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C. Janssen

WR12-050 bản công bố chính mới về các quy tắc
cấp GLN

Cảnh báo
GS1®, theo chính sách về sở hữu trí tuệ của Tổ chức, cố gắng tránh những điều không chắc chắn liên quan đến những khiếu
nại về sở hữu trí tuệ bằng cách yêu cầu các bên tham gia vào Nhóm làm việc đã xây dựng Tiêu chuẩn (bản có thể in) về
các quy tắc cấp GLN của GS1 đồng ý trao quyền cho các thành viên GS1 giấy phép miễn phí về bản quyền hoặc giấy phép
RAND đối với những khiếu nại cần thiết, vì điều khoản đó được quy định trong Chính sách về quyền sở hữu trí tuệ của GS1.
Ngoài ra, lưu ý được tập trung vào khả năng việc thi hành một hoặc nhiều tính năng của quy định này có thể là chủ để của
một bằng sáng chế nào đó hoặc một quyền về sở hữu trí tuệ khác không liên quan đến khiếu nại cần thiết. Bất kì bằng sáng
chế nào như vậy hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác đều không là chủ đề về quyền cấp phép của GS1. Hơn thế nữa, thỏa thuận
trao giấy phép cấp dưới chính sách về sở hữu trí tuệ của GS1 không nêu trong quyền về sở hữu trí tuệ và bất kì khiếu nại nào
của bên thứ ba không tham gia vào nhóm làm việc.
Vì thế, GS1 khuyến nghị bất kì tổ chức nào khi xây dựng thực hiện việc thiết kế phù hợp với quy định kĩ thuật này phải xác
định liệu đã có một bằng sáng chế nào có thể bao gồm việc thực hiện đặc thù mà tổ chức đang xây dựng theo quy định kĩ
thuật này và liệu có cần đến giấy phép cho bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác không. Phải thực hiện việc xác
định nhu cầu về giấy phép như vậy khi đã nghiên cứu chi tiết hệ thống riêng biệt mà tổ chức đã thiết kế cùng sự tư vấn của
luật sư về bằng sáng chế của mình.
Mặc dù rất cố gắng để đảm bảo rằng các hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn GS1 chứa trong tài liệu này là đúng đắn, GS1 và bất kỳ bên nào
khác tham gia vào viết tài liệu này TUYÊN BỐ rằng tài liệu này được cung cấp nhưng không bảo đảm, không được thể hiện hoặc ngụ ý, liên
quan đến bất kì vấn đề nào, bao gồm nhưng không hạn chế đến sự chính xác hoặc khả năng thương mại hóa, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bất
kì sự hư hỏng hoặc mất mát nào liên quan đến hoặc là kết quả của việc sử dụng tài liệu này.
GS1 giữ lại quyền thay đổi tài liệu này bất kì khi nào mà không cần báo trước, theo sự phát triển của công nghệ, những thay đổi trong các
tiêu chuẩn, hoặc các yêu cầu pháp lý mới. Một số sản phẩm, tên công ty đề cập đến ở đây có thể là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã
đăng ký của các tổ chức tương ứng của họ.
GS1 và lôgô GS1 là nhãn hiệu đã đăng kí của GS1 AISBL.
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Lời giới thiệu
1

Tổng quan
Về các quy tắc này
Các quy tắc cấp GLN đã được tổ chức từ bốn ứng dụng GLN chính: Thực thể pháp nhân, địa điểm tự
nhiên, chức năng và địa điểm số. Bốn ứng dụng chính này không loại trừ lẫn nhau và trong trường
hợp một GLN phân định nhiều loại địa điểm thì cần áp dụng tất cả các quy tắc liên quan (xem quy
tắc tại 1.3).
Tài liệu này đưa ra hai loại quy tắc:

1.1

■

Quy tắc về kết cấu xác định các nguyên tắc chính về cấp GLN

■

Các quy tắc về hành động xác định việc áp dụng nguyên tắc cấp GLN như thế nào khi xuất hiện
những thay đổi về tổ chức. Là một phần của quy tắc về hành động, sau đây là tổng kết ngắn gọn
về quy tắc này:
□

GLN mới, là kết quả của quy tắc một GLN mới sẽ được ấn định.

□

GLN cũ, là kết quả của quy tắc một GLN hiện có sẽ được duy trì.

□

GLN không hoạt động, là kết quả của quy tắc một GLN hiện có sẽ ngừng hoạt động. Các bên
thương mại sẽ được thông báo về việc không được sử dụng GLN đó trong bất kì giao dịch
nào mới. GLN đó vẫn có thể được sử dụng khi tham chiếu đến các giao dịch trước đấy.

Sử dụng GLN
Như một quy tắc chung, yêu cầu một GLN riêng bất kì khi nào tổ chức cần có khả năng phân biệt
giữa một địa điểm này với một địa điểm khác.
Có thể sử dụng GLN để phân định thực thể pháp nhân, địa điểm tự nhiên, địa điểm chức năng hay
địa điểm số. GLN được sử dụng để phân định Ai và Ở đâu trong các ứng dụng khác nhau:
■

Ai: thực thể pháp nhân, chức năng

■

Ở đâu: địa điểm tự nhiên, địa điểm số

Không quan trọng việc sử dụng GLN thế nào, tất cả các bên thương mại và các bên khác như cơ
quan có thẩm quyền sẽ luôn luôn cần biết tổ chức “phía sau GLN”. Ví dụ: khi một văn phòng kế
toán, một nhà kho hoặc một ứng dụng ERP sẽ được tham chiếu thông qua GLN, tổ chức chịu trách
nhiệm sẽ cần được truyền thông, hoặc bằng cách trao đổi thông tin này trước hoặc bằng cách
cung cấp cơ sở tra cứu trực tuyến.
Thông tin liên quan đến mỗi GLN sẽ được lưu nội bộ bởi các bên thương mại hoặc trong cơ sở dữ
liệu trung tâm. Nếu địa điểm thay đổi và thông tin chi tiết không thay đổi, thì truyền thông hay
việc giao hàng sẽ đi tới địa chỉ lưu trong tệp dữ liệu. Vì vậy, điều quan trọng đối với tổ chức là việc
báo cho các bên thương mại càng sớm càng tốt mọi hướng dẫn về GLN mới hoặc sự thay đổi
thông tin liên quan đến GLN.

1.1.1

Phân định thực thể pháp nhân
Thực thể pháp nhân là bất kì hoạt động kinh doanh, cơ quan chính phủ, văn phòng, hội từ thiện,
cá nhân hay học viện có tư cách pháp nhân và có khả năng kí thỏa thuận hay hợp đồng.
Phải cấp GLN riêng cho thực thể pháp nhân khi tên và/ hoặc địa chỉ hợp pháp và/ hoặc mã số
đăng kí hợp pháp của nó khác với các thực thể pháp nhân khác và khi ở đó có nhu cầu kinh
doanh cần phân định thực thể pháp nhân giữa các tổ chức.
Thông tin khác liên quan đến GLN có thể bao gồm địa chỉ liên lạc (địa chỉ đến thăm, địa chỉ thư
điện tử, số điện thoại, v.v…), mã số đăng kí thuế (ví dụ số VAT) và thông tin tài khoản ngân
hàng.
Quy tắc
Quy tắc về kết cấu: ☒
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Phân tách suy luận
Các bên thương mại cần có khả năng phân biệt thực thể pháp nhân với các thực thể pháp nhân khác.
Ví dụ

Các quy tắc liên quan
2.1.1 Phân định thực thể pháp nhân mới
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

1.1.2

Phân định chức năng
Chức năng là phân ngành của tổ chức hoặc văn phòng căn cứ vào chức năng riêng biệt sẽ
được thực hiện do chính tổ chức đó quy định.
Phải cấp GLN riêng cho chức năng khi mục tiêu của hoạt động kinh doanh khác với các
chức năng khác hoặc riêng biệt hơn so với các chức năng khác và khi nhu cầu kinh doanh
cần phân định chức năng giữa các tổ chức.
Thông tin gắn với GLN về chức năng sẽ bao gồm thực thể pháp nhân liên quan và có thể bao gồm
địa chỉ liên lạc (địa chỉ đến thăm, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, v.v…), mã số đăng kí thuế
(ví dụ số VAT) và thông tin tài khoản ngân hàng.
Quy tắc
Quy tắc về kết cấu: ☒
Phân tách suy luận
Các bên thương mại cần có khả năng phân biệt thực thể pháp nhân với các thực thể pháp nhân khác.
Chú thích
Nếu không xác định được chức năng nào thì GLN về thực thể pháp nhân sẽ thể hiện tất cả
các chức năng của tổ chức.
Ví dụ
Ví dụ 1:
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Tiêu chuẩn (bản có thể in) về các quy tắc cấp GLN của GS1

Công ty có 3 phòng không cần phân định riêng biệt, vì thế tất cả 3 phòng này đều sử dụng GLN A
(GLN về thực thể pháp nhân).

