
Hệ thống số hoá 
HTX & HTX OCOP

Hệ thống Sàn TMĐT B2B 
sản phẩm HTX & OCOP

CỔNG BLOCKCHAIN SỐ HOÁ HTX & HTXOCOP
https:// conghtxocop.vn      |     http:// sanocop.vn



LỜI GIỚI THIỆU

Cổng Blockchain HTX & HTXOCOP là hệ thống tiếp nhận thông
tin, dữ liệu được cung cấp thông qua hệ thống conghtxocop.vn giúp
hình thành hệ thống thông tin hàng hoá chất lượng cao và truy xuất
nguồn gốc, nhằm thúc đẩy phát triển quảng bá, thương mại sản phẩm
sản xuất và chế biến đã có của các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác
(THT), doanh nghiệp trong chuỗi liên kết (doanh nghiệp) tại các hệ
thống sàn thương mại điện tử B2B (bán sỉ), đấu giá trong nước và
quốc tế như sanocop.vn… Là cơ sở xây dựng hệ sinh thái thông minh
cho lĩnh vực nông nghiệp (Smart Eco-system for Farming &
Agriculture) trên nền tảng công nghệ chuyển đổi số (Digital
Transformation Technologies), nhằm hỗ trợ sản xuất, quản lý hàng hóa
và chuỗi cung ứng, cũng như các hoạt động thương mại hóa.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình số hoá hệ sinh thái hợp tác xã
ứng dụng các công nghệ hiện đại như: Blockchain, dữ liệu lớn, Chip
định danh, công nghệ chống giả bằng tem in nguyên khối, dữ liệu canh
tác nông nghiệp viễn thám, tư vấn trực tuyến, trí tuệ nhân tạo… Ngoài
ra dữ liệu và an toàn thông tin hệ thống được ưu tiên đặt lên hàng đầu
như: chủ động mã hoá thông tin người dùng và dữ liệu hệ thống, phân
lớp, phân quyền, lưu vết thời gian biến động thông tin, chống tấn công
mạng, chống DDOS, tự động sao lưu (Backup) dự liệu, lưu trữ thông
tin ở các hệ thống DataCenter tiêu chuẩn Tier III tại Việt Nam… Đồng
thời cho phép đồng bộ với những hệ thống khác (Cổng dữ liệu Quốc
gia…) thông qua kết nối APIs khai cần.

Với mục tiêu dễ dàng sử dụng và dễ dàng triển khai, hệ thống được
thiết kế theo hình thức một tài khoản (ACC) đa chức năng. Điều này
giúp sự đồng bộ hoá dữ liệu và hệ thống dữ liệu lớn được phát huy tối
đa hiệu quả, nói một cách khác là chỉ cần tạo ra 01 tài khoản cho người
dùng (HTX, THT, doanh nghiệp) thì người dùng này có thể tuỳ chọn
những tính năng như: hỗ trợ quá trình quản lý nội bộ, áp dụng triển
khai nông nghiệp thông minh (IoT), nhật ký canh tác điện tử, áp dụng
giám sát lưu trữ dữ liệu thời tiết bất lợi cục bộ, quản lý cùng lúc nhiều
vùng nguyên liệu, quản lý nhân sự, vật tư nông nghiệp, các đơn vị phụ
trợ, các đơn vị phân phối, thương mại có trong chuỗi cung ứng của
mình và cuối cùng là có thể áp dụng chống giả, truy xuất nguồn gốc
chất lượng chuỗi cung ứng sản phẩm, tiếp cận với các chuyên gia tư
vấn, tài liệu văn bản hướng dẫn và đặc biệt là tuỳ chọn cung ứng bán
sản phẩm cùng lúc trên nhiều sàn (hệ thống) liên kết… một cách dễ
dàng, chuyên nghiệp.

Đối với các đơn vị quản lý nhà nước, các Chi cục Phát triển Nông thôn
tại địa phương dễ dàng theo dõi, cấp phát tài khoản, phân quyền
chuyên viên quản lý theo khu vực điạ lý, tiếp cận thông tin 02 chiều
giữa người dùng với cơ quan quản lý và ngược lại. Tạo điều kiện thuận
lợi cho các hoạt động khảo sát, đánh giá, báo cáo và phân tích số liệu
thống kê. Ngoài ra hệ thống dữ liệu của hệ thống còn có giá trị cao,
thực tiễn cho các hoạt động nghiên cứu đề tài khoa học trong nước và
quốc tế.



5 . Hệ nhận diện & kỹ thuật

A/ Cổng HTX OCOP Việt Nam

Logo:

Tên miền chính: conghtxocop . vn

Tên miền liên kết: congocop . vn
congocop . com
congocop . net
ocopgate . com

B/ Sàn Thương mại điện tử giao dịch sỉ (B2B)

Logo:

Tên miền chính: sanocop . vn

Tên miền liên kết: sanocop . com
sanocop . net

Blockchain: Nền tảng Blockchain DGK Blockchain Hub. (https://dgkhub.com/)

CSDL Map: Hệ thống viễn thám vệ tinh dữ liệu nông nghiệp (https://vungtrong.vn/)

Tem ứng dụng: Tem in nguyên khối Blockchain chống giả; Tem phát hành trước;
Tem chip NFC / RFID; Tem nhựa dây rút mã khối Blockchain;
Tem Thùng / Tem lô / Tem vận chuyển SSCC / Tem TXNG…

Chữ ký Block: Chữ ký định danh Blockchain …
Kỹ thuật: IaaS; firewall, Vmware; Oracle enterprise;

Dedicated Private Cloud; BigData; Disaster Recovery…

Lưu trữ: DC Room 100% lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam;
Sao lưu (Backup) dữ liệu tự động hoá…

Phòng chống: DoS; DDoS; Social engineering…

Kết nối mở: Có khả năng kết nối với hệ thống khác thông qua cổng APIs

Cơ chế: Điều khiển truy cập (Access control); Điều khiển suy luận (Inference control);
Điều khiển dòng thông tin (Flow control); Mã hóa (Encryption)…

Bảo mật tài khoản: Định danh tài khoản thành mã số từ hệ thống;
Xác thực OTP (email / sms); Lưu vết thời gian / IP / vị trí…

Ngôn ngữ: Tiếng Việt ( ngôn ngữ chính );Tiếng Anh / Tiếng Hoa / Tiếng Nhật ;
Chuyển thể ngôn ngữ công nghệAI (trí tuệ nhân tạo).



