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 CỘNG H A    HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM 

Độc     – Tự d  – H       c 

 

 

ĐỀ ÁN  

“CHƢƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH QUẢNG NAM, 

GIAI ĐOẠN 2021-2025”  

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND ngày       /12/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam) 

 

 Một số từ viết tắt 

THT Tổ hợp tác 

DN Doanh nghiệp 

SMEs Small and medium enterprises: Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

MTQG Mục tiêu quốc gia 

NTM Nông thôn mới 

OCOP One Commune One Product: Mỗi xã một sản phẩm 

OTOP One Tambon One Product: Mỗi cộng đồng (xã, thị trấn) một 

sản phẩm (Thái Lan) 

OVOP One Village One Product: Mỗi làng xã một sản phẩm 

KHCN Khoa học công nghệ 

XTTM Xúc tiến thƣơng mại 

 

THÔNG TIN CHUNG 

1. Tê  Đề án: Chƣơng trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, 

giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chƣơng trình OCOP). 

2. Cơ qua  c ủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Quảng Nam. 

3. Ph m vi và địa bàn thực hiện: Trong phạm vi tỉnh Quảng Nam. 

4. Giải  g ĩa: “Mỗi xã một sản phẩm” 

- Xã: Một xã, hoặc nhiều xã, liên xã, liên huyện sản xuất một hoặc nhiều 

sản phẩm. Xã là đơn vị cấp xã, khuyến khích thực hiện cả ở khu vực đô thị 

(phƣờng, thị trấn). 

- Sản phẩm: Mỗi xã có ít nhất 1 sản phẩm, dựa trên các lợi thế so sánh về 

sản vật, văn hóa, cảnh quan,… của địa phƣơng. 

Sản phẩm hàng hoá và sản phẩm dịch vụ thuộc 6 ngành hàng sản phẩm 

trong Chƣơng trình OCOP quốc gia theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 

tháng 8 năm 2019 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh 

giá, phân hạng sản phẩm Chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm. 
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P ầ  t ứ   ất 

SỰ CẦN THIẾT TRIỂN KHAI 

ĐỀ ÁN “CHƢƠNG TRÌNH MỖI    MỘT SẢN PHẨM, GIAI ĐOẠN 

2021-2025” 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH OCOP 2018-2020 

1. N ữ g kết quả đ t đƣợc 

1.1. Cô g tác c ỉ đ  , tổ c ức t ực  iệ  từ tỉ   đế  cơ sở 

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở đƣợc triển khai thực 

hiện đồng bộ quyết liệt, linh hoạt. Cụ thể: 

- Đã xây dựng đƣợc Hệ thống tổ chức quản lý Chƣơng trình OCOP 

Quảng Nam từ tỉnh đến cấp huyện, gồm: 

+ Cơ quan thƣờng trực cấp tỉnh: Là Sở Nông và PTNT, cơ quan tham 

mƣu là Chi cục PTNT. 

+ Cấp huyện: Lồng ghép/bổ sung nhiệm vụ triển khai Chƣơng trình 

OCOP trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Cơ quan thƣờng trực là 

Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế. Một số địa phƣơng, gồm Tây 

Giang, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phƣớc Sơn, Tiên Phƣớc, Núi Thành, Hội An đã 

thành lập tổ giúp việc (hoặc tổ tƣ vấn, tổ công tác) thực hiện Chƣơng trình 

OCOP, thành lập tiểu ban thực hiện Chƣơng trình OCOP (Đại Lộc), phân công 

nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, phân công ít nhất 1 chuyên viên thƣờng 

xuyên theo dõi Chƣơng trình OCOP (Phụ lục 1). 

+ Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm ở cấp tỉnh, cấp huyện đƣợc 

thành lập hàng năm tại mỗi kỳ đánh giá. Hội đồng có chức năng đánh giá, xếp 

hạng các sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí đã ban hành. 

- Kế hoạch triển khai Chƣơng trình OCOP, văn bản chỉ đạo, đôn đốc 

trong quá triển khai đƣợc thực hiện hàng năm từ cấp tỉnh, huyện. Phê duyệt các 

phƣơng án hỗ trợ nâng cấp, phát triển sản xuất các chủ thể tham gia Chƣơng 

trình OCOP (cấp huyện). 

- Tại cấp tỉnh, đã triển khai Hội nghị thông qua Đề án “Mỗi xã một sản 

phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hƣớng đến năm 2030”; Hội 

nghị trực tuyến triển khai Chƣơng trình “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, 

giai đoạn 2018-2020, định hƣớng đến năm 2030; Hội nghị tổng kết, triển khai 

Chƣơng trình OCOP hàng năm. Một số địa phƣơng đã tổ chức Hội nghị triển 

khai chƣơng trình OCOP, gồm: Tây Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Hội An, 

Phƣớc Sơn, Tiên Phƣớc, Núi Thành (Phụ lục 2). 

1.2. Cô g tác v   độ g, tuyê  truyề  về C ƣơ g trì   OCOP 

Công tác vận động, tuyên truyền về Chƣơng trình OCOP đƣợc thực hiện ở 

cấp tỉnh, cấp huyện qua nhiều kênh: 
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- Tại cấp tỉnh: Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo 

Nông thôn ngày nay, Cổng thông tin điện tử, phối hợp với Đài Phát thanh truyền 

hình huyện, thị xã, thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện 
1
). 

- Tại cấp huyện: Phát thanh trên đài truyền thanh huyện, xã; đăng bản tin, 

bài về Chƣơng trình OCOP; đăng tải trên kênh Wesite huyện; tuyên truyền lƣu 

động, pano, tờ rơi; lồng ghép nội dung tuyên truyền về Chƣơng trình OCOP 

thông qua các buổi họp, hội nghị, tập huấn. Một số địa phƣơng xây dựng phóng 

sự tuyên truyền trên Đài TT & TH cấp huyện (Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, 

Tiên Phƣớc, Núi Thành 
2
,…), mở chuyên trang OCOP trên cổng thông tin huyện 

(Chuyên trang OCOP Đài TT & TH huyện Duy Xuyên, chuyên mục dòng thời 

sự Đài PT-TH Hội An), phát sóng FM trên Đài TT & TH huyện hàng tháng 

(Thăng Bình), phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông trong công tác tuyên 

truyền về Chƣơng trình OCOP. 

1.3. Cô g tác t    uấ  c   cá  bộ OCOP, các c ủ t ể sả  xuất t am 

gia C ƣơ g trì   OCOP 

1) Tại cấp tỉnh 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì tổ chức các khóa tập huấn theo Chu 

trình OCOP và nghiệp vụ triển khai Chƣơng trình OCOP tại cấp tỉnh gồm: Tập 

huấn kỹ năng tuyên truyền về Chƣơng trình OCOP cho cán bộ các cấp (tỉnh, 

huyện, xã); Tập huấn quản lý, điều hành cho đội ngũ tham gia quản lý điều hành 

Chƣơng trình OCOP (tỉnh, huyện, xã); Tập huấn xây dựng ý tƣởng sản phẩm; 

xây dựng Phƣơng án kinh doanh/Dự án sản xuất kinh doanh, triển khai Phƣơng 

án kinh doanh/Dự án sản xuất kinh doanh; Tập huấn phát triển sản phẩm; Tập 

huấn về ATTP, công bố chất lƣợng, môi trƣờng; Tập huấn củng cố và phát triển 

các tổ chức kinh tế tham gia OCOP. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn công tác tuyên truyền về 

Chƣơng trình OCOP tỉnh Quảng Nam cho đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở trên 

địa bàn tỉnh tuyên truyền về Chƣơng trình OCOP tỉnh Quảng Nam cho cán bộ 

các đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp 

phụ nữ, Tỉnh đoàn Quảng Nam các cấp, góp phần tăng cƣờng đội ngũ, chất 

lƣợng thông tin tuyên truyền về Chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm tại các địa 

phƣơng. 

                                                           
1
 Năm 2019, Sở Thông tin và truyền thông đã thực hiện hơn 80 tin, bài viết mới về Chƣơng trình OCOP; xây 

dựng 06 video clip tuyên truyền quảng bá về các sản phẩm OCOP đƣợc chứng nhận 3 sao, 4 sao (Gạo Phong 

Thử, Tinh dầu sả, quế Tiên Phƣớc, Bánh tráng Đại Lộc, Tƣơng ớt Daichi, Phở sắn Quế Sơn, Nƣớc mắm Cửa 

Khe), đƣợc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chƣơng trình OCOP. Đến nay, Cổng thông tin OCOP ngày càng 

nhận đƣợc sự quan tâm của ngƣời dân, số lƣợt truy cập trên Cổng thông tin OCOP tăng lên 102.343 lƣợt truy 

cập, tăng gấp nhiều lần so với số liệu khi mới bắt đầu triển khai 
2
 Huyện Núi Thành đã thực hiện 01 phóng sự (video) về Chƣơng trình OCOP trên địa bàn huyện, 20 bài viết để 

phát trên sóng Truyền thanh - Truyền hình Núi Thành, 34 tin phát thanh, đăng nhiều bài viết trên trang thông tin 

điện tử huyện Núi Thành, trên Báo Quảng Nam, Báo Khuyến nông tỉnh Quảng Nam. 
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2) Tại cấp huyện, 10/18 huyện/TX đã tổ chức đƣợc 25 khóa tập huấn cho 

2.409 đại biểu tham dự (gồm cán bộ OCOP, các chủ tham gia gia Chƣơng trình 

OCOP,…) 
3
(Phụ lục 3). 

1.4. Cô g tác   ối, kết  ợ  giữa các ba ,  gà   tr  g việc  ƣớ g 

dẫ , kiểm tra, giám sát quá trì   t ực  iệ  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã định kỳ 1-2 đợt/năm, tổ chức đoàn công tác 

làm việc tại địa phƣơng, nội dung gồm: Xét chọn sản phẩm tham gia Chƣơng 

trình OCOP; tƣ vấn góp ý hoàn thiện sản phẩm, phát triển tổ chức kinh tế, phát 

triển sản xuất, kinh doanh cho các chủ thể tham gia Chƣơng trình OCOP; kết 

hợp rà soát tình hình triển khai Chƣơng trình OCOP tại các địa phƣơng. Thành 

phần đoàn công tác là đại diện các Sở, ban, ngành. 

Tổ giúp việc gồm các thành viên là cán bộ chuyên môn, đại diện các Sở, 

ban, ngành kiểm tra thực tế tại các cơ sở tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm 

hàng năm. 

Phối hợp các nội dung trong quá trình triển khai Chƣơng trình OCOP 

nhƣ: Tập huấn, tuyên truyền, đánh giá xếp hạng sản phẩm,… 

1.5. P át triể  sả    ẩm 

Sau 3 năm triển khai Chƣơng trình OCOP (2018-2020), có 277 sản phẩm 

đƣợc xác định, lựa chọn để khuyến khích, hỗ trợ hoàn thiện, nâng cấp trong 

Chƣơng trình OCOP (mục tiêu giai đoạn 2018-2020 là 230 sản phẩm)
4
. Đến 

năm 2019, có 106 sản phẩm đƣợc công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP. Dự kến 

hết năm 2020, có 210 sản phẩm đƣợc công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP 

(Trong đó, có 180 sản phẩm đạt 3 sao, 30 sản phẩm đạt 4 sao
5
, 01 sản phẩm 

trình TW đánh giá, công nhận 5 sao). Nhiều sản phẩm mới, có tính chất sáng 

tạo, gia tăng giá trị cao (cao Đảng sâm, trà Đảng sâm, thủ công mỹ nghệ từ 

Trầm hƣơng, các sản phẩm thuộc nhóm dầu thực vật, nhóm sản phẩm chế biến 

từ ngũ cốc… ). Sản phẩm đƣợc phát triển từ thấp đến cao và từng bƣớc đƣợc 

hoàn thiện, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định về an toàn thực phẩm, mẫu mã 

bao bì đẹp, đƣợc ngƣời tiêu dùng đón nhận. 

Đến hết năm 2019, Doanh thu trung bình đạt 649 triệu/sản phẩm/năm, lợi 

nhuận đạt 181 triệu/sản phẩm/năm
6
. Tổng doanh thu của các sản phẩm OCOP 

(106 sản phẩm) đạt 68,8 tỷ/năm (tăng 31,8% so với trƣớc khi tham gia Chƣơng 

trình OCOP), lợi nhuận đạt 19,2 tỷ /năm (tăng 34,0% so với trƣớc khi tham gia 

Chƣơng trình OCOP). 

                                                           
3
 Các huyện chƣa có số liệu về công tác tập huấn gồm: Huyện Đông Giang, Nông Sơn, Quế Sơn, Hiệp Đức, Bắc 

Trà My, Núi Thành, Phú Ninh, TP Tam Kỳ 
4
 Số sản phẩm: 277 sản phẩm, có 35 sản phẩm/2018, 107 sản phẩm/2019, 135 sản phẩm/2020 

5
Đến năm 2019, toàn tỉnh có 106 sản phẩm OCOP đƣợc đánh giá, xếp hạng. Trong đó, năm 2018 có 25 sản 

phẩm (có 4 sản phẩm 4 sao, 21 sản phẩm 3 sao), năm 2019 có 86 sản phẩm (14 sản phẩm 4 sao, 72 sản phẩm 3 

sao) trong đó có 5 sản phẩm 3 sao năm 2018 tham gia nâng hạng năm 2020. 
6
 Theo số số liệu nghiên cứu của 45 sản phẩm tham gia Chƣơng trình OCOP đạt 29.189 triệu/năm (tăng 31,8% 

so với trƣớc khi tham gia Chƣơng trình OCOP), lợi nhuận đạt 8.158 triệu đồng/năm (tăng 34,0% so với trƣớc khi 

tham gia Chƣơng trình OCOP), Phụ lục 4 



 
 

9 

 

1.6. P át triể  các  ì   t ức tổ c ức ki   tế 

Đến tháng 9/2020, có 193 chủ thể tham gia Chƣơng trình OCOP. Trong 

đó, có 3 Công ty CP (1,6%), 22 Công ty TNHH ((11,4%), 70 HTX (36,3%), 8 

THT (4,1%), 90 Hộ kinh doanh (46,6%). 

Số liệu điều tra từ 85 chủ thể tham gia Chƣơng trình OCOP, gồm 13 

doanh nghiệp (15,3%), 32 HTX (37,6%), 3 tổ hợp tác (3,5%), 37 hộ kinh doanh 

(43,5%) 
7
. Có 43 chủ thể thành lập mới (sau 2018) tham gia Chƣơng trình 

OCOP, gồm 3 Doanh nghiệp, 21 HTX, 2 THT và 17 hộ kinh doanh (mục tiêu 

giai đoạn 2018-2020 là 20 tổ chức kinh tế). Phần lớn chủ thể sản xuất sử dụng 

lao động quy mô nhỏ, trung bình mỗi chủ thể sử dụng 8 lao động thƣờng xuyên, 

có 73,3% chủ thể sử dụng dƣới 10 lao động thƣờng xuyên, có 22,7% số chủ thể 

sử dụng 10-20 lao động thƣờng xuyên, có 4,0% chủ thể sử dụng ≥20 lao động 

thƣờng xuyên
8
. Phần lớn chủ thể (Công ty cổ phần, Công ty TNHH, HTX) có 

quy mô vốn điều lệ thấp, vốn điều lệ dƣới 500 triệu chiếm 58,2%, từ 500-1.000 

triệu chiếm 20,3%, trên 1.000 triệu chiếm 21,5% 
9
. Tính riêng 73 chủ thể tham 

gia Chƣơng trình OCOP (Phụ lục 5), tổng số vốn đã đầu tƣ cho sản xuất kinh 

doanh là 82.315 triệu đồng (Trong đó, vốn tự huy động 68.582 triệu (chiếm 

83,3% tổng vốn đầu tƣ), vốn vay ngân hàng 11.929 triệu đồng, vốn vay khác 

1.804 triệu đồng), trung bình đạt 1.128 triệu/chủ thể
10

. Tổng diện tích đất phục 

vụ sản xuất kinh doanh trung bình khoảng 3,2ha/chủ thể, tổng hợp số liệu của 56 

chủ thể, tổng diện tích đất hiện có để phục vụ sản xuất sản phẩm OCOP là 

182,2ha. 

Ngƣời đại diện pháp luật của các chủ thể đƣợc đào tạo chiếm tỷ lệ cao 

(trình độ trình độ đại học/cao đẳng chiếm tỷ lệ 54,8%, trình độ sơ cấp, trung cấp 

chiến 29,0%, trình độ THPT 16,1% 
11

), doanh nhân trẻ tuổi khởi nghiệp từ 

Chƣơng trình OCOP chiến tỷ lệ cao (42,9% trong độ tuổi từ 1980
12

), nữ giới 

tham gia nhiều vào điều hành hoạt động sản xuất (29,1% ngƣời đại diện pháp 

luật của các chủ thể là nữ giới
13

). 

1.7.   c tiế  t ƣơ g m i 

1) Tại cấp tỉnh 

Công tác tổ chức hội chợ, triển lãm trong tỉnh: Từ 2018 đến năm 2020, đã 

tiếp nhận và thống nhất tổ chức 41 hội chợ, triển lãm trong tỉnh. 

                                                           
7
 Số liệu tổng hợp từ 10 huyện/TX/TP (các địa phƣơng chƣa có số liệu gồm: Đông Giang, Đại Lộc, Phú Ninh, 

Quế Sơn, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Nông Sơn, Hiệp Đức) 
8
 Số liệu nghiên cứu từ 75 chủ thể sản xuất tham gia Chƣơng trình OCOP 

9
 Số liệu nghiên cứu từ 79 chủ thể sản xuất tham gia Chƣơng trình OCOP 

10
 Số liệu nghiên cứu từ 73 chủ thể sản xuất tham gia Chƣơng trình OCOP 

11
 Số liệu nghiên cứu từ 62 chủ thể sản xuất tham gia Chƣơng trình OCOP 

12
 Số liệu nghiên cứu từ 42 chủ thể sản xuất tham gia Chƣơng trình OCOP 

13
 Số liệu nghiên cứu từ 79 chủ thể sản xuất tham gia Chƣơng trình OCOP, Phụ lục 6 
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Tổ chức Đoàn tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh thành Đà Nẵng, TP 

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dƣơng, Nghệ An, Đắk Lắk, Bình Định, Quảng Ngãi, 

. . .các chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại ngoài tỉnh. 

Công tác tổ chức, tham gia Hội nghị kết nối cung/cầu, hội nghị giao 

thƣơng sản phẩm địa phƣơng, trong đó có sản phẩm OCOP: Tổ chức Đoàn tham 

gia Hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Gia Lai, TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, 

Hải Dƣơng, Phú Yên, …; tham dự Hội nghị hợp tác phát triển thƣơng mại biên 

giới Việt Nam – Lào lần thứ XI tại Quảng Bình; Tổ chức hội nghị kết nối sản 

phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam vào điểm bán hàng tỉnh Quảng Nam. 

Quảng bá, tiếp thị sản phẩm: Cung cấp thông tin về các sản phẩm đặc 

trƣng, thế mạnh của tỉnh đến các trung tâm thƣơng mại trên cả nƣớc. Hỗ trợ 09 

doanh nghiệp xây dựng website và bán hàng trên sàn Lazada, Sen đỏ để có cơ 

hội quảng bá, bán hàng trên kênh thƣơng mại điện tử. Triển khai Đề án thiết kế 

bộ giải pháp trọn gói hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam xây dựng và quảng 

bá hình ảnh trên môi trƣờng trực tuyến. 

2) Tại cấp huyện 

Ngoài việc phối hợp tham gia các sự kiện xúc tiến thƣơng mại cấp tỉnh, 

vùng và lân cận, các địa phƣơng đã chủ động có thêm một số hoạt động xúc tiến 

thƣơng mại nhƣ: 

- Tại Hội An, các sản phẩm tham gia chƣơng trình OCOP và “tiền” OCOP 

đều đƣợc giới thiệu trong các sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố (Lễ hội VH 

Việt Nhật, lễ hội VH Hội An - Hàn Quốc, Lễ hội Hợp xƣớng Quốc tế, Lễ hội 

Ẩm thực quốc tế…). Chợ Phiên Hội An đƣợc tổ chức hàng tuần trƣng bày, giới 

thiệu sản phẩm đặc trƣng, đặc sản, sản phẩm OCOP của Hội An và một số địa 

phƣơng trong tỉnh Quảng Nam, thu hút nhiều du khách nội địa và quốc tế. 

- Tại Thăng Bình, tổ chức hội chợ Triển lãm sản phẩm hàng tiêu dùng 

nông nghiệp huyện Thăng Bình năm 2019. Xây dựng các website, facebook để 

quảng bá các sản phẩm OCOP của huyện. Có 2 điểm bán sản phẩm OCOP 

- Tại Điện Bàn, xây dựng phóng sự cho 08 sản phẩm OCOP (năm 2018, 

2019) để tuyên truyền trên Đài TT-TH thị xã Điện Bàn và Đài truyền hình tỉnh 

Quảng Nam.  

- Tại Duy Xuyên, có 04 điểm bán hàng OCOP 
14

 

- Tại Phƣớc Sơn, Giới thiệu sản phẩm OCOP tại Lễ hội tết mùa của địa 

phƣơng tại Thị trấn Khâm Đức. 

- Tại Tiên Phƣớc, tổ chức thành công "Phiên chợ xứ Tiên" lần 2, qua đó 

thực hiện việc trƣng bày, chấm chọn các sản phẩm "tiền OCOP", đã chọn ra 39 

                                                           
14

Huyện Duy Xuyên có 04 điểm bán hàng OCOP, gồm: Siêu thị Smart tại Khu phố chợ Nam Phƣớc, điểm bán 

hàng nƣớc mắm Duy Trinh (Duy Hải), điểm bán hàng CSSX mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Hạnh, điểm bán hàng 

Công ty TNHH Lụa Mã Châu. 
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sản phẩm "tiền OCOP" có tiềm năng để phát triển đạt tiêu chuẩn sản phẩm 

OCOP. Tổ chức ngày hội thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp qua đó trƣng bày và 

chấm chọn các sản phẩm tiền OCOP.Tổ chức trƣng bày sản phẩm OCOP và sản 

phẩm tiền OCOP tại “Hội làng Lộc Yên” năm 2019.Có 1 Trung tâm OCOP cấp 

huyện. 

- Tại Núi Thành, đầu tƣ nâng cấp 01 điểm OCOP huyện
15

. Có 01 sản 

phẩm (Mực rim xe sợi Cô Kiệu) tham gia phân phối trên 01 gian hàng của 

Shopee.vn. 

3) Hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 19 Điểm, Trung tâm OCOP. Trong đó, 17 Điểm 

OCOP và 02 Trung tâm OCOP (Nội dung đề án 2018-2020: 13 Điểm OCOP, 6 

Trung tâm OCOP cấp huyện, 2 Trung tâm OCOP cấp tỉnh, 1 Trung tâm OCOP 

cấp quốc gia). 

Có 12 Điểm OCOP và 01 Trung tâm OCOP (huyện Tiên Phƣớc) đƣợc 

NSNN hỗ trợ, 01 Trung tâm OCOP (Tây Giang) do dự án Trƣờng Sơn Xanh hỗ 

trợ, 01 điểm do Bộ Công thƣơng hỗ trợ kinh phí(Phụ lục 7). 

1.8. Hệ t ố g đối tác OCOP 

Tổ chức Hội nghị đối tác OCOP Quảng Nam (năm 2019), liên hệ kết nối 

với 134 đối tác OCOP thuộc 07 lĩnh vực liên quan đến Chƣơng trình OCOP, 

gồm: cung ứng vật tƣ đầu vào; thiết bị, công nghệ; dịch vụ hỗ trợ; phân phối, 

tiêu thụ; các trƣờng, viện, nhà khoa học; xúc tiến thƣơng mại, thông tin, truyền 

thông; ngân hàng. Hỗ trợ thông tin ban đầu để các chủ thể liên hệ kết nối, hợp 

tác theo nhu cầu. 

Trong quá trình triển khai Chƣơng trình OCOP, các chủ thể đã kết nối 

hợp tác đƣợc 23
16

 đối tác tƣ vấn, hỗ trợ triển khai Chƣơng trình OCOP tại địa 

phƣơng, tƣ vấn hỗ trợ các chủ thể tham gia Chƣơng trình OCOP hoàn thiện sản 

phẩm (thiết kế và in ấn bao bì, đăng ký nhãn hiệu, mã số mã vạch, QR code, xây 

dựng trang web, câu chuyện sản phẩm, công bố tiêu chuẩn,...), xúc tiến thƣơng 

mại. Trong đó, có 9 đối tác tƣ vấn hoàn thiện sản phẩm, 3 đối tác kiểm nghiệm 

và chứng nhận hệ thống quản lý chất lƣợng tiên tiến, 1 đối tác tƣ vấn phối hợp 

triển khai Chƣơng trình OCOP, 2 đối tác tƣ vấn chuyển giao KHCN, 7 đối tác 

cung cấp máy móc, thiết bị (Phụ lục 8). 

1.9. Về ba   à   cơ c ế, chính sách và kết quả thực hiện hỗ trợ chủ 

thể t am gia C ƣơ g trì   OCOP 

Năm 2018 và 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các Quyết định 

số 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 và Quyết định số 4129/QĐ- UBND ngày 

18/12/2020 quy định nội dung, mức chi hỗ trợ Chƣơng trình mỗi xã một sản 

                                                           
15

 Số nhà 60, đƣờng Nguyễn Văn Linh, thị trấn Núi Thành với diện tích 40m
2
 

16
 Số liệu tổng hợp từ 12 huyện/TX/TP, còn 6 huyện chƣa có số liệu gồm: Đông Giang, Nông Sơn, Quế Sơn, 

Duy Xuyên, Phú Ninh, Tam Kỳ 
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phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2020. Đây là 02 văn bản 

hết sức quan trọng, tạo hành lang pháp lý giúp các địa phƣơng thực hiện hỗ trợ 

cho các chủ thể tham gia Chƣơng trình OCOP; đồng thời khắc phục đƣợc những 

bất cập của Thông tƣ số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ 43 (Thông tƣ 08 có phạm 

vi hẹp, ít nội dung hỗ trợ cho chủ thể, mức hỗ trợ còn chung chung, khó thực 

hiện, nhiều nội dung rất thiết thực hỗ trợ cho chủ thể, nhƣng không có trong quy 

định này). Giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh đã phân bổ 58, 777 tỷ đồng (kinh 

phí sự nghiệp ngân sách tỉnh: 29,539 tỷ đồng và kinh phí sự nghiệp nông thôn 

mới Trung ƣơng: 29,238 tỷ đồng) về cho ngân sách cấp huyện, để hỗ trợ 

Chƣơng trình OCOP (gồm hỗ trợ cho triển khai Chu trình OCOP cấp tỉnh, cấp 

huyện; hỗ trợ trực tiếp cho chủ thể có sản phẩm tham gia Chƣơng trình 

OCOP…). Đối với hỗ trợ trực tiếp cho chủ thể; thực tế, các địa phƣơng đã tập 

trung hỗ trợ các nội dung chủ yếu nhƣ: Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị máy móc 

(177 sản phẩm); Hỗ trợ công bố chất lƣợng, chứng nhận chất lƣợng (127 sản 

phẩm); Hỗ trợ phân tích các chỉ tiêu ATTP, lập hồ sơ tự công bố (180 sản 

phẩm);  Hỗ trợ thiết kế, in ấn bao bì, nhãn mác (200 sản phẩm); Hỗ trợ xây dựng 

hệ thống truy xuất nguồn gốc (163 sản phẩm); Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu thông 

thƣờng, đăng ký mã số mã vạch (162 sản phẩm); Hỗ trợ phát triển vùng nguyên 

liệu (36 sản phẩm); Hỗ trợ xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị (35 sản phẩm); 

Hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại, giới thiệu sản phẩm (100 sản phẩm); Hỗ trợ xây 

dựng website, thƣơng mại điện tử (160 sản phẩm); Hỗ trợ xây dựng câu chuyện 

sản phẩm (174 sản phẩm); Hỗ trợ lập hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm (75 

sản phẩm); Khen thƣởng cho các chủ thể đạt sao (100 % sản phẩm đƣợc công 

nhận), Hỗ trợ khác (trung tâm OCOP, điểm bán hàng OCOP).... Bình quân 01 

sản phẩm đƣợc UBND cấp huyện hỗ trợ khoảng từ 120 triệu đồng đến 150 triệu 

đồng (tùy theo nhu cầu thực tế về nội dung hỗ trợ của chủ thể sản xuất và nguồn 

kinh phí đƣợc phân bổ). Nhờ sự hỗ trợ kịp thời cho các nội dung nêu trên, nên 

đã khích lệ, động viên, giúp chủ thể nâng cao năng lực, đầu tƣ mở rộng sản xuất 

kinh doanh; nâng cấp, phát triển, hoàn thiện sản phẩm; đẩy mạnh công tác xúc 

tiến thƣơng mại hàng hóa. 

Tuy nhiên, mức hỗ trợ theo các quy định trên còn thấp (chi hỗ trợ máy móc 

thiết bị để đổi mới công nghệ, chi thƣởng sản phẩm OCOP…) nhiều nội dung 

chi cho các nhu cầu thiết yếu chƣa đƣợc quy định (một số nội dung trong hỗ trợ 

xúc tiến thƣơng mại, chi hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất sản 

phẩm OCOP…).  

Do vậy, cần có một cơ chế, chính sách riêng, đủ mạnh để khuyến khích, tạo 

động lực để phát triển Chƣơng trình OCOP. 

1.10. Vố  triể  k ai C ƣơ g trì   OCOP giai đ    2018-2020 
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1) Ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ triển khai Chƣơng trình OCOP là: 58.777 

triệu đồng (trong đó, ngân sách tỉnh phân bổ cho ngân sách cấp huyện 3 năm: 

51.618 triệu đồng; phần còn lại phân bổ cho Sở NN&PTNT và các Sở ngành 

liên quan để thực hiện Chƣơng trình OCOP). Ngân sách này chủ yếu phục vụ 

công tác quản lý điều hành (cấp tỉnh, huyện), hỗ trợ trực tiếp cho các chủ thể 

tham gia Chƣơng trình OCOP, một phần cho hoạt động xúc tiến thƣơng mại 

(Nội dung đề án 2018-2020, tổng NSNN 146 tỷ. Trong đó, 94,4 tỷ hỗ trợ điều 

hành và hỗ trợ trực tiếp cộng đồng theo Chu trình OCOP, 51,6 tỷ hỗ trợ xây 

dựng và triển khai các dự án thế mạnh của nông nghiệp và nông thôn cấp tỉnh, 

các Dự án Thanh viên khởi nghiệp OCOP) (Phụ lục 9) 

2) Ngân sách lồng ghép, phối hợp thực hiện:  

- Nguồn vốn KHCN thực hiện hơn 20 nhiệm vụ KHCN bƣớc đầu tạo nền 

tảng hỗ trợ cơ sở khoa học cho phát triển các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh nhƣ: 

(1) Nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lƣợng và nâng cao năng suất lòn bon 

của tỉnh Quảng Nam; (2) Điều tra tình hình phân bố, chọn lọc và bảo tồn giống 

tiêu Tiên Phƣớc, bƣởi Trụ lông Đại Bình-Nông Sơn; (3) Điều tra tình hình phân 

bố, chọn lọc và bảo tồn giống tiêu Tiên Phƣớc, bƣởi Trụ lông Đại Bình-Nông 

Sơn; (4) Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây ớt A riêu phục vụ sản xuất hàng 

hóa trên địa bàn huyện Đông Giang ; (5) Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản 

phẩm cây chè dây (Ra Zesh) trên địa bàn xã Tƣ, huyện Đông Giang; … 

- Nguồn vốn khuyến công, tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp CNNT; Hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT; Hỗ trợ xây 

dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc 

tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp;…  

3) Ngân sách cộng đồng tham gia Chƣơng trình OCOP 

- Vốn đối ứng của 157 chủ thể của 15 huyện/TX/TP 
17

 là 56.479 triệu 

đồng (chiếm 64,2%), ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ trực tiếp 31.452 (chiếm 35,8%). 

- Tổng vốn đã đầu tƣ của 193 chủ thể tham gia Chƣơng trình OCOP đến 

9/2020 là: 217.628 triệu đồng (bao gồm nguồn vốn đối ứng theo Phƣơng án hỗ 

trợ từ NSNN và các nội dung đầu tƣ trực tiếp trƣớc và sau 2018)(Phụ lục 5). 

2. Đá   giá c u g 

2.1. Kết quả đ t đƣợc 

- Nâng cao nhận thức chung về chƣơng trình OCOP, ngƣời dân đƣợc tiếp 

cận và hiểu rõ hơn về cơ chế, chính sách, những quyền lợi khi tham gia Chƣơng 

trình, nâng cao hiểu biết của các chủ thể sản xuất về các quy định của pháp luật 

trong việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, từ đó chấp hành tốt hơn các quy định 

của pháp luật có liên quan. 

                                                           
17

 Chi tiết tại Phụ lục 13, các địa phƣơng thiếu dữ liệu: Huyện Quế Sơn, huyện Duy Xuyên, TP Tam Kỳ 
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- Đƣợc sự quan tâm theo dõi, hỗ trợ của các cấp, các ngành từ tỉnh đến 

huyện tạo cơ hội cho các chủ thể tham gia thực hiện Chƣơng trình có điều kiện 

trao đổi, giao lƣu, học hỏi để hoàn thiện sản phẩm; qua đó, nâng tầm giá trị sản 

phẩm sau khi tham gia Chƣơng trình. Ngƣời dân đƣợc khích lệ làm giàu dựa 

trên các sản phẩm thế mạnh của địa phƣơng và quảng bá sản phẩm địa phƣơng 

đến tay ngƣời tiêu dùng thị trƣờng trong và ngoài tỉnh.  

- Chất lƣợng sản phẩm đƣợc nâng cao, mẫu mã sản phẩm đẹp dần đáp 

ứng đƣợc nhu cầu ngày càng cao của thị trƣờng trong và ngoài tỉnh. Các sản 

phẩm tham gia Chƣơng trình chủ yếu từ nguồn nguyên liệu nông sản (tại địa 

phƣơng), có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lƣợng sản phẩm đƣợc đảm bảo, 

thƣơng hiệu sản phẩm dần đƣợc phát triển thông qua các hoạt động xúc tiến của 

Chƣơng trình OCOP. 

- Chất lƣợng hoạt động của các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất: Các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP phù hợp với mức 

đầu tƣ của các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh. Điều kiện tham gia 

phù hợp với điều kiện của cơ sở. 

- Nhiều hộ gia đình tham gia chuỗi liên kết tăng thu nhập, đầu ra ổn định 

hơn góp phần giảm dần hộ nghèo. Nhiều chủ thể đã liên kết xây dựng vùng 

nguyện liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất, HTX thành lập mới tăng mạnh hằng năm. 

- Chƣơng trình OCOP đã tác động đến phát triển kinh tế và hình thức tổ 

chức sản xuất góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao mức 

sống cho các thành viên tham gia OCOP và tác động đến phát triển kinh tế - xã 

hội tại các địa phƣơng. 

2.2. Tồ  t i,     c ế và  guyê    â  

- Chƣơng trình “Mỗi xã, một sản phẩm” là một Chƣơng trình mới; do vậy, 

việc thực hiện bƣớc đầu vẫn còn khá lúng túng, cán bộ quản lý, cán bộ OCOP  

các cấp còn thiếu kinh nghiệm; nhận thức về Chƣơng trình ở các cấp, các cơ 

quan, ban, ngành, địa phƣơng, chủ thể sản xuất vẫn còn chƣa đầy đủ. Đặc biệt, 

vai trò và trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc triển khai chƣơng trình 

OCOP tại địa phƣơng mình còn chƣa thể hiện rõ.  

- Vẫn còn một số địa phƣơng chƣa thật sự tập trung chỉ đạo triển khai 

Chƣơng trình. Đội ngũ cán bộ phụ trách, tham mƣu Chƣơng trình OCOP tại cấp 

huyện chủ yếu là kiêm nhiệm, phụ trách nhiều công việc, nên chƣa dành nhiều 

thời gian nghiên cứu, tham mƣu; việc triển khai Chƣơng trình này ở một số địa 

phƣơng vẫn còn chậm, chƣa đáp ứng yêu cầu. Công tác đánh giá, phân hạng ở 

cấp huyện còn chậm so với kế hoạch, một số nơi đánh giá sản phẩm còn chƣa 

chặt chẽ; việc hƣớng dẫn và lập hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm 

của một số địa phƣơng còn sơ sài, hồ sơ ghi thiếu nhiều thông tin; hồ sơ không 
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đảm bảo, không hợp lệ; có sản phẩm khi kiểm tra thực tế không đúng nhƣ trong 

phƣơng án kinh doanh… 

- Số lƣợng chủ thể là Hộ sản xuất kinh doanh đăng ký tham gia Chƣơng 

trình OCOP chiếm tỉ lệ tƣơng đối cao (chiếm trên 40 %), đây là chủ thể Chƣơng 

trình OCOP không khuyến khích nhiều, vì năng lực sản xuất còn nhỏ lẻ, năng 

lực quản trị còn nhiều hạn chế, khó thích ứng với cơ chế thị trƣờng. Do vậy, cần 

giúp đỡ những chủ thể này tiến lên DN hoặc HTX. 

- Nhóm sản phẩm tƣơi sống, thô, sơ chế tham gia Chƣơng trình vẫn còn 

nhiều (chiếm khoảng 20%). Đây là nhóm sản phẩm Chƣơng trình không khuyến 

khích nhiều, vì thuộc dạng sản phẩm chƣa đƣợc chế biến sâu, giá trị gia tăng 

thấp. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm còn rất hạn chế, sản 

xuất bán thủ công, thủ công còn khá phổ biến. Nhiều sản phẩm chƣa quy hoạch 

xây dựng vùng nguyên liệu. 

- Rất nhiều chủ thể đăng ký tham gia Chƣơng trình OCOP cùng một loại 

sản phẩm (dầu phộng, dầu mè, nƣớc mắm, gạo nếp...) với chất lƣợng, bao bì 

mẫu mã tƣơng tự nhau, làm cho sản phẩm OCOP trở nên đơn điệu, không mang 

ý tƣởng mới, thiếu tính sáng tạo; trong lúc địa phƣơng còn nhiều tiềm năng, lợi 

thế để phát triển sản phẩm OCOP, nhƣng chƣa tập trung khai thác. Một số chủ 

thể đăng ký tham gia Chƣơng trình, nhƣng thiếu quyết tâm và nỗ lực trong thực 

hiện, nên nửa chừng đã “tự động bỏ cuộc”. 

- Nhu cầu cần đƣợc tƣ vấn trong việc nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm tham 

gia Chƣơng trình OCOP của chủ thể là rất lớn; tuy nhiên số đơn vị tƣ vấn trên 

địa bàn tỉnh không nhiều, trong khi việc kết nối với các đối tác ngoài tỉnh để hổ 

trợ các chủ thể còn gặp nhiều hạn chế. 

- Công tác quảng bá xúc tiến thƣơng mại ngoài tỉnh chƣa nhiều; mẫu mã 

bao bì của một số sản phẩm chƣa thật ấn tƣợng, ghi thông tin còn chƣa đầy đủ; 

nội dung câu chuyện sản phẩm chƣa đặc sắc, chƣa đƣợc tƣ liệu hóa (trên nhãn, 

tờ rơi, website); nhiều sản phẩm chƣa đƣợc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo; việc 

phân lô sản xuất để theo dõi, quản lý chất lƣợng sản phẩm chƣa đƣợc chú trọng.  

- Qua đánh giá tại cấp tỉnh có trên 80 % sản phẩm 3 sao đạt từ 50 điểm - 

đến dƣới 60 điểm (3 sao “non”). Do vậy, các sản phẩm này cần phải tiếp tục 

nâng cấp, hoàn thiện để đạt thứ hạng cao hơn. 

- Hoạt động xúc tiến thƣơng mại, quảng bá sản phẩm OCOP chƣa mạnh, 

chƣa tổ chức đƣợc Hội chợ chuyên bán sản phẩm OCOP. 

2.3. Một số bài  ọc ki    g iệm r t ra 
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- Vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của ngƣời đứng đầu 

có tính chất quyết định đến kết quả thực hiện Chƣơng trình. Nơi nào ngƣời đứng 

đầu quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ, thì nơi đó đạt kết quả tốt và ngƣợc lại. 

- Công tác vận động, tuyên truyền trên nhiều phƣơng tiện, dƣới nhiều 

hình thức, đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn Chƣơng trình OCOP đến cán bộ 

OCOP các cấp (tỉnh, huyện, xã, thôn) và các chủ thể sản xuất là rất cần thiết và 

có ý nghĩa hết sức quan trọng, để mọi ngƣời phải hiểu cho đƣợc: “ OCOP là gì? 

Tại sao phải làm OCOP? Làm OCOP nhƣ thế nào?” 

- Xúc tiến thƣơng mại sản phẩm OCOP là bƣớc cuối cùng trong chu trình 

OCOP thƣờng niên, là khâu quyết định đến hiệu quả của chƣơng trình. Bao gồm 

các hoạt động nhƣ quảng bá, tiếp thị sản phẩm, thƣơng mại điện tử, hội chợ, 

triển lãm; xây dựng các trung tâm, các điểm trƣng bày; mở rộng các gian hàng 

OCOP tại các siêu thị, chợ, khu dân cƣ lớn; điểm bán hàng OCOP tại các khách 

sạn, nhà hàng, bến xe, nhà ga, sân bay, để giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. 

- Đầu tƣ cho OCOP cần tập trung, tránh dàn trải, tập trung cho phát triển 

phát triển sản phẩm chủ lực theo chuỗi liên kết, theo hƣớng gia tăng giá trị để 

phát triển bền vững cho cộng đồng địa phƣơng. 

- Cán bộ OCOP các cấp phải thƣờng xuyên nâng cao sự hiểu biết, nhiệt 

tình, năng động, gần gũi và bám sát các chủ thể. Nơi nào cán bộ OCOP “tận tâm 

và hiểu biết” thì nơi đó OCOP đạt kết quả tốt và ngƣợc lại.  
 

II. YÊU CẦU THỰC TIỄN CỦA CHƢƠNG TRÌNH OCOP TRONG 

 ÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH QUẢNG NAM 

1. Kết quả t ực  iệ  C ƣơ g trì   MTQG xây dự g  ô g t ô  mới 

giai đ    2011-2020 

Đến tháng 12/2019, toàn tỉnh có 98 xã đƣợc công nhận đạt chuẩn NTM, 

đạt 48,04% tổng số xã, có 01 xã (Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) đạt chuẩn NTM 

nâng cao (năm 2019), có 102 thôn đạt chuẩn khu dân cƣ NTM kiểu mẫu. Ƣớc 

thực hiện đến cuối năm 2020, có 119 xã đạt chuẩn NTM (đạt 58,3% tổng số xã), 

26 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”, ít nhất 09 xã đạt chuẩn “Xã NTM kiểu 

mẫu”, ít nhất 133 thôn đạt chuẩn khu dân cƣ NTM kiểu mẫu. Kết quả thực hiện 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nhƣ sau: 

1) Nhóm tiêu chí Quy ho ch, h  tầng kinh tế - xã hội, vă   óa - xã hội 

- môi trƣờng, hệ thống chính trị 

Đến nay, có 204/204 có Đồ án quy hoạch xã NTM, Đề án xây dựng xã 

NTM và Đề án Phát triển sản xuất (đạt tỷ lệ 100%), 186 xã đạt tiêu chí giáo dục 

và đào tạo (chiếm 91,18%), 171/204 xã triển khai thực hiện Chƣơng trình NTM 

có Trạm y tế xã đạt chuẩn, với đội ngũ y tế phủ khắp các thôn, 162 xã đạt tiêu 

chí văn hóa (chiếm 79,41%), 132 xã đạt tiêu chí môi trƣờng và an toàn thực 

phẩm (chiếm 64,71%), 171 xã đạt chuẩn tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận 
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pháp luật (chiếm 83,82%), 190 xã đạt tiêu chí quốc phòng và an ninh (chiếm 

93,14%). 

Đến nay, đã bê tông hóa hơn 983km đƣờng giao thông nông thôn, 250km 

giao thông nội đồng, xây dựng 330 công trình thủy lợi nhỏ, 89 công trình thủy 

lợi hóa đất màu, tu sửa gần 1.200km kênh mƣơng loại III. Xây dựng hơn 

314,43km đƣờng dây trung áp, 342,35km đƣờng dây hạ áp, 582 trạm biến áp, 

toàn bộ các xã trên địa bàn tỉnh có điện. Có 519/800 trƣờng đạt chuẩn Quốc gia 

(đạt tỷ lệ 64,9%). Xây dựng mới, nâng cấp 103 nhà văn hóa xã, 97 khu thể thao 

xã, 480 nhà văn hóa thôn, 237 khu thể thao thôn. Có 78 chợ đƣợc đầu tƣ xây 

mới, cải tạo nâng cấp. Nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở cho 21 xã thuộc khu vực 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, nâng cấp các điểm Bƣu điện. 

Hỗ trợ cho 27.831 nhà ở của ngƣời có công với cách mạng, hỗ trợ 1.720 nhà ở 

cho hộ nghèo khu vực nông thôn; hỗ trợ 1.846 nhà ở cho hộ nghèo vùng bão lũ.  

2) Nhóm tiêu chí Kinh tế và tổ chức sản xuất 

Có 121 xã đạt tiêu chí thu nhập (chiếm 59,31%), 137 xã đạt tiêu chí hộ 

nghèo (chiếm 67,16%), 192 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm (chiếm 

94,12%), 138 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất (chiếm 67,65%). 

