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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống  

truy xuất nguồn gốc” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; 

Căn cứ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 

trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;  

Căn cứ Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 40/2019/QĐ-

UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức 

chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống 

truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (giai đoạn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030); 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp 

dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (viết tắt là Đề án TXNG), cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Mục tiêu 

Cụ thể hóa các nội dung tại Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 05/02/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và 

quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đảm bảo thực 

hiện trong năm 2022 hiệu quả. 
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2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

a) Tham dự tập huấn, trao đổi học tập kinh nghiệm lĩnh vực truy xuất nguồn 

gốc (Tham dự lớp tập huấn lĩnh vực truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; 

Trao đổi, học tập kinh nghiệm lĩnh vực mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc) và tổ 

chức lớp đào tạo, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về áp 

dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (Mã QR, vòng seal bảo 

vệ, điện toán đám mây, tem điện tử và hệ thống phần mềm nhận diện, 

Scan&Check,...) nhằm: 

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức có liên quan, Trung tâm mã số, mã 

vạch quốc gia để tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, công nhận hệ thống và thừa 

nhận kết quả truy xuất nguồn gốc lẫn nhau. 

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá và nâng cao nhận thức về lợi ích của truy 

xuất nguồn gốc, nội dung của Đề án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia, quy định quản lý mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc. 

b) Biên soạn và ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm: Nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan tư vấn xây dựng 

đề cương Sổ tay hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

c) Đào tạo chuyên gia quản lý cho các Sở, ban, ngành có liên quan trong 

việc triển khai xây dựng, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa: Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho công chức tại các cơ quan 

quản lý chuyên ngành liên quan, sẵn sàng nguồn lực triển khai hệ thống truy xuất 

nguồn gốc cho các đối tượng sản phẩm, hàng hóa ưu tiên trên địa bàn tỉnh trong 

năm 2022 và những năm tiếp theo. 

d) Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa của tỉnh: Phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm 

Mã số Mã vạch Quốc gia và các tổ chức có liên quan tư vấn xây dựng hệ thống 

quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh. 

e) Xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số 

sản phẩm đặc trưng, ưu tiên của địa phương: 

- Phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Mã số 

Mã vạch quốc gia triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, quy chuẩn kỹ 

thuật về truy xuất nguồn gốc và tài liệu hướng dẫn áp dụng. 

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng đề cương, lựa chọn các doanh nghiệp tiêu 

biểu xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các nhóm sản 

phẩm, hàng hóa ưu tiên theo yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực và theo yêu cầu của 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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f) Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số doanh 

nghiệp sản xuất sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh như: sản phẩm đặc thù 

của tỉnh, sản phẩm chương trình OCOP,…: 

- Vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh triển khai, áp 

dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để nâng 

cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong khuôn khổ Chương trình quốc 

gia về năng suất, chất lượng. 

- Huy động nguồn lực từ các chương trình, kế hoạch của Bộ, ngành, cơ quan 

liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hóa. 

g) Cập nhật dữ liệu, kiện toàn Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh; 

thực hiện quản lý, kết nối vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa quốc gia: 

Phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Mã số 

Mã vạch quốc gia và các tổ chức có liên quan tư vấn, chuyển giao giải pháp truy 

xuất nguồn gốc đủ điều kiện kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa quốc gia. 

h) Thực hiện thẩm định dữ liệu truy xuất nguồn gốc tại địa phương: 

Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát, thẩm định việc áp dụng hệ thống truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

(Phụ lục Danh mục nhiệm vụ đính kèm) 

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ các nguồn: Ngân sách nhà nước, vốn 

tài trợ trong nước và ngoài nước, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động 

hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện cho nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ: 

Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022 theo Quyết định số 828/QĐ-

UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao dự 

toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 các Sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn 

thể, các hội đặc thù và các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh.  

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện: 111.050.000 đồng (Một trăm mười một 

triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng). 

(Đính kèm biểu chi tiết) 
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3. Đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được giao, 

lập kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách 

nhà nước của đơn vị gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ: là cơ quan đầu mối chủ trì, cùng với các Sở, 

ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

- Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa; các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này cho các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ trì triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu 

chuẩn quốc tế về truy xuất nguồn gốc và tài liệu hướng dẫn áp dụng; 

- Chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân địa bàn tỉnh xây dựng, áp 

dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa trong khuôn khổ chương trình quốc gia; 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng danh 

mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên; nhóm các sản phẩm bắt buộc để 

triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh, ưu tiên thị trường xuất khẩu và yêu 

cầu vệ sinh, an toàn; 

- Chủ trì các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để áp dụng, 

cải tiến hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong 

tỉnh. Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong 

truy xuất nguồn gốc; 

- Phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Mã số 

Mã vạch quốc gia và các tổ chức có liên quan thực hiện tập huấn, đào tạo, tuyên 

truyền, phổ biến văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia và tài liệu hướng dẫn áp dụng về hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các Sở, 

ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tư vấn, chuyển giao giải 

pháp truy xuất nguồn gốc đủ điều kiện kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực 

hiện chi phí và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Công thương, 

Sở Y tế và các ngành, địa phương liên quan rà soát, xây dựng, hoàn thiện và phát 

triển chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản chủ lực và đặc sản của tỉnh, gắn truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; 
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- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch và 

các hoạt động truy xuất nguồn gốc đến các doanh nghiệp, tổ chức thuộc ngành, lĩnh 

vực quản lý để tham gia thực hiện; 

- Triển khai, hướng dẫn các quy định của pháp luật; đào tạo, tập huấn hướng 

dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất 

nguồn gốc đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý; 

- Đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân áp dụng thí 

điểm; phổ biến và nhân rộng áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa thuộc lĩnh vực quản lý; 

- Tham gia triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa theo yêu cầu quản lý của Bộ quản lý chuyên ngành và nhu cầu của doanh 

nghiệp. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, bố trí dự toán, dự án đầu tư và đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà 

nước cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này theo quy định 

của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Ninh Thuận cùng với các cơ quan thông tin đại chúng: Phối hợp các Sở, ban, ngành 

liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền và phổ biến về việc ứng dụng công nghệ 

thông tin về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tới doanh nghiệp, tổ chức và 

người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan tổ chức thực 

hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý; hướng dẫn các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý 

trên địa bàn ứng dụng công nghệ, giải pháp minh bạch thông tin, truy xuất nguồn 

gốc nông, lâm, thủy sản; thực phẩm. 

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc thẩm quyền quản lý các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; 

kinh doanh sản phẩm, hàng hóa nông lâm thuỷ sản, thực phẩm an toàn, rõ ràng về 

nguồn gốc xuất xứ. 

6. Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh: 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa và phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan triển khai các 

nhiệm vụ theo Kế hoạch; 

- Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các hội viên áp dụng hệ thống truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa. 



6 

7. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh: Chủ động xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với 

sản phẩm, hàng hóa của mình theo quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo trung 

thực, kịp thời tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với 

sản phẩm, hàng hóa của mình theo yêu cầu của cơ quan chức năng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời 

phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân nhân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- CT, PCT UBND tỉnh LH; 

- Các cơ quan tại Mục III; 

- Chi cục TCĐLCL; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. ĐN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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