Đơn Vị Triển Khai

- Tạo và giám sát tài khoản chuyên 
viên phụ trách khu vực
- Tuyên truyền, triển khai hoạt động tại 
địa phương
- Giám sát, phân tích, báo cáo số liệu 
địa phương phụ trách…

Lãnh	đạo	Bộ	Nông	Nghiệp	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

- Tạo, giám sát và kích hoạt tài khoản của 
người dùng trong khu vực phân công phụ trách
- Xác thực thông tin trên hệ thống
- Báo cáo cho lãnh đạo Chi cục PTNT

Cục	Kinh	Tế	Hợp	Tác	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chuyên	viên	khu	vực	(1)

ACC	1 ACC	2…

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chuyên	viên	khu	vực	(n)

ACC	89 ACC	(n)

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

- Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống và thông 
tin hướng dẫn
- Tiếp nhận cung ứng vật phẩm, xây 
dựng kế hoạch, chương trình
- Truyền thông, tuyên truyền tại các 
hoạt động của Bộ, địa phương…
- Tiếp nhận báo cáo thông tin, phân 
tích báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ

- Theo dõi, tiếp cận số liệu tại địa phương
- Quản lý hoạt động diễn ra trên hệ thống

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

A/ Đơn vị chủ trì :

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
- BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ : Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Hotline : 024 3843 8794
Website : http://dcrd.gov.vn

B/ Đơn vị phối hợp triển khai tại địa phương:

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Phụ trách: Triển khai số hoá, xác thực, truyền thông địa phương

C/ Đơn vị phối hợp thực hiện :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯDIGITAL KINGDOM
Địa chỉ : Toà nhà Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng,
Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline : 0907 265 583
Website : https://dgk.vn
Phụ trách: Hạ tầng kỹ thuật & phát triển hệ thống



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG & SẢN PHẨM

A / Nhà cung cấp
ü Hợp tác xã (Công ty)
ü Doanh nghiệp liên kết
ü Làng nghề địa phương
ü Nhà máy…

B / Chuỗi cung ứng
ü Đóng gói
ü Vận chuyển
ü Kiểm định
ü Tư vấn…

C / Cơ quan quản lý
ü Cục Kinh Tế Hợp Tác & PTNT
ü Sở Nông Nghiệp & PTNT
ü Chi Cục Phát Triển Nông Thôn…

D / Đơn vị mua hàng
ü Nhà máy chế biến và sản xuất
ü Siêu thị, cửa hàng tiện lợi
ü Phân phối, thương nhân, bán buôn ...

Sản phẩm nhóm 1: 
ü Thực phẩm tươi sống 
ü Thực phẩm thô, sơ chế…

Sản phẩm nhóm 2:
ü Thực phẩm chế biến (Đồ ăn nhanh)
ü Gia vị; chè (trà); cà phê, ca cao…

Sản phẩm nhóm 3:
ü Thực phẩm chế biến (trừ Đồ ăn nhanh)
ü Đồ uống có cồn, đồ uống không cồn…

Sản phẩm nhóm 4:
ü Thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu,
ü Thuốc y học cổ truyền; mỹ phẩm; 
ü Trang thiết bị, dụng cụ y tế; thảo dược khác…

Sản phẩm nhóm 5:
ü Thủ công mỹ nghệ, trang trí; 
ü Thủ công mỹ nghệ gia dụng; vải, may mặc…

Người dùng

Sản phẩm



MỤC TIÊU THỰC HIỆN

Mô tả mục tiêu riêng:
Xây dựng hệ thống quản lý, kiểm soát và số hoá dữ liệu HTX, doanh nghiệp trong chuỗi liên kết,
hàng hoá (nông, lâm, dược liệu, thủy hải sản…), sản phẩm OCOP của Việt Nam ứng dụng công
nghệ Blockchain, công nghệ tem truy xuất chống giả thông minh thông qua hệ thống
“conghtxocop.vn” với mục tiêu tạo ra một hệ thống cơ sở dữ liệu minh bạch, đồng nhất, uy tín có
khả năng phục vụ công việc quản lý nhà nước, có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều hệ thống cơ sở
dữ liệu khác khi có nhu cầu.
Là công cụ bảo vệ, chống giả về xuất xứ hàng hoá cho những sản phẩm của HTX, doanh nghiệp
trong chuỗi liên kết nói riêng và Việt Nam (made in vietnam) nói chung, cũng như nâng cao nhận
diện sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam trên thị trường hàng hoá xuất khẩu Quốc tế, đạt chỉ
tiêu 100% sản phẩm của các hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết được áp dụng truy xuất nguồn
gốc chất lượng, chống giả và áp dụng công nghệ Blockchain trong một thời gian ngắn.
Xây dựng kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá (nông, lâm, dược liệu, thủy hải sản…) của
các hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã tại Việt Nam được ứng dụng công nghệ
Blockchain (smart contract) trên “sanocop.vn” với mục tiêu đáp ứng khả năng tiếp cận trực tiếp
đối tượng người tiêu dùng (B2C), xuất khẩu, B2B và cho phép đặt hàng, đấu thầu, ứng thầu hàng
hoá trực tiếp trên hệ thống một cách dễ dàng, nhanh chóng, an toàn, minh bạch không giới hạn
các vùng địa lý và quốc gia.

Mô tả mục tiêu chung:
Phát triển và triển khai hệ thống Cổng thông tin Blockchain điện tử conghtxocop.vn và Sàn
thương mại điện tử sanocop.vn ứng dụng công nghệ Blockchain, Tem truy xuất chống giả nguyên
khối phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, sản phẩm OCOP
trên phạm vi toàn quốc. Tạo dựng giá trị đích thực cho chuỗi sản phẩm Liên Kết, nâng cao giá trị
kinh tế nông nghiệp bền vững trong nước và khẳng định giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường
tiêu thụ Quốc Tế.

