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Lời cảm ơn
Báo cáo được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc 
Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp 
(Viện AMI), bao gồm ông Bùi Quang Nguyên, ông 
Ngô Sỹ Đạt, ông Đỗ Quang Việt, ông Bùi Tuấn Anh, 
bà Phạm Thị Hồng Vân.
Báo cáo được thực hiện trên cơ sở kết quả của hoạt 
động “Nghiên cứu bài học kinh nghiệm thành công 
trong phát triển sản phẩm OCOP” trong khuôn khổ 
của dự án “Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình 
Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020”. 
Nhóm nghiên cứu xin cảm ơn sự hỗ trợ của Văn 
phòng Nông thôn mới Trung Ương đã góp ý về 
chuyên môn và hỗ trợ công tác tổ chức để triển khai 
hoạt động nghiên cứu tại địa phương. Nhóm nghiên 

cứu xin gửi lời cảm ơn tới tổ chức Quỹ hỗ trợ phát 
triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) đã tài trợ và đóng 
góp ý kiến cho nghiên cứu. 
Đặc biệt, Nhóm nghiên cứu xin cảm ơn sự hỗ trợ 
nhiệt tình của các chuyên gia, sự hỗ trợ, hợp tác 
của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Sở Nông 
nghiệp và PTNT các địa phương: tỉnh Bắc Kạn, 
tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Gia Lai, 
tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Tháp. Xin cảm ơn sự hợp 
tác của các chủ thể sản phẩm OCOP, các doanh  
nghiệp kinh doanh các sản phẩm OCOP tại các 
tỉnh thành đã cung cấp thông tin và đề xuất những 
giải pháp hữu ích cho phát triển sản phẩm OCOP 
trong thời gian tới tại Việt Nam.
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PHẦN THỨ NHẤT

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020 (gọi tắt là Chương trình) 
sau 3 năm triển khai đã thu được những thành tựu đáng ghi nhận. Theo báo cáo của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong giai đoạn từ 2018-2021, cả nước đã có 5.401 sản 
phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên, trong đó có 20 sản phẩm được công nhận là OCOP 
5 sao , với 9.244 chủ thể có sản phẩm OCOP được công nhận. 

Chương trình triển khai có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 
ở khu vực nông thôn. Một là, Chương trình đã thu hút được sự tham gia của gần 3.000 chủ 
thể, góp phần khơi dậy tiềm năng, lợi thế của các địa phương để phát triển sản phẩm 
đặc sản, dịch vụ, ngành nghề nông thôn. Hai là, thông qua Chương trình, các chủ thể 
từng bước chủ động cải thiện về tổ chức quản lý, hiệu quả hoạt động, quy mô sản xuất, 
chất lượng sản phẩm dịch vụ (SPDV). Có 60,7% số chủ thể OCOP đạt mức tăng trưởng  
doanh thu bình quân là 17,6%/năm. Chương trình đã giúp chuyển biến mạnh tư duy của người 
dân nông thôn từ sản xuất sản phẩm sang tư duy về kinh tế sản xuất. Sản phẩm OCOP của các 
chủ thể được cải thiện về chất lượng, tiêu chuẩn, hệ thống nhận diện, đáp ứng yêu cầu của thị 
trường, đặc biệt là hệ thống kênh phân phối hiện đại. Ba là, Chương trình đã tạo việc làm, góp 
phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, phát huy vai trò của phụ nữ, người đồng bào 
dân tộc trong phát triển kinh tế. Tỷ lệ sản phẩm OCOP có phụ nữ làm chủ chiếm 39%. Bốn là, 
Chương trình OCOP đã góp phần bảo tồn và phát huy được gần 2.000 làng nghề truyền thống. 
Nét văn hóa đa dạng và đặc trưng theo từng vùng miền ngày càng được phát huy và gắn với 
các sản phẩm OCOP. Năm là, Chương trình đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 
theo hướng tăng hoạt động và nguồn thu từ khu vực thương mại, dịch vụ, góp phần chuyển dịch 
hiệu quả cơ cấu kinh tế nông thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; góp phần sử dụng hiệu quả 
hơn nguồn nguyên liệu và bảo vệ môi trường sinh thái . Sáu là, đã có nhiều cách làm hay và sáng 
tạo của các địa phương, các chủ thể trong việc phát triển sản phẩm OCOP. Cách làm từ các địa 
phương và các chủ thể sẽ trở thành bài học quý để nhân rộng chương trình OCOP trên quy mô 
toàn quốc.

Bên cạnh những kết quả nổi bật và tác động tích cực, Chương trình OCOP trong giai đoạn 
vừa qua cũng bộc lộ một số hạn chế . Nhiều địa phương trong giai đoạn đầu thường phát triển 
tập trung về số lượng, chạy theo thành tích, chưa chú trọng vào thực chất, gắn với lợi thế bản địa; 
chưa chú trọng vào các giải pháp hỗ trợ chủ thể nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm. Các 
sản phẩm sau khi được chứng nhận OCOP còn gặp nhiều khó khăn trong việc ổn định về chất 
lượng và sản lượng. Nhiều địa phương chưa bố trí được nguồn lực và giải pháp để nâng cấp các 
sản phẩm đã được công nhận. Đặc biệt, việc tiêu thụ sản phẩm OCOP còn gặp nhiều khó khăn, 
chưa hình thành được kênh, hệ thống phân phối sản phẩm OCOP ở trong nước và quốc tế. Mức 

1.1 BỐI CẢNH
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Thông tin thứ cấp: Thông tin được thu thập thông qua tổng hợp dữ liệu đã có về sản phẩm 
OCOP của cả nước và các tỉnh khảo sát; thu thập thông tin về chính sách, các báo cáo đã công bố, 
số liệu có liên quan tới sản phẩm OCOP. Dữ liệu thứ cấp về các sản phẩm OCOP còn làm căn cứ 
để phân nhóm, lựa chọn địa bàn khảo sát, chủ thể khảo sát sâu. 

Thông tin sơ cấp: Thu thập thông tin thông qua phỏng vấn trực tiếp các chủ thể OCOP, 
các cơ quan quản lý, các tác nhân kinh doanh và phân phối sản phẩm OCOP tại các địa phương 
được lựa chọn khảo sát sâu; phỏng vấn các chuyên gia OCOP; thu thập thông tin tại các cuộc tọa 
đàm, hội thảo chuyên đề.

Áp dụng công cụ khảo sát trực tuyến (form thu thập thông tin điện tử) để thu thập thêm 
các ý kiến về cách làm hay, đề xuất mới từ các chủ thể OCOP tại các địa bàn khác mà nhóm 
không tiến hành khảo sát sâu
1.3.2. Phương pháp lựa chọn địa bàn, chủ thể OCOP để khảo sát

Chọn địa bàn khảo sát: Nghiên cứu sẽ lựa chọn mỗi vùng kinh tế một tỉnh đại diện để 
khảo sát sâu về bài học kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP. Để lựa chọn tỉnh đại diện tốt 
nhất, đã thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1. Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn địa phương khảo sát.
Bước 2. Thu thập thông tin, chấm điểm các tiêu chí.
Bước 3. Quy đổi các tiêu chí về thang điểm 10 dựa theo kết quả tốt nhất của từng vùng.
Bước 4. Lựa chọn địa phương khảo sát là tỉnh có điểm tổng các tiêu chí cao nhất.
Nghiên cứu đã xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn tỉnh với 6 chỉ tiêu đó là: 1) Quy mô về số lượng 

sản phẩm OCOP của địa phương; 2) mức độ đa dạng theo các nhóm sản phẩm OCOP; 3) mức độ 
đa dạng về cơ cấu xếp hạng sản phẩm; 4) có nhiều sản phẩm từ 4 sao trở lên; 5) được đánh giá là 
tỉnh làm tốt về phát triển sản phẩm OCOP. Bộ tiêu chí cụ thể, thang điểm được thể hiện tại phụ 
lục của báo cáo. 

độ nhận biết sản phẩm OCOP trên thị trường còn thấp. 
Chương trình OCOP sẽ tiếp tục được coi là giải pháp trọng tâm để thực hiện Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Định hướng này được thể hiện rõ trong Chiến lược phát 
triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030 (Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng): 
“Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều 
kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm” . 

Do đó, thực hiện hoạt động “Nghiên cứu bài học kinh nghiệm thành công trong phát triển 
sản phẩm OCOP” thông qua đánh giá thực trạng phát triển và thương mại sản phẩm, bài học 
kinh nghiệm của các chủ thể OCOP thành công sẽ có ý nghĩa quan trọng góp phần đề xuất được 
cách làm và giải pháp hiệu quả cho Chương trình OCOP ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

1.2 MỤC TIÊU

1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu bài học kinh nghiệm thành công trong phát triển sản phẩm OCOP thông 
qua đánh giá thực trạng phát triển và thương mại sản phẩm, bài học kinh nghiệm 
thành công của các chủ thể OCOP nhằm đề xuất được cách làm và giải pháp hiệu quả 
để phát triển sản phẩm OCOP ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

1.3.1. Phương pháp thu thập thông tin
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Từ kết quả phân tích, tính toán bộ tiêu chí, các địa phương đại diện có số điểm cao nhất ở 
từng vùng được lựa chọn để khảo sát sâu bao gồm: Bắc Kạn, Quảng Ninh, Quảng Nam, Gia Lai, 
Đồng Nai, Đồng Tháp. 

Tỉnh Bắc Kạn (đại diện cho vùng TD&MNPBB): là tỉnh 
miền núi khó khăn nhưng đi đầu trong triển khai Chương 
trình OCOP của vùng; có số lượng sản phẩm OCOP xếp thứ 
2 cả vùng nhưng được đánh giá là địa phương có nhiều 
cách làm sáng tạo, thành công trong bối cảnh nguồn lực có 
hạn, điều kiện kinh tế của các chủ thể gặp nhiều khó khăn; 
có cơ cấu 5 nhóm sản phẩm OCOP; có đủ cơ cấu sản phẩm 
từ 3 sao, 4 sao, 5 sao. 

Tỉnh Quảng Ninh (đại diện vùng ĐBSH): là tỉnh làm 
sớm nhất và triển khai thí điểm Chương trình OCOP từ năm 
2014 để nhân rộng ra toàn quốc; có nhiều kinh nghiệm 
trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hỗ trợ chủ thể tham gia 
Chương trình; có nhiều chủ thể phát triển sản phẩm OCOP 
thành công; có đủ cơ cấu 6 nhóm sản phẩm và theo phân 
hạng sao.

Tỉnh Quảng Nam (đại diện vùng BTB&DHMT): là địa 
phương có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất trong vùng, có đủ cơ cấu 6 nhóm sản phẩm 
OCOP; có hoạt động kinh tế gắn với nét đặc trưng về văn hóa vùng biển, miền núi, có tiềm năng 
phát triển sản phẩm OCOP về du lịch, thủ công mỹ nghệ nhất trong vùng.

Tỉnh Gia Lai (đại diện vùng Tây Nguyên): là tỉnh có số sản phẩm OCOP nhiều nhất trong 
vùng; có nhiều mô hình sản phẩm OCOP thành công gắn với phát huy tiềm năng sản phẩm nông 
nghiệp vùng Tây Nguyên như Tiêu, Cà phê; là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc, đại diện cho nét 
văn hóa truyền thống đặc trưng vùng Tây Nguyên.

Tỉnh Đồng Nai (đại diện vùng ĐNB): là tỉnh phát triển nông nghiệp gắn với vùng nguyên 
liệu hàng hóa, quy mô lớn; có số sản phẩm OCOP lớn nhất trong vùng; là địa phương có nhiều 
cách làm sáng tạo trong việc hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP sau khi được chứng nhận. 

Tỉnh Đồng Tháp (đại diện vùng ĐBSCL): là tỉnh làm sớm nhất Chương trình OCOP của vùng 
ĐBSCL; là địa phương có số sản phẩm OCOP nhiều nhất vùng ĐBSCL; có nhiều chủ thể OCOP 
hoạt động hiệu quả với các cách làm sáng tạo, phát huy được tiềm năng và tài nguyên đặc trưng 
vùng ĐBSCL.

Chọn chủ thể OCOP khảo sát: Mỗi tỉnh, nghiên cứu sẽ lựa chọn từ 4 – 6 chủ thể OCOP điển 
hình để khảo sát sâu. Nguyên tắc lựa chọn các chủ thể tại mỗi tỉnh cần đảm bảo: i) có các sản 
phẩm OCOP được xếp hạng theo đặc trưng của tỉnh (từ 3 sao đến 5 sao); ii) đảm bảo tốt nhất về 
tính đại diện theo 6 nhóm sản phẩm; được đánh giá là chủ thể hoạt động có hiệu quả, điển hình 
theo từng nhóm sản phẩm. Để chọn chủ thể, nghiên cứu thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn chủ thể khảo sát
Bước 2. Thu thập thông tin, tính các tiêu chí: phối hợp với cán bộ phụ trách OCOP để lựa 

chọn mỗi tỉnh từ 10 – 15 chủ thể đảm bảo đủ cơ cấu theo nhóm sản phẩm, theo phân hạng sao. 
Từ danh sách trên, nhóm nghiên cứu cùng chuyên gia địa phương sẽ chấm điểm cho các chủ thể 
theo bộ tiêu chí ở trên.  

Bước 3. Quy đổi điểm số của các chủ thể theo các tiêu chí về thang điểm 10 dựa theo kết 
quả tốt nhất của các chủ thể trong danh sách tại bước 2. 

Bước 4. Lựa chọn các chủ thể khảo sát: thảo luận với địa phương thống nhất chủ thể khảo 
sát, lựa chọn chủ thể có điểm chỉ số tổng hợp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Từ kết quả tính toán, nghiên cứu đã lựa chọn được 36 chủ thể với 85 sản phẩm OCOP ở 6 
nhóm sản phẩm để khảo sát sâu. Trong 85 sản phẩm, có 52 sản phẩm 3 sao, 24 sản phẩm 4 sao 
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và 4 sản phẩm 5 sao (bảng dưới 
đây). Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm 
khảo sát chiếm 47%, tiếp đó là, 
thảo dược 22%, lưu niệm – trang 
trí – nội thất là 18%, đồ uống 6% 
, dịch vụ du lịch và bán hàng là 
5%, vải may mặc là 2%.

Chọn các tác nhân khác:  
Để tham vấn ý kiến, bài học kinh 
nghiệm về phát triển sản phẩm 
OCOP, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn các chuyên gia, cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước 
về OCOP tại các địa phương, các doanh nghiệp hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, các tác nhân 
thương mại sản phẩm OCOP.
1.3.3. Phương pháp phân tích thông tin
 Phương pháp thống kê mô tả: Phương pháp này được thực hiện nhằm phân tích dữ liệu 
thu thập về thực trạng phát triển sản phẩm OCOP ở các địa phương khảo sát sâu. Đồng thời, 
phương pháp này sẽ phân tích dữ liệu về chủ thể OCOP được khảo trên các khía cạnh hiện trạng 
sản xuất, tổ chức sản xuất, xúc tiến thương mại, tiêu thụ các sản phẩm OCOP theo đánh giá xếp 
hạng, nhóm sản phẩm,…
 Phương pháp phân tích định tính: Phương pháp nhằm tổng hợp, giải thích các số liệu về 
hiện trạng phát triển, kết quả hoạt động, hiện trạng thương mại của các chủ thể OCOP điển hình 
được khảo sát. Phương pháp này sẽ được áp dụng để mô tả kinh nghiệm của chủ thể, tổng hợp 
và đề xuất các cách làm hay, bài học thành công trong phát triển sản phẩm OCOP.

 Phương pháp nghiên cứu trường hợp (case study): Phương pháp được dùng để phỏng 
vấn sâu một số chủ thể điển hình để minh họa về cách làm hiệu quả, lý giải lý do thành công của 
chủ thể trong việc phát triển sản phẩm, xúc tiến và tiêu thụ sản phẩm OCOP từ sau khi được công 
nhận. 
 Khung phân tích: Bài học kinh nghiệm 
trong phát triển sản phẩm OCOP được thể hiện 
bằng nhiều cách làm, cách vượt qua khó khăn 
của các chủ thể. Khung phân tích kinh nghiệm 
của chủ thể được dựa theo 3 trục là sản xuất và 
tổ chức sản xuất, xúc tiến thương mại và quảng 
bá sản phẩm, xây dựng kênh phân phối và tiêu 
thụ sản phẩm. Từ việc khảo sát các chủ thể, tìm 
ra những điểm chung nhất về cách làm, kinh 
nghiệm hay, cách vượt qua khó khăn, quy trình 
đi tới thành công của các chủ thể. Từ đó, nghiên 
cứu sẽ đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển 
sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025.
1.3.4. Giới hạn nghiên cứu  

Về nội dung: Tập trung nghiên cứu kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP từ khi được 
xếp hạng (3 – 5 sao). Kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP tập trung vào các bài học, cách làm 
thành công của chủ thể. 

Về đối tượng: Nghiên cứu tập tung vào nhóm đối tượng là chủ thể sản phẩm OCOP. Ngoài 
ra, hoạt động này sẽ nghiên cứu tham vấn các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, đơn vị phân 
phối sản phẩm OCOP. 

Về địa bàn: Nghiên cứu thực hiện trên phạm vi 6 vùng kinh tế của cả nước. Mỗi vùng sẽ lựa 
chọn 1 tỉnh đại diện để nghiên cứu sâu.

