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2.2.1 Mã hóa thông tin về các bên liên quan .................................................10
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRIỂN KHAI
ÁP DỤNG CÁC TI ÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG GS1
TRONG NGÀNH HẢI QUAN Ở VIỆT NAM
Chương I: Mở đầ u
1.1 Khái quát
Trong xu thế toàn cầ u hóa kinh doanh thương ma ̣i, hiêṇ nay các giao
dich
̣ xuyên biên giới ngày càng tăng, trong đó viê ̣c xác đinh
̣ nhanh chóng và
chiń h xác nguồ n gố c, điể m đế n và các thông số khác liên quan đến thương
ma ̣i hàng hóa là cầ n thiế t. Các giải pháp và công nghê ̣ đươ ̣c áp du ̣ng nhằ m đa ̣t
đươ ̣c nhu cầ u này tùy thuô ̣c vào số các quyế t đinh
̣ về kinh tế , tài chiń h và
kinh doanh của nhiề u bên tham gia chuỗi cung ứng khác nhau, tuy nhiên cuối
cùng thì mu ̣c tiêu chính là viê ̣c giao kip̣ thời hàng hóa có chấ t lươ ̣ng ở điề u
kiêṇ tố t nhấ t cho khách hàng ở mức giá có sức ca ̣nh tranh nhấ t.
Để ta ̣o thuâ ̣n lơ ̣i cho thương ma ̣i quố c tế hơ ̣p pháp và để thố ng nhấ t
công cu ̣, tiêu chuẩ n cầ n áp du ̣ng cho hoa ̣t đô ̣ng hải quan ở qui mô quố c tế mô ̣t
cách hiêụ quả, tổ chức Hải quan thế giới WCO đã xây dựng khuyế n nghi ̣ về
mã tham chiế u đơn nhấ t hàng gửi, viế t tắ t tiế ng Anh là UCR – Unique
Consigment Reference. UCR là mã số tham chiế u cho hàng gửi xuyên biên
giới, nó sẽ đươ ̣c cấ p ta ̣i giai đoa ̣n sớm nhấ t có thể trong chuỗi cung ứng và
đươ ̣c Hải quan sử du ̣ng cho mo ̣i sự vâ ̣n chuyể n của hàng hóa trên pha ̣m vi
quố c tế (xem khuyế n nghi ̣của WCO nêu ở Phu ̣ lu ̣c 1).
Từ năm 2007 đế n nay, tổ chức GS1 đã phố i hơ ̣p với tổ chức WCO triể n
khai áp du ̣ng thí điể m các công cu ̣ của hê ̣ thố ng GS1 trong hoa ̣t đô ̣ng hải quan
ở qui mô xuyên biên giới. Qua các dự án áp du ̣ng thí điể m, hai tổ chức đã đi
đế n khuyế n nghi ̣ chung là: các công cu ̣ của GS1 có thể áp du ̣ng trong các
khâu của hoa ̣t đô ̣ng hải quan, đă ̣c biêṭ có thể sử du ̣ng mã SSCC và mã GSIN
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như mô ̣t mã UCR đố i với hàng gửi và có thể thố ng nhấ t áp du ̣ng ở pha ̣m vi
toàn cầ u.
Trong những năm gầ n đây, Tổ ng cu ̣c Hải quan đã triể n khai áp du ̣ng
công nghê ̣ thông tin trong thủ tu ̣c hải quan đố i với hàng xuấ t/nhâ ̣p khẩ u, cu ̣
thể là triể n khai áp du ̣ng “khai báo hải quan trực tuyế n”. Bên ca ̣nh đó, Tổ ng
cu ̣c hải quan cũng triể n khai áp du ̣ng trao đổ i dữ liêụ bằ ng EDI. Tuy nhiên,
trong viê ̣c áp dụng công nghệ thông tin, ngành hải quan cón có những khó
khăn bất cập sau:
+ Việt Nam chưa đủ cơ sở pháp lý để áp dụng EDI và để kết nối với
các bên liên quan, nên trong Thủ tục hải quan điê ̣n tử vẫn còn nhiề u khâu xử
lý bằng thủ công và dựa trên giấy tờ nên không thuận tiện cho EDI.
+ Kiến trúc hạ tầng tin học chưa sẵn sàng cho trao đổ i bằ ng EDI với tấ t
cả các đố i tác trong và ngoài nước và chưa có đội ngũ chuyên viên đáp ứng
yêu cầu áp dụng EDI ở mức độ toàn diện.
+ Việc trao đổi EDI qua Internet gặp các khó khăn như: tính bảo mật
của dữ liệu; tính hoàn thiện của thông tin; nhân chứng...
+ Ngành chưa có thông tin và chưa áp dụng các tiêu chuẩn của GS1
như một công cụ kết hợp với việc áp dụng công nghệ thông tin và trao đổi dữ
liệu bằng EDI.
Với những lý do nêu trên, nhóm nghiên cứu đưa ra danh mu ̣c các liñ h
vực có thể áp du ̣ng hê ̣ thố ng GS1 cho ngành hải quan ở Viê ̣t Nam như mu ̣c
1.2 dưới đây, nhưng chỉ đề xuấ t mô hình triển khai áp du ̣ng thí điểm thực tế
đó là: áp du ̣ng các mã số GS1 cho hoa ̣t đô ̣ng khai báo hải quan đối với một số
sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, cụ thể là áp dụng giải pháp mã SSCC và
mã GSIN (theo qui đinh
̣ chung của tổ chức WCO) để phu ̣c vu ̣ hô ̣i nhâ ̣p quố c
tế trong tương lai gầ n.
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1.2 Tổ ng hơ ̣p các linh
̃ vư ̣c nghiêp̣ vu ̣ hải quan có thể áp du ̣ng công nghê ̣
mã số mã va ̣ch
Các giao dich
̣ xuấ t nhâ ̣p khâu hàng hóa thường bao gồ m hai yế u tố :
luồ ng hàng và luồ ng thông tin dữ liê ̣u. Trao đổ i dữ liê ̣u điê ̣n tử EDI là mô ̣t
công cu ̣ hữu hiêụ mà nhiề u bên tham gia trong chuỗi cung ứng bao gồ m cả
người mua và người bán, các nhà cung cấ p dich
̣ vu ̣ logistic, Hải quan và các
bên tham gia khác trước khi tới tay người tiêu dùng cuố i cùng. Các tiêu chuẩ n
của tổ chức GS1 gồ m các loa ̣i mã số , mã va ̣ch và các tiêu chuẩ n cho gói tin
điêṇ tử đang đươ ̣c áp du ̣ng ngày càng rô ̣ng raĩ trong chuỗi cung ứng toàn cầ u,
bao gồ m cả các đầ u mố i quản lý hải quan ta ̣i các cửa khẩ u kinh doanh xuyên
biên giới.
Qua kinh nghiê ̣m của các nước và kế t quả nghiên cứu (xem các báo
cáo chuyên đề của đề tài), nhóm thực hiêṇ đã tổ ng hơ ̣p các liñ h vực hoa ̣t đô ̣ng
trong ngành hải quan có thể áp du ̣ng mã số mã va ̣ch GS1 như sau:
- Áp du ̣ng thố ng nhấ t mã SSCC và mã GSIN như mô ̣t mã tham chiề u
hàng gửi (UCR) trong liñ h vực hải quan ;
- Áp du ̣ng các tiêu chuẩ n EANCOM và GS1/XML cho trao đổ i dữ liêụ
điêṇ tử EDI giữa hải quan và các bên có liên quan;
- Áp du ̣ng MSMV GS1 trong quản lý hồ sơ khai báo bằ ng điêṇ tử;
- Áp du ̣ng MSMV GS1 trong quản lý hành lý của các đố i tươ ̣ng xuấ t nhâ ̣p
cảnh và các phương tiê ̣n xuấ t nhâ ̣p cảnh;
- Áp du ̣ng MSMV GS1 trong quản lý nô ̣i bô ̣ cơ quan hải quan (mã quản lý
tài sản và mã quản lý tài liê ̣u);
- Áp du ̣ng MSMV GS1 cho truy tìm nguồ n gố c xuấ t xứ hàng hóa.(GTIN;
GLN).
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1.3 Các công cu ̣ của GS1 cho giải pháp hải quan điêṇ tử
Khai báo hải quan là một bước trong thủ tục hải quan. Ở nhiề u nước
trên thế giới, khai hải quan điện tử được pháp luật cho phép, tuy nhiên đây là
hình thức dựa trên phương thức EDI nên đòi hỏi phải có các qui định của
pháp luật để điều chỉnh và phải tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện kỹ thuật
cần thiết. Các giao dịch trao đổi dữ liệu điện tử trong thủ tục hải quan bao
gồm:
+ Khai hải quan điện tử, bao gồm tờ khai hải quan và các chứng từ
thuộc bộ hồ sơ hải quan: giữa người khai và cơ quan hải quan;
+ Thanh toán tiền thuế và các khoản thu khác: giữa ngân hàng, kho bạc
và cơ quan hải quan;
+ Giấy phép hạn ngạch...: giữa các Bộ, ngành là cơ quan hải quan;
+ Các chứng từ vận chuyển: giữa các nhà vận chuyển, cảng với cơ
quan hải quan.
Như vậy, khai hải quan điện tử chỉ là một trong số các giao dịch điện tử
cần thực hiện trong một thủ tục hải quan hiện đại. Ở mô ̣t số nước trong khu
vực châu Á trong đó có Viê ̣t Nam, các chứng từ khai điện tử chưa thay thế
hoàn toàn cho bộ hồ sơ giấy, người khai vẫn có trách nhiệm nộp hồ sơ giấy
sau khi thông quan hàng hoá. Cơ quan hải quan dựa trên hồ sơ khai điện tử để
làm thủ tục thông quan. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ thông tin đã giúp
ngành giảm khối lượng và tăng độ chính xác của thông tin đầu vào, đồng thời
giúp cán bô ̣ của Tổ ng cu ̣c hải quan biết trước thông tin khai báo của doanh
nghiệp để xem xét, đánh giá, phát hiện vấn đề sao cho khi doanh nghiệp đến
làm thủ tục hải quan được nhanh chóng, kịp thời.
Qua kinh nghiê ̣m áp du ̣ng của nước ngoài, để có thể hiê ̣n đa ̣i hóa toàn
bô ̣ khâu khai báo hải quan và giao dich
̣ điê ̣n tử, cầ n kế t hơ ̣p áp du ̣ng các tiêu
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chuẩ n về mã số trong chứng từ, hồ sơ khai báo với viê ̣c áp du ̣ng các tiêu
chuẩ n toàn cầ u cho trao đổ i dữ liêụ bằ ng EDI giữa các cơ quan hải quan và
các bên có liên quan. Kế t quả triể n khai áp du ̣ng thí điể m các công cu ̣ của
GS1 cho hoa ̣t đô ̣ng hải quan ở qui mô quố c tế cho thấ y, các công cu ̣ chính của
hê ̣ thố ng GS1 có thể áp du ̣ng cho hoa ̣t đô ̣ng khai báo hải quan bao gồ m:
 áp du ̣ng mã SSCC và mã GSIN như mô ̣t mã UCR trong ngành hải
quan;
 áp du ̣ng mã GLN để phân đinh
̣ các bên liên quan trong hoa ̣t đô ̣ng hải
quan;
 áp du ̣ng các tiêu chuẩ n EANCOM và GS1/XML cho trao đổ i dữ liêụ
giữa các bên liên quan.
Dưới đây là mô hình do nhóm thực hiê ̣n đề xuấ t cho viê ̣c áp du ̣ng các
công cu ̣ trên cho thủ tu ̣c hải quan đố i với hàng nhâ ̣p/xuấ t khẩ u ở Viê ̣t Nam.
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Chương II
Triể n khai áp du ̣ng mã SSCC và mã GSIN trong thủ tu ̣c
hải quan đố i với hàng nhâ ̣p/xuấ t khẩ u ở Viêṭ Nam

