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Chú thích: Tất cả các hình ảnh trong tài liêụ này chi ̉mang tính minh hoạ. 
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4.2.1 Vâṭ phẩm có thương hiêụ ........................................................................................................10 
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1.     Phaṃ vi áp duṇg & bối cảnh 

Sự phân điṇh đơn nhất cung cấp môṭ cơ hôị để phân biêṭ, ở daṇg máy có thể đoc̣, sự 

phân điṇh đơn nhất của môṭ vâṭ phẩm. Thông tin đó nhanh chóng trở thành điều tiên 

quyết, khi kết nối với số lô của vâṭ phẩm (hoăc̣ số xê-ri đơn nhất) & ngày hết haṇ, để 

truy tim̀ nguồn gốc của tất cả các sản phẩm về y tế từ khâu sản xuất đến khi vâṇ 

chuyển tới bêṇh nhân (điểm chăm sóc). Hướng dẫn tự nguyêṇ này do Nhóm người sử 

duṇg Healthcare GS1 xây dựng, vi ̀vâỵ, bất cứ khi nào & ở đâu có yêu cầu về sự phân 

điṇh sản phẩm thi ̀ ở đó sẽ có sự thống nhất sử duṇg cùng môṭ cấu trúc dữ liêụ trên 

phaṃ vi toàn cầu. Tài liêụ này còn đề câp̣ đến các yêu cầu riêng taị điểm bán lẻ (Point 

 of  Sale - POS), điều quan troṇg đối với các vâṭ phẩm chăm sóc sức khỏe không cần 

kê đơn. 

Nhóm người sử duṇg Healthcare GS1 đang xây dựng, quảng bá và thực hiêṇ các tiêu 

chuẩn của ngành công nghiêp̣ toàn cầu về các giải pháp để ngăn ngừa sai lỗi, các sản 

phẩm giả maọ và cải tiến tińh hiêụ quả của chuỗi cung ứng thông suốt ngành công 

nghiêp̣ healthcare. Troṇg tâm đầu tiên là về dược phẩm & các thiết bi ̣y tế và vi ̀vâỵ tài 

liêụ này nêu các triǹh bày hiêṇ thời có liên quan. Trong khi các nguyên tắc và vi ́ du ̣

đưa ra là có thể áp duṇg được đối với toàn bô ̣ liñh vực healthcare, thi ̀chúng tôi luôn 

câp̣ nhâṭ và tiếp tuc̣ xây dựng tài liêụ để đảm bảo có thể đưa vào các vi ́du ̣đăc̣ thù 

như là về sức khỏe của đôṇg vâṭ, các sản phẩm nha khoa.v.v. Nếu baṇ ở môṭ liñh vực 

nào đó thấy cần cung cấp thêm nôị dung hay bổ sung cho tài liêụ này thi ̀hãy liên hê ̣

với Nhóm người sử duṇg Healthcare GS1.     

Chú ý: website của Nhóm người sử duṇg Healthcare GS1 (http://www.gs1.org/healthcare) 

luôn được câp̣ nhâṭ. 

2.     Giới thiêụ về GTIN trong Healthcare 

 2.1.     Điṇh nghiã về GTIN 

Mã số toàn cầu phân điṇh thương phẩm (Global  Trade  Item  Number™  -  GTIN™) 

được sử duṇg để phân điṇh đơn nhất các thương phẩm trên phaṃ vi toàn cầu. GTIN 

có thể gồm 8, 12, 13 hay 14 chữ số. Cấu trúc dữ liêụ của chúng yêu cầu trường gồm 

14 chữ số và tất cả các phần mềm xử lý GTIN phải cho phép đô ̣dài gồm 14 chữ số. 

 Thương phẩm là bất ki ̀vâṭ phẩm nào (sản phẩm hay dic̣h vu)̣ cần phải truy tìm thông 

tin định trước về nó và có thể đã được định giá, đặt hàng hoặc báo giá ở bất kỳ điểm 

nào trong chuỗi cung ứng. Điṇh nghiã này bao gồm cả các vâṭ phẩm riêng cũng như 

tất cả các cấu hiǹh khác nhau trong các loaị bao gói khác nhau của chúng 
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 4 

 2.1.1.     GTIN trong Healthcare 

GTIN phân điṇh đơn nhất vâṭ phẩm được kinh doanh (dược phẩm, thiết bi ̣ y tế, v.v.) 

trong chuỗi cung ứng. Tińh hợp nhất của mã số này trong suốt vòng đời của vâṭ phẩm 

là chià khóa để duy tri ̀ tińh đơn nhất cho nhà sản xuất, nhà bán buôn, nhà phân phối, 

bêṇh viêṇ, các cơ quan làm luâṭ và các cổ đông ở chuỗi cung ứng khác. Mỗi thay đổi về 

khiá caṇh, đăc̣ tińh, biến thể hay hiǹh thức của thương phẩm đều có thể yêu cầu cấp 

laị GTIN mới. 

Chủ nhãn hàng hóa nắm giữ quy điṇh ki ̃thuâṭ về vâṭ phẩm healthcare phải cấp chińh 

xác và duy tri ̀các GTIN của ho ̣để taọ thuâṇ lợi cho moị bên thương maị phân biêṭ sản 

phẩm môṭ cách hiêụ quả theo quy điṇh, theo chuỗi cung ứng và vi ̀ sự an toàn của 

bêṇh nhân liên quan. 

Tài liêụ này dựa vào Các quy điṇh cấp GTIN www.gs1.org/gtinrules và đã được chin̉h 

sửa cho phù hợp với nhu cầu của Healthcare. Trong khi tất cả các tiêu chuẩn GS1 là tự 

nguyêṇ thi ̀các quy tắc trong tài liêụ này nhằm để điṇh hướng thực hiêṇ nhất quán trong 

côṇg đồng Healthcare trên phaṃ vi toàn cầu. 

Chú ý: Các quy điṇh của điạ phương, của liên bang hay của quốc gia có thể áp duṇg và sẽ ưu 

tiên hướng dẫn tự nguyêṇ này. Ví du,̣ môṭ vài quy điṇh về healthcare có thể yêu cầu hay haṇ 

chế sử duṇg GTIN trong phaṃ vi quyền lực của ho.̣ 

 2.1.2.     Cấu trúc của GTIN 

Sau khi gia nhâp̣ GS1 Viêṭ Nam, tổ chức sẽ nhâṇ được Mã doanh nghiêp̣ GS1 và tài 

liêụ về viêc̣ cấp GTIN như thế nào cho sản phẩm của miǹh. Có 10 bước để taọ GTIN 

được nêu chi tiết taị http://www.gs1vn.org.vn/default.aspx?portalid=17&tabid=496. 

Măc̣ dù GTIN có cấu trúc quản tri ̣để đảm bảo chúng là đơn nhất, phải coi GTIN là các 

mã số không mang tińh hàm ý. Điều này có nghiã là phải luôn ghi laị và xử lý GTIN ở 

traṇg thái toàn veṇ của chúng, không có phần nào của GTIN liên quan đến bất ki ̀sự 

phân loaị hay sự truyền đaṭ thông tin nào. 

Chú ý: Daṇg GTIN này được dùng trong các giao dic̣h kinh doanh, đăc̣ biêṭ trong eCom (ví du ̣

đơn đăṭ hàng/ báo giá/ catalô điêṇ tử .v.v.). Hình 2-1 nêu cấu trúc của GTIN-13 

Hình 2-1 Vi ́du ̣về GTIN-13 

        Mã doanh nghiêp̣  GS1                   Số tham chiếu vâṭ phẩm  Số kiểm tra 

N1   N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10    N11   N12  N13 
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 Mã doanh nghiêp̣ GS1  

 ■      Mã doanh nghiêp̣ GS1 bao gồm Mã quốc gia GS1 và Mã phân điṇh doanh 

nghiêp̣ do GS1 Viêṭ Nam cấp. Nói chung, nó bao gồm từ 6 đến 10 chữ số tùy thuôc̣ 

vào nhu cầu về quy ̃số của công ty. 

