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1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG SẢN PHẨM OCOP

• Quyết định số 1048/ QĐ-TTg ngày
21/8/2019 Ban hành kèm theo Bộ Tiêu
chí đánh giá, phân hạng sản phẩm
Chương trình mỗi xã một sản phẩm

• QĐ 781/QĐ- TTg ngày 08/6/2020 của Thủ
tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung QĐ 
1048/ QĐ-TTg.



Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP 
cấp huyện lần đầu

Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản 
phẩm OCOP cấp huyện, tỉnh theo quy 
định:

• Quyết định số 1048/ QĐ-TTg ngày 
21/8/2019 Ban hành kèm theo Bộ Tiêu 
chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm  

• QĐ 781/QĐ- TTg ngày 08/6/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ  sửa đổi bổ sung QĐ 
1048/ QĐ-TTg











Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP 
cấp tỉnh lần đầu

• Hồ sơ của chủ thể đăng ký cấp huyện

• Hồ sơ yêu cầu chủ thể bổ sung của Hội đồng đánh giá cấp huyện

• Hồ sơ của cấp huyện đề nghị cấp tỉnh đánh giá phân hạng sản phẩm từ
50 điểm



Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP lại

1. Trường hợp chủ thể đã dự thi nhưng chỉ đạt được 1-2 sao

2. Trường hợp chủ thể đã dự thi đạt được 3-4 sao cần nâng cấp

3. Trường hợp chủ thể đã dự thi đạt 3-5 sao cần cấp lại giấy chứng
nhận do hết thời hạn hiệu lực ( sau 36 tháng)



Trường hợp chủ thể đã dự thi nhưng chỉ đạt được
1-2 sao cần nâng cấp

• Hồ sơ như hồ sơ tham gia lần đầu

• Hồ sơ đánh giá lần trước của cấp huyện ( bao gồm biên bản của hội đồng: 
số điểm chi tiết của từng phần A, B, C; những hạn chế cần khắc phục
nâng cấp )

• Hồ sơ chứng minh khắc phục và cải tiến sản phẩm



Trường hợp chủ thể đã dự thi đạt được 3-4 sao cần
nâng cấp

• Hồ sơ như hồ sơ tham gia lần đầu

• Hồ sơ đánh giá lần 2 của cấp tỉnh ( bao gồm biên bản của hội
đồng: số điểm chi tiết của từng phần A, B, C; những hạn chế
cần khắc phục nâng cấp)

• Hồ sơ chứng minh khắc phục và cải tiến sản phẩm và nâng cấp
sản phẩm



Trường hợp chủ thể đã dự thi đạt 3-5 sao cần cấp lại
giấy chứng nhận do hết thời hạn hiệu lực

