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Lời cảm ơn Báo cáo đánh giá và đề xuất lộ trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ và các tổ chức hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu nông sản được thực 
hiện bởi tư vấn độc lập. Các thông tin và số liệu được thu thập trong báo cáo này là 
kết quả của việc nghiên cứu các tài liệu, văn bản, chính sách liên quan đến truy xuất 
nguồn gốc cũng như phỏng vấn 30 doanh nghiệp nông nghiệp và 10 tổ chức hỗ trợ thương mại. Tư vấn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ thương mại trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin. Những ý kiến và đóng góp 
của họ là cơ sở rất quan trọng để giúp tư vấn đề xuất lộ trình xây dựng năng lực 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức hỗ trợ thương mại nói chung 
trong việc áp dụng hiệu quả hơn hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm tăng cường 
khả năng tiếp cận tới các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị Trường Trung Quốc. Tư vấn cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến trung tâm ứng dụng công nghệ 
thông tin – cục xúc tiến thương mại và tổ chức GIZ đã hỗ trợ về tài chính và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu thập số liệu và hoàn thiện báo cáo. Tư vấn hy vọng rằng báo cáo này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho Cục xúc tiến thương mại và tổ chức GIZ trong việc xây dựng kế hoạch/lộ trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tổ chức hỗ trợ thương mại trong việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc trong xuất khẩu trái cây xang Trung Quốc cũng như tận dụng hiệu quả các cơ hội khác từ các hiệp định thương mại tự do. Do hạn chế về mặt thời gian cũng như phạm vi nghiên cứu nên báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu xót. Tôi xin lắng nghe và tiếp thu những ý kiến có tính xây dựng của các bên liên quan. Tư vấn độc tập Thái Hồng Lam 
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I. Giới thiệu chương trình hỗ trợ hợp tác kinh tế khu vực châu á 
(SRECA) Chương trình hỗ trợ hợp tác kinh tế khu vực tại Châu Á (SRECA), do Bộ Hợp tác và 
Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) ủy quyền và được thực hiện bởi Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, làm việc với 
Campuchia, Lào, Trung Quốc và Việt Nam trong bối cảnh các cơ chế hợp tác khu vực như Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA). Mục tiêu của chương trình là tăng cường và nâng cao chất lượng thuận lợi hóa thương mại nông 
nghiệp và hợp tác kinh tế giữa các nước tập trung được lựa chọn - Campuchia, Lào 
và Việt Nam trong khuôn khổ ACFTA - với Trung Quốc, đóng vai trò là đối tác kinh tế 
và phát triển. Việc lôi kéo các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc hợp tác trong khu 
vực là rất quan trọng để cải thiện việc đưa các doanh nghiệp nhỏ từ Đông Nam Á vào 
khu vực và do đó, nâng cao các chuỗi thương mại nông nghiệp toàn cầu. 
 
Cùng với Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (VIETRADE), Bộ Công Thương (MOIT) và chương trình BMZ - Hệ thống thực phẩm nông nghiệp bền vững ASEAN (SAS), dự 
án tiền thân của SRECA (cụ thể là Hỗ trợ hợp tác kinh tế trong các sáng kiến tiểu 
vùng ở châu Á - SCSI) đã thiết lập thành công các hướng dẫn từng bước về cách xuất 

khẩu 1) Dưa hấu, 2) Long nhãn, 3) Vải và 4) Thanh long sang Trung Quốc để hỗ trợ 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Hướng dẫn đóng vai trò là hướng dẫn thực 
hành và tài liệu học tập cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, những người 
muốn xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. Bản hướng dẫn - với các slide đào tạo ppt đi kèm - đã được chuẩn bị bằng tiếng Việt để cho phép chia sẻ kiến thức thêm 
bởi GIZ và các đối tác của mình. Trong một khóa huấn luyện tập huấn cho tập huấn viên, GIZ và Vietrade đã đánh giá và lưạ chọn các đại diện các thành viên từ các tổ 
chức xúc tiến thương mại và các hiệp hội kinh doanh để làm vai trò như những người nòng cốt để phổ biến và nhân rộng các kiến thức về xuất khẩu tới các doanh 
nghiệp Việt Nam. 
 
Trong khuôn khổ dự án SRECA, SRECA và VIETRADE đã cam kết hợp tác nhằm cải 
thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ liên quan đến thương mại nông nghiệp cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Việt Nam. VIETRADE cam kết với MoU đã ký vào năm 2019 để thực hiện các hoạt động chung của dự án theo hình thức Trợ cấp Địa phương. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin (INTEC) là một đơn vị con 
của VIETRADE và đã được chỉ định trở thành người nhận trợ cấp địa phương cho 
VIETRADE, tập trung vào các hoạt động chung về tiếp cận và truy xuất nguồn gốc để đạt được các mục tiêu dưới đây: Tăng cường khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam vào các 
dịch vụ liên quan đến thương mại liên quan đến quá trình xuất khẩu nông sản: 
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• Tăng cường mạng lưới xúc tiến thương mại 

• Nâng cao năng lực cho các tổ chức xúc tiến thương mại địa phương (TPO) / 
Tổ chức hỗ trợ thương mại (TSIs) 

• Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong truy xuất nguồn gốc 

Cải thiện cơ cấu hợp tác xuyên biên giới (phụ) giữa Campuchia, CHDCND Lào và Việt Nam cũng như Trung Quốc: 

• Trao đổi khu vực và nâng cao năng lực về tiêu chuẩn và quy trình trong quy 
trình xuất khẩu nông sản Thúc đẩy các biện pháp thí điểm ba bên (Trung Quốc-Đức-Việt Nam) trong hợp tác 

kinh tế khu vực: 

• Sử dụng các thông lệ và kinh nghiệm tốt nhất với các đối tác Trung Quốc 
trong phát triển thương mại Năm 2020, các đối tác đã ký một thỏa thuận trợ cấp địa phương để thực hiện các 

hoạt động của dự án trong ba lĩnh vực hoạt động sau: 
(1) Phát triển và nâng cao mạng lưới xúc tiến thương mại 
(2) Các biện pháp phát triển năng lực cho TPO, TSI, SME và VIETRADE 
(3) Hỗ trợ TSO, TSI và SME trong truy xuất nguồn gốc 

II. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Mục tiêu nghiên cứu 
Mục tiêu của nghiên cứu này là cung cấp cho VIETRADE lộ trình xây dựng năng lực 
dựa trên đánh giá nhu cầu đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong xuất 
khẩu nông sản sang Trung Quốc và các tổ chức xúc tiến thương mại. 

2.2. Đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu 
VIETRADE muốn xây dựng lộ trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và các cơ quan hỗ trợ thương mại liên quan 
về ứng dụng truy xuất nguồn gốc để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể theo dõi sản 
xuất và xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc. Do đó, Tư vấn sẽ: 

• Nghiên cứu các tài liệu để có cái nhìn tổng quan về các chính sách và quy định 
có liên quan tại Việt Nam về hệ thống / ứng dụng truy xuất nguồn gốc trong lĩnh vực nông nghiệp (Mã vạch, mã QR, GS1, v.v.) 

• Đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có các 
hoạt động xuất khẩu nông sản  và các tổ chức hỗ trợ thương mại trong việc hỗ 
trợ thương mại các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc theo tiêu chuẩn GS1. Các tổ chức hỗ trợ thương mại ở đây được 
thống nhất là các trung tâm xúc tiến thương mại của các tỉnh và thành phố. 

• Đề xuất cho VIETRADE cách tích hợp tốt nhất vào chương trình nâng cao năng lực của họ. 
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2.3. Phương pháp nghiên cứu 
Việc đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ và tổ chức hỗ trợ thương mại 
trong việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc dựa trên phương pháp lý thuyết 
khoảng cách. Phương pháp phân tích khoảng cách (Beckhard và Harris, 1987) dựa vào quan điểm của tác giả cho rằng “cái hiển nhiên‟ thay đổi cần 3 điều kiện:  
I. Tình trạng tương lai - Mong muốn của doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ thương mại đạt được trong tương lai về áp dụng truy xuất nguồn gốc. Ở đây mong muốn của 
doanh nghiệp là tận dụng những cơ hội để xuất khẩu để tìm đầu ra ổn định cũng như tăng giá trị cho cho nông sản. Tư vấn cũng tham vấn ý kiến của chuyên gia về những 
kiến thức, năng lực và điều kiện cần có để doanh nghiệp có thể xuất khẩu thành công 
nông sản của họ xang thị trường trọng tâm. 
II. Tình trạng hiện tại - Tình trạng của doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ thương mại 
trong thời điểm hiện tại được đánh giá dựa trên sự tự đánh giá về mức độ đạt được 
của các doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ dựa trên khung kiến thức, năng lực và điều kiện cần có để các doanh nghiệp có thể xuất khẩu được các sản phẩm của họ 
xang thị trường trọng điểm. 
III. Tình trạng quá độ - Các kiến thức, năng lực, điều kiện và hoạt động mà doanh 
nghiệp vừa và nhỏ và tổ chức hỗ trợ thương mại cần phải trải qua để chuyển từ tình 
trạng hiện tại sang tương lai. Từ đó xây dựng lộ trình xây dựng năng lực cho các 
doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ. Ngoài ba điều kiện rõ ràng ở trên, cần có thêm giai đoạn ban đầu “tại sao thay đổi” và giai đoạn cuối cùng “quản lý trong giai đoạn quá độ” để phương pháp phân tích 
khoảng cách trở thành phương pháp 5 pha như được minh hoạ trong hình 1. Mô 
hình phân tích khoảng cách bắt đầu bằng câu hỏi “tại sao thay đổi?”, xác định nhu 
cầu thay đổi và mức độ lựa chọn cho việc thay đổi.  
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Hình 1: Mô hình phân tích khoảng trống (Beckhard và Harris, 1987) 

 Thay đổi có thể bắt nguồn từ môi trường bên ngoài hoặc bên trong doanh nghiệp 
hay tổ chức hỗ trợ hoặc cả hai. Trong trường hợp “bắt nguồn từ bên trong của doanh 
nghiệp, tổ chức/cơ quan”, có thể có cơ hội để xem xét có xúc tiến thay đổi hay không 
và làm thế nào quản lý được sự thay đổi. Trong trường hợp “bắt nguồn từ môi trường bên ngoài”  lãnh đạo của doanh nghiệp hay tổ chức hỗ trợ có ít cơ hội lựa 
chọn có thay đổi hay không.  
 Đối với việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ thương mại cần phải xem xét nhu cầu thay đổi cả bên trong và bên ngoài doanh 
nghiệp và tổ chức hỗ trợ. Do vậy, tư vấn sẽ phân tích nhu cầu bên trong của doanh 
nghiệp và tổ chức hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc, hiện trạng áp dụng truy xuất nguồn 
gốc của họ; phân tích các yếu tố bên ngoài như các yêu cầu của thị trường về truy 
xuất nguồn gốc trong bối cảnh mở cửa và hội nhập, các chính sách, chiến lược và kế 
hoạch của Việt Nam và các địa phương về truy xuất nguồn gốc. Trên cơ sở đó phải đặt câu hỏi là doanh nghiệp hay tổ chức cần “thay đổi như thế nào” hay lộ trình cho 
sự thay đổi để tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới. 
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III. Phân tích vai trò của truy xuất nguồn gốc trong xu hướng hội 
nhập của nông sản Việt Nam với thị trường quốc tế 

3.1. Khái niệm và vai trò của truy xuất nguồn gốc 

Truy xuất nguồn gốc là gì? 

Khởi nguồn của yêu cầu truy xuất nguồn gốc xuất phát từ nạn bò điên tại Vương 
Quốc Anh những năm 1986-1996. Mục đích của Truy xuất nguồn gốc là cung cấp 
thông tin tại từng mắt xích sản xuất đơn vị sản phẩm để đảm bảo đơn vị sản phẩm được bán ra thị trường an toàn cho người triêu dùng. Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm như một quy định bắt buộc phải có, để đảm bảo nhận diện chất lượng sản phẩm và cơ sở sản xuất như: Liên minh Châu Âu, Anh, Hoa Kỳ, Ireland, Canada, Ấn Độ, Thái Lan…, cụ thể như: 
 - Qui định của Liên minh Châu Âu số 178/2002/EC (điều 18), các nước thành viên phải áp dụng hệ thống TXNG từ ngày 1/1/2005, với các yêu cầu:  Hệ thống TXNG phải được thiết lập ở tất cả các giai đoạn của chuỗi quá trình sản xuất thực phẩm (cung cấp vật tư, sản xuất giống, phân bón/thức ăn chăn nuôi, cơ sở nuôi trồng, cơ sở sơ chế, đóng gói, nhà máy chế biến, cơ sở bán lẻ); Tại tất cả các giai đoạn phải thiết lập hệ thống/thủ tục để xác định và lưu trữ thông tin về sản phẩm (nhập vào và bán ra) theo yêu cầu cụ thể của cơ quan thẩm quyền; Hàng hóa đưa ra thị trường phải được dán nhãn bằng phương thức thích hợp để truy xuất được nguồn gốc; 
- Từ năm 2005, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Nga, Singapore đã đưa ra yêu cầu các lô hàng nhập khẩu phải có khả năng TXNG khi gặp sự cố về chất lượng. Úc quy định bắt buộc gắn thẻ phân định cho gia súc, cừu và dê. Thông qua hệ thống nhận dạng động vật và đăng ký trong cơ sở dữ liệu cấp quốc gia, có thể giám sát được toàn cuộc đời của từng con vật từ khi sinh đến giết mổ, di chuyển. Năm 2002, Mỹ có đạo luật chống khủng bố sinh học quy định về việc lưu hồ sơ đảm bảo một bước trước, một bước sau trong hệ thống TXNG cho các sản phẩm thực phẩm… [2] Theo TCVN ISO 9000: 2015: “Truy xuất nguồn gốc (TXNG) là khả năng theo dõi lịch 
sử, việc áp dụng hoặc vị trí của một đối tượng". Khi xem xét một sản phẩm hay dịch 
vụ, TXNG có thể liên quan đến: xuất xứ của vật liệu hoặc chi tiết, bộ phận; lịch sử quá 
trình chế tạo; việc phân phối và vị trí của sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi giao. Theo Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (năm 2004): “TXNG là khả năng theo dõi sự 
dịch chuyển của thực phẩm thông qua các giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối 
cụ thể”. Theo Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2011 của Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn: “TXNG là khả năng theo dõi, nhận diện được mo ̣ t đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh”. Vậy Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm thông qua tất cả các giai đoạn từ tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, vận 
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chuyển và phân phối ra thị trường. Hay nói một cách đầy đủ hơn, truy xuất nguồn 
gốc nghĩa là chỉ ra chính xác một đơn vị sản phẩm thuộc về lô sản phẩm nào, sản 
xuất ở đâu, sử dụng các chất gì trong quá trình sản xuất, đồng thời cung cấp thông 
tin làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan tới việc sản xuất, đóng gói, phân phối… 
lô sản phẩm từ đầu đến cuối chuỗi. Đơn vị sản phẩm này sẽ gắn với trách nhiệm của 
các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng, nền tảng tiêu chuẩn chất lượng áp dụng, và 
quan trọng nhất là đáp ứng các qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu 
cầu, quyền lợi của người tiêu dùng. 