■      Hai hay ba chữ số đầu N1, N2, N3 là mã quốc gia do GS1 cấp cho GS1 điạ 

phương. Nó không có nghiã là vâṭ phẩm được sản xuất hay phân phối taị nước đã 

được cấp mã quốc gia đó. Số phân điṇh doanh nghiêp̣ đứng sau mã quốc gia GS1 

do GS1 điạ phương cấp. 

 Số tham chiếu vâṭ phẩm 

 ■      Số tham chiếu vâṭ phẩm là môṭ thành phần của GTIN do người chủ mã doanh 

nghiêp̣ GS1 hay mã doanh nghiêp̣ UPC cấp để taọ ra môṭ GTIN đơn nhất và là môṭ 

mã số không mang tińh hàm ý, tức là các chữ số riêng trong GTIN không liên quan 

đến bất ki ̀sự phân loaị hay truyền tải thông tin đăc̣ thù nào. Cách đơn giản nhất để 

cấp số tham chiếu vâṭ phẩm là cấp lần lượt, vi ́du ̣001, 002, 003 .v.v 

Số kiểm tra 

 ■      Số kiểm tra là chữ số cuối cùng. Nó được tińh từ tất cả các chữ số khác trong 

GTIN. 

Hình 2-2 Vi ́du ̣về GTIN-14 (Cấu trúc dữ liêụ GTIN-14) 

Số chi ̉
phương án 

        GTIN của vâṭ phẩm được chứa bên trong 

(chưa tińh số kiểm tra) 

 Số kiểm tra 

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

 Số chỉ phương án 

 ■      Số chi ̉phương án chi ̉được dùng trong cấu trúc dữ liêụ GTIN-14. Nó lấy giá tri ̣

từ 1 đến 8 (xem Chú thićh 1 dưới đây) và được dùng cho các cấp bao gói cao hơn 

hay thấp hơn (xem phần 4.4, cấp bao gói). Cách đơn giản nhất để cấp số tham chiếu 

vâṭ phẩm là cấp lần lượt 1, 2, 3 .v.v. cho mỗi nhóm đơn vi ̣thương maị.  

Môṭ nhóm thương phẩm đồng nhất là môṭ nhóm chuẩn và ổn điṇh các thương phẩm 

giống hêṭ nhau.Nhà sản xuất hay nhà phân phối có thể cấp GTIN-13 hay GTIN-12 đơn 

nhất cho mỗi nhóm hay cấp môṭ GTIN-14 đơn nhất với các số chi ̉phương án từ 1 đến 

8. GTIN-14 kết hợp với GTIN của thương phẩm (đã bỏ số kiểm tra) được đựng bên 

trong mỗi nhóm. Số kiểm tra của GTIN-14 sau đó sẽ được tính. 
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Số chi ̉phương án không có hàm ý gi.̀ Các chữ số này không phải dùng theo thứ tự 

mà trong vài trường hợp không cần sử duṇg chúng. Cấu trúc GTIN-14 cho các nhóm 

thương phẩm chuẩn taọ ra quy ̃số bổ sung. Số chi ̉phương án có thể được sử duṇg 

laị.  

Chú thích 1: Số 9 được dành riêng cho các vâṭ phẩm có số đo thay đổi. Điều này ít găp̣ trong 

Healthcare nhưng vẫn có như khí tê dùng trong phẫu thuâṭ. Lượng khí dùng cho mỗi lần phẫu 

thuâṭ là thay đổi nhưng vẫn có thể điṇh giá, đăṭ hàng hay báo giá theo điṇh lượng điṇh trước (ví 

du ̣m3) khi vâṇ chuyển đến bêṇh viêṇ. 

Số chi ̉phương án là chữ số có giá tri ̣từ 1 đến 8. Nó được cấp theo yêu cầu của công ty thiết 

kế số phân điṇh này. Nó có thể đưa ra 8 số phân điṇh GTIN-14 riêng rẽ để phân điṇh các 

nhóm thương phẩm.  

GTIN loaị 8-, 12- hay 13 chữ số trên các thương phẩm được đựng bên trong phải luôn là môṭ 

trong các cấp bao gói liên quan được chứa đựng, thường là cấp thấp nhất. GTIN cho phân 

phối haṇ chế không được dùng trong chuỗi yếu tố này.  

2.2. Vâṭ phẩm Healthcare (điṇh nghiã) 

Các điṇh nghiã hợp pháp về các vâṭ phẩm healthcare sẽ khác nhau giữa các nước 

(xem Phần 3, Các quy điṇh). Trong thực tế, các điṇh nghiã hợp pháp về thuốc đơn 

giản là ”chất được chińh thức thừa nhâṇ bởi môṭ thực thể pháp lý”. Vi ̀vâỵ, phần này 

tâp̣ trung vào môṭ sự miêu tả chung toàn cầu.  

2.2.1. Dược phẩm 

2.2.1.1.  Không cần kê đơn (OTC) 

OTC là môṭ loaị dược phẩm mà viêc̣ phân phối hay quản tri ̣nó không yêu cầu giấy 

phép về dược. Thường thi ̀nó có thể được người tiêu dùng sử duṇg theo ý và trách 

nhiêṃ riêng của ho ̣để phòng ngừa, chữa bêṇh hay điều tri ̣các triêụ chứng hay bêṇh 

nhe.̣ Viêc̣ sử duṇg chúng, theo hiǹh thức, điều kiêṇ và liều đã được phép phải an toàn 

cho người dùng.  

Điṇh nghiã này bao gồm cả các vâṭ phẩm healthcare, thuốc và thiết bi ̣y tế không yêu 

cầu đơn thuốc hay sự can thiêp̣ y hoc̣ trực tiếp. Các vi ́du ̣điển hiǹh là băng bông, bô ̣

duṇg cu ̣trợ giúp viêc̣ sơ cứu, nước súc miêṇg, thuốc giảm đau nhe ̣.v.v.  

2.2.1.2.  Đơn thuốc (Rx) 

Sản phẩm theo đơn thuốc (thường được đề câp̣ đến như là dược phẩm) (Rx) là thuốc 

hay sản phẩm đăc̣ biêṭ dùng để chữa bêṇh yêu cầu phải có đơn thuốc hay sự can 
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 7 

thiêp̣ y hoc̣ trực tiếp. Các vi ́ du ̣điển hiǹh là băng bông đã tẩm thuốc, thuốc chống 

đau, thuốc tiêm v.v. và thường có thể chi ̉có được theo đơn thuốc từ môṭ bác sy ̃đa 

khoa chăm sóc sức khỏe phù hợp. 

2.2.1.3 Dược phẩm của bêṇh viêṇ 

Dược phẩm của bêṇh viêṇ là sản phẩm phải do bêṇh viêṇ làm ra để sử duṇg nôị bô ̣

hay liên bêṇh viêṇ, vi ̀thế nó không được (hay sẽ không tiếp tuc̣ được) bán bởi công 

ty dược cung cấp nguyên vâṭ liêụ thô. Các sản phẩm này có thể tương ứng với danh 

muc̣ Rx hay OTC. Trong moị trường hợp, chúng phải được phân điṇh rõ ràng từ khâu 

sản xuất đến khâu dùng cho bêṇh nhân.  

