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1. Giới thiệu 
 

 

1.1. Mục đích và phạm vi của tài liệu này 
 

Truy tìm nguồn gốc là một quá trình kinh doanh cho phép các đối tác thương mại theo dõi sản phẩm từ khi 
chúng được chuyển từ cánh đồng qua cửa hàng bán lẻ hay bên khai thác dịch vụ thực phẩm.  Mỗi đối tác truy 
tìm nguồn gốc phải có khả năng nhận biết nguồn trực tiếp (nhà cung cấp) và người tiếp nhận trực tiếp sản 

phẩm (khách hàng). 
 

Ưu tiên hàng đầu trong truy tìm nguồn gốc là để bảo vệ người tiêu dùng thông qua việc nhận biết sản phẩm liên 
quan nhanh hơn và chính xác hơn. Điều này rất quan trọng khi sản phẩm phải được thu hồi từ chuỗi cung ứng. 

 

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn thực hành tốt nhất để áp dụng truy tìm nguồn gốc trong ngành công nghiệp 
(sản xuất) rau, quả tươi.  Các thực hành tốt  nhất  k huyến nghị đều dựa t rên các t iêu chuẩn toàn cầu 
GS1 về quản lý chuỗi cung ứng và phân định sản phẩm. Các tiêu chuẩn này được ngành công nghiệp xây 
dựng để tối ưu các thực hành kinh doanh xuyên suốt các chuỗi cung ứng trên toàn cầu .  Thông tin về GS1 được 

đề cập trong Phụ lục ở mục 6.1.1. 

 
Phạm vi của hướng dẫn này là gì? 

 

■ Áp dụng cho rau, quả tươi dùng cho người. 
 

■ Thực hành truy tìm nguồn gốc từ người trồng tới cửa hàng bán lẻ hay nhà khai thác dịch vụ thực phẩm 

(nghĩa là truy tìm nguồn gốc bên ngoài). 
 

■ Áp dụng cho mọi cấp độ sản phẩm và công ten nơ vận chuyển, bao gồm cả palet, thùng và các vật 
phẩm tiêu dùng. 

 

 

1.2. Sử dụng tài liệu này như thế nào? 
 

Bước 1: Nếu công ty chưa biết về truy tìm nguồn gốc hay các tiêu chuẩn của GS1 thì đọc mục có tiêu đề  “Bắt 

đầu” ở Phụ lục mục  6.1. 
 
Bước 2: Đọc Mục 1.3 để xác định vai trò của công ty trong chuỗi cung ứng.  

Bước 3: Đọc Mục 1.4 để hiểu các định nghĩa và nguyên tắc chính của truy tìm nguồn gốc .  

Bước 4: Xem xét các hướng dẫn cụ thể đối với vai trò của công ty như đề cập trong các mục từ 2 đến 5. 

Bước 5: Bắt đầu thực hiện bằng cách sử dụng các tài liệu tham khảo/phụ lục hỗ trợ.  Người sử dụng cần đảm 

bảo thông hiểu các yêu cầu cụ thể của chính phủ và/hoặc ngành công nghiệp, hay các thực tiễn 
thương mại trong phạm vi thị trường mục tiêu mà mình phục vụ (ví dụ như yêu cầu về lưu giữ tài 

liệu, xuất xứ/nguồn gốc, nhận dạng, thương mại điện tử). 
 

 

1.3. Ai có thể sử dụng tài liệu này? 
 

Đây là một hướng dẫn thực hành dành cho những người chịu trách nhiệm thực thi truy tìm nguồn gốc trong các 

hoạt động của công ty và chuỗi cung ứng. Tài liệu này đưa ra hướng dẫn cho những người trồng sản phẩm tươi, 
nhà đóng gói, nhà xuất/nhập khẩu và nhà phân phối cũng như khách hàng và nhà cung cấp của họ. Các tổ chức 
riêng lẻ có thể thực hiện kết hợp bất kỳ các vai trò này. 
 

Bảng 1-1 và Hình 1-1 mô tả các vai trò điển hình được thực hiện trong chuỗi cung ứng sản phẩm . 
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Bảng 1-1 Các vai trò điển hình trong Chuỗi cung ứng sản phẩm  
 

Vai trò Hoạt động Tên gọi / Ví dụ Áp dụng điều 

Vai trò chính (trong phạm vi áp dụng) 

Người trồng Trồng, Thu hoạch, 
Lưu kho, Bán, Vận 
chuyển 

  

 
2 

Nhà đóng gói/Đóng gói lại Tập hợp, Đóng  gói, 
Bán, Vận chuyển  

Hợp tác xã nông nghiệp / 
Nhà đóng gói 

3 

Nhà phân phối/Nhà buôn Lưu kho, Bán, Vận chuyển Bán lẻ hay Trung 
tâm phân phối dịch 
vụ thực phẩm / Kho 
hàng nhập khẩu và 
xuất khẩu / Bán 
buôn/ Thị trường 
đầu mối / Đấu giá / 
Môi giới 

4 

 
Cửa hàng bán lẻ 

Lưu kho, Bán cho người 
tiêu dùng 

 5 

Nhà khai thác dịch vụ thực 
phẩm 

Lưu kho, Chuẩn bị, Bán 
cho người tiêu dùng 

 5 

Thứ cấp (ngoài phạm vi) 
Nhà cung cấp dịch vụ 
logistic bên thứ ba 

Vận chuyển, lưu kho Xe tải / Tàu hỏa / Tàu thủy 
/ máy bay 

 

Nhà cung cấp vật liệu bao 
gói 

 Nhà cung cấp vật liệu 
bao gói (sọt, túi, hộp, 
nhãn, thùng, etc.) 

 

Nhà cung cấp đầu vào 
nông nghiệp 

 Nhà cung cấp phương 
tiện bảo vệ thực vật, 
phân bón nhân tạo, năng 
lượng, etc. 

 

Nhà cung cấp hạt 
giống/cây 

 Nhà cung cấp hạt 
giống, cây 

 

Cơ quan pháp lý  Hải quan, Cơ quan giám 
định, v.v... 
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Hình 1-1 Chuỗi cung ứng sản phẩm  
 
 
 
 
 

Cơ quan pháp lý 

CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 

 

Nhà cung cấp 

nguyên liệu gốc 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nhà cung cấp 
sản phẩm bảo 

vệ cây trồng 

 
 
 

Người trồng  Đóng gói/Đóng gói lại   Nhà phân phối/ 

   Thương nhân 
 

Chế biến tại nơi đóng gói/Đóng gói lại,Nhà phân 
phối/ Thương nhân 

 

 
 
 
 
 
Nhà khai thác 

dịch vụ thực phẩm 
 

 
 
 
 
 
Cửa hàng 

bán lẻ 
 

 

Luồng hàng hóa & Thông tin 
 

 
 
 
 

Nhà cung cấp bao 

gói 

Nhà cung cấp dịch vụ Logistic bên thứ ba 

(logistic đi và ngược lại) 

 
 
 

 

1.4. Các định nghĩa và nguyên tắc chính trong truy tìm nguồn gốc  
 

 

1.4.1. Định nghĩa về truy tìm nguồn gốc 
 

■ Truy tìm nguồn gốc là khả năng truy về lịch sử, ứng dụng hay vị trí của đối tượng được xem xét.  [ISO 
9001: 2000] 

 

■ Truy tìm nguồn gốc bên ngoài là quá trình kinh doanh xảy ra giữa các đối tác thương mại và thông 
tin/dữ liệu trao đổi để t ruy  t ìm nguồn gốc . 

 

■ Truy tìm nguồn gốc bên trong là các quá trình kinh doanh và dữ liệu độc quyền một công ty sử dụng 
trong phạm vi các hoạt động của mình để thực hiện việc truy tìm nguồn gốc . 

 

 

1.4.2. Tiêu chuẩn về truy tìm nguồn gốc của GS1  
 

Các tiêu chuẩn của GS1 là ngôn ngữ chung trong kinh doanh và đưa ra khuôn khổ cần thiết để hỗ trợ quá trình 

(kinh doanh) truy tìm nguồn gốc. Hướng dẫn thực thi thực hành tốt nhất này dựa trên Tiêu chuẩn Truy tìm nguồn 
gốc toàn cầu của GS1 (GTS). Do ngành công nghiệp xây dựng, tiêu chuẩn này xác định phương pháp được thừa 
nhận toàn cầu dùng cho việc nhận biết đơn nhất: 

■ Các đối tác thương mại (nhà cung cấp của bạn, công ty của baṇ, khách hàng của bạn, các nhà 

cung cấp bên thứ ba)  
 

■ Địa điểm kinh doanh (có thể là vị trí địa lý bất kỳ như nhà kho, dây chuyền đóng gói, phương tiện lưu 
kho, bến cảng hay cửa hàng tiếp nhận) 
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■ Các sản phẩm mà công ty bạn sử dụng hay tạo ra 
 

■ Đơn vị hậu cần mà công ty bản tiếp nhận hay chuyển hàng 
 

■ Các chuyến hàng trong và ngoài nước. 
 

Tiêu chuẩn truy tìm nguồn gốc toàn cầu của GS1 cũng xác định những thông tin thiết yếu cần được thu thập, lưu 
hồ sơ và chia sẻ để đảm bảo từng công đoạn đều có thể truy nguyên được. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các 
công ty với mọi quy mô và vị trí địa lý. 
 

Trong khi Tiêu chuẩn truy tìm nguồn gốc toàn cầu của GS1 có thể áp dụng độc lập với công nghệ cụ thể bất kỳ, 
các thực hành kinh doanh tốt nhất lại đòi hỏi phải sử dụng mã vạch trên thùng và/hoặc pallet. Ngoài ra, các 
doanh nghiệp còn được khuyến khích sử dụng tin nhắn điện tử để trao đổi thông tin kinh doanh quan trọng. Các 

công nghệ này sẽ được khai thác trong các phần tiếp theo.  
 

GS1 là một tổ chức tiêu chuẩn phi lợi nhuận với các chi nhánh thành viên ở mỗi quốc gia.  Cùng với các hiệp hội 
thương mại sản xuất địa phương/quốc gia, họ là nguồn lực quan trọng có thể giúp công ty của bạn biết được 

cách thức hiệu quả nhất để thực thi truy tìm nguồn gốc với các đối tác thương mại của bạn. Họ cũng có thể giúp 
công ty của bản kết nối với các nhà cung cấp công nghệ phục vụ ngành công nghiệp sản xuất. 
 

Thông tin về cách thức có được Tiêu chuẩn Truy tìm nguồn gốc toàn cầu được đề cập ở   6.3. 
 

 

1.4.3.  Nguyên tắc truy tìm nguồn gốc 
 

■ Công ty phải xác định cái gì cần phải truy xuất nguồn gốc. Đây thường được gọi là "cá thể truy nguyên" 
Một cá thể truy nguyên có thể là: 

 

□ sản phẩm hoặc thương phẩm (ví dụ hộp/thùng, vật phẩm tiêu dùng)  
 

□ đơn vị hậu cần  (ví dụ thùng, công ten nơ) 
 

□ chuyến hàng hay lưu thông sản phẩm hay thương phẩm  
 

Phải có sự thống nhất giữa các đối tác thương mại về những gì là vật truy nguyên. Điều này đảm bảo rằng cả hai 

bên cùng truy tìm một thứ. Nếu không thì chuỗi sẽ bị phá vỡ. Mỗi đối tác thương mại phải xác định ít nhất một 
cấp độ cá thể truy nguyên cho từng chuyến hàng.  
 

■ Tất cả các cá thể truy nguyên phải được nhận dạng đơn nhất và thông tin này được chia sẻ cho tất cả 

các đối tác chịu ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng.  
 

■ Ít nhất là phân định sản phẩm cho mục đích truy tìm nguồn gốc cần:  
 

□ Ấn định một Mã số thương phẩm toàn cầu GS1 (GTIN) đơn nhất   
 

□ Ấn định mã số lô/đợt. 
 

■ Khi sản phẩm được cấu hình lại và/hoặc đóng gói lại, sản phẩm mới phải được ấn định một mã phân 
định sản phẩm đơn nhất mới (nghĩa là GTIN). Phải duy trì mối liên hệ giữa sản phẩm mới với đầu vào ban 
đầu của nó. 

 

■ Khi một đơn vị hậu cần  được cấu hình lại, đơn vị mới phải được ấn định một mã phân định đơn nhất 
mới (nghĩa là SSCC). Phải duy trì mối liên hệ giữa đơn vị hậu cần mới với đầu vào ban đầu của nó.  

 

■ Tất cả các bên trong chuỗi cung ứng phải kết nối có hệ thống dòng sản phẩm vật lý với dòng thông tin 
về chúng. Mã số phân định vật phẩm truy nguyên phải được thông báo trong các tài liệu kinh doanh liên 

quan. 
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Hình 1-2 Truy tìm nguồn gốc trong chuỗi cung ứng 

 

 
 

     Chú thích: Đối tác truy tìm nguồn gốc có thể là người trồng, người đóng gói/đóng gói lại, nhà 

phân phối/thương nhân, cửa hàng bán lẻ hay người khai thác dịch vụ thực phẩm . 

 
■ Mỗi đối tác truy tìm nguồn gốc (công ty) phải có khả năng nhận biết nguồn trực tiếp (nhà cung cấp) và 

người tiếp nhận trực tiếp (khách hàng) của vật phẩm truy nguyên.  Đây là nguyên tắc "một bước trước, một 
bước sau". Điều này đòi hỏi các đối tác trong chuỗi cung ứng thu thập, ghi lại/lưu trữ và chia sẻ những phần 
thông tin nhỏ nhất cho truy tìm nguồn gốc được mô tả trong các phần tiếp theo. 

 

■ Tất cả các đối tác trong chuỗi cung ứng cần truy tìm nguồn gốc cả bên trong lẫn bên ngoài. (Thực hiện 
truy tìm nguồn gốc bên trong phải đảm bảo duy trì được những mối liên kết cần thiết giữa đầu vào và 
đầu ra.) 

 

■ Mọi tài sản (ví dụ như pallet trả lại) cần được truy nguyên về trước hay sau phải được nhận dạng đơn nhất . 
 

■ Nhãn thể hiện số phân định cá thể có thể truy nguyên phải nằm trên bao gói cho đến khi cá thể đó được 
tiêu dùng hay tiêu hủy (bởi đối tác thương mại tiếp sau đó). Nguyên tắc này áp dụng khi cá thể có thể 
truy nguyên là một phần của hệ thống phân cấp đóng gói lớn hơn. 

 

 

1.4.4. Khả năng sẵn sàng thu hồi 
 

Mọi đối tác thương mại có thể đưa ra yêu cầu truy nguyên hay thu hồi. Yêu cầu truy nguyên hay thu hồi hiệu quả  
đòi hỏi các cá thể nghi ngờ được nhận biết thông qua số phân định đơn nhất của chúng . 
 

Để đảm bảo tính sẵn sàng trong trường hợp xảy ra sự cố, mỗi công ty cần có sẵn nhóm truy tìm nguồn gốc và 
thực hành/mô phỏng việc thu hồi để kiểm nghiệm tại chỗ hệ thống truy tìm nguồn gốc.
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2. Thực thi hướng dẫn đối với người trồng 
 

Mục này dự kiến dành cho người trồng, những người không đóng gói sản phẩm (nghĩa là vai trò duy nhất của họ 

là nhà sản xuất sơ cấp). Những người trồng có hoạt động đóng gói sản phẩm được đề cập ở Mục  3. Nếu bạn 
chỉ thực hiện vai trò của người trồng thì cá thể có thể truy nguyên sẽ luôn là đơn vị hậu cần. 
 

 

2.1. Tập hợp đầu vào sản xuất 
 

Để có thể truy tìm nguồn gốc, người trồng phải lưu hồ sơ các thông tin thiết yếu liên quan đến việc sản x uất sản 
phẩm (ví dụ như vật liệu bảo vệ cây trồng bao gồm ngày áp dụng, thông tin cây giống, phân bón, vật liệu đóng 
gói, đội thu hoạch và nguồn nước). Thông tin này rất quan trọng cho nội dung thông tin về truy tìm nguồn gốc nội 

bộ của công ty bạn. 
 

 

2.2. Làm thế nào để công ty có thể nhận dạng đơn nhất đơn vị hậu cần  và 
thông tin về người trồng ? 
 

Mỗi đơn vị hậu cần  được đưa đến cơ sở đóng gói phải có nhận dạng đơn nhất. Ví dụ về các đơn vị hậu cần  bao 
gồm: thùng, túi, hộp chứa, trailers. 
 

Để nhận dạng đơn nhất các đơn vị hậu cần  hay để tham gia thương mại điện tử, thực hành tốt nhất là sử dụng 
Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri GS1 (SSCC). Mã số này dựa trên Mã doanh nghiệp GS1 của bạn (cung cấp 
cho bạn thông qua Tổ chức thành viên GS1 địa phương), vì vậy đảm bảo tính đơn nhất toàn cầu. 
 

Theo thời gian, công ty bạn sẽ sử dụng hết quỹ số SSCC GS1 sẵn có. Điều quan trọng là bạn quản lý việc tái sử 

dụng các số SSCC sao cho không xung đột với các đơn vị hậu cần  đã có trong chuỗi cung ứng. Một thực tiễn tốt 
là giới hạn việc sử dụng số SSCC trong một khoảng thời gian tối đa một năm. 
 

Thông tin thêm về việc ấn định SSCC GS1 được nêu trong phụ lục Mục  6.1.5. 

 
Cần thêm thông tin gì về người trồng/thu hoạch? 
 

Nhằm hỗ trợ người đóng gói trong việc ấn định số lô/đợt tại cơ sở đóng gói, người trồng cần cung cấp tất cả 
thông tin về người trồng/thu hoạch liên quan vào thẻ/nhãn trên đơn vị hậu cần  của mình, dưới hình thức người 

có thể đọc được. Thông tin cung cấp cần cho phép hình thành một số lô/đợt có nghĩa và cần bao gồm cả đội thu 
hoạch, cánh đồng hay sơ đồ thu hoạch, ngày thu hoạch, v.v… 

 
Thông tin gì cần phải cung cấp trên nhãn của đơn vị hậu cầns? 
 

Nhãn của mỗi đơn vị hậu cần  cần cung cấp dữ liệu dưới đây ở hình thức người có thể đọc được : 
 

■   Phân định đơn nhất đơn vị hậu cần  (VD: SSCC) 
 

■ Tên mặt hàng và, khi thích hợp, tên loại  
 

■ Mã phân định đơn nhất của công ty (xem 2.3) 
 

■ Thông tin thêm về người trồng/thu hoạch 
 

 

2.3. Làm thế nào để công ty có thể nhận dạng đơn nhất ? 
 

Thực hành tốt nhất là sử dụng Số địa điểm toàn cầu GS1 (GLN).  GLN là chuẩn có thể sử dụng để phân định 
đơn nhất công ty bạn và cơ sở của công ty. GLN có thể do Tổ chức thành viên của GS1 hoặc công ty của bạn 
cấp bằng cách sử dụng Mã doanh nghiệp của GS1. 
 

Thông tin thêm về việc ấn định GLN đề cập trong Phụ lục Mục  6.1.1. 
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2.4. Thông tin về truy tìm nguồn gốc nào công ty tôi cần lưu hồ sơ và 
chia sẻ ? 