Hình 2: sơ đồ truy xuất nguồn gốc nông sản 

 

Tại sao phải truy xuất nguồn gốc? Ưu tiên hàng đầu trong truy tìm nguồn gốc là để bảo vệ người tiêu dùng thông qua 
việc nhận biết sản phẩm liên quan nhanh hơn và chính xác hơn. Nó cho phép người 
tiêu dùng trực tiếp dễ dàng thu thập thông tin ngược dòng từ sản phẩm cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu, giúp họ nhận được thông tin xác thực về sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến và phân phối. Do đó, thực hiện truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm nhằm: 1) Đáp ứng yêu cầu thị trường/người tiêu dùng, qua đó 
tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với nhà sản xuất, doanh nghiệp; 2) Giúp doanh nghiệp khẳng định sự minh bạch, xây dựng hình ảnh, tăng khả năng cạnh tranh; đồng thời giúp doanh nghiệp truy hồi nhanh, chính xác lượng hàng không đảm bảo 
ATTP, giảm thiệt hại; 3); Giúp các cơ quan quản lý có thể truy xuất thông tin nhanh chóng, chính xác, qua đó, hạn chế nạn sao chép, làm giả sản phẩm ; 4) Đáp ứng các quy định của quốc tế và quốc gia nhập khẩu.   

Do toàn cầu hóa trong thương mại, sản phẩm  thực phẩm từ nhà sản xuất để đến tay người tiêu dùng ngày càng đi xa và rộng. Thực trạng hàng nhái, hàng giả, hàng lưu 
thông không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm chứa chất cấm, độc hại ảnh hưởng tiêu 
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cực đến sức khỏe người tiêu dùng, đến phát triển kinh tế, xã hội, TXNG trở thành vấn đề quan tâm chung của toàn cầu. Những sự cố về nhiễm Dioxin xảy ra tại Bỉ, bò điên 
tại Anh, dư lượng kháng sinh trong thủy sản ở châu Á và Nam Mỹ, sự lo ngại về 
khủng bố sinh học qua thực phẩm, dịch bệnh... Năm 2019, Việt Nam ghi nhận 76 vụ 
ngộ độc thực phẩm làm gần 2.000 người mắc, 1.918 người đi viện và 8 trường hợp 
tử vong (nguồn: laodong.vn).  

Mặt khác, ngành công nghiệp thực phẩm đang nhanh chóng trở thành một ngành 
công nghiệp hướng đến khách hàng với nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm an 
toàn. Việc bắt buộc để thiết lập một hệ thống TXNG mạnh mẽ để nhằm giảm thiểu 
việc sản xuất và phân phối thực phẩm không an toàn hoặc chất lượng kém đã trở 
thành mối quan tâm toàn cầu đã được giải quyết ở cấp độ đa phương bởi các quốc 
gia trên thế giới.   

Hệ thống TXNG giúp tổ chức có thể quản lý tốt chất lượng sản phẩm, từ khâu nguyên 
liệu, sản xuất cho đến quá trình vận chuyển, bảo quản và phân phối. Hệ thống TXNG 
tạo sự minh bạch hóa thông tin suốt chuỗi cung ứng, qua đó tạo thuận lợi cho việc 
quản lý, xác định trách nhiệm của các bên liên quan khi có sự cố xảy ra và có thể giúp 
doanh nghiệp thu hồi nhanh chóng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao uy tín trên thương trường. Tại mỗi công đoạn (một mắt xích) của chuỗi sản 
xuất và lưu thông phân phối, phải lưu trữ đầy đủ thông tin liên quan về một đơn vị 
sản phẩm ở một bước trước – một bước sau. Nếu kết nối các mắt xích với nhau sẽ có 
thể nhận diện được đường đi của một sản phẩm kể từ sản xuất nguyên liệu, đến khi 
tiêu thụ. Truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng không những giúp nâng cao giá trị 
sản phẩm, phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam mà còn là quá trình đầu tư dài 
hạn tăng cường năng lực cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế. 

3.2. Phân tích thực trạng và chính sách truy xuất nguồn gốc của Việt Nam Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập mạnh mẽ, doanh nghiệp Việt đang đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn khi tiếp cận thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước khi mà Việt Nam đang tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do và rất nhiều hàng rào thuế quan về nông sản thực phẩm được gỡ bỏ có thuế xuất bằng không. Thực trạng hàng giả, hàng nhái kém chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy tiêu cực mà nó 
mang lại cho xã hội là không nhỏ như ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người 
tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính. Bên cạnh đó, thị trường quốc tế ngày càng khắt khe với các sản phẩm nhập khẩu của Việt Nam. Để hàng xuất khẩu có thể mở rộng thị trường, đặt chân đến những thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… hay quốc gia láng giềng là Trung Quốc, các sản phẩm 
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hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là nông sản cần đảm bảo yêu cầu, quy định đưa ra từ phía nước nhập khẩu, trong đó có vấn đề truy xuất nguồn gốc. Tại Việt Nam, thực tế việc triển khai chương trình truy xuất nguồn gốc tại một số địa phương đã có sự tham gia của doanh nghiệp và cơ quan chính quyền địa phương. Nhận xét về hệ thống TXNG ở Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hợp quy (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN) Ở Việt Nam đã chia sẻ “hoạt động TXNG đã được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, ví dụ: ISO 9000, ISO 2005… Tuy nhiên, hoạt động TXNG còn mang tính khép kín, chưa thống nhất và “loạn tem”… Nguyên nhân do tem truy xuất chưa thống nhất về nội dung, hình thức; sự truy xuất mới chỉ là mã nội bộ, chỉ có khả năng truy xuất trong hệ thống đơn vị đó, chưa có tính mở để kết nối với bên ngoài. Cuối cùng, chưa có quy định về trách nhiệm của các bên liên quan”. (nguồn: most.org.vn). “Hiện tại tôi thấy có khoảng 95% sản phẩm đang được bày bán ở ngoài các siêu thị cũng như các cửa hàng được gắn mã QR code và được quảng bá đó là truy xuất nguồn gốc. Nhưng thực tế như vậy mới chỉ là truy xuất thông tin. Để đảm bảo điều kiện truy xuất nguồn gốc, chúng ta thực tế đã có thông tư, quy chế về truy xuất nguồn gốc của GS1 toàn cầu rồi. Bộ Thông tư đó rất đầy đủ và phù hợp trong việc thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc. Tôi thấy khi chúng ta đưa ra các quy định riêng về truy xuất nguồn gốc cho Việt Nam thì chúng ta nên áp dụng bộ thông tư, quy định kể trên”. Ông Lê Đại Dương – Giám đốc Công ty  TNHH VN Trade Có thể nói, thực trạng tem truy xuất mã số, mã vạch tại Việt Nam chưa chuẩn hóa về nội dung và hình thức, việc áp dụng truy xuất nguồn gốc chưa được thực hiện thống nhất, bài bản và có hệ thống. Có rất nhiều những ngộ nhận, ví dụ: có Bar code hoặc 
có QR code trên bao bì là có truy xuất nguồn gốc, hoặc cho rằng đưa thông tin về 
doanh nghiệp/ vị trí sản xuất là có truy xuất nguồn gốc. Dẫn đến nở rộ doanh nghiệp 
chào bán dịch vụ/ phần mềm truy xuất nguồn gốc khiến các cấp chính quyền và nhà 
sản xuất lúng túng hoặc lựa chọn sai lầm. Việc chưa có chế tài quy định xử phạt vi phạm liên quan đến việc áp dụng truy xuất nguồn gốc dẫn đến chưa kiểm soát được chất lượng dữ liệu truy xuất nguồn gốc. Mặt khác, chưa có quy định về trách nhiệm rõ ràng của các bên liên quan. Điều này gây nên những hoài nghi về tính chất và hiệu quả của các hệ thống truy xuất trên thị trường, làm giảm lòng tin và gây tâm lý e ngại của người tiêu dùng vào thực tế truy xuất của doanh nghiệp hiện nay. Do vậy, chính phủ đang có chủ trương đẩy mạnh quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc nhằm chuẩn hóa quy trình, đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho xuất khẩu, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng. Rất nhiều các chính sách và văn bản pháp luật liên quan đến các quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc, cụ thể như: 
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• Quyết định số 100/QĐ-TTg, ngày 19/01/2019, thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc với những mục tiêu và lộ trình cụ thể đến năm 2030 (hộp 1). Trong đó, việc xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất cả nước: Phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tài liệu để hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đơn vị cung cấp dịch vụ giải pháp trong việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng thẻ truy xuất nguồn gốc. Chuẩn hóa, minh bạch hóa thông tin truy xuất nguồn gốc thông qua việc chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc của tổ chức đánh giá sự 
phù hợp được chỉ định. Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới.  
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Hộp 1: Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của đề án 100 của chính phủ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Q
uyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh 

MỤC TIÊU CỦA QUYẾT ĐỊNH 100 
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN 

GỐC 
 

1. Mục tiêu tổng quát 
a) Hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật, văn bản, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc. b) Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc để phục vụ hội nhập quốc tế và nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa. 

c) Nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc 
thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan. d) 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 thiết yếu về truy xuất nguồn gốc. 
2. Mục tiêu cụ thể a) Giai đoạn đến năm 2020: 

- Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy 
xuất nguồn gốc. 
- Xây dựng, ban hành tối thiểu 05 tiêu chuẩn quốc gia, 01 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy 

xuất nguồn gốc và tài liệu hướng dẫn áp dụng. 
- Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm sản phẩm, hàng hóa trong nước như 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. b) Giai đoạn đến năm 2025: 
- Hoàn thiện cơ bản hệ thống các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và 
xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc. 

- Xây dựng tối thiểu 30 tiêu chuẩn quốc gia và 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất 
nguồn gốc, các tài liệu hướng dẫn áp dụng cho từng nhóm sản phẩm cụ thể. 
- Tối thiểu 30% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử 

dụng mã số, mã vạch tại Việt Nam có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc 
gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc 
của doanh nghiệp trong nước và quốc tế. 

- Hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia, bảo đảm 
kết nối 100% hệ thống truy xuất nguồn gốc của các bộ, cơ quan liên quan và ít nhất 70% trong 
tổng số các đơn vị cung cấp giải pháp tại Việt Nam. c) Giai đoạn đến năm 2030: 
- Hoàn thiện Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, bảo đảm nhu cầu trao đổi và khai thác thông tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. 

- Hoàn thiện hệ thống quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm, hàng hóa trong nước và quốc 
tế. 
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doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó có quy định: Xây dựng và áp dụng hệ thống TXNG sản phẩm tại cơ sở phải đảm bảo nguyên tắc “một bước trước, một bước sau” – có nghĩa là cơ sở phải lưu giữ thông tin để đảm bảo khả năng nhận diện được cơ sở sản xuất, kinh doanh/công đoạn sản xuất trước và cơ sở sản xuất, kinh doanh/công đoạn sản xuất tiếp theo 
sau trong quá trình sản xuất, chế biến và phân phói đối với một sản phẩm được 
truy xuất. 

• Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 quy định về TXNG, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn; 
• Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT, ngày 21 tháng 01 năm 2011quy định về TXNG và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản. 
 Ở góc độ Tiêu chuẩn, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) cũng đã công bố trên 30 tiêu chuẩn liên quan đến TXNG. Tổ chức mã số mã vạch quốc tế (GS1), với hơn 110 tổ chức thành viên cũng đã xây dựng và công bố trên 10 tài liệu kỹ thuật liên quan đến TXNG. Việt Nam đến nay đã công bố hơn 50 TCVN liên quan đến TXNG. Hệ thống TCVN liên quan đến TXNG đã và đang được xây dựng trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn của ISO và các quy định kỹ thuật của GS1, trong đó có các tiêu chuẩn liên quan đến công nghệ mã số mã vạch (MSMV), một trong những công nghệ phân định và thu nhận dữ liệu tự động, từ đó các bên tham gia trong chuỗi cung ứng có thể ứng dụng để TXNG, triệu hồi sản phẩm, quản lý sản xuất, bán hàng, kho bãi, giao nhận vận chuyển: 
• TCVN 12850:2019 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu chung đối với hệ thống truy 

xuất nguồn gốc (xây dựng trên cơ sở quy định của GS1 “GS1 Global Traceability Standard”, Ver 2.0,  Aug 2017), quy định các yêu cầu chung đối với hệ thống 
TXNG, áp dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, không phân biệt quy mô của tổ chức, chuỗi cung ứng, trong việc thiết lập và áp dụng hệ thống TXNG; 

• Mã phân định thương phẩm (GTIN), áp dụng trên các sản phẩm bán lẻ, thùng bảo quản, vận chuyển sản phẩm: TCVN 6384:2009; TCVN 6939:2019…; Mã phân định địa điểm (GLN), áp dụng để xác định các bên tham gia trong chuỗi cung ứng 
(TCVN  7199:2007); Mã côngtenơ vận chuyển theo xê ri (SSCC), áp dụng để xác định từng đơn vị hậu cần (TCVN 7200:2007); 

• Mã vạch EAN/UPC 128 (TCVN 6755:2008/ISO/IEC 15417:2007);Mã vạch 39 (TCVN 7202:2008/ISO/IEC 16388:2007...quy định về chất lượng mã vạch; 
• Mã QR (TCVN 7322:2009/ISO/IEC 18004:2006); TCVN 8656 (gồm 5 phần, tương đương với ISO/IEC 19762:2008) về phân định và thu nhận dữ liệu tự động; 
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• TCVN 9988:2013; TCVN 9989:2013; TCVN 12455: 2017 đến TCVN 12458: 2017 (các TCVN này đều tương đương với các tiêu chuẩn ISO tương ứng), quy định về ghi nhận thông tin phục vụ cho TXNG đối với một số sản phẩm thủy sản;... 
• TCVN 12827:2019 quy định các yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi (năm 2020 đang xây dựng các tiêu chuẩn cho chuỗi cung ứng thịt, ca cao); 
• TCVN 15851:2019 quy định về tổ chức chứng nhận hệ thống TXNG. “Về hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn: Hệ thống TCVN, QCVN và các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc của Việt Nam chưa đầy đủ, thiếu tính đồng bộ và thống nhất. Thêm vào đó, thói quen và ý thức làm việc không tuân thủ quy trình, ngại ghi chép của doanh nghiệp và người lao động Việt Nam là yếu tố khiến dữ liệu truy xuất nguồn gốc không đầy đủ, cập nhật so với yêu cầu về thông tin truy xuất nguồn gốc” - Ông 
Bùi Bá Chính – Phụ trách Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đã chai sẻ như vậy. 
Việt Nam đã xây dựng một hệ thống khung pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn khá đầy đủ trong lĩnh vực ATTP cho xuất khẩu, nhưng chưa có đầy đủ các văn bản pháp lý, 
quy chuẩn, tiêu chuẩn cho truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Quy định về 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm không nhất quán tại các văn bản. Hiện nay, Việt Nam đang có nhiều quy chuẩn đáp ứng các chuẩn mực về nội dung thông tin yêu cầu truy 
xuất nguồn gốc trong nội bộ các đơn vị. [2] Như vậy, có thể thấy rằng các quy định chính sách, văn bản pháp lý và các tài liệu hướng dẫn của Việt Nam liên quan đến hệ thống truy xuất nguồn gốc chưa được đầy đủ, thiếu tính đồng bộ và thống nhất. Tuy nhiên, hệ thống TCVN đang được tiếp tục xây dựng, hoàn thiện để có thể áp dụng, xây dựng một hệ thống TXNG hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, xã hội và quản lý nhà nước. Xây dựng một hệ thống TXNG hiệu quả trên cơ sở áp dụng TCVN và tiêu chuẩn quốc tế là biện pháp hữu hiệu giúp tổ chức hoạt động hiệu quả. Các chính sách, văn bản và hướng dẫn liên quan đến hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm chuẩn hóa quy trình, từng bước đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phát triển thương mại trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng. Các chính sách này cũng là cơ sở để nâng cao năng lực cho hệ thống 
hỗ trợ, các tổ chức hỗ trợ thương mại để họ có đủ năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước cũng như tiếp cận với các thị trường 
quốc tế. 