Ví dụ 2:

Công ty có 3 phòng, một trong số đó được phân định với GLN B riêng. Các phòng khác sử dụng GLN
A (GLN về thực thể pháp nhân), vì chúng không cần phân định riêng.
Ví dụ 3:

Hai chiếc tàu của cùng một công ty, được phân định làm các đơn vị sản phẩm cho mục đích xác định
nguồn gốc.
Các quy tắc liên quan
3.1.1 Phân định new chức năng
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

1.1.3

Phân định địa điểm tự nhiên
Địa điểm tự nhiên là một nơi (một khu vực, một vật kiến trúc hay nhóm các vật kiến trúc) hay
một khu vực trong phạm vi một nơi mà có thứ đã, đang hoặc sẽ được định vị.
Phải cấp GLN riêng cho địa điểm tự nhiên khi địa chỉ truy cập của nó khác với các địa chỉ tự nhiên

Release 2.0, Ratified, Jan 2016

© 2015 GS1 AISBL

Page 9 of 47

Tiêu chuẩn (bản có thể in) về các quy tắc cấp GLN của GS1

khác và ở đó có hoạt động kinh doanh cần phân định địa điểm tự nhiên giữa các tổ chức.
Một địa điểm tự nhiên trong phạm vi một địa điểm tự nhiên khác có thể được cấp GLN riêng (ví
dụ: máy bán hàng tự động trong phạm vi một cửa hàng, giá bán hàng trong một nhà kho)
Thông tin gắn với GLN về tự nhiên sẽ bao gồm thực thể pháp nhân liên quan và có thể bao gồm
địa chỉ liên lạc (địa chỉ đến thăm, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, v.v…), mã số đăng kí thuế (ví
dụ nhà kho, văn phòng), giờ hoạt động v.v…
Quy tắc
Quy tắc về kết cấu: ☒
Phân tách suy luận
Các bên thương mại cần có khả năng phân biệt địa điểm tự nhiên với các địa điểm tự nhiên khác.
Ví dụ

Các quy tắc liên quan
1.2.1 Phân định địa chỉ tự nhiên phụ
4.1.1 Phân định địa chỉ tự nhiên mới
Các quy tắc tương đương trong phiên
bản trước
1.1 Địa điểm (cũ) (điểm truy cập)

1.1.4

Phân định địa điểm số
Địa điểm số thể hiện địa chỉ dạng điện tử (phi tự nhiên) được sử dụng để trao đổi giữa các hệ
thống máy vi tính.
Phải cấp GLN riêng cho địa điểm số khi mục tiêu của nó khác với các địa điểm số khác và ở đó có
hoạt động kinh doanh cần phân định địa điểm số giữa các tổ chức.
Thông tin gắn với GLN về địa điểm số sẽ bao gồm thực thể pháp nhân liên quan và có thể bao
gồm tình trạng phát triển (việc thử nghiệm, sản xuất), địa chỉ mạng của địa điểm và thông tin
liên lạc về quản trị viên của hệ thống (địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, v.v…)
Quy tắc
Quy tắc về kết cấu: ☒
Phân tách suy luận

Release 2.0, Ratified, Jan 2016

© 2015 GS1 AISBL

Page 10 of 47
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Các bên thương mại cần có khả năng phân biệt địa điểm số với các địa điểm số khác.
Ví dụ

■

Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP)

■

Trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange - EDI)

Các quy tắc liên quan
5.1.1 Phân định địa điểm số mới
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

1.2

Sử dụng thành tố GLN mở rộng
GLN + thành tố GLN mở rộng đưa ra một phuong pháp phân định các địa điểm tự nhiên ở mức chi
tiết hơn.

1.2.1

Phân định địa điểm tự nhiên phụ
Địa điểm tự nhiên phụ là một khoảng trống riêng biệt trong phạm vi một địa điểm tự nhiên. Ví dụ
bao gồm các tầng nhà, phòng, địa điểm giá để hàng và các vùng xung quanh một tòa nhà như sân
vườn.
Có thể sử dụng GLN + thành tố GLN mở rộng để phân định các vùng trong phạm vi một địa điểm tự
nhiên bởi cùng một GLN.
Quy tắc
Quy tắc về kết cấu: ☒
Phân tách suy luận
Trong ứng dụng theo vết và xác định nguồn gốc và quản lý kho, có thể yêu cầu khả năng minh
bạch về sự vận chuyển xuyên suốt các địa điểm nội bộ. GLN + thành tố GLN mở rộng tạo thuận lợi
cho việc phân định các địa điểm như vậy mà không cần cấp GLN riêng.
Chú thích
■

Dữ liệu chủ chính (ví dụ địa chỉ truy cập) là điều quan trọng đối với tất cả các địa điểm phụ được
phân định bằng các thành tố mở rộng GLN vì nó được xác định tại cấp GLN. Nếu địa điểm phụ có
dữ liệu chủ khác thì phải cấp một GLN trung tâm (core GLN).

■

Khi sử dụng một địa điểm phụ trong hướng dẫn cho các bên thương mại thì phải cấp một GLN
trung tâm cho địa điểm đó. Xem Quy tắc 1.2.2
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Ví dụ

Bảng dưới đây làm rõ các giá trị trong định dạng mã vạch và EPC URN, căn cứ vào GLN A với giá trị
9501101530003:
Định dạng mã vạch

Định dạng EPC URN

(414)9501101530003(254)1

urn:epc:sgln:950110153.000.1

(414)9501101530003(254)2

urn:epc:sgln:950110153.000.2

(414)9501101530003(254)3

urn:epc:sgln:950110153.000.3

etc.

etc.

Các quy tắc liên quan
1.1.3 Phân định địa điểm tự nhiên
1.2.2 Sử dụng trong giao dịch thành tố GLN mở rộng
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

1.2.2

Sử dụng trong giao dịch thành tố GLN mở rộng
Chỉ có thể sử dụng thành tố GLN mở rộng khi có thỏa thuận lẫn nhau giữa các bên thương mại
liên quan và khi tiêu chuẩn giao dịch đang sử dụng hỗ trợ thành tố GLN mở rộng.
Quy tắc
Quy tắc về kết cấu: ☒
Phân tách suy luận
Thành tố GLN mở rộng là một đặc tính của GLN đối với việc phân chia phụ một địa điểm tự nhiên
theo quy tắc nội bộ cho bản thân địa điểm đó. Không phải tất cả các bên thương mại đều có khả
năng phân biệt các địa điểm sử dụng thành tố GLN mở rộng trong hệ thống giao dịch của họ (ví
dụ quản lý đơn đặt hàng, ERP). Tương tự như vậy, hỗ trợ về giao dịch đối với thành tố GLN mở
rộng là giới hạn hoặc chưa sẵn sàng tại thời điểm này. Vì vậy khuyến nghị sử dụng trong giao dịch
GLN không kèm theo thành tố mở rộng. Quy tắc này công nhận đặc tính của thành tố GLN mở
rộng (chỉ có thỏa thuận lẫn nhau) và khả năng nó có thể được hỗ trợ trong các tiêu chuẩn về
giao dịch trong tương lai khi hoạt động kinh doanh yêu cầu biện hộ giới thiệu nó làm tiêu chuẩn
mở.
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Ví dụ

