
 Các tiêu chuẩn của GS1 – Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế  

Tài liệu tiêu chuẩn của GS1 

Tiêu chuẩn về xác định nguồn gốc toàn cầu  

dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 

 

 

Tóm tắt tài liệu 

 

Thông tin về tài liệu Giá trị hiện tại 

Tên tài liệu Tài liệu tiêu chuẩn của GS1 – Tiêu chuẩn về xác định nguồn 
gốc toàn cầu dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 

Sửa đổi lần cuối Tháng 2-2009 

Phiên bản tài liệu hiện tại 1.0.0 

Tình trạng Đã được thông qua 

CR liên quan 08-000201 

Mô tả tài liệu Tài liệu này là Tiêu chuẩn về xác định nguồn gốc của GS1 
toàn cầu dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tài liệu mô tả 
quá trình xác định nguồn gốc độc lập với việc chọn công nghệ 
tạo thuận lợi. Tài liệu còn xác định yêu cầu tối thiểu đối với tất 
cả các tổ chức và quốc gia, và tương ứng với các  tiêu chuẩn 
GS1 được sử dụng kết hợp cùng các công cụ quản lý thông 
tin. 

 

Liệt kê các thay đổi trong phiên bản 1.0.0 

Phiên bản 
số 

Ngày thay đổi Thay đổi bởi Tóm tắt về thay đổi 

0.1 Tháng 6-2008 Janice Kite Dự thảo đầu được tạo ra 

0.2 Tháng 1-2009 Janice Kite Gửi lấy ý kiến điện tử 

0.2.1 Tháng 2-2009 John Ryu Cập nhật bản đính chính căn cứ vào việc thông 
qua các ý kiến góp ý và tổng hợp các thay đổi  

1.0.0  Tháng 2-2009 Mike Mowad Chuyển tài liệu đi phát hành căn cứ vào bản 
dự thảo phiên bản 0.2.1, không có nội dung 
thay đổi 

  

 

 



 Các tiêu chuẩn của GS1 – Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế  

Sự không thừa nhận 

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 í, 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 kỳ sự hư hỏng hoặc mất mát nào liên quan 
đến hoặc là kết quả của việc sử dụng tài liệu này. Tài liệu này có thể được thay đổi, 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 là nhãn hiệu đã đăng kí của GS1 AISBL. 
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1. Tổng quan 

1.1. Cơ hội và Nhu cầu công việc 

 Các doanh nghiệp, người dùng cuối và các nhà chức trách tại những thị trường khác nhau trên 
thế giới đều có một mối quan tâm chung tới việc thiết lập các hệ thống để theo vết và xác định 
nguồn gốc (xác định nguồn gốc) các sản phẩm tại nhiều điểm khác nhau của chuỗi cung ứng. 
Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe là minh chứng rõ nhất cho mối quan tâm chung này. Bên 
cạnh đó, các nguyên tắc then chốt cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ ngành công nghiệp 
nào được GS1 hỗ trợ nhằm theo dõi và xác định nguồn gốc sản phẩm xuyên suốt chuỗi cung 
ứng. 

 Đây là một tài liệu tiêu chuẩn, cung cấp thông tin cho các thành viên ngành y tế GS1 về quá 
trình tiêu chuẩn cho việc xác định nguồn gốc trong ngành y tế, đưa ra các tiêu chuẩn về mã 
số GS1 phù hợp, về phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) hoặc các chuẩn liên lạc dữ 
liệu cần phải có cho các hướng dẫn thực hành tốt nhất. Ví dụ như một bản hướng dẫn thực 
thi xác định nguồn gốc cho ngành y tế GS1 từ giờ sẽ chỉ được nhắc tới nếu chỉ ra tất cả các 
trường hợp sử dụng được mô tả trong Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu cho ngành y 
tế. 

 Các đối tác trong một chuỗi cung ứng có thể sử dụng nhiều cấp độ xác định nguồn gốc sản 
phẩm khác nhau nhằm thỏa mãn nhu cầu công việc như là: 

 ■ Tuân theo các yêu cầu và hướng dẫn về mặt pháp lý đối với việc thu hồi 

 ■ Giảm độ rủi ro doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến pháp lý 

 ■ Thu hồi và rút lại sản phẩm (đặc biệt để có được một mức độ chính xác cao hơn, 

tỏ rõ tính kiểm soát, tăng tính hiệu quả và giảm giá thành của sản phẩm bị thu hồi hoặc rút 
lại)  

 ■ Tuân theo các điều kiện chi tiết của đối tác thương mại hoặc xác định nguồn gốc 

 ■ Quản lý logistic có hiệu quả 

 ■ Quản lý chất lượng có hiệu quả 

 ■ Hỗ trợ an toàn sản phẩm và / hoặc an toàn người bệnh 

 ■ Cung cấp thông tin cho người dùng cuối và các đối tác thương mại hoặc xác định 

nguồn gốc 

 ■ Kiểm tra xác nhận tình trạng thiếu hay đủ các thuộc tính sản phẩm (ví dụ: sử dụng 

đơn, có chứa nhựa .v.v…) 

 ■ Bảo vệ thương hiệu 

 ■ Tuân theo các chính sách về chứng nghiệm sản phẩm (thật) và chống hàng giả 

1.2. Mục đích công việc 

Mục tiêu của tài liệu này là tạo ra một ‘Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho 
ngành y tế (GS1 Global Traceability Standard for Healthcare) sử dụng Hệ thống tiêu chuẩn 
GS1. Đây là một chuẩn về TIẾN TRÌNH miêu tả quá trình xác định nguồn gốc không phụ thuộc 
vào các công nghệ cải tiến hiệu suất cao (xem mục 6, 7.3 và  8). Tài liệu này định nghĩa những 
yêu cầu tối thiểu cho tất cả các bên tham gia, tổ chức, quốc gia, và những tiêu chuẩn GS1 
được sử dụng kết hợp với các công cụ quản lý thông tin (xem mục 7.1). 
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Đây là một nền tảng có sẵn hợp nhất cho việc phát triển: 

■ Các hệ thống xác định nguồn gốc 

■ Các hướng dẫn sử dụng về việc xác định nguồn gốc cho từng nước cụ thể 

■ Các tiêu chuẩn GS1 mới (hoặc điều tiết các tiêu chuẩn hiện có) 

 Chú ý: Tham khảo mục 11. 

Mục đích ở đây là tạo một khung nền tảng được kỳ vọng sử dụng bởi bất kỳ doanh nghiệp, tổ 
chức dù lớn hay nhỏ, và bởi bất kỳ nước nào nhằm phát triển các hướng dẫn thực thi đặc thù 
hoặc các yêu cầu bổ sung. Những hướng dẫn thực thi này sẽ bao gồm thứ bậc vật phẩm xác 
định nguồn gốc và phạm vi đặc thù cho các nhu cầu công việc (xem mục 4, 7, 9, 11). 

Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế này sẽ tối đa hóa việc sử dụng 
các chuẩn doanh nghiệp GS1 có tính chủ động, lâu đời và được chấp nhận rộng rãi trên toàn 
cầu. Các chuẩn này sẽ phân định độc nhất một “vật phẩm xác định nguồn gốc”, miêu tả cách 
thiết lập các dữ liệu sự kiện một cách phù hợp và hiệu quả, và cung cấp kênh liên lạc về vật 
phẩm xác định nguồn gốc giữa các đối tác thương mại hoặc các đối tác xác định nguồn gốc. 

Tài liệu này thích hợp với nhu cầu cốt lõi về khả năng có thể truy ngược và xuôi (một bước 
trước, một bước sau) tại bất kỳ điểm nào suốt chuỗi kéo dài của chuỗi cung ứng mà không 
cần phải tính tới việc có bao nhiêu đối tác thương mại hoặc đối tác xác định nguồn gốc, cũng 
như số lượng bước trong quá trình công việc. 

Tài liệu này có thể được sử dụng để đánh giá hoặc chứng nhận các hệ thống xác định nguồn 
gốc. 

1.3. Chứng minh cho công việc 

Các tổ chức y tế yêu cầu các giải pháp xác định nguồn gốc nhất quán trong suốt chuỗi cung 
ứng mở rộng bất kể ở quốc gia nào. 

Bằng việc định nghĩa một yêu cầu tối thiểu chung và đưa ra hành động mà các tổ chức, quốc 
gia, hay một nhóm các đối tác thương mại hoặc đối tác xác định nguồn gốc yêu cầu thực hiện, 
Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế sẽ tối đa hóa sự tương thích 
giữa các hệ thống xác định nguồn gốc xuyên suốt chuỗi cung ứng mở rộng trong khi điều 
chỉnh cho phù hợp các yêu cầu riêng của doanh nghiệp, ngành công nghiệp hoặc quốc gia. 

Mỗi đối tác trong chuỗi cung ứng sẽ có các mục tiêu riêng của mình khi sử dụng hệ thống xác 
định nguồn gốc, các vật phẩm có thể xác định nguồn gốc ở cấp thấp nhất, những dữ liệu cần 
để quản lý chiến lược và môi trường giao dịch hoặc xác định nguồn gốc đặc thù của họ. Dẫu 
vậy, các đối tác cần phải hợp tác để đạt được mức xác định nguồn gốc cần thiết xuyên suốt 
chuỗi cung ứng mở rộng. Hơn nữa, việc một tổ chức có được quá trình xác định nguồn gốc 
chuẩn mực có thể chứng tỏ rằng tổ chức đó đã đáp ứng được những yêu cầu về trách nhiệm 
doanh nghiệp. 

Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế sẽ là một tiêu chuẩn nền tảng và 
được tất cả các quốc gia sử dụng như là một điểm khởi đầu cho việc xác định các yêu cầu 
doanh nghiệp riêng của họ. Tiêu chuẩn này sẽ đảm bảo rằng người dùng trên khắp thế giới sẽ 
có được một cách tiếp cận chung và hiểu được những nguyên tắc then chốt. 

Những điều dưới đây được trích ra từ những tài liệu tham khảo quan trọng để cho thấy rằng 
những ý tưởng này được chia sẻ tại nhiều nước trên thế giới bởi các doanh nghiệp, các nhà 
lập pháp và các nhà quản lý: 
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Châu Âu xây dựng hợp tác để thuận tiện hóa việc theo vết và xác định nguồn gốc 

“Sự cộng tác giữa các đối tác thương mại cần phải được thúc đẩy một cách liên tục. Thông 
qua việc sử dụng các tiêu chuẩn doanh nghiệp toàn cầu, mỗi công ty nằm trong chuỗi cung 
ứng có thể làm tròn trách nhiệm trong việc chọn lựa nhà cung cấp dịch vụ để áp dụng hệ thống 
trong một thị trường mở và cạnh tranh. Việc sử dụng các chuẩn doanh nghiệp toàn cầu chủ 
động này sẽ tăng tính hiệu quả và giảm tổng chi phí của chuỗi cung ứng.” 

ECR – Sử dụng xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng để đáp ứng các yêu cầu về an toàn 
của người tiêu dùng 

ECR Europe, Tháng 3 năm 2004, Chương 4 “Các nhu cầu công việc”, trang 16 

Vương quốc Anh – Mã hóa để thành công 

Bộ y tế Vương Quốc Anh, hợp tác với GS1 UK, GS1 Healthcare và ABHI (Association of 
British Healthcare Industries – Hiệp hội ngành công nghiệp y tế Anh Quốc), đã ban hành một 
Tài liệu Hướng dẫn về Chính sách trong tháng 2 năm 2007: “Bộ Y tế khuyên dùng hệ thống 
GS1 tại các cơ sở y tế trên toàn nước Anh […] và đưa ra một kế hoạch hành động với GS1 
Healthcare.” 

BAO GỒM CẢ THAM KHẢO 

Thiết lập tình huống kinh doanh nhằm quản lý dữ liệu 

“Khi thông tin ghi dữ liệu sản phẩm có thể khác nhau tùy theo mục đích của việc xác định 
nguồn gốc sản phẩm, công ty, và ngành công nghiệp thì sáng kiến của các công ty, ngành 
công nghiệp là rất cần thiết cho việc quản lý các thông tin này. Tuy nhiên, nếu mục đích và ý 
định xác định nguồn gốc trong một ngành công nghiệp là giống nhau thì phương pháp quản lý 
và thông tin ghi dữ liệu sản phẩm cần phải giống nhau (bao gồm cả mã vật phẩm và cấu trúc 
dữ liệu dạng xê-ri cho hệ thống mã hóa sản phẩm).” 

Nhóm nghiên cứu về việc cải tiến xác định nguồn gốc sản phẩm, Báo cáo sơ bộ, Tháng 4 
năm 2003 

Bộ Kinh tế và Công Thương, Nhật Bản, Chương 3.2 “Cần phải sẻ chia các thành quả càng nhiều 
càng tốt”, trang 11. 

1.4. Độc giả 

Độc giả ở đây là tất cả các Tổ chức Thành viên GS1, cộng đồng nhà cung cấp dịch vụ, các 
liên minh doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ. Tài liệu này còn hướng tới tất cả các bên 
liên quan trong chuỗi cung ứng, như là: nhà sản xuất nguyên liệu thô (nhà sản xuất sơ cấp), 
nhà chế biến, nhà bán sỉ, nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhà nhập khẩu/môi giới và nhà xuất khẩu, 
nhà cung cấp logistic bên thứ 3, nhà cung cấp logistic, bên vận chuyển/chuyên chở và nhà 
cung cấp giải pháp. 

Độc giả của tài liệu này còn bao gồm tất cả các nhà điều hành cấp cao, các quản lý và nhân 
viên làm việc tại khu sản xuất, phụ trách an toàn và chất lượng, logistic, công nghệ thông tin, 
phát triển sản phẩm, marketing, quản lý khách hàng/người bệnh và người dùng cuối/người 
bệnh. 

2. Lời cảm ơn 

2.1. Các thành viên Nhóm yêu cầu công việc (BRG) 

 Chức năng Tên Công ty/ Tổ chức 
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Người tham gia Không áp dụng  

 

 

2.2. Những người tham gia đội công tác xác định nguồn gốc cho ngành y tế / Nhóm 
công tác xác định nguồn gốc 

Thay mặt GS1, Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đội công tác vì đã dành thời gian và kiến 
thức, cùng với tất cả các thành viên GS1 và Các tổ chức thành viên GS1 đã giúp chúng tôi 
hoàn thành tài liệu này. 

Chức năng Tên Công ty/ Tổ chức Quốc gia 

Người tham gia Cyndi Poetker Abbott United States 

Người tham gia Mike Wallace Abbott United States 

Người tham gia Rob Mennow Boston Scientific United States 

Người tham gia Frédérique Fremont CHI Robert Ballanger Hospital France 

Người tham gia Roger Smart Douglas Pharmaceuticals Ltd New Zealand 

Người tham gia Dawn Fowler Edwards Lifesciences United States 

Người tham gia Connie Jung Food and Drug Administration (FDA) United States 

Người tham gia Ilisa Bernstein Food and Drug Administration (FDA) United States 

Người tham gia Jay Crowley Food and Drug Administration (FDA) United States 

Người tham gia Tracey Herres GlaxoSmithKlein United Kingdom 

Người tham gia Tania Snioch GS1 Australia Australia 

Người tham gia Yady Angulo GS1 Australia Australia 

Người tham gia Barbara Dorner GS1 Austria Austria 

Người tham gia Wilson Cruz GS1 Brazil Brazil 

Người tham gia Alicia Duval GS1 Canada Canada 

Người tham gia Michael Sadiwnyk GS1 Canada Canada 

Người tham gia Juan Pablo Vial GS1 Chile Chile 

Người tham gia Marcos Squella GS1 Chile Chile 

Người tham gia Slobodan Romac GS1 Croatia Croatia 

Người tham gia Gena Morgan GS1 EPCglobal United States 

Người tham gia Bettina Bartz GS1 Germany Germany 

Người tham gia Ana Paula Maniero GS1 Global Office Belgium 

Người tham gia Brian Bennett GS1 Global Office United States 

Người tham gia Diane Taillard GS1 Global Office Belgium 

Người tham gia Elvire Tevi GS1 Global Office Belgium 

Người tham gia Janice Kite GS1 Global Office Belgium 

Người tham gia Janice Kite GS1 Global Office Belgium 

Người tham gia John Ryu GS1 Global Office United States 
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Người tham gia Tom Heist GS1 Global Office United States 

Người tham gia Ulrike Kreysa GS1 Global Office Belgium 

Người tham gia Pete Alvarez GS1 Global Office (GDSN) United States 

Người tham gia Gary Hartley GS1 New Zealand New Zealand 

 

Chức năng Tên Công ty/ Tổ chức Quốc gia 

Người tham gia Alice Mukaru GS1 Sweden Sweden 

Người tham gia Tomas Wennebo GS1 Sweden Sweden 

Người tham gia Bob Celeste GS1 US United States 

Người tham gia Dennis Harrison GS1 US United States 

Người tham gia Carin Griffiths Johnson & Johnson Australia 

Người tham gia Steve Tadevich McKesson United States 

Người tham gia Sue Thomson National Council for Prescription Drug 

Programs (NCDPD) 

United States 

Người tham gia Judi Finesilver National Health Service (NHS), Purchasing and 
Supply Agency (PaSA) 

United Kingdom 

Người tham gia Arne Hensten Norwegian Industry Assoc. & EU CEN 
Traceability Task Force 

Norway 

Người tham gia Scott Cameron Novartis Canada 

Người tham gia Jonathan Kay Oxford Radcliffe NHS Trust United Kingdom 

Người tham gia Mark Walchak Pfizer United States 

Người tham gia Tim Marsh Pfizer United States 

Người tham gia Feargal McGroarty St James’s Hospital Ireland 

Người tham gia Robert H. Perry The Association for Healthcare Resource & 
Materials Management (AHRMM) 

