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GIỚI THIỆU VỀ ICHECK VÀ 

VNTRACE/AGRI360
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Về iCheck

iCheck công ty số 1 cung cấp giải pháp bảo vệ doanh nghiệp bạn 

trước hàng nhái, hàng giả. Đưa sản phẩm chất lượng của bạn tiếp 

cận đến khách hàng bằng QRCode thông minh.

Sở hữu 2 app Barcode việt và iCheck đứng số 1 trên thị trường, chiếm 90% tập người dùng.

20 triệu
Lượt download

2 triệu
Người dùng thường 

xuyên hàng tháng

20 nghìn
Khách hàng

100 triệu
Lượt Scan hàng tháng



CỘNG ĐỒNG USER CỦA ICHECK





GIỚI THIỆU VNTRACE/AGRI360

Truy xuất thông tin nguồn gốc sản phẩm theo tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc GS1 toàn cầu, 

Cập nhật nhật ký hoạt động real-time của sản phẩm.

VNTRACE/AGRI360 - CỔNG THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU

Thông tin vùng sản xuất, nông trại

Ghi chép nhật ký các hoạt động nội bộ như: xuống giống, bón phân, xử lý dịch hại, chăm sóc 

cây trồng vật nuôi, thu hoạch, sản xuất, chế biến, đóng gói…

Ghi chép các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám sát vùng sản xuất, trang trại, nhà xưởng đóng 

gói, nhà máy.

Mua bán, cung cấp, chuyển giao, trao đổi, tiêu hủy sản phẩm hoặc vật tư.

Vận chuyển sản phẩm, vật tư.





PHÂN BIỆT TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

& MINH BẠCH THÔNG TIN
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PHÂN BIỆT TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN

Rất nhiều người chưa rõ khái niệm về truy xuất nguồn gốc và 

minh bạch thông tin“

“



GIẢI PHÁP TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thông tin nguồn 
nguyên liệu, sản 

xuất, chế biến

Quá trình vận 
chuyển hàng hóa

Quá trình 
phân phối ra 

thị trường

Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng 

công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, phân phối.



5 BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thông tin sản phẩm Giấy tờ liên quan Nhật ký điện tử

Hệ sinh thái tham gia Quá trình vận 
chuyển và phân phối



THÀNH PHẦN THAM GIA HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Sở nông nghiệp các tỉnh

Chi cục bảo vệ thực vật

Doanh nghiệp đóng gói 
sản phẩm

Hợp tác xã, hộ gia 
đình nuôi trồng

Trung tâm quản lý vật 
tư giống cây trồng

Trung tâm số 
hóa, tin học



MINH BẠCH THÔNG TIN

Người tiêu dùng: 
mong muốn được 
sử dụng sản phẩm 

chính ngạch, có 
nguồn gốc rõ ràng.

Doanh nghiệp:
xác thực thông tin, 

chứng minh sản 
phẩm của mình là 

chính thống.

Cơ quan quản lý: 
Quản lý chất 

lượng, thông tin 
sản phẩm.

Minh bạch thông tin là việc cung cấp thông tin một chiều từ người sở hữu và quản lý sản 

phẩm hàng hóa tới người tiêu dùng.



GIÁ TRỊ CỦA MINH BẠCH THÔNG TIN

Tạo & củng cố lòng tin của 
khách hàng về thương hiệu 

doanh nghiệp

Khẳng định uy tín chất lượng, 
nguồn gốc sản phẩm

Chủ động quản lý, cung cấp 
thông tin sản phẩm

Nhận biết nhiều sản phẩm 
của doanh nghiệp hơn

Tiếp cận khách hàng, tăng 
khả năng bán hàng và tăng 

doanh số



GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM KHI GẮN TEM 

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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Pháp lý

Người tiêu dùng

Doanh nghiệp

Người tiêu dùng

Doanh nghiệp



Pháp lý
Nhà nước ban hành quyết định 100 của Thủ 
tướng Chính phủ về “Phê duyệt đề án triển khai 
áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc”.