 

Để đảm bảo rằng liên kết truy tìm nguồn gốc được duy trì, dữ liệu sau đây phải được lưu hồ sơ và chia sẻ. Dữ 
liệu này đại diện cho tập dữ liệu tối thiểu cần thiết để đảm bảo khả năng truy tìm nguồn gốc giữa công ty và các 
đối tác thương mại. 
 

■ Phân định đơn vị hậu cần  (SSCC) 
 

■ Tên mặt hàng và, khi có thể, tên loại 
 

■ Đối tác thương mại/bên mua (GLN) 
 

■ Xác định địa điểm chuyển đi (nghĩa là GLN của địa điểm chuyển hàng) 
 

■ Xác định địa điểm chuyển đến (nghĩa là GLN của địa điểm tiếp nhận/đối tác thương mại)  
 

■ Ngày gửi/chuyến  
 

■ Hồ sơ người trồng chi tiết liên quan đến việc trồng/sản xuất (ví dụ: đồng ruộng, hạt giống, chi tiết về đầu 

vào sản xuất) 
 

■ Thông tin thêm về người trồng (ví dụ: đội thu hoạch, ngày thu hoạch) để đối tác thương mại (người đóng 

gói) có thể ấn định lô/đợt 
 

Định nghĩa dữ liệu thuộc tính được cho trong phần Thuật ngữ  (Mục 7). 
 

Hình 2-1 minh họa thêm về dữ liệu tối thiểu cần thiết để duy trì khả năng truy tìm nguồn gốc . 

 
Hình 2-1 Yêu cầu dữ liệu về người trồng  



 
 

Truy tìm nguồn gốc Rau và quả tươi  - Hướng dẫn áp dụng 

Jul-2009, Issue 1 All contents copyright © GS1 2009 

 

 8 

2.5. Thực hành tốt khác về truy tìm nguồn gốc đối với người trồng  

 
 

1.   Ấn định số SSCC cho đơn vị hậu cần 
 

a.   Gắn nhãn mang số SSCC cho đơn vị hậu cần  tương ứng 
 

b.   Số SSCC được thể hiện dưới dạng mã vạch sử dụng ký hiệu GS1-128  
 

2.  Nếu truyền thông tin về sản phẩm điện tử thì sử dụng thông điệp chuẩn EDI  EANCOM®   để truyền tải chi tiết 

chuyến hàng. Gửi EDI (EANCOM®)  Tư vấn thanh toán cho người nhận: 
 

a.   Kết nối đơn vị hậu cần  (SSCC) tới thông tin tham chiếu về bao gói ( đây có thể là đơn hàng mua vào, 

chuyến hàng, số chạy của bao bì hay đặt hàng công việc thu hoạch) 
 

b.   Kết nối số tham chiếu bao bì với chuyến hàng 

 
Lưu trữ dữ liệu 
 

Tất cả các công ty đều cần duy trì các hồ sơ tạo thuận lợi cho việc truy tìm nguồn gốc kịp thời và chính xác đồng 
thời hỗ trợ việc thu hồi sản phẩm bất kỳ. Công ty bạn nên thiết lập chính sách lưu trữ dữ liệu nội bộ dựa trên 
những xem xét sau đây: 
 

1.   Yêu cầu của chính phủ hoặc thị trường 
 

2.   Khoảng thời gian sản phẩm của bạn có thể tồn tại (ở đâu đó) trong chuỗi cung ứng 
 

3.   Nhu cầu khôi phục dữ liệu trong trường hợp truy nguyên về dịch tễ có thể có, hoặc không, liên can đến sản 
phẩm của bạn. 

 

 

2.6. Viễn cảnh kinh doanh đối với người trồng 
 

 

2.6.1. Người trồng cung cấp số lượng lớn cho nhà đóng gói hoặc hợp tác xã  
 
Những ai là đối tác thương mại? 
 

Nông trường ABC trồng, thu hoạch và vận chuyển sản phẩm thô cho các công ty khác (nhà đóng gói và/hoặc 
hợp tác xã), lần lượt tiếp nhận, phân loại, phân cấp và đóng gói sản phẩm thô được tiếp nhận với số lượng lớn từ 

Nông trường ABC thành các cấu hình “thành phẩm” . 

 
Những gì cần được truy nguyên? 
 

Nông trường ABC có trách nhiệm ghi lại và lưu giữ thông tin cho phép ấn định lô/đợt trong quá trình đóng gói. 
Nông trường ABC cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin này cho các đối tác thương mại của mình khi giao sản 

phẩm. 

 
Làm thế nào để họ thực hiện việc này? 
 

Nông trường ABC thu hoạch sản phẩm và vận chuyển sản phẩm thô trong thùng hoặc hộp đến các đối tác 

thương mại của mình. Khi sản phẩm được thu hoạch, ABC ghi lại thông tin liên quan đến hoạt động hằng ngày 
dựa trên mặt hàng, ngày thu hoạch, cánh đồng được thu hoạch (nghĩa là Dãy/Lô, Đơn vị/Khối) và đội thu hoạch.  
"Thẻ tên cánh đồng" người đọc được thường được gắn vào thùng hoặc hộp khi chúng được xếp đầy. "Thẻ tên" 

này thường gồm các thông tin như nêu ở trên. Để có thể chi tiết hơn trong quá trình ấn định số lô/đợt, có thể bổ 
sung thêm thông tin về xe tải thực tế của sản phẩm thô được vận chuyển tới đối tác thương mại. 
 

Nông trường ABC có trách nhiệm truyền tải thông tin về hoạt động/thu hoạch trong ngày (như đề cập trong Mục 

2.2) cùng với số đơn vị (thùng hay hộp), cho đối tác thương mại sẽ tiếp nhận sản phẩm . Mặc dù thông tin này có 
thể nằm trong "thẻ tên cánh đồng" gắn vào mỗi thùng hay hộp nhưng cũng nên truyền tải thông tin thông qua 
phiếu "tiếp nhận" hay phiếu "chuyến đi" chứa tất cả thông tin và được chuyển cho người lái xe chuyên chở 

sản phẩm thô đến đối tác thương mại của ABC. 
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3. Áp dụng hướng dẫn cho Nhà đóng gói/Nhà đóng gói 
lại  

 

 

3.1. Thu thập đầu vào sản xuất 
 
Đơn vị hậu cần  đến từ người trồng: 
 

Người trồng giao sản phẩm với số lượng lớn sử dụng các côngtenơ  hay đơn vị hậu cần  khác nhau để vận 

chuyển.   Các ví dụ phổ biến về đơn vị hậu cần  bao gồm túi, thùng và xe kéo. Mỗi đơn vị hậu cần  phải được truy 
nguyên riêng rẽ.  Vì lý do này, mỗi đơn vị hậu cần  mang một thẻ hay nhãn có số phân định đơn nhất .  Đây là Mã 
côngtenơ vận chuyển theo xê-ri GS1 (SSCC) và do người trồng ấn định.  Sử dụng số SSCC không chỉ đảm bảo 

nhận biết khác nhau giữa các côngtenơ vận chuyển mà còn đảm bảo tính đơn nhất trong toàn bộ các công ty 
trồng cung cấp sản phẩm. Thẻ hay nhãn cung cấp các thông tin quan trọng khác bao gồm : 
 

■ Tên mặt hàng và, khi có thể, tên loại 
 

■ Thông tin thêm về người trồng/thu hoạch 
 

■ Định danh đơn nhất công ty  (GLN) của người trồng 

 
Sản phẩm từ nhà đóng gói: 
 

Sản phẩm có nguồn gốc từ các nhà đóng gói khác được nhận dạng bằng Mã số vật phẩm toàn cầu GS1 (GTIN). 
Việc ấn định GTIN cho từng sản phẩm thương mại (nghĩa là tất cả các cấu hình sản phẩm) là trách nhiệm của 
chủ thương hiệu và phải được lưu hồ sơ trong hệ thống nội bộ của nhà đóng gói lại trước khi được đóng gói lại 

và bán. Sử dụng GTIN của GS1 đảm bảo phân định đơn nhất sản phẩm trong toàn bộ các cấu hình sản phẩm 
của nhà cung cấp. 
 

Việc truy tìm nguồn gốc được thực hiện bằng cách kết hợp mỗi GTIN với số lô/đợt. GTIN và thông tin về lô/đợt 

được thể hiện trên nhãn thùng riêng. 

 
Các nguồn cung cấp khác: 
 

Để có thể truy tìm nguồn gốc, nhà đóng gói/nhà đóng gói lại cũng phải lưu hồ sơ các đầu vào sản phẩm khác (ví 

dụ: vật liệu đóng gói, thông tin về dây chuyền đóng gói, v.v…). Thông tin này cũng quan trọng ngang bằng với 
thông tin truy tìm nguồn gốc nội bộ của công ty bạn. 
 

 

3.2. Công ty của tôi được phân định đơn nhất như thế nào? 
 

Thực hành kinh doanh tốt nhất là ấn định một Mã số địa điểm toàn cầu của GS1 (GLN) cho công ty của bạn rồi 
sau đó chia sẻ số đó với nhà cung cấp và khách hàng. Các GLN có thể được phân bổ bởi Tổ chức thành viên 
của GS1 hoặc công ty của bạn bằng cách sử dụng Mã doanh nghiệp GS1 của công ty bạn. 
 

Mỗi GLN riêng lẻ có thể được ấn định để đại diện cho công ty bạn cũng như mọi công ty con. GLN cũng có thể 
được sử dụng để nhận biết các vị trí sản xuất, lưu kho, vận chuyển hay tiếp nhận quan trọng trong công ty bạn. 
 

Thông tin thêm về việc ấn định GLN được đề cập trong Phụ lục Mục  6.1.1. 
 

 

3.3. Làm thế nào Công ty tôi phân định các sản phẩm trong chuỗi cung 
ứng? 

 

Thực hành tốt nhất là ấn định Mã số thương phẩm toàn cầu GS1 (GTIN) cho từng thương phẩm. 

 
Mã số thương phẩm toàn cầu là gì? 
 

Số thương phẩm toàn cầu (GTIN) là cách thức nhận biết  thương phẩm  t rong chuỗi cung ứng được 

chuẩn hóa và đơn nhất  toàn cầu .  Trong trường hợp có yêu cầu chính xác về đơn hàng, hóa đơn, giá cả hay 
tiếp nhận sản phẩm thì GTIN là phương thức cho phép cơ bản. GTIN cung cấp ngôn ngữ chung để hỗ trợ 
nhiều thực tiễn kinh doanh, bao gồm cả truy tìm nguồn gốc . 

 



 
 

Truy tìm nguồn gốc Rau và quả tươi  - Hướng dẫn áp dụng 

Jul-2009, Issue 1 All contents copyright © GS1 2009 

 

 10 

Làm thế nào để ấn định GTIN cho các thương phẩm do công ty tôi sản xuất? 
 

Khi sản phẩm được bán mang một thương hiệu thì chủ thương hiệu đó chịu trách nhiệm  ấn định GTIN. Nếu công 
ty là chủ thương hiệu thì bước đầu tiên là tiếp cận Tổ chức thành viên GS1 đ ị a  phư ơ ng  và  đăng  k ý  m ộ t  

M ã  doanh  ngh i ệp  GS1.  Chủ thương hiệu thường sở hữu nhãn hiệu dùng cho sản phẩm được bán; điều này 
cũng có thể bao gồm cả bao bì không có thương hiệu. Mã doanh nghiệp GS1 sẽ có tính đơn nhất toàn cầu cho 
từng tổ chức và sẽ được sử dụng để tạo lập các GTIN gán cho các thương phẩm của tổ chức đó. Khi đó, công ty 

của bạn được cấp GTIN cho mỗi trong số các sản phẩm của công ty và mỗi sản phẩm cũng như cấu hình bao 
bì. 
 

Nếu công ty bạn không phải là chủ thương hiệu thì bạn phải sử dụng GTIN của chủ thương hiệu. 

 
Tôi có thể biết thêm thông tin về việc ấn định GTIN ở đâu? 
 

Xem Phụ lục mục 6.1.1. 
 

 

3.4. Làm thế nào công ty tôi xác định được sản phẩm phải truy nguyên? 
 

Thực hành tốt nhất là nhận biết sản phẩm truy nguyên (bao bì/ thùng) thông qua GTIN của chúng và số lô/đợt sản 
xuất đi kèm. Trường hợp bao bì chứa các gói bên trong được đóng gói sẵn thì mỗi gói bên trong cần được ấn 
định và ký hiệu một GTIN đơn nhất. 

 
Làm thế nào công ty tôi nhận biết được đợt/lô sản xuất? 
 

Tất cả các nhà đóng gói/nhà đóng gói lại phải ấn định số đợt/lô cho các sản phẩm của mình. Bản thân số lô/đợt 
giữa các công ty có thể khác nhau, tùy thuộc vào độ chính xác mong muốn. Ví dụ, số lô/đợt có thể thể hiện ngày 
sản xuất hay sản phẩm được sản xuất từ một dây truyền đóng gói riêng lẻ. Số lô/đợt của nhà đóng gói/đóng gói 

lại phải được kết nối nội bộ với thông tin người trồng/thu hoạch ban đầu. 
 

Điều quan trọng cần nhớ là số lô/đợt liên quan đến phạm vi sản phẩm có liên can tới việc thu hồi và cần được 

xem xét trong quá trình ấn định. 
 

 

3.5. Làm thế nào công ty tôi nhận biết đơn nhất được các đơn vị hậu cần? 
 

Đối với nhà đóng gói và đóng gói lại, các đơn vị hậu cần ra ngoài thường là pallet hay côngtenơ.  Khi vật phẩm 

truy nguyên của công ty bạn là một hoặc nhiều đơn vị hậu cần  thì thực tiễn kinh doanh tốt nhất là ấn định Mã 
côngtenơ vận chuyển theo xê-ri GS1 (SSCC) cho mỗi đơn vị hậu cần. Mỗi số  SSCC được ấn định đơn nhất cho 
đơn vị hậu cần  riêng và được dựa trên Mã doanh nghiệp GS1 của công ty bạn. Điều này đảm bảo tính đơn nhất 

trên toàn thế giới. 
 

Theo thời gian, công ty bạn sẽ cạn kiệt nguồn số SSCC sẵn có.  Vì lý  do này,  điều quan t rọng là công ty  
bạn quản lý  việc  sử dụng lại các số SSCC sao cho không xung đột với các đơn vị hậu cần  đã có trong 

chuỗi cung ứng. Thực tiễn tốt nhất là giới hạn việc phát hành lại các số SSCC trong khoảng thời gian không ít 
hơn một năm. 
 

Thông tin về việc ấn định SSCC được đề cập trong Phụ lục Mục 6.1.5. 
 

 

3.6. Thực hành tốt nhất cho nhãn thùng và đơn vị hậu cần 
 

 

3.6.1. Hướng dẫn về nhãn thùng: 
 

Nhãn thùng cung cấp phương tiện nhận biết sản phẩm với các đối tác thương mại khác. Nhãn cho thấy số phân 

định sản phẩm (nghĩa là GTIN) và số lô/đợt kèm theo dưới dạng thức dễ đọc và, theo thực hành tốt nhất, cũng 
cần cung cấp thông tin về thùng sử dụng mã vạch phù hợp của GS1. Điều này đảm bảo có thể nhận biết thùng 
một cách nhanh chóng và chính xác tại điểm tiếp theo bất kỳ trong chuỗi cung ứng, ở bất kỳ đâu trên thế giới. Mã 

vạch của thùng (nghĩa là ký hiệu) tuân thủ mã GS1-128. Tổ chức thành viên GS1 địa phương có thể giúp công ty 
bạn hiểu về cách thức tạo lập mã vạch GS1-128 và đưa ra hướng dẫn về vị trí của nhãn. 
 

Bạn cần lưu ý rằng khi sản phẩm của công ty bạn được bán cho người tiêu dùng cùng với thùng (nghĩa là thùng 

được bán tại điểm bán lẻ) thì phải sử dụng mã vạch thứ hai để điểm bán có thể quét. Tổ chức thành viên GS1 địa 
phương cũng có thể hỗ trợ việc sử dụng mã vạch để quét tại điểm bán.  
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Khi vật phẩm truy nguyên là đơn vị hậu cần  (nghĩa là mỗi đơn vị hậu cần  cần được nhận dạng và truy tìm đơn 
nhất), tham khảo hướng dẫn dưới đây về nhãn đơn vị hậu cần. 
 

Hình 3-1 Ví dụ về nhãn thùng GS1-128 nhận dạng đơn nhất thương phẩm . 

 

 

 
 

(01) 10614141000415 trong đó (01) = AI 01 (GTIN) (10) 

02228ABC trong đó (10) = Số lô/đợt 

 

Tôi có thể biết thêm thông tin về việc tạo lập mã vạch phù hợp GS1 ở đâu?  
 

Xem Phụ lục Mục 6.1.3. 
 

 

3.6.2. Hướng dẫn về nhãn đơn vị hậu cần: 
 

Khi vật phẩm truy nguyên là đơn vị hậu cần, nhãn cung cấp phương tiện để nhận biết côngtenơ vận chuyển 
(hoặc palet) đó với các đối tác thương mại khác. Nhãn cho thấy số phân định đơn vị hậu cần  (nghĩa là số SSCC) 
ở dạng thức dễ đọc. Thông tin bổ sung có thể đưa ra trên nhãn của pallet. 
 

Tổ chức thành viên GS1 địa phương có thể giúp công ty bạn hiểu về các tiêu chuẩn toàn cầu đối với nhãn 
logistics. 
 

Thực hành tốt nhất là cung cấp thông tin trên pallet bằng cách sử dụng mã vạch phù hợp GS1.  Điều này đảm 

bảo có thể nhận biết nhanh chóng và chính xác các pallet ở điểm tiếp theo bất kỳ trong chuỗi cung ứng, ở bất kỳ 
đâu trên thế giới. Mã vạch pallet (nghĩa là ký hiệu) tuân thủ mã GS1-128. Tổ chức thành viên GS1 địa phương có 
thể giúp công ty bạn hiểu về cách thức tạo lập mã vạch GS1-128 và đưa ra hướng dẫn về vị trí của nhãn. 
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Hình 3-2 Ví dụ về nhãn pallet GS1-128 phân đ ịnh đơn nhất đơn vị  hậu cần   
 

 
 

(00) 034531200000002527 where (00) = AI 00 (SSCC) 

 
Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc tạo lập mã vạch phù 
hợp GS1 ở đâu ? 

 

Xem Phụ lục Mục 6.1.3. 
 

 

3.7. Thông tin về truy tìm nguồn gốc nào công ty tôi cần thu thập, lưu 
hồ sơ và chia sẻ? 

 

Để đảm bảo duy trì liên kết truy tìm nguồn gốc, những dữ liệu dưới đây phải được thu thập, lưu hồ sơ và chia sẻ. 

Phần dưới đây thể hiện dữ liệu tối thiểu cần thiết để đảm bảo truy tìm nguồn gốc giữa các nhà cung ứng (nghĩa 
là người trồng) và khách hàng của bạn. 
 