HTX THT
Doanh 

Nghiệp LK

Trang Trại Sản Xuất

Sản phẩm của HTX:

SP . Xuất Khẩu 

SP. Nội địa

SP . OCOP HTX

Chuỗi Cung Ứng & Công Nghệ Phụ Trợ

Chế Biến

NGUỒN CUNG ỨNG HTX

Chính Sách Nhà 
Nước

Đề Án, Chính 
Sách, Văn bản 

Sở Nông Nghiệp 
&  PTNT

Cục Kinh Tế Hợp 
Tác & PTNT

CƠ QUAN QUẢN LÝ

Số Hoá Dữ liệu (pháp lý, sản xuất)
HTX  | THT | DN …

TMĐT B2B Viet Nam & Quốc Tế
Sản Phẩm Của Hợp Tác Xã

. . .

MỤC TIÊU RIÊNG

MỤC TIÊU CHUNG
<<<  SỐ HOÁ DỮ LIỆU ÁP DỤNG 

CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN PHỤC VỤ 
KẾT NỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHO 

CÁC HTX / THT / DOANH NGHIỆP 
LIÊN KẾT  ĐẾN CÁC THỊ TRƯỜNG 

TIÊU THỤ NỘI ĐỊA & QUỐC TẾ  >>>

Cục KTHT  “ 100% Ưu Đãi Phí Hệ Thống
Cho Các Đơn Vị Tham Gia  2021-2023 ” 

Chi Cục Phát 
Triển Nông Thôn



MỤC TIÊU THỰC HIỆN

Chỉ số mục tiêu kế hoạch của Cục Kinh Tế Hợp Tác & PTNT

SỐ LƯỢNG 
HTX SỐ HOÁ

15%
2021

2022

2023

SỐ LƯỢNG SP 
HTX

2.500

SỐ LƯỢNG SP 
OCOP HTX

500

HOẠT ĐỘNG QUẢNG 
BÁ TRONG NĂM 

05

SỐ LƯỢNG 
HTX SỐ HOÁ

25%

SỐ LƯỢNG SP 
HTX

3.500

SỐ LƯỢNG SP 
OCOP HTX

1.000

HOẠT ĐỘNG QUẢNG 
BÁ TRONG NĂM 

12

SỐ LƯỢNG 
HTX SỐ HOÁ

45%

SỐ LƯỢNG SP 
HTX

5.500

SỐ LƯỢNG SP 
OCOP HTX

2.000

HOẠT ĐỘNG QUẢNG 
BÁ TRONG NĂM 

14

Kế hoạch mục tiêu hoàn thành số luỹ tiến

Kế hoạch mục tiêu hoàn thành số luỹ tiến



MỤC TIÊU THỰC HIỆN

SỐ LƯỢNG 
HTX SỐ HOÁ

15%
2021

2022

2023

SỐ LƯỢNG SP 
HTX

50

SỐ LƯỢNG SP 
OCOP HTX

30 (nếu có)

HOẠT ĐỘNG QUẢNG 
BÁ TRONG NĂM 

03

SỐ LƯỢNG 
HTX SỐ HOÁ

25%

SỐ LƯỢNG SP 
HTX

100

SỐ LƯỢNG SP 
OCOP HTX

80 (nếu có)

HOẠT ĐỘNG QUẢNG 
BÁ TRONG NĂM 

06

SỐ LƯỢNG 
HTX SỐ HOÁ

45%

SỐ LƯỢNG SP 
HTX

250

SỐ LƯỢNG SP 
OCOP HTX

150 (nếu có)

HOẠT ĐỘNG QUẢNG 
BÁ TRONG NĂM 

06

Kế hoạch mục tiêu hoàn thành số luỹ tiến

Kế hoạch mục tiêu hoàn thành số luỹ tiến

Chỉ số mục tiêu kế hoạch của mỗi Chi Cục Phát Triển Nông Thôn

Sản phẩm của HTX
SP . Xuất Khẩu   |  SP. Nội địa   |   SP . OCOP HTX

Sản phẩm
Đạt tiêu chuẩn, công bố chất lượng 

ATVSTP / Có TXNG …



XÂY DỰNG  - KHẲNG ĐỊNH
THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM   ( MADE IN VIETNAM ) 

TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ  MỘT CÁCH HIỆN ĐẠI, MINH BẠCH VÀ VĂN MINH



TRUY CẬP TÀI LIỆU PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ - Số: 8421/STHD.02/VN 

Quét	mã	QR		<	https://sotay.htxocop.vn >



MỘT SỐ ĐIỂM “THIẾU” CỦA CÁC HỆ THỐNG SỐ HOÁ

Là hệ thống  khai báo thông tin thiếu đồng bộ, Không cho phép truy 
vấn số liệu chi tiết  02 chiều 

Thiếu thông tin sản xuất, vùng nguyên liệu, số liệu thời tiết mùa vụ, 
nhật ký, giống, nguyên liệu…

Thiếu thông tin chuỗi cung ứng, chất lượng lưu trữ, vận chuyển trong 
nước, quốc tế…

Thiếu sự hỗ trợ cho việc quản lý, thống kê và giám sát nội bộ, vật tư, 
chi phí, nhân sự…

Thiếu sự đảm bảo cho số liệu được khai báo từ hệ thống là KHÔNG 
THỂ THAY ĐỔI – BẢO MẬT CHƯA CAO

Khó kết nối với các hệ thống khác và thiết bị đầu cuối (IoT) của 
doanh nghiệp: Quang trắc, giám sát, an ninh | cổng Quốc gia…

Khó đồng bộ với hệ thống QL của khách hàng: ERP/SAP/ERM và 
những hệ thống của CQCN…

Thường không phân quyền cho các đối tượng truy xuất: người tiêu 
dùng, chủ hàng, cơ quan quản lý nhà nước…

Hệ thống tem chống giả, truy xuất dễ bị làm giả, khó nhận diện trực 
quan khi nhìn tem, phức tạp

Mã số hoá dữ liệu truy xuất phát hành thường chỉ cho phát hành 01 
mã (QR) và dùng cho nhiều SP cùng lô hoặc khác lô…

