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ECR- Sử dụng truy nguyên trong chuỗi cung ứng để đáp ứng yêu cầu về 

an toàn của người tiêu dùng 

 

 

 

Người ta nói... 

"  Chất lượng là sự ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đó là nhiệm vụ hàng ngày của 

chúng tôi. An toàn sản phẩm không phải là cái để bàn cãi và chúng tôi không bao giờ 

thoả hiệp về an toàn của người tiêu dùng." 

Saliha Barlatey, Nestle Europe 

 

"  Taị Tesco, an toàn của khách hàng là tối cao. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng sản 

phẩm trên quầy của chúng tôi là an toàn, hợp pháp và chúng tôi có một hệ thống 

nghiêm ngặt để đảm bảo điều này. Trong một chuỗi cung ứng phức tạp và phát triển 

mạnh mẽ, hệ thống truy nguyên sản phẩm có hiệu quả và hiệu lực là điều cốt yếu." 

Philip Clarke, Tesco Stores 

 

"  Công ty chúng tôi cam kết đảm bảo sản phẩm an toàn đáp ứng và vượt trên cả sự 

mong đợi của khách hàng và người tiêu dụng, phù hợp với các yêu cầu của công ty và 

tuân thủ các điều luật của chính phủ." 

Ronald GRUBE, Kraft Foods 

 

"  Cải tiến liên tục tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá cũng như an toàn của thực phẩm là 

một trong những mối quan tâm hàng đầu của tập đoàn Metro." 

Hans Juergen MATERN, Metro group 
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"  Danone cam kết thực hiêṇ mọi nỗ lực để kiểm soát và theo dõi mọi rủi ro. An toàn 

thực phẩm là điều kiện tiên quyết của hệ thống chất lượng của chúng tôi. Kết quả là 

chúng tôi đã áp dụng các quy trình có mục tiêu và các hành động nhằm bảo vệ an toàn 

cho người tiêu dùng, và trong lĩnh vực này chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng 

kể. Truy nguyên trong chuỗi cung ứng là một công cụ bổ sung để bảo vệ người tiêu 

dùng và bảo vệ hình ảnh của Danone khi những quy trình này không phòng ngừa được 

một trong những rủi ro trên." 

Yves REY, Groupe Danone 

 

"  Để đáp ứng sự mong đợi của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, chất lượng và 

giá cả thấp nhất trên toàn cầu, Carrefour dựa vào chiến lược tiên phong và phòng 

ngừa, một chiến lược tích hợp các nguyên lý phòng ngừa, truy nguyên, hiệu quả và 

các thủ tục loại bỏ/ thu hồi nhanh chóng, cũng như việc giám sát an toàn thực phẩm."  

Roland VAXELAIRE, Carrefour Group 
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Lời cảm ơn 

 

Bản báo cáo này được thực hiện nhờ những đóng góp của các thành viên Tổ chức 

Đáp ứng có hiệu quả cho khách hàng (ECR) của Châu Âu, ECR D-A-CH, ECR Pháp 

và ECR Tây ban nha. Sự chỉ đạo của họ, sự sẵn sàng chia sẻ thông tin và kết quả của 

các quá trình hiện có trong tổ chức hoặc đất nước họ đã làm cho nội dung cuốn sách 

được nâng cao thêm một cách đáng kể. Thay mặt ban lãnh đạo ECR Châu Âu chúng 

tôi cảm ơn những vị dưới đây đã dành thời gian và kinh nghiệm để xây dựng và phê 

duyệt tài liệu này. 

 

Nhóm nòng cốt của ECR Châu Âu 

 

Saliha BARLATEY NESTLE Europe, Chaiman 

Philipp BOTZENHARDT ECR D-A-CH 

Hugo BYRNES CIES 

Geraldine FOUQUE ECR Pháp 

Ronald GRUBE KRAFT FOODS 

Ruediger ECR D-A-CH 

Ingemar HANSSON ECR Thuỵ điển 

Olivier LABASSE ECR Pháp 

Jurgen MATERN METRO 

Miodrag MITIC EAN  Quốc tế 

Jordi MUR AECOC, ECR Tây ban nha 
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Nhóm phê duyệt của ECR Châu Âu 

 

Stefano BERGAMIN INDICOD  

Leen DANHIEUX EAN Bỉ Lucxembua 

Jens HAMPRECHT Viện KUEHNE hậu cần 

Stefanie HUSEMANN TRI D'AIX GmbH Quốc tế 

Claudia LAMPE KELLOGG GmbH 

Alistair Mc ARTHUR ALLIED DOMECQ 

Martin MICHELS UNILEVER BESTFOODS Châu Âu 

Ian MOULSON HENKEL 

Carol PRIER ECSLA (Hội Hậu cần và kho lạnh Châu Âu  ) 

Cecilia RYDHOLM SCA sản phẩm vệ sinh 

Jorg SANDLOHKEN RIS / REWE 

Dominique SIMON BACADI 

Magnus STADIG ICA Thuỵ điển 

Diane TAILLARD Gencod EAN Pháp 

Lionel TUSSAU GEORGIA-PACIFIC 

Danh sách 84 công ty đã đóng góp cho Sách Xanh này thông qua sự tham gia của họ 

trong nhóm làm việc ECR quốc gia được nêu trong phụ lục 8.4  

Mọi thông tin xin liên hệ 

ECR D-A-CH- CCG 

Ruediger HAGEDORN 

Maarweg 133 

D-50825 Koeln - Germany 

Phon : 49 221 947 140 

Email : ecr@ccg.de 

ECR France 

Olivier LABASSE 

12 rue Euler 

75008 Paris - France 

33 156 898 930 

ecr.france@wanadoo.fr 

ECR Spain 

Jordi MUR 

Rda General Mitre, 10 

08017 Barcelona - Spain 

34 932 523 900 

info@aecoc.es 
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Lời tóm tắt của Ban lãnh đạo 

Hiểu biết của người tiêu dùng và an toàn sản phẩm đã lên cao hơn bao giờ hết. Những 

rủi ro về thực phẩm ở Châu Âu trong 5 năm qua đã tăng lên gấp đôi trong ký ức của 

người tiêu dùng và tạo ra sự thiếu tin tưởng về sản phẩm trên thị trường. Trước đây, 

an toàn sản phẩm được nhận thức và xếp vào trách nhiệm tự nguyện của công ty, 

nhưng sự ra đời của Chỉ thị EU 2001/95/EC về an toàn chung sản phẩm vào tháng 12-

2001 và Luật pháp EU 178/2002 về an toàn sản phẩm vào tháng 1-2002 đã tạo ra 

những thay đổi đáng kể. Hiện nay, luật pháp Châu Âu đã đưa ra một bộ các yêu cầu 

mà mỗi công ty chế biến, phân phối, nhập khẩu và/hoặc xuất khẩu các sản phẩm vào 

Châu Âu hoăc ra khỏi Châu Âu phải tuân thủ. 

Ngoài khía cạnh pháp luật, an toàn cho người tiêu dùng còn là yêu cầu đầu tiên đối với 

trách nhiệm và đạo đức kinh doanh. Chất lượng sản phẩm tốt và an toàn sản phẩm 

đóng góp vào việc xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và tô điểm mạnh mẽ cho 

hình ảnh của công ty hoặc nhãn hàng trong tâm trí người tiêu dùng. Không đáp ứng 

được yêu cầu và trông đợi của người tiêu dùng có thể xem như là sự lừa dối và trong 

trường hợp xấu nhất sẽ phá hỏng hình ảnh và thương hiệu của của công ty và trong 

một số trường hợp của cả các đối tác kinh doanh và toàn bộ ngành công nghiệp. Đó là 

điều nguy hiểm xảy ra khi vi phạm chất lượng và an toàn. 

May mắn là hầu hết các công ty đều đã coi chất lượng sản phẩm và an toàn cho người 

tiêu dùng là những vấn đề rất quan trọng. Rất nhiều quy phạm thực hành tốt đã được 

thiết lập và áp dụng trên cơ sở tự nguyện. Các quy phạm này đảm bảo rằng an toàn 

của sản phẩm hiện nay cao hơn bao giờ hết. Các công ty liên tục tăng cường hệ thống 

chất lượng nội bộ và công việc được cải tiến liên tục nhờ những công nghệ và cách 

thức làm việc mới. 

Nhưng mặc cho các nỗ lực đã được triển khai để đảm bảo chất lượng sản phẩm một 

cách tối ưu và những phòng ngừa được thực hiêṇ hằng ngày, những rủi ro vẫn xảy ra 

khi mà sản phẩm không phù hợp tới tay người tiêu dùng. Một khi đã được phát hiện ra, 

các sản phẩm này phải được nhanh chóng xác định và loại khỏi thị trường. Nguyên tắc 

này liên quan tới khả năng của công ty về truy nguyên sản phẩm trong suốt chuỗi cung 

ứng, loại chúng khỏi kênh phân phối khi cần thiết và thu hồi chúng từ người tiêu dùng 

mỗi khi cần thiết. 
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Trong lĩnh vực truy nguyên sản phẩm, loại bỏ và thu hồi sản phẩm, rất nhiều quy trình 

thực hành tốt đã được xây dựng và áp dụng trên cơ sở tự nguyện hoặc dưới sự chỉ 

đạo của các tổ chức quốc gia, chẳng hạn ECR nhấn mạnh tính quan trọng của sự hợp 

tác của nhà sản xuất và nhà bán lẻ. Nhưng thông thường những quy trình thực hành 

này chỉ áp dụng tốt tại một số công ty hoặc quốc gia nào đó và khi xem xét những sản 

phẩm đi qua các đường biên giớ ivề măṭ  địa lý thì có những ý kiến trái ngược và giới 

hạn. Những ý kiến trái ngược và giới hạn này tạo ra những rào cản đối với hiệu quả 

của việc truy nguyên sản phẩm ở cấp độ Châu Âu. 

Đó là những vấn đề định hướng chính cho việc xây dựng cuốn Sách Xanh ECR này, 

trong đó sẽ mô tả cách hiệu quả nhất để truy nguyên sản phẩm cho dù chúng được 

chuyển qua các đường biên giới. Sách Xanh ECR này mô tả một quy trình thực hành 

tốt nhất bao trùm các thị trường quốc gia và Châu Âu. 

Trong cuốn sách xanh ECR này, những khuyến nghị thực hành kinh doanh tốt nhất và 

các yêu cầu an toàn sản phẩm của Châu Âu được sử dụng làm cơ sở để đẩy mạnh 

việc áp dụng quá trình truy nguyên sản phẩm dựa trên sự hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn 

GS1, ví dụ: phân định đơn nhất sản phẩm và địa điểm, ghi nhãn palet, trao đổi thông 

tin về sản phẩm gửi đi....Theo quan điểm pháp luật, những khuyến nghị này không phải 

là bắt buộc. Nhưng chúng cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức mong muốn hỗ trợ 

quá trình truy nguyên sản phẩm, loại bỏ và thu hồi sản phẩm một cách có hiệu quả và 

quản lý tai nạn/ rủi ro. 

Qua cuốn sách này, bạn đọc có thể tìm được các nguyên lý kinh doanh mấu chốt, quy 

tắc kinh doanh và quan trọng hơn là các lợi ích để hợp tác xuyên suốt chuỗi cung ứng. 

Những quy trình thực hành mà theo đó một đối tác thương mại áp đặt quan điểm của 

riêng họ và các giải pháp công nghệ là độc quyền sẽ không được ủng hộ nữa. 

Các công ty hoạt động tại các quốc gia rất khác nhau về qui mô và quy trình thực hành 

của họ cũng khác nhau tuỳ thuộc vào lĩnh vực mà họ hoạt động. Tài liệu này nhằm 

thích hợp với mọi công ty không kể qui mô của chúng. Nó chứa các giải pháp tuỳ chọn 

và là con đường đi cho các công ty còn chưa dùng hoặc chưa quen với các tiêu chuẩn 

GS1. 
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Áp dụng quy trình thực hành tốt nhất ECR là cách tiếp cận tự nguyện. Quy trình thực 

hành tốt nhất của Châu Âu này là một qui trình được áp dụng để tạo một số lượng lớn 

người tham gia và làm hài hòa các quy trình thực hành quốc gia ở cấp độ Châu Âu. 

Những khuyến nghị này đã được thiết lập trong tinh thần hợp tác giữa các công ty ECR 

với một mục tiêu chung :"Sử dụng truy nguyên sản phẩm trong chuỗi cung ứng để đáp 

ứng mong đợi của người tiêu dùng về an toàn." 

Franck RIBOUD 

DANONE Group 

 

Sir Terry LEAHY 

TESCO 

 

2. Lời giới thiệu 

Ngày 3 tháng 12 năm 2001 Chỉ thị EU 2001/95/CE về an toàn chung sản phẩm và ngày 

28 tháng 1 năm 2002 Luật pháp EU 178/2002 về Luật thực phẩm chung đã được công 

bố và có hiệu lực tương ứng vào ngày 15 tháng 1 năm 2004 và ngày 01 tháng 1 năm 

2005. 

Các yêu cầu của các luật này áp dụng đối với mọi công ty ở mọi quốc gia thành viên. 

Hiện nay hơn bao giờ hết các nhà sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, bán sỉ và bán lẻ 

phải cùng làm việc với nhau và áp dụng một cách kiên quyết các tiêu chuẩn kinh doanh 

thực hành tốt nhất và các quy trình được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu pháp luật 

mới và thậm chí cho ra chất lượng sản phẩm và các tiêu chuẩn an toàn tốt hơn cho 

người tiêu dùng. 

Những công việc có ích đã được bắt đầu tại các công ty và thông qua ECR Châu Âu và 

GS1 quốc tế. Những thủ tục và khuyến nghị mô tả ở đây đã được  ECR D-A-CH, ECR 

Pháp và ECR Tây ban nha bắt đầu phát triển ở cấp độ quốc gia. Nhóm dự án ECR đã 

chấp nhận chúng để đáp ứng các yêu cầu mới của pháp luật Châu Âu. Thêm vào đó 

nhóm phê duyệt đã ủng hộ quá trình này và các bạn sẽ tìm thấy danh sách đầy đủ 

những người tham gia và công ty của họ trong phụ lục 8.4. 

Khuôn khổ pháp luật và kinh tế mà chúng ta đang làm việc hiện nay cung cấp vô số 

các lựa chọn cho các công ty đang hoạt động ở cấp độ Châu Âu và điều này sẽ được 

thể hiện và phân tích trong các phần tiếp theo. 
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2.1  Cùng làm việc để thực hiện mong muốn của người tiêu dùng: tốt hơn, nhanh 

hơn với chi phí thấp hơn 

ECR Châu Âu, đóng vai trò nền tảng của sự hợp tác giữa các nhà sản xuất và bán lẻ, 

đã coi vấn đề an toàn sản phẩm như là sự trông đợi mới của người tiêu dùng. Sự hợp 

tác chặt chẽ giữa các đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng là cách tốt nhất để đảm 

bảo an toàn cho người tiêu dùng, truy nguyên sản phẩm và hạn chế các rủi ro tác động 

lên người tiêu dùng thông qua các hệ thống quản lý rủi ro có hiệu quả và được chia sẻ. 

Nguyên tắc chỉ đạo mấu chốt của ECR là thông qua sự hợp tác chặt chẽ, nhà cung cấp 

và nhà bán lẻ có thể xác định được cách mà theo đó có thể cùng cộng tác với nhau 

nâng cao hiệu quả của quá trình và thủ tục kinh doanh, giảm lãng phí và thực hiện 

công việc trong chuỗi cung ứng theo một cách mới. Do vậy, lợi ích có thể được chia sẻ 

giữa các nhà cung cấp, bán lẻ và người tiêu dùng. 

 2.2  Vấn đề rất quan trọng 

Trong vòng 5 năm gần đây, các rủi ro về thực phẩm và sản phẩm phi thực phẩm được 

các phương tiện truyền thông đưa ra đã tăng lên đáng kể. Ví dụ : 

- Thực phẩm: dioxin, các bệnh về miệng và chân, vi khuẩn và chất ô nhiễm trừ 

sâu bọ. 

- Phi thực phẩm: việc thu hồi các chất tẩy rửa, đồ chơi, xe hơi. 

Trong môi trường phức tạp như vậy, an toàn sản phẩm trở thành mối bận tâm lo lắng 

hàng ngày. Tính trung bình mỗi ngày có một cảnh báo được đăng ký đối với một nhà 

bán lẻ lớn điển hình và mỗi năm có 200 sản phẩm bị loại khỏi thị trường. 

Ngành công nghiệp trở nên phức tạp  và sôi động hơn vì: 

- Toàn cầu hoá thương mại; 

- Chuỗi cung ứng đúng lúc; 

- Sản xuất và phân phối tập trung. 

Thực tế mới này đòi hỏi phải nghiên cứu lại một cách cơ bản phương cách hiệu quả 

nhất để phân phối cho người tiêu dùng đúng sản phẩm với đúng giá. Thực hành hoạt 

động mà bỏ qua các tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu, tách biệt cứng nhắc vai trò truyền 
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thống của nhà sản xuất và nhà bán lẻ sẽ cản trở chuỗi cung ứng và không khai thác 

được hỗ trợ từ các công nghệ thông tin mạnh mẽ và công cụ lập kế hoạch mới. 

Hiện vẫn còn tồn tại việc mỗi công ty chịu trách nhiệm riêng rẽ việc loại bỏ và thu hồi 

sản phẩm của mình. Nhưng khi hàng hoá đã rời khỏi phạm vi nhà máy thì không nghi 

ngờ rằng chỉ có một cách giải quyết hiệu quả - nhanh chóng và ít tốn kém nhất - là sự 

hợp tác chặt chẽ của tất cả các đối tác trong chuỗi cung ứng có liên quan. 

Quyển Sách Xanh này của ECR mô tả các thủ tục để huỷ bỏ và thu hồi sản phẩm trong 

chuỗi cung ứng FMCG (Fast Moving Consumer Goods Sector- Ngành hàng hoá tiêu 

dùng di chuyển nhanh) và các cơ chế được nhấn mạnh hỗ trợ cho các thủ tục này. 

Truy nguyên là một yêu cầu pháp luật rõ ràng và các công ty không có sự lựa chọn nào 

khác ngoài việc áp dụng các hệ thống thích hợp để duy trì cạnh tranh. 

Nếu nhìn nhận việc truy nguyên sản phẩm ngoài những yêu cầu của pháp luật thì các 

công ty sẽ thấy thêm 2 loại lợi ích từ việc áp dụng quy trình thực hành tốt nhất: 

- Thứ nhất, khi áp dụng truy nguyên sản phẩm các công ty sẽ hướng tới những 

mong đợi mới cao hơn của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn sản phẩm. 

- Thứ hai là các công ty vừa có thể nâng cao hơn giá trị tiêu dùng vừa kéo theo 

hiệu quả và hiệu lực kinh doanh lên.   

Truy nguyên tạo cho bạn cơ hội dành giá trị tiêu dùng, hiệu quả và hiệu lực cao hơn 

trong chuỗi cung ứng. 

2.3  Sự cam kết của ECR Châu Âu về việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế GS1 

để truy nguyên sản phẩm 

Trong cuốn Sách Xanh này, tác giả mô tả các tiêu chuẩn GS1 quốc tế để phân định 

đơn nhất các đơn vị thương phẩm và phân định các đối tác thương mại, các tiêu chuẩn 

dữ liệu, nhãn mã vạch và trao đổi dữ liệu điện tử như là một công cụ tốt nhất để truy 

nguyên sản phẩm. Nguyên căn mấu chốt của việc này là ở chỗ hệ thống tiêu chuẩn 

của tổ chức GS1 quốc tế là các tiêu chuẩn riêng, toàn cầu, cùng loại và tự nguyện, 

thích hợp cho mọi đối tác sử dụng để tạo thuận lợi cho việc phân định công ty, sản 

phẩm của họ và trao đổi thông tin về chúng. Các tiêu chuẩn GS1 cung cấp một ngôn 

ngữ kinh doanh có thể chia sẻ được và nếu được sử dụng bởi mỗi thành viên của một 

chuỗi cung ứng, các sản phẩm và dữ liệu bao gồm cả thông tin cần để quản lý truy 
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nguyên và thời hạn sử dụng sẽ có thể được trao đổi thông qua mối liên kết của chuỗi – 

hài hòa các dòng thông tin với dòng chảy sản phẩm. 

3   Mục đích và phạm vi của tài liệu 

Tài liệu này mô tả quy trình thực hành tốt nhất của Châu Âu để truy nguyên sản phẩm 

trong suốt chuỗi cung ứng, theo quan điểm của ECR, để hỗ trợ việc đảm bảo an toàn 

cho người tiêu dùng. Nó mô tả sự truy nguyên sản phẩm như là một quá trình đầu -

đến-cuối (end-to-end): từ nguyên liệu tới xưởng chế biến của nhà sản xuất (ví dụ 

nguyên liệu thô, vật liệu bao gói) tới sản phẩm cuối cùng mà người tiêu dùng yêu cầu 

trên cửa hàng và ngược lại. Nó cũng bao gồm một phần về quản lý rủi ro giữa nhà sản 

xuất và nhà bán lẻ. 

Phạm vi của tài liệu này là hàng hoá tiêu dùng thực phẩm và phi thực phẩm di chuyển 

nhanh và các quá trình thực hành tốt nhất truy nguyên sản phẩm được mô tả ở đây 

được xây dựng dựa trên những yêu cầu của kinh doanh và các yêu cầu luật pháp 

Châu Âu.1 

Quy trình thực hành tốt nhất mô tả ở đây giải thích cách thức để đáp ứng truy nguyên 

sản phẩm một cách có hiệu quả, các yêu cầu về loại bỏ và thu hồi tuân thủ theo Chỉ thị 

2001/95/EC và Luật pháp (EC) 178/2002. 

Có thể có luật của quốc gia khác và của EU qui định các yêu cầu bổ sung nhưng điều 

này không nêu trong tài liệu này. Tuy nhiên, mục tiêu của hai luật này là như nhau, đều 

có tên là an toàn cho người tiêu dùng. 

Tài liệu này dành cho các độc giả trong công ty được liệt kê dưới đây, không kể qui mô 

của nó : 

- Quản trị viên chất lượng 

- Quản trị viên chuỗi cung ứng/hậu cần 

- Quản trị viên phân xưởng và trang bị 

- Dịch vụ khách hàng và người tiêu dùng 

- Phòng pháp lý 

                                           
1 Chỉ thị 2001/95/EC của Quốc hội và Hội đồng Châu Âu ngày 3/12/2001 về an toàn chung sản phẩm và Luật 
(EC) Số 178/2002 của quốc hội và hội đồng Châu Âu ngày 28/1/2002 đề ra những nguyên tắc và yêu cầu chung 
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- Quản trị viên trao đổi thông tin 

- IT (công nghệ thông tin) 

- Người chịu trách nhiệm áp dụng. 

Phạm vi của Sách Xanh ECR này gồm những vấn đề sau đây: 

- Các hệ thống truy nguyên nội bộ 

- Thức ăn chăn nuôi, chất dị ứng và quá trình nông nghiệp bao gồm việc sử dụng 

GMO 

- Phòng ngừa chất ô nhiễm (ví dụ thuốc trừ sâu) 

- Thiết lập và áp dụng quản lý chất lượng trong công ty 

- Áp dụng hệ thống ghi nhãn sản phẩm và/ hoặc palet.... 