■ Thông tin về đơn vị hậu cần  đến của người trồng (nghĩa là cá thể truy nguyên gửi đến) 
 

□ Số phân định đơn vị hậu cần  (SSCC) 
 

□ Tên mặt hàng và, khi có thể, tên loại 
 

□ Nhận biết địa điểm xuất hàng đi (nghĩa là GLN của địa điểm vận chuyển) 
 

□ Ngày nhận 
 

□ Thông tin người trồng/thu hoạch 
 

 
■ Khi cá thể truy nguyên (xuất đi) của công ty bạn là sản phẩm 
 

□ Mã số phân định thương phẩm (GTIN) 
 

□ Bản mô tả thương phẩm  
 

□ Số lô/đợt 
 

□ Số lượng thương phẩm và đơn vị đo 
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□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đi (nghĩa là GLN của địa điểm vận chuyển) 
 

□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đến (nghĩa là GLN của địa điểm nhận hàng/đối tác 

thương mại)  
 

□ Ngày vận chuyển 
 

■ Trường hợp khác, khi cá thể truy nguyên (xuất đi) của công ty bạn là đơn vị hậu cần   
 

□ Số phân định đơn vị hậu cần  (SSCC) 
 

□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đi (nghĩa là GLN của địa điểm vận chuyển) 
 

□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đến (nghĩa là GLN của địa điểm nhận hàng/đối tác 

thương mại) 
 

□ Ngày vận chuyển 
 

■ Trường hợp khác, khi vật phẩm truy nguyên (xuất đi) của công ty bạn là một lô hàng 
 

□ Số phân định đơn nhất lô hàng (ví dụ có thể là số hóa đơn vận đơn) 
 

□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đi (nghĩa là GLN của địa điểm vận chuyển) 
 

□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đến (nghĩa là GLN của địa điểm nhận hàng/đối tác 

thương mại)  
 

□ Ngày vận chuyển 
 

Định nghĩa thuộc tính dữ liệu được cho trong từ điển thuật ngữ (Mục 7). 
 

Hình 3-3 minh họa thêm về dữ liệu tối thiểu cần thiết để duy trì khả năng truy tìm 

nguồn gốc. 

 
Hình 3-3 Yêu cầu về dữ liệu đối với nhà đóng gói/Đóng gói lạ i  
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3.8. Các thực hành truy tìm nguồn gốc tốt nhất đối với nhà đóng gói/đóng 
gói lại 

 

■ Trường hợp thương hiệu của sản phẩm thuộc về công ty bạn hoặc sản phẩm không có thương hiệu:  
 

□ Ấn định GTIN cho đơn vị tiêu dùng đóng gói sẵn hoặc sản xuất rời 
 

□ Ấn định GTIN cho tất cả các cấu hình thùng 
 

□ Nhãn sản phẩm sử dụng Vật mang dữ liệu GS1 thích hợp 
 

■ Trường hợp thương hiệu của sản phẩm thuộc về một đối tác thương mại khác (ví dụ nhãn riêng của nhà 
bán lẻ): 

 

□ Sử dụng GTIN của chủ sở hữu thương hiệu cho đơn vị tiêu dùng đóng gói sẵn hay sản xuất rời  
 

□ Nhãn sản phẩm sử dụng Vật mang dữ liệu GS1 thích hợp  
 

□ Sử dụng GTIN của chủ sở hữu thương hiệu cho tất cả các cấu hình thùng  
 

■ Đối với thùng ban đầu được đóng gói và có cấu hình, cũng lưu giữ: 
 

□ Số đơn đặt hàng cho sản phẩm tiếp nhận 
 

□ Người vận chuyển sản phẩm nhập đến 
 

■ Đối với thùng được đóng gói lại và/hoặc cấu hình lại: 
 

□ Quét số SSCC từ mỗi đơn vị hậu cần nhập vào (ví dụ pallet) đối với tiếp nhận tự động 
 

□ Lưu giữ GTIN và số lô/đợt tương ứng trong hệ thống 
 

□ Liên kết GTIN ban đầu và số lô/đợt  tương ứng (cho mỗi sản phẩm ban đầu đưa vào vật  
phẩm mới tạo lập) với  GTIN từ thùng mới tạo và số lô/đợt tương ứng, rồi lưu giữ liên kết này trong 
hệ thống máy tính của bạn 

 

□ Ấn định GTIN cho tất cả các cấu hình thùng mới 
 

□ Mã hóa GTIN mới tạo và số lô/đợt tương ứng vào vật mang dữ liệu GS1, ví dụ mã vạch GS1-128  
 

□ Ấn định số SSCC cho mỗi đơn vị hậu cần 
 

□ Liên kết GTIN của thùng và số lô/đợt tương ứng nằm trong đơn vị hậu cần đó với số SSCC  
 

□ Gắn thẻ pallet mang số SSCC đơn nhất cho mỗi đơn vị hậu cần. Cũng lưu giữ: 

- Số đơn hàng mua vào đi kèm với sản phẩm xuất đi 

- Người vận chuyển sản phẩm xuất đi 

□ Gửi (EANCOM®) Thông báo về việc chuyển đi ®  cho người nhận 

- Liên kết vật phẩm với GTIN thùng và số lô/đợt của thùng 

- Liên kết GTIN thùng và số lô/đợt tương ứng với SSCC của đơn vị hậu cần 

- Liên kết SSCC của đơn vị hậu cần với đơn hàng mua 

- Liên kết đơn hàng mua, nếu cần, với lô hàng 
 

□ Liên kết số SSCC với GTIN tương ứng và thông tin về lô cũng như thông tin về đơn hàng mua với chi 
tiết về lô hàng. Điều này cần bao gồm: 

- Số phân định địa điểm (GLN) chuyển đến và địa chỉ   

- Số đơn hàng mua vào 

- Người vận chuyển 
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- Số phân định địa điểm (GLN) chuyển đi và địa chỉ  

- Số lượng thương phẩm và đơn vị đo 

- Ngày vận chuyển 

- Thời gian giao hàng dự kiến của người mua 

 
Lưu giữ dữ liệu: 
 

Tất cả các công ty đều cần duy trì hồ sơ để tạo thuận lợi cho việc truy tìm nguồn gốc kịp thời và chính xác đồng 

thời hỗ trợ việc thu hồi sản phẩm. 
 

Công ty của bạn nên thiết lập chính sách lưu giữ dữ liệu nội bộ dựa trên những xem xét sau đây : 
 

■ Yêu cầu của chính phủ hay thị trường 
 

■ Sản phẩm của bạn sẽ có mặt (ở đâu đó) trong chuỗi cung ứng trong bao lâu 
 

■ Nhu cầu khôi phục dữ liệu trong trường hợp truy nguyên về dịch tễ học có thể, hoặc không, l iên can đến 
sản phẩm của bạn. 

 

 

3.9. Viễn cảnh kinh doanh đối với nhà đóng gói/đóng gói lại 
 

 

3.9.1. Viễn cảnh của nhà đóng gói:  Sản phẩm đóng gói tại nơi trồng 
 
Những ai là đối tác thương mại? 
 

Nông trường ABC trồng sản phẩm cho công ty đóng gói XYZ là công ty chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động 
sau đây với sản phẩm: 
 

■ Thu hoạch 
 

■ Phân loại/phân cấp 
 

■ Đóng gọi tại ruộng  
 

■ Vận chuyển 
 

■ Làm lạnh 
 

■ Lưu kho 
 

Công ty đóng gói XYZ đóng gói tất sản phẩm của nông trường ABC vào các thùng mang thương hiệu của XYZ. 

 
Cái gì cần được truy nguyên? 
 

Vì ABC chỉ trồng và đóng gói sản phẩm tại nơi trồng nên công ty đóng gói XYZ chịu trách nhiệm ghi và lưu giữ 
GTIN cũng như thông tin lô/đợt liên quan về sản phẩm thô sử dụng để tạo ra các thùng sản phẩm mang thươ ng 

hiệu của XYZ. 

 
Họ làm thế nào để hoàn thành việc này? 
 

Công ty đóng gói XYZ thu hoạch, phân loại/cấp và đóng gói sản phẩm ở nơi trồng. Họ ấn định số lô/đợt đơn nhất 

cho mỗi hoạt động trong ngày dựa trên mặt hàng, ngày thu hoạch/đóng gói, cánh đồng được thu hoạch (nghĩa là 
mảnh/lô đất, Ranch/Plot, Unit/Block) và đội thu hoạch. Có thể có được mức độ chi tiết số lô/đợt tốt hơn bằng 
cách ấn định số lô/đợt đơn nhất không chỉ dựa trên các thuộc tính ở trên mà còn dựa vào xe tải sản phẩm đóng 

gói được vận chuyển đến cơ sở làm mát/lưu kho. 
 

Khi sản phẩm được đóng gói, nhãn thùng chứa GTIN của XYZ và lô/đợt dạng mã vạch, có thể đọc được, được 
đặt vào mỗi thùng trước khi xếp lên pallet. XYZ cũng gắn thẻ pallet nội bộ vào mỗi pallet hoàn chỉnh cho mục 
đích kiểm soát hàng tồn kho nội bộ. 
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Mỗi tải sản phẩm được vận chuyển từ nơi trồng cũng nên có thông tin về lô/đợt truyền tải thông qua phiếu "tiếp 
nhận" hay "chuyến" cho người lái xe vận chuyển sản phẩm đã đóng gói đến cơ sở của XYZ. 
 

Khi sản phẩm đến cơ sở làm mát/lưu kho, phiếu "tiếp nhận" hay "chuyến" cần được kiểm tra xác nhận dựa trên 

sản phẩm tiếp nhận thực tế và mỗi thùng hoặc pallet sản phẩm cần được ghi vào Hệ thống quản lý kho hàng 
(WMS) của XYZ. 
 

Trong tất cả các giai đoạn vận chuyển sản phẩm trong phạm vi cơ  sở làm lạnh/lưu kho (làm lạnh trước, lưu giữ, 

xếp lên giá, chuyển đi, v.v..), hồ sơ nội bộ được duy trì theo GTIN và lô/đợt ở cấp độ thùng hay pallet. Quá trình 
này đảm bảo rằng nhà đóng gói XYZ có thể truy tìm chính xác sản phẩm theo số lô/đợt từ nơi trồng đến chuyến 
hàng trong trường hợp có sự cố thu hồi. 
 

 

3.9.2. Viễn cảnh nhà đóng gói 2:  Sản phẩm đóng gói tại kho (Xưởng đóng gói) 
 
Những ai là đối tác thương mại? 
 

Nhà đóng gói Ideal là công ty sản xuất đóng gói vận hành xưởng đóng gói trong đó sản phẩm được tiếp nhận từ 
nhiều người trồng, bao gồm cả các trang trại ABC, nơi giao sản phẩm thô cho các cơ sở của Ideal để thực hiện 

các hoạt động sau đây cho sản phẩm: 
 

■ Phân loại/phân cấp 
 

■ Đóng gói (mang thương hiệu của Ideal) 
 

■ Làm mát 
 

■ Lưu kho 
 

■ Bán hàng 
 

■ Vận chuyển 

 
Cái gì cần được truy nguyên? 
 

Tất cả các sản phẩm thô do người trồng cung cấp cho Ideal phải được nhận biết đúng theo các hướng dẫn nêu 

trong Mục  2  “Hướng dẫn thực thi đối với người trồng”. Nhà đóng gói Ideal phải duy trì hồ sơ  l iên quan đến tất  
cả các sản phẩm thô nhập vào.  Ideal cũng phải lưu thông tin liên quan đến sản phẩm (hoàn chỉnh) đã đóng gói 
có liên kết đến thông tin về sản phẩm thô (mặt hàng, loại và thông tin nuôi trồng bổ sung) do người trồng cung 

cấp. 

 
Họ làm thế nào để hoàn thành việc này? 
 

Sản phẩm được thu hoạch tại nơi trồng và đặt trong các thùng được vận chuyển bằng xe tải đến kho đóng gói của 

Ideal. Các đơn vị hậu cần này được coi như đơn vị truy nguyên giữa các nông trại  ABC  và nhà đóng gói Ideal.  
Gắn "thẻ tên ruộng" đọc được vào thùng hoặc pallet các thùng. "Thẻ tên ruộng" thường bao gồm tên hàng hóa, 
tên loại, tên hoặc số ruộng, ngày và có thể cả đội thu hoạch. 
 

Khi xe tải đến kho đóng gói, sản phẩm được chuyển đến khu vực lưu giữ cho đến khi nó được đóng gói (thường 

khá nhanh nhưng có thể được để trong phòng lạnh qua đêm hoặc trong vài tháng như táo trong kho kiểm soát môi 
trường). Phiếu tiếp nhâṇ được lập ghi số SSCC, mặt hàng và loại tiếp nhận, thông tin người trồng/thu hoạch, 
lượng, ngày, thời gian và xe tải. 
 

Khi đến thời gian đóng gói sản phẩm, sản phẩm thô được lấy từ khu vực lưu giữ và mang đến khu vực đóng gói 
nơi sản phẩm được đặt lên dây truyền đóng gói. Trước khi bắt đầu đóng gói, các nông trường Ideal ấn định số 
lô/đợt cho lượt sản xuất. Khi sản phẩm (mặt hàng/loại) khác nhau hoặc sản phẩm từ ruộng mới được mang đến 

dây truyền đóng gói, sẽ có một giai đoạn tạm dừng để sản phẩm ở lượt sản xuất trước đó được đóng gói hết và 
số lô/đợt mới được ấn định cho lượt sản xuất tiếp theo. Sau khi sản phẩm được phân cấp và đóng vào thùng 
carton, nhãn chứa thông tin đọc được về sản phẩm được gắn vào thùng. Nhãn cũng có mã vạch GS1-128 bao 

gồm GTIN của nhà đóng gói Ideal đối với vật phẩm và số lô/đợt. 
 

Khi pallet sẵn sàng để chuyển đến khách hàng, nhà đóng gói Ideal phải đảm bảo rằng thẻ tên của pallet có 
SSCC đã được lập và gắn vào từng pallet chuyển đi.  Số thẻ pallet SSCC sẽ được kết nối với thông tin pallet nội 

bộ trong hệ thống của nhà đóng gói Ideal. 
 

Nhà đóng gói Ideal gửi EDI (EANCOM®) Thông báo về việc chuyển đi tới khách hàng xác định các pallet 

(SSCC) trên chuyến hàng và sản phẩm (bao gồm GTIN và số lô/đợt) trên mỗi pallet. 
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3.9.3. Viễn cảnh nhà đóng gói lại 1:  Đóng gói lại sản phẩm đã được đóng gói 
 
Những ai là đối tác thương mại? 
 

Nhà đóng gói Co-Mingle là công ty sản xuất bao bì vận hành cơ sở đóng gói lại trong đó sản phẩm được tiếp 

nhận từ các nhà cung cấp là người trồng, thông qua dịch vụ của Công ty Nhập khẩu sản phẩm tươi sống toàn 
cầu, là nhà nhập khẩu chuyên phân phối sản phẩm đóng gói cho các cơ sở của nhà đóng gói Co-Mingle. Sản 
phẩm nhà đóng gói  Co-Mingle tiếp nhận sẽ đến từ nhiều người trồng và mang nhiều số lô/đợt sẽ được trộn lẫn 
vào cùng một bao bì để giao cho khách hàng của nhà đóng gói Co-Mingle. 

 
Hình 3-4 Sơ đồ quá trình đóng gói lại: 

 
 

Trang trại thứ nhất 

 
100 thùng hạt tiêu xanh 

 

 
Trang trại Good Earth  

 
100 thùng hạt tiêu vàng 

(GTIN) 

 

 
 

Trang trại hạt tiêu tươi 

 
100 thùng hạt tiêu đỏ 

(GTIN) 

 
 

 
Công ty nhập khẩu đồ 

tươi sống toàn cầu yêu 

cầu nhà đóng gói  Co-

Mingle kết hợp các sản 

phẩm này trong một 

bao gói mới theo Đơn 

hàng WO112233. 

 
 

 
Nhà đóng gói Co-Mingle 
tạo ra 300 thùng hạt ti ê u  

Stop Light theo đơn hàn g 
WO112233 

 
Nhà hàng Home Town  

 
100 thùng h ạ t  t i ê u  
Stoplight 

(GTIN) 

 

 
 
Cửa hàng gia đình 

 
200 thùng hạt tiêu 

Stoplight 
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Cái gì cần được truy nguyên? 
 

Nhà đóng gói Co-Mingle  sẽ kết hợp sản phẩm với nhiều GTIN và số lô/đợt vào một bao bì mới trong đó một 
GTIN và số lô/đợt sẽ mới được ấn định. Mỗi lô sản phẩm đóng gói lại cần được ấn định số tham chiếu đơn nhất 

để truy nguyên sản phẩm đầu vào tới sản phẩm đầu ra. Nhà đóng gói Co-Mingle phải ghi lại tất cả các GTIN, số 
lô/đợt và số lượng sản phẩm cho số tham chiếu này. Số tham chiếu sẽ được ấn định là số lô/đợt cho sản phẩm 
đầu ra được tạo ra từ việc đóng gói lại. 

 
Họ làm thế nào để hoàn thành việc này? 
 

Công ty nhập khẩu sản phẩm tươi sống toàn cầu nhập sản phẩm từ nhiều người trồng và bán sản phẩm này 
cho khách hàng, sản phẩm tiếp nhận từ người trồng đã được đóng vào các bao bì tiêu chuẩn sẵn sàng để giao 

cho khách hàng. Khi Công ty nhập khẩu hàng tươi sống được yêu cầu đóng gói sản phẩm vào bao bì đặc biệt 
cho khách hàng thì đơn đặt hàng sẽ được đặt ra cho nhà đóng gói  Co-Mingle.  Công ty  nhập khẩu hàng 
tươi sống toàn cầu sẽ giao sản phẩm cho nhà đóng gói Co-Mingle trước khi dịch vụ đóng gói lại được 
yêu cầu. 
 

Khi đến thời điểm đóng gói sản phẩm, nhà đóng gói Co-Mingle s ẽ  qué t  S ố  đơ n  đặ t  hàng , s ố  SSCC 
pallet và nhãn thùng GS1 để lưu hồ sơ thông tin về GTIN và số lô/đợt cho mỗi thùng sản phẩm sử dụng làm sản 
phẩm đầu vào. Vì mỗi thùng được hình thành trong bao bì mới nên nhãn thùng GS1 được in GTIN và số lô/đợt 

mới. GTIN sẽ là GTIN của chủ thương hiệu và số lô/đợt sẽ là Số đơn đặt hàng. Số đơn đặt hàng là số kiểm 
soát dùng cho truy tìm nguồn gốc để tham chiếu tổ hợp GTIN và số lô được trộn lẫn. Trong trường hợp cần thu 
hồi, nếu sản phẩm đầu vào bất kỳ được nhận biết là có liên quan thì tất cả sản phẩm đầu ra cũng đều được coi 

là liên quan. 
 

Các thùng các tông có nhãn được xếp chồng lên nhau trên pallet để lưu kho trước khi được chuyển đi. Khi pallet 
được chất đầy, thẻ tên pallet SSCC sẽ được gắn vào pallet. Tất cả các nhãn thùng GS1 được quét và lưu hồ sơ 

dựa trên thẻ pallet SSCC mới này. Nhà đóng gói Co-Mingle gửi thông điệp điện tử EDI (EANCOM®) Thông báo 

về việc chuyển đi cho khách hàng của họ nhận biết các pallet (SSCC) trên chuyến hàng và sản phẩm (bao gồm 
vả GTIN và số lô/đợt) trên từng pallet. 
 