United States 

Người tham gia Jan-Joost van Walsum University Medical Center Groningen (UMCG) Netherlands 

 

2.3. Hỗ trợ dự án 

Chức năng Tên Công ty/ Tổ chức 

Giám đốc dự án về chăm sóc sức 
khỏe 

Janice Kite GS1 Global Office 

Chủ tịch Nhóm công tác về xác định 
nguồn gốc 

Janice Kite GS1 Global Office 

Giám đốc Nhóm công tác về xác 
định nguồn gốc 

John Ryu GS1 Global Office 

 

2.4. Cố vấn dự án 

 

Chức năng Tên Công ty/ Tổ chức 
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Giám đốc GS1 Healthcare Ulrike Kreysa GS1 Global Office 

Giám đốc GS1 Solution  Diane Taillard GS1 Global Office 

 
 

 

3. Tài liệu tham chiếu 

Tên tài liệu Mô tả 

[Ref 1] Quy định kĩ thuật chung của GS1 GS1, Phiên bản 8.0 

[Ref 2] ECR – Việc sử dụng khả năng xác định nguồn gốc trong 
chuỗi cung ứng để đáp ứng kì vọng về an toàn của người tiêu 
dùng 

ECR Châu Âu, tháng 3/ 2004 

[Ref 3] Nhóm nghiên cứu về sự phát triển của khả năng xác định 
nguồn gốc sản phẩm    

- Báo cáo lâm thời 

Bộ Kinh tế, thương mại và công 
nghiệp Nhật Bản, tháng 4/ 2003 

[Ref 4] Đánh mã để thành công: Công nghệ đơn giản để 
chăm sóc bệnh nhân   

Hướng dẫn từ Phòng y tế, Anh 
quốc, tháng 2/ 2007 

 
[Ref 5] Nhóm công tác theo dõi & xác định nguồn gốc liên quan 
Mã điện tử sản phẩm cho Chăm sóc sức khỏe toàn cầu & khoa 
học đời sống (HLS T&T)  

Các yêu cầu đặc thù về công việc 
của HLS  

[Ref 6] Hướng dẫn thực hiện khả năng xác định ngồn gốc GS1  GS1, 2003 

[Ref 7] Tiêu chuẩn về gói tin trong kinh doanh của GS1  GS1 

 

4. Nội dung 
4.1. Tổng thể bối cảnh công việc 

Danh mục nội dung (Các) giá trị 

Ngành công nghiệp Chăm sóc sức khỏe toàn cầu 

Khoa địa chính trị Tất cả 

Sản phẩm Tất cả dược phẩm 

Tất cả các danh mục rủi ro về sản phẩm là trang thiết bị y tế 

Quá trình Khả năng xác định nguồn gốc 

Năng lực hệ thống Hệ thống GS1  

Sự miễn cưỡng chính thức Không có 

 

4.2. Phần thuộc nội dung 
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 Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế bao gồm: 

■ Số phân định các bên, vật phẩm và sự kiện 

■ Ghi nhãn và/hoặc đánh dấu và/hoặc gắn thẻ tag lên các vật phẩm xác định 

nguồn gốc 

■ Bản chất và loại dữ liệu được thu thập  

■ Giữ lại các bản ghi chép bao gồm khu lưu trữ / kho dữ liệu 

■ Truyền đạt và chia sẻ thông tin (thông tin có thể được trình bày ở cấp hữu hình 

của nhãn đóng gói và các mã vạch được in ấn, hay được thu thập và ghi lại tại một cấp 
quản lý dữ liệu và được truyền đạt bằng cách sử dụng thư thương mại điện tử, ví dụ như 
EDI) 

■ Phân định và quản lý các kết nối 

■ Truy hồi / tìm kiếm thông tin (khả năng theo vết và xác định nguồn gốc một vật 

phẩm xác định nguồn gốc từ lúc được tạo ra cho tới lúc được chào bán, định lượng, sử 
dụng hoặc phá hủy, ví dụ: sử dụng EPCIS) 

Ngành y tế toàn cầu nơi các thành viên GS1 tham gia nằm trong các nội dung được nhắc 
tới. 

Tất cả các sản phẩm dược và các loại rủi ro cho các sản phẩm dược cũng thuộc nội dung 
này, ví dụ như 

■ Các đơn vị (ví dụ: hông giả, loạt / lô thuốc) 

■ Các thương phẩm (ví dụ: một hộp đựng găng tay phẫu thuật) 

■ Các đơn vị logistic (ví dụ: pa-lét) 

■ Sản phẩm được và không được đóng gói (ví dụ: khí ga y tế) 

■ Hàng hiệu, các sản phẩm ghi nhãn tư nhân, sản phẩm không được ghi nhãn 

 Chú ý: Các sản phẩm phụ, sản phẩm được tái chế, sản phẩm được gia công lại, sản 
phẩm được hoàn trả hoặc bị thu hồi cũng phải qua quá trình xác định nguồn gốc tương tự.  

Hình 4-1 Dòng sản phẩm cung ứng 
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Xác định nguồn gốc có thể bao gồm cả các đối tác thương mại và phi thương mại (các đối tác 
xác định nguồn gốc), một dòng hiện vật của các vật phẩm xác định nguồn gốc và các dòng 
thông tin của những dữ liệu xác định nguồn gốc. Các đối tác xác định nguồn gốc có thể là bất 
kỳ vai nào trong chuỗi cung ứng. Dòng hiện vật có thể bao gồm bất kỳ sản phẩm nào từ các 
đầu vào ban đầu tới lúc được phân phối tới hoặc sử dụng bởi người dùng cuối / người bệnh. 
Việc xác định nguồn gốc trong suốt dòng hiện vật có thể bao gồm việc sử dụng một vật phẩm 
xác định nguồn gốc hoặc việc phá hủy bất kỳ vật phẩm xác định nguồn gốc nào. 

Ví dụ: Các sản phẩm dưới đây có thể nằm trong nội dung của một hệ thống xác định nguồn 
gốc: 

■  Bất kỳ đầu vào cho một sản phẩm dược, ví dụ như một thành phần dược chủ động – 

Active Pharmaceutical Ingredient (API) 

■ Bất kỳ sản phẩm riêng được dành cho việc phẫu thuật cấy ghép trên cơ thể người, ví 

dụ như máy điều hòa nhịp tim 

■ Bất kỳ vật phẩm đóng gói được sử đụng kèm một sản phẩm khác, ví dụ như một bao bì 

xốp 

■ Bất kỳ thành phẩm đã hoàn thiện, ví dụ như loạt/lô áo choàng dùng cho phẫu thuật 

■  Bất kỳ thương phẩm và đơn vị logistic, ví dụ như bơm truyền dịch (infusion pump) 

4.2.1. Giai đoạn trước mắt 

Mục tiêu của giai đoạn trước mắt là: 

■ Định nghĩa quá trình xác định nguồn gốc 

■ Định nghĩa các yêu cầu xác định nguồn gốc tối thiểu cho tất cả các đối tác xác định 

nguồn gốc 

■ Xác định các tiêu chuẩn GS1 hiện tại và các yêu cầu mới để ưu tiên hỗ trợ và phát 

triển 

Các nguyên tắc xác định nguồn gốc có thể được áp dụng để đáp ứng các nhu cầu quản lý và 
thiết lập nền tảng cho việc thu hồi, rút lại sản phẩm. 

4.2.2. Các giai đoạn tiếp theo 

 Những chủ đề sau có thể được nhắc tới trong các giai đoạn tiếp theo: 

■ Sự phát triển các tiêu chuẩn GS1 mới bắt buộc cho việc xác định nguồn gốc 

■ Sử dụng thông tin xác định nguồn gốc (ví dụ: thông báo về việc thu hồi hoặc rút lại 

sản phẩm) 

■ Các ngoại lệ 

■ Xác định nguồn gốc tới người dùng cuối/ bệnh nhân sau cùng 

■ Phế phẩm 

■ Các loại mẫu (ví dụ như các mẫu phòng thí nghiệm hay các đồ khuyến mãi) 

■ Các tài sản có thể trả lại (ví dụ như bộ phẫu thuật chỉnh hình (cho mượn), bình ga y 

tế) 
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4.3. Phần ngoài nội dung 

 Quá trình của việc hợp tác phát triển sản phẩm và định nghĩa đặc tính sản phẩm không phải là 
một phần của quá trình xác định nguồn gốc. Tuy nhiên, các dữ liệu thu được từ quá trình này 
có thể sẽ được dùng làm dữ liệu xác định nguồn gốc cho việc rút lại sản phẩm. 

Các hướng dẫn sử dụng về y tế hay các ứng dụng cụ thể cần phải được phát triển để tạo điều 
kiện cho việc thực thi Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế. Tuy nhiên, 
tiêu chuẩn này không bao gồm quá trình thực thi mà đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các bên liên 
quan, ví dụ như hỗ trợ thực tập và thực thi. 

5. Định nghĩa chung 

5.1. Các thách thức ban đầu 

 Các tổ chức khác nhau có mục tiêu và cách thức xác định nguồn gốc khác nhau. Có sự khác 
biệt này là do vai trò khác nhau của họ trong chuỗi cung ứng (ví dụ: nhà sản xuất, nhà phân 
phối, nhà vận chuyển), những sự khác biệt về sản phẩm và môi trường kinh doanh, và do 
những chiến lược về chi phí và lợi ích khác nhau của họ. 

 Tại nhiều nước, có những người chỉ có hiểu biết giới hạn về các yêu cầu xác định nguồn gốc 
và lại không có nguồn vốn để đầu tư vào các công cụ xác định nguồn gốc. Tuy nhiên, sản 
phẩm lại được cung ứng tới các thị trường cao cấp với yêu cầu về xác định nguồn gốc. Điều 
này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng những yêu cầu chung cho việc xác định nguồn 
gốc thông qua những quá trình đơn giản. 

 Luật pháp thường không chỉ ra rõ hệ thống xác định nguồn gốc nào cần được sử dụng. Phần 
lớn các sản phẩm đều được mang qua biên giới ít nhất một lần trong vòng đời. Điều này khiến 
sản phẩm phải chịu nhiều các chế định khác nhau và đôi khi còn không đồng nhất. Các chuỗi 
cung ứng có những yêu cầu và những đòi hỏi khác nhau về mặt công nghệ. Một số không đưa 
ra những phân định và thu nhận dữ liệu tự động cụ thể, một số khuyên dùng mã vạch và EDI, 
một số lại chỉ mới bắt đầu sử dụng RFID và một số lại đang sử dụng một mạng lưới xác định 
nguồn gốc có thể thu thập thông tin bằng điện tử về các sản phẩm tại mỗi điểm trên chuỗi 
cung ứng, ví dụ như hệ thống thông tin về mã sản phẩm điện tử EPCIS (Electronic Product 
Code Information System). 

 Thách thức của chuẩn quá trình này là việc đồng thuận với các yêu cầu y tế chung và một 
cách thức chung để vạch ra quá trình xác định nguồn gốc không phụ thuộc vào những sự khác 
biệt trên. 

 Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế mang tính chất mô tả quá trình 
thiết lập và thúc đẩy sự hợp tác chuỗi cung ứng. Tiêu chuẩn này cho phép mỗi tổ chức được 
thiết kế hệ thống xác định nguồn gốc riêng dựa vào tầm vóc, chiều sâu và độ chính xác để hỗ 
trợ (các) mục tiêu kinh doanh của mình. Chuẩn quá trình này có thể áp dụng được tới mọi tổ 
chức tại bất cứ phần nào của chuỗi cung ứng y tế mở rộng. 

5.2. Các giả định 

Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế dựa trên việc sử dụng các chuẩn 
doanh nghiệp GS1 toàn cầu và tự nguyện. Định nghĩa sau đây được cho là định nghĩa tham 
khảo về xác định nguồn gốc trong tài liệu này: 

Xác định nguồn gốc là khả năng truy ngược lên (những) bước cụ thể của chuỗi cung ứng mở 
rộng và truy ngược xuống lịch sử, ứng dụng và địa điểm của vật được nhắm tới. 

Để có những ví dụ khác về những định nghĩa hiện tại, xin hãy tham khảo các tài liệu ở mục 3. 
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Để người đọc hiểu rõ hơn về quy trình thực thi Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 
cho ngành y tế, chúng tôi có liệt kê 1 bảng thuật ngữ tại mục 13. Người đọc cần xem bảng 
thuật ngữ này trước khi đọc các mục từ 6 đến 12 của tài liệu này. 

5.3. Các căn cứ để dựa vào 

Những chuẩn GS1 sau cho phép việc thực thi Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 
cho ngành y tế: 

■ Mã số phân định thương phẩm toàn cầu (GTIN - Global Trade Item Number) 

■ Mã số địa điểm toàn cầu (GLN - Global Location Number) 

■ Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC - Serial Shipping Container Code) 

■ Mã điện tử cho sản phẩm (EPC - Electronic Product Code) 

■ Từ điển dữ liệu toàn cầu (GDD - Global Data Dictionary) 

■ GS1 XML và thông điệp thương mại điện tử EANCOM (Đồng nhất và chuyển giao) 

■ Tiêu chuẩn thẩm duyệt chứng nhận sản phẩm - Pedigree Ratified Standard 

(DPMS)* 

■ Các đặc điểm kỹ thuật tổng hợp (vật mang dữ liệu) 

* Xem thông báo ngày 10 tháng 10 năm 2008: “GS1 đặt lộ trình cho Tiêu chuẩn xác định 
nguồn gốc toàn cầu cho ngành y tế” 

http://www.gs1.org/docs/healthcare/Traceability_in_Healthcare_status_update_10_Oct_08.pdf 

Các nhóm người sử dụng GS1 đã thiết lập một số Hướng dẫn sử dụng về cách dùng các 
Tiêu Chuẩn GS1 cho quá trình xác định nguồn gốc; để có ví dụ hãy tham khảo mục 3 Tài 
liệu tham chiếu. Những hướng dẫn này cung cấp các ví dụ thực tiễn có ích cho các tổ chức 
và quốc gia muốn tìm kiếm các giải pháp hợp tác tương tự. 

6. Phân tích quá trình công việc 

Phân tích này sẽ chia nhỏ quá trình xác định nguồn gốc. Những công đoạn và ý tưởng trong 
mục này được định nghĩa bằng các thuật ngữ đòi hỏi người đọc phải tìm hiểu trước khi đọc 
mục này; người đọc cũng nên tham khảo Bảng từ vựng ở mục 13. 

Mục này gồm có: 

■ Giải thích về xác định nguồn gốc nội bộ và bên ngoài 

■ Khái niệm về các công việc như người chế tạo vật phẩm xác định nguồn gốc và 

nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc 

■ Một bảng vật phẩm xác định nguồn gốc giúp ta hiểu rằng vật phẩm xác định 

nguồn gốc có thể tồn tại ở nhiều cấp độ khác nhau 

■ Một phân tích về các trách nhiệm khác nhau tạo ra bởi vật phẩm xác định nguồn 

gốc mà liên quan tới cả dòng dữ liệu lẫn dòng hiện vật và có thể liên quan tới nhiều bên 
khác nhau (nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc và người nhận vật phẩm xác định nguồn 
gốc, nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc và người nhận dữ liệu xác định nguồn gốc). 

Các yêu cầu công việc (BR - Business Requirements) và các quy tắc công việc (BRU - 
Business Rules) đặc trưng liên quan tới ngành y tế (ví dụ: BRU 14) được nhắc tới chi tiết trong 
mục 7. 

http://www.gs1.org/docs/healthcare/Traceability_in_Healthcare_status_update_10_Oct_08.pdf
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6.1. Toàn cảnh công việc cho quá trình xác định nguồn gốc 

6.1.1. Mô tả người tham gia quá trình công việc 

 Hệ thống GS1 phân biệt giữa các bên và các vai trò: 

 ■ Bên là khái niệm rộng của một pháp nhân hoặc pháp thể, ví dụ như một nhà bán lẻ 

hay nhà sản xuất. 

■ Vai trò là một chức năng cụ thể của một bên trong một quá trình nhất định tại một thời 

điểm cụ thể, ví dụ như người mua. 

Một bên có thể có nhiều hơn một vai trò. Ví dụ như một nhà sản xuất có thể có vai trò như 
người bán các vật phẩm và cũng là người mua các nguyên liệu thô. 

 

Hình 6-1 Mối quan hệ các bên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6-1 đưa ra 2 bên, mỗi bên đóng một vai trò khác nhau trong quá trình. 

Danh sách các bên: 

Bên Mô tả 

Nhà vận chuyển/ Nhà 
cung cấp dịch vụ giao 
nhận vận chuyển bên 
thứ ba (3PL) 

Trách nhiệm của Nhà vận chuyển đối với việc giao nhận hay gửi 
đi thương phẩm có khả năng xác định nguồn gốc 

Nhà xử lý/ Nhà sản xuất/ 
Nhà sản xuất chính/ Đa 
hợp 

Thường nhận đầu vào và thay đổi chúng. Ví dụ: nhà sản xuất 
trang thiết bị y tế hay dược phẩm, hay nhà sản xuất bộ dụng cụ 
hợp nhất  sản phẩm từ một số nhà cung cấp, hoặc một dược sĩ 
(đa hợp) người xử lý các API thành một sản phẩm hoàn thành, 
hoặc một bên tái xử lý (làm sạch và khử trùng) dụng cụ phẫu 
thuật. Một chuỗi cung ứng có thể được bao gồm nhiều hơn một 
nhà xử lý / nhà sản xuất / nhà sản xuất chính / đa hợp. 

