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Kon Tum, tháng 12 năm 2021 1

Tham gia đầy đủ,
đúng giờ

Lắng nghe và
chia sẻ ý kiến

Không sử dụng điện thoại hoặc
vui lòng chuyển chế độ im lặng
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NỘI DUNG CHÍNH

1. GIỚI THIỆU VỀ QUYẾT ĐỊNH 100/QĐ-TTg VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRUY
XUẤT NGUỒN GỐC

2. TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

3. MÃ SỐ MÃ VẠCH THEO GS1

4. QR CODE

5. THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TRONG NÔNG NGHIỆP,
THỰC PHẨM

6. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

7. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

3

Quyết định số 100/QĐ-TTg
ngày 19/01/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt
đề án triển khai, áp dụng và
quản lý hệ thống truy xuất
nguồn gốc

QUYẾT ĐỊNH SỐ 100/QĐ-TTg
VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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MỤC
TIÊU
TỔNG
QUÁT

01
Hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về TXNG

02
Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TXNG phục vụ hội
nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý
nhà nước

03 Nâng cao nhận thức xã hội, các cơ quan, tổ chức và
doanh nghiệp về TXNG

Đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin TXNG của
sản phẩm, hàng hóa trên thị trường

04

ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

5

ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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§ Rà soát các văn bản quy định về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi
phạm về TXNG.

§ Xây dựng, ban hành tối thiểu 05 tiêu chuẩn quốc gia, 01 quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về TXNG.

§ Triển khai, áp dụng hệ thống TXNG với nhóm hàng hóa nông lâm thủy sản,
thực phẩm, thuốc chữa bệnh.

§ Xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản
phẩm, hàng hóa quốc gia.

Mục tiêu đến năm 2020

ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

7

§ Hoàn thiện cơ bản hệ thống các văn bản quy định về quản lý, triển khai áp
dụng và xử lý vi phạm về TXNG.
§ Xây dựng, ban hành tối thiểu 30 tiêu chuẩn quốc gia, 02 quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về TXNG, tài liệu hướng dẫn cho từng nhóm sản phẩm cụ thể.
§ Tối thiểu 30% doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực SXKD dịch vụ sử dụng mã số,

mã vạch có hệ thống TXNG áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.
§ Hoàn thiện, nâng cấp Cổng thông tin TXNG quốc gia, kết nối 100% hệ thống

TXNG các bộ, cơ quan liên quan và ít nhất 70% đơn vị cung cấp giải pháp tại
Việt Nam.

Mục tiêu đến năm 2025

ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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§ Hoàn thiện Cổng thông tin TXNG quốc gia.

§ Hoàn thiện hệ thống quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm,
hàng hóa trong nước và quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030

ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

9

Các nhiệm vụ trọng tâm

ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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§ Chuỗi cung ứng: hệ thống các tổ chức và quá trình kinh doanh có liên
quan đến việc sản xuất, phân phối và duy trì sản phẩm.

§ Truy xuất nguồn gốc: hoạt động giám sát, xác định được một đơn vị
sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm
của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân
phối và kinh doanh.

§ Hệ thống truy xuất nguồn gốc: bao gồm hoạt động định danh sản
phẩm, thu thập và lưu trữ thông tin về trạng thái của sản phẩm theo
thời gian, địa điểm nhằm quản lý thông tin về chất lượng và an toàn
của sản phẩm.

Định nghĩa

TCVN 12850:2019
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC – YÊU CẦU CHUNG

11

§ Vòng đời sản phẩm: toàn bộ quá trình từ khi sản phẩm ra đời đến khi
loại bỏ.

§ Phần tử dữ liệu chính: dữ liệu thể hiện chính xác những gì xảy ra
trong một bước của quá trình sản xuất, kinh doanh, phản ánh được các
thông tin về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Định nghĩa

TCVN 12850:2019
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC – YÊU CẦU CHUNG
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§ ‘Một bước trước – một bước sau’: bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện
công đoạn trước và sau trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với một sản
phẩm.

§ ‘Sẵn có của phần tử dữ liệu chính’: dữ liệu phải được thu thập, lưu trữ và
cập nhật kịp thời trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng.

§ ‘Minh bạch’: đạt yêu cầu về tính minh bạch dữ liệu về khách hàng, bên cung
ứng, sản phẩm ...

§ ‘Có sự tham gia đầy đủ các bên TXNG’: phải có sự tham gia đầy đủ các bên
TXNG của tổ chức.

Nguyên tắc chung

TCVN 12850:2019
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC – YÊU CẦU CHUNG

13

Dữ liệu TXNG bao gồm:
“Ai, Cái gì, Ở đâu,  Khi nào, Tại

sao”

TCVN 12850:2019
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC – YÊU CẦU CHUNG
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Bối cảnh TXNG

Thực phẩm bẩn,
không rõ nguồn gốc

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

15

Bối cảnh TXNG

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Bối cảnh TXNG

Mỹ phẩm không rõ
nguồn gốc

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

17

Bối cảnh TXNG

Đồ chơi trẻ em
không rõ nguồn gốc

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Bối cảnh TXNG

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

19

Khái niệm
Định nghĩa của GS1:

TXNG	là khả năng truy ngược lại lịch sử,	các áp dụng/hoạt
động/sự kiện hoặc địa điểm của một đối tượng

Dữ liệu truy xuất:
“Ai, Cái gì, Nơi nào,
Khi nào, Tại sao”
(5W: Who, What,
Where, When, Why)

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Khái niệm

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

21

Khái niệm

Truy xuất nguồn gốc:
Hoạt động giám sát, xác định được một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ
qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế
biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh.
Hệ thống truy xuất nguồn gốc
Hệ thống bao gồm hoạt động định danh sản phẩm, thu thập và lưu trữ
thông tin về trạng thái của sản phẩm theo thời gian, địa điểm nhằm quản
lý thông tin về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

(TCVN	12850:2019 – Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc)

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Mục tiêu

1 Đáp ứng yêu cầu của thị trường / khách hàng

2
Giúp người tiêu dùng xác thực thông tin về sản phẩm,
doanh nghiệp sản xuất nhanh chóng, chính xác

3 Giúp doanh nghiệp khẳng định sự minh bạch, xây dựng
hình ảnh, tăng khả năng cạnh tranh

4 Giúp cơ quan quản lý nhanh chóng phát hiện hàng giả,
hàng nhái, hàng kém chất lượng

5 Đáp ứng các quy định của quốc tế và quốc gia nhập khẩu

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

23

Lợi ích đối với doanh nghiệp

§ Phù hợp quy định quốc gia và quốc tế (đặc biệt là EU, Nhật, Mỹ
...) giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh.

§ Tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng: thông tin minh bạch
giúp họ tin tưởng hơn về sản phẩm.

§ Là công cụ Marketing mạnh mẽ: giúp doanh nghiệp quảng bá
sản phẩm, xây dựng thương hiệu.

§ Phòng chống và phát hiện hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

§ Quản lý thông tin sản xuất nội bộ.

