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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ truy xuất nguồn gốc năm 2021 

 
 

Thực  hiện Công văn số 1038/KHCN-TĐC ngày 08/11/2021 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 

truy xuất nguồn gốc năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện nhiệm vụ truy xuất nguồn gốc năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn thị xã nội dung Kế hoạch số 939/KH-UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 

gốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Chỉ đạo Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện các nhiệm vụ về truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa trên địa 

bàn thị xã; thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng và nhu cầu truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. 

Tuyên truyền khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các HTX trên địa 

bàn tổ chức sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm nhất là các sản phẩm nông nghiệp. Công tác thông tin, truyền thông về truy 

xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa được quan tâm, đảm bảo nội dung 

truyền thông kịp thời và mang tính thời sự.  

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác tuyên truyền 

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức triển khai đến các ban, ngành thị xã và các 

xã, phường về Kế hoạch số 939/KH-UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tây Ninh về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến 2030. Sau cuộc triển khai cấp thị 

xã, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến các hộ sản 

xuất và kinh doanh tại địa phương nhất là các Hợp tác xã trên địa bàn. Từ đó, các 

đơn vị sản xuất kịp thời nắm bắt các thông tin về truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh cá thể, cá nhân trên địa bàn về truy xuất nguồn gốc thông qua các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến. 

- Thông tin bảo đảm 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 
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Thông tin, tuyên truyền trên Đài truyền thanh thị xã được 60 phút về nội dung 

Kế hoạch số 939/KH-UBND và các văn bản liên quan về thực hiện truy xuất nguồn 

gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa. 

2. Công tác đào tạo, tập huấn 

- Cử 01 cán bộ  tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hoạt động truy 

xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch năm 2021 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. 

- Triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

KIPUS cho 05 hộ sản xuất trồng cây ăn quả tại xã Trường Đông; tổ chức 01 lớp tập 

huấn hướng dẫn cho các hộ đã thực hiện việc truy xuất nguồn gốc của các năm trước 

duy trì việc cập nhập thông tin, khai thác và sử dụng phần mềm về KIPUS. 

3. Nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm 

Hướng dẫn 02 doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ đánh giá xếp hạng 4 sản 

phẩm OCOP (Kẹo mãng cầu và Nước ép mãng cầu của Công ty TNHH Đông dược 

Vĩnh Xuân; Mắm trái điều và Nước mắm trái điều của Công ty TNHH Vương Ngọc 

Vegan); trong đó, 04 sản phẩm đều thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc. 

III. TỒN TẠI, KHÓ KHĂN 

- Trình độ cán bộ quản lý Hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân còn nhiều hạn 

chế, chưa đồng đều, chưa làm chủ công nghệ thông tin hiện đại, thiếu trang thiết bị 

quản lý, triển khai; chưa nhận thấy lợi ích và tầm quan trọng của việc truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm nên chưa quan tâm. 

- Việc tuân thủ quy trình sản xuất của một số Hợp tác xã, hộ gia đình chưa 

triệt để, nên chưa dám khẳng định chất lượng sản phẩm khi gắn tem truy xuất.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

- Tiếp tục vận động, giới thiệu, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia xây 

dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa phương. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung các văn bản: Quyết định số 

100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án 

triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”; Kế hoạch 939/KH-

UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; lợi ích và tầm quan trọng của việc 

truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm, hàng hóa tại địa phương; đề xuất, lựa chọn 

danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên và bắt buộc triển khai truy 

xuất nguồn gốc; giám sát việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa phương. 

- Rà soát, tổng hợp thông tin vùng trồng cây ăn quả và cơ sở đóng gói trái cây 

phối hợp các ban, ngành tham mưu để cấp mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch 

vào thị trường Trung Quốc. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp truy xuất nguồn gốc 

đủ điều kiện kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá trên 

địa bàn thị xã. 

- Huy động nguồn lực chính sách nhằm khuyến khích, thu hút tổ chức cá nhân 

trên địa bàn tham gia xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ 

nguồn kinh phí của tổ chức, cá nhân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước. 
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- Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh 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; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức 

khỏe người tiêu dùng. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ truy xuất nguồn gốc 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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