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GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP



LỊCH SỬ CHƯƠNG TRÌNH OCOP

Phim LS ve OCOP.mp4


OCOP là gì?

OCOP là cụm từ viết tắt của câu: “One 

commune, one product” trong tiếng Anh

Dịch sang tiếng Việt là: “Mỗi xã, một sản phẩm” 

là chương trình học từ phong trào OVOP của 

Nhật Bản và OTOP của Thái Lan.

Khai thác lợi thế từ sản phẩm truyền thống 

địa phương để tao ra sản phẩm hàng hóa, 

thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng thu nhập



KINH NGHIỆM QUỐC TẾ



CHA ĐẺ CỦA OVOP ?

Gs.Morihiko Hiramatsu -Tỉnh 

trưởng Oita - Nhật Bản, 1979



Gs.Morihiko Hiramatsu
12/3/1924- 21/8/2016 (92T) 

❖ 1979 được bổ nhiệm tỉnh trưởng Oita

❖ Đề xuất khôi phục kinh tế Oita trong đó có OVOP

❖ Chính trị gia đầu tiên xắn tay phát triển thương 

mại cho người dân địa phương.









3 NGUYÊN TẮC CỦA OVOP

OVOP

1. Địa phương hướng 

đến toàn cầu

2. Tự lực, tự tin và

sáng tạo

3. Phát triển 

nguồn nhân lực



OVOP

Mỗi làng chọn 

ra sản phẩm
➢Nổi trội nhất

➢Cạnh tranh nhất

➢Làng khác không 

có

➢Tập trung phát 

triển tạo giá trị cao 

nhất

BAÌ HỌC KINH NGHIỆM TỪ OVOP

Nhà nước ban 

hành Chính 

sách hỗ trợ:
➢Kỹ thuật

➢Vốn

➢Quảng bá

➢Xúc tiến TM

➢Thị trường…



Châu Á: Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Philippin, Malaysia, 

Indonesia, Lào, Việt Nam,… 

Châu Phi: Kenya, Ethiopia, Mozambique, Uganda, Tanzania, Nigeria, 
Zambia, Madagascar, Nam Phi, Senegal, Ghana và Malawi,…
Châu Mỹ: Mỹ, Peru,…

SỰ LAN TỎA CỦA OVOP TRÊN THẾ GIỚI

Trên 40 quốc gia 



SỰ LAN TỎA CỦA OVOP TRÊN THẾ GIỚI

2006: Nghị định 66/2006/NĐ-CP về ngành nghề nông 
thôn, Phong trào Mỗi làng một nghề OVOP



KINH NGHIỆM QUỐC TẾ



Hiramatsu và Thaksin 

• Từ năm 1999, Thủ tướng Thái Lan lúc đó là Thaksin 

Shinawatra đã cho triển khai chương trình Mỗi 

tambon một sản phẩm, theo đó mỗi tambon sẽ chọn 

ra một sản phẩm tiêu biểu của mình và sẽ nhận 

được sự hỗ trợ về xúc tiến thương mại và hiện đại 

hóa công nghệ sản xuất của Nhà nước

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thaksin_Shinawatra




Tổ chức của OTOP

1

Trung ương: UB OTOP. Đứng đầu là Phó Thủ 

tướng phụ trách. Cơ quan Thường trực là Cục 

phát triển cộng đồng- Bộ Nội vụ

2
Cấp Tỉnh: Phó Tỉnh trưởng phụ trách, Thư ký 

UB OTOP cấp Tỉnh và bộ phận chuyên trách. 

3
Cấp huyện có bộ phận chuyên trách (Phòng 

phát triển cộng đồng)

4 Cấp xã, cộng đồng có cán bộ chuyên trách



TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OTOP)

UBHC tỉnh
Cán bộ Phòng phát triển 

cộng đồng – Thư ký

- Chính quyền huyện – Cán 

bộ phòng phát triển cộng 

đồng huyện – Thư ký – đại 

diện từ các cơ quan Nhà

nước – đại diện từ khu vực 

tư nhân

Văn phòng của Ban 

mỗi xã một sản 

phẩm

OTOP cấp tỉnh

OTOP cấp huyện

Đơn vị hành chính 

cấp xã

Quy hoạch cộng 

đồng

Ban hành chính mỗi xã một sản phẩm cấp quốc gia

Ban điều phối chương 

trình OTOP

Tiểu ban hành chính

Tiểu ban xúc tiến sản 

xuất

Tiểu ban xúc tiến 

Marketing

Tiểu ban tiêu chuẩn và

phát triển chất lượng SP

Tiểu ban OTOP từng vùng

1. Tiểu ban OTOP cấp tỉnh

2. Tiểu ban OTOP cấp huyện



CÁCH TRIỂN KHAI OTOP: 

CHU TRÌNH HÀNG NĂM

Cộng đồng

Đưa ra

Sản phẩm

Tổ chức đăng ký 

Sản phẩm

(tháng 3)

Đánh giá sản phẩm

Theo tiêu chuẩn

(tháng 8)

0-2 sao

**
3-5 sao

*****

Lưu thông

thị trường

Hỗ trợ Hỗ trợ

Năm sau

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Minh hoa/OTOP/Ho tro dang ky san pham.ppt
Minh hoa/OTOP/0-2 sao.ppt
Minh hoa/OTOP/3-5 sao.ppt
Các hoạt động hỗ trợ chính.pptx
Hỗ trợ xúc tiến thương mại.pptx


6 ngành 

hàng 

của OTOP

Đồ ăn, lương thực - thực phẩm

Đồ uống

May mặc

Thủ công mĩ nghệ,

trang trí

Thuốc, dược liệu, 

du lịch, Văn hóa

18,400

2,465

17,196

25,813

7,865



CHƯƠNG TRÌNH OCOP QUẢNG NINH

▪ Bắt đầu: Năm 2013;

▪ Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” 

Tỉnh Quảng Ninh



CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM
(QĐ 490/TTg NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2018)



QUAN ĐIỂM-NGUYÊN TẮC 

CỦA CHƯƠNG TRÌNH OCOP



SỨC LAN TỎA VÀ SỰ QUAN TÂM 

CỦA CỘNG ĐỒNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH OCOP



28.4000.000 (0,41 giây)



SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH KHÁC



CHƯƠNG TRÌNH VIỆT GAP





➢ Tập trung vào thực hành sản xuất nông nghiệp tốt;

➢ Không thiết lập chuỗi sản xuất và cung ứng;

➢ Không nhấn mạnh khía cạnh tổ chức và quản trị sản 

xuất;

➢ Không trang bị cho nông dân biết làm thị trường;

➢ Hàng sản xuất tốt nhưng không tiêu thụ được hặc 

tiêu thụ được nhưng hiệu quả kinh tế không cao.



CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM

❑ Là một trong hai chương trình mục 
tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

❑ Là chương trình phát triển tổng thể về 
kinh tế-văn hóa-xã hội-môi trường-an 
ninh ,quốc phòng….

