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1 Nhu cầu cần truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc thực phẩm – 2017: Là khả năng phân biệt, xác định và theo

dõi đường đi của thực phẩm hoặc các chất được bổ sung vào thực phẩm thông qua tất cả các công

đoạn sản xuất, chế biến và phân phối.

Quy định CAC/GL 60 – 2006: khả năng xác định được bất kỳ công đoạn nào trong chuỗi thực

phẩm (từ sản xuất đến phân phối) từ nơi đến của thực phẩm (một bước trước) và nơi thực phẩm sẽ

đến (một bước sau).

Quy định EC số 178/2002: Là khả năng tìm ra nguồn gốc một loại thực phẩm, thức ăn gia súc,

động vật sản xuất thực phẩm hoặc một hợp chất muốn bổ sung vào thực phẩm hoặc thức ăn gia

súc, thông qua các giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối.

Truy xuất nguồn gốc là gì?

Luật An toàn thực phẩm: Là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu thông thực phẩm



PHÂN LOẠI TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM THEO MỤC TIÊU
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LIỆU

QUÁ TRÌNH TẠO RA 
SẢN PHẨM

TÍNH XÁC THỰC 
THÔNG TIN CỦA SP 

SO VỚI THỰC TẾ
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Thách thức về truy xuất, xác thực thực phẩm

• Nước hoa quả thêm nước, các chất tạo ngọt

• Rượu vang thêm nước, không rõ ràng thành phần hoa quả

• Mật ong ghi nhãn (nguồn gốc địa lý), bổ sung đường mía, phấn hoa

• Olive oils bổ sung các dầu khác rẻ tiền hơn

• Chè, Pha trộn, ghi nhãn (nguồn gốc địa lý)

• Cafe ghi nhãn (robusta ↔ arabica)

• Các sản phẩm sữa thêm các thành phần không rõ ràng, ghi nhãn

• Thịt ghi nhãn sai (nguồn gốc địa lý) and feeding diet

• Thủy sản ghi nhãn sai (tự nhiên ↔ nuôi)

• Măng tây ghi nhãn sai (nguồn gốc địa lý)



Truy xuất nguồn gốc = Traceability Xác thực nguồn gốc = Authenticity



Việt Nam Trung Quốc/Thái
Lan/Nhật

Bản/USA…..

??? ???

??? ???

??? ???

??? ???

Làm sao chứng minh và
xác thực thông tin???

Xuất xứ sản phẩm nông nghiệp ? Các xu hướng thực phẩm hữu cơ ?

Thông tin ghi nhãn thành phần sản phẩm



1 Nhu cầu cần truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Tình hình hiện nay

• Sự cạnh tranh về hàng hóa xuất khẩu ra thế giới và hàng hóa thế
giới nhập vào Việt Nam đòi hỏi phải ngày càng phải nâng cao
chất lượng, kiểm soát chặt chẽ mọi khâu của quá trình

Trong bối cảnh hội
nhập

• Các đơn vị sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP, ASC, HACCAP…cần tuân thủ,  truy xuất được
nguồn gốc, các khâu trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Các doanh nghiệp, 
đơn vị sản xuất

• Người tiêu dùng luôn mong muốn có được thông tin minh bạch, 
chính xác về nguồn gốc cũng như chất lượng của sản phẩm, hàng
hóaNgười tiêu dùng

• Có các gian lận về nguồn gốc thực phẩm, thành phần nguyên
liệu, quy trình sản xuất

• Người tiêu dùng mất niềm tin vào sản phẩm, khó lựa chọn sản
phẩm an toàn và phù hợp

Vấn đề tồn tại



1 Nhu cầu cần truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Lợi ích thực hiện

 Đạt được sự tuân thủ trong tất cả các khâu của quá trình góp phần nâng cao hiệu quả
trong quản lý, kiểm soát tốt các khâu từ sản phẩm, thu hoạch đến chế biến, đóng gói
và phân phối sản phẩm