2.2.2. Thiết bi ̣y tế 

Thiết bi ̣y tế là bất ki ̀thiết bi,̣ bô ̣duṇg cu ̣dùng trong khoa hoc̣, máy móc, thiết bi,̣ mô 

cấy, thuốc thử hay máy đo nhiêṭ, phần mềm, vâṭ liêụ hay vâṭ phẩm giống hoăc̣ có liên 

quan khác, theo chủ điṇh của nhà sản xuất để dùng, môṭ miǹh hay có kết hợp, cho 

con người vi ̀môṭ hoăc̣ nhiều muc̣ đićh cu ̣thể về  

■  chẩn đoán, phòng ngừa, kiểm soát, điều tri ̣hay làm thuyên giảm bêṇh tâṭ  

■  chẩn đoán, kiểm soát, điều tri,̣ làm thuyên giảm hay dưỡng thương    

■  nghiên cứu, thay thế, thay đổi hay hỗ trợ quá triǹh mổ hay sinh lý hoc̣    

■  hỗ trợ hay duy tri ̀cuôc̣ sống 

■  kiểm soát sự thu ̣thai 

■  tẩy uế thiết bi ̣y tế 

■  các muc̣ đićh cung cấp thông tin về y hoc̣ theo các biêṇ pháp kiểm tra mẫu lấy từ 

cơ thể người và không đaṭ được hành đôṇg chủ điṇh lúc đầu trong hay trên cơ thể 

người bằng các biêṇ pháp dược lý, miễn dic̣h hoc̣ hay chuyển hóa, nhưng những biêṇ 

pháp như vâỵ có thể hỗ trợ các mẫu đó về măṭ chức năng 

2.3. Yêu cầu về dữ liêụ trong Healthcare 

2.3.1. Mã số toàn cầu phân điṇh thương phẩm (GTIN) 

Bằng viêc̣ gia nhâp̣ GS1 điạ phương, tổ chức sẽ nhâṇ được Mã doanh nghiêp̣ GS1 

cho phép tổ chức có khả năng taọ các GTIN và truy câp̣ các tiêu chuẩn GS1. Hê ̣

thống GS1 được thiết kế cho moị ngành công nghiêp̣ hay bất ki ̀bô ̣phâṇ nào thuôc̣ 

liñh vực công côṇg sử duṇg, vi ̀thế tổ chức có thể choṇ cấp GTIN bằng cách sử duṇg 

Mã doanh nghiêp̣ GS1 từ GS1 taị điạ phương đã choṇ. Tuy nhiên, có môṭ vài quy 
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điṇh áp đăṭ các yêu cầu bắt buôc̣ taị điạ phương về viêc̣ sử duṇg GTIN trong phaṃ vi 

quyền lực pháp lý có thể được thực thi (xem phần 3, các Quy điṇh) 

Các thuôc̣ tińh như số lô, ngày hết haṇ, số xê-ri.v.v. sẽ thêm giá tri ̣cho sản phẩm khi 

được kết hợp với GTIN được mã hóa vào mã vac̣h GS1 bằng cách sử duṇg các số 

phân điṇh ứng duṇg (AI) của GS1. Viêc̣ sử duṇg chúng sẽ taọ thuâṇ lợi cho hê ̣thống 

theo vết và truy tim̀ nguồn gốc & có thể góp phần nâng cao sự an toàn cho bêṇh 

nhân. Để biết thêm thông tin, hay tham khảo các hướng dẫn chung taị  

http://www.gs1.org/healthcare. 

Trong phaṃ vi hê ̣thống GS1, chi ̉các thuôc̣ tińh sau mới được dùng cùng GTIN   

2.3.1.1.  Số lô 

Số lô (AI (10)) thường được cấp taị điểm sản xuất, vi ́du,̣ số lô sản xuất, số ca kiṕ, số 

máy, thời gian hay mã sản xuất nôị bô.̣ Dữ liêụ daṇg chữ và số với đô ̣dài thay đổi 

đến 20 ki ́tự chữ và số. 

2.3.1.2.  Ngày hết haṇ 

Ngày hết haṇ (AI(17)) thường được đề câp̣ đến như là ngày hết haṇ hay số ngày tối 

đa có thể sử duṇg và chi ̉ rõ giới haṇ thời gian có thể tiêu thu ̣hay sử duṇg của sản 

phẩm (vi ́ du,̣ đối với dược phẩm, nó sẽ chi ̉ rõ khả năng có rủi ro về sức khỏe môṭ 

cách gián tiếp nguyên nhân từ tińh vô hiêụ quả của sản phẩm sau ngày hết haṇ). 

Ngày hết haṇ được mã hóa ở đô ̣dài cố điṇh gồm 6 ki ́ tự số với cấu trúc YYMMDD 

trong đó: 

■  YY = số chi ̉hàng chuc̣ và hàng đơn vi ̣của năm (vi ́du ̣2003 = 03). 

■  MM = số chi ̉tháng (vi ́du,̣ tháng giêng = 01). 

■  DD = số chi ̉ngày trong tháng tương ứng (vi ́du,̣ ngày thứ hai = 02). 

Ngày và giờ hết haṇ cũng có thể được thể hiêṇ (AI(7003)). Cấu trúc này chi ̉dùng khi 

giờ chińh xác hết haṇ là điều quan troṇg đối với bêṇh nhân. 

2.3.2.  Số xê-ri 

Số xê-ri (AI(21)) được sử duṇg môṭ cách điển hiǹh trên các thiết bi ̣y tế cần theo vết và 

truy tim̀ nguồn gốc từng cái môṭ (vi ́du ̣ghế lăn, máy điều hòa nhip̣ tim, máy quét MRI). 

3.  Các quy điṇh 

Ngành công nghiêp̣ healthcare được quy điṇh ở mức đô ̣cao và các công ty được yêu 

cầu phải đáp ứng các quy điṇh của quốc gia/ liên bang và/ hoăc̣ điạ phương. 
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 9 

Hướng dẫn này đã được xây dựng như môṭ tiêu chuẩn toàn cầu để trợ giúp các công ty 

đáp ứng được yêu cầu chińh của viêc̣ phân điṇh sản phẩm (thâṃ tri ́còn là công cu ̣taọ 

thuâṇ lợi cho viêc̣ mã hóa lô và ngày hết haṇ).  

Nhóm người sử duṇg Healthcare GS1 có môṭ miền về quy điṇh taị  

http://www.gs1.org/healthcare. Nhóm người sử duṇg Healthcare GS1 ủng hô ̣viêc̣ sử duṇg 

tiêu chuẩn hóa toàn cầu để trợ giúp đaṭ được tính phù hợp với các yêu cầu về quy điṇh 

của tất cả các nước. Tuy nhiên, cần nhấn maṇh rằng các quy điṇh của quốc gia/ liên bang 

hay điạ phương có thể áp duṇg và ưu tiên hàng đầu trước tiêu chuẩn của  GS1. 

4. Cấp mã số 

4.1 Quy tắc chung 

Mã số toàn cầu phân điṇh thương phẩm GTIN được dùng để phân điṇh bất ki ̀vâṭ phẩm 

nào cần lấy ra thông tin điṇh trước và có thể đã được điṇh giá hay đăṭ hàng hay báo 

giá taị bất ki ̀điểm nào trong chuỗi cung ứng. Thông thường, GTIN áp duṇg cho cấp 

bao gói thấp nhất cũng như các cấp bao gói cao hơn. 

Cần có môṭ  GTIN riêng bất cứ khi vào các đăc̣ tińh điṇh trước về vâṭ phẩm bi ̣khác đi 

theo moị cách thức liên quan đến quá triǹh thương maị. Quy tắc này được làm rõ qua 

hiǹh vẽ dưới đây khi hai sản phẩm có các thành phần và tên thương hiêụ giống nhau 

nhưng laị yêu cầu các GTIN khác nhau vi ̀ môṭ sản phẩm có thể được bán khắp nơi 

trong khi sản phẩm kia yêu cầu dược si ̃phân phối (bởi viêc̣ sử duṇg là theo dự điṇh) 

Hình 4-1 Vi ́du ̣về thay đổi của sản phẩm dẫn đến viêc̣ cấp GTIN mới 

 

 

 

 

 

Nguyên tắc của hướng dẫn này là nếu có bất ki ̀sự thay đổi quan troṇg nào và cần 

phân biêṭ môṭ sản phẩm mới khỏi sản phẩm cũ và theo đó mà sử duṇg, thi ̀phải cấp 

môṭ GTIN mới. Tài liêụ này nhằm vào viêc̣ xác điṇh ý nghiã toàn cầu của sự thay đổi 

quan troṇg là gi ̀trong healthcare theo cách đưa ra các vi ́du.̣ 
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4.2 Trách nhiêṃ 

4.2.1 Vâṭ phẩm có thương hiêụ 

Chủ thương hiêụ, tổ chức làm chủ các quy điṇh ki ̃ thuâṭ về thương phẩm, không tińh 

đến viêc̣ sản phẩm do ai sản xuất và được sản xuất ở đâu, chiụ trách nhiêṃ cấp GTIN. 

