
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BNN-VPĐP 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2020 

V/v hướng dẫn triển khai một số nội 

dung thuộc Chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-

2020; Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 

OCOP; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg; trên cơ sở đề 

nghị của các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn  

một số nội dung triển khai Chu trình OCOP (Phụ lục đính kèm).  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập 

trung chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể đối với các cấp, các ngành để triển khai 

thực hiện Chu trình OCOP, đảm bảo hiệu quả và bền vững./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ; 

- Các Viện, Trường trực thuộc Bộ; 

- Thành viên Hội đồng OCOP cấp quốc gia;  

- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới các 

tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

                                  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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