2.1 Mu ̣c tiêu, nô ̣i dung và công cu ̣ của GS1 đưa vào áp du ̣ng
2.1.1 Mục tiêu và nội dung
2.1.1.1 Mục tiêu: Triể n khai áp du ̣ng thí điể m mã SSCC và mã GSIN như
mô ̣t mã tham chiế u hàng gửi (UCR) trong thủ tu ̣c hải quan, tiế n tới công nhâ ̣n
và phổ biế n áp du ̣ng trong toàn ngành hải quan ở Viêṭ Nam, nhằ m phu ̣c vu ̣
cho hô ̣i nhâ ̣p quố c tế .
2.1.1.2 Nội dung: Tổ ng cu ̣c Hải quan phố i hơ ̣p với mô ̣t nhà xuấ t khẩ u (thủy
sản hoă ̣c giày dép) và mô ̣t nhà nhâ ̣p khẩ u (hàng điêṇ tử dân du ̣ng hoă ̣c đồ
uố ng có ga) và mô ̣t số nhà cung cấ p dich
̣ vu ̣ logistics có quan tâm để triể n
khai áp du ̣ng thí điể m mã SSCC và mã GSIN trong thủ tu ̣c hải quan điêṇ tử
đố i với mô ̣t mă ̣t hàng nhâ ̣p và mô ̣t mă ̣t hàng xuấ t khẩ u. Tổ ng kế t kinh nghiê ̣m
áp du ̣ng và phổ biế n áp du ̣ng trong toàn ngành.
2.2.2 Các công cụ của GS1 đưa vào áp dụng
2.2.2.1 Mã SSCC
SSCC là mã số phân đinh
̣ đơn nhấ t của GS1 đươ ̣c xây dựng đă ̣c biê ̣t
cho viê ̣c phân đich
̣ các đơn vi ̣logistic sẽ đi xuố t chuỗi cung ứng.
Cấu trúc của mã SSCC (Hình 1) gồm 18 chữ số như sau:
Số
mở
rộng
N1