Bằng viêc̣ gia nhâp̣ GS1 ở điạ phương, tổ chức sẽ nhâṇ được Mã doanh nghiêp̣ GS1, 

mã này thuôc̣ toàn quyền sử duṇg của tổ chức. Không được bán, nhượng laị hay tăṇg 

tổng thể hay môṭ phần Mã doanh nghiêp̣ GS1 cho tổ chức khác sử duṇg.  

Tổ chức làm chủ sản phẩm và đáp ứng quy điṇh chiụ trách nhiêṃ cấp GTIN. Đối với 

các vâṭ phẩm healthcare, thông thường, các cơ quan chức năng của quốc gia sẽ yêu 

cầu đê ̣ triǹh bản mô tả sản phẩm từ môṭ thực thể hợp pháp trong phaṃ vi quyền lực 

pháp lý có thể được thực thi của cơ quan chức năng đó. Sự sắp đăṭ như vâỵ không gây 

ảnh hưởng trực tiếp đến viêc̣ cấp GTIN nhưng cần phải được nêu rõ qua các thỏa 

thuâṇ trong hợp đồng thông thường (vi ́du ̣nhà phân phối đã được cấp phép, công ty 

con, nhà bán buôn.v.v.). 

Chủ thương hiêụ chi ̉có thể chiụ trách nhiêṃ đối với viêc̣ cấp GTIN đến khi vâṭ phẩm 

rời khỏi tầm kiểm soát của ho.̣ Vi ́du,̣ môṭ thiết bi ̣y tế phức tap̣ có thể được cấu hiǹh laị 

(vi ́du ̣ngôn ngữ mới, câp̣ nhâṭ phần mềm.v.v.). Những cấu hiǹh theo từng khách hàng 

như vâỵ không thể ảnh hưởng đến viêc̣ cấp GTIN. 

 4.3 Hướng dẫn cấp GTIN 

4.3.1 Các đăc̣ tính điṇh trước 

Măc̣ dù danh sách dưới đây chưa nêu hết moị khiá caṇh nhưng các đăc̣ tińh điṇh trước 

của vâṭ phẩm sẽ là: 

+ Tên sản phẩm, chủ sản phẩm, mô tả sản phẩm 

+ Công thức (thành phần tićh cực) 

+ Nồng đô ̣

+ Liều dùng 

+ Troṇg lượng tiṇh (khối lượng, dung lượng hay kićh thước khác tác đôṇg đến ngành 

thương maị) 

+ Cấu hiǹh bao gói 

+ Hiǹh thức, sự phù hợp hay chức năng 
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+ Đối với các nhóm, số vâṭ phẩm yếu tố có trong nhóm và các phần phu ̣ của chúng 

trong các đơn vi ̣ bao gói phu,̣ đăc̣ tińh tự nhiên của nhóm (carton, pa-let, pa-let hiǹh 

hôp̣, pa-let hiǹh phẳng .v.v.) 

Môṭ sự thay đổi về bất ki ̀các yếu tố cơ bản nào hiǹh thành nên đăc̣ tińh của thương 

phẩm thường sẽ dẫn đến viêc̣ thay đổi GTIN. 

4.3.2 Thời gian dùng laị GTIN 

Không được sử duṇg laị GTIN đã cấp cho môṭ thương phẩm lỗi thời cho môṭ thương 

phẩm khác sau it́ nhất 48 tháng: 

+ sau ngày hết haṇ của các thương phẩm gốc cuối cùng có mã số đó 

Hoăc̣  

+ khi không có ngày hết haṇ, sau khi cung cấp cho khách hàng các thương phẩm gốc 

cuối cùng có mã số đó. 

Chủ thương hiêụ phải cân nhắc môṭ khoảng thời gian dài hơn tùy vào loaị sản phẩm 

và/ hoăc̣ bất ki ̀ giản đồ quy phaṃ nào. Các loaị thuốc theo đơn, mô cấy và các vâṭ 

phẩm có đô ̣rủi ro cao yêu cầu tổ chức cấp số phải tiến hành các bước đảm bảo không 

cấp laị GTIN đã công bố sau khoảng thời gian dài hơn vòng đời của sản phẩm hoăc̣ 

sau khi kết thúc điều tri ̣để taọ thuâṇ lợi cho tińh hợp nhất của sự phân tićh thống kê 

hay viêc̣ báo cáo sử duṇg. 

4.3.3 Hàng đã điṇh giá 

Không khuyến khićh viêc̣ điṇh giá trước vi ̀thực tế trong thương maị điều này sẽ gây ra 

sự phức tap̣ cho viêc̣ duy tri ̀cả vòng đời của thương phẩm suốt chuỗi cung ứng. Tuy 

nhiên, viêc̣ điṇh giá trước có thể là yêu cầu bắt buôc̣ từ các cơ quan chức năng, vi ̀vâỵ 

nếu gán giá bán cho khách hàng lên vâṭ phẩm thi ̀phải thay đổi GTIN khi thay đổi giá 

vâṭ phẩm. 

4.3.4 Thay đổi của thương phẩm 

Thay đổi của thương phẩm là bất ki ̀thay đổi hay cải tiến nào trong suốt vòng đời của 

thương phẩm khi thương phẩm mới thay thế cái cũ. Khi chủ thương hiêụ quyết điṇh taọ 

ra môṭ biến thể (vi ́du ̣với thành phần tićh cực khác) song song với thương phẩm chuẩn 

đã có, lúc đó phải cấp GTIN mới. 

Những thay đổi hay cải tiến nhỏ của thương phẩm không yêu cầu cấp GTIN khác. Vi ́

du:̣ Thay đổi về màu trên bao bi,̀ về vâṭ liêụ bao gói bên ngoài.v.v. 
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Những thay đổi hay cải tiến lớn của thương phẩm yêu cầu phải cấp GTIN khác. 

Vi ́du:̣ khi chất lượng hay điṇh lượng của thương phẩm thay đổi hay khi bất kì môṭ đăc̣ 

tính điṇh trước nào thay đổi thi ̀phải cấp GTIN mới. 

4.4 Cấp bao gói 

Điều quan troṇg là mỗi cấp bao gói khác nhau (vi ́du ̣đơn vi ̣bao gói sử duṇg, thùng, pa-

let .v.v) sẽ được cấp môṭ GTIN khác nhau. Măc̣ dù chủ thương hiêụ là người xác điṇh 

(các) cấp chińh xác mà theo đó GTIN phải được cấp, nhưng moị cấp bao gói đã được 

điṇh giá hay đăṭ hàng hay báo giá taị bất ki ̀điểm nào trong chuỗi cung ứng cũng phải 

có GTIN riêng của nó. http://www.gs1.org/productssolutions/idkeys  nêu các vi ́ du ̣ chi 

tiết và Hiǹh 4-2 nêu vi ́du ̣về môṭ cấp bao gói điển hiǹh   

Hình 4-2 Vi ́du ̣về môṭ cấp bao gói điển hiǹh 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vi ̣sử duṇg          Thùng     Pa-let 

GTIN A   GTIN B    GTIN C 

 Chú thićh: Trong khi cấp bao gói không ảnh hưởng đến GTIN trên môṭ vâṭ phẩm đăc̣ thù thì 

mỗi nhóm khác nhau của cùng môṭ vâṭ phẩm laị yêu cầu môṭ GTIN riêng. 

4.5 Nhượng quyền 

4.5.1 Sát nhập và liên doanh  

Đối với công ty sát nhập, sản phẩm tồn kho được ghi mã số trước khi sát nhập hoăc̣ 

liên doanh vẫn giữ nguyên GTIN. Sản phẩm được sản xuất sau khi sát nhập hoăc̣ liên 

doanh có thể giữ GTIN đã cấp trước khi sát nhập nếu công ty sau sát nhập vẫn là 

thành viên của tổ chức GS1 điạ phương. 

