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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA 
CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ VÀO CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM 

Vũ Văn Đoàn1, Trịnh Văn Tuấn1 và Bùi Quang Duẩn1

TÓM TẮT
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu 

nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới. Đây là Chương trình được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kinh nghiệm từ phong trào 
OVOP của Nhật Bản, Chương trình OTOP của Thái Lan và Chương trình OCOP của tỉnh Quảng Ninh. Chủ thể 
tham gia thực hiện Chương trình gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng 
ký kinh doanh. Trong đó, hợp tác xã là chủ thể được ưu tiên, khuyến khích tham gia Chương trình. Tuy nhiên, đánh 
giá hiện trạng tham gia của các hợp tác xã tại Hà Nam, Nghệ An và Quảng Trị năm 2019 cho thấy, do gặp nhiều 
nhiều khó khăn nên các hợp tác xã và sản phẩm của hợp tác xã chưa đạt kết quả cao khi tham gia Chương trình này. 
Để tăng cường sự tham gia của hợp tác xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tư vấn, hỗ trợ các 
hợp tác xã nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP, hướng dẫn, thực hiện các hoạt động 
xúc tiến thương mại nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. Các cơ quan cấp trung ương và các địa phương tiếp tục ban 
hành các cơ chế chính sách cụ thể để thực hiện những giải pháp nhằm tạo ra được các sản phẩm hàng hóa có giá 
trị, được thị trường đón nhận, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, đưa sản phẩm OCOP thành hàng hóa có 
thương hiệu, có chất lượng và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Bài viết này tổng hợp một số kết quả hiện trạng 
tham gia, khó khăn gặp phải và đề xuất giải pháp tăng cường sự tham gia của hợp tác xã vào Chương trình OCOP.

Từ khóa: Hợp tác xã, chương trình mỗi xã một sản phẩm, sự tham gia, giải pháp

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 

2018 - 2020 (gọi tắt là Chương trình OCOP) được 
Chính phủ ban hành dựa trên cơ sở học hỏi phong 
trào OVOP Nhật Bản và kinh nghiệm đi trước của 
một số quốc gia cũng như rút kinh nghiệm từ mô 
hình thí điểm đầu tiên ở Quảng Ninh (Chính phủ, 
2018). Đây là chương trình phát triển kinh tế khu 
vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia 
tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban 
hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định 
hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch 
vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản 
phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng 
dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây 
dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá 
sản phẩm, tín dụng. Trọng tâm của Chương trình 
OCOP 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 thực 
hiện. Trong đó các Hợp tác xã (HTX) được Chương 
trình xác định là chủ thể sản xuất được ưu tiên và 
khuyến khích tham gia. Kết quả đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP ở một số tỉnh trong 2 năm 2018 
và 2019 đã chỉ ra rằng có nhiều sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ của các HTX được công nhận đạt tiêu chuẩn 
sản phẩm OCOP từ hạng 3 sao trở lên. Bên cạnh 
đó, cũng có nhiều HTX gặp khó khăn, hạn chế khi 
tham gia Chương trình dẫn đến nhiều sản phẩm 
hàng hóa, dịch vụ có lợi thế của khu vực nông thôn 
chưa được công nhận là sản phẩm OCOP để giúp 
nâng cao uy tín chất lượng, tham gia các hoạt động 
xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ do Trung ương 
và địa phương tổ chức. Vì vậy việc nghiên cứu và 
đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia 
Chương trình OCOP cho các HTX sẽ góp phần thực 
hiện Chương trình OCOP Việt Nam đạt được mục 
tiêu, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, tạo 
việc làm và nâng cao thu nhập trong xây dựng nông 
thôn mới.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính là các HTX sản xuất 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở khu vực nông thôn. 
Đây là các HTX có sản phẩm tham gia thi đánh giá, 
phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu có sử dụng một số phương pháp thu 

thập tài liệu, thông tin dưới đây:
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- Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp: Thu thập  
các báo cáo tổng kết, số liệu thống kê, văn bản chính 
sách, bài viết, báo cáo chuyên đề, báo cáo nghiên cứu 
có liên quan về kinh nghiệm huy động sự tham gia 
của các HTX vào Chương trình mỗi làng, xã một sản 
phẩm trên thế giới, sự tham gia của các HTX, nhu 
cầu tham gia, những khó khăn, hạn chế của HTX 
khi tham gia Chương trình OCOP Việt Nam. 

- Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp: Thông 
qua phỏng vấn trực tiếp các cán bộ chuyên môn 
cấp tỉnh, huyện, đại diện các HTX tham gia chương 
trình OCOP tỉnh Hà Nam, Nghệ An, Quảng Trị: 
03 đại diện Chi cục Phát triển Nông thôn; 15 đại 
diện các Phòng (Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Kinh tế); 10 HTX đã tham gia chương trình 
OCOP năm 2019. Những thông tin chính được thu 
thập là tỷ lệ chủ thể tham gia Chương trình là HTX 
so với các đối tượng chủ thể khác, tỷ lệ số lượng sản 
phẩm của HTX được công nhận đạt tiêu chuẩn sản 
phẩm OCOP, nguyên nhân chưa đạt tiêu chuẩn, khó 
khăn và hạn chế khi tham gia Chương trình OCOP.

- Phương pháp tổng hợp thông tin: Sau khi thu 
thập, thông tin được xử lý và tổng hợp bằng nhiều 
công cụ như: bảng biểu, sơ đồ, đồ thị phục vụ phân 
tích thông tin.

- Phương pháp phân tích thông tin: Dựa vào ý 
kiến đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước địa 
phương, lãnh đạo các HTX, thông tin tổng hợp được 
phân tổ, phân tích thống kê mô tả và tiến hành so 
sánh nhằm chỉ ra được hiện trạng, nguyên nhân cản 
trở để đề xuất giải pháp thúc đẩy các HTX tham gia 
Chương trình OCOP.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tham gia 
chương trình mỗi làng một sản phẩm của các HTX 
tại Thái Lan

Từ năm 2001 Thái Lan bắt đầu triển khai phong 
trào “Mỗi xã một sản phẩm” (OTOP) để phát triển 
sản phẩm gắn với chương trình mục tiêu xóa đói giảm 
nghèo của Chính phủ. Chương trình OTOP hướng 
đến làm cho cộng đồng địa phương vững mạnh hơn, 
cộng đồng tự giúp đỡ lẫn nhau và cũng như sẽ tạo ra 
việc làm, tăng thu nhập bằng việc sử dụng các nguồn 
lực địa phương, sáng kiến địa phương để phát triển 
các dịch vụ, sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng yêu 
cầu của thị trường cả trong và ngoài nước và tạo ra 
mạng lưới cửa hàng bán sản phẩm OTOP như trung 
tâm phân phối, cửa hàng bán sản phẩm, ….

Năm 2012 có 36.092 nhà sản xuất (11.204 hộ, 
24.327 nhóm hộ và 561 doanh nghiệp, HTX) tạo ra 

71.739 sản phẩm thuộc các lĩnh vực đăng ký tham 
gia vào chương trình OTOP. Trong đó,  thực phẩm 
18.400, đồ uống 2.465, vải và may mặc 17.196, nội 
thất, trang trí và lưu niệm 25.813 và thảo dược 
7.865 sản phẩm. Giá trị bán sản phẩm OTOP cũng 
tăng qua các năm. Năm 2001, giá trị bán hàng của các 
sản phẩm OTOP đạt 8 triệu USD, thì đến năm 2008 
đạt 2.590 triệu USD, đóng góp tích cực vào tổng thu 
nội địa khu vực nông thôn (Anh Tuấn, 2012).

Như vậy có thể thấy rằng, qua hơn 18 năm hoạt 
động chương trình OTOP của Thái Lan cơ bản đã 
đạt được những thành công nhất định. Sự tham gia 
vào cuộc của cộng đồng địa phương trong việc phát 
triển sản phẩm, tạo ra những sản phẩm ngày càng 
chất lượng để đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. 
Những cam kết và hỗ trợ của Chính phủ Thái Lan 
thông qua các chính sách, hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ 
kiến thức, cách thức quản lý và công nghệ cho cộng 
đồng. Sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp 
trong việc hỗ trợ xúc tiến thương mại sản phẩm 
OTOP để tạo ra giá trị ra tăng cho sản phẩm.

