
Những điều cần biết về 
Chương trình OCOP 
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Nội dung 

• Tên gọi, Sự cần thiết 

• Lịch sử phát triển của OCOP 

• OCOP Việt Nam là gì 

• Quan điểm, Nguyên tắc, Nội dung 

• Nhiệm vụ, Giải pháp của chương trình 



Về tên gọi, Sự cần thiết 

 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm là 
chương trình phát triển kinh tế khu vực 
nông thôn (khuyến khích thành thị) theo 
hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị 

 



Sự cần thiết, Lợi ích 

Khuyến khích khai thác tiềm năng về đất đai, sản 

vật, lợi thế so sánh của các địa phương, đặc biệt là 

các giá trị truyền thống để nâng cao giá trị hàng 

hóa làm tăng thu nhập. 

Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng mở rộng 

quy mô sản xuất hàng hóa, nhất là chú trọng 

phát triển các nghề, làng nghề truyền thống. 

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 

động nông thôn, tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại 

sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 



Sự cần thiết, Lợi ích (2) 

Chương trình còn có ý nghĩa trong giải quyết nhiều 

vấn đề quan trọng ở nông thôn như giảm nghèo, giải 

quyết việc làm, an sinh xã hội, môi trường, phát huy 

trí tuệ sáng tạo của người dân, hình thành các tổ chức 

liên kết kinh tế cộng đồng bền vững. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương 

thông qua các chương trình phát triển ngành nghề 

nông thôn. 

Chương trình có sự tham gia của cộng đồng, các 

nguồn lực cộng đồng. 

 



Lịch sử phát triển của OVOP,  

OCOP của Việt Nam 

“Mỗi xã một sản phẩm” (tiếng Anh là One 

commune, one product- viết tắt là OCOP) là mô 

hình được học tập, vận dụng kinh nghiệm từ 

phong trào “Mỗi làng một sản phẩm của Nhật 

Bản” (tiếng Anh là One village, one product - 

viết tắt là OVOP) từ thập niên 70 của thế kỷ 

trước và chương trình OTOP của Thái Lan (học 

từ Nhật Bản) 

 



Phong trào Mỗi làng một sản phẩm 

(OVOP) của Nhật Bản 

 
• Vào thập niên 70 của thế kỷ 20, ngài 

Morihiko Hiramatsu, là người đứng đầu 

chính quyền tỉnh Oita, đã đề xuất thực hiện 

Phong trào “Mỗi làng, một sản phẩm” trên địa 

bàn tỉnh.  

• Đến nay, đã có hơn 40 quốc gia và vùng lãnh 

thổ trên thế giới áp dụng OVOP ở châu Á, 

châu Mỹ và châu Phi. 

 



Mục tiêu ban đầu của Phong trào này là khuyến 

khích người dân nông thôn làm sống lại các giá 

trị tốt đẹp của quê hương mình, qua đó làm tăng 

thu nhập và cải thiện bộ mặt nông thôn.  

Tuy nhiên, mục tiêu sâu xa hơn chính là thông 

qua các hoạt động này, tạo sức quyến rũ của khu 

vực nông thôn, hạn chế sự di dân tự do ra các 

thành phố và khu công nghiệp lớn trong cả nước 



Xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh thực hiện 

công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu 

vực nông thôn trong tương lai, đồng thời tạo ra 

sự chuyển dịch để đạt đến sự cân bằng về kinh 

tế cũng như về xã hội giữa vùng nông thôn của 

địa phương với các thành phố lớn, giảm sự phụ 

thuộc về kinh tế và ngân sách vào chính quyền 
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Chương trình OTOP của Thái Lan 

 
OTOP là Chương trình khuyến khích phát triển 

kinh tế địa phương do cựu thủ tướng Thái Lan 

Thaksin Shinawatra khởi xướng và tổ chức. 

Chương trình OTOP được triển khai dựa trên 

kinh nghiệm triển khai Phong trào OVOP tại 

Nhật Bản nhưng có điều chỉnh để phù hợp với 

tình hình của Thái Lan.  



Chương trình OTOP đã được triển khai liên tục từ 

năm 2000 đến nay. Ngoài hệ thống tổ chức OTOP 

từ trung ương đến địa phương, tổ chức thi đánh giá 

và phân hạng sản phẩm hằng năm, mỗi năm 

Chương trình OTOP có một điểm nhấn nhằm đưa 

Chương trình phát triển về chất từ thấp đến cao, 

như kết nối các ngành cùng thực hiện ngay từ 

những năm đầu tiên, đến nghiên cứu tìm kiếm các 

sản phẩm OTOP tiềm năng, thi sản phẩm quán 

quân...và hướng đến hội nhập các nền kinh tế 

Asean (AEC) ngay từ năm 2012, khi AEC còn 

đang được đàm phán 



- Năm 2001: Liên kết các ngành 

- Năm 2002: Tìm kiếm sản phẩm OTOP 

- Năm 2003: Quán quân sản phẩm OTOP 

- Năm 2004: Chiến dịch về tiêu chuẩn sản phẩm OTOP 

- Năm 2005: Xúc tiến tiếp thị OTOP 

- Năm 2006: Tìm kiếm sản phẩm OTOP xuất sắc 

- Năm 2007: Sản phẩm OTOP dựa trên kiến thức 

- Năm 2008: Xúc tiến Doanh nhân 

- Năm 2009: Làng Du lịch OTOP 

- Năm 2010: Xúc tiến mạng lưới OTOP 

- Năm 2011: Tạo giá trị OTOP cho nền kinh tế sáng tạo 

- Năm 2012- nay: Thương mại OTOP đến AEC 



Đề án mỗi làng một nghề của VN 

 

Theo kết quả điều tra của Cục Chế biến, Thương 

mại nông lâm thủy sản và nghề muối 

(CBNLTS&NM) Bộ NNPTNT và tổ chức JICA 

thực hiện, Việt Nam hiện có trên 2.000 làng nghề 

được công nhận với nhiều loại sản phẩm khác 

nhau. 