❑ Có bộ tiêu chí về NTM cấp 
xã,huyện,tỉnh.

❑ Có bộ máy chỉ đạo và vận hành từ TW 
đến cơ sở;

❑ Có sản phẩm đầu ra là xã ,huyện,tỉnh 
đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng NTM.



CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ

Có chủ trương thông qua 2  NĐ của chính phủ

▪ NĐ Số: 66/2006/NĐ-CP,ngày 07 tháng 07 năm 

2006 VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN

▪ NĐ Số: 52/2018/NĐ-CP, ngày 12 tháng 04 năm 

2018VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN

THÔNG TƯ

TT 113/2006/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT 

SỐ NỘI DUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGÀNH 

NGHỀ NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 66/2006/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 

NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ 116  /2006/TT- BNN
Hướng dẫn thực hiện một số 

nội dung của Nghị định số 

66/2006/NĐ-CP

ngày 07/7/2006 của Chính phủ 

về phát triển ngành nghề 
nông thôn

❑ Không phải là chương trình;

❑ Có tiêu chí công nhận;

❑ Không có các giải pháp cụ thể;

❑ Không có bộ máy điều hành thực hiện;

KHÓ THÀNH CÔNG



SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH OCOP  

▪ Là giải pháp tổng thể để phát triển 
kinh tế khu vực nông thôn;

▪ Có chu trình thường niên;

▪ Gắn sản phẩm với chủ thể;

▪ Có hệ thống tổ chức từ TW đến cơ 
sở.

▪ Có lực lượng tư vấn hỗ trợ.

▪ Có bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng;

▪ Cán bộ vận hành và các chủ thể 
được đào tạo,tập huấn nâng cao 
năng lực thực hiện chương trình;

▪ Có sản phẩm đầu ra của chương 
trình là sản phẩm đạt chuẩn 
OCOP.



BỘ MÁY VẬN HÀNH 

CHƯƠNG TRÌNH NTM VÀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP

BỘ MÁY VẬN HÀNH 

CHƯƠNG TRÌNH OCOP

BAN CHỈ ĐẠO CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

NTM TW

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM 

TỈNH HOẶC CHI CỤC PTNT 

PHÒNG NN &PTNT 

HOẶC PHÒNG KINH TẾ

CÁN BỘ NTM CẤP XÃ

BAN CHỈ 

ĐẠO TRUNG 

ƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO 

CẤP TỈNH

BAN CHỈ ĐẠO 

CẤP HUYỆN

BAN CHỈ 

ĐẠO CẤP XÃ



SỰ KHÁC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH NTM VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH OCOP

CT MTQG XD NTM 

Hướng đến   

Xã,huyện,tỉnh NTM

CT OCOP

Hướng đến SP và 

TCSX



BẰNG CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NTM



GIẤY CHỨNG 

NHẬN OCOP



LOGO CỦA CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

VIỆT NAM

CVCP về LOGO OCOP.pdf


KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

➢ Đã có 62/63 tỉnh thành phố phê duyệt và triển 

khai thực hiện Đề án hoặc Kế hoạch OCOP 

(trừ tỉnh Tây Ninh đang trình ký phê duyệt);

➢ Dự kiến có 3.800 sản phẩm chuẩn hóa và xếp 

hạng đến hết năm 2020;

➢ Tổng nguồn lực huy động gần 10.015 tỷ đồng.

Đến 30/4/2020 có 

32 tỉnh,thành phố 

tổ chức đánh giá 

xếp hạng được 

1.701 sản phẩm

6

0
1

6

0
1

6

0
1

6

0
1

6

0
1 

6

0
1

HÀ 

GIANG,LÂ

M ĐỒNG đã 

có văn bản 

đề nghị TW 

đánh giá 

sản phẩm 

OCOP cấp 

Quốc gia

107

8
601

22



MỘT SỐ HẠN CHẾ
❑Một số cán bộ và người dân chưa thấy sự cần thiết của 

chương trình;

❑ Nhiều nơi còn hiểu chưa đúng về quan điểm,mục tiêu,nội 

dung của chương trình;

❑ Bộ sản phẩm của chương trình chưa phổ quát hết các sản 

phẩm hiện có trên thị trường;

❑ Cách hiểu về sản phẩm OCOP  và chủ thể SP còn có sự 

khác biệt;

❑ Bộ tiêu chí được ban hành nhưng còn có nhiều tiêu chí định 

tính nên còn có các cách hiếu khác nhau;

❑ Không nhấn mạnh được tiêu chí cốt lõi của chương trình.

❑ Vai trò chính quyền cấp xã ,phường trong chương trình còn 

mờ nhạt;

SẢN PHẨM OCOP.pptx
Một số điểm mới về đánh giá sản phẩm OCCOP.pptx


MỘT SỐ HẠN CHẾ

❑Chu trình triển khai thiếu đồng bộ,còn có sự khác 
biệt so với chu trình OCOP trong QĐ 490 TTg.

❑Đội ngũ tư vấn cho chương trình còn thiếu và chất 
lượng còn hạn chế.

❑Bệnh thành tích  đã xuất hiện ở một số địa 
phương.

❑Còn có quan niệm đây là chương trình của riêng 
của ngành nông nghiệp;

❑Tài liệu hướng dẫn còn chậm được ban hành;

❑ Hồ sơ tham gia đánh,xếp hạng còn phức tạp;

❑Quản lý sản phẩm được xếp hạng chưa tốt.



QUAN ĐIỂM-MỤC TIÊU-

NGUYÊN TẮC-NỘI DUNG CỦA 

CHƯƠNG TRÌNH OCOP



QUAN ĐIỂM CHƯƠNG 

TRÌNH OCOP

• Là chương trình phát triển kinh

tế;

• Là giải pháp, nhiệm vụ trong

triển khai thực hiện chương

trình mục tiêu quốc gia xây

dựng nông thôn mới;

• Là phát triển sản phẩm có lợi

thế ở mỗi địa phương theo

chuỗi giá trị, do các thành phần

kinh tế tư nhân (doanh nghiệp,

hộ sản xuất) và kinh tế tập thể

thực hiện.

Nguồn:QĐ 490-TTg



Điểm chung 
là:

▪ phát huy nội lực 
của các địa phương 
gắn với đơn vị hành 
chính làng, xã, 
huyện, thị để phát 
huy sức sáng tạo và 
nội lực tiềm năng 
của các địa phương.
▪Tập trung phát triển 
các sản phẩm ngành 
nghề nông thôn có 
giá trị gia tăng cao.