Những kết quả thành công của chương trình 
OTOP có một phần đóng góp không nhỏ của các 
HTX cho chương trình. HTX nông nghiệp ở Thái 
Lan có 3 vai trò chính trong quá trình tham gia vào 
chương trình OTOP: HTX hỗ trợ chính phủ xây 
dựng các nhóm nghề nghiệp để sản xuất các sản 
phẩm theo tiêu chuẩn OTOP; Phát triển, cải tiến 
sản phẩm của HTX đáp ứng theo tiêu chuẩn OTOP; 
Và hỗ trợ tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm 
OTOP. Cụ thể: 

(1) Hỗ trợ xây dựng các nhóm nghề nghiệp để 
sản xuất các sản phẩm theo tiêu chuẩn OTOP. 
HTX nông nghiệp ở Thái Lan hỗ trợ để thành lập 
các nhóm nghề nghiệp gồm chính những thành 
viên của HTX và vợ/hoặc chồng của thành viên để 
tạo thêm công việc cho hộ. Các nhóm nghề nghiệp 
được hỗ trợ đào tạo để sản xuất sản phẩm và dịch vụ 
đáp ứng tiêu chuẩn OTOP để tăng thu nhập và chất 
lượng cuộc sống. Hiện có khoảng 2000 nhóm nghề 
nghiệp thuộc khu vực HTX tham gia vào chương 
trình OTOP và sản xuất nhiều loại sản phẩm khác 
nhau để bán ra ngoài thị trường.

(2) Phát triển, cải tiến sản phẩm của HTX và các 
nhóm nghề nghiệp đáp ứng theo tiêu chuẩn OTOP: 
Đặc điểm của HTX ở Thái Lan là năng động, họ luôn 
tìm tòi, cải tiến những sản phẩm và dịch vụ hiện có 
để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và luôn thay đổi 
của thị trường. Do vậy những sản phẩm tham gia 
chương trình OTOP của HTX hay của các nhóm 
nghề nghiệp trong HTX luôn đảm bảo chất lượng và 
được người tiêu dùng ưa chuộng.
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(3) Hỗ trợ tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm 
OTOP: Thành công lớn nhất của HTX tại Thái Lan là 
hỗ trợ cho thành viên trong việc tiêu thụ sản phẩm. 
Để có thể tiêu thụ hết sản phẩm của hộ xã viên HTX 
ở Thái Lan thực nhiều hoạt động khác nhau như 
tham gia hội trợ triển lãm, quảng cáo sản phẩm trên 
mạng internet, phát triển mạng lưới trung tâm bán 
hàng, đầu tư xây dựng các khu chế biến để tạo ra sản 
phẩm cuối cùng.

3.2. Thực trạng sự tham gia của các HTX trong 
chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020

Trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới,, 
để được công nhận là xã nông thôn mới, xã cần đạt 
19 tiêu chí, trong đó tiêu chí số 13 quy định “Có tổ 
hợp tác hoặc HTX hoạt động có hiệu quả” (Chính 
phủ, 2009). Tiêu chí này được sửa đổi thành “Xã có 
HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX 
năm 2012” (Chính phủ, 2016). Đối với xã nông thôn 
mới kiểu mẫu, là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, có ít nhất 02 HTX kiểu mới liên kết làm ăn 
có hiệu quả (Chính phủ, 2018).

Đến cuối tháng 9/2018, cả nước có hơn 21.506 
HTX đang hoạt động với hơn 6,6 triệu thành viên 

và 2,4 triệu lao động làm việc thường xuyên. Tổng 
số vốn điều lệ của các HTX hơn 35.000 tỷ đồng và 
tổng tài sản hơn 83.000 tỷ đồng. Năm 2012, tỷ trọng 
hệ thống HTX đóng góp vào GDP Việt Nam là 12% 
thì đến năm 2018 chỉ còn khoảng 7% (khá thấp nếu 
so với trung bình thế giới từ 15% đến 30%). Trong 
lĩnh vực nông nghiệp, đến hết năm 2018, cả nước 
có 13.856 HTX. Trong giai đoạn 2003 - 2018, số 
HTX nông nghiệp tăng 5.769 HTX (thành lập mới 
9.391 HTX, giải thể 3.643 HTX, 21 HTX chuyển từ 
phi nông nghiệp sang). Đa số các HTX hoạt động 
tổng hợp (49,47%). Còn lại là các HTX hoạt động 
theo chuyên ngành với lĩnh vực trồng trọt có số 
lượng lớn nhất, tiếp đó là chăn nuôi và thủy sản 
và thấp nhất là diêm nghiệp (Liên minh HTX Việt 
Nam, 2018).