Toàn tỉnh có hơn 140 cánh đồng lớn, với hơn 6.000 ha/năm, thực hiện liên 

kết “4 nhà”.Đã thực hiện liên kết sản xuất với hơn 46 doanh nghiệp trong lĩnh 

vực cây trồng và liên kết với hơn 60 cơ sở trong lĩnh vực chăn nuôi. Thu nhập 

bình quân đầu ngƣời khu vực nông thôn đạt 36,6 triệu đồng/ngƣời/năm (tƣơng 

ứng 3 triệu/tháng). Tuy nhiên, thu nhập ở các xã đạt chuẩn, đa phần là ở mức 

“chạm ngƣỡng” của tiêu chí; thu nhập của hộ nông thôn miền núi và bộ phận 

nông dân nghèo còn thấp, đời sống còn rất khó khăn, thu nhập và mức sống giữa 

khu vực miền núi và khu vực đồng bằng chênh lệch cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 

xuống còn 6,06% (năm 2019, giảm 6,83% so với năm 2015), nhƣng tỷ lệ hộ 

nghèo khu vực 9 huyện miền núi vẫn còn cao và có nguy cơ tái nghèo. Có 192 

xã đạt tiêu chí lao động có việc làm, chiếm 94,12% (tăng 34 xã so với năm 

2015). Toàn tỉnh hiện có 355 HTX đang hoạt động/383 HTX (tăng 204 HTX so 

với năm 2015), giải quyết việc làm thƣờng xuyên cho hơn 5.797 lao động, với 

mức thu nhập bình quân khoảng 48 triệu đồng/thành viên/năm.  

Nhƣ vậy sau gần 10 năm triển khai Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới 

đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo 

đảm an sinh xã hội, môi trƣờng, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông 

thôn nhƣ: (1) Kết cấu hạ tầng cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời 

sống của ngƣời dân; (2) Kinh tế nông thôn có bƣớc phát triển khá; (3) Văn hóa, 

xã hội, môi trƣờng khu vực nông thôn đã có sự thay đổi rõ nét, tích cực, nhận 

thức ngƣời dân đƣợc tăng lên; (4) Hệ thống chính trị đƣợc củng cố, năng lực 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả ngày càng cao. 

Tuy nhiên, Kết quả xây dựng NTM có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, tỷ 

lệ các xã hoàn thành nhóm tiêu chí Kinh tế, tổ chức sản xuất (tiêu chí 10, 11, 13) 
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và tiêu chí môi trƣờng, an toàn thực phẩm (tiêu chí 17) thấp hơn hẳn (tỷ lệ đạt 

dƣới 70%) so với các tiêu chí khác (tỷ lệ đạt khoảng 80% trở lên). Đặc biệt là 

tiêu chí thu nhập, hiện mới có 121/204 xã đạt, chiếm 59,31%. 

Trong bối cảnh nhƣ vậy, việc triển khai Chƣơng trình OCOP giai đoạn 

2021-2025 là đúng hƣớng, nhằm góp phần giải quyết các khó khăn, tồn tại nhƣ 

trên. 

2. Yêu cầu t ực tiễ , vai trò của C ƣơ g trì   OCOP tr  g  ây 

dự g  ô g t ô  mới giai đ    2021-2025 

Sau 3 năm triển khai Chƣơng trình OCOP, các chủ thể tham gia Chƣơng 

trình OCOP đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 900 lao động tại khu vực nông 

thôn (Số liệu tổng hợp của 74 chủ thể (tại 10 huyện/TX/TP), sử dụng 573 lao 

động thƣờng xuyên) và hàng nghìn lao động thời vụ. Nâng cao thu nhập cho 

ngƣời lao động, trung bình đạt 4,3 triệu đồng/ngƣời/tháng, tăng 23,5% với trƣớc 

khi triển khai Chƣơng trình OCOP. 

Nhiều hộ nghèo đã đƣợc khuyến khích tham gia chuỗi liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm (cung cấp nguyên liệu nông sản) thông qua các dự án liên kết 

sản xuất, qua đó góp phần giảm tỷ lệ ngƣời nghèo tại các địa phƣơng. 

Phát triển sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP, vùng trồng cung cấp 

nguyên liệu mở rộng, doanh thu của các chủ thể tham gia Chƣơng trình OCOP, 

doanh thu ngƣời dân tham gia trồng cung cấp nguyên liệu sẽ ở lại địa phƣơng, 

qua đó góp phần phát triển kinh tế tại khu vực nông thôn. 

Nhƣ vậy, triển khai Chƣơng trình OCOP 2021-2025 tiếp tục là giải pháp 

hiệu quả để thực hiện nhóm tiêu thí tăng thu nhập, tạo việc làm, phát triển kinh 

tế địa phƣơng, tạo bộ mặt, diện mạo mới cho khu vực nông thôn góp phần triển 

khai thành công Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

3. Vai trò, ý  g ĩa của C ƣơ g trì   OCOP tr  g việc k ai t ác tiềm 

 ă g,  ợi t ế, đặc trƣ g của vù g miề  ở  ô g t ô  Quả g Nam 

Thông qua Chƣơng trình OCOP, nhiều sản phẩm đƣợc sản xuất, thƣơng 

mại hóa trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc trƣng của vùng miền ở nông 

thôn Quảng Nam nhƣ các sản phẩm từ Đảng sâm, Quế, Lòn bon, Đậu phộng, 

Mè đen, Trầm hƣơng, Tiêu Tiên Phƣớc, gạo, nƣớc mắm,…dịch vụ du lịch nông 

thôn. Các sản phẩm thƣờng đƣợc phát triển theo hƣớng đa dạng, dần theo hƣớng 

chế biến sâu, gia tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng. 

1) Cây Đảng sâm 

Đảng sâm là loài cây mọc tự nhiên và quen thuộc với các huyện miền núi 

dọc dãy Trƣờng Sơn của tỉnh Quảng Nam (nhƣ huyện Tây Giang, Nam Giang, 

Phƣớc Sơn, Nam Trà My…). Vài năm gần đây, Đảng sâm đã đƣợc trồng tại một 

số huyện (Tây Giang, Phƣớc Sơn,…).  



 
 

19 

 

Đảng sâm là loại dƣợc liệu quý, đƣợc mệnh danh là “tứ đại sâm” của Việt 

Nam, Đảng sâm Quảng Nam có ngoại hình đẹp, củ to hơn Đảng sâm ở các tỉnh 

miền núi phía Bắc, đƣợc nhiều thị trƣờng ƣu chuộng.  

Đảng sâm đã đƣợc nhiều cơ sở chế biến thành sản phẩm để phân phối trên 

thị trƣờng, Từ củ Đảng sâm có thể tạo ra nhiều dạng sản phẩm (nhƣ rƣợu, cao, 

trà, mứt, nƣớc và dạng củ tƣơi). Ngoài việc thu hoạch củ, tại Tây Giang bắt đầu 

sử dụng lá Đảng sâm nhƣ một loại rau ăn ngon và bổ dƣỡng.  

Đến hết 2019, có 4 sản phẩm từ Đảng sâm tham gia Chƣơng trình OCOP, 

có 3 sản phẩm đạt 3 sao
18

, 2 sản phẩm đạt 4 sao
19

. Các dự án liên kết sản xuất 

gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển vùng trồng Đảng sâm, phát triển sản 

xuất kinh doanh các sản phẩm từ Đảng sâm thông qua Chƣơng trình OCOP đã 

đƣợc thực hiện tại các địa phƣơng, đặc biệt là tại huyện Tây Giang. 

2) Cây quế Trà My 

Quế Trà My là loài cây đƣợc trồng tập trung ở 4 huyện của tỉnh Quảng 

Nam (Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phƣớc và Phƣớc Sơn) với diện tích 

khoảng 4.560 ha (năm 2018). Các bộ phận thu hoạch của cây Quế (vỏ, lá, hoa, 

gỗ, rễ) đều chứa nhiều tinh dầu, đặc biệt trong vỏ có hàm lƣợng tinh dầu cao 

nhất, có thể đạt 4 - 5%. Tinh dầu Quế là một vị thuốc quý đƣợc dùng nhiều 

trong Đông y và Tây y. Hiện Quế Trà My đƣợc gọi là “Cao sơn ngọc Quế”, có 

giá trị cao so với các loại Quế khác, đƣợc thị trƣờng ƣa chuộng.  

Năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quy hoạch và phát triển 

cây Quế Trà My đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030.Theo đó, mục tiêu 

đến năm 2025 sẽ phát triển ổn định vùng nguyên liệu với diện tích trồng cây quế 

Trà My đạt 7.777 ha. 

Từ Quế có thể tạo ra nhiều dạng sản phẩm (nhƣ tinh dầu, hƣơng, gia vị, 

dƣợc liệu). Đến hết năm 2019, có 4 sản phẩm từ Quế tham Chƣơng trình OCOP, 

có 3 sản phẩm đạt 3 sao
20

, 1 sản phẩm đạt 4 sao
21

. 

3) Cây Lòn bon 

Quả Lòn bon đã gắn với cuộc sống của một số huyện, xã miền núi, đƣợc 

xem nhƣ là một loại quả quý do thiên nhiên ban tặng. Từ thời nhà Nguyễn, Lòn 

bon đã thƣờng xuyên đƣợc lựa chọn để tiến Vua, đƣợc Vua ban tặng danh hiệu 

Nam Trân (nghĩa là trái quý ở phƣơng Nam). Ngày nay, Lòn bon đã trở thành 

một đặc sản của tỉnh Quảng Nam, đƣợc nhiều ngƣời biết đến. 
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 Sản phẩm từ đang sâm đạt 3 sao: Rƣợu đảng sâm của (1) Cơ sở SX-KD và chế biên riệu Đức Huy (Tây 

Giang), (2) Cơ sở SX kinh doanh rƣợu Chính Châu (Tây Giang); Sâm dây Phƣớc Sơn của Hộ sản xuất kinh 

doanh Võ Thị Thủy (Phƣớc Sơn) 
19

 Sản phẩm từ Đảng sâm đạt 4 sao: Cao Đảng sâm của HTX dƣợc liệu Đức Huy Tây Giang, Trà Đảng sâm của 

HTX Nông nghiệp và dƣợc liệu Tây Giang 
20

 Sản phẩm từ Quế đạt 3 sao: Hƣơng quế đặc biệt của CS CB và SX  Hƣơng truyền thống Võ Tấn Hiếu (Thăng 

Bình); Tinh dầu Quế đóng lọ của Cơ sở SX-KD Minh Phúc (Bắc Trà My); Bột Quế gia vị của CSSX Quế Trà 

My- Hƣơng Quế (Nam Trà My) 
21

 Sản phẩm từ Quế đạt 4 sao: Tinh dầu Quế của HTX NN Dƣợc liệu xanh Tiên Phƣớc (Tiên Phƣớc) 
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Hiện nay, Lòn Bon đƣợc trồng nhiều nơi của tỉnh Quảng Nam nhƣ ở 

Nông Sơn, Đại Lộc, Tiên Phƣớc, Đông Giang (300ha),… 

Từ quả Lòn bon có thể tạo ra nhiều dạng sản phẩm (nhƣ quả tƣơi, rƣợu, 

rƣợu vang). Đến hết năm 2019, có 2 sản phẩm từ Lòn bon tham gia Chƣơng 

trình OCOP, có 1 sản phẩm đạt 3 sao
22

, 1 sản phẩm đạt 4 sao
23

. 

4) Cây Đậu phộng 

Với ngƣời dân xứ Quảng, dầu lạc (Đậu phộng) là sản phẩm có từ lâu, 

mang giá trị của miền quê, là món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn gia đình. 

Quảng Nam là tỉnh có diện tích canh tác lạc lớn nhất khu vực duyên hải Nam 

Trung Bộ, diện tích 7.000-10.000 ha/năm với nhiều loại giống khác nhau, năng 

suất đạt 26-28 tạ/ha, tập trung nhiều tại Đại Lộc, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy 

Xuyên, Quế Sơn, Phú Ninh,...  

Hiện ở Quảng Nam có rất nhiều cơ sở ép dầu ở các địa phƣơng, từ hạt 

Đậu phộng chủ yếu tạo ra các sản phẩm dạng dầu và kẹo. Đến hết năm 2019, có 

5 sản phẩm từ đậu phộng tham gia Chƣơng trình OCOP, có 4 sản phẩm đạt 3 

sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao. 

5) Cây dược liệu 

Quảng Nam có đa dạng thực vật ở mức cao, đặc biệt có tiềm năng dƣợc 

liệu, tập trung nhiều tại các huyện miền núi, nhiều loại dƣợc liệu đã đƣợc sản 

xuất, thƣơng mại hóa trên thị trƣờng nhƣ: Ba kích, đảng sâm, chè dây, Kakun, 

chuối hột, sâm cau,…đặc biệt là Sâm Ngọc Linh. 

Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị 

quyết số 39/NQ-HĐND về quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dƣợc liệu trên 

địa bản tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025, định hƣớng 2030 (đƣợc cụ thể 

hóa bằng Quyết định số 301/QĐ-UBND, ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dƣợc liệu trên địa 

bản tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025, định hƣớng 2030) 

Có nhiều dạng sản phẩm từ dƣợc liệu nhƣ dạng khô, rƣợu, cao, trà,… Từ 

2018 đến nay, có 13 sản phẩm từ dƣợc liệu tham gia Chƣơng trình OCOP, có 1 

sản phẩm đạt 4 sao, 12 sản phẩm đạt 3 sao. 

V.v… 

6) Dịch vụ du lịch nông thôn 

Có nhiều sản phẩm du lịch nông thôn tiềm năng tại Quảng Nam nhƣ: Dịch 

vụ du lịch cộng đồng Triêm Tây (Điện Bàn), Du lịch cộng đồng Bhơ Hôồng, Du 

lịch cộng đồng thôn Za Ra, Tà Bhing (Nam Giang), Du lịch làng gốm Thanh Hà 

(Hội An),Mộc Kim Bồng, Tre dừa nƣớc, Cẩm Thanh, Rau Trà Quế, Rau hữu cơ 
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Thanh Đông, Trải nghiệm du lịch nông nghiệp truyền thống/spa, Du lịch sinh 

thái biển Tam Thanh,… 

Đến nay, đã hình thành đƣợc HTX dịch vụ lịch tại Làng cổ Lộc Yên dự 

kiến đầu tƣ, khai thác sản phẩm dịch vụ tham quan nhà lƣu niệm Cụ Huỳnh 

Thúc Kháng, Làng cổ Lộc Yên,… tại Tiên Phƣớc. HTX Cộng đồng Ngọc Linh 

đầu tƣ, khai thác sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái cộng đồng Xơ Đăng tại 

Nam Trà My. 

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đặc trƣng của vùng miền ở nông 

thôn Quảng Nam, Chƣơng trình OCOP giai đoạn 2021-2025 cần tiếp tục hỗ trợ 

các chủ thể sản xuất các sản phẩm OCOP đã tham gia và đạt 3 sao trở lên, phân 

tích, xác định tiềm năng phát triển, từ đó lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng để 

phát triển các sản phẩm này theo chuỗi giá trị, có liên kết chặt chẽ, quy mô lớn 

gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản 

xuất, kinh doanh, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn vùng nguyên liệu, hệ thống 

quản lý chất lƣợng tiên tiến trong quá trình sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có 

giá trị, xây dựng và phát triển thƣơng hiệu cho từng sản phẩm thế mạnh, đặc 

trƣng đáp ứng nhu cầu chất lƣợng của thị trƣờng trong nƣớc, dần hƣớng tới thị 

trƣờng quốc tế.  

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

- Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 

của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chƣơng 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 

2020 - 2025; 

- Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 7 Khóa X về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn, theo Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính 

trị. 

- Kết luận số 699-KL/TU ngày 17/7/2020 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy 

Quảng Nam về thực hiện quy hoạch và định hƣớng tài cơ cấu ngành nông 

nghiệp giai đoạn 2021-2025. 

- Kế hoạch số 3973/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về triển khai thực hiện Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18 tháng 5 năm 2020 

của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 7 Khóa X 

về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, theo Kết luận số 54-KL/TW ngày 

07/8/2019 của Bộ Chính trị. 
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P ầ  t ứ  ai 

 U HƢỚNG PHÁT TRIỂN, KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CHƢƠNG 

TRÌNH OCOP TRONG NƢỚC VÀ QUỐC TẾ 

1.  u  ƣớ g   át triể  

1) Toàn cầu hóa và hội nhập: Toàn cầu hóa và hội nhập vẫn là xu thế tất 

yếu. Điều này dẫn đến cạnh tranh gay gắt với nông sản thế giới. Một số nông 

sản Việt Nam không có lợi thế so sánh sẽ khó cạnh tranh do giá thành cao hơn. 

2) Ngành công nghiệp thứ 6 tại khu vực nông thôn tiếp tục phát triển, gồm 

(i) sản xuất sơ cấp (nuôi, trồng) 1
*
 x (ii) sản xuất thứ cấp (chế biến nông sản) 2

*
 

x (iii) bán hàng trực tiếp (tại chỗ và ứng dụng công nghệ 4.0), dịch vụ (nhà hàng 

nông trại, du lịch - trải nghiệm - lƣu trú nông trại) 3
*
, dẫn đến mở rộng tiêu thụ 

sản phẩm ngay tại vùng nông thôn và tạo công ăn việc làm, giá trị gia tăng và 

thu nhập ở nông thôn. Nhiều nông sản sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ 

thống siêu thị nhƣ hiện nay. 

 

Hình 1: Mô hình ngành công nghiệp thứ sáu t i vùng nông thôn 

3) Nền du lịch thứ ba, du lịch tạo "động lực“, gồm du lịch trải nghiệm 

thực tế, học tập, đào tạo, tham gia, sức khỏe, văn hóa,... sẽ phát triển mạnh mẽ 

ngoài nền du lịch thứ nhất (tự nhiên, kỳ quan thiên nhiên) và nền du lịch thứ hai 

(nền du lịch sắp đặt, nhƣ công viên, trung tâm mua sắm, cáp treo,...), lại đƣợc 

tạo điều kiện thuận lợi bởi nền kinh tế chia sẻ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi 

cho phát triển du lịch ở khu vực nông thôn, đặc biệt là những nơi có văn hóa đa 

dạng, cảnh quan đẹp nhƣ ở vùng núi Việt Nam và gắn với ngành công nghiệp 

thứ 6. 

4) Cách mạng 4.0 tiếp tục phát triển mạnh mẽ và tạo các điểm đột phá. 

Nông nghiệp thế giới tách theo 2 hƣớng: (i) Canh tác trong "nhà máy", theo 

hƣớng công nghệ cao, phù hợp với các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ lớn; (ii) 

Canh tác hữu cơ thực sự trong môi trƣờng mở, có thể phù hợp hơn với điều kiện 

đầu tƣ thấp hơn nhƣ nông dân. Nhiều loại rau nhiệt đới có thể sẽ đƣợc trồng 

bằng công nghệ cao trong các "nhà máy". Điều này dẫn đến giảm nhu cầu nhập 
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khẩu các nông sản này, trong khi đó cây ăn quả, cây lƣơng thực vẫn cần canh tác 

trong điều kiện thiên nhiên. 

5) Việt Nam hoàn thành công nghiệp hóa: Một bộ phận dân cƣ tiếp tục rời 

bỏ nông thôn đến các thành thị và khu công nghiệp dẫn đến thiếu lao động và 

động lực phát triển ở khu vực nông thôn. Điều này tiếp tục đẩy Việt Nam vào áp 

lực vƣợt bẫy thu nhập trung bình. Trong khi thu nhập ở vùng thành thị tăng 

nhanh, thu nhập vùng nông thôn, với dân số vẫn lớn hơn, chậm hơn nhiều và sẽ 

kéo thu nhập bình quân chậm lại. 

2. Ki    g iệm quốc tế tr  g triể  k ai C ƣơ g trì   mỗi  à g/xã 

một sả    ẩm 

2.1. P   g trà  Mỗi  à g một sả    ẩm (OVOP) của N  t Bả  

 Phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” (OVOP) đƣợc khởi phát từ năm 

1979 tại làng Oyama, tỉnh Oita, Nhật Bản, là cách thức đƣa nông nghiệp của 

tỉnh tăng trƣởng và phát triển. Phong trào OVOP đƣợc xây dựng dựa trên ba 

nguyên tắc chính: 

Một là “Từ địa phương tiến ra toàn cầu”.Nguyên tắc này thể hiện mục 

tiêu cao nhất của sản xuất hàng hóa nông nghiệp Nhật Bản là vƣơn mạnh ra thị 

trƣờng nông sản thế giới.Sản phẩm của OVOP đƣợc xác định ngay từ đầu là 

không những phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tại địa phƣơng, trong nƣớc mà còn 

để cạnh tranh với sản phẩm của các nƣớc khác trên thị trƣờng thế giới. Do 

đó,  chất lƣợng nông sản phải không ngừng đƣợc nâng cao, đáp ứng đƣợc nhu 

cầu, thị hiếu và tiêu chuẩn trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế. Cùng với đó, các hoạt 

động xúc tiến thƣơng mại, quảng bá sản phẩm cũng đƣợc tăng cƣờng. 

Hai là,“Tự tin - Sáng tạo”. Phong trào OVOP quan tâm đến tất cả các 

khâu của chu trình sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích những cách làm 

sáng tạo bao gồm việc nghiên cứu mẫu mã, chất liệu, quy cách đóng gói bao bì, 

cách tiếp thị, quảng bá, đƣa sản phẩm ra thị trƣờng sao cho ấn tƣợng, thu hút 

khách hàng… Chất lƣợng nông sản đƣợc đảm bảo cùng với nhiều cách thức bán 

hàng độc đáo, tiếp cận ngƣời tiêu dùng, nên đã giữ vững và mở rộng thị trƣờng 

tiêu thụ nông sản, kinh tế của các hộ nông dân, của làng xã ở Nhật Bản ngày 

càng thịnh vƣợng. 

Ba là, “Tập trung phát triển nguồn nhân lực”. Tại Nhật Bản, nông dân 

không những đƣợc đào tạo bài bản, có kiến thức về sản xuất nông nghiệp, hiểu 

biết sâu về sản phẩm, ứng dụng thành thạo khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên 

tiến vào sản xuất hàng hóa, họ còn đƣợc cung cấp những kiến thức về kinh 

doanh, về nghệ thuật marketing để có thể tự xây dựng các chiến lƣợc kinh 

doanh, cạnh tranh sản phẩm của mình. Họ còn nhận đƣợc sự hỗ trợ từ Chính 

phủ, chính quyền địa phƣơng, bằng những chính sách hiệu quả. Nhờ đó, họ tạo 

đƣợc những sản phẩm có thƣơng hiệu nhƣ: Chanh Kobosu; thịt bò Bungo; nấm 

Oita (nấm shiitake) là loại nấm thƣợng hạng ở Nhật Bản, chiếm 28% thị trƣờng 

nấm trên toàn quốc; hàng gỗ mỹ nghệ ở thị trấn Yufuin; cam, cá khô ở làng 

Yonouzu; chè và măng tre ở làng Natkatsu,… Trong 20 năm (1979-1999), 
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phong trào OVOP đã tạo ra đƣợc 329 sản phẩm với tổng doanh thu là 141 tỷ 

yên/năm (1,1 tỷ USD). 

Phong trào OVOP nhƣ một điển hình của việc phát triển ngành nghề nông 

thôn trên cơ sở tận dụng các nguồn lực địa phƣơng. Phong trào đã lan tỏa trên 

khắp đất nƣớc Nhật Bản, là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào 

sự phát triển thần kỳ của ngành nông nghiệp nói riêng cũng nhƣ nền kinh tế 

Nhật Bản nói chung. Kinh nghiệm từ phong trào OVOP đƣợc áp dụng ở nhiều 

nƣớc trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia ở châu Á và châu Phi (đến nay đã có 

43 nƣớc thực hiện Chƣơng trình này). Tại Trung Quốc có các phong trào, 

nhƣ : “Mỗi nhà máy một sản phẩm”, “Nhất thôn, nhất phẩm”, “Mỗi làng một 

báu vật” ;  tại Thái Lan có chƣơng trình OTOP, tại Philippine có phong 

trào Mỗi thị trấn một sản phẩm, tại Malaysia có phong trào Mỗi làng một sản 

phẩm, phong trào « mỗi làng một nghề ; tại Hàn Quốc có chƣơng trình « Mỗi 

làng một nhãn hiệu”, tại Inđônêsia (Đông Java) có phong trào “Trở lại làng 
quê”… 

Phong trào OVOP không chỉ đơn thuần là một phong trào phát triển sản 

phẩm dựa trên sản vật địa phƣơng mà còn tìm kiếm, thử nghiệm các sản phẩm 

mới nhằm phát huy hết tiềm năng, lợi thế tài nguyên, lịch sử, văn hóa địa 

phƣơng. Mục đích cao nhất của Phong trào này là tạo cho mọi ngƣời ở địa 

phƣơng niềm tự hào về quê hƣơng của họ, từ đó sẵn sàng đón nhận mọi thời cơ 

cũng nhƣ thách thức của quá trình hội nhập toàn cầu.  

Những kinh nghiệm về phát triển sản phẩm OVOP của Nhật Bản là quý 

giá, cần thiết phải xem xét và vận dụng hợp lý trong Chƣơng trình OCOP Quảng 

Nam giai đoạn 2021-2025. 

2.2. C ƣơ g trì   "Mỗi xã một sả    ẩm" (OTOP) của T ái La  

OTOP là Chƣơng trình khuyến khích phát triển kinh tế địa phƣơng do cựu 

thủ tƣớng Thái Lan Thaksin Shinawatra khởi xƣớng và tổ chức từ năm 2000 và 

duy trì liên tục đến ngày nay.  

Đến năm 2018, Chƣơng trình OTOP đã thu hút 25.253 chủ thể tham gia 

(57% là các hợp tác xã, 42% là các nhà sản xuất tƣ nhân, 1% các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ), doanh thu đạt 153 tỷ bahts, ký kết 33 bản ghi nhớ với 56 tổ chức 

trong và ngoài nƣớc để đẩy mạnh chƣơng trình OTOP. Thông qua Chƣơng trình, 

có 167.403 sản phẩm, phân theo 5 nhóm hàng đã đƣợc phát triển, gồm: Thực 

phẩm có 63.753 sản phẩm (38%), đồ gia dụng và lƣu niệm có 44.790 sản phẩm 

(27%), vải và quần áo có 30.096 sản phẩm (18%), sản phẩm chế biến từ thảo 

dƣợc có 20.987 sản phẩm (13%) và phần còn lại 7.778 sản phẩm (5%) là thức 

uống.Đến năm 2017, có 569 sản phẩm đạt 5 sao. 

Ở cấp tỉnh, tỉnh Chiang Mai sau 17 năm triển khai đã có 1.703 cá nhân/tổ 

chức kinh tế đăng ký OTOP. Có 4.184 sản phẩm, gồm: 386 đồ uống, 1.300 sản 

phẩm vải/may mặc, 1.145 quà lƣu niệm, 607 sản phẩm thảo dƣợc. Trung bình 

mỗi năm có 106 cá nhân/tổ chức đăng ký OTOP, tạo ra 261 sản phẩm. 
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Điểm đáng chú ý là mỗi năm Chƣơng trình OTOP có một điểm nhấn 

nhằm đƣa Chƣơng trình phát triển về chất từ thấp đến cao, nhƣ kết nối các 

ngành cùng thực hiện ngay từ những năm đầu tiên, đến nghiên cứu tìm kiếm các 

sản phẩm OTOP tiềm năng, thi sản phẩm quán quân,...và hƣớng đến hội nhập 

các nền kinh tế Asean (AEC) ngay từ năm 2012, khi AEC còn đang đƣợc đàm 

phán, hội nhập toàn cầu (2015) và marketing 4.0, đƣợc thực hiện 3 năm liền, từ 

2016-2018 (Hình 2). 

Để hỗ trợ các chủ thể tiếp tục phát triển sản phẩm, ngƣời ta phân loại sản 

phẩm OTOP theo tiêu chí giá trị gia tăng và bảo tồn văn hóa, từ đó chia sản 

phẩm thành 4 nhóm: i) Chất lƣợng cao và có thể xuất ra quốc tế (A), ii) Nhóm 

bảo tồn và nâng cao giá trị gia tăng (B), iii) Nhóm hàng đang phát triển để cạnh 

tranh (C) và iv) Nhóm cần phát triển (D).  

Các cuộc thi, đánh giá, phận hạng sản phẩm đƣợc thực hiện liên tục trong 

các năm, nhằm tôn vinh các sản phẩm chất lƣợng, nâng cao uy tín, thƣơng hiệu 

cho các sản phẩm.Ngƣời tiêu dùng có thể yên tâm về chất lƣợng các sản phẩm 

đƣợc đánh giá. Các sản phẩm OTOP có thứ hạng cao đƣợc hỗ trợ xúc tiến trong 

hệ thống xúc tiến của Chƣơng trình nhƣ: Hội chợ OTOP cấp tỉnh; Hội chợ 

OTOP cấp vùng; Thành phố OTOP; Hội chợ quốc tế OTOP; Trung tâm trƣng 

bày các sản phẩm OTOP; Trung tâm phân phối các sản phẩm OTOP,... 

 

 

Hì   2: Các c ủ đề t   tru g t e   ăm của OTOP T ái La  

Qua quá trình triển khai, OTOP Thái Lan đã tổng kết đƣợc nhiều bài học 

quí giá cho các quốc gia vận dụng OVOP, bao gồm: 

1) Các yếu tố  guy cơ và thách thức khi thực hiện OTOP 
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- Duy trì tiêu chuẩn và chất lƣợng: Các sản phẩm OTOP chủ yếu do các 

chủ thể tại khu vực nông thôn thực hiện (các hộ gia đình, tổ, HTX, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa). Do đó việc duy trì tiêu chuẩn và chất lƣợng sản phẩm có thể không 

đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, dẫn đến nguy cơ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn 

chất lƣợng nhƣ đã công bố. 

- Duy trì sản xuất liên tục cho các đơn đặt hàng khối lƣợng lớn: Do đặc 

tính các sản phẩm OTOP đƣợc phát triển từ sản vật, tri thức địa phƣơng, cũng 

nhƣ tính chất nhỏ lẻ của sản xuất hàng hóa vùng nông thôn, sau khi sản phẩm 

đƣợc đánh giá, phân hạng cao và xúc tiến sẽ có nhiều khách hàng quan tâm và 

đặt hàng để phân phối. Khi có các đơn hàng lớn, nhiều sản phẩm khó duy trì sản 

xuất liên tục với lƣợng lớn, dẫn đến sự đứt đoạn thị trƣờng, gây khó khăn cho 

phân phối, hoặc nếu cố gắng sản xuất lớn lại khó duy trì chất lƣợng. 

- Phát triển Doanh nghiệp: Do trình độ tổ chức sản xuất - kinh doanh của 

ngƣời dân ở vùng nông thôn thƣờng thấp hơn so với những doanh nghiệp lớn 

(đƣợc đào tạo đầy đủ, lại có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tốt hơn,...). Khi mở 

rộng phát triển tổ chức sản xuất kinh doanh, ngƣời dân gặp nhiều khó khăn trong 

tổ chức sản xuất, tiếp cận nguồn vốn,... 

- Mở rộng tiếp thị: Khi mở rộng tiếp thị, ngoài việc nhiều cộng đồng có 

sản phẩm gần nhƣ nhau, các sản phẩm còn có thể bị làm nhái, làm giả, dẫn đến 

việc phải bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 

- Khoa học công nghệ về thực phẩm: Các sản phẩm thuộc ngành hàng đồ 

ăn, uống cần đƣợc sản xuất trong điều kiện đủ tiêu chuẩn để bảo đảm điều kiện 

vệ sinh an toàn thực phẩm. Cần thiết phải ứng dụng các tiến bộ của khoa học 

công nghệ trong sản xuất, chế biến các sản phẩm nhóm này để bảo đảm điều 

kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2) Các hỗ trợ cần thiết: 

Ở các giai đoạn sau của Chƣơng trình, các hoạt động hỗ trợ sau đây đã 

đƣợc xác định là cần thiết, bao gồm: 

- Thiết kế bao bì, nhằm tạo ra sản phẩm có bao bì hấp dẫn, phù hợp với 

thị trƣờng và khách hàng mục tiêu. 

- Chƣơng trình đào tạo Doanh nhân cho Doanh nhân & Cán bộ tham gia 

Chƣơng trình: Các cán bộ tham gia hỗ trợ Chƣơng trình cũng nhƣ lãnh đạo các 

nhóm dân tham gia OTOP (dƣới dạng hộ gia đình, nhóm, HTX, doanh nghiệp) 

cần đƣợc đào tạo nhƣ là doanh nhân để có thể tổ chức sản xuất kinh doanh tốt 

hơn, có thể cạnh tranh trong điều kiện thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt ngày nay. 

- Thiết kế website, nhằm giới thiệu về tổ chức OTOP và thúc đẩy xúc tiến 

qua mạng. 

- Ứng dụng các tiến bộ của công nghệ trong thực phẩm để nâng cao năng 

suất, chất lƣợng sản phẩm. 
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Các kinh nghiệm của Thái Lan (đi trƣớc Việt Nam 18 năm) cần đƣợc xem 

xét và chọn lọc triển khai trong Chƣơng trình OCOP giai đoạn 2021-2025 ở tỉnh 

Quảng Nam. 

3. Tì    ì   triể  k ai C ƣơ g trì   OCOP t i Việt Nam t e  Quyết 

đị   490/QĐ-TTg 

3.1. Phát triển sản phẩm 

Đến tháng 9/2020, cả nƣớc có 63/63 UBND tỉnh đã phê duyệt, triển khai 

Đề án/ Kế hoạch thực hiện Chƣơng trình OCOP. Có 3 tỉnh thực hiện Chƣơng 

trình OCOP từ năm 2018 (Bắc Kạn, Quảng Nam, Bến Tre), có 1 tỉnh triển khai 

Chƣơng trình OCOP từ năm 2013 (Quảng Ninh). Một số địa phƣơng đã ban hành 

cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ triển khai Chƣơng trình OCOP (Quảng Ninh, 

Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Nam, Hà Nam, Nam Định, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, 

Bến Tre…). 

Đến nay, có 46 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng và có Quyết định công 

nhận cho 2.088 sản phẩm OCOP (đạt 87%  so với kế hoạch là 2.400 sản phẩm) 

của 1.220 chủ thể tham gia Chƣơng trình OCOP (gồm 370 doanh nghiệp 

(30,32%), 470 Hợp tác xã (38,52%), 25 tổ hợp tác (2,15%) và 355 cơ sở sản 

xuất/hộ kinh doanh (29,01%)), trong đó có 48 sản phẩm đề xuất 5 sao; 674 sản 

phẩm đạt 4 sao và 1.366 sản phẩm đạt 3 sao.Tổng nguồn lực huy động dự kiến 

để triển khai Chƣơng trình OCOP đạt gần 10.060 tỷ đồng. 

3.2. Ho t động xúc tiế  t ƣơ g m i, quả g bá C ƣơ g trì   OCOP 

Cấp Trung ƣơng, đã tổ chức 02 Hội chợ OCOP Quốc tế (TP.HCM, Quảng 

Ninh) và 06 hội chợ, triển lãm cấp vùng (tại Bến Tre, Hậu Giang, Hải Dương, 

Hòa Bình, Đắk Lắk, Nghệ An), kết nối, phối hợp với Tập đoàn Central Group và 

một số tỉnh (Quảng Ninh, Bến Tre, Bắc Kạn, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Hà 

Nội, Bắc Giang...) tổ chức Hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản địa 

phƣơng tại các siêu thị BigC; tổ chức Hội chợ OCOP và quảng bá văn hóa ẩm 

thực thuần Việt tại tuyến phố đi bộ của Thủ đô Hà Nội. 

Cấp tỉnh, các tỉnh, thành phố cũng đã tổ chức hàng trăm sự kiện xúc tiến 

thƣơng mại, quảng bá sản phẩm OCOP từ cấp huyện, cấp tỉnh; mở các trung 

tâm, điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP (nhƣ Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Giang, 

Bắc Kan, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Gia Lai, Đồng Tháp, Bến Tre,...). 

3.3. Hợ  tác quốc tế 

Văn Phòng NTM Trung ƣơng đã có nhiều hoạt động tăng cƣờng trao đổi 

thông tin với Hiệp hội OVOP Nhật Bản, Cục Phát triển cộng đồng Thái Lan; hỗ 

trợ các địa phƣơng tổ chức 08 đoàn công tác đi Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc cho 

hơn 100 cán bộ quản lý các cấp để học tập thêm kinh nghiệm quốc tế. Huy động 

thêm nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật triển khai Chƣơng trình OCOP từ IFAD, AFD, 

Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul. Đề xuất thiết lập mạng lƣới Kết nối phát triển sản 

phẩm ngành nghề nông thôn ASEAN theo mô hình mỗi xã, làng một sản phẩm. 
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3.4. Tồ  t i,     c ế 

- Là một chƣơng trình mới, bao quát phát triển kinh tế nông thôn trên 

nhiều lĩnh vực nên nhiều địa phƣơng lúng túng từ xây dựng Đề án cũng nhƣ tổ 

chức triển khai nên tiến độ nhìn chung còn chậm và chƣa tuân thủ đúng Chu 

trình OCOP.  

- Tuy số lƣợng sản phẩm đƣợc đánh giá, phân hạng tăng nhanh, tuy nhiên 

nhiều địa phƣơng chủ yếu tập trung lựa chọn các sản phẩm sẵn có, đã xây dựng 

đƣợc thƣơng hiệu sản phẩm của một số chủ thể đơn lẻ, có tính cộng đồng chƣa 

cao để đƣa vào tham gia Chƣơng trình OCOP và phân hạng sản phẩm, chƣa chú 

trọng đến phát triển các sản phẩm có tiềm năng theo hƣớng nâng cao chất lƣợng. 

-Hệ thống tổ chức thực hiện Chƣơng trình OCOP từ Trung ƣơng đến cấp 

tỉnh, huyện còn thiếu về số lƣợng, yếu về năng lực, chƣa đồng bộ và thống nhất 

đơn vị đầu mối nên ảnh hƣởng rất lớn đến công tác tham mƣu triển khai; bộ tài 

liệu và công tác đào tạo, tập huấn chƣa thực sự phù hợp. 

- Vai trò và sự tham gia của chính quyền cấp xã còn rất hạn chế. Nhiều 

địa phƣơng thụ động, trông chờ vào tƣ vấn, trong khi số lƣợng đơn vị tƣ vấn 

triển khai Chƣơng trình OCOP chƣa nhiều, chƣa dày dạn kinh nghiệm tƣ vấn 

triển khai Chƣơng trình; năng lực của các đơn vị tƣ vấn nhìn chung chƣa đáp 

ứng đƣợc yêu cầu, chƣa bám sát thực tiễn của từng địa phƣơng.  

4. Đị    ƣớ g C ƣơ g trì   OCOP Quả g Nam giai đ    2021-2025 

- Đƣa Chƣơng trình OCOP trở thành một chƣơng trình phát triển kinh tế 

khu vực nông thôn và đô thị của Quảng Nam. Phát triển đi vào chiều sâu, nhằm 

củng cố và phát triển các thành quả đã đạt đƣợc ở giai đoạn 2018-2020, tạo ra 

sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, phát triển thị trƣờng trên phạm 

vi toàn tỉnh; dần phát triển các sản phẩm đỉnh cao, bằng cách chọn lọc các sản 

phẩm có khả năng xuất khẩu để hỗ trợ xâm nhập thị trƣờng toàn quốc và quốc 

tế. 

- Nhà nƣớc kiến tạo đƣợc sự phát triển kinh tế - xã hội tại cộng đồng 

thông qua Chƣơng trình OCOP với trung tâm/đối tƣợng phục vụ là các tổ chức 

kinh tế của cộng đồng. Ngƣời dân đứng trong tổ chức kinh tế của chính họ (là 

các SMEs, HTX), từ đó thực sự làm chủ, phát huy sự chủ động, sáng tạo trong 

phát triển kinh tế từ những lợi thế của mỗi địa phƣơng trong cả nƣớc. Việc triển 

khai Chƣơng trình OCOP cần có sự lãnh đạo thực sự của các cấp đảng, chính 

quyền, từ tỉnh đến cơ sở, từ đó huy động sự tham gia của hầu hết các ngành, bao 

gồm: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Khoa học - Công nghệ, Y tế, Công 

thƣơng, Văn hóa - Thông tin, Thể thao - Du lịch, Kế hoạch - Đầu tƣ, Tài chính 

Tài nguyên và Môi trƣờng… các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong 

tỉnh cùng tham gia Chƣơng trình. 

- Trọng tâm của Chƣơng trình là sản phẩm, bao gồm nghiên cứu phát 

triển, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng mẫu mã, tiêu chuẩn chất lƣợng, tổ chức 
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sản xuất và xúc tiến thƣơng mại. Sản phẩm bao gồm cả sản phẩm hàng hóa và 

sản phẩm dịch vụ. 

- Vừa duy trì Chu trình thƣờng niên, thống nhất trên toàn tỉnh, khởi đầu 

bằng việc cộng đồng đề xuất ý tƣởng làm căn cứ để nhà nƣớc hỗ trợ, vừa tập 

trung giải quyết các vấn đề quan trọng của OCOP thông qua các chủ đề tập 

trung của năm, vừa phát triển sản phẩm mới thông qua Chu trình OCOP thƣờng 

niên, đồng thời củng cố và phát triển các chủ thể OCOP cũ và nâng cấp sản 

phẩm theo hƣớng mở rộng quy mô và hình thành chuỗi giá trị. 

- Các chủ thể phải nâng cao trình độ về quản lý, về ứng dụng KHCN đặc 

biệt là công nghệ 4.0 trong sản xuất, quản trị chất lƣợng và quản trị HTX/SMEs.  

- Xây dựng và triển khai các dự án (gọi là dự án thành phần) tại mỗi 

huyện và 1 dự án chung cấp tính (liên huyện), qua đó tạo ra các sản phẩm OCOP 

chất lƣợng, quy mô lớn phù hợp với nhu cầu thị trƣờng. 

P ầ  t ứ ba 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA 

ĐỀ ÁN “CHƢƠNG TRÌNH MỖI    MỘT SẢN PHẨM TỈNH QUẢNG 

NAM, GIAI ĐOẠN 2021-2025” 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG, NGUYÊN TẮC 

1. Qua  điểm 

Đƣa Chƣơng trình OCOP trở thành một chƣơng trình phát triển kinh tế 

khu vực nông thôn và đô thị của Quảng Nam trong tiến trình thực hiện xây dựng 

Nông thông mới và phát triển kinh tế tỉnh Quảng Nam. 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu tổ g quát 

- Phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho 

nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” 

trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiệnhiệu 

quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. 

- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh (tập trung phát triển 

thành phần kinh tế hợp tác và kinh tế tƣ nhân theo hƣớng cộng đồng (các HTX, 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm có 

lợi thế ở khu vực nông thôn góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hƣớng 

phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.  

- Thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp 

phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; hạn chế 

nông dân di cƣ ra thành phố, bảo vệ môi trƣờng và gìn giữ, phát triển xã hội khu 

vực nông thôn Việt Nam bền vững. 
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2.2. Mục tiêu cụ t ể 

- Phát triển sản phẩm: Củng cố, nâng cấp hơn 200 sản phẩm OCOP đã có 

từ 2018-2020, phát triển mới ít nhất 200 sản phẩm (tập trung vào đa dạng hóa, 

chế biến sâu theo chuỗi các sản phẩm chủ lực cấp huyện, tỉnh và các sản phẩm 

thế mạnh khác); Đến năm 2025, mỗi xã có tối thiểu 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao 

trở lên; Có ít nhất 5 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, đạt 5 sao, phát triển theo chuỗi 

giá trị, liên kết chặt chẽ, quy mô lớn và ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản trị 

chất lƣợng, tham gia thị trƣờng xuất khẩu. 

- Đến năm 2025, doanh số bán hàng OCOP đạt trên 300 tỉ đồng, gấp trên 

4 lần so với năm 2020; lợi nhuận đạt trên 80 tỉ đồng.Doanh thu các sản phẩm 

OCOP sau khi đƣợc công nhận năm sau tăng hơn năm trƣớc.  

- Củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia OCOP Quảng Nam: Ít 

nhất 50 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP đã có đƣợc củng 

cố, nâng cấp. Phát triển mới ít nhất 80 tổ chức kinh tế tham gia chƣơng trình 

OCOP; trong đó: 30 doanh nghiệp, 50 Hợp tác xã. 

- Duy trì Chu trình OCOP thƣờng niên: Chu trình chuẩn OCOP đƣợc duy 

trì liên tục tại cấp tỉnh và cấp huyện. Hằng năm, mỗi huyện, thị xã, thành phố có 

ít nhất 2 ý tƣởng sản phẩm mới tham gia vào Kế hoạch OCOP năm đƣợc UBND 

tỉnh phê duyệt. 

- Có hệ thống xúc tiến và quảng bá sản phẩm OCOP Quảng Nam,phát 

triển thƣơng hiệu OCOP Quảng Nam. Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phân phối, 

tiếp thị sản phẩm, qua đó nâng cao doanh số bán hàng OCOP của các tổ chức 

kinh tế. 

- Xây dựng 45 điểm bán hàng OCOP, 08 Trung tâm OCOP cấp huyện, 

01Trung tâm OCOP cấp tỉnh, 01 Trung tâm OCOP cấp vùng. 

- Phát triển nguồn nhân lực: Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cho 

100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nƣớc trong hệ thống OCOP (tỉnh, huyện, xã) 

và lãnh đạo các chủ thể tham gia OCOP. Nâng cao kỹ năng phân phối, tiếp thị 

cho đội ngũ nhân lực tham gia vào hệ thống xúc tiến và quảng bá sản phẩm 

OCOP. 

3. Đối tƣợ g,  guyê  tắc t ực  iệ  C ƣơ g trì   OCOP 

3.1. Đối tƣợ g t ực  iệ  

1) Sản phẩm:Gồm sản phẩm (hàng hoá) và sản phẩm dịch vụ có nguồn 

gốc từ địa phƣơng, hoặc đƣợc thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng miền, trên cơ 

sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, cảnh quan, nguồn 

gen, tri thức và công nghệ địa phƣơng. 
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2) Chủ thể thực hiện:Lấy chủ thể kinh tế tƣ nhân và kinh tế tập thể làm 

nòng cốt, cụ thể là các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa làm nòng cốt 

cùng với tổ hợp tác, hộ sản xuất.  

