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TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

GÓP Ý CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Công văn số           /BNN-VPĐP ngày      tháng 9 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 
  

TT Ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương 
Ý kiến giải trình, tiếp thu của 

Bộ Nông nghiệp  và PTNT 

1 Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn bản số 2176/BKHCN-CNN ngày 12/8/2021)  

a) Về dự thảo Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025  

- 
Đề nghị bổ sung nội dung làm rõ điểm mới của Chương trình OCOP giai đoạn 2021-

2025 với Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 
 Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Tại Điểm a, Khoản 3, Mục III. 

Đề nghị chỉnh sửa câu “đáp ứng các tiêu chuẩn/quy chuẩn, truy xuất nguồn gốc, an 

toàn thực phẩm để đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu” thành “đáp ứng các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc, yêu 

cầu về an toàn thực phẩm để đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu” 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Tại Điểm đ, Khoản 2, Mục VI: 

Đề nghị chỉnh sửa lại thành: “Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, giám sát, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình OCOP (các sản phẩm 

Chương trình OCOP được thử nghiệm, giám định, chứng nhận bởi các tổ chức đánh 

giá sự phù hợp đã đăng ký hoạt động hoặc được chỉ định theo quy định pháp luật); 

bảo đảm chất lượng các sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình OCOP đáp ứng 

theo quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức cơ chế quản lý hệ thống tư vấn 

Chương trình OCOP phù hợp và hiệu quả” 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Tại Điểm c, Khoản 5, Mục VI: 

Đề nghị sửa câu “Rà soát, đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm 

OCOP đáp ứng các quy định Việt Nam và thị trường nhập khẩu” thành “Rà soát, xây 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp.. 
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dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm OCOP, đáp ứng các quy định 

của Việt Nam và thị trường xuất khẩu”. 

- 

Tại Điểm đ, Khoản 1, Mục VII: 

Đề nghị bổ sung các nội dung sau: 

+ Phối hợp với Bộ NN&PTNT hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các 

tiêu chuẩn cho sản phẩm OCOP, đáp ứng các quy định của Việt Nam và thị trường 

xuất khẩu; xây dựng nhóm tiêu chuẩn phục vụ sản xuất và hoạt động giám sát, đánh 

giá sản phẩm OCOP. 

+ Phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn 

gốc; hệ thống mã số, mã vạch quốc gia cho sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước để 

tham gia Chương trình OCOP; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan 

trong việc kết nối Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

b) Về dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình của Thủ tướng Chính phủ  

- 

Tại Điểm b, Khoản 2. Mục tiêu, thuộc Điều 1: 

Đề nghị sửa mục tiêu “Đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP 

được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 3% sản phẩm OCOP đạt 5 

sao” thành “Đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công 

nhận đạt từ 3 sao trở lên được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có ít nhất 3% sản 

phẩm OCOP đạt 5 sao”. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Yêu cầu về 

bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được quy định ở từng 

mức độ đạt sao theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP tại Quyết định số 

1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ.  

- 

Tại Điểm b, Khoản 3. Phạm vi, đối tượng và nguyên tắc thực hiện, thuộc Điều 1: Đề 

nghị xem xét sửa tên nhóm sản phẩm “Dược liệu” thành “Dược liệu và sản phẩm từ 

dược liệu”. 

Đã tiếp thu, nghiên cứu bổ sung cho phù hợp. 

- 
Tại Ý thứ nhất, Khoản 5. Nguồn vốn và cơ cấu huy động vốn thực hiện Chương trình, 

thuộc Điều 1: Đề nghị bổ sung số lượng và cơ cấu nguồn vốn xã hội hóa 
Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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- 

Tại Điểm đ, Khoản 1. Trách nhiệm của các Bộ ngành Trung ương, thuộc Điều 2: 

- Ý thứ nhất: Đề nghị viết lại câu “Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương…. 

phát triển sản phẩm OCOP” thành “Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 

hỗ trợ các tổ chức kinh tế thiết kế sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, 

chuyển đổi số trong phát triển sản xuất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP”. 

- Ý thứ 2: Đề nghị sửa thành: “Phối hợp với Bộ NN&PTNT và các bộ liên quan xây 

dựng kế hoạch; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tiêu chí chất lượng 

cho sản phẩm, dịch vụ, an toàn thực phẩm, an toàn dược liệu và sản phẩm từ dược 

liệu, truy xuất nguồn gốc; xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ, hướng 

dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong Chương trình OCOP” 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ. 

- 
Tại Phụ lục: Đề nghị xem xét bổ sung các Phụ lục về kết quả nổi bật của Chương trình 

giai đoạn 2018-2020, số liệu sản phẩm OCOP đã được công nhân theo địa phương… 
Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

2 Bộ Công Thương (Văn bản số 4873/BCT-CTĐP ngày 12/8/2021)  

- 

Về đánh giá kết quả triển khai Chương trình giai đoạn 2018-2020: 

Đề nghị bám sát các mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-

TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình OCOP 

giai đoạn 2018-2020 để đánh giá, so sánh, làm bật những kết quả đạt được, những khó 

khăn, tồn tại, hạn chế; Bổ sung nội dung đánh giá kết quả một số mục tiêu như: Triển 

khai thực hiện từ 8-10 mô hình Làng văn hóa du lịch; củng cố, kiện toàn 100% doanh 

nghiệm, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP; Phấn đấu phát triển mới khoảng 

500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP. 

Đã tiếp thu và bổ sung thêm. Hiện các nội dung 

đánh giá này cơ bản đã được thể hiện trong phần 

kết quả của Chương trình. 

- 

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung:  

+ Đến năm 2025, 100% các tỉnh, thành phố có điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 

(hiện nay đã có 23 tỉnh, thành phố có điểm giới thiệu sản phẩm OCOP). 

 

- Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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+ Có ít nhất 50% sản phẩm OCOP 3 sao được kết nối và hệ thông phân phối (chợ, 

siêu thị, điểm giới thiệu và bán sản phẩm, các cửa hàng...) được đưa lên sản giao dịch 

Thương mại điện tử. 

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì hiện nay 

dự thảo đã có mục tiêu “có ít nhất 50% chủ thể 

OCOP tham gia vào các kênh bán hành hiện đại 

(hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi; sàn giao 

dịch thương mại điện tử;…). 

- Đề nghị làm rõ các căn cứ để đưa ra nội dung "Có ít nhát 3% sản phẩm OCOP đạt 5 

sao", mục tiêu này Vì theo Báo cáo của Bộ NN&PTNT đến nay mới công nhận được 

20 sản phẩm đạt 5 sao, điều này rất khó thực hiện, nhất là trong tình hình dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh đang bị ảnh hưởng nặng nề. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Vì giai đoạn 

2018-2020 là giai đoạn đầu triển khai, các địa 

phương tập trung vào phát triển sản phẩm. Đến 

nay, đã có 1.781 sản phẩm OCOP 4 sao, nhiều 

sản phẩm đặc sắc, chất lượng của các địa 

phương. Đây là cơ sở để các chủ thể tập trung 

giải pháp và nâng cao chất lượng, đủ điều kiện 

để công nhận 5 sao.  

- 
Khoản 1, mục III: nên cân nhắc để là "Chương trình OCOP được triển khai thực hiện 

từ năm 2022 đến năm 2025". 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Chương trình 

dự kiến sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, phê duyệt vào tháng 9/2021. Đồng thời, 

đảm bảo sự kết nối với giai đoạn trước. 

- 

Đối với một số dự án ưu tiên triển khai: (i) Dự án xây dựng các trung tâm thiết kế 

sáng tạo và phát triển nản phẩm OCOP gắn với khởi nghiệp, quảng bá , giới thiệu và 

hoạt động du lịch; (ii) Dự án xây dựng hệ thống trung tâm và bán sản phẩm OCOP 

cấp vùng; (iii) Dự án xây dựng Trung tâm OCOP quốc gia.  

Đề nghị:Rà soát về sự cần thiết, xác định rõ mục tiêu và hiệu quả dự án xây dựng hệ 

thống trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp vùng, trung tâm giới thiệu và 

bán sản phẩm OCOP cấp Quốc gia (khi tất cả các địa phương đều đã có điêm giới 

thiệu và bán sản phẩm OCOP, các điểm này không chỉ bán sản phẩm OCOP của địa 

phương mà còn cả các sản phẩm OCOP của các tỉnh trong khu vực và trên cả nước). 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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Làm rõ việc xây dựng các trung tâm nêu trên bằng nguồn vốn nhà nước hay xã hội 

hóa, xây dựng phương án triển khai cụ thể để đảm bảo hiệu quả hoạt động, tránh gây 

lãng phí nguồn nhân lực cũng như làm cồng kềnh bộ máy hoạt động của các loại hình 

trung tâm này. 

3 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn bản số 2942/BVHTTDL-TCDL ngày 

16/8/2021) 
 

- 

Về phân loại sản phẩm, tại mục đối tượng thực hiện, đối với nhóm sản phẩm thứ 6, đề 

nghị gọi chung là dịch vụ du lịch nông thôn, không tách thành nhóm 3 đối tượng: dịch 

vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, do tiêu chí phân loại các đối 

tượng này có sự khác nhau. Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch dựa trên khai thác 

giá trị văn hóa cộng đồng do cộng đồng quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi; Du 

lịch sinh thái là hoạt động du lịch dựa trên khai thác giá trị tự nhiên, có thể do cộng 

đồng địa phương khai thác hoặc do tổ chức, cá nhân khai thác; điểm du lịch là nơi có 

tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch, tùy từng đặc trưng, 

nơi diễn ra hoạt động du lịch có thể được gọi là điểm du lịch cộng đồng hoặc điểm du 

lịch sinh thái 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Vì đây là 

những loại hình dịch vụ du lịch nông thôn được 

ưu tiên trong xây dựng NTM, nhằm khai thác 

các giá trị về văn hóa, tự nhiên và sản xuất nông 

nghiệp của cộng đồng. Sự cụ thể này sẽ gắn với 

các tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP phù hợp hơn với điều kiện thực tế. 

- 

Về chủ thể cung ứng dịch vụ du lịch nông thôn nên tiếp cận theo nhóm sau: 

(1) Tổ chức (hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, doanh nghiệp…), hộ gia đình cung ứng 

dịch vụ du lịch độc lập; (2) Nhóm chủ thể cung ứng dịch vụ du lịch có tính chất cộng 

đồng, do cộng đồng quản lý, tổ chức khai thác 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Vì trong đối 

tượng đã nêu rõ: “… ngoài các đối tượng trên 

(doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại,…) có thể 

bao gồm các Hiệp hội, Trung tâm điều hành 

hoặc tổ chức tương đương. 