Tuy nhiên, sự tư vấn tuyệt vời về những vấn đề này còn có ở các tài liệu khác, ví dụ 

Quy định kỹ thuật chung của GS1 quốc tế bao gồm mã vạch và phân định (ID) tự động. 

Cuốn Sách Xanh này còn cung cấp một cách nhìn tổng quan các giải pháp có thể có. 

Các giải pháp có thể dựa trên các mức độ công nghệ khác nhau, bắc cầu qua các 

khoảng trống giữa các đối tác có qui mô và khả năng công nghệ khác nhau. 

Một trong những khía cạnh mấu chốt để cân nhắc là trong chuỗi cung ứng cần phải áp 

dụng một ngôn ngữ chung khi các đối tác thương mại trao đổi và quản lý dòng chảy vật 

chất và dòng thông tin. Ngay từ khi mới được thành lập từ những năm 90, ECR Châu 

Âu đã lựa chọn việc quảng bá các tiêu chuẩn GS1. 

4  Nhu cầu kinh doanh 

Mặc đã đạt được những kết quả rất to lớn trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm và an 

toàn cho người tiêu dùng, nhưng điều đó không có nghĩa là rủi ro bằng không. Khoa 

học và công nghệ cho phép chúng ta giảm thiểu nhưng không phải là loại trừ hoàn toàn 

rủi ro. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, ngành công nghiệp vẫn phải đối mặt với 

những thử thách về chất lượng sản phẩm. 

Phần này đưa ra những khía cạnh kinh doanh chủ yếu cần phải nghiên cứu khi xem 

xét và đánh giá truy nguyên và quản lý sự cố ở cấp độ công ty.  

                                                                                                                                                  
đối với luật thực phẩm, thiết lập Cơ quan an toàn thực phẩm Châu Âu và quy định các thủ tục chính về an toàn 
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Một trong những mục tiêu của hệ thống chất lượng là sản xuất ra sản phẩm an toàn. 

Mặc dù tất cả các quá trình đều có thể được quản lý theo các luật lệ, quy định và tiêu 

chuẩn, nhưng vẫn không thể đảm bảo hoàn toàn rằng các rủi ro không thể xảy ra. 

Ưu tiên hàng đầu của truy nguyên sản phẩm và quản lý rủi ro là bảo vệ người tiêu 

dùng và đảm bảo loại bỏ và thu hồi sản phẩm nhanh chóng. Ưu tiên thứ hai là quản lý 

kinh tế liên quan đến công ty và đó là kết quả tốt nhất đạt được thông qua việc phân 

định chính xác vị trí của tất cả các sản phẩm không phù hợp. 

Tuỳ theo mức độ áp dụng và cơ sở hạ tầng của công ty, quá trình truy nguyên sản 

phẩm có thể đòi hỏi sự đầu tư đáng kể. Lợi nhuận thu lại không thấy ngay được, cần 

phải coi những chi phí này là sự đầu tư chiến lược lâu dài vì chúng liên quan đến bảo 

vệ người tiêu dùng, hình ảnh của công ty và niềm tin mà người tiêu dùng có được khi 

mua sản phẩm. 

Không phải mọi người trong chuỗi FMCG hiểu được thông tin như là giá trị gia tăng 

của sản phẩm và rất nhiều quyết định dựa trên giám sát chất lượng. Chi phí để áp 

dụng hệ thống truy nguyên là rất khác nhau giữa các ngành kinh doanh và phụ thuộc 

vào loại công nghệ, số lượng thông tin cần lưu giữ và sự phức tạp của chuỗi cung ứng. 

Thông thường, hệ thống được giới thiệu một cách nhanh chóng ở những nơi lợi ích dễ 

nhìn thấy trong khâu hậu cần (logistic) và kiểm soát quá trình và ở những nơi mà thị 

phần bị ảnh hưởng nếu không đưa ra một hệ thống như vậy. 

Rõ ràng rằng việc truy nguyên sản phẩm đòi hỏi phải có chi phí. Nhưng chi phí khi 

không có nó hoặc có nhưng không hiệu quả có thể chia ra cho người tiêu dùng, các 

công ty riêng lẻ, các ngành kinh doanh và ở cấp độ quốc gia và quốc tế, cho Chính 

phủ. Đối với công ty, giá trị gia tăng chính của quá trình truy nguyên và quản lý chất 

lượng được phản ánh cuối cùng trong thực hành quản lý chất lượng tốt nhất của ECR 

dùng trong truy nguyên. Sử dụng các tiêu chuẩn GS1 để đáp ứng các yêu cầu luật 

pháp và cải tiến chuỗi cung ứng là một lộ trình được khuyến nghị để đạt được sự cân 

bằng tối ưu giữa chi phí và lợi nhuận.  

Các công ty áp dụng quá trình thực hành tốt nhất và các tiêu chuẩn GS1 mong muốn 

đối tác của họ cũng làm như vậy. Việc xây dựng một phong trào áp dụng rộng rãi  giữa 

các đối tác thương mại của quốc gia và Châu Âu là một nhu cầu kinh doanh rõ ràng. 

                                                                                                                                                  
thực phẩm.  
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Các quy tắc kinh doanh mấu chốt: 

1. Cần thúc đẩy một cách liên tục sự hợp tác giữa các đối tác thương mại . Các quá 

trình trong đó các đối tác thương mại nâng cao các hệ thống và quan điểm riêng cần 

đi đến kết cục là sự đồng thuận chung. 

2. Thông qua việc sử dụng các tiêu chuẩn kinh doanh tự nguyện, toàn cầu, mỗi công 

ty tham gia chuỗi cung ứng có thể duy trì trách nhiệm lựa chọn nhà cung cấp dịch 

vụ để áp dụng hệ thống của họ trong một thị trường cạnh tranh, mở cửa. 

3. Việc sử dụng các tiêu chuẩn kinh doanh tự nguyện, toàn cầu sẽ giúp nâng cao hiệu 

quả và làm giảm chi phí chung của chuỗi cung ứng.  

5   Yêu cầu pháp lý 

Các yêu cầu pháp lý bao gồm: 

- An toàn sản phẩm và người tiêu dùng 

- Truy nguyên sản phẩm và dòng chảy thông tin được coi là một công cụ để bảo 

vệ an toàn người tiêu dùng. 

- Thủ tục quản lý rủi ro bao gồm việc huỷ bỏ và thu hồi sản phẩm. 

Phần này đề câp̣ đến các yêu cầu về kiến thức cần chia sẻ về truy nguyên và các yêu 

cầu về huỷ bỏ và thu hồi sản phẩm theo 2 luật chính của Châu Âu. 

Mục đích của phần này là làm rõ các yêu cầu luật pháp mà mỗi công ty phải thực hiện 

và đảm bảo kiến thức chia sẻ trong các đối tác thương mại khác nhau trong suốt chuỗi 

cung ứng. 

5.1  Chỉ thị 2001/95/EC về an toàn chung sản phẩm 

Chỉ thị này có nghĩa là: các vấn đề mấu chốt về an toàn sản phẩm cần được giải quyết 

trước ngày 15 tháng 1 năm 2004. Toàn bộ văn bản có trong http://www.europa.eu.int/. 

*  Điều 3: Nhà sản xuất chỉ được phép đưa ra thị trường những sản phẩm an toàn 

*  Điều 5: Trong phạm vi hoạt động tương ứng của mình, nhà sản xuất phải sử dụng 

các biện pháp thích hợp với các đặc tính của sản phẩm do họ cung cấp để: 

(a) thông báo các rủi ro mà sản phẩm này có thể gây ra; 
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(b)  chọn lựa hành đôṇg thích hợp, nếu cần thiết, để tránh các rủi ro này, loại bỏ khỏi 

thị trường, cảnh báo thích hợp và có hiệu quả cho người tiêu dùng hoặc thu hồi từ 

người tiêu dùng. 

Các biện pháp nêu trong đoạn nhỏ thứ ba này bao gồm, ví dụ: 

(a) Chỉ dẫn trên sản phẩm hoặc trên bao bì, nhận dạng và chi tiết về nhà sản xuất 

và tham chiếu sản phẩm hoặc khi cần, số lô của sản phẩm, trừ những nơi quy 

định không phải làm như vậy và 

(b) Trong mọi trường hợp, phải thực hiện thử nghiệm mẫu sản phẩm bán trên thị 

trường, điều tra và khi cần phải duy trì người đăng ký khiếu nại và thông báo cho 

các nhà phân phối sự giám sát này. 

Phải yêu cầu nhà phân phối hành động hỗ trợ để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu 

an toàn trong thực tế bằng cách không cung cấp những sản phẩm mà họ biết hoặc 

cho rằng, dựa trên các thông tin trong nghề nghiệp của mình, không phù hợp với 

các yêu cầu này. Hơn nữa trong phạm vi các hành động tương ứng, họ phải chú trọng 

đặc biệt đến an toàn sản phẩm trên thị trường bằng cách chuyển các thông tin về rủi ro 

của sản phẩm, lưu giữ và cung cấp các thông tin để truy nguyên sản phẩm và hợp 

tác với nhà sản xuất và nhà chức trách hành động để tránh rủi ro này. Trong phạm vi 

các hành động tương ứng, họ phải thực hiện các biện pháp tạo cho sự hợp tác này có 

hiệu quả. 

Trong phạm vi các hành động thích hợp, nhà sản xuất và nhà phân phối phải hợp tác 

với nhà chức trách có thẩm quyền theo yêu cầu của họ, các hành động cần thực hiện 

để tránh các rủi ro gây ra do các sản phẩm do họ cung cấp hoặc đã cung cấp. Các thủ 

tục để hợp tác như vậy, bao gồm thủ tục để đối thoại với nhà sản xuất và nhà phân 

phối về các vấn đề liên quan đến an toàn sản phẩm phải do nhà chức trách có thẩm 

quyền quy định. 

5.2   Chỉ thị 178/2002 về an toàn thực phẩm  

Các yêu cầu của Luật thực phẩm chung của Châu Âu đã được xem xét như là phương 

hướng chính của Sách Xanh thực hành tốt nhất của ECR này, vì nó đã đưa ra những 

định nghĩa đầy đủ hoặc chính xác hơn (ví dụ truy nguyên) và phản ảnh những yêu cầu 

khắt khe nhất về an toàn cho người tiêu dùng. 
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Chỉ thị này cung cấp các cơ sở để bảo vệ sức khoẻ con người và quyền lợi tiêu dùng 

liên quan đến thực phẩm, có xem xét đến thực tế đa dạng trong cung ứng thực phẩm 

bao gồm cả thực phẩm truyền thống đồng thời đảm bảo tính hiệu quả của thị trường 

nội bộ. 

Luật này định nghĩa truy nguyên là: "khả năng truy tìm và theo dõi thực phẩm, thức ăn 

gia súc, hoặc các hợp chất dự định đưa vào thực phẩm hoặc thức ăn gia súc thông qua 

tất cả các bước sản xuất, chế biến và phân phối", nói tóm lại, nó đưa ra : 

- Các nguyên tắc về các nhà điều hành thực phẩm làm thế nào để đảm bảo truy 

nguyên: nguyên tắc truy nguyên và theo dõi một bước trước và một bước tiếp 

theo sau (one step backward and one step forward). 

- Quy định rằng các nhà điều hành thực phẩm và thức ăn chăn nuôi phải chịu 

trách nhiệm về thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm mà họ đưa ra thị 

trường. 

- Nó áp dụng cho sản phẩm nhập khẩu và xuất khẩu vào cộng đồng Châu Âu. 

- Nó thiết lập cơ quan chức trách về an toàn thực phẩm Châu Âu - là người có thể 

yêu cầu các nhà điều hành thực phẩm cung cấp thông tin. 

- Ngày 1 tháng 1 năm 2005 là hạn chót về sự phù hợp mà tất cả các nhà điều 

hành phải thực hiện. 

Các điều khoản của “Luật thực phẩm chung” của Châu Âu có liên quan dến truy 

nguyên gồm: điều 13, 14, 17, 18 và 19. Nội dung của các điều này thể hiện những yêu 

cầu tối thiểu mà mỗi công ty cần phải áp dụng để phù hợp với luật này. Cần nhớ rằng 

một số luật EU và quốc gia hoặc một số quy trình thương mại địa phương có thể yêu 

cầu các nội dung phụ thêm. Các nội dung đó không đưa vào Sách Xanh này. 

Dưới đây là những nội dung chắt lọc của Luật này tự nguyện:   

Điều 13 : "Không kể đến quyền và trách nhiệm,  Cộng đồng và các quốc gia thành viên 

phải : 

(a) đóng góp để xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế về thực phẩm và thức ăn 

chăn nuôi và các tiêu chuẩn vệ sinh và vệ sinh thực vật; 
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(b) thúc đẩy hợp tác để các tổ chức chính phủ và phi chính phủ soạn thảo các tiêu 

chuẩn về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi; 

(c) đóng góp để thiết lập các thoả ước về công nhận sự tương đương giữa các biện 

pháp về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi; 

(d) chú ý đặc biệt tới nhu cầu phát triển, tài chính và thương mại của các nước đang 

phát triển theo quan điểm đảm bảo rằng tiêu chuẩn quốc tế không tạo ra rào cản 

xuất khẩu từ các nước đang phát triển; 

(e) thúc đẩy tính kiên định giữa các tiêu chuẩn quốc tế và luật thực phẩm đồng thời 

đảm bảo rằng mức độ bảo vệ cao đã được Cộng đồng chấp nhận không bị làm 

giảm đi" 

Điều 14: nêu rằng thực phẩm bán trên thị trường phải an toàn. Nó cũng thông báo rõ 

ràng rằng không sử dụng hệ thống truy nguyên trong đó sự truy nguyên theo lô và loạt 

sẽ dẫn đến việc loại bỏ tất cả các sản phẩm cụ thể bị sự cố hoặc rủi ro. Nếu vấn đề 

không thể quy cho một lô hoặc loạt sản phẩm cụ thể thì toàn bộ sản phẩm phải bị loại 

bỏ. Mức độ truy nguyên được thực hiện qua việc đánh số lô và việc định cỡ lô là một 

quyết định cần phải được thực hiện bởi từng hô ̣kinh doanh trong toàn bộ chuỗi cung 

ứng.  

Văn bản pháp luật này nói: "Thực phẩm không an toàn thì không được phép đưa ra thị 

trường. Nếu thực phẩm thuộc một lô hay một loạt nào đó không an toàn thì phải coi 

rằng cả lô hay loạt đó cũng không an toàn, trừ khi theo những đánh giá chi tiết hơn 

không thấy có chứng cớ rằng phần còn lại của lô hoặc loạt đó là không an toàn." 

Điều 17: liên quan đến trách nhiệm và năng lực của người điều hành kinh doanh thực 

phẩm (theo giải thích của sách này - là người hoặc đối tượng pháp lý chịu trách nhiệm 

trong kinh doanh thực phẩm, dưới sự kiểm soát của họ, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu 

của Luật thực phẩm - Chú thích của người dịch) và thức ăn chăn nuôi để đảm bảo rằng thực 

phẩm và thức ăn chăn nuôi thoả mãn các yêu cầu của Châu Âu và kiểm tra rằng các 

yêu cầu đó được đáp ứng tại tất cả các bước sản xuất, chế biến và phân phối theo sự 

kiểm soát của họ. 

Văn bản pháp luật này nêu: "Người điều hành kinh doanh thực phẩm và thức ăn chăn 

nuôi tại tất cả các bước sản xuất, chế biến và phân phối trong phạm vi kiểm soát kinh 
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doanh của mình, cần phải đảm bảo rằng thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi  liên quan 

đến hoạt động của họ, thoả mãn các yêu cầu của luật thực phẩm và phải kiểm tra rằng 

các yêu cầu đó được thoả mãn. 

Các quốc gia thành viên phải đưa luật thực phẩm vào hiệu lực, phải giám sát và kiểm 

tra để người điều hành kinh doanh thực phẩm và thức ăn chăn nuôi thực hiện đầy đủ 

luật thực phẩm tại tất cả các bước sản xuất, chế biến và phân phối. 

Để đạt mục đích này, họ phải duy trì một hệ thống kiểm soát chính thức và các hoạt 

động thích hợp khác, bao gồm thông tin cho công chúng về an toàn và rủi ro của thực 

phẩm và thức ăn chăn nuôi, thanh tra an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi và các 

hoạt động giám sát khác trên tất cả các bước sản xuất, chế biến và phân phối" 

Điều 18: liên quan đến trách nhiệm và năng lực thường xuyên của người điều hành 

kinh doanh thực phẩm và thức ăn chăn nuôi trong việc truy nguyên một bước trước và 

một bước sau. Yêu cầu chính là: mỗi người điều hành kinh doanh phải có khả năng 

phân định tại tất cả các bước của  quá trình, ai (người nào) đã cung cấp cái gì (ví dụ 

thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, động vật để chế biến thực phẩm, hoá chất dự định dùng 

cho thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi) và phải có khả năng phân định sản phẩm của 

họ đã được cung cấp cho ai. 

Người điều hành chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết cho nhà chức trách có 

thẩm quyền theo yêu cầu. 

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi trên thị trường phải được ghi nhãn thích hợp và 

được phân định để tạo thuận lợi cho truy nguyên chúng. 

Văn bản pháp luật này nêu: "Truy nguyên thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và gia súc để 

chế biến thực phẩm và bất kỳ chất nào dự định đưa vào thực phẩm hoặc thức ăn gia 

súc phải được thiết lập tại tất cả các bước sản xuất, chế biến và phân phối. Người điều 

hành kinh doanh thực phẩm và thức ăn chăn nuôi phải có khả năng phân định bất kỳ 

người nào đã cung cấp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, gia súc dùng để chế biến thực 

phẩm hoặc bất kỳ một chất nào dự định dùng cho thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. 

Cuối cùng những người điều hành như vậy phải có các hệ thống và thủ tục cho phép 

sẵn có các thông tin này khi nhà chức trách có thẩm quyền yêu cầu. 
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Người điều hành kinh doanh phải có các hệ thống và thủ tục để phân định các nhà kinh 

doanh khác mà họ cung cấp sản phẩm tới. Thông tin này phải có sẵn để cung cấp cho 

nhà chức trách có thẩm quyền khi họ yêu cầu. 

Thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi bán trên thị trường hoặc sẽ bán trên thị trường 

trong Cộng đồng phải được ghi nhãn thích hợp, hoặc đươc̣ phân định để có thể truy 

nguyên, thông qua tài liệu hoặc thông tin tương ứng, tuân theo các yêu cầu tương ứng 

của các điều khoản cụ thể hơn." 

Điều 19: liên quan đến việc người điều hành kinh doanh thực phẩm và thức ăn chăn 

nuôi phải có các thủ tục đã được chứng minh để quản lý rủi ro, loại bỏ /thu hồi. Các 

yêu cầu chính là: 

1. Mỗi người điều hành thực phẩm phải thiết lập ngay lập tức các thủ tục để loại bỏ 

khỏi thị trường bất kỳ thực phẩm nào (nhập khẩu, sản xuất, gia công chế biến 

hoặc phân phối) không phù hợp với các yêu cầu của Châu Âu và thông báo cho 

các nhà chức trách có thẩm quyền biết. Họ cũng phải thông báo cho người tiêu 

dùng về nguyên nhân của việc loại bỏ và thu hồi các sản phẩm nếu cần thiết. 

2. Mỗi người điều hành kinh doanh chịu trách nhiệm phân phối hoặc bán lẻ phải đề 

xướng các thủ tục loại bỏ khỏi thị trường các sản phẩm không phù hợp với các 

yêu cầu của Châu Âu và phải đóng góp cho sự an toàn của thực phẩm bằng 

cách chuyển giao các thông tin liên quan, hợp tác trong các hoạt động do các 

nhà sản xuất, chế biến hoặc các nhà chức trách có thẩm quyền tiến hành. Họ 

cũng phải thông báo ngay lập tức cho các nhà chức trách có thẩm quyền biết 

nếu thấy hoặc tin rằng một loại thực phẩm trên thị trường có thể tổn hại đến sức 

khoẻ con người. 

Văn bản pháp luật này nêu: "Nếu một người điều hành kinh doanh nghĩ rằng hoặc có lý 

do để tin rằng một thực phẩm đã được nhập khẩu, sản xuất, chế biến hoặc phân phối 

không phù hợp với các yêu cầu an toàn thực phẩm, họ phải triển khai ngay lập tức các 

thủ tục để loại bỏ thực phẩm này khỏi thị trường tại nơi mà thực phẩm này vừa thoát 

khỏi sự kiểm soát của người điều hành kinh doanh thực phẩm trước đó. Ở những nơi 

mà sản phẩm có thể đã đến tay người tiêu dùng, người điều hành phải thông báo một 

cách chính xác và có hiệu quả cho người tiêu dùng nguyên nhân của việc loại bỏ này 
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và khi cần thiết phải thu hồi sản phẩm đã cung cấp khi các biện pháp khác không có 

hiệu quả để bảo vệ sức khoẻ ở mức cao. 

Người điều hành kinh doanh chịu trách nhiệm phân phối hoặc bán lẻ mà không ảnh 

hưởng đến việc bao gói, ghi nhãn, an toàn hoặc tính nguyên vẹn của thực phẩm, trong 

giới hạn các hoạt động tương ứng của mình, phải thiết lập các thủ tục loại bỏ khỏi thị 

trường các sản phẩm không phù hợp với các yêu cầu an toàn thực phẩm và phải tham 

gia đóng góp cho sự an toàn của thực phẩm bằng cách chuyển giao các thông tin có 

liên quan cần thiết để truy nguyên thực phẩm, hợp tác trong các hoạt động do các nhà 

sản xuất, chế biến hoặc các nhà chức trách có thẩm quyền tiến hành. 

Người điều hành kinh doanh thực phẩm phải thông báo ngay lập tức cho nhà chức 

trách có thẩm quyền biết nếu thấy hoặc tin rằng một loại thực phẩm trên thị trường có 

thể tổn hại đến sức khoẻ con người. Người điều hành phải thông báo cho nhà chức 

trách có thẩm quyền hành động phòng ngừa rủi ro cho người tiêu dùng cuối cùng và 

tuân thủ luật quốc gia và quy phạm pháp luật, không được chống lại hoặc không cổ vũ 

bất kỳ người nào không cộng tác với nhà chức trách có thẩm quyền, tại nơi mà có thể 

phòng ngừa, giảm thiểu hoặc hạn chế rủi ro nảy sinh từ thực phẩm. 

Người điều hành kinh doanh thực phẩm phải cộng tác với nhà chức trách có thẩm 

quyền trong các hoạt động tránh hoặc giảm thiểu rủi ro gây ra do thực phẩm mà họ 

cung cấp hoặc đã cung cấp." 

Chú thích quan trọng: 

Văn bản pháp luật này nói về kết quả mà các công ty phải đạt được. Nhưng nó không 

nói bất cứ điều nào về đường lối và cách tiếp cận để đạt được kết quả này. 
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6. TRUY NGUYÊN VÀ CÔNG NGHỆ: QUÁ TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP 

 

Mục tiêu của phần này 

Phần này mô tả các quá trình và tổ chức mà mỗi công ty đáp ứng hiệu quả cho khách 

hàng nên thực hiện để đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh và luật pháp đã được nêu 

ra trong các phần trước. 