3.2. Nguyê  tắc t ực  iệ  

Tuân thủ 3 nguyên tắc của OVOP toàn cầu: 

1) Hành động địa phƣơng hƣớng đến toàn cầu: Sản phẩm có thể cạnh 

tranh trong môi trƣờng toàn cầu hóa, có khả năng cạnh tranh với sản phẩm ngoại 

nhập ngay tại địa phƣơng và đƣợc chấp nhận ở cấp độ toàn cầu. Để gia nhập vào 

thị trƣờng toàn cầu hóa, các sản phẩm cần đƣợc cải tiến, thiết kế lại cho phù hợp 

thị hiếu của ngƣời tiêu dùng toàn cầu hóa. Do vậy luôn yêu cầu cải tiến các công 

nghệ, kể cả công nghệ truyền thống, để tạo ra các sản phẩm đƣợc thị trƣờng 

chấp nhận. Để thực hiện điều này, các sản phẩm tham gia OCOP sẽ đƣợc tƣ vấn, 

hỗ trợ nâng cao chất lƣợng, hoàn thiện mẫu mã, bao bì,... và bắt buộc tham gia 

thi đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp huyện và cấp tỉnh hằng năm. 

2) Tự lực, tự tin và sáng tạo: Khi tự lực, tự tin và sáng tạo ngƣời dân sẽ có 

cách hành động phù hợp trong lựa chọn sản phẩm của địa phƣơng mình và tổ 

chức sản xuất chúng một cách hiệu quả nhất. Sự độc lập lại kích thích tính sáng 

tạo phát triển một cách tối đa trong cộng đồng dân cƣ khi tham gia Đề án. Để 

thực hiện điều này, ngƣời dân sẽ tham gia OCOP theo chu trình thƣờng niên, 

theo đó: i) sự tự lực đƣợc thể hiện bằng việc ngƣời dân khởi đầu quá trình bằng 

việc đề xuất ý tƣởng sản phẩm, triển khai bằng các nguồn lực sẵn có của mình, 

kết hợp với các nguồn lực của nhà nƣớc; ii) sự tự tin đƣợc thực hiện qua các 

hoạt động đào tạo/huấn luyện liên tục theo chu trình thƣờng niên. Khi đƣợc nâng 

cao trình độ, ngƣời dân tự tin triển khai các hoạt động phát triển và thƣơng mại 

hóa sản phẩm OCOP; iii) sự sáng tạo đƣợc thực hiện qua việc tổ chức thi đánh 

giá và xếp hạng sản phẩm hằng năm, qua đó ngƣời dân tiếp tục cải tiến sản 

phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng. 

- Nguồn nhân lực, đặc biệt là lớp trẻ, là chìa khoá quan trọng để phát triển 

nông thôn. Khi lớp trẻ địa phƣơng có động lực, đƣợc trang bị kiến thức và kỹ 

năng cần thiết, thì việc phát triển nông thôn của khu vực đó sẽ đem lại hiệu quả. 

Để thực hiện điều này, các giám đốc và chủ tịch Hội đồng quản trị của các tổ 

chức tham gia OCOP sẽ đƣợc đào tạo theo chƣơng trình đƣợc xây dựng phù 

hợp, trong suốt quá trình tham gia OCOP. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Chƣơng trình OCOP của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đƣợc triển khai trên cơ 

sở nền tảng là duy trì và củng cố các hoạt động thƣờng niên, bao gồm: Hoàn 

thiện hệ thống tổ chức; triển khai chu trình thƣờng niên; củng cố và phát triển 

các tổ chức OCOP; phát triển sản phẩm (phát triển chung (cộng đồng tự phát 

triển, nhà nƣớc hỗ trợ) và có trọng tâm (thông qua các dự án cấp tỉnh, cấp 

huyện); xúc tiến thƣơng mại. Song song với quá trình này là các chuyên đề trọng 

tâm của năm, bao gồm: Tiêu chuẩn và chất lƣợng sản phẩm; Xúc tiến thƣơng 
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mại, phát triển thƣơng hiệu OCOP; Sản phẩm xuất khẩu; OCOP 4.0 và đổi mới 

sáng tạo; Doanh nhân OCOP. Các chuyên đề này đƣợc triển khai lần lƣợt theo 

năm, nhƣng đƣợc tiếp tục duy trì liên tục ở những năm tiếp theo. 

1. K ởi độ g Đề á  OCOP 

Xây dựng kế hoạch triển khai Chƣơng trình OCOP; tổ chức Hội nghị triển 

khai Chƣơng trình OCOP giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh, huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội quan trọng là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân cấp 

tỉnh, cấp huyện, gắn với phong trào khởi nghiệp (Thanh niên và Phụ nữ khởi 

nghiệp OCOP). 

2. H à  t iệ   ệ t ố g tổ c ức OCOP Quả g Nam 

2.1. Bộ máy điều  à  , triể  k ai C ƣơ g trì   OCOP 

Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy điều hành, triển khai Chƣơng trình 

OCOP tại cấp tỉnh, huyện, xã. 

Cải tiến hồ sơ, thủ tục tham gia Chƣơng trình OCOP để tạo thuận lợi hơn 

cho Cộng đồng khi tham gia Chƣơng trình OCOP. 

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều hành Chƣơng trình OCOP: 

(1) Hệ thống cơ sở dữ liệu/phần mềm quản lý chƣơng trình (thông tin triển khai 

Chƣơng trình OCOP, thông tin sản phẩm, chủ thể sản xuất,…); (2) Phần mềm 

đánh giá, xếp hạng sản phẩm. 

2.2.  ây dự g  ệ t ố g quả   ý, giám sát c ất  ƣợ g sả    ẩm OCOP 

Tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát chất lƣợng sản phẩm OCOP 

(đã đƣợc công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP) tại cơ sở sản xuất và trên thị 

trƣờng. Nội dung kiểm tra tập trung vào sự phù hợp của sản phẩm, tình hình sản 

xuất kinh doanh so với hồ sơ đã tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 

tại kỳ đánh giá gần nhất và theo các quy định hiện hành.  

Thành phần tham gia đoàn liên ngành gồm các thành viên Tổ giúp việc 

Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP và có thể chia thành các đoàn 

chuyên ngành phù hợp với nhóm sản phẩm kiểm tra. Trong đó, sắp xếp các 

thành viên tham gia đoàn là những thành viên có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 

đơn vị quản lý chuyên ngành. Từng thành viên đoàn liên ngành chịu trách nhiệm 

về kết quả kiểm tra, giám sát những nội dung thuộc ngành quản lý. 

Kết quả kiểm tra, giám sát đƣợc Cơ quan thƣờng trực Chƣơng trình 

OCOP tổng hợp để tƣ vấn, hƣớng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh khắc phục 

các điểm không phù hợp nhằm duy trì và nâng cao chất lƣợng sản phẩm OCOP 

hoặc kiến nghị hình thức xử lý nhằm kiểm soát, đảm bảo chất lƣợng sản phẩm 

OCOP lƣu thông trên thị trƣờng. 

2.3. Kết  ối các  guồ   ực t ực  iệ  OCOP 
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Tiếp tục kết nối với các nhà tƣ vấn, đối tác OCOP, từ đó xây dựng cơ sở 

dữ liệu các đối tác OCOP, tổ chức Hội nghị đối tác OCOP thƣờng niên nhằm 

huy động nguồn vốn, hợp tác trong triển khai Chƣơng trình OCOP. 

2.4. Đà  t     â   ực 

2.4.1. Tập huấn xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh 

Tập huấn cộng đồng (đặc biệt là ngƣời có ý tƣởng sản phẩm tham gia 

Chƣơng trình đƣợc lựa chọn) về phƣơng pháp xây dựng “Phƣơng án kinh 

doanh”. Nội dung tập huấn bao gồm: Khái niệm về kinh doanh, các loại hình tổ 

chức sản xuất - kinh doanh, marketing cơ bản, sản phẩm, xây dựng kế hoạch tài 

chính và nội dung kế hoạch kinh doanh. Kết quả cần có là ngƣời dân có thể xây 

dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên ý tƣởng sản phẩm đã đƣợc duyệt. 

Tập huấn cộng đồng về phƣơng pháp triển khai kế hoạch kinh doanh. Nội 

dung tập huấn bao gồm: Chu trình hình thành doanh nghiệp/HTX; quản trị sản 

xuất, tiếp thị; nghiên cứu phát triển sản phẩm; tài chính doanh nghiệp nâng cao. 

Kết quả cần có là cộng đồng có thể triển khai kế hoạch kinh doanh. 

2.4.2. Tập huấn về hoàn thiện và phát triển sản phẩm 

Hoàn thiện sản phẩm: Tập huấn chuyên đề về TCCL sản phẩm, SHTT, 

ghi nhãn hàng hóa, QLCL và ATTP, truy xuất nguồn gốc, BVMT trong sản 

xuất,... Trọng tâm theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm, giúp cho cộng 

đồng hoàn thiện sản phẩm. 

Phát triển sản phẩm: Tập huấn cộng đồng về phƣơng pháp phát triển sản 

phẩm. Nội dung tập huấn gồm: Khái niệm chung về sản phẩm, các bƣớc phát 

triển sản phẩm mới, bao bì thực phẩm (bao gồm bao bì thực phẩm, thƣơng 

phẩm), nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn và chất lƣợng sản 

phẩm/an toàn vệ sinh bao bì thực phẩm, vòng đời sản phẩm, marketing trong 

phát triển sản phẩm mới,ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, quảng 

bá, phát triển, thƣơng mại sản phẩm,... Kết quả cần có là cộng đồng có thể phát 

triển sản phẩm dựa trên tình huống cụ thể tại cơ sở mình. 

2.4.3. Tập huấn kỹ năng bán hàng  

Nhân viên bán hàng của các tổ chức kinh tế tham gia Chƣơng trình 

OCOP, nhân viên làm việc tại các điển, trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm 

OCOP (và sản phẩm nông sản) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đƣợc đào tạo các 

kỹ năng cơ bản về tiếp thị, bán hàng (truyền thống, điện tử,…). Đƣợc cấp chứng 

chỉ sau khi hoàn thành khóa học. 

2.4.4. Tập huấn cho cán bộ quản lý, điều hành Chương trình OCOP 

Triển khai các hoạt động tập huấn và đào tạo nhằm nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nƣớc tham gia quản lý, điều 

hành Chƣơng trình OCOP. Thực hiện các khóa tập huấn ngắn hạn cấp chứng chỉ 

về: (1) Kỹ năng tuyên truyền Chƣơng trình OCOP; (2) Hình thành và tái cơ cấu 
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các HTX/doanh nghiệp; (3) Nghiên cứu và phát triển sản phẩm; (4) Tổ chức sản 

xuất; (5) Xúc tiến thƣơng mại; (6) Phƣơng pháp luận và công cụ làm việc với 

cộng đồng, cho cán bộ trong hệ thống OCOP từ cấp tỉnh, đến cấp huyện; . Các 

hoạt động bao gồm: 

- Xác định nhu cầu tập huấn bằng cách khảo sát toàn bộ đội ngũ cán bộ 

tham gia OCOP từ tỉnh đến huyện; 

- Xây dựng chƣơng trình tập huấn và mời giảng viên, ký hợp đồng với các 

giảng viên;  

- Biên soạn tài liệu tập huấn (tài liệu và bài giảng); 

- Tổ chức tập huấn, đánh giá và cấp chứng chỉ.  

Nội dung tập huấn này đƣợc thực hiện theo từng khóa, mỗi khóa một chủ 

đề (hoặc tổng hợp), đƣợc triển khai định kỳ 1 lần/năm, từ năm 2021- 2025. Các 

hoạt động này do OCOP tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Giảng viên (i) 

đến từ tổ chức tƣ vấn và (ii) các giảng viên trƣờng đại học, các nhà khoa học và 

cán bộ lãnh đạo của tỉnh. 

2.4.5. Tập huấn phát triển sản xuất kinh doanh 

Tập huấn củng cố, phát triển tổ chức kinh tế tham gia OCOP (DN và 

HTX), Tập huấn chuỗi giá trị trong Chƣơng trình OCOP. 

2.5. Rà s át   à  t iệ  cơ c ế, c í   sác  c   C ƣơ g trì   OCOP 

Xây dựng và ban hành chính sách thực hiện riêng cho Chƣơng trình 

OCOP gồm các chính sách chung cho OCOP theo chu trình OCOP và các chính 

sách theo các chuyên đề sâu của năm. 

- Thu thập văn bản chính sách hiện hành 1) thuộc các lĩnh vực: Nông - 

lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ du lịch, xúc tiến thƣơng mại trong tỉnh và 2) các 

chƣơng trình đang triển khai trong tỉnh nhƣ nông thôn mới (phát triển sản xuất), 

chuỗi giá trị,... 

- Xây dựng bản đề xuất chính sách riêng cho chƣơng trình OCOP, đối 

tƣợng hƣởng thụ là tổ chức kinh tế tham gia chƣơng trình OCOP (bao gồm các 

tổ chức, hộ gia đình tham gia sản xuất, kinh doanh, xúc tiến sản phẩm OCOP), 

các sản phẩm OCOP (thực phẩm, đồ uống, dƣợc liệu, thủ công mỹ nghệ, vải – 

may mặc và dịch vụ du lịch). Định hƣớng nhóm nội dung gồm các lĩnh vực 

gồm: Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay, phát triển vùng nguyên liệu, cơ sở hạ 

tầng phát triển sản xuất (gồm các khu vực sản xuất tập trung), ứng dụng khoa 

học công nghệ, vốn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm, xúc 

tiến thƣơng mại, xây dựng thƣơng hiệu, phân phối, chuỗi liên kết, chính sách hỗ 

trợ thuê điểm bán hàng, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên cơ sở rà soát 

các chính sách hiện có, từ đó bổ sung các chính sách mới cho Chƣơng trình 

OCOP. Cân nhắc xây dựng chính sách đặc thù cho phát triển các sản phẩm chủ 

lực cấp tỉnh, huyện,.... 
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- Tổ chức lấy ý kiến góp ý hoàn thiện chính sách bằng văn bản và hội 

thảo, đối tƣợng tham gia là đa ngành. 

- Hoàn thiện chính sách và các thủ tục cần thiết để ban hành chính sách. 

- Xây dựng, phổ biến cẩm nang các chính sách áp dụng cho Chƣơng trình 

OCOP nhằm giúp cộng đồng tiếp cận và vận dụng dễ dàng các chính sách này. 

3. Duy trì C u trì   OCOP t ƣờ g  iê  

Chu trình OCOP thƣờng niên gồm 6 bƣớc (Hình 3): Tuyên truyền về 

OCOP (liên tục trong năm), nhận ý tƣởng sản phẩm (từ tháng 2), nhận kế hoạch 

kinh doanh (từ tháng 3), triển khai kế hoạch kinh doanh (từ tháng 4), đánh giá 

xếp hạng sản phẩm (từ tháng 10-12), xúc tiến thƣơng mại (liên tục trong năm). 

Trong đó, quan trọng là bƣớc đánh giá, xếp hạng sản phẩm. 

 

Hình 3: Chu trình triển khai OCOP hằ g  ăm 

 

Tổ chức triển khai chu trình OCOP thƣờng niên, bao gồm các hoạt động 

sau: 

 1) Tuyên truyền về Chƣơng trình OCOP, phát phiếu đăng ký ý tƣởng sản 

phẩm cho cộng đồng. 

2) Nhận phiếu đăng ký sản phẩm, xét chọn các ý tƣởng sản phẩm. Quá 

trình xét chọn đƣợc thực hiện tại huyện, Cơ quan thƣờng trực OCOP tỉnhxem 

xét cập nhật danh mục sản phẩm tham gia Chƣơng trình OCOP từng năm. 

3) Tập huấn cho các đối tƣợng đăng ký sản phẩm về xây dựng kế hoạch 

kinh doanh dựa trên các ý tƣởng sản phẩm đã đƣợc chọn. Chủ yếu do OCOP 

tỉnh chủ trì. 

4) Tổ chức xét chọn hoặc thẩm định kế hoạch kinh doanh (hoặc đề án, dự 

án, phƣơng án) để xét chọn các kế hoạch kinh doanh tốt nhất hoặc làm căn cứ hỗ 

trợ theo chính sách. Chủ yếu do OCOP huyện chủ trì. 
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5) Hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh: Tập huấn phát triển sản phẩm, 

hỗ trợ phát triển sản phẩm trong quá trình cộng đồng triển khai phát triển sản 

phẩm mới và/hoặc hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm đã có thông qua các hoạt 

động tƣ vấn, tập huấn, đào tạo, học tập kinh nghiệm, xây dựng và triển khai các 

đề tài phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ,... Các hoạt động tƣ vấn 

đƣợc thực hiện bởi các cán bộ OCOP cấp huyện (sau khi đã đƣợc tập huấn), 

đƣợc triển khai song song và bám sát chu trình OCOP và theo nhu cầu của từng 

tổ chức.  

6) Tổ chức đánh giá, xếp phân hạng sản phẩm: Hàng năm, các sản phẩm 

tham gia chƣơng trình OCOP sẽ đƣợc đánh giá, xếp hạng tại cấp huyện, cấp 

tỉnh.Tại cấp tỉnh, các sản phẩm có số điểm thi cao nhất sẽ đƣợc xem xét tham 

gia phần thi hùng biệnđể lựa chọn sản phẩm OCOP tiêu biểu năm. 

7) Xúc tiến thƣơng mại: Sản phẩm có thứ hạng sao cao sẽ đƣợc ƣu tiên hỗ 

trợ xúc tiến thƣơng mại và nhiều lợi ích khác (tƣ vấn chuyên sâu hoàn thiện sản 

phẩm, tổ chức sản xuất, hỗ trợ nâng cấp chuỗi,…) 

8) Hội nghị đánh giá, tổng kết thực hiện Chƣơng trình OCOP 

- Tổ chức thƣờng kỳ, hằng năm tại cấp huyện, cấp tỉnh. 

- Nội dung: Tổng kết, kiểm điểm tình hình triển khai chƣơng trình OCOP 

tại các địa phƣơng, các tồn tại, hạn chế, giải pháp tháo gỡ,... 

4. P át triể  sả    ẩm 

4.1. P át triể  sả    ẩm mới 

Tiếp tục phát triển sản phẩm và dịch vụ mới thông qua duy trì chu trình 

OCOP thƣờng niên. 

4.2. Nâ g cấ , mở rộ g quy mô sả    ẩm cũ 

Phát triển sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh (5 sao và tiệm cận 5 sao) theo 

hƣớng đáp ứng về số lƣợng, gia tăng về giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn cao của Việt 

Nam và từng bƣớc chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu. 

Nghiên cứu, khảo sát xây dựng, triển khai các dự án phát triển sản phẩm 

chủ lực cấp tỉnh, dự kiến gồm: Tiêu Tiên Phƣớc, Đảng sâm, Quế, Lòn bon, ... 

Các nội dung trọng tâm cần củng cố gồm: Nguyên liệu, công nghệ, tiêu chuẩn, 

đa dạng hóa sản phẩm, xúc tiến thƣơng mại, ứng dụng công nghệ mới trong 

quản trị sản xuất, chất lƣợng, tiếp thị. Các dự án này đƣợc xây dựng và triển 

khai dƣới dạng “Dự án thành phần”. 

5. Củ g cố các tổ c ức ki   tế OCOP 

5.1. Củ g cố các tổ c ức ki   tế đã t am gia OCOP giai đ    1 

Hỗ trợ các chủ thể đã tham gia OCOP (có sản phẩm dự thi phân hạng và 

đánh giá (các) năm trƣớc nâng cấp về tổ chức sản xuất và kinh doanh, bao gồm: 
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1) Hình thành các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ với các nhóm, hộ 

gia đình tham gia OCOP ở các năm trƣớc.  

2) Nâng cấp, tái cơ cấu các tổ chức kinh tế tham gia OCOP các năm 

trƣớc, bằng cách hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất và kinh doanh theo 

nguyên tắc tổ chức sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu các tổ chức theo hƣớng có 

sự tham gia lớn hơn của cộng đồng, nhƣ thêm số thành viên/cổ đông, chuyển đổi 

loại hình (thành HTX, công ty cổ phần). 

3) Nâng cấp/hoàn thiện cơ sở sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn nhà sản 

xuất theo luật định, nhƣ đủ điều kiện sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng, 

thuốc Y học cổ truyền, mỹ phẩm,.... 

4) Mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh với một số HTX/DN có điều 

kiện và đủ năng lực tổ chức theo hình thức: Quy hoạch và triển khai vùng 

nuôi/trồng tập trung, mở rộng quy mô nhà xƣởng, trang thiết bị, nghiên cứu phát 

triển và đƣa vào sản xuất các sản phẩm mới trên cơ sở khai tác tối đa điều kiện 

đất đai, cơ sở vật chất (nhà xƣởng, thiết bị), nhân lực,... theo nhu cầu thị trƣờng. 

5) Kết nối các tổ chức OCOP với các nhà tƣ vấn phù hợp với ngành hàng 

và thúc đẩy các mối quan hệ đối tác này theo nguyên tắc cùng có lợi.  

5.2.  ây dự g mô  ì   điểm về sả  xuất, ki   d a   sả    ẩm 

OCOP 

Mỗi huyện cấu trúc lại 1 tổ chức kinh tế OCOP theo hƣớng bài bản, 

chuyên nghiệp về tổ chức sản xuất, phân phối, tiếp thị để tạo các Mô hình điểm 

về sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP để lan tỏa Chƣơng trình OCOP trong 

cộng đồng. 

Các chủ thể tham gia mô hình điểm đƣợc chọn từ các chủ thể đã sản xuất 

và kinh doanh các sản phẩm OCOP đã đạt 3 sao trở lên ở giai đoạn trƣớc, theo 

tiêu chí và trên nguyên tắc tự nguyện. 

Các nội dung tác động chính gồm: Cấu trúc lại mô hình kinh doanh, mô 

hình tổ chức theo luật định (HTX/DN); Ứng dụng các tiến bộ của khoa học công 

nghệ để nâng cao tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm; Nâng cấp điều kiện sản xuất; 

Tƣ vấn tại chỗ về quản trị sản xuất - kinh doanh, gồm kế hoạch sản xuất và kinh 

doanh, quản trị đầu vào, quy trình và thao tác chuẩn, hồ sơ sản phẩm, quản trị 

chất lƣợng, quản trị nhân lực, xây dựng kênh phân phối, quảng bá sản phẩm,... 

6. P át triể  t ƣơ g  iệu OCOP 

6.1. Tổ c ức x c tiế  t ƣơ g m i 

Các sản phẩm đƣợc xếp hạng và chứng nhận 3 sao trở lên đƣợc hỗ trợ xúc 

tiến thƣơng mại dƣới các hình thức: 

1) Quảng bá, tiếp thị sản phẩm 
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Trọng tâm đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá trên các 

phƣơng tiện truyền thông đại chúng: (1) Xây dựng video clip, tin bài quảng bá 

cho các sản phẩm có thứ hạng từ 3-5 sao (đƣợc thực hiện bởi báo viết, đài phát 

thanh, truyền hình, truyền thanh của tỉnh, huyện và xã); (2) Hoàn thiện câu 

chuyện sản phẩm, trong đó có clip về sản phẩm, gắn với mã QR code; (3) Phát 

sóng trên truyền hình hoặc đăng trên các trang báo, tạp chí của tỉnh, trung ƣơng; 

(4) Dựng pano, áp phích theo tuyến quốc lộ, khu dân cƣ, khu du lịch; (5) Xây 

dựng, xuất bản ấn phẩm OCOP quảng bá trên hệ thống du lịch. Thời lƣợng và 

tần số phát tin bài, video clip căn cứ theo kết quả đánh giá, xếp hạng của sản 

phẩm (3-5 sao). Các chủ thể OCOP sẽ đƣợc nhận video clip, tin bài về sản phẩm 

của mình để chủ động thực hiện các chƣơng trình tiếp thị riêng của mình. 

Hƣớng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký, tham gia giới thiệu, phân 

phối sản phẩm trên các sàn thƣơng mại điện tử tại Việt Nam nhƣ: Tiki, shopee, 

sendo, lazada, Postmart, voso,… 

Hỗ trợ, cung cấp dịch vụ Marketing online, định hƣớng áp dụng công 

nghệ 4.0 trong Marketing online, các hoạt động gồm: (1) Nghiên cứu thị trƣờng 

(Khảo sát thị trƣờng, đối thủ cạnh tranh); (2) cải tiến sản phẩm; (3) xây dựng 

chiến lƣợc phát triển sản phẩm; (4) xây dựng bộ nhận diện thƣơng hiệu (cơ sở, 

sản phẩm); (5) xây dựng Website, facebook, zalo; (6) quảng cáo, seo, PR báo trí, 

PR truyền hình,…ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, triển khai hoạt động 

marketing online. Các sản phẩm tiêu biểu/chủ lực cấp tỉnh đƣợc lựa chọn hỗ trợ 

một số hoạt toàn bộ các dịch vụ trên bởi đơn vị tƣ vấn có năng lực, kinh nghiệm 

nhằm phát triển thƣơng hiệu các sản phẩm chủ lực qua đó làm tăng doanh thu 

cho chủ thể sản xuất kinh doanh, là mô hình học tập để nhân rộng cho các sản 

phẩm khác và góp phần phát triển thƣơng hiệu OCOP Quảng Nam. 

Tổ chức các cuộc thi hùng biện giới thiệu về sản phẩm trong các kỳ thi 

với sản phẩm dự kiến đạt 5 sao có truyền hình trực tiếp. Mời những cá nhân nổi 

tiếng của tỉnh làm đại sứ nhãn hiệu cho các sản phẩm đạt 4, 5 sao. 

Các hoạt động quảng bá phải đƣợc thực hiện với một thông điệp truyền 

thông phù hợp và nhất quán, nhƣ “OCOP là tử tế” hoặc “OCOP là đặc sản”, 

“OCOP là niềm tự hào”,… 

2) Kết nối thị trƣờng 

Tham gia các Hội chợ trong nƣớc và quốc tế, kết nối các tổ chức sản xuất 

sản phẩm OCOP với các đối tác phân phối. 

Tổ chức các đoàn xúc tiến thƣơng mại cấp tỉnh hoặc các doanh nghiệp 

mang sản phẩm OCOP tiêu biểu (tùy thị trƣờng) đến giới thiệu tại các thị trƣờng 

trong nƣớc và quốc tế. 

Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm OCOP Quảng Nam với các 

tỉnh thành trong cả nƣớc. 

3) Tổ chức sự kiện hội chợ, triển lãm 
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- Hội chợ OCOP thƣờng niên đƣợc tổ chức thƣờng niên 1 lần/năm, tập 

trung vào vào sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh, chủ đề theo từng năm. 

- Lồng ghép các gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong các 

hội chợ thƣơng mại tại các địa phƣơng. 

- Triển lãm sản phẩm OCOP tiêu biểu tại các sự kiện văn hóa, kinh tế, 

chính trị của tỉnh. 

4) Khảo sát, thu thập, phân tích, dự báo thị trƣờng 

Thông tin thị trƣờng đƣợc thu thập từ: Hệ thống cán bộ quản lý OCOP các 

cấp (tỉnh, huyện, xã), hệ thống cơ sở dữ liệu OCOP (đƣợc toàn hệ thống cập 

nhật thƣờng xuyên), từ các cơ quan/tổ chức liên quan,… 

Thông tin thu thập đƣợc tổng hợp, phân tích dựa trên cả 3 yếu tố cung - 

cầu - cạnh tranh làm cơ sở dự báo nhu cầu tiêu dùng, xu hƣớng thị trƣờng, kết 

nối thị trƣờng mới,… góp phần định hƣớng sản xuất kinh doanh cho các sản 

phẩm OCOP. 

6.2. Củng cố hệ thố g cơ sở h  tầng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP 

- Củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP hiện 

có (17 Điểm, 02 Trung tâm OCOP), phát triển mới gồm: 01 Trung tâm OCOP 

vùng (cấp quốc gia), 02 Trung tâm OCOP cấp tỉnh, 05 Trung tâm OCOP cấp 

huyện và 40 Điểm OCOP tại các siêu thị, khu dân cƣ lớn, tại cơ sở lƣu trú, nhà 

hàng, tại cơ sở sản xuất,... (Phụ lục 10). 

- Xây dựng quy trình, văn hóa giới thiệu, bán sản phẩm OCOP Quảng 

Nam tại hệ thống cơ sở giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. 

7. Triể  k ai các c ủ đề t   tru g của  ăm 

7.1. Tiêu c uẩ  và c ất  ƣợ g sả    ẩm (2021-2025) 

Khảo sát thực trạng, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nâng cao 

chất lƣợng sản phẩm OCOP, gồm các hoạt động chủ yếu: 

- Tuyền truyền, tập huấn về triển khai áp dụng tiêu chuẩn vùng nguyên 

liệu (VietGAP, hữu cơ,…), cơ sở chế biến (ISO, HACCP, GMP,…) 

- Xác định các sản phẩm cần hoàn thiện tiêu chuẩn và nâng cấp chất 

lƣợng (đề xuất của cộng đồng, thông qua cuộc thi đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP,…) 

- Kết nối các nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng hoàn thiện công bố tiêu 

chuẩn chất lƣợng ở và các thủ tục liên quan đến lƣu hành sản phẩm. 

- Nâng cao chất lƣợng sản phẩm sản phẩm OCOP thông qua các hoạt 

động nâng cấp tiêu chuẩn chất lƣợng, ứng dụng công nghệ mới, ứng dụng hệ 

thống quản lý chất lƣợng sản phẩm trong các tổ chức kinh tế OCOP,... 
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- Xây dựng dự án/chƣơng trình hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn/hệ thống quản 

lý chất lƣợng tiên tiến (do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện). 

- Tổ chức, triển khai hệ thống thanh tra, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm OCOP. 

- Đào tạo kỹ năng quản trị chất lƣợng cho đội ngũ lãnh đạo các tổ chức OCOP. 

7.2.   c tiế  t ƣơ g m i,   át triể  t ƣơ g  iệu OCOP (2022-2025) 

Khảo sát thực trạng, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động xúc tiến 

thƣơng mại một cách sâu rộng, gồm các hoạt động chủ yếu: 

- Hoàn thiện thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu OCOP Quảng Nam: (1) 

Bộ nhận diện văn phòng (danh thiếp, phong bì thƣ, tiêu đề thƣ, thẻ cán bộ 

OCOP, đồng phục); (2) Bộ nhận diện ngoài trời (Pano, áp phích, băng rôn,…); 

(3) Bộ nhận diện Marketing (Nâng cấp và duy trì Website OCOP Quảng Nam, 

facebook fanpage OCOP Quảng Nam, Catalogue sản phẩm OCOP tiêu biểu, 

video/phóng sự về mô hình điểm sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP,…). 

- Xây dựng mạng lƣới thông tin thị trƣờng sản phẩm OCOP (cung, cầu, 

cạnh tranh), đƣợc cập nhật thƣờng xuyên, có thể truy cập rộng rãi. 

- Nâng cấp hệ thống các điểm giới thiệu, mở trung tâm (gian hàng, điểm) 

bán hàng OCOP tại Hội An, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 

nhiều nơi khác. 

- Tổ chức hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm OCOP, kết nối sản 

phẩm OCOP với du lịch tại địa phƣơng. 

- Quảng bá trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng ở trung ƣơng và tỉnh 

Quảng Nam,… 

- Đào tạo kỹ năng quản trị phân phối và xúc tiến cho đội ngũ lãnh đạo các 

tổ chức OCOP. 

- Thông tin, tuyên truyền về phát triển thƣơng hiệu OCOP trong và ngoài 

tỉnh để mỗi cá nhân/chủ thể tham gia Chƣơng trình OCOP là một đại sứ phát 

triển thƣơng hiệu OCOP. 

7.3. Sả    ẩm xuất k ẩu (2023-2025) 

Khảo sát thực trạng, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm có thể 

tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm đạt 4 sao, 5 sao, gồm các hoạt 

động chủ yếu: 

- Lựa chọn từ các sản phẩm tiêu chuẩn 4 sao, 5 sao của tỉnh có tiềm năng 

xuất khẩu. 

- Tiếp cận thị trƣờng quốc tế, xác định nhu cầu, hàng rào kỹ thuật của 

từng thị trƣờng tiềm năng, từ đó hoàn thiện, cải tiến (sản phẩm, cơ sở sản xuất, 

thủ tục pháp lý,…) để đáp ứng thị trƣờng đích. 

- Xây dựng và triển khai các dự án sản phẩm xuất khẩu với các nội dung 

trọng tâm: (1) Nâng cấp sản phẩm (nâng cấp thiết kế bao bì, tiêu chuẩn hóa chất 
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lƣợng, câu chuyện sản phẩm), (2) nâng cấp chuỗi giá trị (nguồn nguyên liệu, liên 

kết chuỗi, áp dụng KHCN, phân phối, tiếp thị,...), (3) xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hoặc kết nối với hệ thống quản lý, truy xuất 

nguồn gốc của tỉnh để liên thông với quốc gia, quốc tế,... 

- Xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm OCOP chủ lực/tiêu biểu của tỉnh. 

7.4. OCOP 4.0 và đổi mới sá g t   (2024-2025) 

Khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 và đổi mới sáng tạo trong 

các tổ chức kinh tế tham gia OCOP, từ đó lập kế hoạch và triển khai các hoạt 

động thích hợp, gồm: 

- Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP 

đáp ứng nhu cầu khách hàng trong thời kỳ mới. 

- Khuyến khích, tìm kiếm, lựa chọn các ý tƣởng đổi mới sáng tạo để thiết 

lập mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

sản phẩm OCOP.  

Các hoạt động này đƣợc ƣu tiên huy động các nguồn lực ở cấp tỉnh, cấp 

huyện để hỗ trợ triển khai. 

7.5. Doanh nhân OCOP (2025) 

Tìm kiếm, lựa chọn các mô hình sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP 

tiêu biểu của tỉnh. Tổ chức hội thi (xây dựng tiêu chí, quy chế, thể lệ, giải 

thƣởng,…) nhằm xác định và tôn vinh các Doanh nhân OCOP của tỉnh Quảng 

Nam. 

8. Các dự á  t à     ầ    ằm k ai t ác t ế m    của  ô g  g iệ  - 

 ô g t ô  Quả g Nam 

Xây dựng và triển khai các dự án thành phần nhằm khai thác thế mạnh 

của nông nghiệp - nông thôn Quảng Nam (về thủy sản, lâm sản, dƣợc liệu và 

cảnh quan - văn hóa đặc sắc). Mỗi dự án có thể do 1 đến nhiều chủ thể tham gia 

và tạo ra nhiều sản phẩm OCOP.Các dự án thành phần bao gồm: 

8.1. Dự á  t à     ầ  cấ   uyệ  

Xây dựng và triển khai ít nhất 1 dự án phát triển sản phẩm chủ lực/1 

huyện. 

Một số dự án phát triển sản phẩm chủ lực cấp huyện, gồm: 

1) Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ Đảng sâm: Dự kiến tạo ra 3-5 sản 

phẩm. 

2) Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ Quế Trà My: Dự kiến tạo ra 5-7 sản 

phẩm. 

3) Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ quả Lòn bon: Dự kiến tạo ra 3-5 sản 

phẩm. 
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4) Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ Đậu phộng: Dự kiến tạo ra 3-5 sản 

phẩm.  

5) Dự án phát triển sản phẩm từ sâm Ngọc Linh tại Nam Trà My: Dự kiến 

tạo ra 8-10 sản phẩm. 

Tùy tình hình triển khai, cấp huyện có thể đề xuất bổ sung sản phẩm chủ 

lực, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục dự án sản phẩm chủ lực. Các 

dự án phát triển sản phẩm chủ lực kêu gọi các doanh nghiệp đầu tƣ, nhà nƣớc có 

cơ chế, chính sách khuyến khích. 

8.2. Dự á  t à     ầ  cấ  tỉ   ( iê   uyệ ) 

Xây dựng và triển khai Dự án phát triển Trục du lịch Quảng Nam. Dự án 

đƣợc triển khai nhằm khai thác thế mạnh về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, nông 

sản, thảo dƣợc của tỉnh, trên cơ sở kết nối các chủ thể đã có và phát triển thêm 

các chủ thể mới theo trục không gian: Hội An, Tam Kỳ (Tam Thanh), Hồ Phú 

Ninh, Tiên Phƣớc, Nam Trà My, Tu Mơ Rông (Kom Tum), Nam Giang, Tây 

Giang). 

Dự án này tạo ra sản phẩm hàng hóa (mỗi huyện 5-7 sản phẩm) và sản 

phẩm dịch vụ, gồm du lịch trải nghiệm văn hóa, nông nghiệp tại cộng đồng (mỗi 

huyện ít nhất 1 điểm) và điểm dừng chân, quảng bá và giới thiệu sản phẩm (theo 

mô hình tham khảo của thị trấn Showa Nhật Bản). 
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P ầ  t ứ tƣ 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

I. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

Chƣơng trình OCOP giai đoạn 2021-2025 đƣợc triển khai từ tháng 1/2021 

đến tháng 12/2025 với 10 nhóm nội dung theo khung tiến độ triển khai nhƣ sau: 

TT H  t độ g c í   Kết quả cầ  đ t 
T ời gia  t ực 

 iệ  

1 

K ởi độ g Đề á  (Hội 

nghị triển khai Chƣơng 

trình OCOP-QNa toàn 

tỉnh) 

Giới thiệu tổng thể OCOP-

QNa, thống nhất quan điểm 

chỉ đạo, cách thức triển khai 

tại các cấp 

Quý 1/2021 

2 

Kiệ  t à   ệ t ố g quả  

 ý, điều  à   C ƣơ g 

trình OCOP - QNa 

Hệ thống quản lý, điều hành 

Chƣơng trình OCOP - QNa 

đƣợc kiện toàn, phù hợp với 

giai đoạn 2021-2025 

Quý 1-3/2021 

2.1 

Kiện toàn tổ chức nhân sự, 

quy chế hoạt động cấp 

tỉnh, huyện, xã 

Bộ máy quản lý điều hành 

OCOP các cấp đƣợc kiện 

toàn ở các cấp (tỉnh, huyện, 

xã) 

Quý 1-2/2021 

2.2 

Xây dựng Sổ tay hƣớng 

dẫn triển khai chƣơng trình 

OCOP - QNa giai đoạn 

2021-2025 

Bộ tài liệu hƣớng dẫn triển 

khai chƣơng trình OCOP 

Quảng Nam giai đoạn 2021-

2025 (chu trình, bộ tiêu chí, 

hoàn thiện sản phẩm, phát 

triển sản xuất,…) 

Quý 1-2/2021 

2.3 
Củng cố hệ thống đối tác 

OCOP 

Mạng lƣới đối tác OCOP 

đƣợc củng cố, lựa chọn. Tăng 

cơ hội hợp tác, phối hợp phát 

triển sản xuất, triển khai 

Chƣơng trình OCOP 

Quý 2-3 hàng 

năm 

3 

Đá   giá t ực tr  g, đề 

xuất  ội du g   át triể  

sả    ẩm c ủ  ực 

Ít nhất 05 sản phẩm thế 

mạnh/chủ lực đƣợc nghiên 

cứu, khảo sát, có nội dung, 

chiến lƣợc phát triển cụ thể, 

khả thi 

Quý 2-4/2021 

4 
Triể  k ai c u trì   

OCOP t ƣờ g  iê  

Chu trình OCOP đƣợc triển 

khai hằng năm, đúng nguyên 

tắc, quy định 
 

4.1 
Hội nghị Ban Điều hành 

chƣơng trình OCOP-QNa 

Kế hoạch và nhiệm vụ trọng 

tâm của năm đƣợc thống nhất 

Quý 1 hàng 

năm 

4.2 
Xây dựng kế hoạch thực 

hiện, báo cáo tổng kết 

Kế hoạch triển khai Chƣơng 

trình OCOP hàng năm ở cấp 

Quý 4 hàng 

năm 
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TT H  t độ g c í   Kết quả cầ  đ t 
T ời gia  t ực 

 iệ  

tỉnh, huyện 

4.3 Triển khai theo chu trình 

Chƣơng trình OCOP đƣợc 

triển khai đúng đúng Chu 

trình, nguyên tắc 

Hàng năm 

4.3.1 Tuyên truyền 

Ngƣời dân tại các thôn bản 

biết, hiểu về OCOP, có mẫu 

đăng ký sản phẩm, biết nộp ở 

đâu, khi nào hết hạn 

Hàng năm 

4.3.2 Nhận ý tưởng sản phẩm  

Các ý tƣởng sản phẩm đƣợc 

sàng lọc, chấp nhận; đƣợc 

hƣớng dẫn khi không đƣợc 

chấp nhận 

Hàng năm 

4.3.3 

Nhận phương án kinh 

doanh(Kiểm tra, hướng 

dẫn, tiếp nhận và xét chọn 

kế hoạch kinh doanh) 

Các PAKD đƣợc sàng lọc, 

chấp nhận; đƣợc thẩm định 

với các PAKD có hỗ trợ ngân 

sách nhà nƣớc; đƣợc hƣớng 

dẫn khi không đƣợc chấp 

nhận 

Hàng năm 

4.3.4 

Triển khai kế hoạch kinh 

doanh (cộng đồng chủ 

động triển khai; OCOP 

tỉnh, huyện, Tư vấn, hỗ 

trợ) 

(1) Ngƣời dân vƣợt qua các 

khó khăn nhờ các tƣ vấn, chỉ 

dẫn và kết nối sử dụng nguồn 

lực. (2) Các sản phẩm đã 

đăng ký có thể tham gia đánh 

giá và dự thi; (3) Kết hợp 

kiểm tra, giám sát chất lƣợng 

sản phẩm OCOP 

Hàng năm 

 
Cấp huyện 

Tƣ vấn, hƣớng dẫn, giải 

quyết các thủ tục pháp lý 

trong phạm vi cấp huyện,… 

Hàng năm 

 
Cấp tỉnh 

Tƣ vấn tại chỗ, chủ 

động/phối hợp với các ngành 

và tƣ vấn giải quyết khó khăn 

của cộng đồng 

Quý 1 hàng 

năm 

4.3.5 
Đánh giá, xếp hạng sản 

phẩm 

Toàn bộ sản phẩm đăng ký 

đƣợc đánh giá và phân hạng 

theo tiến trình 2 cấp: Cấp 

huyện, cấp tỉnh  

Quý 4 hàng 

nƣam 

4.3.6 Xúc tiến thương mại   
Liên tục, hàng 

năm 

5 
Đà  t  , t    uấ    át 

triể   guồ    â   ực 
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TT H  t độ g c í   Kết quả cầ  đ t 
T ời gia  t ực 

 iệ  

5.1 

Tập huấn xây dựng 

Phƣơng án kinh doanh, 

triển khai Phƣơng án kinh 

doanh, phát triển sản phẩm 

Ngƣời dân có thể xây dựng 

kế hoạch kinh doanh dựa trên 

ý tƣởng sản phẩm đã đƣợc 

duyệt 

Quý 1 hàng 

năm 

5.2 

Tập huấn củng cố, phát 

triển tổ chức kinh tế tham 

gia OCOP (DN và HTX) 

Cán bộ quản lý các tổ chức 

kinh tế nắm đƣợc nội dung, 

có thể áp dụng tại cơ sở của 

mình 

Quý 2 hàng 

năm 

5.3 
Tập huấn chuỗi giá trị 

trong Chƣơng trình OCOP 

Cán bộ quản lý các tổ chức 

kinh tế, Cán bộ OCOP 

nguyên tắc, nội dung chuỗi 

giá trị trong OCOP, có thể áp 

dụng tại cơ sở, địa phƣơng 

mình 

Quý 3 hàng 

năm 

5.4 

Tập huấn chuyên đề về 

TCCL sản phẩm, SHTT, 

ghi nhãn hàng hóa, QLCL 

và ATTP, truy xuất nguồn 

gốc, BVMT trong sản xuất 

(1) Cán bộ quản lý các tổ 

chức kinh tế biết đƣợc các 

quy định về hoàn thiện sản 

phẩm, điều kiện sản xuất để 

áp dụng tại cơ sở; (2) Cán bộ 

OCOP nắm đƣợc các nội 

dung để tƣ vấn, hƣớng dẫn 

cộng đồng 

Quý 2 hàng 

năm 

5.5 
Tập huấn kỹ năng bán 

hàng/thƣơng mại điện tử 

Nhân sự kinh doanh tại các tổ 

chức kinh tế nắm đƣợc các 

kỹ năng cơ bản, có thể áp 

dụng trong tình huống cụ thể 

của mình 

Quý 3 hàng 

năm 

5.6 

Tập huấn cho đội ngũ cán 

bộ tham gia quản lý, điều 

hành Chƣơng trình OCOP 

Cán bộ quản lý OCOP nắm 

đƣợc các nghiệp vụ về quản 

lý, điều hành Chƣơng trình 

OCOP, tƣ vẫn hỗ trợ cộng 

đồng trong quá trình triển 

khai OCOP 

Quý 1 hàng 

năm 

6 P át triể  sả    ẩm   
 

6.1 
Nâng cấp, phát triển sản 

phẩm 

Sản phẩm đã có đƣợc nâng 

cấp phát triển, sản phẩm mới 

đƣợc hoàn thiện khi tham gia 

Chƣơng trình OCOP 

Hàng năm 

6.2 

Xây dựng và triển khai các 

dự án phát triển sản phẩm 

chủ lực 

Các dự án đƣợc triển khai, 

tạo ra các sản phẩm chủ lực, 

5 sao 

Quý 1/2021-

2025 
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TT H  t độ g c í   Kết quả cầ  đ t 
T ời gia  t ực 

 iệ  

6.3 

Xây dựng và triển khai Dự 

án phát triển Trục du lịch 

Quảng Nam 

Dự án đƣợc triển khai, tạo ra 

ít nhất 5 sản phẩm dịch vụ du 

lịch tại cộng đồng 

Quý 1/2022-

2025 

7 
P át triể  tổ c ức ki   

tế 
  

 

7.1 

Hỗ trợ thành lập mới tổ 

chức kinh tế tham gia Đề 

án OCOP 

Các tổ chức kinh tế mới đƣợc 

hỗ trợ thành lập theo quy 

định 

Hàng năm 

7.2  Chi chuyên gia tƣ vấn   

Các tổ chức kinh tế đƣợc tƣ 

vấn, hỗ trợ nâng cấp, phát 

triển, hiệu quả, dần theo 

hƣớng chuyên nghiệp 

Quý 1/2022-

2025 

7.3 

Ứng dụng công nghệ xây 

dựng Mô hình điểm về sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm 

OCOP  

Tạo ít nhất 5 mô hình điểm 

về sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm OCOP để lan tỏa 

Chƣơng trình OCOP trong 

cộng đồng 

Quý 1/2022-

2025 

8 Các c ủ đề  ăm   
 

8.1 
Tiêu chuẩn và chất lƣợng 

sản phẩm (2021-2025) 

30% các chủ thể sản xuất sản 

phẩm OCOP áp dụng tiêu 

chuẩn/hệ thống quản lý chất 

lƣợng tiên tiến đƣợc 

Quý 1/2021-

2025 

8.2 

Xúc tiến thƣơng mại, phát 

triển thƣơng hiệu OCOP 

(2022-2025) 

Ít nhất 10 sản phẩm OCOP 

tiêu biểu đƣợc xây dựng 

thƣơng hiệu, có kênh phân 

phối, hoạt động hiệu quả làm 

mô hình học tập, lan tỏa 

trong OCOP 

Quý 1/2022-

2025 

8.3 
Sản phẩm xuất khẩu 

(2023-2025) 

Ít nhất 5 sản phẩm OCOP 

đƣợc xuất khẩu ra quốc tế 

Quý 1/2023-

2025 

8.4 
OCOP 4.0 và đổi mới sáng 

tạo (2024-2025) 

Có ít nhất 2 mô hình ứng 

dụng công nghệ 4.0 và đổi 

mới sáng tạo trong OCOP 

Quý 1/2024-

2025 

8.5 Doanh nhân OCOP (2025) 
Doanh nhân OCOP đƣợc lựa 

chọn, tôn vinh 
Quý 1/2025 

9 

Học  ỏi ki    g iệm 

triể  k ai c ƣơ g trì   

OCOP  

Trong nƣớc (tại các tỉnh tiêu 

biểu trong công tác triển khai 

Chƣơng trình OCOP) 

Quý 1/2022, 

1/2024 

10 

Giám sát, đá   giá, tổ g 

kết t ực  iệ  C ƣơ g 

trình OCOP 
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TT H  t độ g c í   Kết quả cầ  đ t 
T ời gia  t ực 

 iệ  

10.1 
Giám sát, đánh giá, sơ kết 

bài học kinh nghiệm 

Nội dung Chƣơng trình 

OCOP đƣợc giám sát triển 

khai theo kế hoạch; Kết quả 

thực hiện, tồn tại, hạn chế, 

giải pháp, bài học kinh 

nghiệm,… 

Quý 4 hàng 

năm 

10.2 
Hội nghị sơ kết, tổng kết 

về OCOP-QNa (tại tỉnh) 

Hội nghị đƣợc triển khai ở 

quy mô toàn tỉnh, tổng kết 

các kết quả đạt đƣợc, định 

hƣớng triển khai trong năm 

tiếp và giai đoạn 

Quý 4 hàng 

năm 

Hàng năm, Cơ quan điều thƣờng trực Chƣơng trình OCOP các cấp xây 

dựng, trình ban hành kế hoạch triển khai chi tiết năm làm cơ sở triển thực hiện 

theo nội dung, mục tiêu chung của Đề án. 