Liên doanh ngụ ý rằng một ai đó tiếp quản một công ty và chịu trách nhiệm về Mã 

doanh nghiêp̣ GS1, cũng như là tài sản và địa điểm của công ty đó. Các sản phẩm 

công ty sản xuất sau khi liên doanh vẫn được sử dụng Mã doanh nghiêp̣ GS1 cũ vì 
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toàn bô ̣trách nhiêṃ về Mã doanh nghiêp̣ GS1 là không bi ̣ảnh hưởng. Nếu cần, công ty 

mới có thể gán nhãn toàn bô ̣các sản phẩm theo yêu cầu bằng chi ̉môṭ trong số hai Mã 

doanh nghiêp̣ GS1 hiêṇ có. 

Điều quan trọng là phải thông báo cho các đối tác thương mại bất kỳ thay đổi nào, một 

cách thích hợp, không thể bị nhấn mạnh quá mức. Công ty cần thận trọng khi tập trung 

hóa viêc̣ cấp các mã số dưới cùng một Mã doanh nghiêp̣ GS1, điều dẫn tới việc thay 

đổi GTIN của các sản phẩm đã tồn tại mà lẽ ra không nên thay đổi. Không nên tập 

trung hóa viêc̣ cấp các mã số theo một Mã doanh nghiêp̣ GS1 duy nhất vì nó thêm viêc̣ 

và ảnh hưởng đến việc duy trì file dữ liệu cho khách hàng. Công ty phải báo cho GS1 

điạ phương bất ki ̀thay đổi hợp pháp nào về tiǹh traṇg của miǹh trong vòng môṭ năm để 

taọ thuâṇ lợi cho viêc̣ chuyển tiếp. 

4.5.2 Mua từng phần 

Khi tổ chức mua một phần của một công ty có Mã doanh nghiêp̣ GS1 đang được sử 

duṇg bởi các phần chưa được mua thi ̀ tổ chức phải thay đổi GTIN cho các sản phẩm 

trong phần đã mua trong vòng môṭ năm. 

Trong phần lớn các trường hợp, các quy tắc liên quan đến việc sử dụng GTIN của 

người bán và các khóa phân định GS1 khác cần phải được xem xét trong khi soạn thảo 

hợp đồng mua bán. 

Vào dịp sớm nhất, tổ chức mua phải thực hiện từng bước các mã số mới, từ ngân hàng 

mã số riêng của họ cho các vâṭ phẩm mà tên thương hiệu của nó đã thay đổi. Tổ chức 

mua có thể làm việc này, ví dụ, vào lúc thiết kế laị hoặc in lại bao bì.  

Thực tiễn tốt nhất trong healthcare là công ty đem bán không bao giờ được cấp laị các 

mã số dùng trên các sản phẩm đã trừ bỏ cho công ty khác. 

4.5.3 Chia tách  

Khi tổ chức chia tách thành hai hoặc nhiều tổ chức riêng, cần chuyển Mã doanh nghiêp̣ 

GS1 đã cấp cho tổ chức ban đầu cho một và chỉ một tổ chức mới. Các tổ chức còn lại 

không có Mã doanh nghiêp̣ GS1 cần làm đơn gửi tổ chức GS1 điạ phương để có một 

Mã doanh nghiệp khác. Quyết định về viêc̣ tổ chức nào trong số các tổ chức chia tách 

được lấy Mã doanh nghiêp̣ GS1 ban đầu cần dựa trên cơ sở làm sao để ít phải thay đổi 

GTIN nhất. Quyết định này cần là một phần của thỏa thuận pháp lý của các tổ chức 

mới.  
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Không cần thiết phải đánh lại mã số cho hàng hóa tồn kho. Tuy nhiên, khi một tổ chức 

bất kỳ trong số các tổ chức chia tách có thương phẩm mang mã số phân bổ từ Mã 

doanh nghiêp̣ GS1 cũ mà tổ chức này không được sở hữu nữa thì tổ chức phải đánh 

lại mã số mới cho các sản phẩm này bằng cách sử dụng Mã doanh nghiệp GS1 riêng 

của mình khi sản xuất nhãn hoặc bao bì mới. Khách hàng phải được thông báo trước 

về các thay đổi này. 

Tổ chức sau chia tách được sở hữu Mã doanh nghiêp̣ GS1 ban đầu cần lưu hồ sơ ghi 

các GTIN theo Mã doanh nghiệp đó đã phân bổ cho các vật phẩm không còn thuộc sở 

hữu của họ. Thực tiễn tốt nhất trong healthcare là không bao giờ cấp laị các mã số đã 

dùng trên sản phẩm đã trừ bỏ cho công ty khác. 

4.6 Căn chỉnh dữ liêụ  

Khi cấp GTIN mới cho thương phẩm, điều quan troṇg là chủ thương hiêụ phải cung cấp 

thông tin chi tiết cho các bên thương maị về các đăc̣ tińh của vâṭ phẩm (xem phần 

4.3.1, các đăc̣ tińh điṇh trước). Điều quan troṇg là thông tin liên quan đến GTIN phải 

chińh xác và được trao đổi kip̣ thời.  

4.6.1 Thực tiễn tốt nhất về căn chin̉h dữ liêụ  

Phải tiến hành môṭ số hành đôṇg quan troṇg để đảm bảo rằng các GTIN được trao đổi 

chińh xác trong phaṃ vi chuỗi cung ứng. Các hành đôṇg này sẽ đảm bảo cho viêc̣ dữ 

liêụ liên qian đến viêc̣ quét mã vac̣h là chińh xác, câp̣ nhâṭ. Điều này là đăc̣ biêṭ quan 

troṇg đối với các vâṭ phẩm được quét trong các chuỗi cung ứng healthcare nơi mà sự 

thiếu dữ liêụ chińh xác có thể là về sự an toàn, sự sẵn có của sản phẩm và/ hoăc̣ sự 

nhấn maṇh về tińh phù hợp với quy điṇh. 

GTIN cung cấp môṭ giải pháp cho chuỗi cung ứng về viêc̣ phân điṇh moị vâṭ phẩm và 

tối thiểu hóa tổng chi phi ́ của chuỗi bởi tất cả các bên trong chuỗi cung ứng có thực 

hiêṇ các quy tắc cấp mã số phân điṇh như nêu trong tài liêụ này. 

5 Giản đồ cấp GTIN 
5.1 OTC 

5.1.1 Quy tắc chung và OTC 

Măc̣ dù các quy điṇh (xem phần 3, các quy điṇh) là đăc̣ biêṭ quan troṇg trong phaṃ vi 

này, tuy nhiên, phần lớn các vâṭ phẩm OTC đều tuân theo các quy tắc cấp GTIN tương 

tự như trong môi trường bán lẻ nói chung. Các vi ́du ̣dưới đây tâp̣ trung vào các trường 

hợp riêng biêṭ chińh của healthcare không có trong phaṃ vi môi trường bán lẻ nói 

chung. 
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Có môṭ sự khác biêṭ rõ ràng giữa các sản phẩm OTC với cả thiết bi ̣y tế và thuốc theo 

đơn (Rx). Nguyên tắc chung trong phần này áp duṇg cho tất cả các loaị vâṭ phẩm 

healthcare. 

5.1.2 Ngôn ngữ khác nhau hay thi ̣trường muc̣ tiêu 

Hiǹh 5-1 chi ̉ra hai sản phẩm có sự giống nhau – môṭ sản phẩm được gắn muc̣ tiêu đến 

nước nói tiếng Anh, sản phẩm kia đến nước nói tiếng Tây Ban Nha. Vi ̀cả hai sản phẩm 

cùng tồn taị và không thể thay thế (vi ̀sự chấp nhâṇ của thi ̣trường và luâṭ về nhãn của 

điạ phương) nên phiên bản với ngôn ngữ mới để bán ở môṭ nước/ thi ̣trường yêu cầu 

môṭ GTIN không giống với cái khác bán ở nước/ thi ̣trường khác. 