Mã doanh nghiệp GS1

Tham chiếu theo xêri

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

Hin
̀ h 1: Cấ u trúc mã SSCC của GS1
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Số
kiểm
tra
N18

SSCC hoàn toàn phù hơ ̣p với tiêu chuẩ n ISO 15459 (TCVN 8021) và
đươ ̣c quản lý bởi tổ chức GS1. Tham khảo TCVN 7200 để biết thêm thông tin
chi tiết về mã SSCC.
2.2.2.2 Mã GSIN
Theo thỏa thuận hợp tác giữa GS1 và WCO, tổ chức GS1 đã tiêu chuẩ n
hóa loa ̣i Mã số Toàn cầu Phân định Hàng gửi (GSIN – Global Identification
Shipment Number), để giúp phân định nhóm hàng gửi trong thương mại quốc
tế và cho Hải quan.
Mã GSIN (đứng sau số phân định ứng dụng AI 402), do bên bán hàng/
nhà xuấ t khẩ u cấp để sử dụng trong suốt chuyến đi của hàng gửi tới người
mua, đươ ̣c áp du ̣ng cho nhóm hàng gửi kế t hơ ̣p với mã SSCC. Mã GSIN có
cấu trúc (Hình 2) như sau:
Số phân đinh
̣ nhà xuấ t khẩ u

Số
AI

Mã doanh nghiệp GS1

402

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16

Số
kiểm
tra
N17

Hin
̀ h 2: Cấ u trúc mã GSIN của GS1
GSIN có thể đóng vai trò của mã UCR và thậm trí còn được sử dụng để
lầ n theo vết và truy ngược lại đối với hàng hóa gửi trên tàu một cách rõ ràng
minh bạch tại cấp hàng kí gửi. Nó được kết nối với mã số côngtenơ.
2.2.2.3 Công cụ kế t hợp
Trong quá trin
̀ h áp du ̣ng mã SSCC và mã GSIN như mô ̣t mã UCR
trong thủ tu ̣c hải quan điêṇ tử, cầ n kế t hơ ̣p áp du ̣ng mã GLN (TCVN 7199) để
phân đinh
̣ các bên và các tiêu chuẩ n GS1/XML cho trao đổ i dữ liêụ giữa các
bên liên quan trong thủ tu ̣c hải quan.
Cấu trúc của mã GLN đảm bảo rằng mã số đó là đơn nhất, dễ hiểu trên
phạm vi toàn thế giới, được nêu trong Hình 3.
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Mã doanh nghiệp GS1

Tham chiếu địa điểm

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

Số kiểm tra
N13

Hình 3: Cấu trúc mã GLN
2.2 Cách triể n khai áp du ̣ng
2.2.1 Mã hóa các thông tin về các bên liên quan
Để phu ̣c vu ̣ trao đổ i dữ liêụ điêṇ tử cầ n mã hóa thông tin về nhà xuất/
nhập khẩu, nhà cung cấp dịch vụ logistics bằng mã toàn cầu phân định địa
điểm GLN. Thay vì những dòng chữ viết dài dòng mô tả tên, địa chỉ liên
hệ .v.v. của nhà xuất/ nhập khẩu, mã GLN được sử dụng làm chìa khóa mở
tê ̣p dữ liệu về xuất xứ (mọi thông tin về xuất khẩu) và nơi đến (mọi thông tin
về nhập khẩu) của hàng hóa.
Các bên liên quan cầ n lâ ̣p mã GLN (Hình 3) cho file về tên và địa chỉ
phu ̣c vu ̣ như là chìa khóa dẫn đến việc thực hiện thành công trao đổi điện tử
giữa các bên kinh doanh. Để lâ ̣p mã GLN cầ n liên hê ̣ với tổ chức GS1 quố c
gia để đăng ký sử du ̣ng mã doanh nghiê ̣p GS1 làm tiề n tố lâ ̣p mã GLN của
đơn vi ̣mình.
GLN giúp phân định đơn nhất, rõ ràng và hiệu quả cho mọi địa điểm
liên quan đến giao dịch EDI. Tên, địa chỉ và thông tin về các địa điểm cụ thể
không cần truyền đi đối với một giao dịch. Thông tin cần thiết sẽ được trao đổi
một lần, được nhập vào tệp dữ liệu trong máy vi tính và sẽ được lấy lại sau đó
bằng cách tra mã GLN.
2.2.2 Mã hóa thông tin về hàng gửi
Thông tin về hàng hóa kí gửi chở trên tàu được mã hóa (Hình 4) như
sau:
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Cấp vật
phẩm

Cấp thùng
carton

Cấp palet

Cấp
côngtenơ

Cấp hàng kí
gửi

Số phân định
theo UCR

Mã số xêri

(Mã số D/O)

(Mã số D/O)

Mã số công

-

Số phân định
theo GS1

-

SSCC (con)

SSCC (cha)

GIAI

GSIN (UCR)

Độ dài số
phân định

-

96 bit

96 bit

202 bit

21 chữ số

Chú thích: D là viết tắt của Delivery tức hàng hóa được gửi đi, O là viết tắt của
Order tức đơn đặt hang

Hin
̀ h 4: Mã hóa thông tin theo WCO và theo GS1
2.2.3 Mã hóa thông tin về giao dịch kinh doanh
Thông tin về giao dịch kinh doanh phát sinh theo hàng hóa chở trên tàu
được mã hóa (Hình 5)như sau:
Mã
số
xêri
ID
đơn
đặt
hàng
ID
hàng
hóa