Chương trình 

mỗi xã một sản 

phẩm (gọi tắt là

OCOP) hiện nay 

nhiều nước trên 

thế giới cũng đã 

và đang triển 

khai chương 

trình với một số 

tên gọi khác 

nhau : Nhật bản 

OVOP;Thái lan 

OTOP…

TÊN GỌI 

CỦA 

CHƯƠNG 

TRÌNH



Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm là chương 

trình phát triển kinh tế khu 

vực nông thôn theo hướng

:

▪Phát huy nội lực (trí tuệ 

sáng tạo, lao động, nguyên 

liệu, văn hóa...); 

▪Gia tăng giá trị, nâng cao 

thu nhập của cư dân nông 

thôn; 

▪Góp phần xây dựng nông 

thôn mới.

QUAN ĐIỂM



QUAN ĐIỂM

▪ Trọng tâm của Chương 

trình OCOP là phát triển 

sản phẩm nông nghiệp, 

phi nông nghiệp, dịch vụ 

có lợi thế ở mỗi địa 

phương theo chuỗi giá 

trị. 

▪ Chủ thể của Chương 

trình là do các thành 

phần kinh tế tư nhân 

(doanh nghiệp, hộ sản 

xuất) và kinh tế tập thể 

thực hiện. 



QUAN ĐIỂM

• Nhà nước đóng vai trò 
kiến tạo, ban hành khung 
pháp lý và chính sách để 
thực hiện trong định 
hướng phát triển các vùng 
sản xuất hàng hoá, dịch 
vụ; 

• Quản lý và giám sát tiêu 
chuẩn chất lượng sản 
phẩm; 

• Hỗ trợ các khâu: đào tạo, 
tập huấn, hướng dẫn kỹ 
thuật, ứng dụng khoa học 
công nghệ, hỗ trợ tín 
dụng, xây dựng thương 
hiệu, xúc tiến thương mại 
và quảng bá sản phẩm;



➢ Phát huy các tiềm năng, lợi 
thế và truyền thống của địa 
phương để tạo ra các sản 
phẩm đặc sản có giá trị cao 
về kinh tế và văn hóa.

➢ Phát huy sức sáng tạo và 
sức mạnh cộng đồng của cư 
dân địa phương nhằm tạo 
nên các sản phẩm có giá trị 
cộng đồng.

➢ Thực hiện liên kết theo 
chuỗi giá trị để phát triển 
sản phẩm hàng hóa.

Để phát triển các sản 

phẩm ngành nghề nông 

thôn, phong trào ở các 

nước có đưa ra 3 

nguyên tắc đó là: 

▪ “Địa phương hướng 

đến toàn cầu”;

▪“Độc lập và sáng tạo”;

▪“Đào tạo nguồn nhân 

lực”.

YÊU 

CẦU



SẢN PHẨM 
OCOP



TRÊN ĐƯỜNG RA CHỢ PHIÊN



TẠI CHỢ PHIÊN



VÒNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC



TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC



Định hình sản phẩm chiến lược

theo 03 Trục sản phẩm

CẤP QUỐC GIA

CẤP VÙNG –TỈNH

CẤP HUYỆN-XÃ => OCOP

ĐỊNH HÌNH SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC THEO 

3 TRỤC SẢN PHẨM 



Đầu vào

• Chất
lượng

• Giá hợp
lý

• Sử
dụng
hiệu
quả

Sản xuất

• Tập
trung

• KT phù
hợp

• Cơ giới
hóa

• Tưới
tiêu hiệu
quả

Sau thu
hoạch

• Sơ chế
tốt

• Bảo
quản
tốt

• Đóng
gói, 
vận
chuyển
tốt

Chế
biến

• CB 
tinh

• CB 
sâu

• CB 
phụ
phẩm

Thương
mại

• Truy
xuất
nguồn
gốc

• Chất
lượng

• ATTP

• Phân
phối

• Tài
chính

Nguyên tắc:

- Lựa chọn dựa trên quy mô giá trị

- Lấy DN làm hạt nhân, liên kết với các chủ

thể kinh tế trong vùng SX tập trung có quy

mô phù hợp

- Liên kết chuỗi: Đầu vào – SX – Chế biến –

Phân phối

- Ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo năng lực

cạnh tranh theo yêu cầu thị trường ở tất cả

các công đoạn

3 TRỤC SẢN PHẨM  
Giá trị XK chuỗi chủ lực quốc

gia (tỷ $)

Sản phẩm 2013 2017

Mục tiêu

2020

Lúa gạo 2,9 2,6 2,8

Rau quả 1,1 3,5 4,9

Cà phê 2,7 3,2 3,6

Tiêu 0,9 1,1 1,5

Điều 1,6 3,5 4,0

Cao su 2,5 2,2 3,1

Thủy sản 6,7 8,3 10,0

Gỗ nội thất 5,6 7,7 9,0

…. 40,0
Chuỗi giá trị sản phẩm cấp tỉnh: từ

500 triệu $/năm

Ví dụ tỉnh Bắc Giang: (i) Vải Lục Ngạn: 

250 triệu $; (ii) Cây có múi Lục Nam: 

80 triệu &; (iii) Gà đồi Yên Thế: 70 

triệu $; ….
Chuỗi giá trị đặc sản OCOP: gần 5000 đặc

sản có lợi thế; quy mô huyện, xã; giá trị

cao; tạo việc làm

Ví dụ Quảng Ninh: 250 sản phẩm; đảm bảo 

VS ATTP, môi trường; xây dựng thương

hiệu, kết nối với thị trường trong và ngoài

nước



NHÓM THỰC PHẨM



CÁ KHO LÀNG VŨ ĐẠI 





MIẾN DONG BÌNH 

LIÊU



ONG BẠC HÀ 

HÀ GIANG 



CHẢ MỰC HẠ 

LONG



NHÓM ĐỒ 

UỐNG



NHÓM HÀNG THỦ 

CÔNG MỸ NGHỆ-

TRANG TRÍ



Làng nón Chuông – Chương Mỹ

Làng nghề mây tre đan 

Phú Vinh, Chương Mỹ
Làng tranh 

Đông Hồ

Làng gốm Bát 

Tràng 

Sản phẩm mây tre đan xóm Bui,Nhân 

Nghĩa,Lạc Sơn 

NHÓM  HÀNG THỦ CÔNG 

MỸ NGHỆ-TRANG TRÍ



NHÓM THẢO DƯỢC



SẢN PHẨM TỪ CỦ TỎI



NHÓM VẢI 

MAY MẶC



NHÓM DU LỊCH



RUỘNG 

BẬC 

THANG 

VÙNG 

TÂY 

BẮC

ĐIỂM DU LỊCH 



Thung Khe

Bản Poom Cọong

Bản Lác

Hang Mỏ 

Luông

Nhà trưng bày hiện vật 

cổ vật Thái – Mai Châu

ĐIỂM DU LỊCH 

https://meodulich.info/di-trong-nuoc/mien-bac/5-diem-den-sieu-hoanh-trang-kinh-nghiem-di-du-lich-mai-chau-hoa-binh/


Lễ hội đón xuân của dân tộc Dao

VĂN HÓA BẢN ĐỊA

LỄ HỘI TRÙM 

CHĂN CỦA NGƯỜI 

HÀ NHÌ

http://tourdulich-sapa.com/wp-content/uploads/2015/10/le-hoi-trum-chan-cua-nguoi-ha-nhi1.jpg


SẢN PHẨM OCOP

+ Sản phẩm là đặc sản,thế mạnh 
của địa phương;

+Sản phẩm được chế biến sâu 
nhằm nâng cao GTGT(Trừ sản 
phẩm du lịch);

+Sản phẩm phải do chủ thể theo 
quy định của QĐ490 sản xuất ra;

+Sản phẩm phải được chuẩn hóa 
theo các tiêu chí sản phẩm 
OCOP;

+ Sản phẩm phải  được đánh giá 
và xếp hạng và cấp giấy chứng 
nhận ở cấp tỉnh và cấp Quốc gia.