Xét các yêu cầu về luật pháp và kinh doanh, việc truy nguyên đầy đủ (toàn phần) của 

hàng hoá cần được thực hiện thông qua việc triển khai một quá trình khép kín, từ công 

nghiệp đầu vào (nguyên liệu thô, thức ăn, đóng gói,...) được sử dụng bởi nhà sản xuất 

cho tới thành phẩm và ngược lại. Mỗi một quá trình nhỏ (công đọan) phải được quản lý 

đúng bởi bộ phận có trách nhiệm đối với công đoạn đó và giao diện giữa các công 

đoạn khác nhau phải được quản lý theo cách cho phép dữ liệu trao đổi trôi chảy theo 

cả hai hướng: một bước tiến và một bước lùi. 

Để đảm bảo độ tin cậy của quá trình này, cần đặt ra các câu hỏi sau đây cho mỗi sự 

liên kết trong chuỗi cung ứng: 

 Chúng ta giao sản phẩm an toàn tới khách hàng và người tiêu dùng như thế 

nào? 

 Hàng hoá nào đã được nhận và hàng hoá nào đã được gửi đi. 

 Hàng hoá đã được nhận từ ai và chúng đã được giao cho ai? 

 Số lô, số seri của hàng hoá nhận được và giao phát . 

Câu trả lời cho các câu hỏi trên có được thông qua: 

 Quản lý  chất lượng.  

 Thủ tục mã hoá và truy nguyên sản phẩm. 

 Tổ chức thực hiện để đảm bảo hiệu quả hoạt động thường xuyên. 

 Thủ tục thu hồi và loại bỏ sản phẩm. 

 Thủ tục quản lý các biến cố/ rủi ro. 
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6.1 Quản lý chất lượng 

Ngày nay, việc sử dụng hệ thống quản lý chất lượng được triển khai đúng đắn và thiết 

kế tốt đã đem lại mức độ an toàn cao cho người tiêu dùng. Quản lý chất lượng là một 

phần chính của việc sản xuất sản phẩm nhãn hiệu riêng và nổi tiếng (successful brand 

and private label product manufacture) và tác động trực tiếp đến sự bền vững của một 

công ty. Mục tiêu chung của tất cả những điều nêu trên là sản xuất và phân phối sản 

phẩm an toàn. Đạt được mức độ an toàn sản phẩm cao và ổn định đòi hỏi các biện 

pháp đảm bảo chất lượng cao và kiểm soát một cách liên tục. 

Bộ các tiêu chuẩn ISO 9001-9004 và quá trình phân tích Hazard và điểm kiểm soát cốt 

lõi (HACCP) cùng với các tiêu chuẩn khác là một cơ sở đã được công nhận để triển 

khai một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tất cả các loại hình và quy mô công 

ty trong thị trường FMCG. 

6.2 Thủ tục phân định và truy nguyên sản phẩm 

Mục tiêu của phần dưới đây là miêu tả quá trình truy nguyên sản phẩm dựa trên: 

 Sự phân định duy nhất các công ty liên quan. 

 Sự phân định đơn nhất các sản phẩm (đơn vị tiêu dùng). 

 Sự phân định đơn nhất đơn vị giao nhận (thùng, côngtenơ …). 

 Luồng thông tin và dữ liệu. 

Khuyến nghị một phương pháp tiếp cận trao đổi hợp tác bao gồm đối thoại giữa các 

bên trong chuỗi cung ứng và sử dụng một ngôn ngữ kinh doanh chung. 

Sử dụng tiêu chuẩn GS1 cho việc phân định các bên thương mại (mã toàn cầu phân 

định địa điểm), sản phẩm (mã toàn cầu phân điṇh thương phẩm) và đơn vị giao nhận 

(Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri) cùng với sử dụng tiêu chuẩn về các gói tin điện 

tử cho trao đổi dữ liệu điện tử  (EDI) để truyền các thông tin (EANCOM) là giải pháp 

được đề xuất. 

Phần này nhấn mạnh sự cần thiết việc triển khai đồng bộ các tiêu chuẩn GS1 và 

ngôn ngữ EANCOM cho gói tin điện tử như là một mục tiêu tự nguyện trong 

tương lai đối với tất cả các công ty quy mô lớn và nhỏ trong tương lai. 
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6.2.1 Định nghĩa truy nguyên   

Khái niệm truy nguyên có thể khác nhau giữa đối tượng này với đối tượng khác phụ 

thuộc vào hoạt động kinh doanh, vị trí theo thứ tự trong chuỗi cung ứng đầu chuỗi hay 

cuối chuỗi và pháp luật áp dụng.  

Trong hướng dẫn thực hành tốt nhất của Châu Âu này sử dụng định nghĩa được thiết 

lập bởi luật thực phẩm chung Châu Âu bởi vì nó áp dụng đối với tất cả các công ty liên 

quan đến chuỗi cung ứng thực phẩm và có thể cũng liên quan tới các nhà sản xuất phi 

thực phẩm. 

“Truy nguyên là khả năng truy tìm và theo dõi thực phẩm, thức ăn, động vật chế biến 

thành thực phẩm, chất được dự định đưa vào trong thực phẩm hoặc thức ăn thông qua 

tất cả các giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối.” 

Theo định nghĩa này, chúng ta hiểu truy nguyên là một quy trình cung ứng khép kín, ở 

đó các công ty khác nhau phối hợp để tối ưu hoá các giao diện được xác định bởi các 

hướng khác nhau, các vùng và các công đoạn của nó. Bởi vậy, chúng ta tin tưởng rằng 

đó là cách đáp ứng sự mong đợi của người tiêu dùng về mặt an toàn và chất lượng 

của sản phẩm. Truy nguyên là một quy trình khép kín 

6.2.1.1. Hướng và Vùng của quá trình truy nguyên 

Quá trình truy nguyên có thể chia thành hai hướng khác biệt: a) truy tìm về phía trước 

hay truy nguyên hướng lên. b) Truy tìm trở lại hay truy nguyên hướng xuống.  

Hai hướng này liên quan tới ba vùng khác nhau: đầu, nội bộ và cuối chuỗi. Đầu chuỗi 

và cuối chuỗi là tuỳ thuộc vào vị trí của người vận hành trong chuỗi cung ứng. 

 Truy tìm (Tracking) là khả năng định vị sản phẩm dựa vào tiêu chí cụ thể bất kỳ 

nó ở tại điểm nào của chuỗi cung ứng. Đây là đặc điểm then chốt của bất kỳ hệ 

thống truy nguyên nào bởi vì các công ty phải có khả năng phân định và định vị 

sản phẩm của họ trong chuỗi cung ứng để loại bỏ hoặc thu hồi chúng khi cần 

(nguyên tắc pháp lý một bước về phía trước). 

 Truy nguyên (Tracing) là khả năng phân định nguồn gốc và các đặc tính của một 

sản phẩm dựa vào tiêu chí đã được xác định trên mỗi điểm của chuỗi cung ứng. 

Đây là tiêu chuẩn đặc biệt then chốt của hệ thống truy nguyên bởi vì các công ty 

phải có khả năng xác định được sự phân định hoặc nguồn gốc của sản phẩm 
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nhận được một cách nhanh chóng và chính xác khi cần (nguyên tắc pháp lý một 

bước về phía sau). 

 Vùng đầu chuỗi bao phủ phần đầu của chuỗi cung ứng. Nó bao gồm nhà sản 

xuất vật liệu thô (công nghiệp đầu vào), thành phần, đóng gói và tất cả các nhà 

cung cấp trung gian cho tới khi hàng hoá đến với công ty. 

 Vùng nội bộ bao gồm tất cả các bước dưới sự kiểm soát của từng người vận 

hành. Mặc dù khía cạnh này không được đề cập cụ thể trong tài liệu này, quan 

trọng là nó liên kết vùng đầu chuỗi và cuối chuỗi. 

 Vùng cuối chuỗi là phần cuối cùng của chuỗi cung ứng. Nó bắt đầu từ nhà sản 

xuất sản phẩm cuối cùng (bao gồm cả nhà đồng đóng gói), các nhà cung cấp 

dịch vụ giao nhận, các trung tâm phân phối và kết thúc tại điểm bán lẻ. 

6.2.1.2 Truy nguyên công đoạn  

Quá trình truy nguyên bao gồm việc triển khai của ba công đoạn chính: 

1. Phân định đơn nhất và ghi nhãn tất cả các sản phẩm tại nguồn. 

2. Thu nhận dữ liệu, ghi và quản lý sự liên kết trong chuỗi cung ứng sao cho các 

thông tin liên quan bất kỳ có thể được lấy ra khi cần một cách nhanh chóng và 

chính xác (ví dụ quét mã vạch và trao đổi dữ liệu điện tử). 

3. Kết nối dữ liệu truy nguyên đã được xác định dọc theo chuỗi cung ứng để tạo 

điều kiện loại bỏ và thu hồi sản phẩm nhanh chóng và chính xác. 

6.2.2 Nguyên tắc hướng dẫn loại bỏ 

Các yếu tố cơ bản đưới đây cần được xem xét như các nguyên tắc hướng dẫn chung 

mà mỗi người vận hành chuỗi cung ứng phải áp dụng: 

 Hệ thống truy nguyên và các thủ tục phải phục vụ mục đích đáp ứng các yêu cầu 

pháp lý bằng cách cung cấp sự truy cập tới các thông tin truy nguyên sản phẩm 

có liên quan và cung cấp khả năng định vị và loại bỏ sản phẩm khỏi thị trường 

khi có rủi ro liên quan đến sức khoẻ cộng đồng. 

 Hệ thống quản lý truy nguyên phải dựa trên tiêu chuẩn được đồng ý chung để 

đảm bảo luồng thông tin nhanh chóng và chính xác đáp ứng quá trình truy 



 27 

nguyên và truyền dữ liệu. Tiêu chuẩn GS1 được khuyến nghị áp dụng ở đây là 

tốt nhất. 

 Mỗi nhà vận hành tự do quyết định cách triển khai hệ thống truy nguyên nội bộ 

của mình một khi anh ta có thể nhận được, xử lý và truyền thông tin và dữ liệu 

cần thiết tới các đối tác thương mại phía trước hoặc phía sau anh ta bằng một 

phương pháp chính xác và kịp thời. Điều này ngụ ý rằng tài liệu và luồng thông 

tin không nhất thiết dựa vào các gói tin trao đổi dữ liệu điện tử. Các hướng dẫn 

sử dụng trên giấy có thể cung cấp các giải pháp và kết quả tương tự được mô tả 

trong chương này. Ưu điểm của việc quản lý dữ liệu bằng máy tính là một tiềm 

năng để có tốc độ đáp ứng (phản ứng) cao hơn khi tìm kiếm các thông tin liên 

quan. 

6.2.3  Nguyên tắc truy nguyên, các công nghệ tạo thuận lợi và  tiêu chuẩn GS1 

Theo quan điểm quản lý thông tin, việc triển khai một hệ thống truy nguyên trong một 

chuỗi cung ứng đòi hỏi tất cả các bên liên quan phải gắn kết một cách có hệ thống 

luồng nguyên liệu, sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng với luồng thông tin về 

chúng. 

Điều đó yêu cầu một cách nhìn thuộc chính chuỗi cung ứng, đạt được tốt nhất bằng 

cách sử dụng một ngôn ngữ thương mại chung - Tiêu chuẩn GS1. Với tính toàn cầu 

của tiêu chuẩn GS1 và sự chấp nhận rộng rãi của người tiêu dùng, nhà kinh doanh và 

chính phủ đã làm cho tiêu chuẩn này thành sự lựa chọn duy nhất do chúng đưa ra một 

sự đáp ứng thích hợp yêu cầu của hệ thống truy nguyên. 

Để hỗ trợ cho người cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất và nhà bán lẻ, GS1 quốc tế 

đã xác định các nguyên tắc truy nguyên chính và xây dựng một mạng lưới liên kết 

chúng làm cơ sở cho các công nghệ và các tiêu chuẩn GS1 liên quan. Bốn nguyên tắc 

truy nguyên chính là: 

1. Phân định đơn nhất sản phẩm, đơn vị giao nhận và địa điểm. 

2. Thu nhận và ghi dữ liệu truy nguyên. 

3. Quản lý các mối liên kết và sự truy hồi các dữ liệu truy nguyên. 

4. Truyền dữ liệu truy nguyên. 
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6.2.4  Phân định đơn nhất 

Bất kỳ thương phẩm và/hoặc địa điểm nào cần được truy tìm hoặc nhận dạng phải có 

một sự phân định đơn nhất. Số phân định đơn toàn cầu GS1 là chìa khoá cho phép 

truy cập tới tất cả các dữ liệu có được về lịch sử, ứng dụng hoặc địa điểm của nó. Số 

phân định đơn nhất toàn cầu GS1 là nền tảng cho cả hệ thống phân định bằng tay và 

tự động. Tiêu chuẩn ứng dụng GS1 được mô tả như sau: 

6.2.4.1  Phân định địa điểm 

Mã số toàn cầu phân điṇh địa điểm của GS1 (GLN) cho phép phân định rõ ràng đơn 

nhất thực thể về vật lý, chức năng hoặc luật pháp, chẳng hạn như nhà kho, nơi đỗ 

phương tiện vận tải, phòng ban công ty… Mối quan hệ thương mại có thể liên quan 

đến một số công ty khác nhau, mỗi công ty liên quan đến một số bộ phận và thực thể 

chức năng. Đối với mục đích truy nguyên, các bên thương mại nên phân định tất cả 

các địa điểm và thực thể chức năng liên quan. 

Quy tắc kinh doanh chính 

Phân định địa điểm đơn nhất được đảm bảo thông qua sự phân bổ mã số địa điểm 

toàn cầu GS1 – GLN cho mỗi địa điểm và thực thể chức năng. 

6.2.4.2 Phân định sản phẩm (thương phẩm) 

Thương phẩm là một sản phẩm hoặc một dịch vụ mà đối với nó có nhu cầu cần lấy ra 

thông tin đã được xác định trước và nó có thể được định giá, đặt hàng hoặc được ghi 

hoá đơn tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi cung ứng. Nó bao gồm các vật phẩm riêng và 

dạng bao gói bán khác nhau của chúng, ví dụ một chai nước, một hộp carton 12 chai, 

một thùng 48 hộp carton. 

Quy định chung đối với mã số GS1 là chủ nhãn của sản phẩm sẽ phân bổ mã số 

thương phẩm toàn cầu (GTIN). 

Mã thương phẩm toàn cầu có thể được mã hoá dưới dạng mã vạch EAN/UCC (trên 

bất kỳ vật phẩm nào đi qua điểm bán lẻ), loại mã vac̣h GS1-128 (trên bất kỳ vật phẩm 

không đi qua điểm bán lẻ) và /hoặc được sử dụng trong gói tin EANCOM và gói tin 

GS1 XML. Truy nguyên không thể thực hiện được nếu thiếu sự kết hợp của số seri 

hoặc số lô với mã GTIN ở mức độ đơn vị tiêu dùng. 
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Nguyên tắc kinh doanh chính: 

Phân định sản phẩm đơn nhất được đảm bảo thông qua sự phân bổ mã thương phẩm 

toàn cầu GTIN của hệ thống GS1 cho mỗi sản phẩm (đơn vị tiêu dùng). Với mục đích 

truy nguyên, mã thương phẩm toàn cầu phải được kết hợp cùng với số xêri hoặc số lô 

để phân định vật phẩm cụ thể. Thông tin này phải được hiển thị ít nhất dưới dạng người 

có thể đọc được. Xin lưu ý phân định đơn nhất có thể ở dạng người đọc được hoặc ở 

dạng kết hợp mẫu người đọc được và mã vạch. 

6.2.4.3 Phân định theo xêri 

Việc đánh số xêri tạo khả năng truy tìm hoặc đánh dấu một sản phẩm riêng biệt bằng 

cách sử dụng một số xêri cụ thể. Nó phải đơn nhất để tham chiếu cho một sản phẩm 

(GTIN). Trong định nghĩa phân định phải bao gồm các thuộc tính liên quan của mỗi sản 

phẩm cụ thể. 

Số xêri được phân bổ bởi người gia công, sản xuất hoặc đóng gói và không được sử 

dụng hai lần trong suốt chu kỳ sống của thương phẩm. Trong trường hợp nhà phân 

phối, khi nhiều công ty sản xuất cùng một loại thương phẩm (phân định với cùng mã 

GTIN) thì cần hết sức cẩn thận để tránh sự nhập nhằng (trùng) số xêri. 

Dựa vào quả đánh giá sự rủi ro, mã xêri cho sản phẩm hầu hết được sử dụng cho sản 

phẩm phi thực phẩm. Số xêri có thể được dùng như một bộ mã phụ cho số lô. Nó dùng 

để loại bỏ và thu hồi có mục đích các đơn vị sản phẩm cụ thể hơn là cả một lô sản 

phẩm.  

Nguyên tắc kinh doanh chính 

Truy nguyên theo xêri được thực hiện thông qua sự phân bổ mã thương phẩm toàn cầu 

GTIN và số xêri cho mỗi sản phẩm (đơn vị tiêu dùng). 

6.2.4.4 Phân định theo lô 

Một lô bao gồm các sản phẩm có (trải qua) cùng một quá trình chuyển hoá. Nó là 

lượng của một sản phẩm cụ thể được sản xuất, đong hoặc đóng gói trong điều kiện 

như nhau và liên quan đến một quyết định bán (xuất xưởng) riêng. Lô có các đặc tính 

về chất lượng giống nhau (ví dụ chu kỳ khử trùng). 

Mã lô là một số được phân bổ đến mỗi lô nhất định. Nó liên kết sản phẩm (ví dụ cái gì) 

với mọi thông tin liên đới liên quan tới việc sản xuất ra lô đó (ví dụ: ở đâu, khi nào, như 
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thế nào…). Bởi vậy nó là yếu tố chính để đạt được sự truy nguyên toàn bộ một cách 

hiệu quả (ngược xuôi và nội bộ). 

Phân định lô được dùng cho sản phẩm được sản xuất hàng loạt, với cùng một số lô đối 

với một đợt sản xuất cụ thể. Do đó, nó phải rõ ràng để tham chiếu cho thương phẩm 

như nhau (mã GTIN) trong mọi nhà máy của nhà cung cấp, nơi có một số địa điểm sản 

xuất. Về nhãn của nhà sản xuất, khi nhiều công ty sản xuất cùng một loại thương phẩm 

(phân định bởi cùng mã GTIN), thì cần hết sức thận trọng để tránh sự nhập nhằng 

(trùng) số lô. 

Mỗi công ty có trách nhiệm thiết lập quy định và chuẩn số lô của họ: kích cỡ, mã hoá, 

lưu giữ … . 

Nguyên tắc kinh doanh chính: 

1. Truy nguyên số lô được đảm bảo thông qua việc phân bổ mã thương phẩm toàn 

cầu GTIN và số lô đối với mỗi sản phẩm (ví dụ đơn vị tiêu dùng). 

2. Tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi cung ứng, sản phẩm cần phải gắn mã số lô. 

3.  Trong khi tiêu chuẩn GS1 cho phép đối với chiều dài mã lô lên đến 20 ký tự, để 

thuận tiện mã lô khuyên dùng là tối đa 10 ký tự.  

4. Không bao giờ giải thích mã lô. Đối với một sản phẩm nhất định (cụ thể), số lô 

phải duy trì không đổi dọc suốt chuỗi cung ứng và không được “điều chỉnh” hoặc 

thay đổi để phù hợp với các qui tắc nội bộ hoặc khắc phục các hạn chế của hệ 

thống trước đó. 

5. Hạn sử dụng tốt nhất “Best Before Date” và hạn sử dụng “Use by Date” thường 

không được dùng cho mục đích truy nguyên vì chúng có thể không mang cùng 

thông tin như số lô. 

6.2.4.5 Phân định theo hệ thống cấp bậc của sản phẩm 

Trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và cụ thể trong ngành FMCG, các mức đóng gói khác 

nhau được thể hiện theo một cấp bậc, được gọi là cấp bậc sản phẩm, từ đơn vị đóng 

gói nhỏ nhất một người tiêu dùng có thể mua đến đơn vị lớn nhất, được dùng để vận 

chuyển (thường là pallet). 

Nguyên tắc kinh doanh chính: 
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1. Mã thương phẩm toàn cầu cần được phân bổ theo một trong ba mức của cấp 

bậc sản phẩm, đó là: đơn vị tiêu dùng, đơn vị thương phẩm và thùng, nếu thùng 

được định giá, đặt hàng hoặc được viết hoá đơn tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi 

cung cấp, nói cách khác, nếu thùng cũng được xem như đơn vị thương phẩm.  

2. Khi phân bổ mã thương phẩm toàn cầu cho bất kỳ mức nào của cấp bậc sản 

phẩm, công ty nên phân bổ với việc tuân thủ đầy đủ các Quy định phân bổ mã 

thương phẩm toàn cầu - GS1, theo sự thống nhất trong tổ chức GCI. 

6.2.4.6 Phân định đơn vị giao nhận (Pallet) 

Một đơn vị giao nhận là một vật phẩm cần được quản lý dọc theo chuỗi cung ứng của 

bất kỳ khối hàng nào đang được vận chuyển và/hoặc lưu kho. Nó được phân định 

bằng mã côngtennơ vận chuyển theo xêri (SSCC) và bao gồm các thương phẩm 

(được phân định bằng mã GTIN), được vận chuyển và/hoặc được lưu giữ cùng nhau. 

Nguyên tắc kinh doanh chính: 

Phân định và truy nguyên đơn vị giao nhận (pallet) được thực hiện thông qua sự phân 

bổ mã côngtenơ vận chuyển theo xêri – SSCC. 

Vì mã côngtenơ vận chuyển theo xêri phân định thùng đơn vị giao nhận trên phạm vi 

toàn cầu một cách rõ ràng nên việc đánh mã côngtenơ vận chuyển theo xêri tại nguồn  

khi đơn vị giao nhận được tạo ra là vô cùng quan trọng. 

 Tại điểm cuối của dây chuyền sản xuất. 

 Trong vùng nâng chuyển của kho khi chuẩn bị giao nhận. 

Nguyên tắc kinh doanh chính: 

Bất kỳ đơn vị giao nhận nào, không phụ thuộc vào kiểu của chúng (hỗn hợp hay đồng 

nhất) cần mang một mã côngtenơ vâṇ chuyển theo xêri phân bổ tại nguồn. Bất kỳ khi 

nào một đơn vị giao nhận mới được tạo ra cũng phải phân bổ cho nó một mã SSCC 

mới. 

Cùng với sự phân định sản phẩm theo cấp bậc sản phẩm, việc phân biệt giữa đơn vị 

giao nhận đồng nhất hay đơn vị giao nhận hỗn hợp là hết sức quan trọng. Chúng ta 

định nghĩa chúng như sau: 
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 Một thùng đựng một lô sản phẩm đồng nhất bao gồm các sản phẩm giống hệt 

nhau có nguồn gốc từ cùng một lô (cùng mã thương phẩm toàn cầu và số lô) 

 Thùng đựng nhiều lô sản phẩm đồng nhất bao gồm các sản phẩm giống hệt 

nhau có nguồn gốc từ ít nhất 2 lô có mã số khác nhau (cùng mã thương phẩm 

toàn cầu nhưng khác số lô). Trong tài liệu này thùng nhiều lô đồng nhất được 

xem xét như một thùng hỗn hợp. 