Một câu hỏi đặt ra là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nên áp dụng hệ thống 
truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn nào là phù hợp? 
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Như đã phân tích bên trên hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) liên quan đến TXNG đã và đang được xây dựng trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn ISO và yêu cầu kỹ thuật toàn cầu của GS1 (GS1 Global Traceability Standard), trong đó bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến công nghệ mã số mã vạch (Barcode, Qrcode). Đề án 100 có nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025 có “Tối thiểu 30% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch tại Việt Nam có hệ 
thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế”.  Khảo sát này này có mục đích nâng cao năng lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức hỗ trợ thương mại để tham gia thị trường  xuất khẩu nông sản. Do vậy, chúng tôi khảo sát các kiến thức, năng lực về TXNG dựa 
trên các tiêu chuẩn quốc tế ISO, các yêu cầu kỹ thuật toàn cầu về hệ thống TXNG theo 
GS1. Đây là các tiêu chuẩn tự nguyện và được 110 quốc gia công nhận. Trong thực tế, yêu cầu của thị trường ở mỗi quốc gia có thể khác nhau, trong quá trình thực hiện, 
các chuyên gia sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp tương thích theo yêu cầu của từng thị trường cụ thể và đảm bảo các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể áp dụng được. 
3.3. Yêu cầu của một số thị trường chính đối với nông sản xuất khẩu của 

Việt Nam 

Thị trường Trung Quốc Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa các loại của cả nước đạt 517,26 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018. Trong đó, xuất khẩu 264,19 tỷ USD, tăng 8,4% và nhập khẩu 253,07 tỷ USD, tăng 6,8%. Như vậy, con số xuất siêu lên tới 11,12 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 62,9% so với năm trước. Trong hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động xuất nhập khẩu với Việt Nam thì Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất và là năm thứ hai liên tiếp kim ngạch giữa 2 nước đạt trên 100 tỷ USD. 
 Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại và ngày càng trở nên không ổn định, tốc độ tăng trưởng của thị trường trái cây tươi nhập khẩu vào Trung Quốc vẫn được duy trì và thậm chí vượt quá tốc độ tăng trưởng ấn tượng của thập kỷ trước. Trung Quốc vẫn là thị trường rộng lớn với tiềm năng to lớn, chưa được khai thác, đặc biệt là ở các thành phố cấp II / III với tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, là nhóm khách có thu nhập tương đối và nhu cầu cao với trái cây tươi nhập khẩu. Nhờ sự phát triển chóng vánh của ngành thương mại điện tử, xuất khẩu trái cây tươi xang Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng cả về quy mô và lợi nhuận. Các nhà xuất khẩu dành thời gian khám phá, phát triển và quảng bá hình ảnh và thương hiệu của họ ở Trung Quốc sẽ đạt được lợi nhuận lâu dài bền vững. [10] 
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Từ tháng 5/2018, Trung Quốc bắt đầu siết chặt yêu cầu thông tin truy xuất nguồn 
gốc, đây là giải pháp để đảm bảo những nông sản được minh bạch xuất xứ nguồn gốc 
hàng hóa của Việt Nam chứ không phải là sản phẩm của một nước thứ ba, tạm nhập 
vào Việt Nam rồi tái xuất sang Trung Quốc để hưởng ưu đãi về thuế. Quy định dán 
nhãn truy xuất nguồn gốc là để đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn 
thực phẩm. 
 
Các yêu cầu đối với hàng nhập khẩu vào Trung Quốc ngày càng trở nên khắt khe hơn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, tất cả các cơ quan hải quan sẽ xác minh rằng tên 
và mã của các nhà máy đóng gói đã đăng ký được chỉ định trong danh sách "tuyên bố 
bổ sung" giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của họ đối với việc nhập khẩu trái cây 
Việt Nam đã được cấp quyền kiểm dịch. Cho dù hàng hóa từ trang trại và nhà máy đóng gói được đăng ký tại Việt Nam và được Tổng cục Hải quan phê duyệt (danh 
sách liên quan có thể được tìm thấy trên trang web của Tổng cục), chỉ những người đáp ứng yêu cầu mới có thể được kiểm dịch. Nếu được tìm thấy từ khu vực chưa đăng ký và nhà máy đóng gói, hàng hóa không được phép nhập khẩu vào Trung 
Quốc. [9] 
 
Phía Trung Quốc yêu cầu cơ quan hải quan xác nhận rằng trái cây là từ các trang trại và nhà máy đóng gói đã đăng ký khi họ kiểm dịch trái cây xuất khẩu sang Trung 
Quốc. Tên hoặc mã của nhà máy đóng gói đã đăng ký được ghi rõ trong tờ khai đính 
kèm của giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được cấp. Các doanh nghiệp Trung 
Quốc nhập khẩu trái cây Việt Nam cần cung cấp "hình ảnh có chứa bao bì thông tin 
chất lượng sản phẩm" khi xin giấy phép kiểm dịch động vật và thực vật nhập khẩu 
của Cục kiểm dịch xuất nhập cảnh. Ngoài ra, công ty cần liệt kê tên, nguồn gốc, tên 
hoặc mã của nhà máy đóng gói bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, và cũng có thể thêm 
mã vạch, mã QR, dấu hiệu chống giả, v.v. [9] 
Do vậy, phía Việt Nam nên làm tốt công tác quản lý truy xuất nguồn gốc, quản lý bao 
bì và kiểm soát chất lượng trái cây và nông sản để vượt qua thủ tục kiểm tra và kiểm 
dịch hải quan Trung Quốc càng sớm càng tốt. Tránh tình trạng trong mùa xuất khẩu cao điểm của trái cây Việt Nam và các sản phẩm nông nghiệp khác xảy ra tình trạng 
ùn ứ nghiêm trọng trong bãi hàng hóa. 
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Hình3: Một số loại hoa quả mà Trung Quốc yêu cầu cung cấp danh sách mã số 
các vùng trồng, mã số các nhà máy đóng gói để giám sát chất lượng sản phẩm. 

 Việc dán nhãn, làm công tác kiểm nghiệm, kiểm dịch cũng như được phép xác định truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam được thực hiện bởi Tập đoàn Chứng nhận và Kiểm định Trung Hoa (CCIC) – Tập đoàn được Chính phủ Việt Nam và Bộ NN&PTNT cho phép làm công tác kiểm nghiệm, kiểm dịch và cung cấp tem xuất xứ này (Nguồn: 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). Tuy nhiên, hiện tại “Theo tiêu chuẩn của Trung Quốc thì hiện tại thị trường Việt Nam chưa có một đơn vị nào đủ theo các tiêu chuẩn của CCIC truy xuất nguồn gốc nên tạm thời vẫn chưa yêu cầu thực hiện đúng theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. Đối với thị trường này, hiện mới chỉ thực hiện đến bước truy xuất vùng trồng và quy định cụ thể do Việt Nam thực hiện. Trường hợp sản phẩm có vấn đề họ mới sang kiểm tra lại mọi thứ. Thông thường thì cơ quan Việt Nam sẽ làm việc với Trung Quốc để thống nhất chung các vấn đề liên quan quy định kiểm dịch, an toàn thực phẩm. Phía Việt Nam sẽ cung cấp thông tin vùng trồng, cơ sở đóng gói cho Hải quan Trung Quốc để họ cho phép nhập khẩu”. Ông Bùi Bá Chính – Phụ trách Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia cho biết. 
Theo đó, để giảm thiểu rủi ro và bảo đảm xuất khẩu bền vững sang thị trường Trung 
Quốc, Bộ Công Thương khuyến nghị các thương nhân sản xuất, xuất khẩu nông sản, trái cây nói chung, dưa hấu nói riêng, chủ động phối hợp với các 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, truy xuất nguồn gốc của thị trường Trung Quốc. Trong trường hợp vườn trồng trái cây và doanh nghiệp đóng gói chưa nằm trong danh sách đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc đăng tải, doanh nghiệp cần chủ 
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động liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể [Nguồn: Báo Công thương] 
 “Để cung cấp được mã số các vùng trồng, mã số các nhà máy đóng gói thì phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh cũng như các yêu cầu khác trong quá trình trồng trọt, thu hái. Nếu đạt yêu cầu thì cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục Bảo vệ thực vật mới quyết định cấp mã số đó cho các vùng trồng, cơ sở đóng gói. Còn về việc mà rất nhiều địa phương vẫn chưa nắm được nội dung này thì trên thực tế chúng tôi sau khi làm việc với Hải quan Trung Quốc vào cuối năm 2018 thì cũng đã có văn bản gửi tới các tỉnh thông báo việc này” Ông Lê Thanh Hòa – Phó cục trưởng Cục Chế biến và 
Phát triển thị trường Nông sản đã chia sẻ như vậy. [nguồn: tcvn.gov.vn]. 
 Hiện tại trung tâm mã số mã vạch sẽ hướng dẫn cho tất cả các đơn vị tỉnh thành và các bộ ngành quản lý để thực hiện đúng theo tiêu chuẩn của CCIC về truy xuất nguồn gốc và sau đó trung tâm mã số mã vạch là đơn vị chứng nhận các tiêu chuẩn đó và kết nối thông tin với các cơ quan của Trung Quốc. Trong đó việc CCIC của Trung Quốc đã làm việc và kí kết với hải quan của Quảng Tây và Vân Nam chỉ có duy nhất CCIC truy xuất nguồn gốc là có thể gửi thông tin trực tiếp cho hải quan để thực hiện 
quá trình thông quan.  
 
Thị trường EU 

EU hiện là một trong hai đối tác quan trọng nhất của Việt Nam về thương mại – đầu tư và cũng là một trong những thị trường chính của nông sản Việt Nam. Đồng thời cũng ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp của EU được nhập khẩu vào thị trường nước ta. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã được quốc hội phê chuẩn vào ngày 8/6 và đưa vào thực thi chậm nhất là vào ngày 1/8/2020. Khi hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, với việc loại bỏ hơn 99% giảm thuế xuất khẩu từ Việt Nam sang EU, đây sẽ là cơ hội lớn cho các sản phẩm cốt lõi của Việt Nam, đặc biệt là nông sản. “Tuy nhiên, các mặt hàng nông sản và thực phẩm xuất khẩu vào EU từ trước đến nay đều phải tuân thủ các điều khoản thương mại cũng như khuôn khổ pháp lý của EU là rất khắt khe. Do vậy, hai bên cần phải biết “luật chơi" và tuân thủ những quy định chung giúp minh bạch thị trường, giải quyết các bất đồng phát sinh trong hoạt động thương mại", bà Miriam Garcia Ferrer Trưởng ban kinh tế và thương mại, Phái đoàn 
Liên minh châu Âu tại Việt Nam khuyến cáo. Quy định của EU về khả năng truy xuất nguồn gốc là khả năng cho phép truy tìm tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, phân phối của một sản phẩm thực phẩm. Yêu cầu truy xuất nguồn gốc là phải định ra dấu hiệu đối với từng nhà sản 
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xuất, thành một hệ thống hoàn chỉnh. Giám sát đến từng nhà máy, bao gồm cả nhà nhập khẩu. 
 
 “Hệ thống ATTP của châu Âu là một tập hợp các cơ quan hữu trách. Trách nhiệm 
bảo vệ ATTP cho người tiêu dùng châu Âu trước tiên thuộc về Ủy ban châu Âu, cụ 
thể là Cục Y tế và ATTP, còn được gọi là DG SANCO. Cơ sở pháp lý ATTP của EU được 
thông qua bởi Nghị viện và Hội đồng châu Âu theo quy trình lập pháp. Sau khi được thông qua, các Quy định ATTP sẽ được áp dụng đồng bộ tại tất cả các nước thành 
viên. DG SANCO có nhiệm vụ theo sát việc thực thi các quyết định này, trong đó quy định nền tảng là Luật thực phẩm chung (EC178/2002). Luật thực phẩm chung thiết 
kế hệ thống ATTP của EU dựa trên 3 trụ cột, đó là (i) Phân tích mối nguy, (ii) Kiểm 
tra - Giám sát và (iii) Trách nhiệm ATTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Luật cũng là cơ sở pháp lý để xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh cho thực phẩm và thức ăn chăn 
nuôi trong những trường hợp khẩn cấp (RASFF)” [2] 
 
Thị trường mỹ Tại Mỹ, chính phủ và người dân đều rất quan tâm đến chất lượng sản phẩm và vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Chính vì vậy tại Hoa Kỳ có nhiều luật liên quan đến an toàn 
thực phẩm và truy xuất nguồn gốc bao như: Luật An ninh y tế, Luật Liên bang về 
thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm, Luật sửa đổi về ATTP, Đạo luật Nông trại (Farm 
Bill). Luật ban hành để đảm bảo sự an toàn của nguồn cung cấp thực phẩm và thiết lập mức độ bảo vệ của quốc gia, thể hiện rõ sự phân chia quyền lực, dựa trên cơ sở khoa học và mang cách tiếp cận dựa trên rủi ro phòng ngừa. Hơn cả quy định của EU, ở thị trường Mỹ chú trọng phòng ngừa mối nguy có chủ đích và chuẩn bị kế hoạch đối phó, nghĩa là không chỉ đối phó mối nguy vô tình. Sau khi được triển khai, kế hoạch đó sẽ giúp tập trung vào công tác đào tạo nhân viên cũng như các biện pháp ứng phó và phục hồi. 
 Cụ thể theo Luật An ninh Y tế: mỗi điểm dọc theo chuỗi phải có tài khoản cho nơi giao nhận; phương pháp một bước trước, một bước sau đóng vai trò quan trọng. Nghĩa là mỗi điểm phát ra thông tin ghi nhận trong chuỗi sản phẩm phải có một ai đó chịu trách nhiệm. Còn theo Luật sửa đổi về An toàn thực phẩm (FSMA): bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách tăng cường hệ thống an toàn thực phẩm, tập trung vào ngăn ngừa hơn là phản ứng với các vấn đề sau khi chúng xảy ra. Cơ quan Kiểm dịch và An toàn thực phẩm (FSIS) quy định nghiêm ngặt việc kiểm soát từng công đoạn theo nguyên tắc phòng vệ thực phẩm.  
 