- 
Khoản 3, Mục IV, phần 3: Đề nghị bổ sung nội dung: triển khai chương trình thúc đẩy 

tiêu dùng sản phẩm OCOP hướng tới các thị trường khách du lịch trọng điểm. 
Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: 

+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xây dựng Bộ tiêu chí 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cho nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn; 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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+ Hỗ trợ phát triển, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch nông thôn; tuyên truyền, 

khuyến khích các chủ thể cung ứng dịch vụ du lịch nông thôn hoàn thiện sản phẩm, 

đăng ký đánh giá, phân hạng theo tiêu chí OCOP; 

+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương 

triển khai chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm OCOP hướng tới các thị trường 

khách du lịch trọng điểm. 

4 Bộ Y tế (Văn bản số 1546/ATTP-KN ngày 11/8/2021)  

- 

Về mục tiêu: “Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp làm việc 

tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%” cần thay đổi cho phù hợp vì theo Khoản 2 

Điều 4 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 quy định “Người trực tiếp sản 

xuất, kinh doanh phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở 

xác nhận”. Như vậy mục tiêu này là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Mục tiêu đề 

cập đến lao động được đào tạo, cấp chứng chỉ, 

bằng cấp, không bao gồm lao động được tập 

huấn kiến thức ngắn ngày. Năm 2020, tỷ lệ lao 

động nông nghiệp qua đào tạo đạt 24,6%, đối 

với các chủ thể OCOP, chủ yếu là HTX, doanh 

nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất nên mục tiêu tối 

thiểu 20% là phù hợp. 

- 

Mục tiêu “Mạng lưới hợp tác quốc tế mỗi làng, xã một sản phẩm được thiết lập, thương 

hiệu OCOP Việt Nam từng bước được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc 

tế”: cần chi tiết để tổ chức triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Đề án. 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Phân nhóm: “Nhóm Dược liệu, gồm: Sản phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, thuốc 

Y học cổ truyền, mỹ phẩm có thành phần từ thảo dược; và các loại dược liệu khác”: 

Cần cân nhắc sắp xếp, sửa tên thành nhóm “+ Nhóm dược liệu, thực phẩm chức năng, 

thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm có thành phần từ thảo dược, dược 

liệu khác”. 

Đã tiếp thu và biên tập lại thành nhóm “Nhóm 

dược liệu và sản phẩm từ dược liệu” 
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TT Ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương 
Ý kiến giải trình, tiếp thu của 

Bộ Nông nghiệp  và PTNT 

- 

Cần bổ sung thêm nguyên tắc thực hiện Chương trình đó là “Tuân thủ đầy đủ các quy 

định pháp luật hiện hành về điều kiện đầu tư kinh doanh, chất lượng và an toàn đối 

với sản phẩm của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025”. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì yêu cầu tuân 

thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về 

điều kiện đầu tư kinh doanh, chất lượng và an 

toàn là bắt buộc và đã được cụ thể trong Bộ tiêu 

chí đánh giá, phân hạng. 

- 
Xem xét bổ sung Phụ lục dự toán nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn để thực hiện Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025. 
Đã tiếp thu, nghiên cứu để bổ sung phù hợp. 

5 Bộ Tài Nguyên và Môi trường (Văn bản số 5018/BTNMT-TCMT ngày 16/8/2021)  

- 

Cần bổ sung, nhấn mạnh quan điểm “Phát triển sản phẩm OCOP phải bảo đảm hạn 

chế tác động có hại tới tự nhiên và con người (sản xuất sạch, kinh tế xanh, sản phẩm 

thân thiện môi trường), chất thải được tận thu - quay vòng - tái chế - tái sử dụng theo 

nguyên lý của kinh tế tuần hoàn”. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Vì giai đoạn 

2021-2025 việc phát triển sản phẩm theo hướng 

kinh tế tuần hoàn được khuyến khích, góp phần 

quản lý bền vững tài nguyên và bảo tồn đa dạng 

sinh học, bảo vệ cảnh quan và môi trường khu 

vực nông thôn. Nội dung này đã được đề cập 

trong dự thảo. 

- 

Về mục tiêu: 

Cần bổ sung: “….nhằm phát triển kinh tế bền vững khu vực nông thôn” (để sau này 

làm rõ nhiệm vụ trọng tâm cho nền kinh tế sạch, an toàn, thân thiện môi trường), đồng 

thời, có thể bỏ cụm từ “phát triển bền vững” ở sau phần kinh tế tuần hoàn vì toàn bộ 

nội dung phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh, xã hội, bảo tồn văn hóa đã bao 

hàm các nội dung của phát triển bền vững. 

Đã tiếp thu và biên tập lại. 

- 
Bên cạnh việc đảm bảo tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đề nghị rà soát các 

nhóm sản phẩm OCOP gắn với hoạt động ngành nghề nông thôn theo quy định tại 

Điều 4 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về 

Tiếp thu để nghiên cứu bổ sung phù hợp. 
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TT Ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương 
Ý kiến giải trình, tiếp thu của 

Bộ Nông nghiệp  và PTNT 

phát triển ngành nghề nông thôn để đảm bảo tính trọng tâm, trọng điểm, thống nhất 

và phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có. 

- 

Điểm 1, Mục IV: Đề nghị rà soát, viết lại như sau: Phát triển sản phẩm OCOP gắn với 

xây dựng vùng nguyên liệu nông sản, dược liệu đặc trưng được cấp mã số vùng trồng, 

theo hướng sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu phát sinh 

chất thải, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, duy trì cảnh quan nông thôn và bảo 

vệ môi trường”. 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Điểm 2, Mục IV: Cần nhấn mạnh sản xuất sạch: (1) từ đầu vào của quá trình sản xuất: 

sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên; hạn chế sử dụng hóa chất, không sử dụng 

hóa chất độc hại (đặc biệt thuộc danh mục cấm sử dụng); tiết kiệm tài nguyên nước, 

nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng…; (2) trong quy trình sản xuất: tối ưu hóa công 

đoạn để hạn chế phát sinh chất ô nhiễm, tiếng ồn; tận thu các chất thải phát sinh cho 

mục đích khác 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì những nội 

dung này mang tính hướng dẫn gắn với một quy 

trình cụ thể, khó có thể áp dụng toàn bộ với sản 

phẩm OCOP. Do đó sẽ tiếp thu để đưa vào tài 

liệu hướng dẫn trong quá trình triển khai 

Chương trình. 

- 

Cần nghiên cứu bổ sung thêm nội dung nhiệm vụ “xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ cho các sản phẩm OCOP phù hợp theo từng cấp độ” (ưu đãi bảo hộ sản phẩm, 

giảm phí quảng cáo, ưu tiên đăng tải thông tin miễn phí có thời hạn trên website, tham 

dự hội chợ, triển lãm, ưu tiên vay vốn tái đầu tư, ưu tiên vay vốn đầu tư hệ thống xử lý 

chất thải, cải tiến công nghệ thân thiện môi trường….) tạo động lực phát triển sản phẩm. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, nội dung xây 

dựng cơ chế và chính sách đã có trong phần giải 

pháp triển khai Chương trình. 

- 
Đối với trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị bổ sung cụm từ “thân 

thiện môi trường” sau cụm từ “các sản phẩm/dịch vụ OCOP”. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, bởi “các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường” đã bao 

hàm đầy đủ theo quy định hiện hành. 

- 

Bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trương: “phối hợp với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội dung về môi 

trường trong đánh giá, công nhận các sản phẩm OCOP và yêu cầu bảo vệ môi trường 

đối với chủ thể OCOP”. 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

6 Bộ Thông tin và Truyền thông (Công văn số 3028/BTTTT-QLDN ngày 10/8/2021  
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TT Ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương 
Ý kiến giải trình, tiếp thu của 

Bộ Nông nghiệp  và PTNT 

a) Về dự thảo Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025  

- 

Đối với các mục tiêu cụ thể đặt ra, để Chương trình được triển khai đạt kết quả thì cần 

đồng bộ với Chương trình/Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn giai đoạn 2021-2025. Dựa trên các khó khăn, vướng mắc cần định hướng, 

cụ thể hóa các mục tiêu về phát triển các sản phẩmOCOP bám sát theo Chương trình 

mục tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Tiếp thu để nghiên cứu, bổ sung phù hợp. 

- 
Đề nghị xác định rõ mốc thời gian đạt được các chỉ tiêu để có căn cứ thực hiện và 

đánh giá Chương trình theo từng năm 
Tiếp thu để nghiên cứu, bổ sung phù hợp. 

- 
Đề nghị xác định rõ các nhiệm vụ đặt ra theo mốc thời gian từng năm và kết quả đạt 

được đối với từng nhiệm vụ để có căn cứ thực hiện và đánh giá Chương trình từng năm. 
Tiếp thu để nghiên cứu, bổ sung phù hợp. 

- 

Xem xét, bổ sung việc thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân”, với mục tiêu mỗi người 

nông dân được định hướng, đào tạo kỹ năng số, đăng ký lên sàn thương mại điện tử, 

ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo về nông lâm thuỷ 

sản của mình; 

- Triển khai sáng kiến “Mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số”, 

sử dụng công nghệ số, dữ liệu số, công cụ nông nghiệp thông minh để tối ưu hoá hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, sử dụng sàn thương mại điện tử để bán sản phẩm đầu ra 

và mua nguyên liệu đầu vào cũng như công cụ sản xuất. 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Điểm 6, Mục IV: 

Xem xét, chỉnh sửa “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong: 

truyền thông đa phương tiện về Chương trình OCOP” thành “Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong: truyền thông về Chương trình OCOP” để 

bảo đảm tính bao quát của nhiệm vụ.  