 Thùng hỗn hợp bao gồm một hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau có nguồn gốc 

từ nhiều lô khác nhau (có mã GTIN và số lô khác nhau). Nguyên nhân là do nhãn 

mã GS1-128 không thể thể hiện nhiều hơn một số lô được mã vạch hoá. 

Chú ý: 

Về lý thuyết và ở điều kiện lý tưởng, số lô phải được in cho mỗi cấp bậc sản phẩm. Tuy 

nhiên, trong môi trường thực tế việc này phụ thuộc vào các hoạt động thuộc ngành, và 

không phải lúc nào cũng khả thi và hiện thực do độ phức tạp của các hệ thống khác 

nhau được xem xét, hoặc khi xét đến chi phí và lợi ích. 

Bức tranh trên chỉ là minh hoạ. Nó không bắt buộc để có được mã vạch cho số lô trên 

mỗi đơn vị mua bán. Mặc dù vậy, với mục đích truy nguyên, nó được khuyên dùng nơi 

thích hợp và có thể để truy tìm mã lô trong hệ thống truy nguyên. 

Mã SSCC là đơn nhất toàn cầu đối với mỗi pallet (đơn vị giao nhận) cụ thể và thường 

liên kết với sự phân định đơn nhất toàn cầu của sản phẩm chứa bên trong (thương 

phẩm) thông qua mã thương phẩm toàn cầu, số lô, địa điểm sản xuất và/ hoặc địa 

điểm lưu giữ ban đầu của chúng thông qua mã địa điểm toàn cầu. Tất cả các bên trong 

chuỗi cung cấp có thể dùng nó như một số tham chiếu để truy nhập các thông tin liên 

quan được lưu giữ trong máy tính. 

Mã SSCC của thùng đựng một lô sản phẩm đồng nhất có thể được liên kết (trong hệ 

thống truy nguyên) với: 

 Mã GTIN của sản phẩm chứa trong pallet và số lượng của chúng 

 Số lô của pallet 

 Ngày vận chuyển 

 Địa điểm khởi hành (vận chuyển) từ 

 Địa điểm (vận chuyển) đến, tại thời điểm vận chuyển. 
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Mã SSCC của thùng đựng nhiều lô sản phẩm đồng nhất và thùng hỗn hợp được liên 

kết (trong hệ thống truy nguyên) với: 

 Mã GTIN của sản phẩm chứa trong pallet 

 Đối với mỗi GTIN: số lô của sản phẩm và số lượng 

 Ngày vận chuyển 

 Địa điểm khởi hành (Vận chuyển từ) 

 Địa điểm đến (vận chuyển đến), tại thời điểm vận chuyển. 

Nhãn giao nhận GS1 được sử dụng để phân định pallet (đơn vị giao nhận) chứa 

thương phẩm. Nó phân định duy nhất đơn vị giao nhận cho mục đích quản lý và giao 

nhận, cung cấp sự phân định vật phẩm cho đơn vị hoặc nội dung của nó cùng với các 

thông tin thuộc tính bổ sung dưới dạng máy có thể đọc được. 

Thông tin thuộc tính là bất kỳ thông tin thay đổi nào được yêu cầu thêm ngoài phân 

định thương phẩm (GTIN) hoặc đơn vị giao nhận (SSCC). Trong hệ thống GS1 thông 

tin này được thể hiện bằng số phân định ứng dụng GS1 (AI). Chúng được mã hoá 

thành mã vạch theo bộ mã GS1-128. 

Quy tắc kinh doanh chính: 

1. Thùng đựng phải được phân định bằng một mã SSCC và gắn trên nhãn giao 

nhận GS1. 

2. Đảm bảo tính nguyên vẹn của sản phẩm: tại mỗi giai đoạn của chuỗi cung cấp, 

tất cả các thông tin truy nguyên được in trên phương tiện đóng gói bởi nhà sản 

xuất và liên quan đến quá trình/ sự hoạt động của chuỗi cung cấp tương ứng 

phải được giữ nguyên trên phương tiện đóng gói cho tới khi kết thúc giai 

đoạn/quá trình này. 

6.2.5 Thu nhận và ghi dữ liệu 

Truy nguyên đòi hỏi dữ liệu xác định trước được thu nhận và ghi laị trong suốt chuỗi 

cung cấp. 

Nên nhớ rằng thông tin truy nguyên, chẳng hạn mã SSCC, phải được chia sẻ (thông 

báo cho nhau) giữa các đối tác và /hoặc lưu bởi mỗi bên thương mại bất kỳ khi nào liên 

quan và có thể. Đối với các công ty quy mô nhỏ hơn có khối lượng thương mại nhỏ 
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hơn và quá trình kinh doanh ít phức tạp hơn, thu nhận dữ liệu thông qua tài liệu sổ 

sách thông thường sử dụng cách tiếp cận truyền thống (hồ sơ, thư mục) có thể là một 

giải pháp chức năng chấp nhận được. 

Mặc dù vậy, đối với các công ty lớn cũng như công ty nhỏ, công nghệ tạo thuận lợi 

được khuyến khích sử dụng là thu nhận dữ liệu tự động (ADC). 

Mã vạch GS1 có thể mã hóa tất cả chìa khoá phân định GS1 đã mô tả trong phần 

trước. Tại mỗi bước của chuỗi cung cấp, mã vạch có thể được quét và dữ liệu truy 

nguyên có thể được lưu và xử lý kịp thời bởi phần mềm ứng dụng. 

Bằng cách sử dụng phân định và thu nhận tự động đơn nhất, có thể đạt được sự chính 

xác và tốc độ ghi, lưu và phục hồi dữ liệu ở mữc độ cao nhất trong suốt chuỗi cung 

cấp. Tiêu chuẩn áp dụng GS1 gồm: 

 Mã vạch EAN/UPC 

 Mã vạch GS1-128. 

Phân định bằng tần số radio (RFID) là một công nghệ đang phát triển, sử dụng nhãn 

điện tử để phân định sản phẩm (thương phẩm), thùng (đơn vị giao nhận) và/hoặc tài 

sản trả lại thông qua chuỗi cung cấp. Triển khai tiêu chuẩn hoá GS1 trên lĩnh vực RFID 

đã được biết đến trên thế giới như Mạng mã điện tử sản phẩm (EPC). 

RFID có thể đóng góp vào việc cải tiến quá trình truy nguyên trong một thời gian trung 

bình và lâu dài khi tiêu chuẩn ngành được xây dựng và triển khai đầy đủ. 

Quy tắc kinh doanh chính: 

Sản phẩm, nhóm các thương phẩm chuẩn và thùng đựng được phân định bằng tiêu 

chuẩn ứng dụng GS1 (GTIN, SSCC, AI) phải được mã hoá bằng mã vạch tương ứng 

của GS1. 

6.2.6 Truy nguyên liên kết sự quản lý và phục hồi. 

Trong phần lớn các chuỗi cung ứng, sản phẩm được truy tìm và nhận biết bởi số lô sản 

xuất của nó, trải qua sự biến đổi tương tự nhau (quá trình sản xuất) và cùng được lưu 

kho, vận chuyển (quá trình phân phối). 

Có thể sử dụng tiêu chuẩn GS1 để phân định vị trí (GLN), đơn vị giao nhận (SSCC), lô 

sản xuất (AI 10) và đơn vị tiêu thụ (GTIN) trong một môi trường sản xuất. 
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Việc quản lý sự phân định trong môi trường sản xuất được đặc trưng bởi: 

a) Nhiều địa điểm nhà cung cấp (GLN 1-3), gửi các thùng nguyên vật liệu (SSCC 1-

4). 

b) Tại điểm tiếp nhận, nguyên vật liệu được lưu kho và/hoặc sắp xếp cho quá trình 

sản xuất. 

c) Tại điểm sản xuất (GLN 4), đơn vị tiêu thụ (GTIN 1) được sản xuất trong các lô 

riêng biệt (mỗi đơn vị tiêu thụ có số lô khác nhau). 

d) Trong bước đóng gói, đơn vị tiêu thụ (GTIN 1 và số lô của nó) được đóng gói 

thành một đơn vị nhóm chuẩn. 

e) Trong hai bước tiếp theo lưu giữ và chuẩn bị vận chuyển, thùng được tạo ra 

(SSCC 5-7) và được gửi đến nơi tiêu thụ. (GLN 5-6). 

Quy tắc kinh doanh chính: 

1. Tiếp nhận: Mã SSCC của một thùng đang tới được lưu và liên kết với mã GLN 

của người cung cấp. Mỗi khi thùng được di chuyển, mã SSCC của nó được ghi 

và liên kết với mã GLN của vị trí mới của nó (ví dụ để lưu hoặc sản xuất). 

2. Sản xuất: Trong điều kiện lý tưởng, mã SSCC của thùng và /hoặc GTIN cộng với 

số lô của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất được ghi và liên kết 

với mã GTIN của sản phẩm và lô sản xuất của nó. Tại điểm kết thúc của quá 

trình sản xuất, nhóm các thương phẩm chuẩn được tạo ra từ các sản phẩm đơn 

lẻ. Mã GTIN mới được phân bổ và liên kết với mã số lô sản xuất. 

3. Đóng gói, lưu kho và vận chuyển: Mã GTIN của nhóm thương phẩm chuẩn 

được liên kết với mã SSCC của thùng chứa chúng. Mã SSCC của một thùng xuất 

ra nước ngoài được liên kết với mã GLN của nơi nó đến qua việc quét mã. Mã 

GLN của nơi đến không nhất thiết phải hiển thị trên nhãn. 

Có thể sử dụng tiêu chuẩn GS1 để phân định địa điểm (GLN) và đơn vị giao nhận 

(SSCC) trong môi trường phân phối. Nó được đặc trưng bởi: 

a) Nhiều địa điểm của nhà cung cấp (phân định bằng GLN 1-3), gửi thùng sản 

phẩm cuối cùng (phân định bằng SSCC 1-4). 
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b) Tại điểm tiếp nhận của trung tâm phân phối (GLN 4), thùng được lưu và được 

đưa tới bộ phận nâng chuyển (bốc xếp). 

c) Trong bước nâng chuyển, đơn hàng được hoàn thành bằng việc vận chuyển 

thùng đồng nhất, cross docking hoặc tạo ra thùng hỗn hợp. Chúng được vận 

chuyển theo hướng không đổi (thùng đồng nhất được phân định bởi một mã 

SSCC 1) hoặc được tạo mới (thùng hỗn hợp được phân định bởi mã SSCC 5-7) 

với sản phẩm có nguồn gốc từ các thùng khác nhau (SSCC 2-4). 

d) Ở hai bước cuối cùng - lưu kho và chuẩn bị vận chuyển, cả thùng đồng nhất 

(SSCC 1) và hỗn hợp (SSCC 5-7) được vận chuyển đến đích là khách hàng/ 

điểm bán (phân định bằng mã GLN 5-6). 

Quy tắc kinh doanh chính: - Môi trường phân phối. 

1. Tiếp nhận: Mã SSCC cho thùng đang tới được ghi và liên kết với mã GLN của 

nhà cung cấp. Mỗi khi thùng di chuyển, mã SSCC của nó được ghi và liên kết với 

mã GLN của địa điểm mới tới của thùng (ví dụ tới kho, bốc xếp hoặc phân phối). 

2. Bốc xếp và phân phối 

a) Mã SSCC của một thùng không thay đổi được vận chuyển trong quá trình phân 

phối từ vùng lưu kho hoặc cross – docked không cần bất kỳ sự lưu kho nào được 

ghi và liên kết với mã GLN điểm đến của nó. 

b) Một thùng mới được tạo ra có chứa các nhóm thương phẩm chuẩn có nguồn gốc 

từ các thùng khác nhau. Trong trường hợp này một mã SSCC mới được phân bổ 

cho nó và liên kết với mã SSCC của tất cả các thùng khác đã được sử dụng để 

tạo ra nó và/hoặc, nếu có thể được, mã GTIN và số lô của nhóm thương phẩm 

chuẩn đã được sử dụng. Nó có thể tạo ra nhu cầu cho một nỗ lực đáng kể và có 

thể giải quyết thông qua việc áp dụng khung thời gian “time window”, xác định 

bởi công ty, khi một sản phẩm được đóng gói. Thùng mới tạo ra trong suốt khung 

thời gian này có thể liên kết với thùng sử dụng trong cùng khung thời gian. Mã 

SSCC được ghi và liên kết với mã GLN của địa điểm nó đến. 

Khả năng tìm lại (phục hồi) dữ liệu truy nguyên một cách nhanh chóng, chính xác suốt 

chuỗi cung cấp là rất quan trọng. Điều này đòi hỏi quản lý sự liên kết liên tục giữa cái 

nhận được, sản xuất, đóng gói, lưu kho và vận chuyển dọc suốt chuỗi cung cấp. 
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Nếu một trong các bên đối tác của chuỗi cung cấp không quản lý được chuỗi liên kết 

này, nó sẽ dẫn tới sự chia cắt của chuỗi thông tin và sự mất mát tiếp sau của truy 

nguyên. Không thể truy nguyên đầy đủ sản phẩm nếu không phân định sản phẩm 

chính xác trong tất cả các dạng thức của chúng tại các điểm khác nhau của chuỗi cung 

cấp. 

Quy tắc kinh doanh chính: 

Để tạo điều kiện cho sự liên kết dữ liệu truy nguyên tại các điểm khác nhau trong chuỗi 

cung ứng, nên phân định:  

 Đơn vị tiêu thụ với mã GTIN, số lô của chúng và, nếu có thể hạn sử dụng tốt nhất 

hoặc hạn sử dụng. 

 Nhóm thương phẩm chuẩn với mã GTIN, số lô và, nếu có thể hạn sử dụng tốt 

nhất hoặc hạn sử dụng. 

 Thùng với nhãn giao nhận GS1, nơi các thông tin kèm theo được mã bằng mã 

vạch GS1-128 với số phân định GS1 (AI). 

6.2.7 Truyền dữ liệu 

Điểm chủ yếu của một hệ thống truy nguyên là sự trao đổi thông tin. Truy nguyên đòi 

hỏi sự liên kết giữa luồng chuyển động vật chất của sản phẩm với luồng thông tin về 

chúng. 

Để đảm bảo sự liên tục của luồng thông tin, mỗi người trong chuỗi cung cấp phải thông 

báo dữ liệu truy nguyên đã xác định trước đó cho người tiếp theo để người tiếp theo có 

thể áp dụng các nguyên tắc truy nguyên. Điều này có thể đạt được thông qua các 

phương tiện truyền thống (ghi chú vận chuyển) kết hợp với số phân định (chẳng hạn 

nhãn giao nhận GS1-128 ) đã mô tả ở trên. Bởi vậy trong chương này, tất cả các lĩnh 

vực liên quan đến gói tin trao đổi dữ liệu điện tử, chẳng hạn Despatch Advice 

(DESADV), cũng có thể đọc được như thông tin ghi trên giấy như ghi chú vận chuyển . 

Công nghệ tạo thuận lợi được khuyến nghị bởi tổ chức ECR là trao đổi dữ liệu điện tử 

(EDI), ở đó độ chính xác và tốc độ được các công ty liên quan đánh giá là quan trọng 

tùy thuộc quy mô, khối lượng thương mại và độ phức tạp kinh doanh của nó. 

Việc sử dụng nhãn giao nhận GS1 được khuyến nghị với tất cả các đối tác trong chuỗi 

cung ứng mong muốn truyền thông tin truy nguyên liên quan đến thùng (đơn vị giao 
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nhận) mà không phải phụ thuộc vào các yếu tố công nghệ. Nhãn giao nhận GS1 cũng 

cung cấp một liên kết giữa luồng chuyển động vật chất của sản phẩm và luồng điện tử 

của thông tin về sản phẩm. Tiêu chuẩn ứng dụng GS1 là: 

 EANCOM(R) 

EANCOM(R) là một bộ con của ngôn ngữ EDIFACT (Trao đổi dữ liệu điện tử  cho quản 

trị, thương mại và vận chuyển) của Liên hợp quốc. Một số gói tin của EANCOM liên 

quan cụ thể đến truy nguyên, ví dụ, Despatch Advice (DESADV), Receiving Advice 

(RECADV), Trạng thái vận chuyển (IFTSTA), và tóm tắt vận chuyển (IFTSUM). 

 GS1 XML 

Hệ thống GS1 bao gồm một bộ tiêu chuẩn B2B toàn cầu, dựa trên bộ chính của giản 

đồ XML, được chia sẻ qua tất cả các ngành và có thể được mở rộng để đáp ứng nhu 

cầu của ngành đặc biệt nào đó. Giản đồ GS1 XML dựa vào yêu cầu kinh doanh, được 

ghi lại như mô hình quá trình kinh doanh UML (ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất). 

Quy tắc kinh doanh chính: 

Nên sử dụng EDI vì sự truyền nhanh, chính xác và hiệu quả về mặt chi phí của dữ liệu 

truy nguyên. Tiêu chuẩn ứng dụng GS1 là các gói tin EANCOM và GS1 XML. 

6.2.7.1 Hỗ trợ luồng chuyển động vật chất của sản phẩm thông qua luồng thông 

tin tin cậy sử dụng EDI 

Khi một sản phẩm di chuyển từ một địa điểm này đến một địa điểm khác, cần theo sát 

lịch sử của các di chuyển và các thông tin dưới đây phải luôn luôn được ghi lại: 

 Sự phân định sản phẩm 

 Số lô 

 Địa điểm xuất xứ (nguồn gốc) 

 Địa điểm hiện tại/mới 

 Ngày (và giờ nếu cần) của sự di chuyển. 

Cách mà một sản phẩm di chuyển và các thông tin liên quan được xử lý và kiểm soát 

bởi một công ty là một phần của tổ chức nội bộ, môi trường và cơ sở hạ tầng của mỗi 

công ty và có thể khác nhau giữa các công ty. 
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Nhưng các sản phẩm phần lớn được di chuyển bằng thùng. Cách làm tốt nhất là khi 

một thùng được di chuyển/vận chuyển từ một điểm này đến một điểm khác, thông tin 

mô tả sản phẩm di chuyển được truyền đi từ điểm nguồn (phân định như chuyển từ) 

đến điểm tới (phân định như chuyển tới). 

Thông tin liên quan đến sản phẩm được trích ra từ hệ thống quản lý thông tin nội bộ 

của điểm xuất sứ và được chia sẻ với địa điểm tới. 

Cách làm tốt nhất là sử dụng tiêu chuẩn GS1 tại giao diện chuỗi cung cấp nơi các lỗi 

thường quan sát được do thiếu sự sắp xếp dữ liệu giữa các bên liên quan (ví dụ: giữa 

nhà máy và kho). 

Quy tắc kinh doanh chính: 

Để luồng sản phẩm di chuyển và truy nguyên chúng hiệu quả. 

Gói tin EANCOM “Despatch Advise” EDI là công cụ khuyến nghị để luồng sản phẩm di 

chuyển và truy nguyên chúng có hiệu quả. 

Các phần tử dữ liệu mô tả trong bảng 1 và bảng 2 là dữ liệu tối thiểu cần được chia sẻ 

giữa các bên đối tác khác nhau (một về phía trước, một về phía sau) nhằm đảm bảo 

truy nguyên sản phẩm. 

Bảng 1 : Thùng chứa một lô sản phẩm đồng nhất. 

Thông tin Yêu cầu để truy 

nguyên 

Yêu cầu cho mục đích 

khác 

Sự phân định duy nhất các gói tin 

gửi đi. 

Có  

Mã địa điểm của nơi gửi hàng Có  

Mã địa điểm của nơi hàng đến Có  

Ngày vận chuyển/di chuyển Có  

Mã SSCC của thùng Có  

Phân định sản phẩm trong thùng 

 Nó có thể là mã GTIN của 

thùng đồng nhất. 

Có  
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 Nó có thể là GTIN của đơn vị 

thương mại chứa trong thùng. 

Số lô của thùng (nếu lô đơn lẻ) Khuyến khích đối 

với các lĩnh vực 

công nghiệp nơi 

các bên thương 

mại cùng đồng ý 

thực hiện 

 

Số lượng (gắn với mã GTIN) Có  

Hạn sử dụng tốt nhất hoặc hạn sử 

dụng của thùng 

Không Luân chuyển trong kho. 

Bảng 2: Thùng hỗn hợp (cũng bao gồm thùng nhiều lô sản phẩm đồng nhất) 

Thông tin Yêu cầu để truy 

nguyên 

Yêu cầu cho 

mục đích khác 

Sự phân định duy nhất các gói tin gửi đi. Có  

Mã địa điểm của nơi gửi hàng  Có  

Ngày vận chuyển/di chuyển Có  

Mã SSCC của thùng Có  

Đối với mỗi đơn vị thương mại trên thùng:   

GTIN của đơn vị thương mại Có  

Số lô  Khuyến khích đối với 

các lĩnh vực công 

nghiệp nơi các bên 

thương mại đồng ý 

cùng thực hiện 

 

                 Số lượng  Có  

Hạn sử dụng tốt nhất, hạn sử dụng Không Luân chuyển 

trong kho 
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6.2.7.2 Phân định thùng và truyền dữ liệu truy nguyên  

Khi hàng hoá đang được vận chuyển, có môṭ số thủ tục triển khai giữa địa điểm vận 

chuyển (hàng đi) và địa điểm tới (hàng tới). 

Hành động tốt nhất để liên kết khả năng của nhãn giao nhận GS1 với gói tin thông báo 

vận chuyển trong EDI được chỉ ra trong 9 bước ở bảng 3. 

Bảng 3 Kết hợp các khả năng 

Bước Thủ tục triển khai Mô tả tóm tắt 

1 Gắn nhãn thùng tại nguồn  

2 Lưu thông tin của thùng trong hệ thống nội bộ  

3 Quét từng nhãn khi di chuyển một thùng và ghi 

các thông tin của nó. 

 

4 Tạo thông điệp thông báo sự vận chuyển dùng 

cho EDI tại nguồn. 

 

5  Gửi thông điệp thông báo tới địa điểm hàng 

đến. 

 

6 Nhận và xử lý thông điệp thông báo hàng đến  

7 Kiểm tra sản phẩm nhận được so với thông 

điệp thông báo hàng đến 

 

8 Ghi hồ sơ địa điểm mới của thùng tại địa điểm 

nhận hàng 

 

9  Thay đổi địa điểm của thùng  

Quy tắc kinh doanh chính: 

1. Nhãn giao nhận GS1 và luồng thông tin điện tử (thông điệp EDI) mô tả sự 

di chuyển của thùng là các yếu tố chính cho truy nguyên. 

2. Mỗi sự di chuyển vật chất của sản phẩm được gắn với một luồng giao dịch 

giữa địa điểm nguồn gốc và địa điểm đến. 

3. Luồng giao dịch phản ánh chính xác sự di chuyển vật lý. 
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4. Luồng giao dịch được chuyển đến địa điểm đến nơi nó được xử lý trước 

khi sản phẩm đến địa điểm đến về mặt vật lý. 

