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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VPĐP-OCOP 
V/v tập huấn về ứng dụng chuyển đổi số 

trong phát triển sản phẩm, quảng bá và 

thương mại sản phẩm OCOP  

           Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2021         
 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất 

kinh doanh tham gia Chương trình OCOP. 

Nhằm tăng cường hiệu quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng 

tạo của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản phẩm OCOP đáp ứng yêu cầu 

của thị trường trong bối cảnh bình thường mới. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tập 

huấn về Chương trình OCOP năm 2021, Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổ công tác 1034 (Bộ Thông tin và Truyền 

thông) và các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về ứng dụng 

chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm OCOP, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu tập huấn:  

- Nâng cao năng lực cho các chủ thể trong thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP 

trong bối cảnh chuyển đổi số; 

- Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm OCOP, quảng 

bá và thương mại sản phẩm OCOP. 

2. Thời gian và nội dung tập huấn: 

a) Thời gian: Từ 27/10 đến 02/11/2021.  

b) Nội dung tập huấn: Gồm 09 chuyên đề chuyên sâu về hướng dẫn kỹ năng 

áp dụng chuyển đổi số trong Chương trình OCOP. 

(Kế hoạch và nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo) 

3. Đối tượng tham dự tập huấn: 

- Chủ thể OCOP có sản phẩm được đánh giá, phân hạng từ 3 sao trở lên; các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất đang tham gia và mong muốn 

tham gia Chương trình OCOP; 

- Cán bộ quản lý Chương trình OCOP ở các địa phương: cấp tỉnh, huyện, xã; 

- Các đơn vị tư vấn, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

4. Hình thức tập huấn: Trực tuyến qua nền tảng Zoom và được phát trực tiếp 

trên fanpage và Youtube. 
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5. Hình thức đăng ký tham dự:  

- Đăng ký tham dự tập huấn theo đường dẫn sau: daotaoocop.vn 

- Thời gian đăng ký: Từ 21 - 25/10/2021. 

- Ban tổ chức nhận sẽ gửi thông tin tài khoản Zoom và hướng dẫn học viên 

tham gia các buổi tập huấn, đánh giá và điều kiện cấp chứng nhận tham gia tập 

huấn vào lúc 15h ngày 26/10/2021. 

6. Cấp chứng nhận tham dự tập huấn: Ban tổ chức sẽ đánh giá và cấp giấy 

chứng nhận tập huấn cho các cá nhân tham dự đủ điều kiện. 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương thông tin và đề nghị các chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hợp 

tác xã, cơ sở sản xuất, các cơ quan quản lý Chương trình OCOP các cấp (huyện, 

xã) và các đối tượng có liên quan đăng ký tham dự tập huấn./. 

Thông tin chi tiết về lớp tập huấn xin liên hệ:  

- Ông Đinh Hoàng Nam, Phòng OCOP, Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương, điện thoại: 0982.840.669. 

- Ông Đặng Quý Nhân, Phòng OCOP, Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương, điện thoại: 0913 886.834.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Lưu: VT, OCOP. 

 

P.HCTH:         Trần Hải Đăng; 

P.OCOP:          Đào Đức Huấn 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tiến 

https://bit.ly/TaphuanOCOP
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Phụ lục 1 

KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG CÁC LỚP TẬP HUẤN VỀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

(Kèm theo Công văn số           /VPĐP-OCOP ngày      /10/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) 

 

TT THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Buổi tập huấn số 1:  

Thời gian: 8:00 - 11:30 ngày 27/10/2021 

- 8:00 - 8:30 Phát biểu khai mạc lớp tập huấn 

Ông Nguyễn Minh Tiến 

Chánh Văn phòng, Văn phòng điều phối 

nông thôn mới Trung ương. 

Nội dung tập huấn: Nâng cao năng lực cho các chủ thể trong thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP 

- 8:30 - 10:00 

Chuyên đề 1. Hướng dẫn thiết kế sáng tạo trong 

xây dựng hệ thống nhận diện, phương tiện quảng 

bá sản phẩm  

Bà Từ Phương Thảo - Chuyên gia Thiết kế 

sáng tạo (Giám khảo Vietnam Design week) 

- 

 

10:00 - 11:30 

 