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Tổ g ki     í t ực  iệ  

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là: 423.300 triệu đồng; trong đó: 

- Kinh phí từ Ngân sách Nhà nƣớc: 123.100 triệu đồng (chiếm 29,1 % 

tổng kinh phí đề án) (Phụ lục 11); trong đó: 

+ NSNN hỗ trợ quản lý, triển khai theo Chu trình OCOP: 81.359 triệu 

đồng. 

+ NSNN hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:41.741 triệu đồng (Xúc 

tiến thƣơng mại 21.266 triệu đồng; Đánh giá thực trạng, đề xuất nội dung phát 

triển SP chủ lực 510 triệu đồng; Triển khai các Dự án sản phẩm chủ lực 9.600 

triệu đồng; Các chủ đề năm 8.300 triệu đồng; Phát triển tổ chức kinh tế 1.564 

triệu đồng; Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều hành Chƣơng trình 

OCOP 500 triệu đồng). 

- Kinh phí do cộng đồng huy động: 300.200 triệu đồng (chiếm 70,9% tổng 

kinh phí đề án (Phụ lục 12). 

2. Nguồ  vố , cơ cấu  guồ  vố  

- Nguồn vốn ngoài ngân sách, bao gồm: Vốn của các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ sản xuất tự huy động, nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn 

vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ Chƣơng trình OCOP. 

- Nguồn vốn ngân sách, bao gồm: Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chƣơng 

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

sách tỉnh, khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thƣơng mại 

và các nguồn vốn lồng ghép trung ƣơng và địa phƣơng khác, cụ thể: 
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+ Chƣơng trình OCOP (ngân sách trung ƣơng) và phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị và phát triển ngành nghề nông thôn: 50.000 triệu đồng. 

+ Ngân sách tỉnh (hỗ trợ trực tiếp): 50.100 triệu đồng. 

+ Nguồn vốn lồng ghép khác: (1) Ngân sách Khoa học công nghệ tỉnh: 

10.600 triệu đồng  (2) Khuyến công, khuyến nông, xúc tiến thƣơng mại, văn hóa 

- thể thao - du lịch… : 12.400 triệu đồng. 

P ầ  t ứ  ăm 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tuyê  truyề   â g ca       t ức 

Xác định đây là giải pháp quan trọng trong triển khai thực hiện OCOP 

Quảng Nam, hoạt động tuyên truyền cần đƣợc chú trọng, với các đối tƣợng: 

(1) Các cấp ủy, chính quyền các cấp 

Quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa, nguyên tắc của Chƣơng trình OCOP, 

chu trình OCOP thƣờng niên; cần triển khai thực hiện lâu dài và thƣờng xuyên. 

Cần đƣa Chƣơng trình OCOP vào Nghị quyết của cấp ủy; có trong kế hoạch, 

chƣơng trình công tác chỉ đạo trọng tâm của chính quyền địa phƣơng. 

Trách nhiệm: OCOP tỉnh, OCOP huyện, Sở Thông tin - truyền thông, các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng, các Hội, Đoàn thể… 

(2) Cộng đồng 

Thông tin, tuyên truyền về nội dung Chƣơng trình OCOP, Chu trình 

OCOP, bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, những thành tựu và kết 

quả thực hiện Chƣơng trình; những gƣơng điển hình tiên tiến và mô hình sản 

xuất tiêu biểu trong tổ chức sản xuất, phát triển thị trƣờng, ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm khu vực nông 

nghiệp, nông thôn. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vƣớng mắc và những bất 

cập, tồn tại trong quá trình triển khai Chƣơng trình OCOP ở các địa phƣơng. 

Việc thông tin, tuyên truyền đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, liên tục qua hệ 

thống các phƣơng tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cấp xã, thôn; trang web 

của Chƣơng trình OCOP, dƣới dạng bản tin, chuyên đề, câu chuyện gắn với hình 

ảnh, khẩu hiệu cụ thể. 

 Trách nhiệm: OCOP tỉnh, OCOP huyện, cơ quan truyền thông của tỉnh, 

huyện, xã. 

2. Kiệ  t à   ệ t ố g v    à   C ƣơ g trì   OCOP 

Kiện toàn hệ thống chỉ đạo điều hành, thực hiện Chƣơng trình OCOP từ 

tỉnh đến cơ sở (theo3 cấp: Tỉnh - Huyện - Xã), bao gồm: 

(1) Cơ cấu nhân sự cấp tỉnh 

- Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thƣờng trực triển khai Chƣơng 

trình OCOP.  



 
 

49 

 

- Chi Cục PTNT là cơ quan tham mƣu chuyên môn, nghiệp vụ về OCOP 

cho Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thƣờng trực của BCĐ các Chƣơng trình 

MTQG tỉnh), trƣớc mắt cần củng cố đủ mạnh để tham mƣu, giúp việc có hiệu 

quả đối với Chƣơng trình OCOP. Về lâu dài cần nghiên cứu theo hƣớng trong 

cơ cấu tổ chức có 3 tổ nghiệp vụ chuyên sâu: (1) Tổ nghiệp vụ Phát triển sản 

phẩm và Phát triển DN/HTX; (2) Tổ nghiệp vụ Xúc tiến Thƣơng mại và Truyền 

thông; (3) Tổ hành chính và tổng hợp thông tin. Mỗi tổ có 2-5 ngƣời gồm: 1-2 

cán bộ chuyên trách và 1-3 cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ kiêm nhiệm từ Sở KHCN 

(2-3 ngƣời), Sở Nông nghiệp (1-2 ngƣời: Chi cục Quản lý Nông lâm và Thủy 

sản), Sở Y tế (1-2 ngƣời), Sở Công Thƣơng (1 ngƣời), Sở Thông tin và Truyền 

thôn (1 ngƣời), Liên minh HTX (1 ngƣời, tham gia Tổ nghiệp vụ Phát triển sản 

phẩm và Phát triển DN/HTX). 

(2) Cơ cấu nhân sự cấp huyện 

- Lồng ghép nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Cơ 

quan thƣờng trực là Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế (gọi tắt là 

thƣờng trực Chƣơng trình OCOP cấp huyện). 

- Thành lập Tổ OCOP: Có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách, 2-3 cán bộ kiêm 

nhiệm, thuộc Cơ quan thƣờng trực. 

(3) Nhân sự cấp xã: Cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp - phát triển 

nông thôn, thực hiện nhiệm vụ tham mƣu, triển khai Chƣơng trình MTQG xây 

dựng NTM và Chƣơng trình OCOP. 

(4) Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm ở các cấp tỉnh, 

cấp huyện tại mỗi kỳ đánh giá. Hội đồng có chức năng đánh giá, xếp hạng các 

sản phẩm OCOP theo bộ tiêu chí OCOP. 

Khuyến khích bộ máy chỉ đạo, điều hành các cấp phân công cụ thể cho 

thành viên trong bộ máy chỉ đạo, điều hành phụ trách theo từng địa bàn, một 

lĩnh vực công tác cụ thể và có lịch sinh hoạt cụ thể. 

Chức năng của hệ thống này là chỉ đạo và điều hành toàn bộ các hoạt 

động của Chƣơng trình OCOP tại cấp tƣơng ứng của mình, có quy chế hoạt 

động cụ thể.Các nhân sự tại mỗi vị trí công tác đều phải có bản mô tả công việc 

và KPI (chỉ số đánh giá công việc). 

3. Củ g cố  ệ t ố g tƣ vấ , đối tác  ỗ trợ t ực  iệ  C ƣơ g trì   

OCOP 

3.1. Hệ t ố g tƣ vấ  OCOP 

Tƣ vấn OCOP là các tổ chức/cá nhân (doanh nghiệp, viện, trƣờng đại học) 

có kinh nghiệm và năng lực tƣ vấn toàn diện (hoặc lĩnh vực cụ thể) các hoạt 

động của Chƣơng trình OCOP. Cấp huyện có thể chọn một đến nhiều tƣ vấn 

hoặc tự tổ chức thực hiện. 
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Trách nhiệm của tƣ vấn: Xây dựng và triển khai một, một số hoặc toàn bộ 

các hạng mục cụ thể của Chƣơng trình OCOP, bao gồm: 

(1) Tƣ vấn Ban Điều hành OCOP các cấp: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết năm. 

- Xây dựng và triển khai các dự án thành phần của Chƣơng trình. 

- Xây dựng mô hình điểm tại các xã, huyện từ đó làm cơ sở cho cộng 

đồng học tập cũng nhƣ tập huấn cán bộ OCOP huyện. 

- Tƣ vấn nghiệp vụ trong công tác triển khai Chƣơng trình
24

 

(2) Tƣ vấn các tổ chức OCOP tại cộng đồng: 

- Tƣ vấn phát triển SMEs, HTX: Tuyên truyền, vận động, hình thành hoặc 

tái cơ cấu các SMEs, HTX, xây dựng cơ cấu tổ chức, thiết kế mặt bằng, xây 

dựng các quy chế, phƣơng án SX-KD, xây dựng phần cứng (cơ sở hạ tầng, mua 

sắm trang thiết bị), phần mềm (hệ thống các quy trình, thao tác chuẩn, hồ sơ, 

đào tạo nhân lực,...) để đạt các tiêu chuẩn nhà sản xuất theo luật định. 

- Tƣ vấn tài chính: Xác định nhu cầu vốn, nguồn vốn, phƣơng pháp tiếp 

cận, quản lý tài chính vi mô,... 

- Tƣ vấn phát triển sản phẩm: Xác định nhu cầu thị trƣờng, thiết kế sản 

phẩm mới, cải tiến sản phẩm đã có, xây dựng tiêu chuẩn, câu chuyện về sản 

phẩm,...  

- Tƣ vấn kỹ năng phân phối, xúc tiến thƣơng mại: Xây dựng kênh phân 

phối; tƣ vấn, tập huấn, đăng ký và hƣớng dẫn đăng ký quyền sở hữu nhãn hiệu 

sản phẩm.  

- Tƣ vấn quản trị doanh nghiệp (SMEs, HTX):Quản trị sản xuất, nhân lực, 

R&D, chất lƣợng, marketing và bán hàng, các kỹ năng CEO,... 

- Tƣ vấn kỹ thuật/công nghệ: Lựa chọn các kỹ thuật/công nghệ phù hợp 

với điều kiện của các SMEs, HTX. 

Cách thức hoạt động: Dƣới dạng các hợp đồng tƣ vấn với Ban điều hành 

OCOP cấp tƣơng ứng. 

3.2. Củ g cố  ệ t ố g đối tác OCOP 

1) Hệ thống đối tác OCOP bao gồm các tổ chức/cá nhân có quan hệ với 

các chủ thể OCOP theo cách hợp tác cùng có lợi ích, bao gồm:  

- Các doanh nghiệp trong chuỗi SX-KD sản phẩm OCOP, gồm:(i) Cung 

ứng dịch vụ/vật tƣ đầu vào, nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, dịch vụ 

hỗ trợ (thiết kế bao bì, nhãn mác, đăng ký/công bố sản phẩm, tƣ vấn luật, quản 

lý sản xuất bằng hệ thống tem điện tử thông minh,…);(ii) chế biến nông lâm 

                                                           
24

 Tại cấp tỉnh, tƣ vấn xây dựng bộ tài liệu hƣớng dẫn triển khai Chƣơng trình OCOP (chu trình OCOP, các nội 

dung hỗ trợ, sổ tay bộ tiêu chí OCOP…). 
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sản;(iii) các nhà bán lẻ; (iv) các nhà đầu tƣ hệ thống trung tâm OCOP. Các 

doanh nghiệp này liên kết với các SMEs, HTX OCOP theo hợp đồng nhằm cung 

ứng vật tƣ/dịch vụ đầu vào và kéo dài chuỗi giá trị các sản phẩm OCOP đến thị 

trƣờng đích. 

- Các viện, trƣờng đại học, nhà khoa học trong lĩnh vực ngành hàng của 

OCOP ở các tổ chức KHCN trung ƣơng, vùng và địa phƣơng: Liên kết với các 

SMEs, HTX OCOP theo các hợp đồng nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển 

khai, nhằm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới hoặc nâng cấp sản phẩm đang 

có, xây dựng tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến 

quy trình sản xuất,... theo hình thức hợp đồng trực tiếp với các SMEs, HTX 

OCOP hoặc thông qua các đề tài/dự án KHCN. 

- Các tổ chức/doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thƣơng mại sản phẩm, đài 

phát thanh, truyền hình ở trung ƣơng và địa phƣơng: Tham gia quảng bá, xúc 

tiến thƣơng mại các sản phẩm OCOP theo hợp đồng. 

- Các ngân hàng, các quỹ đầu tƣ: Cho vay vốn hoặc đầu tƣ mạo hiểm theo 

thỏa thuận với các tổ chức OCOP. 

- Các tổ chức quốc tế, tập trung vào tổ chức JICA (Nhật Bản), Tổ chức 

Công nghiệp liên hợp quốc (UNIDO),...: Tham gia vào các lĩnh vực quan tâm 

của mình dƣới các dạng tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực, kết nối thị trƣờng, 

nguồn chuyên gia,... cho/với các HTX, SMEs OCOP. 

- Các nhà báo: Tuyên truyền về OCOP đến cộng đồng; đƣa tin, chia sẻ các 

điển hình thành công, bài học kinh nghiệp thành công và thất bại để cộng đồng 

học hỏi. 

- Xây dựng mạng xã hội OCOP trên FaceBook, Intasgram, zalo, lotus,... 

2) Tổ chức Hội nghị đối tác OCOP, với sự tham gia của các tổ chức 

OCOP của tỉnh và các chủ thể chuỗi, các nhà hỗ trợ chuỗi. Các hoạt động bao 

gồm:  

- Xây dựng "Mạng lƣới Đối tác OCOP Quảng Nam" với sự tham gia của 

các tổ chức OCOP, các đối tác (thu thập thông tin đối tác OCOP, phân tích, tổng 

hợp năng lực đối tác OCOP); 

- Tổ chức Hội nghị kết nối (chia sẻ thông tin, gặp gỡ, đàm phán, ký kết 

thỏa thuận, hợp đồng,….). 

- Định kỳ tổng hợp đánh giá năng lực đối tác, xây dựng dữ liệu đối tác 

OCOP, những thông tin này sẽ đƣợc đăng tải trên Website OCOP và các hình 

thức phù hợp khác để các chủ thể tham gia Chƣơng trình OCOP có thể tiếp cận. 

4. Xây dự g cơ c ế, chính sách hỗ trợ thực hiệ  C ƣơ g trì   

4.1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chƣơng trình OCOP). 
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Chƣơng trình OCOP đƣợc thực hiện ở tất cả các xã, phƣờng, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh. 

4. 2. Đối tƣợng áp dụng 

a) Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng 

ký kinh doanh trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ 

(gọi tắt là các chủ thể sản xuất) thuộc 06 nhóm ngành hàng theo quy định tại 

Phụ lục I, Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tƣớng Chính 

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

mỗi xã một sản phẩm (Quyết định số 1048/QĐ-TTg) và Khoản 1, Điều 1, Quyết 

định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Phụ lục Quyết định  số 1048/QĐ-TTg (Quyết định  số 781/QĐ-TTg). 

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

c) Các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này. 

4.3. Nguyên tắc, điều kiện và phƣơng thức hỗ trợ  

a) Nguyên tắc hỗ trợ: Trong cùng một nội dung hỗ trợ, nếu đối tƣợng đƣợc 

hƣởng hỗ trợ từ Nghị quyết này thì không đƣợc hƣởng hỗ trợ từ quy định khác 

và ngƣợc lại.  

b) Điều kiện hỗ trợ đối với các đối tƣợng nêu ở Điểm a, Mục 4.2 

- Có Phiếu đăng ký sản phẩm mới (Biểu số 1, Quyết định số 1048/QĐ-

TTg) hoặc Phiếu đăng ký sản phẩm đã có (Biểu số 2, Quyết định số 1048/QĐ-

TTg). Các Phiếu đăng ký đƣợc UBND cấp xã xác nhận và UBND cấp huyện đề 

nghị về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét đƣa vào Kế hoạch thực 

hiện Chƣơng trình OCOP hằng năm.  

- Có Phƣơng án sản xuất kinh doanh (Biểu số 3, Quyết định số 1048/QĐ-

TTg) đƣợc UBND cấp huyện thống nhất, nhƣ quy định tại Quyết định số 

4644/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành 

Bộ Tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về Chƣơng trình mỗi xã một sản 

phẩm.  

- Khi triển khai thực hiện phải tuân thủ theo đúng Chu trình OCOP đƣợc 

quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg. 

c) Điều kiện hỗ trợ đối với đối tƣợng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã 

tại Điểm a, Mục 4.2 và đối tƣợng tại Điểm b Mục 4.2 liên quan đến nội dung hỗ 

trợ giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP: Thực hiện theo quy định tại 

Điểm d Mục 4.4. 

d)  Phƣơng thức hỗ trợ: Hỗ trợ sau đầu tƣ (trừ nội dung hỗ trợ tại Điểm a 

Mục 4.4). 

4.4. Cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể 

a) Nội dung, mức chi triển khai Chu trình OCOP thƣờng niên 
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- Chi thuê tƣ vấn xây dựng đề án, dự án:Chi theo dự toán đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, trong đó chi tiền lƣơng chuyên gia tƣ vấn thực hiện theo 

Thông tƣ số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động, 

Thƣơng binh và Xã hội quy định mức lƣơng đối với chuyên gia tƣ vấn trong 

nƣớc làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tƣ vấn áp dụng hình thức hợp 

đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nƣớc và các quy định hiện hành khác. 

 - Chi truyền thông, thông tin tuyên truyền: Chi theo dự toán đƣợc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. Nội dung, mức chi cụ thể thực hiện theo Nghị định số 

18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định chế độ nhuận bút trong 

lĩnh vực báo chí, xuất bản; Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 

của UBND tỉnh ban hành quy định chế độ nhuận bút đối với cơ quan báo chí, 

phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Chi Hội nghị, hội thảo, tập huấn: Chi theo dự toán đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Nội dung, mức chi cụ thể thực hiện theo Thông tƣ 

số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn việc lập dự 

toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi 

dƣỡng cán bộ công chức, viên chức; Thông tƣ số 76/2018/TT-BTC ngày 

17/8/2018 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn nội dung, mức chi ngân sách nhà nƣớc 

để thực hiện việc xây dựng chƣơng trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học 

đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các quy định hiện hành khác. 

- Chi tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Chƣơng trình OCOP 

+ Chi tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh: Chi theo dự 

toán đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung, mức chi cụ thể thực hiện 

theoNghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy 

định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, 

đơn vị thuộc tỉnh (Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND). 

+ Chi tham quan, học tập kinh nghiệm nƣớc ngoài: Chi theo dự toán đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung, mức chi cụ thể thực hiện theo Thông tƣ 

102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác 

phí cho cán bộ, công chức Nhà nƣớc đi công tác ngắn hạn ở nƣớc ngoài do ngân 

sách Nhà nƣớc bảo đảm kinh phí và phải đƣợc UBND tỉnh thống nhất. 

- Chi tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh, cấp huyện 

+ Thuê đơn vị tƣ vấn hoặc chuyên gia tƣ vấn đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP cấp tỉnh:Chi theo dự toán đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó 

chi tiền lƣơng chuyên gia tƣ vấn thực hiện theo Thông tƣ số 02/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội quy 

định mức lƣơng đối với chuyên gia tƣ vấn trong nƣớc làm cơ sở dự toán gói thầu 

cung cấp dịch vụ tƣ vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn 

nhà nƣớc; chi công tác phí thực hiện theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND và 

các quy định hiện hành khác. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=139/2010/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=123/2009/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 
 

54 

 

 + Tiền công cho thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP cấp tỉnh. 

Thành viên Hội đồng: 500.000 đồng/ngày, thành viên Tổ giúp việc: 

200.000 đồng/ngày. 

+ Tiền công cho thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP cấp huyện. 

Thành viên Hội đồng: 300.000 đồng/ngày, thành viên Tổ giúp việc: 

150.000 đồng/ngày. 

+ Chi phí thuê đơn vị tƣ vấn kiểm nghiệm/phân tích độc lập các chỉ tiêu an 

toàn thực phẩm đối với các sản phẩm (áp dụng đối với các sản phẩm đƣợc Hội 

đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá lần 1 đạt từ 50 điểm trở lên theo quy 

định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg):Chitheo dự toán đƣợc cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

+ Chi phí khác phục vụ Hội đồng đánh giá cấp tỉnh, cấp huyện:Chitheo dự 

toán đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung, mức chi cụ thể thực hiện 

theo quy định tại Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND và các quy định hiện hành. 

- Chi trƣng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP tại các cuộc Hội nghị, 

Hội thảo, diễn đàn: Chi theo dự toán đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Chi tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh: Chi theo dự toán 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định 

tại Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh ban 

hành quy định về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt 

động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Chi xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống phần mềm đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP và hệ thống phần mềm lƣu trữ, truy xuất hồ sơ, dữ liệu liên 

quan Chƣơng trình OCOP ở cấp tỉnh; nâng cấp và duy trì Website OCOP Quảng 

Nam: Chitheo dự toán đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Chi thiết kế, xây dựng bộ nhận diện thƣơng hiệu Chƣơng trình OCOP 

Quảng Nam: Bộ nhận diện văn phòng (danh thiếp, phong bì thƣ, tiêu đề thƣ, thẻ 

cán bộ OCOP, đồng phục, các nội dung khác liên quan); Bộ nhận diện ngoài trời 

(Pano, áp phích, băng rôn, các nội dung khác liên quan); Bộ nhận diện 

Marketing (facebook, fanpage OCOP Quảng Nam, Catalogue sản phẩm OCOP 

tiêu biểu, video/phóng sự về mô hình điểm sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

OCOP, các nội dung khác liên quan): Chi  theo dự toán đƣợc cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Chu trình OCOP và chi khác: Chi theo dự toán đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  
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b) Hỗ trợ đối với các chủ thể có sản phẩm thuộc các nhóm ngành hàng: 

Thực phẩm; Đồ uống; Thảo dƣợc; Thủ công mỹ nghệ, trang trí; Vải và may mặc 

tại Phụ lục I, Quyết định số 1048/QĐ-TTg  

- Tƣ vấn xây dựng liên kết: Nội dung, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định 

tại Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam (Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND). 

- Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, 

đóng gói và bảo quản sản phẩm: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tƣ nhƣng không 

quá 300 triệu đồng/chủ thể là Doanh nghiệp, hợp tác xã; không quá 150 triệu 

đồng/chủ thể là tổ hợp tác và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm nghiệm/phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, tƣ vấn lập hồ sơ 

công bố sản phẩm: Hỗ trợ tối đa 70% chi phí nhƣng không quá 10 triệu 

đồng/sản phẩm (chỉ hỗ trợ 1 lần). 

- Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng tiên tiến (Viet Giap, 

GlobalGAP, GMP, ISO, HACCP): Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điểm 

a, Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt 

động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 

(Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND). 

- Đánh giá hợp chuẩn, hợp quy; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở: Mức hỗ trợ 

thực hiện theo quy định tại các Điểm b, c Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính 

sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2019-2025. 

- Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm, tem điện tử (truy xuất nguồn gốc): 

Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND. 

- Đăng ký mã số, mã vạch: Hỗ trợ tối đa 03 triệu đồng/chủ thể. 

- Đăng ký nhãn hiệu, Đăng ký nhãn hiệu tập thể, Đăng ký nhãn hiệu chứng 

nhận, Đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại 

Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm e Khoản 3, Điều 4 Nghị quyết số 02/2019/NQ-

HĐND. 

- Tham gia hội chợ, triển lãm: Hỗ trợ tối đa 100 % chi phí nhƣng không 

quá 05 triệu đồng/lần tham gia (tổ chức trong tỉnh); hỗ trợ tối đa 80% chi phí 

nhƣng không quá 10 triệu đồng/lần tham gia (tổ chức ở các tỉnh, thành trong 

nƣớc), bao gồm: chi phí thuê mặt bằng, trang trí gian hàng. Riêng đối với các 

chủ thể sản xuất ở 06 huyện miền núi cao còn đƣợc hỗ trợ tối đa 03 triệu 

đồng/lần tham gia hội chợ, triển lãm (tổ chức ở khu vực đồng bằng) để vận 
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chuyển hàng hóa, sản phẩm. Các chủ thể sản xuất tham gia hội chợ, triển lãm 

ngoài tỉnh (trong nƣớc) đƣợc hỗ trợ tối đa 05 triệu đồng (đối với 6 huyện miền 

núi cao) và 03 triệu đồng đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại, để chi phí 

vận chuyển. Hỗ trợ tối đa 02 lần/năm, kể cả tham gia hội chợ, triển lãm trong và 

ngoài tỉnh. 

- Tham gia hội chợ, triển lãm tại nƣớc ngoài: Giao UBND tỉnh xem xét 

quyết định hỗ trợ đối với từng trƣờng hợp cụ thể, nhƣng hỗ trợ tối đa không quá 

30 triệu đồng/chủ thể/ lần tham gia.  

- Xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực 

tuyến: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhƣng không quá 20 triệu đồng/chủ thể. Mỗi 

chủ thể chỉ đƣợc hỗ trợ 01 lần. 

- Xây dựng câu chuyện sản phẩm: Hỗ trợ tối đa không quá 03 triệu 

đồng/sản phẩm, với điều kiện sản phẩm đƣợc Hội đồng cấp huyện đánh giá đạt 

50 điểm trở lên.  

- Thuê tƣ vấn giúp Chủ thể OCOP lập hồ sơ tham gia đánh giá,phân hạng 

sản phẩm:Hỗ trợ tối đa không quá 03 triệu đồng/hồ sơ, với điều kiện sản phẩm 

đƣợc Hội đồng cấp huyện đánh giá đạt 50 điểm trở lên. 

- Thƣởng cho các sản phẩm đạt 3-5 sao của Chƣơng trình OCOP 

+ Sản phẩm đạt hạng 5 sao: Thƣởng 20 triệu đồng/sản phẩm. 

+ Sản phẩm đạt hạng 4 sao: Thƣởng 10 triệu đồng/sản phẩm. 

+ Sản phẩm đạt hạng 3 sao: Thƣởng 05 triệu đồng/sản phẩm. 

Trƣờng hợp sản phẩm của Chủ thể tham gia nâng cấp đƣợc đánh giá, phân 

hạng năm sau cao hơn năm trƣớc thì đƣợc thƣởng thêm phần chênh lệch giữa 02 

hạng sao cũ và mới. 

c) Hỗ trợ đối với các chủ thể có sản phẩm thuộc nhóm ngành Dịch vụ du 

lịch cộng đồng và điểm du lịch tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 781/QĐ-TTg 

- Phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ; Quảng bá, xúc tiến du lịch: Nội 

dung, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành của Trung ƣơng và HĐND 

tỉnh quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển một số điểm du lịch cộng đồng tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025. 

- Xây dựng câu chuyện sản phẩm: Hỗ trợ tối đa không quá 03 triệu 

đồng/sản phẩm, với điều kiện sản phẩm đƣợc Hội đồng cấp huyện đánh giá đạt 

50 điểm trở lên.  

- Thuê tƣ vấn giúp Chủ thể OCOP lập hồ sơ tham gia đánh giá,phân hạng 

sản phẩm:Hỗ trợ tối đa không quá 03 triệu đồng/hồ sơ, với điều kiện sản phẩm 

đƣợc Hội đồng cấp huyện đánh giá đạt 50 điểm trở lên. 

- Thƣởng cho các sản phẩm đạt 3-5 sao của Chƣơng trình OCOP 

+ Sản phẩm đạt hạng 5 sao: Thƣởng 20 triệu đồng/sản phẩm. 
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+ Sản phẩm đạt hạng 4 sao: Thƣởng 10 triệu đồng/sản phẩm. 

+ Sản phẩm đạt hạng 3 sao: Thƣởng 05 triệu đồng/sản phẩm. 

Trƣờng hợp sản phẩm của Chủ thể tham gia nâng cấp đƣợc đánh giá, phân 

hạng năm sau cao hơn năm trƣớc thì đƣợc thƣởng thêm phần chênh lệch giữa 02 

hạng sao cũ và mới. 

d) Hỗ trợ giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP  

- Hỗ trợ điểm bán hàng đối với cơ sở kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm có hợp 

đồng liên kết để tiêu thụ sản phẩm. 

+ Nội dung hỗ trợ: Chi sửa chữa nhỏ, mua giá, kệ trƣng bày sản phẩm, 

bảng hiệu, tủ bảo quản sản phẩm, trang trí điểm bán hàng, hỗ trợ trả tiền thuê 

mặt bằng (nếu có) và các nội dung cần thiết, phù hợp khác bên trong điểm bán 

hàng (không phải hỗ trợ để xây dựng cơ bản). 

+ Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo, tối đa 

70% ở địa bàn trung du miền núi, bãi ngang, tối đa 50% ở địa bàn đồng bằng 

nhƣng không quá 100 triệu đồng/điểm bán hàng. Mỗi đối tƣợng chỉ đƣợc hỗ trợ 

01 lần.  

+ Điều kiện đƣợc hỗ trợ: Có Phƣơng án hoạt động, đƣợc UBND cấp huyện 

thống nhất. Có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm (sản phẩm OCOP, sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trƣng thế mạnh của địa phƣơng) với 

các cơ sở sản xuất, hộ nông dân với tổng giá trị hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tối 

thiểu đạt từ 300 triệu đồng/năm trở lên đối với địa bàn khó khăn, huyện nghèo; 

từ 500 triệu đồng/năm trở lên đối với địa bàn trung du miền núi, bãi ngang; từ 

1.000 triệu đồng/năm trở lên đối với địa bàn đồng bằng và chủ đầu tƣ điểm bán 

hàng OCOP phải cam kết bằng văn bản là hoạt động đúng mục đích tối thiểu đủ 

03 năm liên tục. 

- Hỗ trợ Trung tâm OCOP cấp huyện  

+ Nội dung hỗ trợ: Khuyến khích các đối tƣợng, các chủ thể đầu tƣ xây 

dựng hoặc thuê mặt bằng để hình thành Trung tâm OCOP nhằm quảng bá, trƣng 

bày, tiêu thụ sản phẩm OCOP và tổ chức các hoạt động khác theo nội dung của 

Chƣơng trình OCOP (làm nơi tập huấn, đào tạo, hội thảo, hội nghị...); ngân sách 

nhà nƣớc hỗ trợ để trang trí, bảng hiệu, cửa kính, tủ, giá, kệ, mua sắm trang thiết 

bị, máy móc phục vụ Trung tâm OCOP, các nội dung khác có liên quan đầu tƣ 

cơ sở vật chất của Trung tâm OCOP (nhƣng không có tính chất xây dựng cơ 

bản), hỗ trợ tiền thuê mặt bằng (nếu có).  

+ Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo; tối đa 

70% ở địa bàn trung du miền núi, bãi ngang; tối đa 50% ở địa bàn đồng bằng 

nhƣng không quá 500 triệu đồng cho 01 Trung tâm OCOP cấp huyện.  

+ Điều kiện đƣợc hỗ trợ: Có Phƣơng án hoạt động đƣợc UBND cấp xã, 

UBND cấp huyện đề nghị và đƣợc UBND tỉnh thống nhất. Có hợp đồng tiêu thụ 
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sản phẩm với các cơ sở sản xuất, hộ nông dân (sản phẩm OCOP, sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trƣng thế mạnh của địa phƣơng) với 

tổng giá trị hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tối thiểu phải đạt từ: 1.000 triệu 

đồng/năm trở lên đối với địa bàn khó khăn, huyện nghèo; từ 1.500 triệu 

đồng/năm đối với  địa bàn trung du miền núi, bãi ngang; từ 2.000 triệu 

đồng/năm đối với địa bàn đồng bằng và chủ đầu tƣ Trung tâm OCOP cấp huyện 

phải có cam kết bằng văn bản là hoạt động đúng mục đích tối thiểu đủ 05 năm 

liên tục.  

- Hỗ trợ Trung tâm OCOP cấp tỉnh 

+ Nội dung hỗ trợ: Khuyến khích các đối tƣợng, các chủ thể đầu tƣ xây 

dựng hoặc thuê mặt bằng để hình thành Trung tâm OCOP nhằm quảng bá, trƣng 

bày, tiêu thụ sản phẩm OCOP và tổ chức các hoạt động khác theo nội dung của 

Chƣơng trình OCOP (làm nơi tập huấn, đào tạo, hội thảo, hội nghị...); ngân sách 

nhà nƣớc hỗ trợ để trang trí, bảng hiệu, cửa kính, tủ, giá, kệ, mua sắm trang thiết 

bị, máy móc phục vụ Trung tâm OCOP, các nội dung khác có liên quan đầu tƣ 

cơ sở vật chất của Trung tâm OCOP (nhƣng không có tính chất xây dựng cơ 

bản), hỗ trợ tiền thuê mặt bằng (nếu có).. 

+ Mức hỗ trợ: Tối đa 50% nhƣng không quá 1.000  triệu  đồng  cho  01 

Trung tâm OCOP cấp tỉnh. 

+ Điều kiện đƣợc hỗ trợ: Có Phƣơng án hoạt động đƣợc UBND cấp xã, 

UBND cấp huyện đề nghị và đƣợc UBND tỉnh thống nhất. Có hợp đồng tiêu thụ 

sản phẩm với các cơ sở sản xuất, hộ nông dân (sản phẩm OCOP, sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trƣng thế mạnh của địa phƣơng) với 

tổng giá trị hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tối thiểu phải đạt từ 5.000 triệu 

đồng/năm trở lên và chủ đầu tƣ Trung tâm OCOP cấp tỉnh có cam kết bằng văn 

bản hoạt động đúng mục đích tối thiểu đủ 10 năm liên tục.  

- Trung tâm OCOP vùng ở Hội An: Đề nghị kêu gọi doanh nghiệp tự bỏ 

vốn đầu tƣ xây dựng. Khi doanh nghiệp triển khai xây dựng theo Dự án đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì UBND tỉnh làm việc với Thƣờng trực HĐND 

tỉnh để thống nhất nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể nhằm khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tƣ.   

- Hỗ trợ điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh có sản phẩm 

tham gia Chƣơng trình OCOP: 

+ Nội dung hỗ trợ: Chi sửa chữa nhỏ, mua giá, kệ trƣng bày sản phẩm, 

bảng hiệu, tủ bảo quản sản phẩm, trang trí và các hạng mục cần thiết, phù hợp 

khác bên trong điểm.  

+ Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tƣ, nhƣng không quá 50 triệu 

đồng/điểm. 
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+ Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ 

sản xuất có đăng ký kinh doanh có sản phẩm đạt 04 sao cấp tỉnh trở lên. 

 5. Giải   á   uy động các nguồn lực thực hiện 

5.1. Nguồ   ực từ cộ g đồ g 

Trong quá trình triển khai OCOP, các chủ thể OCOP là các hộ gia đình, 

nhóm, pháp nhân có chức năng sản xuất - kinh doanh đăng ký sản phẩm OCOP, 

dƣới các dạng: (i) Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) hoạt động theo Luật 

doanh nghiệp 2014; (ii) Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật 

HTX năm 2012; (iii) Các tổ hợp tác và các hộ sản xuất (có đăng ký kinh doanh) 

theo Luật dân sự 2015. Đây là các chủ thể trực tiếp triển khai OCOP tại cộng 

đồng, là đối tƣợng phục vụ của Chƣơng trình OCOP. Các chủ thể này là ngƣời 

đăng ký triển khai sản phẩm OCOP, từ đó đầu tƣ mạo hiểm, tổ chức sản xuất và 

kinh doanh các sản phẩm đã đăng ký với sự hỗ trợ của Chƣơng trình OCOP các 

cấp. 

Các nguồn lực từ chủ thể OCOP bao gồm: Tiền, đất đai, sức lao động, 

nguyên vật liệu, công nghệ,... phù hợp với các quy định của pháp luật, đƣợc huy 

động trong quá trình hình thành các tổ chức OCOP, dƣới dạng góp vốn; triển 

khai các hoạt động theo Chu trình OCOP. Đây là nguồn lực lớn nhất của 

Chƣơng trình OCOP. 

Phƣơng pháp huy động các nguồn lực từ cộng đồng là một trong những 

nội dung tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia Chƣơng trình OCOP. 

5.2. Nguồ  ki     í t ực  iệ  

 (1) Vốn tín dụng 

Nguồn từ tín dụng ngân hàng, tín dụng cộng đồng, huy động nguồn lực tài 

chính từ các quỹ đầu tƣ, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT hợp tác với một số ngân hàng thƣơng mại, các 

quỹ đầu tƣ, quỹ phát triển hợp tác xã, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ tham 

gia cam kết hỗ trợ thực hiện Chƣơng trình. 

 (2) Ngân sách nhà nƣớc 

- Ngân sách của tỉnh, trung ƣơng cho Chƣơng trình OCOP 

- Ngân sách chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Bố trí từ 

nguồn ngân sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nội dung 

hỗ trợ phát triển sản xuất. 

- Ngân sách Khoa học công nghệ, công thƣơng (xúc tiến thƣơng mại, 

khuyến công), khuyến nông hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ du 

lịch nông thôn trong đó, ƣu tiên sản phẩm tham gia Chƣơng trình OCOP. 

- Huy động các nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn khác cho 

chƣơng trình OCOP. 
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6. Giải   á  về k  a  ọc cô g  g ệ 

- Ứng dụng triệt công nghệ 4.0 trong triển khai Chƣơng trình OCOP, đặc 

biệt thực hiện các ứng dụng công nghệ Nông nghiệp 4.0 vào tổ chức sản xuất 

hàng hóa (dữ liệu, công nghệ; quy trình nông nghiệp: Chuẩn hóa, cơ giới – tự 

động hóa, giám sát chuỗi cung ứng từ nguồn; giám sát, điều kiển từ xa; con 

ngƣời), dịch vụ trong Chƣơng trình OCOP (du lịch thông minh: Chiến lƣợc di 

động, số hóa dữ liệu, mô hình liên kết nhiều bên, hệ sinh thái số, đặt khách du 

lịch ở vị trí trung tâm). 

- Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát chất lƣợng sản phẩm OCOP thông 

qua ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số. Sở KH&CN nghiên cứu bố trí vào 

kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp năng suất chất lƣợng giai đoạn 2021-2025 trình 

UBND tỉnh. 

- Xây dựng và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ, hoàn thiện công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và 

kinh doanh các sản phẩm OCOP. Các đề tài/dự án dựa trên nhu cầu cụ thể của 

các tổ chức kinh tế OCOP (ƣu tiên các hợp tác xã và các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa có địa chỉ ứng dụng cụ thể). 

- Triển khai thực hiện, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng 

các mô hình quản lý tiên tiến, các giải pháp nâng cao năng suất và chất lƣợng 

sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia Đề án. 

- Ứng dụng khoa học quản lý trong xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP tại cộng đồng. 

7. Hợ  tác tr  g  ƣớc và quốc tế về triể  k ai C ƣơ g trì   OCOP 

Hợp tác trong nƣớc và quốc tế để tăng cƣờng hiệu quả trong quá trình 

triển khai chƣơng trình OCOP, thúc đẩy xúc tiến sản phẩm OCOP xuất khẩu. 

7.1. Hợp tác với các tỉnh thành trong cả  ƣớc 

Hàng năm tổ chức từ 1-2 chuyến công tác đến các tỉnh thành thực hiện tốt 

Chƣơng trình OCOP để học hỏi kinh nghiệm, nhằm nâng cao năng lực quản lý, 

điều hành và triển khai tại tỉnh. 

7.2. Hợp tác quốc tế 

Tổ chức từ 1-2 chuyến công tác sang Thái Lan học tập Chƣơng trình 

OTOP của Chính phủ Thái Lan hoặc OVOP Nhật Bản (ƣu tiên thành phần tham 

gia là đội ngũ cán bộ nhà nƣớc trực tiếp tham gia quản lý, điều hành Chƣơng 

trình OCOP). 

P ầ  t ứ sáu 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Các Sở, ba ,  gà  :  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 



 
 

61 

 

Là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện Đề án. 

Phối hợp với các sở, ngành điều phối hoạt động của chƣơng trình, một số nội 

dung cụ thể: 

+ Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai OCOP Quảng 

Nam theo giai đoạn và hàng năm. 

+ Chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng, triển khai OCOP Quảng Nam ở 

địa phƣơng, thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện Chƣơng trình ở 

các huyện, thành phố. 

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài chính và các sở, ngành, 

đơn vị có liên quan khác bố trí, phân bổ, huy động nguồn lực thực hiện Chƣơng 

trình. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Công thƣơng và các sở, ngành, đơn vị có liên 

quan tổ chức các kỳ đánh giá xếp hạng sản phẩm. 

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phƣơng liên quanxây dựng và 

triển khai các dự án thành phần của Chƣơng trình. 

+  Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan đánh giá, xếp 

hạng sản phẩm và đánh giá, tổng kết thực hiện Đề án. 

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ quản lý, cho giám đốc, cán bộ 

kinh doanh, kế toán chủ doanh nghiệp, hợp tác xã. 

+ Các nhiệm vụ liên quan khác. 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Lồng ghép nội dung Chƣơng 

trình OCOP với Chƣơng trình NTM. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Chi cục PTNT) và các Sở Ngành liên quan: Xây dựng kế hoạch triển khai, kế 

hoạch công tác hằng năm; kế hoạch vốn, phân bổ vốn để thực hiện Chƣơng trình 

OCOP; Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan (kiểm tra, giám sát NTM - 

OCOP; thông tin, tuyên truyền; đào tạo, tập huấn,...);... 

- Sở Công thƣơng: Hƣớng dẫn, hỗ trợ cộng đồng tham gia Chƣơng trình 

OCOP tiếp cận nguồn vốn khuyến công, lập kế hoạch và ngân sách hằng năm 

cho hoạt động khuyến công liên quan đến các tổ chức kinh tế hình thành bởi 

Chƣơng trình, tổng hợp/báo cáo kết quả công tác khuyến công; hỗ trợ các tổ 

chức kinh tế, hộ sản xuất xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

tổ chức, quản lý, điều phối các hoạt động xúc tiến thƣơng mại, kết nối tiêu thụ 

các sản phẩm OCOP (hội chợ, triển lãm,...); cập nhật thông tin thị trƣờng trong 

nƣớc và quốc tế liên quan đến sản phẩm OCOP; thực hiện quản lý nhà nƣớc về 

hoạt động thƣơng mại đối với hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản 

phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa 

phƣơng hỗ trợ các tổ chức kinh tế, cộng đồng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, 
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công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm thuộc Chƣơng trình OCOP; tiêu 

chuẩn hóa, đăng ký công bố chất lƣợng sản phẩm. Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ hàng năm liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP sử 

dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh, trình UBND tỉnh 

phê duyệt theo quy định; Hỗ trợ các địa phƣơng đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm 

OCOP, tƣ vấn định hƣớng phát triển thƣơng hiệu sản phẩm OCOP, hƣớng dẫn 

ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã số mã vạch. 