 

4. Áp dụng hướng dẫn cho Nhà phân phối/Thương mại 
 

 

4.1. Thu thập đầu vào truy tìm nguồn gốc 
 

Nhà phân phối/thương mại phải nắm bắt thông tin về sản phẩm từ các công ty cung cấp. Các sản phẩm này 

được nhận biết bằng cách sử dụng Mã số thương phẩm toàn cầu GS1 (GTIN). Việc ấn định GTIN cho từng sản 
phẩm thương mại (nghĩa là tất cả các cấu hình sản phẩm) là trách nhiệm của chủ thương hiệu và  phải được lưu 
hồ sơ trong hệ thống nội bộ của nhà phân phối/thương mại trước khi sản phẩm được bán . Sử dụng GTIN GS1 

đảm bảo phân định đơn nhất sản phẩm trong toàn bộ cấu hình sản phẩm của nhà cung cấp và tính đơn nhất 
trong toàn bộ các nguồn cung cấp. 
 

Việc truy tìm nguồn gốc được thực hiện bằng cách kết hợp mỗi GTIN với số lô/đợt của nó. GTIN và thông tin về 

lô/đợt được đưa ra trên mỗi nhãn thùng riêng. Thông tin này sẽ cần được thu thập, lưu giữ và truyền đạt tới 
người thực hiện dịch vụ thực phẩm/nhà bán lẻ. 
 

Nhà phân phối/thương mại cũng có thể cần thu thập thông tin về các đơn vị hậu cần nhập vào, thông tin này 
thường về pallet. Pallet được nhận biết tại thời điểm chúng được tạo ra bởi nhà đóng gói và được phân định 

riêng bằng việc sử dụng Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri GS1 (SSCC).  Số này do nhà đóng gói/vận chuyển 
ấn định và cung cấp trên nhãn của mỗi đơn vị hậu cần. Nhãn pallet đưa ra các thông tin quan trọng khác cũng 
cần được thu thập và lưu hồ sơn. Để có khả năng truy tìm nguồn gốc, nhà phân phối/thương mại cũng phải duy 
trì hồ sơ về các đầu vào sản phẩm khác (ví dụ như vật liệu đóng gói) để sử dụng. Thông tin này cũng không kém 

phần quan trọng đối với bản thân thông tin truy tìm nguồn gốc nội bộ của công ty . 
 

 

4.2. Làm thế nào để công ty tôi được phân định đơn nhất? 
 

Thực hành kinh doanh tốt nhất là ấn định Mã địa điểm toàn cầu GS1 (GLN) cho công ty của bạn, sau đó chia sẻ số 

đó với nhà cung cấp và khách hàng. Giống như GTIN, GLN được dựa trên Mã doanh nghiệp GS1 của công ty 
bạn, do đó đảm bảo tính đơn nhất toàn cầu. Các GLN có thể được phân bổ bởi Tổ chức thành viên GS1 hoặc 
công ty của bạn bằng cách sử dụng Mã doanh nghiệp GS1. 
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Các GLN riêng lẻ có thể được ấn định để thể hiện công ty bạn cũng như các chi nhánh thương mại riêng lẻ bất 
kỳ. GLN cũng có thể được sử dụng để nhận biết các địa điểm sản xuất, lưu kho, vận chuyển hay tiếp nhận quan 
trọng trong công ty bạn. 
 

Thông tin thêm về việc ấn định GLN được đề cập trong Phụ lục Mục  6.1.1. 
 

 

4.3. Làm thế nào Công ty tôi nhận biết các sản phẩm trong chuỗi cung 
ứng? 

 
 

Khi nhà phân phối/thương mại chỉ đơn thuần bán lại sản phẩm từ các nhà cung cấp đóng gói/ đóng gói lại (nghĩa 
là sản phẩm không được cấu hình lại thành các đơn vị thương mại khác) thì họ phải sử dụng   GTIN GS1 do nhà 
cung cấp dịch vụ đóng gói/đóng gọi lại ấn định cho các sản phẩm nội bộ. 
 

Khi nhà phân phối cấu hình lại sản phẩm từ nhà cung cấp, thực hành tốt nhất là ấn định GTIN GS1 mới cho từng 

sản phẩm mới. Xem mục 3 (đối với nhà đóng gói/đóng gói lại). 
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Mã số thương phẩm toàn cầu là gì? 
 

Số thương phẩm toàn cầu (GTIN) là cách thức nhận biết  thương phẩm  t rong chuỗi cung ứng được 

chuẩn hóa và đơn nhất  toàn cầu .  Trong trường hợp có yêu cầu chính xác về đơn hàng, hóa đơn, giá cả hay 
tiếp nhận sản phẩm thì GTIN phương thức cho phép cơ bản. GTIN cung cấp ngôn ngữ chung để hỗ trợ nhiều 
thực tiễn kinh doanh, bao gồm cả truy tìm nguồn gốc.  

 
Làm thế nào để ấn định GTIN cho các thương phẩm do công ty tôi sản xuất? 
 

Khi sản phẩm được bán mang một thương hiệu thì chủ thương hiệu đó chịu trách nhiệm  ấn định GTIN. Nếu công 
ty là chủ thương hiệu thì bước đầu tiên là tiếp cận Tổ chức thành viên GS1 đ ị a  phư ơ ng  và  đăng  k ý  m ộ t  
M ã  doanh  ngh i ệp  GS1. Mã doanh nghiệp GS1 sẽ có tính đơn nhất toàn cầu cho từng tổ chức và sẽ được sử 

dụng để tạo lập các GTIN gán cho các thương phẩm của tổ chức đó. Khi đó, công ty của bạn được cấp GTIN 
cho mỗi trong số các sản phẩm của công ty và mỗi sản phẩm cũng như cấu hình bao bì. 
 

Nếu công ty bạn không phải là chủ thương hiệu thì bạn phải sử dụng GTIN của chủ thương hiệu.  

 
Tôi có thể biết thêm thông tin về việc ấn định GTIN ở đâu? 
 

Xem Phụ lục mục 6.1.2. 
 

 

4.4. Làm thế nào công ty tôi xác định được sản phẩm phải truy nguyên?  
 

Thực hành tốt nhất là nhận biết sản phẩm truy nguyên thông qua GTIN của chúng và số lô/đợt sản xuất đi kèm.  

 
Làm thế nào công ty tôi nhận biết được đợt/lô sản xuất? 
 

Tất cả các nhà phân phối/thương mại phải ấn định số đợt/lô cho các sản phẩm của mình.  Bản thân số lô/đợt 

giữa các công ty có thể khác nhau, tùy thuộc vào độ chính xác mong muốn. Ví dụ, số lô/đợ t có thể thể hiện ngày 
sản xuất hay sản phẩm được sản xuất từ một dây truyền đóng gói riêng lẻ.  
 

Điều quan trọng cần nhớ là số lô/đợt liên quan đến phạm vi sản phẩm có thể liên can tới việc thu hồi và cần được 
xem xét trong quá trình ấn định. 
 

 

4.5. Làm thế nào công ty tôi nhận biết đơn nhất được các đơn vị hậu cần?  
 

 
Đối với nhà phân phối/thương mại, các đơn vị hậu cần ra ngoài thường là pallet hay côngtenơ.  Khi vật phẩm truy 
nguyên của công ty bạn là một hoặc nhiều đơn vị hậu cần  thì thực tiễn kinh doanh tốt nhất là ấn định Mã 

côngtenơ vận chuyển theo xê-ri GS1 (SSCC) cho mỗi đơn vị hậu cần. Mỗi số  SSCC được ấn định đơn nhất cho 
đơn vị hậu cần  riêng và được dựa trên Mã doanh nghiệp GS1 của công ty bạn. Điều này đảm bảo tính đơn nhất 
trên toàn thế giới. 
 

Theo thời gian, công ty bạn sẽ cạn kiệt nguồn số SSCC sẵn có.  Vì lý  do này,  điều quan t rọng là công ty  

bạn quản lý  việc  sử dụng lại các số SSCC sao cho không xung đột với các đơn vị hậu cần  đã có trong 
chuỗi cung ứng. Thực tiễn tốt nhất là giới hạn việc phát hành lại các số SSCC trong khoảng thời gian không ít 
hơn một năm. 
 

Thông tin về việc ấn định SSCC được đề cập trong Phụ lục Mục 6.1.5. 
 

 

4.6. Thực hành tốt nhất cho nhãn thùng và đơn vị hậu cần  
 

 
Hướng dẫn về nhãn thùng: 

 
 

Khi vật phẩm truy nguyên là sản phẩm,  nhãn thùng cung cấp phương tiện nhận biết sản phẩm với các đối tác 
thương mại khác. Nhãn cho thấy số phân định sản phẩm (nghĩa là GTIN) và số lô/đợt kèm theo dưới dạng thức 
dễ đọc và, theo thực hành tốt nhất, cũng cần cung cấp thông tin sử dụng mã vạch phù hợp của GS1. Điều này 

đảm bảo có thể nhận biết thùng một cách nhanh chóng và chính xác tại điểm tiếp theo bất kỳ trong chuỗi cung 
ứng, ở bất kỳ đâu trên thế giới. Mã vạch của thùng (nghĩa là ký hiệu) tuân thủ mã GS1-128. Tổ chức thành viên 
GS1 địa phương có thể giúp công ty bạn hiểu về cách thức tạo lập mã vạch GS1-128 và đưa ra hướng dẫn về vị 

trí của nhãn. 
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Bạn cần lưu ý rằng khi sản phẩm của công ty bạn được bán cho người tiêu dùng cùng với thùng (nghĩa là thùng 
được bán tại điểm bán lẻ) thì phải sử dụng mã vạch thứ hai để điểm bán có thể quét. Tổ chức thành viên GS1 địa 
phương cũng có thể hỗ trợ việc sử dụng mã vạch để quét tại điểm bán.  Khi vật phẩm truy nguyên là đơn vị hậu 

cần  (nghĩa là mỗi đơn vị hậu cần cần được nhận dạng và truy tìm đơn nhất), tham khảo hướng dẫn dưới đây về 
nhãn đơn vị hậu cần. 
 

 
Hình 4-1 Ví dụ về nhãn thùng GS1-128 phân định đơn nhất sản phẩm thương mại  

 

 
 
(01) 10614141000415 trong đó (01) = AI 01 (GTIN) (10) 

02228ABC trong đó (10) = Số lô/đợt 

 

Tôi có thể biết thêm thông tin về việc tạo lập mã vạch phù hợp GS1 ở đâu? 
 

Xem Phụ lục Mục 6.1.3. 
 

 

Hướng dẫn về nhãn đơn vị hậu cần:  
 

Khi vật phẩm truy nguyên là đơn vị hậu cần, nhãn cung cấp phương tiện để nhận biết côngtenơ vận chuyển  đó 
với các đối tác thương mại khác. Nhãn cho thấy số phân định đơn vị hậu cần  (nghĩa là số SSCC) ở dạng thức 
dễ đọc. Thông tin bổ sung có thể đưa ra trên nhãn của pallet. Điều này thường được xác định bởi mối quan hệ 
khách hàng cụ thể. 
 

Thực hành tốt nhất là cung cấp thông tin trên pallet  bằng cách sử dụng mã vạch phù hợp GS1.  Điều này đảm 
bảo có thể nhận biết nhanh chóng và chính xác các pallet ở điểm tiếp theo bất kỳ trong chuỗi cung ứng, ở bất kỳ 
đâu trên thế giới. Mã vạch pallet (nghĩa là ký hiệu) tuân thủ mã GS1-128. Tổ chức thành viên GS1 địa phương có 

thể giúp công ty bạn hiểu về cách thức tạo lập mã vạch GS1-128 và đưa ra hướng dẫn về vị trí của nhãn.
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Hình 4-2 Ví dụ về nhãn pallet GS1-128 phân định đơn nhất đơn 
vị hậu cần 

 

 
 

(00) 034531200000002527 where (00) 
= AI 00 (SSCC) 

 
Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc tạo lập mã vạch phù hợp GS1 ở đâu ?  
 

Xem Phụ lục 
Mục 6.1.3. 

 

 

4.7. Thông tin về truy tìm nguồn gốc nào công ty tôi cần thu 
thập, lưu hồ sơ và chia sẻ? 

 

Để đảm bảo duy trì liên kết truy tìm nguồn gốc, những dữ liệu dưới đây phải được thu thập, lưu 

hồ sơ và chia sẻ. Phần dưới đây thể hiện dữ liệu tối thiểu cần thiết để đảm bảo truy tìm nguồn 
gốc giữa các nhà cung ứng (nghĩa là nhà đóng gói/đóng gói lại) và khách hàng của bạn.  
 
 

 

■ Khi sản phẩm của nhà đóng gói (bao bì/thùng) là vật phẩm truy nguyên 
 

□ Số phân định thương phẩm (GTIN) 
 

□ Mô tả thương phẩm 
 

□ Số lô/đợt 
 

□ Số lượng thương phẩm và đơn vị đo 
 

□ Nhận biết địa điểm xuất hàng đi (nghĩa là địa điểm vận chuyển) 
 

□ Ngày vận chuyển 
 

■ Khi đơn vị hậu cần của nhà đóng gói là vật phẩm truy nguyên 
 

□ Số phân định đơn vị hậu cần (SSCC) 
 

□ Nhận biết địa điểm xuất hàng đi (nghĩa là GLN của địa điểm vận chuyển) 
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□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đến (nghĩa là GLN của địa điểm tiếp nhận/đối tác 
thương mại) 

 

□ Ngày nhận 
 

■ Khi vật phẩm truy nguyên (xuất đi) của công ty bạn là sản phẩm 
 

□ Số phân định thương phẩm (GTIN) 
 

□ Mô tả thương phẩm 
 

□ Số lô/đợt 
 

□ Số lượng thương phẩm và đơn vị đo 
 

□ Nhận biết địa điểm xuất hàng đi (nghĩa là địa điểm vận chuyển) 
 

□ Ngày vận chuyển 
 

■ Khi vật phẩm truy nguyên (xuất đi) của công ty bạn đơn vị hậu cần  
 

□ Số phân định đơn vị hậu cần (SSCC) 
 

□ Nhận biết địa điểm xuất hàng đi (nghĩa là GLN của địa điểm vận chuyển) 

□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đến (nghĩa là GLN của địa điểm tiếp nhận/đối tác 
thương mại) 

 

□ Ngày vận chuyển 
 

 

■ Khi vật phẩm truy nguyên (xuất đi) của công ty bạn là chuyến hàng 
 

□ Số phân định đơn nhất chuyến hàng (ví dụ như số vận đơn) 
 

□ Nhận biết địa điểm xuất hàng đi (nghĩa là GLN của địa điểm vận chuyển) 

□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đến (nghĩa là GLN của địa điểm tiếp nhận/đối tác 
thương mại) 

 

□ Ngày vận chuyển 
 

Dữ liệu bổ sung cho định nghĩa được cho trong phần từ điển thuật ngữ (Mục 7). 
 

Biểu đồ dưới đây minh họa thêm cho dữ liệu tối thiểu cần thiết để duy trì khả năng truy  tìm nguồn 
gốc. 
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Hình 4-3 Dữ liệu tối thiểu cần thiết để duy trì khả năng truy tìm nguồn gốc   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8. Các thực hành tốt nhất khác về truy tìm nguồn gốc đối với nhà phân 
phối/thương nhân 

 

■ Khi thương hiệu sản phẩm thuộc về đối tác thương mại khác (ví dụ nhãn riêng của nhà bán lẻ): 
 

□ Sử dụng GTIN của chủ thương hiệu cho đơn vị tiêu dùng đóng gói sẵn hoặc sản phẩm mềm 
 

□ Ghi nhãn sản phẩn bằng nhãn GS1 và ký hiệu có thể sử dụng tại điểm bán 
 

□ Yêu cầu GTIN cho tất cả các cấu hình thùng 
 

■ Trường hợp thương hiệu của sản phẩm thuộc  về công ty của bản thì xem Mục  3 
 

■ Kết nối số SSCC với GTIN tương ứng, số lô/đợt và thông tin đơn hàng mua vào với chi tiết về chuyến hàng 

chuyển đi. Việc này cần bao gồm: 
 

■ Số phân định và địa điểm (GLN) chuyến đến 
 

□ Số đơn hàng mua vào Order number 
 

□ Tên tàu đi (GLN)  
 

□ Địa chỉ tàu đi (GLN)  
 

□ Số lượng 
 

□ Ngày chuyển 
 

□ Ngày giao hàng dự kiến của người mua 
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Duy trì dữ liệu: 
 

Tất cả các công ty đều cần phải lưu hồ sơ để tạo điều kiện cho việc truy tìm nguồn gốc kịp thời và 

chính xác cũng như hỗ trợ việc thu hồi sản phẩm bất kỳ . 
 

Công ty bạn nên thiết lập chính sách duy trì dữ liệu nội bộ dựa trên những xem xét sau đây : 
 

■ Yêu cầu của chính phủ hoặc thị trường 
 

■ Thời gian sản phẩm có thể tồn tại (ở đâu đó) trong chuỗi cung ứng 
 

■ Nhu cầu khôi phục dữ liệu trong trường hợp truy tìm dấu vết dịch tế học có thể hoặc không 
liên can đến sản phẩm của bạn. 

 

 

4.9. Viễn cảnh kinh doanh đối với nhà phân phối/thương nhân 
 

 

4.9.1. Viễn cảnh nhà phân phối 1: 

Nhà phân phối nhập sản phẩm từ người trồng/nhà xuất khẩu 
 
Những ai là đối tác thương mại? 
 

Công ty phân phối tốt nhất là người bán lại sản phẩm được nhập từ người trồng/nhà xuất khẩu . 

 
Cái gì cần phải truy nguyên? 
 

Công ty phân phối tốt nhất truy nguyên sản phẩm từ nhà cung ứng ở cấp độ đơn vị (pallet) hậu cần. Công ty này 
cũng truy nguyên đơn vị hậu cần ở phân phối hàng đi. 
 

Khi sản phẩm đến công ty, nó được dỡ xuống và kiểm tra xác nhận theo thông tin nhận được trước đó. Người 

trồng/xuất khẩu được dự kiến đặt thẻ pallet cùng với SSCC trên mỗi pallet được quét và kiểm tra xác nhận bởi 
Công ty phân phối tốt nhất. 
 

Nếu người trồng/nhà xuất khẩu không đặt thẻ pallet trên chuyến hàng thì Công ty phân phối làm việc này bằng 

cách sử dụng SSCC do mình ấn định. Tương tự, nếu người trồng/nhà xuất khẩu không phân định số lô/đợt cho 
mỗi thùng thì số đơn nhất như số phân định chuyến hàng trên tài liệu về người trồng/người vận chuyển sẽ được 
ấn định làm số lô/đợt. 
 

Sản phẩm được lưu kho chờ bán và chuyển tới khách hàng. 
 

Khi pallet sẵn sàng để chuyển đến khách hàng, Công ty phân phối sẽ quét và lưu hồ sơ SSCC pallet hàng đi cho 
mỗi pallet trong chuyến hàng/đơn hàng theo đó họ có thể nhận biết chính xác những gì trên chuyến hàng đó và 

sản phẩm bắt đầu hành trình đến giai đoạn tiếp theo trong chuỗi cung ứng. 
 

Công ty phân phối gửi thông điệp EDI (EANCOM®) Thông báo về việc chuyển đi tới khách hàng nhận biết các 
pallet trên chuyến hàng (sử dụng SSCC) và sản phẩm trên từng pallet (sử dụng GTIN và số lô/đợt). 
 

 

4.9.2. Viễn cảnh nhà phân phối 2: 
Nhà phân phối tiếp nhận và phân phối lại sản phẩm từ nhà đóng gói/nhà phân 
phối/thương nhân khác (bao gồm cả hợp tác xã, người môi giới, đấu giá) 

 
Những ai là đối tác thương mại? 
 