Hình 5-1 GTIN mới 

 

 

 

 

 

5.1.3 Ngôn ngữ bổ sung trên bao gói được bán ở môṭ vài thi ̣trường  

Không giống như bao gói có môṭ ngôn ngữ (xem phần 5.1.2, Ngôn ngữ khác nhau hay 

thi ̣ trường muc̣ tiêu), nhiều sản phẩm được đóng gói cho nhiều nước và nhiều thi ̣

trường. Khi bổ sung thêm ngôn ngữ vào cái đã có ngôn ngữ ban đầu, không cần thay 

đổi GTIN. 

Hiǹh 5-2 Bổ sung thêm ngôn ngữ vào cái đã có – Không thay đổi GTIN  
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5.1.4 Thay đổi về vâṭ liêụ bao gói hay thay đổi nhỏ về hình thức bao gói  

Các thay đổi nhỏ về hiǹh thức hay về vâṭ liêụ bao gói không yêu cầu cấp GTIN khác. 

Điển hiǹh là các kićh thước của thương phẩm có tăng lên như đã thông báo qua file dữ 

liêụ về vâṭ phẩm nhưng không ảnh hưởng đến lượng hay số đo tiṇh của thương phẩm 

thi ̀không tác đôṇg đến viêc̣ cấp GTIN. Nếu kićh thước có liên quan đến khâu nào đó 

trong chuỗi cung ứng thi ̀quy tắc chung là nếu sự gia tăng về kićh thước (vi ́du ̣đô ̣dài, 

đô ̣ sâu, troṇg lượng.v.v) vượt quá 20% thi ̀ cần GTIN mới. Những thay đổi dưới 20% 

cũng có thể yêu cầu GTIN mới theo ý của chủ thương hiêụ. 

Hình 5-3 Thay đổi nhỏ về vâṭ liêụ bao gói – Không thay đổi GTIN 

 

 

 

 

Chú thích: Các thay đổi nhỏ – không liên quan đến các bên thương maị vì chúng không ảnh 

hưởng đến thông tin về những thay đổi của sản phẩm – không yêu cầu phải thay đổi GTIN. 

5.1.5 Quảng cáo  

Quảng cáo thường là những biến đổi trong thời gian ngắn về cách triǹh bày sản phẩm. 

Quảng cáo liên quan đến giá nhưng không tác đôṇg đến viêc̣ cấp GTIN. 

Hình 5-4 Quảng cáo liên quan đến giá - Không thay đổi GTIN 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích: Bất kì viêc̣ quảng cáo nào tác đôṇg đến nôị dung của sản phẩm hay yêu cầu viêc̣ 

đáp ứng mới về quy chế đều được coi là thay đổi lớn và phải cấp GTIN mới. 
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5.1.6 Thay đổi được công bố về nôị dung tiṇh 

Moị biến đổi dẫn đến sự thay đổi được công bố về nôị dung tiṇh của vâṭ phẩm 

healthcare đều yêu cầu cấp môṭ GTIN mới. Các vi ́du ̣bao gồm: số viên thuốc trong gói; 

số khăn vô trùng trong gói; dung lượng tiṇh của 400g trong 4 túi nhỏ 100g (cho người 

lớn dùng) đổi thành 400g trong 8 túi nhỏ 50g (cho trẻ em dùng).v.v. 

 

Hình 5-5 Thay đổi được công bố về nôị dung tiṇh - GTIN mới 

 

 

 

 

 

Các hê ̣ thống thông tin cần phân biêṭ giữa các vâṭ phẩm healthcare mới và cũ khi có 

thay đổi được công bố về nôị dung tiṇh. Viêc̣ không phân biêṭ được cái mới và cái cũ 

sẽ dẫn đến sai lỗi về y khoa và/ hoăc̣ viêc̣ làm giá đơn vi ̣không chińh xác. 

Chú thích: Các cải tiến về dung sai của nhà sản xuất không tác đôṇg đến sự công bố về sản 

phẩm theo moị cách thì không yêu cầu thay đổi GTIN vì sự thay đổi chi ̉liên quan đến nhà sản 

xuất. 

 5.1.7 Các nhóm vâṭ phẩm giống nhau chứa các lượng khác nhau 

Điều quan troṇg là mỗi cấp bao gói khác nhau (ví du ̣đơn vi ̣sử duṇg, thùng, .v.v.) sẽ 

được cấp môṭ GTIN khác nhau. Vi ́du ̣dưới đây chi ̉ ra các kim tiêm giống nhau trong 

các gói gồm môṭ, ba và năm cái: 

+ GTIN cho mỗi vâṭ phẩm riêng là giống nhau không phu ̣ thuôc̣ vào bất ki ̀ cấp 

bao gói cao hơn hay thấp hơn nào hoăc̣ vào viêc̣ sử duṇg nó như môṭ phần của 

môṭ bô ̣duṇg cu ̣healthcare lớn hơn (xem phần 5.3.5, bô ̣duṇg cu ̣(sự kết hợp các 

vâṭ phẩm riêng có GTIN riêng)). 

+ Mỗi nhóm (gói gồm môṭ, ba và năm như nêu dưới đây) yêu cầu môṭ GTIN 

riêng. 
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Hình 5-6 Các nhóm vâṭ phẩm giống nhau chứa các lượng khác nhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.1.8 Cách trình bày mới/ bổ sung cho pa-let cùng tồn taị với cách trình bày cũ 

Cách triǹh bày pa-let không tác đôṇg đến viêc̣ cấp GTIN cho các vâṭ phẩm trong pa-let 

(xem phần 5.1.7, các nhóm vâṭ phẩm giống nhau chứa các lượng khác nhau) và taị cấp 

pa-let thường không yêu cầu GTIN. Tuy nhiên, nếu thi ̣trường yêu cầu sẵn có các cấu 

hiǹh pa-let để đăṭ hàng thi ̀ cần có các GTIN khác nhau cho mỗi mẫu pa-let và/ hoăc̣ 

mỗi cách triǹh bày pa-let. 

 

Hình 5-7 Các cấu hiǹh pa-let bổ sung để đăṭ hàng – GTIN mới 
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5.2 Sản phẩm theo đơn thuốc (Rx) 

5.2.1 Quy tắc chung về thuốc theo đơn Rx 

Đối với các quy tắc chung áp duṇg cho moị vâṭ phẩm healthcare (xem phần 4.1, Quy 

tắc chung), luôn phải ưu tiên sự phù hợp với các yêu cầu pháp chế (xem phần 3, Các 

quy điṇh). Các quy tắc chung bổ sung áp duṇg riêng cho Rx là: 

+ Moị thay đổi về viêc̣ đáp ứng quy điṇh của sản phẩm (vi ́ du ̣như thay đổi về công 

thức, viêc̣ sử duṇg, sự hiêụ nghiêṃ của thuốc .v.v.) sẽ dẫn đến môṭ GTIN mới. 

+ Ngoài sự phân điṇh sản phẩm (GTIN), số lô và ngày hết haṇ thường được yêu cầu 

có trong mã vac̣h. 

+ Trong trường hợp sản phẩm theo Rx được làm đăc̣ biêṭ cho môṭ bêṇh nhân (vi ́du ̣taị 

nhà thuốc của bêṇh viêṇ), các quy tắc thông thường về GTIN có thể không áp duṇg 

được. Đối với các trường hợp đăc̣ biêṭ như vâỵ, khuyến nghi ̣ cấp mã số và gán mã 

vac̣h cho sản phẩm sao cho nó chi ̉quy cho riêng bêṇh nhân đó. 

5.3 Thiết bi ̣y tế 

5.3.1 Các quy tắc chung cho thiết bi ̣y tế 

Các quy tắc chung (xem phần 4.1, Quy tắc chung) và các yêu cầu pháp chế (xem phần 

3, Các quy điṇh) áp duṇg cho moị vâṭ phẩm healthcare. Ngoài ra, cần cân nhắc thêm 

tińh phức tap̣ của thi ̣trường thiết bi ̣y tế. Vi ́du ̣minh hoạ dưới đây chi ̉ ra bô ̣ thông gió 

được làm từ ba phần thiết bi ̣GUI, đơn vi ̣ chińh và pin. Mỗi vâṭ phẩm này đều có thể 

được đăṭ hàng riêng và có thể được cấu hiǹh theo yêu cầu ở điạ phương như ngôn 

ngữ, ổ cắm điêṇ, phần mềm, .v.v. 

