
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BNN-VPĐP Hà Nội, ngày        tháng       năm 2020 
V/v lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) 

 

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

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-

2020, nhằm từng bước xây dựng mạng lưới tư vấn Chương trình OCOP có kinh 

nghiệm và năng lực tư vấn toàn diện về các hoạt động triển khai Chương trình 

OCOP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung 

trong việc lựa chọn tư vấn Chương trình OCOP như sau: 

1. Trên cơ sở điều kiện và nhu cầu thực tiễn, các địa phương có thể lựa 

chọn tổ chức, cá nhân tư vấn Chương trình OCOP giúp các chủ thể tham gia 

Chương trình OCOP và các cơ quan quản lý ở địa phương trong xây dựng kế 

hoạch, hình thành ý tưởng, lựa chọn sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật (hỗ trợ theo chuỗi 

giá trị để hình thành sản phẩm OCOP), nâng cao năng lực, nâng cấp và hoàn 

thiện các điều kiện để được công nhận sản phẩm OCOP, phát triển sản phẩm và 

xúc tiến thương mại; lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn Chương trình OCOP có 

kinh nghiệm về lĩnh vực dịch vụ tư vấn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phát 

triển được sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của đối tượng được tư vấn, cụ thể: 

- Đối với tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có năng lực và kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tư vấn, đào tạo nghề Chương trình OCOP; Có kinh nghiệm, năng lực 

trong tư vấn và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm; 

- Đối với cá nhân: Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thuộc lĩnh vực tư 

vấn, đào tạo nghề và am hiểu về Chương trình OCOP.  

2. Đề nghị các cơ quan quản lý Chương trình OCOP cấp tỉnh gửi thông tin 

của các tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động tư vấn tại địa phương về Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương) để tổng hợp. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới Trung ương thường xuyên thông tin trên trang thông tin điện tử của 

Văn phòng: Danh sách các cá nhân được cấp chứng nhận hoàn thành chương 

trình tập huấn Giảng viên nguồn (ToT) về Chương trình OCOP bởi các đơn vị 

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định; Danh sách các đơn vị, cá 
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nhân đã thực hiện hoạt động tư vấn để các địa phương cập nhật thông tin, lựa chọn 

đối tác phù hợp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước Chương 

trình OCOP tại địa phương tổ chức lựa chọn các tổ chức, cá nhân tư vấn Chương 

trình OCOP có năng lực, phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần thực 

hiện hiệu quả và bền vững Chương trình OCOP./. 

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương, địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243.843.8617, 

email: ocopvietnam@gmail.com. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

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

- Sở NN&PTNT, VPĐP các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

                                  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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