- Sở Y tế: Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất xây dựng cơ sở vật chất 

đạt tiêu chuẩn theo quy định, đăng ký công bố chất lƣợng sản phẩm; xây dựng 

và bảo đảm các chỉ tiêu thuốc Y học cổ truyền, vệ sinh an toàn thực phẩm; đánh 

giá các sản phẩm thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thuốc Y học cổ truyền. 

- Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Hỗ trợ tổ chức kinh tế, nhóm cộng 

đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với du 

lịch nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền 

thống văn hóa của các vùng, miền; hỗ trợ, tƣ vấn xây dựng câu chuyện cho sản 

phẩm OCOP phục vụ công tác phân phối, tiếp thị sản phẩm. 

- Sở Tài chính: Cân đối tài chính cho các hoạt động của Chƣơng trình; hỗ 

trợ các tổ chức kinh tế hình thành trong Chƣơng trình về nghiệp vụ, chế độ quản 

lý tài chính. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: Lồng ghép các nội dung của Chƣơng trình vào 

quy hoạch tổng thể, kế hoạch hằng năm; phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán 

ngân sách và phân bổ ngân sách. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 

quan triển khai các hoạt động tuyên truyền về Chƣơng trình OCOP. 

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng: Tập huấn, hƣớng dẫn cho các phòng 

TN&MT cấp huyện và các chủ thể sản xuất chấp hành tốt các quy định về bảo 

vệ môi trƣờng trong sản xuất, kinh doanh; tham mƣu UBND tỉnh chỉ đạo tốt 

công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ đất sản xuất, để xây dựng các vùng nguyên 

liệu tập trung, phục vụ chuỗi liên kết giá trị trong Chƣơng trình OCOP. 

- Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên 

quan thành lập hệ thống chỉ đạo điều hành, thực hiện Chƣơng trình OCOP từ 

tỉnh đến cơ sở. 

- Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội: Quản lý đào tạo các ngành nghề 

liên quan (quản trị kinh doanh, tiếp thị,....) cho các tổ chức kinh tế tham gia 

Chƣơng trình. 

2. UBND cấ   uyệ , xã 

Hệ thống chính quyền cấp huyện, xã chịu trách nhiệm chính: 

- Xây dựng kế hoạch, ban hành và tổ chức triển khai Chƣơng trình OCOP 

tại cấp huyện, xã (cấp huyện chủ trì, cấp xã phối hợp). 
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- Huy động/phân bổ/điều chỉnh các nguồn lực thực hiện trong phạm vi 

của mình. Sử dụng nguồn vốn thuộc Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025, vốn khoa học công nghệ, khuyến công, khuyến 

nông, ngân sách địa phƣơng và lồng ghép các nguồn khác để triển khai thực hiện 

Chƣơng trình OCOP tại địa phƣơng. 

- Chú trọng công tác tuyên truyền về OCOP qua hệ thống của mình. 

- Tổ chức cuộc thi đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp huyện để chọn 

sản phẩm thi đánh giá và phân hạng cấp tỉnh. 

- Tƣ vấn, hỗ trợ và thực hiện các thủ tục hành chính hiệu quả hỗ trợ thành 

lập SMEs, HTX, và phê duyệt các dự án thực hiện có nguồn vốn hỗ trợ của nhà 

nƣớc, cũng nhƣ thực hiện nhanh gọn các thủ tục hỗ trợ nguồn lực của nhà nƣớc 

đối với SMEs, HTX 

- Quản lý hoạt động và chi lƣơng, phụ cấp cho các bộ phận/cá nhân thuộc 

hệ thống tổ chức OCOP. 

3. Các tổ c ức c í   trị - xã  ội -  gà    g ề 

- Liên minh Hợp tác xã: Hỗ trợ các nhóm hộ gia đình, tổ hợp tác tham gia 

OCOP hình thành và phát triển hợp tác xã; tuyên truyền, tập huấn, hƣớng dẫn, 

hỗ trợ các hợp tác xã tham gia Chƣơng trình OCOP. 

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nƣớc Quảng Nam; Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội,...: Tạo điều kiện thuận 

lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, ngƣời dân tiếp cận nguồn vốn vay để tham gia thực 

hiện Chƣơng trình OCOP. 

- Ban Điều hành khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam: Tổ chức các hoạt 

động, sự kiện, diễn đàn liên quan đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo (đào tạo, 

tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội đầu tƣ,…); tƣ vấn khởi nghiệp; phối hợp 

với cơ quan Thƣờng trực OCOP tỉnh  xây dựng hệ thống đối tác hỗ trợ thực hiện 

Chƣơng trình; giới thiệu và đánh giá các dự án khởi nghiệp sáng tạo. 

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ…: 

Chỉ đạo các tổ chức Hội của mình từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển khai vận động hội viên và nông dân, các tổ chức kinh tế, hộ gia đình 

tham gia OCOP về phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ trong sản xuất - 

kinh doanh các sản phẩm OCOP, đào tạo nhân lực, xúc tiến thƣơng mại,...  

- Các Hội nghề nghiệp: Hội Doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch, Hội Đông y, 

Hội Quế và Sam Ngọc Linh...): Tăng cƣờng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Chƣơng trình OCOP; chủ động 

tham gia vào các chuỗi giá trị hình thành trong Chƣơng trình OCOP.  

4. Các d a    g iệ  
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Sự tham gia của các doanh nghiệp (trong và ngoài tỉnh) sẽ đƣợc xác định 

cụ thể trong quá trình triển khai. 

5. Các trƣờ g d y  g ề, trƣờ g đ i  ọc, ca  đẳ g tr  g tỉ   

Tham gia đào tạo các ngành nghề liên quan, quản trị kinh doanh, tiếp thị 

cho các tổ chức kinh tế tham gia Chƣơng trình OCOP có nhu cầu. 

6. Cơ qua  tƣ vấ  triể  k ai Đề á  

Tƣ vấn một số nội dung công việc để triển khai Đề án nhƣ: Chu trình 

OCOP; hình thành và tái cấu trúc HTX/doanh nghiệp; tập huấn; phát triển, nâng 

cấp và tiếp thị sản phẩm, tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm; tƣ vấn quản trị doanh 

nghiệp; xây dựng và triển khai các tiểu dự án,... Việc lựa chọn đơn vị tƣ vấn 

thực hiện theo quy định hiện hành. 
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P ầ  t ứ bảy 

HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN; ĐỀ  UẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Hiệu quả về ki   tế 

- Là giải pháp thiết thực, hiệu quả cơ cấu lại và phát triển kinh tế nông 

thôn, thúc đẩy phát triển thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn và đô thị, từ đó 

nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và thu nhập cho cộng đồng. 

- Xác định đƣợc và có chiến lƣợc, kế hoạch phát triển các sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực của tỉnh. 

- Thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất và quản lý 

tạo ra nhiều sản phẩm chất lƣợng cao, có giá trị gia tăng cao. 

2. Hiệu quả về vă   óa, xã  ội, môi trƣờ g 

- Tạo ra nhiều việc làm khu vực nông thôn. 

- Góp phần phục hồi và phát triển một số sản phẩm truyền thống đang bị 

mai một, khơi dậy niềm tự hào của ngƣời dân mỗi vùng quê giúp họ tự tin, sáng 

tạo, yêu quê hƣơng (thông qua bảo tồn và phát triển các sản phẩm đặc trƣng đậm 

nét văn hóa vùng miền). 

- Tạo ra sự hấp dẫn của khu vực nông thôn, thu hút lao động và nguồn 

vốn đầu tƣ về khu vực này (hạn chế dòng ngƣời nông thôn kéo ra đô thị), giúp 

cho xây dựng NTM bền vững, thu hẹp khoảng cách đô thị - nông thôn . 

3. Kiế   g ị, đề xuất 

 Kính đề nghị HĐND tỉnh thông qua Đề án này và ban hành Nghị quyết 

để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra./. 
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PHỤ LỤC 01:  

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁN BỘ THƯỜNG TRỰC OCOP CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

TT Họ và tên Chức vụ/Phụ trách Di động Email  Ghi chú 

I Cấp tỉnh (Cơ quan thường trực: Chi cục PTNT)       

  Mai Đình Lợi Chi cục trưởng 0913831712 maidinhloi@gmail.com   

  Trần Văn Noa Phó Chi cục trưởng 0983557434 vannoaqs@gmail.com    

  Nguyễn Thế Hùng TP PTNT 0988193779 nthqn@yahoo.com    

  Nguyễn Phi Hồng 
Chuyên viên, phụ trách 

OCOP 
0905929660 Hongjbic@gmail.com    

  Võ Hưng 
Chuyên viên, phụ trách 

OCOP 
0983602828 daihung.ktct@gmail.com    

II Cấp huyện, xã (Cơ quan thường trực OCOP cấp huyện: Phòng NN & PTNT/Kinh tế)   

1 Huyện Đại Lộc         

  Nguyễn Văn Quang Phó Trưởng phòng  0903.739.731 quangnndloc@gmail.com    

  Trần Bình Tân Chuyên viên 0919198249 tantranbinh@gmail.com   

2 TP Hội An         

  
Nguyễn Thị Xuân 

Vui 
Phó trưởng phòng 0935725666 Xuanvui76 @gmail.com   

mailto:maidinhloi@gmail.com
mailto:vannoaqs@gmail.com
mailto:nthqnam@yahoo.com
mailto:Hongjbic@gmail.com
mailto:daihung.ktct@gmail.com
mailto:quangnndloc@gmail.com
mailto:tantranbinh@gmail.com


  Võ Quảng Lâm Chuyên viên 0903595300 Lamkhcnha @gmail.com   

  Lê Duy Châu Chuyên viên 0982484840 Leduychau.ha @gmail.com   

  Nguyễn Chí Tiên Chuyên viên 1669136234 Nguyenchitien002@gmail.com    

3 TX Điện Bàn         

  Nguyễn Đức Chơi Trưởng phòng Kinh tế 0905233018 Choikinhtedienban@gmail.com    

  
Vương Thị Cẩm 

Vân 
Chuyên viên 0912654545 vancongthuongdienban@gmail.com    

4 Huyện  Duy Xuyên         

  Đoàn Công Minh CV NTM - OCOP 0905710852 nongnghiepdx@gmail.com    

  Trần Thị Mỹ Hương CV TT - OCOP 0949069771 myhuong2203@gmail.com    

5 Huyện Quế Sơn         

  Lưu Văn Thành PTP NN & PTNT 0905015718 thanhlamnghiepqs@gmail.com    

  Nguyễn Tấn Lực CV phòng NN & PTNT  0913763135 lucnongnghiepqs@gmail.com   

6 Huyện Thăng Bình         

  Đoàn Thanh Khiết Trưởng phòng NN & PTNT 
 

'0905.766.369 
khiettnmt@gmail.com   

  Ngô Văn Toàn CV phòng NN & PTNT  982.549.144 Ngotoan165@gmail.com   

mailto:Nguyenchitien002@gmail.com
mailto:Choikinhtedienban@gmail.com
mailto:vancongthuongdienban@gmail.com
mailto:nongnghiepdx@gmail.com
mailto:myhuong2203@gmail.com
mailto:thanhlamnghiepqs@gmail.com
mailto:lucnongnghiepqs@gmail.com


7 Huyện Phú Ninh         

  Đinh Long Toàn Phó phòng NN&PTNT 935470666 toanknphuninh@gmail.com   

  Phạm Văn Phú Chuyên viên 905960759 vanphu7181@gmail.com   

8 TP Tam Kỳ         

  Đỗ Văn Minh Trưởng phòng Kinh tế 912144437 minhkttk2015@gmail.com   

  Nguyễn Huy Thành Phó trưởng phòng Kinh tế 934767525 Thanhql2010@gmail.com   

  Trần Quốc Phương Chuyên viên phòng Kinh tế 932502950 Phuongtktk123@gmail.com   

9 Huyện Núi Thành         

  Nguyễn Ngọc Linh Phó Trưởng phòng 985044166 nlinh2209@gmail.com   

10 Huyện Tiên Phước         

  Bùi Văn Thắng Phó phòng NN & PTNT 0982629743     

  Trần Đình Thông 
Cán bộ nông thôn mới/ 

OCOP 
0977612208 thongkntp@gmail.com    

11 Huyện Bắc Trà My         

  Huỳnh Ngọc Thiệu Trưởng phòng NN&PTNT 0914097055 nhatthieu@gmail.com    

  
Nguyễn Hồng 

Nhượng 

CB Phòng NN&PTNT 

Chuyên trách NTM 
01695559409 nhuongnnbtm@gmail.com    

mailto:toanknphuninh@gmail.com
mailto:vanphu7181@gmail.com
mailto:thongkntp@gmail.com
mailto:nhatthieu@gmail.com
mailto:nhuongnnbtm@gmail.com


12 
Huyện Nam Trà 

My 
        

  Huỳnh Tấn Hoàng Phó phòng NN & PTNT 987122043 huynh.hoang014@gmail.com    

  Nguyễn Thị Nhung CV Phòng NN & PTNT 942010233 samnamtramy@gmail.com   

13 Huyện Hiệp Đức         

  Huỳnh Đức Viên Trưởng Phòng NN 02353606222 vienhiepduc@gmail.com    

  Nguyễn Thị Thạnh Chuyên viên 985246075 mythanhhd6@gmail.com    

14 Huyện Nông Sơn         

  Trần Thiện Thắng Trưởng phòng 982195336 nnongson@gmail.com   

  Trần Thị Tú Anh Chuyên viên 0932034212 nnongson@gmail.com   

15 Huyện Tây Giang         

  Trần Văn Ta Trưởng phòng 336.555.237 congtadienban@gmail.com   

  Bling Ướp Chuyên viên  0984898617 blingthexuyen@gmail.com    

16 Huyện Đông Giang         

  Nguyễn Văn Thành PCVPNTM 90536095     

  
Nguyễn Đình 

Khương 
Chuyên viên 964.614.091 khuonggiagia624@gmail.com    

mailto:huynh.hoang014@gmail.com
mailto:samnamtramy@gmail.com
mailto:vienhiepduc@gmail.com
mailto:mythanhhd6@gmail.com
mailto:blingthexuyen@gmail.com
mailto:khuonggiagia624@gmail.com


17 Huyện Nam Giang         

  
Nguyễn Đăng 

Chương 
TP.NN&PTNT huyện 0968488205 ndchuong1978@gmail.com    

  Hồ Văn Luyến PTP NN&PTNT huyện 0905187035 luyenhv035@gmail.com    

  Huỳnh Bá Lộc CB CT NTM 964078584 huynhlocng@gmail.com   

18 Huyện Phước Sơn         

  Nguyễn Văn Thanh 
TP. NN&PTNT 

huyệnUVTT BCĐ- PCVP 
0965644456 phongnnptntpson@gmail.com   

  Nguyễn Thị Tùy 
CV. NN&PTNT huyện 

CBCT VPĐP 
0981551618 tuynguyenphuocson@gmail.com    

 

mailto:ndchuong1978@gmail.com
mailto:luyenhv035@gmail.com
mailto:phongnnptntpson@gmail.com
mailto:tuynguyenphuocson@gmail.com


PHỤ LỤC 02:  

TỔNG HỢP CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH OCOP TẠI HUYỆN GIAI ĐOẠN 2018-2020 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

TT Cấp 
Thời gian 

tổ chức 
Nội dung Hội nghị Thành phần 

Số 

lƣợng 

ngƣời 

dự 

Ghi chú 

I 
Huyện Tây 

Giang 
          

1 Cấp huyện 
Tháng 12 

hàng năm 

Tổng kết hội nghị 

Chương trình NTM, 

Chương trình OCOP 

- Ở huyện: Các thành viên Hội 

đánh giá và phân hạng sản 

phẩm, Tổ giúp việc và thành 

viên của Ban Chỉ đạo huyện 

- Ở xã: Tất cả 10/10 xã, gồm: 

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, 

cán bộ chuyên trách NTM 

(Chương trình OCOP xã) 

- HTX, Tổ hợp tác tham gia 

Chương trình OCOP  

57 

- Tập huấn 

Chương trình 

NTM và 

Chương trình 

OCOP năm 

2018 

 - Huyện 35 

người, xã 20 

người, HTX 

02 người 

2 
Cấp địa 

phương 
Tháng 12 

Tổng kết hội nghị 

Chương trình NTM, 

Chương trình OCOP 

- Ở xã: Tuỳ địa phương gồm: 

Phó chủ tịch hoặc Phó chủ tịch, 

cán bộ chuyên trách NTM 

(Chương trình OCOP xã) và 

thành viên BCĐ, BQL xã. 

- Ở thôn: Bí thư chi bộ, Trưởng 

thôn và Phó thôn. 

- HTX, Tổ hợp tác tham gia 

Chương trình OCOP 

 70 

- Tập huấn 

Chương trình 

NTM và 

Chương trình 

OCOP năm 

2018 

 - 'Xã 20 

người, thôn 

03/thôn/ 

người,  HTX 

II Huyện Nam           



TT Cấp 
Thời gian 

tổ chức 
Nội dung Hội nghị Thành phần 

Số 

lƣợng 

ngƣời 

dự 

Ghi chú 

Giang 

 1  UBND huyện 
Tháng 

7/2018  

 Triển  khai  chương 

trình OCOP 

 TT UBND huyện, các cơ quan 

huyên môn cấp huyện, lãnh 

đạo, can bộ UBND các xã, thị 

trấn 

20   

 2  UBND huyện 
 Tháng 

3/2019 

 Tổng kết năm 2018, 

Triển  khai  chương 

trình OCOP năm 2019 

 TT UBND huyện, các cơ quan 

huyên môn cấp huyện, lãnh 

đạo, can bộ UBND các xã, thị 

trấn, HTX Za Ra  

20   

 3 UBND huyện 
 Tháng 

5/2020 

 Tổng kết năm 2019, 

Triển  khai  chương 

trình OCOP năm 2020 

 TT UBND huyện, các cơ quan 

huyên môn cấp huyện, lãnh 

đạo, can bộ UBND các xã, thị 

trấn, HTX Zơ Râm Bách, Hộ 

KD Bling Vinh 

20   

III 
Huyện Đại 

Lộc 
          

1 Cấp huyện 
 Tháng 02 

/2019 

Xét chọn ý tưởng sản 

phẩm 

 Hội đồng đánh giá cấp huyện, 

UBND các xã, thị trấn, các chủ 

thể sản xuất 

30   

2 Cấp huyện 
 Tháng 

03/2019 

Hội nghị đánh giá kết 

quả thực hiện Chương 

trình OCOP năm trước, 

triển khai nhiệm vụ 

trong năm 

 Các ngành, đoàn thể ở huyện, 

UBND các xã, thị trấn, các 

HTX, chủ thể sản xuất 

100   

3 Cấp huyện 
 Tháng 

04/2019 

Xét chọn phương án sản 

xuất kinh doanh 

 UBND các xã, thị trấn, các chủ 

thể sản xuất 
30   



TT Cấp 
Thời gian 

tổ chức 
Nội dung Hội nghị Thành phần 

Số 

lƣợng 

ngƣời 

dự 

Ghi chú 

4 Cấp huyện 
Tháng 

05/2019 

Kiểm tra tiến độ thực 

hiện của các chủ thể, 

hướng dẫn hoàn thiện 

sản phẩm 

Các ngành ở huyện 10   

5 Cấp huyện 
Tháng 

10/2019  

Đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP cấp 

huyện 

Hội đồng đánh giá cấp huyện, 

UBND các xã, thị trấn, các chủ 

thể sản xuất 

    

IV TP Hội An           

1 Thành phố 06/04/2018 

Hội nghị tập huấn để 

nghe PGS-TS Trần Văn 

Ơn, Thành viên Ban tư 

vấn xây dựng Đề án 

“Chương trình quốc gia 

mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP)” phổ biến về 

chu trình thực hiện 

chương trình OCOP 

-Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, 

UBND, UBMT thành phố, các 

phòng ban thành phố,các đoàn 

thể chính trị xã hội TP; 

- Lãnh đạo UBND xã/phường; 

- Cán bộ Phòng Kinh tế, xã 

phường, các chủ thể tham gia 

OCOP của thành phố giai đoạn 

2018 – 2020. 

130   

2 Thành phố 02/11/2018 

Nội dung chương trình 

OCOP, hướng dẫn triển 

khai đăng ký, ý tưởng 

sản phẩm, phổ biến bộ 

tiêu chí đánh giá xếp 

hạng sản phẩm 

Cán bộ Phòng Kinh tế, xã 

phường, các  

chủ thể tham gia OCOP của 

thành phố giai đoạn 2018 – 

2020. 

50   



TT Cấp 
Thời gian 

tổ chức 
Nội dung Hội nghị Thành phần 

Số 

lƣợng 

ngƣời 

dự 

Ghi chú 

3 Thành phố 06/03/2020 

Hội nghị tổng kết ngành 

Công-Thương 2019 

(gắn đánh giá 2 năm 

2018-2019 và triển khai 

CT OCOP năm 2020)  

- Lãnh đạo Thành ủy, HĐND,  

UBND, UBMT thành phố; 

- Các phòng ban thành phố và 

UBND các xã/phường; 

- Các cơ sở, chủ thể đạt hạng 

sao cấp tỉnh 2019, cơ sở có SP 

ĐK 2020 

70   

4 Xã 11/05/2018 

Hội nghị triển khai 

Chương trình KNĐMST 

gắn với chương trình 

OCOP xã Cẩm Thanh 

- UBND xã Cẩm Thanh phối 

hợp với Phòng Kinh tế và CLB 

KN tỉnh Quảng Nam tổ chức 

- Đoàn viên, Hội viên ĐTN xã 

Cẩm Thanh 

50   

5 Thành phố 19/03/2019 

Phổ biến nội dung 

chương trình OCOP 

năm 2019 

Cán bộ, Hội LHPN thành phố, 

xã phường 

 và các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh. 

130   

6 Thành phố 24/09/2020 

Hội nghị triển khai 

Chương trình KNĐMST 

gắn với chương trình 

OCOP  

- Hội LHPN thành phố phối 

hợp với phòng Kinh tế 

- Chi hội trưởng và phó 

HLHPN 13 xã phường 

- Hội viên PN đăng ký khởi 

nghiệp/sản phẩm OCOP 2020 

50   

V TX Điện Bàn           

1 Thị xã 25/3/2019  

Tổng kết và triển khai 

Chương trình Nông 

thôn mới kết hợp với 

BCĐ NTM thị xã và các xã, 

thôn  
96  



TT Cấp 
Thời gian 

tổ chức 
Nội dung Hội nghị Thành phần 

Số 

lƣợng 

ngƣời 

dự 

Ghi chú 

OCOP 

2 Thị xã 14/7/2019  

Sơ kết và đôn đốc thực 

hiện Chương trình Nông 

thôn mới kết hợp với 

OCOP 

BCĐ NTM thị xã và các xã, 

thôn  
84  

3 Thị xã 07/02/2020  

Tổng kết và triển khai 

Chương trình Nông 

thôn mới kết hợp với 

OCOP 

BCĐ NTM thị xã và các xã, 

thôn  
108  

VI 
Huyện Phƣớc 

Sơn 
          

1 Cấp huyện Năm 2019 
Hội thảo về Chương 

trình OCOP 

Lãnh đạo các phòng ban liên 

quan ở huyện; lãnh đạo, cán bộ 

và  một số doanh nghiệp tại 11 

xã, thị trấn 

100   

2 Cấp huyện  Năm 2018 Hội nghị triển khai 

 Lãnh đạo huyện ủy, UBND 

huyện, các ban , ngành; UBND 

các xã, thị trấn. 

150   

3 Cấp huyện  Năm 2019 Hội nghị triển khai 
  Lãnh đạo huyện, các ngành, 

UBND các xã, thị trấn. 
80   

4 Cấp huyện Năm 2020 Tổng kết,  triển khai 
  Lãnh đạo huyện, các ngành, 

UBND các xã, thị trấn. 
50   

VII 
Huyện Núi 

Thành 
          



TT Cấp 
Thời gian 

tổ chức 
Nội dung Hội nghị Thành phần 

Số 

lƣợng 

ngƣời 

dự 

Ghi chú 

1 Cấp huyện  11/2018 

Hội nghị phổ biến triển 

khai Kế hoạch Chương 

trình 2018-2020 

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQVN huyện, 

các hội đoàn thể của huyện, các 

ban ngành liên quan của huyện, 

lãnh đạo Đảng ủy, UBND và 

công chức phụ trách OCOP các 

xã, thị trấn và sự tham gia của 

chu thể các sản phẩm tham gia 

chương trình OCOP 

176 

  

2 Cấp huyện  08/2018 Hội nghị triển khai 2018   

3 Cấp huyện 03/2019 
Hội nghị sơ kết 2018, 

triển khai 2019 
  

 



PHỤ LỤC 03:  

TỔNG HỢP CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN TRONG OCOP TẠI HUYỆN GIAI ĐOAẠN 2018-2020 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

 

TT Nội dung đào tạo, tập huấn 

Thời 

gian tổ 

chức 

Thành phần 
Số lượng 

người dự 

 Số Hội 

nghị 

I Huyện Tây Giang         

1 

02 lớp tập huấn triển khai thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới 

(Chương trình OCOP) trên địa bàn 

huyện cho các cấp 

2018 

Công chức các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện, lãnh đạo và công chức UBND các xã, 

thị trấn, các chủ thể. 

229 2 

2 

01 lớp về dự án phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với 

tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình 

MTQG xây dựng NTM cho các cấp 

2019 

Công chức các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện, lãnh đạo và công chức UBND các xã, 

thị trấn, các chủ thể. 

80 1 

3 

Tham quan học tập kinh nghiệm tham 

quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh 

Kom Tum 

2019 

Công chức các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện, lãnh đạo và công chức UBND các xã, 

thị trấn, các chủ thể. 

21 1 

II Huyện Nam Giang         

1  Triển khai chương trình OCOP 
Tháng  

9/2018 

 Công chức các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện, lãnh đạo và công chức UBND các xã, 

thị trấn, các chủ thể. 

 33 1 

2  Triển khai chương trình OCOP 
Tháng  

3/2019 

 Công chức các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện, lãnh đạo và công chức UBND các xã, 

thị trấn, các chủ thể. 

 35 1 

III Huyện Đại Lộc         

1 
 Tập huấn, triển khai chu trình OCOP, 

hướng dẫn đăng ký ý tưởng sản phẩm 

Tháng 

01/2019  

Các ngành, đoàn thể ở huyện, UBND các xã, 

thị trấn, các HTX, chủ thể sản xuất 
100 1 



TT Nội dung đào tạo, tập huấn 

Thời 

gian tổ 

chức 

Thành phần 
Số lượng 

người dự 

 Số Hội 

nghị 

2 
 Tập huấn xây dựng phương án sản 

xuất kinh doanh, hoàn thiện sản phẩm 

Tháng 03 

? 
UBND các xã, thị trấn, các chủ thể sản xuất 60 1 

3 
Hướng dẫn lập hồ sơ tham gia đánh 

giá, phân hạng sản phẩm  

Tháng 08 

? 

Các ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn, 

các chủ thể 
60 1 

IV TP Hội An         

1 
Phổ biến nội dung chương trình 

OCOP 
4/6/2018 Cán bộ và DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh 131 1 

2 

Nội dung chương trình OCOP, hướng 

dẫn triển khai đăng ký ý tưởng sản 

phẩm, phổ biến bộ tiêu chí đánh giá 

xếp hạng sản phẩm 

11/2/2018 

Cán bộ Phòng Kinh tế, xã phường, các chủ 

thể tham gia OCOP của thành phố giai đoạn 

2018 – 2020. 

50 1 

3 
Phổ biến nội dung chương trình 

OCOP năm 2019 
3/19/2019 

Cán bộ, Hội LH phụ nữ thành phố, xã phường 

và các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
130 1 

V TX Điện Bàn         

1 

 Tập huấn Nâng cao năng lực hỗ trợ, 

tư vấn trực tiếp cho các tổ chức kinh tế 

tham gia Chương trình OCOP năm 

2019 

8/2019 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Nam. 

- Đại biểu lãnh đạo cơ quan, ban, ngành của 

thị xã; 

- Ban Chấp hành Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 

Đoàn Thanh niên thị xã; Đại diện lãnh đạo 

Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh 

- Truyền hình thị xã, TT Kỹ thuật Nông 

nghiệp 

- Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN các xã, phường; Bí thư Đoàn 

TNCSHCM, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch 

Hội Nông dân các xã, phường; Các đơn vị 

làng nghề trên địa bàn thị xã; Các cơ sở sản 

xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thị 

100 1 



TT Nội dung đào tạo, tập huấn 

Thời 

gian tổ 

chức 

Thành phần 
Số lượng 

người dự 

 Số Hội 

nghị 

xã; Các cơ sở sản xuất nông nghiệp nông thôn 

trên địa bàn thị xã 

2 

 Tập huấn nhằm hướng dẫn chu trình 

OCOP cũng như xây dựng các mẫu 

phiếu đăng ký và định hướng sản 

phẩm tham gia Chương trình OCOP 

năm 2020 

11/2019 

- Đại diện các ngành: Văn phòng 

HĐND&UBND, Tài chính - Kế hoạch, Tài 

nguyên & Môi trường, Y tế, Văn hóa - Thông 

tin, LĐTB&XH, Trung tâm Kỹ thuật nông 

nghiệp; 

- Đại diện Hội Nông dân thị xã; Đại diện Hội 

Liên hiệp phụ nữ thị xã; Đại diện Thị đoàn 

Điện Bàn; Đại diện lãnh đạo và cán bộ quản 

lý OCOP UBND 20 xã, phường; Đại diện 

lãnh đạo các HTX; Đại diện Hội nông dân, 

Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên 20 xã, phường; 

Đại biểu các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp 

nông thôn, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn thị xã Điện Bàn 

100 1 

VI Huyện Thăng Bình         

1 

 Triển khai Chương trình “Mỗi xã một 

sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2018-2020, định hướng đến năm 

2030”. 

 9/2018 

- Đại diện lãnh đạo phòng, ban, ngành huyện 

- Đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách 

NTM 22 xã, thị trấn. 

- Các chủ cơ sở có sản phẩm tiềm năng tham 

gia OCOP 

 160 1 

2 Triển khai kế hoạch OCOP năm 2019   2019 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ NTM 22 xã, thị 

trấn. 

- Các chủ thể tham gia OCOP năm 2019 

 60 1 

3 

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý 

của HTX, THT và định hướng về xây 

dựng sản phẩm OCOP 

2019 - Chủ tịch HĐ QT-GĐ HTX, Tổ trưởng THT 30 1 



TT Nội dung đào tạo, tập huấn 

Thời 

gian tổ 

chức 

Thành phần 
Số lượng 

người dự 

 Số Hội 

nghị 

4 Triển khai kế hoạch OCOP năm 2020 2020 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ NTM có sản phẩm 

tham gia OCOP năm 2020 

- Các chủ thể tham gia OCOP năm 2019, năm 

2020 

30 1 

5 
Hướng dẫn xây dựng hồ sơ minh 

chứng sản phẩm OCOP 
2020 

Các chủ thể tham gia OCOP  
15 1 

VII Huyện Phước Sơn         

1 

Tập huấn, tuyên truyền về nội dung 

PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn 

với Chương trình OCOP 

Năm 

2018 

Lãnh đạo các phòng ban liên quan ở huyện; 

lãnh đạo, cán bộ và nhân nhân trên địa bàn 11 

xã, thị trấn 

200 1 

2 
Tuyên truyền về Chương trình OCOP, 

định hướng giai đoạn 2021-2025 

Năm 

2020 

Lãnh đạo các phòng ban liên quan ở huyện; 

lãnh đạo, cán bộ và nhân nhân trên địa bàn 11 

xã, thị trấn 

200 1 

VIII Huyện Nam Trà My         

1 
Hướng dẫn tuyên truyền về Chương 

trình OCOP 
2018 

Đại diện lãnh đạo huyện, xã; Hộ sản xuất 

kinh doanh 
413 1 

IX Huyện Tiên Phước         

1 
 Phương án kinh doanh, xây dựng hồ 

sơ thi... 
 2018  Chủ thể: HTX, DN, Cty, hộ SXKD..... 30 1 

2 
 Phương án kinh doanh, xây dựng hồ 

sơ thi... 
 2019  Chủ thể: HTX, DN, Cty, hộ SXKD..... 40 1 

3 
Phương án kinh doanh, xây dựng hồ 

sơ thi... 
2020 Chủ thể: HTX, DN, Cty, hộ SXKD..... 40 1 

4 Tập huấn, tuyên truyền 2018 Các ngành, hội đoàn thể 450 1 

 Tổng 
 

 

2.409 25 

 

 



 



PHỤ LỤC 4: 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

 

TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

I 
Huyện Đông 

Giang        
  

1 
Trà xanh 

Quyết Thắng 

Cty Quyết 

Thắng 
Xã Ba 1.000 600 

 
1.200 650   

2 Ớt A riêu 
HTX Ma 

cooih 
Mà Cooih 276 67 

 
300 70   

3 Rượu Ka kun  
Cơ sở sản xuất 

Hoàng Oanh 
Thị trấn Prao 480 67 

 
490 67   

4 Rượu Ka kun 
cơ sở sản xuất 

Thu Thảo 
Thị trấn Prao 347 55 

 
360 62   

II 
Huyện Tây 

Giang        
  

1 
Rượu Ba 

kích 

Cơ sở sản xuất 

kinh doanh 

rượu Chính 

Châu 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện 

Tây Giang, Quảng 

Nam 

400 100 4,0 250 60 
                   

2,5  

2 
Rượu Đảng 

sâm 

Cơ sở sản xuất 

rượu Đức Huy 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện 

Tây Giang, Quảng 

Nam 

770 112 
 

257 38   



TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

3 
Trà Đảng 

sâm 

HTX Nông 

nghiệp và 

Dược liệu Tây 

Giang 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện 

Tây Giang, Quảng 

Nam 

30 6 1,5 20 4 
                   

1,0  

4 

Măng tre 

Điền trúc sấy 

khô  

HTX Nông 

nghiệp và 

Dược liệu Tây 

Giang 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện 

Tây Giang, Quảng 

Nam 

15 3 1,0 10 2 
                   

8,0  

5 
Cao Đảng 

sâm 

HTX Dược 

liệu Đức Huy 

Tây Giang 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện 

Tây Giang, Quảng 

Nam 

272 125 
 

510 230   

III 
Huyện Nam 

Giang        
  

1 Túi A Đihr 

HTX dệt thổ 

cẩm Cơ Tu – 

Za ra Nam 

Giang 

Thôn Ga Lêê xã 

Tà Bhing, huyện 

Nam Giang 
     

  

2 
Chuối rừng 

khô 

HTX sản xuất 

TM&DV Zơ 

Râm Bách 

Thôn 58 xã Đắc 

Pre, huyện Nam 

Giang 
     

  

3 
Rượu Tà Vạc 

cất 

CSSX rượu 

Tà Vạt cất 

Nam Giang 

Thôn Đắc Rế xã 

La Dêê huyện 

Nam Giang 
     

  

IV 
Huyện Đại 

Lộc        
  

1 Bánh tráng HTX nông Thị trấn Ái Nghĩa 
  

5,0 
  

                   



TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Đại Lộc nghiệp Ái 

Nghĩa 

5,0  

2 
Gạo an toàn 

Ái Nghĩa 

HTX nông 

nghiệp Ái 

Nghĩa 

Thị trấn Ái Nghĩa 
  

5,5 
  

                   

5,5  

3 
Hương trầm 

Kỳ Nam 

THT Trầm 

hương Kỳ 

Nam 

Xã Đại Đồng 
  

5,0 
  

                   

5,0  

4 
Nấm sò Đại 

Hiệp 

HTX nông 

nghiệp Tân 

Phú Quý 

Xã Đại Đồng 
  

5,0 
  

                   

5,0  

V 
Huyện Nông 

Sơn        
  

1 
Bưởi trụ Đại 

Bình 

HTX NN DL 

DV Đại Bình 

Quế Trung, Nông 

Sơn, Quảng Nam 
500 100 2,5 850 150 

                   

3,0  

2 

Dầu mè Đại 

Bình nguyên 

chất 100% 

HTX NN DL 

DV Đại Bình 

Quế Trung, Nông 

Sơn, Quảng Nam 
700 200 3,0 900 260 

                   

3,8  

3 
Thịt heo đồi 

Phước Ninh 

HTX NN DL 

Phước Ninh 

Phước Ninh, 

Nông Sơn, Quảng 

Nam 

500 150 2,0 800 240 
                   

3,2  

4 
Vòng trầm 

hương 

CSSX Tâm 

An Thịnh Phát 

Quế Trung, Nông 

Sơn, Quảng Nam   
4,0 

  

                   

5,0  

VI 
Huyện Quế 

Sơn        
  

VII TP Hội An 
       

  



TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

1 
Đèn lồng Hội 

An 

Công ty 

TNHH DV 

Hoa Nam 

35 – Lý Thái Tổ, 

phường Sơn 

Phong, TP. Hội 

An 

  
4,0 

  

                   

4,0  

2 

Tương ớt 

ĐaiChi 

Foods 

Công Ty 

TNHH Đại 

Chí Foods 

Thôn Bến Trễ, Xã 

Cẩm Hà, Thành 

phố Hội An 
  

3,0 
  

                   

3,0  

3 
Trà rừng Cù 

Lao Chàm 

Công ty cổ 

phần tập đoàn 

HANN 

Lô CN21, Cụm 

CN ĐTDV Thanh 

Hà, Phường 

Thanh Hà 

  
5,0 

  

                   

5,0  

4 

Bánh đậu 

xanh Nguyễn 

Thị Bông 

Cơ sở sản xuất 

và kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Bông 

Tổ 43, Khối 

Trảng Sỏi, 

Phường Thanh 

Hà, TP. Hội An 

  
3,0 

  

                   

3,0  

5 

Sợi mì Cao 

lầu Tô Văn 

Bình 

Cơ sở sản xuất 

mì cao lầu Tô 

Văn Bình 

Tổ 14, Khối 

Phong Hòa, 

phường Sơn 

Phong, TP. Hội 

An 

  
4,0 

  

                   

4,0  

6 

Nước mắm 

truyền thống 

Tư Tài 

Cơ sở chế 

biến nước 

mắm Tư Tài 

Tổ 4 , Thôn 

Thanh Tam Tây, 

xã Cẩm Thanh, 

TP. Hội An. 

  
3,0 

  

                   

3,0  

7 Đĩa chùa cầu 

Cơ sở mộc 

truyền thống 

Kim Bồng 

Tổ 10, Thôn 

Trung Hà, Xã 

Cẩm Kim, TP. 
  

5,0 
  

                   

5,0  



TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Phan Xuân 

Nguyên 

Hội An. 

VIII 
TX Điện 

Bàn        
  

1 
Dầu phụng 

Đất Quảng 

HTX NN 

Điện Quang 

Xã Điện Quang, 

Điện Bàn 
395 37 4,0 207 (104) 

                   

3,2  

2 
Gạo Phong 

Thử 

Công ty CP 

giống NN 

Điện Bàn 

Xã Điện Thọ, 

Điện Bàn 
105 14 

 
2 410   

3 
Đèn Nhật 

Nguyệt 

Cty TNHH 

Gỗ nghệ thuật 

Âu Lạc 

Xã Điện Phong, 

Điện Bàn      
  

4 

Giá treo và 

Bảo chúng 

nhỏ 

Công ty 

TNHH làng 

đúc Phước 

Kiều 

Xã Điện Phương, 

Điện Bàn 
500 186 6,0 500 187 

                   

6,0  

5 
Bộ sản phẩm 

Thời gia tiên 

Công ty 

TNHH Mộc 

mỹ nghệ 

Nguyễn Văn 

Tiếp 

Xã Điện Phương, 

Điện Bàn      
  

6 Bột ngũ cốc 

HKD Cơ sở 

SXSP Xanh 

Hương Bột 

phường Vĩnh 

Điện, Điện Bàn 
216 41 5,0 630 174 

                   

5,0  

7 
Nước mắm 

Hà Quảng 

HKD Trần 

Thị Thuận 

phường Điện 

Dương, Điện Bàn 
1.095 161 5,6 1.095 161 

                   

5,6  



TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

8 
Mắm ruốc 

Hà Quảng  

HKD Trần 

Thị Thuận 

phường Điện 

Dương, Điện Bàn 
350 36 5,6 350 36 

                   

5,6  

IX 
Huyện Duy 

Xuyên        
  

X 
Huyện 

Thăng Bình        
  

XI 
Huyện Hiệp 

Đức        
  

1 Kẹo đậu 
Trinh Thị Mỹ 

Phước 

KP An Tây, TT 

Tân Bình 
230 154 4,2 300 190 

                   

5,3  

2 
Tinh bột 

nghệ 

Võ Thị Minh 

Nga 

KP An Tây, TT 

Tân Bình   
5,0 

  

                   

6,0  

3 

Nấm bào ngư 

sấy tẩm gia 

vị 

Nguyễn Thị 

Minh Thủy 

Thôn Nhứt Tây xã 

Bình Lâm   
3,5 

  

                   

4,1  

XII 
Huyện 

Phước Sơn        
  

1 
Rau lủi 

Phước Sơn 

THT SX NN 

thôn Nước 

Lang 

Thôn Nước Lang-

Phước Xuân-P. 

Sơn-QN 

250 80 3,3 576 134 
                   

5,5  

2 
Sâm dây 

Phước Sơn 

Hộ kinh 

doanh Võ Thị 

Thủy 

TT. Khâm - 

P.Sơn-QNam 
200 50 4,2 475 126 

                 

10,5  

3 
Mật ong 

Phước Lộc 

THT 

SXNN&DV 

xã Phước Lộc 

Xã Phước Lộc -P. 

Sơn-QN 
250 125 1,5 765 185 

                   

2,2  



TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

4 

Chanh không 

hạt Phước 

Mỹ 

Hộ kinh 

doanh Hồ Văn 

Thi 

Xã Phước Mỹ - P. 