 

 

Quá trình X 

Bên 

(pháp lý) 

Bên 

(tự nhiên) 

Vai trò 1 Vai trò 2 

Trong                                 Trong 
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Điểm quản trị, nhà điều 
khiển sử dụng hay dịch  
vụ/nhà cung cấp 

Có mối quan hệ cuối cùng với bệnh nhân. Ví  dụ: dược sỹ, nhà trị 
liệu, y tá hay nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

Kho/ Trung tâm phân 
phối 

Chịu trách nhiệm xử lý (có thể thay đổi dạng vật phẩm có 
khả năng xác định nguồn gốc ) và lưu kho vật phẩm 

Nhà chức trách Bên được yêu cầu bảo vệ hợp pháp xã hội 

Một pháp nhân có thể ở nhiều bên. Ví dụ như một nhà cung cấp logistic bên thứ ba cũng có 
thể đóng vai trò là trung tâm phân phối hoặc nhà kho. 

 

Danh sách các vai trò:  

Vai trò Mô tả 

Chủ thương hiệu Bên chịu trách nhiệm cấp mã số mã vạch GS1 hay thẻ RFID trên 
thương phẩm. Là người quản trị Mã doanh nghiệp GS1. Và/ hoặc 
bên là người có thẩm quyền cơ bản đối với thương phẩm. Và/ 
hoặc người chủ các quy định kĩ thuật của sản phẩm. Và/ hoặc bên 
chịu trách nhiệm đối với việc đưa thương phẩm ra thị trường 

Nhà tạo ra dữ liệu có khả 
năng xác định nguồn gốc 

Bên có khả năng xác định nguồn gốc tạo ra thông tin có khả năng 
xác định nguồn gốc 

Bên nhận dữ liệu có khả 
năng xác định nguồn gốc 

Bên có khả năng xác định nguồn gốc được quyền xem xét, sử 
dụng và tải thông tin về khả năng xác định nguồn gốc 

Nguồn dữ liệu có khả 
năng xác định nguồn gốc 

Bên có khả năng xác định nguồn gốc cung cấp thông tin về khả 
năng xác định nguồn gốc 

Nhà tạo ra vật phẩm có 
thể xác định nguồn gốc 

Bên có khả năng xác định nguồn gốc tạo ra vật phẩm có thể xác 
định nguồn gốc hay làm ra vật phẩm có thể xác định nguồn gốc 
khác biệt bằng cách biến đổi một hay nhiều vật phẩm có thể xác 
định nguồn gốc 

Bên nhận vật phẩm có 
thể xác định nguồn gốc 

Bên có khả năng xác định nguồn gốc nhận vật phẩm có thể xác 
định nguồn gốc 

Nguồn vật phẩm có thể 
xác định nguồn gốc 

Bên có khả năng xác định nguồn gốc gửi hay cung cấp vật phẩm 
có thể xác định nguồn gốc 

Người khởi xướng yêu 
cầu về xác định nguồn 
gốc 

Người bắt đầu yêu cầu về theo vết 

Nhà vận chuyển Bên có khả năng xác định nguồn gốc nhận, chuyên chở và giao 
một hay nhiều vật phẩm có thể xác định nguồn gốc từ một điểm 
này đến một điểm khác mà không thay đổi (các) vật phẩm đó. 
Thường chỉ có tài sản, sự trông nom hay kiểm soát vật phẩm có 
thể xác định nguồn gốc và có thể hay không thể có quyền sở hữu  
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Hình 6-2 Vai trò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6-2 minh họa các bên với những vai trò khác nhau đều có cùng một trách nhiệm là thực 
hiện việc xác định nguồn gốc. 

Các bên trong chuỗi cung ứng thường đóng nhiều vai trò khác nhau trong quá trình xác định 
nguồn gốc;  Hình 6-3 minh họa nhà sản xuất đang đóng nhiều vai trò. 

Các chuỗi cung ứng thường phức tạp. Không có một lược đồ giản đơn nào có thể miêu tả 
những ai đang tham gia chuỗi cung ứng từ đầu chuỗi tới cuối chuỗi. Tuy nhiên vẫn có những 
vai trò đặc trưng trong tất cả các chuỗi cung ứng. Tài liệu này chỉ ra 5 bên chính để tham khảo, 
mặc dù còn có thể có các bên trung gian như nhà chế biến thứ cấp. 

Tại thời điểm khi một vật phẩm được mua về, tiêu thụ hay được sử dụng, nó có thể trải qua 
nhiều sự kiện và biến đổi. Mỗi sự kiện hay sự biến đổi đều liên quan tới một số lượng các bên 
khác nhau. Mọi bên đều có trách nhiệm là quản lý tính xác định nguồn gốc và có thể sử dụng 
khung xác định nguồn gốc chung để hoàn thành mục đích. 

 

 

Vai trò luồng xử lý vật chất                                                                         Vai trò luồng xử lý thông tin 

Nhà tạo ra vật 

phẩm có thể xác 

định nguồn gốc 

Nguồn vật phẩm 

có thể xác định 

nguồn gốc 

Bên nhận vật 

phẩm có thể xác 

định nguồn gốc 

Nhà vận chuyển 

Người khởi xướng yêu cầu về xác định nguồn gốc 

Bên nhận dữ liệu có khả 

năng xác định nguồn gốc 

Nguồn dữ liệu có khả 

năng xác định nguồn gốc 

Nhà tạo ra dữ liệu có khả 

năng xác định nguồn gốc 

Chủ thương hiệu 
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Trong khi duy trì việc xác định nguồn gốc thường là trách nhiệm của Nguồn Vật phẩm xác định 
nguồn gốc và người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc (bên với khả năng “chiếm hữu, quản 
lý hoặc kiểm soát” vật phẩm xác định nguồn gốc), thì trong một số trường hợp các bên khác 
cũng phải chịu trách nhiệm. Ví dụ, một nhà nhập khẩu có thể không bao giờ chiếm hữu hay sở 
hữu một chuyến hàng nhưng với các cơ quan chức năng, nhà nhập khẩu này lại là “người chịu 
trách nhiệm” đối với vật phẩm xác định nguồn gốc. Các bên làm đại diện cho bên khác, và 
không bao giờ có quyền sở hữu về vật chất đối với vật phẩm xác định nguồn gốc (như nhà 
nhập khẩu), cũng có thể được các đối tác xác định nguồn gốc của họ coi là có trách nhiệm cho 
việc xác định nguồn gốc. 

Về các bên, một mặt chúng ta có tất cả các đối tác xác định nguồn gốc liên quan tới dòng hiện 
vật và / hoặc dòng thông tin (ví dụ: nhà chế biến, nhà chuyên chở, nhà bán lẻ), và mặt khác là 
các bên không liên quan trực tiếp tới quá trình trong chuỗi cung ứng (như các tổ chức chứng 
nhận, các nhà cầm quyền). Chức năng hoặc quá trình xử lý nội bộ thường quyết định mức độ 
trách nhiệm. 

Trong trường hợp thu hồi sản phẩm, ta có thể chia ra 2 mức độ trách nhiệm: 

■ Trách nhiệm chính (Primary responsibility): thường là các nhà nhập khẩu, nhà 

xuất bản, nhà chế biến, nhà sản xuất, hoặc nhà phân phối, nhà bán lẻ và nhà cung cấp 
chịu trách nhiệm về đặc điểm kỹ thuật và nội dung của sản phẩm, việc rút lại và / hoặc thu 

 

 Nhà sản xuất 

Chủ thương hiệu Nhà vận tải 

Thực hiện khả năng xác định nguồn gốc 

Nhà tạo ra vật 

phẩm có thể 

XĐNG 

 

Bên nhận vật 

phẩm có thể 

XĐNG 

 

Nguồn vật 

phẩm có thể 

XĐNG 

 

Nhà tạo dữ 

liệu có khả 

năng  XĐNG  

Người nhận 

dữ liệu có 

khả năng  

XĐNG 

Nguồn dữ 

liệu có khả 

năng  XĐNG 

Nhà tạo ra dữ 

liệu có khả 

năng  XĐNG 
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hồi và thông báo. Trách nhiệm của họ được giới hạn bởi các vai trò họ có. 

■ Trách nhiệm phụ (Secondary responsibility): thường là các nhà vận chuyển, nhà 

chuyên chở, chủ tàu, công ty lưu kho và nhà cung cấp logistic làm việc cho các tổ chức có 
trách nhiệm chính. Tuy nhiên những người có trách nhiệm phụ phải tạo, thu thập, ghi lại và 
chia sẻ các dữ liệu về các hoạt động xác định nguồn gốc của họ. 

6.1.2. Khái quát toàn cảnh công việc 

Việc quản lý xác định nguồn gốc cần tới sự liên kết của một dòng chảy thông tin với dòng hiện 
vật của các vật phẩm xác định nguồn gốc. Mỗi người tham gia phải thực hiện các vai trò khác 
nhau trong chuỗi cung ứng, nhưng tất cả họ phải tuân theo các bước căn bản mà họ đã chấp 
thuận tiến hành của quá trình xác định nguồn gốc. 

Hình 6-4 Xác định nguồn gốc xuyên suốt chuỗi cung ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để đạt được tính xác định nguồn gốc xuyên suốt chuỗi cung ứng, tất cả các đối tác xác định 
nguồn gốc phải có sự xác định nguồn gốc nội bộ và xác định nguồn gốc bên ngoài (BRU 10). 

6.1.2.1.  Xác định nguồn gốc nội bộ 

Xác định nguồn gốc nội bộ xảy ra khi một đối tác xác định nguồn gốc nhận một hay nhiều vật 
phẩm xác định nguồn gốc, ví dụ, để làm đầu vào. Các vật phẩm đó lại phải đi qua các quá 
trình xử lý nội bộ, trước khi thành một hoặc nhiều vật phẩm xác định nguồn gốc đầu ra. Dưới 
đây là những sự kiện liên quan tới việc thu thập các dữ liệu xác định nguồn gốc. 

Hình 6-5 Xác định nguồn gốc nội bộ 
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Mọi đối tác xác định nguồn gốc liên quan tới dòng hiện vật của các sản phẩm sẽ thu nhận, xử 
lý và điều phối các vật phẩm xác định nguồn gốc. 

Dữ liệu xác định nguồn gốc nên được thu thập tại các sự kiện trong danh sách dưới đây: 

■ Thu nhận là kết quả của việc một vật phẩm xác định nguồn gốc đi qua ranh giới 

giữa nội và ngoại, chuyển từ bên này sang bên khác. 

 □ Vật phẩm xác định nguồn gốc thu nhận được có thể là nguyên liệu thô, các 

sản phẩm đóng gói hoặc thành phẩm 

■ Quá trình xử lý nội bộ là một hoặc nhiều quá trình con được thực hiện bởi cùng 

một bên, hoặc  được thực hiện mà không có sự liên quan đáng kể nào từ các đối tác 
xác định nguồn gốc khác. Mỗi quá trình con gồm các vật phẩm xác định nguồn gốc đầu vào 
để trở thành các vật phẩm xác định nguồn gốc đầu ra. Quá trình xử lý nội bộ tối thiểu phải 
bao gồm một trong 5 quá trình con sau: 

   □ Chuyển động 

   □ Chuyển hóa 

   □ Lưu trữ 

   □ Sử dụng 

   □ Phá hủy 

  Chuyển động là sự dịch chuyển vật lý một vật phẩm xác định nguồn gốc. 

Chuyển hóa là hành động thay đổi một vật phẩm xác định nguồn gốc, đặc tính và tên gọi 
của nó, ví dụ như kết hợp các thành phần để làm ra một thành phẩm hoặc một tập hợp các 
thành phẩm khác nhau. Mục đích là để tạo ra một pa-lét hỗn hợp hoặc tái xử lý một công 
cụ chưa được khử trùng thành vật phẩm vô trùng. Chuyển hóa có thể là sự sản xuất, xuất 
bản, nhóm lại, chia ra, trộn lẫn, pha trộn, tổng hợp, đóng gói hay đóng gói lại các vật phẩm 
xác định nguồn gốc. Việc chuyển hóa một vật phẩm xác định nguồn gốc đòi hỏi người chế 
tạo vật phẩm xác định nguồn gốc những trách nhiệm cụ thể, ví dụ như ứng dụng nhận 
dạng đối với (các) vật phẩm xác định nguồn gốc dạng vật chất mới được tạo ra và ghi lại 
các dữ liệu liên quan để hỗ trợ các yêu cầu về thông tin. 

Lưu trữ là hành động nắm giữ một vật phẩm xác định nguồn gốc tại một địa điểm thuộc 
phạm vi cơ quan của đối tác xác định nguồn gốc. 

Sử dụng là hành động dùng vật phẩm xác định nguồn gốc và ghi lại các dữ liệu sử dụng 
xác định nguồn gốc, ví dụ như một thiết bị nào đó đã được sử dụng cho bệnh nhân tại 
bệnh viện. 

Phá hủy là hành động hủy hoại một vật phẩm xác định nguồn gốc. Ví dụ: các vật phẩm 
được hoàn lại cho tổ chức có thể bị thiêu hủy. 

 Mối quan hệ giữa các vật phẩm xác định nguồn gốc nhận được (đầu vào) và các vật phẩm xác 
định nguồn gốc được chở đi (đầu ra), tùy thuộc vào quá trình xử lý nội bộ, có thể là: 

■ Nhiều cho tới một (ví dụ khi các nguyên liệu thô và đóng gói được tổng hòa thành 

một thành phẩm) 

■ Một cho tới nhiều (ví dụ khi một lô máy tính bảng được chia thành các gói khác 

nhau)  
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■ Nhiều cho tới nhiều (ví dụ khi vật phẩm được đóng gói lại thành vật phẩm mới) 

 ■ Một cho tới một (ví dụ khi một dụng cụ phẫu thuật đã qua sử dụng được chuyển 

hóa từ chưa được khử trùng thành được khử trùng) 

 ■ Nhiều cho tới không có (ví dụ khi thành phẩm bị tiêu hủy) 

 ■ Một cho tới không có (ví dụ khi một nguyên liệu bị tiêu hủy) 

 ■ Không có cho tới không có (ví dụ khi một loạt nước vô trùng được sản xuất) 

 ■ Không có cho tới nhiều (ví dụ khi các loạt “nước dùng để tiêm” được sản xuất) 

Điều phối là sự chuyển đổi từ một người tham gia này tới một người tham gia khác trong 
chuỗi cung ứng. 

Một tổ chức không quản lý bất kỳ sản phẩm nào về mặt vật chất nhưng lại có trách nhiệm 
pháp lý hoặc trách nhiệm theo hợp đồng về các sản phẩm đó (ví dụ như chủ sở hữu thương 
hiệu hoặc người môi giới) vẫn có thể liên quan tới các yêu cầu xác định nguồn gốc cho dòng 
thông tin. Một ví dụ là chủ sở hữu thương hiệu phải đáp lại yêu cầu liên quan tới các chi tiết 
của vật phẩm xác định nguồn gốc. 

Một sự thay đổi trạng thái (ví dụ như cách ly hoặc thay đổi quyền sở hữu) cũng là một sự 
kiện có thể xảy ra. 

Mọi đối tác xác định nguồn gốc đều có trách nhiệm giữ gìn các dữ liệu đã thỏa thuận liên kết 
đầu vào với đầu ra trong một quá trình chuyển hóa, và liên kết địa điểm đầu với địa điểm cuối 
sau khi chuyển động (BRU 2, BR 14). Ví dụ: các dữ liệu kết nối có thể được giữ thành bản ghi 
chép về chất lượng. 

Cần phải hiểu rằng mỗi tổ chức có (các) quá trình xử lý nội bộ riêng của họ để xác định nguồn 
gốc sản phẩm xuyên suốt chuyển động nội bộ và / hoặc chuyển hóa nội bộ. Các bản ghi xác 
định nguồn gốc về chuyển động và lưu trữ có thể giúp xác định ảnh hưởng của việc không đạt 
chất lượng như nhiệt độ bảo quản không phù hợp, hoặc hư hỏng trong khi quá cảnh. Với 
những tổ chức hiện thời không có bất kỳ quá trình nào hoặc đang cân nhắc chuẩn hóa các quá 
trình xử lý nội bộ, tài liệu này khuyến cáo họ sử dụng các chuẩn toàn cầu GS1 để thu nhận dữ 
liệu liên kết đầu vào trong suốt vòng đời nội bộ của sản phẩm. 

6.1.2.2. Xác định nguồn gốc bên ngoài 

Xác định nguồn gốc bên ngoài diễn ra khi một vật phẩm xác định nguồn gốc được truyền tay 
từ một đối tác xác định nguồn gốc (nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc) tới người khác 
(người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc). 

Hình 6-6 Xác định nguồn gốc bên ngoài 
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Mỗi đối tác xác định nguồn gốc có thể truy ngược về nguồn trực tiếp và truy xuôi lên người 
nhận trực tiếp của vật phẩm xác định nguồn gốc (nguyên tắc một bước trước, một bước sau 
(1.2)). 

Một chuyến hàng có thể bao gồm vài cấp vật phẩm xác định nguồn gốc (ví dụ như mỗi đơn vị 
logistic có chứa một phần của loạt / lô hàng) (BRU2, BRU 6, BRU8). Điều này cho phép các tổ 
chức truy xuôi và truy ngược cả cấp độ đơn vị logistic và cấp loạt / lô sản xuất (ví dụ như một 
loạt hàng được chia thành vài đơn vị logistic cho các khách hàng khác nhau). 