Tăng cường khai thác thế mạnh của mạng lưới bưu chính công cộng trong công tác 

tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại & tiêu thụ các sản phẩm trong Chương 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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TT Ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương 
Ý kiến giải trình, tiếp thu của 

Bộ Nông nghiệp  và PTNT 

trình OCOP Quốc gia 

- 

Đề nghị bổ sung trách nhiệm của các Sở Thông tin và Truyền thông trong việc phối hợp 

với các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ đưa các hộ nông dân, hộ kinh doanh cá thể và 

hợp tác xã lên giao dịch mua, bán trên sàn thương mại điện tử 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì khó có thể 

quy định trách nhiệm đến cấp Sở đối với 

Chương trình quốc gia; do đó nội dung này sẽ 

được nghiên cứu đưa vào tài liệu hướng dẫn 

triển khai Chương trình. 

b) Về dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình của Thủ tướng Chính phủ  

- 

Mục 4, Điều 1: Mục 4. Nội dung và nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị hiệu chỉnh lại nội dung 

tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm e) (trang 6) như sau: “Thúc đẩy phát triển thương mại 

điện tử cho sản phẩm OCOP thông qua việc sử dụng các sàn thương mại điện tử, …” 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Mục 6, Điều 1: Tại mục 6. Giải pháp thực hiện Chương trình, đề nghị bổ sung các giải 

pháp thực hiện nhiệm vụ về tăng cường chuyển đổi số cho sản phẩm OCOP. Nội dung 

này còn mờ và chưa cụ thể 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Về tổ chức triển khai: Bổ sung trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong 

việc tuyên truyền, phổ biến về chương trình OCOP trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (báo, đài), trên các trang mạng xã hội…; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm 

OCOP trên các sàn TMĐT của các doanh nghiệp bưu chính để hỗ trợ bà con tiêu thụ 

sản phẩm và đưa sản phẩm có chất lượng đến tay người tiêu dùng, thúc đẩy TMĐT 

phát triển 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

7 Bộ Giao thông vận tải (Văn bản số 7925/BGTVT-KHĐT ngày 04/8/2021)  

 Thống nhất với nội dung các dự thảo Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025  

8 Bộ Nội vụ (Văn bản số 3906/BNV-TH ngày 11/8/2021)  

- 

Điểm a, khoản 3, mục VI: 

Đề nghị không đưa nội dung hoàn thiện bộ máy, tổ chức thực hiện Chương trình OCOP 

ở các cấp từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã). Vì việc thực hiện Đề án 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Quyết định số 

490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ không quy định về bộ máy tổ chức 
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TT Ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương 
Ý kiến giải trình, tiếp thu của 

Bộ Nông nghiệp  và PTNT 

Chương trình OCOP chỉ là một nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, ngày 27/3/2021, Bộ Nội vụ đã có Công 

văn số 1261 /BNV-TCBC về việc tham gia ý kiến về hoạt động của hệ thống Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025: “... để chuẩn bị cho việc tổ chức 

triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, 

đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa  hương tổng 

kết, đánh giá về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới các cấp giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định việc sắp xếp, kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp từ Trung 

ương đến phương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.” 

Chương trình OCOP gắn với Chương trình 

MTQG xây dựng NTM, do đó chỉ có có 25 tỉnh 

đã giao cho Văn phòng Điều phối NTM và 38 

tỉnh giao cho Chi cục PTNT là cơ quan thường 

trực Chương trình. Vì vậy, việc quy định như 

trong dự thảo giúp các địa phương chủ động 

trong triển khai, tránh sự xáo trộn và phù hợp 

với điều kiện thực tiễn. 

- 

Điểm ê mục 6 Điều 1: 

Đề nghị bổ sung “phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa 

phương” sau câu “- Nâng cao vai trò của các hội/hiệp hội…” (trang 9) 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì các 

Hội/Hiệp hội hoạt động theo quy định pháp luật 

do vậy không cần quy định bổ sung. 

- 

Tổ chức thực hiện: Đề nghị bổ sung “đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về 

hội” sau câu“- Phối hợp với Bộ Nội vụ để thành lập các hiệp hội, hội liên quan đến 

phát triển OCOP ở cấp quốc gia, cấp vùng” (trang 11) 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Điểm a Mục 1 Điều 2: 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điểm a Mục 1 Điều 2 dự thảo Quyết định phê 

duyệt Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 (trang 11) quy định Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương) đề xuất tiêu chí, hình thức khen thưởng đối với các chủ thể OCOP hàng 

năm và tổng kết Chương trình, như sau: 

Việc khen thưởng hàng năm đối với các chủ thể OCOP do bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và thực hiện khen 

thưởng theo thẩm quyền. 

Khi sơ kết, tổng kết Chương trình: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp 

với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) đề xuất tiêu chí, hình thức 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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TT Ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương 
Ý kiến giải trình, tiếp thu của 

Bộ Nông nghiệp  và PTNT 

khen thưởng cấp Nhà nước, thẩm định hồ sơ và trình khen thưởng đối với các chủ thể 

OCOP có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chương trình. 

9 Bộ Tài chính (Công văn số 9759/BTC-HCSN ngày 26/8/2021)  

- 

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT lồng ghéo 

Chương trình OCOP vào nội dung CTMTQG 

xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, trong 

quá trình xây dựng báo cáo nghiên cứu khả 

thi, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết 

định; không xây dựng và trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành riêng Chương trình 

OCOP giai đoạn 2021-2025 

1. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới được nêu 

trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của đất nước đã nêu rõ: “đẩy mạnh 

thực hiện Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" gắn với xây dựng thương hiệu, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm.”. 

2. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021 đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trước Quý IV/2021; 

3. Việc thiết kế Chương trình OCOP thành một Chương trình chuyên đề đã tạo điều kiện 

cho các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thuận lợi hơn trong công tác chỉ đạo, triển 

khai, huy động nguồn lực để tập trung thực hiện. Qua thực tiễn triển khai Chương trình 

từ 2018 đến nay cho thấy, những địa phương nào triển khai hiệu quả Chương trình 

OCOP thì tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nhanh hơn và chất lượng hơn, 

nhất là các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm, tổ chức sản 

xuất trên địa bàn; các hoạt động phát triển sản xuất liên kết tiêu thụ các sản phẩm đặc 

sản của địa phương ổn định và bền vững hơn. 

 Do đó, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp 

tục thiết kế Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 là một Chương trình chuyên đề 

thuộc nội dung thành phần số 03 “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai mạnh mẽ Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích 

ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông 

thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở 

nông thôn… góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.” trong Báo 

cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG xây dựng NTM trình Thủ tướng Chính 
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TT Ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương 
Ý kiến giải trình, tiếp thu của 

Bộ Nông nghiệp  và PTNT 

phủ xem xét, phê duyệt (Tờ trình số 5301/TTr-BNN-VPĐP ngày 20/8/2021). Nguồn 

lực thực hiện Chương trình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính 

toán và tổng hợp chung trong tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

Do vậy, để các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thống nhất chỉ đạo và triển khai 

thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình NTM, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị tiếp tục xây dựng Chương trình OCOP thành một 

Chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

- 

Điểm b, khoản 4, Điều 1 dự thảo Quyết định và khoản 2, mục IV Phần 3 dự thảo 

Chương trình: đề xuất “Xây dựng bộ công cụ hướng dẫn chuẩn hóa quy trình, tiêu 

chuẩn sản phẩm tham gia Chương trình theo Bộ tiêu chí OCOP”, tuy nhiên chưa 

thuyết minh nội dung của Bộ tiêu chí trong dự thảo Chương trình. Do đó, đề nghị cân 

nhắc, bổ sung nội dung trên vào phần phụ lục của dự thảo Đề án. 

Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP đã được ban hành theo Quyết định số 

1048/QĐ-TTg và số 781/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. Trên cơ sở Bộ tiêu chí giai 

đoạn 2018-2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ 

rà soát, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng 

giai đoạn 2021-2025 để trình TTCP xem xét, 

ban hành. 

- 

Đề nghị rà soát kỹ các nguồn vốn ngoài ngân sách, nguồn vốn ngân sách lồng ghép, 

nguồn ngân sách tự cân đối của các địa phương sao cho phù hợp với khả năng bố trí 

của ngân sách trong từng thời kỳ. Đồng thời, cần dự kiến nguồn vốn cho từng năm để 

có cơ sở xây dựng hoạt động cho Chương trình. Trường hợp xây dựng thành Chương 

trình riêng, đối ới nguồn vốn Ngân sách nhà nước không bố trí riêng mà lồng ghép trong 

Chương trình MTQG xây dựng NTM và các chương trình, dự án khác để thực hiện. 

Đã tiếp thu và bổ sung cho phù hợp. 

- 
Khoản 5, Điều 1 dự thảo Quyết định: đề nghị không nêu cụ thể mức kinh phí thực 

hiện Chương trình là 57.000 tỷ đồng do đề xuất không có cơ sở. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đã bổ sung dự toán kinh phí 

thực hiện Chương trình trên cơ sở đề xuất của 

các địa phương và khả năng cân đối nguồn vốn 

thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM. 
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TT Ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương 
Ý kiến giải trình, tiếp thu của 

Bộ Nông nghiệp  và PTNT 

Đây là cơ sở để các địa phương bố trí nguồn vốn 

lồng ghép trong triển khai Chương trình. 

- 

Về nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, đề nghị sửa thành: Ngân sách nhà nước hỗ 

trợ một phần theo khả năng cân đối, bao gồm: nguồn vốn lồng ghép trong Chương 

trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, dự án khác 

của Trung ương, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành”. 

Đã tiếp thu và bổ sung cho phù hợp. 

- 

Về tổ chức thực hiện: 

Đề nghị không xây dựng cơ chế chính sách tín dụng mới triển khai qua Ngân hàng 

chính sách xã hội để tránh sự chồng chéo, trùng lắp. Xem xét và giải quyết cho vay 

theo quy định hiện hành như: cho vay ưu đãi hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm 

theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP… 

Đã tiếp thu và bổ sung cho phù hợp. 

- Phần giải pháp huy động nguồn vốn xã hội hóa chưa cụ thể được giải pháp. Đã tiếp thu và bổ sung cho phù hợp. 

- 

Đề nghị bỏ nội dung “Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT cân đối, đảm bảo bố trí kinh phí chi sự nghiệp để thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ của Chương trình OCOP theo quy định” do Bộ Tài chính không bố trí ngân 

sách riêng cho Chương trình. 

Đã tiếp thu và bổ sung cho phù hợp. 

- 

Đề nghị bỏ nội dung “Chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng Thông tư hướng 

dẫn về cơ chế, định mức theo nội dung hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP”; trường 

hợp cần hướng dẫn, đề nghị nghiên cứu, bổ sung trong thông tư hướng dẫn thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM và các văn bản hướng dẫn các chương trình, dự 

án liên quan. 

Đã tiếp thu và bổ sung cho phù hợp. 