 Đáp ứng được yêu cầu thị trường/khách hàng
- Giải quyết vấn đề giả mạo chuỗi cung ứng thực phẩm
- Tăng tính minh bạch của sản phẩm.
- Đạt được niềm tin của người tiêu dùng thông qua xác định và thu hồi các sản phẩm
không an toàn
 Kịp thời khắc phục, xử lý sự cố trên toàn chuỗi, giảm rủi ro về thu hồi sản phẩm và

chí phí chịu trách nhiệm của nhà sản xuất
 Đáp ứng các hệ thống quản lý chất lượng hoặc các tiêu chuẩn xuất khẩu sang một số

thị trường khó tính như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU,…



Thông qua truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm, thu được các thông

tin từ khâu đầu vào (loại con giống/giống thực vật sử dụng, loại thuốc

BVTV và mức dùng,…), khâu sản xuất ban đầu (nơi sản xuất, quy trình sản

xuất,…), khâu sơ chế, chế biến (các thông số kiểm soát trong quá trình chế

biến,…), khâu phân phối, bán buôn (điều kiện bảo quản sản phẩm trong

phân phối,…) đến khâu tiêu dùng, bán lẻ.

1 Nhu cầu cần truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Xu thế tất
yếu

Lợi ích cho
doanh

nghiệp và
người tiêu

dùng

Thực hiện
các quy

định, pháp
luật

Cần thiết
xây dựng hệ
thống truy
xuất nguồn

gốc



1 Nhu cầu cần truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Quy định pháp luật

• Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT về truy tìm và thu hồi các sản phẩm
thủy sản không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực
phẩm;

• Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử
lý thực phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp không an toàn;

• Thông tư 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm
không an toàn thuộc sự quản lý của bộ y tế;

• Thông tư số 25/2019/TT-BYT quy định việc truy xuất nguồn gốc sản
phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế



Hệ thống truy xuất
Truy xuất theo chiều
dọc chuỗi sản xuất

Truy xuất theo
chiều sâu
(đặc điểm, tính
chất…đặc trưng 
của sản phẩm)

- Các quy định được thiết lập bởi cơ quan thẩm quyền
- Các chính sách bảo hộ sản phẩm và mục tiêu về quản lý chất lượng, ATTP

Nguyên liệu Sản phẩm
Công đoạn đầu Công đoạn cuối

Quá trình sx Quá trình sx

Công nghệ
nhận diện
Áp dụng
Blockchain, 

mã vạch GS1
Thu nhận

dữ liệu
Kiểm soát
chất lượng

Truyền tải
thông tin

- Thành phần

- Tính chất

- Đặc trưng

- Thành phần

- Tính chất

- Đặc trưng

- điều kiện sản xuất

- số lượng

- Phương pháp chế

biến

- điều kiện sản xuất

- số lượng

- Phương pháp chế

biến

Phân tích
(hóa/sinh…)

Công nghệ
phân tích
yếu tố đặc
trưng



Công nghệ trong truy xuất và xác thực sản phẩm thực phẩm

Phân tích yếu tố đặc trưng
• Phân tích AND, đặc tính sinh học
• Phân tích tỷ lệ đồng vị bền (C, O, N, H, 

S…)
• Phân tích thành phần nguyên tố vết
• Fingerprinting (profile đặc trưng của

sản phẩm)

Công nghệ nhận diện 
• Hồ sơ, tài liệu
• Nhãn, bao gói
• Nhận dạng quang học (Bar code, QR 

code)
• Thẻ điện từ: EID, RFIDs (radio-

frequency identifiers), NFC…

KỸ THUẬT TRUY XUẤT NGUỒN GỐC



1 Truy xuất nguồn gốc bằng nhận diện

Kỹ thuật sử dụng công nghệ nhận diện (phương pháp truyền thống)

Phương pháp Cách thực hiện Ứng dụng

Các tài liệu (thông
tin, chứng nhận
nguồn gốc, chứng
nhận phân tích…)

Ghi chép lại toàn bộ các thông tin liên quan đến sản
phẩm từ khâu sản xuất ban đầu đến phân phối, bán
hàng vào các biểu mẫu theo dõi, giám sát các công
đoạn trong chuỗi và lưu hồ sơ

Được áp dụng rộng rãi trên
thế giới đối với hầu hết các
sản phẩm thực phẩm bao gói