CÁC  CHỦ THỂ SẢN PHẨM  OCOP



BỐN  CHỦ THỂ ƯU TIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP

S

T

T

Loại hình

Văn bản điều 

chỉnh pháp 

luật

Đặc điểm chính
Cấp đăng 

ký

1 Tổ hợp tác Nghịđịnh
77/2019/NĐ-
CP về Tổ hợp 
tác;

Có hợp đồng hợp tác giữa các thành 

viên và UBND xã để theo dõi, có góp 

vốn, phân chia lợi nhuận

Xã/Phường 

lập sổ theo 

dõi biến 

động.

2 Hộ gia đình 

đăng ký 

kinh doanh

Nghi định

78/2015/NĐ-

CP về đăng ký 

doanh nghiệp

Có sử dụng lao động thường xuyên dưới 

10 lao động; chịu trách nhiệm bằng toàn 

bộ tài sản của mình đối với hoạt động 

kinh doanh

Huyện/TP

3 Hợp tác xã Luật HTX năm 

2012

Cùng góp vốn, cùng làm. Lợi nhuận 

được chia dựa trên vốn góp và mức độ 

tham gia/sử dụng dịch vụ của HTX

Huyện/TP

4 Doanh 

nghiệp

Luật Doanh 

nghiệp năm 

2014

Góp vốn/bỏ vốn. Lợi nhuận được chia 

dựa trên vốn góp. Tỉnh



CÁC HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KINH TẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH OCOP

CÔNG TY TƯ 

NHÂN

KHÔNG 

KHUYẾN 

KHÍCH 

PHÁT 

TRIỂN

CÔNG TY 

CỔ PHẦN

HỘ KINH 

DOANH CÁ THỂ

HỘ GIA ĐÌNH

TỔ HỢP 

TÁC

HỢP 

TÁC XÃ

KHUYẾN 

KHÍCH 

PHÁT TRIỂN

CÔNG TY 

TNHH



TIÊU CHÍ TỔ CHỨC KINH TẾ OCOP

▪ Có sự tham gia của cộng đồng

• Số vốn góp (tỷ lệ %);

• Số nhân sự tham gia quản trị là người địa phương;

• Số lao động địa phương tham gia;

• Các loại hình được khuyến khích: HTX và Công ty cổ phần, 

công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên.

▪ Có tác động/ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng

• Hệ thống tổ chức kinh doanh, tổ chức sản xuất theo chuỗi;

• Sử dụng nguồn nguyên liệu từ  cộng đồng cung cấp;

• Có phúc lợi cho cộng đồng địa phương;

▪ Hoạt động minh bạch

• Báo cáo tài chính và báo cáo tổng kết thường niên.



HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ 
NHÂN SỰ CHƯƠNG TRÌNH OCOP



HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ 
NHÂN SỰ CHƯƠNG TRÌNH OCOP

CẤP

TRUNG ƯƠNG

CẤP

TỈNH/THÀNH 

PHỐ

CẤP 

HUYỆN/THỊ 

CẤP

XÃ/PHƯỜNG

Bộ NN&PTNT

Văn phòng điều phối NTM TW

Phòng quản lý chương trình OCOP

Ban điều hành chương trình OCOP tỉnh/ TP

Sở NN&PTNT  là cơ quan thường trực chương 

trình OCOP

VPNTM/Chi cục KTHT- PTNT là cơ quan chuyên 

môn của chương trình

Ban điều hành chương trình OCOP huyện/thị xã

Phòng  NN&PTNT / VPNTM  huyện/thị xã là cơ 

quan TT của chương trình OCOP

UBND  xã /phường điều hành chương trình 

OCOP của xã

01 công chức xã/phường kiêm nhiệm chương 

trình OCOP của xã/phường



HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

❑ Cơ quan chỉ đạo: Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình 

MTQG;

❑ Cơ quan thường trực: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

❑ Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: Văn phòng điều phối 

NTM Trung ương;

❑ Các thành viên: 

▪ Các bộ.ngành liên quan;

▪ Các tổ chức CT-XH; Hội nghề nghiệp (Liên minh HTX; Hiệp hội các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ);

▪ Các doanh nghiệp: BIG C, METRO…….

❑ Hội đồng tư vấn chương trình OCOP để hỗ trợ các địa phương 

đánh giá, xếp hạng sản phẩm; tư vấn xây dựng thương hiệu quốc 

gia sản phẩm OCOP; giám sát chất lượng sản phẩm OCOP; nghiên 

cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện chương trình OCOP.

CẤP TRUNG ƯƠNG



HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

❑Ban chỉ đạo chương trình: Ban chỉ đạo các chương trình 

MTQG của tỉnh;

❑Ban điều hành chương trình:

▪ Trưởng ban là  P. chủ tịch UBND tỉnh;

▪ Phó ban điều hành: Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT  

và Giám đốc Sở Công thương. 

▪ Ủy viên chuyên trách: Chi cục trưởng Chi cục PTNT 

(hoặc Phó chánh VPNTM cấp tỉnh)

▪ Thành viên: Lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Đoàn thể 

(Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên; Liên minh 

HTX và các đoàn thể khác).

CẤP TỈNH



HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

❑Cơ quan thường trực, giúp việc: Sở NN và PTNT;

❑Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách cấp tỉnh: 

▪ Chi cục PTNT/Văn phòng NTM ( Sở NNvà PTNT);

▪ Tổ chuyên trách (Tối thiểu 3 người): Nghiệp vụ phát 

triển sản phẩm, phát triển HTX/DN;Nghiệp vụ xúc 

tiến thương mại và truyền thông;Hành chính và tổng 

hợp thông tin. 

❑Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm ở cấp tỉnh tại 

mỗi kỳ đánh giá thường niên, do Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định thành lập.

CẤP TỈNH



HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

❑Cơ cấu tương tự như cấp tỉnh: Lồng ghép nhiệm vụ 

trong Ban chỉ đạo NTM; 

❑Cơ quan thường trực: Phòng Nông nghiệp&PTNT/ 

Phòng Kinh tế;

❑Tổ OCOP:

▪ Ít nhất 1 cán bộ chuyên trách, 2-3 cán bộ kiêm nhiệm,

thuộc Văn phòng điều phối Nông thôn mới;

▪ Có thể bổ sung chuyên trách, làm việc theo hợp đồng;

❑Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm ở cấp tỉnh tại 

mỗi kỳ đánh giá thường niên, do Ủy ban nhân dân 

huyện quyết định thành lập.