Always Fresh là nhà phân phối lớn sản phẩm rau, quả tươi đưa ra thị trường các sản phẩm mang thương hiệu của 
các nhà đóng gói lớn và mang thương hiệu “Always Fresh” của họ.  Always Fresh thực hiện nhiều vai trò trong 

chuỗi cung cấp và có trách nhiệm tiếp nhận và vận chuyển sản phẩm bao gồm cả dữ liệu truy tìm nguồn  gốc. 
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Những vai trò mà Always Fresh thực hiện trong chuỗi cung ứng bao gồm: 
 

■ Người tiếp nhận sản phẩm từ nguồn hàng bao gồm đồng ruộng, nhà đóng gói hay cơ sở sản 
xuất. Do đó, Always Fresh có thể thực hiện vai trò nhà đóng gói, đóng gói lại hay nhà phân 

phối/thương nhân. 
 

■ Người tiếp nhận sản phẩm từ nhà phân phối khác trong chuỗi cung ứng.  Always Fresh thực hiện 

vai trò nhà phân phối/thương nhân. 
 

■ Nhà cung cấp sản phẩm tới khách hàng cuối cùng như cửa hàng bán lẻ, nhà hàng hoặc các điểm tiêu 
thụ khác. 

 

■ Nhà cung cấp sản phẩm cho điểm phân phối vận chuyển sản phẩm đến  cửa hàng bán lẻ, nhà hàng 

hoặc các điểm tiêu thụ khác. 
 

■ Người tiếp nhận sản phẩm bị trả lại hay từ chối từ đơn vị được cung cấp. 

 
Cái gì cần truy nguyên? 
 

Always Fresh chịu trách nhiệm nắm bắt, lưu giữ và truyền thông dữ liệu về truy tìm nguồn gốc đối với sản 

phẩm được quản lý. Always Fresh và các đối tác thương mại truy nguyên ở cấp độ sản phẩm . 
 
Họ làm thế nào để hoàn thành việc này? 
 

Nhiệm vụ liên quan đến tiếp nhận sản phẩm bao gồm: 
 

■ Tại điểm tiếp nhận, Always Fresh c h ị u  t rác h  nh i ệm  t i ếp  nhận  t ừ ng  c á  t hể  đặ t  hàng  

c ùng  vớ i  GTIN, lô/đợt, số lượng tiếp nhận và ngày tháng. Thông tin này phản ánh điểm kiểm 
soát ban đầu. Dữ liệu này phải được nắm bắt và lưu trong hệ thống quản lý dữ liệu. Always Fresh 
dự kiến thông tin về lô/đợt do người trông cung cấp có thể kết nối trở lại về ruộng, nhà đóng gói 

hay sản xuất sản phẩm. 
 

■ Nếu cá thể tiếp nhận từ nguồn hàng hóa gồm nhiều lô/đợt cho cùng một GTIN thì mỗi GTIN và 
lô/đợt đi kèm phải được nắm bắt và lưu hồ sơ cùng với số lượng tiếp nhận. 

 

■ Nếu sản phẩm được nhận do bị từ chối hay trả lại thì thông tin về GTIN, lô/đợt, số lượng và ngày 
tháng tiếp nhận phải được nằm bắt và lưu hồ sơ. Nếu sản phẩm trong trường hợp được nhận và 
hủy thì thông tin vẫn cần được nắm bắt và lưu. 

 

Nhiệm vụ liên quan đến quản lý sản phẩm trong cơ sở của Always Fresh: 
 

■ Sau khi tiếp nhận sản phẩm vào cơ sở, Always Fresh sẽ chịu trách nhiệm lưu dữ liệu đi kèm với mỗi 
GTIN và lô/đợt trong cơ sở của mình. 

 

■ Tại điểm thu nhận,  Always  Fresh  cần nắm bắt từng GTIN  và thông tin về lô/đợt đối với sản 
phẩm được sắp xếp lên tàu. 

 

Nhiệm vụ liên quan đến chuyến hàng và chuyển hàng từ Always Fresh đến nơi t iếp nhận bao gồm : 
 

■ Tại điểm vận chuyển sản phẩm, Always Fresh cung cấp cho đơn vị tiếp nhận GTIN, số lô/đợt ban đầu 

từ nguồn cung cấp và số lượng từng cá thể được chuyển. 
 

■ Thông tin này cần được cung cấp dưới dạng thông điệp điện tử EDI (EANCOM®) Thông báo về 

việc chuyển đi để hỗ trợ việc tiếp nhận của đơn vị tiếp nhận. . 
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5. Thực thi hướng dẫn đối với nhà hoạt động dịch vụ 
thực phẩm / Cửa hàng bán lẻ 

 

 

5.1. Nắm bắt dữ liệu truy tìm nguồn gốc 
 

Nhà hoạt động dịch vụ thực phẩm và cửa hàng bán lẻ phải nắm bắt thông tin về sản phẩm từ các công ty cung 
cấp. Các sản phẩm này được phân định bằng cách sử dụng Mã số thương phẩm toàn cầu GS1 (GTIN).   Việc ấn 

định GTIN cho từng thương phẩm (nghĩa là tất cả các cấu hình sản phẩm) là trách nhiệm của chủ thương hiệu và 
phải được lưu hồ sơ trong hệ thống nội bộ của nhà hoạt động dịch vụ thực  phẩm/cửa hàng bán lẻ trước khi sản 
phẩm được bán ra. Sử dụng GTIN GS1 đảm bảo phân định đơn nhất sản phẩm xuyên suốt toàn bộ các cấu hình 

sản phẩm của nhà cung cấp và tính đơn nhất xuyên suốt tất cả các nguồn cung cấp. 
 

Khi quan hệ thương mại đòi hỏi truy nguyên sản phẩm nhập vào thì thực hiện việc này bằng cách kèm theo từng 
GTIN số lô/đợt của nó. GTIN và thông tin về lô/đợt được thể hiện trên nhãn thùng riêng. 
 

Nhà hoạt động dịch vụ thực phẩm và cửa hàng bán lẻ cũng có thể cần nắm bắt thông tin về các đơn vị hậu cần 
nhập vào, đây thường  là các pallet.  Pallet được phân định tại thời điểm chúng được nhà cung cấp tạo ra và được 
nhận biết riêng rẽ bằng cách sử dụng SSCC của GS1.  Số này được ấn định bởi nhà cung cấp/vận chuyển và 

xuất hiện trên nhãn đơn vị hậu cần. Nhãn pallet cung cấp thông tin quan trọng khác phải được thu thập và lưu hồ 
sơ. 
 

Nhà hoạt động dịch vụ thực phẩm và cửa hàng bán lẻ cũng có thể cần nắm bắt thông tin về các chuyến hàng bên 

ngoài đến kho, đây thường là các thùng. Thùng được phân định tại thời điểm chúng được nhà cung cấp tạo ra và 
được nhận biết riêng bằng cách sử dụng GTIN và số lô/đợt .   Số này được ấn định bởi nhà cung cấp/vận 
chuyển hoặc người bán lẻ/hoạt động dịch vụ thực phẩm và xuất hiện trên nhãn thùng riêng.  Nhãn thùng cung 

cấp tham chiếu có thể t ruy  nguyên nguồn gốc ban đầu .  Mỗi đơn hàng được chuyển đến kho cần có liên 
kết giữa đơn hàng đó, GTIN, số lô/đợt và số lượng vận chuyển. Nhà bán lẻ/hoạt động dịch vụ thực phẩm cũng 
có thể tạo ra các đơn vị hậu cần mới và thông tin này cũng phải được nắm bắt. 
 

Để có thể truy tìm nguồn gốc, người hoạt động dịch vụ thực phẩm/cửa hàng bán lẻ cũng phải duy trì hồ sơ các 
đầu vòa sản phẩm khác (ví dụ như vật liệu đóng gói) để bản thân họ sử dụng. Thông tin này cũng quan trọng 
tương đương với thông tin truy tìm nguồn gốc nội bộ của công ty . 
 

 

5.2. Làm thế nào để công ty có thể nhận dạng đơn nhất ?  
 

Thực hành tốt nhất là ấn định Số địa điểm toàn cầu GS1 (GLN) cho công ty bạn và sau đó chia sẻ số này với 
nguồn cung cấp. Giống như GTIN, GLN đảm bảo tính đơn nhất toàn cầu. GLN có thể do Tổ chức thành viên của 
GS1 hoặc công ty của bạn cấp bằng cách sử dụng Mã doanh nghiệp của GS1. 
 

Các GLN đơn lẻ có thể được ấn định để thể hiện công ty bạn cũng như các chi nhánh thương mại bất kỳ. Cũng 
có thể sử dụng GLN để nhận biết vị trí lưu kho, vận chuyển hay tiếp nhận quan trọng trong công ty bạn. 
 

Thông tin thêm về việc ấn định GLN đề cập trong Phụ lục Mục  6.1.1. 
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5.3. Làm thế nào để công ty tôi phân định sản phẩm trong chuỗi cung 
ứng? 

 

Thực hành tốt nhất là sử dụng Mã số thương phẩm toàn cầu của GS1 (GTIN) để phân định từng thương 

phẩm. 

 
Mã số thương phẩm toàn cầu là gì? 
 

Số thương phẩm toàn cầu (GTIN) là cách thức nhận biết  thương phẩm  t rong chuỗi cung ứng được 
chuẩn hóa và đơn nhất  toàn cầu .  Trong trường hợp có yêu cầu chính xác về đơn hàng, hóa đơn, giá cả hay 
tiếp nhận sản phẩm thì GTIN phương thức cho phép cơ bản. GTIN cung cấp ngôn ngữ chung để hỗ trợ nhiều 

thực tiễn kinh doanh, bao gồm cả truy tìm nguồn gốc.  

 
Làm thế nào để ấn định GTIN cho các thương phẩm do công ty tôi sản xuất? 
 

Khi sản phẩm được bán mang một thương hiệu thì chủ thương hiệu đó chịu trách nhiệm  ấn định GTIN. Nếu công 

ty là chủ thương hiệu thì bước đầu tiên là tiếp cận Tổ chức thành viên GS1 đ ị a  phư ơ ng  và  đăng  k ý  m ộ t  
M ã  doanh  ngh i ệ p  GS1.  Mã doanh nghiệp GS1 sẽ có tính đơn nhất toàn cầu cho từng tổ chức và sẽ được sử 
dụng để tạo lập các GTIN gán cho các thương phẩm của tổ chức đó. Khi đó, công ty của bạn được cấp GTIN 

cho mỗi trong số các sản phẩm của công ty và mỗi sản phẩm cũng như cấu hình bao gói. Công ty của bản chịu 
trách nhiệm trao đổi GTIN cho bên đóng gói. 
 

Nếu công ty bạn không phải là chủ thương hiệu thì bạn phải sử dụng GTIN của chủ thương hiệu.  

 
Trường hợp chủ thương hiệu là nhà cung cấp, nhà cung cấp chịu trách nhiệm ấn định GTIN cho từng cấu hình 
thương phẩm. 

 
Tôi có thể biết thêm thông tin về việc ấn định GTIN ở đâu? 
 

Xem Phụ lục mục 6.1.2. 
 
 

5.4. Làm thế nào công ty tôi xác định được sản phẩm phải truy nguyên?  
 

Thực hành tốt nhất là nhận biết từng sản phẩm thông qua GTIN của chúng và số lô/đợt sản xuất đi kèm. Số 

lô/đợt được xác định bởi đối tác thương mại tạo ra thương phẩm riêng.  

 

5.5. Làm thế nào đối tác thương mại của công ty tôi nhận biết đơn nhất 
được các đơn vị hậu cần? 

 

Đối với nhà hoạt động dịch vụ thực phẩm và cửa hàng bán lẻ, các đơn vị hậu cần nội bộ thường là pallet hay 
côngtenơ.  Khi có nhu cầu truy nguyên ở cấp độ đơn vị hậu cần thì thực tiễn kinh doanh tốt nhất là sử dụng Mã 

côngtenơ vận chuyển theo xê-ri GS1 (SSCC) cho mỗi đơn vị hậu cần. Mỗi số  SSCC được ấn định đơn nhất cho 
đơn vị hậu cần  riêng và được dựa trên Mã doanh nghiệp GS1 của công ty bạn. Điều này đảm bảo tính đơn nhất 
trên toàn cầu. 
 

Thông tin về việc ấn định SSCC được đề cập trong Phụ lục Mục 6.1.5. 
 

 

5.6. Thực hành tốt nhất cho nhãn thùng và đơn vị hậu cần 
 

 
Hướng dẫn về nhãn thùng: 

 
 

Khi vật phẩm truy nguyên là sản phẩm nội bộ,  nhãn thùng cung cấp phương tiện nhận biết sản phẩm đó. Nhãn 

cho thấy số phân định sản phẩm (nghĩa là GTIN) và số lô/đợt kèm theo dưới dạng thức dễ đọc và, theo thực 
hành tốt nhất, cũng cần cung cấp thông tin sử dụng mã vạch phù hợp của GS1. Điều này đảm bảo có thể nhận 
biết thùng một cách nhanh chóng và chính xác tại điểm tiếp theo bất kỳ trong chuỗi cung ứng, ở bất kỳ đâu trên 

thế giới. Mã vạch của thùng (nghĩa là ký hiệu) tuân thủ mã GS1-128. Tổ chức thành viên GS1 địa phương có thể 
giúp công ty bạn hiểu về cách thức tạo lập mã vạch GS1-128 và đưa ra hướng dẫn về vị trí của nhãn. 
 

Bạn cần lưu ý rằng khi sản phẩm của công ty bạn được bán cho người tiêu dùng cùng vớ i thùng (nghĩa là thùng 

được bán tại điểm bán lẻ) thì phải sử dụng mã vạch thứ hai để điểm bán có thể quét. Tổ chức thành viên GS1 địa 
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phương cũng có thể hỗ trợ việc sử dụng mã vạch để quét tại điểm bán.  
Khi vật phẩm truy nguyên là đơn vị hậu cần  (nghĩa là mỗi đơn vị hậu cần cần được nhận dạng và truy tìm đơn 
nhất), tham khảo hướng dẫn dưới đây về nhãn đơn vị hậu cần.  
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Hình 5-1 Ví dụ về nhãn thùng GS1-128 phân định đơn nhất thương phẩm . 
 

 
 
(01) 10614141000415 where (01) = AI 01 (GTIN) (10) 

02228ABC where (10) = Batch/Lot Number 

 

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc tạo lập mã vạch phù hợp GS1 ở 

đâu ? 
 

Xem Phụ lục Mục 6.1.3. 
 

 

Hướng dẫn về nhãn đơn vị hậu cần:  
 

Khi vật phẩm truy nguyên là đơn vị hậu cần, nhãn cung cấp phương tiện để nhận biết côngtenơ vận chuyển đó. 
Nhãn cho thấy số phân định đơn vị hậu cần  (nghĩa là số SSCC) ở dạng thức dễ đọc.  Thông tin bổ sung có thể 

đưa ra trên nhãn của pallet. Điều này thường được xác định thông qua quan hệ giữa công ty bạn với các nhà 
cung ứng 
 

Thực hành tốt nhất là cung cấp thông tin trên pallet bằng cách sử dụng mã vạch phù hợp GS1.  Điều này đảm 

bảo có thể nhận biết nhanh chóng và chính xác các pallet ở điểm tiếp theo bất kỳ trong chuỗi cung ứng, ở bất kỳ 
đâu trên thế giới. Mã vạch pallet (nghĩa là ký hiệu) tuân thủ mã GS1-128. Tổ chức thành viên GS1 địa phương có 
thể giúp công ty bạn hiểu về cách thức tạo lập mã vạch GS1-128 và đưa ra hướng dẫn về vị trí của nhãn. 
 

Hình 5-2 Ví dụ về nhãn pallet GS1-128 nhận b iết đơn nhất đơn vị  hậu cần  
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(00) 034531200000002527 where (00) = AI 00 (SSCC) 

 
Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc tạo lập mã vạch phù 
hợp GS1 ở đâu ? 

 

Xem Phụ lục Mục 6.1.3. 
 

 

5.7. Thông tin về truy tìm nguồn gốc nào công ty tôi cần thu thập, lưu 
hồ sơ và chia sẻ? 

 

Để đảm bảo duy trì liên kết truy tìm nguồn gốc, những dữ liệu dưới đây phải được thu thập, lưu hồ sơ và chia sẻ. 
Phần dưới đây thể hiện dữ liệu tối thiểu cần thiết để đảm bảo truy tìm nguồn gốc với nguồn cung ứng của công ty 

bạn. 
 

Khi sản phẩm của nhà cung ứng (thương phẩm) là cá thể truy nguyên: 
 

■ Số phân định thương phẩm (GTIN) 
 

■ Bản mô tả thương phẩm 
 

■ Số lô/đợt 
 

■ Số lượng thương phẩm và đơn vị đo 
 

□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đi (nghĩa là GLN của địa điểm vận chuyển) 
 

□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đến (nghĩa là GLN của địa điểm nhận hàng/đối tác thương mại)  
 

□ Ngày vận chuyển 
 
 

■ Khi đơn vị hậu cần của nhà cung ứng là vật phẩm truy nguyên 
 

□ Số phân định đơn vị hậu cần  (SSCC) 
 

□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đi (nghĩa là địa điểm vận chuyển) 
 

□ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đến (nghĩa là điểm nhận hàng/đối tác thương mại) 
 

□ Ngày vận chuyển 
 

Định nghĩa thuộc tính dữ liệu được cho trong từ điển thuật ngữ (Mục 7). 
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Hình 5-3 minh họa thêm về dữ liệu tối thiểu cần thiết để duy trì khả năng truy tìm nguồn gốc.  
 

Hình 5-3 Dữ liệu tối thiểu cần thiết để duy trì khả năng truy tìm nguồn gốc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8. Các thực hành tốt nhất khác về truy tìm nguồn gốc đối với người hoạt 
động dịch vụ thực phẩm và cửa hàng bán lẻ 
 

1.   Quét mã vạch thùng cho từng thùng nhận được 
 

2.   Lưu giữ GTIN và số lô/đợt tương ứng 
 

3.   Tiếp nhận EDI (EANCOM®) Thông báo về việc chuyển đi để thông hiểu về chuyến hàng của nhà cung cấp 
trước khi tiếp nhận.  Nhà cung cấp sẽ: 

 

a.   Phân định từng thùng sản phẩm bằng cách sử dụng số phân định sản phẩm (GTIN) và số lô/đợt 
 

b.   Kết nối từng thùng riêng với đơn vị hậu cần 
 

c.   Phân định từng đơn vị hậu cần với số SSCC (theo sêri) 
 

d.   Phân định chuyến hàng, bao gồm: 
 

i. Số phân định đơn nhất chuyến hàng (ví dụ số vận đơn) 
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ii. Địa điểm chuyển hàng của nhà cung cấp  
 

iii. Địa điểm tiếp nhận của người mua 

 
Lưu giữ dữ liệu: 
 

Tất cả các công ty đều cần duy trì hồ sơ để tạo thuận lợi cho việc truy tìm nguồn gốc kịp thời và chính xác đồng 
thời hỗ trợ việc thu hồi sản phẩm. 
 