Hình 1 - Khung phân tích kinh nghiệm thành công và đề 
xuất giải pháp phát triển sản phẩm OCOP 
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CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẢO SÁT
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Kết quả khảo sát 06 tỉnh đại diện cho thấy, nhìn chung số lượng sản phẩm OCOP của các 
tỉnh có sự tăng lên mạnh trong giai đoạn 2018-2021. Đến hết năm 2021, cả 6 tỉnh khảo sát có 1310 
sản phẩm OCOP, tăng 1119 sản phẩm so với năm 2018. Trung bình mỗi tỉnh có 218 sản phẩm OCOP. 
Sản phẩm đạt OCOP 3 sao hiện đang chiếm tỷ trọng cao nhất với 80,31 %, tiếp theo đó là sản phẩm 
OCOP 4 sao với 18,93%, OCOP 5 sao với 0,76% tổng sản phẩm

Trong số 6 nhóm sản phẩm OCOP, nhóm thực phẩm chiếm tỷ trọng chủ yếu ở các tỉnh 
khảo sát với tỷ lệ chiếm 76,4%. Đồng Tháp là địa phương có đến 83,5% số sản phẩm OCOP trong 
nhóm thực phẩm (cao nhất trong số các tỉnh khảo sát).  Sản phẩm đồ uống và thảo dược của 
tỉnh Quảng Ninh chiếm tỉ trọng cao nhất trong số các tỉnh khảo sát, chiếm 49,06% tổng số sản 
phẩm OCOP của tỉnh. Nhóm sản phẩm lưu niệm - nội thất - trang trí chỉ chiếm khoảng 9,3% tổng 
sản phẩm OCOP của các tỉnh khảo sát. Nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch và bán hàng chỉ chiếm 
0,76%. Quảng Ninh, Quảng Nam và Đồng Tháp là những địa phương có dịch vụ du lịch đang rất 

2.1
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP  
TẠI CÁC TỈNH KHẢO SÁT
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Hình 2 - Biến động số lượng sản phẩm OCOP các tỉnh khảo sát giai đoạn 2018 -2021

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)
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Hình 3 - Cơ cấu sản phẩm OCOP theo nhóm sản phẩm tại các tỉnh khảo sát năm 2021

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)
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2.2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP  
CỦA CÁC CHỦ THỂ KHẢO SÁT

phát triển, đã gắn được với chương trình OCOP Các chủ thể sản phẩm OCOP ở các tỉnh có quy 
mô hoạt động nhỏ lẻ, chủ yếu là hộ cá thể. Đến hết 2021, có tổng 638 chủ thể có sản phẩm được 
sếp hạng từ OCOP 3 sao trở lên, trung bình có 106 chủ thể OCOP/tỉnh. Trong đó, chủ thể là hộ sản 
xuất kinh doanh (SXKD) đang chiếm tỉ lệ cao nhất với trên 40%, tiếp đến là các hợp tác xã (HTX) 
với khoảng 38,7%, các DN vừa và chỉ chiếm 19,12% và các THT chỉ chiếm khoảng 2%. Quảng Ninh 
và Quảng Nam là hai địa phương có số chủ thể OCOP nhiều nhất (khoảng 200 chủ thể), trong đó 
tỉnh Quảng Nam có đến 49,3% số chủ thể là hộ SXKD cá thể. Các chủ thể là HTX và THT tập trung 
nhiều ở tỉnh Bắc Kan với 61,3% là HTX và 6,54% là THT. Đây là một trong những tỉnh đi đầu về phát 
triển sản phẩm OCOP gắn với các sản phẩm bản địa và tổ chức kinh tế tập thể của nông dân. Tại 
tỉnh Gia Lai, gần 93% số lượng chủ thể OCOP là HTX và hộ SXKD cá thể.

19,12%

38,71%
2,04%

40,13%

DN vừa và nhỏ HTX THT Hộ SXKD

Hình 4. Cơ cấu chủ thể OCOP tại các tỉnh khảo sát năm 2021

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)

Các chủ thể đã mạnh dạn đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất 
sản phẩm OCOP hoàn thiện hơn.

Năm 2021 các chủ thể OCOP khảo sát đang có bình quân khoảng 17 tỷ đồng tổng tài sản và 
nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD, trong đó các doanh nghiệp có nguồn vốn bình quân là 
30 tỷ đồng,  hộ SXKD là 20 tỷ đồng, HTX là 2 tỷ đồng.  Trong số các chủ thể DN, DN trong nhóm 
sản phẩm lưu niệm, nội thất, trang trí có tổng đầu tư tài sản và nguồn vốn lớn nhất với mức bình 
quân là 79 tỷ đồng/chủ thể.

Doanh thu của các chủ thể OCOP năm 2021 cơ bản bị giảm mạnh so với trước khi được 
công nhận OCOP (chủ yếu từ năm 2019 – 2020) do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. 

Theo số liệu khảo sát, doanh thu bình quân của các chủ thể OCOP năm 2021 đạt 2,054 tỷ 
đồng, trong đó doanh thu từ sản phẩm OCOP chiếm khoảng 45%. Doanh thu chủ thể của sản 
phẩm lưu niệm -  nội thất - trang trí và nhóm thảo dược đang cao nhất, với mức trên 4,2 tỷ đồng/
chủ thể nhưng cơ cấu doanh thu từ sản phẩm OCOP chỉ chiếm khoảng 20 - 30%. Mặc dù doanh 
thu của nhóm dịch vụ du lịch và nhóm vải may mặc không cao, nhưng doanh thu từ sản phẩm 
OCOP của các chủ thể lại đang chiếm tỷ trọng cao nhất với khoảng từ 70-75% tổng doanh thu 
của chủ thể.

Doanh thu từ sản phẩm có gắn logo OCOP của các chủ thể khảo sát hiện chỉ đạt bình quân 
48,42% tổng doanh thu từ sản phẩm OCOP.  Trong đó các hộ SXKD hiện đang tuân thủ tốt hơn 
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Hình 5. Doanh thu bình quân của các chủ thể khảo sát năm 2021

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)

các DN và HTX với mức bình quân là 54%, trong khi ở DN và HTX chỉ khoảng 47%. Tỷ lệ lợi nhuận/
doanh thu của các sản phẩm OCOP được khảo sát năm 2021 bình quân đạt 28,2%. Nhìn chung, 
doanh thu năm 2021 của các chủ thể bị giảm đi khoảng 17% so với trước khi công nhận sản phẩm 
OCOP, trong đó giảm mạnh nhất là doanh thu của các DN (giảm bình quân 31%), tiếp đến là do-
anh thu của HTX (giảm 11,85%). Doanh thu của nhóm chủ thể là hộ SXKD bị ảnh hưởng ít nhất với 
mức giảm là 6,67%. Nhóm dịch vụ du lịch là chịu thiệt hại nặng nề nhất khi giảm tới 98% doanh 
thu.

Ngược lại, các sản phẩm OCOP thảo dược có mức tăng trưởng quân 34,2% về doanh thu 
so với trước khi được công nhận. Nguyên nhân là do nhu cầu sản phẩm từ thảo dược tăng mạnh 
trong năm 2021 do dịch Covid – 19 bởi đây là dòng sản phẩm nâng cao sức khỏe, đề kháng cho 
người dân.

Quy mô sản xuất kinh doanh của các chủ thể có xu hướng được mở rộng, cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu của thị trường.
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Hình 6. Biến động về quy mô vùng nguyên liệu đầu vào của chủ thể (% chủ thể trả lời)

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)
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Quy mô vùng nguyên liệu đầu vào của các chủ thể khảo sát đang có xu hướng được mở 
rộng, có 55,17% số chủ thể khảo sát đang mở rộng sản xuất quy mô vùng nguyên liệu và chỉ có 
6,9% số chủ thể khảo sát giảm quy mô vùng nguyên liệu do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19.

Lực lượng lao động tại các chủ thể khảo sát là người địa phương đang chiếm trên 80% số lao 
động thường xuyên làm việc tại các chủ thể. Có trên 72% chủ thể trả lời vẫn ổn định lao động là 
người địa phương. Thay đổi mạnh mẽ nhất trong việc tăng sử dụng lao động là người địa phương 
là các DN. 

Hoạt động đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động SXKD được các chủ thể đặc biệt 
quan tâm. Có khoảng 69% số chủ thể khảo sát thời gian qua đã đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị 
máy móc phục vụ SXKD, trong đó tập trung nhiều nhất vào nhóm chủ thể sản xuất sản phẩm về 
đồ uống, thảo dược. Tuy nhiên, nhóm chủ thể kinh doanh dịch vụ du lịch hầu như không có hoạt 
động đầu tư trong giai đoạn vừa qua mà còn có xu hướng bán, thanh lý tài sản do làm ăn thua lỗ.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứng nhận đối với các sản phẩm OCOP của các chủ thế OCOP khá 
đa dạng và cơ bản đáp ứng được các quy định lưu hành sản phẩm. Các sản phẩm OCOP thực 
phẩm, sau chế biến đang áp dụng các loại tiêu chuẩn thực hành sản xuất, chế biến tốt như đủ 
điều kiện ATTP, VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, UTZ, ISO, HACCP và các tiêu chuẩn khác (được các 
chủ thể gọi chung là tiêu chuẩn OCOP).
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Hình 7. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứng nhận OCOP của chủ thể

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)

Có khoảng 69% số chủ thể khảo sát đánh giá các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng sản 
phẩm OCOP đã được cải thiện tốt hơn so với trước khi tham gia chương trình OCOP. Trong đó, 
87,5% số chủ thể trong nhóm thực phẩm đánh giá tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm đã được cải 
thiện hơn; nhóm dịch vụ du lịch là 75%; nhóm thảo dược là 71,4%, nhóm lưu niệm, nội thất, trang 
trí là 33,3%
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Quy trình, công nghệ áp dụng trong sản xuất đa dạng, phù hợp cho từng nhóm sản 
phẩm và có sự cải thiện rõ rệt sau khi tham gia chương trình OCOP.

Quy trình, công nghệ là yếu tố rất quan trọng phục vụ cho sản xuất sản phẩm, dịch vụ của 
các chủ thể. Quy trình, công nghệ hiện nay khá đa dạng, trong từng nhóm sản phẩm, từ những 
sản phẩm yêu cầu sự tỉ mỉ của những người nghệ nhân để mang lại giá trị cao đến việc áp dụng 
các máy móc, công nghệ mới kết hợp với thủ công để tạo ra những sản phẩm độc đáo; đến việc 
đưa máy móc hiện đại vào sản xuất để nâng cao năng suất, tạo độ đồng đều về chất lượng, chủng 
loại sản phẩm kinh doanh với số lượng lớn. Kết quả khảo sát cho thấy, đến 60% các chủ thể OCOP 
hiện đang áp dụng công nghệ bán tự động (kết hợp giữa thủ công và máy móc hiện đại), trong 
đó những sản phẩm thuộc nhóm đồ uống là 100% áp dụng công nghệ bán tự động. Nhóm sản 
phẩm lưu niệm, nội thất, trang trí cũng có 66,67% số chủ thể sản xuất thủ công, chỉ bán tự động 
33,33%. Riêng nhóm thảo dược và thực phẩm yêu cầu cần phải áp dụng công nghệ từ bán tự 
động đến hiện đại mới đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Sản phẩm thuộc nhóm vải, may mặc gắn 
với truyền thống vùng miền của địa phương, của dân tộc, yêu cầu độ tỉ mỉ, chỉ áp dụng thủ công 
thuần túy.
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Hình 8. Mức độ cải thiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứng nhận OCOP của chủ thể

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)

Hình 9. Quy trình, công nghệ áp dụng trong sản xuất của chủ thể
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Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)
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Trước khi tham gia OCOP, các chủ thể cơ bản cũng đã đầu tư, trang bị các công nghệ để 
phục vụ cho hoạt động SXKD của đơn vị, tuy nhiên sau khi tham gia chương trình OCOP, quy 
trình công nghệ của các chủ thể vẫn tiếp tục được cải tiến, nâng cấp đáp ứng yêu cầu sản xuất 
sản phẩm OCOP. Cụ thể, có 68% số chủ thể khảo sát đánh giá các quy trình, công nghệ của đơn 
vị đã được cải tiến tốt hơn, chuyển dần từ thủ công, bán tự động sang tự động để nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm. Dễ nhận thấy nhất là quy trình, công nghệ của các HTX đã được cải 
thiện tốt hơn trước rất nhiều nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất trong bối cảnh mới, có 91% số HTX 
khảo sát cho rằng công nghệ sản xuất sản phẩm, dịch vụ đã được cải tiến tốt hơn nhiều so với 
trước, các DN thì cũng tán thành với 66,67% ý kiến cho rằng công nghệ tốt hơn trước, chỉ có 20% 
số hộ khảo sát nhận thấy công nghệ sản xuất đã được cải thiện nhiều so với trước bởi đa số các 
hộ SXKD tham gia OCOP khảo sát rất hạn chế thay đổi công nghệ (đa số là đồ lưu niệm, nội thất, 
trang trí, dệt may, …), thiếu vốn đầu tư công nghệ và năng lực cung cấp sản phẩm hạn chế, thị 
trường đầu ra cho sản phẩm OCOP của hộ vẫn còn khó khăn...
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Hình 10. Mức độ cải thiện về quy trình, công nghệ sau khi tham gia OCOP

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)
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3.1 KINH NGHIỆM TRONG SẢN XUẤT 
VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Đánh giá chung: Các cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cơ sở trong 
hoạt động sản xuất và tổ chức sản xuất sẽ giúp cho các chủ thể OCOP 

chủ động nguyên liệu đầu vào (với sản phẩm qua chế biến), có được vùng 
nguyên liệu chuẩn, đảm bảo ổn định về số lượng và chất lượng giúp cơ sở 
mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật 
mới, công nghệ mới, hoàn thiện quy trình sản xuất phù hợp sẽ giúp cơ 
sở ổn định chất lượng,  nâng cao năng suấtkhả năng cạnh tranh của sản 
phẩm, góp phần nâng cao uy tín thương hiệu của chủ thể trên thị trường. 
Thông qua việc nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành, nhiều chủ 
thể đã làm tốt khâu xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD “thực chiến” 
(hàng năm, hàng tháng). Cách làm này sẽ giúp chủ thể tổ chức SXKD hiệu 
quả, hạn chế rủi ro.
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3.1.1. Kinh nghiệm trong sản xuất các sản phẩm OCOP

Chủ động nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất: Đối với các chủ thể có sử dụng đầu 
vào từ sản phẩm nông nghiệp thì yếu tố “ổn định” nguồn cung đầu vào có vai trò quan 

trọng trong phát triển và thương mại sản phẩm OCOP. Có 68% chủ thể OCOP có sản phẩm chế 
biến đều quan tâm và áp dụng giải pháp này. Các chủ thể thường áp dụng một số cách làm như 
đầu tư kho, thuê kho tích trữ nguyên liệu sản xuất. 
Điển hình như HTX Tài Hoan (Bắc Kạn) đầu tư kho dự trữ 200 tấn bột dong để đảm bảo 50% 
nguyên liệu chế biến miến dong cả năm. Công ty Thuận Hương (Đồng Nai) có hệ thống kho lạnh 
300 tấn để bảo quản trái cây nguyên liệu phục vụ chế biến, ổn định giá nguyên liệu, đáp ứng các 
hợp đồng xuất khẩu với giá ổn định. CTCP ARTEX (Đồng Tháp) xây dựng kho nguyên liệu 100 tấn 
để bình ổn nguồn cung lục bình khô cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. HTX Tân Thành (Bắc 
Kạn) có kho dự trữ nghệ nguyên liệu để chế biến cả năm. Công ty Đông Nam Dược (Gia Lai) đầu 
tư hệ thống kho dự trữ nguyên liệu với diện tích 1.000 m2, có khả năng lưu trữ 200 tấn nguyên 
liệu khô.

Ứng dụng KHCN và kỹ thuật mới vào sản xuất: Theo các chủ thể, khi sản phẩm đã có mặt 
trên thị trường thì việc ổn định chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất sẽ góp phần tạo ra 
lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Do đó, cách mà các chủ thể OCOP thành công 
thường làm đó là luôn đổi mới áp dụng công nghệ, dây truyền hiện đại vào sản xuất sản phẩm. 
Một số mô hình tiêu biểu được thể hiện ở hộp dưới đây.

Duy trì và nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ: Chất lượng SPDV luôn là yếu tố 
sống còn đối với sự phát triển của chủ thể. Việc cải thiện và chuẩn hóa sản phẩm còn 

là điều kiện để đánh giá sự cải thiện xếp hạng sao đối với các sản phẩm OCOP. Các chủ thể cho 
rằng, để duy trì và nâng cấp chất lượng sản phẩm có một số cách khác nhau  như tập huấn,…. 
Kết quả khảo sát, có 5% sản phẩm OCOP được cải thiện xếp hạng sao, có 65% chủ thể trả lời chất 

Công ty An An (Đồng Tháp) với dòng sản phẩm về Đông Trùng Hạ Thảo: Công ty đầu tư 
mới 02 máy nấu rượu, 02 máy hấp giá thể, 01 máy đóng trà túi lọc. Đặc biệt, công ty áp dụng 
công nghệ lão hóa rượu để lọc Aldehyd, Methanol, Furfurol nhanh hơn. Kết quả là công ty 
đã kiểm soát được tốt hơn chất lượng sản phẩm, tăng công suất chế biến lên gấp 1,5 lần. 
Hợp tác xã Tài Hoan (Bắc Kạn) với dòng sản phẩm miến dong: HTX đã đầu tư mới xưởng 
sản xuất, dây truyền tráng miến, máy nghiền củ, máy sấy miến bằng nhiệt, nhà màng phơi 
miến bằng năng lượng mặt trời. Do vậy, năng lực sản xuất đã tăng từ 1 tấn lên 2,5 tấn/ngày, 
chất lượng và số lượng sản phẩm ổn định, không bị phụ thuộc vào thời tiết so với cách làm 
truyền thống. 
Cơ sở mộc Thành Nhân (Đồng Nai): Cơ sở áp dụng máy cưa, chà, tiện, đánh bóng, máy sơn 
thay cách làm truyền thống. Do đó, công ty có thể sản xuất các đơn hàng lớn đồng loạt, 
đồng đều, chi phí sử dụng lao động giảm đáng kể, năng suất tăng gấp 4 - 5 lần.
HTX Tân Thành (Bắc Kạn): Năm 2021, HTX đầu tư máy sấy mới, nâng cao công suất sấy 
lên 70% so với hệ thống sấy cũ. Theo đó, sản phẩm được được đảm bảo độ khô, chất lượng 
được ổn định.  
Công ty Âu Lạc (Quảng Nam): Công ty đã liên kết với công ty Âu Lạc DECOR để sử dung 
hệ thống máy cắt CNC gia công cho một số khâu trong trong việc chế tác các sản phẩm đồ 
gỗ mỹ nghệ thay cho cách làm thủ công. Cách làm này giúp công ty nâng cao năng suất 
lao động và giảm đáng kể giá thành sản xuất ra sản phẩm. 

Một số cách làm của chủ thể OCOP trong việc tăng năng suất, giảm giá thành sản xuất



Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới

21

lượng SPDV được cải thiện rõ rệt từ sau khi được chứng nhận OCOP. Mỗi chủ thể có những cách 
làm khác nhau, song nhiều chủ thể thường tập trung vào yếu tố con người. 

Điển hình như CTCP ARRTEX  (Đồng Tháp): Hàng năm và theo từng đơn hàng, công ty 
thường xuyên phối hợp với các địa phương, tổ chức đoàn thể để mở các lớp tập huấn cho các tổ 
hợp tác và nông dân làm gia công hoặc tập huấn cho các trưởng nhóm. Ngoài ra, công ty bố trí 
riêng bộ phận kỹ thuật thường xuyên xuống trực tiếp các tổ hợp tác để giám sát triển khai các 
đơn hàng. Đối với công ty gỗ Âu Lạc (Quảng Nam): chủ cơ sở tạo điều kiện cho lao động có tay 
nghề cao đóng cổ phần, tạo mọi phúc lợi tốt nhất cho lao động như tăng lương, đóng BHXH, 
thưởng, lễ tết cho gia đình lao động; khuyến khích lao động sáng tạo, làm ra sản phẩm đẹp nhất 
và không giao khoán theo thời gian hoàn thành sản phẩm. 