Quy định nhập khẩu một số sản phẩm vào thị 
trường Trung Quốc: Phải có chứng thư/ giấy 
chứng nhận kiểm dịch rõ ràng, chứng minh sản 
phẩm là chính ngạch.

Quy định về yêu cầu phải truy xuất nguồn gốc 
của Bộ Y Tế về vệ sinh an toàn thực phẩm.



Doanh nghiệp

Doanh nghiệp chưa hiểu rõ truy xuất nguồn gốc

Doanh nghiệp chưa hiểu rõ về minh bạch thông 
tin sản phẩm

Doanh nghiệp mong muốn hợp tác với dịch vụ 
triển khai có uy tín



Người tiêu dùng

Dễ dàng kiểm tra được nguồn gốc xuất xứ của 
sản phẩm, hàng hóa.

Được hưởng nhiều ưu đãi và quyền lợi trực tiếp 
từ doanh nghiệp

Tham gia ngăn chặn hàng giả



HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 

CỦA VNTRACE/AGRI360
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ĐỐI TƯỢNG CẦN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Dược phẩm
Thực phẩm 
chức năng Mỹ phẩm Thủy hải sản

Nông sản Hàng tiêu 
dùng

Thực phẩm



- Chuỗi liên kết các đơn vị tham gia vào quá trình sản xuất - chế biến 
phân phối sản phẩm.
- Thông tin lưu hành công bố
- Xác thực bên thứ 3 bằng các chứng nhận và kiểm định
- Minh chứng lịch sử bằng các hoạt động nội bộ và giao dịch bên ngoài 

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Chuỗi liên kết các đơn vị

tham gia vào quá trình sản

xuất - chế biến phân phối sản

phẩm

Thông tin truy xuất, nhật kí 

điện tử

Minh chứng lịch sử bằng

các hoạt động nội bộ và giao

dịch.



HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VNTRACE/AGRI360



App ghi chép nhật ký và cập nhật dữ liệu Website giới thiệu thông tin hệ thống và thông tin 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo 
tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc GS1 toàn cầu 

Hồ sơ thông tin của vùng sản xuất

Hệ thống tạo mã tem chống giả QR code tích 
hợp thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Hồ sơ nông hộ của từng hộ nông dân và profile 
thông tin của các thành viên trong chuỗi liên kết

Hồ sơ thông tin của nhà xưởng chế biến - đóng 
gói

Sàn thông tin giới thiệu sản phẩm được truy xuất 
nguồn gốc

Kho vật tư được gợi ý sử dụng cho các 
vùng sản xuất

Bảng tin cập nhật thông tin, kĩ năng, kiến thức cho 
các thành viên

CẤU TRÚC HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC



Ghi chép mọi hoạt động nội bộ của từng đầu 
mối trong chuỗi liên kết để truy xuất nguồn gốc 
và kiểm soát mọi hoạt động nội bộ bao gồm:

Ghi chép mọi hoạt động giao dịch, nội bộ 
của từng đầu mối trong toàn chuỗi liên kết 
để truy xuất nguồn gốc bên ngoài bao gồm:

Mỗi nhật ký giao dịch đều có một mã giao 
dịch QR code dùng để kết nối giữa giao dịch 
trước và giao dịch sau của cùng một lô sản 
phẩm, đồng thời hiển thị đầy đủ lịch sử di 
chuyển của lô sản phẩm đang được truy xuất 
nguồn gốc

NHẬT KÍ HOẠT ĐỘNG VÀ NHẬT KÝ GIAO DỊCH

NHẬT KÝ GIAO DỊCH NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG

Mua bán, cung cấp, chuyển giao, trao đổi 
sản phẩm hoặc vật tư.
Vận chuyển sản phẩm, vật tư.
Tiêu hủy sản phẩm hoặc vật tư.

Khai báo thông tin vùng sản xuất, nông trại 
theo yêu cầu
Ghi nhật ký các hoạt động nội bộ như xuống 
giống, bón phân, xử lý dịch hại, chăm sóc cây 
trồng vật nuôi, thu hoạch, sản xuất, chế biến, 
đóng gói…
Ghi chép các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám 
sát vùng sản xuất, trang trại, nhà xưởng đóng 
gói, nhà máy



LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Chứng nhận đáp ứng yêu cầu lưu hành trong nước và quốc tế.