Mã
sản
phẩm

Mã
số
D/O

○
Mã
số
D/O

Mã
số
nhãn
thùng

Mã
số
hóa
đơn

Mã
số
đặt
hàng

○
Mã
số
hóa
đơn

Mã
số
B/L

Mã số
xêri
thùng
carton

○

Mã số
xêri
palet

Mã
số
côngtenơ

Mã số
dấu
niêm
phong

○

◌

Mã
số
B/L
SSCC
con

Làm tăng tính minh bạch của
hàng hóa gửi trên tàu

SSCC Mã
cha
GIAI
của
côngtenơ

Chú thích: BL là viết tắt của Bill of Lading tức vận đơn.
Hin
̣ kinh doanh
̀ h 5: Mô hin
̀ h mã hóa thông tin giao dich
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2.2.4 Các bước triển khai của các đối tác liên quan đến thủ tục khai hải
quan đố i với hàng hóa XNK
1) Đối với các nhà xuất /nhập khẩu
Hiện nay, các nhà xuất/nhập khẩu sản phẩm của Việt nam đã được phổ
biến và đã triển khai áp dụng các loại MSMV thuộc hệ thống GS1 trên sản
phẩm bán trong nước và xuất khẩu của mình. Đối với các nhà xuất/nhập khẩu
các sản phẩm lien quan đến dự án triển khai áp dụng thí điểm, nếu chưa áp
dụng MSMV của GS1 có thể triển khai theo các mô hình áp du ̣ng MSMV cho
hàng gửi của nhà xuấ t khẩ u đươ ̣c nêu ở Phu ̣ lu ̣c 2 và mô hiǹ h áp du ̣ng MSMV
cho hàng nhâ ̣p của nhà nhâ ̣p khẩ u đươ ̣c nêu ở Phu ̣ lu ̣c 3 của tài liê ̣u này.
2) Đối với các nhà cung cấp dịch vụ logisstics
Đố i với các nhà cung cấp dịch vụ logistic, khi tham gia dự án triể n khai
thí điể m trong thủ tu ̣c hải quan, các bước triể n khai áp du ̣ng MSMV GS1 bao
gồ m:
1) Thu thập các côngtenơ từ nhà xuất/ nhâ ̣p khẩu;
2) Ghi mã SSCC hoặc mã GSIN vào chứng từ chất hàng;
3) Căn cứ vào hướng dẫn gửi hàng, ghi mã SSCC hoặc mã GSIN và thông tin
về hàng kí gửi vào hệ thống truy tìm nguồn gốc nội bộ;
4) Cập nhật quá trình vận chuyển quốc tế vào cơ sở dữ liệu và trao đổi với
nhà nhập khẩu. Mã SSCC hoặc mã GSIN được là thông số tìm kiếm trong hệ
thống truy tìm nguồn gốc;
5) Hàng được vận chuyển tới cảng đi/đến;
6) Khai báo với hải quan nước nhập/xuấ t khẩu thông tin về hàng nhập khẩu
bao gồm cả thông tin của mã SSCC hoặc mã GSIN.
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2.2.5 Các bước triển khai áp dụng MSMV của cơ quan Hải quan
2.2.5.1 Á p dụng MSMV đố i với hàng xuấ t khẩu
1) Nhận khai báo về hàng hóa xuất khẩu từ nhà xuất khẩu;
2) Các thông tin chi tiết về hàng kí gửi được kết nối với mã SSCC hoặc mã
GSIN cho công tác thống kê và hoạt động sau giao dịch;
3) Tiến hành đánh giá nghiệp vụ hải quan về chuyến hàng xuất khẩu này;
4) Cấp chứng nhận hải quan;
5) Hàng được xuất đi;
6) Trao đổi thông tin về mã SSCC hoặc GSIN đối với chuyến hàng vừa xuất
khẩu với hải quan nước nhập khẩu;
7) Thực hiện các hoạt động kiểm tra sau giao dịch.
2.2.5.2 Á p dụng MSMV đố i với hàng nhập khẩu
1) Nhận thông tin với khóa là mã SSCC hoặc mã GSIN từ hải quan nước xuất khẩu;
2) Làm rõ thông tin về chuyến hàng nhập khẩu với thông tin đã được mã hóa
trong mã SSCC hoặc GSIN;
3) Thực hiện các bước kiểm tra;
4) Lập tài liệu về rủi ro nếu có;
5) Kiểm tra xác nhận thông tin thương mại với thông tin hải quan bằng cách
tham chiếu mã SSCC hoặc mã GSIN và thông tin về hàng kí gửi;
6) Cấp chứng nhận hải quan;
7) Trả hàng;
8) Thực hiện việc kiểm tra sau giao dịch và các thủ tục kiểm tra xác nhận
bằng cách sử dụng tham chiếu mã SSCC hoặc mã GSIN liên kết với dữ liệu về
thương mại và vận chuyển.
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2.2.6 Mô hình trao đổ i thông tin dữ liê ̣u giữa các bên
Mô hin
̀ h trao đổ i dữ liêụ giữa hai nhà xuất/ nhập khẩu đươ ̣c nêu trong
Hình 6 dưới đây.

Tạo gói tin bằng cách:
1. Quét tất cả các thùng carton đựng hàng chuẩn bị gửi đi
2. Trình mọi văn bản về việc xuất khẩu
3. Chỉ định Nhà kho
4. Ghi lại mọi thông tin cần thiết cho thông điệp điện tử
5. Tạo gói tin dạng (các) tệp văn bản hoặc các bản ghi về cơ sở dữ liệu
6. Chuyển dữ liệu dạng văn bản sang dạng gói tin EANCOM DESADV
bằng cách dùng máy tạo mã
7. Chuyển qua thư điện tử gói tin EANCOM DESADV tới Nhà kho và tới
khách hàng

Nhận và xử lí gói tin bằng cách:
1. Nhận qua email gói tin EANCOM DESADVàng kí gửi
2. Chuyển gói tin EANCOM DESADV sang dữ liệu dạng văn bản bằng cách dùng
máy giải mã
3. Cập nhật cơ sở dữ liệu hoặc sử dụng các tệp văn bản để in danh mục hàng kí gửi
trong thùng carton
4. Khớp các tài liệu về việc nhập khẩu với danh mục nêu trên
5. Nhập vào máy quét mã vạch thông tin về danh mục nêu trên
6. Quét mã vạch trên thùng carton thuộc đợt hàng kí gửi nhập khẩu để kiểm tra xác
nhận hàng kí gửi
7. Tải các kết quả của việc quét mã vạch và in báo cáo về kiểm tra xác nhận

Hin
̀ h 6: Mô hin
̀ h trao đổ i thông tin xuấ t/nhâ ̣p khẩ u
Như vâ ̣y, các cơ quan hải quan và các đơn vi ̣cung cấ p dich
̣ vu ̣ logisstics
cầ n công nhâ ̣n, áp du ̣ng các chuẩ n của GS1 và tham gia như mô ̣t mắ t xích
trong chuỗi cung ứng hàng hóa và trao đổ i thông tin như nêu trong mô hình ở
Hình 6. Mô hình tổ ng thể về vai trò của các bên trong quá trình trao đổ i hàng
hóa và thông tin dữ liê ̣u đươ ̣c nêu trong Phu ̣ lu ̣c 4 của tài liê ̣u này.
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Chương III

