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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

                   Vũ Quang, ngày       tháng    năm 2020              

        

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 

trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2020 - 2025 

định hướng đến năm 2030 
 

 

 

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy 

xuất nguồn gốc; Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND 

tỉnh về một số chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020 - 2025 và 

những năm tiếp theo; Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND, 

Kế hoạch 385/KH-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang ban hành Kế hoạch triển khai, áp dụng 

và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025, 

định hướng đến năm 2030 với những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

- Nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 

hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) trên địa bàn 

huyện về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

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

- Đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn 

huyện để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay và nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa 

trên địa bàn huyện; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân và 

sức khỏe người tiêu dùng. 

- Hỗ trợ, tư vấn, khuyến khích các tổ chức, cá nhân chủ động áp dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh nhằm nhận diện và truy xuất được nguồn gốc các sản phẩm, trong đó chú 

trọng sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của huyện, tỉnh. Từ đó nâng cao giá 

trị, khả năng cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn huyện với thị trường 

trong nước và quốc tế. 

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

phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức, tạo sự chuyển biến 



 
 

 

 

sâu rộng về nhận thức đối với truy xuất nguồn gốc.  

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Giai đoạn 2020 - 2025 

- Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về 

lợi ích và tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; 

- Triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, 

nhóm sản phẩm hàng hóa theo quy định quản lý ngành, lĩnh vực và theo yêu cầu 

của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Phát triển ít nhất 50%  tổ chức, cá nhân 

hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ áp dụng hệ thống truy 

xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo khả 

năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của tổ chức, 

cá nhân trong nước và quốc tế. Trước mắt tập trung vào các sản phẩm OCOP của 

huyện; 

- Triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương và quốc 

gia liên quan và tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ triển 

khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

b) Giai đoạn 2025 - 2030 

- Tăng cường hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

- Phấn đấu 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có liên quan được 

tập huấn, đào tạo kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất 

nguồn gốc. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân 

về các hoạt động truy xuất nguồn gốc 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về lợi ích, tầm quan trọng của truy xuất 

nguồn gốc, các nội dung của Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ , Nghị quyết 215/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Kế hoạch thông qua các hội nghị, hội thảo, trang thông tin điện tử và 

các phương tiện truyền thông trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về truy xuất 

nguồn gốc và sử dụng Cổng truy xuất nguồn gốc cho các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh có liên quan. 

- Triển khai, phổ biến áp dụng các văn bản, quy định pháp luật, các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn quốc gia, quốc tế và tài liệu hướng dẫn hệ thống truy xuất nguồn 

gốc. 

2. Phối hợp triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh 

- Phối hợp điều tra, khảo sát nhu cầu truy xuất nguồn gốc của tổ chức, cá 



 
 

 

 

nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xây dựng hệ 

thống và đăng ký sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên Cổng 

thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh, gắn với việc sử dụng 

mã số, mã vạch.  

- Hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ, đưa ra lưu thông trên thị trường đối với những 

sản phẩm, hàng hóa đã xây dựng hệ thống và sử dụng tem truy xuất nguồn gốc 

thông qua các hội chợ, triển lãm trong tỉnh và hội chợ các tỉnh, thành phố. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế & Hạ tầng: 

a) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 

100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 

215/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Lợi ích và tầm quan trọng của 

việc truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm, hàng hóa. 

b) Bố trí cán bộ đầu mối tiếp nhận, soát xét thông tin đăng ký của các tổ 

chức, cá nhân thuộc trách nhiệm quản lý trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hóa của tỉnh. 

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành:  

- Đề xuất, lựa chọn sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên và bắt 

buộc triển khai truy xuất nguồn gốc; 

- Giám sát việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa phương. 

d) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát nhu cầu truy xuất 

nguồn gốc của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

đ) Vận động, giới thiệu, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện 

tham gia xây dựng hệ thống và sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa được công bố trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

của tỉnh; 

2. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối 

Nông thôn mới huyện: 

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia chương trình OCOP 

trên địa bàn thực hiện việc xây dựng hệ thống và sử dụng tem truy xuất nguồn gốc 

thống nhất và được công bố trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa của tỉnh. 

3. Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện tốt công tác truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Định kỳ đăng tải kết quả 

thực hiện Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND trên địa bàn huyện và tài liệu 

hướng dẫn thực hiện trên cổng thông tin điện tử của huyện để các cơ sở sản xuất, 



 
 

 

 

kinh doanh biết thực hiện. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 100/QĐ-

TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 215/2020/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 

18/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 

215/2020/NQ-HĐND; các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; lợi ích và tầm quan 

trọng của việc truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm, hàng hóa thông qua hệ 

thống truyền thanh cơ sở. 

- Phối hợp với các ban ngành cấp huyện thực hiện khảo sát nhu cầu truy 

xuất nguồn gốc của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

5. Chế độ thông tin, báo cáo 

 Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã thị trấn chịu trách 

nhiệm báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh, sở Khoa học và Công nghệ theo quy định. Trong quá trình 

triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh kịp 

thời phản ánh về UBND huyện để được hướng dẫn xử lý. 

 Trên đây là Kế hoạch Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 

gốc trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến năm 2030, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Phòng KTHT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, UBND; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Bùi Khắc Bằng 
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