5. Thông tin ghi trên nhãn giao nhận GS1 phải phản ánh chính xác nội dung 

của thùng. 

6. Chất lượng của nhãn giao nhận GS1 chẳng hạn mã vạch GS1-128 phải 

quét được ngay lần quét đầu. 

7. Mỗi lần di chuyển thùng, các thông tin liên quan mô tả thùng này được ghi 

đầy đủ trong thư mục, nó cho ta biết lịch sử sự di chuyển của thùng. 

Quá trình truy nguyên và các thông tin được chia sẻ giữa hai bên thương mại khi loại 

bỏ hoặc thu hồi một sản phẩm được giải thích trong hai kịch bảng dưới đây. 

Bảng 1: “Vận chuyển từ” cho biết mã SSCC 

Bảng 2: “Vận chuyển đến: cho biết sản phẩm (GTIN của đơn vị tiêu thụ) và số lô. 

6.2.7.3  Ghi, lưu và gọi ra dữ liệu của đơn vị tiêu thụ khi đơn vị tiêu thụ được vận 

chuyển 

Với quá trình này, mã vac̣h GS1-128 hiển thị mã SSCC phải được sử dụng trên tất cả 

các đơn vị và như vậy có thể theo dõi được. Mã GTIN của hộp liên kết với số lô gắn 

với hộp được hiển thị và theo dõi cũng là một sự thay thế hợp lý. 

Ví dụ đơn vị tiêu thụ là các hộp, túi lớn (gia vị) ….  

6.2.7.4 Ghi, lưu và gọi ra dữ liệu sự di chuyển của thùng 

Phụ thuộc vào quy mô công ty, số lượng hiện trường (nhà máy, kho), số lượng các bên 

thương mại (đóng gói, cung cấp dịch vụ giao nhận, khách hàng…) và sự phức tạp của 

hoạt động kinh doanh, có thể gặp khó khăn khi theo dõi lịch sử các di chuyển của sản 

phẩm chính xác khi hiện trường sản xuất được quản lý không tập trung. Để tạo điều 

kiện truy nguyên sản phẩm, nên thống nhất nội bộ (tài liệu tập trung, cơ sở dữ liệu nội 

bộ tập trung) tất cả lịch sử các di chuyển của mỗi thùng tại một địa điểm. 

Công ty có quyền quyết định tổ chức truy nguyên sự di chuyển thùng như thế nào (tập 

trung hay phi tập trung). Việc sử dụng tiêu chuẩn GS1 để phân định sản phẩm, thùng 

và địa điểm, mã vạch/quét và thông điệp EDI là những công cụ đầy sức mạnh và làm 

cho việc truy tìm thông tin đạt hiệu quả, quá trình truy nguyên toàn diện có độ tin cậy. 
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Chú ý:  

Những cách làm tốt nhất, như đã trình bày trong phần này, đẩy mạnh việc sử dụng hệ 

thống thông tin trung tâm và trao đổi thông tin bằng phương tiện điện tử (EDI). Mặc dù 

có nhiều kỳ vọng, những dạng này của hệ thống và truyền thông tin giữa các đối tác 

thương mại không nên ngăn cản việc sử dụng bất kỳ phương pháp cấu trúc nào khác 

của hệ thống thông tin và việc chia sẻ thông tin giữa các bên thương mại.  

6.2.7.5 Truy nguyên sản phẩm tươi sống 

Sản phẩm tươi sống, chẳng hạn như thịt, cá, hoa quả và rau được vận chuyển từ nhà 

sản xuất đến người tiêu dùng trong thùng phân định bằng nhãn giao nhận EAN/UCC. 

Mã SSCC là cơ sở cho việc truy nguyên chúng. Nhóm sản phẩm tươi sống dạng 

thương phẩm chuẩn cũng phải mang mã GTIN và số lô thể hiện bằng mã vạch GS1-

128, chúng tạo thành cơ sở cho việc truy nguyên. Để đáp lại các yêu cầu thương mại 

và luật pháp, GS1 quốc tế đã ban hành hướng dẫn truy nguyên cho thịt bò, cá và các 

sản phẩm tươi sống. 

Tuy nhiên, khi tách ra để bán xỉ hoặc chia thành các phần nhỏ, sản phẩm tươi sống bị 

mất truy nguyên liên kết với nhóm thương phẩm chuẩn là nguồn gốc của chúng và do 

đó với các thùng mà trong đó chúng được vận chuyển. Khi không thể tạo ra liên kết, 

toàn bộ số lượng sản phẩm sẽ bị loại bỏ hoặc thu hồi do khiếm khuyết. 

Để ngăn chặn tình huống này xảy ra, sản phẩm tươi sống tách ra để bán xỉ hoặc chia 

nhỏ thành các phần có thể có số phân định riêng, khi chúng kết hợp với mã thương 

phẩm tương ứng sẽ hình thành cơ sở cho việc truy nguyên khi liên kết thông qua hồ sơ 

tách, gia công và/ hoặc đóng gói đối với nhóm thương phẩm và thùng sản phẩm ban 

đầu. 

Bởi vậy ban đầu nên thiết kế và xây dựng hệ thống truy nguyên cho bán lẻ liên kết các 

sản phẩm tươi sống tách ra để bán xỉ hoặc chia thành các phần với nhóm thương 

phẩm chuẩn và thùng sản phẩm ban đầu. Trong một số chuỗi cung cấp, tồn tại một số 

điều khoản luật đặc biệt, chẳng hạn như Quy định uỷ ban 1760/2000 về sản phẩm thịt 

bò, trong đó yêu cầu mỗi thân con vật, cắt trung gian và chia phần bán tại điểm bán lẻ 

được gắn nhãn với thông tin bằng mã số đã được chấp nhận về quốc gia xuất xứ con 

bò, công ty giết mổ, chế biến. 
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6.3 Chất lượng của dữ liệu chủ và đồng bộ hoá dữ liệu chủ 

Tất cả các trường hợp thương mại được xây dựng bởi Tổ chức đáp ứng hiệu quả cho 

khách hàng của Châu Âu, tổ chức GS1 quốc gia, hay tổ chức Sáng kiến Thương mại 

toàn cầu đều thể hiện sự tác động trực tiếp của chất lượng dữ liệu chủ đối với độ tin 

cậy của bất kỳ quá trình chuỗi cung cấp nào. 

Việc triển khai quá trình đồng bộ hoá dữ liệu chủ giữa tất cả các bên liên quan trong 

quá trình truy nguyên, loại bỏ và thu hồi sản phẩm có tính chất quyết định và rất được 

khuyến khích thực hiện do khía cạnh nhạy cảm của những quá trình này đối với sự an 

toàn của người tiêu dùng và nhu cầu tuyệt đối về các thủ tục nhanh chóng, chính xác. 

6.4 Triển khai các hoạt động tốt nhất của Tổ chức đáp ứng hiệu quả cho 

khách hàng của Châu Âu 

6.4.1 Kế hoạch chuyển đổi: Cấu trúc lại sự truy nguyên hiệu quả 

Trong chuỗi cung cấp có rất nhiều bên thương mại tham gia, việc đầu tư công nghệ hỗ 

trợ quá trình phân định và truy nguyên sản phẩm chính xác là quan trọng nhằm đảm 

bảo đạt được đầy đủ lợi ích tiềm năng của đầu tư. Nhà sản xuất, bán lẻ, các công ty 

quy mô lớn và nhỏ đều có thể tham gia. 

Đạt được sự sắp xếp đúng là hướng chính để khuyến khích các công ty đánh giá vị trí 

hiện tại của họ và để xem xét việc triển khai hoạt động tốt nhất như đã đề cập trong 

tiêu chuẩn GS1 và trong Sách xanh này của ECR. 

Thông qua quá trình này, một sự tiếp cận có tính chất hợp tác được khuyến khích thực 

hiện bao gồm đối thoại giữa tất cả các bên trong chuỗi cung cấp. Đối thoại này sẽ dẫn 

đến sự phân định tất cả các thông tin cần thiết của chuỗi cung cấp và các dòng vật 

chất được tiếp nhận, xử lý và phát sinh trong khuôn khổ một công ty và tại các giao 

diện giữa công ty với các bên thương mại của nó, ví dụ tại điểm nhận và gửi của 

nguyên liệu và hàng hoá thành phẩm. 

Thông tin quan trọng phải được ghi chép chính xác và trao đổi bao gồm: 

 Sự phân định của tất cả các bên tham gia chuỗi cung cấp thông qua việc mã hoá 

rõ ràng bằng mã địa điểm toàn cầu (GLN). 
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 Sự phân định của sản phẩm đơn nhất sử dụng mã phân định thương phẩm toàn 

cầu (GTIN). 

 Sự phân định đơn vị giao nhận bằng mã côngtenơ vận chuyển theo xeri. 

 Trao đổi dữ liệu điện tử chính xác và giá thành hạ bằng việc sử dụng định dạng 

thông tin điện tử chuẩn (ngôn ngữ EANCOM). 

Một phân tích rõ ràng phải được hoàn tất để phân định và mô tả tình trạng hiện tại của 

tổ chức công ty của bạn. Hệ thống công nghệ thông tin và quá trình kinh doanh (AS IS 

Status) và phân tích phải được chuẩn bị để mô tả tình trạng mong muốn trong tương 

lai (WILL BE status). Sự phân tích các hành động hiện tại về lĩnh vực của ngành mà 

công ty trực thuộc và sự phát triển dự kiến trong tương lai của chúng được tính đến… 

để đánh giá khung thời gian cần thiết để đạt được số người tham gia tới hạn để triển 

khai. Điều này sẽ giúp phân định và đưa vào hồ sơ các bước yêu cầu để triển khai một 

chương trình chuyển đổi và để triển khai thành công các tiêu chuẩn bao gồm: 

 Thay đổi về cơ cấu tổ chức 

 Đầu tư cho công nghệ 

 Tích hợp thiết kế chế biến theo công nghệ mới. 

Bước chính cuối cùng trong kế hoạnh này là tìm ra trình tự tốt nhất để triển khai giải 

pháp, bắt đầu bằng sự thay đổi tổ chức và hướng tới sự triển khai công nghệ mà vẫn 

duy trì lợi ích đã đạt được thông qua mỗi bước của sự cải tiến quá trình. 

Tất cả các bước đã triển khai nên được ghi lại bao gồm sự đầu tư, tác động, cải tiến 

mong đợi và kết quả. Dòng thời gian được thiết lập có tính đến các quy định luật pháp, 

cùng với phân tích thông tin kinh tế là bộ khung (trụ cột) của kế hoạch này. 

Chú ý :  

Xem phụ lục 8.1 để biết thêm thông tin. 

6.4.2 Phiếu điểm tự đánh giá: 

Nên xây dựng một phiếu điểm tự đánh giá để đo mức độ phù hợp và sự triển khai các 

hành động tốt nhất. Sự tự đánh giá này có thể được thể hiện bằng phiếu liệt kê với một 

điểm chỉ ra mức độ triển khai đạt được. 
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Trong phần này ví dụ phiếu điểm tự đánh giá được đưa ra dựa trên ba mức thể hiện 

trong hình 2 và một số xem xét chính từ chương 6. Ví dụ này có thể mở rộng thêm 

hoặc giảm bớt tuỳ vào mục tiêu của công ty. 

Mức 1: Phân định và gắn nhãn sản phẩm Điểm 

a. Sản phẩm được phân định đúng bằng cách sử dụng tiêu chuẩn mã 

vạch GS1 tại mỗi mức độ cấp bậc của sản phẩm và từng bước của 

chuỗi cung cấp, ví dụ: đơn vị tiêu thụ, đóng gói nội bộ, thương phẩm 

 

b. Thùng được gắn nhãn sử dụng tiêu chuẩn mã vạch GS1 trong 

xưởng và kho. 

 

c. Mô tả  thông tin rõ ràng để trao đổi xuôi, ngược giữa các bên trong 

chuỗi cung cấp để đảm bảo việc truy nguyên sản phẩm khép kín bao 

gồm cả nguyên vật liệu thô, thành phần, nguyên liệu đóng gói … 

 

d. Đánh giá rủi ro đã được thực hiện đầy đủ để phân định và hạn chế 

tối đa rủi ro trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. 

 

Mức 2: Khả năng quét kết hợp luồng thông tin điện tử Điểm 

a. Khả năng quét mã vạch được triển khai trong nhà máy và kho để 

đảm bảo việc thu thập dữ liệu chính xác và cải tiến việc xử lý các thông 

tin và vật phẩm (ví dụ quét các thùng đang đến) 

 

b. Luồng thông tin mô tả hàng hoá giao nhận được trao đổi với tất cả 

các bên thương mại (ví dụ luồng thông tin điện tử được hỗ trợ bởi các 

thông điệp vận chuyển EAN.COM). 

 

c. Luông thông tin về hàng hoá giao nhận chứa tất cả các thông tin liên 

quan đến truy nguyên. 

 

d. Luồng thông tin về hàng hoá giao nhận được xử lý kịp thời để đạt 

được sự tích hợp dữ liệu chính xác, nguyên tắc này cũng áp dụng đối 

với việc xử lý thông tin trên giấy. 

 

Mức 3. Ghi dữ liệu Điểm 

a. Tất cả các hoạt động lưu kho được lưu chép điện tử và trong một cơ  
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sở dữ liệu trung tâm thuộc nội bộ sao cho bất kỳ người nào cần cũng 

có thể truy nhập được dễ dàng, nhanh chóng để giải quyết các rắc rối, 

khủng hoảng. Các giải pháp ghi trên giấy phải phù hợp với các điều 

kiện tương tự như mô tả đối với việc ghi dữ liệu điện tử. 

 

* Điểm thích hợp có thể dựa vào những đề nghị dưới đây: 

0:  Không có hành động nào được thực hiện. 

1:  Kế hoạch được thiết lập nhưng công việc chưa được bắt đầu. 

2:  Kế hoạch đã được triển khai với phạm vi còn hạn chế (ví dụ: một số loại sản phẩm). 

3:  Kế hoac̣h triển khai đầy đủ đã được bắt đầu. 

4:  Kế hoạch đã được triển khai đầy đủ. 
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7 QUẢN LÝ RẮC RỐI, KHỦNG HOẢNG (SỰ CỐ) 
QUY TRÌNH LOAỊ BỎ, THU HỒI SẢN PHẨM BI ̣LỖI 

 

7.1 Giới thiệu: 

Mỗi công ty phải có một chính sách nội bộ cho an toàn sản phẩm, chính sách này phải 

phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng nội bộ của công ty và các quy định của luật pháp đã 

được ban hành. Mặc dù vậy, cho dù công ty có những mục tiêu tốt nhất, sản phẩm 

không phù hợp với sử dụng hoặc tiêu dùng vẫn có thể bị phân phối lỗi đến tay người 

tiêu dùng. Khi phát hiện trường hợp này, cần phải xúc tiến nhanh chóng kế hoạch quản 

lý khủng hoảng để ngăn chặn không  tiếp tục phân phối các sản phẩm bị lỗi nói trên và 

khi cần người tiêu dùng cũng phải được thông báo. 

Trách nhiệm của mỗi công ty là phải quyết định cơ cấu tổ chức quản lý khủng hoảng 

như thế nào. Mục đích của phần này là hoàn thiện các hướng dẫn của cuốn sách xanh 

ECR bằng cách đưa ra một số hướng dẫn làm thế nào để xác định việc loại bỏ và thu 

hồi các sản phẩm, bởi điều này cũng được quy định trong bộ luật của Châu Âu. 

7.2 Định nghĩa. 

7.2.1. Định nghĩa rắc rối. 

Rắc rối là bất kỳ tình huống nào được hiểu là đã xảy ra, có lẽ xảy ra hoặc nhận thấy sẽ 

xảy ra sự sai lỗi về an toàn hoặc chất lượng sản phẩm so với các yêu cầu của luật 

pháp và/ hoặc các tiêu chuẩn chất lượng nội bộ. Rắc rối thể hiện một hoặc một tổ hợp 

của các yếu tố sau đây. 

 Rủi ro thực sự: rủi ro đã gây hại cho sức khoẻ con người hay động vật, cho dù 

cộng đồng đã nhận thức được nó hay chưa. 

 Rủi ro tiềm năng: rủi ro chưa gây hại cho sức khoẻ của người và động vật, 

nhưng nó đã tồn tại trong thị trường, cho dù cộng đồng đã nhận thức được nó 

hay chưa. 

 Rủi ro rối tiềm năng mà khả năng gây hại của nó chưa được biết đến, cho dù 

cộng đồng đã nhận thức được nó hay chưa. 

 Đã có những thông tin về một tình huống rủi ro tiềm năng xảy ra (hay còn gọi là 

một cảnh báo) 



 49 

7.2.2 Định nghĩa khủng hoảng. 

Khủng hoảng là bất kỳ một tình huống rắc rối nào, ở đó có một lý do để tin rằng một 

sản phẩm đã được phân phối trong chuỗi cung ứng hoặc đã có mặt trong thị trường có 

thể gây hại cho sức khoẻ của người hoặc động vật và/hoặc gây hại cho bảo vệ môi 

trường, và/hoặc có tác động có hại nghiêm trọng vào tổ chức kinh doanh và/hoặc gây 

hại đến hình ảnh của công ty. 

Về cơ bản có hai loại khủng hoảng. 

a. Tình huống khủng hoảng gây tác động rộng: khủng hoảng này chủ yếu chính phủ 

quản lý (ví dụ: bệnh lở mồm long móng của gia súc, cừu). 

b. Tình huống khủng hoảng xảy ra bởi lỗi trong chuỗi cung ứng liên quan đến một nhà 

sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ hoặc người tiêu dùng. 

Trong các tình huống khủng hoảng xảy ra, quá trình truy nguyên sản phẩm tin cậy là 

hết sức cần thiết nhằm hạn chế những nguy hại và ngăn chặn sự mất kiểm soát. 

Thông thường, tình huống khủng hoảng xảy ra chỉ liên quan đến một lô sản xuất cụ 

thể. Có thể tránh được việc loại bỏ hoặc thu hồi toàn bộ sản phẩm nếu xác định được 

lô sản xuất lỗi, truy tìm và loại bỏ chúng khỏi thị trường. 

Đây cũng là sự quan tâm của tất cả các bên liên quan để đảm bảo chỉ các sản phẩm 

chịu ảnh hưởng bởi rắc rối/khủng hoảng thực sự bị loại bỏ khỏi chuỗi cung ứng, điều 

này sẽ tối thiểu hoá được sự gây hại, duy trì sự cung cấp an toàn cho người tiêu dùng 

và giảm tất cả các chi phí không cần thiết cho tất cả các bên thương mại. 

7.2.3 Định nghĩa loại bỏ và thu hồi. 

Theo bộ luật Châu âu định nghĩa như sau: 

 Loại bỏ: "có nghĩa là bất kỳ phương pháp nào nhằm mục đích ngăn chặn sự 

phân phối, sản xuất và đưa ra bán các sản phẩm gây nguy hại cho người tiêu 

dùng" (2001/95/EC). 

 Thu hồi: "có nghĩa là bất kỳ phương pháp nào của người sản xuất hoặc nhà 

phân phối nhằm mục đích đạt được sự quay trở lại của một sản phẩm nguy hại 

đã được cung cấp hoặc đã đến tay người tiêu dùng" (2001/95/EC).  
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Thủ tục loại bỏ sản phẩm liên quan đến rất nhiều nhà tham gia kinh doanh, những 

người có lý do tin rằng các sản phẩm anh ta đã nhập, sản xuất, chế biến, hoặc phân 

phối không phù hợp với yêu cầu an toàn. Thu hồi là thủ tục được thực hiện khi sản 

phẩm nói trên có thể đã đến tay người tiêu dùng. 

Phần 7.5 quản lý rắc rối và khủng hoảng mô tả làm như thế nào và khi nào thực hiện 

việc loại bỏ hoặc thu hồi sản phẩm. 

7.3 Mã chuẩn để theo dõi các sự kiện khủng hoảng. 

Như đã nêu trong phần giới thiệu của chương này, công ty sẵn sàng triển khai rất 

nhiều nguồn lực nhằm đảm bảo sự an toàn sản phẩm. Mặc dù vậy, cho dù tất cả các 

sự phòng ngừa được thực hiện, sản phẩm không phù hợp vẫn có cơ hội được đưa ra 

thị trường và đến với tay người tiêu dùng. 

Khi trường hợp này xảy ra, công ty phải có nghĩa vụ quản lý rắc rối này một cách 

nhanh chóng, chính xác và nhạy cảm.  

Phần này sẽ mô tả cách mã chuẩn mà các công ty bất kể về quy mô đều được khuyến 

nghị áp dụng. Nó dựa trên ba phương châm kinh doanh chính. 

1. Phối hợp, liên kết các hành động: Công ty phải cam kết phối hợp và liên kết các 

hành động của họ với tất cả các bên liên quan với khả năng (tốc độ) tối đa 

2. Cung cấp các nguồn lực có đủ khả năng: Công ty phải cam kết cung cấp nguồn 

lực phù hợp bao gồm cả nhân sự có tầm nhìn toàn cầu về chuỗi cung ứng và biết đánh 

giá ưu tiên cho sự an toàn của sản phẩm. 

3. Thông tin liên lạc chính xác và tương thích. 

Trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, rất nhiều bên thương mại sẽ liên quan đến và 

tất cả các bên phải cam kết liên kết các kênh liên lạc của họ với nhau, ưu tiên cho bất 

kỳ các thông báo chung nào và có trách nhiệm sử dụng các thông tin liên quan đến 

khủng hoảng này. Công ty cũng phải luôn đánh giá lợi ích của việc phối hợp cùng với 

các bên liên quan đến họ thay vì hành động độc lập khi rủi ro làm cho vấn đề trở lên 

nghiêm trọng. 

7.4 Tổ chức, tài liệu và đào tạo 

Quy định kinh doanh chính: 
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Việc quản lý thành công rắc rối, khủng hoảng sẽ đạt được nếu công ty đề cao kế hoạch 

quản lý khủng hoảng và có một nhóm quản lý khủng hoảng thích hợp. Điều này sẽ cho 

phép công ty thực hiện nhanh chóng, thành công trong việc tối thiểu rủi ro. 

Công ty nên triển khai, chuẩn bị một kế hoạch và chỉ định các thành viên của nhóm, 

người sẽ chịu trách nhiệm truy nguyên sản phẩm và quản lý khủng hoảng, có các 

hướng dẫn rõ ràng để hỗ trợ họ. Quy mô của nhóm quản lý khủng hoảng phụ thuộc 

vào chiến lược nội bộ và cơ cấu của công ty. Tổ chức liên tục các khóa học cho nhân 

sự có liên quan sẽ gia tăng ý thức về tầm quan trọng cũng như vai trò của họ, củng cố 

thêm hành động và hiệu quả hành động của họ khi họ phải đối mặt với rắc rối. 

Trong phần này đưa ra hướng dẫn về các khía cạnh chính để xem xét khi vạch kế 

hoạch và triển khai cơ cấu nội bộ để truy nguyên và quản lý rắc rối. 

7.4.1 Hướng dẫn thủ tục nội bộ và tài liệu 

Chuẩn bị kế hoạch và các thủ tục thương mại để được thông qua là hết sức quan trọng 

đối với sự kiện khủng hoảng xảy ra và điều này phải được ghi chép thành tài liệu bao 

gồm: 

 Phạm vi, mục tiêu, và mục đích của người nghe. 

