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Nội dung
1) Cổng thông tin điện tử “Kết nối OCOP”: 

website, ứng dụng di động 

2) Hướng dẫn sử dụng một số tính năng cho 
quản trị viên cấp huyện

3) Hướng dẫn sử dụng một số tính năng cho 
người dùng là chủ thể OCOP



Giới thiệu dự án

Mục tiêu: 
Hình thành cổng thông tin điện tử hỗ trợ kết nối trực tiếp với thị trường cho người dân nông thôn (hộ nông dân, trang trại, hợp tác xã, 

doanh nghiệp vừa và nhỏ) nhằm tăng cường khả năng tiêu thụ các sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị.

Kết quả
Website: 

https://ketnoiocop.vn/

Ứng dụng di động

Android OS iOS

Dự án:
“Tăng cường tiếp cận thị trường cho người dân nông thôn thông qua mạng lưới thông tin thị trường dựa trên 

nền tảng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới“

https://ketnoiocop.vn/


1.Chức năng chính của hệ thống cổng thông tin điện 
tử Kết nối OCOP

Website – Trang thông tin điện tử



Phiên bản Web
https://ketnoiocop.vn/

http://ketnoiocop.vn/


2. Giao diện và tính năng

• Giới thiệu

• Các sản phẩm nổi bật theo cấp sao OCOP

• Thông tin thị trường nông sản (giá cả)

• Tin tức, kết nối đầu tư 

• Chính sách

• Hệ thống đối tác

Trang chủ



2. Giao diện và một số tính năng
Thông tin chủ thể và sản phẩm



2. Giao diện và một số tính năng
Thông tin sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Thông tin sản phẩm: 
Quy cách đóng gói, hạn 

sử dụng

Mô tả sản phẩm: (câu 

chuyện sản phẩm, 

hướng dẫn sử 

dụng,v.v.)

Hỏi và Đáp về sản 

phẩm

Tên sản phẩm

Sao OCOP

Số lượng hàng còn
Giá bán

Địa chỉ cơ sở sản xuất

Liên hệ cơ sở sản xuất

Các kênh phân phối sản phẩm: 

Địa chỉ, bản đồ

Nhận xét và đánh giá của 

khách hàng

Số lượt xem

Thời hạn chứng nhận sao OCOP

QR CODE

Like  & Share



Giao diện và một số tính năng

Thông tin giảng viên

Video bài giảng, 
silde bài trình bày

Tài liệu học tập 
(định dạng file: Word, Power 
Point, PDF, video, etc.)

Thảo luận

Các nội dung liên 
quan

Đào tạo



Giao diện và một số tính năng
Tin tức Chính sách

Tin tức, thông tin thị trường, 

sự kiện, hoạt động, v.v.

Văn bản chính sách, Quyết 

định, Luật, v.v.



Giao diện và một số tính năng

Hệ thống đối tác

Thông tin về các đối tác cung 

cấp các dịch vụ hỗ trợ: thanh 

toán, hậu cần vận tải - logistics, 

quảng cáo, marketing, v.v.



HỆ THỐNG QUẢN TRỊ, TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

Quản trị viên/Admin

• Thiết lập

• Tạo tài khoản, 

• Phân quyền người dùng

• Quản trị danh mục

• Cấu hình thông tin

• Quản trị nội dung

• Chuyên trang

• Tin bài

• Chính sách

• Dịch vụ

• Quản trị dữ liệu

• Danh sách sản phẩm

• Khóa học, tài liệu

• Thống kê sử dụng, tổng quan

• Quản trị hệ thống đối tác

Tài khoản OCOP tỉnh/huyện

• Quản lý tài khoản OCOP người 
bán (chủ thể OCOP) thuộc địa 
bàn mình quản lý

• Cấp mã xác thực cho tài 
khoảng OCOP người bán

• Giám sát danh sách sản phẩm 
OCOP trên địa bàn

Người dùng

• Người bán (chủ thể OCOP)

• Khi đăng ký phải có mã xác 
thực dơ OCOP tỉnh/huyện 
cấp

• Đăng tin bài: thông tin sản 
phẩm, hình ảnh, videos, định 
vị bản đồ, chất lượng, v.v.

• Hộp thư; Đơn hàng; Thông 
tin truy xuất nguồn gốc

• Thống kê bán hàng;...

• Khóa học, tin tức, văn bản 
chính sách, dịch vụ hỗ trợ, 
v.v..

• Thông tin về các dịch vụ hỗ 
trợ sản xuất, thương mại dành 
riêng cho từng người dùng 
(chủ thể OCOP)

• Nội dung quảng cáo, giới 
thiệu sản phẩm, dịch vụ, 
khuyến mãi,... 

• Người mua

• Đăng ký tự do

• Chức năng cơ bản: xem 
thông tin, liên hệ người mua, 
nhận xét, bình luận, v.v.