Tham gia trong Chương trình OCOP, HTX là 
đối tượng được ưu tiên hơn so với các chủ thể sản 
xuất khác (hộ gia đình, tổ hợp tác, công ty TNHH và 
công ty cổ phần). Trong tiêu chí chấm điểm cho loại 
hình tổ chức sản xuất - kinh doanh, nếu chủ thể sản 
xuất là HTX thì tiêu chí này sẽ được điểm số cao hơn 
từ 1 - 2 điểm so với điểm số chấm cho các đối tượng 
chủ thể sản xuất khác (Chính phủ, 2019).

Bảng 1. Tiêu chí chấm điểm loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh tham gia Chương trình OCOP 

TT Đối tượng chủ thể tham gia Chương trình OCOP Số điểm

1 q Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh
 của tổ trưởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân 1 Điểm

2 q Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp của cộng 
đồng địa phương < 51% 2 Điểm

3 q HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần  có vốn góp 
của cộng đồng địa phương ≥ 51% 3 Điểm

Nguồn: Chính phủ, 2019.

Mặc dù là đối tượng được ưu tiên nhưng tỷ lệ 
HTX tham gia Chương trình OCOP năm 2019 tại 
Hà Nam, Nghệ An và Quảng Trị thấp hơn so với các 
đối tượng chủ thể sản xuất khác. Trong số 11 chủ 
thể sản xuất có sản phẩm được công nhận đạt tiêu 
chuẩn OCOP của tỉnh Hà Nam năm 2019, có duy 

nhất 1 HTX, chiếm tỷ lệ 9,09% tổng số chủ thể sản 
xuất tham gia. Ở hai tỉnh Nghệ An và Quảng Trị, tỷ 
lệ chủ thể sản xuất là HTX cao hơn so với Hà Nam 
nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với chủ thể sản xuất là 
công ty, doanh nghiệp. 

Bảng 2. Số lượng chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP năm 2019

Chủ thể sản xuất Hà Nam Nghệ An Quảng Trị
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

Hợp tác xã 1 9,09 10 29,41 3 21,43
Công ty, doanh nghiệp 3 27,27 14 41,18 6 42,86
Hộ gia đình, tổ hợp tác 7 63,64 10 29,41 5 35,71

Tổng 11 100 34 100 14 100
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thu thập, 2020.
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Theo quy định, trong mỗi năm một chủ thể 
có thể đăng ký nhiều sản phẩm tham gia Chương 
trình OCOP. Trung bình số lượng sản phẩm tham 
gia Chương trình OCOP năm 2019 của mỗi công 
ty, doanh nghiệp cao hơn nhiều so với số lượng của 
HTX. Tại Hà Nam, có 1 HTX tham gia Chương trình 
với 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, 
nhưng với chỉ 3 công ty, doanh nghiệp tham gia đã 

có 8 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn sản 
phẩm OCOP. Tương tự tại Nghệ An, số lượng HTX 
tham gia và số sản phẩm được công nhận đạt tiêu 
chuẩn OCOP là 10 HTX và 12 sản phẩm, còn đối 
với nhóm chủ thể là công ty và doanh nghiệp, các 
số liệu này lần lượt là 14 công ty, doanh nghiệp và 
26 sản phẩm OCOP. 

Bảng 3. Số lượng sản phẩm của các chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2019

Chủ thể sản xuất Hà Nam Nghệ An Quảng Trị
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

Hợp tác xã 2 11,11 12 25,00 3 15,79
Công ty, doanh nghiệp 8 44,44 26 54,17 9 47,37
Hộ gia đình, tổ hợp tác 8 44,44 10 20,83 7 36,84

Tổng 18 100 48 100 19 100
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thu thập, 2020.

Các sản phẩm OCOP sẽ được đánh giá thông qua 
thi đánh giá, phân hạng theo 3 cấp (cấp huyện, cấp 
tỉnh, cấp quốc gia) để xếp loại, phân hạng từ 1 đến 
5 sao (tương đương từ 0 đến 100 điểm). Trong đó, 
sản phẩm  3-5 sao cấp huyện sẽ tiếp tục được đánh 

giá cấp tỉnh, sản phẩm 5 sao cấp tỉnh tiếp tục được 
đánh giá cấp quốc gia. UBND cấp tỉnh là cơ quan có 
quyền công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 
từ 4 sao trở xuống. Điều đó có nghĩa là sản phẩm 
OCOP 4 sao là hạng sản phẩm cao nhất của cấp tỉnh.