• Morihiko Hiramatsu 



Năm 2012, Chương trình OCOP  (“Mỗi xã, 

phường Một sản phẩm) Quảng Ninh đã được 

khởi xướng và chính thức triển khai từ 2013. So 

với Đề án Mỗi làng một nghề, Chương trình 

OCOP Quảng Ninh có sự khác biệt quan trọng 

là: Lần đầu tiên được triển khai theo cách có hệ 

thống, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, 

lấy trọng tâm là Chu trình OCOP thường niên; 

trung tâm là sản phẩm, không chỉ giới hạn ở thủ 

công mỹ nghệ mà được mở rộng thành 5 ngành 

hàng sản phẩm và dịch vụ.  

 



OCOP Việt Nam  

• Chữ O: màu đất, nền tảng của sản xuất, cs 

làng, xã. 

• Chữ C : SXNN và PT bền vững.  

• Chữ O: Sáng tạo của con người.  

• Chữ P : tự tin, giàu có  



BỐI CẢNH 3 Văn bản: 

- Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 

7/5/2018;   

- Quyết định số 1048/QĐ-TTg 

ngày 21/8/2019;   

- Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 

08/6/2020.  

- 24 tháng triển khai; 

- 63 tỉnh/thành phố triển khai; 

- 32 tỉnh/thành phố đã đánh giá, 

phân hạng; 

- 1701 sản phẩm. 

- Quan điểm, tiếp cận và yêu cầu; 

- Quy trình, cách làm và tổ chức 

triển khai; 

- Chính sách hỗ trợ; 

- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng; 

- Hiệu quả, bền vững… 



Quan điểm, Nguyên tắc, Nội dung 

 

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...) và gia tăng giá 

trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp 

phần xây dựng nông thôn mới. 



 

• 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.  



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. 

 



Yêu cầu của Chương trình 

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. 

 



Phát triển sản phẩm, dịch vụ (theo 6 nhóm) 

 

(1) Thực phẩm, gồm: Nông sản tươi sống và nông sản chế biến. 

(2) Đồ uống, gồm: Đồ uống có cồn; đồ uống không cồn.  

(3) Thảo dược, gồm: Các sản phẩm có thành phần từ cây dược 

liệu 

(4) Vải và may mặc, gồm: Các sản phẩm làm từ bông, sợi. 

(5) Lưu niệm – nội thất - trang trí, gồm: Các sản phẩm từ gỗ, sợi, 

mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may,... làm đồ lưu niệm, đồ gia 

dụng. 

(6) Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, gồm: Các sản 

phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, 

học tập, nghiên cứu,... 
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Triển khai thực hiện Chu trình OCOP tuần tự theo 

các bước 

(1) Tuyên truyền, hướng dẫn về OCOP;  

(2) Nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm;  

(3) Nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh;  

(4) Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh;  

(5) Đánh giá và phân hạng sản phẩm;  

(6) Xúc tiến thương mại. 
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Đánh giá và phân hạng sản phẩm 

 

a) Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm (theo 

Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ) gồm 3 phần: 

- Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức 

mạnh cộng đồng (35 điểm). 

- Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 

điểm). 

- Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm 

(40 điểm). 
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• Hạng 1 sao: Sản phẩm bắt đầu hình thành 

ý tưởng và đánh giá tính khả thi của sản 

phẩm có thể phát triển lên hạng 2 sao 

(tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm 

theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg 

ngày 08/6/2020 sửa đổi bổ sung Quyết 

định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ).  

 



• Hạng 2 sao: Sản phẩm đã hình thành ở 

địa phương nhưng cần tiếp tục hỗ trợ 

nâng cấp để đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể 

phát triển lên hạng 3 sao (tổng điểm trung 

bình đạt từ 30 đến 49 điểm theo Quyết 

định số 1048 và Quyết định 781 của Thủ 

tướng Chính phủ); 

 



• Hạng 3 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có 

thương hiệu và có thể phát triển lên hạng 

4 sao (tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến 

69 điểm theo Quyết định số 1048 và 

Quyết định 781 của Thủ tướng Chính 

phủ);  

 



• Hạng 4 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đã 

có thương hiệu, có thể nâng cấp để đáp 

ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (tổng 

điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm 

theo Quyết định số 1048 và Quyết định 

781 của Thủ tướng Chính phủ);  

 



• Hạng 5 sao: Sản phẩm chất lượng cao, 

đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và tương 

ứng các tiêu chuẩn quốc tế (tổng điểm 

trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm theo 

Quyết định số 1048 và Quyết định 781 của 

Thủ tướng Chính phủ). 