Trong ví dụ này, mục đích là hướng dẫn cho nhà cung cấp chuyển hàng đến một cửa kho riêng
biệt. Vì không có hỗ trợ trong các hệ thống giao dịch và tiêu chuẩn nên không khuyến nghị sử dụng
thành tố GLN mở rộng cho mục đích này. Tốt hơn là phải cấp GLN riêng cho mỗi cửa kho.
Các quy tắc liên quan
1.2.1 Phân định địa điểm tự nhiên phụ
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

1.2.3

Tác động của sự thay đổi GLN về địa điểm tự nhiên
Khi GLN về địa điểm tự nhiên thay đổi thì phải thay đổi tất cả các kết hợp GLN + thành tố mở rộng
căn cứ vào GLN đó.
Quy tắc
☒ GLN mới ☐ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
GLN thay đổi là kết quả của việc di chuyển đến một địa chỉ khác hoặc một tòa nhà khác. Vì thế
cũng sẽ phải cấp lại các địa điểm phụ.
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Ví dụ

Các quy tắc liên quan
4.2 Thay đổi một địa điểm tự nhiên
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

1.3

Sử dụng cùng một GLN để phân định nhiều loại địa điểm khác nhau
Có thể sử dụng cùng một GLN để phân định nhiều loại địa điểm khác nhau. Trường hợp chung là
khi một công ty sử dụng một GLN để phân định thực thể pháp nhân của nó cũng như địa điểm
tự nhiên của nó.

1.3.1

Loại địa điểm cho phép kết hợp với cùng một GLN
Có thể cấp cùng một GLN cho:
■

một thực thể pháp nhân, và/ hoặc

■

một chức năng, và/ hoặc

■

một địa điểm tự nhiên, và/ hoặc

■

một địa điểm số.

Tất cả những loại địa điểm này phải thuộc về cùng một thực thể pháp nhân.
Chú thích: Cũng có thể sử dụng GLN đã cấp cho một thực thể pháp nhân để phân định tất
cả các chức năng của tổ chức (hoặc tất cả các chức năng mà chưa được cấp GLN riêng).
Xem 1.3.2 để biết thêm thông tin.
Quy tắc
Quy tắc về kết cấu: ☒
Phân tách suy luận
Một vài công ty hoạt động không yêu cầu việc chia tách phụ về địa điểm tự nhiên hoặc về tổ chức.
Chú thích
Trong trường hợp GLN phân định nhiều loại địa điểm thì phải áp dụng tất cả các quy tắc liên
quan. Khi tổ chức trở nên lớn hơn hoặc phức tạp hơn thì việc đa sử dụng cùng một GLN có thể
tạo ra sự phụ thuộc không mong muốn. Xem quy tắc 1.3.3 và 1.3.4 để biết thêm thông tin.
Ví dụ
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Cùng một GLN được sử dụng để phân định thực thể pháp nhân và địa điểm tự nhiên của tổ chức.
Các quy tắc liên quan
1.3.3 GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự thay đổi về địa điểm
1.3.4 GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự chấm dứt hoạt động đối với một địa điểm
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

1.3.2

Sử dụng GLN về thực thể pháp nhân để phân định các chức năng của tổ chức
Có thể sử dụng GLN đã cấp cho thực thể pháp nhân để phân định tất cả các chức năng của
một tổ chức (hoặc tất cả các chức năng mà chưa được cấp GLN riêng).
Quy tắc
Quy tắc về kết cấu: ☒
Phân tách suy luận
Thực thể pháp nhân và các chức năng thể hiện “ai” trong quá trình kinh doanh, với chức năng trở
thành một chỉ dẫn chính xác hơn. Một vài tổ chức có thể cần phân định một vài chức năng riêng
nhưng không phải là tất cả.
Ví dụ

Sử dụng GLN “A” để phân định thực thể pháp nhân và tất cả các chức năng “khác”, trong trường
hợp này là phòng kế toán và logistic. Trong quá trình đặt hàng cần phân định một cách riêng biệt
phòng bán hàng thì sử dụng GLN “B.”
Các quy tắc liên quan
1.1.1 Phân định thực thể pháp nhân
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1.1.2 Phân định chức năng
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

1.3.3

GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự thay đổi về địa điểm
Thay đổi GLN theo quy tắc đối với một loại sử dụng sẽ tác động đến loại sử dụng khác về GLN.
Quy tắc
Quy tắc về kết cấu: ☒
Phân tách suy luận
Đây là kết quả logic về việc sử dụng kết hợp.
Ví dụ
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Sử dụng GLN A để phân định thực thể pháp nhân và địa điểm tự nhiên. Khi địa chỉ truy cập
thay đổi sẽ yêu cầu việc cấp GLN mới B cho địa điểm mới đó.
Tổ chức có thể lựa chọn: Nếu tổ chức chọn tiếp tục đa sử dụng GLN thì điều này sẽ yêu cầu
GLN về thực thể pháp nhân đổi thành GLN B. Nếu không đa dử dụng GLN nữa thì tổ chức có
thể tiếp tục sử dụng GLN A cho thực thể pháp nhân.
Các quy tắc liên quan
2.2 Thay đổi thực thể pháp nhân
3.2 Thay đổi chức năng
4.2 Thay đổi địa điểm tự nhiên
5.2 Thay đổi địa điểm số
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
3.2.2 (cũ) Thay đổi địa điểm pháp nhân cũng là địa điểm tự nhiên

1.3.4

GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự chấm dứt hoạt động đối với một địa điểm
Nếu việc hủy bỏ hoặc sát nhập địa điểm khiến cho GLN sẽ bị ngừng hoạt động, thì điều này sẽ tác
động đến những việc sử dụng khác của GLN đó (thực thể pháp nhân, chức năng, địa điểm tự nhiên,
địa điểm số) từ đó GLN sẽ không được sử dụng trong các giao dịch mới.
Trong một vài trường hợp, có thể tránh việc ngừng hoạt động GLN mà duy trì nó cho các địa điểm
khác. Ví dụ, một tổ chức có thể chọn tiếp tục sử dụng GLN cho địa điểm tự nhiên sau khi hủy bỏ
hoặc sát nhập một chức năng nào đó. Tuy nhiên, nếu hủy bỏ một thực thể pháp nhân thì phải hủy
bỏ GLN của nó và cấp GLN mới cho (các) địa điểm khác.
Quy tắc
Quy tắc về kết cấu: ☒
Phân tách suy luận
Đây là kết quả logic của việc đa sử dụng.
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Tiêu chuẩn (bản có thể in) về các quy tắc cấp GLN của GS1

Ví dụ

GLN “A” được sử dụng để phân định phòng kế toán (chức năng) và hệ thống kế toán (địa điểm số).
Hệ thống kế toán sẽ bị hủy bỏ bởi các chức năng của nó sẽ được hệ thống ERP thực hiện.
Tổ chức có sự lựa chọn: Tổ chức có thể quyết định ngừng hoạt động GLN A và cấp GLN mới B cho
phòng kế toán hoặc tổ chức có thể duy trì GLN A để phân định phòng kế toán đó.
Các quy tắc liên quan
2.3 Hủy bỏa thực thể pháp nhân
3.3 Hủy bỏa chức năng
4.3 Hủy bỏa địa điểm tự nhiên
5.3 Hủy bỏa địa điểm số
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

2

Thực thể pháp nhân

2.1

Thêm thực thể pháp nhân mới

2.1.1

Phân định một thực thể pháp nhân mới
Khi bổ sung một thực thể pháp nhân mới sẽ liên quan đến các giao dịch kinh doanh thì phải cấp
cho nó một GLN mới.
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Tiêu chuẩn (bản có thể in) về các quy tắc cấp GLN của GS1

Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☐ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Nếu thực thể pháp nhân cùng tồn tại với các thực thể pháp nhân khác và liên quan vào các
giao dịch với các tổ chức khác thì phải có khả năng phân định nó một cách riêng biệt.
Chú thích
Cũng có thể sử dụng GLN mới cấp để phân định một địa điểm tự nhiên (mới) và/ hoặc một hệ thống
(mới). Không được sử dụng nó để phân định một chức năng (mới) vì chức năng thường chỉ là phụ
của thực thể pháp nhân. Xem Quy tắc 1.3.2.
Ví dụ

Các quy tắc liên quan
1.1.1 Phân định thực thể pháp nhân
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
2.1 (cũ) Mua/ tạo/ sử dụng một địa điểm mới

2.1.2

Tách thực thể pháp nhân
Khi tách một thực thể pháp nhân thành nhiều thực thể khác, một trong số các thực thể pháp nhân
đó có thể giữ GLN hiện tại, chứng tỏ rằng công ty đó giữ kiểm soát hết mã doanh nghiệp GS1 liên
quan hoặc được cấp các GLN một cách cá nhân. Cần cấp GLN mới cho các thực thể pháp nhân khác.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Vì thực thể pháp nhân mẹ duy trì hoạt động nên không cần thông báo về sự thay đổi cho các bên
thương mại tiếp tục tương tác với thực thể pháp nhân đó.
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Tiêu chuẩn (bản có thể in) về các quy tắc cấp GLN của GS1

Ví dụ

Các quy tắc liên quan
1.1.1 Phân định thực thể pháp nhân
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

2.2

Thay đổi thực thể pháp nhân
Đặc tính của một thực thể pháp nhân có thể thay đổi suốt quá trình sống của công ty. Những
quy tắc này liệt kê các thay đổi chung và giải thích việc liệu có phải cấp GLN mới.

2.2.1

Phân định một thực thể pháp nhân mới
Có thể vẫn duy trì GLN cho thực thể pháp nhân khi khuôn khổ hợp pháp (có nghĩa là loại hình
công ty và phạm vi quyền hạn) theo đó thực thể hoạt động thay đổi
Điều quan trọng: Một vài trường hợp về lập pháp có thể yêu cầu thay đổi GLN của thực
thể pháp nhân. Hãy liên lạc với tổ chức thành viên GS1 tại quốc gia của bạn khi gặp khó
khăn về vấn đề này.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Việc thay đổi khuôn khổ hợp pháp theo đó thực thể hoạt động thay đổi giới hạn của bản thân thực
thể. Trong khi mối quan hệ của thực thể với các bên thương mại có thể không thay đổi thì phương
thức các bên thương mại tương tác với thực thể có thể bị tác động bởi sự thay đổi này.
Ví dụ
Ví dụ 1:
Công ty A (đăng kí theo Tổng công ty kinh doanh Act của Canada) cư trú tại tỉnh Ontario, Canada
chuyển đến tỉnh Alberta, Canada. Công ty A vẫn thuộc cùng phạm vi quyền hạn như Act đã đăng kí
nên GLN của nó không thay đổi.
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Tiêu chuẩn (bản có thể in) về các quy tắc cấp GLN của GS1

Ví dụ 2:
Công ty B (đăng kí theo Tổng công ty kinh doanh ACT Ontario) cư trú tại tỉnh Ontario, Canada
chuyển đến tỉnh Alberta, Canada. Kết quả sau khi chuyển địa điểm, Công ty B kết hợp theo
Tổng công ty kinh doanh ACT Alberta. Tuy nhiên, Công ty B đã thay đổi phạm vi quyền hạn và vì
thế thay đổi khuôn khổ pháp nhân mà nó hoạt động theo. Tùy thuộc vào tình hình lập pháp mà
có thể cần thay đổi GLN.

Ví dụ 3:
Công ty C (đăng kí theo Tổng công ty phi lợi nhuận ACT Canada) đắc cử trở thành công ty vì lợi
nhuận và đăng kí lại theo Tổng công ty kinh doanh Act Canada.
Công ty C, mặc dù trong phạm vi cùng một phạm vi quyền hạn, tuy nhiên đã thay đổi khuôn khổ
pháp nhân của minh và vì vậy có thể cần thay đổi GLN.
Các quy tắc liên quan
1.1.1 Phân định thực thể pháp nhân
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
3.3 (cũ) Tái định cư thực thể pháp nhân

2.2.2

Thay đổi tên pháp nhân
Thay đổi tên pháp nhân của doanh nghiệp không yêu cầu thay đổi GLN.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Thay đổi này không tác động đến các bên trong chuỗi cung ứng hoặc các cơ quan có thẩm
quyền hợp pháp của quốc gia với người mà công ty đăng kí.
Ví dụ
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Các quy tắc liên quan
1.1.1 Phân định thực thể pháp nhân
2.2.1 Thay đổi khuôn khổ pháp nhân
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
3.1(cũ) Thay đổi tên công ty

2.2.3

Tái định cư thực thể pháp nhân
Khi thực thể pháp nhân tái định cư đến một địa chỉ khác thì vẫn có thể duy trì GLN cũ
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Thay đổi địa chỉ của thực thể pháp nhân là một thay đổi về quản trị mà không ảnh hưởng lớn đến
hoạt động kinh doanh. Việc thay đổi GLN của thực thể pháp nhân sẽ phá vỡ nhiều quá trình và hệ
thống.
Chú thích
Nếu vì kết quả của việc tái định cư mà khuôn khổ pháp nhân của công ty thay đổi thì có thể cần
GLN mới. Xem Quy tắc 2.2.1
Ví dụ
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Các quy tắc liên quan
1.1.1 Phân định thực thể pháp nhân
2.2.1 Khi Thay đổi khuôn khổ pháp nhân
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
3.3 (cũ) Tái định cư thực thể pháp nhân
4.1.2 (cũ) Thay đổi địa điểm pháp nhân (ví dụ mã bưu điện, địa chỉ đường phố, thành phố) không phải
là địa điểm tự nhiên

2.2.4

Thay đổi số đăng kí thuế của thực thể pháp nhân
Nếu một trong số các mã số đăng kí thuế của thực thể pháp nhân thay đổi thì vẫn có thể duy trì GLN
của thực thể pháp nhân đó.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Thay đổi đăng kí thuế của thực thể pháp nhân là một thay đổi về quản trị mà không ảnh hưởng
lớn đến hoạt động kinh doanh. Việc thay đổi GLN của thực thể pháp nhân sẽ phá vỡ nhiều quá
trình và hệ thống.
Ví dụ

Số đăng kí VAT (thuế giá trị gia tăng) của thực thể pháp nhân thay đổi.
Các quy tắc liên quan
1.1.1 Phân định thực thể pháp nhân
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

2.2.5

Thay đổi địa chỉ liên hệ của thực thể pháp nhân
Nếu địa chỉ liên hệ của thực thể pháp nhân (địa chỉ tới thăm, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ thư
điện tử v.v…) thay đổi thì vẫn có thể duy trì cùng một GLN.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
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Việc thay đổi địa chỉ liên hệ của thực thể pháp nhân là một thay đổi về quản trị mà không ảnh hưởng
lớn đến hoạt động kinh doanh. Việc thay đổi GLN của thực thể pháp nhân sẽ phá vỡ nhiều quá trình
và hệ thống.
Ví dụ

Thay đổi địa chỉ thư điện tử của văn phòng chính của công ty.
Các quy tắc liên quan
1.1.1 Phân định thực thể pháp nhân
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
3.5 (cũ) Thay đổi thông tin liên hệ.

