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UY BAN NHAN DAN
T!NH BA R!A - VUNG TAU
S:

/QD-UBND

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Htnh phiic

Ba Rja — Ving Tàu, ngày O) tháng-àm 2019

QUYET DNH
Ban hành Kê ho,ch thiyc hin D an "Triên khai, áp diing, quail 1 h thng
truy xuât nguôn gôc" trên dja bàn tinh Ba R!a — Vüng Tàu
CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA — VUNG TAU
Can cu Lut T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cü Quy& djnh s 100/QD-TTg ngày 19 tháng 01 näm 2019 cüa Thu
tuông ChInh phü ye vic phê duyt "Dê an triên khai, áp dung và quân 1 h
thông truy xuât nguôn gôc";
Theo d nghj cüa Giám dc Si Khoa h9c và Cong ngh tai Th trInh s
..i../TTr-SKHCN ngàyl5 tháng4dnàm 2019,
QUYET DJNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& dnh nay K hoch thirc hin D an
"Triên khai, áp diing, quãn 1 h thông truy xuât nguôn gôc" trên cija bàn tinh Ba
Rja — Vüng Tàu.
Diêu 2. Quyt djnh có hiu 1rc k tir ngày k ban hành.
Diu 3. Chánh Van phông liJy ban nhân dan tinh; Giám dc S& Khoa hçc
và Cong ngh; Thu truông các S, ban, ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các
huyn, thj xà, thành phô và các to chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhirn
thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noinhân:
-NhuDiêu3;
- Bô KH&CN (dê b/c);
- T.Tr Tinh Ciy (dê b/c);
- T.Tr HDND tinh (d b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
-Lixu:VT,TH.

KT. CHU TICH
O CHU TICH

Trân Van Tuãn

UY BAN NHAN DAN
TINH BA RIA - VUNG TAU

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc

KE bACH
Thirc hin Be an "Triên khai, áp diing, quãn 15' h thông
truy xuât nguôn gôc" trên dla bàn tinh Ba RIa — Vflng Tàu
(Ban hành kern theo Quyé't djnh sd 3'C-O'QD-UBND ngày 09/-i.2--/2019 cia
UBND tinh Ba Rja — Viing Tàu

I. MuC TIEU
1. Majc tiêu ting quát
a) Trin khai có hiu qua và c1i th hoá các mvc tiêu, ni dung cüa D an
"Triên khai, áp diing, quàn 15' h thông truy xuât nguôn gôc" (sau day gi tat là
Dê an 100) phü hcp vai diêu kin và tInh hInh thrc tin cüa tinh Ba Rja - VOng
Tàu.
b) Dy mtnh xâ hi hóa hoat dng truy xut ngun gc d phiic vi hi
nhp quôc tê và nâng cao hiu qua cong tác quãn 15' nhà ntrâc, bão dam chat
luçmg, tInh an toàn cüa san phâm, hang boa, bào v süc khôe ngu?ñ tiêu dung.
c) Nâng cao nhn thirc cüa xã hi, các co quail, t chüc và doanh nghip
ye truy xuât nguôn gôc thông qua vic day manh các hot dng tuyên truyên,
phô biên, dào tao cho các ben lien quail.
d) Dam bão cong khai, minh bach các thông tin truy xut ngun gôc cüa
san phâm, hang hóa trên thj tnthng, cung cap thông tin, kiên thirc thiêt yêu ye
truy xuât nguôn gôc.
2. Mic tiêu cii the
a) Giai doan dn nàm 2020
- Tuyên truyn, ph bin, dào tao, tp hun, huOng dn nâng cao nhn
thirc cüa xâ hi, cci quail, to chic ye truy xuât nguôn gôc.
- Trin khai áp dirng các tiêu chun, quy chun k5 thuat quc gia, quc t
*
ye truy xuât nguôn gOc và tài 1iu huâng dan áp diing.
-, Trin khai, áp dung h tMng truy xut ngun gc di v9i mt s nhóm
san phâm, hang hóa theo yêu câu quail 15' nba nuâc cüa các B, cci quan lien
quan và theo thu câu cüa doanh nghip.
- Tang ci1ng h trg doanh nghip trén dja bàn tinh các hoat dng v truy
xuât nguOn gôc.

