
HƯỚNG DẪN CHỦ THỂ THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH OCOP

ThS. Ngô Văn Toại 0903932208



HƯỚNG DẪN CHỦ THỂ THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH OCOP



Tiềm năng
sản phẩm

ocop

Nguyên
liệu

Công Nghệ
sản xuất

Giá trị
văn hóa
truyền
thống

Giá trị sử
dụng

Lao động

Mức độ
hoàn

thiện SP

Tính độc
đáo

Thị
trường



Xây dựng và phát triển ý tưởng sản phẩm, 
đánh giá tính khả thi
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Xây dựng phương án/dự án sản xuất kinh doanh

• Hướng dẫn cụ thể theo quy định QĐ 1048/ QĐ-TTg
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Hoàn thiện sản phẩm



Sở Y tế 

• Y dược cổ truyền; sức khoẻ của cộng đồng; vệ sinh an

toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng

cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực

phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, nước khoáng thiên nhiên;

thuốc lá điếu; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Giống cây trồng, giống vật nuôi; nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; gia súc, gia

cầm, vật nuôi;

- Vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; phân bón; thức ăn, nguyên liệu sản xuất

thức ăn chăn nuôi;

- Sản phẩm, dịch vụ trong nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản, vận chuyển

nông sản, lâm sản, thủy sản, muối;

- Phụ gia, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Thuốc bảo vệ

thực vật, động vật;



Sở Công Thương

• Sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công

nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật;



Sở Tài nguyên và Môi trường

• Môi trường



Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

- Sản phẩm, loại hình du lịch theo quy định của Luật Du lịch;

- Dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giải trí.



Một số chính sách hỗ trợ chủ thể tham gia chương trình 
OCOP

• Chính sách đất đai

• Chính sách vốn, tín dụng nông nghiệp, nông thôn

• Chính sách phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn

• Chính sách phát triển hợp tác xã

• Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất

• Chính sách về khoa học công nghệ

• Chính sách phát triển ngành nghề

• Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp



Chính sách hỗ trợ đất đai, công nghệ ( NĐ 157/2018/ 
NĐ- CP)

Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước

Hỗ trợ tập trung đất đai

Ứng dụng công nghệ cao, than thiện môi trường



Văn bản chính sách hỗ trợ tín dụng

• Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 về Chính sách tín dụng phục vụ

phát triển nông nghiệp nông thôn;

• Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/09/2018 sửa đổi, bổ sung nghị định

55/2015/NĐ-CP;

• Văn bản hợp nhất 17/ VBHN-NHNN, ngày 29/9/2018 của Ngân hang nhà nước về
tín dung nông nghiệp nông thôn



Mức hỗ trợ

a) Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu
vực nông thôn

b) Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn
nông thôn;

c) Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công
nghiệp, cây ăn quả lâu năm;

d) Tối đa 300 triệu đồng đối với tổ hợp tác và hộ kinh doanh;

đ) Tối đa 500 triệu đồng đối với hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải
sản xa bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và
xuất khẩu trực tiếp;



Mức hỗ trợ tín dụng

đ) Tối đa 500 triệu đồng đối với hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải
sản xa bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và
xuất khẩu trực tiếp;

e) Tối đa 01 tỷ đồng đối với hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa
bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông
nghiệp;

g) Tối đa 02 tỷ đồng đối với hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai
thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ; 
các chủ trang trại nuôi trồng thủy sản; 

h) Tối đa 03 tỷ đồng đối với liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản
hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản
xa bờ.



Hỗ trợ đào tạo

- Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 Quy định quản lý và sử

dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

- Thông tư 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 sửa đổi Thông tư

152/2016/TT-BTC.

- Thông tư 32/ 2018/ TT-BLĐTBXH đào tạo lao động doanh nghiệp vừa

nhỏ



Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

• Nghị định Số: 80/2021/NĐ-CP của chính phủ ngày 26.8.2021 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa



. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất

• Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chỉnh phủ về công tác

Khuyến nông

• Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 về Chính sách khuyến khích

phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông

nghiệp.



Chính sách phát triển ngành nghề

• Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về Phát triển ngành nghề

nông thôn.

• QĐ 1511/QĐ-BNN-KTHT ngày 04/05/2019 Ban hành kế hoạch triển

khai thực hiện nghị định 52/2018/NĐ-CP



Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

- Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về Bảo hiểm nông nghiệp

- Quyết định 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 về thưc hiện chính sách

hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp



Nội dung hỗ trợ chương trình OCOP 
(theo Thông tư 08/2019/TT-BTC ngày 30/1/2019)

• a) Chi xây dựng Đề án, Kế hoạch cấp tỉnh, huyện, bao gồm chi hỗ trợ điều

tra, khảo sát, thu thập dữ liệu sản phẩm, thuê chuyên gia tư vấn xây dựng đề

án, kế hoạch;

• b) Chi hỗ trợ truyền thông, thông tin tuyên truyền; dữ liệu sản phẩm, tham

gia hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm đạt sao OCOP; xây dựng tài liệu

hướng dẫn, tập huấn, quảng bá phục vụ Chương trình OCOP;

• c) Chi kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP;



Nội dung hỗ trợ chương trình OCOP 
(theo Thông tư 08/2019/TT-BTC ngày 30/1/2019)

• d) Chi tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện Chương trình OCOP, bao

gồm tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Trường hợp tổ

chức đi thăm quan, học tập kinh nghiệm quốc tế cần được thực hiện

theo các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đúng quy định quản lý tài

chính;

• đ) Chi tập huấn, đào tạo tổ chức, cá nhân tham gia chu trình OCOP

các cấp;



Nội dung hỗ trợ chương trình OCOP 
(theo Thông tư 08/2019/TT-BTC ngày 30/1/2019)

• e) Chi tổ chức thi và đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các cấp hàng

năm, trong đó bao gồm chi thuê chuyên gia, vận chuyển và bảo quản sản

phẩm dự thi, tổ chức chấm thi, chi phí kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu

cầu, tổ chức công bố kết quả;

• g) Chi hỗ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm OCOP, bao gồm cả chi phí

đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ chi phí thiết kế nhãn hiệu sản phẩm tham

gia chu trình OCOP, in tem, giấy chứng nhận.

• (Các chủ thể OCOP được hưởng chính sách trong các mục đ,e, g)




