
 

 

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG 

CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

GIAI ĐOẠN 2016-2020 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG 

Số:             /VPĐP-OCOP 

V/v đăng ký thực hiện Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            

 

            Hà Nội, ngày       tháng       năm  

Kính gửi: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
                            2016-2020 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê 
duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương 

xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 5910/TTr-BNN-VPĐP 

ngày 17/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) . 

Để có cơ sở tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung 
ương thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt (sau khi Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương 

trình MTQG giai đoạn 2016-2020 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ 
mục tiêu, nội dung của Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 (tại Tờ trình số 

5910/TTr-BNN-VPĐP đính kèm) đăng ký mục tiêu và tham gia thực hiện các mô 
hình chỉ đạo điểm giai đoạn 2021-2025 (Có biểu tổng hợp gửi kèm theo). 

Văn bản chính thức đề nghị gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới 
Trung ương, địa chỉ: số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ thư điện tử: 

ocopvietnam@gmail.com) trước ngày 15/10/2021 để tổng hợp./. 

(Thông tin chi tiết, liên hệ ông Đào Đức Huấn, Phòng Quản lý Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm theo số điện thoại 0913.006.526). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 
- Sở NN và PTNT, VPĐP NTM các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Lưu: VT, OCOP.  
P. OCOP:            Đặng Văn Cường 
P. HCTH:            Trần Hải Đăng 
P.OCOP 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

 
Nguyễn Minh Tiến 
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Phụ lục 

TỔNG HỢP MỤC TIÊU, MÔ HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA CÁC 
TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

(kèm theo Công văn số          /VPĐP-OCOP ngày        tháng       năm          

của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) 

 

Bảng 1. Tổng hợp đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 

TT Nội dung Đơn vị 
Mục tiêu đến 

năm 2025 

1 
Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên (bao 
gồm cả các sản phẩm đã được công nhận trong giai đoạn 2018-2020) 

Sản phẩm  

2 Số lượng sản phẩm đạt OCOP 5 sao Sản phẩm  

3 Số lượng chủ thể có sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên Chủ thể  

4 
Tỷ lệ chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế 
tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định (so với tổng 

số lượng chủ thể có sản phẩm OCOP được công nhận) 

%  

 



 

 

Bảng 2. Đăng ký tham gia thực hiện các mô hình chỉ đạo điểm của Trung ương 

 

TT Mô hình Địa chỉ thực hiện Nội dung dự kiến 

1 
Mô hình thí điểm xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu địa phương theo 
hướng kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ 

1.1 Mô hình 1: (tên mô hình)  

Định hướng về nội dung thực hiện: tên sản 

phẩm OCOP, chủ thể thực hiện, quy mô vùng 
nguyên liệu, quy trình kỹ thuật áp dụng theo 

hướng hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, dự kiến nội 
dung hỗ trợ 

 …  ... 

2 Mô hình thí điểm sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch cộng đồng 

2.1 Mô hình 1: (tên mô hình)  
Định hướng về nội dung: dịch vụ du lịch, đơn 

vị thực hiện, dự kiến nội dung hỗ trợ. 

 …   

3 Mô hình nâng cao năng lực sơ chế và chế biến quy mô vừa và nhỏ    

3.1 Mô hình 1: (tên mô hình)  
Định hướng về nội dung: tên chủ thể thực 
hiện, sản phẩm OCOP, quy mô sản lượng, dự 
kiến nội dung hỗ trợ. 

 …   
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