
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ  

  TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHO CÁC NÔNG SẢN 

Chương trình TE-FOOD LITE  giúp cho các nhà sản xuất nhỏ tại địa phương tiếp cận với công nghệ 

hiện đại nhưng rất dễ dàng thực hiện  để cung cấp sản phẩm  cho người tiêu dùng , chuỗi bán lẻ đồng thời 

quảng bá  thương hiệu – sản phẩm. Các sản phẩm có thể là rau-quả, thịt -trứng -tôm -cá, gạo, hạt điều, 

tiêu,… thực phẩm chế biến, đồ uống,… và các sản phẩm OCOP của các địa phương. 

Đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh sản xuất đặc biệt cho các hợp tác xã (HTX), 

trang trại, công ty nhỏ và vừa. Để ủng hộ nhà nông, TE-FOOD LITE  sẽ HỖ TRỢ 80% chi phí dịch vụ 

truy xuất nguồn gốc cho trang trại, hợp tác xã, công ty thu mua chế biến bán thực phẩm cho chuỗi bán lẻ 

(hoặc bán online) trong vòng 3 tháng tối đa 30.000 sản phẩm . Đây là hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện 

đại với công nghệ 4.0  Blockchain hoạt động trên nhiều quốc gia  

ĐĂNG KÝ THAM GIA  

 Gửi thông tin qua email: info@te-food.com hoặc liên hệ tới số điện thoại 0904.434.711; 

LỢI ÍCH CHO NHÀ NÔNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC  

1. giúp cho người tiêu dùng tin cậy vào sản phẩm của nhà sản xuất; 

2.  giúp quảng bá thương hiệu, tên tuổi sản phẩm;  

3. dễ bán hàng cho nhiều  đối tác ; 

4. có thể bán với giá cao hơn  

5. giảm bớt sự lệ thuộc vào các khâu trung gian 

CÁC ĐỐI TÁC CẦN LÀM GÌ  

1. Ký hợp đồng trực tiếp với TE-FOOD LITE,  

2. Đặt hàng số lượng tem cần dùng cho 3 tháng hỗ trợ . Giá tem truy xuất dịch vụ Blockchain 

đầy đủ là 150 VNĐ/tem , đơn vị tham gia chỉ trả 20% giá trị, tương đương với 30 VNĐ/tem 

. Mọi chi phí về hệ thống hạ tầng, bản quyền, Blockchain,… TE-FOOD sẽ chi trả. 

3. Nhận tài khỏa đăng nhập bảo mật , tự chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp và các thao 

tác đúng như hướng dẫn; 

             Sử dụng hệ thống rất đơn giản :  Có tài liệu  video và trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/7  

HỆ THỐNG TE-FOOD LITE BLOCKCHAIN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO 

Sử dụng ứng dụng TE-FOOD LITE trên điện thoại thông minh để tham gia vào hệ thống  

a. Tại trang trại, HTX, Nhà sản xuất 

- Cập nhật thông tin về  cơ sở, các  chứng nhận (thực hiện 1 lần ); 



- Cập nhật thông tin về chu trình hình thành sản phẩm  và xuất hàng cho nhà thu mua chế biến. 

b. Tại nhà thu mua, sơ chế, chế biến 

- Cập nhật thông tin của cơ sở, các chứng nhận (thực hiện 1 lần); 

- Cập nhật thông tin  sơ chế, chế biến , dán tem truy xuất  xuất hang và xuất hàng cho nhà bán lẻ  

c. Tại nhà bán lẻ:   

- Nhận sản phẩm và bán sản phẩm. 

d. Người tiêu dùng:  

- Quét  tem truy xuất mã QR thấy toàn bộ quá trình hình thành sản phẩm từ trang trại đến  bán ăn  

Các đối tác cũng có thể sử dụng thông tin truy xuất để kiểm tra chéo lẫn nhau . Các thông tin lưu 

trữ trên hệ thống Blockchain chống giả mạo sửa đổi. 

 

HỢP TÁC CÙNG CHUNG TAY  HỖ TRỢ NHÀ NÔNG  

Việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp,… không thể giải quyết hết các vấn đề và 
mong muốn của cả chuỗi cung ứng nông sản .  Chúng tôi rất mong  được  cộng tác với các đối tác trong các 
lĩnh vực khác nhau  chung tay cùng thực hiện   

Mọi  ý tưởng, sáng kiến,  hỗ trợ kết nối các tổ chức ,  cá nhân … đều được chúng tôi rất trân trọng 
cảm ơn . Thông tin xin  gửi về địa chỉ email info@te-food.com  

 

 

 

 



GIỚI THIỆU NGẮN VỀ TE-FOOD 

TE-FOOD International có trụ sở tại Đức, Hungary và tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam). Trụ 

sở tại Việt Nam – Công ty TNHH Chế tạo máy & Dịch vụ Công nghệ cao TE (địa chỉ: 121/40 Nguyễn Văn 

Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tác độc quyền tại châu Á hoạt động 

về truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng. Ban lãnh đạo có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truy xuất chuỗi 

cung ứng toàn cầu. 

Từ năm 2016 tại Việt Nam, hệ thống TE-FOOD Blockchain truy xuất nguồn gốc  đã áp dụng cho 

Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng gia súc, gia cầm, trứng, rau-

quả, sữa từ 21 tỉnh thành từ các nông hộ, trang trại hay từ các công ty tập đoàn như CP, CJ, EMIVEST, 

JAPFA, VISSAN, VINAMILK, COFIDEC,… Các hệ thống siêu thị của Thành phố Hồ Chí Minh như CO.OP 

Mart, Satra, AEON, BigC, Lotte Mart, Vinmart,Mega Mart,… và các chợ bán sỉ Bình Điền, Hóc môn, 23 

chợ bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng hệ thống TE-FOOD. Tổng cục thống kê – Bộ kế hoạch 

đầu tư, Cục chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ truy xuất đàn chăn nuôi cũng 

hợp tác với TE -FOOD trong lĩnh vực truy xuất đàn chăn nuôi và thông tin dịch bệnh. 

TE-FOOD có các dự án với các tổ chức quốc tế như FAO – Liên hiệp quốc, GS1 tại EU và cung cấp 

dịch vụ cho các tập đoàn bán lẻ, sản xuất hàng đầu như Auchan (Pháp – 15 nước), Migros (Thụy sỹ), 

GrainCorp (Úc),…. Hệ thống Blockchain của TE-FOOD là FOODCHAIN đang nằm trong Top 10 thế giới 

về các hệ thống Blockchain có hoạt động lớn nhất (www.Blocktivity.info). TE-FOOD có đầy đủ các chứng 

chỉ phù hợp với luật pháp Việt Nam và Quyết định số 100 – QĐ-TTg ngày 19 tháng 1 năm 2019 của Thủ 

tướng chính phủ về quản lý Truy xuất nguồn gốc, chứng chỉ GS1 của Châu Âu cấp có giá trị toàn cầu. 

 

 