TĂNG CHI PHÍ, KHÔNG HIỆU QUẢ, GÁNH NẶNG CHO DOANH NGHIỆP
=> “ÍT” THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI



MÔ HÌNH KẾT NỐI DỮ LIỆU SỐ HOÁ

Vùng	nguyên	 liệu

Đơn	vị	phụ	trợ Nguyên	Liệu
Nhà	máy	chế	biến

XK.	Nguyên	Liệu

Sản	Phẩm

Phân	phối	/	nhập	khẩu

XK.	Sản	Phẩm

A.	MÃ	TRUY	XUẤT	TỪ	VÙNG	NGUYÊN	LIỆU B.	QUẢN	LÝ	MÃ	VẬN	ĐƠN C. MÃ TRUY XUẤT TỪ ĐƠN VỊ NHÀ MÁY / PHÂN PHỐI / NHẬP KHẨU

A.2.	Kích	hoạt	Tem	2VNA.1.	Nhập	dữ	liệu B.1.	Chất	lượng	bảo	quản C.1.	Liên	kết	dữ	liệu C.2.	Chủ	động	phát	hành	mã	Truy	xuất C.3.	Smart	Contract

BÁN=>			CUNG	ỨNG	HÀNG	HOÁ	TRÊN	SÀN	GIAO	DỊCH	QUỐC	TẾ	DGK~B2B TÌM	KIẾM,	ĐẶT	HÀNG	TRÊN	SÀN	GIAO	DỊCH	QUỐC	TẾ	DGK~B2B			<=	MUA
Phát	hành	DÙNG	NGAY	>100.000	Tem	(8	màu,	chóng	nước,	chống	giả)	trong	24H	khi	khởi	tạo	 Nâng	cao	tối	đa	nhận	diện	thương	hiệu An	toàn	&	bảo	mậtThường	xuyên	cập	nhật

Blockchain						~						Blockchain					~						Blockchain					~						Blockchain						~						DGK	BLOCKCHAIN	HUB						~						Blockchain					~						Blockchain					~						Blockchain						~						Blockchain



MÔ HÌNH KẾT NỐI DỮ LIỆU SỐ HOÁ



Công	nghệ	Blockchain

Viễn	thám	vệ	tinh
số	hoá	trên	nền	bản	đồ

Sàn	thương	mại	B2B

Truy	xuất	nguồn	gốc	
&	chống	giả	thông	minh

Internet	vạn	vật	(IoT)

CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀ ÁP DỤNG VÀ HỆ THỐNG

- Giúp đảm bảo dữ liệu trên hệ thống là bất biến, không thể bị thay đổi.
- Tăng giá trị cho sản phẩm khi dùng giải pháp.

- Giúp nhà cung ứng (người dùng) chứng minh vùng nguyên liệu dễ dàng,
quản trị vùng nguyên liệu, đồng bộ dữ liệu thời tiết, cảnh báo thời tiết bất lợi,
thống kê và báo cáo số liệu dễ dàng.

- Áp dụng các tiêu chuẩn dữ liệu theo các quy định hàng hoá Quốc tế và hệ
thống TXNG (FAO, GS1, GDPR, TCVN_12850_2019...)
- Phân quyền truy xuất theo đối tượng, Quản lý nguyên liệu, vật tư, nhân sự
theo nhật ký, quy trình điện tử. Phát hành mã truy xuất cho phép truy vấn chi
tiết 02 chiều theo từng MÓN hàng / lô hàng….
- Chống giả bằng công nghệ tem Blockchain nguyên khối, dễ dàng nhận diện
bằng mắt thường.

- Đồng	bộ	dữ		liệu	từ	những	thiết	bị	IoT	đến	hệ	thống	và	Món,	lô	hàng	hoá
- Áp	dụng	thiết	bị	giám	sát	chất	lượng	lưu	trữ	trong	kho	và	tuyến	vận	chuyển
- Cho	phép	phân	quyền	cùng	giám	sát	các	số	liệu	của	thiết	bị
- Nhận	cảnh	báo	đa	điểm,	đa	lớp	cho	các	biến	động	số	liệu	từ	thiết	bị	IoT.		

Nhà	cung	ứng	dễ	dàng	chọn	lựa	sản	phẩm	đã	được	số	hoá	và	ứng	lên	các	sàn	
TMĐT	của	hệ	thống	với	giá	bán	và	số	lượng	MOQ	chỉ	bằng	thao	tác	đơn	giản.

Người	mua	hàng

CỔNG 
BLOCKCHAIN 

SỐ HOÁ 
HTX & HTXOCOP

Người	dùng	
&	đơn	vị	quản	lý



Công	nghệ	Blockchain

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH SỐ HOÁ DỮ LIỆU ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

- Là công nghệ hiện đại giúp đảm bảo dữ liệu trên hệ thống
là bất biến, không thể bị thay đổi, tăng giá cho trị số liệu.
- Tăng giá trị cho sản phẩm khi đồng hộ số liệu trên hệ thống

DGK BLOCKCHAIN HUB (https://dgkhub.com/)

Người	mua	hàng

CỔNG 
BLOCKCHAIN 

SỐ HOÁ 
HTX & HTXOCOP

Người	dùng	
&	đơn	vị	quản	lý



Viễn	thám	vệ	tinh
số	hoá	trên	nền	bản	đồ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH SỐ HOÁ DỮ LIỆU ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
- Vungtrong.vn giúp nhà cung ứng chứng minh vùng nguyên liệu

dễ dàng, quản trị vùng nguyên liệu, đồng bộ dữ liệu thời tiết,
cảnh báo thời tiết bất lợi, thống kê và báo cáo số liệu dễ dàng.

- Cơ quan quản lý giám sát, theo dõi, xây dựng hệ thống mã số
Vùng trồng dễ dàng.

