
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 57 /SCT-QLTM 

V/v triển khai thực hiện Đề án 

“Giải pháp truy xuất nguồn gốc 

điện tử cho các sản phẩm OCOP 

Bình Thuận, công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu và đặc trưng thế 

mạnh tỉnh Bình Thuận”  

Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2023 

 

          Kính gửi: 
- Các phòng: Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng, Kinh tế - 

  Tài chính các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.    

 

Đề án “Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình 

Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận” 

được Bộ Công Thương phê duyệt và hỗ trợ kinh phí thực hiện. Trong năm 2022, Sở 

Công Thương đã phối hợp và triển khai hoàn thành xây dựng phần mềm “Truy xuất 

nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh”, tại địa chỉ 

http://truyxuatsanphambinhthuan.vn 

Phần mềm “Truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình 

Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận” 

sẽ giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tự tạo mã QR 

trên sản phẩm của đơn vị mình. Thông qua mã QR giúp doanh nghiệp, cơ sở 

thông tin đến người tiêu dùng về sản phẩm hàng hóa của đơn vị như: nguyên liệu 

sản phẩm đầu vào, quy trình sản xuất, hình ảnh sản phẩm, giá sản phẩm, các 

chứng nhận về an toàn thực phẩm,…. để tạo lòng tin người tiêu dùng trong ưu 

tiên sử dụng sản phẩm của đơn vị; góp phần bảo vệ người tiêu dùng tránh phải 

mua hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ,... Đồng 

thời, giúp cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bảo vệ thương hiệu, uy 

tín, sản phẩm chất lượng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, từng bước vươn ra 

thị trường nước người. 

Vì vậy, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh và các phòng: Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng, Kinh tế - Tài chính huyện, thị xã 

và thành phố Phan Thiết phối hợp thực hiện như sau: 

1. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 
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- Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có 

sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP Bình Thuận và các 

sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương đăng ký tham gia và tự tạo mã QR 

trên sản phẩm của đơn vị tại địa chỉ: http://truyxuatsanphambinhthuan.vn 

- Hình thức tham gia: 

+ Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh truy cập vào 

địa chỉ: http://truyxuatsanphambinhthuan.vn để đăng ký tham gia chương trình. 

+ Sau khi hoàn thành đăng ký tham gia chương trình “Truy xuất nguồn gốc 

điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và 

đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận”. Sở Công Thương tiếp nhận và liên hệ trực 

tiếp với đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện tạo mã QR trên phần mềm. 

2. Các phòng: Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng, Kinh tế - Tài chính huyện, 

thị xã, thành phố 

Đề nghị các phòng: Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng, Kinh tế - Tài chính địa 

phương hướng dẫn, hỗ trợ và thông tin đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc 

trưng thế mạnh của địa phương được biết và tham gia. 

3. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại 

- Phối hợp phòng Quản lý thương mại tuyên truyền vận động các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia chương trình “Truy xuất nguồn gốc điện tử cho 

các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng 

thế mạnh tỉnh Bình Thuận”. 

- Hướng dẫn, thông tin đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia chương trình. 

- Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Công Thương 

(qua phòng Quản lý Thương mại) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở. 

4. Phòng Quản lý thƣơng mại 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các phòng: Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng, Kinh tế - Tài 

chính địa phương; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện có hiệu quả phần mềm “Truy xuất 

nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận”. 

- Giao phòng Quản lý thương mại làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn 

vị triển khai thực hiện; định ký tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương theo dõi, chỉ đạo. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị 

các đơn vị liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương (địa chỉ: 

đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

số điện thoại phòng Quản lý thương mại: 0252.3828763 - gặp Thủy) để được 

hướng dẫn. 

(Đính kèm tài liệu hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạo mã QR 

Code cho sản phẩm) 

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (chỉ đạo); 

- Sở Nông nghiệp & PTNT (phối hợp); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Trung tâm KC và XTTM (thực hiện); 

- Phòng QLTM (thực hiện); 

- Lưu: VT, QLTM (Lâm). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Biện Tấn Tài 
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