b) Giai doan dn nàm 2025
- Trin khai các van bàn quy djnh, pháp 1u.t v quãn 1, trin khai áp diing
và xir 1 vi pham ye truy xuât nguôn gôc.
- T& thiu 20% các doanh nghip hott dng trong linh virc san xut, kinh
doanh, djch v1i sir ding ma so, ma vach trên da bàn tinh có h thông truy xuât
nguôn gôc.
- Xây dçrng và phát trin ht tang k5 thut cn thi& cho h thng truy xut
nguôn gôc cüa tinh, kêt nôi Cong thông tin truy xuât nguôn gôc san phâm hang
hóa quôc gia.
- Kt thüc nàm 2025, t chüc so kt dánh giá hiu qua lam co s xây dirng
Kê hoch cho nhüng näm tiêp theo.
II. NHIM \TtJ VA GIAI pn&p
1. Thông tin, tuyên truyn, phi bin v các hot dng truy xuât
nguon goc
- To chirc tuyên truyn, ph bin v igi Ich, tm quan tr9ng cUa truy xuât
nguôn gôc, Dê an 100 thông qua các hi nghj, hi thão, trang thông tin din tü
và các phixcmg tin truyên thông trên dja bàn tinh.
- T chirc các khóa dào tao, tp hun, nâng cao nhn thi'rc v truy xut
nguôn gôc cho CáC co quan và các doanh nghip, to chüc, cá nhân có lien quan.
- Trin khai, ph bin áp diing các van bàn, quy djnh pháp lut, CáC tiêu
chuân, quy chuân quOc gia, quôC tê và tài 1iu huàng din h thông truy xuât
nguôn gOc; Khào sat, chia sé kinh nghim áp diing các giãi pháp, Cong ngh truy
xuât nguôn gôc trong nuc và quOc tê.
Co quan thçrc hin: Si Khoa h9c va Cong ngh, S& Cong Thucing, S& Y
tê, S& Nông nghip và Phát trién nông thôn, Sâ Tài nguyen và Môi truèng, Si
Giao thông Vn tài,S Thông tin và Truyên thOng, Báo Ba Rja — Vüng Tàu, Dài
Phát thanh và Truyên hInh tinh, Phông Thuong mi và Cong nghip Vit Nam
chi nhánh VOng Tàu, Hi, Hip hi doanh nghip trên dja bàn tinh.
Thñ gian thirc hin: Hang nàm trong giai dotn dn nam 2025.
2. Triên khai, áp dting h thng truy xut ngulin gc trên dja bàn tinh
- Trin khai, áp diing h thng truy xut ngun gc san phm, hang hóa
dôi vói các nhóm san phâm thuc ngành quân 1 theo yêu câu quân 1 nhà nurc
cüa các B, co quan lien quan và theo thu câu cüa doanh nghip, trong do uu
tiên dOi 'vâi mt sO nhóm san phâm, hang hóa nhu nông lam thüy san, th%rc
phâm, thuôc chta bnh.
- llithng din, kim tra, giám sat yic trin khai, áp dung h thng truy
xuât nguOn gôc san phâm, hang hóa trén dja bàn tinh dôi vi các nhóm san phâm
thuc ngành quàn 1.
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Ca quan thrc hin: Sà Cong Thuang, S& Y th, Si Nông nghip và Phát
triên nông thôn, Sâ Khoa h9c và Côngngh, S& Tài nguyen và Môi tru&ng, S&
Giao thông 4n tãi.
Thôi gian thirc hin: Hang nãm trong giai dotn 2020 - 2025.
3. 15'ng thing các cong ngh, giãi pháp truy xut ngu1n gc ti tinh
Trin khai các chuang trInh, d tài, dir an 1rng diing các cong ngh, giãi
pháp truy xuât nguôn gOc nhu: Blockchain, JoT, AT, Big data và các cong ngh
mi phü hcp vâi xu hithng phát triên cUa thO gii.
Ca quan thçrc hin: Si Khoa h9c và Cong ngh, Sâ Cong Thuang, S& Y
tO, S& Nông nghip và Phát triên nông thôn, Si Tài nguyen và Môi tru?Yng, Sâ
Giao thông 4n tài, Si Thông tin và Truyên thông.
Thii gian thrc hin: Hang nàm trong giai doan dn nàm 2025.
4. Xây drng và phát trin h tEtng k5 thut cn thit cho h thng truy
xuât nguôn gc cüa flnh
- Xây drng và phát trin h tng k thut cn thi& cho h thong truy xut
nguôn gOc san phâm, hang hóa cüa tinh theo hithng dn cüa các B, ngành và ca
quan liOn quan dam bâo phü hcip vi dc thu cüa tinh.
- H trçi các doanh nghip, t cht'rc, Ca nhân trOn dja bàn tinh xây dirng, áp
