
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 

Nguồn ảnh: Tác phẩm dự thi – Bùi Văn  Vân 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI CHƯƠNG 
TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) GIAI 
ĐOẠN 2018-2020 
 

gày 14/7/2018, tại Bắc Giang, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bắc 
Giang tổ chức Hội nghi toàn quốc triển khai 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 
2018-2020. Phó Thủ tướng chính phủ, Trưởng ban chỉ 
đạo các  Chương trình MTQG- Vương ĐÌnh Huệ chỉ đạo 
chương trình. Chủ trì hội nghị có: Bộ trưởng Bộ nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn- Nguyễn Xuân Cường, Thứ 
trưởng Trần Thanh Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 
Giang- Nguyễn Văn Linh.  
 
Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của các Đại biểu các tổ 
chức quốc tế, đại diện một số Bộ-Ban-Nghành liên quan 
cùng gần 300 đại biểu của các tỉnh thành trên cả nước. 
 
Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho 
biết: Sau 8 năm triển khai Nông thôn mới, toàn quốc đã có 
3.370 xã đạt chuẩn nông thôn mới (37,7%), 53 huyện thị 
xã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt 
chuẩn. Nhiều địa phương đã bước vào giai đoạn xây dựng 
nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Chính 
phủ cũng đã có chỉ đạo về giải pháp xây dựng nông thôn 
mới cấp thôn bản cho những vùng đặc thù, khó khăn. Đây 

có thể xem là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và 
toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới, tạo nên điều 
kiện vô cùng thuận lợi để chúng ta tập trung vào phát 
triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông 
thôn, mặc dù trong đó còn nhiều hạn chế, tồn tại cần khắc 
phục, tháo gỡ. Bộ trưởng khẳng định: Việc Chính phủ phê 
duyệt Chương trình OCOP được đúc kết từ thành công và 
kinh nghiệm của cả quốc tế cũng như trong nước, được 
đánh giá là một giải pháp rất cụ thể, hiệu quả, giúp thúc 
đẩy phát triển nhóm sản phẩm cấp xã, huyện. 
 

 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu khai mặc hội 

nghị. 

N 



 

Trọng tâm của Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 
là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch 
vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các 
thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện, 
góp phần tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn theo hướng 
phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; đồng thời, hạn chế 
và giảm dân số nông thôn di cư ra thành phố, bảo vệ môi 
trường và gìn giữ ổn định xã hội khu vực nông thôn, nhằm 
thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức 
tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới. 
 

 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. 

 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
yêu cầu các Bộ, ngành liên quan khẩn trương ban hành 
văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP, kêu gọi 

các tổ chức tài chính, tín dụng sớm có chương trình tín 
dụng hỗ trợ trực tiếp cho chương trình này.  
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng OCOP là giải 
pháp quan trọng cho tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, 
phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới, động lực 
cho phát triển bền vững của đất nước. Với OCOP, Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ tin tưởng sẽ tác động mạnh mẽ 
tới thương hiệu, chất lượng hàng hoá, dịch vụ nông 
nghiệp Việt Nam.  
 
“OCOP là sản phẩm của địa phương nhưng phải được gia 
tăng giá trị lên tầm quốc gia, toàn cầu; đồng thời chỉ ra 
chủ thể thực hiện là hộ gia đình, hợp tác xã, các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ về 
chính sách" -Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.  
 
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chính quyền, nhà nước 
không thể áp đặt ý chí chủ quan, mệnh lệnh hành chính 
trong sản xuất các sản phẩm OCOP mà phải phát huy 
được tính sáng tạo của mỗi cộng đồng dân cư, mỗi người 
dân trong môi trường kinh tế thị trường.  
 
Cũng như chương trình xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, OCOP là một 
quá trình thực hiện, có điểm khởi đầu nhưng không có 
điểm kết thúc. Sau năm 2020, Chính phủ sẽ tổng kết việc 
thực hiện để tiếp tục triển khai lâu dài. 
 