Đối với các chủ thể OCOP du lịch như Cơ sở Hùng Thy (Đồng Tháp), Du lịch Vạn Chài (Quảng 
Ninh), du lịch làng quê Yên Đức (Quảng Ninh), du lịch Làng Chài Tân Thành (Quảng Nam) thì 
phương châm “vừa lòng khách hàng” luôn được áp dụng trong mọi hoạt động. Do đó, cơ sở (từ 
chủ cơ sở tới toàn bộ lao động, nông dân tham gia vào dịch vụ du lịch) được đào tạo kỹ năng giao 
tiếp, đăc biệt là kỹ năng xử lý phản hồi của khách hàng; kỹ năng về bar, bếp, bàn, buồng; kỹ năng 
quản lý, điều hành tour và các chứng chỉ nghiệp vụ theo quy định. Theo các chủ thể, các kỹ năng 
trên phải tốt nhất là được các đơn vị chuyên nghiệp đào tạo, hướng dẫn từ lý thuyết tới thực hành.

Cách xử lý phản hồi thông tin khách hàng: Câu chuyện bắt đầu từ một đoàn du 
khách 13 người tại Sài Gòn tới thăm quan tại điểm Du lịch miệt vườn Happy Land 

Hùng Thy. Hoạt động thăm quan diễn ra bình thường. Sau khi ra về, đại diện đoàn 
khách phàn nàn và không hài lòng với việc cơ sở đã thu tiền 13 vé, không như chính 
sách ưu đãi đã niêm yết (trẻ em được miễn vé vào).
Để xử lý tình huống này, bộ phận chăm sóc khách hàng đã tiếp thu ý kiến và không 
phản hồi tiêu cực với khách hàng. Sau đó, bộ phận quản lý và chủ cơ sở họp và kiểm tra 
lại camera. Kết quả cho thấy nhân viên đã bán đúng vé và không thu vé của 2 khách 
hàng trẻ em. Tuy nhiên, cơ sở vẫn gọi điện và xin lỗi khách hàng, thanh minh lịch sự, gửi 
phản hồi bằng video cho khách. Kết quả là khách hàng rất hài lòng về cách làm việc của 
đơn vị. Sau một thời gian, đại diện đoàn tiếp tục dẫn thêm 2 đoàn khách khách quay 
lại thăm quan.
Theo cơ sở, đào tạo nhân viên chuyên nghiệp là khâu rất quan trọng để dẫn tới sự 
thành công cho mô hình du lịch cộng đồng. Không chỉ vậy, các hộ nông dân, người 
bán hàng địa phương cũng cần được tập huấn đặc biệt là các kỹ năng làm du lịch, kỹ 
năng bán hàng.

Bài học về xử lý phản hồi khách hàng của điểm du lịch Hùng Thy (Đồng Tháp)

Cải thiện thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của thị trường: Việc 
thay đổi và nâng cấp các tiêu chuẩn sản xuất phù hợp cũng là kinh nghiệm thành công 

mà nhiều chủ thể áp dụng để cải thiện chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn của từng thị 
trường cụ thể. Đối với sản phẩm dược liệu, nhiều chủ thể đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
đạt tiêu chuẩn GMP  theo quy định của Bộ Y tế và WHO (ví dụ như công ty Đông Nam Dược ở Gia 
Lai, Công ty dược liệu Đông Bắc ở Quảng Ninh). 

Đối với các sản phẩm OCOP thực phẩm qua chế biến, đồ uống thì các cách mà các chủ 
thể hay áp dụng đó là nâng cấp điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng 
vệ sinh an toàn thực phẩm dựa trên nguyên tắc phân tích mối nguy (HACCP) hoặc tiêu chuẩn 
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hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000:2018). Đạt được các chứng nhận trên thì uy tín 
về chất lượng sản phẩm của cơ sở sẽ được cải thiện, việc tiếp cận và mở rộng thị trường sẽ được 
thuận lợi hơn. Điển hình về sự cải thiện này bao gồm HTX Tài Hoan (Bắc Kạn), HTX An Hòa Hưng 
(Đồng Nai), HTX Nấm miền Trung (Quảng Nam).

Đối với các sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, kinh nghiệm của các chủ thể đó là chuẩn hóa 
sản phẩm thông qua áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu của 
người mua. Một số ví dụ điển hình như: CTCP CURCUMIN Bắc Hà (Bắc Kạn) áp dụng thực hành 
sản xuất nghệ theo tiêu chuẩn hữu cơ; HTX Hương Ngàn (Bắc Kạn) sản xuất sản theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; Công ty Ca Cao Trọng Đức (Đồng Nai) áop dụng tiêu chuẩn UTZ của Hà Lan. 

Đối với nhóm sản phẩm du lịch, tiêu chí “tỷ mỉ đến từng chi tiết” và  “vừa lòng khách hàng” 
luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó các kỹ năng năng giao tiếp, xử lý phản hồi lịch sự, kỹ năng lắng 
nghe, hoàn thiện nghiệp vụ chi tiết,…luôn được các chủ thể OCOP về du lịch áp dụng. Để đáp ứng 
được nhu cầu của khách hàng, các chủ thể thường phải thay đổi các sản phẩm dịch vụ để đáp 
ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng khác nhau. 

Hoàn thiện và giám sát quy trình sản xuất: Để tổ chức sản xuất hiệu quả, việc hoàn 
thiện các quy trình trong tổ chức sản xuất SPDV luôn được các chủ thể áp dụng, đặc 

biệt là các sản phẩm có nhiều khâu sản xuất và nhiều lao động tham gia. Việc hoàn thiện quy 
trình sẽ giúp chủ thể cải thiện chất lượng sản phẩm, quản lý sản xuất hiệu quả hơn, giảm chi 
phí vận hành. Đối với các chủ thể đã áp dụng tiêu chuẩn ISO, HACCP, GMP hoặc đã có quy trình 
chuẩn thì việc giám sát sản xuất sẽ giúp đơn vị kiểm soát được chất lượng sản phẩm tốt hơn. Ví dụ 
như, HTX Hương Ngàn (Bắc Kạn) thường thuê người có chuyên môn về ngành dược định kỳ lên 
kiểm tra sản xuất, hoàn thiện các quy trình, giám sát kỹ thuật vào mùa vụ chế biến quýt; Đối với 
hợp tác xã An Hòa Hưng (Đồng Nai), sau khi ban hành quy trình sản xuất chung, HTX văn bản hóa 
quy trình của từng khâu đặt tại từng vị trí sản xuất để cho công nhân và người lao động áp dụng.

Một số cách làm của chủ thể OCOP trong việc chuẩn hóa quy trình SXKD

Cách làm của HTX An Hòa Hưng (Đồng Nai) trong việc chuẩn hóa quy trình sản xuất 
sản phẩm OCOP Cao An Xoa. 

• Dựa theo tiêu chuẩn của ISO và HACCP đã được chứng nhận, HTX đã đưa ra bộ tài 
liệu về quy trình để tập huấn cho lao động trực tiếp. 

• Để đảm bảo cho công đoạn thu hoạch đúng thời điểm để chất lượng nguyên liệu 
tốt nhất, HTX đã mô tả đặc điểm sản phẩm đạt tiêu chuẩn thu hoạch cho nông dân 
và cán bộ thu mua biết và thực hiện.

• Các hộ thành viên và nông dân liên kết trồng cây An Xoa phải cam kết áp dụng 
đúng quy trình kỹ thuật sản xuất, thu hái dược liệu tốt. Trong đó áp dụng nguyên 
tắc sản xuất không dùng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), phân bón hóa học.

• Trong sản xuất, các khâu tại xưởng chế biến đều có quy trình và được gắn trực tiếp 
tại điểm làm việc.

• Khi thu hoạch, HTX kiểm tra định kỳ về dư lượng thuốc BVTV. 
• Thực hiện tốt công tác hậu kiểm: kiểm nghiệm định kỳ về chất lượng Cao An Xoa 6 

tháng/lần.
Theo HTX, Chương trình OCOP được coi là công cụ rất quan trọng để các chủ thể chuẩn 
hóa sản phẩm mà trước tiên là chuẩn hóa và áp dụng tốt quy trình từ vùng trồng tới 
chế biến. 
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3.1.2. Kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất các sản phẩm OCOP

Xây dựng, ban hành và triển khai các kế hoạch SXKD:  Các chủ thể OCOP đều đánh 
giá rằng việc xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh 

hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh tế của cơ sở. Nhưng thực tế cho thấy, có tới 60% chủ thể khảo 
sát (tập trung vào nhóm hộ cá thể, HTX, doanh nghiệp nhỏ) sau khi đạt chứng nhận OCOP không 
quan tâm tới việc xây dựng và văn bản hóa kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, các cơ sở có quy mô 
lớn, chủ cơ sở có trình độ thường rất quan tâm tới việc xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD. 
Thông qua xây dựng kế hoạch kinh, các chủ thể sẽ xác định được rõ hơn về thị trường, công việc 
ưu tiên, bố trí nguồn lực (tài chính và con người), đánh giá được rủi ro, tính khả thi và từ đó ra 
quyết định tốt nhất. Mặt khác, năng lực xây dựng kế hoạch, dự án sẽ giúp chủ thể có cơ hội tiếp 
cận tốt hơn với các nguồn lực (tín dụng, chính sách ưu đãi, dự án hỗ trợ).

Hình 11. Sơ đồ hóa kế hoạch trung hạn phát triển sản phẩm từ Quýt Bắc Kạn của HTX Hương Ngàn

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)

Kinh nghiệm xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD hàng năm của chủ thể

Hợp tác xã Hương Ngàn (Bắc Kạn): HTX cho rằng có kế hoạch SXKD tốt sẽ quyết 
định 60% sự thành công. HTX luôn coi trọng và luôn học tập để nâng cao năng lực 

trong công tác xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm, kỹ năng quản lý sản xuất và quản 
lý tài chính, đặc biệt là từ năm 2019 (trước đó hoạt động không hiệu quả về tài chính). 
Giám đốc HTX dự thảo kế hoạch SXKD vào đầu năm, sau đó trình bày xin ý kiến góp ý 
của HĐQT, xác định lại hoạt động chủ yếu, sản phẩm kinh doanh chủ lực và nguồn lực. 
Sau khi ban hành, các hoạt động của HTX chỉ tập trung vào nội dung của kế hoạch. 
HTX xây dựng kế hoạch ngắn hạn, giao chỉ tiêu (KPI) cho các bộ phận; đánh giá kế 
hoạch SXKD 3 tháng/lần. 
Công ty ARTEX (Đồng Tháp): Kế hoạch SXKD là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện hàng 
năm. Công ty sẽ đưa ra mục tiêu chung và mục tiêu của từng phòng/bộ phận. từng 
phòng/bộ phận sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa mục tiêu và giao cho 
từng cá nhân. Quá trình triển khai, Ban Giám đốc phân công và điều hành, nắm bắt kết 
quả với từng Phó Giám đốc và Trưởng phòng hàng tuần, theo từng đơn hàng.
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Liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn: Các chủ thể OCOP 
(chủ yếu gồm sản phẩm thực phẩm, đồ uống, thảo dược) sử dụng nhiều đầu vào từ hoạt 

động nông nghiệp luôn thực hiện các giải pháp để xây dựng vùng nguyên liệu “chất lượng và ổn 
định”. Một trong các bài học thành công mà các chủ thể lựa chọn đó là liên kết với người sản xuất. 
Có 50% chủ thể OCOP khảo sát sử dụng nguyên liệu từ sản phẩm nông nghiệp áp dụng mô hình 
liên kết với nông dân. Một số cách làm của các chủ thể được tổng kết như: 

 Liên kết, đặt hàng trực tiếp với hộ sản xuất khi chủ thể đang hoạt động với quy mô nhỏ. Ví 
dụ như HTX An Hòa Hưng (Đồng Nai), HTX Tài Hoan (Bắc Kạn), HTX Nam Yang (Gia Lai).

 Mở rộng vùng nguyên liệu thông qua phát triển liên kết với tổ chức đại diện của nông dân. 
Ví dụ như Công ty Ca Cao Trọng Đức phát triển vùng nguyên liệu ca cao với 700 ha, 800 hộ nông 
dân tại 12 THT, 2 HTX. HTX nghệ Tân Thành (Bắc  Kạn) liên kết với THT để phát triển vùng nguyên 
liệu nghệ. CTCP ARTEX (Đồng Tháp) liên kết với 200 THT để sản xuất gia công sản phẩm từ Lục 
Bình. Công ty Nam Huy (Đồng Tháp);

 Cam kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân với giá tốt hơn giá thị trường, ví dụ như Công ty 
Ca Cao Trọng Đức thu mua giá cacao cao hơn giá thị trường 300 đ/kg, HTX Tân Thành mua nghệ 
nếp cho nông dân giá cao hơn 1000 đ/kg.

 Hỗ trợ giống, vật tư đầu vào sản xuất: ứng trước giống hoặc vật tư đầu, ưu đãi về giá, hoặc 
đưa ra ràng buộc về đầu vào; ứng trước tài chính, cung cấp tín dụng cho nông dân đầu tư. Điển 
hình như Công ty Cao Cao Trọng Đức: đầu tư vùng nguyên liệu giống chất lượng và bán cho nông 
dân với giá thấp hơn giá thị trường; CTCP ARTEX (Đồng Tháp): ứng trước 50% nguyên liệu lục bình 
cho các tổ hợp tác.

 Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất cho nông dân theo tiêu chuẩn, cử cán bộ kỹ thuật 
bám sát vùng sản xuất; xây dựng tiêu chuẩn, chứng nhận vùng nguyên liệu theo yêu cầu của thị 
trường. Ví dụ HTX thổ cẩm Glar (Gia Lai): giám đốc HTX thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn 
cho thành viên về kỹ thuật làm ra dòng sản phẩm thổ cẩm mới; CTCP ARTEX (Đồng Tháp): thường 
xuyên mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất các mẫu hàng mới cho THT và hộ nông dân liên kết 
sản xuất. 

 Hỗ trợ thành lập và phát triển các mô hình kinh tế tập thể của nông dân (HTX, THT). Ví dụ 
như Công ty Ca Cao Trọng Đức: hỗ trợ thành lập 12 THT và 2 HTX để liên kết sản xuất cacao cho 
doanh nghiệp; hàng năm, doanh nghiệp hỗ trợ chi phí quản lý vùng nguyên liệu trực tiếp cho 
HTX. 

 Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể cấp 
xã để vận động, tuyên truyền triển khai các mô hình và giám sát hoạt động sản xuất của nông 
dân, giám sát thực hiện hợp đồng. Ví dụ như CTCP ARTEX (Đồng Tháp): thường xuyên liên kết với 
các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở như hội nông dân, hội phụ nữ trong việc mở các lớp tập huấn, 
thành lập tổ hợp tác, triển khai vùng nguyên liệu tại các địa phương; Công ty Sosafco (Quảng 
Nam): ký hợp đồng liên kết với 3 THT, tiếp cận nguồn hỗ trợ về giống, phân bón để tổ chức sản 
xuất cho nông dân.
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Kinh nghiệm dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị bền vững tại công ty TNHH Ca Cao Trọng Đức

Công ty TNHH Ca Cao Đức Trọng  Đức (Đồng Nai) thành lập năm 2006. Đây là mô 
hình nổi bật về xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm ca cao. 

Công ty có một số cách làm nổi bật như:
• Ký hợp đồng phát triển vùng nguyên liệu với 12 THT, 2 hợp tác xã với quy mô 700 

ha cacao. Công ty ký hợp đồng 5 năm có xác nhận của UBND cấp xã để người dân 
yên tâm liên kết sản xuất (cây cao cao cho thu hoạch sau 5 năm).   

• Xây dựng vườn ươm chuẩn với diện tích 5 ha để nhân giống chất lượng. Công ty 
cung cấp giống cho nông dân với giá 13.000 đ/cây, giá thấp hơn thị trường.

• Đầu tư kinh phí triển khai chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn UTZ (với 238 hộ và 
328 ha), hướng dẫn nông dân thực hành sản xuất chuẩn. 

• Thu mua 100% sản phẩm của nông dân. Loại 1 chiếm tỷ trọng 95%, thu mua với giá 
cao hơn thị trường 300 đ/kg; loại 2 thu mua với giá thị trường.

• Phối hợp với địa phương hỗ trợ thành lập các HTX, THT; thành viên công ty đóng cổ 
phần với HTX. Hàng năm, công ty  trích chi phí quản lý và phát triển vùng nguyên 
liệu trực tiếp (0,6 – 1 triệu/ha/năm) cho các HTX, THT.

• Cử người xuống nắm bắt và tháo gỡ khó khăn kịp thời cho nông dân; nâng cao 
nhận thức về liên kết, phát triển bền vững với doanh nghiệp.

• Tham gia thường xuyên vào các hoạt động, mô hình do nhà nước hỗ trợ phát triển 
vùng nguyên liệu tại địa phương, phát huy hiệu quả các dự án để xây dựng chuỗi 
liên kết.

Huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả cho SXKD: Chương trình OCOP triển khai đã 
tạo ra cơ chế thuận lợi để chủ thể tiếp cận được nhiều nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ khác 

nhau. Để tiếp cận được nguồn lực ưu đãi, kinh nghiệm của các chủ thể đó là cần nắm bắt thông 
tin tốt thông qua mối liên kết hợp tác tốt với các cơ quan nhà nước. Một yếu tố quan trọng nữa đó 
là các chủ thể phải thể hiện được năng lực xây dựng và triển khai hoạt động thông qua khả năng 
hoàn thiện các bản kế hoạch SXKD, hồ sơ dự án có tính khả thi. Mặt khác, yêu cầu về tính minh 
bạch thông tin trong SXKD, có hệ thống quản lý tài chính rõ ràng, có chế độ kế toán đầy đủ cũng 
là các điều kiện mà các chủ thể OCOP cần lưu ý khi hoạt động.

Ví dụ như, HTX Tài Hoan với kinh nghiệm tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của tổ chức IFAD để 
xây dựng nhà máy chế biến đạt tiêu chuẩn HACCP, HTX Hương Ngàn tiếp cận nguồn hỗ trợ của 
WB để phát triển hệ thống nhận diện, chứng nhận hữu cơ cho vùng nguyên liệu sả. Công ty An 
An với kinh nghiệm tiếp cận nguồn hỗ trợ từ chương trình khuyến công để đầu tư máy móc sản 
xuất nấm đông trùng hạ thảo. 

Tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch gắn với lợi thế địa phương và phát triển cộng 
đồng: Riêng đối với sản phẩm OCOP du lịch, các hoạt động dịch vụ cần tạo ra sự khác 

biệt, mang tính cộng đồng cao gắn với lợi thế địa phương. Để các chủ thể OCOP về du lịch hoạt 
động có hiệu quả thì điều kiện cần thiết là: 

Các chủ thể phải xây dựng được các sản phẩm dịch vụ gắn với quy hoạch du lịch tại địa 
phương. Nếu không có quy hoạch thì các chủ thể không thể xây dựng được các sản phẩm du lịch 
và không được cấp phép hoạt động.  