Xác định nguồn gốc không chỉ ra rằng mỗi đối tác xác định nguồn gốc phải nắm giữ và xuất 
bản tất cả các thông tin xác định nguồn gốc. Tuy nhiên, Nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc 
và Người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc phải liên lạc với nhau và ghi chép về sự phân 
định của ít nhất một cấp độ vật phẩm xác định nguồn gốc chung nằm trong các hệ thống của 
họ (ví dụ như đơn vị logistic) (BRU 16, BRU 21). Điều này đảm bảo rằng luồng dữ liệu thông 
tin sẽ có tính hiệu quả khi truy xuôi hoặc truy ngược. 

Tất cả các vật phẩm xác định nguồn gốc phải mang số phân định được cấp và được ghi nhãn / 
đánh dấu / gắn thẻ tag tại nguồn (chế tạo) (BR 6). Tài liệu này yêu cầu sử dụng một GTIN 
hoặc SSCC. 

Chủ sở hữu thương hiệu phải đảm bảo tính độc nhất đích thực của việc phân định trên vật 
phẩm xác định nguồn gốc (BR 7). Trong trường hợp có liên quan tới các nhà thầu nhỏ hoặc 
người được cấp đăng ký, cách thức tiến hành đảm bảo tính độc nhất của phân định sẽ tùy 
thuộc vào Chủ sở hữu thương hiệu và phụ thuộc vào hợp đồng.  

Vật mang sự phân định (dấu / thẻ tag / nhãn / tài liệu đi kèm đôi lúc được gọi là “hộ chiếu” 
hoặc “thẻ phân định” hoặc “Bản chứng nhận”) PHẢI nguyên vẹn hoặc được đính kèm vào vật 
phẩm xác định nguồn gốc tới cuối dòng đời vật phẩm đó. (BR 8). 

6.1.2.3. Các liên kết dòng thông tin 

Song song với dòng hiện vật, nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc phải chia sẻ thông tin với 
người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc và người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc phải 
thu thập thông tin này (BRU 15, BRU 21, BRU 22, BRU 23). Các yêu cầu xác định nguồn gốc 
về dòng thông tin có thể khác biệt đối với các nhà vận chuyển hay người chế tạo vật phẩm xác 
định nguồn gốc. 

Hình 6-7 Dòng thông tin nhà vận chuyển và người chế tạo vật phẩm xác định nguồn gốc 
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Quy tắc “một bước trước, một bước sau” giữa các đối tác xác định nguồn gốc có thể là các 
dòng dữ liệu song song, ví dụ như từ nhà cung cấp tới khách hàng, từ nhà cung cấp thông 
qua một nhà cung cấp logistic bên thứ 3, từ một nhà cung cấp logistic bên thứ 3 thay mặt cho 
nhà cung cấp (người mà bản thân lại không có tất cả các dữ liệu về việc vận chuyển / lưu trữ 
nhưng lại tạo được “các thỏa thuận / hợp đồng cấp dịch vụ” để thực hiện trách nhiệm của 
mình thông qua một bên thứ 3…) 

Trong phần lớn các quan hệ giao dịch, Người mua và người bán là những người nhận vật 
phẩm xác định nguồn gốc và nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc kể cả khi họ không nắm giữ 
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các vật phẩm xác định nguồn gốc. 

Có một lượng dữ liệu tối thiểu phải được ghi chép nội bộ bởi các đối tác xác định nguồn gốc. 
Họ phải duy tri các phần tử dữ liệu ở mức tối thiểu để đảm bảo sự minh bạch và liên kết tới tất 
cả các mức độ ứng dụng. Một số phần tử dữ liệu trên phải được trao đổi giữa các đối tác xác 
định nguồn gốc (BR 13). 

Tùy thuộc vào mục tiêu nội bộ của tổ chức, vào các ứng dụng công nghiệp hoặc đặc thù về 
quá trình xác định nguồn gốc mà có thể cần tới việc thu thập, ghi lại và chia sẻ các thông tin bổ 
sung. Tài liệu này sẽ là nền tảng cho các ứng dụng công việc cần được bổ sung thêm thông 
tin. 

6.1.2.4. Dữ liệu xác định nguồn gốc 

Dữ liệu xác định nguồn gốc gồm các thông tin về (BRU 13): 

■ Ai? Bên [Phân định + các phần tử dữ liệu] 

■ Ở đâu? Địa điểm [Phân định + các phần tử dữ liệu] 

■ Khi nào? Ngày tháng / thời gian 

■ Cái gì? Vật phẩm xác định nguồn gốc [Phân định + các phần tử dữ liệu] 

■ Cái gì đã xảy ra? Quá trình hoặc sự kiện [Phân định + các phần tử dữ liệu] 

Các dữ liệu xác định nguồn gốc có thể được tính tới, trông đợi hoặc đã có sẵn. Đối với sự 
xác định nguồn gốc, chúng thường là thời điểm thực tế. 

Các dữ liệu xác định nguồn gốc có thể là dữ liệu gốc hoặc dữ liệu sự kiện (BRU 09). Trong 
bối cảnh xác định nguồn gốc, dữ liệu gốc là dữ liệu tương đối nguyên trạng theo thời gian 
và không phụ thuộc vào các sự kiện vật chất thường nhật (ví dụ như tên của thương phẩm, 
kích thước, nơi xuất xứ của nguyên liệu thô nếu chúng là một phần đặc điểm của sản 
phẩm,…). Các dữ liệu sự kiện được tạo ra trong dòng hiện vật của hàng hóa. Chúng có thể 
được thu thập khi sự kiện diễn ra (ví dụ: ngày tháng trên biên lai, trọng lượng nếu biến 
đổi,…). Lời khuyên ở đây là nên hợp nhất các dữ liệu gốc – những dữ liệu mà có tính công 
khai (được chia sẻ giữa các đối tác xác định nguồn gốc) – trước khi dòng hiện vật bắt đầu 
(xem mục 6.1.3). 
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Hình 6-8 Bảng dữ liệu xác định nguồn gốc với ví dụ 

 

 

 

 

 

 

Thông tin về các 
bên & vị trí (GLN, 
địa chỉ, liên hệ…) 

Thông tin về 
thương phẩm 
(GTIN, tên, 
phân loại, kích 
thước, trọng 
lượng …) 

 Thông tin về 
hàng gửi (số 
giấy báo 
chuyển hàng, 
ngày 
gửi/nhận, Gửi 
hàng từ/đến, 
phân định 
nhà vận tải…) 

 

Thông tin 
về đơn vị 
logistic 
(SSCC, mô 
tả thành 
phần…) 

Số lô hay 
thông tin về 
thương phẩm 
được xê-ri hóa 
(số lô hay số 
xê-ri, lượng, 
ngày sử 
dụng…) 

 

 

Chi tiết về sản phẩm theo kết hoạch, 
như: 

- Quy định kĩ thuật về sản phẩm 

- Q u á  t r ì n h  S X  

- Các phần hợp thành 

- Nguồn gốc của nguyên vật liệu thô 

.. 

 

 Chi tiết về sản phẩm thực, ví dụ:  

- Báo cáo về chất  lượng 

- Kết quả phân tích 

- Số lô của nguyên vật liệu thô 

- Sự phân định các phần hợp thành có thể thay thế đã 
sử dụng  

 

 

Xác định nguồn gốc không chỉ ra rằng các đối tác phải nắm giữ và chia sẻ tất cả các thông tin 
xác định nguồn gốc. Tuy nhiên, họ phải có khả năng tìm kiếm nội bộ và truy cập được các 
thông tin liên quan, và chia sẻ các thông tin đã thống nhất với nhau khi được đòi hỏi mà không 
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mỗi đối tác xác định nguồn gốc (BRU 14, BRU 29). 

Các loại dữ liệu xác định nguồn gốc có ảnh hưởng tới giải pháp thích hợp được sử dụng để 
ghi lại thông tin và sau đó là để thực hiện yêu cầu xác định nguồn gốc: 

1. Nếu dữ liệu xác định nguồn gốc là dữ liệu riêng thì chúng có thể nằm trong bản ghi xác 
định nguồn gốc của một trong số các đối tác giao thương hoặc xác định nguồn gốc trước đó 
hoặc sau đó. 

2. Nếu dữ liệu xác định nguồn gốc là công khai thì chúng có thể nằm trong bản ghi xác 
định nguồn gốc của các người nắm giữ vật phẩm xác định nguồn gốc (các nguồn và người 
nhận vật phẩm xác định nguồn gốc nối tiếp) hoặc được xuất bản tới một kho dữ liệu chia sẻ, ví 
dụ như EPCIS. 

3. Nếu dữ liệu xác định nguồn gốc là chìa khóa cho sự phân định của một vật phẩm xác 
định nguồn gốc thì chúng nằm trên vật mang số phân định (BR 6). 

Dữ liệu chủ Dữ liệu giao dịch 

Tùy vào loại 

sản phẩm 

Tùy vào mối quan 

hệ theo hợp đồng 

Thông tin 

công khai 

 

Thông tin 

riêng 
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Hình 6-9: Dữ liệu xác định nguồn gốc ở đâu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.5. Yêu cầu xác định nguồn gốc 

Một yêu cầu xác định nguồn gốc là một sự điều tra chính thức về lịch sử, ứng dụng hoặc địa 
điểm của một vật phẩm xác định nguồn gốc. Bất kỳ đối tác xác định nguồn gốc nào cũng có 
thể đưa ra yêu cầu xác định nguồn gốc (ví dụ như dược sĩ, nhà sản xuất). 

Một yêu cầu xác định nguồn gốc xuất hiện khi một đối tác xác định nguồn gốc tìm kiếm thông 
tin về vật phẩm xác định nguồn gốc và thông tin này không sẵn có trong nội bộ (BR 17, BR 
18). Việc xác định nguồn gốc có thể được một đối tác xác định nguồn gốc khởi xướng khi 
người đó nhận một yêu cầu từ phía nhà chức trách hoặc khi một sự kiện y tế xấu xảy ra. 

 

Hình 6-10 Yêu cầu xác định nguồn gốc 

 

   

 

 

3 4  

Người khởi xướng yêu cầu xác định nguồn gốc phải liên lạc tới nguồn của vật xác định nguồn 
gốc, và thông qua một quá trình lặp đi lặp lại qua mỗi liên kết trong chuỗi cung ứng để liên lạc 
với người tạo vật phẩm xác định nguồn gốc, chủ sở hữu thương hiệu hoặc người được cấp 
đăng ký (BRU 17, BRU 24). Tính logic của việc này là yêu cầu xác định nguồn gốc sẽ đi đúng 
theo hướng của luồng thông tin (hình 6-10). Yêu cầu xác định nguồn gốc có thể nhảy cóc tới 
bước liên lạc với một đối tác xác định nguồn gốc nằm về phía trên hoặc dưới của chuỗi cung 

Bên có 

khả năng 

XĐNG 

Bên có 

khả năng 

XĐNG 

Bên có 

khả năng 

XĐNG 

Luồng thông tin 

 

Luồng vật chất 

1) Thông tin trong các báo cáo 

về khả năng XĐNG từ một trong 

số các bên có khả năng XĐNG 

trước đó hay tiếp theo 

2) Thông tin trong các báo cáo về khả 

năng XĐNG của bên giữ vật phẩm vì nó 

đã được Bên có khả năng XĐNG trao đổi 

hay tạo ra nội bộ 

3) Thông tin sẵn có trong mã vạch của 

vật phẩm hay tài sản mang mã 
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ứng để có được thông tin nhanh chóng hơn. 

Nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc phải đáp lại yêu cầu càng nhanh càng tốt (BRU 25). Thời 
hạn cho phép được định nghĩa trong các quy chế của nước sở tại hoặc các hợp đồng thương 
mại. 

Một yêu cầu xác định nguồn gốc có thể dẫn tới các yêu cầu xác định nguồn gốc tiếp theo lên 
trên hoặc xuống dưới vài cấp trong chuỗi cung ứng nhằm thỏa mãn yêu cầu ban đầu (BRU 
26). Điều này đáp ứng được nhu cầu thường có trong các quy định rằng việc xác định nguồn 
gốc phải có hiệu quả “một bước trước, một bước sau” trong chuỗi cung ứng. 

Câu trả lời cho yêu cầu xác định nguồn gốc có thể là tất cả hay một phần thông tin được yêu 
cầu, hay không có thông tin nào hết. Có nhiều loại yêu cầu xác định nguồn gốc phụ thuộc vào 
nhu cầu công việc và cách sử dụng thông tin. Ví dụ: 

■ Các thành phần của vật phẩm xác định nguồn gốc này là gì? (ví dụ nói về sự điều tra 

khả năng có tạp chất hoặc chất gây dị ứng không được nhắc tới trên nhãn) 

■ Những vật phẩm xác định nguồn gốc này ở vị trí nào? (ví dụ nói về sự điều tra về 

tình trạng của việc giao hàng hoặc của việc thu hồi sản phẩm) 

■ Những vật phẩm xác định nguồn gốc nào đã được tạo ra khi sử dụng pa-lét nguồn 

riêng cho vật phẩm xác định nguồn gốc hoặc loạt nguyên liệu thô? (ví dụ về việc tạo điều 
kiện cho việc rút lại sản phẩm) 

Các tình huống, dữ liệu và thông điệp về yêu cầu xác định nguồn gốc có liên quan chỉ có thể 
được lý giải một cách chính xác trong bối cảnh nhu cầu công việc hoặc ứng dụng đặc trưng 
riêng. 
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6.1.2.6. Thứ bậc vật phẩm xác định nguồn gốc 

Hình 6-11 Thứ bậc vật phẩm xác định nguồn gốc 
        
 
 

Có thể chứa các đơn vị logistic khác 

 
                0..*                  0..*          Có thể chứa nhiều đơn vị logistic 

Phân định chính xác Vật phẩm        Phân định đơn vị logistic Đơn vị    

cao: GTIN+sê-ri  xê-ri hóa     SSCC   Logistic   Hàng gửi  
            
           1       
         1          1 
 
   

“Lựa chọn phân định thương phẩm” 

            Phân định hàng gửi: hóa đơn chất hàng 
                 (BOL) SSCC 

 
Phân định chính xác             

trung bình: GTIN+số lô     1  Số lô 
      
       Số lô 
 
            Số lô 
           
     “Lựa chọn phân định thương phẩm” 
 
 
 
 
Phân định chính xác     Thương phẩm         
thấp: GTIN   
1            1    “Lựa chọn thứ bậc logistic” 

 
      “Lựa chọn thứ bậc logistic”   “Lựa chọn thứ bậc logistic” 

“Lựa chọn phân định thương phẩm” 
     
        Thương phẩm có thể XĐNG 

 

Một vật phẩm xác định nguồn gốc là một vật thể hữu hình khi có nhu cầu lấy thông tin về lịch 
sử, ứng dụng hoặc địa điểm của vật thể đó. 

Cấp độ được dùng để xác định vật phẩm xác định nguồn gốc trong hệ cấp bậc đóng gói sản 
phẩm hoặc hệ cấp bậc logistic phụ thuộc vào mức độ kiểm soát được yêu cầu. 

Một vật phẩm xác định nguồn gốc có thể là: 

■ Chuyến hàng 

  □ Có thể bao gồm một hoặc nhiều đơn vị logistic 

■ Đơn vị logistic 

  □ Có thể bao gồm một hoặc nhiều đơn vị logistic khác 

  □ Có thể bao gồm một hoặc nhiều thương phẩm 

  □ Có thể là một thương phẩm 

■ Thương phẩm 
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  □ Thương phẩm 

  □ Loạt/Lô thương phẩm 

  □ Thương phẩm được đánh xê-ri 

 ■ Bất kỳ vật phẩm nào mà được các đối tác xác định nguồn gốc đồng thuận là vật 

phẩm xác định nguồn gốc 

Cấp độ của vật phẩm xác định nguồn gốc là sự tổng hợp các hệ cấp bậc logistic và sự chính 
xác của việc phân định. 

 

Đây là một vài ví dụ về logistic: 

Chuyến hàng: Xe tải, Tàu chở, 10 pa-lét các vật phẩm thuộc nhiều 
loại 

Đơn vị logistic: Pa-lét, Công-ten-nơ 

Thương phẩm không đi qua điểm bán: Thùng các-tông, Túi 

Thương phẩm đi qua điểm bản: Đơn vị tiêu dùng (thường không được áp dụng cho 
ngành y tế) 

Hình 6-12 Bảng vật phẩm có thể xác định nguồn gốc 

 

     Mức độ phân định 

 

 

Đơn nhất  

(xê-ri hóa) 

 

GSIN SSCC SGTIN SGTIN 

Riêng biệt 

(số lô) 

 

Không áp dụng 

 

 

 

Không áp 
dụng 

 

 

GTIN + số lô 

 

GTIN + số lô 

Chung chung  

Không áp dụng 

 

 

 

Không áp 
dụng 

 

 

GTIN 

 

GTIN 

  
Hàng gửi 

 
Đơn vị logistic 

 
Thương phẩm không đi 
qua điểm bán 

 
Thương phẩm đi qua 
điểm bán 

Cấp độ hậu cần 

 

GTIN là cơ sở cho việc phân định sản phẩm. Tuy nhiên, với mục đích xác định nguồn gốc thì 
nó lại có thể không thỏa mãn được mà phải cần các thông tin bổ sung để phân định ra một 
sản phẩm hay một nhóm sản phẩm. Khái niệm này được chỉ ra tại những chỗ tô vàng trong 
hình 6-12. 
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Các giả định cho bảng / thứ bậc vật phẩm xác định nguồn gốc: 

■ Các vật phẩm xác định nguồn gốc có thể cần được đánh dấu hữu hình với một số 

loạt / lô để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, ví dụ như các sản phẩm dược. 

