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TIÊU CHUẨN GS1
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TẦM QUAN TRỌNG TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn là các thỏa thuận tạo cấu trúc cho mọi hành động hoặc cho mọi ngành công

nghiệp. Tiêu chuẩn có thể là các quy tắc hoặc hướng dẫn mà mọi người áp dụng. Tiêu chuẩn

có thể là cách đo, cách mô tả, cách phân loại sản phẩm hay dịch vụ.

Điều gì sẽ xảy ra khi không có tiêu chuẩn ???

VD: Một đôi giày phụ nữ cỡ 7 tại New York, cỡ 38 tại Thượng Hải, cỡ 4.5 ở London và cỡ 37.5

ở Paris

=> Đó chính là sự bất tiện và phiền toái đối với du khách quốc tế muốn mua hàng.



• UCC (Uniform Code Council – Hội đồng mã thống nhất)
• USA & Canada

• Thành lập : 1974

• EAN quốc tế
• Ngoài USA & Canada

• Thành lập : 1977

Tháng 11/2002 Tháng 3/2005

GS1 – TỔ CHỨC MÃ SỐ MÃ VẠCH TOÀN CẦU



GS1 – TÊN GỌI VÀ Ý NGHĨA

1 Global Standard - Một tiêu chuẩn toàn cầu

1 Global Solution - Một giải pháp toàn cầu

1 Global System - Một hệ thống toàn cầu

GS1 Vietnam là thành viên từ năm 1995.

Mục tiêu: Thiết lập một ngôn ngữ toàn cầu cho thương mại

Biện pháp: Xây dựng & triển khai các tiêu chuẩn, giải pháp
toàn cầu → cải thiện độ hiệu quả & tính minh bạch của chuỗi
cung ứng



MÃ VẠCH GS1



MÃ VẠCH GS1



Sản xuất   Hàng hóa   Thùng   Pallet     Vận chuyển        Phân phối       Vận chuyển   Pallet   Thùng  Hàng     Kho       Kháchhàng

Hiệu quả An toàn An ninh Bền vữngMinh bạch Rõ ràng

Cơ quan quản lý + Doanh nghiệp + Người tiêu dùng đều hưởng lợi

HIỆU QUẢ & MINH BẠCH SUỐT CHUỖI CUNG ỨNG

MỤC TIÊU GS1

Mã vạch

Tăng doanh thu
Cấu trúc dữ 

liệu sản phẩm

Thương mại 
điện tử

Danh mục điện 
tử

Hóa đơn điện 
tử

Giảm chi phí

Kiểm soát kho

Giảm thời gian 
phân phối sản 

phẩm

Kiểm kê tài sản



VĂN BẢN HIỆN HÀNH

➢Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp MSMV.

➢Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ ;

➢Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ Quy định

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

sản phẩm, hàng hóa.



Mã số GS1: khóa mở thông tin mô tả sản phẩm

Mã vạch GS1: mã hóa mã số GS1

Tác dụng: dùng để thu thập/ truy cập tự động dữ liệu qua CSDL trong máy tính

SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH

8934636000016



ÁP DỤNG MÃ VẠCH GS1

10 Bước thực hiện
Bước 1: Đăng ký sử dụng Mã doanh nghiệp GS1
Bước 2: Cấp mã số
- Chứng nhận mã doanh nghiệp
- Khai báo mã sản phẩm
Bước 3: Chọn phương pháp in
Bước 4: Chọn môi trường quét chính
4 môi trường quét cơ bản:
- Bao bì sản phẩm được quét tại điểm bán lẻ
- Bao bì sản phẩm được quét trong kênh phân phối nói chung
- Bao bì được quét tại điểm bán lẻ trong kênh phân phối
- Các môi trường đặc biệt như việc gán nhãn thiết bị y tế
Quy định kỹ thuật về loại, cỡ, điểm đặt và chất lượng mã vạch
đều phụ thuộc vào nơi mã vạch được quét.
Bước 5: Chọn mã vạch



Bước 6: Chọn cỡ mã vạch
Thay đổi theo tỷ lệ tương ứng giữa chiều cao và chiều rộng
Độ thu nhỏ tối thiểu: 80%
Độ phóng đại tối đa: 200%
Bước 7: Định dạng phần văn bản của mã vạch
- Font chữ rõ rang dễ đọc
- Đúng tỷ lệ với cỡ của mã vạch
Bước 8: Chọn mẫu mã vạch
- Vạch đen nền trắng là tốt nhất
- Vạch tối màu và phải đồng màu giữa các vạch
- Nền trắng hoặc màu nhạt
Bước 9: Chọn điểm đặt mã vạch
Bước 10: Thiết lập kế hoạch chất lượng mã vạch