dicing h thông truy xuât nguon gôc kOt noi vOi Cong thông tin truy xuât nguôn
gôc san phâm, hang hóa quôc gia.
Ca quan th1rc hin: S& Khoa h9c và Cong ngh, Sâ Cong Thuang, Si Y
tê, Sâ Nông nghip và Phát triOn nông thôn, S Tài nguyen và Môi tru6ng, S&
Giao thông 4n tài, Sâ Thông tin và TruyOn thông.
Th?yi gian th'çrc hin: Hang nAm trong giai dotn 2021 - 2025.
5. H trçr cac doanh nghip trong hoit dng triên khai h thng truy
xuat nguon goc tren d!a ban tinh
a) H trçi doanh nghip các hoat dng v truy xut ngun gc trên dja bàn
tinh, bao gOm các hott dng: Tu van, hurng dn thu tiic dang k ma sO, ma
vch; Tu van, huOng dan doanh nghip triOn khai xây dirng, áp diing h thông
truyxuât nguOn gOc; Tu van, hung dan doanh nghip kêt nôi h thông truy xuât
nguOn gôc vth Cong thông tin truy xuât nguôn gôc quôc gia.
Ca quan thçrc hin: S Khoa h9c và Cong ngh, S& Cong Thuang, S& Y
tO, sa Nông nghip và Phát triOn nông thOn, Sâ Tài nguyen và MOi tru&ng, S&
Giao thông 4n tãi, các to chic, doanh nghip và cá nhân có liOn quan.
Thii gian thirc hin: Hang nàm trong giai don dn nàm 2025.
b) D.y rninh h trçl cãc doanh nghip trên dja bàn tinh xây dirng h thng
truy xuât nguOn gOc san phâm, hang hóa theo Chuang trInh Khoa h9c Va COng
ngh ho trçi doanh nghip nâng cao näng suât và chat luçmg san phâm, hang boa
tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan 20 14-2020.
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Ca quan thrc hin: Sâ Khoa hçc và Cong ngh, các ca quan, t chüc,
doanh nghip và cá nhân lien quan.
Thii gian thirc hin: Hang 11am trong giai doan dn 11am 2020.
c) Trin khai các hott dng h trçi doanh nghip v truy xut ngun gc
san phâm, hang boa trên da bàn tinh theo chuang trInh, kê hoach và theo quy
djnh cüa B, ngành, cci quan lien quan giai dotn 2020 - 2025.
Ca quan thirc hin: Si Khoa hQc và Cong ngh, S Cong Thumg, S& Y
té, Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn, Si Tài nguyen và Môi tnthng, S
Giao thông 4n tâi, các to chüc, doanh nghip và cá nhân lien quan.
Thai gian thçrc hin: Hang 11am trong giai don 2020 - 2025.
III. NGUON KINH PHI THIIC HIN
1. Kinh phi thirc hin K hoach dugc bào dam tir cac ngun: Vn ngân
sách nhà nuâc, vOn tài trcl trong mthc, von doanh nghip, von lông ghép trong
các Chuang trInh, dê tài, di,r an cüa các Ca quan, dan vj và các nguOn von huy
dng hçp pháp khác theo quy dnh cUa pháp lut.
2. Hang nàm, vào thi dim 1p dir toán ngân sách nhà nuOc, các ca quan,
dan vj can cir vào nhim vi1 duqc giao theo Ké hotch nay 1p dir toán kinh phi
thirc hin, tong hçip chung vào dir toán ngân sách nhà nuâc cüa dan vj gfri ca
quan có thâm quyên xem xét phé duyt theo quy djnh.
3. Vic quàn l và si.'r diing ngân sách nhà nuâc thirc hin theo quy djnh
pháp lu.t hin hành.
IV. TO CHIJ'C THU'C HIN
1. S& Khoa h9c và Cong ngh
- Là ca quan thu&ng trirc giüp UBND tinh theo dOi vic thirc hin trin
khai các thim vi dugc giao trong Kê hoch.
- Thông tin, tuyên truyn, pM bin v các hot dung v truy xut ngMn
gôc và triên khai, hu&ng dan các van bàn, quy djnh pháp lust ye quán l truy
xuât nguôn gôc.
- Trin khai các chuang trInh, d tài, dir an irng diing các cOng ngh, giãi
pháp truy xuât nguOn gôc.
- Chü trI, pMi hqp vâi Si, ban, ngành M trq các doanh nghip, t chüc,
Ca nhân trên dja bàn tinh kt nôi ti Cong thông tin truy xuât nguôn gôc san
phâm, hang hóa quôc gia.
- Thirc hin M trçi các doanh nghip v hott dng truy xu.t ngun gc