CẤP HUYỆN



HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

❑Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện 

chương trình OCOP.

❑Số lượng cán bộ phụ trách chương trình:

▪ 1 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách OCOP;

▪ Lồng ghép trong nhiệm vụ nông thôn mới tại xã;

❑Yêu cầu

▪ Các nhân sự tại mỗi vị trí công tác đều phải có bản mô 

tả công việc.

Chú ý : Mỗi ban điều hành đều có quy chế hoạt động.

CẤP XÃ



MÔ HÌNH TỔ CHỨC  VÀ NHÂN SỰ CHƯƠNG TRÌNH 

OCOP QUẢNG NINH

CẤP 

HUYỆN/TP

CẤP TỈNH

CẤP 

XÃ/PHƯỜNG

▪ Ban chỉ đạo Chương trình OCOP-QN

▪ Trưởng ban là Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND tỉnh, 

▪ Phó ban Thường trực là Trưởng Ban Nông thôn mới. 

▪ Phó ban chuyên trách là Phó Ban Nông thôn mới phụ trách OCOP. 

▪ Cơ quan thường trực là Ban xây dựng Nông thôn mới. 

▪ Phân công mỗi thành viên Ban chỉ đạo phụ trách một hoặc một số 

địa phương

▪ Phòng OCOP gồm 3 tổ nghiệp : (1) Tổ nghiệp vụ Phát triển sản phẩm 

và Phát triển DN/HTX; (2) Tổ nghiệp vụ Xúc tiến Thương mại và 

Truyền thông; (3) Tổ hành chính và tổng hợp thông tin.

▪ Lồng ghép nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo 
nông thôn mới.

▪ Thành lập Tổ OCOP: Có ít nhất 1 cán bộ 

chuyên trách, 2-3 cán bộ kiêm nhiệm, thuộc 
Văn phòng điều phối nông thôn mới.

▪ UBND  xã /phường điều hành chương trình 

OCOP của xã;
▪ Có 1 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách OCOP, 

được lồng ghép trong nhiệm vụ NTM tại xã.



MÔ HÌNH TỔ CHỨC  VÀ NHÂN SỰ CHƯƠNG TRÌNH 

OCOP HÀ NỘI

CẤP THÀNH 

PHỐ

CẤP 

HUYỆN/QUẬN

CẤP 

XÃ/PHƯỜNG

▪ Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020. 

▪ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan 
Thường trực.

▪ Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM 
thành phố Hà Nội là cơ quan giúp việc chuyên trách..

- Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm:

+ Đối với các huyện, thị xã: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình 
PTNN, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân của các 

huyện, thị xã, đồng thời bổ sung thêm nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý 
thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP đến năm 2020.

+ Đối với các quận: Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm với chức năng, nhiệm vụ và thành phần theo 
Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND TP.

- Phòng Kinh tế là Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 
Chương trình OCOP cấp huyện.

▪ Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 

OCOP. Giao cán bộ phụ trách NTM xã làm đầu mối tham mưu; 

▪ Đối với các phường, thị trấn tùy vào điều kiện để bố trí cán bộ phù 

hợp.



CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG
CHƯƠNG TRÌNH OCOP

PGS.TS. Trần Văn Ơn, DKPharma JSC.

CHU TRÌNH OCOP
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1. TUYÊN TRUYỀN VỀ OCOP (1)

➢ Mục tiêu: Nâng cao nhận thức

của hệ thống quản lý OCOP các

cấp và hiểu biết của cộng đồng

về OCOP

➢ Nội dung:

Sự cần thiết, lịch sử, 3 nguyên tắc

của OCOP, nội dung Chương trình

OCOP, các hỗ trợ của nhà nước, đề

xuất ý tưởng sản phẩm (Theo mẫu)

➢ Kênh tuyên truyền:

▪ Phương tiện truyền thông đại chúng,

hội nghị triển khai OCOP, hội thảo...

▪ Hiệu quả nhất: Hội nghị triển khai

OCOP cấp huyện



1. TUYÊN TRUYỀN VỀ OCOP (2)

➢ Thời gian: Liên tục trong năm,

trọng tâm vào tháng 2.

➢ Trách nhiệm:
▪ Bộ phận/cá nhân được phân

công các cấp, các cơ quan

truyền thông.

▪ Chủ chốt: Cán bộ OCOP cấp tỉnh

➢ Kết quả cần có:

▪ Đảng và chính quyền vào cuộc

▪ Người dân tại các thôn, bản biết

và hiểu về chương trình OCOP

▪ Người dân có mẫu đăng ký sản

phẩm trong tay và biết nộp ở

đâu, khi nào hết hạn



2. NHẬN Ý TƯỞNG SẢN PHẨM

➢ Tiếp nhận, xem xét, lựa chọn các ý

tưởng sản phẩm do cộng đồng đăng

ký:
▪ Ý tưởng đạt: Được lựa chọn làm chu

trình;

▪ Ý tưởng không: Hoàn thiện, nộp lại;

➢ Thời gian:
Liên tục trong năm, trọng tâm vào

tháng 3

➢ Trách nhiệm:
▪ Cán bộ OCOP cấp xã, cấp huyện

• Xã: Nhận, chuyển lên huyện

• Huyện: Lập tổ xét chọn, đánh giá

theo tiêu chí



CÁC NỘI DUNG TẬP HUẤN XÂY DỰNG

KẾ HOẠCH KINH DOANH

1. Khái niệm về kinh doanh;

2. Các loại hình tổ chức sản xuất

– kinh doanh;

3. Marketing cơ bản, sản phẩm

4. Xây dựng kế hoạch tài chính

5. Nội dung kế hoạch kinh doanh



PHẦN 4

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

1. Phân tích môi trường kinh doanh

2. Xác định tầm nhìn và mục tiêu

3. Xây dựng chiến lược hoạt đông

4. Xây dựng kế hoạch tài chính

5. Xây dựng kế hoạch hoạt động

6. Xác định nguồn vốn và phương

án huy động vốn

7. Lập kế hoạch kinh doanh



3.NHẬN KẾ HOẠCH KINH DOANH

➢ Cộng đồng xây dựng phương án

kinh doanh và nộp thẩm định:

▪ KHKD đạt: Được lựa chọn

tham gia chu trình

▪ KHKD không được lựa chọn:

Hoàn thiện, nộp lại

➢ Thời gian: Liên tục trong năm,

trọng tâm tháng 4.