PLATFORM	APIs

Tiết	kiệm	đầu	tư	nhiều	thiết	bị	quang	
trắc	trên	diện	rộng

Giám	sát	không	mệt	mỏi:
ü 24	giờ	trong	ngày
ü 07	ngày	trong	tuần
ü 365	ngày	trong	năm

CÂY	TRỒNG	– AO	HỒ	– MẶT	NƯỚC	– RỪNG

Người	mua	hàng

CỔNG 
BLOCKCHAIN 

SỐ HOÁ 
HTX & HTXOCOP

Người	dùng	
&	đơn	vị	quản	lý



Truy	xuất	nguồn	gốc

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH SỐ HOÁ DỮ LIỆU ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Áp dụng các tiêu chuẩn dữ liệu theo các quy định hàng hoá Quốc tế
và hệ thống TXNG (FAO, GS1, GDPR, TCVN_12850_2019...) Phù
hợp với đa dạng mục tiêu nông nghiệp (nông, lâm, thuỷ, hải sản,
dược liệu, gia súc, gia cầm, chế biến, sản xuất…)

Người	mua	hàng

CỔNG 
BLOCKCHAIN 

SỐ HOÁ 
HTX & HTXOCOP

Người	dùng	
&	đơn	vị	quản	lý

A B C



Truy	xuất	nguồn	gốc

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH SỐ HOÁ DỮ LIỆU ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Áp dụng các tiêu chuẩn dữ liệu theo các quy định hàng hoá Quốc tế
và hệ thống TXNG (FAO, GS1, GDPR, TCVN_12850_2019...) Phù
hợp với đa dạng mục tiêu nông nghiệp (nông, lâm, thuỷ, hải sản,
dược liệu, gia súc, gia cầm, chế biến, sản xuất…)

Người	mua	hàng

CỔNG 
BLOCKCHAIN 

SỐ HOÁ 
HTX & HTXOCOP

Người	dùng	
&	đơn	vị	quản	lý



Tem nguyên khối chống 
giả bằng Blockchain

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH SỐ HOÁ DỮ LIỆU ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Chống giả bằng công nghệ tem Blockchain nguyên khối, dễ dàng nhận diện bằng
mắt thường. Cho phép tích hợp Chip NFC/RFID
>>>>> VD: “999” SẢN PHẨM = “999” CON TEM HOÀN TOÀN KHÁC
NHAU VỀ: ID SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI + LƯỚI NHẬN DIỆN BLOCKCHAIN
BIẾN ĐỔI + BIẾN ĐỔI 03 LỚP KẾT CẤU TẠO RA MÃ QR (ĐIỂM + MÍ +
TÂM) => KHÓ GIẢ

Người	mua	hàng

CỔNG 
BLOCKCHAIN 

SỐ HOÁ 
HTX & HTXOCOP

Người	dùng	
&	đơn	vị	quản	lý

Demo

Mỗi 01 mã QR được tạo ra là:

- Duy nhất cho 01 sản phẩm (tem)

- Duy nhất trên hệ thống

- Duy nhất về hình dạng nhận diện
- Hệ thống biến đổi cấu tạo hình thể
- Duy nhất tại hệ thống (DGK)

Mỗi 01 mã ID được tạo ra là:

- Duy nhất cho 01 sản phẩm (tem)

- Duy nhất trên hệ thống

- Mã hoá 08 ký tự đối chiếu từ DGK

Mỗi 01 Lưới Blockchain được tạo ra là:

- Duy nhất cho 01 sản phẩm (tem)

- Bộ lưới phát hành bằng công nghệ
Blockchain

- Độ nhận diện, đối chiếu, so sánh trực
quan

- Duy nhất tại hệ thống

Điểm

Mí	+	Tâm



Internet	vạn	vật	(IoT)

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH SỐ HOÁ DỮ LIỆU ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

- Kết	nối	dữ		liệu	từ	những	thiết	bị	IoT	khác	đến	hệ	thống,	LÔ	&	SP
- Áp	dụng	giám	sát	chất	lượng	lưu	trữ	kho	và	tuyến	vận	chuyển
- Cho	phép	phân	quyền	cùng	giám	sát các	số	liệu	của	thiết	bị
- Nhận	cảnh	báo	đa	điểm,	đa	lớp	biến	động	số	liệu	từ	thiết	bị	IoT.		

Thiết	bị	IoT	giám	sát	chất	lượng	vận	chuyển	và	lưu	trữ	TRAFO
Cảm	biến	&	cảnh	báo:	Nhiệt	độ,	ẩm	độ,	nguồn	điện,	chuyển	
động,	chấn	động,	gia	tốc,	vị	trí,	đóng	mở	cửa,	on/off…
• Nhiệt	độ:	-35C	~	60C	/	0,5px
• Pin	dự	phòng:	48	tiếng
• Nguồn	điện:	AC/DC
• Chống	nước:	IP67

Người	mua	hàng

CỔNG 
BLOCKCHAIN 

SỐ HOÁ 
HTX & HTXOCOP

Người	dùng	
&	đơn	vị	quản	lý



Sàn thương mại B2B

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH SỐ HOÁ DỮ LIỆU ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

MỘT KHI ĐÃ CÓ NHỮNG SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG => TỰ TIN VỀ 
NHỮNG SỐ LIỆU VÀ ĐỦ LỰC VƯƠNG TẦM QUỐC TẾ
Người dùng dễ dàng chọn lựa sản phẩm đã được số hoá và ứng lên các sàn TMĐT 
B2B trong nước và đấu giá quốc tế của hệ thống với chỉ bằng một số thao tác 
đơn giản.

Người	mua	hàng

CỔNG 
BLOCKCHAIN 

SỐ HOÁ 
HTX & HTXOCOP

Người	dùng	
&	đơn	vị	quản	lý



Công	nghệ	Blockchain

Viễn	thám	vệ	tinh
số	hoá	trên	nền	bản	đồ

Sàn	thương	mại	B2B

Truy	xuất	nguồn	gốc	
&	chống	giả

Internet	vạn	vật	(IoT)