§ Truy vấn và thực hiện thu hồi, xử lý nhanh chóng các sản phẩm
kém chất lượng.

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Lợi ích đối với cơ quan quản lý Nhà nước

§ Quản lý được nguồn gốc của sản phẩm
trên thị trường.

§ Chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém
chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất
xứ tràn vào thị trường.

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

25

Lợi ích đối với người tiêu dùng

§ Truy xuất được nguồn gốc sản phẩm thông
qua tem dán trên sản phẩm bằng điện thoại
thông minh có kết nối internet.

§ Phân biệt sản phẩm an toàn, có nguồn gốc
xuất xứ rõ ràng để yên tâm chọn mua.

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Phương pháp TXNG

Phương
pháp TXNG

Phương pháp
truuyền thống

Phương pháp
điện tử

Phương pháp
kết hợp

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

27

Phương pháp TXNG

Ưu điểm:
- Đơn giản, dễ thực hiện.
- Thích hợp với trình độ
sản xuất thấp hay quy
mô nhỏ.
- Kinh phí đầu tư thấp.

Nhược điểm:
- Khả năng truy xuất bị hạn
chế, chậm và thiếu chính xác
- Thông tin dễ bị sai lệch, khó
kiểm soát.
- Hệ thống tổ chức quản lý, lưu
trữ hồ sơ cồng kềnh, phức tạp
kém hiệu quả.

PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Phương pháp TXNG

Ưu điểm:
- Khả năng truy xuất nhanh và chính xác.
- Khả năng lưu trữ thông tin lớn, không bị
hạn chế.
- Dễ dàng nhập dữ liệu và tìm kiếm dữ
liệu, đơn giản khi sử dụng.
- Quản lý tập trung trên quy mô lớn
- Khai thác tốt dữ liệu sẽ tạo giá trị gia
tăng do doanh nghiệp

Nhược điểm:
- Chi phí đầu tư ban đầu cao: mua thiết
bị, phần mềm để nhập và liên kết các dữ
liệu với nhau.
- Đòi hỏi trình độ quản lý cao.
- Phải có giải pháp bảo mật thông tin phù
hợp.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỬ

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

29

Phương pháp TXNG

Ưu điểm:
- Linh hoạt trong lựa chọn công
nghệ và giải pháp cho từng
công đoạn sản xuất.
- Kinh phí đầu tư ít tốn kém.

Nhược điểm:
- Có thể có sự gián đoạn về các
thông tin cần truy xuất nên cần
phải tốn thời gian để tập hợp lại
tất cả thông tin liên quan.

PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Thực trạng TXNG

2002 01/20112005 2018

Điều 18 Luật số 178/2002/EC
của Liên Minh EU quy định
“Việc truy xuất nguồn gốc thực
phẩm được thiết lập ở tất cả các
giai đoạn sản xuất, chế biến và
phân phối”.

Liên minh Châu Âu
(EU)

Yêu cầu các lô hàng nhập
khẩu phải có khả năng truy
xuất nguồn gốc khi gặp sự cố
về chất lượng.

Hàn Quốc, Nhật,
Singapore

Ban hành Luật Hiện đại hóa An
toàn thực phẩm (FSMA - Food
Safety Modernization Act),
trong đó yêu cầu tăng cường
theo dõi, truy vết, lưu trữ hồ sơ
đối với thực phẩm nguy cơ cao.

Hoa Kỳ

Quy định trái cây Việt Nam nhập
khẩu chính ngạch vào Trung Quốc
phải đảm bảo truy xuất nguồn gốc
vùng trồng, một số trái cây phải dán
tem truy xuất.

Trung Quốc

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

31

Thực trạng TXNG

Tổ chức phải lưu
giữ thông tin dạng
văn bản cần thiết
để có thể truy xuất
nguồn gốc.

Hệ thống truy xuất nguồn
gốc phải xác định được
nguyên vật liệu từ các
nhà cung cấp và xác định
được lộ trình phân phối
của sản phẩm cuối cùng.

Có một hệ thống hiệu
quả để nhận diện và tách
biệt tất cả  các  sản  phẩm
được  chứng nhận và
không được chứng nhận
GLOBAL G.A.P

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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1

2
3

4

5

Thực trạng TXNG

Luật An toàn thực phẩm số
55/2010/QH12

Mục 4 về TXNG thực phẩm,

thu hồi và xử lý đối với thực

phẩm không đảm bảo an toàn.

Văn bản hợp nhất
01/VBHN-BNNPTNT

Ban hành năm 2018 hợp nhất

Thông tư quy định về truy

xuất nguồn gốc, thu hồi và xử

lý thực phẩm nông lâm sản

không bảo đảm an toàn

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT
Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc

lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 100/QĐ-TTg
năm 2019

Về phê duyệt Đề án triển khai,

áp dụng và quản lý hệ thống

truy xuất nguồn gốc do Thủ

tướng Chính phủ ban hành

Thông tư 25/2019/TT-BYT
Quy định về truy xuất nguồn gốc

sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực

quản lý của Bộ Y tế.

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

33

Thực trạng TXNG

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Thực trạng TXNG

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

35

Thực trạng TXNG

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Giải pháp TXNG

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

37

Giải pháp TXNG

Ưu điểm Nhược
điểm

Người tiêu dùng sử dụng
miễn phí

Đa dạng công nghệ

Nhiều đơn vị cung cấp giải
pháp Chưa xác định rõ trách

nhiệm

Người dùng cài cặt cùng
lúc nhiều phần mềm

Dữ liệu không tập trung,
mỗi đơn vị có cơ sở dữ
liệu giới hạn

Chưa chuẩn hoá về nội
dung

Ưu điểm

Hạn chế

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Mô hình cổng thông tin TXNG

Cổng thông tin quốc gia
TXNG

Hệ thống truy xuất vệ tinh của bộ
ngành, địa phương

Hệ thống TXNG của doanh nghiệp lớn

Nhà sản xuất
Nhà phân phối, bán lẻ

Thị trường xuất khẩu
Nhà cung cấp giải pháp TXNG

Các cơ quan quản lý

App tiêu dùng, tra cứu, v.v.

Doanh nghiệp

Đơn vị cung cấp dịch vụ (Bệnh viện, nhà hàng, v.v.)