➢ Trách nhiệm: OCOP cấp huyện



4.TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH

1. Thời gian: Liên tục từ khi KHKD được duyệt

2. Trách nhiệm:

▪ Cán bộ OCOP cấp huyện: Tất cả các tổ chức

OCOP, tư vấn (Nếu cần, làm điểm để học tập)

▪ Cán bộ OCOP tỉnh: Làm điểm tại từng huyện

▪ Sở/ngành khác: Các đợt tư vấn tại cộng đồng
• Liên minh HTX (Hình thành các HTX)

• Sở KHCN (Các đề tài KHCN)

• Sở Y tế (Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản

phẩm)

• Sở NN&PTNT (Phát triển sản xuất, khuyến nông);

• Sở công thương (Xúc tiến thương mại, khuyến

công)



TRIỂN KHAI KẾ HOẠCHKINH DOANH 

Hỗ trợ từ Chương trình OCOP

1. Hướng dẫn (tại chỗ), đạo tạo (tại chỗ và tập trung):
• Hình thành mới hoặc tái cơ cấu tổ chức kinh tế (HTX,

DN)

• Huy động vốn, vay vốn

• Xây dựng và triển khai dự án phát triển sản phẩm

• Tập huấn về R&D sản phẩm

• Xây dựng và triển khai các đề tài/dự án KHCN

• Kết nối với các nhà khoa học: Tìm kiếm, thương thảo,

hợp đồng với các nhà khoa học

• Kết nối thị trường: Tìm kiếm, thương thảo, hợp đồng

với các nhà phân phối

• Kết nối các nhà cung ứng đầu vào: Tìm kiếm, thương

thảo, hợp đồng với các nhà cung ứng đầu vào



TRIỂN KHAI KẾ HOẠCHKINH DOANH 

Hỗ trợ từ Chương trình OCOP

2. Hỗ trợ một phần nguồn lực KHCN, khuyến công,... Vào

các chủ thể OCOP

▪ Thông báo, tuyển chọn/đấu thầu các đề tài, dự án

KHCN.

▪ Trách nhiệm: Sở KHCN, sở Công thương.

▪ Thời gian: Liên tục từ khi KHKD được duyệt.

3. Xây dựng chương trình, tài liệu và mở các khóa huấn

luyện CEO (HĐQT, ban giám đốc các HTX, DN vừa và

nhỏ, tổ trưởng THT, chủ hộ tham gia OCOP):

▪ Trách nhiệm: Sở Lao động – TB – XH, trường Đại

học.

▪ Thời gian: 1 khóa/năm, có thể chia thành 2 cụm.



5. ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN HẠNG SẢN PHẨM



5. ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN HẠNG SẢN PHẨM

➢ Sản phẩm tham gia OCOP bắt buộc phải tham gia

đánh giá/phân hạng tại cấp huyện, tỉnh:

▪ Cấp huyện: Chọn các sản phẩm tiềm năng đạt 3

sao trở lên gửi đánh giá và phân hạng cấp tỉnh.

▪ Cấp tỉnh:
• Đánh giá, phân hạng và cấp chứng nhận sao

• SP 4-5 sao cấp tỉnh được đăng ký dự thi cấp

quốc gia theo kế hoạch của OCOP quốc gia

➢ Công cụ: Bộ tiêu chí chấm điểm và phân hạng

thống nhất toàn tỉnh

➢ Chính sách:

▪ Sản phẩm 1 – 2 sao: Được bán trong tỉnh

▪ Sản phẩm 3-5 sao: Được bán ra khỏi tỉnh



5. ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN HẠNG SẢN PHẨM

➢ Thời gian:

▪ Đánh giá cấp huyện: Tháng 4 (10) hàng năm;

▪ Đánh giá cấp tỉnh: Tháng 5 (11) hàng năm;

➢ Trách nhiệm:

▪ OCOP huyện: Đánh giá tại huyện;

▪ OCOP tỉnh: Đánh giá và phân loại của tỉnh;

▪ OCOP quốc gia: Đánh giá và phân hạng cấp

quốc gia (các sản phẩm 4 – 5 sao).



6. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

➢ Sản phẩm từ 3 sao trở lên được hỗ trợ xúc tiến

thương mại

➢ Nội dung:

▪ Xây dựng hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và

bán sản phẩm OCOP, gian hàng OCOP tại các trung

tâm thương mại, siêu thị, khu dân cư;

▪ Quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại

chúng;

▪ Tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP;

▪ Kết nối thị trường...

➢ Thời gian: Liên tục trong năm

➢ Trách nhiệm:

▪ Sở Công thương

▪ OCOP huyện



BỘ TIÊU CHÍ  VÀ TỔ CHỨC ÐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG 

SẢN PHẨM OCOP



BỘ SẢN PHẨM OCOP 

(Kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ)

1.Bộ sản phẩm rau củ quả tươi;

2. Bộ sản phẩm thịt trứng sữa;

3.Bộ sản phẩm gạo,ngũ cốc;

4. Bộ sản phẩm từ mật ong;

5. Bộ sản phẩm đồ ăn nhanh;

6. Bộ sản phẩm chế biến từ gạo,ngũ 

cốc;

7. sản phẩm chế biến từ rau củ quả hạt;

8. Bộ sản phẩm chế biến từ thịt,trứng 

,sữa;

9. Bộ sản phẩm chế biến từ thủy hải 

sản;

10. Tương,nước mắm,gia vị dạng lỏng 

khác;

11. Bộ sản phẩmgia vị khác:Hành 

,tỏi,tiêu;

12. Bộ sản phẩm chè tươi,chè chế biến;

13. Bộ sản phẩm các sản phẩm từ chè 

khác;

14. Bộ sản phẩm cà phê,ca cao;

15. Bộ sản phẩm rượu trắng;

16. Bộ sản phẩm đồ uống có cồn khác;

17. Bộ sản phẩm nước khoáng thiên 

nhiên nước tinh khiết;

18.Bộ Sản phẩm đồ uống không cồn 

khác;

19. Bộ sản phẩm thực phẩm chức 

năng,thuốc dược liệu,thuốc y học cổ 

truyền;

20.Bộ sản phẩm mỹ phẩm;

21. Bộ sản phẩm trang thiết bị dụng cụ y 

tế;

22. Bộ sản phẩm thảo dược khác;

23. Bộ SP thủ công mỹ nghệ,trang trí;

24. Bộ sSP thủ công mỹ nghệ gia dụng;

25. Bộ sản phẩm vải,may mặc;

26. Bộ  sản phẩm du lịch,truyền thống,lễ 

hội.



MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG

❑ BẢO ĐẢM TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC CỦA

OCOP

➢ “Hành động địa phương nhưng hướng
đến toàn cầu”: Thông qua việc đánh giá
và xếp hạng, các cơ quan quản lý và
chủ thể sản xuất xác định được điểm
yếu để nâng cao chất lượng của sản
phẩm, khả năng tiếp thị, từ đó nâng cao
năng lực cạnh tranh trong môi trường
kinh doanh toàn cầu hóa.

