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KẾ HOẠCH 

Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc  

trên địa bàn huyện Phù Cừ giai đoạn 2023-2030 

 

Căn cứ Kế hoạch số 197 ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh về triển khai, 

áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2022-2030; 

Căn cứ Công văn số 78/SKHCN-TĐC ngày 15/02/2023 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND 

ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên. 

UBND huyện Phù Cừ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai, áp dụng 

hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện Phù Cừ giai đoạn 2023-2030 cụ 

thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá thông qua các hình thức: hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo cho các bên liên quan. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc, 

kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá, giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết 

kiệm thời gian, nhân lực, chi phí quản lý. 

Đảm bảo chất lượng, tính an toàn và công khai, minh bạch các thông tin 

của sản phẩm, hàng hoá trên thị trường; tăng cường giám sát, góp phần xây 

dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp 

phục vụ hội nhập quốc tế đối với các sản phẩm, hàng hoá được sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn huyện. 

Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thuỷ sản, 

thực phẩm,... của huyện đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hoá quốc gia. 

2. Yêu cầu 

Các nhiệm vụ triển khai kế hoạch phải đảm bảo quy định, tính khoa học 

thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực hiện của huyện và có sự tham 

gia của các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nhằm 

thực hiện hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của Kế hoạch. 

Đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản 

phẩm, hàng hoá trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản về truy 

xuất nguồn gốc. 
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II. Mục tiêu 

1. Giai đoạn 2023-2025 

Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đào tạo, tập huấn, phổ biến, hướng 

dẫn văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn lỹ thuật về truy xuất nguồn 

gốc; việc triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hoá cho các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn huyện. 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu đạt 50% các tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện đang hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc lĩnh vực nông lâm thuỷ sản, giống cây trồn, vật nuôi, thực phẩm được đào 

tạo, tập huấn hướng dẫn kiến thức về hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các 

tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ triển khai, áp dụng, cập 

nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho trên 50% sản phẩm chủ lực, sản phẩm 

OCOP và các sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng thiết yếu (được đóng gói sẵn) thuộc 

các lĩnh vực theo hướng dẫn của bộ, ngành chức năng đáp ứng yêu cầu của tiêu 

chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu 

truy xuất nguồn gốc được cập nhật lên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hoá quốc gia theo quy định. 

2. Giai đoạn 2026-2030 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn các đơn vị tham gia 

đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng 

các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế cho 100% các tổ chức, doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá. 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu hỗ trợ triển khai, áp 

dụng, cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho 100% sản phẩm chủ lực, sản 

phẩm OCOP và các sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng thiết yếu (được đóng gói sẵn) 

thuộc các lĩnh vực theo hướng dẫn của bộ, ngành chức năng đáp ứng yêu cầu 

của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc. 

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được cập nhật lên Cổng thông tin truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia theo quy định. 

III. Nhiệm vụ và giải pháp 

1. Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ 

truy xuất nguồn gốc 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

về lợi ích, tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá thông 

qua các hội nghị, hội thảo, trang thông tin điện tử và các kênh thông tin khác. 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai, phổ biến các 

văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất 

nguồn gốc; khảo sát hiện trạng tình hình thực hiện truy xuất nguồn và chia sẻ 

kinh nghiệm áp dụng các giải pháp, công nghệ truy xuất nguồn gốc đang áp 

dụng tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Tổ chức tổ chức các lớp 
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đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các 

cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan;  Tổ chức tư vấn hướng 

dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu thực hiện truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; tập huấn triển khai truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hoá thống nhất theo quy định, đảm bảo kết nối với Cổng thông tin 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia. 

2. Triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá 

Phối hợp với các sở ngành của tỉnh hướng dẫn triển khai, áp dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc đối với một số các HTX sản xuất các sản phẩm tiêu 

biểu và sản phẩm OCOP của huyện; Hướng dẫn các tổ chức, HTX, doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã sử dụng mã số, 

mã vạch trên địa bàn huyện triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hoá. 

3. Tăng cường, hợp tác trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc 

Tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về truy xuất do Sở 

Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành tổ chức; Tạo điều kiện thuận lợi cho sản 

phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong và ngoài nước. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị có liên quan 

để triển khai các nội dung của Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND 

huyện để ban hành các văn bản quản lý, tài liệu hướng dẫn cụ thể về truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn và 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc nhằm giúp tổ chức, doanh 

nghiệp và cá nhân nâng cao nhận thức, lợi ích của việc trển khai áp dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc, đồng thời giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, nhận biết hàng thật, hàng giả. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra và xử lý vi 

phạm hành chính trong hoạt động truy xuất nguồn gốc đối với các tổ chức, 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của 

pháp luật. 

Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn triển khai các giải pháp quản lý, kỹ thuật công nghệ truy xuất nguồn 

gốc nhằm đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi, kết nối dữ liệu truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hoá của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện với 

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia. 

Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác 

định danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trong điểm ưu tiên thuộc trách nhiệm, 

lĩnh vực quản lý để triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 

theo hướng dẫn của các sở ngành và theo nhu cầu của các HTX, doanh nghiệp. 
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Định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở 

Khoa học và công nghệ kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu 

quả Đề án “Duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy 

xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm sản và thuỷ sản đảm bảo an toàn thực 

phâtm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025” ban hành kèm theo 

Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan xác định danh mục sản phẩm, nhóm sản 

phẩm trong điểm ưu tiên thuộc trách nhiệm, lĩnh vực quản lý để triển khai xây 

dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo hướng dẫn của các sở ngành 

và theo nhu cầu của các HTX, doanh nghiệp. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý, kiểm tra và 

xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động truy xuất nguồn gốc đối với các tổ 

chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá thuộc lĩnh vực 

quản lý theo quy định của pháp luật. 

Định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp báo cáo UBND huyện 

(qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) kết quả triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý. 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin 

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền văn bản pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và ứng dụng công nghệ 

thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá trên cổng thông tin điện tử 

của huyện.  

Định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp báo cáo UBND huyện 

(qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 

Kế hoạch này. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh, huyện trong việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này. 

Phối hợp với các phòng liên quan của huyện xác định danh mục sản 

phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên thuộc trách nhiệm, lĩnh vực quản lý để 

triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo hướng dẫn của 

sở, ngành và theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp. 

Định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp báo cáo UBND huyện 

(qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 

Kế hoạch này. 

5. Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện 

Khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống truy 

xuất nguồn gốc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá. Đồng 

thời tích cực triển khai các nội dung trong Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 

30/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, 
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doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 

2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 

hàng hoá trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030, UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Sở Khoa học và Công nghệ (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP HĐND-UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Thủy 
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