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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



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

11/12/2021 5



11/12/2021 6

PT KT nông thôn 

theo hướng PT 

nội lực và gia 
tăng GT

Phát triển SP NN 

và phi NN theo lợi 
thế

TP kinh tế tư nhân 

và KTTT  thưc 
hiện
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NN đóng vai 

trò kiến tạo, ban 

hành khung 
pháp lý; 

NN định hướng 

quy hoạch; QL 
và giám sát 

NN hỗ trợ:ĐT 

ứng dụng 

KHCN, XD 

thương hiệu, 

XTTM, quảng 

bá SP, tín dụng.



NGUYÊN TẮC 
OCOP

Hành động địa phương
hướng tới toàn cầu

Tự lực, tự tin, 
sáng tạo

Đào tạo nguồn
nhân lực
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SX theo

thói

quen

VietGap

Nông

nghiệp

hữu cơ

GlobalGap

EuroGap

JAS…



➢ Tự lực, tự tin và sáng tạo ?
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➢ Tự lực, tự tin và sáng tạo ?
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 Triển khai thực hiện Chu trình OCOP 

 Phát triển sản phẩm, dịch vụ 

 Hệ thống quản lý và giám sát SP

 Công tác xúc tiến thương mại

 Các dự án thành phần của CT OCOP
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Chu trình triển khai OCOP hằng năm



- Thực phẩm

- Đồ uống

- Thảo dược

- Vải và may mặc

- Thủ công mỹ nghệ, trang trí

- Dịch vụ du lịch nông thôn, bán 
hàng
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Ba 

trục

sản

phẩm

nông

nghiệp



• Hạng 5 sao: SP chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn Q.tế;

• 90-100 điểm (yêu cầu tối thiểu QĐ 781)

• Hạng 4 sao: SP đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp 

ứng tiêu chuẩn Q.tế; 70-89 (yêu cầu tối thiểu QĐ 781)

• Hạng 3 sao: SP đạt TC, có thể PT lên hạng 4 sao;

• 50-69 (yêu cầu tối thiểu QĐ 781)

• Hạng 2 sao: SP chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể PT

lên hạng 3 sao; 30-49(yêu cầu tối thiểu QĐ 781)

• Hạng 1 sao: Sản phẩm yếu, có thể lên hạng 2 sao.

• Dưới 30 (yêu cầu tối thiểu QĐ 781)

( QĐ 1048/ QĐ/ TTg ngày 21/8/2019; 781/QĐ-TTg 
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 Quảng cáo, tiếp thị sản phẩm;  thương mại điện tử; 

 Tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP gắn liền với 

phát triển du lịch, hội chợ, triển lãm sản phẩm OCOP; 
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 Quảng cáo, tiếp thị sản phẩm;  thương mại điện tử; 

 Tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP gắn liền với 

phát triển du lịch, hội chợ, triển lãm sản phẩm OCOP; 
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 XD điểm giới thiệu và bán SP tại các khu du lịch, khu 

dân cư, tại các siêu thị, chợ truyền thống, trung tâm HC
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 Dự án phát triển thương hiệu sản phẩm CT OCOP; 

 Dự án mô hình mẫu làng/bản văn hóa du lịch;

 Dự án một số vùng SX, dịch vụ NT trọng điểm quốc 

gia (đại diện cho một số khu vực sinh thái - văn hóa có 

lợi thế trong cả nước); 

 Dự án Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm 

OCOP gắn với giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tại 

các vùng trọng điểm
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a) Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức

b) Xây dựng hệ thống quản lý thực hiện chương 
trình OCOP
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- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo CTMTQG cấp 
tỉnh;

+ Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: 
Sở NN&PTNT hoặc VPĐPNTM cấp tỉnh.

+ Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản 
phẩm ở cấp tỉnh

11/12/2021 25



- Cấp huyện:
+ Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo CTMTQG cấp 
huyện;
+ Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: 
Phòng Nông nghiệp PTNT hoặc Phòng Kinh tế.
+ Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản 
phẩm cấp huyện
- Cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển 
khai thực hiện chương trình OCOP.
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 Về cơ chế, chính sách
 Các chủ thể OCOP, được áp dụng thực hiện 

các chính sách hiện hành về phát triển ngành 
nghề, phát triển NN,NT. 

 Tùy điều kiện thực tế, UBND các tỉnh ban hành 
cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ lãi suất 
tín dụng; hỗ trợ ứng dụng KHCN; hỗ trợ đào 
tạo nhân lực
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 Về KHCN, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:

- Xây dựng và triển khai chính sách khoa học, 
công nghệ đối với sản phẩm OCOP theo hướng 
NC ứng dụng, NC triển khai, xây dựng tiêu 
chuẩn hóa sản phẩm;

- Xây dựng và triển khai các đề tài, dự án NCKH 
và PTCN, ứng dụng vào SXKD các SP OCOP. 
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 Về khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ:

- Ưu tiên công tác phát triển, đăng ký xác lập, 
bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên 
quan đến các sản phẩm OCOP;

- Ứng dụng khoa học quản lý trong xây dựng mô 
hình DN nhỏ và vừa, HTX sản xuất sản phẩm 
OCOP tại cộng đồng.
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 Xây dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ 
thực hiện chương trình OCOP: 

+ Tư vấn: cán bộ QL cấp huyện; các cá 
nhân pháp nhân có năng lực
+ Đối tác: Các DN tham gia trong chuỗi 
SXKD SP; các viện, trường các hiệp hội 
chuyên ngành; các tổ chức quảng bá, 
xúc tiến thương mại sản phẩm, đài phát 
thanh, truyền hình
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