Thị trường Nhật 
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Thị trường Nhật Bản chú trọng về trách nhiệm của doanh nghiệp và hiệp hội. Tính trách nhiệm được đề cao thông qua Luật về trách nhiệm đối với sản phẩm: Trách nhiệm bồi thường cho người tiêu dùng thuộc về nhà nhập khẩu. Với việc đề cao trách nhiệm nhà cung cấp nên quy định về kiểm tra, giám sát được tăng dần theo mức độ vi phạm. Ví dụ: bình thường lấy mẫu 5% thủy sản nuôi nhưng nếu phát hiện 1 lô vi phạm sẽ tăng lên 50%, nếu hồ sơ có nguy cơ vi phạm cao sẽ tăng lên 100% 
[nongngiep.vn] Do vậy, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của DN. Tuy nhiên, tại Việt Nam, truy xuất nguồn gốc là một hoạt động còn khá mới, DN  và người tiêu dùng hiện nay cũng chưa hiểu hết ý nghĩa cũng như chưa hiểu đúng bản chất của truy xuất nguồn gốc. Thậm chí một số người còn nghĩ rằng việc truy xuất nguồn gốc là không cần thiết. Song song với đó, các DN Việt Nam, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ còn gặp nhiều khúc mắc trong việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm ngành nghề cụ thể. 
Trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do 
với những thoả thuận là đưa thuế xuất nhập khẩu về 0%, rất nhiều cơ hội mới được 
mở ra nhưng cũng có rất nhiều sức ép cạnh tranh sẽ đến cả thị trường trong nước và ngoài nước. Việc siết chặt về truy xuất nguồn gốc đối với nông sản Việt là lời cảnh báo khi không chỉ thị trường Trung Quốc mà các thị trường khác trên thế giới đều đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hàng hóa của Việt Nam. Nếu đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu này, doanh nghiệp Việt Nam mới có cơ hội tiếp cận thị trường 
Trung Quốc và hàng loạt các thị trường khác trên thế giới. Những yêu cầu trước mắt 
sẽ tạo cho doanh nghiệp Việt Nam những khó khăn nhất định. Nhưng nếu làm được 
sẽ giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững, thoát khỏi tình trạng được 
mùa mất giá, giải cứu sản phẩm mỗi năm. Hơn nữa, khi Việt Nam đã ký các FTA và 
nhất là các FTA thế hệ mới thì cần phải căn cứ vào các yêu cầu của FTA để điều chỉnh 
hệ thống chính sách. Vậy giải pháp nào để tăng cường hiệu quả vấn đề kiểm soát nguồn gốc và chất lượng nông sản khi hàng loạt các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực?. Ngoài việc, các 
bộ, ngành liên quan cần tăng cường phổ biến, nâng cao năng lực cho các doanh 
nghiệp, các hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng về các hiệp định thương mại tự do, các 
yêu cầu cụ thể đối với các thị trường trọng điểm và hướng dẫn lộ trình thực hiện. 
Mặt khác, vẫn cần thêm một hệ thống quản lý nhà nước để thực hiện một cách chuẩn 
xác và dễ dàng, không gây phiền hà cho các doanh nghiệp. Chẳng hạn như trên giấy 
chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hoá, chứng nhận về quy tắc xuất 
xứ của từng mặt hàng cần phải rõ ràng để doanh nghiệp có thể thực hiện. Bên cạnh 
sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của nhà nước phải có sự chung tay của phía doanh 
nghiệp để liên kết thực hiện tổ chức sản xuất gắn với yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, 
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đóng gói bao bì và hàng loạt yêu cầu khác liên quan đến giao thương để đảm bảo 
phát triển bền vững trong xu thế mở cửa và hội nhập. 

3.4. Một số thông tin tổng quan về tình hình sản xuất và xuất khẩu trái cây 
của Việt Nam 

Những lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, tài nguyên nước và kinh nghiệm tốt 
trong việc trồng cây ăn quả cho phép nông dân Việt Nam sản xuất nhiều loại trái cây 
nhiệt đới. Có hơn 40 loài trái cây trong cả nước. Tổng diện tích của tất cả các loại cây ăn quả là 832.720 ha, với sản lượng là 7.6 triệu tấn. Sản xuất cây ăn quả ở Việt Nam 
có những đặc điểm riêng ở các vùng khác nhau. Việc mở rộng thị trường trong nước 
và quốc tế, đặc biệt là các thị trường ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và 
E.U cho nhiều loại trái cây là cơ hội tốt cho sự phát triển của trái cây Việt Nam. Năm 
2013, xuất khẩu rau quả Việt Nam được ghi nhận ở mức 1.040 triệu USD được bán cho hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tính thời vụ / tính sẵn có 
của trái cây, giống mới và GAP là những yếu tố chính quyết định giá cao nhất. Rất cần 
cải thiện khả năng tiếp cận thị trường thông qua hệ thống thông tin tiếp thị, các khóa đào tạo kỹ thuật về sản xuất trái cây trái vụ và quản lý và kiểm soát sâu bệnh, thực 
hiện các tiêu chuẩn GAPs. [11] 

Hình 4: Phân bố các loại cây ăn quả chính và diện tích trồng tại các vùng của Việt Nam 
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Bảng 1: Khu vực sản xuất chính của các loại trái cây top đầu Việt Nam 
 

Loại trái cây Các vùng sản xuất chính 
Miền bắc Miền Trung Miền Nam Chuối Phú Thọ, Hưng Yên Quảng Trị Sóc Trăng, cà Mau, Đồng 

Nai Dứa Ninh Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào 
Cai 

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định 

Kiên Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Long An (90% sản lượng) 
Xoài Mộc Châu, Yên Châu  Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh 
Nhãn Hưng Yên, Hà Nội, Sơn La 

 Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ Vải Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh 
  

Chôm chôm   Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền 
Giang 

Cam quít Tuyên Quang, Hà 
Giang, Hòa Bình 

Nghệ An Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang Bưởi Hà Nội, Phú Thọ Hà Tĩnh, Huế Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến 
Tre 

Thanh long   Bình Thuận, Tiền Giang, 
Long An Bơ   Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai – Kon Tum 

Nguồn: Trung tâm lương thực và phân bón vùng châu á Thái bình dương 
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Bảng 2: diện tích các loại cây ăn trái chính được cấp chứng chỉ  

TT Loại trái cây Tỉnh Diện tích được 
cấp chứng chỉ 

(ha) 

Năm 

Global Gap 
1 Thanh long Bình Thuận 320.0 2006-2013 

Long An 34.0 2013 
2 Xoài (Hòa Lộc) Cần Thơ 12.0 2008 

Xoài (Cát Chu) Đồng Tháp 5.8 2012 
3 Thanh Long (Java) Bến Tre 22.2 2011 Vĩnh Long 24.8 2012 
4 Bưởi (Năm Roi) Vĩnh Long 23.5 2008 

Hậu Giang 43.0 2011 
VietGap 

5 Thanh Long (ruột 
trắng) 

Tiền giang 91.5 2013 

Thanh Long (ruột đỏ) 
Trà Vinh 24.4 2012 
Kon Tum 6.2 2013 

6 Xoài (Hòa Lộc) Tiền Giang 11.1 2012 
Hồ Chí Minh 15.6 2013 

Xoài Đồng Nai 32.4 2013 Bình Định 90.0 2013 
7 Chôm Chôm Tiền Giang 16.6 2011 

Bến Tre 41.0 2011&2013 Đồng Nai 3.8 2013 
8 Bưởi (Da xanh) Bình Dương 2.0 2013 Bưởi (Tân Triều) Đồng Nai 21.0 2013 

Nguồn: Trung tâm lương thực và phân bón vùng châu á Thái bình dương Nông sản sản xuất theo quy trình an toàn là vấn đề đang có tính thời sự và là mối quan tâm của người tiêu dùng trong, ngoài nước. Nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do, "luật chơi" về số lượng, chất lượng,  an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đang trở thành rào cản lớn cho nhiều vùng nông sản hàng hóa. Sản xuất theo quy trình GAP bảo đảm được các lợi ích: Truy được nguồn gốc sản phẩm; sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Thời gian qua, các địa phương phía nam, nhất là vùng Nam Bộ, đã mạnh dạn quy hoạch, chọn lựa những đặc sản có lợi thế cạnh trạnh cao để đầu tư phát triển theo hướng GAP, được nông dân đồng tình hưởng ứng. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến thời điểm 
2013, diện tích cây ăn trái được chứng nhận GAP ở các tỉnh phía nam chưa nhiều, khu vực đồng bằng sông Cửu Long chỉ có chưa tới 1% trên tổng diện tích gần 300 nghìn ha, còn các loại rau, màu, thủy sản, lúa gạo thì không đáng kể. 
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Hình 5: Diện tích và kim ngạch xuất khẩu trái cây qua các năm 
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Hình 6. Tiềm năng xuất khẩu một số trái cây của Việt Nam sang Trung Quốc 

 

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) 

Với mức dân số trên 1,4 tỷ người năm 2018 (quy mô lớn nhất thế giới), nhu cầu sử 
dụng trái cây tại Trung Quốc hàng năm là rất lớn. Trung Quốc là nước láng giềng và 
là thị trường xuất khẩu trái cây lớn nhất của Việt Nam. Các nhóm sản phẩm ưu tiên 
thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch gồm 9 loại như xoài, nhãn, chuối, vải, nhãn, dưa hấu, 
chôm chôm, mít, thanh long; Nhóm sản phẩm đang đàm phán mở cửa thị trường tại Trung Quốc gồm sầu riêng, bưởi, chanh leo, bơ, na, roi, dừa, măng cụt. Trong năm 2019, xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc giảm đáng kể cả về 
kim ngạch và sản lượng. Nguyên nhân là do thị trường này kiểm soát chặt việc truy 
xuất nguồn gốc cũng như  nhập khẩu theo đường tiểu ngạch. 

Việc chọn các tỉnh phù hợp để hợp tác với trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc để xuất khẩu xang Trung Quốc cần dựa 
vào các yếu tố: (i) Tỉnh có có lợi thế, có diện tích lớn các loại trái cây đang được xuất 
khẩu chính ngạnh xang Trung Quốc gồm xoài, nhãn, chuối, vải, dưa hấu, chôm chôm, 
mít, thanh long; (ii) Tỉnh có diện tích cây ăn trái được cấp chứng chỉ VietGap hoặc Global Gap lớn; (iii) Tỉnh đang có chính sách thúc đẩy áp dụng truy xuất nguồn gốc và thúc đẩy xuất khẩu trái cây; (iii) Tỉnh đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau. 
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Căn cứ vào các yêu tố trên chúng tôi đề xuất chia ra các giai đoạn như sau: Giai đoạn 1: Các tỉnh thử nghiệm áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc gồm: Sơn La, 
Hà Nội, Quảng Trị,Tiền Giang, Dak Lak, TP Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2: Nhân rộng ra các tỉnh Bắc Giang, Mộc Châu, Bến Tre; Bình Thuận, Nghệ 
An, Hưng Yên , Long an, Cần Thơ, Gia Lai-Kon Tum, Vĩnh Long. Giai đoạn 3: Tuyên truyền và thúc đẩy áp dụng các vùng trồng cây ăn quả trọng điểm 
còn lại 

Trong quá trình thực hiện sẽ tổng kết và tài liệu hóa những mô hình tốt để nhân 
rộng tiếp tục thúc đẩy áp dụng TXNG và XTTM xang các địa phương khác nhằm xuất 
khẩu xang thị trường Trung Quốc cũng như các thị trường khác, tận dụng cơ hội từ 
các hiệp định thương mại tự do. 

IV. Kết quả khảo sát và đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực áp dụng 
hệ thống truy xuất nguồn gốc 

             4.1. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Để đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ về việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trong xuất khẩu nông sản, chúng tôi đã thiết kế bảng hỏi và tiến hành khảo sát trên 30 doanh nghiệp vừa và nhỏ lĩnh vực nông nghiệp. Các doanh nghiệp này đang có hoạt động xuất khẩu nông sản và là đại diện cho cả ba miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam. Nội dung bảng hỏi nhằm xác định 
các thông tin cơ bản như ngành nghề kinh doanh, công đoạn tham gia trong chuỗi cung ứng, nhận thức của doanh nghiệp về hệ thống truy xuất nguồn gốc nói chung cũng như tiêu chuẩn quốc tế GS1. Khi thiết kế bàng hỏi chúng tôi cũng tham vấn ý kiến chuyên gia về các điều kiện, kiến thức và năng lực cần có để các doanh nghiệp có thể áp dụng hiệu quả hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn quốc tế GS1. Trên cơ sở đó tư vấn đã phỏng vấn và xác định các khoảng trống về kiến thức, năng lực và điều kiện của doanh nghiệp cũng để đề xuất lộ trình nâng cao năng lực dựa trên nhu cầu của họ cũng như căn cứ vào các văn bản, chính sách, kế hoạch liên quan của chính phủ. 
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Biểu đồ 1: Thông tin về ngành hàng kinh doanh, công đoạn tham gia trong 
chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp (theo %) 

 

Kết quả thu được từ sơ đồ 1 chỉ ra rằng trong 30 doanh nghiệp được khảo sát thì có 
26 doanh nghiệp kinh doanh trái cây tươi chiếm 87%. Các doanh nghiệp còn lại kinh 
doanh các loại nông sản khác như điều, hồ tiêu, cà phê, Ca Cao, rau củ và các nông 
sản khác chỉ chiếm 13%. Các doanh nghiệp được khảo sát tham vào các công đoạn 
khác nhau trong chuỗi cung ứng, trong đó số doanh nghiệp tham gia vào công đoạn 
sản xuất chiếm phần lớn với tỷ lệ là 70%, tiếp theo đó là các doanh nghiệp thương 
mại và chế biến chiếm 17% và 13% tương ứng. Thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong các doanh nghiệp được điều tra, chiếm 63%, tiếp đó là thị trường các nước châu á khác như Singapore, Thái Lan… Các thị trường xuất 
khẩu còn lại chỉ chiếm 16% gồm châu Âu, Mỹ, Nga và Đông Âu. 
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Biểu đồ 2: Nhận thức và thực tế áp dụng của doanh nghiệp về TXNG (theo%) 

 

Kết quả phỏng vấn cho thấy có 100% các doanh nghiệp cho rằng họ rất quan tâm đến việc truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm của họ. Theo chia sẻ của các doanh 
nghiệp, hiện tại chỉ có 47% số doanh nghiệp áp dụng hệ thống TXNG, 53% số doanh 
nghiệp còn lại chưa áp dụng do chưa có đủ điều kiện hoặc có những khó khăn khác như nhân sự, tài chính, hoặc họ thấy chưa thực sự cần thiết.  