Chuyên đề 2. Hướng dẫn thiết kế bao bì, nhãn mác 

sản phẩm OCOP trong bối cảnh chuyển đổi số 

Ông Lê Bá Ngọc - Phó Chủ tịch Hiệp hội 

Xuất khẩu Hàng thủ công Mỹ nghệ Việt 

Nam  

Nội dung tập huấn chuyên đề: Hướng dẫn địa phương, chủ thể OCOP sử dụng phần mềm đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp Quốc gia 

Thời gian: 13:30 – 17:30 ngày 27/10/2021 

Chương trình và đối tượng tham dự cụ thể tại Phụ lục 2. 
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TT THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 

2. Buổi tập huấn số 2: Hướng dẫn về quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP trong môi trường số 

Thời gian: Từ 8h00 - 11h30, ngày 28/10/2021 

- 08:00 - 11:30 

Chuyên đề 3. Hướng dẫn sử dụng hiệu quả các 

trang điện tử, mạng xã hội trong quảng bá, thương 

mại sản phẩm OCOP 

Ông Nguyễn Khánh Toàn, CEO Công ty cổ 

phần giải pháp KYC  

3. Buổi tập huấn số 3: Hướng dẫn các chủ thể OCOP tham gia sàn thương mại điện tử 

Thời gian: Từ 8h00 - 11h45, ngày 29/10/2021 

- 08:00 - 09:15 
Chuyên đề 4. Hướng dẫn đưa sản phẩm OCOP lên 

sàn thương mại điện tử voso.vn 
Đại diện Sàn TMĐT voso.vn 

- 09h15 - 10:30 
Chuyên đề 5. Hướng dẫn đưa sản phẩm OCOP lên 

sàn thương mại điện tử POSTMART 
Đại diện Sàn TMĐT POSTMART (Vnpost) 

 10:30 - 11:45 
Chuyên đề 6. Hướng dẫn đưa sản phẩm OCOP lên 

sàn thương mại điện tử LAZADA 
Đại diện Sàn TMĐT LAZADA 

4. Buổi tập huấn số 4: Chủ đề thương mại sản phẩm OCOP trên môi trường số (tiếp theo) 
Thời gian: từ 8h00 - 11h30, ngày 01/11/2021 
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TT THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 8h00 - 11h00 

Chuyên đề 7. Hướng dẫn kỹ năng livestream và 

bán hàng sản phẩm OCOP 

 

Công cụ hỗ trợ livestream 

Viện Nghiên cứu chuyển đổi số ASEAN 

 

5. Buổi tập huấn số 5:  

 Thời gian: từ 8h00-11h30, ngày 02/11/2021 

- 

 

8h:00 - 10h:00 

 

Chuyên đề 8. Hướng dẫn tham gia quảng bá, giới 

thiệu sản phẩm trên hội chợ/triển lãm thực tế ảo 

Ông Lê Bá Ngọc - Phó Chủ tịch Hiệp hội 

Xuất khẩu Hàng thủ công Mỹ nghệ Việt 

Nam  

 
10:00 - 11:30 

 

Chuyên đề 9. Hướng dẫn chủ thể cập nhật dữ liệu 

trên Hệ thống quản lý và giám sát Chương trình 

OCOP (ocopvietnam.gov.vn) 

Hợp tác xã nông nghiệp Số 

 11h30 Tổng kết đợt tập huấn 
Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung 

ương 
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Phụ lục 2 

TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦM MỀM ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP 

(Kèm theo Công văn số           /VPĐP-OCOP ngày      /10/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) 

 

1. Thời gian: 13h30 – 17h00 ngày 27/10/2021. 

2. Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom. 

3. Thành phần:  

- Các chủ thể OCOP có sản phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2021; 

- Cán bộ quản lý OCOP cấp tỉnh, huyện có sản phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp 

quốc gia năm 2021; 

- Cán bộ quản lý OCOP cấp tỉnh, huyện, chủ thể OCOP không có sản phẩm đăng ký đánh giá phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2021 (nếu quan tâm). 

- Đơn vị tư vấn, tổ chức, cá nhân có quan tâm. 

4. Chương trình cụ thể: 

- 13:30 – 14:00: Giới thiệu về buổi tập huấn; 

- 14:00 – 15:00: Hướng dẫn các chủ thể sử dụng phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; 

- 15:00 – 16:00: Hướng dẫn cán bộ quản lý OCOP cấp tỉnh, huyện sử dụng phần mềm; 

- 16:00 – 17:00: Thảo luận và hỗ trợ thực hành; 

- 17:00: Kết thúc buổi tập huấn. 
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