2.2.6

Tác động của sự thay đổi thực thể pháp nhân đến các địa điểm liên
quan
Khi thay đổi GLN của thực thể pháp nhân thì có thể giữ nguyên các GLN của các địa điểm liên quan
đến thực thể pháp nhân đó
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
GLN về địa điểm chức năng, địa điểm tự nhiên và địa điểm số sẽ luôn cần có một liên kết rõ ràng đến
thực thể pháp nhân chịu trách nhiệm. Các bên thương mại thường áp dụng các hợp đồng như thỏa
thuận hợp tác lẫn nhau để thiết lập những đường liên kết như vậy, những đường liên kết này sẽ được
cập nhật trong trường hợp có thay đổi về thực thể pháp nhân.
Ví dụ

Release 2.0, Ratified, Jan 2016

© 2015 GS1 AISBL

Page 24 of 47

Tiêu chuẩn (bản có thể in) về các quy tắc cấp GLN của GS1

Khi khuôn khổ pháp nhân của thực thể pháp nhân thay đổi và các yêu cầu pháp nhân khiến cho GLN của
nó thay đổi (từ GLN A thành GLN C). GLN B phân định nhà máy có thể vẫn giữ nguyên.
Các quy tắc liên quan
2.2.1 Khi Thay đổi khuôn khổ pháp nhân
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

2.3

Hủy bỏa thực thể pháp nhân

2.3.1

GLN của thực thể pháp nhân bị hủy bỏ
Có thể ngưng thực thể pháp nhân suốt thời gian sống của công ty. Trong trường hợp đó phải ngừng hoạt
động của GLN phân định thực thể pháp nhân đó.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☐ Cùng GLN ☒ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Việc sử dụng lại GLN của thực thể pháp nhân bị ngừng hoạt động có thể gây ra nhầm lẫn với các bên
thương mại.
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Ví dụ

Các quy tắc liên quan
1.3.4 GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự chấm dứt hoạt động đối với một địa điểm
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

2.3.2

GLN của các thực thể pháp nhân sẽ được sát nhập hoặc mua lại
Khi sát nhập hai hoặc nhiều thực thể pháp nhân thì có thể giữ lại một trong số các GLN
hiện có để phân định thực thể pháp nhân mới (Xem Chú thích). Các GLN khác cần được
đánh dấu là đại diện của các thực thể pháp nhân không hoạt động.
Trong trường hợp một thực thể pháp nhân này mua được một thực thể pháp nhân khác
nhưng cả hai thực thể pháp nhân vẫn duy trì hoạt động thì cả hai có thể duy trì các GLN của
họ.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☒ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Nếu các thực thể pháp nhân gốc duy trì hoạt động, không cần thông báo về sự thay đổi cho các bên
thương mại tiếp tục tương tác với thực thể pháp nhân đó.
Chú thích
Thực thể pháp nhân mới sẽ cần trở thành người có giấy phép về Mã doanh nghiệp GS1 (GS1
Company Prefix - GCP) hoặc về mã GLN được cấp riêng. Hãy liên lạc với tổ chức GS1 thành viên tại
quốc gia bạn để biết thêm thông tin chi tiết.
Ví dụ
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Các công ty tương tác với “A” không đối đầu với thay đổi. Tuy nhiên, các công ty tương tác với “B”
sẽ đối đầu với GLN mới (từ quan điểm của họ).
Các quy tắc liên quan
1.3.4 GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự chấm dứt hoạt động đối với một địa điểm
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

2.3.3

Tác động của việc hủy bỏ thực thể pháp nhân đến các địa điểm
liên quan
Tổ chức có thể có vài thực thể pháp nhân tại các nước họ hoạt động. Khi một trong các thực thể
pháp nhân của họ bị loại bỏ khiến GLN của nó bị ngừng hoạt động thì có thể vẫn duy trì GLN của
các địa điểm liên quan
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
GLN về địa điểm chức năng, địa điểm tự nhiên và địa điểm số sẽ luôn cần có một liên kết rõ ràng
đến thực thể pháp nhân chịu trách nhiệm. Các bên thương mại thường áp dụng các hợp đồng như
thỏa thuận hợp tác lẫn nhau để thiết lập những đường liên kết như vậy trong trường hợp loại bỏ
một thực thể pháp nhân.
Chú thích
Nhằm ổn định GLN trước sau như một, tổ chức sẽ cần duy trì giấy phép về Mã doanh nghiệp GS1
(GS1 Company Prefix - GCP) hoặc về mã GLN được cấp riêng. Hãy liên lạc với tổ chức GS1 thành
viên tại quốc gia bạn để biết thêm thông tin chi tiết.
Ví dụ
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Thực thể pháp nhân được phân định bằng GLN A bị loại bỏ. Nhà máy được cấp cho một thực thể
pháp nhân khác (đang tồn tại) phân định bởi GLN C. GLN B phân định nhà máy được giữa nguyên.
Các quy tắc liên quan
Không có
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

3

Chức năng

3.1

Thêm chức năng mới

3.1.1

Phân định một chức năng mới
Khi thêm chức năng mới để gia nhập vào các giao dịch kinh doanh thì phải cấp GLN mới cho nó khi
cần để phân biệt với các chức năng khác trong các giao dịch kinh doanh.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☐ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Nếu chức năng này cùng tồn tại với các chức năng khác và gia nhập vào giao dịch tài chính với các tổ
chức khác thì phải có khả năng phân định nó một cách riêng biệt.
Chú thích
Sử dụng kết hợp: Không cấp GLN mới cho thực thể pháp nhân (mới). Có thể cấp GLN mới cho địa
điểm tự nhiên (mới) và/ hoặc địa điểm số (mới).
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Ví dụ

Công ty tạo ra một phòng mới về chất lượng.
Các quy tắc liên quan
1.1.2 Phân định chức năng
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
2.2 (cũ) Thêm hoạt động – Tòa nhà

3.1.2

Chia tách chức năng
Khi chia tách một chức năng thành nhiều chức năng, một trong những chức năng này có thể vẫn giữ
GLN gốc đến khi chức năng này vẫn giữ phần thuộc tính chính đó và ở lại với thực thể pháp nhân
gốc. Các chức năng khác yêu cầu các GLN mới.
Quy tắc
☒ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Vì chức năng gốc vẫn duy trì hoạt động nên không cần thông báo về sự thay đổi cho các bên
thương mại vẫn còn tiếp tục tương tác với chức năng đó.
Ví dụ

Các quy tắc liên quan
1.1.2 Phân định chức năng
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có
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3.2

Thay đổi chức năng
Các đặc tính của một chức năng có thể thay đổi suốt chu kì sống của công ty. Các quy tắc sau liệt
kê những thay đổi chung và giải thích việc liệu có phải cấp GLN mới hay không.

3.2.1

Thay đổi mục đích của chức năng
Trong trường hợp có thay đổi nhỏ về mục đích của chức năng, khi một phần chức năng vẫn không đổi
và sự thay đổi có thể không tác động đến các giao dịch kinh doanh đang diễn ra thì vẫn có thể duy trì
GLN. Chức năng và mục đích có thể liên kết với nhau về bản chất và vì thế một thay đổi (chính) hoàn
toàn về mục đích của chức năng là không thể.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Không cần thông báo về sự thay đổi cho các bên thương mại tương tác với chức năng đó. Đối với các
bên thương mại tương tác với chức năng đó lần đầu tiên thì có thể coi GLN đó là mới.
Ví dụ

Công ty quyết định chuyển đổi phòng dịch vụ thành phòng dịch vụ và chất lượng.
Các quy tắc liên quan
1.1.2 Phân định chức năng
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

3.2.2

Thay đổi thông tin liên hệ của chức năng
Khi thông tin liên hệ của chức năng thay đổi thì vẫn có thể giữ nguyên GLN.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
GLN về chức năng thể hiện “ai” trong quá trình kinh doanh. Khi giữ nguyên ít nhất một trong số các
kênh liên hệ thì có thể cập nhật thông tin kênh khác qua kênh đó.
Chú thích
Trong trường hợp tất cả các thông tin liên hệ của chức năng thay đổi thì có thể thay đổi GLN
nhằm đảm bảo việc thông báo tới các bên thương mại
Ví dụ
Số điện thoại của phòng dịch vụ thay đổi nhưng địa chỉ thư điện tử vẫn không thay đổi.
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Các quy tắc liên quan
1.1.2 Phân định chức năng
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
3.5 (cũ) Thay đổi thông tin liên hệ.

