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Mr. Binh Bui is CEO of TraceVerified (www.traceverified.com), Deputy head of Technical 

Department of Association of Food Trasparency. TraceVerified is the first agritech startup that 

provides smart traceability solutions and services to food producers in Vietnam.  

He took part in many projects concerning supporting social and community in the rural area over 

the nation. His passion is developing solutions supporting for farmers and enhancing food safety. 

He holds master of public policy from Fulbright school.  His ambition is supporting for 100% 

Vietnamese farmer joining to TraceVerified traceability system to input transparency information 

and sell the argicultural products as they start seeding.  

We are currently partner of VASEP and IDH implementing the research on traceability system for 

Shrimp and Pangasius to meet the regulations and demands of export market. 

Anh Bình Bùi là CEO TraceVerified (www.traceverified.com), Phó trưởng ban Kỹ thuật 

Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch. TraceVerified là đơn vị cung cấp các giải pháp và dịch vụ 

truy xuất nguồn gốc thực phẩm đầu tiên tại Việt Nam.  

Anh đã từng tham gia nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng và xã hội tại nhiều vùng nông thôn trên 

khắp Việt Nam. Anh có niềm đam mê trong phát triển các giải pháp để hỗ trợ nông dân và 

tăng cường an toàn thực phẩm. Anh tốt nghiệp thạc sỹ Chính sách công Trường Fulbright. 

Tham vọng của anh là hỗ trợ được 100% nông dân Việt Nam tham gia vào hệ thống truy 

xuất nguồn gốc TraceVerified để cung cấp thông tin minh bạch và chào bán nông sản ngay 

từ khi gieo trồng. 

Hiện tại, TraceVerified đang là đối tác của VASEP và IDH, thực hiện nghiên cứu hệ thống 

truy xuất nguồn gốc Tôm và Cá Tra đáp ứng quy định và nhu cầu của thị trường xuất khẩu. 


