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BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện năm 2021 đối với Quyết định
số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
Kính gửi:
- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thực hiện Công văn số 3904/BKHCN-TĐC ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Triển khai, áp
dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”, Sở Khoa học và Công nghệ báo
cáo tình hình tình hình triển khai thực hiện năm 2021 đối với Quyết định số
100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển
khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) như sau:
1. Tình hình xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án.
- Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống
TXNG; Công văn số 1735/BKHCN-TĐC ngày 14/6/2019 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc triển khai đề án TXNG, Sở Khoa học và Công nghệ đã
nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số
5883/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Đề án
“Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống TXNG” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
giai đoạn 2021 - 2025 định hướng năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch).
- Ban hành Kế hoạch số 27/KH-SKHCN ngày 30/3/2021 về triển khai, áp
dụng và quản lý hệ thống TXNG trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021 với các
nội dung thực hiện:
+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ TXNG sản
phẩm trong doanh nghiệp;
+ Xây dựng, triển khai, áp dụng thí điểm hệ thống TXNG của tỉnh;
+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TXNG sản phẩm, hàng hóa trong
sản xuất, kinh doanh.

2. Tổng quan kết quả triển khai Đề án tính đến thời điểm báo cáo.
a) Về việc xây dựng các văn bản cấp tỉnh, tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ
thuật địa phương, tài liệu hướng dẫn về TXNG:
- Xây dựng các văn bản cấp tỉnh: Ngày 21/12/2020 UBND tỉnh Quảng Trị
đã ban hành Kế hoạch số 5883/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Triển khai,
áp dụng và quản lý hệ thống TXNG” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021
- 2025 định hướng năm 2030.
- Tiêu chuẩn cơ sở: Hướng dẫn 07 tổ chức cá nhân xây dựng và công bố
áp dụng 39 tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cho 39 sản phẩm, hàng hóa (tinh dầu, nông
sản địa phương)
b) Về tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và đào tạo về TXNG
- Tổ chức 04 lớp tập huấn về hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn về
TXNG; Mã số mã vạch; Ghi nhãn cho 200 lượt học viên là Doanh nghiệp/cơ
sở/hợp tác xã sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Tỉnh.
- Tổ chức 02 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về TXNG hàng hóa cho
50 đối tượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn Tỉnh.
- Cử cán bộ tham gia dự Hội nghị về TXNG tại các tỉnh Thừa Thiên Huế,
Bình Thuận để học tập kinh nghiệm.
- Đăng tải các tài liệu về truy xuất ngồn gốc trên Website Sở Khoa học và
Công nghệ.
c) Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc trong việc
xây dựng hệ thống TXNG.
Hướng dẫn các tổ chức cá nhân đăng ký mã số mã vạch, bảo hộ thương
hiệu, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và công bố tiêu chuẩn áp dụng, xây dựng và áp
dụng các hệ thống quản lý chất lượng như: ISO 22000, VIETGAP, HACCP... là
cơ sở bước đầu cho công tác triển khai áp dụng TXNG sản phẩm, hàng hóa.
Khảo sát về hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng, áp dụng HTQLCL,
mã số mã vạch tại 40 doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
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3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện.
3.1 Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp tốt với các đơn vị
liên quan nên việc xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg
ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ cơ bản đảm bảo thời gian đề ra.
Các tổ chức/cá nhân bước đầu đã có sự quan tâm đến hoạt động về TXNG
đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia chương trình OCOP.

3.2 Khó khăn
- Đến nay hệ thống văn bản pháp lý về quản lý TXNG, tài liệu hướng dẫn
về triển khai áp dụng hệ thống TXNG… chưa được hoàn thiện dẫn đến việc
triển khai các hoạt động về TXNG chưa được chủ động, mặt khác tại địa phương
cũng gặp khó khăn về kinh phí cho các hoạt động liên quan đến TXNG.
4. Kiến nghị, đề xuất.
Để triển khai tốt hoạt động TXNG tại địa phương kính đề nghị:
- Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản pháp lý về quản lý TXNG
và hướng dẫn về kinh phí thực hiện đề án để địa phương căn cứ triển khai thực
hiện.
- Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và vận hành cổng thông tin TXNG
sản phẩm, hàng hóa Quốc gia và hướng dẫn cụ thể nội dung của hệ thống TXNG
cấp tỉnh, khả năng kết nối cổng quốc gia.
Trên đây là Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị về tình
hình thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống TXNG” năm
2021 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tinh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TĐC.
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