3.2.3

Thay đổi (các) địa điểm hoạt động của chức năng
Khi chức năng thay đổi địa điểm hoạt động và địa điểm đó không thích hợp với chức năng đó thì vẫn
có thể giữ nguyên GLN phân định chức năng đó. Đối với các chức năng liên tục hoạt động tại các địa
điểm khác nhau thì phải giữ nguyên GLN đã cấp.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
GLN về chức năng phân định “ai” trong quá trình kinh doanh; điều quan trọng là vẫn giữ nguyên nó
không thay đổi để đảm bảo giao dịch chính xác và để chấp hành sự kiện, lập báo cáo và phân tích.
Ví dụ

Phòng hộ sinh đặt ở tầng 2, cánh B, nhưng đôi khi cũng sử dụng các phòng ở cánh C.
Các quy tắc liên quan
1.1.2 Phân định chức năng
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Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

3.2.4

Thay đổi thông tin tài khoản
Khi thông tin tài khoản gắn với chức năng thay đổi thì vẫn có thể giữ nguyên GLN.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
GLN về chức năng phân định “ai” trong quá trình kinh doanh; điều quan trọng là vẫn giữ nguyên
nó không thay đổi để đảm bảo giao dịch chính xác và để chấp hành sự kiện, lập báo cáo và phân
tích.
Chú thích
Khi tổ chức quyết định giữ nguyên GLN hiện có thì phải đảm bảo truyền thông thông tin tài
khoản mới đến các bên kinh doanh.
Ví dụ
Phòng tài vụ thay đổi ngân hàng của mình và kết quả là số tài khoản thay đổi.

Các quy tắc liên quan
1.1.2 Phân định chức năng
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
3.10 (cũ) Thay đổi thông tin tài chính

3.3

Hủy bỏ chức năng

3.3.1

GLN của chức năng bị hủy bỏ
Khi chức năng bị hủy bỏ thì phải ngừng hoạt động GLN liên quan.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☐ Cùng GLN ☒ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Việc sử dụng lại GLN của chức năng đã hủy bỏ cho một chức năng mới có thể gây nhầm
lẫn với các bên thương mại.
Ví dụ
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Phòng tài vụ được thuê và GLN liên quan sẽ không được sử dụng nữa.
Các quy tắc liên quan
1.3.4 GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự chấm dứt hoạt động đối với một địa
điểm
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

3.3.2

GLN của các chức năng sẽ được sát nhập
Khi sát nhập hai hoặc nhiều chức năng, có thể giữ lại sử dụng một GLN để phân định chức
năng đó. Cần ngừng hoạt động các GLN khác.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☒ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Vì chức năng gốc vẫn duy trì hoạt động nên không cần thông báo về sự thay đổi cho các bên
thương mại vẫn còn tiếp tục tương tác với chức năng đó.
Ví dụ

Các quy tắc liên quan
1.3.4 GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự chấm dứt hoạt động đối với một địa
điểm
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có
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4

Địa điểm tự nhiên

4.1

Thêm địa điểm tự nhiên

4.1.1

Phân định địa điểm tự nhiên mới
Khi thêm địa điểm tự nhiên mới có tham gia vào các giao dịch kinh doanh thì phải cấp cho nó GLN
mới.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☐ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Nếu địa điểm tự nhiên cùng tồn tại với các địa điểm tự nhiên khác và có tham gia giao dịch với các tổ
chức khác thì phải có khả năng phân định nó một cách riêng biệt.
Ví dụ

Các quy tắc liên quan
1.1.3 Phân định địa điểm tự nhiên
1.2.1 Phân định địa điểm tự nhiên phụ
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
2.1 (cũ) Mua/ Tạo ra/ sử dụng địa điểm mới
2.2 (cũ) Thêm hoạt động- trụ sở
4.4 (cũ) Thay đổi thực thể pháp nhân

4.1.2

Chia tách địa điểm tự nhiên
Khi chia tách một địa điểm tự nhiên thành nhiều địa điểm, một trong những địa điểm này có thể
vẫn giữ GLN gốc đến khi địa chỉ truy cập của nó vẫn giữ nguyên và địa điểm này ở lại với thực thể
pháp nhân gốc.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
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Vì một trong số địa điểm tự nhiên gốc vẫn duy trì hoạt động nên không cần thông báo về sự thay đổi
cho các bên thương mại vẫn còn tiếp tục tương tác với địa điểm tự nhiên đó.
Ví dụ

Một lô đất thuộc trang trại A tách thành hai lô.
Các quy tắc liên quan
Không có
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
2.2 (cũ) Thêm hoạt động- trụ sở
4.3 (cũ) Địa điểm được chia tách và một phần của địa điểm đó được cho thuê hoặc nhượng quyền
thương mại cho một thực thể pháp nhân khác.

4.2

Thay đổi địa điểm tự nhiên
Các đặc tính của địa điểm tự nhiên có thể thay đổi suốt thời gian sống của công ty. Quy tắc này
liệt kê các thay đổi chung và giải thích việc có cần phải cấp GLN mới hay không.

4.2.1

Thay đổi địa chỉ truy cập địa điểm
Khi thay đổi địa chỉ truy cập địa điểm, phải cấp GLN mới trừ khi thay đổi được coi là không đáng kể
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☐ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Sự thay đổi về địa chỉ truy cập có thể là kết quả của việc chuyển đến một nơi khác hoặc của việc
thay đổi cổng vào địa điểm đó theo cách khiến cho địa chỉ thay đổi. Việc chuyển đến nơi khác sẽ có
ảnh hưởng chính đến các bên thương mại, việc thay đổi cổng vào địa điểm thường sẽ có ảnh hưởng ít
hơn.
Chú thích
Điều quan trọng là phải thường xuyên thông báo cho các bên thương mại về sự thay đổi địa chỉ,
thậm trí khi không thay đổi GLN.
Ví dụ
Ví dụ 1
Nhà kho chuyển đến một tòa nhà khác trên cùng con phố.
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Ví dụ 2
Tòa nhà vẫn ở nguyên chỗ cũ nhưng địa chỉ truy cập hoặc cổng vào thay đổi.

Các quy tắc liên quan
1.1.3 Phân định địa điểm tự nhiên
1.2.1 Phân định địa điểm tự nhiên phụ
1.3.3 GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự thay đổi về địa điểm
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
4.1.1 (cũ) Thay đổi địa chỉ tự nhiên
4.1.3 (cũ) Thay đổi chính về điểm truy cập tới địa điểm (ví dụ chuyển đến địa điểm mới ngoài
tòa nhà và nơi hiện tại)

4.2.2

Thay đổi địa điểm đô thị mà không thay đổi về tự nhiên

Khi cơ quan có thẩm quyền thay đổi địa chỉ (ví dụ tên phố và/ hoặc số nhà) của địa điểm tự nhiên
nhưng sự phối hợp tự nhiên trong thực tế của địa điểm không thay đổi thì vẫn có thể giữ nguyên
GLN.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
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Phân tách suy luận
Vì các bên thương mại sẽ kì vọng vào việc địa điểm tự nhiên vẫn ở tại nơi trước đó nên sự thay đổi
về địa chỉ thuộc về đô thị sẽ không tác động đến họ.
Ví dụ
Thành phố quyết định cấp tên phố mới và số nhà mới cho các tòa nhà dọc theo một đường phố.

Các quy tắc liên quan
1.1.3 Phân định địa điểm tự nhiên
1.2.1 Phân định địa điểm tự nhiên phụ
Các quy tắc tương đương trong phiên
bản trước
3.2.1 (cũ) Thay đổi mã bưu điện, tên thành phố/ thị trấn hoặc tên đường phố, không tính đến
địa chỉ tự nhiên.