Bảng 4. Số lượng sản phẩm OCOP và Tỷ lệ sản phẩm OCOP 4 sao năm 2019

Chủ thể sản xuất

Hà Nam Nghệ An Quảng Trị
Số sản 
phẩm 
OCOP

Tỷ lệ (%) sản 
phẩm OCOP 

4 sao

Số sản 
phẩm 
OCOP

Tỷ lệ (%) sản 
phẩm OCOP 

4 sao

Số sản 
phẩm 
OCOP

Tỷ lệ (%)sản 
phẩm OCOP 

4 sao
Hợp tác xã 2 11,11 12 4,17 3 5,26

Công ty, doanh nghiệp 8 22,22 26 25,00 9 5,26
Hộ gia đình, tổ hợp tác 8 11,11 10 2,08 7 0,00

Tổng 18 44,44 48 31,25 19 10,53
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thu thập, 2020.

So với sản phẩm của các công ty, doanh nghiệp, 
tỷ lệ sản phẩm OCOP 4 sao của các HTX tại Hà Nam 
và Nghệ An cũng thấp hơn. Tỷ lệ sản phẩm OCOP 
4 sao của các HTX và công ty, doanh nghiệp tại Hà 
Nam lần lượt là 11,11% và 22,22% tổng số sản phẩm 
được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2019. Sự 
chênh lệch về tỷ lệ này ở Nghệ An là lớn hơn nhiều, 
tỷ lệ sản phẩm OCOP 4 sao của HTX chỉ là 4,17%, 
trong khi của các công ty, doanh nghiệp đạt 25% 
tổng sản phẩm OCOP.

Từ những phân tích trên cho thấy, các HTX có 
gặp khó khăn khi tham gia chương trình OCOP dẫn 
đến sản phẩm của HTX đạt tiêu chuẩn 4 sao theo 
các tiêu chí chấm điểm công nhận sản phẩm OCOP 
chiếm tỷ lệ thấp.

3.3. Một số khó khăn, hạn chế của các HTX tham 
gia trong chương trình OCOP

Bên cạnh các khó khăn chung về năng lực quản lý, 
tổ chức hoạt động, xây dựng và triển khai kế hoạch 
kinh doanh, khi tham gia Chương trình OCOP các 
HTX gặp một số khó khăn chính sau:

- Đây là Chương trình mới, chưa có hướng dẫn 
thực hiện và tham gia đầy đủ nên các HTX thiếu 
thông tin, chưa hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, 
lợi ích, các bước tham gia của chương trình nên 
chưa tự nguyện tham gia hoặc không sẵn sàng tham 
gia nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm để đánh giá, phân 
loại sản phẩm các cấp.
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- HTX chưa thể tự hoàn thiện, nâng cấp ngay sản 
phẩm để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm 
OCOP các cấp. Nguyên nhân là do sản phẩm của 
HTX còn thiếu nhiều tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh 
giá, xếp hạng sản phẩm. Yêu cầu kinh phí nâng cấp 
sản phẩm để đáp ứng các tiêu chí (chế biến đa dạng 
chủng loại, sử dụng bao bì, nhãn mác, truy xuất, 
phân tích kiểm nghiệm để công bố và kiểm soát chất 
lượng,…) lớn, vượt quá nguồn lực có thể huy động 
và khả năng đầu tư của HTX.

- Yêu cầu bắt buộc có giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện sản xuất đối với nhóm sản phẩm thảo dược, 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định mới nhất 
hoặc các sản phẩm mới khó đáp ứng. Theo quy định 
tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018, các 
cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đạt 
yêu cầu đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo 
tiêu chuẩn GMP). Để có chứng nhận GMP, yêu cầu 
các cơ sở sản xuất kinh doanh cần có hồ sơ đầy đủ 
về con người (có bằng cấp liên quan), trang thiết bị 
chế biến, chiết xuất phù hợp, bố trí mặt bằng nhà 
xường phù hợp... để nộp lên Bộ Y tế thẩm định và 
cấp phép. Việc đầu tư kinh phí để đáp ứng đúng quy 
định này là rất lớn. Vì vậy, đây là quy định gây khó 
khăn cho các HTX đã có truyền thống sản xuất lâu 
năm nhưng quy mô nhỏ, ít vốn. Thực tế đây là các 
sản phẩm có truyền thống, có lợi thế của một số địa 
phương (Nghệ An, Quảng Trị) với nhiều chủ thể sản 
xuất tham gia sản xuất kinh doanh.