 Mức độ phối hợp của công ty về sự an toàn sản phẩm. 

 Định nghĩa rắc rối và khủng hoảng. 

 Mô tả nhóm quản lý rắc rối, khủng hoảng với vai trò và trách nhiệm được xác 

định rõ ràng đối với mỗi thành viên của nhóm. 

 Phiếu kiểm tra và đánh giá kết quả các hành động thực hiện đối với mỗi sự kiện 

rắc rối/ khủng hoảng xảy ra. 

 Thời gian biểu cho mỗi bước của kế hoạch. 

 Danh sách liên lạc chủ chốt. 

 Khi nào cần hành động loại bỏ sản phẩm 

 Khi nào cần hành động thu hồi sản phẩm. 

 Tổ chức liên lạc nội bộ như thế nào 

 Tổ chức liên lạc bên ngoài như thế nào 
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 Các tình huống kinh doanh và các ví dụ về việc quản lý rắc rối/ khủng hoảng bao 

gồm cả luồng thông tin. 

 Các mẫu chuẩn cho việc liên lạc trong, ngoài và ghi chép lại các sự kiện. 

Tài liệu này phải được cập nhật thường xuyên và phân phát tới mọi người có liên quan 

trong mạng lưới. 

7.4.2 Tổ chức, vai trò và trách nhiệm 

7.4.2.1 Trách nhiệm của mức tổ chức 

Dựa trên kế hoạch của công ty, nhóm quản lý khủng hoảng phải được chỉ định và đưa 

ra điểm phối hợp tập trung. Nhóm có thể là một nhóm thực hoặc một nhóm vô hình với 

các thành viên ở nhiều vị trí phụ thuộc vào cơ cấu và quy mô công ty. Nhóm trước tiên 

là một thực thể để liên lạc nếu một rắc rối được phát hiện. Nhóm sẽ có trách nhiệm 

quyết định các hành động cần thực hiện. Không một hành động nào được thực hiện 

nếu không được sự đồng ý chính thức của nhóm quản lý rắc rối này.  

Trách nhiệm tổng thể của nhóm là tổ chức, giám sát và lãnh đạo: 

 Xây dựng, triển khai và cập nhật các hướng dẫn nội bộ sẽ thực hiện khi có các 

sự kiện rắc rối/khủng hoảng xảy ra. 

 Đào tục liên tục cho nhân sự liên quan đến truy nguyên sản phẩm nhằm quản lý 

khủng hoảng. 

 Xây dựng các yêu cầu nội bộ đối với hệ thống thông tin. 

 Tự đánh giá thường xuyên và kiểm tra kế hoạch nội bộ. 

 Quản lý đến từng rắc rối/khủng hoảng. 

 Đánh giá các rắc rối, báo cáo để xác định sự nhận thức và đưa ra các lời khuyên 

(cảnh báo) nhằm ngăn chặn sự tái diễn. 

 Xây dựng kế hoạch thông tin liên lạc trong và ngoài để giúp quản lý rắc rối/khủng 

hoảng. 

Nhóm quản lý khủng hoảng là một nhóm công việc thường xuyên và lâu dài, thường 

bao gồm: 

 Trưởng nhóm 
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 Quản lý xưởng 

 Quản lý công đoạn 

 Quản lý chất lượng 

 Quản lý chuỗi cung ứng 

 Quản lý dịch vụ khách hàng 

 Quản lý thông tin. 

Lãnh đạo nhóm phải phối hợp hành động và chịu trách nhiệm kích hoạt các kênh thông 

tin liên lạc trong và ngoài khi một khủng hoảng xảy ra. Khi một rắc rối xảy ra đòi hỏi 

phải có người kinh nghiệm, thành thạo, chuyên môn, nhóm có thể mở rộng thêm gồm: 

 Nhóm dịch vụ khách hàng 

 Nhóm viêc̣ công (Public Affairs) 

 Nhân viên phụ trách luật 

 Tổ chức bán hàng. 

Nhóm quản lý khủng hoảng và các thành viên của nhóm cần được mọi người, mọi nơi 

trong công ty biết đến. Thành viên của nhóm thường xuyên này phải có thể liên lạc 

được bất kỳ khi nào, và khi cần có thể sẵn sàng thay thế đúng, đảm bảo bao quát vai 

trò của nhóm. 

7.4.2.2 Danh sách liên lạc 

Để đảm bảo tốc độ thông tin liên lạc, phải chuẩn bị trước một danh sách các cá nhân 

cùng với các chi tiết liên lạc (điện thoại, địa chỉ, email và địa chỉ hòm thư) của tất cả 

thành viên thuộc nhóm quản lý khủng hoảng, dự bị, cố vấn bên ngoài, cơ quan thuộc 

chính phủ, các đầu mối liên lạc của hiệp hội thương mại, khách hàng và báo chí. 

Có hai loại danh sách: 

a. Danh sách liên lạc nội bộ: 

Danh sách này bao gồm những người có kinh nghiệm thành thạo và có thể hỗ trợ, 

danh sách liên lạc bao gồm:  

 Quản lý kho 
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 Quản lý sản xuất 

 Quản lý bán hàng 

 Chuyên gia công nghệ thông tin trong lĩnh vực xử lý truy nguyên sản phẩm. 

 Chuyên gia ngoại giao (Public Relation)... 

Danh sách này cần hoàn thiện, cập nhật và luôn sẵn có cho mọi người liên quan trong 

công ty.  

Những người trong danh sách liên lạc phải có thể liên lạc được ở bất kỳ lúc nào  bằng 

điện thoại và email và luôn sẵn sàng tập hợp thành nhóm quản lý khủng hoảng. 

b. Danh sách liên lạc bên ngoài. 

Mỗi công ty có một môi trường bên ngoài với những ảnh hưởng qua lại hàng ngày 

trong đó như: nhà cung cấp, khách hàng, nhà cung cấp giải pháp và giao nhận, người 

tiêu dùng, bác sĩ, cơ quan công cộng... Điều này hình thành một mạng lưới con người 

bên ngoài để liên lạc khi có rắc rối/khủng hoảng xảy ra. 

Mạng thông tin liên lạc nội bộ hoạt động đúng là điều hết sức quan trọng, nhưng mạng 

thông tin liên lạc bên ngoài cũng phải được cơ cấu và kiểm soát tốt hơn thế. 

Liên lạc bên ngoài phải giữ được thông báo đúng: 

 Thông báo cho họ về rắc rối và yêu cầu sự hiểu biết thông thái của họ (ví dụ: nhà 

cung cấp nguyên liệu thô, nhà đóng gói, nhà cung cấp...) 

 Thông báo cho họ và liên hệ với họ trong hành động cần thực hiện (Ví dụ: Nhà 

cung cấp dịnh vụ giao nhận, quản lý mua bán của khách hàng, quản lý bán hàng 

của nhà cung cấp...) 

 Gửi cho họ những thông tin hữu ích, ví dụ: Các cơ quan chính phủ 

 Yêu cầu sự hỗ trợ về thông tin để đưa vào miền thông tin chung. 

Nhóm quản lý khủng hoảng phải quản lý danh sách liên lạc bên ngoài. Nó cần được 

hoàn thiện cập nhật và sẵn có cho những người quản lý và nhân viên chủ chốt. Những 

điểm liên lạc chính tại các nhà cung cấp và khách hàng quan trọng phải gửi cho họ 

danh sách này và đồng ý với người được họ cử làm đầu mối liên lạc chính hỗ trợ 

nhóm. 
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Xem xét cụ thể:  

Người tiêu dùng là một phần mạng lưới của công ty. Thực tế nên in trên các đơn vị 

đóng gói số điện thoại (thường là số dịch vụ người tiêu dùng) mà người tiêu dùng có 

thể sử dụng để hỏi đáp, thông báo hoặc phản ánh về sản phẩm lỗi cho công ty. 

Như đã nêu ở phần 7.4.1, tất cả các hoạt động được thực hiện phối hợp với việc quản 

lý rắc rối/khủng hoảng, loại bỏ hoặc thu hồi sản phẩm cần phải được ghi chép thành tài 

liệu tương xứng. Để tạo điều kiện thông tin liên lạc trong công ty và đảm bảo luân sẵn 

sàng giải quyết một rắc rối/khủng hoảng, cần phải thiết lập một quy trình tài liệu hoá 

hoàn thiện, trang thiết bị đầy đủ trong suốt công ty cho truy nguyên, quản lý rắc rối, 

đóng gói, quy trình này bao gồm: 

 Các quy định nội bộ về quản lý rắc rối bao gồm cả phiếu điều tra các hành động 

được thực hiện khi rắc rối xảy ra, khi một rắc rối trở thành khủng hoảng hoặc khi 

một rắc rối/khủng hoảng kết thúc... 

 Danh sách liên lạc trong và ngoài 

 Mô tả quá trình truy nguyên sản phẩm dựa trên các hành động tốt nhất được ghi 

lại trong chương 6 của cuốn sách xanh 

 Các mẫu để cảnh báo rắc rối 

 Mẫu để thông báo một rắc rối/ khủng hoảng kết thúc 

 Mẫu, các trường hợp kinh doanh để đánh giá rắc rối 

 Mẫu dùng cho hình thức thông tin và liên lạc 

 Phiếu điều tra, tự đánh giá và thực hành nội bộ.... 

Một số chi tiết trong đóng gói. 

 Nên chia sẻ với nhà cung cấp và khách hàng để đảm bảo sự phối hợp tốt khi rắc 

rối/khủng hoảng xảy ra. 

 Cần chia sẻ với các đối tác bên ngoài một số hành động liên quan đến truy 

nguyên mà họ quản lý (ví dụ: cùng phối hợp với nhà sản xuất, nhà đóng gói, nhà 

cung cấp giao nhận, cung cấp giải pháp…) 
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Quy định chính trong thương mại: 

Khi một rắc rối/khủng hoảng kết thúc cần phải có một kết luận chính thức. 

7.4.3 Xây dựng năng lực và kỹ năng nội bộ 

Thường xuyên đào tạo cho tất cả mọi người có liên quan đến truy nguyên sản phẩm,à 

quản lý rắc rối và khủng hoảng. Phạm vi đào tạo này bao gồm: 

 Quá trình truy nguyên triển khai trong công ty, dựa trên các hành động tốt nhất 

được ghi chép thành văn bản trong chương 6: tiêu chuẩn GS1 được sử dụng, 

các giải pháp công nghệ thông tin & làm sao để truy cập được dữ liệu khi cần... 

 Hướng dẫn quản lý rắc rối, khủng hoảng 

 Vai trò của nhóm quản lý rắc rối, khủng hoảng 

 Vai trò của những người đang được đào tạo 

 Người liên lạc 

 Tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp và thông tin liên lạc trong công ty 

 Cái gì nên làm và nên tránh 

 Sử dụng tài liệu như thế nào 

 Cách sử dụng hệ thống lưu (ghi chép) và truy nguyên sản phẩm. 

Khoá đào tạo cũng phải bao gồm cả những bài thực hành thử về: 

 Truy nguyên sản phẩm 

 Quản lý khủng hoảng 

 Loại bỏ sản phẩm 

 Thu hồi sản phẩm 

 Quản lý kho hàng trong thời gian bị cách ly (định kỳ) 

Bài thực hành phải: 

 Đúng lúc, kịp thời 

 Ghi chép tài liệu hóa các bài giải tình huống, kết quả, thiếu sót xác định được, và 

các hành động khắc phục. 
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 Dựa trên các mẫu thể hiện các hướng dẫn tổ chức và kỹ thuật nội bộ. 

 Thực hành cùng các đối tác trong chuỗi cung ứng. 

Quy định chính trong thương mại: 

Các bài thực hành quản lý rắc rối/ khủng hoảng phải được tổ chức thường xuyên nhằm 

nâng cao nhận thức và sự cảnh giác của nhóm quản lý khủng hoảng, nhân viên chủ 

chốt và các khâu liên lạc bên ngoài. Thực hành phải được thực hiện phối hợp cùng với 

các bên chính tham gia thương mại. 

7.4.4 Phiếu tự đánh giá cho điểm. 

Phiếu tự đánh giá cho điểm phải được thiết kế sao cho đo được mức độ phù hợp, sự 

triển khai các hành động tốt nhất liên quan đến việc loại bỏ và thu hồi sản phẩm. Mẫu 

tự đánh giá trong phần này được đưa ra dựa trên sự xem xét chính trong chương 7. 

Mẫu này có thể được mở rộng hoặc giảm bớt tuỳ thuộc vào mục tiêu của mỗi công ty. 

Quản lý rắc rối/khủng hoảng 

Yêu cầu/ hành động Điểm 

a. Nhóm quản lý rắc rối/ khủng hoảng được chỉ định với sự phân công vai trò 

và trách nhiệm rõ ràng.  

 

b. Hướng dẫn nội bộ về quản lý rắc rối, khủng hoảng xác định rõ ràng thủ tục 

loại bỏ hoặc thu hồi sản phẩm. 

 

c. Danh sách liên lạc đã được tài liệu hoá và phân phát  

d. Danh sách liên lạc sẵn có cho các bên chính tham gia thương mại   

e. Mỗi cá nhân liên quan đến quản lý rắc rối/ khủng hoảng hoặc qui trình thu 

hồi/ loại bỏ sản phẩm đã hiểu vai trò và phạm vi hành động của họ. 

 

f. Tài liệu đào tạo đã được xây dựng.  

g. Đào tạo nhân sự đã được tổ chức thường xuyên  

h. Thực hành thường xuyên các bài thực hành kiểm tra nhóm quản lý khủng 

hoảng, kế hoạch quản lý rắc rối/khủng hoảng, phiếu điều tra và cập nhật 

phiếu tự đánh giá cho điểm. 
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i. Thường xuyên tổ chức thực hành cùng đối tác chính tham gia thương mại.  

 Cách cho điểm dựa trên mẫu sau: 

Điểm 0: Hành động không được thực hiện 

Điểm 1: Có kế hoạch nhưng chưa triển khai 

Điểm 2: Đã triển khai trong phạm vi hạn chế (ví dụ chỉ với một vài chủng loại sản 

phẩm) 

Điểm 3: Việc đẩy mạnh triển khai toàn diện hành động được bắt đầu  

Điểm 4: Kế hoạch đã được triển khai toàn diện. 

7.5 Quản lý rắc rối, khủng hoảng. 

Ngay khi rắc rối được phát hiện, nhóm quản lý khủng hoảng nội bộ phải được thông 

báo. Một rắc rối xảy ra có thể liên quan đến chất lượng của sản phẩm với những tác 

động không an toàn hoặc có thể kéo theo một ảnh hưởng không an toàn. Nhóm quản 

lý khủng hoảng phải đánh giá rắc rối này, xác định rủi ro tiềm năng, quản lý rắc rối, thiết 

lập và kiểm soát thông tin liên lạc với các nơi có liên quan đến rắc rối. 

Thành viên trong nhóm cũng sẽ quyết định cần triệu tập chuyên gia nào, phụ thuộc vào 

phạm vi của rắc rối và kết quả sự đánh giá rắc rối của họ. Ngay khi rắc rối được phát 

hiện, cần phải quản lý và kiểm soát hiệu quả để tránh rắc rối trở thành khủng hoảng. 

Nhìn chung các công ty mới kiểm soát xử lý ở mức rắc rối, mặc dù vậy phải thấy rằng 

đã có các khủng hoảng lớn xảy ra ở Châu Âu trong suốt nhiều năm qua. 

7.5.1 Đánh giá 

Khi rắc rối xảy ra, hành động đầu tiên cần làm là đánh giá tình huống bằng cách đặt 

câu hỏi sau: 

 Rắc rối được phát hiện như thế nào? 

 Ai đưa ra lời cảnh báo? 

 Đâu là nguồn gốc của rắc rối? 

 Phạm vi hiện tại của rắc rối là gì? 

 Ảnh hưởng tiềm năng của chúng đến người tiêu dùng là gì? 
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 Có những rủi ro tài chính nào? 

 Cần xem xét khía cạnh pháp luật nào? 

 Cần cảnh báo rắc rối cho ai? 

 Thủ tục nội bộ nào cần phải thực hiện? 

 Ai cần phải liên lạc để phối hợp và quản lý hiệu quả tổng thể rắc rối. 

 Đã có công ty nào đã phải đối mặt với những rắc rối tương tự chưa? Các hành 

động đã được thực hiện là gì và rắc rối đó đã được xác định như thế nào (xem 

xét từ các tình huống đã xảy ra trước đó, hoặc các trường hợp kinh doanh đã bị 

rắc rối tương tự). 

7.5.1.1 Phân tích rủi ro. 

Phân tích rủi ro sẽ giúp việc đánh giá các ảnh hưởng về kinh tế luật pháp có thể xảy ra 

của rắc rối. Tiêu chuẩn và thông số để xem xét phụ thuộc vào chiến lược nội bộ và cơ 

cấu của mỗi công ty. 

Mặc dù vậy, an toàn của người tiêu dùng và thực tế mỗi công ty liên quan tới rất nhiều 

các đối tác kinh doanh, điều này có nghĩa là tác động về kinh tế luật pháp của rắc rối 

phải được đánh giá vượt ra khỏi đường biên công ty đến các tác động môi trường bên 

ngoài. 

Kết quả phân tích rủi ro cần được ghi chép lại thành tài liệu để kết quả này có thể được 

sử dụng khi cần đưa ra các quyết định. Việc đánh giá rắc rối phải bao gồm: xác định 

chủng loại và mức đội rủi ro, sự giảm nhẹ ảnh hưởng rắc rối của các hành động khác 

nhau đã có, phương pháp thông tin liên lạc đã sử dụng và các hậu quả tiềm tàng. 

7.5.2 Loại bỏ hoặc thu hồi sản phẩm. 

Như đã nêu trong mục 2.2, nhìn chung trách nhiệm của mỗi công ty được quy định bởi 

khung luật pháp mà họ vận hành trong đó để xác định khi nào tiến hành một sự loại bỏ 

hay thu hồi sản phẩm. Quyết định này phải được thực hiện sau khi phân tích quản lý 

rủi ro nội bộ. Mặc dù vậy, nếu đánh giá nội bộ và phân tích rủi ro phát hiện đã có sự vi 

phạm thì công ty phải tiến hành việc thu hồi hoặc loại bỏ sản phẩm. 

Chú ý: Tất cả các quyết định loại bỏ hay thu hồi sản phẩm không liên quan đến quy 

định của luật pháp phải có sự phối hợp của các bên thương mại liên quan ngay từ đầu. 
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Loại bỏ hoặc thu hồi một sản phẩm là một thủ tục có tổ chức: 

 Dựa vào thông tin chính xác từ hệ thống và cơ sở dữ liệu truy nguyên nội bộ. 

 Đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các bên liên quan. 

Mục tiêu và cách tiếp cận chung cần được xác định và thống nhất rõ ràng để các hành 

động đạt hiệu quả. Điều này liên quan đến tất cả các bên nhằm phối hợp sự nỗ lực của 

họ và đảm bảo sự quản lý thành công các tình huống. 

Tất cả các bên nên chia sẻ thông tin cho nhau. Phụ lục 8.2 đưa ra một ví dụ về mẫu 

thông tin đã được sử dụng rất thành công giữa các bên thương mại trong việc loại 

bỏ/thu hồi sản phẩm. Nhà bán lẻ cũng có thể sử dụng mẫu này trong trung tâm phân 

phối và quầy hàng của họ. Sử dụng mẫu thông tin này có thể giúp tập trung, ghi chép 

các thông tin cần thiết nhanh chóng và gửi các thông tin giống nhau cho tất cả các bên, 

giúp hạn chế thiệt hại cho các bên liên quan. 

Quy định chính trong thương mại: 

Mẫu được chuẩn bị trước cho việc ghi chép các thông tin là hết sức cần thiết cho việc 

loại bỏ hay thu hồi hiệu quả sản phẩm. 

Mẫu có thể thiết kế như một bảng câu hỏi hoặc phiếu điều tra, trong đó có bao gồm các 

câu hỏi sau: 

 Ai đã có khiếu nại và chi tiết họ khiếu nại là gì? 

 Sản phầm nào có liên quan? 

 Khiếu nại về cái gì? 

 Còn những ảnh hưởng tiềm tàng nào? 

 Khiếu nại đầu tiên khi nào và ở đâu? 

 Mẫu sản phẩm bị lỗi ở đâu? 

 Số lô trên sản phẩm bị lỗi là gì? 

 Ai trong công ty cần được thông báo? 

 Bên thứ 3 đã được thông báo chưa? 

 … 
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Xác định số lô sản xuất của sản phẩm liên quan đến khủng hoảng là rất quan trọng. 

Tất cả các bên liên quan phải quan tâm nhằm đảm bảo chỉ những sản phẩm có chất 

lượng lỗi bi ̣loại bỏ thực sự khỏi chuỗi cung cấp. 

7.5.3 Quá trình giao nhận ngược. 

Khi sản phẩm được loại bỏ hay thu hồi khỏi thị trường, việc tách riêng phần bị lỗi là rất 

cần thiết để tính toán chính xác và xử lý loại bỏ an toàn hay phá huỷ chúng. 

"Điều 8 của hướng dẫn 2001/95/CE 

Mục đích của hướng dẫn này, cụ thể taị điều 6 của hướng dẫn, các cơ quan có thẩm 

quyền của nhà nước sẽ được quyền thực hiện các biện pháp sau ở nơi thích hợp : 

 Đối với bất kỳ sản phẩm nguy hiểm nào đã có mặt trên thị trường 

 Ra lệnh hoặc tổ chức loại bỏ thực sự nhanh chóng sản phẩm này và cảnh báo 

cho người tiêu dùng về rủi ro có thể có 

 Ra lệnh hoặc phối hợp nếu có thể để tổ chức cùng với người sản xuất và nhà 

phân phối để thu hồi sản phẩm từ người tiêu dùng và huỷ bỏ chúng trong điều 

kiêṇ thích hợp. 

Mô hình 17 cho thấy chuỗi giao nhận ngược dựa vào vị trí của sản phẩm (tại điểm bán 

hoặc trung tâm phân phối) và tổ chức giao nhận đã tham gia vận chuyển (Trung tâm 

phân phối hoặc các quầy phân phối trực tiếp). 

Tổ chức thường dừng việc phân phối và bán hàng xa hơn và để xác định vị trí và số 

lượng hàng trả lại sẽ phụ thuộc vào mức độ tự động nào đã được hướng dẫn để quản 

lý chuỗi cung ứng. Cách lựa chọn thực tế cho giao nhận ngược có thể bao gồm : 

 Gom thu của nhà cung cấp 

 Gom thu bởi nhà cung cấp giao nhận thứ 3. 

 Nhà cung cấp và bán lẻ cùng cộng tác nhằm thu hồi hàng từ quầy hàng về các 

trung tâm phân phối bán lẻ để tiếp tục gom thu. 

Có thể phải huỷ các thùng hàng dang dở tại các quầy của cửa hàng và chấp nhận một 

khoản bồi thường thiệt hại do quản lý, chỉ gom thu các thùng hàng còn nguyên vẹn, 

chưa mở hoặc chưa bán. 
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Phép đo chính xác số lượng đã sản xuất và phân phối so với số lượng bị sai hỏng và 

trả lại từ khách hàng sẽ giúp việc đánh giá rủi ro về số lượng hàng đã được mua và 

đến tay người tiêu dùng. 