Công ty của bạn nên thiết lập chính sách lưu giữ dữ liệu nội bộ dựa trên những xem xét sau đây:  
 

■ Yêu cầu của chính phủ hay thị trường 
 

■ Sản phẩm của bạn sẽ có mặt (ở đâu đó) trong chuỗi cung ứng trong bao lâu 
 

■ Nhu cầu khôi phục dữ liệu trong trường hợp truy nguyên về dịch tễ học có thể, hoặc không, liên can đến 
sản phẩm của bạn. 

 

 

5.9. Viễn cảnh kinh doanh đối với nhà hoạt động dịch vụ thực phẩm/cửa 
hàng bán lẻ 

 

 

5.9.1. Nhà hoạt động dịch vụ thực phẩm tiếp nhận sản phẩm trực tiếp tới cửa hàng  
 
Những ai là đối tác thương mại? 
 

Nhà hàng Home Town là một nhà hàng nhỏ trong khu vực. Home Town không vận hành trung tâm tiếp nhận và 
đòi hỏi tất cả các nhà cung cấp giao hàng trực tiếp đến từng địa điểm nhà hàng của Home  Town. 
 

Công ty sản xuất Always Fresh là một nhà phân phối rau, quả tươi lớn chuyên bán sản phẩm mang thương hiệu 
của các nhà đóng gói lớn cũng như mang thương hiệu riêng “Always Fresh”.  
 

Cái gì cần phải truy nguyên 
 

Nhà hàng Home Town đưa ra một đơn hàng cho Always Fresh trên cơ sở hàng tuần, lần lượt giao cho từng địa 
điểm nhà hàng trong vòng 24-48 giờ. 
 

Always Fresh theo dõi sự chuyển dịch ra ngoài của sản phẩm và các đơn vị hậu cần sử dụng để vận chuyển . 

 
Làm thế nào họ hoàn thành việc này? 
 

■ Home  Town  trao đổi đơn đặt hàng điện tử (nghĩa là sử dụng EANCOM®) ORDERS để phân định sản 

phẩm (GTIN) và số lượng yêu cầu cũng như phân phối cho nhà hàng. 
 

■ Always Fresh xử lý đơn hàng và tạo một chuyến hàng với nhiều địa điểm giao hàng (điểm dừng). Sản 
phẩm được địa điểm giao hàng tập hợp và chất lên pallet . 

 

■ Khi sản phẩm được bán mang thương hiệu của nhà đóng gói,  Always  Fresh  ghi lại sự chuyển dịch ra 

ngoài của GTIN của nhà đóng gói.  Mỗi thùng sản phẩm thể hiện GTIN và số lô/đợt dưới dạng mã vạch. 
 

■ Tại thời điểm thu nhận, GTIN của mỗi (thùng) sản phẩm được quét (nghĩa là cả GTIN và số lô/đợt) rồi 
sau đó kèm theo địa điểm giao cụ thể của khách hàng. 

 

■ Một pallet sẽ được tạo ra cho từng địa điểm giao hàng của Home Town. Mỗi pallet được ấn định một số  
GS1 SSCC đơn nhất. 

 

■ Nhãn pallet được gắn cho từng pallet xuất ra thể hiện số SSCC cũng như: 
 

□ Thông tin người vận chuyển (nhận dạng công ty, địa điểm chuyển hàng đi, GLN của người gửi) 
 

□ Thông tin bên nhận hàng (nhận dạng công ty, địa điểm chuyển hàng đến, GLN của người nhận) 
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■ Tất cả các thông tin về pallet được kết nối với hồ sơ tổng thể của chuyến hàng, sử dụng số vận đơn làm 
số nhận dạng chuyến hàng chính. 

 

■ Always  Fresh  truyền đi phiếu giao dịch điện tử (nghĩa là sử dụng thông điệp EANCOM Thông báo về 

việc chuyển đi).  Tài liệu này xác định nội dung của chuyến hàng tới mỗi địa điểm nhà hàng của Home 
Town.  Điều này cho phép điều hòa chuyến hàng sang các đơn đặt hàng nổi bật và ghi lại tất cả các 
GTIN đến cũng như số lô/đợt của chúng. 

 

■ Khi từng  pallet  được giao đến địa điểm lưu giữ ở Home Town,  số  SSCC  của pallet được quét. Điều 
này cho phép Home Town tự động xác nhận việc giao hàng và cập nhật hồ sơ hàng tồn kho. 

 

■ Trong trường hợp thu hồi sản phẩm, hồ sơ tự động của Home Town có thể xác nhận lô sản phẩm nào 
được giao đến bất kỳ địa điểm nhà hàng nào của mình. 

 

 

5.9.2. Người bán lẻ tiếp nhận sản phẩm vào trung tâm phân phối chính 
 
Những ai là đối tác thương mại 
 

Công ty sản xuất tốt nhất là một nhà cung cấp rau ở khu vực phục vụ một số lượng lớn khách hàng từ nhà kho 
trung tâm.  Thương hiệu của Best Produce có danh tiếng đối với độ tươi của sản phẩm và Công ty được công 
nhận về hiệu quả hoạt động. Hiệu quả này một phần đến thông qua đầu tư vào các hệ thống tự động và khả năng 

trao đổi thông điệp điện tử (EDI) với các khách hàng chủ chốt. 
 

Fine Foods là một nhà bán lẻ tạp phẩm qui mô vừa điều hành một chuỗi 25 cửa hàng. Tất cả rau và quả được 

tiếp nhận tập trung thông qua Trung tâm phân phối duy nhất của Fine Food. 
 
Những gì cần phải truy nguyên? 
 

Để đảm bảo khả năng truy tìm nguồn gốc giữa Best Produce và Fine Foods, cả hai công ty lưu hồ sơ quá trình 
vận chuyển của sản phẩm (GTIN và số lô/đợt) và đơn vị hậu cần. Hiệu quả của việc sử dụng quá trình từ đơn 

hàng đến chuyển tiền của hai đối tác thương mại giúp đơn giản hóa rất nhiều nhiệm vụ truy t ìm nguồn gốc. 

 
Làm thế nào để họ hoàn thành việc này? 
 

Mỗi tuần, Fine Foods gửi một đơn đặt hàng điện tử (EANCOM®) đến Best Produce quy định các yêu cầu về sản 

sản phẩm cho khoảng thời gian 7 ngày tiếp theo. Mỗi sản phẩm được phân định bằng GTIN của Best Produce. 
Hàng của Fresh produce chuyển đến trung tâm phân phối của Fine Food được tiếp nhận, kiểm tra và đưa đi tái 
phân phối cho các cửa hàng của mình. 
 

Khi tiếp nhận đơn đặt hàng từ Fine Foods, hệ thống bán hàng của Best Produce lưu hồ sơ và đơn hàng chuyển 
đến được chuyển tiếp cho kho hàng. Khi mỗi thùng sản phẩm tươi được nhận và sắp xếp để chuyển đi, Best 
Produce cập nhật hồ sơ chuyến hàng với thông tin về sản phẩm, bao gồm cả GTIN được chuyển cùng với số 
lô/đợt và số lượng. Mỗi thùng mang một nhãn vận chuyển thể hiện GTIN và số lô/đợt dưới dạng mã vạch cũng 

như dạng đọc được. Điều này cho phép có thể quét từng thùng khi nó được chất lên pallet chuyển đi. Khi palet 
đầy, nó được ấn định một số phân định đơn nhất  (SSCC) được in trên nhãn (palet) hậu cần phù hợp GS1 cùng  
thông tin chi tiết về chuyến tàu đi và đến Sau đó, nhãn pallet được quét  và hồ sơ điện tử được tạp lập kết  

nối thông t in sản phẩm với số (SSCC) đơn vị hậu cần đơn nhất. 
 

Thông tin mà hệ thống vận chuyển của Best Produce có được cho phép tạo ra bản kê điện tử (EDI EANCOM®   

Thông báo về việc chuyển đi) có thể được gửi đến Fine Foods ngay khi xe tải được chất đầy. Thông báo về 
việc chuyển đi nhóm các dữ liệu vận chuyển theo từng số đơn mua hàng (bán lẻ) và thể hiện tất cả các GTIN 
được  vận chuyển cùng với số lô/đợt, số lượng chuyển và số SSCC pallet mang sản phẩm đó. 
 

Tại Fine Foods, EDI (EANCOM®) Thông báo về việc chuyển đi được sử dụng cho nhiều mục đích. Nó hỗ trợ 
việc lập lịch trình phần phối các nguồn lực trung tâm, xác nhận hàng hóa đã đặt hàng và điều chỉnh số lượng 
hàng quá cảnh. Thông báo về việc chuyển đi cũng mang thông tin hậu cần và sản phẩm cần thiết cho truy tìm 

nguồn gốc. 
 

Khi các đơn vị hậu cần được tiếp nhận vào trung tâm phân phối của F ine Food, từng nhãn pallet được quét để 
xác nhận việc tiếp nhận. Số phân định pallet (SSCC)  được tham khảo chéo với thông t in quá cảnh 

lấy  từ Thông báo về việc chuyển đi của Best Produce.  Việc này tạo cho Fine Food hồ sơ trực tiếp về các 
GTIN trên pallet cũng như số lô/đợt kèm theo của chúng.  Trong trường hợp thu hồi sản phẩm, cả Best 
Produce và Fine Foods đều có hồ sơ cho thấy tất cả các sản phẩm trao đổi (GTIN và số lô/đợt) cũng như quá 

trình chuyển dịch của từng đơn vị hậu cần chịu ảnh hưởng. 
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6. Phụ lục và tài liệu tham khảo 
 

 

6.1. Bắt đầu 
 

Mục này cung cấp thêm thông tin về hệ thống tiêu chuẩn toàn cầu của GS1. 
 

Bạn được khuyến nghị tiếp tục bằng cách liên hệ với tổ chức thành viên tại địa phương. Danh mục các 
Tổ chức thành viên được đăng tải trên địa chỉ  www.gs1.org. 

 
Trong mục này bạn có thể thấy: 
 

■ Giới thiệu về GS1 
 

■ Giải thích thêm về việc ấn định Mã số thương phẩm toàn cầu GS1 (GTIN) 
 

■ Giải thích thêm về Mã số địa điểm toàn cầu GS1 (GLN)  
 

■ Giải thích thêm về Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri GS1 (SSCC) 
 

■ Giải thích về ứng dụng công nghệ 
 

■ Các nguồn tài liệu hữu ích khác 
 
 
 

6.1.1. Giải thích thêm về Mã địa điểm toàn cầu GS1 (GLN)  
 

Mã địa điểm toàn cầu GS1 (GLN) giúp có thể phân định đơn nhất các địa điểm tự nhiên hoặc thực thể pháp lý . 
 

Mối quan hệ thương mại có thể liên quan đến nhiều công ty; nhà cung cấp, khách hàng và có thể cả nhà cung 
cấp dịch vụ hậu cần. Trong mỗi công ty, nhiều bộ phận có thể có liên quan. 

 

■ Cấu trúc của GLN: GLN gồm 3 thành phần; tiền tố, tham chiếu địa điểm và số kiểm tra. Cũng có thể 
có được các GLN bằng cách liên hệ với Tổ chức thành viên của GS1 tại địa phương. 

 

■ Mã doanh nghiệp GS1 là số đơn nhất toàn cầu mà Tổ chức thành viên GS1 quốc gia ấn định cho 
một công ty 

 

■ Tham chiếu địa điểm là số do người nắm giữ Mã doanh nghiệp GS1 ấn định. Tham chiếu địa điểm 

khác nhau về độ dài do phụ thuộc vào độ dài Mã doanh nghiệp GS1. Độ dài kết hợp của Mã doanh 
nghiệp và tham chiếu địa điểm luôn là 12 chữ số. 

 

■ Số kiểm tra là một số đếm dùng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. 

GLN luôn được lưu giữ ở trạng thái toàn vẹn. Tất cả gồm 13 chữ số 

http://www.gs1.org/
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Hình 6-1 Ví dụ về GLN trong mã vạch GS1-128  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Số phân định Mã doanh nghiệp Tham chiếu Số 

ứng dụng GS1 Địa điểm Kiểm tra 
 

 
Mã số địa điểm toàn cầu 

 

Số phân định ứng dụng (414) chỉ ra rằng trường dữ liệu Phân định ứng dụng GS1 chứa Mã số địa điểm toàn cầu 

(GLN) của một địa điểm vật lý. 
 

■ Mã doanh nghiệp GS1 có thể khác nhau về độ dài. 
 

■ Số tham chiếu xê-ri khác nhau về độ dài tùy thuộc vào độ dài Mã doanh nghiệp GS1. 
 

■ Số kiểm tra là một số đếm dùng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.  
 

 

6.1.2. Giải thích thêm về GS1  
 

GS1 là một tổ chức tiêu chuẩn toàn cầu hoạt động trên hơn 100 quốc gia. GS1 dành riêng cho việc thiết kế và 

thực thi các tiêu chuẩn toàn cầu để sử dụng trong chuỗi cung ứng. Các tiêu chuẩn này đưa ra khuôn khổ cho 
phép sản phẩm, dịch vụ và thông tin về sản phẩm dịch vụ có thể lưu thông hiệu quả và an toàn vì lợi ích của 
doanh nghiệp và cải thiện đời sống người dân, hàng ngày và ở khắp mọi nơi . 
 

Tiêu chuẩn GS1 đưa các công ty đại diện cho tất cả các bộ phận trong chuỗi cung ứng đến với nhau – nhà sản 
xuất, người trồng, nhà phân phối, nhà bán lẻ, bệnh viện, nhà vận chuyển, cơ quan hải quan, người xây dựng 
phần mềm, cơ quan có thẩm quyền ở địa phương và quốc tế và nhiều hơn thế nữa. Các tiêu chuẩn GS1 được 

sử dụng bởi các chuỗi đa quốc gia lớn cũng như các cửa hàng nhỏ; bởi các thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng 
như những người thợ thủ công cá nhân. 
 

Tiêu chuẩn GS1  giúp các hệ thống truy tìm nguồn gốc có thể hoạt động trên quy mô toàn cầu – bất kể có bao 

nhiêu công ty tham gia hay đi qua bao nhiêu biên giới vì thực phẩm và các thành phần thực phẩm  đi từ một đầu 
của chuỗi cung ứng trong suốt chặng đường đến với người tiêu dùng. 
 

Tiêu chuẩn GS1 có thể đóng vai trò  quan trọng trong trường hợp thu hồi sản phẩm. Vì chúng mang tính toàn 
cầu, xuyên suốt từ đầu đến cuối chuỗi cứng ứng, nên chúng đảm bảo tiếp cận ngay lập tức với thông tin chính 

xác về sản phẩm, cho phép thu hồi nhanh chóng, toàn diện. 
 

Chương trình tuân thủ truy tìm nguồn gốc toàn cầu GS1 (GTC) sẽ cho phép các công ty có được khả năng truy 
tìm nguồn gốc được thừa nhận trên toàn thế giới bởi các công ty hàng đầu. Các đánh giá khả năng truy tìm 

nguồn gốc do GS1 tiến hành nhằm đảm bảo rằng các công ty thực thi đúng các tiêu chuẩn GS1. Điều này có 
thể giúp xác định việc công ty có tuân thủ tiêu chuẩn về truy tìm nguồn gốc toàn cầu GS1 xác định và/hoặc các 
mở rộng của ngành công nghiệp hay không. 

 
Các công ty có thể sử dụng chương trình GTC GS1 để: 
 

■ Đo lường mức độ truy tìm nguồn gốc của mình. 
 

■ Cung cấp cho lãnh đạo các báo cáo có căn cứ pháp lý . 
 

■ Có được sự đảm bảo về chất lượng cuối cùng và tối ưu hóa việc kinh doanh. 
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■ Có khả truy tìm nguồn gốc được thừa nhận toàn cầu. 
 

■ Đưa ra sự phù hợp với ISO-22005. 
 

■ Đưa ra sự phù hợp với HACCP, BRC và IFS. 
 

■ Cho phép các yêu cầu về truy tìm nguồn gốc đầy đủ của các quy định về thực phẩm quốc tế như  EC 
178-2000, Luật khủng bố sinh học 2002, Luật Thực phẩm/Vệ sinh FDA của Nhật Bản. 
 

Liên hệ với Tổ chức thành viên GS1 của bạn để xác định xem chương trình này có được cung cấp ở quốc gia 

bạn hay không. 
 

 

6.1.3. Giải thích thêm về việc ấn định  Mã số thương phẩm toàn cầu GS1 (GTIN)  
 

Để thực thi truy tìm nguồn gốc thực sự hiệu quả trên phạm vi toàn cầu đòi hỏi khả năng phân định đơn nhất sản 

phẩm và địa điểm bằng tiêu chuẩn toàn cầu. GS1 tạo cho bạn khả năng này thông qua việc sử dụng các khóa 
GS1 như GTIN, GLN và SSCC. Tài liệu này đưa ra giới thiệu tóm tắt các khóa này.  
 

 
6.1.3.1.  Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) là gì? 

 

Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) là nền tảng của hệ thống GS1 dùng cho phân định đơn nhất các thương 
phẩm, bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ được bán, giao và lập hóa đơn tại điểm bất kỳ trong chuỗi cung ứng. 

GTIN giúp phân định đơn nhất trên toàn thế giới. GTIN thường gặp nhất tại điểm bán và trên các thùng và pallet 
sản phẩm trong môi trường phân phối/kho hàng. 
 

Các công ty có thể tự tin rằng GTIN sẽ phân định đơn nhất sản phẩm của họ khi chúng lưu thông xuyên suốt 

chuỗi cung ứng toàn cầu đến tận người sử dụng cuối cùng. Hệ thống phân định toàn cầu này của GS1 đảm bảo 
rằng GTIN trên mã vạch chính là thông tin trong tài liệu điện tử tương ứng được xử lý giữa các đối tác thương 
mại. 
 

 
6.1.3.2.  Những lợi ích chính của GTIN là gì? 

 

■ Tạo thuận lợi cho dòng chảy thương phẩm toàn cầu (sản phẩm và dịch vụ) và thông tin kèm theo sử 

dụng trong thương mại điện tử 
 

■ Phân định đơn nhất các thương phẩm ở tất cả các cấp độ bao gói (cá thể, thùng và pallet) 
 

■ Truyền dữ liệu về thương phẩm dưới định dạng và cấu trúc nhất quán 
 

■ Đơn giản hóa việc quản lý chuỗi cung ứng 
 

■ Sử dụng hệ thống GS1 được thừa nhận toàn cầu với ngôn ngữ chuẩn hóa, được hiểu và sử dụng bởi nhiều 
ngành công nghiệp 

 

 
6.1.3.3.  Tại sao GTIN hữu ích? 

 

■ Tính đơn nhất: GTIN phân định thương phẩm một cách đơn nhất. Các nguyên tắc ấn định GTIN đảm 

bảo rằng mọi sai khác của một cá thể (sản phẩm hoặc dịch vụ) đều được phân bổ một số tham chiếu 
duy nhất  đơn nhất  t rên toàn cầu . 

 

■ Không mang tính hàm ý:  Kết cấu đánh số GTIN bản thân nó không mang bất kỳ thông tin có nghĩa nào. 

GTIN là một con trỏ đơn giản đến thông tin cơ sở dữ liệu có thể sử dụng trực tiếp ở bất kỳ công ty và trên 
bất kỳ quốc gia nào. 

 

■ Đa lĩnh vực: GTIN là đơn nhất trong toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh. Điều này có nghĩa là sản phẩm 

chăm sóc sức khỏe, sản phẩm tạp hóa hay sản phẩm may mặc đều được phân định một cách tương thích.  
 