■ Thêm vào hạn sử dụng khi thích hợp, ví dụ như khi sản phẩm có tuổi thọ hạn chế.  

■ Khi đòi hỏi mức độ chính xác cao hơn, sử dụng một số xê-ri để phân định các vật 

phẩm xác định nguồn gốc có thể sẽ phù hợp hơn, ví dụ như thiết bị cấy, thiết bị phẫu thuật. 

■ Một số xê-ri có thể thích hợp cho các vật phẩm cần được xác định nguồn gốc ở cấp 

độ này, ví dụ như một bơm truyền dịch y tế. 

 Khi đơn vị logistic là một thương phẩm (ví dụ như một pa-lét), nó cũng được một GTIN 
phân định và tương ứng với các chuẩn phân định từ cả cột “Đơn vị logistic” và “Thương phẩm 
không đi qua điểm bán”. 

Một vật phẩm xác định nguồn gốc có thể có liên hệ tới vật phẩm xác định nguồn gốc khác, ví 
dụ như: 

■ Được chứa trong 

■ Chứa (quá trình ngược lại cũng có thể xảy ra, ví dụ như một thùng các-tông đựng 50 

bộ áo bác sỹ dùng cho phẫu thuật) 

■ Giống nhau 

■ Bao gồm (quá trình ngược lại không thể xảy ra, ví dụ như nhiều sản phẩm dược 

được pha trộn để làm thành một loại thuốc hóa trị liệu) 

■ Được sản xuất chỉ trước khi 

■ Được sản xuất chỉ sau khi 

Hình 6-13 Các ví dụ về mối quan hệ giữa các vật phẩm xác định nguồn gốc 

 

    

         Thương phẩm   tương tự      Thương phẩm 

có khả năng XĐNG      có khả năng XĐNG 

 

 

 

              Được chứa trong/chứa 

          

   Thương phẩm 

      có khả năng XĐNG 

 

 

Một vật phẩm xác định nguồn gốc có thể tồn tại ở nhiều vị trí trong cùng một thời điểm. Ví dụ: 
vật phẩm xác định nguồn gốc được phân định là thương phẩm và ở cấp loạt, được bảo quản 
hoặc đã được bán cho nhiều đối tác thương mại khác nhau. 
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6.1.3. Toàn cảnh công việc hiện thời (“as is”) 

Mục tiêu thực hiện của quá trình xác định nguồn gốc là giúp các đối tác xác định nguồn gốc có 
thể thu thập được các thông tin về lịch sử, ứng dụng hoặc vị trí của một vật phẩm xác định 
nguồn gốc từ bất kỳ điểm nào trong chuỗi cung ứng. Công việc bao gồm: 

A. Lên kế hoạch và tổ chức (điều kiện tiên quyết) 

Lợi ích: Tất cả các đối tác xác định nguồn gốc xác định được cách cấp phát, thu thập, chia sẻ 
và nắm giữ các dữ liệu xác định nguồn gốc đã đồng thuận. Các đối tác xác định nguồn gốc đó 
xác định được cách để quản lý mối quan hệ giữa đầu vào, quá trình xử lý nội bộ và đầu ra. 

B. Đồng nhất các dữ liệu gốc 

Lợi ích: Tất cả các đối tác xác định nguồn gốc đã thống nhất được các dữ liệu gốc của mình. 

C. Ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc 

Lợi ích: Các đối tác xác định nguồn gốc có thể phân định được các vật phẩm xác định nguồn 
gốc, thu thập và ghi lại các dữ liệu xác định nguồn gốc có liên quan và đã đồng thuận khi các 
vật phẩm xác định nguồn gốc chuyển động dọc theo chuỗi cung ứng. 

D. Yêu cầu xác định nguồn gốc 

Lợi ích: Các dữ liệu xác định nguồn gốc sẽ luôn sẵn có, và các đối tác xác định nguồn gốc, 
khi được yêu cầu về một vật phẩm xác định nguồn gốc, có thể cung cấp được các thông tin đã 
đồng thuận và có thể đọc được chính xác, toàn diện, đúng lúc cho một bên có thẩm quyền. 

Yêu cầu xác định nguồn gốc bao gồm việc truyền các dữ liệu đã được thu thập và ghi lại. Một 
yêu cầu xác định nguồn gốc có thể được khởi xướng nhiều tuần, tháng hoặc năm sau khi một 
vật phẩm xác định nguồn gốc được chế biến, tiêu thụ hoặc sử dụng. Loại yêu cầu xác định 
nguồn gốc mà các bên muốn thực hiện sẽ quyết định dữ liệu xác định nguồn gốc các bên cần 
trao đổi. Ví dụ: nếu mục đích là làm rõ nguồn gốc của một vấn đề về an toàn sản phẩm thì bản 
ghi chất lượng dù không được cần tới để xác định vị trí các đơn vị logistic nhưng vẫn có thể có 
liên quan tới. 

E. Sử dụng thông tin 

Thông tin có được từ một yêu cầu xác định nguồn gốc có thể được dùng để giải quyết một vấn 
đề về chất lượng hoặc để thông báo tới các đối tác xác định nguồn gốc. 

Ví dụ: trong trường hợp có sự thu hồi hoặc rút lại sản phẩm, một đối tác xác định nguồn gốc 
sẽ gửi một yêu cầu xác định nguồn gốc lên phía trên để xác định nguyên nhân của vấn đề và 
tìm kiếm những vật phẩm xác định nguồn gốc có vấn đề tương tự. Sau đó sẽ có một yêu cầu 
xác định nguồn gốc xuống dưới để xác định vị trí các sản phẩm và một thông báo tới những 
đối tác thương mại đã nhận các sản phẩm đó.  

Hệ thống xác định nguồn gốc được định nghĩa là các công cụ và tổ chức cần có để thực thi 
quá trình xác định nguồn gốc trong một bối cảnh cụ thể giữa các nhóm/bên. 

Toàn cảnh công việc hiện thời được mô tả trong Hình 6-14 ở bên dưới. 
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Hình 6-14 – Bảng về các vai trò trong các trường hợp sử dụng 

 

 Lên kế hoạch và 
tổ chức 

Đồng nhất dữ liệu gốc Ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc 
Yêu cầu xác định nguồn 

gốc 
Sử dụng 
thông tin 

 

Trường hợp sử dụng 

1. Quyết 
định cách 
thức cấp, 
thu thập, 

chia sẻ và 
lưu giữ dữ 

liệu xác 
định 

nguồn 
gốc. 

 

2. Quyết 
định 
cách 
thức 

quản lý 
mối 

quan hệ 
giữa 
đầu 
vào, 
quá 

trình xử 
lý nội bộ 
và đầu 

ra. 

3. Cấp 
số 

phân 
định 

cho các 
bên. 

4. Cấp 
số phân 

định 
cho địa 
điểm 
hữu 
hình. 

5. Cấp 
số 

phân 
định 

cho tài 
sản 
nếu 
thích 
hợp. 

6. Cấp 
số 

phân 
định 

cho vật 
phẩm. 

7. 
Trao 
đổi 
dữ 
liệu 
gốc. 

8. Cấp 
số phân 
định cho 
vật phẩm 
xác định 
nguồn 
gốc khi 

vật phẩm 
được tạo 

ra. 

9. Áp dụng 
số phân 
định cho 
vật mang 
số phân 
định lên 

vật phẩm 
xác định 

nguồn gốc 
hoặc trong 
một tài liệu 
đi kèm khi 
diễn ra sự 

chuyển 
hóa. 

10. Thu thập 
số phân 

định của vật 
phẩm xác 

định nguồn 
gốc hoặc 

của tài sản 
có chứa nó 
từ vật mang 

số phân 
định khi  
giao và 

nhận vật 
phẩm xác 

định nguồn 
gốc. 

11. Thu 
thập tất 

cả dữ liệu 
kể cả 

thông tin 
xác định 
nguồn 
gốc từ 

nguồn nội 
bộ và bên 

ngoài 
bằng bất 

kỳ 
phương 

thức nào. 

 

12. Chia 
sẻ các 
dữ liệu 

xác định 
nguồn 
gốc có 

liên 
quan và 
đã thống 

nhất 
(gửi 

thông tin 
bằng bất 

kỳ 
phương 

thức 
nào). 

13. Lưu 
trữ dữ 

liệu xác 
định 

nguồn 
gốc. 

14. Khởi 
xướng 

yêu cầu 
xác định 
nguồn 

gốc 

15. 
Nhận 

yêu cầu 
xác 
định 

nguồn 
gốc 

16. 
Gửi 
một 
hồi 
đáp 

17. 
Nhận 
một 
hồi 

đáp. 

18. Hành 
động. 

Các vai trò trong dòng quá 
trình vật chất  

Người tạo vật phẩm xác định 
nguồn gốc 

 

X X X X X  X P P X X X X X X X X X 

Nguồn vật phẩm xác định nguồn 
gốc 

X X X P X  X   P X X X X X X X X 
Người nhận vật phẩm xác định 
nguồn gốc 

X X X P X  X   P X  X X X X X X 

Nhà vận chuyển X X X X X  X   X X X X X X X X X 

Các vai trò trong dòng quá 
trình thông tin  

Chủ sở hữu thương hiệu X X X X X P X X     X X X X X X 
Người tạo dữ liệu xác định 
nguồn gốc 

X X X X X  X X   X X X X X X X X 
Nguồn dữ liệu xác định nguồn 
gốc 

X X X X X  X   X X P X X X X X X 
Người nhận dữ liệu xác định 
nguồn gốc 

X X X X X  X   X P  X X X X X X 
Người khởi xướng yêu cầu xác 
định nguồn gốc              P   P X 

P: vai trò chính chịu trách nhiệm cho từng trường hợp sử dụng riêng biệt. 

X: có liên quan tới từng trường hợp sử dụng riêng biệt. 
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7. Phân tích các yêu cầu công việc và quy tắc 

7.1. Các yêu cầu công việc 

Yêu cầu công việc là thuyết minh về nhu cầu đối với phạm vi công việc hoặc quá trình 
công việc được nghiên cứu. Đây là điều mà hệ thống phải thực hiện, hoặc là một phẩm 
chất mà hệ thống phải có. Một yêu cầu tồn tại vì các thể loại sản phẩm đòi hỏi các chức 
năng hoặc chất lượng khác nhau, hoặc khách hàng muốn yêu cầu đó là một phần của 
sản phẩm được giao. 

Để giữ được tính nhất quán với 3 hoạt động chính, các từ viết tắt sau được đưa vào cột 
số để chỉ về các yêu cầu công việc: 

■ AMD: Align Master Data – đồng nhất dữ liệu gốc 

■ RTD: Record Traceability Data – Ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc 

■ RT: Request Trace – yêu cầu xác định nguồn gốc 

Các từ khóa 

■ PHẢI = bắt buộc - từ này, hoặc các thuật ngữ “ĐƯỢC YÊU CẦU” hay “SẼ PHẢI”, có 

nghĩa là yêu cầu bắt buộc về đặc điểm kỹ thuật. 

■ CÓ THỂ = tùy chọn - từ này, hoặc từ “TÙY CHỌN”, có nghĩa là một vật phẩm không 

bị bắt buộc. 

Nên tham khảo Hình 6-14 Các trường hợp sử dụng về (những) trường hợp 
sử dụng tương ứng. 

 

Số Yêu cầu công việc Giải thích 

BR 1 
(AMD) 

Bất kỳ địa điểm nào cần được xác 
định nguồn gốc PHẢI được xác 
định nguồn gốc độc nhất và toàn 
cầu. 

Điều này có thể ở cấp cao (địa 
điểm nhà kho) nhưng cũng có thể 
ở cấp chi tiết (vị trí chính xác của 
thùng đựng) trong một nhà kho. 

Đối tác được lựa chọn cấp địa 
điểm mà họ phân định độc nhất. 
Cấp tối thiểu là vị trí hữu hình (ví 
dụ: trung tâm phân phối) được 
phân định bởi một mã số địa điểm 
toàn cầu (GLN). 

Cơ sở, lý do: để phân định độc nhất địa điểm.  

Tiêu chuẩn tương ứng: GLN 

(Các) Trường hợp sử dụng tương ứng: 3,4 

BR 2 
(RTD) 

Các đối tác giao thương PHẢI 
được phân định độc nhất toàn 
cầu. 

Đối tác xác định nguồn gốc được 
chọn cấp vai nào họ phân định độc 
nhất, ví dụ: pháp nhân. 

Cơ sở, lý do: việc phân định vai – người mà yêu cầu xác định 
nguồn gốc hướng tới – sẽ tăng tốc độ thu thập thông tin xác 
định nguồn gốc. 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng: GLN và danh sách vai trò các 
bên cho việc truyền đạt 

(Các) Trường hợp sử dụng tương ứng: 7, 11, 12, 14 

 

 

 



 Các tiêu chuẩn của GS1 – Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế  

Số Yêu cầu công việc Cơ sở, lý do 

BR 3 
(AMD) 

Bất kỳ vật phẩm nào cần được truy 
ngược hoặc xuôi PHẢI được phân 
định độc nhất toàn cầu. 

Điều này áp dụng cho bất kỳ cấp độ 
nào trong thứ bậc sản phẩm, ví dụ 
như đơn vị tiêu dùng hoặc một vật 
phẩm xác định nguồn gốc không đi 
qua điểm bán. 

Cơ sở, lý do: để phân định độc nhất một vật phẩm xác định 
nguồn gốc 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng: GTIN 

Trường hợp sử dụng tương ứng: 6 

BR 4 
(AMD) 

Bất kỳ tài sản nào cần được truy 
ngược hoặc xuôi PHẢI được phân 
định độc nhất toàn cầu. 

Cơ sở, lý do: để phân định độc nhất tài sản 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng: GRAI (Global Returnable Asset 
Identifier – Số phân định toàn cầu tài sản có thể trả lại) và 
GIAI (Global Individual Asset Identifier – Số phân định toàn 
cầu tài sản riêng) 

[Tham chiếu 1] Các quy định kỹ thuật chung, mục 2.3 

Trường hợp sử dụng tương ứng: 5 

BR 5 
(RTD) 

Số phân định vật phẩm xác định 
nguồn gốc PHẢI được cấp, muộn 
nhất là khi được tạo thành hình. 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là 
thương phẩm, việc phân định thương 
phẩm tối thiểu cũng PHẢI được phân 
định với một GTIN. Nó có thể không 
đủ để thỏa mãn mục đích xác định 
nguồn gốc, nên phải cần tới các 
thông tin bổ sung để có thể phân 
định độc nhất một sản phẩm hay một 
nhóm sản phẩm như một số loạt / lô 
hoặc một số xê-ri nếu cần thiết. 

Khi một vật phẩm xác định nguồn 
gốc là đơn vị logistic, nó PHẢI được 
phân định độc nhất.  

Đối tác xác định nguồn gốc được 
lựa chọn cấp phân định để sử dụng 
cho vật phẩm xác định nguồn gốc. 

Cơ sở, lý do: để phân định độc nhất vật phẩm xác định nguồn 
gốc 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng:  

GTIN;  

GTIN + Số loạt / lô  

GTIN + Số xê-ri / SGTIN 

Đơn vị logistic – SSCC 

[Tham chiếu 1] Các quy định kỹ thuật chung: các mục 2.1, 
2.2, 2.7, 2.8, 4 

Hướng dẫn thực hành tốt nhất: 

Thông tin này tối thiểu cũng phải được trình theo dạng mà 
người có thể đọc được. Ví dụ: được in trên sản 
phẩm/nhãn mác hoặc tài liệu kèm theo hay bản ghi điện tử. 

Trường hợp sử dụng tương ứng: 8 
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BR 6 
(RTD) 

Một vật phẩm xác định nguồn gốc, 
trong tất cả các trường hợp, phải 
mang một số phân định độc nhất 
toàn cầu được đưa trực tiếp lên vật 
phẩm xác định nguồn gốc đó. Trong 
trường hợp bất khả kháng thì ít nhất 
cũng phải đưa số phân định lên tài 
sản chứa vật phẩm đó hoặc đưa vào 
tài liệu kèm theo. 

Cơ sở, lý do: để mang một số phân định độc nhất toàn 
cầu 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng: 

- Nếu vật phẩm xác định nguồn gốc là  thương phẩm:  
GTIN 

- Loạt / lô thương phẩm: GTIN + Số loạt/ lô 

- Thương phẩm được đánh số sê-ri: GTIN + Số sê-ri, 
SGTIN  

- Đơn vị logistic: SSCC 

- Chuyến hàng: Số phân định chuyến hàng 

[Tham chiếu 1] Quy định kỹ thuật chung: mục 3 

Hướng dẫn thực hành tốt nhất: 

Số phân định xác định nguồn gốc ít nhất nên thuộc vào 
một trong các loại sau: 

Được lưu giữ bằng điện tử 

Được truyền đi bằng điện tử 

Trên vật mang số phân định máy có thể đọc được 

Trường hợp sử dụng tương ứng: 9 

BR 7 
(RTD) 

Chủ sở hữu thương hiệu PHẢI 
bảo đảm việc phân định độc nhất 
vật phẩm xác định nguồn gốc. 

