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Phụ lục
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG TRIỂN KHAI CHU TRÌNH OCOP
(Ban hành kèm theo văn bản số
/BNN-VPĐP ngày / 9 / 2020
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )
I. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHU TRÌNH OCOP
1. Tuyên truyền, hướng dẫn về Chương trình OCOP
1.1. Trách nhiệm tổ chức triển khai:
a) Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã:
- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân
vàcác chủ thể OCOP trên địa bàn xã về Chương trình OCOP;
- Rà soát các sản phẩm tiềm năng trên địa bàn xã và hướng dẫn các chủ thể
đăng ký tham gia Chương trình OCOP.
b) UBND cấp huyện:
- Tổ chức triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chương trình
OCOP trên phạm vi huyện;
- Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn UBND cấp xã rà soát các sản phẩm tiềm năng.
c) UBND cấp tỉnh: Tổ chức triển khai tuyên tuyền về Chương trình OCOP
trên phạm vi toàn tỉnh.
1.2. Yêu cầu: Ngoài những nội dung theo các văn bản pháp lý về Chương
trình OCOP, các địa phương cần chú ý thêm một số vấn đề sau:
- Quan điểm của Chương trình: Chương trình OCOP là chương trình phát
triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực (trí tuệ sáng tạo, lao
động, nguyên liệu, văn hóa...) và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân
nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới; Phát triển sản phẩm nông nghiệp,
phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị; Chủ thể
thực hiện là thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất có đăng ký
kinh doanh) và kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã); Nhà nước đóng vai trò
kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các
chủ thể phát triển sản phẩm...
- Yêu cầu của Chương trình: Phát huy các tiềm năng, lợi thế và truyền
thống của địa phương để phát triển các sản phẩm đặc sản có giá trị cao về kinh
tế và văn hóa; Phát huy sự sáng tạo và sức mạnh cộng đồng để tổ chức sản xuất
và hình thành các sản phẩm gắn với giá trị cộng đồng; Phát triển liên kết theo
chuỗi giá trị để nâng cao năng lực sản xuất và phát triển bền vững các sản phẩm
hàng hóa.
2. Nhận ý tưởng sản phẩm
2.1. Trách nhiệm tổ chức triển khai:
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a) Chủ thể tham gia OCOP:
- Khảo sát, đánh giá hiện trạng sản phẩm về: nhu cầu, thị hiếu của thị
trường đối với sản phẩm; vùng nguyên liệu; lực lượng lao động có tay nghề; khả
năng đầu tư phát triển sản phẩm OCOP theo yêu cầu của Chương trình;
- Xây dựng phiếu đăng ký ý tưởng/sản phẩm OCOP.
b) UBND cấp xã:
- Chủ trì tổ chức, phối hợp với cơ quan quản lý OCOP cấp huyện, tổ
chức/chuyên gia tư vấn OCOP để hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện ý tưởng/sản
phẩm đăng ký;
- Xây dựng kế hoạch về ý tưởng/sản phẩm của cấp xã.
c) UBND cấp huyện:
- Tổng hợp kế hoạch, đề xuất về ý tưởng/sản phẩm đăng ký của cấp xã;
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý OCOP cấp tỉnh, tổ chức/chuyên gia
tư vấn OCOP để tổ chức đánh giá và lựa chọn ý tưởng/sản phẩm tham gia
Chương trình OCOP;
- Xây dựng kế hoạch tổng hợp ý tưởng/sản phẩm của cấp huyện và gửi kết
quả về cơ quan quản lý OCOP cấp tỉnh.
d) UBND cấp tỉnh:
- Nhận kế hoạch của các huyện, khảo sát, xây dựng và phê duyệt danh sách
ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của tỉnh;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn về xây dựng phương án kinh
doanh trên phạm vi toàn tỉnh và kế hoạch đào tạo nghề OCOP.
2.2. Yêu cầu: Ý tưởng/sản phẩm đăng ký cần được đánh giá trên các nội
dung, bao gồm:
- Sự phù hợp của sản phẩm so với mục tiêu, quan điểm của Chương trình:
Sản phẩm tham gia Chương trình OCOP ưu tiên các sản phẩm đặc trưng, truyền
thống, lợi thế của địa phương, gắn với đời sống và có tiềm năng mang lại lợi ích
kinh tế cho cộng đồng. Sản phẩm đã hình thành nhưng chưa hoàn thiện, sản
phẩm tiềm năng đều được đưa vào kế hoạch của địa phương;
- Sự phù hợp của các tổ chức, cá nhân đăng ký: Các tổ chức, cá nhân đăng
ký tham gia Chương trình gồm: hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa,
các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.