Kết quả khảo sát cũng cho thấy có 20/30 doanh nghiệp có nhận thưc đúng đắn rằng 
TXNG mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp, khách hàng và các cơ quan quản lý 
(chiếm 67%). 23% doanh nghiệp cho rằng TXNG mang lại lợi ích cho doanh nghiệp 
và 10% doanh nghiệp cho rằng nó chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng/người tiêu 
dùng. Do vậy nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về lợi ích của TXGN là một trong 
những ưu tiên hàng đầu trong việc xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp trong 
thời gian tới trong việc áp dụng hệ thống TXNG. 
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Biểu đồ 3: Hiện trạng áp dụng tiêu chuẩn hệ thống TXNG tại các doanh nghiệp  

 

Kết quả từ biểu đồ 3 cho thấy trong 30 doanh nghiệp được phỏng vấn thì có 2 doanh 
nghiệp cho rằng họ đã áp dụng theo tiêu chuẩn GS1 (chiếm 7%), còn lại 40% doanh 
nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn khác như VNPT, xác thực số, Icheck…, 53% số doanh 
nghiệp còn lại chưa áp dụng hệ thống TXNG nào. Số liệu này còn khá khả quan so với 
thực tế áp dụng TXNG hiện nay do việc nhận thức về hệ thống TXNG chưa thống nhất 
trong các doanh nghiệp. “Hiện tại tôi thấy có khoảng 95% sản phẩm đang được bày bán ở ngoài các siêu thị cũng như các cửa hàng được gắn mã QR code và được quảng bá đó là truy xuất nguồn gốc. Nhưng thực tế như vậy mới chỉ là truy xuất thông tin”. Đó không chỉ là nhận định của ông Lê Đại Dương – Giám đốc Công ty  TNHH VN Trade mà nhiều chuyên gia và nhà quản lý khác cũng có đánh giá tương tự như vậy. 
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Biều đồ 4: Nhận thức của các doanh nghiệp về thị trường Trung Quốc 

 Khi được hỏi yêu cầu của thị trường Trung Quốc về truy xuất nguồn gốc cho hàng 
nông sản nhập khẩu khẩu vào nước này thì chỉ có 1/30 doanh nghiệp (3%) lựa chọn đáp án đúng cho câu hỏi này. Đó là việc đánh giá Trung Quốc là một thị trường 
không yêu cầu khắt khe về TXGN là sai so với thực tế. Phần lớn các doanh nghiệp 
(23/30) cho rằng việc đăng ký thông tin để được cấp mã số vùng trồng và mã nhà xưởng là sai hoặc không cần thiết. 5/30 doanh nghiệp cho rằng Trung Quốc không 
yêu cầu có giấy kiểm dịch thực vật, động vật. 1/30 doanh nghiệp cho rằng thị trường 
này không yêu cầu có dán tem để TXNG từ khi sản xuất đến khi tiêu thụ.  
Tuy nhiên, các yêu cầu đối với hàng nhập khẩu vào Trung Quốc ngày càng trở nên 
khắt khe hơn. Kể từ ngày 1/1/2019, để nhập khẩu được vào thị trường này, các công 
ty cần liệt kê tên, nguồn gốc, mã vùng trồng, mã của nhà máy đóng gói bằng tiếng 
Trung hoặc tiếng Anh, và cũng có thể thêm mã vạch, mã QR, dấu hiệu chống giả, giấy 
chứng nhận kiểm dịch thực vật… Trung Quốc là nước láng giềng và là thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, do vậy việc nâng cao nhận thức, kiến thức và năng 
lực cho các doanh nghiệp để họ có đủ khả năng xuất khẩu vào thị trường này là một 
trong những ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. 
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Bảng 3: Đánh giá về điều kiện cần thiết để áp dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

 
TT 

 
Các điều kiện cần thiết để áp dụng truy xuất 
nguồn gốc 

Đánh giá theo từng nội dung theo tình trạng hiện tại 
của doanh nghiệp (thang điểm từ 1 đến 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     16 53.3 14 46.7   0.0 
5 Mã vùng trồng     16 53.3 14 46.7   0.0 
6 Mã xưởng sản xuất     16 53.3 13 43.3 1 3.3 
7 Chứng nhận áp dụng quy trình sản xuất tiêu chuẩn 

    16 53.3 13 43.3 1 3.3 

8 Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm (An toàn, VietGap, Global Gap, Hữu cơ…)     16 53.3 13 43.3 1 3.3 

Kết quả khảo sát thu được ở bảng 3 chỉ ra rằng tất cả các doanh nghiệp rất tự tin và đã có đầy đủ cơ sở pháp lý về đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận kinh doanh. 
Có 43.3% - 46.7% số doanh nghiệp cho rằng họ đã thực hiện hoặc có những điều kiện cần thiết để xin được cấp mã sản phẩm, mã vùng trồng, mã xưởng sản xuất và đáp ứng được ít nhất một tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn như An toàn, VietGap, Global Gap …. Chỉ có 3% số doanh nghiệp tựu tin rằng họ đã làm tốt những việc này. 53.3% số doanh nghiệp còn lại cho rằng họ đã có những điều 
kiện nhất định để thực hiện các việc trên. Tuy nhiên để đáp ứng tốt được các điều kiện về các tiêu chuẩn này họ cần được hướng dẫn và hỗ trợ để nâng cấp tình trạng hiện tại đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc tế GS1. 

Bảng 4: Đánh giá các kiến thức cần có để áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
theo tiêu chuẩn GS1 

 
TT 

 
Các kiến thức cần có để áp dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc 

Đánh giá theo từng nội dung theo tình trạng hiện tại của 
doanh nghiệp (thang điểm từ 1 đến 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   22 73.3 

2 Kiến thức chung về các quy định, tiêu chuẩn đối với xuất khẩu sản phẩm vào thị trường cụ thể (ví dụ Trung Quốc, Nhật, Mỹ…) 
    16 53.3 14 46.7   

3 Kiến thức chung về truy xuất nguồn gốc 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 truy xuất nguồn gốc tại đơn vị. 1 3.3 16 53.3 13 43.3     

Có đến 73.3% doanh nghiệp được khảo sát tự tin rằng họ có các chuyên môn sâu về 
sản phẩm mà họ cung cấp, tỷ lệ này còn cao hơn ở các doanh nghiệp sản xuất. 13.3% 
chia sẻ rằng họ có các kiến thức nhất định về các sản phẩm mà họ kinh doanh tuy 
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nhiên họ cần có kiến thức sâu hơn và đầy đủ hơn về tất cả các sản phẩm để có đủ khả năng giới thiệu cho khách hàng và đối tác, các doanh nghiệp này thường là các doanh 
nghiệp tham gia công đoạn kinh doanh và logistics. 

Kết quả khảo sát ở bảng 4 cũng cho thấy có 46.7% các doanh nghiệp cho rằng họ đã 
có các kiến thức chung về các quy định, tiêu chuẩn đối với xuất khẩu sản phẩm vào thị trường cụ thể (ví dụ Trung Quốc, Nhật, Mỹ…). 53.3% số doanh nghiệp còn lại cho cho biết họ đã có những kiến thức nhất định về thị trường trọng tâm của họ nhưng vẫn cần phải được học thêm để có kiến thức đầy đủ hơn. Số liệu thu được cũng chỉ ra rằng, 56.7% doanh nghiệp cho biết họ có các kiến thức chung về TXNG áp dụng theo tiêu chuẩn GS1. Tuy nhiên 100% số doanh nghiệp chia sẻ là họ không biết, biết một chút cần học hỏi thêm hoặc đã biết nhưng cần phải học hỏi thêm nhiều về việc vận hành hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn GS1 trong doanh nghiệp của họ. Do vậy việc giúp các doanh nghiệp có các kiến thức chung về truy xuất nguồn gốc áp dụng theo tiêu chuẩn GS1 và kiến thức vệ xây dựng và vận hàng hệ thống TXNG là một trong những ưu tiên hàng đầu của cục xúc tiến thương mại và các cơ quan hỗ trợ khác. Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng có nhu cầu nâng cao các kiến thức chung về các quy định, tiêu chuẩn đối với xuất khẩu sản phẩm vào thị trường cụ thể như Trung Quốc, EU, Mỹ… 

 

Bảng 5: Đánh giá các năng lực cần có của doanh nghiệp để vận hành hiệu quả 
hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn GS1 

 
TT 

 
Các năng lực cần có để áp dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc 

Đánh giá theo từng nội dung theo tình trạng hiện tại của 
doanh nghiệp (thang điểm từ 1 đến 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 sơ đồ 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 13.3 26 86.7   

3 Năng lực triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc vào thực tiễn sản xuất và kinh doanh, gồm (năng lực chuyên môn về quản lý trang trại, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị, năng lực vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc…) 
1 3.3 26 86.7 3 10     

Số liệu bảng 5 cho thấy có 96.7% số doanh nghiệp cho rằng ban lãnh đạo có biết một 
chút, cần học hỏi thêm nhiều hoặc đã biết nhưng cần được đào tạo để họ có thể giúp 
doanh nghiệp định hướng, kế hoạch, tổ chức sản xuất theo sơ đồ áp dụng TXNG trong sản xuất và kinh doanh theo định hướng 4.0. Nhận thức và năng lực của người đứng đầu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Người đứng đầu doanh nghiệp phải có 
nhận thức rằng xây dựng hệ thống TXNG là một công cụ để quản lý sản xuất hiệu 
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quả, đồng thời là một điều kiện cần thiết để tiếp cận với thị trường xuất khẩu chứ 
không chỉ là một hệ thống hoạt động hình thức, đối phó, làm cho qua chuyện. Có một điểm sáng là có tới 86.7% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng họ 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 vận hành hệ thống TXGN. Tuy vậy, 100% số doanh nghiệp cho biết năng lực triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc vào thực tiễn sản xuất và kinh doanh còn ở mức chưa làm được, mới biết một chút và cần cải thiện hơn nhiều hoặc có biết nhưng cần phải được đào tạo lại và hoàn thiện để có thể thiết lập và vận hành tốt hệ thống truy xuất nguồn gốc. Các năng lực này gồm năng lực chuyên môn về quản lý trang trại, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị, năng lực vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc… Đây chính là những khoảng trống năng lực cần lấp đầy để giúp doanh nghiệp nâng cao được năng lực cạnh tranh. 
 

Bảng 6: Mức độ đáp ứng hiện tại theo quy định về TXNG theo tiêu chuẩn GS1 

 
TT 

 
Các năng lực cần có để áp dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu 
chuẩn GS1 

Đánh giá theo từng nội dung theo tình trạng hiện tại của 
doanh nghiệp (thang điểm từ 1 đến 5) 

1 2 3 4 5 
SL % SL % SL % SL % SL % 

1 Khi truy xuất nguồn gốc chúng ta truy được sản phẩm đó có quá trình hình thành như thế nào, quá trình luân chuyển ra sao, 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 đã công bố 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       

Kết quả ở bảng 6 cho thấy có đến 90% số doanh nghiệp cho rằng họ chưa biết và chưa áp dụng được hệ thống TXNG theo các yêu cầu: (i) truy được sản phẩm đó có quá trình hình thành như thế nào, quá trình luân chuyển ra sao, các đơn vị nào tham gia vào việc tạo ra sản phẩm; (ii) Có sự giám sát của bên thứ 3 về toàn bộ chuỗi; và (iii) có nhật ký điện tử về toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm. Chỉ có 10% số doanh nghiệp còn lại nhận thấy họ đã áp dụng được một một chút nhưng còn cần cải thiện rất nhiều. Số liệu khảo sát cũng chỉ ra rằng có 46.7% số doanh nghiệp được khảo sát 
cho rằng thông tin của sản phẩm khi truy xuất của họ thể hiện giống như đã công bố lưu hành. 53.3% còn lại không tự tin rằng thông tin sản phẩm khi truy xuất phải thể hiện giống như đã công bố lưu hành. Chính điều này gây nên những hoài nghi về tính chất và hiệu quả của các hệ thống truy xuất trên thị trường, làm giảm lòng tin và gây tâm lý e ngại của người tiêu dùng vào thực tế truy xuất của doanh nghiệp hiện nay. Từ kết quả phân tích bên trên cho thấy hiện tại việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn GS1 của các doanh nghiệp đang còn một khoảng trống rất lớn cần lấp đầy thông qua các sự nỗ lực của chính các doanh nghiệp cúng như phía cơ quan quản lý và các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại. Việc áp dụng hệ 
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thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc tế không chỉ đáp ứng nhu cầu, nâng 
cao lòng tin của người tiêu dùng trong nước, truy xuất nguồn gốc còn giúp sản phẩm nông sản có được tấm “giấy thông hành” xuất khẩu ra thế giới. 
4.2. Các tổ chức hỗ trợ thương mại Để đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các tổ chức hỗ trợ thương mại về việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trong xuất khẩu nông sản, chúng tôi đã thiết kế bảng hỏi và tiến hành khảo sát trên 10 tổ chức. Trong quá trình thực hiện, tư vấn đã thảo luận với trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin- cục XTTM và thống nhất tập 
chung khảo sát trung tâm thương mại các tỉnh và thành phố đại diện cho 3 miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam. Nội dung bảng hỏi nhằm xác định các thông tin cơ bản như nhận thức về hệ thống truy xuất nguồn gốc nói chung cũng như tiêu chuẩn quốc tế GS1. Khi thiết kế bảng hỏi chúng tôi cũng tham vấn ý kiến chuyên gia về các điều kiện, kiến thức và năng lực cần có để các tổ chức có thể hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hiệu quả hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn quốc tế GS1. Trên cơ sở đó tư vấn đã phỏng vấn và xác định các khoảng trống về kiến thức, năng lực và điều kiện của các tổ chức hỗ trợ thương mại và đề xuất lộ trình nâng cao năng lực dựa trên nhu cầu của họ cũng như căn cứ vào các chính sách, kế hoạch liên quan của chính phủ. 
Bảng 7: Nhận thức của các tổ chức hỗ trợ về TXNG 

Hạng mục Số lượng 
Tổ chức có cung ứng các dịch vụ hỗ trợ áp dụng hệ thống TXNG cho 
doanh nghiệp không? 