Nhãn đóng gói sản
phẩm

Các thông tin về sản phẩm được cung cấp trên tem, 
nhãn: Tên sản phẩm, thành phần và phụ gia, nguồn
gốc xuất xứ, tên địa chỉ nơi sản xuất, hạn sử dụng…

- Nhận dạng quang
học (Bar code, QR 
code)

Thông tin sản phẩm được lưu trữ và truyền tải bằng
ký hiệu (khoảng trắng, vạch thẳng, độ rộng khoảng
cách..) mà máy móc có thể đọc được

Được áp dụng với sản phẩm
dạng rời, có bao gói có giá trị
cao

Thẻ điện từ: EID, 
RFIDs (radio-
frequency 
identifiers), NFC…

Sản phẩm được gắn tem/seal ngay khi tham gia vào
khâu sản xuất và được cập nhật thông tin trong từng
công đoạn, sử dụng công nghệ điện tử để truy xuất
được thông tin



 Công nghệ Blockchain
 Hệ thống tiêu chuẩn mã vạch GS1

Truy xuất sản phẩm trong toàn chuỗi sản xuất



2
Kỹ thuật sử dụng công nghệ nhận diện

Ưu điểm Nhược điểm

- Phổ biến, đã được ứng dụng lâu đời

- Kiểm soát được thông tin trên toàn

chuỗi

- Đảm bảo tính đồng bộ và kịp thời của

số liệu khi xảy ra sự cố

- Quản lý tập trung trên quy mô lớn

- Khối lượng thông tin lớn, cần hệ thống

lưu trữ và kiểm soát chặt chẽ

- Yêu cầu sự đồng bộ và tuân thủ trong

toàn bộ quá trình thực hiện

- Cần có các phần mềm, thiết bị công

nghệ hỗ trợ

Truy xuất nguồn gốc bằng nhận diện



2 Xu hướng xác thực và truy xuất nguồn gốc
Kỹ thuật phân tích yếu tố sản phẩm

Phương pháp Ứng dụng

Xác định sinh học: DNA marker, DNA barcode, kỹ
thuật PCR, định lượng enzyme miễn dịch, phân tích
chuyển hóa protein…

Xác định các loài thực vật và động vật trong thực phẩm,
xác thực thực phẩm, phát hiện và định lượng sản phẩm
GMO

Phân tích nguyên tố vết, Fingerprinting (TEF)
bằng ICP-MS, sắc ký (LC, GC, IC…), khối phổ (MS,
MS/MSn, TOF/MS…), sắc ký đa chiều (LC x LC,
GC x GC)

Xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định nguồn gốc địa lý, xác
định các loài thực vật và động vật trong thực phẩm, xác
thực thực phẩm

Kỹ thuật hạt nhân: Phân tích phổ khối đồng vị bền
(IRMS)

Phân tích thành phần hóa học thực phẩm: acid 
amine, FA (fatty acid), đa thành phần trong thực
phẩm…sử dụng phổ NMR, phổ hấp thụ hồng ngoại
gần (NIR)… , 

Xây dựng cơ sở dữ liệu xác định nguồn gốc địa lý, mùa vụ
thu hái giết mổ động thực vật, xác thực thực phẩm

Presenter
Presentation Notes
Thêm hinh ảnh



2 Xu hướng xác thực và truy xuất nguồn gốc

Kỹ thuật phân tích yếu tố sản phẩm

Ưu điểm Nhược điểm

- Truy xuất được chính xác nguồn gốc,

thành phần thực phẩm hoàn thiện

không liên quan đến quá trình

- Khi có dữ liệu đủ lớn, có thể xây dựng

được thư viện thông tin sản phẩm

(“dấu vân tay” đặc trưng của sản

phẩm)

- Cần công nghệ kỹ thuật cao, tiên tiến,

chi phí đầu tư lớn

- Cần dữ liệu lớn

Presenter
Presentation Notes
Thêm hình ảnh



2 Xu hướng xác thực và truy xuất nguồn gốc

Phân tích AND đặc trưng
Phân tích tỷ lệ đồng vị bền

Phân tích
thành phần
đặc trưng

Phân tích nguyên tố vếtTạo “dấu vân tay”

Presenter
Presentation Notes
http://cesti.gov.vn/chi-tiet/10260/khcn-trong-nuoc



3 Đề xuất giải pháp

Xây dựng các cơ chế chính sách, hành lang pháp lý

 Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có sự kết nối, quy

định vai trò tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cá nhân và

người tiêu dùng;

 Có cơ chế khuyến khích tự nguyện và chia sẻ thông tin truy xuất nguồn gốc

thực phẩm; tận dụng nguồn lực của các tổ chức nghề nghiệp, chuyên môn.