Chuyên gia/giảng viên

• Đăng/quản lý bài giảng, tài liệu 
tập huấn,v.v

• Bình luận, hỏi đáp

• v.v.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH



THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP

Bước 1: Cán bộ 
OCOP cấp huyện 
đăng nhập và khai 
báo thông tin các 
chủ thể 

Bước 2: Cán bộ 
OCOP cấp huyện, 
lấy “Mã kích hoạt” 
và gửi thông tin cho 
các Chủ thể OCOP 
trên địa bàn mình 
quản lý

Bước 3: Chủ thể 
OCOP, sử dụng 
“Mã kích hoạt” do 
OCOP cấp huyện 
cung cấp để đăng ký 
hoặc kích hoạt tài 
khoản “Người bán”



Hướng dẫn cho Cán bộ quản lý OCOP huyện

Nội dung:

• Cài đặt ứng dụng di động

• Đăng nhập

• Chỉnh sửa thông tin tài khoản

• Tạo và quản lý tài khoản người dùng của các chủ thể OCOP

• Quản trị danh mục sản phẩm OCOP



Chức năng chính

Tạo tài khoản, quản lý tài khoản người dùng là Chủ thể OCOP trên địa bàn

Kiểm tra danh mục sản phẩm OCOP do các chủ thể đăng trên hệ thống, không thể 

thay đổi thông tin của các sản phẩm đã đăng

Thay đổi thông tin chung của tài khoản quản trị



Hồ sơ

Sửa ảnh 

đại diện

SĐT hoặc 

Mã đăng 

nhâp do TW 

cấp

Sửa email

Không cần 

thay đổi

Không cần 

thay đổi

Nhấn để 

LƯU thay 

đổi

Sửa thông 

tin chung



Tạo, quản lý tài khoản người bán cho các chủ thể OCOP

Số điện 

thoại của 

người bán 

dùng để 

đăng nhập 

hệ thống

Tạo tài 

khoản người 

bán mới

Tình trạng 

hoạt động

Mã xã minh, để cấp cho 

chủ thể để kích hoạt tài 

khoản người bán

Chọn để 

chỉnh sửa 

(xóa)

Xóa các tài 

khoản được 

chọng



BƯỚC 1: 

Chọn “Thêm mới”

Tạo, quản lý tài khoản người bán cho các chủ thể OCOP



Phần này không cần khai báo, sẽ tự đồng bộ với 

tài khoản của người bán sau khi chủ thể kích hoạt

BƯỚC 2:

Khai báo các 

thông tin chung 

của chủ thể

Tạo, quản lý tài khoản người bán cho các chủ thể OCOP



BƯỚC 3:

Lấy “Mã xác 

minh” để gửi cho 

chủ thể

1 - Nhấn Cập 

nhật để lấy “Mã 

xác minh” để gửi 

cho chủ thể

2 - Ghi lại “Mã xác 

minh” và gửi cho 

chủ thể để kích hoạt 

tài khoản người bán

Tạo, quản lý tài khoản người bán cho các chủ thể OCOP



Nội dung hướng dẫn người dùng là Chủ thể 
OCOP
Nội dung

• Cài đặt ứng dụng di động

• Đăng ký

• Đăng nhập

• Chỉnh sửa thông tin tài khoản

• Đăng và chỉnh sửa thông tin sản phẩm OCOP

• Hộp thư liên hệ

• Truy cập tiện ích (Khóa học, tài liệu hướng dẫn, tin tức, văn bản chính 
sách)



Các bước tạo tài khoản cho người bán (chủ thể OCOP)

1 – Khai báo “Tên Chủ thể” (tên 

Công ty, HTX, …)

2 – Khai báo Số điện thoại (dùng 

để đăng nhập) 

(không thể thay đổi)

3 – Chọn mật khẩu

4 – Nhập “Mã xác minh” được 

cung cấp bởi OCOP huyện

5 – Nhấn để đăng ký

0 – Tạo tài khoản mới



Các tính năng của trang quản trị dành cho người bán

Sản phẩm

•Thêm mới/xóa hồ sơ sản phẩm

•Cập nhật, chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Khóa học

•Danh sách cái bài giảng, tài liệu liên quan đến người dùng

Tin tức

•Cập nhật các tin tức về thị trường

Văn bản

•Cập nhật các văn bản chính sách liên quan

Liên hệ

•Xem và trả lời các tin nhắn riêng tư của người dùng khác về các sản phẩm liên quan

Hỏi đáp

•Xem và phản hồi các câu hỏi công khai của người dùng khác về các sản phẩm đăng tải 
trên hệ thống

Nhận xét

•Xem và phản hồi các đánh giá, nhận xét về sản phẩm đăng tải công khai trên hệ thống

Người bán

•Khai báo và cập nhật các thông tin của đơn vị sản xuất, thông tin chung của tổ chức

Hồ sơ

•Chỉnh sửa các thông tin tài khoản của người dùng



Cập nhật thông tin tài khoản

Chỉnh sửa hồ sơ người dùng:

• Điện thoại, email

• Họ tên

• Giới tính

• Ngày sinh

• Ảnh đại diện

Chỉnh sửa ảnh 

đại diện

Chỉnh sửa Họ tên 

người dùng
Chỉnh sửa Email

Chỉnh sửa Giới 

tính người dùng

Chỉnh sửa ngày 

sinh 

Bấm “Cập nhật” để lưu các thay đổi



Cập nhật thông tin 
chủ thể OCOP

Nội dung hồ sơ người bán:

• Điện thoại: thông tin đăng 
nhập, không chỉnh sửa được

• Họ tên: Tên đầy đủ của Chủ 
thể (tên doanh nghiệp, HTX

• Người đại diện pháp luật

• Mã số thuế

• Email tổ chức

• Loại hình tổ chức: Doanh 
nghiệp, HTX, THT, hộ gia 
đình

• Trụ sở và chi nhánh

• Giới thiệu

Sửa ảnh đại diện
Số điện thoại là thông tin đăng 

nhập, không chỉnh sửa được

Email của Tổ 

chức
Tên Chủ thể

Địa chỉ của trụ sở 

và các chi nhánh 

Bấm “Cập nhật” để lưu các thay đổi

Chỉnh sửa Tên 

Chủ thể
Mã số thuế Website

Giới thiệu về 

chủ thể:

Lịch sử, cơ cấu 

tổ chức, lĩnh vực 

kinh doanh, v.v.



Quản lý thông tin 
sản phẩm OCOP

Nội dung quản trị danh mục sản phẩm:

• Danh sách sản phẩm: tên, trạng thái tồn kho, Xếp loại OCOP, Giá 
bán/Giá niêm yết, Nhóm sản phẩm, tình trạng công khai

• Thống kê của hệ thống cho mỗi sản phẩm: lượt xem, lượt nhận xét, 
đánh giá

• Thêm mới: Tạo mới 1 hồ sơ sản phẩm

Danh sách hồ sơ 

sản phẩm

Thêm mới hồ sơ sản phẩm

Tick chọn nếu 

muốn công khai 

hồ sơ trên hệ 

thống
Thống kê lượt truy cập 

thông tin sản phẩm



Tạo mới thông tin 
sản phẩm OCOP

Bấm “Cập nhật” để lưu
Tick chọn nếu muốn công 

khai hồ sơ trên hệ thống

L
ư

u
 ý

: •- Tên sản phẩm chỉ viết 
hoa tên riêng hoặc bắt đâu 
và không dài quá 70 ký tự.

•- Ảnh đại diện có tỉ lệ 4:3 
và kích thước không vượt 
quá 800x600 (nền trắng)

- Giá phải là số nếu liên hệ 
thì nhập số “0”. 

- Ảnh đại diện chỉ có 1 ảnh 
còn ảnh sản phẩm thì cho 
phép nhiều ảnh (dưới 10 
ảnh và nền trắng).

- Chọn công khai khi người 
bán muốn người mua có thể 
xem sản phẩm của họ trên 
cổng thông tin. Ngược lại, 
sản phẩm sẽ không được 
công khai trên cổng thôn 
tin.



Tạo mới thông tin 
sản phẩm OCOP

Các thông tin bắt buộc gồm:

• Tên sản phẩm, Nhóm sản 
phẩm, Xếp hạng, Ảnh đại 
diện;

• Chứng chỉ (chứng nhận 
OCOP, chứng nhận chất 
lượng)

• Mô tả: giới thiệu tóm tắt về 
sản phẩm

• Nội dung: Giới thiệu chi tiết 
về sản phẩm (công dụng, 
thành phần, cách sử dụng, 
câu chuyện sản phẩm, v.v.)

Bấm “Cập nhật” để lưu
Tick chọn nếu muốn công 

khai hồ sơ trên hệ thống



Tải hình ảnh lên 
hệ thống

Sử dụng cho các mục đích

• Thay hình ảnh đại diện

• Cập nhật hình ảnh của sản 
phẩm

Cách thức

• B1: Chọn “Thêm ảnh”

• B2: Duyệt ảnh trong bộ nhớ của 
thiết bị (máy tính, điện thoại)

• B3: Chọn tải lên

• B4: Chỉnh sửa và Chọn ảnh để 
đăng trên hệ thống

LƯU Ý:

- Chọn ảnh có tỉ lệ 4:3 và kích thước tối thiểu 800x600 để đảm chất lượng hiển 
thị tốt nhất

- Khi chọn ảnh có thể chọn vùng theo mong muốn và bấm “chỉnh sửa” để cắt ảnh 
hoặc bấm “Chọn ảnh” nếu không muốn chỉnh sửa ảnh.

 Ghi đè là ghi trực tiếp vào tệp gốc

 Tạo mới là tạo ra 1 tệp mới và tệp gốc giữ lại.



Xin cám ơn!