 

Có 10 
Không 0 
Việc áp dụng TXNG mang lại lợi ích cho ai?  
Cho doanh nghiệp (gồm cả nhà sản xuất, kinh doanh, thương mại) 0 
Cho khách hàng 1 Cho cơ quan quản lý nhà nước (bao gồm cả cơ quan cung cấp dịch vụ công) 0 
Cho tất cả các đối tượng trên 9 
Tổ chức của anh/chị đang làm những việc gì có liên quan đến thúc đẩy 
ứng dụng hệ thống TXNG của các doanh nghiệp vừa và nhỏ? 

 

Tổ chức đào tạo, tập huấn về truy xuất nguồn gốc 4 Tư vấn việc xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc cho doanh 
nghiệp 

0 

Tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại, kết nối, chia sẻ 6 
Dịch vụ khác 0 
Theo anh/chị các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên ưu tiên sử dụng ứng 
dụng TXNG nào? 

 

Theo tiêu chuẩn GS1 6 
Theo các tiêu chuẩn khác  
Không biết/không trả lời 4 

Kết quả thu được ở bảng 7 chỉ ra rằng, 100% trong số 10 tổ chức hỗ trợ được khảo 
sát cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về TXNG. Trong đó có 4/6 số tổ chức ưu tiên các hoạt động tập huấn và đào tạo cho các doanh nghiệp về TXNG. 6/10 các doanh nghiệp ưu 
tiên việc tổ chức các hội thảo xúc tiến thương mại, kết nối và chia sẻ. Điều đáng lưu tâm là chưa có tổ chức nào cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ quá trình xây dựng và 
vận hành hệ thống TXNG cho doanh nghiệp. 
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Kết quả khảo sát cũng cho thấy 9/10 doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn rằng việc 
áp dụng TXNG mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp, khách hàng và các cơ quan quản 
lý. Chỉ có 1/10 doanh nghiệp cho rằng việc này chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng. 
Có 6/10 tổ chức hỗ trợ thương mại cho rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên áp 
dụng hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn GS1. 4/10 tổ chức không biết hoặc không trả 
lời câu hỏi này. Các tổ chức này vẫn đang băn khoăn trong việc doanh nghiệp nên áp 
dụng hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn quốc tế GS1 hay các tiêu chuẩn khác. Thực tế 
các tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN) cũng đã và đang được xây dựng trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn của ISO và các quy định kỹ thuật của GS1, trong đó có các tiêu chuẩn liên quan đến công nghệ mã số mã vạch (Barcode và Qrcode). 

 

Bảng 8: Hiểu biêt của các tổ chức hỗ trợ về yêu cầu của thị trường Trung Quốc 

Đáp án nào dưới đây sai về yêu cầu của thị trường Trung Quốc về truy 
xuất nguồn gốc cho hàng nông sản nhập khẩu khẩu vào nước này? 

 Đăng ký thông tin và được cấp mã số vùng trồng, mã nhà xưởng 1 Có dán tem để truy xuất đầy đủ thông tin nguồn gốc từ khi sản xuất đến nơi tiêu thụ 
 Thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường không yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc 

9 Yêu cầu có giấy kiểm dịch động vật, thực vật  

Một điểm sáng trong kết quả khảo sát là có đến 9/10 doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn rằng quan điểm thị trường Trung Quốc không phải là một trong những thị trường không yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc là sai. Điều này hoàn toàn đúng khi từ tháng 5/2018, Trung Quốc bắt đầu siết chặt yêu cầu thông tin truy xuất 
nguồn gốc, đây là giải pháp để đảm bảo những nông sản được minh bạch xuất xứ 
nguồn gốc hàng hóa của Việt Nam chứ không phải là sản phẩm của một nước thứ ba, 
tạm nhập vào Việt Nam rồi tái xuất sang Trung Quốc để hưởng ưu đãi về thuế. Quy định dán nhãn truy xuất nguồn gốc là để đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc, đảm bảo 
an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, vẫn 
còn 1/10 tổ chức hỗ trợ thương mại cho rằng doanh nghiệp không cần đăng ký 
thông tin và được cấp mã số vùng trồng, mã nhà xưởng. Tuy nhiên, thực tế là từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Trung Quốc yêu cầu tất cả các cơ quan hải quan sẽ xác minh 
rằng tên và mã của các nhà máy đóng gói đã đăng ký được chỉ định trong danh sách 
"tuyên bố bổ sung" giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của họ đối với việc nhập 
khẩu trái cây Việt Nam đã được cấp quyền kiểm dịch.  
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Bảng 9: Các điều kiện cần có để các tổ chức hỗ trợ thương mại có thể hỗ trợ 
doanh nghiệp áp dụng hệ thống TXGN theo tiêu chuẩn GS1 

 
TT 

 
Các điều kiện cần có để áp dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc 

Đánh giá theo từng nội dung theo tình trạng hiện tại của 
tổ chức hỗ trợ thương mại (thang điểm từ 1 đến 5) 
1 2 3 4 5 

SL % SL % SL % SL % SL % 
1 Định hướng hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại của tổ chức, đơn vị.   9 90 1 10     

2 Lãnh đạo có định hướng, kế hoạch phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp theo định hướng 4.0 

  2 20 3 30 5 50   

3 Kế hoạch triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp 

  4 40 6 60     

Kết quả bảng trên cho thấy có đến 100% số tổ chức cho rằng họ đã có một chút, cần được cải thiện nhiều hoặc đã biết nhưng cần được nâng cấp về (i) định hướng hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại của tổ chức; và (ii) Kế hoạch triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp. Đây 
chính là các điều kiện cần ưu tiên cải thiện để giúp các tổ chức hỗ trợ thương mại hỗ trợ hiệu quả việc áp dụng truy xuất nguồn gốc trong thời gian tới. 
50% số tổ chức hỗ trợ cho rằng lãnh đạo tổ chức có định hướng và kế hoạch hỗ trợ 
doanh nghiệp theo định hướng 4.0. 50% số doanh nghiệp còn lại thấy việc này cần được cải thiện hoặc đào tạo thêm. 
Bảng 10: Các kiến thức cần có để các tổ chức hỗ trợ thương mại có thể hỗ trợ 
doanh nghiệp áp dụng hệ thống TXGN theo tiêu chuẩn GS1 

 
TT 

 
Các kiến thức cần có để áp dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc 

Đánh giá theo từng nội dung theo tình trạng hiện tại của 
tổ chức hỗ trợ thương mại (thang điểm từ 1 đến 5) 
1 2 3 4 5 

SL % SL % SL % SL % SL % 
1 Nắm rõ những quy định, tiêu chuẩn xuất khẩu sản phẩm xang các thị trường mục tiêu.       6 60 4 40 

2 Nắm rõ những tiêu chuẩn, quy trình áp dụng trong truy xuất nguồn gốc 
theo tiêu chuẩn GS1 

  4 40 6 60     

3 Nắm rõ phương thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc.   2 20 8 80     

Kết quả thu được ở bảng 10 cho thấy 60% số tổ chức hỗ trợ cho rằng họ nắm được những quy định, tiêu chuẩn xuất khẩu sản phẩm xang các thị trường mục tiêu. 40% còn lại cho rằng họ không những nắm vững mà còn có thể tập huấn, hướng dẫn lại cho người khác. Điều này có thể cho thấy hiệu quả của việc tập huấn, truyền thông của ngành công thương cho các tổ chức hỗ trợ địa phương trong việc hướng đến các thị trường mục tiêu. Tuy vậy, có đến 100% các tổ chức hỗ trợ thương mại cho rằng họ cần được học thêm nhiều hoặc cần đào tạo lại để nắm rõ những tiêu chuẩn, quy 
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trình áp dụng trong truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn GS1 cũng như nắm rõ phương thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây chính là những hỗ trợ cần ưu tiên để các tổ chức này có thể hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trên địa bàn 
của họ trong thời gian tới. 
 
 
Bảng 11: Các năng lực cần có để các tổ chức hỗ trợ thương mại có thể hỗ trợ 
doanh nghiệp áp dụng hệ thống TXGN theo tiêu chuẩn GS1 

 
TT 

 
Các kiến thức cần có để áp dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc 

Đánh giá theo từng nội dung theo tình trạng hiện tại của 
tổ chức hỗ trợ thương mại (thang điểm từ 1 đến 5) 
1 2 3 4 5 

SL % SL % SL % SL % SL % 
1 Đội ngũ nhân sự nắm rõ những kiến thức, kỹ năng, quy định, tiêu chuẩn chuyên môn về hệ thống truy xuất nguồn gốc 

  5 50 5 50     

2 Đội ngũ nhân sự có các kỹ năng mềm trong việc tư vấn, giới thiệu, coaching về hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn GS1 

  7 70 3 30     

3 Năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc vào thực tiễn sản xuất 
và kinh doanh 

  7 70 3 30     

 

Trong 10 tổ chức hỗ trợ thương mại được khảo sát thì không có tổ chức nào cho 
rằng họ có thể làm được mà không cần học hỏi thêm (thang điểm 4) hoặc nắm vững 
và có khả năng hướng dẫn cho người khác (thang điểm 5) về (i) những kiến thức, kỹ năng, quy định, tiêu chuẩn chuyên môn về hệ thống truy xuất nguồn gốc; (ii) các kỹ năng mềm trong việc tư vấn, giới thiệu, coaching về hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc tế GS1; và (iii) hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc vào thực tiễn sản xuất và kinh doanh. Tất cả các tổ chức hỗ trợ cho rằng họ đã biết một chút và cần học hỏi thêm hoặc đã biết nhưng cần phải có hỗ trợ để có các kiến thức và năng lực trên để có thể hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp. 
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V. Kết luận 

Các kết quả thu được từ việc nghiên cứu tài liệu, văn bản, chính sách cũng như kết 
quả khảo sát doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ thương mại cho thấy truy xuất 
nguồn gốc có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất 
nhập khẩu của doanh nghiệp nói riêng và đời sống xã hội toàn dân nói chung. Càng 
ngày yêu cầu của thị trường càng đưa ra những điều kiện rất khắt khe hơn. Để hàng hàng hóa của Việt nam có thể mở rộng thị trường, đặt chân đến những thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… hay một thị trường lớn với 1.4 tỷ dân tại quốc gia láng giềng là Trung Quốc thì hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là nông sản cần đảm bảo yêu cầu, quy định ngày càng cao đưa ra từ phía nước nhập khẩu, trong đó có vấn đề truy xuất nguồn gốc. 
 
Tại Việt Nam, thực trạng tem truy xuất mã số, mã vạch tại Việt Nam chưa chuẩn hóa về nội dung và hình thức, việc áp dụng truy xuất nguồn gốc chưa được thực hiện thống nhất, bài bản và có hệ thống. Điều này gây nên những hoài nghi và làm giảm lòng tin và gây tâm lý e ngại của người tiêu dùng vào thực tế truy xuất của doanh nghiệp hiện nay. Đối với nhiều doanh nghiệp, truy xuất nguồn gốc là một hoạt động 
còn khá mới mẻ. Bản thân doanh nghiệp và người tiêu dùng hiện nay cũng chưa hiểu 
hết ý nghĩa của truy xuất nguồn gốc, chưa hiểu đúng bản chất của truy xuất nguồn 
gốc. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn có những khoảng trống lớn về 
kiến thức, năng lực và các điều kiện cần có để áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, GS1. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn gặp 
nhiều khó khăn trong việc tự nghiên cứu, xây dựng triển khai hệ thống truy xuất 
nguồn gốc cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm ngành nghề cụ thể. 
 
Việc thấu hiểu để có lộ trình hỗ trợ nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực của 
các doanh nghiệp trong việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc để tận dụng tốt các cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức trong bối cảnh mở cửa và hội nhập là một 
việc làm hết sức cần thiết và cấp bách. Nó cũng giúp cho cơ quan quản lý nhà nước 
nắm bắt thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc hàng hóa để có những chính sách hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc và 
xúc tiến thương mại cũng như có hình thức quản lý phù hợp và hiệu quả trong bối 
cảnh mới. Và quan trọng hơn, việc áp dụng truy xuất nguồn gốc giúp cho người tiêu dùng trong nước và ngoài nước có nhiều cơ hội để tiếp cận với các hàng hóa chất lượng cao và minh bạch về nguồn gốc xuất sứ tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế 
của hàng hóa Việt và mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho nông dân, doanh nghiệp 
nông nghiệp và cho đất nước. 
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VI. Đề xuất  

6.1. Một số đề xuất chung Thứ nhất: Để xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức hỗ trợ thương mại trong truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu nông sản trước tiên phải 
bám sát vào các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc của GS1. Đây chính là “ngôn ngữ thương mại toàn cầu” đã được 110 quốc gia công nhận. Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về TXNG cũng đã và đang được xây dựng trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn 
này. Các tiêu chuẩn của GS1 là các tiêu chuẩn tự nguyện và có thể áp dụng linh hoạt tuân theo các quy tắc chung toàn cầu. Trong thực tế thì yêu cầu của thị trường ở mỗi quốc gia có thể khác nhau, trong quá trình áp dụng hệ thống TXNG, các chuyên gia sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp tương thích theo yêu cầu của từng thị trường cụ thể nhưng cũng đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn GS1 để đảm bảo các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể áp dụng được. 
Thứ hai: Về phân quyền hệ thống giám sát hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn GS1, mỗi 
doanh nghiệp, mỗi địa phương nên đầu tư hệ thống ghi nhận dữ liệu truy xuất nguồn 
gốc điện tử, một mặt để tránh sai sót của ghi nhận thông tin, mặt khác cũng tạo điều 
kiện dễ dàng và hiệu quả hơn trong phân quyền, quản lý và chia sẻ thông tin trong 
nội bộ, trong nước cũng như phạm vi toàn cầu. Các thông tin cần có sự kiểm tra, giám sát của bên thứ ba trong toàn bộ chuỗi quá trình tạo ra sản phẩm đó, có nhật ký điện tử theo tiêu chuẩn GS1. Một hệ thống như vậy không những kết nối được với 
các hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia của Việt Nam mà còn kết nối được với các nước nhập khẩu và các đối tác thương mại quốc tế phục vụ mục đích truy xuất 
nguồn gốc. Đây còn là kênh thông tin tương tác với khách hàng và có thể quản lý sản 
phẩm trên chuỗi cung ứng. 