■ Quốc tế: GTIN là đơn nhất trên toàn cầu. GTIN có thể được ấn định ở bất kỳ đâu trên thế giới và có thể sử 
dụng ở bất kỳ đâu trên thế giới. 

 

■ Toàn vẹn dữ liệu: Số kiểm tra đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu đi qua hệ thống. 
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■ Đánh số nguồn: GTIN được ấn định bởi chủ thương hiệu của sản phẩm. Một khi được ấn định, 
tất cả các đối tác thương mại và người sử dụng nội bộ có thể thử dụng GTIN. Cùng một GTIN 
có thể được dùng để phân định một loạt các cá thể đồng nhất . 

 

■ Nắm bắt dữ liệu tự động: Một trong những lợi ích chính của GTIN l à  nó  c ó  t hể  m ã  hóa  
theo nhiều kỹ thuật nắm bắt dữ liệu tự động (như mã vạch hay mã sản phẩm điện tử dùng trên thẻ 
Phân định bằng tần số vô tuyến (RFID). Máy đọc cho phép luồng thông tin kết nối với dòng chảy 

vật lý của thương phẩm thông qua chuỗi cung ứng. 
 

GTIN thường có 8 chữ số, 12 chữ số, 13 chữ số hoặc  14 chữ số. Khuyến nghị thể hiện GTIN 
trong các ứng dụng phần mềm gồm 14 số căn phải và số không bên trái, khi thích hợp. Các GTIN này 

có thể thể hiện dưới dạng mã vạch và mỗi mã đưa ra các số đơn nhất khi căn phải và sử dụng trong 
trường cơ sở dữ liệu 14 chữ số: 

 
GTIN-8 

 

■ Bảy số chứa Mã doanh nghiệp GS1 và số tham chiếu vật phẩm được ấn định bởi Tổ chức 
thành viên GS1 địa phương. 

 

■ Một số thể hiện số kiểm tra 
 

Nếu bạn cần một GTIN-8, liên hệ Tổ chức thành viên GS1 địa phương để xem sản phẩm của mình có 
đáp ứng tiêu chí phân bổ GTIN-8 hay không. 

 
GTIN-12 

 

■ Mười một số chứa Mã doanh nghiệp U.P.C. và Số tham chiếu vật phẩm cho công ty bạn ấn 
định 

 

■ Một số thể hiện số kiểm tra 

 
GTIN-13 

 

■ Mười hai số chứa Mã doanh nghiệp GS1 và Số tham chiếu vật phẩm cho công ty bạn ấn định 
 

■ Một số thể hiện số kiểm tra 

 
GTIN-14 

 

■ Khi thiết kế GTIN 14 cho việc phân định bao bì, như thùng dành cho sản phẩm có trọng 
lượng cố định, con số đầu tiên (có giá trị từ 1 đến 8) là số chỉ thị. 12 chữ số tiếp theo phản 

ánh GTIN lên vật phẩm tiêu dùng trên thùng. Con số cuối cùng là số kiểm tra tính lại. 
 

■ Mười hai số Mã doanh nghiệp U.P.C.và Số tham chiếu vật phẩm cho công ty bạn ấn định 
 

■ Một số thể hiện số kiểm tra 

 
Mã doanh nghiệp GS1  

 

Số đơn nhất toàn cầu do Tổ chức thành viên GS1 ấn định cho công ty. Mã doanh nghiệp GS1 được 
ấn định cho các công ty  có độ  dài khác nhau. 

 
Số tham chiếu vật phẩm 

 

Số do chủ sở hữu Mã doanh nghiệp GS1 ấn định để phân định đơn nhất một thương phẩm. Số 
tham chiếu vật phẩm khác nhau về độ dài tùy theo độ dài của Mã doanh nghiệp. 

 
Số kiêm tra 

 

Số có một chữ số đếm dùng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. 
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Bảng dưới đây minh họa các ứng dụng GTIN trong mã vạch 
 

 

 

Mã GTIN-8  
 

 
Cấu trúc dữ liệu GTIN-8  

ƒ Dùng cho phân định tại điểm bán sản phẩm 
đóng gói sẵn, trọng lượng/số lượng cố định, 
sản phẩm  tiêu dùng  

ƒ Chỉ được ấn định bởi Tổ chức thành viên 
GS1 để sử dụng trên sản phẩm hạn chế về 
không gian . Không chèn số "không". 

 Mã UPC-A  
 

 
Cấu trúc dữ liệu GTIN-12  

ƒ Dùng cho phân định tại điểm bán sản phẩm 
đóng gói sẵn, trọng lượng/số lượng cố định, 
sản phẩm tiêu dùng 

 Mã EAN-13  
 

 
Cấu trúc dữ liệu GTIN-13  

ƒ Dùng cho phân định tại điểm bán sản phẩm 
đóng gói sẵn, trọng lượng/số lượng cố định, 
sản phẩm tiêu dùng 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mã vạch dữ liệu 
GS1 (đa hướng xếp 
chồng) 

 

 
Cấu trúc dữ liệu GTIN -
14  

ƒ Dùng cho phân định tại điểm bán sản 
phẩm mềm, trọng lượng thay đổi, sản phẩm 
tiêu dùng  
ƒ Cấu trúc dữ liệu đến 14 số. (GS1 hạn chế 
việc sử dụng dữ liệu vạch GS1 tại điểm bán 
chỉ gồm GTIN-12 hoặc GTIN-13). Dữ liệu 
vạch GS1 là một ký hiệu mã vạch mới được 
đưa vào để sử dụng song phương giữa các 
đối tác thương mại từ năm 2010. Thời điểm 
bắt đầu toàn cầu để các nhà bán lẻ có thể 
quét dữ liệu vạch GS1 là năm 2014. 

Có bẩy loại Mã vạch dữ liệu khác nhau. Ví 
dụ trình bày ở đây là loại phổ biến nhất 
liên quan đến việc phân định sản phẩm 
mềm như táo, chuối, v.v… Các loại biến 
thể Dữ liệu vạch GS1 mở rộng và mở rộng 
xếp chồng có thể mã hóa thêm thông tin 
như trọng lượng tịnh hay giá cả. 

 
 
 
 
 

Số GTIN là 30614141000013 

Số lô là A1B2C3 

Hạn sử dụng là 050101 (YY/MM/DD) 

Mã GS1-128  
 

 
Cấu trúc dữ liệu 

Dùng cho phân định vật phẩm xuyên suốt chuỗi 
cung ứng nhưng không dùng tại điểm bán. 
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6.1.4. Làm thế nào để tạo ra Mã vạch phù hợp GS1 chất lượng tốt 
 

Sử dụng Số phân định ứng dụng 

(AI’s): 
 

Mã GS1-128 cho phép mã hóa thông tin thứ cấp. Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng 
các số phân định ứng dụng. Trong ví dụ dưới đây số phân định ứng dụng được đặt trong ngoặc đơn . 

Số phân định (01) chỉ ra rằng những số tiếp sau là GTIN. Số phân định (17) chỉ ra rằng những số tiếp 
sau là hạn sử dụng thể hiện dưới dạng năm/tháng/ngày − YYMMDD. Số phân định (10) chỉ ra số 
lô/đợt. 

 

Mã GS1-128  
 

 
Cấu trúc dữ liệu 

Dùng cho phân định thương  
phẩm xuyên suốt chuỗi cung 
ứng nhưng không dùng tại 
điểm bán.
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(01) 306141410013 trong đó (01) = AI 01 

(GTIN) (17) 050101 trong đó (17) = AI 17 

(Expiry Date) (10) AIB2C3 trong đó (10) = số 

lô/đợt 

 

     Chú thích: Dấu ngoặc đơn không được mã hóa trong mã vạch. 

 

     Chú thích: Quy định kỹ thuật đầy đủ về việc sử dụng các ký hiệu mã vạch GS1 tham khảo Quy 

định kỹ thuật chung GS1 hoặc liên hệ với Tổ chức thành viên GS1 địa phương. 
 

Hình 6-2 minh họa cách sử dụng Số phân định ứng dụng GS1 (AI’s) có thể áp dụng cho nhãn 

sản phẩm và đơn vị hậu cần trong toàn bộ chuỗi cung ứng. 
 

Hình 6-2 Sử dụng Số phân định ứng dụng trong chuỗi cung ứng sản 
phẩm  

 

 
 

 
 

 

6.1.5. Giải thích thêm về Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri GS1 (SSCC)  
 

Có rất nhiều lý do để sử dụng Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC) nhưng lý do thuyết phục 

nhất là lợi ích chính của việc đẩy nhanh tốc độ sản phẩm thông qua quá trình vận chuyển và tiếp 
nhận. Khi sử dụng cùng với Thông báo về việc chuyển đi, số SSCC cho phép toàn bộ các thùng 
hay pallet sản phẩm được quét và xử lý nhanh chóng thông qua trung tâm phân phối và các địa điểm 

tiếp nhận khác. 
 

SSCC là một thành phần quan trọng khi trao đổi thông tin điện tử về sự lưu thông và địa điểm của đơn 
vị hậu cần. Đơn vị hậu cần được xác định là thành phần bất kỳ được tạo lập để vận chuyển và/hoặc 
lưu giữ, cần được truy nguyên thông qua chuỗi cung ứng (thùng hoặc pallet). Việc trao đổi dữ liệu và 

truy nguyên các đơn vị hậu cần là một ứng dụng của hệ thống GS1. Việc này có thể được thực hiện 
thông qua việc sử dụng SSCC. 

 

SSCC là “tấm giấy phép” để nhận biết thông tin cụ thể về các thùng hàng, pallet hay thậm chí là các 

toa xe chở sản phẩm. SSCC đưa sản phẩm từ đối tác thương mại này tới đối tác thương mại khác một 
cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều quan trọng hơn là chi phí cho việc vận chuyển và tiếp nhận sản 
phẩm được giảm đáng kể. 
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Những lợi ích chính của SSCC 
 

■ Phân định các đơn vị hậu cần bằng con số đơn nhất toàn cầu. 
 

■ Kết nối thông tin được mã vạch trên đơn vị hậu cần với thông tin được trao đổi giữa các đối 

tác thương mại thông qua giao dịch kinh doanh điện tử như EDI. 
 

■ Sử dụng Hệ thống GS1 được thừa nhận toàn cầu với ngôn ngữ chuẩn hóa,  dễ hiệu và 
được sử dụng bởi nhiều ngành công nghiệp . 

 

■ Áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu lô, người trồng, người đóng gói, người 
đóng gói lại, nhà phân phối và nhà bán lẻ. 

 

■ Áp dụng cho các giao dịch nội bộ cũng như liên công ty. 
 

■ Chứa đựng một sơ đồ đánh số nhà cung cấp phổ biến sử dụng Mã doanh nghiệp GS1 sao cho 
con số này không bị trùng lặp. 

 
Cấu trúc SSCC 

 

SSCC gồm 4 thành phần; Số mở rộng, Mã công ty GS1, Số xê-ri tham chiếu và số kiểm tra. 
 

■ Mã doanh nghiệp GS1 có thể có độ dài khác nhau. 
 

■ Số tham chiếu xê-ri khác nhau về độ dài tùy thuộc vào độ dài Mã doanh nghiệp 

GS1. 
 

■ Số kiểm tra là một số đếm dùng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.  
SSCC cần được lưu trữ hoặc mã hóa toàn bộ - tất cả là 18 chữ số. 
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Hình 6-3 Ví dụ về SSCC trong mã vạch GS1-128  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(00) 0 0801234 9999999999 7 
 

 
Số phân định  Số Mã doanh Số xêri Số 

ứng dụng mở rộng   nghiệp tham chiếu kiểm tra 
GS1  

 
SSCC với Mã doanh nghiệp gồm  7  
chữ số 

 

 

6.2. Cho phép lý giải về kỹ thuật 
 

Trao đổi thông tin điện tử là một thực hành được thừa nhận trong kinh doanh và trong khi ngành công nghiệp sản 
xuất và các ngành công nghiệp thực phẩm tươi sống khác có thể không sử dụng thường xuyên như các ngành 
công nghiệp hàng tiêu dùng khác,  thì việc ứng dụng và chấp nhận trao đổi thông tin điện tử trong sản xuất 
được kỳ vọng sẽ tăng lên. GS1 có hai tiêu chuẩn về thương mại điện tử chính thức. Tiêu chuẩn thiết lập nhất về 

mặt lan truyền theo địa lý và số lượng áp dụng và EANCOM. GS1 XML là một công nghệ mới hơn đang ngày 
càng phổ biến. 
 

Một cách tiếp cận nữa là chấp nhận, xây dựng và thực thi đồng bộ hóa dữ liệu trong ngành công nghiệp sản 

xuất. Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu GS1 hay GDSN® cho phép các công ty hoạt động kinh doanh với nhau 
luôn có cùng một thông tin trong hệ thống của mình. Mọi thay đổi của một công ty sẽ tự động và sẵn có ngay cho 
tất cả các công ty khác có quan hệ công việc . Thông tin chính xác, chi tiết và cập nhật về sản phẩm trợ giúp cho 

cả các công ty lẫn người tiêu dùng. Chủ thương hiệu có thể đưa sản phẩm mới ra thị trường nhanh hơn và thuận 
lợi hơn. Nhà bán lẻ cần ít công việc hành chính hơn, ít lỗi hơn trong đơn hàng, vận chuyển và những khách 
hàng của siêu thị sẽ có khả năng mua được những sản phẩm mà họ muốn, thay cho việc nhìn thấy những giá 

hàng trống. Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu của GS1 cho phép các đối tác trong chuỗi cung ứng liên tục 
đồng bộ hóa thông tin cải tiến hiệu quả trong chuỗi cứng ứng, đồng thời cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người tiêu 
dùng. 
 

Thông tin GTIN được thể hiện thuận lợi hơn nhờ mã vạch. Phần dưới đây mô tả công nghệ mang thông tin khác  

đang được sử dụng ngày càng nhiều để trao đổi thông tin nhận dạng.  
 

Phân định bằng tần số Radio (RFID) là một phương pháp phân định tự động sử dụng thẻ RFID. Thẻ RFID có thể 
là thụ động, chủ động hoặc bán thụ động. Thẻ thụ động không có nguồn cấp điện nội bộ nhưng có thể đọc được 

từ khoảng cách vài mét bằng một thiết bị được cấp nguồn khác. Thẻ chủ động có nguồn điện bên trong cho phép 
thẻ tạo ra thông điệp đến các thiết bị khác. Phạm vi của thẻ chủ động là hàng trăm mét trái ngược với vài mét và 
có thể bao gồm cảm biến nhiệt. Thẻ bán thụ động (còn gọi là thẻ bán chủ đôṇg) tương tự như thẻ chủ động ở 

chỗ chúng có nguồn điện riêng nhưng pin chỉ cấp điện cho vi mạch chứ không cấp điện cho việc phát tín hiệu. 
Thẻ bán thụ động nhạy hơn thẻ thụ động, có tuổi thọ pin dài hơn thẻ chủ động và có thể thực hiện một số chức 
năng 'chủ động' (như khai thác nhiệt) với nguồn riêng của nó. Thế mạnh chính của RFID là thẻ này có thể đọc 

được mà không cần dòng đọc nhìn thấy. RFID có thể hủy bỏ hiệu lực tức thời của mã không chính xác và có 
khả năng xử lý đồng thời một số lượng lớn. RFID không đọc được bằng mắt thường và hoàn toàn có thể được 
đọc và giả mạo mà không cần tiếp xúc. 
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6.3. Các nguồn lực hữu ích khác 
 

Tài liệu hay nguồn lực Mục đích Liên hệ 

Tiêu chuẩn truy tìm nguồn gốc 
GS1 – Những điều cần biết 

Tổng hợp các tiêu chuẩn truy tìm 
nguồn gốc toàn cầu của GS1 

 

GS1:  www.gs1.org 

Chương trình phù hợp truy tìm 
nguồn gốc toàn cầu của GS1  

Tổng quan về chương trình phù 
hợp toàn cầu của GS1 và cách 
thức tham gia  

GS1:  www.gs1.org 

Quy định kỹ thuật chung của GS1  Hướng dẫn chi tiết về cách áp 
dụng hệ thống khóa phân định 
GS1 và Số phân định ứng dụng 
dùng cho mã vạch  

GS1:  www.gs1.org 

 

Nguồn lực khu vực và địa phương  
 

Các nguồn lực thực thi bổ sung có thể sẵn có cho công ty bạn. Hãy liên hệ với Tổ chức thành viên GS1 địa 
phương hoặc hiệp hội thương mại. 
 

 

6.4. Những câu hỏi thường gặp 
 
Tại sao hệ thống truy tìm nguồn gốc nội bộ của công ty là chưa đủ? 
 

Hầu hết các công ty đều sở hữu độc quyền hệ thống truy tìm nguồn gốc nội bộ cho phép họ truy nguyên sản 

phẩm khi ở bên trong bốn bức tường của mình. Tuy nhiên, hầu hết các công ty không thu thập, lưu hồ sơ hay 
chia sẻ thông tin truy tìm nguồn gốc mà các đối tác thương mại yêu cầu và, do đó, quá trình này bị phá vỡ khi ra 
khỏi bốn bức tường của họ. Một thực tế khác là không phải mọi công ty đều sử dụng cùng một hệ thống truy tìm 

nguồn gốc. Để các đối tác thương mại có thể truy nguyên sản phẩm trước và sau trong chuỗi cung ứng,  các công 
ty cần tăng thêm (không thay thế) hệ thống truy tìm nguồn gốc nội bộ của mình bằng thông tin quan trọng chuẩn 
hóa phục vụ như liên kết giữa các hệ thống truy tìm nguồn gốc nội bộ của các đối tác thương mại.  Ít nhất là GTIN 

và số lô/đợt phục vụ như những phần dữ liệu quan trọng về từng thùng sản phẩm và cũng cần được lưu giữ 
trong cơ sở dữ liệu của mỗi đối tác thương mại để việc theo dõi và truy nguyên diễn ra nhanh chóng. 

 
Tại sao việc thể hiện GTIN và số lô/đợt trên từng thùng lại quan trọng? 
 

GTIN và số lô/đợt kèm theo là những thông tin tối thiểu cần thiết cho nhà đóng gói, đóng gói lại hay người vận 

chuyển để truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Càng nhiều thông tin trên số lô/đợt thì càng có thể truy nguyên 
cụ thể và do đó giảm thiểu lượng sản phẩm liên quan.  GTIN và số lô/đợt cần được đưa ra dưới dạng người đọc 
được và máy đọc được (mã vạch). Trong trường hợp có thu hồi, thông tin người đọc được sẽ cho phép con 

người có thể nhận biết thùng có liên quan và loại ra khỏi hoạt động của mình. 

 
Tại sao việc có SSCC và số lô/đợt trên mỗi đơn vị hậu cần lại quan trọng? 
 

Số SSCC và thông tin về lô/đợt kèm theo là cần thiết cho nhà đóng gói, đóng gói lại, người trồng hay người vận 

chuyển để truy nguyên sản phẩm về nguồn gốc xuất xứ. Càng nhiều thông tin sản phẩm thể hiện thông qua số 
lô/đợt thì càng có thể truy nguyên cụ thể và do đó sẽ giảm thiểu sản phẩm liên quan.  

 
Tại sao việc mã hóa GTIN và số lô đợt thành mã vạch GS1–128 lại quan trọng? 
 