- Yêu cầu chứng nhận bảo vệ môi trường chưa 
cụ thể, phù hợp cho từng sản phẩm/nhóm sản 
phẩm. Tùy theo quy mô sản xuất, mức độ gây ảnh 
hưởng đến môi trường, các chủ thể sản xuất tham 
gia chương trình OCOP cần xây dựng báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, 
kế hoạch bảo vệ môi trường... Trên thực tế, hầu hết 
các HTX dừng lại ở việc áp dụng một số giải pháp 
bảo vệ môi trường (biogas, ủ phân vi sinh, thu gom 
nước thải...) nhưng chưa xây dựng đề án bảo vệ môi 
trường, kế hoạch bảo vệ môi trường...  

- Một trong những khó khăn lớn nhất mà các 
HTX đang gặp phải là hoạt động xúc tiến thương 
mại cho sản phẩm của mình. Do thiếu kiến thức, 
kỹ năng và kinh phí thực hiện dẫn đến HTX khó 
khăn trong chưa quan tâm đến đăng ký nhãn hiệu, 
thiết kế hệ thống nhận diện quảng bá để làm công cụ 
phục vụ xúc tiến thương mại sản phẩm. Mặt khác, 
một số hoạt động xúc tiến thương mại vẫn theo cách 
truyền thống như trước đây đó là đưa sản phẩm 
đi tham gia các hội chợ triển lãm. Vì vậy hiệu quả 

đạt được chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của 
chủ thể sản xuất. Trong thời gian tới cần đa dạng 
các hình thức quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng 
cường quảng cáo trên truyền hình, mạng xã hội; 
đẩy mạnh các hoạt động liên kết tổ chức mạng lưới 
điểm giới thiệu, phân phối đồng bộ các sản phẩm 
OCOP gắn với điểm du lịch, trung tâm thương mại, 
nhà ga, bến tàu; tổ chức hội nghị kết nối cung cầu 
sản phẩm OCOP giữa các chủ thể sản xuất với hệ 
thống siêu thị, nhà phân phối; xây dựng các website 
quảng cáo, phân phối sản phẩm OCOP chung cấp 
tỉnh, quốc gia, thúc đẩy hoạt động thương mại sản 
phẩm OCOP trên sàn giao dịch điện tử...

3.4. Một số giải pháp tăng cường sự tham gia của 
HTX vào chương trình OCOP 

Để tăng cường sự tham gia của các HTX vào 
Chương trình OCOP, chúng tôi đề xuất một số giải 
pháp sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng các kênh 
truyền thông khác nhau để tuyên truyền cho các chủ 
thể sản xuất và HTX hiểu rõ mục tiêu, nội dung, vai 
trò của Chương trình OCOP và tự nguyện đăng ký 
tham gia.

- Tập huấn, đào tạo tăng cường năng lực cho ban 
lãnh đạo HTX các kỹ năng xây dựng và thực hiện kế 
hoạch kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm, kỹ 
năng marketing, xúc tiến thương mại và xây dựng 
liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm.

- Tập huấn, đào tạo tăng cường năng lực cho các 
HTX về áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất, sơ chế, 
chế biến; quy trình quản lý chất lượng tiên tiến; ghi 
chép thông tin sản xuất và tiêu thụ giúp xây dựng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc.

- Tư vấn, hướng dẫn các chủ thể sản xuất nói 
chung và các HTX nói riêng hoàn thiện thủ tục 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, xây dựng và 
công bố chất lượng sản phẩm.