• Hồ sơ như hồ sơ
lần đầu tham gia



2. CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP

HẠNG 
SẢN 

PHẨM

Hồ sơ bắt
buộc

Hồ sơ chứng
minh

Sản phẩm
mẫu

KQ kiểm tra
cơ sở, kiểm
nghiệm…



3.  QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP 

- Thành lập HĐ

- Ban hành quy chế

- HĐ đánh giá

- Chuyển hồ sơ các

sản phẩm từ 50-100 đ

- Thông báo kết quả

cho cấp xã để tiếp

tục hướng dẫn, hỗ

trợ

ĐÁNH GIÁ CẤP 

HUYỆN -

- Thành lập hội đồng

- Tổ tư vấn

- Ban hành quy chế

- Đánh giá phê duyệt

kết quả

- Cấp giấy chứng

nhận SP 3-4 sao

- Tổ chức công bố

- Chuyển hồ sơ lên

Bộ NN SP từ 90 đ

- Thông báo cho cấp

huyện HD hỗ trợ

- Đánh giá lại SP 

trường hợp Bộ trả

về

ĐÁNH GIÁ CẤP TỈNH
ĐÁNH GIÁ CẤP 

TRUNG ƯƠNG

- Thành lập hội đồng

- Tổ tư vấn

- Ban hành quy chế

- Đánh giá phê

duyệt kết quả

- Cấp giấy chứng

nhận SP 5 sao

- Tổ chức công bố

- Chuyển hồ sơ các

sản phẩm không

đạt 5 sao về tỉnh



3.1. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP CẤP HUYỆN 

TIẾP NHẬN HỒ 

SƠ SP
ĐÁNH GIÁ

Biên bản họp HĐ 

cấp huyện đề xuất

các sản phẩm

3-5 sao lên cấp tỉnh

KHÔNG ĐẠT
THI ĐÁNH GIÁ 

ĐỢT SAU



(1) Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm/dịch vụ

UBND cấp huyện:

- Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm/dịch vụ từ các cá nhân/tổ chức đăng ký sản
phẩm tham gia Chương trình OCOP.

- Kiểm tra thể thức, nội dung, thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp
huyện.



(2) Đánh giá

- Đối tượng đánh giá: Mẫu sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ) và hồ sơ sản
phẩm.

Đối với các sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng: Các thành
viên cần kiểm tra thực tế và có đánh giá trước tại thực địa (tại cơ sở, địa
điểm cung cấp dịch vụ, bán hàng).

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mỗi thành
viên Hội đồng có 01 bản sao). Hồ sơ sản phẩm và mẫu sản phẩm cần được
chuyển cho các thành viên Hội đồng trước ngày họp đánh giá ít nhất 01
ngày làm việc.



Tiến hành đánh giá

+ Các TVHĐ đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. Chủ thể sản phẩm
OCOP có thể tham gia trình bày, diễn giải trước Hội đồng.

+ Hội đồng thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chưa
cụ thể, định tính (nếu cần).

+ Hội đồng tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành
viên, thống nhất thông qua kết quả đánh giá, đề xuất các sản phẩm được
tham gia đánh cấp tỉnh, báo cáo kết quả gửi UBND huyện.



(3) Phân hạng và chuyển hồ sơ đề nghị cấp tỉnh đánh 
giá, phân hạng

- Căn cứ kết quả điểm số đánh giá của Hội đồng, các sản phẩm được xếp
hạng theo khung từ 01 đến 05 sao;

- UBND cấp huyện thông báo kết quả cho các chủ thể OCOP, đề nghị hoàn
thiện/bổ sung hồ sơ (nếu cần);

- UBND cấp huyện chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản phẩm đạt từ
50 đến 100 điểm đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng



Câu hỏi thảo luận

• Những khó khăn trong quá trình đánh giá của hội đồng đánh
giá,phân hạng OCOP cấp huyện?

• Làm gì để đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đảm bảo
khách quan công bằng, chính xác?



3.2. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP CẤP TỈNH

TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ SP
ĐÁNH GIÁ

LẦN 1

CÔNG NHẬN 

KẾT QUẢ ; ĐỀ 

XUẤT SP 5 SAO

KHÔNG ĐẠT
THI ĐÁNH GIÁ 

ĐỢT SAU

ĐÁNH GIÁ

LẦN 2

ĐẠT

GỬI MẪU KIỂM 

NGHIỆM, KIỂM TRA CƠ

SỞ



(1) Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Tiếp nhận hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm từ cấp huyện.

- Kiểm tra thể thức, thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần).

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp
tỉnh và kế hoạch đánh giá.



(2) Tổ chức đánh giá lần thứ nhất (Lần 1)

- Đối tượng: Mẫu sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ) và hồ sơ sản phẩm.

Đối với các SP dịch vụ DLNT và bán hàng: cần có đánh giá trước tại thực
địa (tại cơ sở, địa điểm cung cấp dịch vụ, bán hàng). Các thành viên tiến
hành kiểm tra thực tế chất lượng SP dịch vụ du lịch theo các tiêu chí.

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mỗi TVHĐ
có 01 bản sao). Hồ sơ sản phẩm và mẫu sản phẩm cần được chuyển cho
các thành viên HĐ trước ngày họp đánh giá ít nhất 02 ngày làm việc.