Cần có sự tham gia của người dân địa phương trong các hoạt động, mỗi người dân có thể 
làm một khâu dịch vụ khác nhau nhưng đều có đóng góp để tạo ra các sản phẩm dịch vụ hoàn 
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Công ty tổ chức các 5 tour, mỗi tour có các nội dung khác nhau và thời gian tour đa 
dạng từ 2,5 tiếng  đến 3 ngày, 2 đêm.

• Người tham gia chủ yếu là người dân địa phương (tại xã). Nông dân vẫn sản xuất 
nông nghiệp bình thường nhưng sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch nếu có khách.

• Mộ người có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc như có thể biết hướng dẫn tour, 
biết lái xe điện, nấu cơm, múa rối nước, hát chèo, làm bar, bếp, dạy hát cho du 
khách, hướng dẫn du khách làm công việc nhà nông.

• Người dân tham gia đều phải được tập huấn tất cả các nghiệp vụ liên quan; luôn có 
chuyên gia, người hướng dẫn để nông dân thành thục các kỹ năng, khắc phục lỗi 
sau mỗi tour, tinh ý trong giao tiếp.

• Có bộ phận điều hành chuyên nghiệp: các hoạt động cụ thể của mỗi tour sẽ linh 
hoạt theo đặt hàng của du khách nên công tác điều hành là rất quan trọng và phải 
có bộ phận quản lý chuyên nghiệp; hoạt động đặt lịch sẽ do bộ phận kinh doanh 
của công ty liên kết (công ty tàu du lịch Đông Dương) thực hiện và xếp tour; tất 
cả các khâu phải được tổ chức ăn khớp, tinh tế, tỷ mỉ để đảm bảo không có lỗi về 
chuyên môn nghiệp vụ du lịch.

Kinh nghiệm tổ chức dịch vụ tại công ty du lịch Làng quê Yên Đức (Quảng Ninh)

hảo. Ví dụ như mô hình điểm du lịch Hùng Thy, người dân có thể cung cấp dịch vụ khác nhau như 
ăn, nghỉ, xe điện, tham gia vào các trò chơi dân gian, bán hàng,…

Các sản phẩm du lịch COOP cần đa dạng dịch vụ nhưng phải mang đậm nét đặc trưng gắn 
với văn hóa vùng miền. Ví dụ như du lịch Hùng Thy: bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí thì 
chủ thể còn bố trí các hoạt động mua sắm đặc sản, cây cảnh, sản phẩm OCOP địa phương. Công 
ty Ca Cao Trọng Đức (Đồng Nai): bố trí 01 điểm mua sắm sản phẩm OCOP địa phương cạnh điểm 
du lịch để thu hút khách hàng. 

Có sự gắn kết giữa các tour, tuyến, điểm du lịch khác nhau thông qua mô hình liên kết hoặc 
có sự dẫn dắt của đơn vị du lịch lữ hành chuyên nghiệp. Ví dụ như cơ sở Hùng Thy (Đồng Tháp), 
HTX du lịch Vạn Chài (Quảng Ninh), Công ty du lịch Làng quê Yên Đức đều liên kết làm tour với 
các công ty lữ hành lớn và các điểm du lịch khác trên địa bàn để tạo ra sự lựa chọn đa dạng cho 
du khách. 

Các chủ thể OCOP và người dân tham gia vào hoạt động dịch vụ phải được đào tạo và 
hướng dẫn các kỹ năng về làm dịch vụ du lịch chuyên nghiệp. Ngoài ra, để hoạt động dịch vụ du 
lịch được hiệu quả thì các địa phương phải có sự đầu tư về hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch đồng 
bộ, phù hợp với các sản phẩm du lịch cụ thể (đường giao thông, điểm dừng chân, phương tiện 
vận chuyển, ăn, nghỉ, khu vui chơi, khu mua sắm,…).

Lựa chọn và sử dụng các yếu tố/nguồn lực đầu vào phục vụ SXKD: Theo các chủ thể, 
sản phẩm OCOP là cần huy được thế mạnh và nét đặc trưng của mỗi địa phương. Đồng 

thời, các chủ thể cần phải sáng tạo để đưa các nét đặc trưng đó thành sản phẩm hàng hóa đáp 
ứng nhu cầu của thị trường. Nếu phát huy được 2 điểm trên thì sản phẩm OCOP sau khi được 
công nhận sẽ thực được người tiêu dùng đón nhận. Do vậy, kinh nghiệm lựa chọn sản phẩm 
OCOP là cần dựa vào tài nguyên bản địa, sản phẩm đặc trưng địa phương. Ví dụ như Đồng Tháp 
(các sản phẩm từ Sen, lúa, xoài,…), Đồng Nai (bưởi Tân Triều, chôm chôm, sầu riêng, trái cây,…), Gia 
Lai (tiêu, dược liệu,…), Quảng Nam (du lịch, quế, sâm ngọc linh,...), Quảng Ninh (du lịch, ngọc trai, 
thủy sản, dược liệu,…), Bắc Kạn (Quýt, dược liệu, nghệ,…).

Bên cạnh việc lựa chọn sản phẩm mang tính chất đặc trưng thì việc lựa chọn nguyên liệu 
đầu vào độc đáo sẽ giúp cho sản phẩm có sự khác biệt, có lợi thế hơn trên thị trường. Ví dụ như 
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dòng tranh bột Điệp của Cơ sở Đinh Công Tuyến (Quảng Ninh): sử dụng nguyên liệu là vỏ con 
Điệp (phụ phẩm bỏ đi) để nghiền thành bột, làm thành loại tranh  trang trí đặc sắc. Sản phẩm 
sản xuất ra với chi phí nguyên liệu thấp nhưng giá thành phẩm cao, vừa có ý nghĩa môi trường, 
vừa có ý nghĩa nghệ thuật và lại mang tính sáng tạo cao nên rất có lợi thế trên thị trường.  Hoặc 
như Cơ sở mộc Thành Nhân (Đồng Nai): sử dụng nguyên liệu gỗ phế liệu từ các cơ sở mộc tại địa 
phương để chế tác thành các sản phẩm đồ chơi có tính thẩm mỹ cao, chuyên để xuất khẩu sang 
Mỹ và EU. Điểm nhấn của sản phẩm OCOP này là sử dụng nguyên liệu giá rẻ để tạo thành sản 
phẩm nghệ thuật bán với mức giá cao gấp 30 - 50 lần chi phí nguyên liệu đầu vào, vừa tạo giá trị 
gia tăng cao cho ngành công nghiệp chế biến gỗ, vừa có tác dụng hạn chế rác thải, bảo vệ môi 
trường sinh thái. Mùn cưa từ  hoạt động chế biến này cũng được cơ sở bán đi để đóng thành gỗ 
dạng viên nén phục vụ xuất khẩu.

Sản phẩm OCOP của cơ sở mộc  
Thành Nhân (Đồng Nai)

Sản phẩm OCOP của HTX nấm 
 miền trung (Quảng Nam)

Sản phẩm OCOP của Công ty Đông Nam 
dược Gia Lai (Gia Lai)

Sản phẩm OCOP của Công ty Artex  
Đồng Tháp (Đồng Tháp)

Sản phẩm OCOP của HTX Tài Hoan  
(Bắc Kạn)

Sản phẩm OCOP Tranh Bột Điệp của  
Cơ sở Đinh Công Tuyến (Quảng Ninh)
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3.2
KINH NGHIỆM TRONG QUẢNG BÁ 
VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Đánh giá chung: Quảng bá và xúc tiến thương sản phẩm OCOP là một trục nội 
dung quan trọng giúp sản phẩm tiếp cận được với khách hàng nhanh chóng 

và hiệu quả. Thông qua cách làm về định vị thương hiệu, sản phẩm sẽ được định 
vị trên thị trường so với sản phẩm cùng loại. Từ đó, các giải pháp về thị trường sẽ 
cụ thể và tập trung hơn. Việc xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ 
của các chủ thể sẽ giúp sản phẩm có mức độ nhận diện tốt trên thị trường, tạo 
niềm tin cho người tiêu dùng. Hoạt động XTTM qua hội chợ triển lãm trong nước 
vẫn được đánh giá là cách làm hiệu quả. Qua đây, chủ thể có cơ hội trực tiếp gặp 
gỡ khách hàng để đàm phán kinh doanh hoặc nghe phản hồi từ thị trường. Đối 
với thị trường quốc tế, XTTM tại ngước ngoài một cách chủ động sẽ giúp chủ thể 
mở rộng cơ hội thị trường, chuẩn hóa sản phẩm COOP cho thị trường xuất khẩu. 
Nhiều chủ thể thành công cũng rất tích cực tham gia vào các hoạt động truyền 
thông trên báo, đài, sự kiện truyền thông,… để nâng cao mức độ nhận diện của sản 
phẩm trên thị trường, cải thiện uy tín sản phẩm. Ở khía cạch khác, việc chủ động 
áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số giúp chủ thể gia tăng tốc độ tiếp cận 
khách hàng và tiếp nhận phản hồi từ thị trường. Áp dụng công nghệ số còn đem 
lại hiệu quả cao trong quảng bá thương hiệu và bán hàng.
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3.2.1.Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP

Định vị thương hiệu cho dòng sản phẩm OCOP trên thị trường: Đối với các chủ thể 
OCOP có kinh nghiệm trong phát triển thương hiệu thì câu chuyện định vị thương 

hiệu sẽ giúp doanh nghiệp có bước đi và giải pháp để từng bước khẳng định vị thế của chủ thể 
và sản phẩm trên thị trường. Đối với nhóm sản phẩm OCOP 4 sao và 5 sao, các chủ thể cần định 
vị thương hiệu trở thành số 1 trên thị trường các SPDV cùng loại. Ví dụ như, miến dong 5 sao Tài 
Hoan định vị là sản phẩm miến dong ngon nhất trên thị trường tại Bắc Kạn; sản phẩm Ngọc 
trai OCOP 5 sao của Công ty Ngọc Trai Hạ Long là 
dòng sản phẩm cao cấp hàng đầu Việt Nam và nổi 
tiếng trên thế giới; CTCP Curcumin Bắc Hà định 
vị Nano Curcumin – sản phẩm OCOP 4 sao là sản 
phẩm có vị trí số 1 Việt Nam đối với các dòng sản 
phẩm áp dụng công nghệ nano trong việc chiết 
xuất tinh chất quý (Curcumin) từ củ nghệ nếp 
vàng của vùng núi Bắc  Kạn.

Từ cách định vị thương hiệu thương hiệu 
khác nhau, doanh nghiệp sẽ xác định khách hàng 
mục tiêu, giải pháp về kỹ thuật, chiến lược market-
ing dài hạn và kênh thị trường khác nhau trong 
quá trình xây dựng thương hiệu riêng.

Định vị sản phẩm Ngọc trai COOP 5 sao của Công ty Ngọc Trai Hạ Long

Theo bà Nguyễn Thùy Hương, giám đốc Công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ Long: Sản 
phẩm Ngọc Trai Hạ Long là sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Quảng 

Ninh. Ngọc trai Hạ Long được phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2020, Công ty 
vinh dự có 3 sản phẩm đạt OCOP 5 sao đó là Ngọc trai AKOIA, HAHITI, SOUTHSEE. Do 
vậy trách nhiệm phát triển thương hiệu Ngọc Trai Hạ Long trở thành một sứ mệnh 
của doanh nghiệp. Bộ 3 sản phẩm OCOP 5 sao này luôn được doanh nghiệp định vị là 
sản phẩm có chất lượng số 1 trên thị trường Ngọc Trai trong nước.
Do đó, quy trình sản xuất, chế biến, chế tác ra các sản phẩm OCOP 5 sao cũng được 
làm hết sức công phu. Tỷ lệ nguyên liệu đạt yêu cầu sản xuất sản phẩm OCOP 5 sao 
chỉ đạt 50%. Chỉ số về chất lượng ngọc trai như độ bọ của lớp canxi, các tì vết trên bề 
mặt; kích cỡ, hình dáng, độ cứng của viên nhân ngọc trai cần được kiểm soát nghiêm 
ngặt trong quá trình sản xuất. Nếu chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn 5 
sao thì cương quyết không sản xuất, không gắn tem. Theo bà Hương, các sản phẩm 
OCOP đạt 5 sao cũng cần được nhà nước quan tâm xúc tiến với chiến lược khác biệt
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Hình 12. Một số các công cụ áp dụng để xây dựng thương hiệu của chủ thể OCOP

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm OCOP:  Xây dựng hệ 
thống nhận diện thương hiệu tốt được đánh giá là một chiến lược giúp định vị thương 

hiệu của cơ sở trên thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của đơn vị. Để có hệ thống 
nhận diện thương hiệu tốt, nhiều chủ thể khảo sát đã rất chú ý đến các bước từ thiết kế, bảo hộ 
và sử dụng hệ thống nhận diện. Kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 
của các chủ thể nhấn mạnh vào một số cách triển khai cụ thể như: 

Xây dựng hệ thống nhận diện bắt đầu bằng việc thiết kế logo có ý nghĩa riêng theo chiến 
lược phát triển của chủ thể, chọn 2 – 3 màu sắc chủ đạo. Ví dụ Công ty Đông Nam Dược: Thiết kế 
logo bao gồm hình là biểu tượng con chim đại bàng, phần chữ là “DONA” là viết tắt của từ Đông 
Nam, chim đại bàng là biểu tượng của sự mạnh mẽ, can đảm, đi đầu, tầm nhìn xa, hình ảnh logo 
biểu tượng cho sự vươn lên cũng như giữ vững niềm tin trong tâm trí khách hàng với phương 
châm “uy tín – chất lượng – bền vững”; Công ty gỗ Âu Lạc: logo có hình con chim Lạc và mặt trời 
đỏ biểu tượng cho sự phát triển. Xây dựng hệ thống nhận diện đồng bộ: có sự nhất quán về sử 

Hình 13. Logo và hệ thống nhận diện của một số chủ thể OCOP
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dụng logo, màu sắc, phối màu, kích thước logo, font chữ để tạo ra nét riêng biệt giúp người nhìn 
dễ nhận biết thương hiệu của chủ thể so với các thương hiệu khác trên thị trường. Một bộ hệ 
thống nhận diện các chủ thể thường xây dựng đó là logo, bao bì, nhãn mác, biển hiệu, card visit, 
hồ sơ (profile) của đơn vị và sản phảm, tờ rơi, hóa đơn, đồng phục, đồ dùng văn phòng. 

Thiết kế hệ thống nhận diện, đặc biệt là bao bì sản phẩm phải bắt mắt, phù hợp với thị 
trường. Ví dụ như với dòng sản phẩm thủ công thì sử dụng họa tiết vẽ nghệ thuật (HTX thổ 
cẩm Glar); thiết kế bao bì phù hợp với thị trường xuất khẩu hoặc tạo ra sự khác biệt giữa sản 
phẩm OCOP 4 sao hoặc 5 sao (HTX Tài Hoan); sản phẩm xuất khẩu sang Thái Lan thì nên thiết kế 
dạng hình vẽ nghệ thuật,…; sản phẩm xuất khẩu sang thị trường nào thì có bao bì phù hợp, song 
ngữ Anh - Việt hoặc cả ngôn ngữ của nước nhập khẩu để 
thuận lợi cho quá trình quảng bá (ví dụ như Công ty Nam 
Huy, Công ty Thuận Hương, HTX Tài Hoan, Công ty Ca Cao 
Trọng Đức). 

Thuê đơn vị thiết kế chuyên nghiệp: Với phương 
châm “thiết kế làm nên thương hiệu”, tất cả chủ thể có 
hệ thống nhận diện thương hiệu đẹp đều thuê thiết kế từ 
logo tới các sản phẩm mang tính chất quảng bá thương 
hiệu. Điển hình như cách làm của CTCP ARTEX (Đồng 
Tháp), HTX Nấm công nghệ cao miền Trung (Quảng Nam), 
Công ty Cacao Trọng Đức (Đồng Nai), Công ty Đông Nam 
Dược Gia Lai và HTX Thổ cẩm Glar (Gia Lai).

Bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu hàng hóa: Theo các chủ thể, việc bảo hộ sở hữu 
trí tuệ là rất quan trọng giúp bảo vệ thương hiệu, hạn chế tranh chấp trong thương 

mại trong quá trình SXKD. Đây là một công cụ quan trọng trong quảng bá và lưu thông hàng hóa 
hợp pháp trên thị trường, là cơ sở để chủ thể đem sản phẩm ra thị trường lớn, thị trường quốc tế. 
Đồng thời, đây còn là công cụ để bảo vệ người tiêu dùng. Kinh nghiệm của các chủ thể đã bảo 
hộ sở hữu trí tuệ đó là:

Đặt tên nhãn hiệu tốt: tránh dùng dấu hiệu không bảo hộ được, chú ý khi sử dụng địa danh, 
tránh hiểu lầm khi phát âm; đơn giản và dễ nhớ về hình và chữ trong nhãn hiệu; tránh liên tưởng 
tiêu cực, có sự khác biệt. 

Áp dụng hình thức bảo hộ phù hợp: Hầu hết các chủ thể OCOP khảo sát đều áp dụng hình 
thức bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa thông thường tại Việt Nam. Hoặc một số chủ thể đã bảo hộ được 
kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh.

Sử dụng hiệu quả hệ thống nhận diện thương hiệu: Xây dựng được hướng dẫn sử 
dụng hệ thống nhận diện thương hiệu: Các chủ thể thuê đơn vị thiết kế chuyên nghiệp 

sẽ được xây dựng hệ thống hướng dẫn chi tiết như: sứ mệnh thương hiệu, định vị thương hiệu, 
quy chuẩn về màu sắc, kích thước logo, font chữ,… điển hình như Công ty Cacao Trọng Đức, Công 
ty Đông Nam Dược Gia Lai.

Phát triển thêm các sản phẩm nhận diện thương hiệu: Các chủ thể trong quá trình hoạt 
động có thể dựa vào bộ hướng dẫn sử dụng hệ thống nhận diện để phát triển thêm các sản 
phẩm khác như website, broucheres, video quảng cáo,…

Tối đa hóa việc sử dụng hệ thống nhận diện khi tiếp xúc với khách hàng. Ví dụ như công ty 
gỗ Âu Lạc, HTX thổ cẩm Glar: dùng hệ thống nhận diện đính kèm trong hồ sơ khi gửi khách hàng, 
kể cả tờ rơi, hóa đơn, phiếu bảo hành,…

Một số chủ thể đã sử dụng nhãn hiệu của đơn vị mình kết hợp với đăng ký sử nhãn hiệu 
cộng đồng để tạo nên sự khác biệt và tin cậy về chất lượng thương hiệu sản phẩm, ví dụ như HTX 
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miến dong Tài Hoan sử dụng nhãn hiệu tập thể Miến Bắc 
Kạn.