Cơ sở, lý do: chủ thương hiệu là bên chịu trách nhiệm cho 
việc cấp số và các ký hiệu mã vạch GS1 hoặc thẻ tag RFID 
cho một vật phẩm cho trước 

  (Các) Tiêu chuẩn tương ứng 

[Tham chiếu 1] Các quy định kỹ thuật chung  

Trường hợp sử dụng tương ứng: 8 

BR 8 
(RTD) 

Vật mang số phân định PHẢI được 
giữ nguyên trên vật phẩm xác định 
nguồn gốc hoặc được đính lên vật 
phẩm xác định nguồn gốc cho tới 
cuối vòng đời của vật phẩm xác 
định nguồn gốc đó. 

Cơ sở, lý do: để phân định độc nhất vật phẩm xác định nguồn 
gốc xuyên suốt vòng đời 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng 

 [Tham chiếu 1] Các quy định kỹ thuật chung: mục 2.2 

Các quy tắc về việc cấp và ghi nhãn 

(Các) Trường hợp sử dụng tương ứng: 9,10 
BR 9 
(RTD) 

Vật mang số phân định PHẢI được 
giữ nguyên trên vật phẩm xác định 
nguồn gốc hoặc được đính lên vật 
phẩm xác định nguồn gốc khi nó 
được gói bằng một cấp đóng gói cao 
hơn. 

Cơ sở, lý do: để phân định độc nhất vật phẩm xác định nguồn 
gốc xuyên suốt hệ thống cấp bậc đóng gói 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng: 

 [Tham chiếu 1] Các quy định kỹ thuật chung: mục 2.1  

Các quy tắc về việc cấp và ghi nhãn 

(Các) Trường hợp sử dụng tương ứng: 9,10 
BR 10 Vật mang số phân định PHẢI mang 

theo vài thông tin để kết nối với ít 
nhất một nguồn dữ liệu xác định 
nguồn gốc (ví dụ: chủ thương hiệu, 
nhà nhập khẩu). 

Cơ sở, lý do: điều này cho phép một đối tác xác định nguồn 
gốc xác định được một nguồn dữ liệu để có thể hướng yêu 
cầu xác định nguồn gốc tới nguồn đó 

(Các) tiêu chuẩn tương ứng: Nhãn logistic GS1        Trường 
hợp sử dụng tương ứng: 14 

BR 11 
(RTD) 

Tất cả các nguồn vật phẩm xác định 
nguồn gốc và người nhận vật phẩm 
xác định nguồn gốc PHẢI thu thập 
số phân định của vật phẩm xác định 
nguồn gốc hoặc tài sản có chứa vật 
phẩm xác định nguồn gốc đó từ vật 
mang số phân định. 

Cơ sở, lý do: để theo vết một vật phẩm xác định nguồn 
gốc 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng:  

Quy định kỹ thuật chung GS1 bao gồm Tiêu chuẩn ứng 
dụng cho ngành y tế và cung cấp các tiêu chuẩn cho việc 
phân định và thu nhận dữ liệu tự động để được sử dụng 
cho mục đích an toàn người bệnh, hiệu quả chuỗi cung ứng 
và xác định nguồn gốc 

Trường hợp sử dụng tương ứng: 10 
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BR 12 
(RTD) 

Các đối tác xác định nguồn gốc 
PHẢI đồng thuận về ít nhất một cấp 
độ vật phẩm xác định nguồn gốc 
chung, từ đó sẽ đồng thuận cả về 
việc trao đổi các bộ dữ liệu xác định 
nguồn gốc nhất quán. 

Cơ sở, lý do: các đối tác xác định nguồn gốc sẽ trao đổi các 
vật phẩm xác định nguồn gốc với nhau và đảm bảo rằng 
chúng được phân định độc nhất để quản lý các mối quan hệ 
giữa đầu vào, quá trình xử lý nội bộ và đầu ra. 

(Các) Trường hợp sử dụng tương ứng: 8 đến 13 

BR 13 
(RTD) 

Tất cả (các) nguồn và người nhận vật 
phẩm xác định nguồn gốc PHẢI ghi 
lại và CÓ THỂ chia sẻ những phần tử 
dữ liệu dưới đây (thường được ghi lại 
bên trong các tài liệu phân định 
chuyến hàng): 

SỐ PHÂN ĐỊNH ĐỐI TÁC XÁC ĐịNH 
NGUồN GốC: 

Số phân định nguồn vật phẩm xác 
định nguồn gốc 

Số phân định người nhận vật phẩm 
xác định nguồn gốc 

Số phân định nguồn dữ liệu xác định 
nguồn gốc 

Số phân định người nhận dữ liệu xác 
định nguồn gốc 

SỐ PHÂN ĐỊNH VẬT PHẨM XÁC 
ĐịNH NGUồN GốC VÀ CÁC CHI 
TIẾT: 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là 
thương phẩm: 

Số phân định thương phẩm  

Mô tả thương phẩm 

  Số lượng thương phẩm 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là 
vật phẩm mà các đối tác xác định 
nguồn gốc đồng thuận coi nó là vật 
phẩm xác định nguồn gốc: 

Số phân định vật phẩm 

Mô tả vật phẩm 

Số lượng vật phẩm 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là 
loạt / lô thương phẩm: 

Số phân định thương phẩm + Số loạt 
/ lô 

Mô tả thương phẩm 

Số lượng thương phẩm 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là 
thương phẩm được đánh số xê-ri: 

Số phân định thương phẩm + Số xê-
ri 

Mô tả thương phẩm 

Số lượng thương phẩm 

 

Cơ sở, lý do: 

Có những yêu cầu về lượng dữ liệu cần thiết tối thiểu cho 
việc thực hiện nhằm quản lý mối quan hệ giữa đầu vào, quá 
trình xử lý nội bộ và đầu ra. Mỗi ngành công nghiệp nên 
xem xét tới việc nên thêm vào phần bổ sung mở rộng cần 
thiết vào tiêu chuẩn chung này hay không để đạt được yêu 
cầu về dữ liệu riêng của họ. Xem mục 11 “Các yếu tố để 
thực thi”. 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng: 

Các tiêu chuẩn về thư tín thương mại 

Từ điển dữ liệu toàn cầu (GDD) 
EANCOM 

GS1-128 và số phân định ứng dụng 

Hướng dẫn thực hành tốt nhất: 

Trong tất cả các trường hợp, một vật phẩm xác định nguồn 
gốc phải mang một số phân định độc nhất toàn cầu. 

Khi được yêu cầu một số loạt/ lô để đảm bảo cho việc xác 
định nguồn gốc, nên ghi lại số này. 

Số phân định sản phẩm (GTIN) được dùng làm tham khảo 
cho phần dữ liệu sản phẩm hoàn chỉnh; ví dụ bao gồm mô 
tả, các thành phần, các yêu cầu vận chuyển, vòng đời. 

Không cần thiết phải sao lại các bản ghi đã có để xác định 
nguồn gốc. Ví dụ, một số phân định chuyến hàng được dùng 
làm tham khảo cho các phần tử dữ liệu khác như « Chuyển 
từ », « Chuyển tới », « Ngày giao »,  « Đơn vị đo lường »… 

Các ví dụ về số phân định chuyến hàng:  

Số hóa đơn vận chuyển 

Số thông báo giao hàng 

Số hóa đơn 

Số phiếu giao hàng 
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BR 13 
(RTD) 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là 
một đơn vị logistic: 

Số phân định đơn vị logistic 

Số lượng đơn vị logistic 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là 
một chuyến hàng: 

Số phân định chuyến hàng 

VỚI TẤT CẢ CÁC VẬT PHẨM XÁC 
ĐịNH NGUồN GốC: 

Ngày giao và / hoặc  ngày  nhận 

Số công-ten-nơ  

Chứng nhận giao hàng 

Tham khảo BRU 25 về Cơ sở, lý do và BR 6 về các tiêu 
chuẩn tương ứng cho số phân định vật phẩm xác định 
nguồn gốc. 

 

Chú ý: Nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc và nguồn vật 
phẩm xác định nguồn gốc thường là tương tự nhau. 

(Các) Trường hợp sử dụng tương ứng: 12,13 

BR 14 
(RTD) 

Tất cả người tạo, nguồn và người 
nhận vật phẩm xác định nguồn gốc 
PHẢI ghi lại mối quan hệ giữa các vật 
phẩm xác định nguồn gốc được tạo 
ra, nhận về, xử lý và / hoặc được 
giao. 

Cơ sở, lý do 

Việc xác định nguồn gốc yêu cầu sự quản lý những kết 
nối liên tiếp giữa những gì được nhận, sản xuất, đóng 
gói, lưu giữ và chuyên chở xuyên suốt chuỗi cung ứng 
mở rộng. 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng:  

Từ điển dữ liệu toàn cầu 

Hướng dẫn thực hành tốt nhất GS1 sử dụng nội bộ 

Trường hợp sử dụng tương ứng: 13 

Ví dụ: 

Các loạt thương phẩm được chứa trong một pa-lét 

Các thương phẩm được sử dụng làm nguyên liệu cho một 
thành phẩm  

Các pa-lét được dùng để chọn lọc và tạo một pa-lét mới 

BR 15 
(RTD) 

Nguồn vật phẩm xác định nguồn 
gốc CÓ THỂ phải chia sẻ hoặc đưa 
ra một vài chi tiết và thông tin liên 
quan đến chất lượng về vật phẩm 
xác định nguồn gốc cho một hoặc 
nhiều đối tác xác định nguồn gốc. 

Cơ sở, lý do 

Chủ sở hữu thương hiệu là bên chịu trách nhiệm cho việc 
đánh số hệ thống GS1 và việc hồi đáp các yêu cầu xác định 
nguồn gốc về các chi tiết của vật phẩm xác định nguồn gốc. 
Việc giải quyết một yêu cầu xác định nguồn gốc có thể đòi hỏi 
nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc phải chia sẻ thông tin với 
chủ sở hữu thương hiệu hoặc với những đối tác xác định 
nguồn gốc khác. 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng: thông điệp EANCOM về  
CHẤT LƯỢNG 

Trường hợp sử dụng tương ứng: 12 

BR 16 
(RTD) 

Số phân định vật phẩm xác định 
nguồn gốc PHẢI xuất hiện trong tất 
cả các tài liệu đi kèm hoặc thông báo 
có chứa các thông tin liên quan đến 
vật phẩm xác định nguồn gốc đó. 

 

Cơ sở, lý do 

Đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu xác định nguồn gốc nhằm 
tránh các lỗi trong việc nhập dữ liệu thủ công. Điều này cho 
phép đối tác xác định nguồn gốc có thể kiểm tra được các 
thông tin có trong tất cả các tài liệu. 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng: Không có 

(Các) Trường hợp sử dụng tương ứng: 11 đến 13 
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BR 17 
(RT) 

Bất kỳ đối tác xác định nguồn gốc 
nào cũng CÓ THỂ gửi một yêu cầu 
xác định nguồn gốc tới một nguồn 
vật phẩm xác định nguồn gốc, người 
nhận vật phẩm xác định nguồn gốc, 
nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc 
hay người nhận dữ liệu xác định 
nguồn gốc. 

Cơ sở, lý do 

Yêu cầu xác định nguồn gốc có thể được khởi xướng bởi 
bất kỳ đối tác xác định nguồn gốc nào bởi vì vấn đề có thể 
tới từ bất kỳ đâu trong chuỗi cung ứng. 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng: không có 

(Các) Trường hợp sử dụng tương ứng: 14,15 

BR 18 
(RT) 

Những đối tác xác định nguồn gốc 
muốn khởi xướng một yêu cầu xác 
định nguồn gốc PHẢI liên lạc với 
nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc 
về ít nhất một vật phẩm thông tin 
trong danh sách để giúp nguồn dữ 
liệu xác định nguồn gốc tìm ra thông 
tin được yêu cầu. 

Số phân định vật phẩm xác định 
nguồn gốc (hoặc một vài thuộc tính 
của vật phẩm xác định nguồn gốc) 

Số phân định đối tác xác định nguồn 
gốc (hoặc một vài đặc điểm của đối 
tác xác định nguồn gốc) 

Mã số địa điểm (hoặc một vài đặc 
điểm của địa điểm) 

Ngày / thời gian, khoảng thời gian 

Số phân định quá trình hoặc sự kiện 
(hoặc một vài đặc điểm của quá trình) 

Cơ sở, lý do 

Có các yêu cầu về lượng dữ liệu tối thiểu cho yêu cầu xác 
định nguồn gốc 

(Các) Tiêu chuẩn tương ứng: Không có 

(Các) Trường hợp sử dụng tương ứng:14 đến 17 

 

7.2. Các yêu cầu kỹ thuật 

Các yêu cầu kỹ thuật là những ràng buộc hoặc tính năng về mặt kỹ thuật xung quanh 
các yêu cầu về công việc (ví dụ: “biên bản khiếu nại phải được gửi qua xml”). Các yêu 
cầu kỹ thuật bao gồm giao diện người dùng, tính an toàn, hiệu quả, chất lượng và có 
tính tương thích ngược. Vì đây là một tiêu chuẩn về quá trình nên các yêu cầu kỹ thuật 
sẽ không được đề cập trong tài liệu này. 

Bảng 7-1 Các yêu cầu kỹ thuật 

Số Yêu cầu kĩ thuật Rationale (Nhân tố căn bản) 

 Không có yêu cầu về kĩ thuật Rationale 

Chuẩn cứ kiểm tra (qua/không qua) 

(Được sử dụng để  kiểm tra tiêu chuẩn kết quả - To be used to 
test the resulting standard) 

Qua:  

Không qua: 

7.3. Các quy tắc công việc 

Quy tắc công việc là thuyết minh luận chứng về phạm vi công việc hoặc quá trình công 
việc được nghiên cứu đến. 

Các quy tắc công việc quy định một trường hợp là gì hơn là một trường hợp sẽ như 
thế nào. 
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Bảng 7-2 Các quy tắc công việc 

 

Số Quy tắc Chi tiết 

BRU 1 Các hệ thống và thủ tục xác định nguồn gốc đáp ứng mục đích là 
thỏa mãn các yêu cầu pháp lý, quy chế và công việc bằng việc cho 
phép truy cập thông tin xác định nguồn gốc về sản phẩm và bên liên 
quan. 

Loại quy tắc: Quy định 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: tất cả 

BRU 2 Vật phẩm xác định nguồn gốc phải là một trong các vật sau: 

Chuyến hàng, Đơn vị logistic, Thương phẩm 

Loạt / lô thương phẩm 

Thương phẩm được đánh số xê-ri 

Bất kỳ vật phẩm nào mà các đối tác xác định nguồn gốc chấp thuận 
coi nó là vật phẩm xác định nguồn gốc 

Loại quy tắc: Quy định 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 8 đến 10 

BRU 3 Dữ liệu xác định nguồn gốc bao gồm các thông tin về: 

Nó là gì? (ví du: vật phẩm xác định nguồn gốc)  

Ai tham gia vào? (ví dụ: (Các) đối tác xác định nguồn gốc) 

Nó xảy ra ở đâu? (ví dụ: địa điểm) 

Nó xảy ra khi nào? (ví dụ: ngày / thời gian, khoảng thời gian) 

Chuyện gì đã xảy ra? (ví dụ: quá trình của sự kiện) 

Những thông tin sau KHÔNG thuộc nội dung của một hệ thống xác 
định nguồn gốc bên ngoài: 

Các phương pháp hoặc công thức hoàn chỉnh, các dữ liệu về tài chính 
hoặc về giá, dữ liệu cá nhân của nhân viên, của người bệnh, hoặc dữ 
liệu về phát triển và nghiên cứu. 

Loại quy tắc: Quy định 

Cơ sở, lý do 

Các câu hỏi quan trọng liên quan 
đến việc xác định nguồn gốc 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: Tất cả 

BRU 4 Các quy tắc xác định nguồn gốc then chốt: 

Phân định độc nhất các vật phẩm xác định nguồn gốc 

Thu thập và ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc 

Chia sẻ dữ liệu xác định nguồn gốc với các đối tác xác định nguồn 
gốc 

Kết nối đầu vào và đầu ra thông qua các biến đổi/xử lý, có thể là vật 
phẩm xác định nguồn gốc giống ban đầu hoặc là vật phẩm xác định 
nguồn gốc mới 

Loại quy tắc: Quy định 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: Tất cả 

BRU 5 Xác định nguồn gốc là một phần của quá trình công việc. Nó không 
thể bị tách khỏi các quá trình logistic và/hoặc các chương trình về an 
toàn sản phẩm / chất lượng sản phẩm. 

Loại quy tắc: Quy định 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: Tất cả 

BRU 6 Một vật phẩm xác định nguồn gốc có thể có liên quan tới vật phẩm xác 
định nguồn gốc khác. 

Loại quy tắc: Quy định 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 8 đến 10 

BRU 7 Trong nhiều trường hợp một vật phẩm xác định nguồn gốc có thể xuất 
hiện ở nhiều địa điểm tại một thời điểm.  

Loại quy tắc: Quy định 

Trường hợp sử dụng tương ứng: 9 
đến 13 

Ví dụ: thuốc từ cùng một loạt 
được chuyển giao qua lại giữa 
các khách hàng. 
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BRU 8 Tại cùng một thời điểm, có thể có vài cấp vật phẩm xác định nguồn 
gốc - liên quan đến thứ bậc vật phẩm xác định nguồn gốc - trong một 
chuyến hàng. 