 Xây dựng các tiêu chuẩn/quy định về truy xuất nguồn gốc và cách thức chia 

sẻ thông tin;

 Hài hòa với quy định các nước nhập khẩu, phù hợp với thực tế trong nước;



3 Đề xuất giải pháp
Xây dựng mô hình truy xuất tương tác

• Xây dựng, hướng dẫn thực hiện mô hình truy xuất nguồn gốc thực phẩm
có sự tương tác tham gia của tất cả các thành phần trong chuỗi sản xuất
thực phẩm;

• Hình thành mạng lưới thu thập thông tin, chia sẻ dữ liệu và xây dựng cơ
sở dữ liệu cho các sản phẩm nông nghiệp;

• Hoàn thiện và tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm với hệ thống
thiết bị phân tích hiện đại, kỹ thuật cao

Xây dựng cơ sở dữ liệu
Xây dựng các kỹ thuật phân tích



3 Đề xuất giải pháp

Các điều kiện cần chuẩn bị

 Đào tạo về kỹ thuật và nguồn nhân lực;

 Tham gia các nhóm hoặc mạng lưới nghiên cứu về an toàn thực phẩm và

truy xuất nguồn gốc thực phẩm;

 Phát triển phương pháp và mô hình truy xuất nguồn gốc thực phẩm;

 Thu thập dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu cho các sản phẩm nông 

nghiệp;



3 Đề xuất giải pháp
Lựa chọn các sản phẩm ưu tiên xây dựng hệ thống truy xuất nguồn
gốc ngành nông nghiệp

• Gạo
• Cà phê
• Tiêu
• Trà
• Tôm
• Nước mắm
• Một số loại quả (cam, táo, thanh long..)



Về chúng tôi
Năng lực Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy

sản

Dự án (từ 2014) Tăng cường an toàn thực phẩm và hỗ trợ xác thực khu vực địa lý của
thực phẩm thông qua việc thực hiện các kỹ thuật hạt nhân (RAS5081)

Đề tài (đề xuất từ 2016-
nay)

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH VỀ QUẢN LÝ VÀ PHƯƠNG 
PHÁP TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CÁC SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY 
SẢN Ở VIỆT NAM

Hợp tác nghiên cứu trong
truy xuất, xác thực nguồn
gốc sản phẩm

- IAEA,Vinatom
- Food Safety Asia Network, University of OTAGO (New Zealand)
- Quality Control and Traceability of Food Network (Vietnam)



Bộ Công Thương
(BCT)

Bộ Y Tế
(BYT)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

(BNNPTNT)

Vụ hợp tác quốc tế
(ICD)

Cục Thú Y
(DAH)

Cục Trồng trọt
(DCP)

Cục Quản lý chất lượng
NLTS. (NAFIQAD)

Cục bảo vệ thực
vật (PPD)

Tổng Cục thủy sản
(D-Fish)

Trung tâm Kiểm nghiệm
kiểm chứng và tư vấn
chất lượng nông lâm

thủy sản
(RETAQ)

Trung tâm Vệ
sinh thú Y TW 1 

& 2

NAFI 1: Hải Phòng
NAFI 2: Đà Nẵng
NAFI 3: Nha Trang
NAFI 4: HCM
NAFI 5: Cà Mau
NAFI 6: Cần Thơ

Trung tâm Kiểm
định và Khảo
nghiệm Thuốc
Bảo vệ Thực vật
phía Bắc & Nam

Trung tâm Khảo
nghiệm, Kiểm
nghiệm, Kiểm định
nuôi trồng thủy
sản

Nhà xuất
khẩu

Sản xuất thực
phẩm nông
nghiệp

(4) Nghiên cứu & 
Phát triển thử
nghiệm mới

(5) Thử
nghiệm thành
thạo (TNTT)

