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CHU TRÌNH 6 BƯỚC



Các bước 

triển khai

Nhiệm vụ triển khai

Chủ thể UBND cấp xã UBND  huyện UBND tỉnh

1. Tuyên 

truyền, 

hướng dẫn

- Tham gia;

-Tìm hiểu và
nghiên cứu
để hiểu về
các chính
sách hỗ trợ

-XDKH TT và
Thực hiện

-Rà soát các SP
tiềm năng và
hướng dẫn các
chủ thể tham
gia OCOP.

-Chỉ đạo và phê
duyệt KHTT của
xã;

-Kiểm tra, giám
sát

-XDKH triển khai
cấp huyện.

-Chỉ đạo và phê
duyệt KHTT
huyện;

-K tra, giám sát

-XDKH và triển
khai cấp tỉnh.



Các bước 

triển khai

Nhiệm vụ triển khai

Chủ thể UBND cấp xã UBND cấp huyện UBND cấp tỉnh

2. Nhận ý 

tưởng 

/đăng ký 

sản phẩm

▪ Tự đánh giá
sản phẩm so
với yêu cầu
ocop;

▪ XD phiếu
đăng ký SP,
nộp cho
UBND cấp xã.

▪ Tiếp nhận phiếu
đăng ký SP;

▪ Đánh giá sơ bộ
SP đăng ký;

▪ XDKH cấp xã và
gửi kết quả về
UBND cấp huyện).

▪ Tổng hợp kế
hoạch, đề xuất của
cấp xã;

▪ Tổ chức thẩm định
và xét chọn SP

▪ Xây dựng KH cấp
huyện và gửi kết
quả về cấp tỉnh.

▪ Nhận kết quả
đánh giá và xét
chọn ý tưởng
sản phẩm của
các huyện;

▪ Xây dựng KH
và tổ chức tập
huấn XDPAKD



Các bước 

triển khai

Nhiệm vụ triển khai

Chủ thể UBND cấp xã UBND cấp huyện UBND cấp tỉnh

3. Nhận 

phương 

án kinh 

doanh 

▪ Xây dựng
PAKD sản
phẩm theo
yêu cầu của
Chương
trình;

▪ Nộp PAKD lên
UBND xã.

▪ Hướng dẫn các
chủ thể XDPAKD

▪ Tiếp nhận PAKD;,
góp ý để các chủ
thể hoàn thiện

▪ Tổng hợp và
chuyển lên UBND
huyện.

▪ Tiếp nhận PAKD từ
UBND các xã;

▪ Tổ chức thẩm định,
lựa chọn PAKD

▪ Thông báo kết quả
cho UBND xã và các
chủ thể.

▪ Tổng hợp kết
quả thẩm định,
lựa chọn PAKD
từ huyện;

▪ Tổ chức tập
huấn về phương
pháp triển khai
PAKD



Các bước 

triển khai

Nhiệm vụ triển khai
Chủ thể UBND 

cấp xã

UBND cấp huyện UBND cấp tỉnh

4. Triển 

khai 

phương 

án kinh 

doanh

- Chủ động, trực
tiếp triển khai
PAKD

- Trao đổi khó
khăn và nhu cầu
hỗ trợ đến các
cấp.

- Tư vấn tại thực địa đối với các
chủ thể để triển khai PA: quy
trình; công bố tiêu chuẩn CL; bao
bì, nhãn mác…

- Tổng hợp các yêu cầu hỗ trợ;
đề nghị hỗ trợ

- Theo dõi tiến độ của chủ thể

- Các Sở, ngành tổ
chức các hoạt động
hỗ trợ gắn với chức
năng, nhiệm vụ được
phân công



Các bước 

triển khai

Nhiệm vụ triển khai
Chủ thể UBND cấp xã UBND cấp huyện UBND cấp tỉnh

5. Đánh giá, 

phân hạng 

sản phẩm 

OCOP

- Xin xác nhận “tỷ lệ
sử dụng LĐ địa
phương”, “Nguồn
nguyên liệu” gửi xã;

- XD hồ sơ dự thi
sản phẩm OCOP;

- Nộp hồ sơ dự thi
lên huyện

- Xác nhận các hồ sơ
minh chứng cho chủ thể

- Tiếp nhận thông báo
về kết quả đánh giá,
phân hạng cấp huyện;

- Trao đổi với các chủ
thể về XDKH hỗ trợ
tiếp theo (nếucần)

- Tiếp nhận hồ sơ, tổ
chức Hội đồng đánh
giá cấp huyện;

-Thông báo KQ đánh
giá, phân hạng SP

-Hoàn thiện và
chuyển sơ SP đạt từ
50 lên tỉnh đánh giá

- Tiếp nhận hồ sơ và tổ
chức đánh giá cấp tỉnh;

- Thông báo kết quả

- QĐ công nhận KQ và cấp
Giấy chứng nhận SP đạt 3 và
4 sao; công bố kết quả;

- Chuyển hồ sơ SP đạt 90-
100 đ lên Bộ NN



Các bước 

triển khai

Nhiệm vụ triển khai
Chủ thể UBND cấp 

xã

UBND cấp huyện UBND cấp tỉnh

6. Xúc tiến 

thương 

mại

Tham gia khi 

đạt 3 sao trở 

lên

- XDKH xúc tiến thương mại
trên địa bàn huyện;

- Hỗ trợ các tổ chức OCOP
xúc tiến thương mại các sản
phẩm đạt từ 3 sao trở lên
trong phạm vi huyện;

- Hỗ trợ các tổ chức OCOP
tham gia xúc tiến thương
mại cấp tỉnh, trung ương.

- Lập KH xúc tiến thương mại hằng
năm của tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới
thiệu, kết nối và phát triển kênh phân
phối các sản phẩm OCOP ở phạm vi
trong tỉnh, quốc gia và quốc tế (Sở
Công Thương): hệ thống trung tâm
OCOP/cửa hàng giới thiệu sản phẩm
OCOP; tổ chức các hội chợ OCOP định
kỳ…