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA GIẢI PHÁP – LỢI ÍCH MANG LẠI CHO NGƯỜI DÙNG VÀ XÃ HỘI

TĂNG	DOANH	SỐ

TĂNG	LỢI	NHUẬN

TĂNG	UY	TÍN

TĂNG	NĂNG	SUẤT

TĂNG	KHÁCH	HÀNG

GIẢM	THỜI	GIAN

GIẢM	RỦI	RO

GIẢM	CẠNH	TRANH

GIẢM	HÀNG	GIẢ

GIẢM	CHI	PHÍ

XÂY	DỰNG	THƯƠNG	HIỆU	DOANH	NGHIỆP
BẢO	VỆ	THƯƠNG	HIỆU	QUỐC	GIA

CHUYỂN	ĐỔI	SỐ	NÔNG	NGHIỆP	VIỆT	NAM
Người	mua	hàng

CỔNG 
BLOCKCHAIN 

SỐ HOÁ 
HTX & HTXOCOP

Người	dùng	
&	đơn	vị	quản	lý



Công	nghệ	Blockchain

Viễn	thám	vệ	tinh
số	hoá	trên	nền	bản	đồ

Sàn	thương	mại	B2B

Truy	xuất	nguồn	gốc	
&	chống	giả

Internet	vạn	vật	(IoT)

GIÁ TRỊ CỦA GIẢI PHÁP – LỢI ÍCH CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

SỐ	LIỆU	PHỤC	VỤ	NGHIÊN	CỨU	KHOA	HỌC

DỮ	LIỆU	PHỤC	VỤ	PHÂN	TÍCH	THỐNG	KÊ

KHO	THÔNG	TIN	GIÚP	HỌC	TẬP	CHUYÊN	MÔN

CQQL	=>	CÓ	THỂ	CÙNG	KẾT	NỐI	GIÁM	SÁT

HỆ	THỐNG	CÓ	THỂ	KẾT	NỐI	CỔNG	QUỐC	GIA…

Là Nền Tảng Chuyển Đổi Số Cho 
Ngành Nông Nghiệp Việt Nam

KHO	DỮ	LIỆU	PHÁT	TRIỂN	“AI”	CHO	
NGÀNH	NÔNG	NGHIỆP	VIỆT	NAMNgười	mua	hàng

CỔNG 
BLOCKCHAIN 

SỐ HOÁ 
HTX & HTXOCOP

Người	dùng	
&	đơn	vị	quản	lý



HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH – CẤP ĐỊA PHƯƠNG

https://quanly.conghtxocop.vn/

Quét	mã	QR	
<	truy	cập	hệ	thống	số	hoá	dữ	liệu	Cấp	Địa	Phương	>	



TẠO TÀI KHOẢN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Tạo và giám sát tài khoản chuyên 
viên phụ trách khu vực
- Tuyên truyền, triển khai hoạt động tại 
địa phương
- Giám sát, phân tích, báo cáo số liệu 
địa phương phụ trách…

Lãnh	đạo	Bộ	Nông	Nghiệp	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

- Tạo, giám sát và kích hoạt tài khoản của 
người dùng trong khu vực phân công phụ trách
- Xác thực thông tin trên hệ thống
- Báo cáo cho lãnh đạo Chi cục PTNT

Cục	Kinh	Tế	Hợp	Tác	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chuyên	viên	khu	vực	(1)

ACC	1 ACC	2…

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chuyên	viên	khu	vực	(n)

ACC	89 ACC	(n)

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

- Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống và thông 
tin hướng dẫn
- Tiếp nhận cung ứng vật phẩm, xây 
dựng kế hoạch, chương trình
- Truyền thông, tuyên truyền tại các 
hoạt động của Bộ, địa phương…
- Tiếp nhận báo cáo thông tin, phân 
tích báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ

- Theo dõi, tiếp cận số liệu tại địa phương
- Quản lý hoạt động diễn ra trên hệ thống

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

1.   TẠO TK  - SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

Đăng nhập đường dẫn / Quét mã QR

Chọn loại tài khoản 
(Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước)

Thao tác nhập thông tin tạo tài khoản

Chọn phân cấp ban ngành phụ thuộc
(Cấp trung ương / Cấp địa phương)

Chọn cơ quan quản lý cấp địa phương
(Sở Nông Nghiệp &  Phát Triển Nông Thôn)

Chọn khu vực quản lý (tỉnh / thành)
(Tỉnh Quảng Nam / TP. HCM / Hà nội…)

Thông tin liên hệ:
Thủ trưởng đơn vị : ...

(nhận OTP kích hoạt)    Số điện thoại : ...
(nhận OTP kích hoạt)               E.mail : ...

Địa chỉ. : …

1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Click tạo
tài khoản

Nhận mã
OTP

Nhâp mã
OTP để xác thực

HOÀN 
TẤT

1.4



TẠO TÀI KHOẢN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



TẠO TÀI KHOẢN CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1.   TẠO TK  - CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Đăng nhập đường dẫn / Quét mã QR

Chọn loại tài khoản 
(Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước)

Thao tác nhập thông tin tạo tài khoản

Chọn phân cấp ban ngành phụ thuộc
(Cấp trung ương / Cấp địa phương)

Chọn cơ quan quản lý cấp địa phương
(Chi Cục Phát Triển Nông Thôn)

Chọn khu vực quản lý (tỉnh / thành)
(Tỉnh Quảng Nam / TP. HCM / Hà nội…)

Thông tin liên hệ:
Thủ trưởng đơn vị : ...

(nhận OTP kích hoạt)    Số điện thoại : ...
(nhận OTP kích hoạt)               E.mail : ...

Địa chỉ. : …

1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Click tạo
tài khoản

Nhận mã
OTP

Nhâp mã
OTP để xác thực

HOÀN 
TẤT

1.4

- Tạo và giám sát tài khoản chuyên 
viên phụ trách khu vực
- Tuyên truyền, triển khai hoạt động tại 
địa phương
- Giám sát, phân tích, báo cáo số liệu 
địa phương phụ trách…

Lãnh	đạo	Bộ	Nông	Nghiệp	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

- Tạo, giám sát và kích hoạt tài khoản của 
người dùng trong khu vực phân công phụ trách
- Xác thực thông tin trên hệ thống
- Báo cáo cho lãnh đạo Chi cục PTNT

Cục	Kinh	Tế	Hợp	Tác	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chuyên	viên	khu	vực	(1)

ACC	1 ACC	2…

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chuyên	viên	khu	vực	(n)

ACC	89 ACC	(n)