Sơn-QNam 
300 100 8,0 500 180 

                 

15,0  

XIII 
Huyện Nam 

Trà My        
  

1 
Trà Giảo cổ 

lam 

Hộ sx kinh 

doanh Mười 

Cường 

Thôn 1, xã Trà 

Mai 
103 23 1,5 112 30 

                   

1,5  

2 
Trà Khổ qua 

rừng 

Hộ sx kinh 

doanh Hà Vy 

Thôn 1, xã Trà 

Mai 
105 22 1,5 144 25 

                   

1,5  

3 
Trà rau má 

rừng 

Hộ sx kinh 

doanh Hà Vy 

Thôn 1, xã Trà 

Mai 
101 22 1,5 163 25 

                   

1,5  

4 
Chuối sấy 

dẻo 

Hộ sx kinh 

doanh Tuấn 

Quyên 

Thôn 1, xã Trà 

Mai 
110 45 1,5 140 50 

                   

1,5  

5 
Bột quế gia 

vị 

Cơ sở sx Quế 

Trà My – Hoa 

Quế 

Thôn 1, xã Trà 

Leng 
73 31 1,5 100 35 

                   

1,5  

6 

Túi thơm 

hương quế 

Trà My 

Công ty Sân 

SangLi 

Thôn 1 xã Trà 

Mai 
146 46 1,5 180 50 

                   

1,5  

7 
Chè Dây 

Thanh Tuyền 

Hộ sản xuất 

chế biến và 

kinh doanh 

Thanh Thanh 

Tuyền 

Thôn 1, xã Trà 

Mai 
56 15 1,5 80 20 

                   

1,5  

8 Măng ớt Hộ kinh Thôn 1, xã Trà 88 21 1,5 100 19                    



TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Quang Bảo doanh Quang 

Bảo 

Tập 1,5  

9 
Mật ong Trà 

My 

Hộ sản xuất 

Đoàn Văn 

Hậu 

Thôn 1, xã Trà 

Mai 
125 25 1,5 135 30 

                   

1,5  

XV 
Huyện Tiên 

Phước        
  

1 
Rượu lòn 

bon 

HTX HDTH 

Nhật linh 
Tiên Cảnh 

     
  

2 
Tinh dầu sả, 

Tinh dầu quế 

HTX Nông 

Dược Xanh 

Tiên phước 

Tiên Hà 
     

  

3 
Tiêu Tiên 

Phước 

Công Ty 

TNHH Sơn 

Tiến 

Tiên Hà 
     

  

4 

Dầu phộng 

nguyên chất 
Cơ sở SX 

Nguyễn 

Thanh Toàn 

Tiên Cẩm 
     

  
Dầu mè 

nguyên chất 

Dầu mè đen 

dinh dưỡng 

5 
Bánh thuẫn 

Bột Ngãi 

Công ty 

TNHH TM-

DV Xứ Tiên 

Tiên Châu 
     

  

6 
Chuối ép 

Tiên Mỹ 

HTX NN Tiên 

Mỹ  ( 
Tiên Mỹ 

     
  

7 Sữa chua nếp HTX Dịch vụ Tiên Mỹ 
     

  



TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

cẩm tổng hợp Tiên 

Phước 

8 

Trái Thanh 

Trà Tiên 

Hiệp 

HTX Thanh 

trà Tiên Hiệp 
Tiên Hiệp 250 200 2,4 360 305 

                   

3,6  

9 

Vòng đeo tay 

Trầm Hương 
HTX Trầm 

Hương Tiên 

Phước 

Tiên Kỳ 
     

  

Hương nụ 

10 
Rượu vang 

lòn bon 

HTX Nông 

nghiệp Phước 

Tuyên 

Tiên Kỳ 
     

  

11 
Rượu nếp 

Linh hoạt 

Tổ hợp tác Võ 

Linh Hoạt 
Tiên Kỳ 

     
  

12 
Cam giấy 

Tiên Hà 

HTX Nông 

nghiệp Phước 

Hà 

Tiên Hà 
     

  

13 
Bánh tráng lề 

Địch Yên 

THT Bánh 

tráng lề Địch 

Yên 

Tiên Phong 350 52 2,3 1.190 238 
                   

4,8  

14 
Nếp cái 

Hương bầu 

HTX NN Tiên 

An 
Tiên An 

     
  

15 

- Tinh bột 

nghệ Xứ 

Tiên FuKiA 
Công ty 

TNHH Phước 

Kì An 

Tiên Lập 
     

  
- Viên tinh 

nghệ mật ong 

FuKiA 



TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

16 
Tinh bột 

nghệ trắng 

THT Nông 

nghiệp 

TM&DV Tiên 

Ngọc 

Tiên Ngọc 
     

  

17 

Nấm bào 

Ngư sấy khô 

Tiên Thọ 

HTX Nông 

nghiệp và dịch 

vụ tổng hợp 

Tiên Thọ 

Tiên Thọ 
     

  

18 

Chuối tươi 

sấy dẻo 

Thiên An My 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Thiên An My 

Tiên Hiệp 
     

  

19 Dầu Gấc 

Công Ty 

TNHH 

SXTMDV 

Sosafco 

Tiên cẩm 
     

  

20 
Hương Trầm 

Tiên Phước 

HTX Dịch vụ 

Nông nghiệp 

KDTH Nhật 

Linh 

Tiên Cảnh 
     

  

21 
Chuối sấy 

khô Tích Lộc 

HTX nông 

nghiệp Tích 

Lộc 

Tiên Lộc 
     

  

22 

Bánh tráng 

Địch Yên 
Cơ sở THT 

sản xuất bánh 

tráng Địch 

Yên 

Tiên Phong 

938 397 4,3 2.100 420 
                   

7,5  

Mỳ Quảng 

sấy khô Địch 
350 195 3,6 700 390 

                   

4,3  



TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Yên 

23 

Gà Thảo 

Mộc Tiên 

Phước 

HTX Nông 

Nghiệp & KD 

DV Tiền 

Phong 

Tiên Phong 300 70 5,0 450 100 
                   

7,0  

24 

Cam giấy 

Tiên Hà sấy 

dẻo 

HTX Nông 

nghiệp Phước 

Hà 

Tiên Hà 
     

  

25 

Kẹo đậu 

phộng dẻo 

Phước Hiệp 

Đức 

Trinh Thị Mỹ 

Phước 

KP An Tây, TT 

Tân Bình 
230 154 4,2 300 190 

                   

5,3  

26 

Tinh bột 

nghệ núi 

Hiệp Đức 

Võ Thị Minh 

Nga 

KP An Tây, TT 

Tân Bình 
5.460 979 5,0 6.357 1.140 

                   

6,0  

27 

Nấm bào ngư 

sấy tẩm gia 

vị 

Nguyễn Thị 

Minh Thủy 

Thôn Nhứt Tây xã 

Bình Lâm 
2.040 575 3,5 2.100 683 

                   

4,1  

XVI 
Huyện Núi 

Thành        
  

1 
Rau câu chỉ 

vàng 

HTX Nông 

nghiệp Tam 

Hòa 

Tam Hòa, Núi 

Thành 
420 120 

 
560 156   

2 
Nếp bầu Tam 

Mỹ 

HTX Nông 

nghiệp, 

DVDL Tam 

Mỹ Tây 

Tam Mỹ Tây, Núi 

Thành 
530 145 

 
750 210   



TT 

Tên sản 

phẩm được 

công nhận 

Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Trước khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Sau khi tham gia Chương trình 

OCOP 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

Doanh 

thu 

bán 

ra/năm 

Lợi 

nhuận/năm 

TNBQ 

người/tháng 

3 
Dầu mè đen 

Việt 

CSSX Mè đen 

Việt 

Tam Hiệp, Núi 

Thành 
350 110 

 
540 160   

4 

Dầu mè đen 

ép sống 

(Virgin 

Sesame Oil) 

CSSX Mè đen 

Việt 

Tam Hiệp, Núi 

Thành 
240 75 

 
380 90   

5 Rau xà lách 

HTX Dream 

Garden, Tam 

Nghĩa 

Tam Nghĩa, Núi 

Thành 
600 200 

 
900 280   

XVII 
Huyện Phú 

Ninh 
    

     
  

XVIII TP Tam Kỳ     
     

  

XIX Tổng hợp     
     

  

  Tổng số 22.147 6.090 165 29.189 8.158 204 

  Số sản phẩm nghiên cứu 45 45 47 45 45 47 

  D.Thu TB/sản phẩm  492 135 4 649 181 4,3 

  Đến 2019  
   

68.756 19.217 
 

 



PHỤ LỤC 5: 

QUY MÔ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT KINH DOANH  

CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH OCOP 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

TT Tên tổ chức kinh tế, hộ sản xuất 

Năng lực Vốn huy động SXKD đến hiện tại 

Vốn điều 

lệ (Tr.đ) 

Số lao 

động hiện 

có 

(người) 

Diện tích đất 

sản xuất hiện 

có (gồm cả 

thuê, hợp 

tác) (m
2
) 

Tổng số 

(Tr.đ) 

Vốn thực 

tế đã đầu 

tư (Tr.đ) 

Vốn vay 

ngân hàng 

(Tr.đ) 

Vay 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Huyện Đông Giang 
       

II Huyện Tây Giang 
       

1 HTX Nông lâm nghiệp Thiên Bình 400 13 59 2.409 2.409 
  

2 HTX Dược liệu Đức Huy Tây Giang 400 11 10 1.200 1.200 
  

3 HTX Nông nghiệp La Bang 450 9 35.000 1.500 1.000 500 
 

4 HTX Nông - Dược Trường Sơn Xanh 400 12 40 176 100 
 

76 

5 HTX Nông nghiệp Ch'ơm 200 9 
 

105 105 
  

6 
HTX Nông nghiệp và Dược liệu Tây 

Giang 
500 4 

 
400 400 

  

7 
HTX sản xuất TM&DV Hoa Hồng 

Tây Giang 
1.000 

      

8 HTX Dịch vụ và Xây dựng Ch'ơm 200 
      

9 HTX Nông nghiệp 559 320 
      

10 
Cơ sở sản xuất kinh doanh rượu 

Chính Châu  
800 4 160 2.700 1.200 1.500 

 

11 Cơ sở sản xuất rượu Đức Huy 50 2 
 

1.000 1.000 
  

12 Hộ kinh doanh Pơloong Đông 50 2 
     

III Huyện Nam Giang 
       

13 HTX dệt thổ cẩm Cơ Tu – Za ra Nam 
       



TT Tên tổ chức kinh tế, hộ sản xuất 

Năng lực Vốn huy động SXKD đến hiện tại 

Vốn điều 

lệ (Tr.đ) 

Số lao 

động hiện 

có 

(người) 

Diện tích đất 

sản xuất hiện 

có (gồm cả 

thuê, hợp 

tác) (m
2
) 

Tổng số 

(Tr.đ) 

Vốn thực 

tế đã đầu 

tư (Tr.đ) 

Vốn vay 

ngân hàng 

(Tr.đ) 

Vay 

khác 

Giang 

14 HTX sản xuất TM&DV Zơ Râm Bách 
       

15 CSSX rượu Tà Vạt cất Nam Giang 
       

IV Huyện Đại Lộc 
       

V Huyện Nông Sơn 
       

VI Huyện Quế Sơn 
       

VII TP Hội An 
       

16 Công ty TNHH DV Hoa Nam 1.000 9 210 1.000 800 200 
 

17 Công Ty TNHH Đại Chí Foods 1.000 4 30 900 500 400 
 

18 Công ty cổ phần tập đoàn HANN 24.000 20 700 4.000 3.500 500 
 

19 
Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nguyễn 

Thị Bông 
15 7 80 2.000 1.500 500 

 

20 
Cơ sở sản xuất mì cao lầu Tô Văn 

Bình 
20 4 120 800 500 300 

 

21 Cơ sở chế biến nước mắm Tư Tài 100 4 600 700 500 200 
 

22 
Cơ sở mộc truyền thống Kim Bồng 

Phan Xuân Nguyên 
300 4 206 300 300 - 

 

23 HTX NN & DV Bền vững Hội An 2.000 12 10.000 2.000 2.000 - 
 

24 
Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và 

phát triển CNC Việt Nhật 
1.000 7 300 1.000 1.000 - 

 

25 Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Hoa Mẫn Vy 10 3 125 800 500 300 
 

VIII TX Điện Bàn 
       

26 HTX NN Điện Quang 10.000 
 

100.000 2.959 1.959 1.000 
 

27 Công ty CP Giống NN Điện Bàn 10.200 10 500.000 3.672 3.672 - 
 



TT Tên tổ chức kinh tế, hộ sản xuất 

Năng lực Vốn huy động SXKD đến hiện tại 

Vốn điều 

lệ (Tr.đ) 

Số lao 

động hiện 

có 

(người) 

Diện tích đất 

sản xuất hiện 

có (gồm cả 

thuê, hợp 

tác) (m
2
) 

Tổng số 

(Tr.đ) 

Vốn thực 

tế đã đầu 

tư (Tr.đ) 

Vốn vay 

ngân hàng 

(Tr.đ) 

Vay 

khác 

28 Cty TNHH Gỗ nghệ thuật Âu Lạc 9.500 15 
 

4.106 2.606 1.500 
 

29 Công ty TNHH làng đúc Phước Kiều 1.800 30 
 

1.409 1.409 - 
 

30 
Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ 

Nguyễn Văn Tiếp 
1.800 30 

 
1.348 898 450 

 

31 HKD Cơ sở SXSP Xanh Hương Bột 100 5 1.000 358 208 150 
 

32 HKD Trần Thị Thuận 100 6 300 1.526 1.526 - - 

IX Huyện Duy Xuyên 
       

X Huyện Thăng Bình 
       

33 HTX NN Bình Đào 5.025 8 50.000 5.000 5.000 - 
 

34 HTX DV NN Bình Nam 
       

35 HTX NN Thanh niên 2.000 10 20.000 1.600 1.200 - 400 

36 Cty TNHH MTV Yến sào Đất Quảng 
       

37 
Cty TNHH TM SX & DV Cửa Khe – 

Quảng Nam 
200 4 1.000 1.300 1.000 300 

 

38 Hộ Đặng Thị Tố Nga 50 4 500 630 500 - 130 

39 Hộ Nguyễn Thị Hương 50 8 2.000 2.094 2.000 - 94 

40 Hộ Nguyễn Thị Tiến 100 4 1.000 1.320 1.320 - 
 

41 Hộ Huỳnh Văn Mỹ 100 6 1.500 860 800 - 60 

42 Hộ Lê Thị Hoàng 300 10 1.000 1.000 500 500 
 

43 Hộ Bùi thị Nguyệt 50 3 51.000 500 500 - 
 

44 Hô Nguyễn Viết Vinh 200 2 1.500 1.000 500 - 500 

45 Hộ Nguyễn Tấn Hiếu 
       

XI Huyện Hiệp Đức 
       

XII Huyện Phƣớc Sơn 
       



TT Tên tổ chức kinh tế, hộ sản xuất 

Năng lực Vốn huy động SXKD đến hiện tại 

Vốn điều 

lệ (Tr.đ) 

Số lao 

động hiện 

có 

(người) 

Diện tích đất 

sản xuất hiện 

có (gồm cả 

thuê, hợp 

tác) (m
2
) 

Tổng số 

(Tr.đ) 

Vốn thực 

tế đã đầu 

tư (Tr.đ) 

Vốn vay 

ngân hàng 

(Tr.đ) 

Vay 

khác 

46 THT SX NN thôn Nước Lang 115 11 63.000 660 350 310 
 

47 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thủy 200 1 
 

580 200 380 
 

48 THT SXNN&DV xã Phước Lộc 310 7 
 

508 285 223 
 

49 Hộ kinh doanh Hồ Văn Thi 300 1 340.000 440 340 100 
 

50 Hộ KD Ngô Thị Tuyết 300 3 500.000 466 300 166 
 

51 Hộ KD Đỗ Ngọc Ánh Tuyết 50 1 
 

350 150 200 
 

XIII Huyện Nam Trà My 
       

52 Hộ sx kinh doanh Mười Cường 300 3 30 550 350 200 
 

53 Hộ sx kinh doanh Tuấn Quyên 40 3 30 550 350 200 
 

54 Cơ sở sx Quế Trà My – Hoa Quế 50 5 60 549 299 250 
 

55 Công ty TNHH sâm SangLi 3.000 3 55 3.400 3.200 200 
 

56 Công TNHH sâm sâm 50.000 120 
     

57 
Hộ kinh doanh sản xuất thảo dược 

Nam Trà 
150 2 75 654 454 200 

 

58 Hộ sản xuất Đoàn Văn Hậu 50 2 20 518 318 200 
 

59 Hộ sx kinh doanh Quang Bảo 535 3 20 800 500 300 
 

60 HTX nông nghiệp Đông Trà  800 5 50 1.272 772 500 
 

61 Cơ sở chế biến và kinh doanh Thanh 

Tuyền 
500 2 96 681 431 250 

 

62 
Cao Đảng sâm Hà Vy (Hộ sản xuất 

kinh doanh Hà Vy) 
1.000 3 230 2.425 1.325 1.100 

 

XIV Huyện Bắc Trà My 
       

63 
Cơ sở sản xuất tinh dầu Quế Trà My - 

Minh Phúc 
200 5 

 
350 350 - 

 



TT Tên tổ chức kinh tế, hộ sản xuất 

Năng lực Vốn huy động SXKD đến hiện tại 

Vốn điều 

lệ (Tr.đ) 

Số lao 

động hiện 

có 

(người) 

Diện tích đất 

sản xuất hiện 

có (gồm cả 

thuê, hợp 

tác) (m
2
) 

Tổng số 

(Tr.đ) 

Vốn thực 

tế đã đầu 

tư (Tr.đ) 

Vốn vay 

ngân hàng 

(Tr.đ) 

Vay 

khác 

64  Hộ kinh doanh Phạm Thị Tám 250 5 100 400 350 50 
 

65  Cơ sở SXKD Nguyên Hữu Kỳ 200 2 15 200 200 - 
 

66 
 HTX phát triển nông nghiệp Thịnh 

Vượng 
805 10 15 500 500 - 

 

XV Huyện Tiên Phƣớc 
       

67 
Hợp tác xã Nông nghiệp và Kinh 

doanh dịch vụ Tiền Phong 
1.400 3 80.000 2.100 1.600 500 

 

68 Công ty TNHH Sơn Tiến 19.000 15 90.000 
    

69 Hợp tác xã Thanh trà Tiên Hiệp 500 
 

2.000 500 500 
  

70 
Cơ sở tổ hợp tác sản xuất bánh tráng 

Địch Yên 
900 12 2.800 1.280 980 300 

 

71 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, chế 

biến và Kinh doanh tổng hợp Phước 

Tuyên 

1.000 2 300 1.000 1.000 - 
 

72 HTX nông nghiệp Tích Lộc 1.400 4 200 300 300 - 
 

73 HTX Nông nghiệp Tiên Mỹ 200 7 60 3.000 3.000 - 
 

XVI Huyện Núi Thành 
       

74 HTX Nông nghiệp Tam Hòa 1150 17 30 1.500 1.350 
 

150 

75 
HTX Nông nghiệp, DVDL Tam Mỹ 

Tây 
900 9 20 1.000 920 

 
80 

76 CSSX Mè đen Việt 100 5 
 

700 650 
 

50 

77 HTX Dream Garden, Tam Nghĩa 700 7 
 

1.600 1.600 
  

78 HTX Nông nghiệp Tam Anh Bắc 500 7 22 700 700 
  

79 
HTX Tổng hợp Thuận An, xã Tam 

Giang 
1.200 9 20 1.300 1.300 

  



TT Tên tổ chức kinh tế, hộ sản xuất 

Năng lực Vốn huy động SXKD đến hiện tại 

Vốn điều 

lệ (Tr.đ) 

Số lao 

động hiện 

có 

(người) 

Diện tích đất 

sản xuất hiện 

có (gồm cả 

thuê, hợp 

tác) (m
2
) 

Tổng số 

(Tr.đ) 

Vốn thực 

tế đã đầu 

tư (Tr.đ) 

Vốn vay 

ngân hàng 

(Tr.đ) 

Vay 

khác 

80 
Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Phùng, 

xã Tam Xuân 2 
100 5 

 
1.000 1.000 

  

81 
HTX Nông nghiệp Hoàng Hải Tam 

Quang 
2.500 15 

 
3.000 2.870 

 
130 

82 HTX Thuận An, xã Tam Hải 800 9 
 

1.200 1.140 
 

60 

83 HTX Nông-Thủy sản Trung Hải 1.000 7 
 

1.000 920 
 

80 

84 
Hộ sản xuất kinh doanh Lê Thị Vĩnh, 

xã Tam Trà 
100 4 

 
300 280 

 
20 

85 HTX Chè Đức Phú, xã Tam Sơn 700 10 
 

800 750 
 

50 

XVII Huyện Phú Ninh 
       

XVIII TP Tam Kỳ 
       

 Tổng hợp số liệu        

 Tổng số  573 1.822.419 82.315 68.582 11.929 1.804 

 Số chủ thể được nghiên cứu  74 56  73 73 73 

 Trung bình/chủ thể  8 32.543 1.128 939 163 25 

 Tỷ lệ (%)     83,3% 14,5% 2,2% 

 Tổng đến 9/2020    217.628 181.320 31.538  4.769 

 



PHỤ LỤC 6: 

LOẠI HÌNH KINH TẾ, NĂNG LỰC CỦA NGƢỜI ĐẠI ĐIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÁC CHỦ THỂ  

THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH OCOP 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

 

TT 
Tên tổ chức kinh 

tế, hộ sản xuất 

Số giấy 

ĐKKD 

(hoặc tƣơng 

đƣơng)  

Loại 

hình 

Thời 

điểm 

thành lập 

Ngƣời đại diện theo pháp luật 

Họ tên 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH 

/CĐ 

/TC,..) 

Số điện thoại, 

email  cá nhân 

Nam Nữ 

1 2 4 
 

5 6 7 8 9 10 

I 
Huyện Đông 

Giang 
                

II Huyện Tây Giang                 

1 
HTX Nông lâm 

nghiệp Thiên Bình 
 3307000002 HTX  2017 Trần Thị Thảo   x ĐH   

2 

HTX Dược liệu 

Đức Huy Tây 

Giang 

 3307000005 HTX  2018 
Phạm Thị Diệu 

Hiền 
  x ĐH   

3 
HTX Nông nghiệp 

La Bang 
 3307000010 HTX  2019 Zơrâm Vừng x   TC   

4 
HTX Nông - Dược 

Trường Sơn Xanh 
307000007  HTX  2019  Tangôn Thơm x   ĐH   

5 
HTX Nông nghiệp 

Ch'ơm 
  HTX  2019  Alăng Lơ x   ĐH   

6 

HTX Nông nghiệp 

và Dược liệu Tây 

Giang 

 3307O00003 HTX 2018  Trương Hoa 1956    THPT    

7 

HTX sản xuất 

TM&DV Hoa 

Hồng Tây Giang 

 4001198568 HTX 2019  
Nguyễn Xuân 

Minh 
x   ĐH   



TT 
Tên tổ chức kinh 

tế, hộ sản xuất 

Số giấy 

ĐKKD 

(hoặc tƣơng 

đƣơng)  

Loại 

hình 

Thời 

điểm 

thành lập 

Ngƣời đại diện theo pháp luật 

Họ tên 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH 

/CĐ 

/TC,..) 

Số điện thoại, 

email  cá nhân 

Nam Nữ 

8 
HTX Dịch vụ và 

Xây dựng Ch'ơm 
  HTX  2019 Bhling Đại x    THPT    

9 
HTX Nông nghiệp 

559 
  HTX 2019 Pơloong Ai x   ĐH   

10 

Cơ sở sản xuất 

kinh doanh rượu 

Chính Châu  

33O8000238 HKD 2014 Bùi Nam Chính x   ĐH   

11 
Cơ sở sản xuất 

rượu Đức Huy 
33O8000262 HKD 2014 Phạm Thị Lài   x ĐH   

12 
Hộ kinh doanh 

Pơloong Đông 
3308000349 HKD 2020 Pơloong Đông x    THPT    

III 
Huyện Nam 

Giang 
                

13 

HTX dệt thổ cẩm 

Cơ Tu – Za ra Nam 

Giang 

  HTX             

14 

HTX sản xuất 

TM&DV Zơ Râm 

Bách 

  HTX             

15 
CSSX rượu Tà Vạt 

cất Nam Giang 
  HKD             

IV Huyện Đại Lộc                 

V Huyện Nông Sơn                 

VI Huyện Quế Sơn                 

VII TP Hội An                 

16 
Công ty TNHH DV 

Hoa Nam 
 4000833947 

Công 

ty 

TNHH 

 2011 Võ Đình Hoàng  1984     0905468485 



TT 
Tên tổ chức kinh 

tế, hộ sản xuất 

Số giấy 

ĐKKD 

(hoặc tƣơng 

đƣơng)  

Loại 

hình 

Thời 

điểm 

thành lập 

Ngƣời đại diện theo pháp luật 

Họ tên 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH 

/CĐ 

/TC,..) 

Số điện thoại, 

email  cá nhân 

Nam Nữ 

17 
Công Ty TNHH 

Đại Chí Foods 
 4001122311 

Công 

ty 

TNHH 

 2017 
Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 
    1989   0919719806 

18 
Công ty cổ phần 

tập đoàn HANN 
 4001037948 

Công 

ty CP 
 2015 

Hoàng Đông 

Anh 
 1979     0912258866 

19 

Cơ sở sản xuất và 

kinh doanh Nguyễn 

Thị Bông 

33B8003376  HKD  2008 
Nguyễn Thị 

Bông 
  1962    0916100125 

20 

Cơ sở sản xuất mì 

cao lầu Tô Văn 

Bình 

33B8006173  HKD  2014 Tô Văn Bình  1972     0352644456 

21 
Cơ sở chế biến 

nước mắm Tư Tài 
33B8007049  HKD  2015 Lâm Hữu Tài  1982     0902742449 

22 

Cơ sở mộc truyền 

thống Kim Bồng 

Phan Xuân Nguyên 

33B8006167 HKD 2014 
Phan Xuân 

Nguyên 
1978     0978546996 

23 
HTX NN & DV 

Bền vững Hội An 
3307B00008 HTX 2019 

Phan xuân 

thanh 
1978     0913442997 

24 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Đầu tư và 

phát triển CNC 

Việt Nhật 

4001144192-

001 

Công 

ty 

TNHH 

2018 
Nguyễn Thành 

Trung 
1981     0961037196 

25 

Cơ sở sản xuất mỹ 

phẩm Hoa Mẫn 

Vy, 

33B8010788 HKD 2019 
Nguyễn Thị 

Mẫn Vy 
  1991   0905685518 

VIII TX Điện Bàn                 

26 
HTX NN Điện 

Quang 

 3305070000

25 
HTX 

 01/01/199

8 

Nguyễn Đức 

Thành 
 1957       



TT 
Tên tổ chức kinh 

tế, hộ sản xuất 

Số giấy 

ĐKKD 

(hoặc tƣơng 

đƣơng)  

Loại 

hình 

Thời 

điểm 

thành lập 

Ngƣời đại diện theo pháp luật 

Họ tên 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH 

/CĐ 

/TC,..) 

Số điện thoại, 

email  cá nhân 

Nam Nữ 

27 
Công ty CP Giống 

NN Điện Bàn 
 4001102026 

Công 

ty CP 

 20/01/201

7 

Nguyễn Phước 

thiện 
 1955       

28 
Cty TNHH Gỗ 

nghệ thuật Âu Lạc 
 4000819639 

Công 

ty 

TNHH 

 19/07/201

1 
Trần Thu  1971       

29 

Công ty TNHH 

làng đúc Phước 

Kiều 

 4000391752 

Công 

ty 

TNHH 

03/02/200

4  

Dương Ngọc 

Thắng 
1954        

30 

Công ty TNHH 

Mộc mỹ nghệ 

Nguyễn Văn Tiếp 

 4000548347 

Công 

ty 

TNHH 

13/02/200

9  

Nguyễn Văn 

Tiếp 
 1954       

31 
HKD Cơ sở SXSP 

Xanh Hương Bột 
33E8007640  HKD 03/5/2019  Lê Thị Hương    1989     

32 
HKD Trần Thị 

Thuận 
 33E8005163 HKD 

 19/11/201

5 
Trần Thị Thuận    1971     

IX Huyện Duy Xuyên                 

X 
Huyện Thăng 

Bình 
                

33 HTX NN Bình Đào 
 Số: 

337H00012 
HTX  4/2016  Võ Tấn Sanh x   TC  0905968757 

34 
HTX DV NN Bình 

Nam 
  HTX             

35 
HTX NN Thanh 

niên 

 Số: 

337H00030 
HTX  1983 Trần Hữu Tịnh  x   ĐH  0915121171 

36 
Cty TNHH MTV 

Yến sào Đất Quảng 
  

Công 

ty 

TNHH 

         THPT    



TT 
Tên tổ chức kinh 

tế, hộ sản xuất 

Số giấy 

ĐKKD 

(hoặc tƣơng 

đƣơng)  

Loại 

hình 

Thời 

điểm 

thành lập 

Ngƣời đại diện theo pháp luật 

Họ tên 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH 

/CĐ 

/TC,..) 

Số điện thoại, 

email  cá nhân 

Nam Nữ 

37 

Cty TNHH TM SX 

& DV Cửa Khe – 

Quảng Nam 

Số: 

4001116501 

Công 

ty 

TNHH 

 7/2017 
Võ Nguyên 

Tùng  
x   ĐH 0905020625  

38 
Hộ Đặng Thị Tố 

Nga 

Số:33H0072

23  
HKD 12/1972  

 Đặng thị Tố 

Nga 
  x CĐ 0934966900  

39 
Hộ Nguyễn Thị 

Hương 

 Số: 

33H8001748 
HKD  1968 

Đặng Thị 

Hương  
  x  THPT   0976103083 

40 
Hộ Nguyễn Thị 

Tiến 

 Số:33H8004

977 
HKD  01/1966 

Nguyễn Thị 

Tiến  
  x CĐ 0362007304  

41 Hộ Huỳnh Văn Mỹ 
Số: 

33H8003176  
HKD  05/1965 

 Huỳnh Văn 

Mỹ 
x    THPT   0906419404 

42 Hộ Lê Thị Hoàng 
Số: 

33H8003608 
HKD 1/1/1983 Lê Thị Hoàng   x CĐ 917814111 

43 Hộ Bùi thị Nguyệt 
Số: 

33H8007039 
HKD 2/1/1982 Bùi Thị Nguyệt   x  THPT  962744158 

44 
Hô Nguyễn Viết 

Vinh 

Số: 

33H8001713 
HKD 1/1/1973 

Nguyễn Viết 

Vinh 
x   CĐ 5103873255 

45 
Hộ Nguyễn Tấn 

Hiếu 
  HKD             

XI Huyện Hiệp Đức                 

XII Huyện Phƣớc Sơn                 

46 
THT SX NN thôn 

Nước Lang 
 33L8000346 THT 5/9/2019 Hồ Văn Thừa x   TC 0386.563.721 

47 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thủy 

  33L800028

2 
HKD 5/6/2019 Võ thị thủy   x  THPT  384990002 

48 
THT SXNN&DV 

xã Phước Lộc 
 33L8000347 THT 

10/30/201

9 
Tân Tấn Thành x   ĐH 0383.489.184 

49 Hộ kinh doanh Hồ  33L8000285 HKD 5/8/2020 Hồ Văn Thi x   CĐ 0389.775.577 



TT 
Tên tổ chức kinh 

tế, hộ sản xuất 

Số giấy 

ĐKKD 

(hoặc tƣơng 

đƣơng)  

Loại 

hình 

Thời 

điểm 

thành lập 

Ngƣời đại diện theo pháp luật 

Họ tên 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH 

/CĐ 

/TC,..) 

Số điện thoại, 

email  cá nhân 

Nam Nữ 

Văn Thi 

50 
Hộ KD Ngô Thị 

Tuyết 
  HKD   Ngô Thị Tuyết   x  THPT  868,433357 

51 
Hộ KD Đỗ Ngọc 

Ánh Tuyết 
 33L8000387 HKD 5/7/2012 

Đỗ Ngọc Ánh 

Tuyết 
  x CĐ 905,300077 

XIII 
Huyện Nam Trà 

My 
                

52 Hộ sx kinh 

doanh Mười Cường 

33P8000267 HKD 

12/9/2018 

(thây đổi 

lần 1) 

Hồ Thị Mười   1983 ĐH 969066467 

53 Hộ sx kinh doanh 

Tuấn Quyên 
33P8000310 HKD 3/20/2018 

Nguyễn Hoàng 

Anh Tuấn 
1980   TC 948736067 

54 
Cơ sở sx Quế Trà 

My – Hoa Quế 
33P8000356 HKD 8/13/2019 Hồ Văn Chờn 1990   ĐH 0964 718 108 

55 Công ty TNHH 

sâm SangLi 

4001177649 

Công 

ty 

TNHH 

4/18/2019 
Phạm Thanh 

Hòa 
1979   ĐH 0909 991 347 

56 Công TNHH sâm 

sâm 

4001036461 

Công 

ty 

TNHH 

9/8/2018 Lưu Văn Lục 1986   ĐH 02353 699 899 

57 

Hộ kinh doanh sản 

xuất thảo dược 

Nam Trà 

33P8000272 HKD 5/7/2020 Trần Thị Sáu 1986   ĐH 0974 797 786 

58 
Hộ sản xuất Đoàn 

Văn Hậu 
33P8000156 HKD 9/15/2013 Đoàn Văn Hậu 1979   ĐH 0917 962 895 

59 
Hộ sx kinh doanh 

Quang Bảo 
33P8000178 HKD 

10/25/201

9 

Tạ Quang 

Nghĩa 
1983   TC 0969 837 644 

60 HTX nông nghiệp 4001201429 HTX 2/14/2020 Phan Thanh Tín 1985   ĐH 0975 822 483 



TT 
Tên tổ chức kinh 

tế, hộ sản xuất 

Số giấy 

ĐKKD 

(hoặc tƣơng 

đƣơng)  

Loại 

hình 

Thời 

điểm 

thành lập 

Ngƣời đại diện theo pháp luật 

Họ tên 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH 

/CĐ 

/TC,..) 

Số điện thoại, 

email  cá nhân 

Nam Nữ 

Đông Trà  

61 

Cơ sở chế biến và 

kinh doanh Thanh 

Tuyền 

33P8000350 HKD 4/3/2019 
Trần Thị Thanh 

Tuyền 
  1982 ĐH 0973 383 435 

62 

Cao Đảng sâm Hà 

Vy (Hộ sản xuất 

kinh doanh Hà Vy) 

33P8000158 HKD 9/10/2018 
Trương Ngọc 

Vy 
1976   ĐH 0965 768 484 

XIV 
Huyện Bắc Trà 

My 
                

63 

Cơ sở sản xuất tinh 

dầu Quế Trà My - 

Minh Phúc 

  HKD  2018 
Nguyễn Thị 

Việt 
  x SC 0973.606.276 

64 
 Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Tám 
  HKD  2018 Phạm Thị Tám   x SC 0355.472.216 

65 
 Cơ sở SXKD 

Nguyên Hữu Kỳ 
  HKD  2019 

Nguyễn Hữu 

Kỳ 
x   SC 0374.675.022 

66 

 HTX phát triển 

nông nghiệp Thịnh 

Vượng 

  HTX 2019  
Trần Phước 

Thanh 
x   TC 0979.151.117 

XV 
Huyện Tiên 

Phƣớc 
                

67 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp và Kinh 

doanh dịch vụ Tiền 

Phong 

 3311070000

05 
HTX  2013 

Dương Thái 

Xuân Tuấn  
x   ĐH 0985750872  

68 
Công ty TNHH 

Sơn Tiến 
4000602971  

Công 

ty 

TNHH 

16/4/2009  Hồ Viết Ký  1958    TC 0979495454  



TT 
Tên tổ chức kinh 

tế, hộ sản xuất 

Số giấy 

ĐKKD 

(hoặc tƣơng 

đƣơng)  

Loại 

hình 

Thời 

điểm 

thành lập 

Ngƣời đại diện theo pháp luật 

Họ tên 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH 

/CĐ 

/TC,..) 

Số điện thoại, 

email  cá nhân 

Nam Nữ 

69 
Hợp tác xã Thanh 

trà Tiên Hiệp 

 3311070000

19 
HTX  22/8/2017 

 Hứa Đại 

Dương 
 x   ĐH 0916 864833 

70 

Cơ sở tổ hợp tác 

sản xuất bánh tráng 

Địch Yên 

 33k8000203

5 
THT  22/8/2017 

 Bùi Thị Kim 

Loan 
   x CĐ 09180817551 

71 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp, chế 

biến và Kinh doanh 

tổng hợp Phước 

Tuyên 

3311070000

41 
HTX  2019 

Tống Phước 

Tuấn  
x   ĐH 0976201126 

72 
HTX nông nghiệp 

Tích Lộc 
  HTX 2017 

Nguyễn Đắc 

Lực 
x    THPT  0981651181 

73 
HTX Nông nghiệp 

Tiên Mỹ 
  HTX 2018  La Vĩnh Tập   1962   SC 0354081263  

XVI Huyện Núi Thành                 

74 
HTX Nông nghiệp 

Tam Hòa 
4000695278 HTX  2014 Võ Văn Thìn  1957   SC 0772482067 

75 

HTX Nông nghiệp, 

DVDL Tam Mỹ 

Tây 

4001143248 HTX  2018 Lê Văn Tỉnh  1957   SC  0918223015 

76 CSSX Mè đen Việt 33M8003573 HKD 2012  Nguyễn Luật  1954      0986489351 

77 

HTX Dream 

Garden, Tam 

Nghĩa 

4001164537 HTX  2018 
Huỳnh Thị 

Sang 
   1990 ĐH 0905725200 

78 
HTX Nông nghiệp 

Tam Anh Bắc 
4001183868 HTX 2019  Võ Văn Thanh  1967   SC 0386373755 



TT 
Tên tổ chức kinh 

tế, hộ sản xuất 

Số giấy 

ĐKKD 

(hoặc tƣơng 

đƣơng)  

Loại 

hình 

Thời 

điểm 

thành lập 

Ngƣời đại diện theo pháp luật 

Họ tên 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH 

/CĐ 

/TC,..) 

Số điện thoại, 

email  cá nhân 

Nam Nữ 

79 

HTX Tổng hợp 

Thuận An, xã Tam 

Giang 

4001123763 HTX  2018 Phan Văn Mậu  1976   SC 1901160111 

80 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Tiến 

Phùng, xã Tam 

Xuân 2 

33M8006813 HKD 2019 
Nguyễn Tiến 

Phùng 
1961   SC 0363100548 

81 

HTX Nông nghiệp 

Hoàng Hải Tam 

Quang 

3307M00031 HTX 2018 
Nguyễn Thanh 

Vũ 
1982   ĐH 0915100233 

82 
HTX Thuận An, xã 

Tam Hải 
3307M00039 HTX 2019 

Nguyễn Phạm 

Ngọc Thạch 
1983   ĐH 0969632179 

83 
HTX Nông-Thủy 

sản Trung Hải 
4001208424 HTX 2020 

Phạm Thị Lê 

Na 
  1990 ĐH 0979519063 

84 

Hộ sản xuất kinh 

doanh Lê Thị Vĩnh, 

xã Tam Trà 

33M8005394 HKD 2019 
Nguyễn Kim 

Hải 
1985   TC 0977122452 

85 
HTX Chè Đức Phú, 

xã Tam Sơn 
  HTX 2020 

Nguyễn Văn 

Hùng 
1965   SC 0358949661 

XVII Huyện Phú Ninh                 

XVIII TP Tam Kỳ                 

 



PHỤ LỤC 7: 
TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG TT OCOP, ĐIỂM BÁN HÀNG OCOP 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT 
Tên Trung tâm/điểm 

bán hàng OCOP 

Tên chủ thể sản xuất được 

hỗ trợ 
Địa chỉ 

Khối lượng thực hiện 

Tổng NSNN Cộng đồng 

1 2 3 4 5=6+7 6 7 

I Năm 2018 
  

350,0 350,0 - 

1 Điểm bán hàng OCOP Cửa hàng xanh xanh shop 1 TP Hội An 50,0 50,0 
 

2 Điểm bán hàng OCOP Cửa hàng xanh xanh shop 2 TP Hội An 50,0 50,0 
 

3 Điểm bán hàng OCOP Cửa hàng Quê Vườn TP Hội An 50,0 50,0 
 

4 Điểm bán hàng OCOP 
 

Tiên Phước 200,0 200,0 
 

II Năm 2019 
  

2.300,5 990,5 1.310,0 

1 
TT OCOP huyện Tiên 

Phước 
Hộ Kinh doanh Tạ Thọ TT Tiên Kỳ 545,0 235,0 310,0 

2 Điểm bán hàng OCOP HTX NN Bình Đào 
Xã Bình Đào, 

Thăng Bình 
400,0 200,0 200,0 

3 Điểm bán hàng OCOP 
Cơ sở sản xuất kinh doanh 

Nguyễn Viết Vinh 

Xã Bình Phú, 

Thăng Bình 
200,0 100,0 100,0 

4 Điểm bán hàng OCOP 
Công ty TNHH ĐT và PT 

NN sạch BIOQNA 
TP Tam Kỳ 90,0 90,0 

 

5 Điểm bán hàng OCOP 
HTX SX rau an toàn công 

nghệ cao Dream Garden 

Xã Tam 

Nghĩa, Núi 

Thành 

235,0 100,0 135,0 

6 Điểm bán hàng OCOP 
HTX Nông nghiệp du lịch 

dịch vụ Đại Bình 

Xã Quế 

Trung, Nông 

Sơn 

175,5 25,5 150,0 

7 Điểm bán hàng OCOP Siêu thị Mini Mart 
TT Trà My, 

Bắc Trà My 
345,0 100,0 245,0 

8 Điểm bán hàng OCOP Siêu thị Mini Mart 
Xã Trà Mai, 

Nam Trà My 
210,0 100,0 110,0 

9 Điểm bán hàng OCOP Cơ sở Măng ớt Quang Bảo 
Xã Trà My, 

Bắc Trà My 
100,0 40,0 60,0 

 

 



PHỤ LỤC 08:  

DANH MỤC ĐƠN VỊ TƢ VẤN, ĐỐI TÁC PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH OCOP 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

TT Tên Địa chỉ Liên hệ 
Nội dung đã hợp tác triển khai tại địa 

phƣơng 

Đánh giá 

(Tốt/khá 

/Trung 

bình) 

Địa 

phƣơng 

tổng hợp, 

đánh giá 

I Cung cấp bao bì           

1 
Công ty SX nhựa 

Bình Minh 
  0915086898 Cung cấp bao bì (hủ nhựa) Tốt Điện Bàn 

II 
Hoàn thiện sản 

phẩm 
          

1 
Công ty Bao bì 

Giấy Tiến Phát 

Bình Tân, Hồ Chí 

Minh 
0919007165 Thiết kế và in ấn bao bì Tốt Điện Bàn 

2 
Công ty TNHH 

MTV Thiên Phú 

 TP. Tam Kỳ, 

Quảng Nam 
   Tư vấn, thiết kế bao bì  Tốt Thăng Bình 

3 
Công ty thiết kế Đà 

Nẵng 
TP Đà Nẵng 0905181687 Thiết kế nhãn   Điện Bàn 

4 
Công ty thiết kế 

Văn Hoàng 

Phường Vĩnh 

Điện, Điện Bàn, 

Quảng Nam 

0868775779 Thiết kế nhãn mác, bao bì Tốt Điện Bàn 

5 
Công ty CP DNG 

Group 
TP Đà Nẵng 0919555485 Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu, mã vạch Tốt Điện Bàn 

6 
Công ty CP Thera 

Group 
TP Đà Nẵng 0914020138 Thiết kế Website Tốt Điện Bàn 

7 
Công ty TNHH 

Nitsoft Việt Nam 

TP. Tam Kỳ, T. 

Quảng Nam 
0932556662 

Xây dựng trang thông tin điện tử, mã 

Qrcode 
Tốt Điện Bàn 

8 

Công ty TNHH 

MTV Quảng cáo 

Thiên Phú 

Đàn Hạ, X.Tam 

Đàn, H.Phú Ninh, 

T.Quảng Nam 

ĐT 0235.2229 

-  0963077919   

 - Tư vấn hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện sản 

phẩm về nhãn hiệu, công bố chất lượng, bộ 

nhận diện thương hiệu, xây dựng Web và 

bao bì nhãn 

 Khá Núi Thành 



TT Tên Địa chỉ Liên hệ 
Nội dung đã hợp tác triển khai tại địa 

phƣơng 

Đánh giá 

(Tốt/khá 

/Trung 

bình) 

Địa 

phƣơng 

tổng hợp, 

đánh giá 

 - Thiết kế bao bì, Hỗ trợ quản lý chất 

lượng, bảo hộ sở hữu thương hiệu Hỗ trợ 

xúc tiến thương mại, quảng bá 

 Khá Nam Giang 

 - Thiết kế logo, xây dựng hồ sơ công bố 

sản phẩm, kiểm nghiệm chất lượng sản 

phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã vạch, xây 

dựng Wedside, xây dựng câu chuyện sản 

phẩm… 

 Chưa 

đánh giá 
Phước Sơn 

 - Tư vấn, khảo sát, kiểm tra, giám sát việc 

phát triển sản phẩm, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ 

tham gia dự thi OCOP cấp thành phố và 

Tỉnh 

- Tư vấn về phương án kinh doanh, thiết kế 

và in ấn bao bì, đăng ký nhãn hiệu, mã số 

mã vạch, QR code, xây dựng trang Web, 

câu chuyện sản phẩm...  

Tốt TP. Hội An 

  

9 

Công ty TNHH 

MTV Vạn Phúc 

Hoa 

Khối phố An Hà 

Nam, P.An Phú, 

TP. Tam Kỳ, T. 

Quảng Nam 

03253605688 

- 0905489699 

(Lê Minh 

Hữu) 

 Tư vấn hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện sản 

phẩm về nhãn hiệu, công bố chất lượng, bộ 

nhận diện thương hiệu, xây dựng Web và 

bao bì nhãn mác. 