4.2.3

Thay đổi việc sử dụng địa điểm tự nhiên
Không cần thay đổi GLN của địa điểm tự nhiên khi các chức năng đã được thực hiện tại địa
điểm tự nhiên đó thay đổi.
Quy
tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐
Ngừng hoạt động GLN
Phân
tách suy
luận
Khi bắt đầu sử dụng một địa điểm tự nhiên theo một cách khác thì các bên thương mại của nó
thường được thông báo theo các cách khác. Ví dụ họ sẽ phải đối đầu với một địa điểm khác để
chuyển một món hàng cụ thể đến và theo cách đó sẽ được báo để điều chỉnh những hệ thống
của họ.
Ví dụ
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Các quy tắc liên quan
1.1.3 Phân định địa điểm tự nhiên
1.2.1 Phân định địa điểm tự nhiên phụ
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
3.2.3 (cũ) Thay đổi nhỏ đối với chỉ của địa điểm tự nhiên (chuyển đến tầng khác trong phạm vi
một tòa nhà, chuyển đến tòa nhà khác trong phạm vi cùng một vùng)
4.1.3 (cũ) Thay đổi chính đối với điểm truy cập địa điểm (ví dụ chuyển đến một địa điểm mới
ngoài tòa nhà hoặc vùng hiện có)

4.3

Hủy bỏ địa điểm tự nhiên

4.3.1

GLN của địa điểm ngừng hoạt động
Có thể ngừng hoạt động một địa điểm tự nhiên trong suốt thời gian hoạt động của một công ty.
Trong trường hợp đó phải ngừng hoạt động của GLN phân định địa điểm tự nhiên đó.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☒ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Việc sử dụng lại GLN của một địa điểm tự nhiên đã bị ngừng hoạt động cho một địa điểm
tự nhiên mới có thể gây ra nhầm lẫn cho các bên thương mại.
Ví dụ

Các quy tắc liên quan
1.3.4 GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự chấm dứt hoạt động đối với một địa
điểm
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

4.3.2

GLN của các địa điểm sẽ được sát nhập
Khi sát nhập hai hay nhiều địa điểm tự nhiên thì có thể duy trì một trong số các GLN đã cấp
để phân định địa điểm tự nhiên. Cần ngừng hoạt động các GLN khác.
When two or more địa điểm tự nhiêns are merged, one of the GLNs may remain to identify
the địa điểm tự nhiên. The other GLNs need to be deactivated.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☒ Ngừng hoạt động GLN
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Phân tách suy luận
Vì một trong số các địa điểm tự nhiên gốc vẫn duy trì hoạt động nên không cần thông báo về sự thay
đổi cho các bên thương mại tiếp tục tương tác với địa điểm tự nhiên đó
Ví dụ

Chủ trang trại A mua đất của trang trại B liền kề.
Các quy tắc liên quan
1.3.4 GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự chấm dứt hoạt động đối với một địa điểm
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

5

Địa điểm số

5.1

Thêm địa điểm số

5.1.1

Phân định địa điểm số mới
Khi thêm một địa điểm số mới sẽ được sử dụng trong các giao dịch kinh doanh thì phải cấp cho nó
một GLN mới.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☐ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Nếu địa điểm số sẽ cùng tồn tại với các địa điểm số khác và sẽ được sử dụng trong giao dịch với
các tổ chức khác thì phải có khả năng phân định nó một cách riêng biệt.
Ví dụ
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Công ty lắp đặt một hệ thống quản trị vận tải mới (TMS).
Các quy tắc liên quan
1.1.4 Phân định địa điểm số
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

5.1.2

Chia tách địa điểm số
Khi chia tách địa điểm số thành nhiều địa điểm số thì có thể vẫn giữ lại GLN gốc cho một địa
điểm số nếu địa điểm số đó vẫn còn lại với thực thể pháp nhân gốc và giữ cùng các thuộc tính
chính. Các địa điểm số khác sẽ yêu cầu các GLN mới.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Vì một trong các địa điểm số gốc vẫn duy trì hoạt động nên không cần thông báo về sự thay đổi
đến các bên thương mại tiếp tục tương tác với địa điểm số đó.
Ví dụ
Công ty lắp đặt một hệ thống quản trị nhà kho chuyên dụng (WMS) chiếm dụng chức năng quản trị
hàng tồn kho từ hệ thống lập kế hoạch nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP).

Các quy tắc liên quan
1.1.4 Phân định địa điểm số
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Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

5.2

Thay đổi địa điểm số
Có thể thay đổi các đặc tính của địa điểm số suốt thời gian hoạt động của công ty. Các quy tắc trong
phần này liệt kê một số thay đổi chung và giải thích khi nào phải cấp GLN mới.

5.2.1

Thay đổi mục tiêu/ phạm vi áp dụng hệ thống của một địa điểm số
Trong trường hợp thay đổi nhỏ, khi mục tiêu của địa điểm số một phần vẫn không đổi và thay đổi đó
không tác động đến các giao dịch kinh doanh đang diễn ra thì cho phép giữ nguyên GLN. Địa điểm số và
mục tiêu được liên kết với nhau về bản chất và vì thế không thể có một sự thay đổi (chính) hoàn toàn về
mục tiêu của địa điểm số
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Không cần phải thông báo về sự thay đổi cho các bên thương mại tiếp tục tương tác với địa điểm số. Đối
với các bên thương mại tương tác với địa điểm số lần đầu thì sẽ coi GLN là mới.
Ví dụ

Các quy tắc liên quan
1.1.4 Phân định địa điểm số
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

5.2.2

Thay đổi địa chỉ mạng (có được từ GLN)

Trong một số trường hợp, GLN được sử dụng như là chìa khóa để lấy lại địa chỉ mạng từ một siêu kho dữ
liệu. Trong trường hợp đó, khi thay đổi địa chỉ mạng thì phải thay đổi GLN liên quan.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☐ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Việc yêu cầu các bên thương mại với GLN mới là cách thức tốt để đảm bảo lấy lại địa chỉ mạng mới.
Ví dụ
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Các quy tắc liên quan
1.1.4 Phân định địa điểm số
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

5.2.3

Thay đổi phần cứng hoặc phần mềm tại một địa điểm số

Nếu thay đổi phần cứng hoặc phần mềm tại một địa điểm số thì có thể duy trì vẫn cùng GLN đó.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Mặc dù các bên thương mại có thể phải chịu thay đổi về giao diện như là kết quả của sự thay đổi nhưng
vai trò thực vẫn không thay đổi.
Ví dụ

Các quy tắc liên quan
1.1.4 Phân định địa điểm số
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

5.2.4

Thay đổi tình trạng của hệ thống (thử nghiệm/ sản xuất)

Khi thay đổi tình trạng của hệ thống tại một địa điểm số, ví dụ từ thử nghiệm sang sản xuất, thì phải cấp
GLN mới.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☒ GLN mới ☒ Cùng GLN ☐ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Điều quan trọng là các bên thương mại phải có khả năng phân biệt các cuộc truyền thông về môi trường
sản xuất và thử nghiệm hệ thống. Có thể hoàn thiện việc phân biệt này bằng cách sử dụng GLN khác
hoặc bằng cách gắn thêm cờ báo thử vào gói tin (cho phép sử dụng cùng GLN cho môi trường thử
nghiệm và sản xuất).
Chú thích
Có một cách thức khác để thể hiện quy tắc này là: Phải cấp các GLN riêng cho các môi trường khác
nhau của hệ thống
Ví dụ
Ví dụ 1
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Áp dụng các GLN khác nhau cho thử nghiệm và sản xuất.
Ví dụ 2

Sử dụng cùng một GLN cho thử nghiệm và sản xuất. Dấu hiệu cờ trong gói tin đảm bảo định tuyến
chính xác đến đúng môi trường của hệ thống.
Các quy tắc liên quan
1.1.4 Phân định địa điểm số
1.3.3 GLN phân định nhiều loại địa điểm: Tác động của sự thay đổi địa điểm.
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