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

- Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống và thông 
tin hướng dẫn
- Tiếp nhận cung ứng vật phẩm, xây 
dựng kế hoạch, chương trình
- Truyền thông, tuyên truyền tại các 
hoạt động của Bộ, địa phương…
- Tiếp nhận báo cáo thông tin, phân 
tích báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ

- Theo dõi, tiếp cận số liệu tại địa phương
- Quản lý hoạt động diễn ra trên hệ thống

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT



TẠO TÀI KHOẢN CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



TẠO TÀI KHOẢN CHUYÊN VIÊN CẤP CHI CỤC

2.   TẠO TK  - CHUYÊN VIÊN CỦA CHI CỤC 

Đăng nhập tài khoản chính của 
Chi Cục Phát Triển NôngThôn (1)

Chọn đầu mục:
=> Mục nhân sự  => Tạo nhân sự mới

Thao tác nhập thông tin nhân sự mới

Họ và tên | Chức vụ | Phòng Ban

Số điện thoại | Email (dùng cho đăng nhập)

Chọn => Khu vực quản lý và phân quyền cho 
nhân sự mới theo dõi, phụ trách, báo cáo 

2.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Click tạo
nhân sự

HOÀN 
TẤT

2.5

Hệ thống>>>  
Gửi email thông 
báo, đường dẫn 
đến nhân sự mới

2.4

Chọn => Tạo nhân sự => Xác nhận => Hoàn tất2.3.4

CÓ THỂ XEM DANH MỤC 
/ TRẠNG THÁI NHÂN SỰ

Nhân sự mới >>> 
Nhận email => vào đường dẫn => tạo 

mật khẩu => xác nhận OTP => update 
thông tin trên hệ thống => hoàn tất

- Tạo và giám sát tài khoản chuyên 
viên phụ trách khu vực
- Tuyên truyền, triển khai hoạt động tại 
địa phương
- Giám sát, phân tích, báo cáo số liệu 
địa phương phụ trách…

Lãnh	đạo	Bộ	Nông	Nghiệp	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

- Tạo, giám sát và kích hoạt tài khoản của 
người dùng trong khu vực phân công phụ trách
- Xác thực thông tin trên hệ thống
- Báo cáo cho lãnh đạo Chi cục PTNT

Cục	Kinh	Tế	Hợp	Tác	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chuyên	viên	khu	vực	(1)

ACC	1 ACC	2…

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chuyên	viên	khu	vực	(n)

ACC	89 ACC	(n)

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

- Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống và thông 
tin hướng dẫn
- Tiếp nhận cung ứng vật phẩm, xây 
dựng kế hoạch, chương trình
- Truyền thông, tuyên truyền tại các 
hoạt động của Bộ, địa phương…
- Tiếp nhận báo cáo thông tin, phân 
tích báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ

- Theo dõi, tiếp cận số liệu tại địa phương
- Quản lý hoạt động diễn ra trên hệ thống

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT



TẠO TÀI KHOẢN CHUYÊN VIÊN CẤP CHI CỤC



HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH – CẤP NGƯỜI DÙNG

https://doanhnghiep.conghtxocop.vn/

Quét	mã	QR	
<	truy	cập	đăng	ký	CONGHTXOCOP.VN	>	



ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT CỦA NGƯỜI DÙNG + TẠO TK

3.   KHẢO SÁT HTX / THT / DOANH NGHIỆP

Đăng nhập đường dẫn / Quét mã QR

Chọn khu vực địa lý: 
Quốc gia | tỉnh thành | quận huyện

CHỌN  >>>  BẮT ĐẦU KHẢO SÁT

Nhập thông tin khảo sát

CLICK => HOÀN TẤT 
=> NHẬN EMAIL THÔNG BÁO

3.1

3.2

3.3

3.3.2

3.3.3

Click 
Đăng ký

CLICK => LƯU BẢN NHÁP
=> NHẬN EMAIL ĐƯỜNG DẪN => KHAI  

BÁO SAU KHI CẦN

3.3.4

Khai báo thông tin: 
Tên | đơn vị | điện thoại | email | …

3.2

Hệ thống >>>  
Gửi mã OTP

Xác nhận mã OTP  
=> Bắt đầu khảo sát

Hệ thống >>>  
Gửi email thông 
báo đến chuyên 
viên phục trách

Chuyên viên phụ trách >>> 
Xác nhận thông tin => Chọn cấp phép tạo tài khoản 

doanh nghiệp (nếu cần) => doanh nghiệp nhận email 
thông báo => thực hiện đăng nhập => khai báo 

thông tin => ký hợp đồng điện tử => tạo tài khoản

3.4

- Tạo và giám sát tài khoản chuyên 
viên phụ trách khu vực
- Tuyên truyền, triển khai hoạt động tại 
địa phương
- Giám sát, phân tích, báo cáo số liệu 
địa phương phụ trách…

Lãnh	đạo	Bộ	Nông	Nghiệp	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

- Tạo, giám sát và kích hoạt tài khoản của 
người dùng trong khu vực phân công phụ trách
- Xác thực thông tin trên hệ thống
- Báo cáo cho lãnh đạo Chi cục PTNT

Cục	Kinh	Tế	Hợp	Tác	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chuyên	viên	khu	vực	(1)

ACC	1 ACC	2…

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chuyên	viên	khu	vực	(n)

ACC	89 ACC	(n)

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

- Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống và thông 
tin hướng dẫn
- Tiếp nhận cung ứng vật phẩm, xây 
dựng kế hoạch, chương trình
- Truyền thông, tuyên truyền tại các 
hoạt động của Bộ, địa phương…
- Tiếp nhận báo cáo thông tin, phân 
tích báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ

- Theo dõi, tiếp cận số liệu tại địa phương
- Quản lý hoạt động diễn ra trên hệ thống

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT



ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN & KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

4.   KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

Truy cập đường dẫn / Quét mã QR

Chọn => Đăng ký nhanh tài khoản
Khai báo thông tin + tạo mật khẩu

4.1

4.2

4.3

Đăng nhập vào 
hệ thống

4.5

Thực hiện ký kết hợp đồng trực tuyến 
tham gia và sử dụng hệ thống

Cung cấp => thông tin chủ thể

Xác nhận đăng ký
CONGHTXOCOP.VN  =>  SANOCOP.VN 

XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG  =>  ĐỒNG Ý KÝ

Hệ thống >>>  
Thông báo ký hợp 
đồng thành công và 

thời gian hiệu lực tài 
khoản người dùng

Hệ thống >>> 
Gửi email file hợp đồng đã ký điện tử (PDF) 
đến người dùng và đơn vị quản lý (giám sát) : 
Chi Cục Phát Triển Nông Thôn | Cục Kinh Tế 