Bản chất của sai lỗi trong sản xuất sẽ xác định hành động gì tiếp theo. Nếu sản phẩm 

không an toàn và cần phải bị phá huỷ, nó phải được thực hiện phù hợp với các quy 

định của môi trường về quản lý rác thải và tái sử dụng nguyên liệu đóng gói. 

7.5.4 Thông tin liên lạc khi rắc rối hoặc khủng hoảng xảy ra 

Việc kiểm soát (khống chế) thành công các tình huống nhạy cảm tuỳ thuộc vào chất 

lượng của thông tin liên lạc giữa các bên liên quan và thông tin chia sẻ giữa các bên. 

Có nhiều mức độ thông tin và liên lạc khác nhau được yêu cầu: 

 Liên lạc nội bộ đến tất cả các bộ phận kinh doanh, nhà máy, kho, phòng công 

nghệ thông tin 

 Liên lạc bên ngoài đến tất cả các bên kinh doanh (khách hàng, nhà cung cấp 

dịch vụ giao nhận, nhà đóng gói) 

 Liên lạc đến cơ quan có thẩm quyền 

 Liên lạc đến cơ quan phương tiện báo chí truyền hình. 

Dựa vào phạm vi của rắc rối, khủng hoảng mức độ thông tin liên lạc được xúc tiến và 

thông tin được yêu cầu ở mức độ khác nhau. Thủ tục đúng tiếp theo là kế hoạch nội bộ 

của công ty, kế hoạch này thiết lập các bước thực hiện, người liên lạc, cá nhân chịu 

trách nhiệm liên lạc, các mẫu bảng để xem xét, mức độ thông tin, liên lạc và thời gian 

biểu của các hành động. 

Phần tiếp theo sẽ đưa ra hướng dẫn cho các công ty đang mong muốn lập kế hoạch 

thông tin liên lạc. 

7.5.4.1 Các bước liên lạc và thu thập thông tin được thực hiện khi rắc rối, khủng 

hoảng xảy ra 

a. Thu thập tất cả các thông tin được yêu cầu và đảm bảo độ chính xác của thông tin. 

 Lấy thông tin từ tất cả những người có thể đưa ra ý kiến chuyên môn hoặc đóng 

góp các thông tin chính xác về rắc rối, khủng hoảng. Trong bước này duy trì tính 

thực tế và đảm bảo vấn đề được kiểm soát tin cậy là hết sức quan trọng. 
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 Xây dựng hệ thống nội bộ và duy trì hồ sơ khiếu nại từ khách hàng và người tiêu 

dùng. 

 Đánh giá tình huống hiện tại, đánh giá rủi ro do rắc rối hoặc khủng hoảng gây ra. 

b. Thiết lập danh sách các nơi cần được thông báo. 

 Đối tác thương mại 

 Hiệp hội thương mại 

 Cơ quan chức trách nhà nước 

 Nơi hỗ trợ bên ngoài như: phòng thử nghiệm, nhà nghiên cứu, nhà đánh giá kỹ 

thuật, nhà đánh giá thông tin liên lạc, hội thẩm viên luật pháp … 

c. Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc nội bộ. 

Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ thường dựa vào kế hoạch tổ chức, phối hợp, thể 

hiện: 

 Các đơn vị, phòng ban nội bộ có liên quan để kiểm soát hiệu quả khủng hoảng 

 Cần thiết phải kiểm soát tình huống ở mức tin cậy cao để đưa các thông tin các 

câu hỏi có liên quan đến được nhóm quản lý khủng hoảng nội bộ. 

d. Phân bổ nguồn lực và chuẩn bị đẩy đủ tất cả các phương tiện, vật chất  

 Phân bổ các nguồn lực cần thiết cho quản lý khủng hoảng và hướng dẫn chúng 

cho nhóm quản lý khủng hoảng nội bộ 

 Chuẩn bị các phương tiện vật chất cần thiết để hỗ trợ công việc của nhóm quản 

lý rắc rối nội bộ (ví dụ: kết quả đánh giá, danh sách các bên bên ngoài bị tác 

động…). 

e. Cơ cấu thông tin liên lạc. 

1. Nhóm quản lý khủng hoảng nội bộ phải phê duyệt hệ thống liên lạc trong và ngoài 

được sử dụng. Nếu cần thiết thông tin liên lạc đến người tiêu dùng cần phải trả lời 

những câu hỏi sau: 

 Cái gì sai? 

 Sản phẩm không phù hợp có thể được xác định như thế nào? 
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 Sản phẩm có an toàn không? (điều này rất quan trọng trong ngành công nghiệp 

thực phẩm. Người tiêu dùng muốn biết cái họ mua và cái họ ăn). 

 Ai sẽ chịu trách nhiệm? 

 Làm cái gì để kiểm soát tình huống: 

 Dự định cái gì để ngăn ngừa khủng hoảng xảy ra trở lại trong tương lai? 

2. Hệ thống liên lạc cần phải đơn giản và được chấp nhận bởi các bên (nội bộ, các bên 

thương mại, cơ quan chức trách, người tiêu dùng, phương tiện báo chí, truyền 

thông…). Mặc dù vậy, thông tin liên lạc phải mang những thông điệp giống nhau, nhất 

quán và dựa trên các sự kiện và thông tin chính xác đã có. Thông tin liên lạc cần chuẩn 

bị tỉ mỉ, toàn vẹn và nên sử dụng các phiếu điều tra và chuẩn bị các tài liệu như sau: 

 Mô tả rắc rối, khủng hoảng 

 Trả lời trước các câu hỏi 

 *Ví dụ/mẫu về báo cáo chính thức 

 Ví dụ/mẫu thông cáo báo chí 

 Ví dụ/mẫu phỏng vấn của phóng viên báo chí 

 Ví dụ/mẫu thư gửi cho các bên cần thiết (ví dụ: nhà chức trách). 

7.5.4.2 Quy định vàng cho thông tin liên lạc hiệu quả 

Quy định chính trong thương mại: Một phần của sự thành công trong quản lý khủng 

hoảng nằm trong chất lượng của thông tin liên lạc, quy định vàng sau đây đối với thông 

tin liên lạc được khuyến nghị: 

1. Bảo vệ tài sản có giá trị nhất trong công ty cụ thể là người tiêu dùng để giữ gìn 

niềm tin và danh tiếng của công ty 

2. Tập trung hoá thông tin và quá trình ra quyết định (nhóm quản lý khủng 

hoảng) 

3. Chỉ định một phát ngôn viên, người sẽ là kênh thông tin chính thức. Hạn chế 

số lượng người tham gia vào thông tin liên lạc 

4. Thu thập tất cả các thông tin, tài liệu, dữ liệu, sự kiện trong thời gian ngắn 

nhất có thể và xử lý chúng nhanh nhất có thể 
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5. Thiết lập hệ thống liên lạc bao gồm: như thế nào, cái gì, khi nào và tới ai 

6. Xác định rõ thông điệp đơn lẻ, việc thông qua nó cho mỗi bên dựa vào các 

thông tin đã được chấp nhận, chính xác và thống nhất 

7. Đảm bảo thông tin liên lạc của công ty đến được tất cả các bên một cách 

chính xác, đặc biệt là đối với báo chí, truyền thông công cộng 

8. Chú ý người lao động cũng là một trong những bên liên quan quan trọng 

9. Thiết lập nhanh hệ thống thu thập các cuộc gọi và các thông tin yêu cầu.  Sử 

dụng đường dây 0800 (hoặc tương tự) hoặc kênh người tiêu dùng nếu đã có 

10. Kiểm soát sự phát triển của khủng hoảng và đảm bảo sao cho khủng hoảng 

tại địa phương không lan rộng thành khủng hoảng khu vực. 

11. Thông báo và hướng dẫn người lao động, người tiếp xúc trực tiếp với người 

tiêu dùng và khách hàng 

12. Tiếp nhận những hỗ trợ từ bên ngoài nếu được yêu cầu 

13. Trả lời báo đài một cách thân thiện, đúng đắn, chuyên nghiệp 

14. Chú ý các khả năng được đưa trên mạng internet cũng xem như một phương 

tiện liên lạc. 
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8   PHỤ LỤC 

8.1   Đường lối thay đổi để thực hiện 

Cuốn sách Bìa xanh này của ECR mô tả các khuyến nghị về thực tiễn tốt nhất đối với 

việc áp dụng có hiệu quả như thế nào các giải pháp và quá trình truy tìm nguồn gốc 

bằng việc sử dụng các tiêu chuẩn GS1. 

Mục đích của chương này là mô tả một vài hướng dẫn cơ bản về việc thay đổi như thế 

nào từ tổ chức hiện thời của bạn để thực hiện thực tiễn tốt nhất nếu có thể áp dụng 

được và khả thi về mặt kinh tế. Điều này yêu cầu phải có sự cố gắng và một nguồn lực 

đủ mạnh, đây chính là lý do tại sao lại khuyến nghị bạn sử dụng một cách tiếp cận 

quản lý dự án tốt. 

8.1.1   Định rõ mục tiêu 

Nhóm Dự án của bạn phải thiết lập được các mục tiêu rõ ràng. Điều này yêu cầu phải 

nghiên cứu, thu thập dữ liệu và hiểu rõ các khuyến nghị và tài liệu hiện thời về các tiêu 

chuẩn GS1. Danh mục tài liệu và các nguồn thông tin cần đến để bắt đầu dự án được 

nêu ở phần cuối của mục này. 

Các mục tiêu của “việc thay đổi” được kết nối với phạm vi đã được lên kế hoạch từ 

trước của dự án. Các kế hoạch thay đổi có thể được áp dụng cho riêng một văn phòng, 

riêng một địa điểm (ví dụ như nhà kho, nhà máy...) hoặc riêng một dây sản phẩm. Tuy 

nhiên, tốt nhất là sử dụng cách tiếp cận “từ đầu đến cuối” tập hợp tất cả các bên 

thương mại, các sản phẩm và thông tin truy tìm nguồn gốc liên quan thu được, được 

xử lý và phân phối hoặc được gửi chuyển tiếp. Cách này có tính đến mọi nhà cung cấp 

dịch vụ bên thứ ba và các bên kinh doanh khác trong chuỗi cung ứng. 

Các mục tiêu của “việc thay đổi” thậm trí còn xác định trình độ phân tích cần đến. Sự 

phân tích tính rủi ro là điều kiện tiên quyết được thừa nhận nhằm đánh giá những ảnh 

hưởng có thể có của một sự cố hoặc của một cuộc khủng hoảng. Kết quả của việc 

phân tích tính rủi ro sẽ xác định khả năng và tốc độ của một công ty khi thực hiện các 

giải pháp truy tìm nguồn gốc (trong khoảng thời gian cho trước), quyết toán các chi phí 

điều hành hàng ngày cho một sự cố hoặc khủng hoảng có khả năng xảy ra  và ảnh 

hưởng có thể của nó lên công ty và chuỗi cung ứng. 
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Sau khi đã nắm được các giải pháp và quá trình truy tìm nguồn gốc hiện có và đã xác 

định được các mục tiêu (phạm vi và trình độ phân tích) của dự án “thay đổi”, những 

bước tiếp theo sẽ hướng dẫn công ty cụ thể hơn việc lấp các chỗ trống đã phát hiện ra. 

Sau đây là danh mục tài liệu và các nguồn thông tin cần đến để bắt đầu dự án: 

Các ấn phẩm của GS1 và các tài liệu khác 

 EANCOM*1997, CD ROM 

 EANCOM*2002, CD ROM 

 Nhãn giao vận và SSCC của GS1 

 Các hướng dẫn truy tìm nguồn gốc của sản phẩm tươi sống, GS1 quốc tế 

 Các qui định kĩ thuật chung của GS1 

 Hướng dẫn về EANCOM trong thương mại và vận chuyển, GS1 quốc tế 

 RFID và Hệ thống GS1, Nhóm dự án GTAG, 2000, GS1 quốc tế 

 Hướng dẫn về Mã côngtenơ vận chuyển theo sêri, GS1 quốc tế 

 Các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng: số phân định ứng dụng và mã vạch GS1-

128, GS1 quốc tế 

 Phân định đơn vị vận tải và báo cáo về truy tìm nguồn gốc, ECR Châu Âu 

 Truy tìm nguồn gốc – 1, thực hiện khả năng truy tìm nguồn gốc, Bỉ, GS1 quốc tế 

 Khả năng truy  tìm nguồn gốc thịt bò, áp dụng các tiêu chuẩn GS1 trong việc thực 

hiện Điều luật (EC) 1760/2000, Bỉ, 2001, xuất bản lần thứ ba, EAN quốc tế 

 

Trên mạng 

 www.gs1.org 

 www.gs1vn.org.vn 

 ww.ecrnet.org 

Để có thêm các tài liệu và thông tin cần thiết, hãy liên lạc với tổ chức MSMV khu vực. 

 

http://www.gs1.org/
http://www.gs1vn.org/
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8.1.2   Đánh giá và cách thức xử lý tài liệu hiện có 

Khi bạn bắt đầu công việc của mình, luồng thông tin hiện thời cần được chứng minh 

bằng tư liệu một cách cẩn thận. Có thể làm được việc này bằng cách thu thập các tài 

liệu hiện có và kiểm tra qua mạng cũng như kiểm tra sổ sách để xem công ty bạn thực 

tế hiện đang làm gì. Phải xác định mục tiêu trong suốt quá trình đánh giá tùy theo sự 

phân định đơn nhất về địa điểm và vật phẩm, thu nhận dữ liệu và việc quản lý các kết 

nối như đã giải thích ở phần đầu tài liệu này. Phải phân tích cẩn thận việc xử lý từng lô 

hàng đơn lẻ thống nhất và nhiều lô hàng cũng như các đơn vị hỗn hợp để xác định các 

tổ hợp thông tin về truy tìm nguồn gốc khác nhau được kết nối với chúng. 

Ngoài việc cập nhật tài liệu về các quá trình và giải pháp, điều quan trọng là phải kiểm 

tra để dự án này không chồng chéo hoặc gây hại cho các dự án đang hoạt động khác 

hay ngược lại. 

8.1.3   Đánh giá tình trạng hiện tại của bạn 

Phần đầu tài liệu này đã mô tả việc sử dụng các công cụ để đánh giá. Phải đánh giá 

mỗi quá trình và giải pháp tùy theo sự phân định đơn nhất, sự thu nhận dữ liệu, sự trao 

đổi dữ liệu và việc quản lý các kết nối. 

Để thu nhận dữ liệu liên quan đến vật phẩm suốt chuỗi cung ứng một cách rõ ràng, 

phải dán nhãn/ gán mã vạch cho các sản phẩm như đã khuyến nghị. Các giải pháp về 

công nghệ như cơ sở hạ tầng và các ứng dụng phần mềm và các thiết bị quét phải có 

khả năng đọc mã vạch đúng chính xác để tự động thu nhận dữ liệu. Cơ sở hạ tầng của 

công nghệ thông tin thậm trí còn phải có khả năng kết nối thông tin như lô, mã địa 

điểm, mã công ten nơ vận chuyển theo xê-ri và mã thương phẩm toàn cầu theo cách 

thức tạo thuận lợi cho khả năng truy tìm nguồn gốc. Nếu trong quá trình đánh giá có 

gặp phải chỗ thiếu sót nào thì phải cung cấp tư liệu ngay và phải đánh giá ảnh hưởng 

của chúng. Một cách chủ yếu là phải đánh giá sự lựa chọn giữa “không thay đổi” và 

“thay đổi”. Có thể sử dụng phiếu ghi điểm khi hình dung tình hình thực tế về các thủ 

tục, giải pháp và quá trình trong suốt quá trình thay đổi. 

Trong khi đánh giá, bạn phải nhớ rằng việc thực hiện các giải pháp truy tìm nguồn gốc 

có thể giúp bạn cải tiến các quá trình hiện thời khi sử dụng các khuyến nghị của ECR 

và việc truy cập dữ liệu tự động dựa vào các tiêu chuẩn GS1. Việc này có thể cải tiến 

cả tốc độ trao đổi dữ liệu sẵn có cũng như quá trình loại trừ sai lỗi một các an toàn. 
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Thêm vào đó, có thể kì vọng trao đổi dữ liệu điện tử cải tiến được việc trao đổi thông 

tin với các bên trong chuỗi cung ứng đề cập đến dữ liệu về khả năng truy tìm nguồn 

gốc. 

8.1.4   Xây dựng kế hoạch thực hiện 

Phần này mô tả các bước cần đến để chuẩn bị thực hiện các giải pháp về Thực tiễn tốt 

nhất của ECR đề cập đến khả năng truy tìm nguồn gốc. Khuyến nghị lập một kế hoạch 

quản lý dự án để xác định các thời kì khác nhau, các giai đoạn quan trọng khác nhau, 

các khả năng khác nhau, các hành động khác nhau và các kết quả mong muốn khác 

nhau. Khuôn khổ của việc thay đổi phải được đặt trên cơ sở đối thoại cộng tác giữa 

các bên tham gia chuỗi cung ứng và việc thực hiện các giải pháp chuẩn. Trong quá 

trình đối thoại, cái gì phải dựa vào các khuyến nghị của ECR, mục tiêu là để xác định 

một cách cộng tác thông tin sẽ sử dụng, ví dụ thông tin về nhãn pa-lét GS1-128 và về 

các thư tín trong trao đổi dữ liệu điện tử. 

Để bước vào thế giới các tiêu chuẩn GS1 và thực hiện chúng, đòi hỏi bạn phải có Mã 

doanh nghiêp̣ GS1 do tổ chức mã số GS1 tại địa phương của bạn cấp (hãy xem 

www.gs1.org và liên lạc với chúng tôi). Mã doanh nghiêp̣ GS1 là một phần của các kết 

cấu dữ liệu thuộc GS1 quốc tế, mã này giúp bạn tiếp cận với mọi ứng dụng có sử dụng 

các tiêu chuẩn phân định thuộc hệ thống GS1 (ví dụ mã công ten nơ vận chuyển theo 

sêri, mã địa điểm, mã thương phẩm toàn cầu...). Bạn sẽ làm được việc này, bước quan 

trọng đầu tiên đối với khả năng truy tìm nguồn gốc, sự phân định đơn nhất bên tham 

gia thương mại, khi việc dán nhãn đã được đưa vào thực hiện một cách thành công. 

Đối với các đơn vị hậu cần, giải pháp dán nhãn được khuyến nghị là mã vạch GS1-

128. Việc dán nhãn yêu cầu bạn phải lập kế hoạch cho việc lắp đặt máy in và các thiết 

bị dán mã ở đâu và cần lắp vào các quá trình nào. Phải kết nối thiết bị với cơ sở hạ 

tầng của công nghệ thông tin để nhận và gửi dữ liệu về khả năng truy tìm nguồn gốc 

cần đến trong suốt quá trình in và quét. 

Trong khi bạn có thể trực tiếp lấy được thông tin về các tiêu chuẩn của GS1 từ các tổ 

chức thành viên GS1, thì việc nghiên cứu các giải pháp về phần cứng và phần mềm 

thích hợp phải có sự trợ giúp của nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn. 

 

 

http://www.gs1.org/
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8.1.5   Thực hiện 

Một khi các mục tiêu, kế hoạch của dự án và Nhóm thay đổi đã được thành lập thì bạn 

có thể bắt đầu việc thực hiện dự án. Bước đầu tiên là bạn phải thông báo cho tất cả 

các bên thuộc chuỗi cung ứng về dự án của bạn để họ có thể đưa kết quả từ kế hoạch 

của bạn vào các dự án liên quan đến khả năng truy tìm nguồn gốc của riêng họ. Điều 

quan trọng là bạn phải nhấn mạnh rằng việc thay đổi chắc chắn sẽ làm biến đổi cách 

thức dán nhãn cho sản phẩm và cách thức chia sẻ thông tin giữa các bên tham gia 

thương mại, và vì thế nó sẽ liên quan đến toàn bộ chuỗi cung ứng. 

Bạn cũng có thể thấy thuận lợi hơn khi trước tiên chọn một dự án thí điểm có liên quan 

đến một bên, nhằm thử nghiệm tính hiệu quả của các quá trình và của các giải pháp 

công nghệ. Bước thí điểm này có thể giúp bạn cải tiến được kế hoạch đã đặt ra. Việc 

thay đổi chỉ còn là một quá trình tiếp theo của sự cải tiến. 

Sau đó, bạn có thể bắt đầu những phần còn lại của dự án. 

Khi các giai đoạn đầu tiên của việc thay đổi đã được thực hiện, bạn không được làm 

mất đi những kĩ năng học được qua việc làm của đội dự án. Những người liên quan 

phải tiếp tục tham gia vào các công việc và đánh giá dự án trong tương lai theo cách 

thức mà họ vẫn nhớ được và truyền bá kĩ năng cũng như thực tiễn tốt nhất đã có. Khả 

năng truy tìm nguồn gốc, chế ngự các cuộc khủng hoảng và bản thân chuỗi cung ứng 

chính là mục tiêu của việc phát triển mạnh mẽ và phải được theo sát cẩn thận. Phải coi 

việc “thay đổi” như là hoạt động kinh doanh hàng ngày chứ không phải như là sự đầu 

tư một lần vào việc đánh giá công việc hậu cần hoặc đánh giá chất lượng để báo cáo. 
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8.3   Từ điển thuật ngữ   

Thuật ngữ Giải thích 

ADC Thu nhận dữ liệu tự động 

Phân định 

ứng dụng 

(AI) 

Phân định ứng dụng: hai hoặc nhiều kí tự chỉ ra ý nghĩa và định dạng 

yếu tố dữ liệu trong mã vạch UCC/EAN-128. AI qui định ý nghĩa và 

định dạng một cách đơn nhất yếu tố dữ liệu. 

Mẻ hàng Một mẻ hàng kết hợp các sản phẩm/ vật phẩm đã trải qua cùng quá 

trình biến đổi. Vì lý do đơn giản hóa, Mã Lô và Mã số Mẻ hàng được 

coi là đồng nghĩa trong tài liệu này. 

Mã số mẻ 

hàng 

Mã số mẻ hàng là mã số được cấp cho một mẻ hàng đơn nhất. Rất 

nhiều công ty sử dụng thuật ngữ Mã Lô thay cho “Mã số Mẻ hàng”. Để 

tránh can thiệp vào các thực tiễn sản xuất nội bộ và vì lý do đơn giản 

hóa, Mã Lô và Mã số Mẻ hàng được coi là đồng nghĩa trong tài liệu 

này. 

Ngày hết 

hạn 

Khoảng thời gian giới hạn khuyến nghị để tiêu thụ đơn vị tiêu dùng. 

Quá trình 

kinh doanh 

Một chuỗi các bước được kết nối với nhau để đưa ra cơ chế cho việc 

phân phối giá trị cho khách hàng. Một quá trình kinh doanh có thể 

chuyển đi cả các sản phẩm ở dạng vật chất lẫn thông tin. Quá trình 

kinh doanh có thể mở rộng phạm vi ra ngoài một việc kinh doanh đơn 

lẻ và bao gồm các hoạt động ở các công ty khác, xuyên suốt chuỗi 

cung ứng.  