Để triển khai hiệu quả OCOP, Phó Thủ tướng đề nghị các 
cơ quan báo chí tập trung truyền thông về chương trình; 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng 



 

dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện và đánh giá, xếp hạng 
các sản phẩm OCOP. 
Phó thủ tướng nhắc nhở: Đừng để đề án làm xong để đó, 
hệ thống chính trị phải vào cuộc, chủ động sáng tạo 
phương pháp làm giúp đẩy nhanh hiệu quả OCOP cũng 
như Nông thôn mới đến đời sống nhân dân. Chương trình 

OCOP tạo nên động lực mới cho phát triển kinh tế nông 
thôn, đặc biệt nâng cao đời sống tinh thần vật chất của 
người dân nông thôn… Phó thủ tướng yêu cầu Bộ 
NN&PTNT nhanh chóng ban hành đầy đủ văn bản giúp 
các tỉnh vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả, đồng nhất… 
 

Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế. 
 

LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) 

GIAI ĐOẠN 2018-2020 
 

gày 14/7/2018, tại TP. Bắc Giang đã diễn ra lễ ký 
kết chương trình phối hợp giữa Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới Trung ương và Quỹ phát triển 

Nông nghiệp Quốc tế (IFAD); Hiệp hội hàng thủ công mỹ 
nghệ Việt Nam (VIETCRAFT); Hội doanh nghiệp hàng Việt 
Nam chất lượng cao. 
 
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Chương trình OVOP vùng 
Oita (Nhật Bản), ông Tadashi Uchida chia sẻ: “Phong trào 
Mỗi làng một sản phẩm được khởi xướng từ 1979 ở Nhật 
Bản, hiện nay đã được giới thiệu ở đầy đủ các nước Asean 
tham gia trừ Singapore. Đây là chương trình phát triển 
kinh tế gia đình, phát triển xã hội từ nguồn lực địa 
phương, đã được nghiên cứu và thực hiện trên 40 nước 
trên thế giới. Đây là chương trình góp phần nâng cao lòng 
tự hào của người dân tại địa phương, góp phần xây dựng  

 
 

những miền quê đáng sống và sự ổn định của mỗi nước”.  
 

N 



 

Ông Tadashi Uchida  đánh giá cao tư duy của người dân 
Việt Nam trong việc nhận thức về hiệu quả của chương  
trình cũng như giải pháp thay đổi mà chính phủ Việt Nam 
theo đuổi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ông Tadashi Uchida cho biết thêm: “Với 40 năm kinh 
nghiệm từ sơ khởi và triển khai chương trình Mỗi làng 
một sản phẩm của Nhật Bản, ông Morihiko Hiramasu 
(người sáng lập, đã mất) từng mong muốn trở thành đối 
tác của OCOP Việt Nam trong việc xúc tiến các sản phẩm 
khu vực và thế giới, từ đó, đẩy mạnh phát triển, nâng cao 
thu nhập cho người dân. Tôi tin tưởng với định hướng là 
lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm, đây sẽ là 
bước ngoặt trong phát triển chung của đất nước. Với 
những kinh nghiệm của Nhật Bản với những bài học chất 
lượng, có chọn lọc, Việt Nam sẽ biết cách vận dụng phù 
hợp. Chúng tôi luôn hi vọng, Việt Nam sẽ trở nên phát 
triển hơn, đặc biệt là trong việc xây dựng được những 
miền quê đáng sống.” 

Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 
 

 
 

 
   

Thới Hòa hướng đến xã nông thôn mới kiểu 
mẫu 
 

au khi về đích nông thôn mới (NTM), xã Thới 
Hòa (Trà Ôn) đã tiếp tục nâng chất các tiêu chí 
theo chuẩn mới và tạo nên diện mạo thực sự 

thay đổi so thời điểm công nhận. Hiện, xã đang 
hướng đến mục tiêu xây dựng NTM kiểu 
mẫu. 
 
Theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 
17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về 
xã NTM giai đoạn 2016- 2020, có sự 
thay đổi về tiêu chí bưu điện- được đổi 
tên thành tiêu chí thông tin- truyền 
thông và có thêm chỉ tiêu mới về hệ 
thống loa và ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý điều hành... đã được xã 
nâng chất để giữ vững tiêu chí này. 
 