Thứ ba: Dựa trên lợi thế về diện tích trồng các loại cây đang được xuất khẩu chính 
ngạch hoặc có tiềm năng xuất khẩu, diện tích được cấp chứng chỉ VietGAP, Global 
Gap, chính sách thúc đẩy áp dụng TXNG của địa phương và đại diện các vùng miền khác nhau, tư vấn đề xuất như sau: 

• Giai đoạn 1: Các tỉnh thử nghiệm áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc gồm: Sơn La, Hà Nội, Quảng Trị,Tiền Giang, Dak Lak, TP Hồ Chí Minh. 

• Giai đoạn 2: Nhân rộng ra các tỉnh Bắc Giang, Mộc Châu, Bến Tre; Bình Thuận, 
Nghệ An, Hưng Yên , Long an, Cần Thơ, Gia Lai-Kon Tum, Vĩnh Long. 

• Giai đoạn 3: Tuyên truyền và thúc đẩy áp dụng các vùng trồng cây ăn quả 
trọng điểm còn lại 

Trong quá trình thực hiện sẽ tổng kết và tài liệu hóa những mô hình tốt để nhân 
rộng tiếp tục thúc đẩy áp dụng TXNG và XTTM xang các địa phương khác nhằm xuất 



 

 

40 

 

khẩu xang thị trường Trung Quốc cũng như các thị trường khác, tận dụng cơ hội từ 
các hiệp định thương mại tự do. 

6.2. Đề xuất lộ trình xây dựng năng lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 

 

Mục tiêu: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đủ năng lực để áp dụng hệ thống 
truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn GS1 và xuất khẩu được sản phẩm của họ 
xang thị trường Trung Quốc cũng như tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương 
mại tự do. 

Bước 1: Đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu doanh nghiệp có nhận 
thức, kiến thức và kế hoạch xây dựng hệ thống TXNG theo định hướng xuất 
khẩu. Người đứng đầu doanh nghiệp phải có nhận thức rằng xây dựng hệ thống 
TXNG là một công cụ để quản lý sản xuất hiệu quả chứ không phải là một hệ thống 
hoạt động có tính hình thức, đối phó. Nó sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
doanh nghiệp thông qua việc đáp ứng yêu cầu thị trường, qua đó tạo sự tin tưởng 
của khách hàng đối với doanh nghiệp; Giúp doanh nghiệp khẳng định sự minh bạch, xây dựng hình ảnh; đồng thời giúp doanh nghiệp truy hồi nhanh, chính xác lượng 
hàng không đảm bảo ATTP, giảm thiệt hại; Việc áp dụng hệ thống TXNG một điều 
kiện cần thiết giúp doanh nghiệp tiếp cận với thị trường xuất khẩu để tìm đầu ra ổn định và nâng cao giá trị hàng hóa. 

Các hoạt động cần xem xét hỗ trợ xây dựng năng lực cho doanh nghiệp trong bước 
này gồm: 

• Tổ chức hội thảo/tập huấn để giúp doanh nghiệp có định hướng và xây dựng được kế hoạch tổ chức sản xuất và kinh doanh áp dụng TXNG và tiếp cận thị trường theo định hướng 4.0 

Đội ngũ cán bộ, đặc 
biệt là người đứng 
đầu doanh nghiệp có 
nhận thức và  chiến 
lược xây dựng hệ 
thống TXNG theo định 
hướng xuất khẩu

Xây dựng và chuẩn hóa 
được hệ thống truy xuất 
nội bộ theo tiêu chuẩn 
quốc tế như ISO, GS1

Ứng dụng công nghệ số 
trong xây dựng hệ thống 
truy xuất nguồn gốc

Xuất khẩu được sản 
nông sản đến các thị 
trường trọng tâm
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• Truyền thông và tập huấn nâng cao nhận thức và các kiến thức cơ bản cho 
doanh nghiệp về TXNG theo tiêu chuẩn quốc tế GS1 cũng như lợi ích của 
TXNG. 

• Tập huấn các kiến thức chung về các quy định, tiêu chuẩn đối với xuất khẩu 
sản phẩm vào thị trường cụ thể, với ưu tiên trước tiên là thị trường Trung 
Quốc và EU. 

• Tổ chức các hoạt động tư vấn, coaching cho doanh nghiệp  
 

Bước 2: Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống truy xuất nội bộ doanh nghiệp: Điều 
này rất quan trọng để khẳng định sản phẩm của doanh nghiệp phải là sản phẩm có 
chất lượng và minh bạch về thông tin nguồn gốc xuất xứ. Các sản phẩm của doanh 
nghiệp cần phải đạt các hệ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cụ thể như VietGap, 
Global Gap, hữu cơ… Bản thân từng doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống TXNG nội 
bộ, cho phép giám sát, truy xuất toàn bộ quá trình từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất đến thương mại. Như vậy việc quản lý an toàn vệ sinh sẽ được thực hiện xuyên suốt 
cả quá trình sản xuất, trong đó không chỉ nhà sản xuất mà để các bên tham gia chuỗi 
sản xuất cũng phải có trách nhiệm. Hệ thống này cần được từng bước chuẩn hóa 
theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO, GS1.  

Các hoạt động cần xem xét hỗ trợ xây dựng năng lực cho doanh nghiệp trong bước 
này gồm: 

• Khảo sát và đánh giá để lựa chọn các doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu 
nông sản xang các thị trường trọng tâm (Trung Quốc, Châu Âu…) 

• Tập huấn các kiến thức và tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định cụ thể (VietGap, Global Gap, USDA, tiêu chuẩn EU, HACCP …) và truy 
xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp và các các nhân khác tham gia chuỗi 
cung ứng gồm nhà cung ứng vật tư đầu vào, nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà 
thu gom, phân phối để đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin trong toàn bộ 
chuỗi. 

• Tổ chức tập huấn/hội thảo để năng lực triển khai hệ thống truy xuất nguồn 
gốc vào thực tiễn sản xuất và kinh doanh, gồm (năng lực chuyên môn về kỹ 
thuật, quản lý trang trại, năng lực vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc). 

• Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tiếp theo để giúp doanh nghiệp đạt được 
chứng chỉ VietGap, Global Gap, mã vùng trồng, mã nhà xưởng… và vận hành 
hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

• Tổ chức các hội thảo kết nối và chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng cácđiểm 
hình tốt về truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Bước 3: Các doanh nghiệp thực hiện việc ứng dụng công nghệ số trong TXNG 
cũng như quá trình sản xuất và kinh doanh: việc ứng dụng công nghệ nhằm giúp 
doanh nghiệp kết nối được, liên thông được với hệ thống TXNG quốc gia đang được 
xây dựng cũng như hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Việc này tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp có thể TXNG một cách nhanh nhất, chính xác nhất, kịp thời phản ứng với 
những sự cố, nhưng đồng thời cũng tạo ra sự minh bạch, từ đó mang lại niềm tin cho 
người tiêu dùng cả trong nước và ngoài nước đối với sản phẩm của doanh nghiệp. 
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• Doanh nghiệp đảm bảo 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 ứng dụng 
công nghệ số trong TXNG 

• Tổ chức tập huấn và hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng công nghệ số 
trong TXNG, ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất và kinh doanh bằng các công cụ điện tử trong toàn bộ chuỗi cung ứng và liên thông được với hệ thống TXNG 
quốc gia đang được xây dựng cũng như hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế GS1. 

• Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp thực hiện mô hình 
TXNG theo tiêu chuẩn quốc tế trong ít nhất một năm đầu tiên hoặc đến khi 
doanh nghiệp xuất khẩu được sản phẩm xang thị trường trọng tâm. 

Bước 4: Doanh nghiệp xuất khẩu được nông sản sang các thị trường xuất khẩu 
trọng tâm 

Bên cạnh việc doanh nghiệp chủ động tìm đối tác để xuất khẩu nông sản. Vai trò của 
các tổ chức xúc tiến thương mại lúc này là vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ, kết 
nối và thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các hội chợ, hội thảo, sự kiện marketing…, cụ thể như: 

• Tập huấn cho các doanh nghiệp về các yêu cầu của các thị trường trọng tâm, 
các hàng rào phi thuế quan và các công cụ tiếp cận thị trường 

• Tổ chức hoặc tham gia các hội chợ hội quốc tế, các diễn đàn kết nối giữa người bán và người mua 
• Tổ chức các sự kiện truyền thông, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm qua các chương trình thương mại điện tử Alibaba, Amazon… 
• Tổ chức các hoạt động tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất khẩu 

sản phẩm hàng hóa. 
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6.3. Đề xuất lộ trình xây dựng năng lực cho các tổ chức hỗ trợ thương mại 

 

Mục tiêu - Tổ chức hỗ trợ thương mại có đủ năng lực để tham mưu cho chính 
quyền địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống TXNG theo tiêu 
chuẩn GS1 và xúc tiến thương mại trong và ngoài nước 

Bước 1: Tổ chức hỗ trợ thương mại có chiến lược và kế hoạch tham mưu cho 
chính quyền địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp về TXNG và XTTM theo định 
hướng 4.0 Trong bối cảnh hàng loạt các hiệp định thương mại tự do được ký kết và yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường lớn về chất lượng cũng như truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm. Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn gặp 
nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, xây dựng triển khai hệ thống truy xuất nguồn 
gốc theo tiêu chuẩn GS1 cho từng ngành hàng cụ thể. Việc xây dựng chiến lược và kế hoạch tham mưu cho chính quyền địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp về TXNG và XTTM theo định hướng 4.0 là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các tổ chức hỗ trợ thương mại, để làm tốt nhiệm vụ này hõ cần được hỗ trợ tham gia các hoạt động sau: 

• Tập huấn về các yêu cầu của thị trường, quy định, tiêu chuẩn xuất khẩu sản 
phẩm xang các thị trường mục tiêu (Trung Quốc, EU). 

• Tổ chức tham quan học hỏi về mô hình TXNG và xúc tiến thương mại theo định hướng 4.0 cho lãnh đạo các tổ chức hỗ trợ thương mại. 
• Tập huấn/hội thảo để giúp các tổ chức hỗ trợ xây dựng được định hướng và 

kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại theo định hướng 4.0. 
• Hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động hỗ trợ, tư vấn, coaching  sau tập huấn 

Tổ chức có chiến 
lược và kế hoạch hỗ 
trợ địa phương và 
doanh nghiệp về 
TXNG và XTTM theo 

định hướng 4.0

Cán bộ tổ chức có đủ 
kiến thức và năng 
lực chuyên môn và 
kỹ năng mềm để 
tuyên truyền, đào 
tạo về TXNG cho 
doanh nghiệp và các 
đơn vị liên quan

Tổ chức có năng lực 
hỗ trợ chính quyền 
địa phương và các 
doanh nghiệp triển 
khai và vận hành hệ 
thống truy xuất 
nguồn gốc vào thực 
tiễn sản xuất kinh 
doanh và tham gia 

xuất khẩu nông sản 



 

 

44 

 

Bước 2: Cán bộ tổ chức có đủ kiến thức và năng lực thực hiện thông tin, tuyên 
truyền, đào tạo, tập huấn về truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp và các đơn 
vị liên quan theo TCVN cũng như các tiêu chuẩn GS1 Để làm tốt nhiệm vụ này, các tổ chức hỗ trợ thương mại cần được hỗ trợ tham gia các hoạt động sau đây: 

• Tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhân sự của tổ chức những kiến thức và kỹ năng chuyên môn về hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuẩn quốc tế GS1. 
• Tổ chức các lớp tập huấn TOT cho đội ngũ nhân sự về các kỹ năng mềm trong 

việc tư vấn, giới thiệu, coaching về hệ thống truy xuất nguồn gốc theo GS1 
• Hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức các hoạt động tư vấn, coaching, hỗ trợ 

tiếp theo cho doanh nghiệp và các tác nhận chính trong chuỗi cung ứng. 

Giai đoạn 3: Tổ chức có đủ năng lực hỗ trợ chính quyền địa phương và các 
doanh nghiệp triển khai và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc vào thực 
tiễn sản xuất kinh doanh và xuất khẩu nông sản  

• Hỗ trợ việc khảo sát và tham mưu xây dựng danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên của địa phương. 
• Tham mưu cho chính quyền xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống truy xuất nguồn gốc theo định hướng 4.0 
• Triển khai một số mô hình điểm về truy xuất nguồn gốc trong danh mục sản phẩm trọng điểm ưu tiên và các hoạt động truyền thông, hội thảo nhân rộng mô hình tốt. 
• Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ, các hội thảo kết nối giữa người bán và người mua. 
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VII. Phụ lục 
 

Phụ lục 1: Khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực áp dụng truy xuất nguồn gốc 
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Thưa Anh/Chị! Tôi là thành viên nhóm khảo sát về nhu cầu nâng cao năng lực áp dụng 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm của doanh nghiệp 

Khảo sát này nhằm thu thập các thông tin về kiến thức, kinh nghiệm, năng lực và điều 
kiện hiện có của doanh nghiệp trong việc áp dụng truy xuất nguồn gốc nông sản. Những ý 

kiến và đóng góp của Anh/chị trong khảo sát  này là cơ sở rất quan trọng để giúp nhóm 
tư vấn cũng như trung tâm xúc tiến thương mại đưa ra lộ trình xây dựng năng lực cho 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức hỗ trợ thương mại trong việc áp dụng hiệu 
quả hơn hệ thống truy xuất nguồn gốc và tăng vường tiếp cận các thị trường quốc tế. 

Mọi thông tin được Anh/chị cung cấp bên dưới sẽ được bảo mật tối đa. Rất mong nhận 
được sự hỗ trợ của Anh/chị. Xin chân thành cảm ơn! 

1. Thông tin chung: Tên người cung cấp thông tin: ………………………………………………………………………………………… 

Nghề nghiệp/chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….. 

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………….. Tên người thu thập thông tin: ………………………………………………………………………………………….. 
Ngày khảo sát: ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Doanh nghiệp hiện đang sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm gì? 

A Trái cây tươi B Điều, Hồ tiêu, Cà phê, Ca cao 

C Rau củ 

D Khác (xin liệt kê…) 
3. Doanh nghiệp tham gia vào những công đoạn nào của chuỗi cung ứng? 