- Tư vấn, hỗ trợ các HTX nâng cấp, hoàn thiện 
sản phẩm thông qua các chính sách, chương trình, 
đề tài, dự án (nông thôn mới, giảm nghèo, liên kết, 
hỗ trợ sản xuất, khuyến công...) đang được thực hiện 
trên địa bàn các tỉnh. Các hoạt động can thiệp cần 
tập trung vào hỗ trợ các HTX: Tăng cường sơ chế, 
chế biến, phân loại, tạo thêm giá trị gia tăng cho sản 
phẩm; Thiết kế và thử nghiệm sử dụng hệ thống 
nhận diện sản phẩm: Logo, tờ rơi, standee, biển hiệu, 
biển quảng cáo, thiết kế gian hàng trưng bày, bao bì, 
nhãn mác, tem truy xuất…
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- Hướng dẫn, hỗ trợ HTX thực hiện các hoạt 
động xúc tiến thương mại thông qua: Tổ chức hội 
nghị khách hàng; Tổ chức hoặc tham gia hội chợ 
triển lãm sản phẩm OCOP thường niên; Quảng cáo 
trên các phương tiện thông tin đại chúng khác nhau; 
Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; 
Xây dựng website quảng bá, giới thiệu HTX và sản 
phẩm OCOP của HTX; Xây dựng kênh quảng bá 
và giới thiệu sản phẩm OCOP của HTX trên các 
trang mạng xã hội (Facebook, Youtube…); Giới 
thiệu sản phẩm OCOP của HTX trên các kênh bán 
hàng online, sàn giao dịch điện tử như: shopee.vn, 
sendo.vn, gcaeco.vn…

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Chương trình OCOP là Chương trình có nhiều 

ý nghĩa trong xây dựng nông thôn mới vì giúp phát 
triển các tổ chức kinh doanh, nòng cốt là các hợp tác 
xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn chặt với tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, phát triển các làng nghề, sản 
xuất các sản phẩm truyền thống dựa trên tài nguyên, 
bản sắc, sự sáng tạo của người dân địa phương 
nhằm gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trong 
nước cũng như tham gia vào các chuỗi giá trị xuất 
khẩu ra nước ngoài cho các sản phẩm ở nông thôn 
Việt Nam.

Mặc dù là đối tượng ưu tiên nhưng HTX gặp khó 
khăn khi tham gia Chương trình. Nguyên nhân là do 
nguồn lực của các HTX (năng lực tổ chức hoạt động 
và quản lý, trang thiết bị, máy móc, nguồn vốn) hạn 
chế dẫn việc nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm theo 
tiêu chí chấm điểm, đánh giá để được công nhận 
là sản phẩm OCOP chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy 
các tiêu chí về xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất 
lượng, tạo thêm giá trị gia tăng, xúc tiến thương mại 
sản phẩm, bảo vệ môi trường trong sản xuất đạt 
được thấp, tỷ lệ sản phẩm được công nhận sản phẩm 
OCOP 4 sao thấp.

Để giúp các HTX giải quyết khó khăn, một số giải 
pháp cần triển khai thực hiện là: Tăng cường công 
tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn; Tư vấn, hỗ trợ 
các HTX nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm theo tiêu 
chuẩn sản phẩm OCOP; Hướng dẫn, hỗ trợ HTX 
thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nâng 
cao giá trị sản phẩm OCOP.

4.2. Đề nghị
Việc tham gia chương trình OCOP là cơ hội tốt 

để các HTX nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng 
khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thiện 
chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm, nâng cao thu nhập cho thành viên HTX.

Tuy nhiên, để các HTX tham gia chương trình 
OCOP phát huy hiệu quả cần có các cơ chế chính 
sách cụ thể từ trung ương đến địa phương để thực 
hiện những giải pháp nhằm tạo ra được các sản 
phẩm hàng hóa có giá trị, được thị trường đón nhận, 
nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, đưa sản 
phẩm OCOP thành hàng hóa có thương hiệu, có chất 
lượng và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Bên 
cạnh đó, các địa phương cũng cần tăng cường quan 
tâm, có cơ chế hỗ trợ các HTX hoàn thiện nâng cấp 
bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm, 
tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và 
ngoài tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ 
sản phẩm. Bên cạnh đó, dựa trên đăng ký của HTX, 
cần định hướng phát triển để nâng hạng sản phẩm 
đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh lên cao hơn.
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17/10/2016 Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã 
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
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hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản 
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nghị lần thứ 9 Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam khóa V.