10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( Văn bản số 5841/BKHĐT-KTNN ngày 01/9/2021)  

a) 

Về đánh giá kết quả Chương trình giai đoạn 2018-2020: Đề nghị Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đánh giá kết quả đạt được so với các chỉ tiêu được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 490/QĐ-TTg, cụ thể như sau: 
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TT Ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương 
Ý kiến giải trình, tiếp thu của 

Bộ Nông nghiệp  và PTNT 

- 

- So sánh, đánh giá kết quả đạt được với từng mục tiêu cụ thể của Chương trình được 

phê duyệt như: Kết quả xây dựng hệ thống, quản lý điều hành Chương trình OCOP 

đồng bộ từ trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã ) như thế nào? Thể hiện ở 

đâu? Cơ quan nghiệm thu, triển khai ứng dụng; các Chính sách được ban hành đồng 

bộ để thực thiện hiệu quả Chương trình OCOP trên phạm vi cả nước; Số lượng mô 

hình làng văn hóa du lịch là bao nhiêu?; Số lượng sản phẩm được tiêu chuẩn hóa, 

chiếm tỷ lệ bao nhiêu?; Trong số 2.690 chủ thể snar phẩm được công nhận OCOP, 

có đạt mục tiêu phát triển mới 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hợp tác xã hay 

không;… Trên cơ sở đánh giá, phân tích, so sánh rút ra những bài học kinh nghiệm để 

xây dựng Chương trình giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến 

những kết quả không đạt mục tiêu  đã được phê duyệt. 

Đã tiếp thu và biên tập để làm rõ những góp ý 

vào dự thảo Đề án Chương trình OCOP 

 

- Đối với kết quả huy động nguồn lục triển khai Chương trình: Báo cáo cho thấy trong 

giai đoạn 2018-2020 đã huy động được 22.845 tỷ đồng, đạt 51% so với Quyết định 

490/QĐ-TTg. Đề nghị bổ sung phân tích sâu hơn lý do chưa đạt kết quả huy động 

nguồn lực như dự kiến, mối tương quan giữa huy động nguồn thực hiện và kết quả 

triển khai Chương trình (Nguồn lực không huy động đủ nhưng nhiều kết quả lại vượt 

mục tiêu ban đầu). 

Đã tiếp thu và bổ sung cho phù hợp. 

 

- Đánh giá chi tiết hơn việc triển khai các dự án thành phần của Chương trình và thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg 

ngày 07/5/2018 như: số lượng và hiệu quả các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ đóng góp cho Chương trình; Kết quả thực hiện 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; kết quả tổ chức các diễn đàn OCOP quốc tế;… 

Đã tiếp thu và bổ sung cho phù hợp. 

 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã lựa chọn 12 tỉnh có đặc thù để xây dựng mô hình phục 

vụ việc triển khai nhân rộng trong vùng và trên cả nước. Kết quả triển khai các mô 

hình này rất quan trọng để đúc rút bài học kinh nghiệm đối với công tác chỉ đạo, điều 

hành chung cũng như đề xuất các giải pháp mới của Chương trình gia đoạn 2021-

2025. Tuy nhiên, nội dung đánh giá hiện nay khá sơ sài, do đó đề nghị có báo cáo, 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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TT Ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương 
Ý kiến giải trình, tiếp thu của 

Bộ Nông nghiệp  và PTNT 

đánh giá chi tiết kết quả thực hiện đối với 12 mô hình này, trên cơ sở đó mới tiếp tục 

đề xuất nhân rộng mô hình giai đoạn 2021-2025. 

b) 

Sự cần thiết xây dựng Đề án: Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 được xây 

dựng nhằm hiện thực hóa văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 

100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 

8 Quốc hội khóa IV. Tiếp tục thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 là 

giải pháp trọng tâm nhằm thục hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc 

hội, góp phần thực hiện -Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 

về phát triển kinh nông thôn, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân gắn với nông 

thôn mới (NTM) bền vững. Vì vậy, việc xây dựng Đề án Chương trình OCOP để thực 

hiện giai đoạn 2021-2025 là cần thiết. 

Đã tiếp thu và bổ sung cho phù hợp. 
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Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án: 

- Dự thảo Đề án Chương trình OCOP dự kiến nguồn vốn NSTW 

khoảng 1.026 tỷ đồng (chiếm 1,8%) từ nguồn vốn Chương trình 

MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các nội 

dung: Triển khai Chu trình OCOP thường niên; Phát triển sản phẩm, 

dịch vụ; Triển khai mô hình thí điểm; Phát triển thí điểm các Trung 

tâm Thiết kế sáng tạo và phát triển sản phẩm OCOP; Xây dựng Trung 

tâm OCOP quốc gia; Hoạt động xúc tiến thương mại; Chi các nội 

dung khác (truyền thông, đào tạo, tập huấn, quản lý chất lượng, chi 

phí quản lý, điều hành,…); Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 

5.130 tỷ đồng (chiếm 9,1%) từ nguồn vốn bố trí của ngân sách địa 

phương cho Chương trình MTQG xây dựng NTM hàng năm. 

Tuy nhiên, tại Nghị quyết só 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM giai 

đoạn 2021-2025, không quy định cụ thể xây dựng Đề án Chương trình 

OCOP. Mặt khác, Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt quyết định 

đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Vì 

vậy chưa đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề 

án Chương trình OCOP. 

- Theo quy định của Luật Đầu tư công: Đối tượng đầu tư công là 

chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, vì vậy việc dự 

thảo Đề án Chương trình OCOp phải đảm bảo quy định về quy trình 

lập (xây dựng), trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật 

Đầu tư công và phù hợp với nội dung thành phần dự án của Chương 

trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (nếu sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công). 

Theo báo cáo dự thảo Chương trình OCOP, đây là chương trình lớn 

và được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện chủ trương 

của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết 

của Quốc hội, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội giai đoạn 2021-2030 về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời 

Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT: 

1. Cơ sở pháp lý trình Thủ tướng Chính phủ: 

- Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 

xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được Chính phủ thống nhất 

trình Quốc hội khoá XV xem xét thông qua tại kỳ họp thứ nhất, 

đã nêu rõ Chương trình OCOP là một trong 06 Chương trình 

chuyên đề trọng tâm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM 

giai đoạn 2021-2025 để tập trung chỉ đạo thực hiện trên địa bàn 

tất cả các huyện, xã của cả nước (Tờ trình số 252/TTr-CP ngày 

20/7/2021 của Chính phủ, Báo cáo số 251/BC-CP ngày 

20/7/2021 của Chính phủ).  
- Nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 

Chương trình được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 1 của 

Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, đã 

nêu rõ “Bố trí vốn hỗ trợ các Chương trình, dự án được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt;”.  
- Tại Tờ trình số 5301/TTr-BNN-VPĐP ngày 20/8/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình OCOP 

đã được thiết kế thành một nội dung trong nội dung thành phần 

số 03 của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-

2025, để thống nhất chỉ đạo và triển khai thực hiện.  

- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số các Bộ, ngành Trung 

ương có liên quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của 

Quốc hội, trong đó, giao Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình OCOP trong tháng 

10/2021 (Tờ trình số 5599/TTr-BNN-VPĐP ngày 01/9/2021 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)  
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sống, thu nhập cho người dân gắn với NTM bền vững. Vì vậy, đề 

nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân nhắc, xây dựng Đề 

án Chương trình OCOP theo hướng là đề án ngành để giải quyết các 

vấn đề lớn như chủ trương của Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc 

hội nêu trên, giải quyết triệt để các mục tiêu, nội dung lớn của ngành 

như đang dự kiến trong nội dung dự thảo Đề án.  

Trong trường hợp tiếp tục xây dựng Đề án Chương trình OCOP theo 

hướng là một chương trình thành phần thuộc Chương trình MTQG 

xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, đề nghị quý Bộ thực hiện đúng 

quy mô, quy trình, quy định lập, thẩm định và phê duyệt theo quy 

định của Luật Đầu tư công; đưa một số nội dung chính của Đề án (bao 

gồm danh mục các dự án chi tiết) vào Báo cáo nghiên cứu khả thi của 

Chương trình MTQG xây dựng NTM trình Hội đồng thẩm định Nhà 

nước thẩm định chung (trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét 

quyết định riêng về Đề án Chương trình OCOP). Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư sẽ tiếp tục phối hợp với quý Bộ để có ý kiến khi Đề án hoàn thiện 

các thủ tục theo quy định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, phê duyệt. 

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công (nguồn vốn đầu 

tư phát triển NSTW), đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Đầu 

tư công. 

Từ những căn cứ nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn nhận thấy cần thiết phải sớm trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, để có đủ 

cơ sở bổ sung trong Hồ sơ Báo cáo NCKT trình Hội đồng thẩm 

định Nhà nước thẩm định. 

2. Chương trình OCOP là chương trình chuyên đề thuộc Chương 

trình MTQG xây dựng NTM, do đó Nguồn lực thực hiện 

Chương trình OCOP đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tính toán và tổng hợp chung trong tổng nguồn lực 

huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai 

đoạn 2021-2025, trong đó, tổng nguồn vốn ngân sách trung 

ương (vốn đầu tư phát triển: 120 tỷ đồng, Vốn sự nghiệp 906 tỷ 

đồng), vốn ngân sách địa phương dự kiến hỗ trợ thực hiện 

Chương trình nằm trong tổng ngân sách triển khai Chương trình 

MTQG xây dựng NTM theo Nghị quyết số 25/2021/QH15 đã 

được quốc hội phê duyệt. 

Do đó, sau khi Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Bộ, 

ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng các mô 

hình, dự án cụ thể theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật 

Ngân sách nhà nước, làm cơ sở để tổng hợp trong phương án 

phân bổ vốn ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG 

xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ 

quyết định. 

3. Cơ chế tài chính của Chương trình OCOP thực hiện theo cơ 

chế tài chính của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 

2021-2025 và các quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Về cơ cấu nguồn vốn thực hiện Đề án: 

- Đề nghị làm rõ cơ sở tính toán nguồn vốn của Chương trình giai 

đoạn 2021-2025 khoảng 57.000 tỷ đồng, trong đó làm rõ: 

+ Cơ sở tính toán dự kiến huy động của các doanh nghiệp, HTX, tổ 

hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh đầu tư: khoảng 11.400 

Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT: 

- Cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 

2021-2025 được xây dựng dựa trên tính toán nhu cầu và khả 

năng cân đối, huy động của 63 tỉnh, thành phố. Đồng thời, trên 
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tỷ đồng, chiếm 20%; Vốn vay tín dụng: khoảng 37.164 tỷ đồng, 

chiếm 65,2%; 

+ Căn cứ tính toán vốn lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ khác: 

2.280 tỷ đồng, chiếm 4%. 