- Sử dụng hệ thống nhận diện OCOP. 
Một số cách triển khai của của chủ thể bao gồm: 

• In logo OCOP riêng sau đó gắn lên bao bì sản phẩm.
• In logo OCOP lên hộp sản phẩm, ví dụ Công ty gỗ 

nghệ thuật Âu Lạc, CSSX thuyền nan Nam Hòa.
• Sử dụng logo OCOP trên hệ thống bao bì của sản 

phẩm tiêu thụ cả trong nước và quốc tế, điển hình như 
CTCP Curcumin Bắc Hà, HTX miến dong Tài Hoan, Công ty 
Nam Huy, Công ty Thuận Hương, Công ty Cô Ba Chuyên, …). 

• Thiết kế các giỏ quà OCOP phù hợp với từng nhóm 
đối tượng (CTCP Curcumin Bắc Hà).

• In logo OCOP lên các hệ thống nhận diện như biển hiệu, tờ rơi (điểm Du lịch miệt vườn 
Happy Land Hùng Thy).

3.2.2. Xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP

Tiếp cận các thông tin về các hoạt động xúc tiến thương mại: Theo các chủ thể OCOP, 
để quảng bá và XTTM tốt thì việc nắm bắt thông tin về các sự kiện, chương trình XTTM 

là rất quan trọng. 
Kết quả khảo sát, có 80% chủ thể được tham gia các hoạt động XTTM của nhà nước. Các 

chủ thể thường nắm bắt qua các kênh tại các cơ quan cấp tỉnh (Sở NN&PTNT, Sở KHCN, Sở Công 
thương, Liên minh HTX) và cấp huyện (Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế hạ tầng). Kinh nghiệm 
của các đơn vị là thường xuyên giữ mối liên lạc với các cơ quan qua các công cụ như điện thoại, 
zalo, tham gia vào các group, diễn đàn địa phương; cùng có trách nhiệm hợp tác với các cơ quan 
địa phương trong việc triển khai các sự kiện tại địa phương để có cơ hội xuất hiện nhiều tại các 
sự kiện, hoạt động XTTM. 

Đối với các chương trình, sự kiện quảng bá khác, các chủ thể thường có nhiều cách làm hay 
để tiếp cận thông tin như tham gia vào các diễn đàn, nhóm, các sự kiện cộng đồng, giao lưu kết 
nối với các chuyên gia, các tổ chức có hoạt động liên quan tới XTTM. Một số chủ thể rất chủ động 
về cách làm này như HTX Hương Ngàn (Bắc Kạn), HTX An Hòa Hưng (Đồng Nai), CT TNHH An An 
(Đồng Tháp).

Tham gia tích cự và hiệu quả tại các hội chợ triển lãm trong nước:  Theo các chủ thể, 
hội chợ trong nước vẫn là kênh XTTM hiệu quả hiện nay, đặc biệt là dòng sản phẩm thực 

phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm – nội thất – trang trí. Trung bình, mỗi chủ thể 
hàng năm tham gia 6 đợt hội chợ triển lãm trong nước. Cá biệt có một số chủ thể tham gia trên 
10 lần. Trong các cuộc hội chợ này, các chủ thể sẽ triển khai nhiều hoạt động khác nhau để tiếp 
tục phát triển sản phẩm của mình, cụ thể như:

Chuẩn bị chuyên nghiệp trước mỗi đợt đi XTTM: chuẩn bị tốt về sản phẩm; chuẩn bị cách 
thức cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm (sản phẩm mẫu); bố trí nhân sự có kỹ năng tốt để 
bán hàng, quảng bá và giới thiệu sản phẩm; chuẩn bị tốt về hệ thống nhận diện kèm theo (sản 
phẩm, tờ rơi, standee, đồng phục,…). Điển hình là HTX Hương Ngàn (Bắc Kạn), HTX An Hòa Hưng 
(Đồng Nai), HTX  NN và dệt thổ cẩm Glar (Gia Lai), Công ty gỗ nghệ thuật Âu Lạc (Quảng Nam),…

Gặp gỡ nhà phân phối để giới thiệu về sản phẩm, thương hiệu của chủ thể.  Hướng dẫn các 
khách hàng tiềm năng tiếp tục tìm hiểu về sản phẩm thông qua các hệ thống quảng bá điện tử: 
website, fanpage, … điển hình như HTX An Hòa Hưng (Đồng Nai).

Mời khách hàng về tận cơ sở để tìm hiểu về quy trình sản xuất sản phẩm, giới thiệu các sản 
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Một số kinh nghiệm xúc tiến thương mại qua hội chợ của các chủ thể OCOP

Công ty Thương mại SX Thuận Hương (Đồng Nai): luôn là đơn vị tham gia tích 
cực vào các chương trình xúc tiến thương mại của Sở Nông nghiệp và Sở Công 

Thương. Thông qua đợt hội chợ, doanh nghiệp sẽ chào hàng các đại lý ở địa phương. 
Doanh nghiệp sẵn sàng gửi hàng lại 3 – 5 thùng sản phẩm để đối tác để đối tác bán 
thử, giới thiệu với người tiêu dùng trực tiếp. Theo chủ thể, khi đối tác và người tiêu 
dùng đánh giá tốt về sản phẩm thì hầu hết các đại lý, nhà phân phối đều liên hệ với 
công ty để đàm phán tiêu thụ. Hoạt động xúc tiến thương mại thường mang qua hội 
chợ được đánh giá vẫn mạng lại hiệu quả cao. 
HTX An Hoa Hưng (Đồng Nai): HTX tham gia tất cả các chương trình hội chợ tại tỉnh 
và các tỉnh khác (nếu có cơ hội). Thông qua hội chợ, HTX sẽ tư vấn trực tiếp người 
tiêu dùng về sản phẩm. Sau đó, HTX thường hướng dẫn khách hàng tìm hiểu về câu 
chuyện sản phẩm thông qua fanpage, website để giúp khách hàng nghiên cứu kỹ 
hơn trước khi ra quyết định mua hàng.

Quảng bá và XTTM sản phẩm OCOP tại thị trường quốc tế có chiến lược, có lộ trình, 
có tính chuyên nghiệp cao: Các nhóm sản phẩm OCOP được xúc tiến tại thị trường 

quốc tế chủ yếu là thực phẩm, lưu niệm – nội thất – trang trí và dịch vụ du lịch. Để tiếp cận với thị 
trường này, việc triển khai các hoạt động quảng bá, XTTM được nhiều chủ thể triển khai khá hiệu 
quả với một số cách làm cụ thể như: 

Cơ sở mỹ nghệ Thành Nhân (Đồng Nai): tham gia các hội chợ Expro từ 2006 để gặp gỡ 
khách hàng quốc tế đến Việt Nam. Thông qua hội chợ, cơ sở mời khách hàng tiềm năng về xưởng 
để quảng bá, đàm phán ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. 

Tham gia vào hoạt động hội chợ triển lãm tại nước ngoài với kinh nghiệm: có chiến lược thị 
trường và lộ trình xuất khẩu để có đầu tư bài bản từ khi sản xuất quy mô nhỏ; chuẩn bị tốt nhất 
về hồ sơ năng lực (profile) bằng tiếng nước ngoài; đảm bảo về sản lượng, chất lượng, chứng nhận 
sản phẩm trước khi đi xúc tiến; có kỹ năng giới thiệu về sản phẩm, kỹ năng về trả lời câu hỏi của 
khách hàng; chuẩn bị tốt nhất những hiểu biết về thị trường cần xúc tiến (nghiên cứu trước) như 
chứng nhận bắt buộc, chứng nhận ưu tiên, thị hiếu về sản phẩm, thị hiếu về bao bì nhãn mác, ... 
Ví dụ, tại Thái Lan, người tiêu dùng thích sản phẩm thiết kế có bao bì dạng đồ họa, hồ sơ năng lực 

phẩm, chốt giá và ký hợp đồng tại xưởng, điển hình như Cơ sở Mỹ nghệ Thành Nhân (Đồng Nai), 
CTCP ARTEX Đồng Tháp.

Mời người tiêu dùng trực tiếp thử nếm, cảm nhận hương vị của sản phẩm, giúp chủ thể 
tiếp nhận phản hồi, góp ý của khách hàng để tiếp tục cải thiện sản phẩm. Điển hình về cách làm 
này gồm: HTX Tài Hoan (Bắc Kạn), CTCP Đông Nam dược (Gia Lai), HTX Nấm đông trùng hạ thảo 
(Quảng Nam), HTX An Hòa Hưng (Đồng Nai), ...

Quảng bá, nhấn mạnh về sản phẩm OCOP và sự khác biệt của sản phẩm về quy trình sản 
xuất, nét đặc sắc do yêu tố tự nhiên, văn hóa bản địa, điển hình như HTX Hường Ngàn (Bắc Kạn), 
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sosafco (Quảng Nam), ...

Các chủ thể đều cho rằng cách xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP qua hội chợ có thể 
áp dụng với quy mô nhỏ (chợ phiên), có chuyên đề riêng về OCOP hoặc có khu chuyên trưng bày 
dòng sản phẩm OCOP.
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Một số kinh nghiệm quảng bá của các chủ thể OCOP du lịch

HTX Vạn Chài Hạ Long (Quảng Ninh): HTX có 1 thành viên là công ty du thuyền 
Đông Dương. Công có trách nhiệm chính trong việc quảng bá và đưa khách quốc 

tế về cho làng chài Hạ Long. Để tiếp cận thị trường khách quốc tế, HTX cũng liên kết 
với trên 20 đối tác là công ty du lịch là các hãng lữ hành quốc tế khác để quảng bá sản 
phẩm du lịch của Làng Vạn Chài trên thị trường quốc tế.
Điểm du lịch Hùng Thy (Đồng Tháp): Chủ cơ sở cùng với các thành viên hội quán 
thành lập ra công ty du lịch tại Sa Đéc. Hiện công ty có đội markting với 6 thành viên 
chuyên quảng bá, tìm kiếm khách hàng. Cơ sở thông qua doanh nghiệp có liên kết 
chặt chẽ với các hãng như Viettravel, Saigon tourist để quảng bá sản phẩm du lịch 
Hùng Thy (Đồng Tháp) tới thị trường quốc tế.

sản phẩm nhấn mạnh yếu tố chứng nhận, tiêu chuẩn sản phẩm.
Tận dụng tốt cơ hội XTTM thông qua người Việt như đại sứ quan, tham tán thương mại, kiều 

bào Việt Nam ở nước ngoài, công ty nước ngoài ở Việt Nam, các dự án quốc tế, điển hình như HTX 
Tài Hoan, HTX Hương Ngàn, Công ty Cacao Trọng Đức. HTX Hương Ngàn thông qua dự án của 
WB, Great đã có hoạt động kết nối quốc tế. HTX đã gửi sản phẩm, điều chỉnh lại sản xuất, bao bì, 
chất lượng để tiếp tục đàm phán ký hợp đồng. HTX Hương Ngàn, xúc tiến xuất khẩu qua công ty 
Việt ở nước Đức, Cộng hòa Séc. 

XTTM quốc tế thông qua liên kết với các 
đơn vị chuyên nghiệp như: thuê các doanh ng-
hiệp có kinh nghiệm xuất khẩu tại Việt Nam 
hoặc nước ngoài để triển khai các chiến lược 
XTTM, marketing SPDV. Đối với sản phẩm 
OCOP du lịch, các chủ thể thường liên kết với 
các công ty lữ hành có uy tín ở trong nước hoặc 
ở nước ngoài để tổ chức các hoạt động quảng 
bá. Điển hình về cách làm này được thể hiện rõ 
nét tại các chủ thể như Công ty TNHH Du lịch 
làng quê Yên Đức (Quảng Ninh), HTX dịch vụ 

du lịch Vạn Chài Hạ Long (Quảng Ninh), điểm du lịch Happy Land Hùng Thy (Đồng Tháp), Hợp tác 
xã du lịch làng chài Tân Thành (Quảng Nam).

Tham gia tối đa vào các hoạt động quảng bá, truyền thông, tăng cường khả năng 
nhận diện SPDV với khách hàng: Tham gia vào các sự kiện quảng bá SPDV trên truyền 

hình. Thông qua các sự kiện trên, chủ thể OCOP có cơ hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, câu 
chuyện của chủ thể, nét đặc trưng của 
chủ chể để nhiều người tiêu dùng biết 
đến.  Ví dụ, các chủ thể OCOP tại Đồng Nai 
và Đồng Tháp được xuất hiện trên chương 
trình trải nghiệm sản phẩm OCOP.

Tham gia vào các sự kiện, diễn đàn 
kết nối sản phẩm OCOP, hội thi sản phẩm 
OCOP, hội nghị, hội thảo để quảng bá và 
trưng bày sản phẩm. Kinh nghiệm của các 
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chủ thể là áp dụng mọi công cụ quảng bá để tăng khả năng nhận diện của sản phẩm trên thị 
trường, gia tăng tiếp xúc khách hàng với SPDV. Ví dụ như các chủ thể OCOP tại Bắc Kạn tham gia 
sự kiện XTTM sản phẩm OCOP bí xanh thơm. Các chủ thể OCOP tại Đồng Tháp tham gia Diễn đàn 
sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022. 

Tham gia trưng bày sản phẩm OCOP tại các điểm dừng chân, khu du lịch, cửa hàng đặc 
sản chuyên bán và giới thiệu sản phẩm OCOP tại các địa phương, mô hình chợ phiên gắn với sản 
phẩm OCOP. Điển hình như cách làm của HTX du lịch làng chài Tân Thành, mô hình “Phiên chợ 
xanh tử tế” tại thành phố Hồ Chí Minh.

Mô hình chợ phiên XTTM cho các sản phẩm OCOP, đặc sản

Mô hình chợ phiên quảng bá sản phẩm OCOP tại HTX du lịch làng chài Tân Thành (Quảng Nam)

Tại chợ phiên cuối tuần cho HTX tổ chức, dân mang đồ đến bán, tạo ra nguồn thu 
cho cộng đồng. Du khách du lịch đến trải nghiệm chợ phiên, mua hàng và sử 

dụng các dịch vụ của HTX như ăn, nghỉ, trải nghiệm cuộc sống văn hóa địa phương. 
HTX liên kết với các đơn vị du lịch chuyên nghiệp xây dựng các Tour; quản lý nhà cộng 
đồng triển khai các sự kiện quảng bá, biểu diễn, bán sản phẩm OCOP; phối hợp với 
các tổ chức để triển khai mô hình du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển. HTX có nhà 
cộng đồng để trưng bày và bán các sản phẩm thủ công và sản phẩm OCOP. Các chủ 
thể có sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh có thể mang sản phẩm đến bán trực tiếp 
cho du khách, nhận phản hồi và tiếp tục chuẩn hóa sản phẩm. Để tăng cường quảng 
bá về du lịch, HTX đã kết nối với các điểm du lịch ở Quảng Nam để mang chương trình 
về làng chài biểu diễn và ngược lại.
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Tăng cường tiếp xúc của sản phẩm với khách hàng: Một số cách làm khác mà các chủ thể 
đánh giá khá hiệu quả để quảng bá thương hiệu đó là: tổ chức các sự kiện thử nếm, trải nghiệm 
sản phẩm trực tiếp (HTX An Hòa Hưng, HTX Hương Ngàn); tham gia vào các chương trình cộng 
đồng (HTX Hương Ngàn với chương trình đồng hành cùng mùa Dịch Covid – 19 với hoạt động tài 
trợ tinh dầu); tham gia vào các chương trình công tác xã hội (Công ty Đông Nam dược Gia Lai 
triển khai các hoạt động thiện nguyện để tặng quà cho các trẻ em nghèo vùng cao, khu vực tây 
Nguyên); tài trợ cho các sự kiện hội nghị, hội thảo (CTCP Curcumin Bắc Hà). 

Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quảng bá 
sản phẩm OCOP: Các công cụ, nền tảng số mà các chủ thể OCOP thường áp dụng để 

quảng bá sản phẩm chủ yếu gồm: website, fanpage, blog, kênh youtobe, zalo, livestream, tiktok, 
sàn thương mại điện tử (TMĐT),… Kết quả khảo sát cho thấy 100% chủ thể có sử dụng ít nhất một 
nền tảng số trên để quảng bá sản phẩm OCOP. Để áp dụng có hiệu quả, các chủ thể thường có 
những cách làm, kinh nghiệm chủ yếu như sau:

Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị số: mua sắm máy tính, điện thoại thông minh, 
máy quay, hệ thống thu âm, đèn chiếu sáng, công cụ chụp ảnh; đầu tư phòng online marketing 
với đầy đủ dụng cụ, kết nối internet. 

Thiết kế các công cụ số: Có 96% chủ thể quảng bá sản phẩm OCOP trên facebook và zalo 
cá nhân. Ngoài ra, nhiều chủ thể đã chủ động thiết kế hoặc thuê thiết kế cho riêng đơn vị mình 
các công cụ số để quảng bá như website, fanpage, xây dựng các kênh quảng bá như youtobe, 
tiktok, …

Xây dựng đội ngũ online marketing tại cơ sở: các chủ thể quảng bá qua công cụ số đều có 
bộ phận (ít nhất 1 người) sử dụng được các công cụ đơn giản như zalo, facebook. Đặc biệt, một 
số chủ thể có chiến lược quảng bá trên phương tiện số thường xây dựng cả đội ngũ online mar-
keting, ví dụ như Cơ sở du lịch Hùng Thy liên kết một công ty du lịch, tại công ty có nhóm 6 người 
chuyên online marketing; Công ty Nam Huy (Đồng Tháp) có bộ phận online marketing riêng; 
Công ty gỗ nghệ thuật Âu Lạc (Quảng Nam) cũng có bộ phận sản xuất ra các phẩm truyền thông 
số để quảng bá. 

Tự triển khai các chiến dịch quảng cáo theo hình thức online marketing ví dụ như: quảng 
cáo trên google Ads, quảng cáo trên facebook, zalo, quảng cáo trên các sàn thương mại. Thông 
thường các chủ thể thường quảng cáo theo khách hàng mục tiêu, quảng cáo từ khóa tìm kiếm…. 
Với cách làm trên, các chủ thể sẽ gia tăng tiếp cận với khách hàng tiềm năng một cách thường 

Hình 14 - Các công cụ và nền tảng số để quảng bá sản phẩm OCOP
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xuyên, liên tục để tạo ấn tượng sản phẩm.
Thuê quảng cáo trên phương tiện số, mạng xã hội: các chủ thể có thể thuê một đơn vị 

chuyên nghiệp làm dịch vụ quảng cáo trên google, websie, fanpage, facebook theo phạm vi thị 
trường, khách hàng mục tiêu. Ví dụ như HTX An Hòa Hưng (Đồng Nai), Công ty Nam Huy (Đồng 
Tháp) thuê đơn vị chuyên nghiệp chạy quảng cáo trên sàn TMĐT với chi phí trọng gói từ 15 - 20 
triêu/chiến dịch bán hàng.