A Sản xuất 

B Chế biến C Thương mại, Logistics 

D Khác (Liệt kê…) 
4. Thị trường xuất khẩu của Doanh nghiệp là gì?  

A Trung Quốc 

B Châu Á (trừ Trung Quốc) 

C Châu Âu 

D Khác (liệt kê…) 
5. Doanh nghiệp của anh/chị có quan tâm đến việc áp dụng truy xuất nguồn gốc cho 
sản phẩm của mình không? 
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A Có 

B Không 

B Không biết  

 
6. Doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc chưa? A Đã áp dụng B Chưa áp dụng  

7. Những đáp án nào dưới đây là sai về Khái niệm Truy xuất nguồn gốc nông sản? 

A Một hệ thống Truy xuất nguồn gốc chỉ gồm có nhà sản xuất và người tiêu dùng truy cập 

B Truy xuất nguồn gốc là áp dụng QR code để có được thông tin về sản phẩm 

C Truy xuất nguồn gôc thực phẩm là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản 
phẩm của một doanh nghiệp bất kỳ qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, 
phân phối. 

D Truy xuất nguồn gốc là tìm ra nguồn gốc một loại thực phẩm như: tên thực phẩm, giá cả, 
tên doanh nghiệp sản xuất hay nguồn gốc nguyên liệu tạo ra thực phẩm...đồng thời có thể thông qua giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối để người xem tự mình đánh giá về chất lượng sản phẩm. 

8. Việc áp dụng truy xuất nguồn gôc mang lại lợi ích cho ai? 

A. Cho doanh nghiệp (gồm cả nhà sản xuất, kinh doanh, thương mại) 

B. Cho khách hàng C. Cho cơ quan quản lý nhà nước (bao gồm cả cơ quan cung cấp dịch vụ công) 

D. Cho tất cả các đối tượng trên 

 
9. Doanh nghiệp đã áp dụng mã truy xuất nguồn gốc nào (nếu đã áp dụng)? 

A Mã số, mã vạch theo tiêu chuẩn GS1  

B Mã số, mã vạch khác (xin nêu rõ) 

10. Bạn biết gì về GS1 Việt Nam, đáp án nào dưới đây là không đúng về họ? 

A Là tổ chức Mã số vã vạch quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng 

B Là một trong những thành viên chính thức của Việt Nam thuộc GS1 quốc tế 

C Là tổ chức cung cấp và chứng nhận mã số mã vạch cho các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam 

D Là tổ chức cấp mã doanh nghiệp và giúp các nhà sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ và 
các tổ chức quan tâm khác áp dụng công nghệ mã số mã vạch trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh và cung cấp dịch vụ của mình... 

11. Đáp án nào dưới đây sai về yêu cầu của thị trường Trung Quốc về truy xuất nguồn 
gốc cho hàng nông sản nhập khẩu khẩu vào nước này? A Đăng ký thông tin và được cấp mã số vùng trồng, mã nhà xưởng B Có dán tem để truy xuất đầy đủ thông tin nguồn gốc từ khi sản xuất đến nơi tiêu thụ 
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C Thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường không yêu cầu khắt khe về truy 
xuất nguồn gốc 

D Yêu cầu có giấy kiểm dịch động vật, thực vật 

 

12. Nếu đã áp dụng, những khó khăn mà Doanh nghiệp gặp phải trong quá trình áp 
dụng hệ thống truy xuất là gì? A Chưa hiểu rõ các kiến thức về truy xuất nguồn gốc 

B Ghi chép và cập nhật thông tin về quá trình sản xuất, chế biến… 

C. Khó kiểm soát chất lượng sản phẩm 

D Thủ tục cấp phép từ các cơ quan nhà nước E. Các hướng dẫn thiếu sự nhất quán từ các cơ quan nhà nước và các tổ chức hỗ trợ F Khách hàng chưa tin tưởng vào hệ thống truy xuất nguồn gốc 

G Khó khăn khác (Liệt kê…) 
 

13. Đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Với mỗi phiếu tự đánh giá năng lực người được hỏi hoặc doanh nghiệp nói chung có 5 sự lựa 
chọn cho mỗi kiến thức, năng lực và điều kiện cụ thể theo các thang điểm dưới đây: 

1 = Chúng tôi không biết/ chưa làm được   
2 = Chúng tôi biết một chút nhưng cần được học thêm nhiều / đã có nhưng cần cải thiện nhiều 
3 = Chúng tôi biết nhưng cần được tập huấn hoặc đào tạo lại / đã có nhưng cần nâng cấp thêm 
4 = Chúng tôi biết/Tôi có thể làm đươc mà không cần phải học thêm / đã được thực hiện 
5 = Chúng tôi nắm vững và có khả năng hưỡng dẫn cho người khác thực hiện / đã được thực hiện tốt 

 Các kiến thức, năng lực và điều kiện cần có để doanh nghiệp có 
thể áp dụng hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc theo GS1 

Cho điểm từng 
nội dung theo 
tình trạng hiện tại 
của doanh nghiệp 
(thang điểm từ 1 
đến 5) 

1 Thông tin doanh nghiệp  

 Giấy phép đăng ký kinh doanh  
 Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp  

2 Thông tin sản xuất  

 Thông tin về sản phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói…  
 Mã sản phẩm  
 Mã vùng trồng  
 Mã xưởng sản xuất   
 Chứng nhận áp dụng quy trình sản xuất tiêu chuẩn  
 Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm (An toàn, 

VietGap, Global Gap, Hữu cơ…)  

3 Các kiến thức cần có  

 Kiến thức chuyên môn sâu về sản phẩm cung cấp  
 Kiến thức chung về các quy định, tiêu chuẩn đối với xuất khẩu sản 

phẩm vào thị trường cụ thể (ví dụ Trung Quốc, Nhật, Mỹ…)  

 Kiến thức chung về truy xuất nguồn gốc áp dụng theo tiêu chuẩn 
GS1 

 

 Kiến thức về vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc tại đơn vị.  
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4 Các năng lực cần có  

 Có định hướng, kế hoạch tổ chức sản xuất và kinh doanh theo định hướng 4.0 
 

 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. 

 

 Năng lực triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc vào thực tiễn sản 
xuất và kinh doanh, gồm (năng lực chuyên môn về quản lý trang 
trại, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị, năng lực vận 
hành hệ thống truy xuất nguồn gốc…) 

 

5 Mức độ đáp ứng hiện tại theo quy định về TXNG theo tiêu chuẩn 
GS1 

 

 Khi truy xuất nguồn gốc chúng ta truy được sản phẩm đó có quá trình hình thành như thế nào, quá trình luân chuyển ra sao, các đơn vị nào tham gia vào việc tạo ra sản phẩm.  

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

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

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

 

14. Theo anh/chị, các tổ chức hỗ trợ của địa phương cần cải thiện những gì để hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả hơn trong việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc và 

tiếp cận các thị trường xuất khẩu? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… XIN CÁM ƠN ANH/CHỊ ĐÃ CUNG CẤP THÔNG TIN! 
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Phụ lục 2: Khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực áp dụng truy xuất nguồn gốc 
cho các tổ chức hỗ trợ thương mại 

Thưa Anh/Chị! Tôi là thành viên nhóm tư vấn khảo sát về nhu cầu nâng cao năng lực áp 
dụng truy xuất nguồn gốc của cơ quan/tổ chức hỗ trợ thương mại. 

Khảo sát này nhằm thu thập các thông tin về kiến thức, kinh nghiệp, năng lực và điều 
hiện có của cơ quan/tổ chức trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn 

gốc nông sản. Những ý kiến và đóng góp của Anh/chị là cơ sở rất quan trọng để giúp tư 
vấn cũng như trung tâm xúc tiến thương mại đưa ra lộ trình xây dựng năng lực cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức hỗ trợ thương mại trong việc áp dụng hiệu quả 
hơn hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm tăng cường tiếp cận tới các thị trường quốc tế. 

Mọi thông tin được Anh/chị cung cấp bên dưới sẽ được bảo mật tối đa. Rất mong nhận 
được sự hỗ trợ của Anh/chị. Xin chân thành cảm ơn! 

1. Thông tin chung: Tên người cung cấp thông tin: ……………………………………………………………………………………………… 

Nghề nghiệp/chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………. 
Tên tổ chức hỗ trợ: ……………………………………………………………………………………………………………… Tên người thu thập thông tin: ………………………………………………………………………………………………. 
Ngày khảo sát: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Tổ chức có cung ứng các dịch vụ hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 
doanh nghiệp không? 

A Có 

B Không 

3. Việc áp dụng truy xuất nguồn gôc mang lại lợi ích cho ai? 

A. Cho doanh nghiệp (gồm cả nhà sản xuất, kinh doanh, thương mại) 

B. Cho khách hàng C. Cho cơ quan quản lý nhà nước (bao gồm cả cơ quan cung cấp dịch vụ công) 

D. Cho tất cả các đối tượng trên 

4. Tổ chức của anh/chị đang làm những việc gì có liên quan đến thúc đẩy ứng dụng hệ 
thống truy xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ? 

A Tổ chức đào tạo, tập huấn về truy xuất nguồn gốc B Tư vấn việc xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp 

C Tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại, kết nối, chia sẻ 

D Khác (Liệt kê: ví dụ quản lý trang trại, quản trị sản xuất, quản trị thông tin…) 
5. Theo anh/chị các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên ưu tiên sử dụng ứng dụng truy xuất 
nguồn gốc nào dưới đây? 
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A Mã số và mã vạch theo tiêu chuẩn GS1 

B Các loại mã số và mã vạch khác (xin nêu rõ) 

6. Anh/chị biết gì về GS1 Việt Nam, đáp án nào dưới đây là không đúng về họ? 

A Là tổ chức Mã số vã vạch quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng 

B Là một trong những thành viên chính thức của Việt Nam thuộc GS1 quốc tế 

C Là tổ chức cung cấp và chứng nhận mã số mã vạch cho các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam 

D Là tổ chức cấp mã doanh nghiệp và giúp các nhà sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ và 
các tổ chức quan tâm khác áp dụng công nghệ mã số mã vạch trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh và cung cấp dịch vụ của mình... 

 

7. Đáp án nào dưới đây sai về yêu cầu của thị trường Trung Quốc về truy xuất nguồn 
gốc cho hàng nông sản nhập khẩu khẩu vào nước này? A Đăng ký thông tin và được cấp mã số vùng trồng, mã nhà xưởng 

B Có dán tem để truy xuất đầy đủ thông tin nguồn gốc từ khi sản xuất đến nơi tiêu thụ 

C Thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường không yêu cầu khắt khe về truy 
xuất nguồn gốc 

D Yêu cầu có giấy kiểm dịch động thực vật 

 

8. Những khó khăn của tổ chức khi hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn GS1 A Các hướng dẫn về hệ thống truy xuất nguồn gốc chưa được thống nhất, bài bản và có hệ 
thống 

B Các doanh nghiệp và người tiêu dùng có sự hiểu biết chưa thống nhất thế nào là truy xuất 
nguồn gốc 

C Tem truy xuất QR code chưa được chuẩn hóa về nội dung và hình thức 

D Các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn thiếu các năng lực và điều kiện cần thiết để áp dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn GS1 

E Lòng tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng về hệ thống truy xuất nguồn gốc chưa cao 

F Những khó khăn khác (xin nêu rõ) 
9. Đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực cho tổ chức hỗ trợ thương mại 

Với mỗi phiếu đánh giá năng lực của tổ chức hỗ trợ thương mại có 5 sự lựa chọn cho mỗi 
kiến thức, năng lực và điều kiện cụ thể theo các thang điểm dưới đây: 

1 = Chúng tôi không biết/ chưa làm được   
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2 = Chúng tôi biết một chút nhưng cần được học thêm nhiều / đã có nhưng cần cải thiện nhiều 
3 = Chúng tôi biết nhưng cần được tập huấn hoặc đào tạo lại / đã có nhưng cần nâng cấp thêm 
4 = Chúng tôi biết/Tôi có thể làm đươc mà không cần phải học thêm / đã được thực hiện 
5 = Chúng tôi nắm vững và có khả năng hưỡng dẫn cho người khác thực hiện / đã được thực hiện tốt 

TT Các kiến thức, năng lực và điều kiện cần có để tổ chức hỗ trợ 
thương mại có thể áp dụng hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc 
theo GS1 

Cho điểm từng nội 
dung theo tình 
trạng hiện tại của 
tổ chức hỗ trợ 
thương mại (thang 
điểm từ 1 đến 5) 

1 Các kiến thức cần có  

 Nắm rõ những quy định, tiêu chuẩn xuất khẩu sản phẩm xang các thị trường mục tiêu. 
 

 Nắm rõ những tiêu chuẩn GS1 áp dụng trong truy xuất nguồn gốc.  
 Nắm rõ hệ thống quy trình, tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc theo tiêu 

chuẩn GS1. 
 

 Nắm rõ phương thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc.  
2 Các năng lực cần có  

 Đội ngũ nhân sự nắm rõ những kiến thức, kỹ năng, quy định, tiêu chuẩn 
chuyên môn về hệ thống truy xuất nguồn gốc 

 

 Đội ngũ nhân sự có các kỹ năng mềm trong việc tư vấn, giới thiệu, 
coaching về hệ thống truy xuất nguồn gốc theo GS1 

 

 Năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai và vận hành hệ thống truy 
xuất nguồn gốc vào thực tiễn sản xuất và kinh doanh 

 

3 Điều kiện cần có  

 Định hướng hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại của tổ 
chức, đơn vị.  

 Kế hoạch triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp 
 

 Lãnh đạo có định hướng, kế hoạch phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp theo định hướng 4.0 
 

4 Đánh giá mức độ đáp ứng hiện tại của doanh nghiệp theo quy định 
về TXNG theo tiêu chuẩn GS1 

 

 Khi truy xuất nguồn gốc chúng ta truy được sản phẩm đó có quá trình hình thành như thế nào, quá trình luân chuyển ra sao, các đơn vị nào tham gia vào việc tạo ra sản phẩm.  

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

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

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

10. Là tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, đặc biệt là hỗ trợ triển 
khai hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp, Anh/chị có kiến nghị gì với 
các cục xúc tiến thương mại, bộ công thương để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu 
quả của hoạt động này thời gian tới? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… XIN CÁM ƠN ANH/CHỊ ĐÃ CUNG CẤP THÔNG TIN! 
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cá Tra và chính sách pháp luật của Việt Nam - Nguyễn Thị Hồng Minh; Nguyễn 
Việt Thắng; Trần Thị Dung; Bùi Huy Bình; Đậu Thúy Hà; Nguyễn Hồng Nam; Lê 
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