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Mô hình quản lý dữ liệu TXNG quốc gia

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng

TỔNG QUAN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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QĐ số
45/2002/QĐ
-TTg quản
lý Nhà nước
về MSMV

Luật ATTP số
55/2010/QH12

Thông tư
03/2011/TT-
BNNPTNT và
Thông tư số
74/2011/TT-
BNNPTNT

Thông tư
48/2013/TT-
BNNPTNT về
ATTP thủy sản
xuất khẩu

Nghị định
80/2013/NĐ-CP
xử phạt VPHC
trong lĩnh vực
tiêu chuẩn đo
lường và chất
lượng sản
phẩm, hàng hóa

Nghị định
119/2017/NĐ-
CP xử phạt
VPHC trong lĩnh
vực tiêu chuẩn
đo lường và chất
lượng sản phẩm,
hàng hóa

Thông tư
17/2016/TT-
BYT thu hồi
thực phẩm
không an toàn

Thông tư
25/2019/TT-
BYT truy xuất
nguồn gốc sản
phẩm thực
phẩm

Quyết định
100/QĐ-TTg
về truy xuất
nguồn gốc

Quyết định
15/2006/QĐ-
BKHCN về
cấp, sử dụng
và quản lý mã
số mã vạch

CÁC VĂN BẢN CHÍNH SÁCH
VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

43

• Mã vạch được Norman Joseph Woodlan
(người Mỹ) nghiên cứu và được cấp bằng
sáng chế năm 1952.

• Đầu những năm 1970 Woodlan cùng với
một nhóm nghiên cứu của IBM phát triển hệ
thống máy quét laze để đọc mã vạch.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GS1
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• Năm 1974 thành lập Hội đồng mã thống
nhất UCC (Uniform Code Council) nhằm
tiêu chuẩn hóa và quản lý hệ thống mã sản
phẩm toàn cầu UPC (Universal Product
Code)

• Ngày 26/6/1974: tại siêu thị Marsh ở Troy,
Ohio, một gói kẹo cao su của Wrigley là sản
phẩm bán lẻ đầu tiên được bán bằng máy
quét mã vạch.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GS1
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• Năm 1976: các nước Châu Âu quan tâm và nghiên
cứu một hệ thống đánh mã cho sản phẩm dựa trên mã
UPC

• Năm 1977: 12 nước Châu Âu thành lập Hội mã số vật
phẩm Châu Âu (European Article Numbering
Assocaition - EAN)

• Năm 1984: EAN đổi tên thành Hội mã số vật phẩm
quốc tế với tên gọi EAN – International

• Từ năm 2000: UCC và EAN - International triển khai
chương trình hợp nhất

• Tháng 02/2005: hợp nhất và đổi tên thành GS1

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GS1
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• One	Global	Standard	- Một tiêu chuẩn toàn cầu

• One	Global	Solution	- Một giải pháp toàn cầu

• One	Global	System	- Một hệ thống toàn cầu

Mục tiêu: Thiết lập một ngôn ngữ
thương mại toàn cầu cho thương mại

Biện pháp: Xây dựng và triển khai các
tiêu chuẩn, giải pháp toàn cầu nhằm cải
thiện hiệu quả và tính minh bạch của
chuỗi cung ứng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GS1
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• Hiện tại GS1 có 115 tổ chức thành viên trên thế giới
• Khoảng > 2 triệu Công ty thành viên
• Khoảng > 5 tỷ lượt quét mỗi ngày
• Phát triển trên mọi lĩnh vực: sản xuất, bán lẻ, vận

chuyển, lưu trữ, chăm sóc sức khỏe ....

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GS1
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5/1995

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
tham gia EAN Quốc tế

Thành lập Văn phòng Mã số, mã vạch thuộc
Viện Tiêu chuan Chat lượng Việt Nam

Thủ	tướng	chính	phủ	cho	
phép	tham	gia	EAN	

EAN Việt Nam đổi tên
thành GS1 Việt Nam

Đổi	tên

15/04/2019
Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia

(NBC) trực thuộc Tổng cục Tiêu
chuan Đo lường Chat lượng

(STAMEQ)

Quyết	định	thành	lập

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GS1

2005
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• > 50.000 doanh nghiệp thành viên
• > 500.000 sản phẩm sử dụng MSMV
• > 5.000 doanh nghiệp đăng ký mới mỗi năm
• Đại diện duy nhất của Việt Nam về MSMV

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GS1
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Khái niệm

Mã số là một dãy các ký tự được gán cho đối tượng cần quản lý dùng để phân
định đối tượng đó: vật phẩm, địa điểm, tài sản, tài liệu ...
Bao gồm:
v Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN
v Mã toàn cầu phân định địa điểm - GLN
v Mã công-ten-nơ vận chuyển theo seri - SSCC
v Mã toàn cầu phân định tài sản quay vòng – GRAI
v ...

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

• Mã GTIN-12: gồm 12 chữ số có trên các
sản phẩm bán ở Hoa Kỳ và Canada

• Mã GTIN-13: gồm 13 chữ số có trên các
sản phẩm bán ở Châu Âu, Nhật Bản

GTIN – Global Trade Item Number

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

• Mã GTIN-14: gồm 14 chữ số, dành cho vật
phẩm chứa nhiều gói (thùng, hộp chứa
không dùng bán lẻ)

• Mã GTIN-8: gồm 08 chữ số, là mã được sử
dụng trên các sản phẩm có kích thước rất
nhỏ

GTIN – Global Trade Item Number

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã doanh nghiệp GS1
GS1 Company Prefix

Company Number
Số phân định doanh nghiệp

GS1 country
prefix

Check digit - C

Item reference
Số phân định vật phẩm

Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

GTIN-13

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

v 000 - 299: Mỹ
v 300 - 379: Pháp
v 400 - 440: Đức
v 460 - 469: Nga
v 760 - 769: Thụy Sĩ
v 450 - 459 & 490 - 499: Nhật Bản

Mã quốc gia GS1

v 690 - 695: Trung Quốc
v 885: Thái Lan
v 899: Indonesia
v 893: Việt Nam

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

v Mã GCP-7: trên 10.000 dưới 100.000 loại
sản phẩm

v Mã GCP-8: trên 1.000 dưới 10.000 loại
sản phẩm

v Mã GCP-9: trên 100 dưới 1.000 loại sản
phẩm

v Mã GCP-10: dưới 100 loại sản phẩm

8935217 40015 7

89352174 0015 7

893521740 015 7

8935217400 15 7

Mã doanh nghiệp GS1 (GS1 Company Prefix - GCP)

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1

58

AHEAD - T
XNG



30

Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN
Doanh nghiệp A mã số doanh nghiệp: 893 9876
Sản phẩm của Doanh nghiệp A bao gồm:
v Sản phẩm 1: Chai nước tinh khiết 300ml với mã phân định sản phẩm là 00001
v Sản phẩm 2: Chai nước tinh khiết 500ml với mã phân định sản phẩm là 00002
v Sản phẩm 3: Chai nước tinh khiết 1500ml với mã phân định sản phẩm là 00003

Dãy GTIN-13 tương ứng 893 9876 00001 C / 893 9876 00001 C / 893 9876 00001 C

Sản phẩm được đóng thành lốc và được tiêu thụ nguyên lốc thì có thể sử dụng
một mã mới cho nguyên lốc. Ví dụ lốc 03 chai nước tinh khiết 300ml có thể
dùng mã số phân định là 00004 è dãy GTIN-13 tương ứng là 893 9876
00004 C

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN
Cách tính số kiểm tra - C

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN
Cách tính số kiểm tra - C

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

v Mỗi sản phẩm khác nhau thì có một mã số phân định sản phẩm khác nhau.
v Cung cấp mã số phân định cho đối tác sử dụng trước 30 ngày khi ra mắt sản phẩm
v Khi có sự thay đổi bất kỳ đặc tính cơ bản nào (như tên gọi, mô tả, đặc tính, loại

hình, biến thể hoặc cấu tạo) thì phải cấp mới mã số phân định sản phẩm.
v Nếu GTIN đã cấp cho một sản phẩm, sản phẩm này sau đó không bao giờ được sản

xuất nữa thì có thể xóa ngay lập tức GTIN khỏi tất cả cơ sở dữ liệuè GTIN có thể
được sử dụng lại 12 tháng sau khi bị xóa.