Việc này cho phép nắm bắt tự động thông tin này và loại trừ nhu cầu cho các đối tác thương mại nhập bằng tay 
các dữ liệu tiếp nhận/vận chuyển từng thùng. 
 

Mã vạch GS1-128 là mã vạch được thừa nhận rộng rãi nhất trong chuỗi cung ứng thực phẩm hiện nay, là loại mã 
mà hầu hết các nhà bán lẻ/tổ chức dịch vụ thực phẩm có khả năng đọc và là loại có dung lượng lưu trữ lớn đối 
với cả GTIN và số lô/đợt. 

 

Tại sao điều quan trọng là ghi lại thông tin này? 
 

Nếu việc thu hồi xảy ra đối với một GTIN cụ thể và số lô/đợt kèm theo nó, bây giờ bạn có thể sử dụng hai trường 

http://www.gs1.org/
http://www.gs1.org/
http://www.gs1.org/
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này để nhìn vào hệ thống truy tìm nguồn gốc nội bộ của mình và tìm ra ngày tháng mà tổ hợp GTIN cụ thể đó 
được đưa vào và đưa ra khỏi cơ sở của bạn.  Khi đó bạn có thể điều tra thêm trong hệ thống truy tìm nguồn gốc 
nội bộ của mình để nghiên cứu xem những gì đã xảy ra trong khuông khổ thời gian đó. 
 

Có được thông tin này trong cơ sở dữ liệu, không phải là bản giấy, cho phép bạn tác h biệt sản phẩm quan tâm 
trong vòng vài phút. Điều này cho phép bạn nhanh chóng xác định từng người xử lý sản phẩm, khi sản phẩm đó 
thuộc quyền sở hữu của mỗi người xử lý và những gì xảy ra với sản phẩm đó trong khi thuộc quyền sở hữu của 

từng người xử lý. 

 
Lợi ích của việc truy tìm nguồn gốc một giai đoạn phía trước và một giai đoạn phía sau là gì ? 
 

Điều quan trọng là mỗi công ty có thể truy nguyên xuất xứ sản phẩm tiếp nhận và nơi nó được vận chuyển. Thực 

tiễn truy tìm nguồn gốc cơ bản đã được gắn kết trong quá trình kinh doanh chung như mua hàng, tiếp nhận, lưu 
kho, sản xuất và phân phối. Điều này làm cho mô hình một giai đoạn phía trước, một giai đoạn phía sau trở nên 
dễ dàng thực thi với nhà cung cấp cũng như khách hàng của bạn. 

 
Lợi ích của việc sử dụng Thông báo về việc chuyển đi điện tử là gì? 
 

Khi công ty quét và ghi lại thông tin thùng nội bộ (ví dụ, GTIN và số lô/đợt) việc sử dụng Thông báo về việc 
chuyển đi điện tử cung cấp phương tiện để đẩy nhanh quá trình tiếp nhận. Quá trình vận chuyển/tiếp nhận 
được tăng cường thúc đẩy việc sử dụng Mã côngtenơ vận chuyển theo xêri  GS1 (SSCC) để phân định đơn nhất 
từng pallet. Thông tin về pallet này bây giờ có thể truyền đạt cả trên pallet (sử dụng mã vạch GS1-128) lẫn thông 

qua thông điệp điện tử (sử dụng EDI EANCOM®). Vì thông điệp điện tử có thể được trao đổi trước khi tiếp nhận 
hàng hóa thực nên người nhận có thể hiểu được sự kết hợp của mỗi thùng với một pallet cụ thể.  Quá trình này 

được mô tả thêm ở dưới đây. 

 
Bước 1: 
 

■ Ấn định số SSCC đơn nhất cho từng pallet 
 

■ Mã hóa số SSCC thành mã vạch GS1-128  
 

■ In mã vạch lên nhãn pallet  

 
Bước 2: 
 

■ Quét GTIN từ từng thùng thuộc pallet đó và kết nối với số SSCC pallet  

 
Bước 3: 
 

■ Sử dụng nhãn pallet cho pallet 

 
Bước 4: 
 

■ Gửi Thông báo về việc chuyển đi đến đối tác thương mại bằng cách sử dụng thông điệp 

điện tử (EANCOM®) 
 

■ Truyền Thông báo về việc chuyển đi đến người nhận ngay khi chuyến hàng sẵn sàng để 
chuyển đi 

 
Bước 5: 
 

■ Người nhận tiếp nhận Thông báo về việc chuyển đi và ghi lại số  SSCC cũng như các thông tin tương 
ứng của nó 

 
Bước 6: 
 

■ Người nhận dỡ lô hàng 
 

■ Người nhận quét thẻ pallet và lấy  số SSCC  

■ Người nhận tìm trên hệ thống nội bộ hồ sơ về số SSCC nội bộ 
 

■ Khi tìm được số SSCC, nội dung về pallet được kết nối tự động với chuyến hàng (GTIN’s, số lô/đợt, số 
lượng) 
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B. Thuâ ṭ ngữ và điṇh nghiã 
 

Thuâ ṭ ngữ Điṇh nghiã 

Người làm (Actor) Người làm là vai trò mà người sử dụng thực hiêṇ đối với hê ̣thống. 

Số phân điṇh ứng dụng của 

GS1 (GS1 AI) 

Trường gồm hai hay nhiều chữ số ở phần đầu chuỗi yếu tố để phân điṇh đơn 

nhất điṇh daṇg và ý nghiã của nó. 

Lô (Batch/ Lot) Số lô liên quan đến vâṭ phẩm với thông tin mà nhà sản xuất thấy có liên quan 

đến khả năng truy tim̀ nguồn gốc thương phẩm. Dữ liêụ có thể đề câp̣ đến bản 

thân thương phẩm hoăc̣ các vâṭ phẩm được đựng trong nó.  

Đơn vi ̣ tiêu dùng (Consumer 

Unit) 

Cỡ bao gói của sản phẩm hoăc̣ sản phẩm được các bên thương maị đồng ý 

làm cỡ để bán taị điểm bán lẻ 

Vâṭ mang dữ liêụ (Data 

Carrier) 

Biêṇ pháp thể hiêṇ dữ liêụ ở daṇg máy có thể đoc̣; được dùng để taọ thuâṇ lợi 

cho viêc̣ đoc̣ môṭ cách tự đôṇg các chuỗi yếu tố.  

Sự kiêṇ (Event) Môṭ sự kiêṇ có bốn yếu tố: 

- Cái gi:̀ các vâṭ phẩm vâṭ lý nào có liên quan (GTIN) 

- Khi nào: khi nào thi ̀ sự kiêṇ xảy ra (thời gian) 

- Ở đâu: sự kiêṇ xảy ra ở đâu (số phân điṇh điạ điểm GLN) 

- Taị sao: bước hoaṭ đôṇg kinh doanh nào sẽ được thực hiêṇ 

Khả năng truy tim̀ nguồn gốc 

bên ngoài (External 

Traceability) 

Khả năng truy tim̀ nguồn gốc bên ngoài xảy ra khi các trường hợp về thương 

phẩm được xử lý về măṭ vâṭ chất từ bên có khả năng truy tim̀ nguồn gốc này 

(nguồn vâṭ phẩm có thể truy nguyên) đến bên có khả năng truy tim̀ nguồn gốc 

khác (bên nhâṇ vâṭ phẩm có thể truy nguyên). 

Mã toàn cầu phân điṇh điạ 

điểm (GLN)  

Khóa phân điṇh của GS1 được dùng để phân điṇh các điạ điểm tự nhiên hoăc̣ 

các thực thể mang tińh pháp lý. Mã này kết hợp Mã doanh nghiêp̣ GS1, số 

tham chiếu điạ điểm và số kiểm tra.  

Mã toàn cầu phân điṇh 

thương phẩm (GTIN) 

Khóa phân điṇh của GS1 được dùng để phân điṇh thương phẩm. Mã này kết 

hợp Mã doanh nghiêp̣ GS1, số phân điṇh thương phẩm và số kiểm tra.  

Mã toàn cầu phân điṇh tài 

sản có thể hoàn laị (GRAI) 

Khóa phân điṇh của GS1 được dùng để phân điṇh tài sản riêng. Mã này kết 

hợp Mã doanh nghiêp̣ GS1 và số tham chiếu tài sản.  

Hê ̣ thống GS1 (GS1 system) Quy điṇh ki ̃thuâṭ, tiêu chuẩn và  hướng dẫn mà GS1 quản tri ̣

Sự phân điṇh (identification) Đề câp̣ đến GLN và GTIN 

Vâṭ mang số phân điṇh 

(identification carrier) 

Nhãn/ thẻ/ tài liêụ kèm theo mà đôi khi được goị là “hô ̣ chiếu” hoăc̣ “thẻ phân 

điṇh” hoăc̣ “nòi” ở môṭ vài liñh vực công nghiêp̣. 
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Quá triǹh nôị bô ̣ (Internal 

Process) 

Môṭ loaṭ hành đôṇg, sự thay đổi hoăc̣ (các) chức năng trong phaṃ vi môṭ tổ 

chức hoăc̣ môṭ tổ chức sẽ đem laị kết quả 

Khả năng truy tim̀ nguồn gốc 

nôị bô ̣(Internal traceability) 

Khả năng truy tim̀ nguồn gốc nôị bô ̣ xảy ra khi bên có khả năng truy nguyên 

nhâṇ được môṭ hoăc̣ vài vâṭ phẩm có thể truy nguyên làm đầu vào là chủ đề 

của các quá triǹh nôị bô ̣trước khi cung cấp môṭ hay vài vâṭ phẩm này  

Liên kết (Link) Viêc̣ ghi laị thông tin cần thiết để taọ ra mối quan hê ̣ đến thông tin liên quan 

khác 

Điạ điểm (Location) Môṭ vi ̣ tri ́nơi vâṭ phẩm có thể truy nguyên được hoăc̣ có thể được đăṭ [ISO/CD 

22519]. Vi ̣tri ́sản xuất, xử lý, lưu kho và/ hoăc̣ bán hàng. 

Đơn vi ̣ logistic (Logistic Unit) Môṭ vâṭ phẩm có thành phần bất ki ̀được thiết lâp̣ để vâṇ chuyển và/ hoăc̣ lưu 

kho cần được quản lý suốt chuỗi cung ứng. Nó được phân điṇh bằng SSCC. 

Dữ liêụ chủ (Master Data) Trong phaṃ vi nôị dung của đồng bôị hóa dữ liêụ, bất ki ̀ dữ liêụ nào có khả 

năng áp dụng xuyên suốt nhiều giao dic̣h kinh doanh. Dữ liêụ chủ mô tả mỗi 

vâṭ phẩm hoăc̣ bên liên quan trong các quá triǹh của chuỗi cung ứng. GTIN 

hoăc̣ GLN phân điṇh môṭ cách đơn nhất mỗi bô ̣ dữ liêụ. Có thể chia dữ liêụ chi ̉

thành dữ liêụ phụ thuôc̣ mối quan hê ̣và dữ liêụ trung lâp̣. 

Bên (Party) Bên (hoăc̣) điạ điểm là bất ki ̀ thực thể pháp lý hoăc̣ tự nhiên nào có liên quan 

taị bất ki ̀điểm nào trong bất ki ̀ chuỗi cung ứng cần lấy laị thông tin điṇh trước. 

GLN phân điṇh bên. 

Quá triǹh (Process) Theo quan điểm của GS1, quá triǹh đề câp̣ 

Mô tả sản phẩm (Product 

Description) 

Sự phân điṇh toàn cầu của GS1: Môṭ mẩu thông tin phản ánh đăc̣ tińh liên 

quan đến môṭ mã số phân điṇh [vi ́ dụ như ngày hết haṇ hoăc̣ mô tả sản phẩm 

liên quan đến GTIN] 

Lượng (Quantity) Môṭ con số rõ ràng về vâṭ phẩm, các bô ̣ phâṇ hoăc̣ đơn vi.̣ ĐƯợc dùng chung 

với đơn vi ̣ đo. 

Ngày nhâṇ (Receipt Date)  Điṇh nghiã toàn cầu của GS1: Ngày/ giờ mà môṭ bên đã biết nhâṇ hàng hóa  

Báo cáo (Record) Hành đôṇg taọ ra môṭ mẩu thông tin thường xuyên, taọ ra môṭ báo cáo về môṭ 

cái gi ̀đó đã xuất hiêṇ 

Mã công-ten-nơ vâṇ chuyển 

theo xê-ri (SSCC) 

Khóa phân điṇh của GS1 được dùng để phân điṇh các đơn vi ̣ logistic. Gồm 

môṭ số mở rôṇg, Mã doanh nghiêp̣ GS1, Số tham chiếu theo xê-ri và số kiểm 

tra. 

Số phân điṇh thương phẩm 

toàn cầu theo xê-ri (SGTIN) 

SGTIN là môṭ phương pháp phân điṇh vâṭ phẩm taị cấp đơn vi ̣ hoăc̣ cấp bán lẻ 

cũng như cấp thùng và thùng giấy. Nó bao gồm Mã doanh nghiêp̣ GS1 và Số 

tham chiếu vâṭ phẩm (GTIN) kết hợp với mã số theo xê-ri. Khi sử dụng mã 
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vac̣h GS1 theo truyền thống, quy điṇh ki ̃ thuâṭ về SGTIN cùng với thẻ EPC có 

thể đưa ra tińh minh bac̣h ngoài số tham chiếu vâṭ phẩm đến số theo xê-ri 

chińh xác của vâṭ phẩm  

Chia sẻ (Share) Hành đôṇg trao đổi thông tin về môṭ thực thể hoăc̣ vâṭ phẩm có khả năng truy 

tim̀ nguồn gốc với bên thương maị khác. 

Ngày gửi hàng (Ship Date) Ngày mà Nhà cung cấp phải gửi hàng đi 

Gửi từ điạ chi ̉ (Ship from 

Location) 

Sự phân điṇh bên từ nơi mà hàng sẽ hoăc̣ đã được gửi đi 

Thuâṭ ngữ (Term) Điṇh nghiã 

Gửi đến điạ chi ̉ (Ship to 

Location) 

Sự phân điṇh bên nơi mà hàng sẽ hoăc̣ đã được gửi đến 

Gửi hàng (Shipment) Viêc̣ người bán (người gửi) tâp̣ hợp và phân điṇh nhóm các đơn vi ̣ logistic và 

các đơn vi ̣ vâṇ tải hàng hóa di chuyển theo môṭ đơn gửi hàng và/ hoăc̣ vâṇ 

đơn tới môṭ khách hàng (người nhâṇ) 

Số tham chiếu hàng gửi 

(Shipment Reference 

Number) 

Số tham chiếu được cấp cho môṭ nhóm hàng gửi 

Khả năng truy tim̀ nguồn gốc 

(Traceability) 

[ISO 9001:2000] là khả năng theo vết lic̣h sử, viêc̣ áp dụng hoăc̣ điạ điểm của 

cái đang quan tâm. 

Dữ liêụ truy tim̀ nguồn gốc 

(Traceability Date) 

Moị thông tin về lic̣h sử, viêc̣ ứng dụng hoăc̣ điạ điểm của vâṭ phẩm có khả 

năng truy nguyên, có thể là dữ liêụ chủ hoăc̣ dữ liêụ giao dic̣h 

Vâṭ phẩm có khả năng truy 

nguyên (Traceable Item) 

Đối tượng vâṭ lý có thể là hoăc̣ không là thương phẩm cần lấy laị thông tin về 

lic̣h sử, viêc̣ ứng dụng hoăc̣ điạ điểm của nó. Cấp đô ̣ taị đó vâṭ phẩm có khả 

năng truy nguyên được xác điṇh là phụ thuôc̣ vào ngành công nghiêp̣ và cấp 

đô ̣ kiểm soát yêu cầu (vi ́ dụ trong phaṃ vi đóng gói sản phẩm hoăc̣ cấp bâc̣ 

logistic). Nó có thể cùng lúc tồn taị ở nhiều điạ điểm (vi ́ dụ, nếu được phân 

điṇh taị cấp thương phẩm và cấp lô). Nó là sự choṇ lựa của Bên có khả năng 

truy tim̀ nguồn gốc, phân điṇh cấp (vi ́ dụ GTIN hoăc̣ lô hoăc̣ cấp theo xê-ri) 

dùng cho vâṭ phẩm có khả năng truy nguyên. Xem thêm điṇh nghiã về quá 

triǹh. 

Yêu cầu về truy nguyên 

(Trace Request) 

Môṭ yêu cầu chińh thức về lic̣h sử, viêc̣ ứng dụng hoăc̣ điạ điểm của vâṭ phẩm 

có khả năng truy nguyên. Môṭ yêu cầu có thể gây ra các yêu cầu truy nguyên 

sau đó xuôi hay ngược chuỗi cung ứng.  

Theo vết (theo vết ngược) 

(Tracing (Tracing Back)) 

Khả năng phân điṇh nguồn gốc, thuôc̣ tińh hoăc̣ lic̣h sử của môṭ vâṭ phẩm có 

khả năng truy nguyên cụ thể được đăṭ trong phaṃ vi chuỗi cung ứng bằng 
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cách tham chiếu đến các báo cáo đã có. “Theo vết ngược” và “Theo vết tiếp” là 

các thuâṭ ngữ được ưu tiên dùng trong tài liêụ này. 

Thương phẩm (Trade Item) Moị vâṭ phẩm (sản phẩm hoăc̣ dic̣h vụ) cần lấy laị thông tin đã điṇh và có thể 

đã được điṇh giá hoăc̣ đăṭ hàng hoăc̣ báo giá taị bất ki ̀điểm nào trong chuỗi 

cung ứng. 

Bên thương maị (Trading 

Partner) 

Moị bên tham gia chuỗi cung ứng có tác đôṇg đến luồng hàng suốt chuỗi cung 

ứng. Các vi ́ dụ bao gồm Nhà cung cấp logistic bên thứ ba, Nhà sản xuất, Nhà 

bán lẻ và Nhà trồng choṭ. 

Sự biến đổi (Transformation) Sự thay đổi bản chất của vâṭ phẩm có khả năng truy nguyên làm thay đổi sự 

phân điṇh và/ hoăc̣ đăc̣ tińh của nó. Hành đôṇg làm thay đổi vâṭ phẩm như kết 

hợp các thành phần laị để taọ ra thành phẩm hoăc̣ lượm thùng để taọ palet 

mới. Sự biến đổi có thể là viêc̣ sản xuất, tâp̣ hợp, nhóm, tách, trôṇ, kết hợp, 

đóng gói và đóng gói laị các vâṭ phẩm có khả năng truy nguyên. 

Người chuyên trở 

(Transporter)  

Bên có khả năng truy tim̀ nguồn gốc nhâṇ, mang và chuyển môṭ hoăc̣ nhiều 

vâṭ phẩm có thể truy nguyên từ môṭ điểm này đến môṭ điểm khác mà không 

làm biến đổi (các) vâṭ phẩm có khả năng truy nguyên. Thường chi ̉ có sự giám 

hô,̣ sự trông nom hoăc̣ kiểm soát vâṭ phẩm có khả năng truy nguyên, nhưng 

cũng có thể có quyền sở hữu.  

Đơn vi ̣đo (Unit of Measure) Đơn vi ̣đo liên quan đến môṭ lượng cụ thể. 

Tham khảo mã đơn vi ̣đo áp dụng tùy choṇ cho môṭ giá tri ̣điṇh lượng. Vi ́dụ về 

các đơn vi ̣đo bao gồm pound, mét, kilo. 

 

 
 
 

 