Hiǹh 5-8 Vi ́du ̣về tińh phức tap̣ của sản phẩm là thiết bi ̣y tế trong viêc̣ cấp GTIN 

 

 

 

 

 

Bộ thông gió 
Có ba bô ̣phâṇ cấu thành: 
1.   GUI   
2.   Đơn vi ̣chińh Các mã số xê-ri riêng  Mã số xê-ri chińh 
3.   Pin  AI(21) 
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  GTIN mới? 
 Cấu hiǹh Thương maị Hình thức, chức năng 

1. Ngôn ngữ V V 
2. Nước sử duṇg V V 
3. Sự sửa laị phần cứng của hãng X V 
4. Các choṇ lựa về phần mềm V V (GTIN bổ sung theo lựa choṇ) 
5. Sự sửa laị phần cứng  X V 

Điều cơ bản cần cân nhắc về viêc̣ cấp GTIN là khiá caṇh thương maị của sản phẩm (vi ́

du ̣ thiết bi ̣y tế đó có được coi là khác biêṭ để báo giá hay đăṭ hàng hoăc̣ làm giá hay 

không). Nếu sản phẩm là “khác” thi ̀cần có môṭ “GTIN khác”. 

Giản đồ trên thể hiêṇ sự khác nhau trong viêc̣ xác điṇh khi nào cần thay đổi GTIN theo 

các thiết bi ̣ y tế phức tap̣, tùy thuôc̣ vào viêc̣ coi thiết bi ̣ là gi ̀ tức là theo khiá caṇh 

Thương maị và/ hoăc̣ khiá caṇh Hiǹh thức, chức năng. Thông thường theo khiá caṇh 

thương maị, môṭ thương phẩm FMCG xác điṇh môṭ sự thay đổi về GTIN, muc̣ tiêu là để 

thừa nhâṇ rằng các yếu tố quan troṇg khác có hiêṇ hữu thi ̀cũng có thể không cần biểu 

thi ̣tiǹh traṇg thương maị nhưng sẽ tác đôṇg đến viêc̣ cấp GTIN trong healthcare. Trách 

nhiêṃ của chủ thương hiêụ là quản lý môṭ cách phù hợp cấu hiǹh của bất ki ̀ thiết bi ̣

phức tap̣ nào và viêc̣ cấp (các) GTIN phù hợp của nó đến tâṇ POS. Vi ́du ̣ trên chi ̉ ra 

các thành phần phần cứng chińh được quản lý theo GTIN và kết hợp số xê-ri, thừa 

nhâṇ rằng trong phaṃ vi thiết bi ̣y tế phức tap̣ này còn có các thông số tiềm ẩn khác 

cần phải được quản lý khi thay đổi cấu hiǹh; GTIN thay đổi có thể được công bố trên 

cơ sở quá triǹh quản lý sự thay đổi của nhà sản xuất. 

Có nhiều thiết bi ̣y tế, điển hiǹh là thiết bi ̣điêṇ giá tri ̣cao, sẽ sử duṇg kết hợp GTIN với 

số xê-ri cho muc̣ đićh truy tim̀ nguồn gốc (hơn là GTIN cùng số lô và ngày hết haṇ hay 

dùng trong phaṃ vi khác của healthcare). 

5.3.2 Thay đổi nhỏ về cấu hình phần mềm 

Môṭ thay đổi nhỏ về cấu hiǹh phần mềm, được đưa ra trên cơ sở phi thương maị và 

không ảnh hưởng đến chức năng của thiết bi,̣ sẽ không tác đôṇg đến viêc̣ cấp GTIN. 

Các vi ́du ̣bao gồm viêc̣ sửa lỗi, lựa choṇ ngôn ngữ (cung cấp miễn phi)́, câp̣ nhâṭ phiên 

bản môṭ chút .v.v. 

5.3.3 Thay đổi lớn về cấu hình phần mềm 

Môṭ thay đổi lớn về cấu hiǹh phần mềm do thêm vào hay thay đổi, chức năng của phần 

mềm cần phân biêṭ hai cấu hiǹh thông qua viêc̣ cấp các GTIN khác nhau. Những thay 

đổi như vâỵ thường được đưa ra trên cơ sở thương maị và các bên thương maị cần 

phân biêṭ hai cấu hiǹh này để báo giá hay đăṭ hàng hay làm giá. 
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Các vi ́du ̣bổ sung bao gồm các câp̣ nhâṭ về phần mềm cho phép cung cấp các đăc̣ tińh 

bổ sung của sản phẩm hay các câp̣ nhâṭ quan troṇg về phiên bản. 

Hình 5-9 Thay đổi lớn về cấu hiǹh phần mềm – GTIN mới 

 

 

 

 

 

5.3.4 Thêm dấu chứng nhâṇ 

Trong phaṃ vi liñh vực healthcare, có nhiều vi ́du ̣về dấu chứng nhâṇ. Dấu chứng nhâṇ 

là môṭ hiǹh mã, lô-gô hay từ ngữ về sản phẩm phù hợp với môṭ bô ̣chuẩn cứ theo quy 

điṇh (vi ́du ̣như dấu chứng nhâṇ của Châu Âu: CE). Khi thay đổi sản phẩm để thêm vào 

dấu phù hợp (mà trước đây chưa có trên bao gói hay trên chińh sản phẩm) thi ̀phải cấp 

môṭ GTIN mới cho sản phẩm taị các thi ̣trường nơi dấu phù hợp có liên quan. Nguyên 

tắc cơ bản của viêc̣ cấp GTIN là GTIN sẽ phân điṇh môṭ cách đơn nhất sản phẩm và 

cấu hiǹh bao gói của nó.  

Hình 5-10 Đưa thêm vào dấu phù hợp - GTIN mới 

 

 

 

 

Chú thích: Chủ thương hiêụ chiụ trách nhiêṃ kiểm soát nôị bô ̣hàng tồn kho và các hê ̣thống 

trả laị hàng của mình. Điều quan troṇg là các hê ̣ thống như vâỵ, có thể phân biêṭ giữa sản 

phẩm “cũ” và “mới”. Khi điều này có thể đaṭ được môṭ cách hiêụ quả, ví du ̣như viêc̣ dùng số lô 

hay biến thể của sản phẩm, thì không cần cấp GTIN mới theo giản đồ nêu trên. Cũng cần phải 

lưu ý rằng khi thêm dấu phù hợp để taọ thuâṇ lợi cho viêc̣ bán hàng ở nước/ thi ̣trường mới và 

không tác đôṇg đến nước/ thi ̣ trường đã có bán sản phẩm đó trước đây – trong trường hợp 

này, không cần cấp GTIN mới theo giản đồ nêu trên. 

 5.3.5 Bô ̣duṇg cu ̣(kết hợp các vâṭ phẩm riêng với GTIN riêng) 

Bô ̣duṇg cu ̣ y khoa có thể được xác điṇh được bất ki ̀ sự kết hợp vâṭ phẩm nào hiǹh 

thành nên nhóm chuẩn và ổn điṇh mà có thể điṇh giá hay đăṭ hàng hay báo giá từng cái 
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môṭ. Chủ nhãn hiêụ chiụ trách nhiêṃ về viêc̣ cấp GTIN. Khi bô ̣duṇg cu ̣đựng nhiều vâṭ 

phẩm từ nhiều nhà sản xuất thi ̀ tổ chức taọ bô ̣ duṇg cu ̣ chiụ trách nhiêṃ về viêc̣ bô ̣

duṇg cu ̣đó có cần GTIN hay không. 

Chú thích: Bô ̣duṇg cu ̣có thể gồm các sản phẩm theo Rx (xem phần 5.2, Rx). Môṭ vài ví du ̣

điển hình về bô ̣duṇg cu ̣là các nhóm vâṭ phẩm cần thể hiêṇ sự can thiêp̣ y khoa điṇh trước. 