Xây dựng các video truyền thông sử dụng zalo, facebook cá nhân để quảng bá, nâng cao 
hình ảnh của đơn vị. Điển hình là CTCP Đông Nam dược (Gia Lai), HTXdu lịch làng chài Tân Thành 
(Quảng Nam); Cơ sở du lịch miệt vườn Happy Land Hùng Thy (Đồng Tháp), HTX Nấm đông trùng 
hạ thảo (Quảng Nam).

Cách làm online marketing của công ty gỗ nghệ thuật Âu Lạc (Quảng Nam)

Công ty Âu Lạc có nhiều kinh nghiệm trong việc quảng bá sản phẩm đồ gỗ nghệ 
thuật dựa vào các công cụ số, mạng xã hội như Facebook, tiktok, youtube, web-

site. 
Hiện nay các kênh online như facebook/tiktok cho hiệu quả khá tốt trong việc tiếp cận 
khách hàng. Đặc biệt, Công ty có kênh youtube cho thu nhập cao, có những video cho 
thu nhập lên đến 100tr/tháng. 
Các sản phẩm quảng cáo trên youtube và tiktok chủ yếu là dòng sản phẩm cho giới 
trẻ, có hình ảnh gắn với các nhân vật hoạt hình và nhân vật nổi tiếng. Đối với sản phẩm 
theo hướng cổ điển, Công ty áp dụng hình thức chạy quảng cáo cho từng phạm vi thị 
trường cụ thể đối với mỗi chiến dịch.  
Để gia tăng tiếp xúc khách hàng tiềm năng, Công ty đang cho ra mắt kênh tiktok 
chuyên hướng dẫn các bạn trẻ làm nghề mộc chạm trổ. 
Để có thể làm tốt công tác marketing online, công ty có bộ phận riêng về xây dựng 
nội dung số, có bộ phận chuyên biên tập video, viết nội dung marketing. Theo Công 
ty, marketing số giúp đơn vị tiếp cận khách hàng nhanh và tạo ra đơn hàng nhiều hơn.

 

Một số kinh nghiệm khác của các chủ thể trong XTTM sản phẩm: đón các đoàn du 
lịch đến trải nghiệm sản xuất sản phẩm và mua hàng. Điển hình như CT TNHH An An 

Đồng Tháp, HTX NN và dệt thổ cẩm Glar (Gia Lai), …; quảng bá sản phẩm và ý nghĩa sản phẩm 
OCOP tại các chợ truyền thống, các sân bay; trưng bày và bán sản phẩm tại các điểm dừng chân, 
các khu du lịch, các điểm bán hàng OCOP, sản phẩm nông nghiệp xanh/sạch, …; phát triển các gói 
combo quà tặng và hộp quà tặng vào các dịp lễ, tết, sinh nhật của đơn vị, hướng đến các khách 
hàng sử dụng sản phẩm cao cấp để khách hàng cảm 
nhận, điển hình như HTX Hương Ngàn, HTX Tài Hoan, 
CTCP Curcumin Bắc Hà  (Bắc Kạn), CTCP Đông Nam 
dược Gia Lai, HTXNN và dịch vụ Nam Yang (Gia Lai), HTX 
Nấm đông trùng hạ thảo Quảng Nam, ... 
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3.3
BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC 
PHÂN PHỐI VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM OCOP

Đánh giá chung: Việc lựa chọn thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu 
và tiêu chuẩn thị trường giúp chủ thể có chiến lược tiếp cận khách hàng 

chủ động. Qua đây, chủ thể xác định được yêu cầu của thị trường để chuẩn bị 
tốt nhất năng lực  đáp ứng, kế hoạch tiếp thị hoặc tổ chức lại sản xuất. Kinh 
nghiệm tổ chức mô hình phân phối, hình thức bán hàng phụ thuộc vào chiến 
lược sản xuất hoặc năng lực thị trường của chủ thể. Do đó, việc lựa chọn hình 
thức phân phối theo mô hình nhà phân phối, đại lý hay xây dựng kênh bán lẻ,… 
sẽ giúp chủ thể chủ động trong việc xây dựng chính sách bán hàng phù hợp. 
Xây dựng chính sách tiêu thụ sản phẩm OCOP phù hợp với thị trường, kênh 
phân phối sẽ giúp sản phẩm OCOP tham gia thị trường hiệu quả hơn. Ngược 
lại, nếu chủ thể không có các chính sách bán hàng phù hợp thì rất khó đưa sản 
phẩm vào hệ thống phân phối hiệu quả.  Ở khía cạnh xuất khẩu, các chủ thể áp 
dụng phương pháp xuất khẩu trực tiếp cần có bộ máy nhân sự chuyên mảng 
XNK chuyên nghiệp. Đối với các chủ thể quy mô nhỏ, việc thuê các đơn vị dịch 
vụ chuyên nghiệp sẽ giúp chủ thể vận hành xuất khẩu hiệu quả hơn, an toàn về 
tài chính, nhanh chóng về thủ tục. Ở khía cạnh khác, chủ động ứng dụng công 
nghệ thông tin, công nghệ số sẽ giúp chủ thể đa dạng hóa hình thức bán hàng, 
tiếp cận với khách hàng nhanh hơn, khả năng ra đơn hàng không phụ thuộc 
vào không gian thị trường, giảm đáng kể các chi phí trung gian thương mại.
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3.3.1. Kinh nghiệm lựa chọn thị trường, khách hàng và hình thức phân phối

Lựa chọn thị trường mục tiêu cho các sản phẩm OCOP: Tùy theo từng chủng loại sản 
phẩm OCOP và nhu cầu của thị trường, năng lực cung cấp mà các chủ thể có thể lựa 

chọn thị trường trong nước hay xuất khẩu, cụ thể như: 
Lựa chọn thị trường trong nước: chủ yếu là các dòng sản phẩm thực phẩm, đồ uống, thảo 

dược thường phù hợp với thị trường trong nước. Đặc điểm của nhóm sản phẩm này chủ yếu là 
sản phẩm 3 sao, 4 sao. Một số chủ thể tiêu biểu như:  Công ty Đông Nam dược Gia Lai với dòng 
sản phẩm thảo dược; HTX Hương Ngàn (Bắc Kạn) với dòng sản phẩm tinh dầu Quýt; HTX nông 
nghiệp và dệt thổ cẩm Glar (Gia Lai) với dòng sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống. Công ty Nam 
Huy (Đồng Tháp) và Công ty Thuận Hương (Đồng Nai) với dòng sản phẩm nông sản sấy.

Lựa chọn thị trường xuất khẩu: thực hiện chủ yếu theo đơn đặt hàng, tập trung vào sản 
phẩm có giá trị gia tăng cao khi xuất khẩu.  Ví dụ như, Cơ sở mỹ nghệ Thành Nhân  (Đồng Nai): sau 
khi XTTM thành công, có đơn hàng xuất khẩu, cơ sở chủ yếu phát triển thị trường nước ngoài, bởi 
đây là dòng sản phẩm có giá trị cao khi bán ở nước ngoài, dễ làm, nhiều đơn hàng. Để lựa chọn 
được thị trường xuất khẩu, chủ thể thường phải nghiên cứu kỹ về thị hiếu tiêu dùng, tiêu chuẩn 
sản phẩm, các hình thức chứng nhận của thị trường. 

Lựa chọn cả thị trường trong nước và xuất khẩu: các chủ thể mới bắt đầu phát triển sản 
phẩm sẽ phân phối trong nước nhưng luôn định hướng sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu để 
tận dụng tốt cơ hội thị trường. Điển hình như cách làm của HTX Tài Hoan (Bắc Kạn), CT TNHH 
Thương mại và SX Thuận Hương (Đồng Tháp), CT TNHH MTV Nam Huy (Đồng Tháp).

Lựa chọn khách hàng đúng để tập trung trong SXKD: Các chủ thể xác định khách 
hàng mục tiêu dựa trên các tiêu chí: sử dụng sản phẩm cao cấp/thông thường hay sản 

phẩm hữu cơ, độ tuổi, giới tính, vùng miền, tính chất công việc, mức thu nhập, …Có thể chia việc 
lựa chọn khách hàng mục tiêu của các chủ thể thành hai nhóm chính:

Nhóm 1, khách hàng có thu nhập cao: Đây là nhóm khách hàng tại thành phố lớn trực thuộc 
Trung ương hoặc các tỉnh. Nhóm này có đặc điểm là ưa dùng sản phẩm OCOP thể hiện đẳng cấp 
của người tiêu dùng, có chất lượng theo các tiêu chuẩn hữu cơ, sinh thái. Ví dụ, công ty gỗ nghệ 
thuật Âu Lạc (Quảng Nam) và Cơ sở mỹ nghệ Thành Nhân (Đồng Nai) với dòng sản phẩm gỗ mỹ 
nghệ hướng đến các nhóm đối tượng khách hàng theo độ tuổi, thu nhập và sở thích cả trong và 
ngoài nước; HTX du lịch Vạn Chài xác định tập khách hàng chủ yếu là người nước ngoài có thu 
nhập cao, sang Việt Nam du lịch và thích trải nghiệm văn hóa, con người và nét đặc sắc ở Việt 
Nam. 

Nhóm 2, khách hàng có thu nhập trung bình: Đây là nhóm khách hàng chiếm đa số người 
tiêu dùng hiện nay, mong muốn có sản phẩm chất lượng cao, giá thành vừa phải, đạt được mục 
tiêu đó là giá trị sử dụng tốt. Ví dụ như, HTX Tân Thành (Bắc Kạn): xác định phân khúc thị trường 
là người có thu nhập trung bình cũng có thể tiếp cận được sản phẩm tốt. Cơ sở Happy Land Hùng 
Thy (Đồng Tháp) với dòng sản phẩm trải nghiệm du lịch truyền thống đã lựa chọn đối tượng 
khách hàng ở độ tuổi trưởng thành cả trong và ngoài nước, ưa thích sự trải nghiệm trong đời 
sống nông thôn, nông dân.

Phát triển các kênh phân phối và hình thức phân phối sản phẩm OCOP phù hợp 
với chiến lược thị trường, khách hàng mục tiêu: Có một số cách làm mà các chủ thể 

đang áp dụng hiệu quả như sau: 
Lựa chọn kênh phân phối phù hợp: Tùy theo chiến lược phát triển thị trường, các chủ thể 

có thể áp dụng linh hoạt một hoặc nhiều hình thức phân phối như: chỉ mở nhà phân phối (CTCP 
ARTEX Đồng Tháp); mở nhà phân phối và cả đại lý (HTX Tài Hoan); chỉ mở cửa hàng bán lẻ hoặc 
cộng tác viên bán hàng (CTCP Curcumin Bắc Hà).

Xây dựng hệ thống bán hàng của chủ thể: Điển hình như Công ty Ngọc trai Hạ Long hiện 
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nay không mở hệ thống phân phối, đại lý mà bán trực tiếp để kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt 
hơn. 

Phân phối qua các điểm bán, cửa hàng chuyên đặc sản, sản phẩm OCOP: Hầu hết các địa 
phương đều có điểm bán sản phẩm OCOP là các cửa hàng kinh doanh, điểm bán tại hệ thống 
siêu thị, điểm dừng chân, điểm du lịch. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, các điểm bán đang 
hoạt động hiệu quả nhưng cơ cấu sản phẩm OCOP chỉ dưới 20% tổng sản phẩm. Trong quá trình 
bán, các chủ thể kinh doanh thường phải lọc hàng nhiều do sản phẩm OCOP không phù hợp với 
thị trường hoặc chính sách bán hàng của các chủ thể không khớp với chính sách các điểm bán 
(giá, chiết khấu, thanh toán, đổi trả, …)

Một số lựa chọn và phát triển kênh phân phối, hình thức bán hàng của các chủ thể

HTX Hương Ngàn (Bắc Kạn): đã lựa chọn kênh phân phối phù hợp với sản phẩm tinh 
dầu nguyên chất: chọn kênh tiêu thụ truyền thống trực tiếp tới khách hàng vì đây là 
sản phẩm tinh dầu nguyên chất sẽ chỉ bán cho các khách hàng am hiểu về tinh dầu.
CTCP Ngọc trai Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đã lựa chọn kênh phân phối truyền 
thống cho sản phẩm ngọc trai. Khách hàng quen thuộc sau khi trải nghiệm sẽ giới 
thiệu cho khách hàng tiếp theo. 
HTX Tân Thành (Bắc Kạn), CT TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sosafco (Quảng 
Nam):  đã lựa chọn lồng ghép, đa dạng các kênh phân phối như nhà phân phối, kênh 
siêu thị, kết hợp bán hàng cả hình thức bán hàng trực tiếp và trực tuyến.
CT TNHH Thương mại và sản xuất Thuận Hương (Đồng Nai): lựa chọn kênh phân 
phối sản phẩm chủ yếu là qua các nhà phân phối có tại 63 tỉnh và thành phố, có tỉnh, 
thành phố có 2 – 4 nhà phân phối.

Chủ động hồ sơ năng lực tiếp cận khách hàng mục tiêu: Sau khi xác định rõ được 
khách hàng mục tiêu, các chủ thể thường có lộ trình để chủ động tiếp cận, chào hàng. 

Các chủ thể luôn chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ năng lực để đáp ứng được mọi yêu cầu của người mua. 
Nội dung bộ hồ sơ năng lực tiếp cận thị trường kênh phân phối hiện đại thường bao gồm:  đăng 
ký kinh doanh, mã số thuế, hóa đơn VAT, số tài khoản, chứng nhận sản xuất, chế biến an toàn, kết 
quả kiểm nghiệm, công bố sản phẩm,… 

Hình 15. Sáu trục điều kiện cơ bản các chủ thể OCOP đưa hàng vào hệ thống siêu thị AEON cần chuẩn bị

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)
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3.3.2. Kinh nghiệm trong tổ chức phân phối và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Xây dựng chính sách tiêu thụ sản phẩm OCOP phù hợp với thị trường, kênh phân 
phối: Việc xây dựng được các chính sách bán hàng tốt sẽ giúp các chủ thể OCOP tiếp 

cận được hiệu quả với kênh phân phối. Ngược lại, nếu chủ thể không có các chính sách bán hàng 
phù hợp thì rất khó đưa sản phẩm ra thị trường. Một số điểm lưu ý rút ra từ cách làm đối với một 
số chủ thể hiện nay như sau:

Về quy cách sản phẩm: Kinh nghiệm cho thấy, các chủ thể thường có sự điều chỉnh về quy 
cách sản phẩm với hệ thống phân phối để đạt được mức độ phù hợp nhất cho người tiêu dùng. 
Trong đó, trọng lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì cũng ảnh hưởng nhiều tới kết quả bán hàng. 
Các chủ thể thường có những hoạt động nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, tư vấn chuyên 
gia, thuê thiết kế bao bì, thuê hướng dẫn ghi nhãn,.. Ví dụ như, HTX miến Tài Hoan (Bắc Kạn): chia 
sản phẩm thành nhiều gói miến nhỏ từ 100 – 500 gram/gói để phù hợp mỗi khi sử dụng. HTX Việt 
Hoàng (Quảng Ninh): đã tạo ra dòng sản phẩm làm đường dẫn với giá trị nhỏ để người tiêu dùng 
dễ mua, dễ dùng sau đó mới dẫn dắt tới dòng sản phẩm chính có size lớn hơn, giá trị cao hơn 
(600.000 đ/lọ đông trùng hạ thảo).

Hình 16.  Các nội dung quan trọng trong đàm phán tiêu thụ của các chủ thể

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm (2022)

Về chính sách giá bán: Xây dựng chính sách giá bán lẻ, bán sỉ cũng là một yếu tố quan trọng 
giúp chủ thể có thể đưa sản phẩm tới người tiêu dùng. Thông thường, các sản phẩm sẽ tới người 
tiêu dùng qua hệ thống phân phối khác nhau như nhà phân phối, đại lý, cộng tác viên, hệ thống 
chuỗi cửa hàng,… Kinh nghiệm của chủ thể là chính sách giá cần được xây dựng chuẩn từ đầu 
theo kênh bán hàng mà chủ thể xác định trước để tránh được lỗi khi làm thị trường. Một cách 
điển hình về xác định chính sách giá của các chủ thể là: xác định giá thành sản xuất, tỷ lệ lợi nhuận 
mong muốn của chủ thể, giá thành tiêu thụ, giá nhà phân phối (theo khoảng cách thị trường, 
theo doanh số), giá đại lý (hoặc cộng tác viên), giá bán lẻ. Giá bán lẻ cuối cùng cần được xác định 
để bảo đảm tỷ suất lợi nhuận của từng tác nhân trong chuỗi phân phối sản phẩm ra thị trường. 

Chiết khấu thương mại cho doanh nghiệp:  Các sản phẩm đưa vào hệ thống siêu thị cần lưu 
ý chính sách chiết khấu từ 3-5 % doanh số đối với sản phẩm rau củ, và khoảng 25% với sản phẩm 
qua chế biến, đóng gói. 

Tỷ lệ hao hụt sản phẩm: các chủ thể thường áp tỷ lệ hao hụt từ 1 – 2% với dòng sản phẩm rau 
củ, 5% với dòng sản phẩm trái cây và 0,1% với dòng thực phẩm qua chế biến để định giá sản phẩm. 

Thanh toán và công nợ: Thời gian thanh toán giữa chủ thể và người mua phụ thuộc vào đàm 
phán hai bên và chính sách của chủ thể, phù hợp với khả năng tài chính của chủ thể. Ví dụ như, 
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HTX Hương Ngàn (Bắc Kạn), HTX NN An Hòa Hưng (Đồng Nai): áp dụng chính sách thanh toán 
100% sau khi mua hàng để đảm bảo dòng tiền. Công ty Thuận Hương (Đồng Nai): áp dụng chính 
sách thanh toán gối đơn hàng cho nhà phân phối đối với dòng sản phẩm trái cây sấy. Đối với hệ 
thống điểm bán, giới thiệu sản phẩm: chính sách thanh toán thường áp dụng theo tháng dựa 
trên doanh số bán ra. Đối với hệ thống siêu thị, các chủ thể thường bị áp chính sách công nợ từ 
30 – 45 ngày (với hàng chế biến) và 15 ngày với hàng tươi sống.