5.3

Hủy bỏ địa điểm số

5.3.1

GLN của địa điểm số đã hủy bỏ
Có thể hủy bỏ địa điểm số trong suốt thời gian hoạt động của công ty. Trong trường hợp này phải ngừng
hoạt động GLN của địa điểm số đó.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☐ Cùng GLN ☒ Ngừng hoạt động GLN
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Phân tách suy luận
Việc sử dụng lại GLN của địa điểm số đã hủy bỏ có thể gây ra nhầm lẫn với các bên thương
mại.
Ví dụ

Các quy tắc liên quan
1.3.4 GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự chấm dứt hoạt động đối với một địa điểm
Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có

5.3.2

GLN của các địa điểm số sẽ được sát nhập
Trong trường hợp sát nhập hai hoặc nhiều địa điểm số, có thể giữ lại một trong số các GLN đang có
để phân định toàn bộ địa điểm số sau sát nhập. Phải ngừng hoạt động các địa điểm số khác hiện
không sử dụng GLN nữa.
Quy tắc
Quy tắc hành động: ☐ GLN mới ☒ Cùng GLN ☒ Ngừng hoạt động GLN
Phân tách suy luận
Vì một trong số các địa điểm số vẫn duy trì hoạt động nên không cần thông báo cho các bên
thương mại tiếp tục tương tác với địa điểm số đó về sự thay đổi.
Ví dụ

Hệ thống ERP chiếm lấy chức năng của hệ thống các tài khoản có thể thanh toán (Accounts payable
- A/P).
Các quy tắc liên quan
1.3.4 GLN phân định nhiều loại địa điểm: tác động của sự chấm dứt hoạt động đối với một địa điểm
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Các quy tắc tương đương trong phiên bản trước
Không có
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A

Liên kết với các ấn phẩm trước
Lần xuất bản trước (2015)

Lần xuất bản này

1.

(cũ) Các quy tắc chung

Lập nhóm

1.1. (cũ) Vị trí (điểm truy cập)

1.1.3 Phân định địa điểm tự nhiên

1.2. (cũ) Thay đổi tình trạng pháp nhân do sát
nhập hay mua lại từng phần

Có trong tài liệu quy định kĩ thuật chung phần 1.6.

1.3. (cũ) Thay đổi tình trạng pháp nhân do sát
nhập hay mua lại toàn phần

Có trong tài liệu quy định kĩ thuật chung phần 1.6.

1.4. (cũ) Bên thương mại mới

Quy tắc được bỏ.

(cũ) Tạo địa điểm mới

Lập nhóm

2.1. (cũ) Mua/ tạo/ sử dụng địa điểm mới

2.1.1 Phân định thực thể pháp nhân mới

2.

4.1.1 Phân định địa chỉ tự nhiên mới
2.2. (cũ) Thêm hoạt động- trụ sở

3.1.1 Phân định new chức năng
4.1.1 Phân định địa chỉ tự nhiên mới
4.1.2 Tách địa điểm tự nhiên

3.

(cũ) Thay đổi nhỏ đối với địa điểm đang có

Lập nhóm

3.1. (cũ) Thay đổi tên công ty

2.2.2 Thay đổi tên pháp nhân

3.2. (cũ) Thay đổi nhỏ về địa chỉ của địa
điểm tự nhiên.

Lập nhóm

3.2.1. (cũ) Thay đổi mã bưu điện, tên thành
phố/ thị trấn, tên đường phố, ngoại
trừ địa điểm tự nhiên

4.2.2 Thay đổi địa chỉ đô thị mà không thay đổi
địa chỉ tự nhiên

3.2.2. (cũ) Thay đổi địa điểm pháp nhân
cũng là địa điểm tự nhiên

1.3.3 GLN phân định nhiều loại địa điểm: Tác
động của sự thay đổi về địa điểm

3.2.3. (cũ) Thay đổi nhỏ về địa chỉ của địa
điểm tự nhiên (chuyển đến tầng khác
trong phạm vi một tòa nhà, chuyển đến
tòa nhà khác trong phạm vị cùng một
nơi)

Quy tắc được bỏ

3.3. (cũ) Tái định cư thực thể pháp nhân

2.2.1 Khi Thay đổi khuôn khổ pháp nhân
2.2.3 Tái định cư thực thể pháp nhân

3.4. (cũ) Định tuyến giao hàng

Quy tắc được bỏ, là thông tin giao dịch

3.5. (cũ) Thay đổi thông tin liên hệ.

2.2.5 Thay đổi địa chỉ liên hệ của thực thể pháp
nhân
3.2.2 Thay đổi địa chỉ liên hệ về chức năng

3.6. (cũ) Sửa thuật ngữ về giao nhận và vận
chuyển

Quy tắc được bỏ, là thông tin giao dịch

3.7. (cũ) Thay đổi quy định kĩ thuật của cơ sở

Quy tắc được bỏ, là dữ liệu chủ hoặc thông
tin giao dịch

3.8. (cũ) Thay đổi điều kiện lịch giao hàng
conditions
3.9. (cũ) Thay đổi hồ sơ quản lý việc lập kế hoạch

Quy tắc được bỏ, là thông tin giao dịch

3.10.(cũ) Thay đổi thông tin tài chính

Lập nhóm

Quy tắc được bỏ, là thông tin giao dịch

3.10.1. (cũ) Thay đổi điều kiện thanh toán

Quy tắc được bỏ, là thông tin giao dịch

3.10.2. (cũ) Thay đổi phí trợ cấp

Quy tắc được bỏ, là thông tin giao dịch

3.10.3. (cũ) Thay đổi thông tin tổ chức tài
chính

3.2.4 Thay đổi thông tin tài khoản

3.11.(cũ) Thay đổi nhỏ về bên/ địa điểm không tác
động đến các bên thương mại hoặc yêu cầu
về xác định nguồn gốc

1.1.1 Phân định thực thể pháp nhân
1.1.2 Phân định chức năng
1.1.3 Phân định địa điểm tự nhiên
1.2.1 Phân định địa điểm tự nhiên phụ
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Tiêu chuẩn (bản có thể in) về các quy tắc cấp GLN của GS1

Lần xuất bản trước (2015)

Lần xuất bản này

4.

(cũ) Thay đổi chính về địa điểm hiện hành

Lập nhóm

4.1. (cũ) Thay đổi chính về điểm truy cập địa
điểm

Lập nhóm

4.1.1. (cũ) Thay đổi địa chỉ tự nhiên

4.2.1 Thay đổi địa chỉ truy cập địa điểm

4.1.2. (cũ) Thay đổi địa điểm pháp nhân (ví
dụ mã bưu điện, địa chỉ đường phố,
thành phố) không phải là địa điểm tự
nhiên

2.2.3 Tái định cư thực thể pháp nhân

4.1.3. (cũ) Thay đổi chính về điểm truy cập địa
điểm (VD: chuyển đến địa điểm mới
ngoài tòa nhà hay vùng hiện có)

4.2.1 Thay đổi địa chỉ truy cập địa điểm

4.2. (cũ) Quá trình định tuyến giao hàng

Quy tắc được bỏ

4.3. (cũ) Địa điểm được tách và một phần địa điểm được
cho thuê hoặc nhượng quyền cho thực thể pháp nhân
khác

Lập nhóm

4.3.1. (cũ) Địa điểm được tách và một phần địa
điểm được thực thể pháp nhân khác thuê

4.1.2 Tách Địa điểm tự nhiên

4.3.2. (cũ) Địa điểm được tách và một phần địa điểm
được chủ thương hiệu GLN sử dụng

4.1.2 Tách Địa điểm tự nhiên

4.4. (cũ) Thay đổi thực thể pháp nhân cho thuê
(nhượng quyền) các cơ sở của bên thứ ba

4.1.1 Phân định địa chỉ tự nhiên mới

4.5. (cũ) Thay đổi chính về bên/ địa điểm tác
động đến các bên thương mại và/ hoặc các
yêu cầu về xác định nguồn gốc

1.1.1 Phân định thực thể pháp nhân
1.1.2 Phân định chức năng
1.1.3 Phân định địa điểm tự nhiên
1.2.1 Phân định địa điểm tự nhiên phụ
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