Đơn vị tiêu 

dùng 

Bất cứ vật phẩm nào được bán qua điểm bán lẻ. 

Rủi ro Rủi ro là bất cứ “tình huống bất ngờ xảy ra” nào có lý do để tin tưởng 

rằng khi phân phối vào chuỗi cung ứng hoặc đưa ra thị trường một sản 

phẩm nào đó thì có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người 

hay của động vật và/ hoặc đến bảo vệ môi trường và/ hoặc có ảnh 

hưởng xấu nghiêm trọng đến tổ chức kinh doanh và/ hoặc đến hình 
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ảnh của công ty. 

DESADV Thông báo tin tức về vận chuyển hàng đi: thông báo ở dạng EANCOM 

cung cấp thông tin về hành trình của hàng hóa (số lượng, lịch trình 

giao hàng...) ở điều kiện các bên tham gia chấp thuận. 

Khâu cuối 

trong chuỗi 

cung ứng 

Phạm vi của khâu cuối trong chuỗi cung ứng bao gồm phần cuối cùng 

của chuỗi cung ứng bắt đầu từ khâu sản xuất ra thành phẩm, kể cả 

những người cùng đóng, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, (các) trung 

tâm phân phối và kết thúc tại điểm bán lẻ. 

GS1 quốc tế Đặt trụ sở tại Brussel, Bỉ, là tổ chức tập hợp các tổ chức Thành viên ở 

hơn 100 nước trên thế giới.  

Nhãn hậu 

cần GS1 

Tiêu chuẩn GS1 đối với việc dán nhãn các pa-lét bằng mã số đơn nhất 

theo sê ri – Mã công ten nơ vận chuyển theo sê-ri – và thông tin khác 

đã được tiêu chuẩn hóa bằng việc sử dụng mã vạch GS1-128. 

Hệ thống 

GS1 

Hệ thống GS1, ngôn ngữ kinh doanh toàn cầu, là một sê-ri các tiêu 

chuẩn được xây dựng để cải tiến việc quản lý chuỗi cung ứng. 

EANCOM Tiêu chuẩn về EDI của quốc tế do GS1 quốc tế cung cấp, phù hợp với 

tiêu chuẩn của UN/EDIFACT. 

ECR Đáp ứng khách hàng có hiệu quả: Phát kiến giữa các nhà bán lẻ và 

các nhà cung cấp nhằm làm giảm các rào cản hiện có bằng cách tập 

trung và các quá trình, biện pháp và công nghệ để đánh giá chuỗi cung 

ứng một cách lạc quan. Hiện tại, ECR có ba phạm vi trọng điểm chính: 

cung ứng (ví dụ: bổ sung hàng có hiệu quả), yêu cầu (ví dụ: phân loại 

có hiệu quả, quảng cáo có hiệu quả, giới thiệu sản phẩm có hiệu quả) 

và công nghệ tạo điều kiện (ví dụ: dữ liệu chung và các tiêu chuẩn về 

trao đổi, tính chi phí/ lợi nhuận và giá trị). Mục tiêu tổng thể của ECR là 

đáp ứng các yêu cầu của khách hàng tốt hơn,  nhanh hơn và với chi 

phí ít nhất. 

ECR Châu 

Âu 

Một tổ chức đại diện cho cả nhà bán lẻ và nhà sản xuất với mục tiêu 

khuyến khích các công ty cùng nhau làm việc để hòa nhập các hoạt 

động của họ và loại bỏ các rào cản làm giảm tính hiệu quả, tính hiệu 



 73 

lực cũng như ảnh  hưởng đến khả năng thỏa mãn khách hàng của họ. 

Bạn có thể tìm thấy các chi tiết về việc gia nhập ECR Châu Âu như thế 

nào ở mục công nhận tại phần đầu báo cáo này. 

EDI Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) là sự trao đổi dữ liệu đã được xây dựng 

ở dạng thư tín đã được tiêu chuẩn hóa thông qua biện pháp điện tử 

giữa các ứng dụng máy vi tính của các bên tham gia thương mại. 

EDIFACT Trao đổi dữ liệu điện tử cho việc quản trị, thương mại và vận tải 

(EDIFACT): một bộ các tiêu chuẩn, hướng dẫn và nguyên tắc chỉ đạo 

được quốc tế công nhận và do Mỹ (UN-EDIFACT) ban hành về việc 

trao đổi bằng điện tử dữ liệu đã được xây dựng. 

GS1-128 Tiêu chuẩn của GS1 quốc tế về việc mã hóa dữ liệu thành mã vạch. 

EPC Mã điện tử cho sản phẩm: mã số phân định đơn nhất được mạng EPC 

sử dụng. Mạng EPC do EPC toàn cầu Inc. quản lý. EPC toàn cầu Inc. là 

một công ty cổ phần do EAN quốc tế và Hội đồng mã thống nhất của 

Mỹ thành lập. 

Mạng EPC Mạng EPC sử dụng sự phân định bằng tần số radio (RFID) và công 

nghệ mạng để tạo điều kiện cho các công ty có được khả năng theo 

dõi thật sự chuỗi cung ứng của họ vào đúng thời gian thực tế để xử lý 

thông tin, trong mọi ngành công nghiệp và ở bất cứ đâu trên thế giới. 

FMCG Lĩnh vực Vận chuyển nhanh hàng tiêu dùng: lĩnh vực mà nhà bán lẻ và 

nhà cung cấp của họ – người cung cấp đủ loại hàng hóa bán chủ yếu 

qua siêu thị, cửa hàng lớn và cửa hàng bán lẻ. Mục tiêu của công việc 

kinh doanh của họ là cung cấp “các yếu tố cần thiết” như các loại thực 

phẩm tươi sống và thực phẩm đã chế biến nhưng thậm trí họ còn lưu 

kho một tập hợp có chọn lựa lớn các hàng hoá khác cũng như là chứa 

cả các sản phẩm về sức khỏe và làm đẹp, thuốc lá, rượu, quần áo, 

một vài đồ điện, sản phẩm cho trẻ nhỏ và các vật phẩm trong gia đình 

nói chung. Một vài nhà bán lẻ có thể lưu kho nhiều hơn 20 000 dây 

sản phẩm khác nhau. 

Kinh doanh Kinh doanh thực phẩm nghĩa là bất kì nhiệm vụ nào dù có lợi nhuận 
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thực phẩm hay không và dù là công hay tư, tiến hành bất kì hoạt động nào liên 

quan đến bất cứ giai đoạn nào của quá trình sản xuất, chế biến và 

phân phối thực phẩm. 

Người điều 

hành việc 

kinh doanh 

thực phẩm 

Người điều hành việc kinh doanh thực phẩm có nghĩa là người tự do 

hay người chịu trách nhiệm pháp lý có trách nhiệm đảm bảo làm đúng 

các yêu cầu về luật thực phẩm trong phạm vi kinh doanh thực phẩm 

dưới sự kiểm soát của họ. 

Người điều 

hành thực 

phẩm 

Thuật ngữ được sử dụng đồng nghĩa với Người điều hành việc kinh 

doanh thực phẩm. 

GCI Phát kiến thương mại toàn cầu (GCI) là một cơ quan tự nguyện thành 

lập tháng 10 năm 1999 để cải tiến việc thực hiện của chuỗi cung ứng 

quốc tế đối với hàng tiêu dùng thông qua sự phát triển cộng tác và sự 

xác nhận phù hợp với các tiêu chuẩn được khuyến nghị và các quá 

trình kinh doanh cơ bản. 

GLN Mã số địa điểm toàn cầu: Mã số sử dụng kết cấu dữ liệu EAN/UCC-13 

để phân định các đơn vị tự nhiên, chức năng hoặc pháp lý. 

GTIN Mã số phân định thương phẩm toàn cầu: kết cấu mã số áp dụng cho 

mọi phân định thương phẩm EAN/UCC. Một GTIN có thể sử dụng kết 

cấu mã số EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC-13 hoặc EAN/UCC.... 

HACCP Hệ thống điểm kiểm soát khẩn cấp phân tích mối nguy (HACCP) là 

một phương pháp khoa học, đề cao tính an toàn của thực phẩm từ 

khâu sản xuất đầu tiên đến khâu tiêu thụ cuối cùng thông qua sự phân 

định của các mối nguy đặc thù và các biện pháp kiểm soát chúng để 

đảm bảo an toàn cho thực phẩm. HACCP là một công cụ để đánh giá 

mối nguy và để thiết lập các hệ thống kiểm soát nhằm phòng tránh 

hơn là chỉ dựa vào việc thử nghiệm thành phẩm. 

IFSUM Bản tóm tắt việc gửi hàng và việc hợp nhất: Một thư tín dạng 

EANCOM từ bên phát hành hoặc là bản hướng dẫn hoặc là sách đề 

cập đến dịch vụ gửi hàng / vận tải cho nhiều mối gửi hàng hóa để bán 
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(thư tín này tương đương với thư tín về hướng dẫn cho nhiều mối vận 

tải) dưới các điều kiện đã được đồng ý, đến bên bố trí dịch vụ gửi 

hàng và/ hoặc vận tải đó. 

Tình huống 

bất ngờ xảy 

ra 

Tình huống bất ngờ xảy ra là bất kì tình huống nào - tình huống này là 

có thực, quan sát được hoặc đoán chừng được - có thể gây ra sự sai 

lệch về tính an toàn của sản phẩm hoặc sự sai lệch nghiêm trọng về 

chất lượng so với các yêu cầu mang tính pháp lý và/ hoặc chỉ tiêu chất 

lượng nội bộ. 

ISO Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) là một liên đoàn có phạm vi toàn thế 

giới bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia từ 130 nước, mỗi cơ 

quan tiêu chuẩn quốc gia là từ một nước. Nhiệm vụ của ISO là xúc tiến 

triển khai việc tiêu chuẩn hóa. 

Đơn vị hậu 

cần 

Một thực thể thuộc bất kì thành phần nào được thiết lập để vận chuyển 

đi và/ hoặc lưu kho cần được quản lý suốt chuỗi cung ứng. 

Lô  Một lô hàng kết hợp các sản phẩm/ vật phẩm đã trải qua cùng quá 

trình biến đổi. Nhiều công ty sử dụng thuật ngữ “Mã số mẻ hàng” thay 

cho Mã lô. Không làm ảnh hưởng đến thực tiễn sản xuất nội bộ và vì lý 

do đơn giản hóa, Mã Lô và Mã số Mẻ hàng được coi là đồng nghĩa 

trong tài liệu này. 

Mã lô  Mã lô là mã số được cấp cho một lô sản lượng đã qui định. Nó kết nối 

sản phẩm (có nghĩa là cái gì) với mọi thông tin thích hợp liên quan đến 

việc sản xuất ra sản phẩm đó. Rất nhiều công ty sử dụng thuật ngữ 

“Mã số Mẻ hàng” thay cho Mã Lô. Không làm ảnh hướng đến thực tiễn 

sản xuất nội bộ và vì lý do đơn giản hóa, Mã Lô và Mã số Mẻ hàng 

được coi là đồng nghĩa trong tài liệu này. 

Dữ liệu chủ Dữ liệu chủ là tập hợp dữ liệu mô tả các qui định kĩ thuật và kết cấu 

của mỗi vật phẩm và bên tham gia có liên quan trong các quá trình của 

chuỗi cung ứng. Mỗi tập hợp dữ liệu được phân định một cách đơn 

nhất bằng mã GTIN đối với vật phẩm và bằng mã GLN đối với các chi 

tiết về bên tham gia. 
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Xắp xếp dữ 

liệu chủ 

Xem “Hài hòa dữ liệu chủ”. 

Hài hòa dữ 

liệu chủ 

Hài hòa dữ liệu chủ là sự sắp xếp đúng lúc và “có khả năng kiểm tra” 

dữ liệu chủ đã được tiêu chuẩn hóa và chứng nhận từ một nguồn dữ 

liệu nào đó đến bên nhận dữ liệu cuối cùng về  thông tin này. Quá trình 

hài hòa dữ liệu chủ được nhận biết như là quá trình “Xắp xếp dữ liệu 

chủ”. Quá trình hài hòa dữ liệu chủ là điều kiện tiên quyết đối với khái 

niệm kinh doanh điện tử đơn giản. Hài hóa dữ liệu chủ sẽ được thực 

hiện thành công thông qua việc sử dụng các qui định kĩ thuật về mã 

hóa của GS1 suốt chuỗi cung ứng. 

Pa-let hỗn 

hợp 

Pa-let hỗn hợp: bao gồm một hoặc nhiều sản phẩm khác nhau có 

nguồn gốc từ các lô khác nhau (được phân định bằng các mã GTIN và 

các mã lô khác nhau). 

POS Điểm bán: Đề cập đến quầy thu tiền hình thức bán lẻ, nơi thường quét 

mã vạch EAN/UPC.  

RECADV Nhận thông báo: Thư tín EANCOM qui định các chi tiết đối với hàng 

hóa nhận được dưới các điều kiện đã được thỏa thuận giữa người 

mua và người bán, với chức năng thông báo cho người kí gửi hàng để 

bán nội dung nhận được về việc gửi hàng để bán. 

Hủy bỏ Hủy bỏ có nghĩa là mọi biện pháp nhằm đạt được việc hủy bỏ một sản 

phảm nguy hiểm nào đó đã được nhà sản xuất hoặc nhà phân phối 

cung cấp hoặc sẵn sàng bán cho người tiêu dùng.  

RFID Phân định bằng tần số radio: Trao đổi điện tử không dây sử dụng tần 

số radio cho phép đọc và viết bộ nhớ của máy tính ở dạng điện tử. 

Máy quét Thiết bị điện tử để đọc mã vạch và chuyển thành các kí hiệu điện tử ở 

dạng thiết bị máy tính có thể hiểu được. 

Phiếu ghi 

điểm 

Công nghệ để xây dựng phép đo việc thực hiện, có cân nhắc đến các 

quá trình nội bộ và việc tạo ra giá trị trong tương lai. 

Tiêu chuẩn Qui định kĩ thuật đối với phần cứng, phần mềm hay dữ liệu hoặc là 
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được sử dụng và chấp nhận rộng rãi (tiêu chuẩn không chính thức) 

hoặc là được cơ quan tiêu chuẩn thừa nhận (tiêu chuẩn chính thức). 

Nhóm 

thương 

phẩm tiêu 

chuẩn 

Cấu tạo tiêu chuẩn đối với (các) thương phẩm không chủ định để quét 

tại điểm bán.  

SSCC Mã công ten nơ vận chuyển theo sê-ri: mã số EAN-UCC bao gồm 18 

chữ số thập phân để phân định đơn nhất đơn vị hậu cần. Mã SSCC 

được mô tả trong mã vạch EAN*UCC-128 và được sử dụng rộng rãi 

cùng thông báo về việc chuyển hàng được gửi đến trước ở dạng EDI.  

Khả năng 

truy tìm 

nguồn gốc 

“Khả năng truy tìm nguồn gốc là khả năng tìm thấy dấu vết và đi theo 

thực phẩm, đồ ăn cho động vật, động vật để làm thực phẩm hay vật 

chất có ý định hoặc nhằm để cho vào thực phẩm hoặc đồ ăn cho động 

vật, xuyên suốt mọi giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối.” (định 

nghĩa theo điều luật (EC) 178/2002). 

Định nghĩa của ISO: khả năng truy tìm nguồn gốc là khả năng tìm thấy 

dấu vết về lịch sử, cách ứng dụng hoặc địa điểm của thực thể bằng 

các biện pháp phân định đã được ghi lại” (ISO 8402). 

Truy tìm 

nguồn gốc 

Truy tìm nguồn gốc là khả năng phân định nguồn gốc và đặc tính của 

sản phẩm trên cơ sở các chuẩn cứ đã được xác định tại mỗi điểm 

thuộc chuỗi cung ứng. Đây là điểm đặc trưng không phải dễ dàng có 

được của hệ thống có khả năng truy tìm nguồn gốc vì các công ty phải 

có khả năng xác định đặc tính và nguồn gốc của sản phẩm nhận được 

theo cách chính xác và nhanh chóng bất cứ khi nào cần thiết. 

Theo dõi Theo dõi là khả năng khoanh vùng sản phẩm dựa vào chuẩn cứ riêng 

trong khi xử lý sản phẩm đó theo mỗi điểm thuộc chuỗi cung ứng. Đây 

là điểm đặc trưng không phải dễ dàng có được của bất kì hệ thống có 

khả năng truy tìm nguồn gốc nào, vì các công ty phải có khả năng 

phân định và đặt sản phẩm của họ trong phạm vi chuỗi cung ứng 

nhằm mục đích hủy bỏ hoặc thu hồi sản phẩm đó bất cứ khi nào cần 
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thiết. 

Đơn vị 

thương mại 

Mọi đơn vị (sản phẩm hoặc dịch vụ) cần gọi ra thông tin đã được định 

rõ từ trước và có thể đã được định giá hay đặt hàng hay báo giá tại bất 

kì điểm nào trong chuỗi cung ứng. 

UML Ngôn ngữ mô hình thống nhất: UML là kí hiệu tiêu chuẩn cho việc mô 

hình hóa các đối tượng công việc thực tế như là bước đầu tiên của 

việc triển khai chương trình mục tiêu. 

Pa-lét thống 

nhất một lô  

Bao gồm các sản phẩm giống hệt nhau có nguồn gốc từ cùng một lô 

(được phân định bằng cùng một mã GTIN và mã lô). 

Pa-lét thống 

nhất nhiều 

lô  

Bao gồm các sản phẩm giống hệt nhau có nguồn gốc từ ít nhất hai mã 

lô khác nhau (được phân định bằng cùng một mã GTIN nhưng có các 

mã lô khác nhau). Trong tài liệu này, thỏa thuận ngầm pa-lét thống 

nhất nhiều lô được xem là pa-lét hỗn hợp.  

Khâu đầu 

trong chuỗi 

cung ứng 

Phạm vi của khâu đầu trong chuỗi cung ứng bao gồm phần đầu tiên 

của chuỗi cung ứng bao gồm các quá trình liên quan đến vật liệu thô, 

thành phần, đóng gói và mọi nhà cung cấp trung gian đến tận khi hàng 

hóa đến công ty sản xuất.             

Ngày sử 

dụng 

Ngày “sử dụng” là ngày cuối cùng được khuyến nghị sử dụng sản 

phẩm khi sản phẩm đó còn có chất lượng cao. Nhà sản xuất ra sản 

phẩm này sẽ xác định ngày sử dụng. 

Thu hồi Thu hồi có nghĩa là bất kì biện pháp nào có mục đích ngăn cản việc 

phân phối, trưng bày và chào hàng một sản phẩm nguy hiểm cho 

khách hàng (2001/95/EC). 

XML Là ngôn ngữ kết hợp để xác định, đánh giá và chia sẻ các tài liệu chứa 

thông tin đã được xây dựng. XML cung cấp một dạng tài liệu để thể 

hiện dữ liệu, một giản đồ để phân biệt và mô tả các kết cấu dữ liệu và 

một kĩ xảo để mở rộng và chú giải HTML. Không giống như HTML, với 

XML, các nhãn hàng hóa có thể được thiết kế cho các mục tiêu đặc 

thù. 
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Việc không công nhận 

Cuốn sách bìa xanh này do các thành viên ECR Châu Âu đề xướng và được các công 

ty, các tổ chức tham gia hỗ trợ có hiệu quả. 

Cuốn sách bìa xanh này cung cấp thông tin về phương pháp hiệu quả nhất và nhanh 

nhất để nắm được khả năng truy tìm nguồn gốc và cách thức chế biến. 

Tuy nhiên các công ty thành viên của ECR Châu Âu, các công ty hoặc tổ chức cá 

nhân/ tập thể tham dự không cần thiết phải tán thành mọi công nghệ, quá trình hay 

nguyên tắc được nêu ở đây cũng như không tác giả nào mà cũng không công ty thành 

viên ECR Châu Âu, hoặc công ty tham dự và tổ chức cá nhân/ tập thể nào phải nhận 

trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý liên quan đến xuất bản phẩm này hoặc liên quan đến 

các công nghệ, quá trình, mẫu dưỡng hoặc nguyên tắc nêu ở đây. Họ không nhận 

chắc rằng những công ty thực hiện các thực tiễn tốt nhất như mô tả ở đây sẽ không 

chính thức đạt được sự phù hợp với chỉ thị 2001/95/EC về An toàn sản phẩm nói 

chung và điều luật EC178/2002 đề cập đến Luật về thực phẩm nói chung. 

Khuyến nghị các công ty hay tổ chức sử dụng cuốn sách bìa xanh này của ECR tìm 

kiếm lời khuyên chuyên nghiệp đáp ứng được các yêu cầu riêng biệt hợp lý của họ. 

Mỗi một công ty riêng sẽ chịu trách nhiệm về tính phù hợp của họ đối với pháp luật của 

Châu Âu và đối với các điều lệ bổ sung tiềm ẩn của quốc gia của họ. 
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8.2   Chế ngự rủi ro – Ví dụ về một mẫu thông tin 

ECR Châu Âu 

Từ: _ nhà sản xuất hoặc _ nhà bán lẻ hoặc _  
       chủ/ không phải là chủ nhãn hiệu hàng hóa 

CẢNH BÁO KHẨN CẤP Số file:......................Ngày cập nhật:.................. 
No............cho...........EAN liên quan 
No............cho........... điểm giao hàng liên quan 

Gian hàng hoặc loại sản phẩm:      Nhãn hiệu hàng hóa: (Mẫu thông tin nhanh cho mỗi sản phẩm) 

 Thời gian cách ly của sản phẩm (không kể chỉ thị khử lạnh, thu hồi sản fẩm từ: ngày/ tháng/năm giờ:phút) 

 Thu hồi sản phẩm (không kể khả năng bán lại) 

 Hủy bỏ sản phẩm 

 Các mẫu giữ  lại:  có, số lượng:  Không  

Từ: 
Công ty: 
Tên người chịu trách nhiệm trong công ty: 
Chức danh: 
Điện thoại: 
Số di động: 
Fax: 
E-mail: 
Mã số địa điểm (GLN) 

Đến: 
Công ty: 
Tên người chịu trách nhiệm trong công ty: 
Chức danh: 
Điện thoại: 
Số di động: 
Fax: 
E-mail: 
Mã số địa điểm (GLN) 

Điểm giao vận liên quan 

 

Mã EAN của 
đơn vị tiêu 

dùng 

Nhãn hiệu hàng 
hóa 

Loại đơn vị Cỡ Mùi vị, đặc 
điểm riêng,... 

Số lô liên quan Ngày hết hạn SSCC Số lượng (CU) 

         

         

Sự liên quan đến vận tải Sự liên quan để đơn giao hàng Ngày giao hàng 

 

Lý do báo động và những rủi ro tiềm ẩn Có thông báo nào cho khách hàng không?       Có (xem tài liệu đính kèm) 

                                                                           Không 

Nơi báo động:  Nhà sản xuất          Nhà bán lẻ          Khách hàng          Nhà quản lý          Nơi khác:      

Nếu thu hồi hoặc hủy bỏ thì phương pháp hủy bỏ hoặc 
trả lại hàng:  

      Đánh giá số lượng 

Lời chú giải: 

Khuyến nghị nhận được:                               Điểm bán hàng/ trung tâm phân phối được thông báo về: 

 


