng chè. Các xã viên sẽ là ngƣời trực tiếp trồng, thu hái và phân loại, đóng góp chè lá 

Minh Long, sau đó, đƣa đi tiêu thụ. Tính đến nay, đã có 14 đại lý trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi đặt hàng chè Minh Long để cung cấp cho thị trƣờng. Ông Nguyễn Đình 

Dũng - Chủ nhiệm Hợp tác xã Long Hiệp, Minh Long, Quảng Ngãi nói: 

Trích tiếng ông 

Nguyễn Đình Dũng 

Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp đã khảo sát và tổ chức nghiên cứu giữa các 

loại cây con giống đang có trên thị trường ở miền núi. Qua đó Hợp tác xã thấy được 

cây chè sẽ tạo được nguồn thu lớn nhất cho người đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó 
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Hợp tác xã tổ chức vận động mời người dân tham gia vào Hợp tác xã để họ hiểu rằng 

giữ được cây chè chính là nguồn thu nhập cao nhất của họ trong cuộc sống. Ví dụ 

người dân chỉ cần 1ha thì thu nhập của họ trong một năm phải đạt từ 150 triệu trở lên. 

PTV đọc 

Hiện nay, Hợp tác xã Long Hiệp thu mua khoảng 1 tấn chè/ngày của ngƣời dân, 

đem sơ chế đúng quy trình kỹ thuật, đóng gói, bảo quản, có nhãn hiệu chứng nhận “Chè 

Minh Long” trên bao bì sản phẩm, khi xuất ra thị trƣờng không thể lẫn lộn với các loại 

chè khác. 

Ngoài lƣợng chè xanh tiêu thụ trong tỉnh, chè Minh Long còn đƣợc đƣa đi tiêu 

thụ ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Bình quân mỗi ngày ngƣời dân Minh Long 

bán ra thị trƣờng khoảng 1.500- 2.000 bó chè tƣơi. Theo thống kê, sản lƣợng chè năm 

2016 ƣớc đạt hơn 315 tấn. Qua tính toán sơ bộ trên cùng một đơn vị diện tích canh tác 

giữa cây chè và cây keo, thì một ha chè thu bình quân 30-40 triệu đồng/năm, trong khi 

đó một chu kỳ cây keo từ 4-5 năm, thu bình quân từ 60-70 triệu đồng/1 chu kỳ. Nhƣ 

vậy, giá trị kinh tế từ cây chè cao hơn nhiều so với cây keo. Nhờ đó diện tích chè đang 

tăng trở lại theo từng năm. Chất lƣợng chè ngày một tăng lên, tạo đƣợc uy tín trên thị 

trƣờng. 

PTV đọc 

Việc xây dựng thương hiệu, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản 

cho người dân ở các huyện miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi đang thể hiện trách nhiệm của 

lãnh đạo các địa phương. Hướng đi này cũng cho thấy một tư duy, không cần phải trăn 

trở tìm cây gì, con gì nữa mà phải biết  địa phương mình đã có vật nuôi gì, cây trồng gì 

là bản địa, là truyền thống, để từ đó khuyến khích nông dân chú tâm phát triển. Chính 

quyền phải xắn tay áo đi tìm cách kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu. Qua đó, 

giúp người nông dân có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập. Đây cũng là định hướng 
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lâu dài cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả, qua đó góp 

phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương các huyện miền núi Quảng Ngãi.  

Chương trình Phát thanh Tổng hợp tiếng Hrê của Đài Phát thanh Truyền hình 

tỉnh Quảng Ngãi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo 

dõi! 

 