Phân tích tính khả thi của việc huy động các nguồn vốn nêu trên, tránh 

lặp lại vấn đề về huy động nguồn lực như giai đoạn 2018-2020. 

- Về nguồn vốn ngân sách nhà nước: Dự kiến khoảng 6.156 tỷ đồng, 

chiếm 10,9%, trong đó, NSTW khoảng 1.026 tỷ đồng (chiếm 1,8%), 

từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-

2025. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ tính chất của nguồn vốn này (nguồn 

vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn sự nghiệp); Đối với việc sử dụng 

nguồn vốn đầu tư phát triển đề nghị lập các dự án cụ thể theo quy 

định của Luật Đầu tư công (Các dự án được lập là các dự án thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025). 

cơ sở cơ cấu nguồn vốn huy động của giai đoạn 2018-2020. Khả 

năng cấn đối và yêu cầu thực hiện các mục tiêu của Chương trình 

(như khai toán kinh phí kèm theo Đề án). 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã làm rõ về cơ cấu nguồn vốn (đầu 

tư phát triển, sự nghiệp kinh tế) trong dự thảo Đề án. 

 

Về dự kiến xây dựng và triển khai các đề án/kế hoạch và dự án ưu 

tiên 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến 5 đề án thuộc Đề 

án Chương trình OCOP (Xây dựng Hệ thống Quản lý và giám sát sản 

phẩm OCOP quốc gia; Trung tâm Thiết kế sáng tạo và phát triển sản 

phẩm OCOP cấp quốc gia, cấp vùng và địa phương; Trung tâm giới 

thiệu sản phẩm kết nốt vùng miền; Thực hiện thí điểm các mô hình 

phát triền chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa 

phương theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ tại một số 

vùng có điều kiệ phù hợp; Đề án phát triển OCOP xanh gắn với tiêu 

chuẩn xuất khẩu, quản lý tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học) và 

09 dự án thành phần. Tuy nhiên đề nghị cân nhắc số lượng các đề án, 

dự án dự kiến nêu trên để đảm bảo tỉnh khả thi trong triển khai và 

hoàn thành trong giai đoạn 5 năm; Làm rõ lý do tiếp tục triển khai 

một số dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

490/QĐ-TTg như: Xây dựng Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm 

Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT: 

- Cơ sở tính toán: 

+ Kết quả huy động nguồn lực thực hiện giai đoạn 2018-2020; 

+ Đề xuất của các Bộ ngành Trung ương và địa phương;  

+ Nhu cầu nguồn lực cần thiết để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 

Chương trình giai đoạn 2021-2025; 

+ Khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương trong 

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

(Chi tiết theo Biểu khái toán kinh phí kèm theo Đề án) 

- Tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT đã làm rõ về cơ cấu nguồn vốn (đầu tư phát triển, sự 

nghiệp kinh tế) trong dự thảo Đề án. 

- Sau khi Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành 

có liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng các mô hình, 
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OCOP quốc gia; Trung tâm Thiết kế sáng tạo và phát triển sản phẩm 

OCOP cấp quốc gia, cấp vùng và địa phương... 

dự án cụ thể theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân 

sách nhà nước 

11 
Ban Thu đua – Khen thưởng Trung ương (Công văn số 2111/BTĐKT-V.III ngày 

10/8/2021 
 

- 

Điểm a, khoản 1, mục VII: Việc khen thưởng khi sơ kết, tồng kết Chương trình:  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, đề xuất tiêu chí cụ thể , hình thức 

khen thưởng cấp nhà nước và có sự thống nhất với Ban thi đua khen thưởng Trung 

ương trước khi ban hành hướng dẫn khen thưởng. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét chọn các chủ thể OCOP có thành tích 

xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban 

thi đua khen thưởng Trung ương) khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, trình Chủ tịch nước khen thường. 

Việc khen thưởng hàng năm do các bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương hướng dẫn 

và khen thưởng theo thẩm quyền; đối với các trường hợp tiêu biểu, xuất sắc khi sơ 

kết, tổng kết Chương trình các bộ ban ngành đoàn thể Trung ương trình khen thưởng 

cấp nhà nước theo quy định. 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Điểm a, khoản 2, mục VII: 

Đối với cấp tỉnh: Việc khen thưởng hàng năm do các bộ, ban ngành đoàn thể Trung 

ương hướng dẫn và khen thưởng theo thẩm quyền; đối với các trường hợp tiêu biểu, 

xuất sắc khi sơ kết, tổng kết Chương trình các bộ ban ngành đoàn thể Trung ương 

trình khen thưởng cấp nhà nước theo quy định. 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

12 Bộ Ngoại giao (Văn bản số 3210/BNG-THKT ngày 19/8/2021)  

- 

Trang 17 dự thảo Đề án về quan điểm: Đề nghị cân nhắc thay thế cụm từ “bản địa” 

bằng cụm từ “ truyền thống” hoặc “địa phương”, do nước ta không có khái niệm về “ 

người bản địa” và hiện cũng chưa có một định nghĩa chính thức, đầy đủ về khái niệm 

“người bản địa” kể cả trong các văn kiện về “ người bản địa” đã được thông qua tại 

Tuyên nông về quyền của người bản địa (UNDRIP) và công ước 169 về các dân tộc 

bản địa và bộ tộc của Tổ chức  Lao động Quốc tế (ILO) 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Từ “bản địa” 

được sử dụng trong dự thảo để nói đến văn hóa, 

tri thức bản địa (văn hóa, tri thức ở một vùng địa 

lý nhất định, địa phương nhất định – từ điển 

tiếng Việt).  
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- 

Trang 21 dự thảo Đề án về Về Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát sản 

phẩm OCOP: 

Đề nghị sửa lại như sau: “Tổ chức đánh giá, phân hạng ….(số hóa hồ sơ, đơn giản hóa 

thủ tục và hồ sơ…) 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

-  

Trang 22 dự thảo Đề án về Nâng cao năng lực hệ thống hỗ trợ triển khai Chương trình 

OCOP: 

Đề nghị sửa đổi như sau: “Xây dựng tiêu chí, nâng cao năng lực và Tổ chức quản 

lý…., có kinh nghiệm, năng lực toàn diện, đoàn kết và thống nhất trong hỗ trợ triển 

khai Chương trình trên cả nước” 

Tiếp thu và bổ sung phù hợp. Đề nghị giữ 

nguyên như dự thảo, vì yêu cầu đoàn kết, thống 

nhất là cần thiết đối với các tổ chức, cá nhân tư 

vấn Chương trình OCOP. 

 

Trang 26 dự thảo Đề án về Huy động nguồn lực, trang 29 dự thảo Đề án về Trách 

nhiệm của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Đề nghị cân nhắc sửa cụm từ “ tổ chức kinh tế” thành “các chủ thể” để bao trùm đầy 

đủ đối tượng được hỗ trợ. 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

 

Trang 27 dự thảo Đề án về Tăng cường hợp tác quốc tế: 

Đề nghị cân nhắc chính sửa bổ sung như sau” (i) Tại khổ 1: “Đầy mạnh kêu gọi hỗ 

trợ về kỹ thuật, nguồn lực triển khai của các tổ chức  đối tác quốc tế tại Việt Nam 

trong các lĩnh vực chuyển đổi số; …; phát triển OCOP xanh theo hướng xuất khẩu, 

gắn với bảo đảm và phát triển bao trùm  và bền vững…”; (ii) Tại khổ 2: “Tổ chức các 

sự kiện gắn giới thiệu sản phẩm OCOP tới quốc tế gắn với vai trò của các Đại sứ quán, 

lãnh sự quán, cơ quan đại diện ngoại giao của các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức 

quốc tế tại Việt Nam…”; (iii) Tại khổ 3: “Tích cực tTham gia, tổ chức các sự kiện, 

diễn đàn, hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm khu vực, quốc tế về OCOP thường niên 

trong điều kiện phù hợp để mở rộng cơ hội thị trường của sản phẩm OCOP, góp phần 

quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm, văn hóa và du lịch Việt Nam”. 

Đã tiếp thu và bổ sung phù hợp. 

- 
Tại khổ 2 điểm a khoản 1 Điều 2, đề nghị sửa lại như sau: “Chủ trì, phối hợp với các 

bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn triển khai Chương trình OCOP…” 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì đây là nhu 

cầu và đề nghị của các địa phương trong triển 

khai Chương trình giai đoạn 2018-2020. 
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- 

Ý kiến khác: Đề nghị cân nhắc bổ sung trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong phần Tổ 

chức thực hiện Chương trình như sau: “Chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài hỗ trợ tìm hiểu kinh nghiệm của các nước trong xây dựng và phát triển mạng 

lưới sản phẩm OCOP; phối hợp quảng bá, giới thiệu và xúc tiến xuất khẩu các sản 

phẩm OCOP” 

Đã tiếp thu và bổ sung phù hợp. 

13 
Bộ Lao động, Thương Binh và Xã Hội (Văn bản số 2672/LĐTBXH-CPQGGN 

ngày 16/8/2021) 
 

- 
Nghiên cứu, bổ sung chỉ tiêu nâng cao thu nhập của người dân tham gia Chương trình 

và mục tiêu cụ thể của Chương trình. 
Tiếp thu để nghiên cứu, bổ sung phù hợp. 

- 

Đối với phạm vi thực hiện, đề nghị nghiên cứu sửa đổi như sau: 

“a) Phạm vi không gian: Chương trình OCOP được triển khai trên địa bàn nông thôn 

của cả nước; Chú trọng triển khai trên các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn; các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào điều kiện thực thế chủ động tổ chức 

triển khai phù hợp ở khu đô thị” 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì phạm vi của 

dự thảo đã bao trùm, phù hợp. Trong quá trình 

triển khai, các địa phương sẽ có những chính 

sách ưu tiên phù hợp.   

- 

Đối tượng thực hiện, đề nghị nghiên cứu sửa đổi như sau:  

“a) Chủ thể thực hiện: Các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, trang trại và họ sản 

xuất có đăng ký kinh doanh. Chú trọng hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp, trang 

trại tạo việc làm, thu nhập cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo. Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm 

du lịch ngoài các đối tượng trên có thể bao gồm các Hiệp hội, Trung tâm điều hành 

hoặc tổ chức tương đương.” 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì chủ thể thực 

hiện của dự thảo đã đầy đủ và phù hợp với tiếp 

cận của Chương trình. 