Một số chính sách bán hàng của các chủ thể OCOP

HTX Nông nghiệp An Hòa Hưng (Đồng Nai) đã áp dụng các chính sách: không ký 
gửi để bảo toàn dòng tiền, không hạ giá mà chỉ tặng kèm; thanh toán 100% khi 

nhận hàng; áp dụng chính sách phân phối theo khối lượng: muốn là nhà phân phối 
phải đạt sản lượng bán 1.000 hộp/tháng; mỗi tỉnh có 1 nhà phân phối; chiết khấu cho 
nhà phân phối từ 20 – 40%; hỗ trợ mẫu thử; hỗ trợ tiếp thị tại điểm bán cho đại lý liên 
tiếp trong 3 tuần. Cách làm này sẽ giúp cho nhà phân phối đẩy hàng tốt hơn, ít tồn 
hàng.
Công ty gỗ nghệ thuật Âu Lạc (Quảng Nam): định giá cho các đại lý theo giá niêm yết 
(chiết khấu 20%); đối với đại lý sân bay là mua đứt bán đoạn; một số đại lý như khách 
sạn thì sẽ chiết khấu; một số đại lý là dân buôn bán gỗ sẽ để giá linh động; giao hàng 
cho các nhà phân phối theo hệ thống giá niêm yết và có sự tăng giảm 5%; mức chiết 
khấu chủ yếu cho các nhà phân phối lớn, chiết khấu cao nhất khoảng 25 - 30%; ưu tiên 
thanh toán ngay, nếu trả chậm thì mức chiết khấu thấp hơn

Các chính sách khác:  Các kinh nghiệm đàm phán và xây dựng giải pháp về phương thức 
giao nhận hàng hóa, các thỏa thuận với khách hàng bán buôn về đổi trả hàng, bảo hành sản 
phẩm, …cũng là những nội dung mà chủ thể cần đàm phán kỹ với người mua trước khi triển khai 
các hợp đồng, giao dịch mua bán. Thông thường, các HTX có năng lực tài chính, có uy tín về sản 
phẩm, nguồn nguyên liệu tốt thì sẽ đạt được các kết quả thuận lợi khi đàm phán. Các đơn vị có 
nhiều kinh nghiệm trong đàm phán thương mại với hệ thống phân phối như HTX Tài Hoan (Bắc 
Kạn), Công ty Đông Nam dược Gia Lai, Công ty cacao Trọng Đức, Công ty Thuận Hương (Đồng 
Nai). 

Đa dạng hóa hình thức tiếp cận và phát triển thị trường xuất khẩu các sản phẩm 
OCOP đủ tiêu chuẩn: Đối với các sản phẩm hướng xuất khẩu, các cơ sở có thể tham 

khảo một số cách tiếp cận như: 
Mở chi nhánh, hệ thống phân phối tại nước ngoài. Điển hình như Công ty Thuận Hương 

(Đồng Nai): do tác động của Dịch Covid -19 và chiến tranh Nga – Ukraina, Công ty đã chuyển đổi 
cơ cấu thị trường từ Đông Âu sang Mỹ. Hiện nay Công ty đã thành lập chi nhánh tại nước Mỹ để 
trực tiếp phát triển kênh phân phối. Đến nay, Công ty đã xuất khẩu sang Mỹ và có kênh phân phối 
vào 8 hệ thống siêu thị, thị trường phát triển tốt. 

Thúc đẩy từ kênh xuất khẩu tại chỗ và tìm cơ hội xuất khẩu chính ngạch: Một số doanh 
nghiệp tại Việt Nam có xu hướng phát triển kênh xuất khẩu tại chỗ thông qua kênh tour du lịch, 
điểm du lịch. Thông qua đó, doanh nghiệp tiếp cận và bán hàng trực tiếp cho du khách. Điển hình 
như Công ty Ngọc trai Hạ Long: liên kết với các công ty lữ hành để đón khách thăm quan khu 
nuôi trai lấy ngọc, nhà máy sản xuất ngọc trai để bán trực tiếp cho khách; Công ty cacao Trọng 
Đức (Đồng Nai): liên kết với công ty du lịch để đưa khách tới các điểm bán và giới thiệu sản phẩm 



Báo cáo nghiên cứu bài học kinh nghiệm thành công trong phát triển sản phẩm OCOP

44

Một số lựa chọn hình thức xuất khẩu của các chủ thể

HTX Hương Ngàn (Bắc Kạn): Đàm phán với khách hàng xuất khẩu là doanh nghiệp 
nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam. HTX không phải làm thủ tục xuất hàng. Sau 
khi hàng xuống tàu tại cảng của Việt Nam sẽ nhận nốt 50% giá trị còn lại của lô hàng.
HTX Tài Hoan (Bắc Kạn): HTX thuê làm thủ tục hải quan. Khách hàng đặt trước 50% 
sau khi hoàn thiện hồ sơ, hàng lên tàu tại cảng của Việt Nam thì khách hàng phải 
chuyển tiền nốt 50% còn lại. 
Cơ sở mỹ nghệ Thành Nhân (Đồng Nai):  Khách hàng chọn mẫu hoặc sẽ đưa các 
mẫu mô hình mới để cho cơ sở làm thử, chốt giá tại xưởng. Khách hàng và cơ sở sẽ 
liên hệ với công ty dịch vụ logistits tại TP. Hồ Chí Minh để làm dịch vụ xuất khẩu. Khách 
hàng đặt cọc 50%. Khi hàng lên xe tại xưởng thì khách hàng chuyển nốt 50% còn lại.
CT TNHH cacao Trọng Đức (Đồng Nai): Cách thứ nhất, các công ty con của của công 
ty nước ngoài tại Việt Nam sẽ mua sản phẩm của Trọng Đức để tự xuất khẩu về công 
ty mẹ tại nước ngoài. Khách hàng sẽ đến mua trực tiếp tại Công ty và làm thủ tục hải 
quan. Cách thứ hai, Công ty xuất khẩu trực tiếp: mở  LC tại ngân hàng trung gian với 
mức cọc 50% giá trị đơn hàng, thanh toán theo giá FOB. Sau khi có C/O, hàng lên tầu, 
nhà nhập khẩu sẽ thanh toán nốt 50% đơn hàng.

cacao Việt Nam ngay tại trụ sở của Công ty.
Áp dụng các cách làm hiệu quả trong xuất khẩu trực tiếp: Một số chủ thể OCOP sản xuất 

kinh doanh với quy mô lớn thường có bộ phận chuyên về xuất nhập khẩu, ví dụ như Công ty 
Thuận Hương, Công ty CaCao Trọng Đức (Đồng Nai), CTCP ARTEX Đồng Tháp. Kinh nghiệm làm 
xuất khẩu với sản phẩm thực phẩm của các doanh nghiệp đó là giải quyết được 3 yêu tố quan 
trọng như an toàn vệ sinh thực phẩm, thông tin dinh dưỡng, tính ổn định của nguồn hàng. Theo 
các chủ thể, an toàn về tài chính trong xuất khẩu cũng rất quan trong. 

Do đó, các chủ thể thường có những giải pháp chắc chắn về thanh toán như áp dụng hình 
thức thanh toán mở L/C; chuyển khoản trước 50% khi ký hợp đồng và thanh toán khi hàng xuống 
tàu (xuất theo giá FOB). Đối với đơn hàng mới hoặc lớn, công ty sẽ kiểm tra thông tin và năng lực 
của khách hàng thông qua hồ sơ người mua hoặc thuê công ty độc lập. Đối với chủ thể có quy 
mô kinh doanh nhỏ như HTX Tài Hoan (Bắc Kạn), Cơ sở mỹ nghệ Thành Nhân (Đồng Nai) thì 100% 
thủ tục xuất khẩu sẽ được chủ thể thuê hoặc bên khách hàng chịu trách nhiệm. 

Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để từng bước phát triển 
kênh bán hàng trực tuyến các sản phẩm OCOP: Kết quả khảo sát cho thấy, có 100% 

chủ thể áp dụng ít nhất một trong các công cụ bán hàng hoặc có chức năng bán hàng trực tuyến 
như website, facebook, Fanpage, zalo, email, youtube, tiki, sàn thương mại điện tử. Theo các chủ 
thể, áp dụng công nghệ thông tin đã giúp sản phẩm OCOP được quảng bá tốt hơn, góp phần 
hiệu quả vào kết quả tiêu thụ sản phẩm. Một số cách làm đạt hiệu quả khi bán hàng trực tuyến 
đó là:

Chủ động thiết kế các website để giới thiệu sản phẩm hoặc các website có tính năng bán 
hàng, bán hàng đa kênh, kết hợp bán hàng với quản trị bán hàng (ví dụ như haravan, icheck.com.
vn). Các website bán hàng nên liên kết với fanpage. Áp dụng thê một số ứng dụng đính kèm 
trong bán hàng trực truyến như remarketing, fchat, botchat để tự động hóa một số khâu trong 
bán hàng và chăm sóc khách hàng. 
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Một số kinh nghiệm trong việc bán hàng trực truyến của các chủ thể 

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sosafco (Quảng Nam): thúc đẩy kế 
hoạch bán hàng từ các phòng ban; bán hàng trên các sàn thương mại, nhất là vào 
mùa dịch (mạnh nhất là tiki, shopee, lazada, voso).
Công ty gỗ nghệ thuật Âu Lạc (Quảng Nam): Có đội ngũ bán hàng, chạy quảng 
cáo onlline; có bộ phận định giá chuyên biệt; có bộ phận chuyên dựng các sản phẩm 
truyền thông số, chăm sóc gian hàng thương mại điện tử, giao hàng, trả lời khách 
hàng.

Tham gia vào các sàn thương mại điện tử như lazada, shopee, sendo, tiki, alibaba, amazon 
và các sàn kết nối của các cơ quan trung ương, tỉnh, huyện, công ty xây dựng và vận hành (Check-
net.vn, ishopgo, icheck, chonhaminh.com.vn, voso), điển hình như HTX Nấm công nghệ cao miền 
Trung, Công ty Nam Huy. Theo các chủ thể, để bán hàng tốt trên các sàn thương mại điện tử 
thì các yếu tố quan trọng cần phải được làm tốt như: mở gian hàng bắt mắt với thiết kế chuyên  
nghiệp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO); có giấy tờ hợp pháp về thương hiệu của chủ cửa 
hàng (shop) để được nâng cấp lên gian hàng chính hãng (shop mall); có kỹ năng viết nội dung  
(content) marketing; có chiến dịch thu hút khách hàng cụ thể, có kho giao hàng và sẵn sàng 
hàng; áp dụng chạy quảng cáo tại thị trường mục tiêu. Để làm được các điều trên thì cơ sở phải 

có đội ngũ chuyên, có bộ phận riêng về online marketing hoặc thuê ngoài.
Bán hàng qua livestream trực tuyến: Theo kinh nghiệm của các chủ thể, để livetream hiệu 

quả, thì người thực hành livestream tại cơ sở phải có kỹ năng về sử dụng điện thoại thông minh, 
các công cụ hỗ trợ. Đồng thời, người thực hiện cần được đào tạo kỹ năng căn bản, chương trình 
phải được thiết kế cẩn thận, có hệ thống máy móc và người hỗ trợ, có kho hàng, phương tiện 
chuyển hàng và trả lời phản hồi đơn hàng. Điển hình như HTX Tài Hoan tham gia livestream giới 
thiệu về miến dong 5 sao với nghệ sĩ Xuân Bắc nhân dịp Tết 2021 đã thu được doanh số bán hàng 

Các chủ thể OCOP quảng bá, bán hàng qua hình thức livestream

rất cao. 
Tham gia vào các diễn đàn, câu lạc bộ, nhóm trên zalo, fanpage,... để quảng bá và tiêu thụ 

sản phẩm. Ví dụ như Công ty Đông Nam dược Gia Lai: thường xuyên xây dựng các video, kịch bản, 
sử dụng zalo cá nhân để quảng bá, nâng cao hình ảnh của đơn vị. 

Tuyển các cộng tác viên bán hàng online ở các vùng khác nhau để xây dựng kho và mạng 
lưới phân phối kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Với cách thức này, cơ sở có thể áp dụng thêm 
các công cụ khác như giao hàng số, thanh toán số
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4.1 ĐỀ XUẤT VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Để thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc biệt là nhóm sản 
phẩm đã được công nhận, trong thời gian tới, cơ quan nhà nước cần tập trung vào 7 nhóm giải 
pháp trọng tâm: 

Một là, tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người 
tiêu dùng và toàn xã hội về Chương trình và các sản phẩm OCOP: Tiếp tục công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương tới cơ sở về việc triển khai 
Chương trình OCOP trong giai đoạn tới nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào việc quan tâm, 
phát triển sản phẩm OCOP. Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông về chương trình như: xây 
dựng kênh chuyên về trải nghiệm các sản phẩm OCOP vùng miền trên truyền hình trung ương 
và địa phương; tổ chức các sự kiện truyền thông về phát triển kinh tế - văn hóa - chính trị gắn với 
sản phẩm OCOP.

Hai là, đẩy mạnh hoạt động quảng bá và xúc tiến thương cho sản phẩm OCOP ở thị 
trường trong nước và quốc tế: Cần định vị lại thương hiệu sản phẩm OCOP trên thị 

trường, đặc biệt là sản phẩm OCOP quốc gia (sản phẩm 5 sao). Theo đó, các sản phẩm OCOP 5 
sao phải là dòng sản phẩm ở tốp đầu trên thị trường Việt Nam so với các sản phẩm cùng loại, tiếp 
cận được thị trường quốc tế. Đối với thị trường quốc tế, cần tập trung nguồn lực triển khai giải 
pháp về xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, XTTM cho các sản phẩm OCOP 4 sao và 5 
sao bài bản, chuyên nghiệp và có lộ trình. Hỗ trợ hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP trên kênh 
truyền hình quốc tế, thúc đẩy mô hình giỏ quà biếu tặng cấp quốc gia; thúc đẩy các hoạt động 
hội chợ triển lãm quốc tế gắn với sản phẩm OCOP. Đối với thị trường trong nước, hỗ trợ XTTM sản 
phẩm OCOP thông qua các chương trình hội trợ triển lãm, trưng bày sản phẩm OCOP tại các hệ 
thống phân phối, điểm dừng chân, điểm du lịch, sân bay. Nâng cao năng lực XTTM cho các chủ 
thể OCOP thông qua các hỗ trợ về xây dựng hệ thống nhận diện của chủ thể đồng bộ gắn với sử 
dụng hệ thống nhận diện sản phẩm OCOP, bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, trong giai đoạn tới, 
các địa phương cần quan tâm hơn tới việc hỗ trợ cho tác nhân thương mại sản phẩm OCOP về 
truyền thông, hệ thống nhận diện, điểm bán hàng bởi đây mới là nhóm tác nhân đưa sản phẩm 
OCOP tới tay người tiêu dùng.  

Ba là, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình OCOP 
ở các địa phương: hoàn thiện hệ thống công cụ đánh giá chất lượng sản phẩm sau 

khi phân hạng sao theo. tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình sản xuất sản 
phẩm OCOP của các chủ thể; thực hiện rà soát cấp lại chứng nhận OCOP; kiện toàn hệ thống 
quản lý thực hiện Chương trình OCOP từ cấp tỉnh đến cơ sở. Nâng cao vai trò của UBND cấp xã 
trong triển khai Chu trình OCOP thường niên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu 
trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hướng dẫn ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa sau công nhận 
(đảm bảo quy định pháp luật)… góp phần tạo niềm tin, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP 
trong lòng người tiêu dùng. Đặc biệt, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương xem xét xây dựng hệ 
thống nhận riệng riêng cho sản phẩm 5 sao, có quy định rõ ràng về sử dụng hệ thống nhận diện 
sản phẩm OCOP, xây dựng quy chế quản lý, kiểm tra và xử phạt các hành vi gian lận thương mại, 
vi phạm quy chế sử dụng hệ thống nhận diện sản phẩm OCOP. 

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong 
Chương trình OCOP: Ứng dụng công nghệ thống tin, công nghệ số trong việc hoàn 

thiện xây dựng và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm OCOP, chuẩn hóa trang 
thông tin (số hóa về OCOP) của Trung ương có liên kết với cơ sở dữ liệu cấp tỉnh để phục vụ công 
tác quản lý, giám sát Chương trình. Dữ liệu sản phẩm và chủ thể đầy đủ, cập nhật thường xuyên 
các thông tin của các hệ thống phân phối. Xây dựng và minh bạch hệ thống dữ liệu OCOP để 



Báo cáo nghiên cứu bài học kinh nghiệm thành công trong phát triển sản phẩm OCOP

48

phục vụ XTTM, kết nối các chủ thể OCOP với thị trường. Tích hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm OCOP cấp tỉnh, nhằm đáp ứng hoạt động quản lý nhà nước. Hỗ trợ các chủ thể có sản 
phẩm OCOP thường xuyên cập nhật thông tin dữ liệu sản phẩm qua hệ thống.

Năm là, Ưu tiên triển khai một số giải pháp trong tâm nhằm hỗ trợ nâng cấp chất 
lượng, xúc tiến và tiêu thụ sản phẩm OCOP cho các chủ thể: Hỗ trợ đào tạo, tập 

huấn nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng trong XTTM sản phẩm OCOP. Hỗ trợ chủ thể kinh phí và 
thủ tục bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm OCOP trong nước và nước ngoài. Hỗ trợ các chủ thể OCOP 
chuyển đổi áp dụng KHCN và kỹ thuật mới, tiêu chuẩn mới vào SXKD nhằm cải thiện và ổn định 
chất lượng sản phẩm OCOP. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến hiện đại 
trong sản xuất, bảo quản, chế biến đối với sản phẩm OCOP; hướng dẫn chủ thể xây dựng tiêu 
chuẩn cơ sở, chuẩn hóa chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ các chủ thể hình thành và xây dựng liên kết, 
phát triển vùng nguyên liệu, trong đó trọng tâm là phát triển tổ chức kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, 
hợp tác xã) liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Hỗ trợ hình thành hệ thống kênh phân 
phối sản phẩm OCOP trong nước, đầu tư xây dựng các trung tâm phân phối sản phẩm nông sản, 
đặc sản vùng miền gắn với sản phẩm OCOP; hỗ trợ hoàn thiện hệ thống dịch vụ logistics, trong 
tâm là kho bãi, vận tải và các dịch vụ hỗ trợ bán buôn, bán lẻ. Văn phòng NTM Trung ương, định 
kỳ 2 năm, triển khai các hoạt động nghiên cứu, phân tích cầu, dự báo thị trường chuyên cho sản 
phẩm OCOP để phụ vụ cho công tác điều hành, định hướng sản xuất và hỗ trợ phát triển thị 
trường.