Đề xuấ t tiế n đô ̣ thư ̣c hiêṇ triể n khai áp du ̣ng
Trong viê ̣c thố ng nhấ t, công nhâ ̣n và áp du ̣ng mã SSCC và mã GSIN
của GS1 như mã UCR của WCO ở Viêṭ Nam, đề tài kiế n nghi ̣Tổ ng cu ̣c phố i
hơ ̣p với Tổ ng cu ̣c Hải quan để tìm kiế m khả năng có đươ ̣c dự án áp du ̣ng thí
điể m, chuẩ n bi ̣ cho toàn ngành Hải quan có thể hô ̣i nhâ ̣p quố c tế trong tương
lai gầ n. Viê ̣c áp du ̣ng mã SSCC và mã GSIN cầ n đươ ̣c triể n khai đồ ng bô ̣
trong tấ t cả các khâu của chuỗi cung ứng và cu ̣ thể trong các hoa ̣t đô ̣ng: cấ p
và ghi mã ta ̣i nguồ n; thể hiêṇ trong các chứng từ và tài liê ̣u liên quan đế n
hàng gửi; thể hiêṇ trong nô ̣i dung các dữ liê ̣u đươ ̣c trao đổ i và kế t hơ ̣p với dữ
liêụ quét ở các khâu giao nhâ ̣n và vâ ̣n chuyể n cũng như xuấ t nhâ ̣p kho hàng.
Để thực hiêṇ mu ̣c đić h trên, đề tài cũng đề xuấ t tiế n đô ̣ tổng thể cho
viêc̣ triể n khai đưa các công cụ GS1 vào áp dụng trong ngành Hải quan ở Việt
Nam theo mô hình đã đề xuất trong Chương II. Trong dự thảo tiế n đô ̣ này,
viêc̣ triể n khai đươ ̣c chia làm ba giai đoa ̣n với nô ̣i dung, thời gian và nhân lực
như nêu trong Bảng 1 dưới đây.
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Bảng 1: Tiế n đô ̣ triể n khai áp du ̣ng MSMV của GS1 trong linh
̃ vư ̣c hải
quan ở Viêṭ nam
G.đoa ̣n Nô ̣i dung triể n khai

I

Chuẩ n bi ạ ́ p du ̣ng

Tiế n đô ̣

Cơ quan

Cơ quan

BD -KT

chủ trì

phố i hơ ̣p

Tổ ng cu ̣c HQ

4/2010 –
4/2011

1.1

Lañ h đa ̣o Tổ ng cục hải quan

4-

Tổ ng cu ̣c

& Tổ ng cục TCĐLCL thố ng

6/2010

TCDLCL

nhấ t ký MOU
1.2

Tìm nguồ n, thảo luâ ̣n 6-9/2010

Tổ ng cu ̣c HQ

Tổ ng cu ̣c

với các đơn vi ̣ phố i hơ ̣p

TCDLCL

về khả năng phố i hơ ̣p áp

(GS1 VN)

du ̣ng thí điể m
1.3

Xây dựng, hông qua và

10/2010

Tổ ng cu ̣c HQ

Tổ ng cu ̣c

đưa vào kế hoa ̣ch thực

– 4/2011

và các đơn vi ̣

TCDLCL

phố i hơ ̣p

(GS1 VN)

hiêṇ Dự án triể n khai áp
du ̣ng thí điể m
II

Áp du ̣ng thí điể m

5/2011 –
6/2012

2.1

Tổ chức đào ta ̣o về hê ̣

5–

GS1 VN và

Các đơn vi ̣

thố ng GS1 và dự án

8/2011

Tổ ng cu ̣c HQ

phố i hơ ̣p

triể n khai thí điể m
2.2

Lâ ̣p và in mã số ; mua

7–

sắ m trang thiế t bi ̣ và

10/2011

phầ n mề m ứng du ̣ng
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Các đơn vi ̣áp Tổ ng cu ̣c HQ
du ̣ng

và GS1 VN

2.3

Triể n khai áp du ̣ng đố i

11/2011

với mô ̣t mă ̣t hàng nhâ ̣p

– 5/2012

Các đơn vi ̣áp Tổ ng cu ̣c HQ
du ̣ng

và GS1 VN

và xuấ t khẩ u
2.4

Tổ ng kế t kế t quả áp

6/2012

du ̣ng thí điể m
III

du ̣ng

và GS1 VN

Tổ ng cu ̣c HQ

GS1 VN

Tổ ng cu ̣c HQ

GS1 VN và

Phổ biế n áp du ̣ng rô ̣ng 6/2012 –
rãi

3.1

Các đơn vi ̣áp Tổ ng cu ̣c HQ

12/2012

Xây dựng các qui đinh
̣

6–

và tiêu chuẩ n của ngành

9/2012

liên quan
3.2

Tổ chức các khóa đào
ta ̣o áp du ̣ng

6–
12/2012

các đơn vi ạ ́ p
du ̣ng

3.3

Công bố với quố c tế

12/2012

(GS1 và WCO)
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Tổ ng cu ̣c HQ

GS1 VN

Chương IV

Các điề u kiêṇ và biêṇ pháp triể n khai áp du ̣ng
4.1 Chuẩ n bi ca
̣ ́ c điề u kiêṇ áp du ̣ng
4.1.1 Đào tạo nhân sự và công tác tổ chức
Về mặt đào tạo nhân sự, cần liệt kê các đơn vị và cá nhân liên quan để
đào tạo cho họ các kiến thức kỹ thuật và các qui định cần thiết cho việc vận
hành áp dụng MSMV vào công việc sau này.
Các nội dung nên tổ chức đào tạo ở bước này có thể là:
* Đào tạo kiến thức về công nghệ và các tiêu chuẩn quốc tế quốc gia
liên quan MSMV; về lợi ích áp dụng và hiệu quả mang lại cho các bên.
* Đào tạo về Dự án hoặc hệ thống quản lý sử dụng công nghệ MSMV
và tin học mà cơ sở định triển khai. Tất cả các bên và nhân sự áp dụng phải
được biết về Dự án tổng thể, có các mối liên kết nào cần thống nhất áp dụng.
*

Tạo lập trình độ và công cụ IT.