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

Không thay đổi mã số

Thay đổi bao bì đóng gói theo mùa lễ hội Thay đổi phiên bản

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

v Sản phẩm cần thiết phải đóng vào trong các thùng hàng. Các thùng hàng này
KHÔNG được tiêu thụ ở mức bán lẻ thì có thể sử dụng mã thương phẩm GTIN-14.

v Mã GTIN-14 là mã GTIN-13 bổ sung thêm 1 số giao vận ở phía trước

VL 893 MMMM XXXXX C

Số giao vận / phương án
đóng thùng

Logistic Variant

Dao động 1÷9
VL = 9 đối với các sản phẩm có

lượng thay đổi (thịt, rau ...)

GTIN-14

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định thương phẩm - GTIN

GTIN-14
v Sản phẩm 1 thùng gồm 12 chai nước tinh khiết 300ml sẽ được tách ra thì

có thể mang phương án đóng thùng số 1 (VL=1)
v Sản phẩm 1 thùng gồm 24 chai nước tinh khiết 300ml có thể mang phương

án đóng thùng số 2 (VL=2)

Dãy GTIN-14 tương ứng 1 893 9876 00001 C / 2 893 9876 00001 C

Mã số GTIN-14 đầy đủ: 1 893 9876 00001 4 / 2 893 9876 00001 1

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định địa điểm - GLN
GLN – Global Location Number

v Được sử dụng cho bất kỳ địa điểm nào cần phân định để sử dụng trong chuỗi cung ứng:
q Bên hợp pháp: công ty, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, nhà vận chuyển

…
q Vị trí địa lý: một phòng cụ thể trong một tòa nhà, một kho hàng hay cổng của một kho hàng,

điểm giao vận ...
q Vị trí mang tính chức năng: bộ phận chức năng nhưng phòng Hành chính, phòng Kế toán,

một hòm thư điện tử ...

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định địa điểm - GLN

v Dạng chữ số, có chiều dài cố định 13 chữ số.
v Mã doanh nghiệp GS1: do GS1 quốc gia cấp cho người sử dụng
v Số tham chiếu địa điểm: do công ty cấp cho một địa điểm riêng biệt
v Số kiểm tra: được tính theo thuật toán tiêu chuẩn giúp đảm bảo tính chính xác.

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định địa điểm - GLN

v Đơn nhất một cấu trúc mã đơn giản, tạo thuận lợi cho việc xử lý và truyền dữ liệu
được bảo đảm.

v GLN là chìa khóa tham khảo để gọi thông tin ra từ cơ sở dữ liệu như: Tên của
doanh nghiệp tham gia, địa chỉ bưu điện, dạng vị trí (trung tâm sản xuất, nhà kho,
nơi bán hàng, cơ quan đầu não), khu vực, số điện thoại, fax, người liên lạc, tiểu sử
của công ty.

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã công-ten-nơ vận chuyển theo seri - SSCC
SSCC – Serial Shipping Container Code
v SSCC là mã số nhận dạng gồm 18 chữ số dành cho các đơn vị vận chuyển như

pallet, container hoặc thùng carton. Mỗi SSCC hoàn toàn là số và được chỉ định
duy nhất trên toàn thế giới. Nó đồng hành với việc ký gửi hàng hóa trên toàn
tuyến vận tải.

0: thùng cacton
2: pallet

4: dùng nội bộ

Tổ chức ấn định

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã công-ten-nơ vận chuyển theo seri - SSCC
SSCC – Serial Shipping Container Code

v SSCC là mã số nhận dạng gồm 18 chữ số dành cho các đơn vị vận chuyển như pallet,
container hoặc thùng carton. Mỗi SSCC hoàn toàn là số và được chỉ định duy nhất trên
toàn thế giới. Nó đồng hành với việc ký gửi hàng hóa trên toàn tuyến vận tải.

0: thùng cacton / 2:
pallet / 4: dùng nội bộ

Tổ chức ấn định cho
đơn vị vận chuyển

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã công-ten-nơ vận chuyển theo seri - SSCC

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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Mã toàn cầu phân định tài sản quay vòng - GRAI
GRAI – Global Returnable Asset Identifier

v Mã GRAI chỉ sử dụng để phân định các loại tài sản có thể quay vòng như bình
gas, két bia, pallet ... nhằm truy tìm nguồn gốc tài sản, địa điểm, người sử dụng.

v Không dùng mã GRAI thay thế GTIN cho mục đích thương mại hoặc thay thế
SSCC cho mục đích giao vận

có thể gồm mã số, mã chữ hoặc ký tự khác

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1

74

AHEAD - T
XNG



38

Mã toàn cầu phân định tài sản quay vòng - GRAI
GRAI – Global Returnable Asset Identifier

Dùng mã
số tùy
chọn

theo seri
để phân
biệt từng
đơn vị
tài sản
riêng

MỘT SỐ LOẠI MÃ SỐ THEO GS1
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v Một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một quy tắc
mã hóa nhất định để thể hiện mã số (hoặc các dữ liệu gồm cả chữ và số) dưới dạng
máy quét có thể đọc được.
q Đều phải có vùng trống trước vạch đầu tiên và sau vạch cuối cùng. Kích cỡ

của diện tích vùng trống khác nhau phụ thuộc vào cỡ và loại mã vạch.
q Mã vạch có thể được in với các màu khác nhau, nên dùng các màu đơn.
q Font chữ sử dụng cho phần số nên dùng kiểu chữ OCR-B.