Về tiêu chí tổ chức sản xuất, trước đây có tên là hình 
thức tổ chức sản xuất. Theo quy định cũ, xã có tổ 
hợp tác hoặc hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu 
quả là đã đạt tiêu chí này. Còn quy định mới yêu 
cầu: xã có HTX hoạt động theo đúng quy định của 
Luật HTX năm 2012 và xã có mô hình liên kết sản 
xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo 

bền vững. 
 
Để đạt quy định mới này, HTX Cam 
sành Phú Nông đã được thành lập 
và đi vào hoạt động khá hiệu quả 
thông qua việc ký kết hợp đồng tiêu 
thụ, phân chia lợi nhuận, vốn hoạt 
động tăng trưởng, giải quyết việc 
làm cho nhiều thành viên, thực hiện 
được chính sách xã hội, nộp thuế và 
giải quyết đầu ra cho sản phẩm chủ 
lực của xã là cam sành với giá mua 
bằng hoặc cao hơn giá thị trường. 

 
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

(Báo Vĩnh Long điện tử) 

 
  

S 

Đời sống ngày càng khấm khá. 



 

 

 

  

 

Nguồn ảnh: Tác phẩm dự thi – Quảng Bá Hải 



 

 
Ruốc Hàu - Đặc sản Vân Đồn 

Hyện Vân Đồn, Quảng Ninh đã nổi tiếng với các sản phẩm từ hàu sữa từ nhiều năm qua. Tại đây, từ sản 

lượng tới diện tích nuôi trồng đang tăng theo từng năm. Điều đó đã đặt ra vấn đề nâng cao giá trị sản phẩm 

thế mạnh của địa phương này, thay vì xuất nguyên con hay tách vỏ. Trong đó, ruốc hàu là một trong những 

sản phẩm nổi tiếng đang được quan tâm phát triển. 

 

Bông tơi, xốp nhẹ là những đặc tính của món ruốc hàu sữa. Theo chia sẻ của chủ cơ sở sản xuất, do hàu là 

động vật nhuyễn thể, không có các thớ thịt dài nên sản phẩm ruốc hàu sẽ được pha trộn thêm một tỷ lệ ruốc 

tôm, thịt nhất định. Việc pha trộn thêm này giúp ruốc hàu tạo độ ngọt, giảm độ tanh mà không cần sử dụng 

phụ gia, hóa chất. Ruốc hàu sau khi đóng hộp sẽ được thanh trùng bằng cách luộc trong thời gian 45 phút ở 

nhiệt độ 100 độ. 

 

Ruốc hàu được sản xuất với điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ gia tăng giá trị của hàu sữa mà 

còn giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn cho bữa ăn của gia đình. Tuy nhiên, việc sản xuất hàu sữa 

thành các sản phẩm còn khá hạn chế do gặp khó khăn trong việc phát triển nhà máy chế biến. 

 

  

 

Trà hoa vàng là một dược liệu quý đang được nhiều địa phương và doanh nghiệp đầu tư hàng 
chục tỷ để phát triển và kinh doanh nhưng sản phẩm vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng biết 
đến. Để giúp người tiêu dùng biết đến các sản phẩm chất lượng từ trà hoa vàng của các doanh 
nghiệp Việt. 

Với những giá trị to lớn về mặt dược liệu, trà hoa vàng cho giá trị kinh tế cao. Hiện nay trên thị trường 

trà hoa vàng tươi có giá từ 1 đến 1,3 triệu đồng/kg, trà khô giá từ 14-15 triệu đồng/kg. Nhận thấy những 

giá trị to lớn cả về mặt dược liệu và kinh tế, nên nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ ngoài việc 

khai thác hoa trên rừng đã mạnh dạn đầu tư trồng loại cây này trên đất vườn của gia đình bằng giống 

bản địa, với tổng diện tích hiện nay khoảng hơn 140ha. Và thực tế đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

nhiều gia đình đã giảm nghèo, vươn lên làm giàu từ cây trà hoa vàng... 

