
 

 

BCĐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH  

MTQG TỈNH QUẢNG NGÃI  

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

 NÔNG THÔN MỚI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /VPĐP       Quảng Ngãi, ngày      tháng 10 năm 2021 

V/v đăng ký thực hiện Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm 

 giai đoạn 2021-2025  

 

      

                             Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố      

                                                                     

Thực hiện Văn bản số 768/VPĐP-OCOP ngày 04/10/2021 của Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc đăng ký thực hiện Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Để có cơ sở tham 

mưu cho Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Ngãi về đăng ký 

mục tiêu và tham gia thực hiện các mô hình chỉ đạo điểm Chương trình OCOP 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh kính đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai một số nội dung sau: 

1. Trên cơ sở mục tiêu, nội dung của Chương trình OCOP giai đoạn 

2021-2025 (tại Tờ trình số 5910/TT-BNN-VPPĐP kèm theo): Khẩn trương tổ 

chức rà soát các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương, các mô hình, 

chuỗi giá trị sản phẩm OCOP. Tổng hợp, đăng ký thực hiện Chương trình 

OCOP giai đoạn 2021-2025 (theo Bảng 1) và đăng ký tham gia thực hiện các mô 

hình chỉ đạo điểm của Trung ương (theo Bảng 2). 

2. Văn bản đăng ký của các địa phương gửi về Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh (số 182, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi), bản 

mềm gửi qua Email: vpntm-snn@quangngai.gov.vn  trước ngày 12/10/2021. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương nếu có khó khăn 

vướng mắc xin liên hệ: Ông Lê Quốc Duẩn, Chuyên viên Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh, số điện thoại 0942.917.180. 

Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo./. 

 
 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nơi nhận: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chi cục PTNT (p/h); 

- Phòng KH-TC Sở (p/h); 

- Chánh Văn phòng NTM tỉnh; 

- Phó GĐ Sở (p/t); 

- Lưu: VT. 

 

 

                      

 

 

           Nguyễn Thanh Hiên 
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Phụ lục  

 

TỔNG HỢP MỤC TIÊU, MÔ HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP  

GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA ………………. 

(Kèm theo Công văn số         /VPĐP ngày 05/10/2021 

của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi) 

 

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

 

TT Nội dung Đơn vị 
Mục tiêu  

đến năm 2025 

1 
Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên (bao gồm cả 

các sản phẩm đã được công nhận trong giai đoạn 2018-2020)  
Sản phẩm 

 

2 Số lượng sản phẩm đạt OCOP 5 sao  Sản phẩm 
 

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

4 

Tỷ lệ chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế 

tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định (so với tổng 

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

 



 

 

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

 

TT Mô hình Địa chỉ thực hiện 
Nội dung 

dự kiến 

1 

Mô hình thí điểm xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm 

OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu địa phương theo 

hướng kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ   

1.1 Mô hình 1: (tên mô hình) 

Định hướng về nội dung thực hiện: tên sản 

phẩm OCOP, chủ thể thực hiện, quy mô vùng 

nguyên liệu, quy trình kỹ thuật áp dụng theo 

hướng hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, dự kiến nội 

dung hỗ trợ 

 

… ... 
  

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

cộng đồng   

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

vị thực hiện, dự kiến nội dung hỗ trợ.  

… 
   

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

vừa và nhỏ   

3.1 Mô hình 1: (tên mô hình) 

Định hướng về nội dung: tên chủ thể thực 

hiện, sản phẩm OCOP, quy mô sản lượng, dự 

kiến nội dung hỗ trợ. 
 

… 
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