Tiến hành đánh giá

+ Các thành viên HĐ đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. Chủ thể sản
phẩm OCOP có thể tham gia trình bày, diễn giải trước HĐ.

+ HĐ thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chưa cụ thể,
định tính (nếu cần).

+ Hội đồng tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành
viên. Điểm của các TV không được chênh lệch quá 10 điểm. Trong trường
hợp chênh lệch lớn hơn 10 điểm, HĐ đánh giá sẽ thảo luận để thống nhất
chấm điểm lại.

+ HĐ thống nhất, thông qua kết quả đánh giá lần thứ nhất, đề xuất các sản
phẩm được tham gia đánh giá lần thứ hai (có tiềm năng đạt 03 sao trở lên,
cần bổ sung các kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng...).



(3) Tổ chức đánh giá lần thứ hai (Lần 2)

- Đối tượng: Các sản phẩm tiềm năng đạt 03 sao trở lên theo kết quả đánh
giá lần 1.

- HĐ gửi mẫu kiểm tra các thông tin, chỉ tiêu cần kiểm định tại các cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền, tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, điểm
cung ứng dịch vụ du lịch, bán hàng.

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mỗi TVHĐ
có 01 bản sao). Hồ sơ sản phẩm, các tài liệu xác minh kiểm nghiệm, kiểm
tra và mẫu sản phẩm cần được chuyển cho các thành viên HĐ trước ngày
họp đánh giá ít nhất 02 ngày làm việc.



Tiến hành đánh giá

+ Các thành viên hội đồng đánh giá SP theo phiếu đánh giá. Chủ thể OCOP
có thể tham gia trình bày, diễn giải trước HĐ.

+ HĐ thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chưa cụ thể,
định tính (nếu cần).

+ HĐ tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành viên.
Điểm của các thành viên không được chênh lệch quá 10 điểm. Trong
trường hợp chênh lệch lớn hơn 10 điểm, HĐ đánh giá sẽ thảo luận để thống
nhất chấm điểm lại.

+ HĐ thống nhất, thông qua kết quả đánh giá lần thứ hai, đề xuất các sản
phẩm có thể tham gia đánh giá cấp trung ương (đạt từ 90 điểm trở lên), báo
cáo kết quả tới UBND tỉnh và đề xuất về phân hạng SP



(4) Phân hạng và chuyển hồ sơ đề nghị đánh giá, 
phân hạng sản phẩm cấp quốc gia

- Căn cứ kết quả điểm số đánh giá lần thứ hai của HĐ, các sản phẩm được
xếp hạng theo khung từ 01 đến 05 sao.

- UBND cấp tỉnh thông báo kết quả cho các chủ thể OCOP, đề nghị hoàn
thiện/bổ sung hồ sơ (nếu cần).

- UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy
chứng nhận sản phẩm đạt 3-4 sao; tổ chức công bố kết quả.

- UBND cấp tỉnh chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản phẩm có tiềm
năng đạt năm (05) sao (từ 90 đến 100 điểm) đề nghị cấp trung ương đánh
giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia.



XẾP HẠNG SẢN PHẨM

Hạng 03 sao: Tổng điểm
trung bình đạt từ 50 đến 69
điểm, là sản phẩm cấp tỉnh,
đạt tiêu chuẩn, có thể nâng
cấp lên hạng 4 sao và yêu cầu
nhóm tiêu chí tối thiểu



PHÂN HẠNG SẢN PHẨM

Hạng 04 sao: Tổng điểm trung bình
đạt từ 70 đến 89 điểm, là sản phẩm
cấp tỉnh, có thể nâng cấp lên hạng
5 sao và yêu cầu nhóm tiêu chí tối
thiểu



3.3. QUY TRÌNH ĐÁNH 
GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN 
PHẨM OCOP TRUNG 

ƯƠNG

TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ SP
ĐÁNH GIÁ

LẦN 1

CÔNG NHẬN 

KẾT QUẢ; TỔ  

CHỨC CÔNG 

BỐ

KHÔNG ĐẠTCẤP TỈNH ĐÁNH 
GIÁ LẠI 

ĐÁNH GIÁ

LẦN 2

ĐẠT

GỬI MẪU KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM TRA CƠ SỞ; BÌNH 

CHỌN NGƯỜI TIÊU DÙNG



(1) Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm, dịch vụ du lịch

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp nhận hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm từ cấp tỉnh.