Khái niệm
Mã vạch - Barcode

MÃ VẠCH THEO GS1
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Kích thước

8 9 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 9 >

E A N - 1 3

8 9 3 1 2 3 4 6< >

E A N - 8

MÃ VẠCH THEO GS1
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Minh họa

MÃ VẠCH THEO GS1
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Màu sắc

MÃ VẠCH THEO GS1
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Vị trí thường gặp

MÃ VẠCH THEO GS1
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Vị trí thường gặp

MÃ VẠCH THEO GS1
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Vị trí thường gặp

MÃ VẠCH THEO GS1
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Kiểm tra mã vạch trên bao bì bằng smartphone

Ứng dụng sẽ hiển thị toàn bộ thông tin mà doanh nghiệp đã
cung cấp, như:
• Tên sản phẩm đầy đủ
• Loại sản phẩm (màu sắc, mã màu, mã số sản phẩm)
• Tên công ty, thương hiệu
• Nơi sản xuất, địa chỉ công ty sản xuất, quốc gia
• Mô tả sản phẩm
• Các trang thương mại điện tử đang có bán sản phẩm

(có thể kèm link)
• Hình ảnh demo của sản phẩm
• Thành phần sản phẩm
• Ngày sản xuất, hạn sử dụng…

MÃ VẠCH THEO GS1

83

Kiểm tra mã vạch trên bao bì bằng smartphone

MÃ VẠCH THEO GS1
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Một số lỗi khi quét mã vạch trên bao bì

v Máy đọc mã không tương thích với mã vạch
v Lỗi in ấn mã vạch
v Màu mã vạch trên bao bì
v Vị trí dán mã vạch chưa chính xác
v Bề mặt sản phẩm in mã vạch
v Mã vạch bị mờ, đứt gãy
v Chiều dài mã vạch không phù hợp

MÃ VẠCH THEO GS1

85

Thể hiện sự sáng tạo

MÃ VẠCH THEO GS1
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GS1 DataBar GS1 Datamatrix QR Code

MỘT SỐ LOẠI VẬT MANG DỮ LIỆU

87

QR code
Quick Response code – Mã vạch ma trận - Mã phản ứng nhanh

v Được phát triển bởi Denso Wave (công ty con của Toyota) ở
Nhật Bản vào năm 1994.

v Được đọc dễ dàng bởi thiết bị kỹ thuật số (smartphone, ipad,
...).

v Lưu trữ thông tin dưới dạng một chuỗi pixel trong một lưới
hình vuông.

v Được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo, marketing và
ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

MỘT SỐ LOẠI VẬT MANG DỮ LIỆU
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QR code

Mẫu tìm kiếm: chứa ba hình vuông màu
đen ở góc dưới cùng bên trái, trên cùng
bên trái và trên cùng bên phải

Mẫu thời gian: một
đường hình chữ L chạy
giữa ba ô vuông trong
mẫu tìm kiếm

Vùng yên tĩnh: là đường viền trắng
trống xung quanh bên ngoài của mã QR

Ô dữ liệu:
chứa thông
tin cần
truyền đạt

Mẫu căn chỉnh: là một
hình vuông nhỏ hơn
khác nằm ở đâu đó gần
góc dưới cùng bên phải

MỘT SỐ LOẠI VẬT MANG DỮ LIỆU

89

QR code

v Dữ liệu được lưu trữ trong mã QR có thể bao gồm URL trang web,
số điện thoại hoặc tối đa 4.000 ký tự văn bản

v Mã QR được sử dụng để:
q Liên kết trực tiếp để tải xuống ứng dụng trên Apple App Store

hoặc Google Play.
q Truy cập trang web.
q Truy cập Wi-Fi.
q Xem và tải xuống tài liệu.
q Thanh toán mua hàng.
q ....

Mục đích sử dụng

MỘT SỐ LOẠI VẬT MANG DỮ LIỆU
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QR code

MỘT SỐ LOẠI VẬT MANG DỮ LIỆU
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QR code

MỘT SỐ LOẠI VẬT MANG DỮ LIỆU
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QR code

MỘT SỐ LOẠI VẬT MANG DỮ LIỆU
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Nhận dạng tần số sóng vô tuyến - RFID

MỘT SỐ LOẠI VẬT MANG DỮ LIỆU
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Nhận dạng tần số sóng vô tuyến - RFID

v Hệ thống RFID gồm hai thành phần chính: thẻ RFID và đầu đọc
q Thẻ RFID có gắn chip và ăng ten radio dùng để gắn vào

đối tượng quản lý như sản phẩm, hàng hóa, động vật hay cả
con người. Thẻ RFID có kích thước rất nhỏ, cỡ vài cm.

q Đầu đọc: giao tiếp qua sóng radio ở khoảng cách trung bình
từ 1-30m để truyền dữ liệu về hệ thống máy tính trung tâm.

MỘT SỐ LOẠI VẬT MANG DỮ LIỆU

95

Nhận dạng tần số sóng vô tuyến - RFID

v Quản lý kho hàng
v Cấy vào vật nuôi để theo dõi tránh thất lạc
v Quản lý thư viện
v Quản lý hàng lý trong hàng không
v Giao thông công cộng
v Quản lý hàng hóa ở siêu thị
v ....

Ứng dụng

MỘT SỐ LOẠI VẬT MANG DỮ LIỆU
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Tại siêu thị

ü Tính tiền thanh toán nhanh chóng,
chính xác

ü Có được số liệu thống kê hàng hóa,
doanh số tức thời

ü Theo dõi và kiểm soát kho thuận lợi

ỨNG DỤNG CỦA MÃ SỐ, MÃ VẠCH

97

Trong chuyển phát nhanh

ü Rút ngắn thời gian phân loại thư từ,
hàng gửi

ü Giúp theo dõi được hành trình của bưu
kiện

ỨNG DỤNG CỦA MÃ SỐ, MÃ VẠCH
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Tại thư viện

ü Biết được chính xác tên sách, vị trí
ü Kiểm kê nhanh chóng, chính xác
ü Giảm bớt hoạt động ghi chép thủ công

ỨNG DỤNG CỦA MÃ SỐ, MÃ VẠCH

99

Quản lý kho

ü Kiểm kê nhanh chóng chính xác
ü Kiểm soát được hạn sử dụng để có thể

nhập trước xuất trước
ü Thống kê hàng hóa để xây dựng kế

hoạch nhập hàng

ỨNG DỤNG CỦA MÃ SỐ, MÃ VẠCH
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Quản lý nhân sự

ü Kiểm soát thời gian ra vào
ü Giúp tính công trả lương tự động

ỨNG DỤNG CỦA MÃ SỐ, MÃ VẠCH

101

Quản lý tài sản cơ quan

ü Thống kê chính xác
ü Biết được vị trí, lịch sử sử dụng của tài

sản

ỨNG DỤNG CỦA MÃ SỐ, MÃ VẠCH
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Quản lý hành lý hành không

ü Nhanh chóng chính xác
ü Không bị lẫn hoặc vận chuyển

nhầm hàng lý

ỨNG DỤNG CỦA MÃ SỐ, MÃ VẠCH

103

Quản lý thu phí giao thông

ỨNG DỤNG CỦA MÃ SỐ, MÃ VẠCH
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Trong bệnh viện

ü Giảm thiểu sai lỗi trong điều trị và cứu
chữa người bệnh

ü Đảm bảo đúng thuốc, đúng liều, đúng
người, đúng bệnh ...