3. Nhận phương án sản xuất kinh doanh (phương án kinh doanh)
3.1. Trách nhiệm tổ chức triển khai
a) Chủ thể tham gia OCOP:
- Xây dựng phương án kinh doanh sản phẩm của chủ thể theo biểu mẫu số
3, Phụ lục 2, Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính
phủ, do UBND cấp xã cung cấp;
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- Gửi phương án kinh doanh.
b)UBND cấp xã:Phối hợp với cơ quan quản lý OCOP cấp huyện, tổ
chức/chuyên gia tư vấn OCOP để hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể xây dựng
phương án kinh doanh.
c) UBND cấp huyện:
- Chủ trì, phối hợp với tổ chức/chuyên gia tư vấn OCOP để tổ chức đánh
giá, lựa chọn các phương án kinh doanh;
- Thông báo kết quả đánh giá, lựa chọn phương án kinh doanh cho UBND
cấp xã và các chủ thể.
d) UBND cấp tỉnh:
- Tổng hợp danh sách kết quả lựa chọn phương án kinh doanh từ các huyện;
- Tổ chức tập huấn về phương pháp triển khai phương án kinh doanh.
3.2. Yêu cầu: Phương án kinh doanh được xây dựng và lựa chọn ngoài các
yêu cầu chung, cần phải xác định rõ các định hướng, giải pháp để thực hiện các
yêu cầu tương ứng với mục tiêu phân hạng sản phẩm theo Bộ tiêu chí đánh giá,
phân hạng sản phẩm.
4. Triển khai phương án kinh doanh
4.1. Trách nhiệm tổ chức triển khai:
a) Chủ thể tham gia OCOP:Chủ động, phối hợp với các cơ quan quản lý
OCOP các cấp, tổ chức/chuyên gia tư vấn OCOP để tiếp cận các chính sách hỗ
trợ về tín dụng, khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị, đào tạo nghề,… Tổ chức
triển khai các nội dung, giải pháp theo phương án kinh doanh nhằm phát triển sản
xuất, kinh doanh và sản phẩm OCOP.
b) UBND cấp xã:Tổ chức theo dõi tiến độ, nắm bắt thông tin về quá trình
triển khai phương án kinh doanh để phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cấp
huyện, tổ chức/chuyên gia tư vấn hỗ trợ các chủ thể OCOP.
c) UBND cấp huyện:
- Hướng dẫn các chủ thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đặc
biệt là về các chính sách: tín dụng, khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị,
đào tạo nghề,…
- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức/chuyên gia tư vấn để hướng dẫn, tư vấn,
hỗ trợ trực tiếp tại thực địa, thường xuyên và liên tục đối với các chủ thể để triển
khai phương án kinh doanh;
- Hỗ trợ đào tạo nghề Chương trình OCOP cho các chủ thể;
- Tổ chức theo dõi tiến độ triển khai, xác định các khó khăn/vấn đề và nhu
cầu hỗ trợ của các chủ thể.
d) UBND cấp tỉnh:
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- Văn phòng Điều phối nông thôn mới/cơ quan quản lý Chương trình
OCOP cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với tổ chức/chuyên gia tư vấn OCOP để hướng
dẫn, hỗ trợ các chủ thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước;
- Các Sở, ngành tổ chức các hoạt động hỗ trợ gắn với chức năng, nhiệm vụ
được phân công.
4.2. Yêu cầu: Tùy vào từng trường hợp, nội dung hỗ trợ cần tập trung để
giúp các chủ thể nâng cao năng lực, đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chí, như:
nguồn nguyên liệu; sử dụng lao động địa phương; đào tạo/tập huấn về tay nghề;
mở rộng quy mô sản xuất; tiêu chuẩn chất lượng; bao bì, nhãn mác sản phẩm;
phát triển liên kết và mở rộng kênh phân phối…
5. Đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP
5.1. Trách nhiệm tổ chức triển khai
a) Chủ thể tham gia OCOP:
- Xây dựng hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo quy định tại
Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày
08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
- Gửi hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tới UBND cấp huyện.
b) UBND cấp xã:
- Căn cứ vào phương án kinh doanh, thực tế của các chủ thể để xác nhận về tỷ
lệ lao động, nguyên liệu địa phương theo quy định tại Quyết định số 781/QĐTTgngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
- Tiếp nhận thông báo về kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp
huyện; trao đổi với các chủ thể về kết quả và xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiếp theo
(nếu cần thiết).