 Khá Núi Thành 

Thiết kế logo, xây dựng hồ sơ công bố sản 

phẩm, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, 

truy xuất nguồn gốc, mã vạch, xây dựng 

Wedside, xây dựng câu chuyện sản phẩm… 

 Khá Phước Sơn 

Tư vấn, thiết kế bao bì  Tốt Thăng Bình 

Tư vấn làm hồ sơ, nhãn, MSMV, QR, 

SHTT, … 
Khá 

Bắc Trà 

My 



TT Tên Địa chỉ Liên hệ 
Nội dung đã hợp tác triển khai tại địa 

phƣơng 

Đánh giá 

(Tốt/khá 

/Trung 

bình) 

Địa 

phƣơng 

tổng hợp, 

đánh giá 

Tư vấn thiết kế bao bì nhãm, dịch vụ hỗ trợ 

đăng ký/công bố sản phẩm, thiết kế 

website, mã số, mã vạch, tem truy xuất,… 

Khá Đại Lộc 

Xây dựng hồ sơ Công bố chất lượng sản 

phẩm 
Tốt Điện Bàn 

III 
Kiểm nghiệm, 

chứng nhận 
          

1 
Công ty CP 

Warrantex 
Cần Thơ 0939551104 Kiểm nghiệm sản phẩm Tốt Điện Bàn 

2 Công ty Khuê Nam TP Hồ chí Minh 0909867964 Kiểm nghiệm sản phẩm Tốt Điện Bàn 

3 
Công ty tư vấn 

Vitest 

Thành phố Đà 

Nẵng 
  Tư vấn chứng nhận VietGap, HACCP Khá Đại Lộc 

IV 

Tƣ vấn phối hợp 

triển khai Chƣơng 

trình OCOP 

          

1 
Công ty CP Phát 

triển Dược Khoa 

Số 3, A14, KĐT 

Đầm Trấu, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0787389386 - 

0866686086 

(GĐ Trần 

Kiên) 

Tư vấn triển khai hoàn thiện, nâng cấp sản 

phẩm từ Quế Trà My theo chuỗi liên kết 
Khá 

Bắc Trà 

My 

Tư vấn phối hợp triển khai Chương trình 

OCOP (Khảo sát, xây dựng kế hoạch; tư 

vấn hoàn thiện sản phẩm, định hướng phát 

triển sản phẩm; đánh giá, xếp hạng sản 

phẩm,…)  

Tốt  Tiên Phước 

Tư vấn phối hợp triển khai Chương trình 

OCOP (Khảo sát, tư vấn hoàn thiện sản 

phẩm, định hướng phát triển sản phẩm; 

đánh giá, xếp hạng sản phẩm; tư vấn phát 

triển tổ chức kinh tế…)  

Khá Tây Giang 



TT Tên Địa chỉ Liên hệ 
Nội dung đã hợp tác triển khai tại địa 

phƣơng 

Đánh giá 

(Tốt/khá 

/Trung 

bình) 

Địa 

phƣơng 

tổng hợp, 

đánh giá 

V 

Tƣ vấn, chuyển 

giao khoa học 

công nghệ 

          

1 

Trường Cao đẳng  

lương thục thực 

phẩm 

TP Đà Nẵng   Nghiên cứu phát triển sản phẩm   Thăng Bình 

2 
Trường Đại học 

Nông Lâm Huế 
TP. Huế   Chuyển giao KHCN Tốt Thăng Bình 

VI 
Cung cấp máy 

móc, thiết bị      

1 

Công ty TNHH 

Đầu tư và phát triển 

Quang Sáng 

TP Đà Nẵng 0905543246 Cung cấp máy móc, thiết bị Tốt Điện Bàn 

2 

Công ty TNHH 

Dịch vụ thương mại 

Trang Thương 

TP Hồ Chí Minh 0923008259 Cung cấp máy móc, thiết bị Tốt Điện Bàn 

3 
Công ty TNHH 

Khai Minh Tâm 
TP Đà Nẵng 0905626416 Cung cấp máy móc, thiết bị Tốt Điện Bàn 

4 

Công ty TNHH 

MTV Giải pháp và 

ứng dụng công 

nghệ Inteltech 

TP Đà Nẵng 0936504777 Cung cấp máy móc, thiết bị Tốt Điện Bàn 

5 Công ty Bình Quân Sơn Tây, Hà Nội 0946249955 Cung cấp máy móc, thiết bị Tốt Điện Bàn 

6 
Công ty máy sấy 

Hai Tấn 
TP HCM 0932717212 Cung cấp máy móc, thiết bị Tốt Điện Bàn 

7 Cửa hàng Được Mỹ 
TP Hội An, T. 

Quảng Nam 
0905212226 Cung cấp máy móc, thiết bị Tốt Điện Bàn 

 



PHỤ LỤC 9: 

KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC PHÂN BỔ HỖ TRỢ  THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH OCOP GIAI ĐOẠN 2018-2020 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Sở, ban, ngành; UBND các địa phƣơng 
Kinh phí đƣợc phân bổ hỗ trợ  

Tổng Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

 
Tổng cộng 58.777,1 19.650,0 18.030,8 21.096,3 

I 
Kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ƣơng 

từ Chƣơng trình nông thôn mới 
29.238,1 9.650,0 7.491,8 12.096,3 

1 Chi cục PTNT 5.679,5 2.480,0 1.575,5 1.624,0 

2 Sở Công thương 611,0 - 300,0 311,0 

3 Sở Thông tin và Truyền thông 330,0 - 200,0 130,0 

4 Đại Lộc 2.540,0 330,0 510,0 1.700,0 

5 Hội An 1.700,0 700,0 1.000,0 
 

6 Điện Bàn 260,0 260,0 - 
 

7 Duy Xuyên 563,0 380,0 183,0 
 

8 Quế Sơn 170,0 170,0 - 
 

9 Thăng Bình 1.280,0 680,0 - 600,0 

10 Tam Kỳ 1.845,5 420,0 880,5 545,0 

11 Phú Ninh 510,0 510,0 - 
 

12 Núi Thành 270,0 270,0 - 
 

13 Tiên Phước 4.154,1 870,0 632,8 2.651,3 

14 Nông Sơn 880,0 380,0 300,0 200,0 

15 Hiệp Đức 650,0 350,0 300,0 
 

16 Nam Trà My 2.185,0 500,0 400,0 1.285,0 

17 Bắc Trà My 2.080,0 380,0 300,0 1.400,0 

18 Đông Giang 1.750,0 100,0 - 1.650,0 



TT Sở, ban, ngành; UBND các địa phƣơng 
Kinh phí đƣợc phân bổ hỗ trợ  

Tổng Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

19 Tây Giang 920,0 520,0 400,0 
 

20 Nam Giang 650,0 200,0 450,0 
 

21 Phước Sơn 210,0 150,0 60,0 
 

II Kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh 29.539,0 10.000,0 10.539,0 9.000,0 

1 Chi cục PTNT 539,0 - 539,0 - 

2 Sở Công thương - - - - 

3 Sở Thông tin và Truyền thông - - - - 

4 Đại Lộc 1.500,0 500,0 500,0 500,0 

5 Hội An 2.700,0 950,0 950,0 800,0 

6 Điện Bàn 1.900,0 650,0 650,0 600,0 

7 Duy Xuyên 2.200,0 850,0 850,0 500,0 

8 Quế Sơn 1.400,0 500,0 500,0 400,0 

9 Thăng Bình 2.000,0 700,0 700,0 600,0 

10 Tam Kỳ 1.100,0 300,0 300,0 500,0 

11 Phú Ninh 1.000,0 300,0 300,0 400,0 

12 Núi Thành 1.000,0 300,0 300,0 400,0 

13 Tiên Phước 4.800,0 2.000,0 2.000,0 800,0 

14 Nông Sơn 1.000,0 300,0 300,0 400,0 

15 Hiệp Đức 1.000,0 300,0 300,0 400,0 

16 Nam Trà My 1.500,0 500,0 500,0 500,0 

17 Bắc Trà My 1.000,0 300,0 300,0 400,0 

18 Đông Giang 900,0 300,0 300,0 300,0 

19 Tây Giang 2.100,0 750,0 750,0 600,0 

20 Nam Giang 1.200,0 350,0 350,0 500,0 

21 Phước Sơn 700,0 150,0 150,0 400,0 



 



PHỤ LỤC 10: TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÁC CHỦ THỂ CÓ SẢN PHẨM THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH OCOP GIAI ĐOẠN 2018-2020 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT 
Tên sản phẩm 

đƣợc hỗ trợ 

Tên chủ thể sản 

xuất đƣợc hỗ trợ 
Địa chỉ 

 Năm 2018   Năm 2019   Năm 2020  Giai đoạn 2018-2020 

 Tổng   

 Trong đó:  

 Tổng   

 Trong đó:  

 Tổng   

 Trong đó:  

 Tổng   

 Trong đó:  

 

NSNN 

hỗ trợ  

 Chủ 

thể  

 

NSNN 

hỗ trợ  

 Chủ 

thể  

 

NSNN 

hỗ trợ  

 Chủ 

thể  

 NSNN 

hỗ trợ  
 Chủ thể  

1 2 3 4 
 

5=6+7  
            

6  
            

7  
 

8=9+10  
            

9  
          

10  
 

11=12+13  
          

12  
            

13  
      

   Tổng cộng     
   

17.543  

     

5.158  

   

12.385  

   

33.415  

   

13.160  

   

20.255  
   36.973  

   

13.134  

     

23.839  
    87.931      31.452      56.479  

I 
Huyện Đông 

Giang 
    

           

86  

           

76  

           

10  

      

1.387  

         

549  

         

838  
      1.917  

         

516  

        

1.401  
      3.390        1.141        2.249  

1 Chè dây Ra zéh 
HTX Nông nghiệp xã 
Tư 

Xã Tư, Đông Giang, 
QNa 

           
86  

           
76  

           
10  

                  

2 
Trà xanh Quyết 
Thắng 

Cty cổ phần NLN 
Quyết Thắng 

Xã Ba, Đông Giang, 
Qna 

      
         

897  
         

188  
         

709  
            

3 Ớt A riêu HTX Macooih 
Xã Mà cooih, Đông 

Giang, Quảng Nam 
      

           

69  

           

63  

             

6  
            

4 Rượu Ka kun cơ sở Hoàng oanh Thị trấn prao       
         

222  
         

159  
           

63  
            

5 Rượu Ka kun cơ sở Thu Thảo Thị trấn prao       
         

199  

         

139  

           

60  
            

6 
Trà Ô Long 

Quyết Thắng 

Cty cổ phần NLN 

Quyết Thắng 
Xã Ba                   1.494  

         

236  

        

1.258  
      

7 
Chè dây Ra zéh 

túi lọc 
HTX NN xã Tư Xã Tư                      196  

         

116  

             

79  
      

8 
Khăn choàng cổ 

thổ câm 
THT dệt Thổ cẩm Xã Đhrồng                        93  

           

73  

             

20  
      

9 
Trà hoa hồng 

panan 

HKD: phạm Quốc 

phòng 
Xã Tư                      135  

           

91  

             

44  
      

II 
Huyện Tây 

Giang 
    

         

808  

         

472  

         

336  

         

542  

         

509  

           

33  
           17  

           

17  

              

-    
      1.367           998           369  

1 Rượu Ba kích 

Cơ sở sản xuất kinh 

doanh rượu Chính 

Châu 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện Tây 

Giang, Quảng Nam 

         
436  

         
236  

         
200  

                  



2 Rượu Đảng sâm 
Cơ sở sản xuất rượu 
Đức Huy 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện Tây 

Giang, Quảng Nam 

         
372  

         
236  

         
136  

                  

3 Trà Đảng sâm 
HTX Nông nghiệp và 
Dược liệu Tây Giang 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện Tây 

Giang, Quảng Nam 

      
         

333  
         

312  
           

21  
            

4 
Măng tre Điền 
trúc sấy khô 

HTX Nông nghiệp và 
Dược liệu Tây Giang 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện Tây 

Giang, Quảng Nam 

      
           

21  
           
21  

            
-    

            

5 Cao Đảng sâm 
HTX Dược liệu Đức 

Huy Tây Giang 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện Tây 
Giang, Quảng Nam 

      
         

188  

         

176  

           

12  
            

6 
Rượu Ba kích (3 

sao) 

Cơ sở sản xuất kinh 

doanh rượu Chính 
Châu 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện Tây 
Giang, Quảng Nam 

                         3  
             

3  
        

7 
Rượu Đảng sâm 

(3 sao) 

Cơ sở sản xuất rượu 

Đức Huy 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện Tây 
Giang, Quảng Nam 

                         3  
             

3  
        

8 
Trà Đảng sâm (4 

sao) 

HTX Nông nghiệp và 

Dược liệu Tây Giang 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện Tây 
Giang, Quảng Nam 

                         4  
             

4  
        

9 
Măng tre Điền 
trúc sấy khô (3 

sao) 

HTX Nông nghiệp và 

Dược liệu Tây Giang 

Thôn Agrồng, xã 
Atiêng, huyện Tây 

Giang, Quảng Nam 

                         3  
             

3  
        

10 
Cao Đảng sâm (4 

sao) 

HTX Dược liệu Đức 

Huy Tây Giang 

Thôn Agrồng, xã 

Atiêng, huyện Tây 

Giang, Quảng Nam 

                         4  
             

4  
        

III 
Huyện Nam 

Giang 
    

         

256  

         

128  

         

129  

         

741  

         

349  

         

392  
         428  

         

188  

           

241  
      1.425           664           761  

1 Túi A Đihr 

HTX dệt thổ cẩm Cơ 

Tu – Za ra Nam 
Giang 

Thôn Ga Lêê xã Tà 

Bhing, huyện Nam 
Giang 

        

256  

        

128  

        

129  
                  

2 Chuối rừng khô 

HTX sản xuất 

TM&DV Zơ Râm 
Bách 

Thôn 58 xã Đắc Pre, 

huyện Nam Giang 
      

        

336  

        

148  

        

188  
            

3 Rượu Tà vạt cất 
Cơ sở SX Rượu Tà 

Vạt cất Nam Giang 

Thôn Đắc Rế xã La 

Dêê huyện Nam Giang 
      

        

405  

        

201  

        

204  
            

4 Trà Đậu đen 
CT TNHH sản xuất 

TM&DV Trí Nhất 

Thôn Thạnh Mỹ 2, TT 

Thạnh Mỹ huyện Nam 
Giang 

                    428  
        

188  

          

241  
      

IV Huyện Đại Lộc     
         

279  

         

279  

            

-    

         

714  

         

714  

            

-    
            -    

            

-    

              

-    
         993           993              -    

1 
Bánh tráng Đại 

Lộc 

HTX nông nghiệp Ái 

Nghĩa 
Thị trấn Ái Nghĩa 

        

279  

        

279  
                    

2 
Gạo an toàn Ái 

Nghĩa 

HTX nông nghiệp Ái 

Nghĩa 
Thị trấn Ái Nghĩa       

        

260  

        

260  
              



3 
Hương trầm Kỳ 
Nam 

THT Hương trầm Kỳ 
Nam 

Xã Đại Đồng       
        

303  
        

303  
              

4 Nấm sò Đại Hiệp 
HTX nông nghiệp 

Tân Phú Quý 
Xã Đại Hiệp       

        
151  

        
151  

              

V Huyện Nông Sơn     
         

300  

         

104  

         

196  

      

1.450  

         

796  

         

654  
      1.350  

         

522  

           

828  
      3.100        1.422        1.678  

1 Bưởi trụ Đại Bình 
HTX NN DL DV Đại 

Bình 

Quế Trung, Nông Sơn, 

Quảng Nam 

        

300  

        

104  

        

196  
                  

2 
Dầu mè Đại Bình 
nguyên chất 

100% 

HTX NN DL DV Đại 

Bình 

Quế Trung, Nông Sơn, 

Quảng Nam 
      

        

500  

        

214  

        

286  
            

3 
Thịt heo đồi 

Phước Ninh 

HTX NN DL Phước 

Ninh 

Phước Ninh, Nông 

Sơn, Quảng Nam 
      

        

350  

        

242  

        

108  
            

4 Vòng trầm hương 
CSSX Tâm An Thịnh 

Phát 
Quế Trung, Nông Sơn, 
Quảng Nam 

      
        

600  
        

341  
        

260  
            

5 
Bột ngũ cốc Hạt 
Thương 

CSKD Đoàn Thị 
Thương 

Phước Ninh, Nông 
Sơn, Quảng Nam 

                    300  
        

144  
          

156  
      

6 
Tượng trầm tâm 
linh 

CSKD Trầm hương 
Tường Vy 

Quế Trung, Nông Sơn, 
Quảng Nam 

                    600  
        

302  
          

298  
      

7 
Hương trầm Đại 
Bình Quảng Nam 

HTX NN DL DV Đại 
Bình 

Quế Trung, Nông Sơn, 
Quảng Nam 

                    300  
          

23  
          

277  
      

8 

Nâng cấp SP Dầu 

mè đen Đại Bình 

nguyên chất 
100% 

HTX NN DL DV Đại 

Bình 

Quế Trung, Nông Sơn, 

Quảng Nam 
                    150  

          

53  

            

97  
      

VI Huyện Quế Sơn                          

VII TP Hội An     
         

946  

         

446  

         

500  

      

2.290  

      

1.026  

      

1.264  
      1.413  

         

643  

           

770  
      4.649        2.115        2.534  

1 
Phát triển sản 
phẩm đèn lồng 

Hội An 

Công ty TNHH DV 

Hoa Nam 
  

         

150  

           

70  

           

80  
                  

2 
Phát triển sản 
phẩm tương ớt mè 

Đaichi 

Công ty TNHH Đại 

Chí Foods 
  

         

379  

         

179  

         

200  
                  

3 

Phát triển sản 
phẩm bánh đậu 

xanh Nguyễn Thị 

Bông 

Hộ SXKD bánh đậu 

xanh Nguyễn Thị 
Bông 

  
         

417  

         

197  

         

220  
                  

4 

Phát triển sản 

phẩm đèn lồng 

Hội An 

Công ty TNHH DV 
Hoa Nam 

        
           

30  
           

13  
           

17  
            



5 

Phát triển sản 

phẩm Trà rừng 

Cù Lao Chàm 

Công ty CP tập đoàn 
HANN 

        
         

628  
         

278  
         

350  
            

6 

Phát triển sản 

phẩm tương ớt mè 

Đaichi 

Công ty TNHH Đại 
Chí Foods 

        
         

200  
           

83  
         

117  
            

7 

Phát triển sản 

phẩm bánh đậu 

xanh Nguyễn Thị 
Bông 

Hộ SXKD bánh đậu 
xanh Nguyễn Thị 

Bông 

        
         

108  

           

48  

           

60  
            

8 

Phát triển sản 

phẩm Sợi mì Cao 
Lầu Tô Văn Bình 

Cơ sở SX mì cao lầu 

Tô Văn Bình 
        

         

598  

         

278  

         

320  
            

9 

Phát triển sản 

phẩm nước mắm 
truyền thống Tư 

Tài 

CSSX nước mắm Tư 
Tài 

        
         

258  
         

108  
         

150  
            

10 
Phát triển sản 
phẩm Đĩa Chùa 

Cầu 

CSSX mộc Phan 

Xuân Nguyên 
        

         

468  

         

218  

         

250  
            

11 Trà hoa đậu biếc 

HTX NN&DV Bền 

Vững 

                       316  
         

146  

           

170  
      

12 
Nước nha đam 

đậu biếc 
                       228  

         

108  

           

120  
      

13 
Trà lá sâm ngọc 
Linh 

Công ty CP tập đoàn 
HANN 

                         56  
           

26  
             

30  
      

14 
Trà lá khổ qua 
rừng 

                         56  
           

26  
             

30  
      

15 
Đông trùng hạ 
thảo Qlans 

Chi nhánh CT TNHH 
ĐT&PT Việt Nhật 

                       281  
         

131  
           

150  
      

16 
Dầu thảo mộc 
Hoa Mẫn Vy 

CSSX mỹ phẩm 
HMV 

                       216  
           

96  
           

120  
      

17 
Trà rừng Cù Lao 

Chàm 

Công ty CP tập đoàn 

HANN 
                       260  

         

110  

           

150  
      

18 Đèn lồng Hội An 
Công ty TNHH DV 

Hoa Nam 
                          

VIII TX Điện Bàn     
         

422  

         

207  

         

215  

         

631  

         

384  

         

247  
         799  

         

502  

           

297  
      1.852        1.093           759  

  
Dầu phụng Đất 
Quảng 

HTX NN Điện Quang Xã Điện Quang 
        

319  
        

157  
        

162  
                  

  Gạo Phong Thử 
Công ty CP Giống 
NN Điện Bàn 

Xã Điện Thọ 
        

103  
          

50  
          

53  
                  



1 Đèn Nhật Nguyệt 
Công ty TNHH Gỗ 
nghệ thuật Âu Lạc 

Xã Điện Phong       
        

380  
        

195  
        

185  
            

2 
Giá treo và Bảo 
chúng nhỏ 

Công ty TNHH Làng 
đúc Phước Kiều 

Xã Điện Phương       
          

30  
          

30  
              

3 Bột ngũ cốc 

HKD Cơ sở SX sản 

phẩm xanh Hương 

bột 

phường Vĩnh Điện       
        

167  
        

108  
          

59  
            

4 
Nước mắm, mắm 

ruốc Hà Quảng 
HKD Trần Thị thuận phường Điện Dương       

          

54  

          

51  

            

3  
            

1 Bộ đèn Thôn Nữ 
Công ty TNHH Gỗ 

nghệ thuật Âu Lạc 
Xã Điện Phong                     155  

          

90  

            

65  
      

2 Trà đậu rang mộc 
HKD cơ sở SX SP 

xanh Hương Bột 
phường Vĩnh Điện                     125  

          

87  

            

38  
      

3 Ly gỗ lưu niệm HKD Uy Long Xã Điện Phương                       80  
          

55  

            

25  
      

4 
Chả nấm, Snack 

nấm Bào Ngư 

HKD Trại nấm 

Chương Nguyễn 
Xã Điện Thắng Nam                     194  

        

123  

            

71  
      

5 
Bánh khô mè Bà 

Ly 
HKD Bà Ly Xã Điện Phương                     245  

        

147  

            

98  
      

IX 
Huyện Duy 

Xuyên 
                                  -                -                -    

X 
Huyện Thăng 

Bình 
    

         

770  

         

391  

         

379  

      

2.767  

      

1.494  

      

1.272  
            -    

            

-    

              

-    
      3.537        1.885        1.651  

1 
Nước mắm Cửa 
Khe - Hai Hiền 

Nguyễn Thị Hiền Bình Dương 
         

360  
         

183  
        

177  
                  

2 
Cao chè vằn Miền 

Trung 
Nguyễn Viết Vinh Bình Phú 

         

410  

         

208  

        

202  
                  

1 
Nước mắm Cửa 
Khe – Hai Hiền 

Nguyễn Thị Hiền Bình Dương       
         

100  
         

100  
           
-    

            

2 
Điểm bán hàng 
HTX Bình Đào 

HTX NN Bình Đào Bình Đào       
         

175  
         

100  
          

75  
            

3 

Điểm bán hàng cơ 

sở Cao Chè Vằn 
Miền Trung 

Nguyễn Viết Vinh Bình Phú       
         

160  

         

100  

          

60  
            

4 
Bột ngũ cốc Cô 

Một 
Nguyễn Thị Tiến Bình Định Bắc       

         

365  

         

181  

        

185  
            



5 
Yến Sào Đất 
Quảng 

Trần Hữu Long Bình Đào       
         

491  
         

261  
        

231  
            

6 
Bánh tráng cuốn 
Hương Huệ 

Đặng Thị Hương Bình Trị       
         

380  
         

160  
        

220  
            

7 
Nếp Hương Lân 
Trường Giang 

HTX NN Bình Đào Bình Đào       
         

415  
         

265  
        

150  
            

8 
Hương trầm Đặc 

biệt 
Nguyễn Tấn Hiếu TT Hà Lam       

         

380  

         

190  

        

190  
            

9 
Nước mắm Cửa 

Khe 

HTX NN Bình 

Dương 
Bình Dương       

         

300  

         

138  

        

162  
            

XI Huyện Hiệp Đức     
         

483  

         

326  

         

157  

         

532  

         

368  

         

163  
         485  

         

315  

           

171  
      1.500        1.009           491  

1 
Nấm bò ngư sấy 
tẩm gia vị 

HTX chế biến và tiêu 
thụ nấm Nhì Tây 

Xã bình Lâm- Hiệp 
Đức Quảng Nam 

        
483  

        
326  

        
157  

                  

2 
Tinh bột nghệ núi 

Hiệp Đức 

Công ty TNHH SX 

TMDV Phương Nga 

Tân Bình, Hiệp 

Đức,Quảng Nam 
      

        

369  

        

250  

        

118  
            

3 

Keọ đậu phộng 

dẻo Phước Hiệp 

Đức 

Chủ thể Trịnh Thị 

Mỹ Phước 

Tân Bình , Hiệp Đức, 

Quảng Nam 
      

        

163  

        

118  

          

45  
            

4 
Tinh bột nghệ núi 
Hiệp Đức (2019) 

Công ty TNHH SX 
TMDV Phương Nga 

Tân Bình, Hiệp 
Đức,Quảng Nam 

                        6  
            

6  
             
-    

      

5 
Keọ đậu phộng 
dẻo Phước Hiệp 

Đức (2019) 

Chủ thể Trịnh Thị 

Mỹ Phước 

Tân Bình , Hiệp Đức, 

Quảng Nam 
                        6  

            

6  

             

-    
      

6 
Bột mầm đậu 

nành nguyên xơ 

Chủ thể Lương Thị 

Hương Chanh 

Tân Bình , Hiệp Đức, 

Quảng Nam 
                    212  

        

139  

            

73  
      

7 

Bột ngủ cốc dinh 

dưỡng đặc biệt 
hằng MOON 

Chủ thể Nguyễn Thị 

Chanh 

Quế Thọ, Hiệp Đức 

Quảng Nam 
                    262  

        

164  

            

98  
      

XII 
Huyện Phƣớc 

Sơn 
    

         

210  

         

150  

           

60  

         

559  

         

304  

         

255  
         520  

         

263  

           

257  
      1.289           717           572  

1 
Rau lủi Phước 

Sơn 

THT SX NN thôn 

Nước Lang 

Thôn Nước Lang-
Phước Xuân-P.Sơn-

QN 

         

210  

         

150  

           

60  
                  



2 
Rau lủi Phước 
Sơn 

  

Thôn Nước Lang-

Phước Xuân-P.Sơn-

QN 

      
         

122  
           

71  
           

51  
            

3 
Sâm dây Phước 

Sơn 

Hộ kinh doanh Võ 

Thị Thủy 

TT.Khâm - P.Sơn-

QNam 
      

         

147  

           

91  

           

56  
            

4 
Mật ong Phước 

Lộc 

THT SXNN&DV xã 

Phước Lộc 

Xã Phước Lộc -P.Sơn-

QN 
      

         

153  

           

71  

           

82  
            

5 
Chanh không hạt 

Phước Mỹ 

Hộ kinh doanh Hồ 

Văn Thi 

Xã Phước Mỹ - P.Sơn-

QNam 
      

         

137  

           

71  

           

66  
            

6 
Mật nhân Phước 

Sơn 

Hộ kinh doanh Ngô 

Thị Tuyết 

TT. Khâm Đức, 

P.Sơn, Q.Nam 
                     210  

           

91  

           

119  
      

7 Heo đen sấy khô 
Hộ kinh doanh Đỗ 

Ngọc Ánh Tuyết 

TT. Khâm Đức, 

P.Sơn, Q.Nam 
                     157  

           

86  

             

71  
      

8 Rượu nếp than 
Hộ kinh doanh Đỗ 

Ngọc Ánh Tuyết 

TT. Khâm Đức, 

P.Sơn, Q.Nam 
                     153  

           

86  

             

67  
      

XIII 
Huyện Nam Trà 

My 
    

      

2.326  

         

762  

      

1.564  

      

4.602  

         

705  

      

3.897  
      2.872  

         

680  

        

2.192  
      9.800        2.147        7.653  

1 Trà Giảo cổ lam 
Hộ sản xuất kinh 

doanh Mười Cường 

Thôn 1, Trà Mai, Nam 

Trà My 

         

721  

         

226  

         

495  
                  

2 Trà Khổ qua rừng 
Hộ sản xuất kinh 

doanh Hà Vy 

Thôn 1, Trà Mai, Nam 

Trà My 

         

614  

         

226  

         

388  
                  

3 Chuối sấy dẻo 
Hộ sản xuất Tuấn 

Quyên 

Thôn 1, Trà Mai, Nam 

Trà My 

         

350  

         

160  

         

190  
                  

4 Mật ong Trà My 
Hộ sản xuất Đoàn 

Văn Hậu 

Thôn 1, Trà Mai, Nam 

Trà My 

         

641  

         

150  

         

491  
                  

5 
Túi thơm hương 

quế Trà My 

Công ty TNHH Sâm 

SangLi 

Thô 1, Trà Mai, Nam 

Trà My 
      

      

3.200  

         

170  

      

3.030  
            

6 
Măng ớt Quang 

Bảo 

Hộ sản xuất kinh 

doanh Quang Bảo 

Thôn 1 Trà Tập, Nam 

Trà My 
      

         

350  

         

112  

         

238  
            

7 Bột Quế gia vị 
Cơ sở sản xuất quế 

Trà My – Hoa Quế 

Thôn 1, Trà Leng, 

Nam Trà My 
      

         

299  

         

133  

         

166  
            

8 
Chè Dây Thanh 
Tuyền 

Cơ sở sản xuất chế 

biến và kinh doanh 

Thanh Tuyền 

Thôn 1, Trà Mai, Nam 
Trà My 

      
         

453  
         

190  
         

263  
            

9 
Điểm bán hàng 
OCOP 

Siêu thị Mini Mart 
Thôn 1 xã Trà Mai 
Nam Trà My 

      
         

300  
         

100  
         

200  
            



10 
Trà túi lọc Đinh 
Lăng 

HTX nông nghiệp 
Đông Trà 

Thôn 1 Trà Mai Nam 
Trà My 

                     772  
         

230  
           

542  
      

11 Saphraton 
Công ty TNHH Sâm 

Sâm 
Thôn 2 Trà Linh Nam 
Trà My 

                     218  
         

118  
           

100  
      

12 Mứt sâm nam 

Hộ kinh doanh sản 

xuất thảo dược Nam 

Trà 

Thôn 1 tà Mai Nam 
Trà My 

                     421  
         

122  
           

299  
      

13 Cao Đảng sâm 
Hộ sản xuất kinh 

doanh Hà Vy 

Thôn 1 Trà Mai Nam 

Trà My 
                  1.012  

         

100  

           

912  
      

14 

Măng nứa Thanh 

TuyềnNam Trà 
My 

Cơ sở sản xuất chế 

biến và kinh doanh 
Thanh Tuyền 

Thôn 1 Trà Mai Nam 

Trà My 
                     431  

           

92  

           

339  
      

15 

Chi khen thưởng 

cho sản phẩm đạt 
03 sao cấp tỉnh 

trở lên 

06 cơ sở                          18  
           

18  
              
-    

      

XIV 
Huyện Bắc Trà 

My 
    

         

404  

         

352  

           

52  

         

704  

         

397  

         

307  
      1.612  

      

1.004  

           

608  
      2.720        1.754           967  

1 
Tinh dầu quế  

Minh Phúc 

Cơ sở sản xuất tinh 
dầu Quế Trà My - 

Minh Phúc 

Thôn 1, xã Trà Giang 
         

210  

         

186  

           

24  
                  

2 

Rượu lúa rẫy Bắc 

Trà My – Thái 

Hòa 

Hộ kinh doanh Phạm 

Thị Tám 
Thôn 1, xã Trà Tân 

         

194  

         

167  

           

28  
                  

3 
Dầu phụng  Trà 

Đông 

Cơ sở SXKD Nguyễn 

Hữu Kỳ 

Thôn Định Yên, xã 

Trà Đông 
      

         

144  

           

94  

           

50  
            

4 
Mía tím Bắc Trà 

My 

HTX phát triển nông 

nghiệp Thịnh Vượng 
Thôn 2, xã Trà Giang       

         

215  

         

203  

           

12  
            

5 
Điểm bán hàng 
OCOP huyện 

Hộ kinh doanh Nhím 
Xinh Mart 

94-96 Phan Châu 
Trinh-Thị trấn Trà My 

      
         

345  
         

100  
         

245  
            

6 
Măng nứa khô 

Trà Ka của 

Hộ SXKD Nguyễn 

Hoàng Thông 

Xã Trà Ka, huyện Bắc 

Trà My 
                     258  

         

168  

             

91  
      

7 
Vòng tay phong 

thủy Huỳnh Đàn 

Hộ SXKD Nguyễn 

Trần Lâm 

Xã Trà Kót, huyện 

Bắc Trà My 
                     345  

         

210  

           

136  
      

8 
Cá thác lát Sông 
Tranh phi lê 

HTX nuôi trồng thủy 
sản Trà My 

Xã Trà Sơn, huyện 
Bắc Trà My 

                     408  
         

254  
           

154  
      

9 

Cá Diêu hồng 

Sông Tranh sấy 
khô 

Hộ SXKD Bùi Thị 

Bích 

Xã Trà Tân, huyện 

Bắc Trà My 
                     260  

         

169  

             

92  
      



10 
Cam Sành Trà 

Dương 

HTX nông nghiệp 

Trà Dương 

Xã Trà Dương, huyện 

Bắc Trà My 
                     341  

         

205  

           

137  
      

XV 
Huyện Tiên 

Phƣớc 
    

      

3.268  

         

798  

      

2.470  

      

9.048  

      

3.439  

      

5.609  
      7.520  

      

3.943  

        

3.577  
    19.837        8.180      11.656  

1 Rượu lòn bon 
HTX HDTH Nhật 
linh 

Tiên Cảnh 
         

769  
         

198  
         

571  
                  

2 
Tinh dầu sả, Tinh 
dầu quế 

HTX Nông Dược 
Xanh Tiên phước 

Tiên Hà 
      

1.619  
         

200  
      

1.419  
                  

3 Tiêu Tiên Phước 
Công Ty TNHH Sơn 

Tiến 
Tiên Sơn 

         

480  

         

200  

         

280  
                  

4 Điểm bán hàng Hộ SXKD Tiên Kỳ 
         

400  

         

200  

         

200  
                  

1 

- Dầu phộng 

nguyên chất 

Cơ sở SX Nguyễn 

Thanh Toàn  
 Tiên Cẩm       

      

1.286  

         

284  

      

1.002  
            

- Dầu mè nguyên 
chất 

                      -                    

- Dầu mè đen 

dinh dưỡng 
                      -                    

2 
Bánh thuẫn Bột 
Ngãi 

Công ty TNHH TM-
DV Xứ Tiên  

 Tiên Châu        
         

623  
         

227  
         

396  
            

3 
Chuối ép Tiên 
Mỹ 

HTX NN Tiên Mỹ  (  Tiên Mỹ       
         

274  
         

133  
         

141  
            

4 Sữa chua nếp cẩm 
HTX Dịch vụ tổng 

hợp Tiên Phước  
Tiên Mỹ       

         

540  

         

266  

         

274  
            

5 
Trái Thanh Trà 
Tiên Hiệp 

HTX  Thanh trà Tiên 
Hiệp  

Tiên Hiệp       
         

348  
         

163  
         

185  
            

6 

-Vòng đeo tay 

Trầm Hương HTX Trầm Hương 

Tiên Phước  
 Tiên Kỳ 

      
         

664  

         

336  

         

328  
            

- Hương nụ                   -                    

7 
Rượu vang lòn 

bon 

HTX Nông nghiệp 

Phước Tuyên 
Tiên Kỳ       

      

1.110  

         

152  

         

958  
            

8 
Rượu nếp Linh 

hoạt 

Tổ hợp tác Võ Linh 

Hoạt 
Tiên Kỳ       

         

332  

         

150  

         

182  
            

9 
Cam giấy Tiên 

Hà 

HTX Nông nghiệp 

Phước Hà  
 Tiên Hà       

         

859  

         

200  

         

659  
            



10 
Bánh tráng lề 
Địch Yên 

THT Bánh tráng lề 
Địch Yên  

Tiên Phong       
         

823  
         

278  
         

545  
            

11 
Nếp cái Hương  
bầu 

HTX NN Tiên An  Tiên An       
         

292  
         

130  
         

162  
            

12 

- Tinh bột nghệ 
Xứ Tiên FuKiA 

Công ty TNHH 
Phước Kì An 

Tiên Lập 

      
         

348  
           

70  
         

278  
            

- Viên tinh nghệ 

mật ong FuKiA 
                  -                    

13 
Trung tâm OCOP 

Huyện 
Hộ SXKD Tiên Kỳ       

      

1.100  

         

600  

         

500  
            

14 

Mô hình điểm ( 

Làng du lịch Lộc 
Yên) 

   xã Tiên Cảnh       
         

450  

         

450  

            

-    
            

15 
Tinh bột nghệ 

trắng 

THT Nông nghiệp 

TM&DV Tiên Ngọc  
Tiên Ngọc                       597  

         

162  

           

436  
      

16 
Nấm bào Ngư sấy 

khô Tiên Thọ 

HTX Nông nghiệp và 
dịch vụ tổng hợp Tiên 

Thọ 

Tiên Thọ                      612  
         

132  

           

481  
      

17 
Chuối tươi sấy 
dẻo Thiên An My 

Công ty TNHH 

Thương mại Thiên 

An My 

Tiên Hiệp                      514  
         

170  
           

344  
      

18 Dầu Gấc 
Công Ty TNHH 

SXTMDV Sosafco  
Tiên cẩm                      362  

         

200  

           

162  
      

19 
Hương Trầm Tiên 

Phước 

HTX Dịch vụ  Nông 

nghiệp KDTH Nhật 
Linh 

Tiên Cảnh                      665  
         

166  

           

500  
      

20 
Chuối sấy khô 

Tích Lộc 

HTX nông nghiệp 

Tích Lộc 
Tiên Lộc                      260  

         

114  

           

146  
      

21 
Bánh tráng Địch 

Yên 
Cơ sở THT sản xuất  

bánh tráng Địch Yên 
Tiên Phong 

                     707  
         

309  

           

399  
      

22 
Mỳ Quảng sấy 

khô Địch Yên 
                        -              

23 
Gà Thảo Mộc 

Tiên Phước 

HTX  Nông Nghiệp 
& KD DV Tiền 

Phong 

Tiên Phong                      379  
         

127  

           

252  
      

24 
Cam giấy Tiên 

Hà sấy dẻo 

HTX Nông nghiệp 

Phước Hà 
Tiên Hà                      424  

         

165  

           

259  
      



25 
Điểm bán hàng ( 
2 điểm) 

HTX du lịch cộng 
đồng Lộc Yên. 

Tiên Cảnh, Tiên Thọ                      600  
         

200  
           

400  
      

26 
Phòng trưng bày  
(2 Phòng) 

HTX Trầm hương, 

THT Bánh tráng Lề 

địch Yên 

Tiên Kỳ, Tiên Phong                      300  
         

100  
           

200  
      

27 

Mô hình điểm ( 

Làng văn hóa du 

lịch Làng cổ Lộc 
Yên) 

Phòng VHTT triển 

khai 
xã Tiên Cảnh                   2.100  

       

2.100  

              

-    
      

XVI 
Huyện Núi 

Thành 
    

         

670  

         

240  

         

430  

      

3.529  

      

1.505  

      

2.024  
      4.338  

      

1.603  

        

2.735  
      8.537        3.348        5.189  

1 Rau câu chỉ vàng HTX NN Tam Hòa Tam Hòa, Núi Thành 
           

90  

           

60  

           

30  
                  

2 Nếp bầu Tam Mỹ 
HTX NN-DV-DL 

Tam Mỹ Tây 

Tam Mỹ Tây, Núi 

Thành 

           

90  

           

60  

           

30  
                  

3 Rau xà lách 
HTX Dream Garden, 

Tam Nghĩa 

Tam Nghĩa, Núi 

Thành 

         

490  

         

120  

         

370  
                  

4 Nếp bầu Tam Mỹ 
HTX NN-DV-DL 

Tam Mỹ Tây 

Tam Mỹ Tây, Núi 

Thành 
      

         

180  

         

112  

           

68  
            

5 Dầu mè đen Việt CSSX Mè đen Việt Tam Hiệp, Núi Thành       
           

25  

           

25  

            

-    
            

6 
Dầu mè đen ép 
sống (Virgin 

Sesame Oil) 

CSSX Mè đen Việt Tam Hiệp, Núi Thành       
         

389  

         

153  

         

236  
            

7 Rau xà lách 
HTX Dream Garden, 
Tam Nghĩa 

Tam Nghĩa, Núi 
Thành 

      
         

155  
           

90  
           

65  
            

8 
Dầu phộng Chu 
Lai 

HTX Nông nghiệp 
Tam Anh Bắc 

Tam Anh Bắc, Núi 
Thành 

      
         

450  
         

200  
         

250  
            

9 
Dầu phộng Tam 

Giang 

HTX Tổng hợp 

Thuận An, xã Tam 

Giang 

Tam Giang, Núi 

Thành 
      

         

470  

         

200  

         

270  
            

10 
Nấm Linh chi 
Hoàng Hải 

HTX Nông nghiệp 

Hoàng Hải Tam 

Quang 

Tam Quang, Núi 
Thành 

      
         

955  
         

275  
         

680  
            

11 
Rượu gạo Bàn 

Than 

HTX Thuận An, xã 

Tam Hải 
Tam Hải, Núi Thành       

         

595  

         

275  

         

320  
            

12 
Chè Đức Phú 

Tam Sơn 

THT Chè Đức Phú, 

xã Tam Sơn 
Tam Sơn, Núi Thành       

         

310  

         

175  

         

135  
            



13 
Dầu phộng Chu 
Lai 

HTX Nông nghiệp 
Tam Anh Bắc 

Tam Anh Bắc, Núi 
Thành 

                     550  
         

200  
           

350  
      

14 
Dầu phộng Tam 
Giang 

HTX Tổng hợp 

Thuận An, xã Tam 

Giang 

Tam Giang, Núi 
Thành 

                     560  
         

200  
           

360  
      

15 
Tinh dầu trầm 
hương An Phúc 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Tiến Phùng, 

xã Tam Xuân 2 

Tam Xuân II, Núi 
Thành 

                     432  
         

192  
           

240  
      

16 
Nấm Linh chi 

Hoàng Hải 

HTX Nông nghiệp 

Hoàng Hải Tam 
Quang 

Tam Quang, Núi 

Thành 
                  1.160  

         

300  

           

860  
      

17 
Rượu gạo Bàn 

Than 

HTX Thuận An, xã 

Tam Hải 
Tam Hải, Núi Thành                      380  

         

150  

           

230  
      

18 
Mực rim xé sợi 

Cô Kiệu 

Hộ kinh doanh Phạm 

Thị Lê Na, xã Tam 
Hải 

Tam Hải, Núi Thành                      584  
         

274  

           

310  
      

19 
Nấm Bào ngư 

nướng ống tre 

Hộ sản xuất kinh 

doanh Lê Thị Vĩnh, 
xã Tam Trà 

Tam Trà, Núi Thành                      152  
           

87  

             

65  
      

20 
Chè Đức Phú 

Tam Sơn 

THT Chè Đức Phú, 

xã Tam Sơn 
Tam Sơn, Núi Thành                      520  

         

200  

           

320  
      

XVII Huyện Phú Ninh     
      

6.315  

         

428  

      

5.887  

      

3.920  

         

620  

      

3.300  
    13.701  

      

2.938  

      

10.762  
            -                -                -    

1 Cải bó xôi 

HTX Nông nghiệp 

công nghệ cao 

Trường Thành 

Xã Tam Thành 
       

1.215  
          

178  
       

1.037  
                  

2 
Trứng gà Văn 

Học 

Trại trại chăn nuôi gà 

đẻ trứng Văn Học 
Xã Tam An 

       

4.000  

          

170  

       

3.830  
                  

3 Dưa hấu kỳ lý 
HTX thực phẩm sạch 

Phú Ninh 
Xã Tam Thái 

       

1.100  

            

80  

       

1.020  
                  

1 
Bánh đậu xanh 

Mỹ Khánh 

Cơ sở sản xuất bánh 

đậu xanh Mỹ Khánh 
Xã Tam Thành       

       

1.520  

          

209  

       

1.311  
            

2 
Tinh bột nghệ 

Tánh Thuận 

Cơ sở chế biến tinh 

bột nghệ Tam Thành 
Xã Tam Thành       

          

695  

          

161  

          

534  
            

3 
Dầu phộng Bích 

Nghệ 

Hộ kinh doanh 

Nghuyễn Nghệ 
Xã Tam An       

          

800  

            

57  

          

743  
            

4 
Bánh đậu xanh 

Hương 

Cơ sở sản xuất bánh 

đậu xanh Hương 
Xã Tam Đại       

          

905  

          

192  

          

713  
            

1 
Mật ong dú Kỳ 

Tân 

 Cơ sở mật ong 

Huỳnh Trưởng 
Xã Tam Dân                       981  

          

339  

            

642  
      



2 

Dầu đậu phộng 

nguyên chất An 

Khang 

Cơ sở sản xuất dầu 
thực vật An Khang 

Xã Tam Vinh                    1.163  
          

380  
            

783  
      

3 
Cải ngọt thủy 
canh Tam Thái 

Cơ sở sản xuất kinh 
doanh AT Happyfarm 

Xã Tam Thái                    1.190  
          

324  
            

866  
      

4 Khổ qua Phú Mỹ 
HTX Nông nghiệp 
Phú Mỹ 

Xã Tam Phước                       587  
          

210  
            

377  
      

5 
Mitri tea trà Sâm 

Ngọc Linh 

Công ty TNHH Triết 

Minh 
Xã Tam Đàn             

       1.958  
          

490  

         

1.468  

      

6 
Mitri tea Nấm 

Lim Xanh 

Công ty TNHH Triết 

Minh 
Xã Tam Đàn                   

7 

Giá cắm bút 

(Khát vọng tuổi 
trẻ) 

Cơ sở điều khắc mỹ 

nghệ Vân Long 
Xã Tam An             

          621  
          

114  

            

507  

      

8 
 Đồng hồ (Người 

mẹ thời gian) 

Cơ sở điều khắc mỹ 

nghệ Vân Long 
Xã Tam An                   

9 
Mỳ khô Năm 

Nhơn 

Hộ Kinh doanh Ngô 

Văn Lai 
Xã Tam Thành                       712  

          

217  

            

496  
      

10 
Dầu phộng tinh 

khiết Phú Ninh 

Hộ kinh doanh Lương 

Thị Thính 
Xã Tam Dân                       945  

          

240  

            

705  
      

11 Chả bò Cô Hiển 
Cơ sở nem chả Cô 

Hiển 
Xã Tam Phước                       600  

          

197  

            

403  
      

12 Dế Thanh Thủy HTX Thanh Thủy Xã Tam Phước                       675  
          

141  

            

535  
      

13 
Bánh đậu xanh 
thịt 

Cơ sở sản xuất bánh 
đậu xanh Mỹ Khánh 

Xã Tam Thành             

       1.520  
            

71  
         

1.449  

      

14 
Bánh đậu xanh 

Mỹ Khánh 

Cơ sở sản xuất bánh 

đậu xanh Mỹ Khánh 
Xã Tam Thành                   

15 
Dầu phộng Bích 
Nghệ 

Hộ kinh doanh 
Nghuyễn Nghệ 

Xã Tam An                    1.050  
          

161  
            

890  
      

16 
Tinh bột nghệ 
Tánh Thuận 

Cơ sở chế biến tinh 
bột nghệ Tam Thành 

Xã Tam Thành                       695  
            

28  
            

667  
      

17 
Bánh đậu xanh 

Hương 

Cơ sở sản xuất bánh 

đậu xanh Hương 
Xã Tam Đại                    1.005  

            

28  

            

977  
      

XVIII TP Tam Kỳ                                   -                -                -    



 



PHỤ LỤC 11: 

KHÁI TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

Đơn vị: Đồng 

TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

 Tổng cộng    123.100.000.000 - 

I 
Khởi động Đề án (Hội nghị triển khai Chương 

trình OCOP-QNa toàn tỉnh)    
67.200.000 - 

1.1 Tổ chức 
   

49.000.000 
 

 
Thuê hội Trường Hội nghị 1 5.000.000 5.000.000 Theo thực tế 

 
Nước uống Người ngày 200 40.000 8.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Makets + trang trí Hội nghị 1 1.000.000 1.000.000 Theo thực tế 

 
Văn phòng phẩm (tài liệu + giấy, bút) Bộ 200 50.000 10.000.000 

Theo thực tế (QĐ 3407/QĐ-

UBND) 

 
Hỗ trợ đại biểu không hưởng lương NSNN 

   
25.000.000 

 

 

- Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương 

(HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người. ngày 100 150.000 15.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 

- Hỗ trợ tiền đi lại cho đại biểu không hưởng 

lương (HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Lượt 100 100.000 10.000.000 

Theo thực tế (QĐ 3407/QĐ-

UBND) 

1.2 Chi phí chuyên gia 
   

18.200.000 
 

 
Di chuyển Hà Nội - Quảng Nam Vé 2 5.000.000 10.000.000 Khoán theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại Đà Nẵng - Tam Kỳ và ngược lại Lượt 2 700.000 1.400.000 Khoán theo thực tế 