Hợp Tác | Công ty DGK và lưu tại hệ thống

CẬP NHẬT DỮ LIỆU,
HÌNH ẢNH, HỒ SƠ

TẠO GIAN 
HÀNG TMĐT

Đăng nhập & Chọn loại tài khoản 
(Cung ứng nguyên liệu / chế biến …)

Nhận mã OTP
Xác thực OTP

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

- Tạo và giám sát tài khoản chuyên 
viên phụ trách khu vực
- Tuyên truyền, triển khai hoạt động tại 
địa phương
- Giám sát, phân tích, báo cáo số liệu 
địa phương phụ trách…

Lãnh	đạo	Bộ	Nông	Nghiệp	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

- Tạo, giám sát và kích hoạt tài khoản của 
người dùng trong khu vực phân công phụ trách
- Xác thực thông tin trên hệ thống
- Báo cáo cho lãnh đạo Chi cục PTNT

Cục	Kinh	Tế	Hợp	Tác	và	Phát	Triển	Nông	Thôn

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(1)

Chuyên	viên	khu	vực	(1)

ACC	1 ACC	2…

Sở	Nông	Nghiệp	
Và	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chi	Cục	Phát	Triển	Nông	Thôn	(n)

Chuyên	viên	khu	vực	(n)

ACC	89 ACC	(n)

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT

- Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống và thông 
tin hướng dẫn
- Tiếp nhận cung ứng vật phẩm, xây 
dựng kế hoạch, chương trình
- Truyền thông, tuyên truyền tại các 
hoạt động của Bộ, địa phương…
- Tiếp nhận báo cáo thông tin, phân 
tích báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ

- Theo dõi, tiếp cận số liệu tại địa phương
- Quản lý hoạt động diễn ra trên hệ thống

Chuyên	viên
Kỹ	thuật	DGK

Chuyên	viên
Cục	KTHT



HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ THAM GIA HỆ THỐNG CỦA NGƯỜI DÙNG



THÔNG TIN CƠ BẢN NGƯỜI DÙNG CẦN CHUẨN BỊ
Nội dung Yêu cầu

Giấy đăng ký kinh doanh Bản sao, chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp (đối với các đơn vị/cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Hình ảnh sản phẩm mẫu 06 hình ảnh có bao bì (mặt trước, mặt sau, tem, nhãn phụ, sản xuất, vùng nguyên liệu…)

Giấy đủ điều kiện sản xuất Bản sao (đối với sản phẩm cần phải có giấy chứng nhận theo quy định hiện hành)

Công bố chất lượng sản phẩm Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng sản phẩm được công bố

Tiêu chuẩn sản phẩm Bản sao tài liệu, chứng minh tiêu chuẩn sản phẩm được công bố

Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo 
tiêu chuẩn công bố Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

Mã số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sở 
hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm...

Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở hữu thương hiệu...

Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết chuỗi Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, hóa đơn... chứng minh việc mua bán nguyên vật liệu, hợp đồng, thỏa 
thuận liên kết

Bảo vệ môi trường Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, chứng minh cam kết, đánh giá tác động môi trường

Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, kiểm soát chất 
lượng

Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng minh hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn

Tài nguyên truyền thông Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, bài viết về câu chuyện của sản phẩm
Kế hoạch kiểm soát chất lượng, bảng ghi hồ sơ lô sản 
xuất... Bản sao tài liệu, minh chứng về hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng lô sản xuất

Giải thưởng của sản phẩm, bình chọn của các tổ chức uy 
tín trong nước và quốc tế... Bản sao tài liệu, minh chứng về các thành tích, giải thưởng, bình chọn...



MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG



MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG



MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG



MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG



MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG



MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG



MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG



MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG

Khách hàng   ĐƯỢC QUYỀN  liên hệ trực tiếp
đơn vị cung ứng sản phẩm  =>  KHÔNG QUA TRUNG GIAN

<  KHÔNG MẤT PHÍ  >



HÌNH ẢNH XUẤT KHẨU SP TỪ HỆ THỐNG - 2021

Bưởi Da Xanh 
=> Xuất khẩu vào thị trường Châu Âu



HÌNH ẢNH XUẤT KHẨU SP TỪ HỆ THỐNG - 2021

Sầu Riêng Tươi => Xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản



HÌNH ẢNH TRUYỀN THÔNG CỦA HỆ THỐNG 2020

Giải Nhì chương trình “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc Gia
2020” Sản phẩm đạt giải: “Giải pháp truy xuất chất lượng chuỗi
cung ứng áp dụng công nghệ Blockchain” được Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt
đặt biệt chúc mừng tại Hà Nội, 27/11/2020.



TỔNG HỢP ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA HỆ THỐNG

A/ Hệ thống số hoá HTX & HTXOCOP

B / Hệ thống Sàn TMĐT B2B sản phẩm HTX & OCOP

1.			Thời	gian	thực
2.			Không	giới	hạn
3.			Đa	dạng	sản	phẩm
4.			Tiện	lợi
5.			Hiện	đại

6. Dễ	triển	khai
7. An	toàn	dữ	liệu
8. Minh	bạch	thông	tin
9. Đa	ngôn	ngữ
10. Báo	cáo	chi	tiết

CHUỖI GIẢI PHÁP THUỘC : 

“HỆ SINH THÁI THÔNG MINH CHO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN NỀN TẢNG 

CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ”



XIN CẢM ƠN THỜI GIAN CỦA CÁC ANH / CHỊ

CỔNG BLOCKCHAIN SỐ HOÁ HTX & HTXOCOP
https:// conghtxocop.vn      |     http:// sanocop.vn



TRUY	CẬP	TÀI	LIỆU	PHIÊN	BẢN	ĐIỆN	TỬ	- Số:	8421/STHD.02/VN


