
DANH SÁCH CÁC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ KHOA HỌC 

TT 
Tên đề tài,  chương 

trình   
Cơ quan chủ trì 

Cơ quan tham 

gia 

Thời gian 

hợp tác  
Nội dung chính của hợp tác đối với 

Chuyên ngành (tháng, năm 

bắt đầu, kết 

thúc) 

1 

Nghiên cứu, xây dựng 

Lập đề án mỗi xã, 

phường một sản phẩm 

tỉnh Thái Nguyên 

Văn phòng điều 

phối các mục tiêu 

quốc gia về xây 

dựng NTM tỉnh 

Thái Nguyên 

Đại Học Nông 

Lâm Thái 

Nguyên 

  
 Xây dựng đề án mỗi xã phường một sản 

phẩm tỉnh Thái Nguyên 

2 
Xây dựng bộ tài liệu đào 

tạo OCOP 

VPĐP các mục 

tiêu quốc gia về 

XDNTM 

Đại Học Nông 

Lâm Thái 

Nguyên 

11/2019 - 

12/2019 

Xây dựng bộ tài liệu đào tạo, tập huấn 

chương trình mỗi xã phường một sản 

phẩm cho đối tượng cán bộ quản lý, chủ 

thể OCOP cấp quốc gia 

3 

Nghiên cứu, xây dựng đề 

án hỗ trợ xây dựng nông 

thôn mới cấp thôn, bản 

của các xã đặc biệt khó 

khăn khu vực biên giới, 

vùng núi của tỉnh Cao 

Bằng 

VPĐP các mục 

tiêu quốc gia về 

XDNTM 

Đại Học Nông 

Lâm Thái 

Nguyên 

12/2019 - 

12/2019 

- Xây dựng đề án Hỗ trợ xây dựng nông 

thôn mới cấp thôn bản đặc biệt khó khăn 

của 9 huyện biên giới tỉnh Cao Bằng để 

trình Thủ tướng Chính phủ ký 

4 

Triển khai thực hiện phát 

triển sản phẩm OCOP 

huyện Vị Xuyên, giai 

đoạn 2019 - 2025, tầm 

nhìn 2030 

Phòng Nông 

nghiệp và PNT 

huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang 

Đại Học Nông 

Lâm Thái 

Nguyên 

2019 

Khảo sát, lập đề án chương trình OCOP, 

đào tạo tập huấn, tham quan học tập kinh 

nghiệm, tư vấn, đánh giá, chuẩn hóa sản 

phẩm OCOP trên địa bàn huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019 - 

2025, tầm nhìn đến 2030 



5 

Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm giai đoạn 

2018 - 2020, định hướng 

đến năm 2030 của tỉnh 

Cao Bằng 

Văn phòng điều 

phối các mục tiêu 

quốc gia về xây 

dựng NTM tỉnh 

Cao Bằng 

Khoa 

KT&PTNT 

8/2019 - 

10/2019 

Xây dựng đề án mỗi xã phường một sản 

phẩm tỉnh Cao Bằng 

6 

Thực hiện đào tạo, tập 

huấn Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm huyện 

Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình 

Phòng NN&PTNT 

huyện Kỳ Sơn, 

Hòa Bình 

Khoa 

KT&PTNT 

7/2019 - 

8/2019 

Đào tạo, tập huấn Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa 

Bình 

7 

Nghiên cứu, xây dựng 

Lập đề án mỗi xã, 

phường một sản phẩm 

tỉnh huyện Tủa Chùa 

tỉnh Điện Biên  

Phòng Nông 

nghiệp và PNT 

huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 

Khoa 

KT&PTNT 

11/2019 - 

12/2019 

Xây dựng đề án mỗi xã phường một sản 

phẩm huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên 

8 

Tư vấn hoàn thiện sản 

phẩm rượu ngô Sán Chí 

của HTX DVNN Tả 

Lủng – Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) năm 2019 

HTX DV NN Tả 

Lủng 

Khoa 

KT&PTNT 
2019 

Tư vấn hoàn thiện sản phẩm rượu Ngô 

Sán Chí của HTX DVNN Tả Lủng 

9 

Tư vấn hoàn thiện sản 

phẩm mật ong bạc hà 

Tấn Dũng của HTX Tấn 

Dũng – Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) năm 2019 

UBND thị trấn 

Mèo Vạc – tỉnh 

Hà Giang 

Khoa 

KT&PTNT 
2019 

Tư vấn hoàn thiện sản phẩm mật ong bạc 

hà Tấn Dũng 



10 

Tư vấn hoàn thiện sản 

phẩm thịt bò khô Mèo 

Vạc của HTX Tấn Dũng 

– Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) 

năm 2019 

UBND xã Pả Vi – 

huyện Mèo Vạc 

Khoa 

KT&PTNT 
2019 Tư vấn hoàn thiện sản phẩm thịt bò khô  

11 

Dịch vụ tư vấn hoàn 

thiện hồ sơ đánh giá và 

phân hạng sản phẩm 

OCOP tỉnh Phú Thọ năm 

2020 

Chi Cục phát triển 

nông thôn tỉnh 

Phú Thọ 

Khoa kinh tế & 

PTNT 
2020 

Tư vấn hoàn thiện 25 sản phẩm điểm của 

tỉnh Phú Thọ dự thi OCOP cấp huyện, 

cấp tỉnh 

12 

Tư vấn thực hiện chương 

trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

Chi cục Phát triển 

nông thôn Ninh 

Bình 

Đại Học Nông 

Lâm Thái 

Nguyên 

2020 Tư vấn chuyển hóa hồ sơ OCOP 

13 

Tư vấn thực hiện chương 

trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

Chi cục PTNT tỉnh 

Hải Dương 

Khoa kinh tế & 

PTNT 
2019 - 2020 Tư vấn chuyển hóa hồ sơ OCOP 

14 

Tư vấn thực hiện chương 

trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) trên địa 

bànhuyện Đông Anh, Hà 

Nội 

Phòng kinh tế 

huyện Đông Anh 

Đại Học Nông 

Lâm Thái 

Nguyên 

2020 Tư vấn chuyển hóa hồ sơ OCOP 

15 

Tư vấn thực hiện chương 

trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) trên địa 

bàn huyện Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 

Phòng NN huyện 

Than Uyên 

Khoa kinh tế & 

PTNT 
2020-2021 Tư vấn chuyển hóa hồ sơ OCOP 

 



 