Mục tiêu cần đạt được là áp dụng hệ thống tiêu chuẩn của GS1 làm
công cụ IT cần thiết để bắt đầu EDI một cách rộng rãi trong cả các tổ chức
lớn và nhỏ. Do đó tiêu chuẩn GS1 là một tiêu chuẩn mở, luôn có thể thay đổi
bổ sung để phù hợp với môi trường áp dụng. Bộ tiêu chuẩn cho thương mại
điện tử EANCOM và tiêu chuẩ n GS1/XML của GS1 đáp ứng nhu cầu này.
Để triển khai đào tạo cần kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật IT
vì: do các nhà cung cấp IT nhận thấy rằng, không những khu vực công cần có
khả năng IT mà hàng chục ngàn các nhà cung cấp cũng cần những dịch vụ
EDI mở rộng hoặc mới, nên họ cần phải phải tăng cường hoạt động đào tạo IT
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cho người sử dụng, đặc biệt cho hàng nghìn lãnh đạo dự án liên quan trong
phong trào này.
* Đào tạo xây dựng cơ sở dữ liệu và áp dụng công cụ EDI
Các thông điệp EDI yêu cầu sự hiểu biết chuyên sâu về công nghệ tin
học và viễn thông mới có thể đào tạo để tự áp dụng được tự lập được, nên khi
áp dụng sẽ thuận lợi hơn đối với các doanh nghiệp lớn có các nhân viên được
đào tạo cơ bản về công nghệ tin học. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có
thể hướng dẫn sử dụng các dịch vụ của các công ty cung cấp dịch vụ giá trị
gia tăng .
4.1.2 Có mã số mã vạch trên đối tượng cần áp dụng
Để có thể áp dụng Hệ thống GS1 vào lĩnh vực hải quan, các bên liên
quan bao gồ m nhà xuấ t/nhâ ̣p khẩ u, nhà vâ ̣n tải, ... cần đăng ký sử dụng mã số
mã vạch (MSMV) tại GS1 Việt Nam, sau đó tự lập các mã tham chiế u liên
quan và in (gắn) MSMV trên các đối tượng cần quản lý.
Mặt khác, để áp dụng MSMV trong hoạt động quản lý nội bộ, cơ sở cần
lập dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tin học và máy quét MSMV tại tổ chức của
mình và bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm có MSMV để trao đổi
thông tin (tiêu chuẩn hóa các thuộc tính mô tả vật phẩm và xây dựng một cơ
sở dữ liệu hợp nhất toàn ngành theo chuẩn quốc tế, phần mềm quản lý...).
4.1.3 Dự toán kinh phí
Để triển khai áp dụng MSMV, trong dự án áp du ̣ng thí điể m cần xây dựng
dự toán chi tiết các khoản chi phí thiết yếu và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.
Các chi phí co thể bao gồ m:
* Chi phí đào ta ̣o;
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*

Chi phí liên quan đến đăng ký sử dụng các mã phân đinh
̣ GS1 ta ̣i

Viê ̣t Nam (theo các qui đinh
̣ hiêṇ hành);
* Các thiết bị có thể đưa vào danh mục mua sắm có thể gồm: Máy quét
xách tay và phần mềm quản lý; Máy in Lase; Giấy, nhãn và phụ tùng; Máy
tính (nế u chưa có).
4.1.4 Mua sắm trang thiết bị
Căn cứ Bản dự toán chi phí, cơ sở nên từng bước mua sắm thiết bị sao
cho đảm bảo tính đồng bộ và lắp lẫn trong hệ thống. Các phầm mềm quản lý
được thiết kế theo yêu cầu quản lý của cơ sở, tuy nhiên cần đảm bảo tuân thủ
các tiêu chuẩn để có thể tương thích cho việc trao đổi dữ liệu từ máy tính tới
máy tính.
4.2 Đề xuấ t các biêṇ pháp triể n khai áp du ̣ng
Để có thể triể n khai đưa các tiêu chuẩ n của GS1 vào áp du ̣ng trong liñ h
vực hải quan ở Viê ̣t Nam, cầ n phổ biế n áp du ̣ng mô hình áp du ̣ng này đố i với
ngành hải quan và các đơn vi ̣ sẽ tham gia áp du ̣ng thí điể m. Để đảm bảo mô
hiǹ h đươ ̣c áp du ̣ng có hiê ̣u quả, đề tài đề xuấ t áp du ̣ng các biê ̣n pháp hỗ trơ ̣
như sau:
1) Phổ biế n rô ̣ng raĩ các kế t quả nghiên cứu của đề tài qua đó xác đinh
̣ các
các đơn vi quan
tâm để tham gia áp du ̣ng thí điể m;
̣
2) Trong quá trin
̀ h triể n khai áp du ̣ng thí điể m cầ n lôi cuố n các chuyên
gia IT có kinh nghiêm
̣ về trao đổ i dữ liêụ điê ̣n tử để đào ta ̣o về công
nghê ̣ thông tin và kỹ năng xây dựng cơ sở dữ liêụ có sử du ̣ng các loa ̣i
MSMV của GS1;
3) Trong quá triǹ h xây dựng và triể n khai áp du ̣ng thí điể m có thể mời
chuyên gia quố c tế có kinh nghiê ̣m là chuyên gia tư vấ n;
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4) Trước khi thực hiêṇ áp du ̣ng thí điể m các bên tham gia nên rà soát la ̣i
các quá trin
̀ h trao đổ i hàng hóa, trao đổ i thông tin dữ liêụ và chức năng
nhiê ̣m vu ̣ của các bô ̣ phâ ̣n tác nghiêp̣ trên cơ sở tham khảo các sơ đồ và
mô hình nêu trong tài liêụ này;
5) Cầ n có sự phố i hơ ̣p chă ̣t chẽ giữa các đầ u mố i đươ ̣c chỉ đinh
̣ của hai cơ
quan, đó là Tổ ng cu ̣c hải quan và Tổ ng cu ̣c TCDLCL, trên cơ sở ký kế t
mô ̣t bản thỏa thuâ ̣n hơ ̣p tác (MOU) về triể n khai áp du ̣ng hê ̣ thố ng GS1
cho liñ h vực hải quan ở Viê ̣t nam;
6) Qua dự án áp du ̣ng thí điể m, cầ n tổ ng kế t đánh giá kế t quả triể n khai để
xây dựng các qui đinh
̣ của ngành về viê ̣c áp du ̣ng các chuẩ n GS1 trong
hoa ̣t đô ̣ng khai báo hải quan điê ̣n tử. Sau đó, tổ chức phổ biế n và đào
ta ̣o áp du ̣ng các qui đinh
̣ này cho các bên liên quan.
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Tài liêụ tham khảo
1. Dự án thí điể m về áp du ̣ng mã SSCC trong chuỗi cung ứng rươ ̣u giữa
Hải quan Úc và Hải quan Vương quố c Anh;
2. Dự án kiể m nghiê ̣m về áp du ̣ng mã GSIN trong chuỗi cung ứng giày
dép Từ Tokyo → Amsterdam;
3. Công bố kế t quả của Dự án thí điể m về áp du ̣ng mã SSCC trong
chuỗi cung ứng rươ ̣u giữa Hải quan Úc và Hải quan Vương quố c
Anh;
4. Khuyế n nghi ̣của WCO;
5. Các tiêu chuẩn của GS1 về Hải quan;
6. Một số TCVN như sau
TCVN 6382:1998
TCVN 6512:1999
TCVN 6513:1999
TCVN 6939:2000
TCVN 7199 : 2002
TCVN 7200 : 2002
TCVN 6754 : 2000
TCVN 6755 : 2008
TCVN 7976:2008