Loại quy tắc: Quy định 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 8 đến 17 

Ví dụ: tham khảo hình 12 “Thứ bậc 
vật phẩm xác định nguồn gốc” 

BRU 9 Dữ liệu xác định nguồn gốc có thể là dữ liệu gốc, không đổi qua thời 
gian (ví dụ: GTIN) hoặc dữ liệu sự kiện thay đổi theo từng vụ hoặc 
chuyến hàng (ví dụ: lô / loạt) hoặc các thông tin vật phẩm biến đổi (ví 
dụ: số xê-ri) 

Loại quy tắc: Quy định 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 13 đến 17 

BRU 10 Tất cả các đối tác xác định nguồn gốc phải có khả năng xác định nguồn 
gốc nội bộ và xác định nguồn gốc bên ngoài để thực hiện được việc 
xác định nguồn gốc xuyên suốt chuỗi cung ứng. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: Tất cả 

BRU 11 Mọi đối tác xác định nguồn gốc có thể quyết định LÀM THẾ NÀO để 
thực thi các hệ thống xác định nguồn gốc nội bộ. Họ cần phải thu thập, 
ghi lại và chia sẻ các thông tin cần thiết với các đối tác xác định nguồn 
gốc bên trên hoặc bên dưới một cách chính xác và đúng lúc. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: Tất cả 

BRU 12 Các đối tác xác định nguồn gốc sử dụng các tiêu chuẩn GS1 để 
đảm bảo dòng thông tin giữa các đối tác xác định nguồn gốc được 
nhanh chóng và chính xác. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: Tất cả 

BRU 13 Các đối tác xác định nguồn gốc không được lạm dụng phương 
pháp thực hành độc quyền cho các đối tác xác định nguồn gốc 
khác. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: Tất cả 

BRU 14 TẤT CẢ các đối tác xác định nguồn gốc không cần thiết phải lưu trữ và 
chia sẻ TẤT CẢ thông tin xác định nguồn gốc, nhưng họ phải có khả 
năng truy cập và chia sẻ các thông tin liên quan và đã đồng thuận với 
nhau. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 12 đến 17 

BRU 15 Lượng thông tin tối thiểu được chia sẻ giữa các đối tác xác định 
nguồn gốc nên nhiều hơn: 

1) những yêu cầu tối thiểu được quy định trong Tiêu chuẩn xác định 
nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế này 

2) những gì cần thiết cho các giao dịch công việc hàng ngày với các 
đối tác xác định nguồn gốc 

3) những gì được quy chế yêu cầu. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Trường hợp sử dụng tương ứng: 
12 

BRU 16 Mỗi đối tác xác định nguồn gốc phải chỉ định ít nhất một cấp vật phẩm 
xác định nguồn gốc cho mỗi chuyến hàng. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Trường hợp sử dụng tương ứng: 8 

BRU 17 Chủ sở hữu thương hiệu và / hoặc người chế tạo vật phẩm phải biết 
được chi tiết về vật phẩm xác định nguồn gốc và có thể đáp lại được 
một yêu cầu xác định nguồn gốc. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 11 đến 17 

BRU 18 Một nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc phải biết được về chuyện gì 
đã xảy đến tới vật phẩm xác định nguồn gốc trong suốt quá trình xử lý 
nội bộ và vật phẩm xác định nguồn gốc đó được giao cho ai, khi 
nào, ở đâu. 

Mỗi đối tác xác định nguồn gốc phải lưu trữ các liên kết dữ liệu về 
những gì được nhận, sản xuất, đóng gói, lưu trữ và chuyên chở. 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc bị lẫn với nhiều vật phẩm tương tự 
đến từ nhiều địa điểm hoặc loạt, ví dụ như một lô chứa ngũ cốc, đối tác 
xác định nguồn gốc phải lưu giữ các bản ghi về tất cả các đầu vào và 
đầu ra nhằm đưa ra được một phỏng đoán chính xác về nơi mà vật 
phẩm xác định nguồn gốc đã được đưa đến. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 8 đến 13 

Ví dụ: tham khảo ví dụ 4 trong mục 
10 
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BRU 19 Một người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc phải biết được về 
nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc đã cung ứng vật phẩm xác định 
nguồn gốc đó. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 11 đến 13 

BRU 20 Chừng nào một vật phẩm xác định nguồn gốc được chứa đựng trong 
một vật phẩm xác định nguồn gốc khác và mối quan hệ cha/con này 
được giữ nguyên, các đối tác xác định nguồn gốc CÓ THỂ chỉ cần lưu 
trữ các bản ghi về hành trình và địa điểm của vật phẩm xác định nguồn 
gốc cấp cao hơn. (Tham khảo yêu cầu công việc 13) 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 10 đến 13 

BRU 21 Các đối tác xác định nguồn gốc phải kết nối thông tin về vật phẩm 
xác định nguồn gốc với chuyển động của vật phẩm xác định nguồn 
gốc đó, giữa họ với nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc và giữa 
họ với người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc. Dòng sự kiện 
thông tin này phải phản ánh chính xác sự thay đổi về vị trí của vật 
phẩm xác định nguồn gốc. 

Sự kết nối này là cần thiết để vật phẩm xác định nguồn gốc có thể 
được xác định nguồn gốc từ điểm xuất phát hoặc điểm sản xuất tới 
điểm bán hoặc nơi sử dụng, hoặc tới người sử dụng (nếu có liên 
quan). Ngược lại, sự kết nối cũng phải đảm bảo rằng sản phẩm có thể 
được truy ngược lại xuyên suốt chuỗi cung ứng. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 11 đến 13 

BRU 22 Người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc có thể thu thập thông tin từ 
cả nguồn dữ liệu thông tin trước đó lẫn nguồn từ nhà vận chuyển trước 
đó (đường bộ, đường thủy, đường sắt hoặc đường không). 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 10 đến 13 

BRU 23 Nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc có thể truyền thông tin tới cả 
người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc lẫn nhà vận chuyển tiếp sau 
(đường bộ, đường thủy, đường sắt hoặc đường không). 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 10 đến 13 

BRU 24 Người khởi xướng yêu cầu xác định nguồn gốc phải liên lạc với các 
đối tác xác định nguồn gốc của người đó, kể cả chủ sở hữu thương 
hiệu nếu thích hợp. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Trường hợp sử dụng tương ứng: 
14 

BRU 25 Nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc phải hồi đáp càng nhanh càng tốt 
cho bên yêu cầu thông tin xác định nguồn gốc. Thời hạn cho phép có 
thể được quy định theo các cơ chế địa phương hoặc theo các thỏa 
thuận thương mại. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 16, 17 

BRU 26 Một yêu cầu xác định nguồn gốc có thể dẫn tới các yêu cầu xác định 
nguồn gốc lên trước hoặc xuống sau trong chuỗi cung ứng nhằm thỏa 
mãn yêu cầu ban đầu. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 14, 15 

BRU 27 Một hệ thống xác định nguồn gốc chỉ hoạt động tốt khi các mắt xích 
đều vận hành trơn tru. Nếu có xảy ra sự cố tại bất kỳ điểm nào thì 
việc xác định nguồn gốc sẽ không thành công. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: Tất cả 

BRU 28 Nhiều ngành công nghiệp, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia khác nhau có 
thể có các yêu cầu công việc bổ sung nằm ngoài Tiêu chuẩn xác 
định nguồn gốc toàn cầu chung GS1. Điều này có thể được giải 
quyết bằng cách quy định thêm các phần mở rộng bổ sung. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: Tất cả 

Ví dụ: tài liệu này là mở rộng cho 
ngành y tế 

BRU 29 Việc truy cập và chia sẻ thông tin KHÔNG bao gồm các quyền sở 
hữu trí tuệ của mỗi đối tác xác định nguồn gốc. 

Loại quy tắc: Định hướng 

Các trường hợp sử dụng tương 
ứng: 12 đến 17 
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BRU 30 Các đối tác xác định nguồn gốc CÓ THỂ chọn một phần tử dữ liệu 
then chốt riêng, ví dụ như mã số lệnh mua, để cho phép việc truy cập 
dữ liệu và/hoặc thông tin liên quan tới một sự kiện của một vật phẩm 
xác định nguồn gốc. 

Loại quy tắc: Định hướng 

 

8. Toàn cảnh công việc sau khi sắp xếp 

8.1. Toàn cảnh công việc sau khi sắp xếp cho việc thực hiện xác định nguồn gốc 

 Khung xác định nguồn gốc chung được chia ra làm 3 hoạt động chính: 

■ Đồng nhất các dữ liệu gốc 

■ Ghi lại các dữ liệu xác định nguồn gốc 

■ Yêu cầu xác định nguồn gốc 

Trường hợp sử dụng Lên kế hoạch và tổ chức là bước tiên quyết, và trường hợp sử 
dụng Sử dụng thông tin là bước kế tiếp. Chúng đều không nằm trong nội dung. 

Biểu đồ trường hợp sử dụng (hình 8.1) phác họa sự tương tác của đối tác xác định 
nguồn gốc với các quá trình chính trong quá trình xác định nguồn gốc. Biểu đồ 
trường hợp sử dụng là sự trình bày trực quan bằng hình ảnh cho Hình 6.14 Bảng về 
các vai trò trong các trường hợp sử dụng (Use Case Actor Matrix). Chúng được tô 
bằng màu xanh lam (đồng nhất các dữ liệu gốc), vàng (ghi lại dữ liệu xác định nguồn 
gốc), và xám (yêu cầu xác định nguồn gốc). Trong đó, phần vàng sẽ được chúng ta 
tập trung chú ý tới. Vì vậy, tại mức độ để thực hiện xác định nguồn gốc cao nhất, đối 
tác xác định nguồn gốc phải Lên kế hoạch và tổ chức trước, sau đó là Đồng nhất dữ 
liệu gốc, Ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc, Yêu cầu xác định nguồn gốc và cuối 
cùng là Sử dụng thông tin. Các ô Trường hợp sử dụng giúp miêu tả rõ hơn và dẫn tới 
các quá trình con cho các hình từ 8.1 đến 8.4. 

8.1.1. Biểu đồ trường hợp sử dụng: Thực hiện xác định nguồn gốc 

Hình 8-1 Biểu đồ trường hợp sử dụng: thực hiện xác định nguồn gốc 

            

Điều kiện tiên quyết     Giai đoạn tiếp theo 

 

 

 

  Kế hoạch và tổ chức     Bên có khả năng XĐNG      Sử dụng thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

       Căn chỉnh dữ liệu chủ    Thực hiện khả năng XĐNG     Yêu cầu xác định nguồn gốc 

Ghi lại dữ liệu về khả năng XĐNG 
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Các vai (Mục tiêu của đối tác xác định nguồn gốc là thực hiện được việc xác định nguồn 
gốc.) 

Người tạo vật phẩm xác định nguồn gốc, Nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc, Người 
nhận vật phẩm xác định nguồn gốc, Nhà vận chuyển, Chủ sở hữu thương hiệu, 
Người tạo dữ liệu xác định nguồn gốc, Nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc và Người 
nhận dữ liệu xác định nguồn gốc. 

 Các mục tiêu thực hiện Khả năng theo dõi và xác định nguồn gốc các vật phẩm xuyên suốt chuỗi cung ứng. 
Tại mỗi bước trong quá trình có các thông tin cơ bản cần được thu thập từ nguồn dữ 
liệu xác định nguồn gốc, và được giữ và chia sẻ với người nhận dữ liệu xác định 
nguồn gốc. Tất cả các đối tác xác định nguồn gốc có liên quan tới chuỗi cung ứng kết 
hợp một cách có hệ thống dòng vật chất của các nguyên liệu, thành phẩm và bán thành 
phẩm, với dòng thông tin. Để đảm bảo tính liên tục của dòng thông tin, mỗi đối tác xác 
định nguồn gốc phải gửi các dữ liệu xác định nguồn gốc đã đồng thuận và đã được định 
trước tới đối tác xác định nguồn gốc tiếp theo. 

Các điều kiện tiên 
quyết 

Các đối tác xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng đã lên kế hoạch và thiết lập 
các hệ thống và quá trình của họ để thực hiện xác định nguồn gốc. 

Các điều kiện hoàn 
thành 

Các đối tác xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng có thể thực hiện được việc xác 
định nguồn gốc. 

Viễn cảnh Thực hiện xác định nguồn gốc 

Bắt đầu khi: đối tác xác định nguồn gốc muốn tiến hành công việc. 

(Khuôn mẫu) Tiếp theo với... bước số … 

Vai chính 

Vai phụ (Nếu cần thiết) 

Bước thực hiện 

Bước:  1 

Vai: Đối tác xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: Đồng nhất dữ liệu gốc 

Bước: 2 

Vai: Đối tác xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: Ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc 

Bước: 3 

Vai: Đối tác xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: Yêu cầu xác định nguồn gốc 

Kết thúc khi: người khởi xướng yêu cầu xác định nguồn gốc nhận được thông tin mà 
người đó yêu cầu, hoặc nhận được thông báo rằng thông tin đó không thể được tìm 
thấy. 

Viễn cảnh khác Không có viễn cảnh khác. 

Các yêu cầu liên quan Các yêu cầu công việc liên quan có trong các trường hợp sử dụng cấp nhỏ hơn. 

Các quy tắc liên quan Các quy tắc công việc liên quan có trong các trường hợp sử dụng cấp nhỏ hơn. 



 Các tiêu chuẩn của GS1 – Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế  

8.1.2. Xác định trường hợp sử dụng: Đồng nhất các dữ liệu gốc 

Hình 8-2 Biểu đồ trường hợp sử dụng: Đồng nhất các dữ liệu gốc 

 

ID Trường hợp sử dụng UC-1.1 

Tên trường hợp sử dụng Đồng nhất các dữ liệu gốc 

Thuyết minh trường hợp sử dụng Cung cấp các quá trình để đồng nhất các dữ liệu gốc 

(Mục tiêu của) Các vai Mục tiêu của đối tác xác định nguồn gốc là đồng nhất các dữ liệu gốc 

Các mục tiêu thực hiện Khả năng đồng nhất các dữ liệu gốc để đảm bảo rằng việc xác định nguồn gốc có thể 
được thực hiện 

Điều kiện tiên quyết Các đối tác xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng muốn đồng nhất dữ liệu gốc 

Điều kiện hoàn thành Các đối tác xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng có thể trao đổi các dữ liệu 
gốc đã được đồng nhất 

 

Viễn cảnh Đồng nhất dữ liệu xác định nguồn gốc 

Bắt đầu khi: đối tác xác định nguồn gốc muốn đồng nhất dữ liệu gốc. 

Bước:  1 

Vai chính: Đối tác xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: cấp số phân định cho các bên 

Bước:  2 

Vai chính: Nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc và Người nhận vật phẩm xác định nguồn 
gốc.  

Vai phụ: Người tạo vật phẩm xác định nguồn gốc, Nhà vận chuyển, Chủ sở hữu thương 

hiệu, Người tạo dữ liệu xác định nguồn gốc, Nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc, Người nhận 

dữ liệu xác định nguồn gốc, và Người khởi xướng yêu cầu xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: Cấp mã số phân định cho các địa điểm hữu hình. 

Bước:  3 

Vai chính: Đối tác xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: Cấp số phân định cho các tài sản. 

Bước:  4 

Vai chính: Chủ sở hữu thương hiệu 

Bước thực hiện: cấp số phân định cho vật phẩm xác định nguồn gốc 

Bước:  5 

Vai chính: Đối tác xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: Trao đổi dữ liệu gốc 

Kết thúc khi: việc đồng nhất dữ liệu được hoàn tất.  

Viễn cảnh khác Không có viễn cảnh khác 

Các yêu cầu liên quan Các yêu cầu công việc:  1-4 

Các quy tắc liên quan Các quy tắc công việc: 1-7, 9-14, 27, 28, 29 
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8.1.3. Xác định trường hợp sử dụng: Ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc 

Hình 8-3 Biểu đồ trường hợp sử dụng: Ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc 

ID Trường hợp sử dụng UC-1.2 

Tên trường hợp sử dụng Ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc 

Thuyết minh trường hợp 
sử dụng 

Cung cấp các quá trình liên quan đến việc ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc 

(Mục tiêu của) Các vai Các đối tác xác định nguồn gốc có thể phân định được các vật phẩm xác định nguồn 
gốc, thu thập và ghi lại các dữ liệu xác định nguồn gốc, về tối thiểu, phải được đồng thuận, 
và có liên quan khi vật phẩm xác định nguồn gốc chuyển động dọc theo chuỗi cung ứng 

Các mục tiêu thực hiện Có khả năng phân định được các vật phẩm xác định nguồn gốc, thu thập và ghi lại các 
dữ liệu xác định nguồn gốc, về tối thiểu, phải được đồng thuận, và có liên quan khi vật 
phẩm xác định nguồn gốc chuyển động dọc theo chuỗi cung ứng 

Điều kiện tiên quyết Đã đồng nhất các dữ liệu gốc. 

Điều kiện hoàn thành Các đối tác xác định nguồn gốc có thể đáp ứng được yêu cầu xác định nguồn gốc. 

Viễn cảnh Ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc 

Bắt đầu khi: nhà sản xuất cần kiểm kê kho, hoặc đại lý yêu cầu kiểm kê kho. 

Bước: 1 

Vai chính: Người tạo vật phẩm xác định nguồn gốc 

Vai phụ: Chủ sở hữu thương hiệu và Người tạo dữ liệu xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: cấp số phân định cho vật phẩm xác định nguồn gốc. Một vật phẩm xác 
định nguồn gốc là một vật thể hữu hình mà có thể phải cần tới việc lấy ra thông tin về lịch 
sử, ứng dụng và địa điểm của nó. Tham khảo mục 6.1.2.5 để biết thêm chi tiết. 

Bước: 2 

Vai chính: Người tạo vật phẩm xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: áp số phân định của vật mang số phân định lên vật phẩm xác định nguồn 
gốc hoặc trong một tài liệu đi kèm khi xảy ra một sự chuyển hóa. 