Sáu là, hỗ trợ đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch: Chính phủ và 
các địa phương quan tâm triển khai các giải pháp đồng bộ về rà soát, ban hành quy 

hoạch du lịch nông thông gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, khai thác lợi thế về du lịch 
nông thôn. Các địa phương cần ưu tiên lồng ghép các chương trình, kế hoạch, dự án để đầu tư 
cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế hàng năm gắn với công tác phát triển du lịch đồng thời thu hút, 
kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp vào các dự án phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch. Hỗ 
trợ các chủ thể OCOP và cộng đồng về các nội dung đào tạo kỹ năng làm dịch vụ du lịch chuyên 
nghiệp; đa dạng các sản phẩm du lịch, liên kết tour, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm đặc sản địa 
phương, sản phẩm OCOP; liên kết với công ty lữ hành chuyên nghiệp; khai thác tối đa văn hóa 
bản địa gắn với sinh kế của người dân (người dân tham gia vào cung cấp các dịch vụ liên quan, …); 
hỗ trợ phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển sản phẩm du lịch 
sinh thái gắn với làng nghề. Từng bước chuyển hóa các sản phẩm của du lịch cộng đồng tham gia 
Chương trình OCOP.  Xã hội hóa hoạt động du lịch nông nghiệp, hỗ trợ quảng bá mạnh cho các 
sản phẩm dịch vụ  du lịch nông nghiệp, nông thôn, thu hút sự tham gia của các công ty lữ hành 
trong việc phát triển sản phẩm OCOP về du lịch. 

Bẩy là, hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản 
phẩm OCOP: Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành rà soát và hoàn thiện chính sách 

ngành để hỗ trợ Chương trình. Đề xuất miễn tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho DN (theo 
Nghị định 57/2018/NĐ-CP). Đề xuất miễn tiền thuê đất cho DN trong ít nhất 5 năm đầu tiên và 
giảm 50% trong 10 năm tiếp theo của dự án theo chính sách ưu đãi tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP. 
Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết theo Nghị định 2018/NĐ – CP. Các địa 
phương tiếp tục cụ thể hóa chính sách hỗ trợ HTX theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 
giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng: ban hành các nội dung, quy mô, kế hoạch chi tiết và hướng 
dẫn tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ HTX các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng 
thị trường và hướng dẫn triển khai chính sách  hỗ trợ HTX đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản 
phẩm. Hỗ trợ HTX ứng dụng công nghệ cao trong các khâu sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, 
chế biến sản phẩm với mức hỗ trợ từ 50 – 80% kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao: nhà lưới, nhà màng, trang thiết bị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
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Một là, về sản xuất và tổ chức sản xuất sản phẩm OCOP: Các chủ thể OCOP cần tiếp 
tục chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường 

thông qua các giải pháp về cụ thể như: 
Nâng cao và ổn định chất lượng nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất. Đầu tư đổi mới áp 

dụng khoa học công nghệ, dây truyền sản xuất tiên tiến vào sản xuất để nâng cao chất lượng, 
năng suất, giảm chi phí giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản 
phẩm trên thị trường. Ổn định nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thông qua liên kết hoặc 
đầu tư nâng cấp hệ thống dự trữ nguyên liệu. Các chủ thể cần quan tâm tới việc phát triển vùng 
nguyên liệu chất lượng, ổn định gắn với tiêu chuẩn thị trường, phát triển mô hình sản xuất gắn 
với chế biến theo chuỗi giá trị, thúc đẩy liên kết ngang giữa các chủ thể, hộ sản xuất. 

Ổn định và nâng cấp chất lượng sản phẩm OCOP. Thường xuyên rà soát và hoàn thiện quy 
trình sản xuất, chế biến, quy trình cung cấp dịch vụ để hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ.  
Các chủ thể cần quan tâm áp dụng các giải pháp kỹ thuật để phát triển sản phẩm OCOP gắn với 
khai thác giá trị tài nguyên bản (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, văn hóa,…). Phát triển sản 
xuất sản phẩm OCOP theo tiêu chuẩn mới, đáp ứng yêu cầu thị trường (VietGAP, hữu cơ, sinh 
thái, HACCP, GMP, ISO,…); phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái đa giá trị, 
phát triển mới các sản phẩm xung hoanh hệ sinh thái lõi là sản phẩm OCOP. Đối với các sản phẩm 
đạt 3- 4 sao, rà soát các tiêu chí còn thiếu để có kế hoạch hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản 
phẩm, tham gia đánh giá nâng hạng sao.

Chủ động và thường xuyên nâng cao năng lực trong quản trị và điều hành sản xuất. Các chủ 
thể cần quan tâm tới việc nâng cao năng lực xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh thực 
chiến, phân tích và quản lý tài chính, áp dụng các quy định về tài chính – kế toán. Chủ động học 
tập, xây dựng đội ngũ nhân sự, nâng cao năng lực áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số 
trong quản lý và tổ chức sản xuất. Đối với các mô hình là doanh nghiệp, hợp tác xã, cần chú ý tới 
việc nâng cao kỹ năng quản trị, kỹ năng lãnh đạo để bảo đảm có được mô hình kinh doanh tinh 
gọn, hiệu quả. Ngoài ra, các chủ thể có quy mô hoạt động nhỏ, mới tham gia vào SXKD sản phẩm 
OCOP cần chú ý tới việc xây dựng đội ngũ tư vấn, cố vấn chuyên nghiệp, đa lĩnh vực để chuẩn hóa 
nhanh nhất về mô hình kinh doanh, quy trình kỹ thuật, năng lực triển khai nhằm đạt hiệu quả tốt 
nhất về kinh tế - kỹ thuật, hạn chế tối đa rủi ro. 

Hai là, về quảng bá và xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP: Các chủ thể OCOP 
tiếp tục phát huy và tham gia có hiệu quả vào các hoạt động quảng bá và XTTM của 

nhà nước như hội chợ triển lãm, chương trình quảng bá, kết nối tiêu thụ, các sự kiện kinh tế - xã 
hội của địa phương với tư duy hợp tác, trách nhiệm. Các chủ thể cần định thương hiệu sản phẩm 
OCOP, phân khúc khách hàng, thị trường mục tiêu để có chiến lược xây dựng thương hiệu bài 
bản. Các chủ thể cần quan tâm nhiều tới việc hoàn thiện và sử dụng hệ thống nhận diện đồng bộ 
và chuyên nghiệp; thực hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của cơ sở. Sử dụng hiệu quả hệ 
thống logo nhận diện OCOP cho sản phẩm (đối với nhóm sản phẩm lưu niệm – nội thất – trang 
trí, dịch vụ du lịch có thể: gắn logo OCOP lên trên hộp bao bì, in tem OCOP riêng, in lên sản phẩm, 
in lên biển hiệu hoặc đưa lên hệ thống nhận diện khác (website, in lên quần áo, đồng phục, …).

 Cần đẩy mạnh tốc độ chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong 
quảng bá và XTTM như hoàn thiện công cụ tiếp thị trực tuyến (website bán hàng đa kênh, pan-
page, kênh youtube, mở các gian hàng TMĐT,…). Các chủ thể cần nâng cao năng lực cho cơ sở 
trong việc áp dụng công nghệ số vào quảng bá như (thuê dịch vụ ngoài hoặc xây dựng đội ngũ 
online marketing riêng cho cơ sở).

 Riêng đối với hoạt động quảng bá và XTTM tại thị trường quốc tế, các chủ thể OCOP trên 
cơ sở xác định thị trường mục tiêu cần có kế hoạch và lộ trình chuẩn bị chu đáo, bài bản để xúc 

4.2 ĐỀ XUẤT VỚI CÁC CHỦ THỂ OCOP
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tiến, đặc biệt là: nghiên cứu và xác định được yêu cầu thị trường mục tiêu về thị hiếu, tiêu chuẩn 
chất lượng, yêu cầu đóng gói và ghi nhãn, xu hướng bao bì nhãn mác,…Các chủ thể cần chuẩn bị 
tốt năng lực thị trường trước khi tham gia XTTM quốc tế (năng lực về sản lượng, chất lượng sản 
xuất; hồ sơ doanh nghiệp kèm theo các tiêu chuẩn, chứng nhận; kỹ năng trả lời đối tác, kỹ năng 
thuyết trình, kỹ năng sử dụng tiếng nước ngoài của người tham gia,…). 

Ba là, giải pháp về phân phối và tiêu thụ sản phẩm: Các chủ thể sản phẩm OCOP 
cần tập trung vào nhóm giải pháp như: Chủ động cập nhật và hoàn thiện hồ sơ sản 

phẩm theo tiêu chuẩn thị trường đồng thời hoàn thiện các thủ tục đưa sản phẩm vào hệ thống 
phân phối thuận lợi, hợp pháp (sử dụng chữ ký số, sử dụng hóa đơn VAT, hóa đơn điện tử, công 
cụ thanh toán trực tuyến, ...). 

Dựa trên việc xác định thị trường, khách hàng mục tiêu, các chủ thể cần lưu ý chuẩn hóa 
lại chính sách bán hàng theo kênh phân phối và thị trường để bảo đảm sản phẩm có thể đưa vào 
được hệ thống phân phối hiệu quả, khắc phục lỗi thị trường (đặc biệt là chính sách về giá phân 
phối, giá đại lý, giá bán lẻ, chính sách chiết khấu thương mại, thanh toán, vận chuyển, giao nhận, 
đổi trả và bảo hành sản phẩm,...). Ngoài ra, các chủ thể cần chủ động hơn để hợp tác, liên kết với 
tác nhân kinh doanh (nhà phân phối, đại lý, điểm bán lẻ, hệ thống siêu thị, cửa hàng, điểm bán,…) 
các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP trong việc xây dựng kế hoạch hợp tác, chính sách bán 
hàng trên cơ sở các tác nhân cùng có lợi. 

Đối với sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao cần xây dựng kênh phân phối mới, cao cấp với tập 
khách hàng là người có thu nhập cao; phát triển kênh xuất khẩu, phát huy hình thức xuất khẩu 
trực tiếp. Đối với sản phẩm OCOP 3 sao, các cơ sở có thể quan tâm, mở rộng thị trường, kênh phân 
phối truyền thống để tăng cường độ phủ của thị trường, phục vụ tốt hơn tầng lớp khách hàng có 
thu nhập trung bình.  

Tăng cường hiệu quả bán hàng bán hàng trực tuyến qua các công cụ mạng xã hội và sàn 
thương mại điện tử (TMĐT) thông qua việc đồng bộ việc xây dựng công cụ trực tuyến tại cơ sở. 
Đồng thời, chủ thể cần liên kết, hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ (chủ sàn TMĐT hoặc đơn 
vị dịch vụ) để nâng cao kỹ năng chuyên sâu về bán hàng trực tuyến, ví dụ như kỹ năng xây dựng 
video, viết kịch bản, viết nội dung tiếp thị trực truyến, kỹ năng năng mở gian hàng, thiết kế hệ 
thống nhận diện cho gian hàng trực tuyến, kỹ năng quảng cáo từ khóa, chăm sóc gian hàng, xử 
lý đơn hàng,…Các chủ thể cũng có thể xây dựng cơ chế hợp tác để chủ sở hữu các sàn TMĐT trở 
thành đơn vị phân phối hoặc hệ thống bán lẻ sản phẩm OCOP của chủ thể.
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PHẦN THỨ NĂM

KẾT LUẬN

Từ kết quả khảo sát các chủ thể OCOP điển hình, các cơ sở đã có nhiều cách làm sáng 
tạo, hiệu quả trong việc sản xuất, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Đối với kinh nghiệm trong sản xuất và tổ chức sản xuất, cách làm thành công đều xuất phát 
từ thực tế đó là chủ động về nguyên liệu phục vụ sản xuất; liên kết và phát triển vùng nguyên liệu 
theo tiêu chuẩn vừa đảm bảo chất lượng nguyên liệu vừa đảm bảo thu nhập tốt cho người sản 
xuất; ứng dụng quy trình sản xuất chuẩn, sử dụng máy móc thiết bị và dây truyền công nghệ tiên 
tiến, giám sát chất lượng đảm bảo ổn định về số lượng và chất lượng sản phẩm cung ứng; quan 
tâm tới xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD thực chiến theo từng năm và từng hoạt 
động cụ thể để có phương án huy động nguồn lực, đánh giá hiệu quả, rủi ro trước khi quyết định 
triển khai; liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái các sản phẩm có liên quan tới sản phẩm 
OCOP để để nâng cao hiệu quả kinh tế chung, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên 
thị trường. 

Trong quảng bá và xúc tiến thương mại, các chủ thể cần làm tốt công tác xây dựng và 
quảng bá thương hiệu thông qua các giải pháp như: định vị thương hiệu và chiến lược sản phẩm 
trên thị trường để chủ động trong các giải pháp quảng bá, XTTM; xây dựng hệ thống nhận diện 
thương hiệu chuẩn, đồng bộ và phù hợp với thị trường, bao bì nhãn mác có thông tin đầy đủ theo 
quy định, sử dụng tốt hệ thống nhận diện OCOP trên sản phẩm; chú ý tới bảo hộ nhãn hiệu. Để 
XTTM có hiệu quả, các chủ thể đã có những kinh nghiệm tốt trong các nội dung: chủ động trong 
việc tiếp cận các thông tin về XTTM trong nước, quốc tế thông qua các kênh của nhà nước và các 
kênh khác (dự án, tổ chức kinh tế - xã hội); sẵn sàng và chủ động trước các hoạt động XTTM, hội 
chợ như hồ sơ năng lực, sản phẩm, người giới thiệu, kỹ năng tiếp xúc khách hàng, … luôn học tập 
nâng cao kỹ năng tiếp thị; chủ động sớm trong việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và 
xúc tiến thương mại sản phẩm.

Trong tổ chức phân phối và tiêu thụ sản phẩm: Các chủ thể có cách làm riêng, phù hợp với 
chiến lược phát triển để lựa chọn thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu và chiến lược tiếp cận 
khách hàng hiệu quả, chủ động. Đối với mỗi phân khúc thị trường, các chủ thể có các cách khác 
nhau trong việc xác định kênh phân phối (xây dựng điểm bán trực tiếp hay nhà phân phối), hình 
thức bán hàng (bán buôn, bán lẻ). Ngoài ra, nhiều chủ thể đã rất chủ động trong việc áp dụng các 
công cụ số trong bán hàng như áp dụng hệ thống công cụ mạng xã hội, sàn TMĐT, …Đối với thị 
trường quốc tế, các chủ thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau như xuất khẩu trực tiếp (bán cho 
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du khách nước ngoài ở tại Việt Nam), xuất khẩu trực tiếp hoặc áp dụng cả hai hình thức. Đặc biệt, 
các chủ thể phát triển thị trường tốt đều có nhiều kinh nghiệm hay trong việc xây dựng chính 
sách bán hàng hiệu quả như chính sách với nhà phân phối, chính sách đại lý, người bán lẻ. Theo 
các chủ thể, thông qua hoàn thiện chính sách bán hàng, sản phẩm OCOP mới có khả năng vào 
các hệ thống phân phối, đem lại hiệu quả trong bán hàng. 

Từ bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai và cách làm làm hiệu quả của các 
chủ thể OCOP được khảo sát, nhóm nghiên cứu kiến nghị một số giải pháp trong tâm thực 
hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới đó là:

Đối với cơ quan quản lý nhà nước: i) đẩy mạnh công tác truyền thông về ý nghĩa của Chương 
trình và sản phẩm COOP tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế; đẩy mạnh hoạt động quảng 
bá và xúc tiến thương cho sản phẩm OCOP ở thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng thương 
hiệu sản phẩm OCOP ở thị trường quốc tế; iii) tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát 
thực hiện chương trình OCOP ở các địa phương; iv) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 
thúc đẩy chuyển đổi số trong Chương trình OCOP; v) ưu tiên triển khai một số giải pháp trong 
tâm nhằm hỗ trợ nâng cấp chất lượng, xúc tiến và tiêu thụ sản phẩm OCOP cho các chủ thể;  vi) 
hỗ trợ các địa phương phát triển các sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch sinh thái gắn với lợi thế 
vùng miền, làng nghề, văn hóa bản địa; vii) hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ cho Chương trình 
, thực hiện lồng ghép và khai thác hiệu quả nguồn lực cho Chương trình.

Đối với các chủ thể OCOP: Áp dụng sáng tạo, hiệu quả các cách làm hay, bài học tốt của 
các chủ thể thành công vào mô hình thực tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm đã được chứng 
nhận, đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống phân phối hiệu quả
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DANH SÁCH CÁC CHỦ THỂ OCOP KHẢO SÁT

STT  Tỉnh  Tên chủ thể OCOP
1.  Bắc Kạn HTX Tài Hoan (miến)
2.  Bắc Kạn HTX Hương Ngàn (tinh dầu xả, quít)
3.  Bắc Kạn HTX Trần Phú (SP chăn nuôi gà, lợn)
4.  Bắc Kạn HTX Nông nghiệp Tân Thành (bột nghệ)
5.  Bắc Kạn Công ty cổ phần Curcumin (Bột nghệ)
6.  Bắc Kạn HTX Nhung Lũy
7.  Gia Lai  CSSX tinh dầu sả An Thiên
8.  Gia Lai  CTCP Đông Nam dược Gia Lai
9.  Gia Lai  HTXNN và dịch vụ Nam Yang
10.  Gia Lai  HTXNN và dệt thổ cẩm Glar
11.  Gia Lai  CTCP Hạt điều Hải Bình
12.  Gia Lai  Công Ty TNHH MTV Bò khô Huy Vũ Đak Đoa
13.  Quảng Nam HTX Nấm công nghệ cao miền Trung
14.  Quảng Nam HTX Nấm đông trùng hạ thảo Quảng Nam
15.  Quảng Nam Công ty gỗ nghệ thuật Âu Lạc
16.  Quảng Nam Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sosafco
17.  Quảng Nam HTX DVNN, chế biến và KDTH Phước Tuyên
18.  Quảng Nam Hợp tác xã du lịch làng chài Tân Thành
19.  Quảng Nam Công ty TNHH lụa Mã Châu
20.  Đồng Tháp CTCP ARTEX Đồng Tháp (giỏ lục bình)
21.  Đồng Tháp CT TNHH An An Đồng Tháp (Rượu ĐTHT)
22.  Đồng Tháp CT TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp (trái cây sấy)
23.  Đồng Tháp Happy Land Hùng Thi (Du lịch)
24.  Đồng Tháp HTX Đặc sản Đồng Tháp
25.  Đồng Nai CT TNHH cacao Trọng Đức
26.  Đồng Nai CT TNHH Thương mại SX Thuận Hương
27.  Đồng Nai Cơ sở mỹ nghệ Thành Nhân
28.  Đồng Nai HTX NN An Hòa Hưng
29.  Đồng Nai Công ty Cô Ba Chuyên 
30.  Quảng Ninh Công ty TNHH NTSX và CB dược liệu Đông Bắc
31.  Quảng Ninh CTCP Ngọc trai Hạ Long
32.  Quảng Ninh HTX dịch vụ du lịch Vạn Chài Hạ Long
33.  Quảng Ninh CSSX tranh bột điệp Công Tuyến
34.  Quảng Ninh CSSX thuyền nan Nam Hòa
35.  Quảng Ninh HTX Việt Hoàng
36.  Quảng Ninh Công ty TNHH Du lịch làng quê Yên Đức
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