- Kiểm tra thể thức, thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần).

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp
quốc gia và kế hoạch đánh giá.



(2) Tổ chức đánh giá lần thứ nhất (Lần 1)

- Đối tượng: Mẫu sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ) và hồ sơ sản phẩm.

Đối với các sản phẩm dịch vụ DLNT và bán hàng: cần có đánh giá trước tại
thực địa (tại cơ sở, địa điểm cung cấp dịch vụ, bán hàng). Các thành viên
có thể tiến hành kiểm tra thực tế chất lượng sản phẩm dịch vụ theo các tiêu
chí.

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mỗi TVHĐ
có 01 bản sao). Hồ sơ sản phẩm và mẫu sản phẩm cần được chuyển cho
các TVHĐ trước ngày họp đánh giá ít nhất 05 ngày làm việc



Tiến hành đánh giá

+ Các TVHĐ đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá.

+ HĐ thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chưa cụ thể,
định tính (nếu cần).

+ HĐ tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành viên.
Điểm của các thành viên không được chênh lệch quá 10 điểm. Trong
trường hợp chênh lệch lớn hơn 10 điểm, HĐ đánh giá sẽ thảo luận để thống
nhất chấm điểm lại.

+ HĐ thống nhất, thông qua kết quả đánh giá lần thứ nhất, đề xuất các sản
phẩm được tham gia đánh giá lần thứ hai (có tiềm năng đạt 05 sao, cần bổ
sung các kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng, lấy ý kiến bình chọn
của người dân...).



(3) Tổ chức đánh giá lần thứ hai (Lần 2)

- Đối tượng: Là các SP tiềm năng đạt 05 sao theo kết quả đánh giá Lần 1.

- HĐ gửi mẫu kiểm tra các thông tin, chỉ tiêu cần kiểm định tại các cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền, tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, điểm
cung ứng dịch vụ du lịch, bán hàng; tổ chức lấy ý kiến của người dân,
người tiêu dùng (nếu cần).

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mỗi TVHĐ có
01 bản sao). Hồ sơ sản phẩm, các tài liệu xác minh kiểm nghiệm, kiểm tra
và mẫu sản phẩm cần được chuyển cho các TVHĐ trước ngày họp đánh giá
ít nhất 05 ngày làm việc.



Tiến hành đánh giá

+ Các TVHĐ đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. Chủ thể sản
phẩm OCOP có thể tham gia trình bày, diễn giải trước HĐ (nếu cần).

+ Hội đồng thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu
chưa cụ thể, định tính (nếu cần).

+ HĐ tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành
viên. Điểm của các thành viên không được chênh lệch quá 10 điểm.
Trong trường hợp chênh lệch lớn hơn 10 điểm, Hội đồng đánh giá sẽ
thảo luận để thống nhất chấm điểm lại.

+ HĐ đồng thống nhất, thông qua kết quả đánh giá lần thứ hai, đề xuất
các sản phẩm đủ điều kiện đạt 5 sao (đạt từ 90 điểm trở lên), báo cáo
kết quả tới Bộ trưởng NN và đề xuất về phân hạng sản phẩm.



(4) Xếp hạng và công bố kết quả đánh giá

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Thông báo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh và
các chủ thể OCOP.

- Ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá
và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt năm
(05) sao (sản phẩm OCOP cấp quốc gia); tổ chức
công bố kết quả.

- Trường hợp kết quả đánh giá của Hội đồng cấp
trung ương đạt dưới 90 điểm (không đạt 5 sao), thì
gửi kết quả đánh giá và đề nghị UBND tỉnh đánh giá
lại và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP theo
kết quả đánh giá (nếu đạt từ 3 đến 4 sao).