ỨNG DỤNG CỦA MÃ SỐ, MÃ VẠCH

105

Trong kê khai thuế, hải quan …

ü Giảm xử lý nhập liệu thủ công, rút ngắn thời gian kê khai
ü Thu thập dữ liệu chính xác, tự động

ỨNG DỤNG CỦA MÃ SỐ, MÃ VẠCH
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A – Hồ sơ trực tuyến

1. Đăng ký tài khoản
v Sử dụng trình duyệt web truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm

Mã số mã vạch Quốc gia theo đường link: http://vnpc.gs1.org.vn/
v Làm theo hướng dẫn và tiến hành điền thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu.
v Sau khi đăng ký tài khoản thành công, tên đăng nhập và mật khẩu (tạm thời) sẽ

được gửi về địa chỉ mail được đăng ký.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ MSMV

107

A – Hồ sơ trực tuyến

2. Kê khai hồ sơ đăng ký
v Đăng nhập hệ thống
v Ấn vào mục [Quản lý mã] chọn [Hồ sơ đăng ký]

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ MSMV
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A – Hồ sơ trực tuyến
2. Kê khai hồ sơ đăng ký
v Chọn vào biểu tượng [Đăng ký mới] để điền thông tin Hồ sơ đăng ký

v Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và lựa chọn hình thức thanh toán đến khi
hệ thống sẽ thông báo đã đăng ký mã thành công.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ MSMV

109

B – Nộp phí
v Nộp phí trực tiếp
v Nộp phí qua tài khoản ngân hàng

Thông tư số
232/2016/TT-BTC

ngày 11/11/2016 của Bộ
Tài chính quy định mức

thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí

cấp mã số mã vạch

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ MSMV
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C – Hồ sơ bản cứng
v Hồ sơ đăng ký bao gồm:
q Bản đăng ký sử dụng MSMV.
q Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.
q Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.
q Bản photo Ủy nhiệm chi chuyển khoản phí đăng ký MSMV đối với

doanh nghiệp đã nộp phí qua ngân hàng.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ MSMV

111

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ MSMV
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CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ MSMV

v Sau khi được cấp mã doanh nghiệp, doanh nghiệp tự quy định
mã số phân định vật phẩm / địa điểm và lập các loại MSMV
è gửi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng để quản lý
chung.

v Tạo mã vạch bằng cách:
q Trang web https://barcode.tec-it.com/en
q Phần mềm tạo mã vạch: Barcode Generator,
Matrix Label, ...
q Các công ty in ấn, thiết kế

v Lựa chọn cách in MSMV lên sản phẩm: Đặt hàng nhà cung
cấp để in ấn: thông thường in mã vạch kết hợp in nhãn mác
bao bì hoặc in riêng rồi dán lên bao bì sản phẩm. 113

Kết quả khảo sát
Bạn có muốn đổi sang mua sản phẩm - thương hiệu khác
được cung cấp thông tin sâu hơn là ghi trên nhãn không?

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
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Kết quả khảo sát
30 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong sản xuất, kinh doanh và xuất
khẩu nông sản

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM

115

Nhận thức và thực tế áp dụng TXNG của doanh nghiệp vừa và nhỏ

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
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Hiện trạng áp dụng tiêu chuẩn hệ thống TXNG tại doanh nghiệp

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM

117

Đánh giá về điều kiện cần thiết để áp dụng hệ thống TXNG

TT Điều kiện cần thiết

Đánh giá theo thang điểm từ thấp (1) đến cao (5)

1 2 3 4 5

SL % SL % SL % SL % SL %

1 Giấy phép đăng ký kinh doanh 5 16.7 25 83,3

2 Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp 5 16.7 25 83,3

3
Thông tin về sản phẩm trong quá trình sản xuất, chế
biến, đóng gói …

6 20.0 21 70.0 3 10.0

4 Mã sản phẩm, vùng trồng 16 53.3 14 46.7

5 Áp dụng quy trình sản xuất tiêu chuẩn 16 53.3 13 43.3 1 3.3

6
Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ATTP (VietGap,
GlobalGap, …)

16 53.3 13 43.3 1 3.3

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
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Đánh giá về kiến thức cần có để áp dụng hệ thống TXNG

TT Kiến thức cần có

Đánh giá theo thang điểm từ thấp (1) đến cao (5)

1 2 3 4 5

SL % SL % SL % SL % SL %

1 Kiến thức chuyên môn sâu về sản phẩm cung cấp 4 13.3 26 86.7

2
Kiến thức chung về các quy định, tiêu chuẩn đối với
xuất khẩu sản phẩm vào thị trường (Trung Quốc,
Nhật, Mỹ, EU ...)

16 53.3 14 46.7

3
Kiến thức chung về TXNG áp dụng theo tiêu chuẩn
GS1

1 3.3 12 40.0 4 13.3 13 43.3

4 Kiến thức về vận hành hệ thống TXNG tại đơn vị 1 3.3 16 53.3 13 43.3

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
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Đánh giá năng lực cần có để vận hành hệ thống TXNG theo GS1

TT Kiến thức cần có

Đánh giá theo thang điểm từ thấp (1) đến cao (5)

1 2 3 4 5

SL % SL % SL % SL % SL %

1
Lãnh đạo có định hướng, kế hoạch phát triển, tổ chức
sản xuất theo định hướng 4.0

4 13.3 25 83.3 1 3.3

2
Có đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn tốt, có
khả năng nắm bắt thông tin, kỹ thuật khi được hướng
dẫn, chuyển giao

4 1.3 26 86.7

3

Năng lực triển khai hệ thống TXNG vào thực tiễn sản
xuất và kinh doanh (gồm năng lực chuyên môn về
quản lý trang trại, năng lực ứng dụng CNTT và thiết
bị ...)

1 3.3 26 86.7 3 10.0

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
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Mức độ đáp ứng về hệ thống TXNG theo GS1

TT Kiến thức cần có

Đánh giá theo thang điểm từ thấp (1) đến cao (5)

1 2 3 4 5

SL % SL % SL % SL % SL %

1
Khi TXNG chúng ta truy được sản phẩm đó có quá
trình hình thành, luân chuyển thế nào, các đơn vị nào
tham gia vào việc tạo ra sản phẩm

27 90 3 10

2
Thông tin của sản phẩm khi truy xuất phải thể hiện
giống như công bố đã lưu hành

16 53.3 14 46.7

3
Có sự kiểm tra, giám sát của bên thứ ba trong toàn bộ
chuỗi quá trình tạo ra sản phẩm đó

27 90 3 10

4
Có nhật ký điện tử về toàn bộ quá trình hình thành ra
sản phẩm

27 90 3 10

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM

121

1. Mô hình nhập hồi ký bằng
tay từ Sổ ghi chép rồi tạo ra
QR code và dán lên sản
phẩm

Mô hình TXNG thường gặp không đúng quy định

2. Mô hình tự khai báo trên
mạng, tự tạo QR code rồi tự
in và tự dán tem truy xuất
theo ý muốn

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
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3. Mô hình trả tiền dịch vụ lưu
trữ thông tin
+ Doanh nghiệp trả tiền để nhà
cung cấp dịch vụ lưu trữ nội
dung của QR code như ý muốn
+ Người dùng phải đọc bằng
ứng dụng của NCC dịch vụ
+ Kết quả truy xuất giống như
nội dung đã trả tiền dịch vụ

Mô hình TXNG thường gặp không đúng quy định

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
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Đánh giá chung
v Chưa có quy định về thông tin cần truy xuất (nội dung, mức độ truy xuất ...)
v Chủ yếu cung cấp thông tin về nhà phân phối trực tiếp, chưa có thông tin về các

nhà cung cấp phía trước của chuỗi.
v Cơ sở dữ liệu: do các công ty cung cấp giải pháp xây dựng, quản lý è không

đồng nhất, khó đồng bộ hóa.
v Cần xây dựng quy định chứng nhận hệ thống TXNG đạt chuẩn để kết nối thông

tin trong nước và quốc tế.