 

Bổ sung vào khoản 1 mục IV Phần 3 về Tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch và phát 

triển vùng nguyên liệu đặc trưng tại địa phương: 

“d) Tăng cường lồng ghép với các hoạt động đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình 

giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc giá giảm nghèo giai đoạn 2021-2025” 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Vì yêu cầu về 

lồng ghép triển khai đã được quy định cụ thể 

trong nguyên tắc triển khai các Chương trình 

MTQG giai đoạn 2021-2025. 

14 Ủy ban dân tộc (Công văn số 1096/UBDT-CTMTQG ngày 09/8/2021)  

- 
Đề nghị bổ sung đánh giá tác động của Chương trình Khoa học Công nghệ nông thôn 

mới đối với việc xây dựng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ Chương trình 
Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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này. 

- 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là nội dung thành phần của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, do vậy cần phải làm rõ và xác định tác 

động của việc triển khai Chương trình này đối với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương 

trình MTQG xây dựng NTM. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì Chương 

trình OCOP là 01 nội dung để thực hiện các mục 

tiêu thuộc nội dung thành phần thứ 3 của 

Chương trình MTQG xây dựng NTM (Tờ trình 

số 5301/TTr-BNN-VPĐP ngày 20/8/2021 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

- 

Dự thảo đã xác định được những ưu điểm, khó khăn, tồn tại và nguyên nhân, tuy nhiên 

chưa chỉ rõ những khó khăn, tồn tại mang tính chủ quan, qua đó nghiên cứu bổ sung 

các giải pháp cần tập trung triển khai để khắc phục những khó khăn, tồn tại này. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì dự thảo đã 

nêu rõ những khó khăn, nguyên nhân để xác 

định các giải pháp cụ thể. 

- 

Xem xét cân nhắc mục tiêu “Đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 10.000 sản phẩm 

OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên...”, do cần chú trọng nâng cao chất lượng 

thay vì mở rộng số lượng. Việc mở rộng số lượng quá lớn sẽ dẫn đến việc phân tán, 

manh mún, “loạn” danh mục sản phẩm, đi lệch với mục tiêu “Mỗi xã một sản phẩm”. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, đến 8/2021 đã 

có 4.939 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao 

trở lên, ngoài ra, nó cũng phù hợp với kế hoạch 

đăng ký của các địa phương. Do đó, mục tiêu 

này là khả thi. Đồng thời Chương trình cũng đã 

có nhiều giải pháp nhằm mục tiêu nâng cao chất 

lượng sản phẩm OCOP. 

- 

Cân nhắc mục tiêu “Củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh 

giá và phân hạng”. Do đến nay đã có 36,2% của 4.919 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, nếu 

thực hiện được mục tiêu này sẽ mâu thuẫn với mục tiêu 1 (3% sản phẩm OCOP đạt 5 

sao). 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì hiện nay có 

hơn 62,2% sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Ngoài ra, 

các tiêu chí sản phẩm OCOP 5 sao là khá toàn 

diện, do đó không phải sản phẩm 4 sao nào cũng 

có thể nâng cấp lên 5 sao. 

- 

Cân nhắc mục tiêu: “Có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng 

hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi; sàn giao dịch thương mại điện tử;…)”, 

do đến nay mới có 354/2.690 chủ thể có sản phẩm được phân phối ổn định trong các 

hệ thống siêu thị. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì phát triển 

xúc tiến thương mại, trong đó có các kênh bán 

hàng hiện đại là một trong những định hướng 

trọng tâm, tập trung nhiều giải pháp của Chương 

trình giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là các giải 

pháp về chuyển đổi số. 
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- 
Nghiên cứu xây dựng cơ chế loại bỏ những sản phẩm OCOP không phù hợp, chưa 

đảm bảo mục tiêu. 

Tiếp thu, nghiên cứu để có những giải pháp phù 

hợp trong quá trình triển khai. 

15 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Văn bản số 2795/MTTW-BTT 

ngày 11/8/2021) 
 

- 

Đây là giai đoạn 2 trong tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, do vậy 

trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như như những khó khăn trong quá 

trình triển khai thực hiện, cần đưa ra một số giải pháp mang tình đột phá để thực thiện 

trong giai đoạn mới hiệu quả hơn. 

Tiếp thu để nghiên cứu bổ sung phù hợp. 

- 

Trong nội dung và giải pháp thực hiện của Đề án, đề nghị tách riêng địa bàn triển khai 

thực hiện đề án theo khu vực, vùng miền và cần có cơ chế để hỗ trợ cho nhóm sản 

phẩm thuộc các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn để ưu tiên hỗ trợ phát 

triển sản xuất cũng như việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm đối với những địa phương 

này. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì trong quá 

trình triển khai, các địa phương sẽ có những 

chính sách hỗ trợ phù hợp, ưu tiên gắn với 

nguồn lực cụ thể, đặc biệt là lồng ghép với 2 

Chương trình MTQG còn lại. 

- 

Ý 3, mục IV, phần 4: Đề nghị bổ sung thêm nội dung phát huy vai trò giám sát của 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tổ chức thực hiện 

Chương trình. Viết lại như sau: 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp: 

+ Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội (Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh…), Liên minh hợp tác xã Việt Nam, các tổ chức xã hội nghề nghiệp 

tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, hội 

viên và nhân dân tích cực tham gia Chương trình OCOP; vận động đoàn viên, hội 

viên, thành viên tham gia các mạng kết nối cung – cầu, xúc tiến thương mại nông sản 

và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát và hướng 

dẫn nhân dân giám sát quy trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm 

ngay từ địa bàn dân cư. 

+ Đề nghị đưa mục các trường, viện nghiên cứu, tư vấn thành mục riêng (chỉ tên gọi 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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của các Viện, trường) vì đây không phải là các tổ chức chính trị - xã hội hay tổ chức 

xã hội nghề nghiệp. 

16 Hội Nông dân Việt Nam (Công văn số 3138 - CV/HNDTW ngày 05/8/2021)  

a) Về dự thảo Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025  

- 

Việc xác định một số chỉ tiêu cụ thể cần được tính toán, cân nhắc kỹ sao cho đảm bảo 

tính khả thi. Đồng thời trong phần nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện cần 

có nội dung được đề cập tới để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra. Ví dụ 2 chỉ tiêu: 

(1) Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế 

tuần hoàn, kinh tế xanh (chỉ tiêu này cao, khó thực hiện); (2) Tỷ lệ lao động được đào 

tạo có cấp bằng, chứng chỉ phù hợp làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20% 

(chỉ tiêu này chưa có giải pháp khả thi). 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì mục tiêu 

xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế 

tuần hoàn, kinh tế xanh nhằm nâng cao chất 

lượng sản phẩm OCOP, do đó nhiều nhiệm vụ, 

giải pháp đã được đưa ra nhằm thực hiện mục 

tiêu này. 

Giải pháp về đào tạo nghề đã được đề cập ở 

khoản 3, mục IV về giải pháp. 

- 

Về việc phân 6 nhóm sản phẩm OCOP, nhóm 1 trong dự thảo là “Nhóm thực phẩm”, 

thì nên sửa là “Nhóm nông sản, thực phẩm” để bao gồm tất cả các sản phẩm nông 

nghiệp đã và đang được đưa vào nhóm này để phân hạng. “Nhóm nông sản, thực 

phẩm” có phạm vi rộng hơn “Nhóm thực phẩm”. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Vì các sản 

phẩm nông sản không phải thực phẩm sẽ thuộc 

các nhóm khác. 

- 

Về đối tượng: Nếu quy định là “Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh nghiệp, trang trại 

và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh…” thì bó hẹp nhóm đối tượng hộ sản xuất bắt 

buộc phải có đăng ký kinh doanh. Trong khi trên thực tế hàng triệu hộ sản xuất nông 

- lâm - ngư nghiệp hiện nay phần đông là hộ sản xuất cá thể chưa đăng ký kinh doanh. 

Vì vậy nên sửa chủ thể thực hiện là: “Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh nghiệp, trang 

trại và hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn (không quy định phải có đăng 

ký kinh doanh). 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì mục tiêu 

của Chương trình OCOP là từng bước chuyển 

đổi quy mô sản xuất nhỏ sang hướng liên kết 

chuỗi giá trị khép kín. Do đó, yêu cầu về đăng 

ký kinh doanh là một mục tiêu để nâng cao năng 

lực về quy mô, chủ động và trách nhiệm trong 

sản xuất của các chủ thể, cơ sở hình thành liên 

kết bền vững. Các hộ sản xuất nhỏ có thể tham 

gia vào Chương trình thông qua các HTX, Tổ 

hợp tác… 

- 
Tại Phụ lục 1 về Chu trình OCOP thường niên, mục 5 trong sơ đồ minh hoạ cần chỉnh 

sửa là “Đánh giá phân hạng sản phẩm” cho đúng với thuyết minh phía dưới. Nếu ghi 

là “Thi sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh” có thể hiểu không đúng bản chất nội dung này 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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trong Chu trình 6 bước. 

- 

Thực tế hiện nay Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng xong đề án Hỗ 

trợ nông dân phát triển các sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025; tuy nhiên, khó khăn 

trong triển khai thực hiện do thiếu nguồn lực, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quan tâm. 

Tiếp thu để nghiên cứu, có giải pháp phù hợp 

trong quá trình triển khai. 

b) Về dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình của Thủ tướng Chính phủ  

- 

Tại mục 1, khoản d, Điều 2: 

Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Công thương: Hàng năm Bộ Công thương tổng 

hợp và thông báo các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các địa phương (đặc 

biệt là sản phẩm 4*, 5*) để hỗ trợ công tác tuyên truyền và tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

Tiếp thu để bổ sung phù hợp. 

- 

Tại mục 3, khoản a, Điều 2: 

Nêu trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, 

nghề nghiệp là: “Đề nghị Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, …”. Đề nghị diễn đạt bổ 

sung là  “Đề nghị Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội (nhất là Hội Nông dân Việt Nam), …”. Vì nông dân là lực lượng 

đông đảo nhất ở nông thôn (với hơn 10,2 triệu hội viên, đóng vai trò quan trọng trong 

quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn nói chung và việc tạo ra các sản phẩm 

OCOP nói riêng, do vậy Hội Nông dân Việt Nam với tư cách là tổ chức đại diện và 

bảo vệ quyền lợi của nông dân cần được tạo cơ chế và điều kiện để tuyên truyền, vận 

động nông dân tích cực tham gia, góp phần vào thành công của Chương trình COP. 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Tại Phụ lục 2 về danh mục các Dự án ưu tiên triển khai của Chương trình: Đề nghị bổ 

sung Đề án Hỗ trợ nông dân phát triển các sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 và 

giao cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì. 