theo thâm quyên và ho tr xay drng h thông truy xuât nguôn gOc theo Chuang
trinh Khoa h9c và Cong ngh hO trçY doanli nghip nang cao nàng suât và chat
1uçng san phâm, hang hóa tinh Ba Rja — VOng Tàu giai don 20 14-2020.
-Quãn l, giám sat và xir l vi phtm trong hot dng truy xu.t ngMn gc
theo thâm quyen.
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- Djnh kS' hang nàm tng hçip báo cáo UBND tinh, B Khoa hçc và Cong
ngh; To chirc so két tInh hInh triên khai Ké hoich.
2.S&TàichInh
Chü trI, phi hcip vi các Co quan lien quan trInh cp có thm quyn phê
duyt dir toán và dam báo kinh phi tr nguôn ngân sách nhà nithc cho vic triên
khai thirc hin các nhim v1i cüa Kê hotch theo các quy djnh hin hành.
3. Các S&: Cong Thurng, Y t, Nông nghip và Phát trin Nông thôn,
Tai nguyen va Moi triro'ng, Giao thong Vin tai, Thong tin va Truyen thong
•
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Các S&, ngành trong phm vi nhim vii, quyn hn cüa mInh thirc hin
quail l nhà nithc ye hoat dng truy xuât nguôn gôc có trách nhim:
- Thông tin, tuyên truyn, ph bin các mic tiêu, nhim viii cüa K hotch
và các boat dng truy xuât nguôn gôc den các to chüc, doanh nghip thuc
ngành quail l.
- Thirc hin trin khai và hung dn các van bàn, quy djnh pháp lut v
quán l truy xuât nguOn gôc san phâm, hang hóa và h trçy các doanh nghip ye
hott dng truy xuât nguôn gôc.
- D xut danh miic san phm, nhóm san phm tr9ng diem uu tiên trin
khai truy xuât nguôn gOc tai tinh trên co sci hixrng dan, danh mi1c cüa cac B,
ngành lien quan dam bào phü hçip vâi dc thu cüa tinh.
- T chüc trin khai, xây dirng h thng truy xut ngun g& dé,i vOi san
phâm, hang hóa trên dja bàn tinh thuc ngành quán l, theo yêu CâU qUãn l Cüa
the B và Co quan lien quail; Thirc hin vic ket nôi tói Cong thông tin truy xuât
nguôn gOc san phâm, hang boa quôc gia.
- Quãn 1, giárn sat và xü l vi phm trong hoat dng truy xut ngun g&
dôi vôi nhftng san phâm, hang hóa thuc thâm quyên.
4. UBND các huyn, thl xã, thành ph
PMi hap các S&, ban, ngành lien quan thirc hin thông tin, tuyên truyên,
quán 1, giám sat vic mg dng h thông truy xuât nguôn gôc san phâm, hang
hóa tai dja phuong.
5. Các co' quan thông tin diii chüng
Báo Ba Rja — Vüng Tàu, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh Ba Ria —
VUng Tàu và các phucmg tin thông tin dai chiing cüa tinh chü tn, phôi hap các
sâ, ban, ngành lien quan to chrc thông tin, tuyên truyên và phô biên phô biên ye
các hoat dng truy xuât nguôn gôc.
6. Chi nhánh Phông Thu'o'ng miii và Cong nghip Vit Nam ti Vflng
Thu, the Hi, Hip hi vi the chü'c dai din cho doanh nghip
to

TO chüc thông tin, tuyên truyn, ph bin v các hoat dng truy xut
nguOn goc và phôi hap các Si, ban, ngành lien quan trien khai các nhim vi
theo Kê hoach.
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Các ca quan, dan vj can cir K hoich nay trin khai thirc hin các nhim
vii duçvc giao; Djnh kST ngây 30 tháng 11 hang näm hoc dt xuât khi có yêu câu,
báo cáo két qua triên khai thirc hin g11i ye Sâ Khoa h9c và Cong ngh dê tong
hçip, báo cáo Uy ban nhân dan tinh.
Yêu cu các Ca quan, dan vj nghiêrn tüc thrc hin K hoach. Trong qua
trInh thrc hin nêu có khó khàn, vinrng mac kjp thôi phán ánh ye S& Khoa h9c
và Cong ngh dê tong hçp, trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh.I. ,
KT. CHU TICH
O CHU T!CHV

TrânVänTuân
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