Mã số mã vạch vật phẩm – Mã vạch tiêu chuẩn 13 chữ số
(EAN-VN 13) – Yêu cầu kĩ thuật
Mã số mã vạch vật phẩm – Mã số đơn vị gửi đi – Yêu cầu
kĩ thuật
Mã số mã vạch vật phẩm – Mã vạch ITF – Yêu cầu kĩ
thuật
Mã số vật phẩm – Mã số tiêu chuẩn 13 chữ số – (EANVN 13) – Yêu cầu kĩ thuật
Phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Mã số địa điểm
toàn cầu EAN – Yêu cầu kỹ thuật
Mã số mã vạch vật phẩm – Mã côngtennơ vận chuyển
theo xêri (SSCC) – Yêu cầu kỹ thuật
Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng
EAN.UCC
Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ
liệu tự động – Yêu cầu kỹ thuật về mã vạch 128
Mã số toàn cầu về quan hệ dịch vụ (GSRN) – Yêu
cầu kỹ thuật

___________________________________
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Phu ̣ lu ̣c 1
KHUYẾN NGHI ̣ CỦ A TỔ CHỨC WCO

PL 1.1 Yêu cầu của WCO
WCO khuyế n khích các bên tham gia thương ma ̣i quố c tế kiế n ta ̣o mã
UCR phù hơ ̣p với tiêu chuẩ n ISO 15459 (TCVN 8021) (hoă ̣c các đinh
̣ da ̣ng
tương tự) và tâ ̣n du ̣ng tố i đa các tài liê ̣u hiêṇ có của nhà cung cấ p, hải quan và
vâ ̣n tải.
Mã UCR là mã số tham chiếu dành cho Hải quan sử dụng, có tính linh
hoạt phù hợp để đáp ứng phần lớn các hiện trạng chung nhất xuất hiện trong
thương mại quốc tế. Cơ sở của mã UCR là tận dụng tối đa sự sử dụng các số
tham chiếu hiện có của nhà cung cấp, khách hàng và nhà vận tải.

1

74832YZ123456...n

Tổ chức chịu trách nhiệm duy trì
ID của bên tham gia thương mại
Danh mục mã 3055
(n...3)
ID của bên tham gia thương mại do Hải
quan xác định, ví dụ như ID của Hải
quan, số VAT, GLN của GS1 .v.v.

+

Mã số theo thứ tự, đơn
nhất do bên tham gia
thương mại cấp, ví dụ
mã số đơn đặt hàng hay
mã số hóa đơn

an...32
an...35
Hình PL 1.1: Ví dụ về cấu trúc mã UCR
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Mã UCR phải:
 Được áp dụng cho sự di chuyển trên phạm vi quốc tế của hàng hóa mà
Hải quan có yêu cầu kiểm soát
 Chỉ được sử dụng làm chìa khóa truy cập để đánh giá, theo vết và thông
tin hàng kí gửi
 Các mục đích hòa hợp
 Đơn nhất cả ở cấp quốc gia và quốc tế
 Được áp dụng tại cấp hàng kí gửi
 Được phát hành càng sớm càng tốt trong giao dịch quốc tế
UCR sẽ cung cấp cho Hải quan một công cụ có hiệu quả để trao đổi
thông tin giữa các văn phòng chính phủ và các bên tham gia thương mại
xuyên suốt chuỗi cung ứng.
Một trong số các tổ chức quốc tế hàng đầu đã phát biểu quan điểm về
mã UCR như sau: “Giống như một yếu tố chính được thiết kế cho thương mại
điện tử, UCR ràng buộc các thông tin mỗi ngày về giao dịch thương mại lại
với nhau, từ lúc nhà cung cấp có đơn đặt hàng đầu tiên và hàng kí gửi, tới sự
vận động của hàng hóa và sự tới bến của nó tại biên giới, xuyên suốt tới sự
chuyển giao cuối cùng của nó tới nhà nhập khẩu”.
PL 1.2 Giải pháp của GS1 đáp ứng các yêu cầu của WCO
Các tiêu chuẩn của GS1 bao gồm một loạt các khóa phân định: các hệ
thống mã số đặc biệt được hàng chục ngàn nhà sản xuất, nhà bán lẻ và các
công ty logistic sử dụng trên thế giới.
Các khóa phân định của GS1 giúp phân định rõ ràng các vật phẩm, địa
điểm và các đơn vị logistic; và kết nối các đối tượng vật chất này với thông
tin hoặc các thông điệp về kinh doanh có liên quan.
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Thực tế, các qui định kĩ thuật chung của GS1 phát hành năm 2008 bao
gồm một khóa phân định đặc biệt áp dụng cho thương mại toàn cầu và cho
các cơ quan quản trị của Hải quan. Phát kiến này là kết quả của sự hợp tác
giữa GS1, WCO và một vài công ty khác từ năm 2006 và 2007.
Các tiêu chuẩn của GS1 có thể cung cấp cho Hải quan một công cụ để
đảm bảo cho chuỗi cung ứng thương mại, bảo vệ xã hội, tạo thuận lợi cho
thương mại quốc tế và gia tăng tính hiệu quả và khả năng dự đoán của các thủ
tục Hải quan tại đường biên giới quốc gia.
Các tiêu chuẩn của GS1 có thể cung cấp cho các tổ chức Hải quan ở bất
kì quốc gia nào các giải pháp được thời gian kiểm nghiệm và được sử dụng
rộng rãi trợ giúp họ có được các đường biên giới an toàn và đảm bảo và tạo
thuận lợi cho họ làm việc với nhau và trong sự cộng tác kinh doanh thậm trí là
tốt hơn. Điều đặc biệt là các mã phân định của GS1 đã được các bên thương
mại sử dụng và gán cho thương phẩm (từ cấp thấp nhất là từng vật phẩm sử
dụng mã toàn cầu phân định thương phẩm GTIN, đến cấp tiếp theo là các đơn
vị logistic - sử dụng mã côngtenơ vận chuyển theo xêri SSCC (SSCC-Serial
Shipping Container Code), rồi đến cấp đóng gói tiếp theo là palet - cũng sử dụng