➢ “Tự tin và sáng tạo”: Thông qua việc
đánh giá, xếp hạng sản phẩm, người
dân hiểu các yêu cầu đối với sản phẩm
OCOP, từ đó tự tin trong sản xuất, kinh
doanh sản phẩm OCOP, xác định mục
tiêu cải tiến sản phẩm để có thể được
xếp hạng cao hơn.



MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG

❑ Cung cấp thông tin cho cộng

đồng về các tiêu chuẩn sản

phẩm;

❑ Làm cơ sở để các cán bộ

OCOP cấp huyện, tỉnh tư vấn

và hỗ trợ các tổ chức kinh tế

của cộng đồng thực hiện chu

trình OCOP;

❑ Xây dựng thương hiệu sản

phẩm OCOP:

❑ Căn cứ để hỗ trợ xúc tiến

thương mại.



BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG



BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG 

PHẦN A

SỨC 

MẠNH 

CỘNG 

ĐỒNG

(35 ĐIỂM)

TỔ CHỨC 

SẢN XUẤT

PHÁT TRIỂN 

SẢN PHẨM

SỨC MẠNH 

CỘNG ĐỒNG

NGUỒN NGUYÊN LIỆU

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TIỀM NĂNG SẢN XUẤT

NGUỒN GỐC Ý TƯỞNG SP

TÍNH HOÀN THIỆN CỦA 

BAO BÌ

LOẠI HÌNH TỔ CHỨC SX

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG 

ĐỒNG

KẾ TOÁN



BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG 

PHẦN 

B

KHẢ 

NĂNG 

TIẾP 

THỊ

(25 ĐIỂM)

HOẠT 

ĐỘNG 

TIẾP THỊ

CÂU 

CHUYỆN 

SẢN 

PHẨM

KHU VỰC PHÂN PHỐI

TỔ CHỨC PHÂN PHỐI

QUẢNG BÁ SẢN PHẨM

CÂU CHUYỆN SẢN 

PHẨM

TRÍ TUỆ,BẢN SẮC ĐỊA 

PHƯƠNG



BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG 

PHẦN 

C

CHẤT 

LƯỢN

G SẢN 

PHẨM

(40 ĐIỂM)

CÁC KIỂM 

TRA,PHÂN 

TÍCH CLSP

CƠ HỘI TIẾP 

THỊ TOÀN 

CẦU



ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG SẢN PHẨM

• Hạng 5 sao (90 - 100 điểm): Sản phẩm chất lượng cao, đáp 
ứng tiêu chuẩn quốc tế.( Trung ương đánh giá và công nhận 
xếp hạng)

• Hạng 4 sao (70 - 89 điểm) : Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể 
nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.(Tỉnh đánh giá và 
công nhận xếp hạng)

• Hạng 3 sao (50 - 69 điểm) : Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể 
phát triển lên hạng 4 sao (Tỉnh đánh giá và công nhận xếp 
hạng)

• Hạng 2 sao (30-49 điểm ): Sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu 
chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao;

• Hạng 1 sao(Dưới 30 điểm) : Sản phẩm yếu, có thể phát triển 
lên hạng 2 sao.

www.themegallery.com Company Logo



QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Sơ đồ  quy trình đánh giá sản phẩm OCOP tại cấp huyện



QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Sơ đồ  quy trình đánh giá sản phẩm OCOP tại cấp  tỉnh



QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Sơ đồ  quy trình đánh giá sản phẩm OCOP tại cấp  Quốc gia



SẢN PHẨM OCOP CẤP SAO CỦA QUẢNG NINH

www.themegallery.com Company Logo



SẢN PHẨM OCOP CẤP SAO CỦA BẮC KAN
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: 781/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH SỐ 1048/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 

2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG 

SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



ĐIỂM MỚI SỬA ĐỔI,BỔ SUNG THEO QĐ 781

• Sửa đổi tên nhóm sản phẩm “Dịch vụ du lịch - truyền thống -

lễ hội” thành nhóm: “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du 

lịch”.

• Bộ NNvà PTNT ban hành Quyết định phê duyệt kết quả 

đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 05 sao 

(là sản phẩm OCOP cấp quốc gia), tổ chức công bố kết quả.

• Trường hợp kết quả đánh giá của Hội đồng cấp TW không 

đạt 05 sao, Hội đồng cấp TW gửi trả hồ sơ về  UBND cấp 

tỉnh để đánh giá lại và hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng 

sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp.



• UBND cấp xã rà soát, khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn 

các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký và chuẩn bị hồ sơ 

sản phẩm, xác nhận các nội dung của hồ sơ minh chứng 

về tỷ lệ sử dụng lao động địa phương, nguồn nguyên liệu.

• UBND cấp huyện thông báo kết quả cho UBND cấp xã để 

tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể phát triển sản 

phẩm.

• UBND cấp tỉnh thông báo kết quả cho UBND cấp huyện để 

tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể phát triển sản 

phẩm.



Bổ sung “Yêu cầu về một số tiêu chí cần 

đạt tối thiểu trong đánh giá, phân hạng sản 

phẩm”.Áp dụng đối với các nhóm sản phẩm (trừ 

nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm 

du lịch).



















BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM-OCOP



Một là, coi chương trình OCOP là một chương trình phát triển 

kinh tế quan trọng của cộng đồng

❑Cần nhận thức đúng về chương 

trình OCOP;

❑Ứng xử với chương trình đúng với 

các quy luật kinh tế và gắn với lợi ích 

của đối tượng cần hướng tới.

❑Phải gắn trách nhiệm của người 

đứng đầu địa phương, đơn vị trong 

chỉ đạo triển khai thực hiện chương 

trình.



• Chương trình OCOP là chương trình kinh tế 

của cộng đồng.

• Chương trình mở không đóng nhưng có qui 

trình chặt chẽ.

• Là giải pháp để thực hiện chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng NTM;

• Trọng tâm của chương trình là: sản phẩm và 

tổ chức sản xuất.

• Cần truyền thông để người tiêu dùng hiểu về 

Chương trình OCOP.

• Cần truyền thông đối với cán bộ trong hệ 

thống tổ chức của chương trình trọng tâm là 

cán bộ cấp huyện và xã.



Ba là: Chú trọng công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện chương trình

• Có quyết tâm chính trị cao và sự vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị. 

• Người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền  các cấp là quan trọng;

• Thành lập Ban chỉ đạo/Ban điều 

hành chương trình gồm thành phần 

thực chất, hoạt động thực chất.

• Xác định rõ trọng tâm công việc cho 

từng giai đoạn và bám việc thực hiện 

quyết liệt, đến cùng. 



BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH OCOP  QUẢNG NINH

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
❑ Thường trực

• 1 Trưởng Ban: Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh

• 2 Phó Trưởng Ban:
❖ Phó Ban chuyên trách: Ban Xây dựng Nông thôn mới.