c) UBND cấp huyện:
- Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện;
- Thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm của Hội đồng cấp
huyện cho UBND cấp xã và các chủ thể;
- Hoàn thiện và chuyển hồ sơ, sản phẩm mẫu đối với những sản phẩm đạt
từ 50 đến 100 điểm để đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng.
d) UBND cấp tỉnh:
- Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh;
- Ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận
sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao; tổ chức công bố kết quả;
- Thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm cho UBND cấp huyện;
- Chuyển hồ sơ sản phẩm đạt từ 90 đến 100 điểm tới Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn để đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp Trung ương;
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- Tổ chức rà soát, xem xét và đánh giá lại (nếu cần) đối với sản phẩm chưa
đạt 5 sao theo Quyết định của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
cấp quốc gia; ban hành Quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm
đạt 3 sao hoặc 4 sao theo kết quả rà soát, đánh giá lại của Hội đồng cấp tỉnh.
5.2.Yêu cầu: Quá trình xây dựng hồ sơ, tổ chức đánh giá phải đảm bảo
công khai, minh bạch và theo đúng quy định.
6. Xúc tiến thương mại
6.1. Trách nhiệm tổ chức triển khai
a) UBND cấp huyện:
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu
cho sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện;
- Hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia xúc tiến thương mại cấp tỉnh, Trung ương.
b) UBND cấp tỉnh:
- Lập kế hoạch xúc tiến thương mại hằng năm của tỉnh;
- Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối và phát triển kênh
phân phối các sản phẩm OCOP ở phạm vi trong tỉnh, quốc gia và quốc tế. Huy
động nguồn lực hỗ trợ từ trung ương, địa phương, các tổ chức liên quan để tổ
chức: hệ thống trung tâm OCOP/cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP; kết nối
cung - cầu; giới thiệu sản phẩm theo chuỗi; mạng lưới liên kết OCOP giữa các
địa phương cấp tỉnh; tổ chức các hội chợ OCOP định kỳ…
6.2. Yêu cầu: Hoạt động xúc tiến thương mại phải là trọng tâm của Chương
trình, được cấp huyện, tỉnh tổ chức thường xuyên và liên tục.
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM TRONG TRIỂN KHAI
CHU TRÌNH OCOP
1. Chu trình OCOP thường niên bao gồm 6 bước, căn cứ vào điều kiện thực
tế, đặc biệt là sản phẩm tham gia Chương trình, các địa phương làm rõ nội dung,
triển khai phù hợp và hiệu quả gắn với trách nhiệm của các cấp trong hỗ trợ các
chủ thể.
2. Xác định rõ những nội dung tập trung ưu tiên đối với hai nhóm sản phẩm
tham gia Chương trình OCOP, gồm:
a) Các sản phẩm tiềm năng: Ưu tiên các ý tưởng sản phẩm mới, đặc biệt là
sản phẩm chế biến, chế biến sâu, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế, tiềm
năng của địa phương; tập trung hỗ trợ hình thành các phương án kinh doanh để
phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị; phải có sự tham gia của cấp xã,
cấp huyện để hỗ trợ từ khi hình thành ý tưởng, xây dựng và triển khai phương án
kinh doanh, hỗ trợ chủ thể tiếp cận tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ, đào
tạo nghề… để các chủ thể nâng cao năng lực, phát triển sản phẩm OCOP;
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b) Các sản phẩm OCOP đã hình thành và sản phẩm đã được đánh giá, phân
hạng OCOP: Tập trung vào hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các chủ thể
phát triển thị trường, kênh phân phối sản phẩm OCOP.
3. Tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, tỉnh:
a) Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký, đặc điểm về thời vụ của sản phẩm
các địa phương có thể tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng thường xuyên.
Hoạt động đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP phải căn cứ vào yêu cầu đối
với các chỉ tiêu tối thiểu phải đạt theo phân hạng sao được quy định tại Quyết
định số 781/QĐ-TTgngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
b) Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm tối thiểu chi phí trong chuẩn bị hồ sơ
đánh giá sản phẩm OCOP, đề nghị các địa phương hướng dẫn các chủ thể: Hồ
sơ cung cấp cho thành viên Hội đồng OCOP các cấp gồm các tài liệu theo quy
định tại Mục 3, Phụ lục II, Quyết định số 1048/QĐ-TTgngày 21/8/2019 của Thủ
tướng Chính phủ;các hồ sơ khác (tài liệu minh chứng bổ sung,…) chuẩn bị1 bộ
đầy đủ để các thành viên Hội đồng kiểm chứng tại các buổi họp (trong trường
hợp cần thiết và nếu có yêu cầu).