Ba vi ́du ̣dưới đây chi ̉ rõ các thay đổi lớn và nhỏ ảnh hưởng đến viêc̣ cấp GTIN theo 

các cách khác nhau. Nguyên tắc cơ bản là tińh thương maị (vi ́du,̣ khác nhau về điṇh 

giá hay đăṭ hàng hay báo giá?) và chức năng của sản phẩm (vi ́du ̣các thay đổi về viêc̣ 

sử duṇg đã điṇh). 

Hình 5-11 Thay đổi chińh của bô ̣duṇg cu ̣– thêm vâṭ phẩm tác đôṇg đến tińh thương 
maị và chức năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-12 Thay đổi GTIN trong bô ̣duṇg cu,̣ thành phần nước tiêṭ trùng của bô ̣bi ̣thay 
đổi (chai đựng nước tiêṭ trùng có GTIN), phải cấp GTIN mới cho bô ̣ 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích: Các vâṭ phẩm trong bô ̣có thể mang GTIN riêng của chúng. Môṭ thay đổi về bất kì 

GTIN nào trong bô ̣sẽ yêu cầu thay đổi GTIN của bô.̣ 

 

Hình 5-13 Thay đổi nhỏ của bô ̣duṇg cu ̣bởi chủ thương hiêụ – thành phần của viên 
bông trong bô ̣thay đổi nhưng không tác đôṇg đến thương maị, thành phần tiṇh hay 

chức năng 
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Chú thích: Nếu chủ thương hiêụ thay đổi môṭ vâṭ phẩm trong phaṃ vi của bô ̣duṇg cu ̣và vâṭ 

phẩm đó không có GTIN thì chủ thương hiêụ không cần thay đổi GTIN của bô.̣ 

 5.3.6 Bao gói tiêṭ trùng 

Như đã nêu ở phần 4.4, quy tắc chung về cấp bao gói là mỗi cấp bao gói yêu cầu môṭ 

GTIN riêng. Tuy nhiên, đối với các vâṭ phẩm đăc̣ thù, các vâṭ phẩm tiêṭ trùng đăc̣ biêṭ, 

viêc̣ có nhiều bao gói tiêṭ trùng không được xem là cấp bao gói để cấp GTIN. 

Vi ́du ̣dưới đây chi ̉ ra môṭ sản phẩm đăc̣ thù mà yêu cầu về tiêṭ trùng cần có vài cấp 

bao gói (bao gói hai lần tiêṭ trùng). Khi chi ̉khâu được sử duṇg, các cấp bao gói riêng 

biêṭ chi ̉ có thể được mở trong môi trường tiêṭ trùng, tuy nhiên, cùng môṭ GTIN được 

gán cho vâṭ phẩm này và cấp bao gói “tiêṭ trùng” làm nguyên tắc cơ bản để cấp GTIN 

chińh là tińh thương nghiêp̣ hóa của sản phẩm (vi ́ du ̣ khác nhau để điṇh giá hay đăṭ 

hàng hay báo giá) và chức năng (vi ́du ̣như các thay đổi về liều điṇh dùng) và các cấp 

bao gói tiêṭ trùng không tác đôṇg đến tińh thương maị hóa hoăc̣ chức năng. 

Hình 5-14 Các bao gói tiêṭ trùng 
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 24 

A. Thuâṭ ngữ và điṇh nghiã 

Thuâṭ ngữ Điṇh nghiã 

Số phân điṇh ứng 
duṇg 

Trường gồm hai hay nhiều con số đứng ở đầu chuỗi yếu tố, điṇh rõ môṭ 
cách đơn nhất điṇh daṇg và ý nghiã của chuỗi đó. 

Chủ nhãn hàng 
hóa 

Bên chịu trách nhiệm cấp mã số và mã vạch thuộc hệ thống GS1 cho 
thương phẩm đã định. Người quản lý Mã doanh nghiêp̣ GS1. 

Mã doanh nghiêp̣ 
GS1  

Một phần của mã số phân định thuộc hệ thống GS1 bao gồm Mã quốc gia 
GS1, số phân điṇh doanh nghiêp̣, cả hai mã này đều do các tổ chức thành 
viên của GS1 cấp.  

EPC Mã điện tử cho sản phẩm là giản đồ phân định dành cho việc phân định đa 
năng các đối tượng tự nhiên(ví dụ như thương phẩm, tài sản và địa điểm) 
thông qua nhãn RFID và các phương tiện khác 

Các qui định kĩ 
thuật chung của 
GS1 

Định rõ  các tiêu chuẩn ứng dụng và dữ liệu thuộc hệ thống GS1 có liên 
quan đến việc ghi nhãn và phân định tự động thương phẩm, địa điểm, đơn 
vị hậu cần, tài sản và các đối tượng khác sử dụng mã vạch, RFID và các 
chìa khóa phân định của GS1. 

Văn phòng GS1 
toàn cầu 

Đặt tại Brussels - Bỉ và tại Princeton – Mĩ, là một  tổ chức của các tổ chức 
thành viên GS1 quản lý hệ thống GS1.  

Tổ chức thành 
viên GS1 

Thành viên của GS1 chiụ trách nhiêṃ quản tri ̣Hê ̣thống GS1 taị nước (hay 
vùng ấn điṇh) sở taị. Nhiêṃ vu ̣này bao gồm, nhưng không haṇ chế, viêc̣ 
đảm bảo cho các công ty sử duṇg dùng đúng Hê ̣thống GS1, có quyền đào 
taọ, giáo duc̣, quảng bá và hỗ trợ thực hiêṇ cũng như đóng vai trò tích cực 
trong GSMP.  

Hệ thống GS1  Các qui định kĩ thuật, các tiêu chuẩn và hướng dẫn do GS1 quản trị. 

GTIN Mã số toàn cầu phân điṇh thương phẩm được dùng để phân điṇh bất kì 
vâṭ phẩm nào (sản phẩm hay dic̣h vu)̣ cần phải truy tìm thông tin định 
trước về nó và có thể đã được định giá, đặt hàng hoặc báo giá ở bất kỳ 
điểm nào trong chuỗi cung ứng.  

Số tham chiếu vâṭ 
phẩm 

Môṭ phần cấu trúc dữ liêụ được người sử duṇg cấp để phân điṇh thương 
phẩm đối với môṭ Mã doanh nghiêp̣ GS1 đã cho.  

Thiết bi ̣y tế  Bất kì thiết bi,̣ bô ̣duṇg cu ̣dùng trong khoa hoc̣, máy móc, thiết bi,̣ mô cấy, 
thuốc thử hay máy đo nhiêṭ, phần mềm, vâṭ liêụ hay vâṭ phẩm giống hoăc̣ 
có liên quan khác, theo chủ điṇh của nhà sản xuất để dùng, môṭ mình hay 
có kết hợp, cho con người vì môṭ hoăc̣ nhiều muc̣ đích cu ̣thể về y khoa 

Thuốc không cần 
kê đơn (OTC) 

Dược phẩm hay sản phẩm đăc̣ biêṭ dùng để chữa bêṇh mà viêc̣ phân 
phối hay quản tri ̣ không yêu cầu giấy phép về dược và nó có thể được 
người tiêu dùng sử duṇg theo ý và trách nhiêṃ riêng của ho ̣để phòng 
ngừa, chữa bêṇh hay điều tri ̣các triêụ chứng hay bêṇh nhe.̣ Viêc̣ sử duṇg 
chúng, theo hình thức, điều kiêṇ và liều đã được phép là an toàn cho 
người dùng.  

Sản phẩm theo 
đơn thuốc (Rx)  

Thuốc hay sản phẩm đăc̣ biêṭ dùng để chữa bêṇh yêu cầu phải có đơn 
thuốc hay sự can thiêp̣ y hoc̣ trực tiếp. Các ví du ̣điển hình là băng bông 
đã tẩm thuốc, thuốc chống đau, thuốc tiêm v.v. và thường có thể chi ̉ có 
được theo đơn thuốc từ môṭ bác sy ̃đa khoa chăm sóc sức khỏe phù hợp. 

____________________________________ 