 
Chuyên gia mức 1 Ngày 2 1.800.000 3.600.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 3 Ngày 2 900.000 1.800.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Thuê phòng nghỉ cho chuyên gia Người/ngày 4 350.000 1.400.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

II 
Kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành 

Chương trình OCOP - QNa    
201.900.000 

 

2.1 
Kiện toàn tổ chức nhân sự, quy chế hoạt động 

cấp tỉnh, huyện, xã  
- - - 

 

2.2 

Xây dựng Sổ tay hướng dẫn triển khai 

chương trình OCOP Quảng Nam giai đoạn 

2021-2025 
   

51.000.000 
 

2.2.1 Thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp 
   

6.900.000 
 

 
Chuyên gia mức 3 Ngày 1 900.000 900.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 4 Ngày 10 600.000 6.000.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 



TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

2.2.2 
Xây dựng, hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn triển 

khai chương trình OCOP Quảng Nam    
44.100.000 

 

 
Chuyên gia mức 1 Ngày 2 1.800.000 3.600.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 3 Ngày 45 900.000 40.500.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

2.2.3 Thẩm định, cấp phép 
   

5.250.000 
 

 
Nộp phí thẩm định cấp phép tài liệu không kinh Trang 250 21.000 5.250.000 

 
2.3 Củng cố hệ thống đối tác OCOP 

   
145.650.000 

 
2.3.1 Liên hệ, thu thập thông tin Tỉnh - - - 

 
2.3.2 Phân tích, tổng hợp 

   
21.000.000 

 

 
Chuyên gia mức 3 Ngày 10 900.000 9.000.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 4 Ngày 20 600.000 12.000.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

2.3.3 Tổ chức hội nghị đối tác OCOP Hội nghị 1 100.000.000 100.000.000 
Có kế hoạch, dự toán cụ thể  

khi thực hiện 

2.3.4 Chi tư vấn 
   

24.650.000 
 

 
Di chuyển Hà Nội - Quảng Nam Vé 3 5.000.000 15.000.000 Khoán theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại Đà Nẵng - Tam Kỳ và ngược lại Lượt 2 700.000 1.400.000 Khoán theo thực tế 

 
Chuyên gia mức 1 Ngày 2 1.800.000 3.600.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 3 Ngày 4 900.000 3.600.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Thuê phòng nghỉ người ngày 3 350.000 1.050.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

III 
Đánh giá thực trạng, đề xuất nội dung phát 

triển sản phẩm chủ lực    
510.210.000 

 

 

Khảo sát hiện trạng, đề xuất chiến lược phát 

triển một số sản phẩm thế mạnh/chủ lực  
5 

 
510.210.000 

 

1 Xây dựng bộ công cụ 
   

4.800.000 
 

 
Chuyên gia mức 3 Ngày 2 900.000 1.800.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 4 Ngày 5 600.000 3.000.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

2 Nghiên cứu, khảo sát tại chỗ 
   

164.100.000 
 

 
Di chuyển Hà Nội - Quảng Nam Vé 15 4.990.000 74.850.000 Khoán theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại tại Quảng Nam Ngày 15 2.500.000 37.500.000 Khoán theo thực tế 

 
Chuyên gia mức 3 Ngày 15 900.000 13.500.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 4 Ngày 30 600.000 18.000.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Phụ cấp lưu trú Ngày 45 100.000 4.500.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Thuê phòng nghỉ người ngày 45 350.000 15.750.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

3 Tổng hợp, phân tích, viết báo cáo, hoàn thiện 
   

262.500.000 
 

 
Chuyên gia mức 1 Ngày 25 1.800.000 45.000.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 3 Ngày 75 900.000 67.500.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 



TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

 
Chuyên gia mức 4 Ngày 250 600.000 150.000.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

4 Chi tư vấn báo cáo, bảo vệ 
   

78.810.000 
 

 
Di chuyển Hà Nội - Quảng Nam Vé 9 4.990.000 44.910.000 Khoán theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại Đà Nẵng - Tam Kỳ và ngược lại Lượt 6 700.000 4.200.000 Khoán theo thực tế 

 
Chuyên gia mức 1 Ngày 6 1.800.000 10.800.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 3 Ngày 12 900.000 10.800.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Phụ cấp lưu trú Ngày 18 100.000 1.800.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Thuê phòng nghỉ người ngày 18 350.000 6.300.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

IV Triển khai chu trình OCOP thường niên 
   

29.626.800.000 
 

4.1 
Hội nghị Ban Điều hành chương trình OCOP 

Quảng Nam  
4 

 
96.000.000 

 

 
Thuê hội Trường Hội nghị 4 5.000.000 20.000.000 

 

 
Nước uống Người ngày 800 40.000 32.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Makets, trang trí Hội nghị 4 1.000.000 4.000.000 Theo thực tế 

 
Văn phòng phẩm (tài liệu, giấy, bút) Bộ 800 50.000 40.000.000 Theo thực tế 

4.2 
Xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo tổng 

kết    
- 

 

4.3 Triển khai theo chu trình 
   

29.530.800.000 
 

4.3.1 Tuyên truyền 
   

3.360.000.000 
 

a 
Truyền thông trên các phương tiện truyền thông 

đại chúng    
1.650.000.000 

 

 
Trên các phương tiện truyền thông đại chúng Năm 5 300.000.000 1.500.000.000 

 

 

Duy trì, cập nhật nội dung thông tin trên Website 

Chương trình 
Năm 5 30.000.000 150.000.000 Theo thực tế 

b Tài liệu, ấn phẩm,…tuyên truyền về OCOP 
   

1.710.000.000 
 

 

In ấn sản phẩm nhận dạng OCOP: huy hiệu, tờ 

rơi, tranh cổ động… 
Năm 5 30.000.000 150.000.000 Theo thực tế 

 

In ấn Sổ tay hướng dẫn triển khai Chương trình 

OCOP 2021-2025 
Cuốn 5.000 60.000 300.000.000 Theo thực tế 

 

Dựng pano, áp phích theo tuyến quốc lộ, khu dân 

cư, khu du lịch 
Pano /áp phích 64 15.000.000 960.000.000 Theo thực tế 

 

Biên tập, thiết kế, xuất bản ấn phẩm về sản phẩm 

OCOP 
Cuốn 2.000 150.000 300.000.000 Theo thực tế 

4.3.2 Nhận ý tưởng sản phẩm 
   

301.000.000 
 



TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

a 
Tiếp nhận, hướng dẫn, đánh giá sơ bộ, tổng 

hợp,…    
- 

 

b 
Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận và xét chọn ý 

tưởng sản phẩm OCOP (OCOP tỉnh)    
301.000.000 

 

 
Tiền thuê  xe Ngày 90 2.500.000 225.000.000 Theo thực tế 

 
Phụ cấp lưu trú đồng bằng Người ngày 220 100.000 22.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Phụ cấp lưu trú miền núi Người ngày 120 150.000 18.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Thuê phòng nghỉ miền núi Người ngày 120 300.000 36.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

4.3.3 
Nhận phương án kinh doanh(Kiểm tra, hướng 

dẫn, tiếp nhận và xét chọn kế hoạch kinh doanh)    
254.700.000 

 

a 
Tiếp nhận, hướng dẫn, đánh giá sơ bộ, tổng 

hợp,… 
Người 

  
- 

 

b Họp đánh giá, xét chọn 
   

254.700.000 
 

 
Chủ tịch Hội đồng Người ngày 90 700.000 63.000.000 

QĐ 07/2017/QĐ-UBND (vận 

dụng) 

 
Thư ký Người ngày 90 500.000 45.000.000 

QĐ 07/2017/QĐ-UBND (vận 

dụng) 

 
Thành viên Hội đồng Người ngày 450 200.000 90.000.000 

QĐ 07/2017/QĐ-UBND (vận 

dụng) 

 
Nước uống Người ngày 630 40.000 25.200.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Tài liệu Người ngày 630 50.000 31.500.000 Theo thực tế 

4.3.4 

Triển khai kế hoạch kinh doanh (cộng đồng 

chủ động triển khai; OCOP tỉnh, huyện, Tư vấn, 

hỗ trợ) 
   

482.000.000 
 

a Cấp huyện Chuyến 540 300.000 162.000.000 
 

b Cấp tỉnh 
   

320.000.000 
 

 
Tiền thuê  xe Ngày 90 2.500.000 225.000.000 Theo thực tế 

 
Phụ cấp lưu trú đồng bằng Người ngày 275 100.000 27.500.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Phụ cấp lưu trú miền núi Người ngày 150 150.000 22.500.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Thuê phòng nghỉ miền núi Người ngày 150 300.000 45.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

4.3.5 Đánh giá, xếp hạng sản phẩm 
   

3.867.100.000 
 

4.3.5.1 Cấp huyện (1 đợt/năm) 
  

- 531.000.000 
 

a Hướng đẫn làm hồ sơ dự thi 
  

- 32.400.000 
 

 
Tiền nước uống Người ngày 360 40.000 14.400.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Phô tô tài liệu Bộ 900 20.000 18.000.000 Theo thực tế 

b Thi cấp huyện 
  

- 453.600.000 
 



TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

b1 Hội đồng cấp huyện 
  

- 453.600.000 
 

 

Chủ tịch Hội đồng đánh giá sản phẩm - Trưởng 

ban OCOP huyện 
Người 90 700.000 63.000.000 

QĐ 07/2017/QĐ-UBND (vận 

dụng) 

 

Thành viên hội đồng đánh giá sản phẩm - Thành 

viên ban OCOP huyện, các phòng ban 
Người 540 500.000 270.000.000 

QĐ 07/2017/QĐ-UBND (vận 

dụng) 

 

Thành viên tổ thư ký (1 ngày thi + 1 ngày tiếp 

nhận, chuẩn bị) - cán bộ chuyên môn 
Người 360 200.000 72.000.000 

QĐ 07/2017/QĐ-UBND (vận 

dụng) 

 
Tiền nước uống Người ngày 810 40.000 32.400.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Phô tô tài liệu Bộ 810 20.000 16.200.000 Theo thực tế 

b2 Người dự thi 
   

- 
 

c Chuyển kết quả lên tỉnh Lượt 90 500.000 45.000.000 Theo thực tế 

4.3.5.2 Cấp tỉnh (1 đợt/năm) 
   

3.336.100.000 
 

a 
Tiền công cho thành viên Hội đồng và Tổ giúp 

việc 

 

  
640.750.000 

 

a1 Chi họp Hội đồng 

 
  

164.500.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Chủ tịch Hội đồng Người/ngày 35 700.000 24.500.000 

 

 
Thành viên hội đồng Người/ngày 280 500.000 140.000.000 QĐ 07/2017/QĐ-UBND (vd) 

a2 Chi họp Tổ giúp việc 
   

116.250.000 QĐ 07/2017/QĐ-UBND (vd) 

 
Thư ký Hội đồng (Tổ trưởng Tổ giúp việc) Người/ngày 75 200.000 15.000.000 QĐ 07/2017/QĐ-UBND (vd) 

 
Thành viên tổ giúp việc Người/ngày 675 150.000 101.250.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

a3 Chi nhận xét, đánh giá của Thành viên Hội đồng Phiếu 1.800 200.000 360.000.000 
 

b Nước uống cho thành viên Hội đồng Người/ngày 315 40.000 12.600.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

c 
Nước uống cho thành viên Tổ giúp việc và Thư 

ký 
Người/ngày 750 40.000 30.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

d Phôtô tài liệu, VPP Năm 5 15.000.000 75.000.000 Theo thực tế 

e Maket, bảng tên Năm 5 3.000.000 15.000.000 Theo thực tế 

f 
Chi tư vấn (tham gia thành viên hội đồng, Tổ 

giúp việc đánh giá sản phẩm cấp tỉnh)    
426.750.000 

 

 

Tiền vé máy bay, đi lại  từ Hà Nội vào Đà Nẵng 

và ngược lại 
Vé 30 5.000.000 150.000.000 Theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại Đà Nẵng - Tam Kỳ và ngược lại Lượt 20 700.000 14.000.000 Theo thực tế 

 
Chuyên gia mức 1 Ngày 35 1.800.000 63.000.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 3 Ngày 150 900.000 135.000.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Thuê phòng nghỉ cho chuyên gia Người/ngày 185 350.000 64.750.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

g Kiểm định kiểm nghiệm sản phẩm OCOP 
   

685.000.000 
 



TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

 
Kinh phí kiểm nghiệm Sản phẩm 150 4.500.000 675.000.000 Theo thực tế 

 
Kinh phí đi lại, vận chuyển Năm 5 2.000.000 10.000.000 Theo thực tế 

h Công bố kết quả 
   

1.351.000.000 
 

 
In giấy chứng nhận Bản 200 20.000 4.000.000 Theo thực tế 

 
Khung giấy chứng nhận Cái 200 50.000 10.000.000 Theo thực tế 

 
Chi khác (Hoa tặng,….) Năm 2 6.000.000 12.000.000 Theo thực tế 

 
Thưởng sản phẩm 3 sao Sản phẩm 145 5.000.000 725.000.000 Theo thực tế 

 
Thưởng sản phẩm 4 sao Sản phẩm 50 10.000.000 500.000.000 Theo thực tế 

 
Thưởng sản phẩm 5 sao Sản phẩm 5 20.000.000 100.000.000 Theo thực tế 

i Thi hùng biện sản phẩm OCOP tiêu biểu Đợt 2 50.000.000 100.000.000 
Có kế hoạch, dự toán cụ thể  

khi thực hiện 

4.3.6 Xúc tiến thương mại 
   

21.266.000.000 
 

a Hội chợ, triển lãm 
   

3.500.000.000 
 

 
Tổ chức hội chợ OCOP thường niên Đợt 5 500.000.000 2.500.000.000 

Có kế hoạch, dự toán cụ thể  

từng đợt 

 

Hội chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng 

Nam (Kết hợp hội nghị kết nối) 
Đợt 5 200.000.000 1.000.000.000 

Có kế hoạch, dự toán cụ thể  

từng đợt 

 
Triển lãm Đợt 20 - - Lồng ghép, theo thực tế 

b 
Đoàn xúc tiến trong nước, quốc tế (Hội nghị kết 

nối cung cầu các tỉnh) 
Đợt 15 40.000.000 600.000.000 

 

c Hỗ trợ quảng bá trên truyền thông đại chúng 
 

400 
 

9.416.000.000 
 

 

Câu chuyện sản phẩm (bao gồm thiết kế, in ấn tờ 

rơi) 
Sản phẩm 200 5.000.000 1.000.000.000 

 

 

Xây dựng Video/clip/phóng sự (sản phẩm 3-5 

sao) 
Sản phẩm 400 10.000.000 4.000.000.000 

 

 
Phát sóng trên Truyền hình tỉnh Phút 2.400 690.000 1.656.000.000 

 

 
Quảng bá trên sóng phát thanh Phút 4.000 345.000 1.380.000.000 

 

 
Quảng bá trên báo tin, bài 4.000 345.000 1.380.000.000 

 

d 
Hỗ trợ nâng cấp, vận hành TT/điểm bán hàng 

OCOP  
1 

 
7.750.000.000 

 

 
TT OCOP vùng (Cấp quốc gia) TT 1 

 
- 

 

 
TT OCOP cấp tỉnh TT 2 1.000.000.000 2.000.000.000 

 

 
TT OCOP cấp huyện TT 6 500.000.000 3.000.000.000 

 

 
Điểm bán hàng OCOP Điểm 15 100.000.000 1.500.000.000 

 

 
Điểm bán hàng OCOP tại Tổ chức kinh tế Điểm 25 50.000.000 1.250.000.000 

 



TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

V Đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực 
   

2.951.500.000 
 

5.1 

Tập huấn xây dựng Phương án kinh doanh, 

triển khai Phương án kinh doanh, phát triển 

sản phẩm 
 

5 
 

567.000.000 
 

5.1.1 Công tác tổ chức 
  

- 458.000.000 
 

 
Thuê Hội trường, âm thanh, ánh sáng... Ngày 10 5.000.000 50.000.000 Theo thực tế 

 
Tài liệu, văn phòng phẩm Bộ 900 40.000 36.000.000 Theo thực tế 

 
Nước uống người 1.800 40.000 72.000.000 Theo thực tế 

 

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương 

(HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người/ngày 800 150.000 120.000.000 

 

 

Hỗ trợ tiền ngủ cho đại biểu không hưởng 

lương(HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người/ngày 800 150.000 120.000.000 

 

 

Hỗ trợ tiền đi lại cho đại biểu không hưởng 

lương (HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người 400 150.000 60.000.000 

 

5.1.2 Chi chuyên gia 
   

109.000.000 
 

 

Tiền vé máy bay, đi lại cho giảng viên và trợ 

giảng từ Hà Nội vào Đà Nẵng và ngược lại 
vé 10 5.000.000 50.000.000 Theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại Đà Nẵng - Tam Kỳ và ngược lại Lượt 10 700.000 7.000.000 Theo thực tế 

 
Tiền thuê phòng ngủ cho giảng viên và trợ giảng Phòng 30 300.000 9.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 

Thù lao cho giảng viên (bao gồm cả biên soạn 

giáo án bài giảng) 
Ngày 10 3.500.000 35.000.000 

 

 
Thù lao cho trợ giảng Ngày 10 500.000 5.000.000 

 

 
Phụ cấp lưu trú cho giảng viên và trợ giảng Người/ngày 20 150.000 3.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

5.2 
Tập huấn củng cố, phát triển tổ chức kinh tế 

tham gia OCOP (DN và HTX)  
5 

 
567.000.000 

 

5.2.1 Công tác tổ chức 
  

- 458.000.000 
 

 
Thuê Hội trường, âm thanh, ánh sáng... Ngày 10 5.000.000 50.000.000 Theo thực tế 

 
Tài liệu, văn phòng phẩm Bộ 900 40.000 36.000.000 Theo thực tế 

 
Nước uống người 1.800 40.000 72.000.000 Theo thực tế 

 

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương 

(HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người/ngày 800 150.000 120.000.000 

 

 

Hỗ trợ tiền ngủ cho đại biểu không hưởng 

lương(HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người/ngày 800 150.000 120.000.000 

 

 
Hỗ trợ tiền đi lại cho đại biểu không hưởng Người 400 150.000 60.000.000 

 



TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

lương (HTX, THT, Hộ SX-KD) 

5.2.2 Chi chuyên gia 
   

109.000.000 
 

 

Tiền vé máy bay, đi lại cho giảng viên và trợ 

giảng từ Hà Nội vào Đà Nẵng và ngược lại 
vé 10 5.000.000 50.000.000 Theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại Đà Nẵng - Tam Kỳ và ngược lại Lượt 10 700.000 7.000.000 Theo thực tế 

 
Tiền thuê phòng ngủ cho giảng viên và trợ giảng Phòng 30 300.000 9.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 

Thù lao cho giảng viên (bao gồm cả biên soạn 

giáo án bài giảng) 
Ngày 10 3.500.000 35.000.000 

 

 
Thù lao cho trợ giảng Ngày 10 500.000 5.000.000 

 

 
Phụ cấp lưu trú cho giảng viên và trợ giảng Người/ngày 20 150.000 3.000.000 

 

5.3 
Tập huấn chuỗi giá trị trong Chương trình 

OCOP  
5 

 
389.500.000 

 

5.3.1 Công tác tổ chức 
  

- 302.000.000 
 

 
Thuê Hội trường, âm thanh, ánh sáng... Ngày 10 5.000.000 50.000.000 Theo thực tế 

 
Tài liệu, văn phòng phẩm Bộ 900 40.000 36.000.000 Theo thực tế 

 
Nước uống người 900 40.000 36.000.000 Theo thực tế 

 

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương 

(HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người/ngày 400 150.000 60.000.000 

 

 

Hỗ trợ tiền ngủ cho đại biểu không hưởng 

lương(HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người/ngày 400 150.000 60.000.000 

 

 

Hỗ trợ tiền đi lại cho đại biểu không hưởng 

lương (HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người 400 150.000 60.000.000 

 

5.3.2 Chi chuyên gia 
   

87.500.000 
 

 

Tiền vé máy bay, đi lại cho giảng viên và trợ 

giảng từ Hà Nội vào Đà Nẵng và ngược lại 
vé 10 5.000.000 50.000.000 Theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại Đà Nẵng - Tam Kỳ và ngược lại Lượt 10 700.000 7.000.000 Theo thực tế 

 
Tiền thuê phòng ngủ cho giảng viên và trợ giảng Phòng 30 300.000 9.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 

Thù lao cho giảng viên (bao gồm cả biên soạn 

giáo án bài giảng) 
Ngày 5 3.500.000 17.500.000 

 

 
Thù lao cho trợ giảng Ngày 5 500.000 2.500.000 

 

 
Phụ cấp lưu trú cho giảng viên và trợ giảng Người/ngày 10 150.000 1.500.000 

 

5.4 

Tập huấn chuyên đề về TCCL sản phẩm, 

SHTT, ghi nhãn hàng hóa, QLCL và ATTP, 

truy xuất nguồn gốc, BVMT trong sản xuất 
 

5 
 

691.500.000 
 

 
Thuê Hội trường, âm thanh, ánh sáng... Ngày 15 5.000.000 75.000.000 Theo thực tế 

 
Tài liệu, văn phòng phẩm Bộ 900 40.000 36.000.000 Theo thực tế 



TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

 
Nước uống người 2.700 40.000 108.000.000 Theo thực tế 

 

Thù lao cho giảng viên (bao gồm cả biên soạn 

giáo án bài giảng) 
Ngày 15 3.500.000 52.500.000 

 

 

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương 

(HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người/ngày 1.200 150.000 180.000.000 

 

 

Hỗ trợ tiền ngủ cho đại biểu không hưởng 

lương(HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người/ngày 1.200 150.000 180.000.000 

 

 

Hỗ trợ tiền đi lại cho đại biểu không hưởng 

lương (HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người 400 150.000 60.000.000 

 

5.5 
Tập huấn kỹ năng bán hàng/thương mại điện 

tử  
5 

 
567.000.000 

 

5.5.1 Công tác tổ chức 
  

- 458.000.000 
 

 
Thuê Hội trường, âm thanh, ánh sáng... Ngày 10 5.000.000 50.000.000 Theo thực tế 

 
Tài liệu, văn phòng phẩm Bộ 900 40.000 36.000.000 Theo thực tế 

 
Nước uống người 1.800 40.000 72.000.000 Theo thực tế 

 

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương 

(HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người/ngày 800 150.000 120.000.000 

 

 

Hỗ trợ tiền ngủ cho đại biểu không hưởng 

lương(HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người/ngày 800 150.000 120.000.000 

 

 

Hỗ trợ tiền đi lại cho đại biểu không hưởng 

lương (HTX, THT, Hộ SX-KD) 
Người 400 150.000 60.000.000 

 

5.5.2 Chi chuyên gia 
   

109.000.000 
 

 

Tiền vé máy bay, đi lại cho giảng viên và trợ 

giảng từ Hà Nội vào Đà Nẵng và ngược lại 
vé 10 5.000.000 50.000.000 Theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại Đà Nẵng - Tam Kỳ và ngược lại Lượt 10 700.000 7.000.000 Theo thực tế 

 
Tiền thuê phòng ngủ cho giảng viên và trợ giảng Phòng 30 300.000 9.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 

Thù lao cho giảng viên (bao gồm cả biên soạn 

giáo án bài giảng) 
Ngày 10 3.500.000 35.000.000 

 

 
Thù lao cho trợ giảng Ngày 10 500.000 5.000.000 

 

 
Phụ cấp lưu trú cho giảng viên và trợ giảng Người/ngày 20 150.000 3.000.000 

 

5.6 

Tập huấn nghiệp vụ triển khai, kỹ năng tuyên 

truyền cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, 

điều hành Chương trình OCOP 
 

5 
 

169.500.000 
 

5.6.1 Công tác tổ chức 
  

- 85.000.000 
 

 
Thuê Hội trường, âm thanh, ánh sáng... Ngày 5 5.000.000 25.000.000 Theo thực tế 



TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

 
Tài liệu, văn phòng phẩm Bộ 500 40.000 20.000.000 Theo thực tế 

 
Nước uống người 1.000 40.000 40.000.000 Theo thực tế 

5.6.2 Chi chuyên gia 
   

84.500.000 
 

 

Tiền vé máy bay, đi lại cho giảng viên và trợ 

giảng từ Hà Nội vào Đà Nẵng và ngược lại 
vé 10 5.000.000 50.000.000 Theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại Đà Nẵng - Tam Kỳ và ngược lại Lượt 10 700.000 7.000.000 Theo thực tế 

 
Tiền thuê phòng ngủ cho giảng viên và trợ giảng Phòng 20 300.000 6.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 

Thù lao cho giảng viên (bao gồm cả biên soạn 

giáo án bài giảng) 
Ngày 5 3.500.000 17.500.000 

 

 
Thù lao cho trợ giảng Ngày 5 500.000 2.500.000 

 

 
Phụ cấp lưu trú cho giảng viên và trợ giảng Người/ngày 10 150.000 1.500.000 

 
VI Phát triển sản phẩm 

   
78.300.000.000 

 
6.1 Nâng cấp, phát triển sản phẩm 

   
64.200.000.000 

 

 

Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở, công bố theo quy 

định 
Sản phẩm 200 10.000.000 2.000.000.000 

 

 
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Sản phẩm 100 10.000.000 1.000.000.000 

 

 
Đăng ký mã số mã vạch Sản phẩm 200 3.000.000 600.000.000 

 

 

Ứng dụng tem điện tử thông minh cho sản phẩm 

OCOP 
Sản phẩm 200 3.000.000 600.000.000 

 

 

Hỗ trợ phát nâng cấp/mở rộng/triển khai sản xuất 

(máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất) 
Cơ sở 100 300.000.000 30.000.000.000 

 

 
Hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết Dự án 100 300.000.000 30.000.000.000 

 

6.2 
Xây dựng và triển khai các dự án phát triển 

sản phẩm chủ lực    
6.000.000.000 

 

 
Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ Đảng sâm Dự án 1 1.500.000.000 1.500.000.000 

 

 
Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ Quế Trà My Dự án 1 1.200.000.000 1.200.000.000 

 

 
Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ quả Lòn bon Dự án 1 1.200.000.000 1.200.000.000 

 

 
Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ Đậu phộng Dự án 1 900.000.000 900.000.000 

 

 

Dự án phát triển sản phẩm từ sâm Ngọc Linh tại 

Nam Trà My 
Dự án 1 1.200.000.000 1.200.000.000 

 

 

Dự án phát triển sản phẩm chủ lực do địa 

phương đề xuất bổ sung trong giai đoạn 2021-

2025 

Dự án 5 900.000.000 4.500.000.000 
 

6.3 
Xây dựng và triển khai Dự án phát triển Trục 

du lịch Quảng Nam 
Dự án 1 3.600.000.000 3.600.000.000 

 

VII Phát triển tổ chức kinh tế 
   

1.564.440.000 
 

7.1 Hỗ trợ thành lập mới tổ chức kinh tế tham gia HTX 10 15.000.000 150.000.000 
 



TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

Đề án OCOP 

7.2 Chi chuyên gia tư vấn 
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514.440.000 - 

 
Di chuyển Hà Nội - Quảng Nam Vé 36 4.990.000 179.640.000 Khoán theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại tại Quảng Nam Ngày 36 2.500.000 90.000.000 Khoán theo thực tế 

 
Chuyên gia mức 1 Người ngày 48 1.800.000 86.400.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 3 Người ngày 96 900.000 86.400.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Công tác phí Người ngày 144 200.000 28.800.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Thuê phòng nghỉ Người ngày 144 300.000 43.200.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

7.3 
Ứng dụng công nghệ xây dựng Mô hình điểm về 

sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP 
Dự án 3 300.000.000 900.000.000 

 

VIII Các chủ đề năm 
   

8.300.000.000 
 

8.1 Tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm (2021-2025) Dự án 1 2.000.000.000 2.000.000.000 
 

8.2 
Xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu 

OCOP (2022-2025) 
Dự án 1 3.000.000.000 3.000.000.000 

 

8.3 Sản phẩm xuất khẩu (2023-2025) Dự án 1 2.100.000.000 2.100.000.000 
 

8.4 OCOP 4.0 và đổi mới sáng tạo (2024-2025) Dự án 1 1.000.000.000 1.000.000.000 
 

8.5 Doanh nhân OCOP (2025) Dự án 1 200.000.000 200.000.000 
 

IX 
Học hỏi kinh nghiệm triển khai chương trình 

OCOP    
100.000.000 

 

 

Trong nước (tại các tỉnh tiêu biểu trong công tác 

triển khai Chương trình OCOP) 
Chuyến 2 50.000.000 100.000.000 

 

X 
Giám sát, đánh giá, tổng kết thực hiện 

Chương trình OCOP    
423.000.000 

 

10.1 
Giám sát, đánh giá, sơ kết bài học kinh 

nghiệm    
55.500.000 

 

 
Tiền thuê  xe Ngày 18 2.000.000 36.000.000 Theo thực tế 

 
Công tác phí huyện miền núi Người ngày 30 150.000 4.500.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Công tác phí huyện đồng bằng Người ngày 60 100.000 6.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Thuê phòng nghỉ Người ngày 30 300.000 9.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

10.2 
Hội nghị sơ kết, tổng kết về OCOP Quảng 

Nam (tại tỉnh)    
367.500.000 

 

10.2.1 Báo cáo sơ kết, tổng kết 
   

- 
 

10.2.2 Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết 
 

5 
 

282.000.000 
 

 
Thuê hội Trường Hội nghị 4 5.000.000 20.000.000 Theo thực tế 

 
Nước uống Người ngày 1.200 40.000 48.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Makets + hoa tươi tượng Bác Hội nghị 4 1.000.000 4.000.000 Theo thực tế 



TT Hoạt động chính Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền  

(đồng) 
Căn cứ 

 
Văn phòng phẩm (tài liệu + giấy, bút) Bộ 1.200 50.000 60.000.000 Theo thực tế 

 
Hỗ trợ đại biểu không hưởng lương NSNN 

     

 
+ Tiền ăn Người. ngày 600 150.000 90.000.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
+ Đi lại (địa phương - TP Tam Kỳ) Lượt 600 100.000 60.000.000 

Theo thực tế (QĐ 3407/QĐ-

UBND) 

10.2.3 Chi phí chuyên gia 
 

4 
 

85.500.000 
 

 
Di chuyển Hà Nội - Quảng Nam Vé 10 4.990.000 49.900.000 Khoán theo thực tế 

 
Tiền xe đi lại tại Quảng Nam Ngày 4 2.000.000 8.000.000 Khoán theo thực tế 

 
Chuyên gia mức 1 Ngày 8 1.800.000 14.400.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Chuyên gia mức 3 Ngày 8 900.000 7.200.000 TT 02/2015/TT-BLĐTBXH 

 
Công tác phí Ngày 16 200.000 3.200.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

 
Thuê phòng nghỉ người ngày 8 350.000 2.800.000 QĐ 3407/QĐ-UBND 

XI Chi phí quản lý chung 
   

750.000.000 
 

11.1 Chi mua vật tư văn phòng phẩm Năm 5 20.000.000 100.000.000 
 

11.2 
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều 

hành Chương trình OCOP 
Dự án 1 500.000.000 500.000.000 

 

11.3 

Chi khác (chi đón tiếp các đoàn tham quan; chi 

hoạt động đột xuất của tỉnh; tham dự hội nghị tại 

huyện, tỉnh, trung ương (công tác phí, phụ cấp, 

đi đường,…);…) 

Năm 5 30.000.000 150.000.000 
 

XII Dự phòng 
   

304.950.000 
 

 
Tổng 

   
123.100.000.000 - 

 



PHỤ LỤC 12: 

KHÁI TOÁN VỐN HUY ĐỘNG TỪ CỘNG ĐỒNG ĐỂ TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH 

OCOP GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 

Đơn vị: Đồng 

TT Hoạt động chính 
Cộng đồng/DN địa 

phƣơng 
Ghi chú 

I Triển khai chu trình OCOP thƣờng niên 
  

1 
Xây dựng phương án kinh doanh(Kiểm tra, hướng 

dẫn, tiếp nhận và xét chọn kế hoạch kinh doanh) 
4.000.000.000 

400 PA SX-KD x 10 triệu/kế 

hoạch 

2 Tham gia Đánh giá/phân hạng sản phẩm 960.000.000 

Mẫu SP, photo in hồ sơ hồ sơ dự 

thi (200 SP * 3 triệu) + Đi lại, 

tham dự 1.200 người.ngày * 300) 

3 Tham gia xúc tiến thương mại OCOP 8.740.000.000 
 

 
Tham gia Hội chợ OCOP 2.500.000.000 Cộng đồng đối ứng 50% 

 
Hội chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng Nam 

(Kết hợp hội nghị kết nối) 
4.000.000.000 Cộng đồng đối ứng 80% 

4 
Phối hợp hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP trên truyền 

thông đại chúng   

 
Xây dựng câu chuyện sản phẩm (bao gồm thiết kế, in ấn 

tờ rơi) 
240.000.000 Cộng đồng đối ứng 50% 

 
Tham gia Xây dựng phóng sự (sản phẩm 3-5 sao) 2.000.000.000 

60 x 2 triệu/Sản phẩm (sản phẩm mẫu, 

công tiếp đoán, phục vụ,...) 

5 
Tham gia đầu tư Cơ sở hạ tầng: Hỗ trợ xây 

dựng/nâng cấp TT/điểm bán hàng OCOP 
31.000.000.000 

 

 
TT OCOP vùng (Cấp quốc gia) - Cộng đồng đối ứng 80%, 1 Trung tâm 

 
TT OCOP cấp tỉnh 8.000.000.000 Cộng đồng đối ứng 80%, 2 Trung tâm 

 
TT OCOP cấp huyện 12.000.000.000 Cộng đồng đối ứng 80%, 6 Trung tâm 

 
Điểm bán hàng OCOP 6.000.000.000 Cộng đồng đối ứng 80%, 15 Điểm 

 
Điểm bán hàng OCOP tại Tổ chức kinh tế 5.000.000.000 Cộng đồng đối ứng 80%, 25 Điểm 

II Phát triển sản phẩm 
 

- 

1 Nâng cấp, phát triển sản phẩm 190.600.000.000 - 

 
Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở, công bố theo quy định 240.000.000 

100 hồ sơ * 6 công *200 nghìn (đi 

lại, viết hồ sơ,…) 

 
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 120.000.000 

100 hồ sơ * 6 công *200 nghìn (đi 

lại, viết hồ sơ,…) 

 
Đăng ký mã số mã vạch 240.000.000 Cộng đồng đối ứng 50% 

 

Xây dựng, triển khai các Dự án phát nâng cấp/mở 

rộng/triển khai sản xuất (sản phẩm đã có) 
120.000.000.000 

Cộng đồng đối ứng 80% tổng dự 

án 

 

Xây dựng, triển khai các Dự án phát triển sản phẩm 

mới 
70.000.000.000 

Cộng đồng đối ứng 70% tổng dự 

án 

2 
Xây dựng và triển khai các dự án thế mạnh của nông 

nghiệp và nông thôn cấp huyện, cấp tỉnh 
24.500.000.000 

Cộng đồng đối ứng 70% tổng dự 

án 

 
Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ Đảng sâm 3.500.000.000 Cộng đồng đối ứng 70% tổng dự án 

 
Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ Quế Trà My 2.800.000.000 Cộng đồng đối ứng 70% tổng dự án 

 
Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ quả Lòn bon 2.800.000.000 Cộng đồng đối ứng 70% tổng dự án 

 
Dự án phát triển chuỗi sản phẩm từ Đậu phộng 2.100.000.000 Cộng đồng đối ứng 70% tổng dự án 



TT Hoạt động chính 
Cộng đồng/DN địa 

phƣơng 
Ghi chú 

 
Dự án phát triển sản phẩm từ sâm Ngọc Linh tại Nam Trà 

My 
2.800.000.000 Cộng đồng đối ứng 70% tổng dự án 

 
Dự án phát triển sản phẩm chủ lực do địa phương đề xuất 

bổ sung trong giai đoạn 2021-2025 
10.500.000.000 Cộng đồng đối ứng 70% tổng dự án 

3 
Xây dựng và triển khai Dự án phát triển Trục du lịch 

Quảng Nam 
8.400.000.000 Cộng đồng đối ứng 70% tổng dự án 

III Phát triển tổ chức kinh tế 7.800.000.000 - 

1 
Thành lập mới tổ chức kinh tế tham gia Đề án 

OCOP 
3.000.000.000 

10 HTX * 300.000.000 đồng/HTX 

(hội họp thành lập, góp vốn xây 

dựng văn phòng, nhà xưởng) 

2 
Phối hợp với cơ quan tư vấn nâng cấp, phát triển tổ 

chức 
2.700.000.000 

3 tổ chức * 3 năm*150.000.000 đồng 

thực hiện phát triển chủ thể OCOP 

3 
Ứng dụng công nghệ xây dựng Mô hình điểm về sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm OCOP 
2.100.000.000 Cộng đồng đối ứng 70% tổng dự án 

IV Phối hợp thực hiện các chủ đề năm 14.200.000.000 
 

- Tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm (2021-2025) 3.000.000.000 
Cộng đồng đối ứng 60% tổng dự 

án 

 
Xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu OCOP 

(2022-2025) 
4.500.000.000 

Cộng đồng đối ứng 60% tổng dự 

án 

 
Sản phẩm xuất khẩu (2023-2025) 4.900.000.000 

Cộng đồng đối ứng 70% tổng dự 

án 

 
OCOP 4.0 và đổi mới sáng tạo (2024-2025) 1.500.000.000 

Cộng đồng đối ứng 60% tổng dự 

án 

 
Doanh nhân OCOP (2025) 300.000.000 

Cộng đồng đối ứng 60% tổng dự 

án 

 

Chi khác trong quá trình tham gia Chƣơng trình 

OCOP 
10.000.000.000 

 

 
Tổng vốn cộng đồng huy động 300.200.000.000 

 

    
TT Cơ cấu Thành tiền Tỷ lệ 

 
Tổng vốn huy động triển khai Chương trình OCOP 423.300.000.000 

 
1 NSNN hỗ trợ 123.100.000.000 29,1% 

2 Cộng đồng tự huy động 300.200.000.000 70,9% 
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PHỤ LỤC 13: 

PHÂN KỲ VỐN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH OCOP GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND tỉnh) 
 

 

TT Hoạt động chính 
Thành tiền  

(đồng) 

Phân kỳ vốn theo năm 

2021 2022 2023 2024 2025 

 
Tổng cộng 123.100.000.000 21.955.070.000 30.564.720.000 30.619.070.000 23.369.070.000 17.192.070.000 

I 

Khởi động Đề án (Hội nghị triển 

khai Chƣơng trình OCOP-QNa 

toàn tỉnh) 

67.200.000 67.200.000 - - - - 

II 
Kiện toàn hệ thống quản lý, điều 

hành Chƣơng trình OCOP - QNa 
201.900.000 56.250.000 145.650.000 - - - 

2.1 
Kiện toàn tổ chức nhân sự, quy chế 

hoạt động cấp tỉnh, huyện, xã 
- - - - - - 

2.2 

Xây dựng Sổ tay hướng dẫn triển 

khai chương trình OCOP Quảng 

Nam giai đoạn 2021-2025 

51.000.000 51.000.000 - - - - 

2.3 Củng cố hệ thống đối tác OCOP 145.650.000 - 145.650.000 - - - 

III 
Đánh giá thực trạng, đề xuất nội 

dung phát triển sản phẩm chủ lực 
510.210.000 510.210.000 - - - - 

IV 
Triển khai chu trình OCOP 

thƣờng niên 
29.626.800.000 4.706.160.000 6.430.160.000 5.480.160.000 7.180.160.000 5.830.160.000 

4.1 
Hội nghị Ban Điều hành chương 

trình OCOP Quảng Nam 
96.000.000 

 
24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 

4.2 
Xây dựng kế hoạch thực hiện, báo 

cáo tổng kết 
- 

     

4.3 Triển khai theo chu trình 29.530.800.000 4.706.160.000 6.406.160.000 5.456.160.000 7.156.160.000 5.806.160.000 

4.3.1 Tuyên truyền 3.360.000.000 672.000.000 672.000.000 672.000.000 672.000.000 672.000.000 

4.3.2 Nhận ý tưởng sản phẩm 301.000.000 60.200.000 60.200.000 60.200.000 60.200.000 60.200.000 

4.3.3 Nhận phương án kinh doanh 254.700.000 50.940.000 50.940.000 50.940.000 50.940.000 50.940.000 

4.3.4 Triển khai kế hoạch kinh doanh 482.000.000 96.400.000 96.400.000 96.400.000 96.400.000 96.400.000 

4.3.5 Đánh giá, xếp hạng sản phẩm 3.867.100.000 773.420.000 773.420.000 773.420.000 773.420.000 773.420.000 

4.3.6 Xúc tiến thương mại 21.266.000.000 3.053.200.000 4.753.200.000 3.803.200.000 5.503.200.000 4.153.200.000 

V 
Đào tạo, tập huấn phát triển 

nguồn nhân lực 
2.951.500.000 590.300.000 590.300.000 590.300.000 590.300.000 590.300.000 
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TT Hoạt động chính 
Thành tiền  

(đồng) 

Phân kỳ vốn theo năm 

2021 2022 2023 2024 2025 

5.1 

Tập huấn xây dựng Phương án kinh 

doanh, triển khai Phương án kinh 

doanh, phát triển sản phẩm 

567.000.000 113.400.000 113.400.000 113.400.000 113.400.000 113.400.000 

5.2 

Tập huấn củng cố, phát triển tổ chức 

kinh tế tham gia OCOP (DN và 

HTX) 

567.000.000 113.400.000 113.400.000 113.400.000 113.400.000 113.400.000 

5.3 
Tập huấn chuỗi giá trị trong Chương 

trình OCOP 
389.500.000 77.900.000 77.900.000 77.900.000 77.900.000 77.900.000 

5.4 

Tập huấn chuyên đề về TCCL sản 

phẩm, SHTT, ghi nhãn hàng hóa, 

QLCL và ATTP, truy xuất nguồn 

gốc, BVMT trong sản xuất 

691.500.000 138.300.000 138.300.000 138.300.000 138.300.000 138.300.000 

5.5 
Tập huấn kỹ năng bán hàng/thương 

mại điện tử 
567.000.000 113.400.000 113.400.000 113.400.000 113.400.000 113.400.000 

5.6 

Tập huấn nghiệp vụ triển khai, kỹ 

năng tuyên truyền cho đội ngũ cán 

bộ tham gia quản lý, điều hành 

Chương trình OCOP 

169.500.000 33.900.000 33.900.000 33.900.000 33.900.000 33.900.000 

VI Phát triển sản phẩm 78.300.000.000 14.940.000.000 20.840.000.000 21.840.000.000 12.540.000.000 8.140.000.000 

6.1 Nâng cấp, phát triển sản phẩm 64.200.000.000 12.840.000.000 12.840.000.000 12.840.000.000 12.840.000.000 12.840.000.000 

6.2 
Xây dựng và triển khai các dự án 

phát triển sản phẩm chủ lực 
6.000.000.000 1.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 (5.500.000.000) - 

6.3 
Xây dựng và triển khai Dự án phát 

triển Trục du lịch Quảng Nam 
3.600.000.000 300.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 (4.700.000.000) 

VII Phát triển tổ chức kinh tế 1.564.440.000 30.000.000 158.610.000 158.610.000 158.610.000 158.610.000 

7.1 
Hỗ trợ thành lập mới tổ chức kinh tế 

tham gia Đề án OCOP 
150.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

7.2 Tư vấn Phát triển tổ chức kinh tế 514.440.000 
 

128.610.000 128.610.000 128.610.000 128.610.000 

7.3 

Ứng dụng công nghệ xây dựng Mô 

hình điểm về sản xuất, kinh doanh 

sản phẩm OCOP 

900.000.000 
  

500.000.000 700.000.000 300.000.000 

VIII Các chủ đề năm 8.300.000.000 500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.100.000.000 1.700.000.000 

8.1 
Tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm 

(2021-2025) 
2.000.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 300.000.000 200.000.000 

8.2 
Xúc tiến thương mại, phát triển 

thương hiệu OCOP (2022-2025) 
3.000.000.000 

 
1.500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 

8.3 Sản phẩm xuất khẩu (2023-2025) 2.100.000.000 
  

1.000.000.000 600.000.000 500.000.000 
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TT Hoạt động chính 
Thành tiền  

(đồng) 

Phân kỳ vốn theo năm 

2021 2022 2023 2024 2025 

8.4 
OCOP 4.0 và đổi mới sáng tạo 

(2024-2025) 
1.000.000.000 

   
700.000.000 300.000.000 

8.5 Doanh nhân OCOP (2025) 200.000.000 
    

200.000.000 

IX 
Học hỏi kinh nghiệm triển khai 

chƣơng trình OCOP 
100.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000 - 

X 
Giám sát, đánh giá, tổng kết thực 

hiện Chƣơng trình OCOP 
423.000.000 - - - - 423.000.000 

10.1 
Giám sát, đánh giá, sơ kết bài học 

kinh nghiệm 
55.500.000 

    
55.500.000 

10.2 
Hội nghị sơ kết, tổng kết về OCOP 

Quảng Nam (tại tỉnh) 
367.500.000 

    
367.500.000 

XI Chi phí quản lý chung 750.000.000 250.000.000 350.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

11.1 Chi mua vật tư văn phòng phẩm 100.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

11.2 
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản 

lý, điều hành Chương trình OCOP 
500.000.000 200.000.000 300.000.000 

   

11.3 

Chi khác (chi đón tiếp các đoàn 

tham quan; chi hoạt động đột xuất 

của tỉnh; tham dự hội nghị tại 

huyện, tỉnh, trung ương (công tác 

phí, phụ cấp, đi đường,…) 

150.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

XII Dự phòng 304.950.000 304.950.000 
    

 
Tổng 123.100.000.000 21.955.070.000 30.564.720.000 30.619.070.000 23.369.070.000 17.192.070.000 

 