 

 
Trà hoa vàng 



 

  

Nguồn ảnh: Tác phẩm dự thi – Ngô Công Hoàng 



 

 

                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa 

Tại sao cây táo lại nở hoa 

Sao rãnh nước trong veo đến thế?” 
Nguồn: Phố ta – Lưu Quang Vũ 

SỰ  TÍ CH ĐỰỜ NG VỀ  NHÀ   

Nguồn: Người Bến Tre 

CỦA BÁC TÁM THẢNH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bác Tám Thảnh năm nay đã 65 tuổi sinh sống ở một vùng quê thanh bình miệt đất phương nam. Bác có 5 người con này đều đã lớn khôn và 

rời quê lên thành phố lập nghiệp để lại mảnh ruộng 10 công mênh mông cho ba mẹ coi ngó qua ngày vui tuổi già. 

 

Cách đây 2 năm, bác nảy ra ý tưởng trồng hoa 10 giờ dọc con đường chia đôi thửa ruộng mà cũng là lối vào nhà để tránh cỏ dại mọc đầy rồi 

làm sạt mất con đường bê tông bác đã tốn kém xây dựng. Trải qua biết bao mùa mưa nắng, từ nhiệm vụ cao cả con đường đã là tình yêu, là 

niềm vui nho nhỏ của gia đình bác và người dân trong vùng. Ai trong xóm đi qua cũng ngoái nhìn cái rùi đi, khách xa có lạc lối đến cùng 

chụp cái hình làm kỉ niệm. 

 

Đây cũng là nơi bác hay ngồi hàn huyên cùng bác gái, cũng là view nhậu nên thơ cùng hàng xóm láng giềng.  

Bác có dự tính sẽ phủ tiếp những thảm hoa quanh be ruộng để vừa diệt cỏ mà vừa đẹp làng quê. 
Nguồn: Lộp Bộp 

Nguồn: Người Bến Tre 



 

  

SÀ C XÀNH TRỀ N MÍỀ N ĐÀ T ÀNH HU NG

ới những điều kiện tự nhiên thuận lợi,  kể từ năm 1994 

cây cà phê được đưa vào phát triển rộng rãi thay thế cho 

cây khoai, sắn. Xã Tân Hợp là một trong những địa 

phương có diện tích trồng cà phê  lớn nhất huyện  Hướng Hóa, mô 

hình câu lạc bộ nông dân điển hình là nơi người dân giúp nhau 

trồng trọt.  

Trên những quả đồi cà phê không chỉ có những cựu chiến binh, 

những người trung tuổi mà còn có cả những thanh niên. Anh 

Nguyễn Phước An đã tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Huế, 

không chọn cách lập nghiệp ở một vùng đất mới anh quyết định 

về quê. Anh cho biết: “Tôi thấy ở quê hương tôi có nhiều điều 

kiện để phát triển, hiện tại gia đình tôi có trồng 2ha cà phê, thu 

nhập bình quân khoảng 20tr/1ha.” 

Người ra đi đã trở lại, vùng đồi núi hoang vu hôm nào nay đã tràn 

ngập màu xanh. Khoảng 325 héc ta cà phê tại xã Tân Hợp đã 

mang đến cho các hộ gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi 

năm. Ông Lê Hoài Trỉnh – Xã Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị, 

cho biết: “Làm ăn phát đạt, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo bà con ai 

cũng phấn khởi.” 

Chiến tranh đã lùi xa, đất đã nở hoa. Cây cối đã thắm xanh trên 

những hố bom tọa độ, miền đất anh hùng hồi sinh, rạng rỡ những 

nụ cười vui. 
Nguồn: VTV24 -  Miền Quê đáng sống 
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Nguồn ảnh: Gody.VN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: MyVN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 

 Nhà B9, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

☏ Tel: +84-24 -3733 5386 

☎ Fax: +84-24 -3734 3597 

 Email: nongthonmoi@mard.gov.vn 

www.nongthonmoi.gov.vn 

www.newcountryside.gov.vn 

tel:+84
http://www.nongthonmoi.gov.vn/
http://www.newcountryside.gov.vn/


 

 