Giai đoạn 2021-2025, Chương trình OCOP sẽ 

tập trung các nội dung trọng tâm như: đẩy mạnh 

cơ giới hóa và chế biến; OCOP xanh gắn với 

vùng nguyên liệu; chuyển đổi số; thúc đẩy kết 

nối, thương mại, thương hiệu sản phẩm… Việc 

phát triển các sản phẩm sẽ do các địa phương 

chủ động triển khai, do đó triển khai Đề án riêng 
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sẽ tạo ra sự thiếu đồng bộ và thống nhất giữa các 

địa phương. 

17 
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Văn bản số 536/LMHTXCN-CSPT ngày 

13/8/2021) 
 

a) Về dự thảo Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025  

- 

Trong phần đánh giá bổ sung nội dung việc triển khai thực hiện chương trình tại một 

số địa phương mang tính chất phong trào, thành tích, chưa chú trọng đến nâng cao 

chất lượng sản phẩm; tập trung vào số lượng sản phẩm được công nhận OCOP, như 

cùng một sản phẩm nhưng được công nhận OCOP ở những khối lượng khác nhau; sản 

phẩm chưa được đa dạng hóa, một số sản phẩm vùng, miền chưa tạo được thương 

hiệu riêng; hạn chế trong xúc tiến thương mại, phát triển quy mô gắn với quy hoạch 

vùng sản xuất, vùng nguyên liệu; công tác tổ chức thiếu đồng bộ, chưa tạo được niềm 

tin đối với đông đảo người tiêu dùng; hạn chế kinh phí trong thực hiện. Ngoài ra, 

chương trình chưa thu hút và tạo động lực cho doanh nghiệp lớn tham gia, chủ yếu là 

doanh nghiệp, HTX tâm huyết, có truyền thống thực hiện triển khai. 

Tiếp thu để bổ sung, biên tập cho phù hợp. 

Về đánh giá sự tham gia của doanh nghiệp lớn, 

do đối tượng thực hiện Chương trình là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa do đó doanh nghiệp lớn 

không phải đối tượng tham gia vào Chương 

trình. 

- 

Khoản 2, 3, mục II, phần 2: 

Nhiều quan điểm, căn cứ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị 

quyết 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 

2021-2030,.. có nêu vai trò nòng cốt của mô hình HTX nông nghiệp, tổ hợp tác, chuỗi 

giá trị sản phẩm trong phát triển kinh tế nông thôn, trong thực hiện chương trình mỗi 

xã một sản phẩm. Đề nghị bổ sung thêm các văn bản về kinh tế tập thể, HTX như: Kết 

luận 70/KL-TW, Nghị quyết 134/NQ-CP, Quyết định 1804QĐ-TTg, Quyết định 

340/QĐ-TTg, Quyết định 167/QĐ-TTg, Quyết định 1318/QĐ-TTg, …; đề nghị phân 

tích sâu hơn về sự phù hợp các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước đối 

với triển khai chương trình OCOP, phát triển kinh tế tập thể, HTX; sự phối kết hợp 

trong triển khai OCOP với các chương trình, mục tiêu trọng tâm, trọng điểm; vai trò, 

trách nhiệm của các Bộ, ngành trong triển khai thực hiện. 

Tiếp thu và bổ sung, biên tập lại cho phù hợp. 

- 
Khoản 4, mục II, phần 2: 

Bổ sung nội dung chương trình OCOP là một nội dung trọng tâm trong chỉ đạo thực 
Đã tiếp thu và bổ sung, biên tập lại cho phù hợp. 
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hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Triển khai xây dựng các sản phẩm OCOP là xu 

hướng tất yếu, đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn. Đây là cách làm hiệu quả nhằm thay đổi tập quán sản xuất của thành viên, người 

lao động, tổ chức lại quy mô sản xuất hàng hóa từ nhỏ lên quy mô lớn, thúc đẩy thành 

viên, người lao động mạnh dạn sản xuất hàng hóa nông sản, thay đổi hình thức tổ chức 

sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm; tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh 

các sản phẩm truyền thống có lợi thế, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn 

- 

Trong hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 (ngày 

23/3/2021), Phó Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định quan điểm, định hướng chương 

trình OCOP trong thời gian tới, đó là chú trọng phát triển các loại hình tổ chức kinh 

tế, ưu tiên hỗ trợ một cách thực chất hơn đặc biệt là các HTX, phát huy vai trò đầu tàu 

trong các chuỗi giá trị sản phẩm OCOP. Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (ngày 19/5/2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề 

nghị nội dung trọng tâm trong triển khai chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 cần 

xác định HTX là nền tảng để xây dựng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm OCOP. Đề nghị 

trong phần 2 của đề án, bổ sung một mục “Trách nhiệm các cấp, ngành trong tổ chức 

thực hiện, phối hợp”, nêu rõ vai trò, trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ của hệ thống 

Liên minh HTX Việt Nam, Sở, ngành, chính quyền địa phương trong tổ chức, phối 

hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình OCOP, làm cơ sở trong tổ chức thực 

hiện ở phần 3, 4. 

Đã tiếp thu và bổ sung, biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Mục IV, phần 3: 

Bổ sung nội dung kiểm soát sản phẩm sau khi công nhận sản phẩm OCOP; hỗ trợ 

HTX tiếp tục duy trì và phát triển sản phẩm chất lượng cao; nâng tầm chương trình 

OCOP chuyển từ phát triển số lượng sang tăng cường hiệu quả, chất lượng sản phẩm, 

đạt tiêu chuẩn trong nước và xuất khẩu, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, phát 

huy tiềm năng lợi thế địa phương, phát triển sản xuất tập trung, quy mô HTX, trang 

trại, doanh nghiệp,…; xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm truyền thống 

chủ lực theo vùng, miền, quy hoạch vùng sản xuất, sản phẩm phải có truy xuất nguồn 

gốc, chỉ dẫn địa lý, chứng nhận an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển 

các loại hình tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP; ưu tiên hỗ trợ một cách 

thực chất hơn các hợp tác xã, doanh nghiệp; các HTX thành lập câu lạc bộ OCOP để 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì dự thảo 

Chương trình giai đoạn 2021-2025 đã có nhiều 

nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát sản phẩm sau 

khi công nhận sản phẩm OCOP; hỗ trợ chủ thể 

tiếp tục duy trì và phát triển sản phẩm chất 

lượng cao… (cụ thể tại mục 2, 3, 4 phần IV);  
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kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm; mở rộng sản xuất kinh doanh. 

 

Trong mục 4, phần 1: 

“Thông tin chung về chương trình” có nêu chủ thể của đề án là các hợp tác xã (HTX), 

tổ hợp tác, các hộ sản xuất nên đề nghị bổ sung đóng góp, tỷ lệ các HTX có sản phẩm 

OCOP 3-5 sao phân chia theo loại hình sản phẩm, đặc thù vùng miền trong tiểu mục 

a, mục 4, phần 1 “kết quả thực hiện mục tiêu chính của Chương trình”. Sau 3 năm 

triển khai chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, giai đoạn 2018 - 2020, các sản phẩm 

OCOP có sự đóng góp của các hợp tác xã (chiếm 38,3%), doanh nghiệp (chiếm 

27,5%), cơ sở sản xuất (chiếm 31,5%) và số ít từ các tổ hợp tác. Các sản phẩm OCOP 

của các HTX đều nằm trong các nhóm sản phẩm lợi thế quốc gia; nhóm sản phẩm lợi 

thế địa phương và nhóm đặc sản vùng miền. Một số sản phẩm được mở rộng quy mô 

và sản lượng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các dự án xây dựng thương hiệu của 

các HTX tham gia Chương trình đã thu hút và mang lại hiệu quả rõ rệt cho thành viên, 

người lao động, góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế 

- xã hội tại các địa phương.  

Với chức năng tư vấn, hỗ trợ HTX thành lập mới, phát triển hoạt động sản xuất, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với các HTX, thành viên HTX, LHHTX, tổ hợp tác, 

trong thời gian qua, Liên minh HTX Việt Nam đã huy động, tập trung các nguồn lực 

(chương trình mục tiêu quốc gia, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, xúc tiến 

thương mại…), huy động toàn hệ thống triển khai đồng bộ nhiều nội dung, nhiệm vụ 

phát triển các mô hình HTX trong đa dạng loại hình, phát huy tối đa các sản phẩm chủ 

lực, truyền thống, các mô hình HTX trong các làng nghề; tư vấn hỗ trợ 1962 sản phẩm 

OCOP của HTX được đăng ký thành công; triển khai gần 200 chuỗi giá trị sản phẩm 

chủ lực; tổ chức nhiều hội chợ xúc tiến thương mại quy mô vùng, miền quốc gia; tư 

vấn, hỗ trợ thành lập mới và sản xuất đối với hàng nghìn HTX vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; tạo hướng phát triển bền vững đối với HTX. Nhiều 

Liên minh HTX tỉnh, thành phố làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ HTX, tổ hợp tác trong 

thực hiện chương trình OCOP, tiêu biểu Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thừa 

Thiên Huế, Gia Lai, Bình Dương,… Đề nghị bổ sung các nội dung cụ thể vào tiểu 

mục b. c, mục 4, phần 1 của đề án. 

Đã tiếp thu và bổ sung, biên tập lại cho phù hợp. 
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b) Về dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình của Thủ tướng Chính phủ  

- 
Mục 1, điều 1: Bổ sung vào mục 1, điều 1 quan điểm chỉ đạo về vai trò nền tảng của 

HTX trong thực hiện chương trình OCOP 
Tiếp thu để nghiên cứu, bổ sung phù hợp. 

- 
Điểm b, mục 3, điều 1: Bổ sung vào tiểu mục b, mục 3, điều 1 một số đối tượng khác: 

xây dựng, chăn nuôi,… 
Tiếp thu để nghiên cứu, bổ sung phù hợp. 

- 
Điểm c, mục 3, điều 1: Bổ sung vào tiểu mục c, mục 3, điều 1 nguyên tắc thực hiện 

về tiêu chuẩn sản phẩm, bản sắc dân tộc theo vùng, miền,… 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì các nguyên 

tắc thực hiện tiêu chuẩn sản phẩm đã có trong 

nguyên tắc “Chất lượng và chuỗi giá trị bền 

vững”; bản sắc theo vùng miền đã có trong 

nguyên tắc “Sáng tạo và sức mạnh cộng đồng”. 

