
UỶ BAN NHẦN DÂN  
XÃ ĐĂK NGỌK 

 

     Số:           /UBND-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Đăk Ngọk, ngày         tháng          năm  
V/v đăng ký hỗ trợ việc truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm năm 

2022 

     

  

    Kính gửi:   

- Các tổ chức CT-XH xã; 

- Ban quản lý các thôn; 

- Các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn xã. 

  

Thực hiện Công văn số 1749/UBND-KTHT ngày 07 tháng 7 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc triển khai hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong 

việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm năm 2022.  

Ủy ban nhân dân xã Đăk Ngọk thông tin đến tất cả các doanh nghiệp, HTX và 

các hộ kinh doanh trên địa bàn như sau: 

1. Nội dung, Đối tượng được hỗ trợ 

1.1. Hỗ trợ xây dựng và hỗ trợ tổ chức, cá nhân tạo lập hệ thống truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR code (05 sản phẩm). 

- Nội dung hỗ trợ: Trực tiếp liên hệ, tư vấn thu thập thông tin về sản phẩm, 

hình ảnh các quy trình sản xuất, chế biến để tạo lập cơ sở dữ liệu về truy xuất 

nguồn gốc. Thiết kế xây dựng, biên tập các thông tin về sản phẩm để cập nhật vào 

hệ thống truy xuất nguồn gốc, tạo mã QR và tem truy xuất nguồn gốc cho các sản 

phẩm của các tổ chức cá nhân. In và bàn giao tem truy xuất nguồn gốc cho các đối 

tượng nhận được hỗ trợ. 

- Đối tượng được hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Số lượng dự kiến được hỗ trợ: 05 sản phẩm/05 tổ chức, cá nhân trên toàn 

tỉnh. 

1.2. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân có sản phẩm đặc trưng, sản phẩm đạt OCOP 

cấp tỉnh cập nhật và quản lý trên hệ truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ website  

https://etrace.kontum.vn. 

- Nội dung hỗ trợ: Lập, thiết kế các mẫu và trường thông tin để thu thập 

thông tin, dữ liệu đối với các đối tượng cung cấp thông tin phục vụ tạo lập các 

trường dự liệu lên hệ thống truy xuất gốc; Duy trì, quản lý và vận hành có hiệu quả 

hệ thống truy xuất nguồn gốc có địa chỉ  https://etrace.kontum.vn. 
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- Đối tượng được hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đặc trưng, sản 

phẩm đạt OCOP cấp tỉnh được cập nhật trên hệ thống https://etrace.kontum.vn. 

- Số lượng dự kiến được hỗ trợ: 20 sản phẩm/05 tổ chức, cá nhân trên toàn 

tỉnh. 

2. Đề nghị Các tổ chức CT-XH xã, ban quản lý các thôn: 

- Tuyên truyền, triển khai các nội dung, đối tượng hỗ trợ nêu trên đến toàn thể 

cán bộ, hội viên là doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và các hộ kinh doanh trên 

địa bàn xã để biết, đăng ký tham gia. 

- Rà soát và lập danh sách các trường hợp đăng ký tham gia hỗ trợ (theo mẫu) 

và gửi về Ủy ban nhân dân xã (qua Văn phòng UBND) trước ngày 11/7/2022 để 

tổng hợp.  

* Lưu ý: Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã đăng ký trực tiếp tại UBND xã (Qua 

Văn phòng); các tổ hợp tác, hộ kinh doanh đăng ký qua Tổ chức CT-XH mà mình 

là đoàn viên/hội viên hoặc Ban quản lý thôn nơi thường trú. 

Nhận được Công văn nay, đề nghị các tổ chức CT-XH xã, ban quản lý các 

thôn phối hợp, triển khai thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- TT Đảng ủy-HĐND xã (b/c); 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Dũng 
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TÊN TỔ CHỨC CT-XH/BQL THÔN………………………….  

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM NĂM 2022 

 

STT Tên doanh nghiệp/ 

Cá nhân 

Địa chỉ Điện thoại/ 

Email 

Lĩnh vực 

hoạt động 

SXKD 

Xây dựng, tạo lập 

hệ thống truy 

xuất nguồn gốc 

sản phẩm 
(Đánh dầu x nếu 

đưng ký) 

Tạo lập truy 

xuất nguồn gốc 

trên hệ thống 
https://etrace.kont

um.vn. 
(Đánh dấu x nếu 

đăng ký) 

Người liên hệ Ghi 

chú 

1         

2         

3         

..         

..         

...         

 

 Đăk Ngọk, ngày ..... tháng....năm 2022 

Người lập 
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