❖ Phó Ban kiêm nhiệm: Sở Nông nghiệp và PTNT.

❑ Các Tiểu ban
• TB Phát triển sản phẩm.

• TB Xúc tiến thương mại.

• TB Đào tạo – Truyền thông.

• TB Hành chính.



BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH OCOP  QUẢNG NINH

Ban Điều hành OCOP Huyện

➢ Trưởng Ban: Phó Chủ tịch UBND huyện;

➢ Phó Trưởng Ban: Lãnh đạo phòng NN-PTNT (phòng

Kinh tế);

➢ Chuyên viên chuyên trách: từ 1 – 2 người;

OCOP xã
➢ Chủ tịch xã, kiêm Trưởng BQL XDNTM xã phụ trách;

➢ Cán bộ NN-PTNT, kiêm NTM, kiêm OCOP.



Bốn là, Xây dựng bộ máy chuyên trách và đội ngũ chuyên gia phải thực sự 

có tâm huyết, có chuyên môn  nghiệp vụ và có thực quyền

• Phải kiên trì chăm lo xây dựng đội ngũ 

chuyên trách và chuyên gia ổn định, có 

tâm huyết và năng lực thực sự;

• Cơ quan chuyên trách giúp việc phải được 

trao quyền và đóng vai trò chính trong 

tham mưu điều hành về chương trình trình 

OCOP ; 

• Các kết quả làm việc của Hội đồng thẩm 

định có giá trị pháp lý và có sức mạnh thực 

sự.

• Có quy chế làm việc cho bộ máy điều hành 

chương trình các cấp tỉnh,huyện.



Năm là, triển khai thực hiện chương trình OCOP không thể nóng 

vội và mắc bệnh thành tích

• Tránh tư duy coi chương trình OCOP là một 

“Phong trào” vì vậy đã không thực hiện đúng 

theo chu trình;

• Cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm 

của các quốc gia tr như Nhật Bản,Thái Lan và 

các địa phương trong nước như Quảng 

Ninh,Bắc Kan,Quảng Nam.. . 

• Các kinh nghiệm nên học tập về nguyên tắc 

chứ không dập khuôn máy móc và cần có điểu 

chỉnh từng bước trong quá trình thực hiện cho 

phù hợp với thực tiễn ở mỗi địa phương.



Sáu là, Phải chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các 

tổ chức là chủ thể các sản phẩm ocop

❑ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

quản lý Chương trình OCOP;

❑ Đội ngũ doanh nhân, DN, HTX, các 

chủ hộ sản xuất sản phẩm được đào 

tạo chuyên sâu về kiến thức quản trị 

kinh doanh, quản lý sản xuất; 

❑ Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến 

thương mại để mở rộng tư duy, tầm 

nhìn, có chiến lược phát triển, kế 

hoạch dài hạn cho DN, HTX. 



Bảy là,cần hiểu kỹ về sản phẩm OCOP để tránh lệch hướng về chọn sản phẩm và 

dịch vụ tham gia chương trình OCOP

• Hiện tượng chỉ chấp nhận hỗ trợ SP và các tổ 

chức sản xuất đã có;

• Chỉ định các SP tham gia chương trình.

• Coi việc hình thành và phát triển ý tưởng, hình 

thành HTX, DN,tổ hợp tác... là của cộng 

đồng.

• Cá biệt có địa phương còn lựa chọn các SP có 

quy mô lớn, đã phát triển.

• Các SP phải do nông dân đề xuất chứ không 

phải là chỉ định từ trên xuống. 

• Khi nông dân tự đề xuất, họ sẽ tự giác theo 

đuổi ý tưởng của mình và dành nguồn lực để 

thực hiện thành công SP mà họ đã tự chọn để 

tham gia chương trình.



Tám là, xây dựng và triển khai linh hoạt và hiệu quả chu trình OCOP và bộ công cụ 

thực hiện cho từng bước của chu trình

❑ Cần triển khai chu trình theo 

hướng vừa làm vừa hoàn thiện;

❑ Khâu nào cũng quan trọng nhưng 

quan trong nhất là hoàn thiện sản 

phẩm, và công  tác xúc tiến 

thương mại.

kiNH NGHIỆM TỔ CHỨC CHẤM.pptx


Chín là,xác định xúc tiến thương mại là bước then chốt 

của chu trình

• Công tác xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản 

phẩm cần được thực hiện thường xuyên;

• Tổ chức thường niên Hội chợ OCOP; 

• Triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu, 

• Hình thành mạng lưới kết nối sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ;

• Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, phát 

triển thương hiệu;

• Phát triển mở rộng thị trường cho các sản 

phẩm được đánh giá công nhận xếp hạng 

phát triển bền vững.
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Mười là, Xây dựng và ban hành kịp thời hệ thống chính 

sách hỗ trợ chương trình

• Hệ thống chính sách hỗ trợ nên tập trung vào 

các khâu mà các chủ thể sản phẩm OCOP 
không làm được hoặc làm được nhưng không 

hiệu quả như:

• Thông tin thị trường cho các chủ thể  các sản 

phẩm OCOP;

• Xây dựng thương hiệu; 

• Chứng nhận sản phẩm hợp quy;

• Truy xuất nguồn gốc;

• Quảng bá và xúc tiến thương mại



Mười một là,trong quá trình thực hiện chương trình cần Tổ chức 

Hội nghị đối tác OCOP 

• Đối tác của chương trình là các đơn vị tham gia trong 

các lĩnh vực: 

• Dịch vụ bao bì, tem nhãn; 

• Thiết bị công nghệ; 

• Đào tạo nâng cao kiến thức về quản trị kinh doanh;

• Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai, chứng 

nhận tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến như GMP, SSOP, 

HACCP, ISO, VietGap…

• Các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính…

• Các đơn vị cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất; 

• Các đơn vị cung cấp dịch vụ tuyên truyền, quảng bá 

sản phẩm;

• Các đơn vị xúc tiến thương mại như BigC, VinMart…



Mười hai là,lựa chọn đối tác làm tư vấn cho chương trình 

❑ Thành công của chương trình 

phụ thuộc nhiều vào việc chọn 

đối tác làm tư vấn.

❑ Chọn đối tác tư vấn theo lĩnh 

vực của chương trình.

❑Một địa phương có thể có 

nhiều hơn một đối tác.

❑ Cần biết rõ năng lực của đối 

tác để lựa chọn;



Mười ba là, các địa phương cần sớm thành lập Hội doanh nhân OCOP 

• Đây là cách làm hay của Bắc Kan.

• Hội là nơi để chia sẻ học hỏi kinh nghiệm 

lẫn nhau trong quá trình triển khai,thực hiện 

chương trình OCOP ở mỗi địa phương. 

• Hội doanh nhân OCOP sẽ là tác nhân 

không chỉ là kết nối mà còn là động lực thúc 

đẩy để các thành viên trong hội có thêm 

năng lượng để thực hiên thành công 

chương trình.
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