mã SSCC - chứa nhiều đơn vị logistic, tiếp theo là cấp côngtenơ - sử dụng mã
toàn cầu phân định tài sản riêng GIAI (Global Individual Asset Identifiers) chứa nhiều palet, cuối cùng là nhóm các côngtennơ được gửi đi theo cùng một
chuyến hàng – sử dụng mã toàn cầu phân định hàng gửi GSIN (GSIN –
Global Identification Shipment Number). Hải quan các nước hoàn toàn có thể
sử dụng luôn các mã toàn cầu này phục vụ cho mục đích của mình mà không
cần phải tạo ra hay yêu cầu các bên thương mại sử dụng bất kì một loại mã
nào khác, nhờ đó sẽ làm tăng hiệu quả kinh doanh và làm giảm chi phí cũng
như thời gian của mọi bên liên quan đến chuỗi cung ứng.
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Phu ̣ lu ̣c 2
Mô hình áp dụng MSMV trong quá trình gửi hàng
đi từ nhà xuất khẩu
PL2.1 Sơ đồ các bước áp dụng
Hướng dẫn
nhặt hàng

Bước 1- Nhận & xử lí đơn đặt hàng
để chất hàng vào côngtenơ

Bước 2-Nhặt hàng, quét mã vạch (đọc
mã số) và chất hàng vào côngtenơ

Bước 3-Tạo mã SSCC hoặc mã GSIN
và khớp với mã số của côngtenơ

Bước 4Tạo lập tài liệu về hàng kí gửi

Tài liệu về
hàng kí gửi

Bước 5- Đưa yêu cầu (gồm mã SSCC
hoặc GSIN) để có chứng nhận y tế

Bước 6Công bố chứng nhận về y tế

Chứng nhận về y tế

Bước 7- Gửi DESADV qua email tới
nhà kho (bên nhập khẩu) và có thể tùy í
tới khách hàng
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Giấy báo vận tải hàng hóa
bằng điện tử (DESADV)

PL 2.2 Trình tự các bước áp dụng MSMV trong quá trình gửi hàng đi từ
nhà xuất khẩu được nêu cụ thể như sau:
1) Nhận đơn đặt hàng từ nhà nhập khẩu;
2) Hàng hóa được sản xuất và đóng gói vào côngtenơ để vận chuyển đi;
3) Phân định côngtenơ đó bằng một mã SSCC riêng; Nếu cùng lúc gửi đi
nhiều côngtenơ thì phân định nhóm các côngtenơ đó bằng một mã GSIN;
4) Nhập thông tin chi tiết về việc chuyển hàng hóa với mã SSCC hoặc mã
GSIN nêu trên vào hệ thống thương mại nội bộ của nhà xuất khẩu;
5) Mã SSCC hoặc mã GSIN được điền vào trong văn bản thương mại đi kèm
với hàng hóa sẽ được vận chuyển;
6) Gửi qua thư điện tử thông tin với khóa là mã SSCC hoặc mã GSIN tới nhà
nhập khẩu;
7) Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển xác nhận các côngtenơ hàng hóa đã sẵn
sàng;
8) Gửi qua thư điện tử thông tin với khóa là mã SSCC hoặc mã GSIN tới hải
quan của nhà xuất khẩu. Thông tin này là một phần trong bản khai báo xuất
khẩu;
9) Gửi qua thư điện tử thông tin với khóa là mã SSCC hoặc mã GSIN tới nhà
cung cấp dịch vụ vận chuyển. Thông tin này là một phần trong bản hướng dẫn
gửi hàng đi;
10) Hàng kí gửi được chuyển đi từ vị trí của nhà sản xuất.
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Phu ̣ lu ̣c 3
Mô hình áp dụng MSMV trong quá trình nhận hàng
của nhà nhập khẩu
Bước 1
Nhận email với thông
điệp điện tử

Giấy báo vận tải hàng
hóa bằng điện tử

Bước 2
Dùng máy giải mã để
chuyển sang dạng text

Bước 3
Cập nhật vào máy tính nội bộ thông
tin từ gói tin điện tử

Bước 4
Chuẩn bị các tài liệu về việc kiểm
tra xác nhận hàng kí gửi

Máy tính
nội bộ

Tài liệu về
hàng kí gửi

Bước 5A
Tải vào máy quét các mã vạch
về hàng kí gửi

Bước 5B - In danh mục hàng kí
gửi vào sổ tay để thực hiện việc
khớp thông tin bằng tay

Bước 6A - Quét tất cả hay
theo % các thùng carton để
kiểm tra xác nhận hàng kí gửi

Bước 5B-Khớp bằng tay thông
tin từ các mã xêri của thùng
carton với danh mục hàng kí gửi

Bước 7A –
Tạo các báo cáo về việc kiểm tra
xác nhận hàng kí gửi

Báo cáo
kiểm tra
xác nhận
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Bước 7B –
Tạo các báo cáo bằng tay về
việc kiểm tra xác nhận

Danh mục
hàng kí gửi

Báo cáo
kiểm tra
xác nhận

PL 3.2 Trình tự các bước áp dụng MSMV đã cấp cho hàng hóa kí gửi đối
với nhà nhập khẩu được nêu cụ thể như sau:
1) Nhận hàng hóa – Khẳng định việc này bằng cách in mã SSCC hoặc GSIN
vào giấy biên nhận;
2) Tham chiếu mã SSCC hoặc GSIN trên hàng nhận được với đơn đặt hàng
lúc đầu;
3) Tham chiếu chéo thông tin từ mã SSCC hoặc GSIN với các số lô nhận
được để đảm bảo khả năng truy tìm nguồn gốc toàn vẹn từ lúc đặt hàng tới khi
chuyển hàng đi;
4) Mã SSCC hoặc GSIN còn được sử dụng làm số tham chiếu hàng đang tới
cho quá trình sản xuất hoặc phân phối cuối cùng;
5) Các đánh giá sau khi chấm dứt giao dịch này của hải quan sẽ chạy trên cơ
sở dữ liệu nội bộ của công ty bên xuất khẩu để đảm bảo khả năng truy tìm
nguồn gốc và mối liên kết với thông tin về thương mại, vận chuyển và nhập
khẩu.
____________________________
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Phu ̣ lu ̣c 4: Mô hin
̀ h tổ ng thể vai trò của các bên trong thủ tu ̣c khai hải quan đố i với hàng hóa XNK