- 

Điểm l, mục 1, điều 2: Bổ sung vào tiểu mục l, mục 1, điều 2 như sau: “Các bộ, ngành 

liên quan, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 

chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chương trình 

gắn với lĩnh vực phụ trách của mình”. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì các nhiệm 

vụ, trách nhiệm của các Bộ, ngành và đơn vị liên 

quan đã được cụ thể ở Điều 2. 

- 

Đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ nguồn vốn thực hiện Chương trình OCOP đối với Liên 

minh HTX Việt Nam giai đoạn 2021-2025 để phát huy vai trò HTX trong thực hiện 

hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn kết mục tiêu các chương 

trình mục tiêu quốc gia, chương trình OCOP 

Tiếp thu để tổ chức phù hợp trong quá trình triển 

khai Chương trình. 

18 
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Văn bản 

số 7667-CV/TWĐTN-TNNT ngày 4/8/2021) 
 

 Thống nhất với dự thảo Chương trình OCOP  

19 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Văn bản số 6061/ĐCT-KT ngày 18/8/2021  

- 

Đuất bổ sung đánh giá về vai trò của Hội LHPN các cấp trong công tác chỉ đạo, điều 

hành, tham gia chương trình OCOP từ Trung ương tới địa phương đã đạt được một số 

kết quả cụ thể.  

- Về công tác tuyên truyền: Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền hội viên, phụ 

nữ tham gia chương trình OCOP thông qua tổ chức các diễn đàn, chương trình hỏi 

Đã tiếp thu và bổ sung, biên tập lại cho phù hợp. 
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đáp của chuyên gia trên nền tảng công nghệ số, xây dựng phim hoạt hình tìm hiểu về 

chương trình OCOP, xây dựng chuyên mục trên các phương tiện truyền thông của 

Trung ương và địa phương. Vì vậy, phụ nữ đã hưởng ứng và tham gia vào chương 

trình OCOP với kết quả thống kê 39% chủ thể OCOP là phụ nữ, trong đó khu vực 

miền Bắc Trung Bộ chiếm tỷ lệ trên 50% và Tây Nguyên là 45,2% và miền núi phía 

Bắc là 43,4%. 

- Về hoạt động hỗ trợ các chủ thể OCOP: Từ nguồn lực chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và chương trình 

hợp tác quốc tế, năm 2018-2020, các cấp Hội đã hỗ trợ các chủ thể OCOP là phụ nữ 

tham gia quản lý hợp tác xã, doanh nghiệp tại địa phương nhằm xây dựng thương 

hiệu, kết nối sản phẩm, đầu tư trang thiết bị…. Nhiều phụ nữ đã mạnh dạn khởi nghiệp 

với sản phẩm OCOP và tạo việc làm cho lao động nữ tại địa phương; Điển hình các 

đơn vị thực hiện tốt là Hội LHPN các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Sơn La, Bắc Kan, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắc Nông… 

Tuy nhiên, chủ thể OCOP là phụ nữ tham gia trong chương trình OCOP tại địa phương 

còn chưa được thể hiện tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vì vậy cần tiếp tục phát 

huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội và hội viên, phụ nữ trong giai đoạn 2021-2025. 

- 

Mục tiêu tổng quát: 

Hội đề nghị bổ sung cụm từ ‘thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động, việc làm, phát 

triển kinh tế nông thôn” trong mục tiêu tổng quát và đề xuất viết lại như sau: ‘Phát 

triển sản phẩm OCOP góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tiểu thủ 

công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn nhằm phát triển kinh tế nông thôn trên 

cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển 

bền vững; nâng cao thu nhập của người dân, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài 

nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần 

xây dựng NTM bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động, việc làm, phát 

triển kinh tế nông thôn’. 

Đã tiếp thu và biên tập vào phần quan điểm triển 

khai Chương trình. 

- 

Mục tiêu cụ thể: 

Đề nghị làm rõ nội dung đào tạo tại mục tiêu “Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng 

cấp, chứng chỉ làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%;  

Lý do vì Hội nhận thấy chưa phù hợp với mục tiêu của dự thảo ‘Chiến lược phát triển 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Mục tiêu đề 

cập đến lao động được đào tạo, cấp chứng chỉ, 

bằng cấp, không bao gồm lao động được tập 

huấn kiến thức ngắn ngày. Năm 2020, tỷ lệ lao 
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giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045’, trong đó đến 

năm 2025, mục tiêu đặt ra đào tạo nâng cao, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho 

khoảng 30% lực lượng lao động. 

động nông nghiệp qua đào tạo đạt 24,6%, đối 

với các chủ thể OCOP, chủ yếu là HTX, doanh 

nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất nên mục tiêu tối 

thiểu 20% là phù hợp. 

- 

Danh mục các dự án ưu tiên triển khai trong Chương trình OCOP: 

Với vai trò, khả năng của hội viên, phụ nữ và các cấp Hội, Hội đề xuất bổ sung danh 

mục dự án ưu tiên như sau: 

- Dự án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với sản phẩm OCOP. 

- Dự án hỗ trợ liên kết, củng cố các chủ thể là phụ nữ có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở 

lên. 

Lý do: Việc đề xuất danh mục ưu tiên nhằm góp phần thực hiện mục tiêu về bình đẳng 

giới trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát 

huy thế mạnh, tiềm năng của phụ nữ và là cơ sở để Trung ương và các cấp Hội ưu tiên 

nguồn lực thực hiện, huy động sự tham gia của các tổ chức quốc tế. 

Tiếp thu và bổ sung, biên tập vào nội dung và 

nhiệm vụ của Chương trình. 

20 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 5900/NHNN-TD ngày 16/8/2021)  

- 

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào mục tiêu cụ thể của Đề án các chỉ tiêu cụ thể về: Số 

lượng sản phẩm OCOP được gắn thương hiệu quốc gia, số lượng chủ thể OCOP, sản 

phẩm OCOP sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với vùng nguyên liệu, quy trình chế biến 

hiện đại, tỷ lệ phát triển sản phẩm OCOP mới so với giai đoạn 2018-2020,... làm cơ 

sở để các địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển 

khai hiệu quả Chương trình giai đoạn 2021-2025 

Tiếp thu để nghiên cứu, bổ sung phù hợp. 

- 

Đối với Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020: Tại Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 

7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ không có quy định giao tỷ lệ vốn tín dụng cụ thể 

tham gia Chương trình, nguồn vốn tín dụng chỉ được đề cập chung là một  trong các 

nguồn xã hội hóa. Mặt khác, NHNN không được cung cấp thông tin về số lượng các 

chủ thể (tổ chức, cá nhân) đăng ký tham gia Chương trình và số lượng sản phẩm 

OCOP được công nhận (theo các ngành, nghề, lĩnh vực) nên không có cơ sở thống kê 

vốn tín dụng riêng cho chương trình OCOP. Vì vậy, đề nghị cân nhắc làm rõ cơ sở 

xác định nguồn số liệu như kết quả đầu tư tín dụng thực hiện giai đoạn 2018-2020 đạt 

Tiếp thu để phối hợp với Ngân hàng Nhà nước 

trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình 

giai đoạn 2021-2025. 
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76,6% tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình (tiết đ, Điểm 4 mục I, phần 2) và cơ 

sở dự kiến vốn tín dụng thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2030 đạt 65,2%. 

Để có cơ sở hướng dẫn thống kê nguồn vốn tín dụng thực hiện Chương trình giai đoạn 

2021-2025 đề nghị cung cấp chủ thể và số lượng tại địa phương, cụ thể: cung cấp chi 

tiếu danh sách tên các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Chương trình; các tổ chức, 

cá nhân có sản phẩm được công nhận OCOP và số lượng sản phẩm OCOP tương ứng, 

theo địa bàn. Thời gian cung cấp định kỳ hàng năm trước ngày 30/11 

- 

Điểm a, khoản 1, mục VII: 

Đề nghị Cơ quan, soạn thảo bỏ nội dung nghiên cứu, xây dựng Chương trình tín dụng 

ưu đãi hỗ trợ các chủ thể OCOP tại Ngân hàng Chính sách xã Hội 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Điểm a, khoản 1, mục VII: 

Đề nghị sửa thành "Ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập 

trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận vốn vay phục vụ phát triển sản 

phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của từng địa phương" 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

21 Ngân hàng chính sách xã hội (Văn bản số 7289/NHCS-TDSV ngày 10/8/2021)  

- 

Ngân hàng chính sách đề xuất không xây dựng chính sách hỗ trợ tín dụng riêng về 

phát triển sản phẩm OCOP như dự thảo, với lý do: 

(i) Tránh sự trùng lắp đối tượng hưởng thụ chính sách tại các Chương trình MTQG 

theo ý kiến của Bộ Tài Chính. 

(ii) Hiện nay, ngân hàng nhà nước đang tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả 

dịch bệnh covid 19 và một số nhiệm vụ cấp bách, do đó sẽ khó khăn cho việc bố trí 

nguồn vốn dành riêng cho chương trình này. 

(iii) Việc triển khai trên cơ sở chính sách cho vay theo các chương trình đang thực 

hiện tại NHCSXH sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện ngay, không 

có “độ trễ” của chính sách và các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng, kịp thời được 

tiếp cận nguồn vốn vay. Ngoài ra, để xây dựng chính sách hỗ trợ tín dụng đòi hỏi phải 

có thời gian nghiên cứu để ban hành chính sách. 

Vì vậy, để thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng về phát triển sản phẩm OCOP như dự 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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thảo đề án đã đề ra đạt hiệu quả, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung 

ưu tiên nguồn lực, bổ sung nguồn vốn, mở rộng đối tượng, nâng mức cho vay đối với 

chương trình cho vay ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm, các chương trình cho vay tại vùng 

khó khăn… để các chủ thể OCOP vay vốn tham gia vào đề án. 

- Bỏ điểm e, khoản 2 mục VI phần 3. Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 

- 

Sửa tiết 8 điểm a khoản 1 mục VII sửa thành: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông qua ngân hàng Chính 

sách xã hội) và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn 

vốn, mở rộng đối tượng, nâng mức cho vay đối với các chương trình cho vay ưu đãi 

hỗ trợ tạo việc làm, các chương trình cho vay tại vùng khó khăn…để các chủ thể 

OCOP được vay vốn tham gia vào đề án”. 

Đã tiếp thu và biên tập lại cho phù hợp. 
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