Dễ dàng tạo và kiểm soát thông tin.

Quản lý đầy đủ hồ sơ nông trại, vùng sản xuất, nhà xưởng đóng gói, nhà máy chế biến theo 

tiêu chuẩn GS1 toàn cầu

Kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống giám sát chặt chẽ từ đó nâng cao giá 

trị sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu vùng miền, thương hiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm, kết nối giao 

thương sản phẩm trên toàn quốc và xuất khẩu sản phẩm toàn cầu.

Được phép tích hợp với hệ thống truy xuất quốc gia.

Dễ dàng tạo và quản lý mã tem chống giả tích hợp thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Sử dụng nhật ký điện tử giúp kiểm soát và chứng minh quá trình thực hành tốt các tiêu 

chuẩn chất lượng đã đăng ký áp dụng.

Chứng minh được năng lực sản xuất, chất lượng, sản lượng và tính ổn định của sản phẩm 

thông qua thông tin, nhật ký điện tử, đóng góp bởi tất cả thành viên trên toàn chuỗi liên kết.

Kiểm soát mọi hoạt động, đánh giá năng lực của các thành viên, nhân viên thông qua báo 

cáo hàng ngày bằng nhật ký điện tử



CÁC BƯỚC THIẾT LẬP HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thiết lập thông tin địa điểm truy xuất nguồn gốc 

Thiết lập thông tin cơ bản của sản phẩm, vật tư 

Đăng kí thông tin các tổ chức và cá nhân tham gia vào chuỗi liên kết.

Các thành viên đăng kí và cập nhật đầy đủ thông tin bằng cách tải app Agri360 -> Đăng kí hoặc 

đăng nhập -> Cập nhật đầy đủ thông tin và hồ sơ theo quy định.

Tự đánh giá và ghi chép thông tin ban đầu về vùng sản xuất.

Ghi chép nhật ký hoạt động nội bộ hàng ngày

Ghi chép nhật ký giao dịch cho các hoạt động giao dịch.

Tiến hành đánh giá

Tạo mã tem chống giả

In tem và cấp phát tem cho các đơn vị sở hữu sản phẩm

Kích hoạt tem chống giả và thông tin truy xuất nguồn gốc.

Lưu hành sản phẩm và thu thập phản hồi khách hàng.
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CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ 

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
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CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Triển khai hệ thống toàn diện
Triển khai một mã hoặc một 
nhóm mã cụ thể



TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TOÀN DIỆN

Đối tượng áp dụng: Tỉnh, sở ban ngành, vùng trồng, nhà máy, huyện, xã, khu công nghiệp.

Bước 1:
Khảo sát 
đánh giá thực 
trạng (5 ngày)

Bước 2:
Thiết kế 
chương trình 
(15 ngày)

Bước 3:
Chuyển giao 
công nghệ
(5 ngày)

Bước 4:
Đào tạo, tập 
huấn (10 ngày)

Bước 5:
Hỗ trợ sau bán 
hàng (24/7)



TRIỂN KHAI MỘT LOẠI MÃ
HOẶC MỘT NHÓM MÃ SẢN PHẨM CỤ THỂ

Đối tượng áp dụng: Cơ sở sản xuất nhỏ, hộ nông dân, hợp tác xã, vùng trồng một loại cây, con, trang trại

Bước 1:
Khảo sát 
đánh giá 
(1 ngày)

Bước 2:
Khởi tạo
tài khoản
(1 ngày)

Bước 3:
Cập nhật
thông tin
(5 ngày)

Bước 4:
Đào tạo
tập huấn
(2 ngày)

Bước 5:
Hỗ trợ trong quá 
trình vận hành 
(24/7)



Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng miền Bắc
Tầng 12 Tòa nhà Diamond FLower, số 48 Lê Văn Lương, Khu 

đô thị mới N1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN

Văn phòng miền Nam
Lầu 3, 9-11 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, HCM

0886877880 - 0945367736
tuannv1@icheck.vn