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
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Đánh giá chung
v Không có quy định cơ quan Nhà

nước được quyền truy cập cơ sở dữ
liệu để quản lý.

v Cơ quan Nhà nước kiểm tra ATTP,
kiểm tra hệ thống TXNG và thông
tin công bố còn hạn chế.

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM

125

Điểm mạnh
v Doanh nghiệp nhận thức TXNG đóng vai trò quan trọng và bắt buộc.
v Cơ quan Nhà nước đã từng bước tham gia vào hệ thống.
v Hợp tác theo chuỗi từng bước được tăng cường.
v Niềm tin của người tiêu dùng với một số chuỗi nông sản từng bước được tăng lên,

thuận lợi thương mại, tăng khả năng tiếp cận thị trường.

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
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Điểm cần cải thiện
v Thực trạng tem TXNG tại Việt Nam chưa chuẩn hóa về nội dung, hình thức, việc

áp dụng TXNG chưa được thực hiện thống nhất, bài bản và có hệ thống.
v Các doanh nghiệp vẫn còn những khoảng trống lớn về nhận thức, kiến thức, năng

lực ... để áp dụng hệ thống TXNG.
v Truy xuất mới chỉ áp dụng trong nội bộ.
v Thông tin truy xuất công bố chưa đầy đủ trong toàn chuỗi.
v Chưa có quy định về trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan.

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM

127

THỰC TRẠNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
TRONG NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM

Các sản phẩm nông nghiệp ưu tiên xây dựng hệ thống TXNG
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v Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản lớn thứ
16 thế giới và đứng thứ 2 trong khối ASEAN.

v Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng
nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt
10,9 tỷ USD, chiếm 24% tổng giá trị xuất
khẩu nông lâm thủy sản chính của Việt Nam.

v Các mặt hàng đạt kim ngạch lớn như: rau quả,
hạt điều, cà phê, gạo, sắn và các sản phẩm từ
sắn, cao su ...

Tổng quan

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI
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v Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn
nhất, chiếm trên 70% kim ngạch xuất khẩu rau
quả của Việt Nam.

v Với chính sách ưu tiên nhập khẩu chính
ngạch, chỉ có các loại rau quả được Trung
Quốc cấp phép, có đăng ký mã số vùng trồng
mới được nhập khẩu.

v Trung Quốc là thị trường số 1 về xuất khẩu
trái cây của Việt Nam với cơ cấu 70-80% tổng
kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam.

Tổng quan

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI
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v Nhóm 1: sản phẩm đang được xuất khẩu chính ngạch
sang Trung Quốc gồm 9 loại như xoài, nhãn, chuối,
vải, dưa hấu, chôm chôm, mít, thanh long, măng cụt

v Nhóm 2: sản phẩm đang đàm phán mở cửa thị
trường tại Trung Quốc gồm sầu riêng, bưởi, chanh
leo, bơ, na, dừa

v Nhóm 3: sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu sang
Trung Quốc gồm dứa, ổi, mận, chanh tươi, cam,
quýt, vú sữa, na, đu đủ

Mặt hàng ưu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI
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Nông sản bị ứ đọng
ở các cửa khẩu?

Kim ngạch xuất
khẩu giảm ở thị

trường Trung Quốc?

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI
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Yêu cầu nghiêm ngặt về hàng nhập khẩu

Ø Kiểm dịch
Ø Nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
Ø Đặc biệt là từ năm 2019, Trung Quốc yêu cầu nghiêm ngặt về truy xuất

nguồn gốc, chất lượng, vệ sinh ATTP, bảo quản, đóng gói

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI

133

Yêu cầu nghiêm ngặt về hàng nhập khẩu

Trung Quốc
thông báo các
quy định về
TXNG

Quy định về TXNG
bắt đầu có hiệu lực

Trung Quốc áp dụng tiêu
chuẩn quản lý chất lượng và
nguồn gốc nông sản nhập
khẩu

Trung tâm MSMV và
CCIC ký kết hợp tác
triển khai TXNG đối
với nông sản của Việt
Nam

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI
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THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI
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Làm thế nào để đáp ứng yêu cầu TXNG từ Trung Quốc
v Để cung cấp được mã số các vùng trồng thì phải đảm bảo các yêu cầu theo quy

định và liên hệ với cơ quan nông nghiệp ở địa phương và Trung ương để được
hướng dẫn cụ thể.

v Chủ động phối hợp với nhà nhập khẩu Trung Quốc nghiên cứu và tuân thủ các
quy định về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, bao bì đóng gói,
TXNG của thị trường Trung Quốc

v Từng bước áp dụng hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn GS1

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI
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THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI

137

Cấp phát tem TXNG xuất khẩu sang Trung Quốc
Đơn vị sở hữu vùng trồng, vùng nuôi gửi đề nghị
cấp mã lên cơ quan nông nghiệp của tỉnh và Trung
ương (Trung tâm MSMV Quốc gia là đơn vị phối
hợp).
Tổ chức cung ứng dịch vụ TXNG hỗ trợ cập nhật và
hướng dẫn các đơn vị chuẩn hóa thông tin theo quy
định về TXNG và yêu cầu của nước nhập khẩu.
Trung tâm MSMV Quốc gia phối hợp cùng CCIC
thành lập đoàn đánh giá thực tế và cấp chứng nhận
đạt tiêu chuẩn TXNG.

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI
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THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI

Cấp phát tem TXNG xuất khẩu sang Trung Quốc
Hải quan Trung Quốc xác nhận thông tin mã vùng trống, vùng nuôi và cập nhật dữ liệu
vào hệ thống kiểm soát của hải quan.
Trung tâm MSMV Quốc gia và tổ chức cung ứng dịch vụ TXNG cấp phát tem TXNG
xuất khẩu cho đơn vị sở hữu vùng trồng, vùng nuôi đã được xác thực và chứng nhận.

139

Nghị định 119/2017/NĐ-CP  ngày 01/11/2017  xử phạt VPHC
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng SPHH

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
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XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Nghị định 119/2017/NĐ-CP  ngày 01/11/2017

141

Thuê tổ chức cung cấp dịch vụ TXNG
1. Tìm hiểu thông tin của doanh nghiệp: thông tin công ty, thông tin và quy mô sản phẩm, vùng

sản xuất, nhà xưởng, cơ sở chế biến đóng gói ...
2. Khảo sát quy trình, đường đi sản phẩm để thiết lập quy trình TXNG cho mỗi sản phẩm, mỗi

chuỗi cung ứng.
3. Thống nhất quy trình, thiết lập tài khoản trên hệ thống TXNG
4. Thiết lập và in tem QR code theo yêu cầu của doanh nghiệp (thông thường một tem tiêu

chuẩn sẽ có QR code, thông tin của doanh nghiệp và thông tin tổ chức cung cấp dịch vụ
TXNG.