ÁP DỤNG MÃ VẠCH GS1



MÃ GS1 HIỆN HÀNH

➢ Công ty (GCP)

➢ Địa chỉ (GLN)

➢ Sản phẩm (GTIN, sGTIN)

➢ Vận chuyển và Logistic (SSCC, GSIN, GINC)

➢ Tài sản (GIAI, GRAI)

➢ Dịch vụ (GSRN, GDTI,GCN)



Mã doanh nghiệp (GCP) Là mã Tổng cục TCĐLCL cấp cho doanh nghiệp để từ đó DN phân bổ cho 

các sản phẩm của mình

- Mã GCP-7: dùng khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm trên 10.000 dưới 100.000 loại sản phẩm;

- Mã GCP-8: dùng khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm trên 1000 dưới 10.000 loại sản phẩm;

- Mã GCP-9: dùng khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm trên 100 dưới 1000 loại sản phẩm;

- Mã GCP-10: dùng khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm dưới 100 loại sản phẩm. 

MÃ DOANH NGHIỆP - GCP



MÃ DOANH NGHIỆP GS1

- 893 mã Việt Nam

- Mã GCP: 10 hoặc 7 chữ số

Do GS1 Vietnam cấp

8938506060

SỐ XÁC ĐỊNH VẬT PHẨM

- 2 hoặc 5 chữ số

Do doanh nghiệp khai báo

01

SỐ KIỂM TRA

8

MÃ SẢN PHẨM GTIN-13



1
6

Phải cấp một GTIN đơn nhất cho mỗi biến thể khác nhau của thương phẩm.

- Chai nước 200mL 8934774 00000 8

- Chai nước 250mL 8934774 00001 5

- Chai nước 500mL 8934774 00002 2

MÃ SẢN PHẨM GTIN ĐƠN NHẤT



1
7

MỘT SẢN PHẨM = MỘT GTIN

X

X

8934774 00002 2 

8934774 00003 9 

8934774 00004 6



X

X

8934774 00002 2



MỘT GTIN = MỘT SẢN PHẨM



ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN GS1 

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC2



- Truy xuất nguồn gốc là gì ?

- Truy xuất nguồn gốc là làm

những gì ?



4

3

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

3

Truy xuất nguồn gốc: là khả năng theo dõi, nhận diện

được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của

quá trình sản xuất, chế biến và phân phối.



TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

4 nguyên tắc trong Truy xuất nguồn gốc:

- Được thực hiện theo lô sản xuất đối với sản phẩm cần

truy xuất

- “Một bước trước – Một bước sau”

- Chứa thông tin ít nhất một quá trình cơ bản

- Trả lời 05 tiêu chí: Cái gì, Ai, Ở đâu, Khi nào và Tại sao ?



1. Đáp ứng yêu cầu của thị trường người tiêu dùng

2. Giúp doanh nghiệp khằng định sự minh bạch, xây dựng hình ảnh, tăng

khả năng cạnh tranh.

3. Giúp doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu, quản lý chuỗi cung ứng

4. Giúp các cơ quan quản lý có thể truy suất thông tin nhanh chóng,

chính xác

5. Đáp ứng các quy định của quốc tế và quốc gia nhập khẩu

MỤC TIÊU TRUY XUẤT NGUỒN GỐC



MÔ HÌNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Theo dõi

Truy vết

Xác thực

Chuỗi bảo 
quản

Quay vòng

Thu hồi



TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NHƯ THẾ NÀO

1234567890123

Cơ sở dữ liệu TXNG

Mô tả & Đặc điểm

• Dữ liệu TXNG được truy cập tại các cơ sở dữ liệu

và bằng cách sử dụng các mã nhận dạng trong các

giao dịch - ví dụ: đặt hàng, gửi hàng, vận chuyển,

lưu trữ...

• Không cần nhập lại thông tin trùng nhau ở các giai
đoạn của trong chuỗi;

• Các thông điệp được gửi đi chỉ bao gồm các con số



THANK YOU


