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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
_________________________ 

 

Số: 624 / SCT-QLTM 

V/v Thông tin Ứng dụng sản phẩm 

“hệ thống tem điện tử thông minh” 

để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

 

    An Giang, ngày  07 tháng 4 năm 2017 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

-Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp; 

- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật; 

- UBND huyện, thị, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 382/UBND-KTN ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc Ứng dụng sản phẩm “Hệ thống tem điện tử thông 

minh” để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét Văn 

bản số 14/CV-CNSL ngày 11 tháng 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoa học 

Công nghệ Smart Life; tiếp cận công nghệ của Công ty Cổ phần Khoa học Công 

nghệ Smart Life; thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, sử dụng 

sản phẩm. Sở Công thương thông tin đến quý cơ quan về Ứng dụng sản phẩm 

“Hệ thống tem điện tử thông minh” để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

do Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Smart Life nghiên cứu và sản xuất. 

 Sản phẩm “Hệ thống tem điện tử thông minh” do tác giả Đặng Xuân Thùy 

cùng Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Smart Life nghiên cứu đã được báo 

cáo lên Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chuyên môn như: Bộ Khoa học và 

Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công An, … được đánh giá cao 

với các tính năng thông minh hơn, giá thành rẻ hơn, bảo mật tuyệt đối và tiện ích 

hơn rất nhiều so với sản phẩm đã báo cáo và đánh giá cao trước đó.  

Với ưu điểm truy xuất nguồn gốc nhanh chóng, chính xác hiệu quả thông 

qua hình thức thể hiện như: dạng text (chữ), âm thanh (lời nói), hình ảnh, video, 

…cùng với công nghệ in tiên tiến, bảo mật nhiều lớp trên một con tem, mỗi một 

con tem là một mã ID hoàn toàn khác biệt, sản phẩm rất khó có thể làm giả mà 

còn có thể sàn lọc để đưa ra dự báo về sản phẩm, hàng hóa có thể bị làm giả hoặc 

thông báo ngay khi chính thức phát hiện có sản phẩm bị làm giả. Thêm vào đó, 

với tính năng tự động thay đổi ngôn ngữ khi được chuyển vùng quốc tế sẽ quảng 

bá hình ảnh của doanh nghiệp, nhà sản xuất một cách rộng rãi không chỉ trong 
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phạm vi quốc gia mà còn vương ra thị trường quốc tế, hình thành trên thị trường 

thương mại điện tử. Đồng thời, thông qua tính năng định vị sản phẩm, cơ quan 

quản lý, nhà sản xuất, doanh nghiệp sẽ có giải pháp quản lý, phân vùng tiêu thụ 

sản phẩm phù hợp từ đó có chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu của 

doanh nghiệp. 

Đặc biệt, với tính năng tự động Update thông tin cho từng lô sản phẩm sẽ 

giúp nhà sản xuất hoàn toàn chủ động trong các vấn đề về sản xuất, quản lý, sao 

kê số liệu, qua ứng dụng này giúp cho người tiêu dùng biết được tình trạng của 

sản phẩm khi kiểm tra như: Sản phẩm chính hãng, sản phẩm sắp hết hạn, sản 

phẩm đã hết hạn, sản phẩm không có trên hệ thống (hàng giả),…và đặc biệt trong 

trường hợp cần thu hồi sản phẩm thì ứng dụng giúp cho nhà sản xuất hoặc cơ 

quan chức năng có thể thu hồi sản phẩm một cách kịp thời và triệt để. Đây là một 

công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc bảo vệ thương hiệu Việt Nam.  

Sở Công thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị thông tin đến cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và các cơ sở, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản 

lý. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng Sản phẩm hệ thống tem điện 

tử thông minh của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Smart Life xây dựng 

xin liên hệ: 

Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Smart Life 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà số 19B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 0436229966     Hotline: 04.66.593.555 

Email:  info@smartlifegroup.com.vn 

Website: http://smartlifegroup.com.vn 

* Ngoài ra, để tìm hiểu thêm thông tin về Công ty truy cập vào đường link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=S-FqToVq6DQ;  giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn 

cài đặt phần mềm truy cập vào đường link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TnB0T5iwEoc.  

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:      

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Cty CP KHCN Smart Life; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị;                                       

- Lưu: VT, QLTM. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Nguyên Nam 
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