Anh Tuấn, 2012. Thái Lan phát triển có hiệu quả kinh tế 
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Current status and solutions to improve the participation 
of cooperatives in  One Commune, One Product program 

Vu Van Doan, Trinh Van Tuan, Bui Quang Duan 
Abstract 
One Commune,  One Product program (OCOP Program) contributes to economic restructuring, improving 
living standards and income for people and effectively implementing the criteria group “Economy and production 
organization” in the set of national criteria for new rural communes. The program was built on the basis of combining 
experiences from Japanese OVOP movement, OTOP Program of Thailand and OCOP Program of Quang Ninh 
Province. Participants of the Program include small and medium-sized enterprises, cooperatives, cooperative 
groups, registered production households, in which cooperatives are the priority subjects and encouraged to 
participate in the Program. However, the assessment of the current state of cooperatives in Ha Nam, Nghe An and 
Quang Tri in 2019 showed that due to many difficulties, cooperatives and cooperative products had not achieved 
high results when participating in this Program. To enhance the participation of cooperatives, it is necessary to 
promote the propaganda, training, training, consulting, supporting cooperatives to upgrade and perfect products 
according to OCOP product standards, instructions, carrying out trade promotion activities to enhance the value of 
OCOP products. Central and local agencies continue to promulgate specific policies and mechanisms to implement 
solutions to create valuable products that are well received and improve the quality of OCOP products, turn OCOP 
products into branded, quality and safe products for consumers. This article summarizes some results of the current 
situation of participation, difficulties and propose solutions to enhance the participation of cooperatives in the 
OCOP Program.
Keywords: Cooperatives, one commune one product program, participation, solutions
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Người phản biện: PGS. TS. Đào Thế Anh
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ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG
GIẢM ĐAU NGOẠI BIÊN TRÊN MÔ HÌNH GÂY ĐAU QUẶN BỤNG 

BẰNG ACID ACETIC  CỦA BÀI THUỐC LY-HKP
Nguyễn Ngọc Huỳnh Trân1, Nguyễn Phạm Tuấn1, Nguyễn Hoàng Thái1 

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện đánh giá tính an toàn và hiệu quả giảm đau ngoại biên của bài thuốc viêm xoang, 

làm tiền đề cho quá trình sản xuất các sản phẩm có khả năng hỗ trợ và điều trị bệnh. Cao chiết bài thuốc LY-HKP 
được thực hiện theo phương pháp ngâm ngấm kiệt với dung môi cồn và phương pháp sắc với dung môi nước. Kết 
quả nghiên cứu độc tính cấp cho thấy, cao chiết nước (VXN) của bài thuốc LY-HKP với liều tối đa trên chuột nhắt 
trắng là 40 g/ kg thể trọng chuột có phân suất tử vong là 0% sau 14 ngày uống. Cao chiết cồn (VXC) của bài thuốc 
LY-HKP trên chuột nhắt trắng liều cao nhất không gây chết chuột (LD0) và liều thấp nhất gây chết 100% chuột thí 
nghiệm (LD100) của cao VXC lần lượt là 4 g/kg và 12 g/kg sau 14 ngày uống. Kết quả nghiên cứu giảm đau ngoại biên, 
cao chiết nước (VXN) và cao chiết cồn (VXC) của bài thuốc LY-HKP với liều lượng 300 mg/kg và 625 mg/kg cho 
hiệu quả tác dụng làm giảm số lần đau quặn bụng ngoại biên bằng acid acetic. 

Từ khóa: Bài thuốc LH-HKP, độc tính cấp, acid acetic, chuột, liều lượng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo thống kê của Tạp chí Y sĩ gia đình Hoa Kỳ 

năm 2002, viêm mũi xoang là một trong những bệnh 
thường gặp nhất ở các phòng khám bệnh tai mũi 
họng, chiếm tỷ lệ 13,5% trong cộng đồng. Riêng ở 
Việt Nam, theo thống kê của Viện Dịch tễ học, số 

người mắc  bệnh viêm xoang  chiếm trên 20% dân 
số năm 2015, trong đó người mắc bệnh viêm xoang 
mãn tính  chiếm tỷ lệ khá lớn, hơn 68% trong số 
người bị viêm xoang (Bộ Y tế, 2009). Hiện nay ở 
Việt Nam, viêm xoang được xem là bệnh lý phổ biến, 
chiếm khoảng 25 - 30% tổng số các bệnh nhân đến 


