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

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là 

Chương trình OCOP) giai đoạn 2018-2020, đến hết năm 2020 đã có 63/63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai Đề án/Kế hoạch thực 

hiện Chương trình OCOP của tỉnh, 4.451 sản phẩm OCOP của 2.491 chủ thể đã 

được các địa phương đánh giá, phân hạng từ 3 sao trở lên. Chương trình OCOP 

đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và nâng cao 

thu nhập của người dân nông thôn, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh về 

sản vật, ngành nghề nông thôn và dịch vụ du lịch của các địa phương. 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên 

quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình OCOP giai 

đoạn 2018-2020 và xây dựng Dự thảo Đề án Chương trình OCOP giai đoạn 

2021-2025 (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt ngay sau khi 

chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 được Quốc hội XV thông qua và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo 

cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình). 

Căn cứ Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về 

việc cho phép tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 cho đến khi nghị quyết của Quốc hội về Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tiếp theo có hiệu lực. Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Đề nghị tiếp tục chủ động cân đối để bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà 

nước và các nguồn lực huy động hợp pháp khác ngoài ngân sách để thực hiện 

Chương trình OCOP trong năm 2021 theo các cơ chế, chính sách và quy định hiện 

hành1 cho đến khi Đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt.   

- Tập trung các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa 

phương, đặc biệt là về nguồn nguyên liệu, lao động, ngành nghề và du lịch nông 

thôn nâng để cao chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế, nâng 

                                           
1 Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018; Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 

781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
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cao thu nhập của người dân nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 

Đồng thời, tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 theo 

các quy định đã được ban hành. 

2. Các Bộ, ngành Trung ương có liên quan:  

Căn cứ nhiệm vụ được giao, tiếp tục hỗ trợ các hoạt động truyền thông, 

quảng bá, xúc tiến thương mại trong Chương trình OCOP; hướng dẫn các địa 

phương và chủ thể OCOP có giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, an 

toàn thực phẩm và sở hữu trí tuệ... đáp ứng các quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng 

mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 2 

Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ trình cấp có 

thẩm quyền quyết định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

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

- Thành viên BCĐ Chương trình MTQG XD NTM; 

- Các Bộ, ngành Trung ương có liên quan; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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