(1) Cung cấp tư 
vấn kỹ thuật

(2) Cung cấp thử nghiệm 
thành thạo

(6) Thực hiện chương trình 
giám sát quốc gia

(3) Thử 
nghiệm 
sản phẩm 
xuất khẩu

(7) Đánh giá
nguy cơ

(8) Tư vấn và 
đào tạo

Phòng thí nghiệm liên quan đến an toàn 
thực phẩm tại Bộ NN & PTNT

Mối quan hệ và vai trò của RETAQ trong hệ thống kiểm nghiệm ATTP

Presenter
Presentation Notes
Mối quan hệ và vai trò của RETAQ trong hệ thống kiểm nghiệm ATTP



Reference Testing & Agrifood
Quality Consultancy Center 

(RETAQ)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, 
Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38318154

Fax: 04.39310983

Email: retaq@mard.gov.vn

THANK YOU



Thịt bò

Thịt ngựa

Thịt lợn

Truy xuất và xác thực nguồn gốc thịt BÒ  - NGỰA – LỢN

Thông qua phân tích phổ đặc trưng của 3 nhóm hợp chất trong ba loại thịt bằng
thiết bị phân tích quang phổ cộng hương từ hạt nhân (NMR - Nuclear magnetic 
resonance ):
- Olefinic
- Bisallylic
- Nhóm -CH3 cuối mạch

Không cần phân tích ADN

NMR spectroscopy for meat authentication



Nhụy hoa huệ t ây
Authentic Saffron 13C & 2H values
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Authentic Saffron 15N & 2H values
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Truy xuất và xác thực nguồn gốc của gạo thông qua phân tích
đa nguyên tố (Multi elements)

IAEA -TC Project RAS 5061 Food Irradiation Technology to Ensurethe Safety and
Quality of Meals for Immunocompromised Patients and Other Target Group 



NGUỒN GỐC GẠO 

Korenaga et al. 2010, Anal. Sci.

Phân tích tỷ lệ đồng vị 15N và
13C trong các mẫu gạo từ 5 
quốc gia



Nguồn gốc Ớt chu ông hữu cơ
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Mật ong giả

8 components: proline, xylobiose, uridine, β-
glucose, melezitose, turanose, lysine and an 
unknown component

Xác định mật ong thật và “giả” thông qua phân tích phổ đặc của 8 hợp chất đặc trưng trong mật
ong bằng thiết bị quang phổ cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao (NMR)

Presenter
Presentation Notes
Honey authentication has been becoming more and more important and necessary to the honey producers, the consumers and the market regulatory authority due to its favorite organoleptic and healthy properties, high value and increasing export but prevalent falsification practice for economic motivation in China and the potential health risk of adulterated honey. In this study, we obtained the spectral profiles of 90 authentic and 75 adulterated Chinese honey samples by means of high resolution nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, and 65 kinds of major and minor components in honey were identified and quantified from their NMR spectra.- 8 components including proline, xylobiose, uridine, β-glucose, melezitose, turanose, lysine and an unknown component, which are responsible for the differentiation between the authentic and adulterated honeys and will help to control Chinese domestic honey market



Phân tích đặc tính (profile) thành phần acid amin trong các mẫu mật ong

AC = acacia honey (green)  Mật ong keo (xanh lá cây) 
GE = gelam honey (red)  mật ong tram (đỏ)
SF = starfruit honey (blue)  mật ong khế (xanh da trời)
AP = Apis honey (yellow)  mật tự nhiên bởi loài ong Apis mellifera (ong
phương tây)

Mật ong thu được từ loài ong Heterotrigona itama

profile acid amin của mật ong

Apis mellifera



Stable Isotopes as Carbon Tracers

Carbon cycle

Carbon Isotopes;
• Quang hợp của cây xanh (eg. C3, C4)
• Adulteration of foods  and beverages with C3/C4 sugar
• Dietary intake  



Stable Isotopes as 
Hydrological Tracers
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