


Giới thiệu dự án

Từ năm 2017, được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và 
Thương mại Australia, Quỹ Châu Á đã phối hợp và thử 
nghiệm và vận hành thành công ứng dụng truy xuất nguồn 
gốc cho các doanh nghiệp sản xuất thanh long hàng đầu tại 
Việt Nam trên cơ sở áp dụng công nghệ blockchain do đối 
tác công nghệ Australia ETI – Ethical Trade Innovations 
cung cấp. ETI là công ty đứng đầu về giải pháp công nghệ 
trong cuộc thi giữa các nước trong khối APEC năm 2017.

Trên cơ sở thành công và bài học kinh nghiệm khi tiến hành 
truy xuất nguồn gốc cho Thanh long của Việt Nam, để đáp 
ứng nhu cầu mở rộng của các doanh nghiệp Việt Nam và 
để thực hiện tốt Quyết định 100/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ Việt Nam ký ngày 19 tháng 01 năm 2019 về triển 
khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc,  Bộ 
Ngoại giao  và Thương mại Australia lần này tiếp tục hỗ trợ 
cho Việt Nam để xây dựng ứng dụng truy xuất nguồn 
gốc và sàn thương mại điện tử cho các sản phẩm thuộc 
chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trước hết là 
5 nhóm ngành hàng các sản phẩm  đang có tiềm năng của 
Việt Nam và được Australia quan tâm là (1) Cà phê (2) Tiêu 
(3) Xoài (4) Hàng gốm sứ và (5) Hàng mây tre lá. Trên cơ sở 
của các nhóm ngành hàng này, dự án cũng sẽ đề xuất triển 
khai đến 13 dòng hàng xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt 
Nam và đầy đủ các sản phẩm khác thuộc chương trình 
quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được triển 
khai ở khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.   

Dự án được Quỹ Châu Á và Vietcraft phối hợp thực hiện và 
ETI - Ethical Trade Innovations của Australia vẫn được lựa 
chọn là đối tác kỹ thuật xây dựng các ứng dụng.



Ứng dụng truy xuất và sàn thương mại 
điện tử - Những chức năng ưu việt 

Khác với dự án thử nghiệm đối với Thanh long năm 2017, 
dự án lần này không chỉ mở rộng quy mô ngành hàng mà 
bên cạnh việc phát triển ứng dụng truy xuất nguồn gốc 
còn phát triển ứng dụng sàn thương mại điện tử để hỗ trợ 
doanh nghiệp phát triển thị trường. Nhiều tính năng nổi 
bật chưa có ở bất kỳ một ứng dụng nào ở Việt Nam được 
triển khai ở dự án này, đây cũng là những tính năng tiên 
tiến, đón đầu thế giới trên cơ sở của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 để đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện 
trong việc truy xuất nguồn gốc và hiệu quả kinh doanh cho 
các doanh nghiệp. Một số chức năng ưu việt của ứng 
dụng truy xuất và sàn thương mại điện tử sẽ được triển 
khai bao gồm:

•

•

•

•

Chức năng truy xuất sử dụng công nghệ blockchain 
đảm bảo sự minh bạch và thuận tiện cho doanh nghiệp. 
Chức năng thu thập và tổng hợp dữ liệu phục vụ quản 
trị của doanh nghiệp.
Chức năng cấp chứng nhận tự động để giảm thời gian 
thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Chức năng sàn thương mại điện tử áp dụng công nghệ 
thực tế ảo tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI)…để 
hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho 
doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự án

Dự án được thực hiện trong năm 2020 và một phần 
của năm 2021.



Đối tượng doanh nghiệp tham gia

Dự án khuyến khích các doanh nghiệp thuộc 5 nhóm mặt 
hàng trên tham gia. Mọi doanh nghiệp đều có được dự án 
cân nhắc lựa chọn và cơ sở để lựa chọn được căn cứ vào 
các tiêu chí sau đây:

•

•

•

•
•

•

Doanh nghiệp có mong muốn truy xuất nguồn gốc các 
sản phẩm của mình một cách chuyên nghiệp hướng đến 
các hợp chuẩn quốc tế, mong muốn mở rộng thị trường.
Doanh nghiệp có hợp tác với các bên liên quan trong 
chuỗi giá trị sản phẩm (ví dụ hợp tác với nông dân, cơ 
sở thu gom, chế biến…).
Doanh nghiệp có nhiều lao động và tham gia vào phát 
triển thị trường phân phối trong nước và xuất khẩu. 
Ưu tiên các doanh nghiệp xuất khẩu.
Doanh nghiệp cam kết tham gia đầy đủ các hoạt động 
của dự án.
Ưu tiên doanh nghiệp có phụ nữ là chủ doanh nghiệp.

•
•
•

•

Nhóm mặt hàng cà phê: Vùng Tây nguyên, Sơn La.
Nhóm mặt hàng tiêu: Vùng Tây nguyên.
Nhóm mặt hàng xoài: Vùng đồng bằng sông Mêkông, 
Sơn La.
Nhóm mặt hàng gốm sứ và mây tre lá: Vùng đồng 
bằng Sông Hồng.

Vùng dự án

Dự án không giới hạn vùng dự án, nhung ưu tiên hơn các 
vùng sau đây cho từng nhóm sản phẩm:



Các hoạt động chính của dự án

Hội thảo khởi động giới thiệu dự án tại 3 miền (Miền 
Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Mê Kông).
Đánh giá nhu cầu và lựa chọn doanh nghiệp tham 
gia dự án.
Rà soát chuỗi liên kết và các quan tâm/ nhu cầu của 
các doanh nghiệp thuộc 5 nhóm ngành hàng để làm 
cơ sở để xây dựng ứng dụng truy xuất và sàn thương 
mại điện tử.
Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để 
nghiên cứu phương án cấp chứng nhận tự động 
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp.
Xây dựng ứng dụng truy xuất nguồn gốc ứng dụng 
công nghệ blockchain thuận tiện cho người sử dụng.
Xây dựng ứng dụng/sàn thương mại điện tử ứng 
dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và công 
nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật và vận hành hệ thống 
truy xuất nguồn gốc và sàn thương mại điện tử.
Hỗ trợ doanh nghiệp các hoạt động xúc tiến 
thương mại tại thị trường trong nước và quốc tế 
(liên kết với các nhà phân phối, các nhà nhập khẩu, 
tham gia hội chợ trong và ngoài nước, thăm quan 
học hỏi mô hình…).

•

•

•

•

•

•

•

•



Liên lạc dự án

Vietcraft
Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.9284
Email: info@vietcraft.org.vn

Quỹ Châu Á
Địa chỉ: 35 Trúc Bạch, Hà Nội 

Điện thoại: 0243.943.3263
Email: hang.nguyen@asiafoundation.org