5. Đào tạo sử dụng phần mềm, các quy định về nhập liệu thời gian thực cho nhật ký sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng tem, kích hoạt tem trên phần mềm.

6. Hỗ trợ, bảo hành.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Tự thực hiện TXNG sản phẩm qua ứng dụng
1. Chọn ứng dụng phù hợp để đăng ký và đăng nhập
2. Mời tất cả thành viên trong chuỗi liên kết giá trị đăng ký vào hệ thống
3. Cập nhật thông tin của các thành viên liên quan trong chuỗi liên kết
4. Nhật ký điện tử giúp minh bạch và chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, lịch sử sản

xuất – phân phối – lưu hành sản phẩm và lịch sử hoạt động của các thành viên trong chuỗi
liên kết.

5. Các thành viên trong chuỗi liên kết tạo mã truy xuất nguồn gốc cho các vật tư, nguyên liệu
... cho đến khi tạo ra sản phẩm

6. Tải mã TXNG in ra và dán lên sản phẩm
7. Tiếp tục cùng các thành viên trong chuỗi liên kết ghi lại mọi hoạt động liên quan đến việc

sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Dạng tem truy xuất nguồn gốc

Dạng 1. Tem cố định code
Khi quét mã QR code sẽ hiển thị thông tin cố định
của một loại sản phẩm, tương tự MSMV theo GS1.
Để quản lý số lượng bao gói bán ra sẽ được in tem
có mã số seri, khi xuất bán phải theo dõi số seri với
khách hàng tương ứng.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Dạng tem truy xuất nguồn gốc

Dạng 2. Tem có code biến đổi theo lô
Khi quét mã QR code sẽ hiển thị thông
tin như dạng 1 và số lô, ngày sản xuất,
hạn sử dụng, cảnh báo khi sản phẩm hết
hạn ... Để TXNG phải có sự liên kết giữa
mã số lô sản xuất với hồ sơ như dạng 1.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Dạng tem truy xuất nguồn gốc

Dạng 3. Tem có code biến đổi theo lô
bao gồm nhật ký sản xuất
Khi quét mã QR code sẽ hiển thị thông
tin như dạng 2 và có nhật ký sản xuất đi
kèm. Doanh nghiệp phải cập nhật hồ sơ
điện tử quá trình sản xuất tạo sản phẩm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Dạng tem truy xuất nguồn gốc

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Công nghệ Blockchain

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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10 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của NTD

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Chuỗi cung ứng thủy sản

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

150

AHEAD - T
XNG



76

Chuỗi cung ứng thủy sản
1. Cung cấp giống: thông tin về con giống, thức ăn, thuốc trị bệnh, máy móc ...
2. Nuôi trồng: thông tin về người nuôi trồng và quá trình nuôi trồng thủy sản cũng như điều kiện

thời tiết, tình trạng vật nuôi ...
3. Chế biến: thông tin về nhà máy, thiết bị, phương pháp chế biến, số lô sản phẩm, giao dịch giữa

đơn vị chế biến và đơn vị phân phối ...
4. Phân phối: thông tin về phương tiện vận chuyển, tuyến đường, điều kiện bảo quản (nhiệt độ, độ

ẩm), thời gian vận chuyển, giao dịch giữa nhà phân phối và nhà bán lẻ.
5. Bán lẻ: thông tin về từng loại mặt hàng, số lượng, chất lượng, điều kiện bảo quản, thời gian

trên kệ ...
6. Tiêu dùng: mắt xích cuối trong chuỗi giá trị, người tiêu dùng sử dụng điện thoại để xem toàn

bộ thông tin từ nhà cung cấp giống tới nhà bán lẻ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Ứng dụng Blockchain trong chuỗi giá trị nông nghiệp

v Cập nhật thông tin nhanh chóng theo thời gian thực và kết nối thông tin: Dữ liệu
của sản phẩm qua từng mắt xích được lưu trữ và liên kết theo chuỗi.

v Dữ liệu được bảo mật và đáng tin cậy: Tất cả thông tin được đưa lên mạng lưới sẽ
không được thay đổi bởi bất kỳ ai vì nó được bảo mật và sở hữu chung.

v Khả năng truy cập dữ liệu nhanh chóng.

Ý chí hành động và chưa tạo được cộng đồng tham giaKhó khăn
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TT Số hiệu Tên tiêu chuẩn

1 TCVN  9086:2011 Mã số mã vạch GS1 - Thuật ngữ và định nghĩa

2 TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm – Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

3 TCVN 7825:2019 Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phân định và thu thập dữ liệu tự động – Yêu cầu kỹ
thuật mã vạch EAN/UPC

4 TCVN 7199:2017 Phân định và thu thập dữ liệu tự động – Mã số địa điểm toàn cầu GS1 – Yêu cầu kỹ
thuật

5 TCVN 6512:2007 Mã số mã vạch vật phẩm – Mã đơn vị thương mại – Yêu cầu kỹ thuật

6 TCVN 7200:2017 Mã số mã vạch vật phẩm – Mã Côngtenơ vận chuyển theo Xê-ri (SSCC)

7 TCVN 7639:2007 Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và Mã toàn cầu phân định tài
sản riêng (GIAI) – Yêu cầu kỹ thuật

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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TT Số hiệu Tên tiêu chuẩn

8 TCVN 6940:2007 Mã số vật phẩm – Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

9 TCVN 6754:2007 Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1

10 TCVN 6756:2009 Mã số mã vạch vật phẩm – Mã số mã vạch GS1 cho sách và xuất bản phẩm nhiều kỳ
- Yêu cầu kỹ thuật

11 TCVN 12850:2018 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu chung đối với hệ thống TXNG

12 TCVN 12851:2019 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống
truy xuất nguồn gốc

13 TCVN 12827:2019 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi

14 TCVN 13167:2020 Truy xuất nguồn gốc – Các tiêu chí đánh giá đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc
thực phẩm

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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TT Số hiệu Tên tiêu chuẩn

15 TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm – Phần
1: Yêu cầu chung

16 TCVN 13166-2:2020 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm – Phần
2: Thịt trâu và thịt bò

17 TCVN 13166-3:2020 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm – Phần
3: Thịt cừu

18 TCVN 13166-4:2020 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm – Phần
4: Thịt lớn

19 TCVN 13166-5:2020 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm – Phần
5: Thịt gia cầm

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Thank You!

Lê Đức Duy
0935.84.2012 / 0345.84.2012
ducduydn.ahead@gmail.com
www.iso-ahead.vn
www.isodientu.com.vn
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