Bước: 3 

Vai chính: Nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc và người nhận vật phẩm xác định nguồn 
gốc 

Vai phụ: Người tạo vật phẩm xác định nguồn gốc,Nhà vận chuyển, Nguồn dữ liệu xác 
định nguồn gốc, và Người nhận dữ liệu xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: thu thập số phân định của vật phẩm xác định nguồn gốc hoặc của tài sản 
có chứa vật phẩm xác định nguồn gốc từ vật mang số phân định khi giao hoặc nhận vật 
phẩm xác định nguồn gốc.  

Bước: 6 

Vai chính: Đối tác xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: lưu trữ dữ liệu xác định nguồn gốc. 

Kết thúc khi: vật phẩm được chuyển tới “Phòng trong - Back Room” hay “Cửa sau - Back 
Door” (vùng tiếp nhận hàng hóa trước khi ra điểm bán), hoặc được sử dụng / bị phá hủy, 
hoặc ngoài phạm vi quá trình xác định nguồn gốc. 
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 Bước: 4 

Vai chính: Người nhận dữ liệu xác định nguồn gốc 

Vai phụ: Người tạo vật phẩm xác định nguồn gốc, Nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc, 
Người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc, Nhà vận chuyển, Người tạo dữ liệu xác định 
nguồn gốc, và Nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: thu các dữ liệu còn lại, bao gồm các thông tin xác định nguồn gốc, từ các 
nguồn nội bộ và bên ngoài bằng bất kỳ phương thức nào. 

Bước: 5 

Vai chính: Nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc 

Vai phụ: Người tạo vật phẩm xác định nguồn gốc, Nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc, 
Nhà vận chuyển, và Người tạo dữ liệu xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: chia sẻ các dữ liệu xác định nguồn gốc đã đồng thuận và có liên quan 
(gửi thông tin bằng bất kỳ hình thức nào). 

 

Viễn cảnh khác Không có viễn cảnh khác 

Các yêu cầu liên quan Các yêu cầu công việc 5-16, 19 

Các quy tắc liên quan Các quy tắc công việc 1-14, 15-23, 27, 28, 29 

8.1.4. Xác định trường hợp sử dụng: yêu cầu xác định nguồn gốc 

Hình 8-4 Biểu đồ trường hợp sử dụng: yêu cầu xác định nguồn gốc 

 

ID trường hợp sử dụng UC-1.3 

Tên trường hợp sử 
dụng 

Yêu cầu xác định nguồn gốc 

Thuyết minh trường hợp 
sử dụng 

Cung cấp các quá trình có liên quan tới việc yêu cầu xác định nguồn gốc. 

(Mục tiêu của) Các vai Mục tiêu của đối tác xác định nguồn gốc là đáp ứng được yêu cầu xác định nguồn gốc. 

Mục tiêu thực hiện Dữ liệu được cung cấp và các đối tác xác định nguồn gốc có thể cung cấp các thông 
tin chính xác, hợp thời, toàn diện và đã được thỏa thuận về vật phẩm xác định nguồn 
gốc cho một bên có thẩm quyền khi được yêu cầu. 

Điều kiện tiên quyết Đối tác xác định nguồn gốc ghi lại dữ liệu xác định nguồn gốc cho vật phẩm xác định 
nguồn gốc đó. 

Điều kiện hoàn thành Đối tác xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng nhận được thông tin họ yêu cầu. 

Viễn cảnh Yêu cầu xác định nguồn gốc 

Bắt đầu khi: xuất hiện một nhu cầu xác định nguồn gốc. Thông tin không có ở trong 
nội bộ, và thông tin được yêu cầu cho đối tác xác định nguồn gốc bên ngoài. 

Bước: 1 

Vai chính: Người khởi xướng yêu cầu xác định nguồn gốc 

Vai phụ: Người tạo vật phẩm xác định nguồn gốc, Nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc, 
Người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc, Nhà vận chuyển, Chủ sở hữu thương hiệu, 
Người tạo dữ liệu xác định nguồn gốc, Nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc và người 
nhận dữ liệu xác định nguồn gốc. 

Bước thực hiện: khởi xướng yêu cầu xác định nguồn gốc. 
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Viễn cảnh Bước: 2 

Vai chính: Đối tác xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: Nhận yêu cầu xác định nguồn gốc. 

Bước: 3 

Vai chính: Đối tác xác định nguồn gốc 

Bước thực hiện: Gửi hồi đáp về yêu cầu xác định nguồn gốc. 

Kết thúc khi: người khởi xướng yêu cầu xác định nguồn gốc nhận được thông tin hoặc 
được thông báo rằng thông tin không thể được tìm thấy. 

Viễn cảnh khác Không có viễn cảnh khác 

Các yêu cầu liên quan 

 

Các yêu cầu công việc 17-18 

Các quy tắc liên quan Các quy tắc công việc 1-7, 9-14, 17-19, 24-29 

8.1.5. Biểu đồ hoạt động 

Không có biểu đồ hoạt động 

8.1.6. Các biểu đồ chuỗi 

Không có biểu đồ chuỗi 

9. Phân tích đối tượng công việc 

9.1. Thảo luận vòng đời của đối tượng công việc 

Mục đích của mục này là để xác định và giải thích các phần tử dữ liệu tối thiểu được 
yêu cầu cho một tiêu chuẩn quá trình xác định nguồn gốc toàn cầu mà một tổ chức nên 
lập kế hoạch để tạo, thu thập, ghi chép và chuẩn bị để chia sẻ các phần tử dữ liệu đã 
đồng thuận với các đối tác xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng (Tham khảo BR 
13). Các tổ chức nên cân nhắc việc tiếp nhận các phần tử dữ liệu tối thiểu này khi chọn 
lựa, thiết kế và thực thi các quá trình xử lý công việc nội bộ của mình. 

Cấp nhỏ nhất được chia sẻ chung cho bất kỳ doanh nghiệp thành viên nào của GS1: 

■ Tại bất cứ đâu trong chuỗi cung ứng 

■ Trong bất kỳ khu hoặc ngành công nghiệp nào  

■ Trong các tổ chức bất kể kích cỡ 

Có một sự hiểu ngầm rằng các đối tác xác định nguồn gốc trong ngành y tế có thể 
cần phải tạo, thu thập, ghi lại và chia sẻ các thông tin bổ sung được đồng thuận 
ngoài các phần tử dữ liệu được định nghĩa dưới đây. 

Dữ liệu được tạo và ghi lại tại nhiều bước trên chuỗi cung ứng. Tuy không cần phải 
trao đổi tất cả dữ liệu với mọi đối tác xác định nguồn gốc, nhưng vẫn cần phải trao 
đổi một lượng dữ liệu tối thiểu để đi kèm với dòng hiện vật của hàng hóa. Những dữ 
liệu khác nên được ghi lại và kết nối trong các bản ghi chép xác định nguồn gốc nội 
bộ để có thể luôn có sẵn cho việc điều tra và được chia sẻ lúc nhận được một yêu 
cầu xác định nguồn gốc. (Tham khảo hình 6.8, mục 6.1.2.4 và BRU 11) 

Các thông tin tối thiểu cần thiết, và các phần tử dữ liệu tương ứng được xác định ở 
dưới đây: 
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Thông tin tối 
thiểu yêu cầu 

Phần tử dữ liệu yêu cầu Chuẩn GS1  

Ai là đối tác xác 
định nguồn gốc 
của tôi? 

Bao gồm cả các bên trung gian như nhà chuyên chở hoặc nhà 
cung cấp logistic bên thứ 3. 

Các bên có thể đóng vai trò là: 

ƒ Nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc 

ƒ Nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc 

ƒ Người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc 

ƒ Người nhận dữ liệu xác định nguồn gốc 

Nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc và nguồn dữ liệu xác định 
nguồn gốc thường là một. Người nhận dữ liệu xác định nguồn gốc 
và người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc cũng thường là một. 

Mã số địa điểm toàn cầu (GLN) 

Vật phẩm xác định 
nguồn gốc là gì? 

Cấp mà được dùng cho việc phân định vật phẩm xác định nguồn 
gốc trong hệ bậc đóng gói sản phẩm hoặc hệ bậc logistic phụ thuộc 
vào mức độ kiểm soát được yêu cầu. 

Các phần tử dữ liệu được yêu cầu phụ thuộc cấp vật phẩm xác 
định nguồn gốc ở dưới đây 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là một thương phẩm: 

ƒ Số phân định thương phẩm 

ƒ Mô tả thương phẩm 

ƒ Số lượng thương phẩm 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là một loạt vật phẩm : 

ƒ Số phân định thương phẩm 

ƒ Số loạt / lô 

ƒ Mô tả thương phẩm 

ƒ Số lượng thương phẩm 

Số phân định thương phẩm 
toàn cầu (GTIN) 

Các đặc điểm của thương 
phẩm trong Từ điển dữ liệu 
toàn cầu (GDD) 

Tùy thuộc vào sự lựa chon 
vật phẩm xác định nguồn 
gốc, số phân định vật phẩm 
xác định nguồn gốc là (tham 
khảo BR 5) 

Thương phẩm: GTIN 

Loạt / lô thương phẩm: GTIN 
+ Số loạt / lô  

Thương phẩm được đánh 
xê-ri: GTIN + Số xê-ri, 
SGTIN 

Đơn vị logistic: SSCC và số 
phân định ứng dụng 

Chuyến hàng: số phân định 
chuyến hàng  

 
Vật phẩm xác định 
nguồn gốc là gì? 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là một thương phẩm được đánh số 
xê-ri: 

ƒ Số phân định thương phẩm 

ƒ Số xê-ri 

ƒ Mô tả thương phẩm 

ƒ Số lượng thương phẩm 
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Thông tin tối thiểu yêu 
cầu 

Phần tử dữ liệu yêu cầu Chuẩn GS1 

Vật phẩm xác định nguồn 
gốc là gì? 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là vật được 
các đối tác xác định nguồn gốc coi là vật phẩm 
xác định nguồn gốc: 

- Số phân định vật phẩm 

- Mô tả vật phẩm 

- Số lượng vật phẩm 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là một đơn vị 
logistic: 

ƒ Số phân định đơn vị logistic 

ƒ Số lượng đơn vị logistic 

Khi vật phẩm xác định nguồn gốc là một chuyến 
hàng: 

ƒ Số phân định chuyến hàng 

Các số phân định ứng dụng GS1 

Chú ý: vào tháng 7 năm 

2005, SGTIN chỉ dành cho 
công nghệ RFID sử dụng 
EPC. Sự kết hợp của GTIN 
với số xê-ri có thể là 
phương cách tương ứng phù 
hợp cho các giải pháp về 
mã vạch (ví dụ: 

GS1DataMatrix hoặc GS1-
128). 

Nó được chuyển từ đâu 
tới hoặc tới đâu? 

Hướng dẫn thực hành tốt nhất các phần mở rộng 
bổ sung riêng của các yêu cầu xác định nguồn 
gốc: phân định về “chuyển từ” hay “chuyển tới”  

GLN 

Khi nào tôi nhận / 

giao nó? 

Ngày nhận và / hoặc ngày giao liên quan phụ 
thuộc vào vai trò  của các bên 

EDI DESADV 

Quan trọng: Để có thể xác định nguồn gốc một cách hiệu quả dọc theo chuỗi cung ứng 
và khiến các phần tử dữ liệu trên được thật sự hiệu quả, mỗi đối tác xác định nguồn gốc 
phải thực hành việc xác định nguồn gốc nội bộ. Điều này đòi hỏi mỗi thành viên phải 
thiết lập và ghi chép các liên kết giữa đầu vào và đầu ra (BR 14, BRU 6, BRU 10). 
Dù không thuộc nội dung của Tiêu chuẩn GS1 này nhưng những ví dụ về việc thực 
hành xác định nguồn gốc hiệu quả nhất có ở [trích dẫn 2] Chương 6 của ECR - Sử 
dụng xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng để đáp ứng các yêu cầu về an toàn cho 
người tiêu dùng. 

9.1.1. (Các) biểu đồ trạng thái 

Không có biểu đồ trạng thái. 

9.1.2. Thảo luận về mối quan hệ của đối tượng công việc 

 Không có thảo luận về mối quan hệ của đối tượng công việc. 

10. Giải pháp khái niệm (các ví dụ) 

10.1. Ví dụ về công việc đã hoàn tất có hiệu quả cao: Xác định nguồn gốc trong 
chuỗi cung ứng dược phẩm 

Ví dụ này dựa trên một chuỗi cung ứng dược phẩm đặc trưng, cấp độ cao, từ các 
nguyên liệu thô hoặc các API, thông qua bệnh viện nhà thuốc hay nhà thuốc bán lẻ, tới 
bệnh nhân, và các hành động / vai trò được định nghĩa trong mục 6 của Tài liệu phân 
tích yêu cầu công việc. Mục đích ở đây là chỉ ra làm thế nào mà Tiêu chuẩn xác định 
nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế và các hướng dẫn thực hành tốt nhất GS1 có 
thể được sử dụng để thiết lập một kế hoạch thiết thực cho việc xác định nguồn gốc 
trong ngành dược. 
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Hình 10-1 Chuỗi cung ứng dược phẩm 

 

 

    Nguyên vật liệu thô/ 

    Nhà sản xuất APIs 

 

                 Nguyên vật liệu thô/ APIs 

  Nhà sản xuất thuốc 

 

 

         Sản phẩm thuốc hoàn thiện 

 

        Nhà phân phối/ 

        Nhà bán buôn 

              Bệnh viện 

        Hiệu thuốc 

 

Dược sỹ 

           Dược sỹ 

 

   
            Đơn thuốc    

        Đơn thuốc 

 

    Quản lý pha chế và kê thuốc 

     
Bệnh nhân 

     

Quản trị bệnh nhân 
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Bảng 10-1 Xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng dược phẩm 

1. Ai là các đối tác 
xác định nguồn 
gốc? 

Ngành công nghiệp:  Ngành y tế: Ngành dược 

Các đối tác xác định nguồn gốc: Nhà sản xuất nguyên liệu thô/API, Nhà sản xuất 
dược phẩm, Nhà bán sỉ dược phẩm, Nhà phân phối dược phẩm, Bệnh viện, Nhà thuốc 
bệnh viện, Nhà thuốc bán lẻ, Bệnh nhân 

2. Nhu cầu công 
việc là gì? 

1. An toàn người bệnh 

2. Xác định nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp 

3. Quản lý chất lượng 

4. An toàn sản phẩm và hỗ trợ việc thu hồi hoặc rút lại 

5. Tính hiệu quả logistic trong chuỗi cung ứng toàn cầu 

6. Tuân thủ pháp lý luật lệ của quốc gia, vùng lãnh thổ và thế giới 

7. Bảo vệ thương hiệu, chứng nhận sản phẩm và giảm rủi ro liên quan đến hàng giả 
hoặc lừa đảo 

3. Mô tả của dòng 
hiện vật sản phẩm. 

Dòng hiện vật của hàng hóa trong chuỗi cung ứng dược được mô tả trong giản đồ bên 
trên (một tổ chức có thể quản lý vài bước): 

ƒ Nhà sản xuất nguyên liệu thô / thành phần dược chủ động API: Chịu trách nhiệm 

cho việc sản xuất nguyên liệu thô hoặc API: các bản ghi chép nên bao gồm các quá 
trình sản xuất. 

ƒ   Nhà sản xuất dược phẩm: có trách nhiệm nhận nguyên liệu thô/API và cho việc chế 

biến, sản xuất, quản lý hàng tồn và điều phối dược phẩm, cũng như giữ bản ghi chép 
các thông tin phù hợp về các quá trình sản xuất, những gì đã nhận được và được điều 
phối. 

ƒ Nhà bán sỉ dược phẩm: có trách nhiệm biên nhận, bảo quản, quản lý hàng tồn và 

phân phối sản phẩm dược, cũng như đóng gói lại và dán nhãn lại nếu cần thiết, cộng 
thêm cả việc giữ bản ghi chép các thông tin phù hợp về những gì nhận được, đóng gói 
lại hoặc dán nhãn lại, và những gì đã được phân phối. 

ƒ Nhà phân phối dược phẩm: có trách nhiệm biên nhận, bảo quản, quản lý hàng tồn và 

phân phối sản phẩm dược, cũng như đóng gói lại và dán nhãn lại nếu cần thiết, cộng 
thêm cả việc giữ bản ghi chép các thông tin phù hợp về những gì nhận được, đóng gói 
lại hoặc dán nhãn lại, và những gì đã được phân phối. 

ƒ Nhà thuốc bệnh viện/Dược sĩ: có trách nhiệm biên nhận, bảo quản, quản lý hàng tồn, 

định lượng các sản phẩm dược, cũng như pha trộn, đóng gói lại và dán nhãn lại nếu 
cần thiết, cộng thêm cả việc giữ bản ghi chép các thông tin phù hợp về những gì nhận 
được, pha trộn, đóng gói lại hoặc dán nhãn lại, và những gì đã được định lượng. 

ƒ Chuyên viên y tế (ví dụ: Bác sĩ / y tá): có trách nhiệm phân phối sản phẩm dược tới 

bệnh nhân, cũng như giữ bản ghi chép các thông tin phù hợp về những gì được phân 
phối. 

ƒ Nhà thuốc bán lẻ/Dược sĩ: có trách nhiệm biên nhận, bảo quản, quản lý hàng tồn và 

định lượng các sản phẩm dược, cũng như đóng gói lại và dán nhãn lại nếu cần thiết, 
cộng thêm cả việc giữ bản ghi chép các thông tin phù hợp về những gì nhận được, 
đóng gói lại hoặc dán nhãn lại, và những gì đã được định lượng. 

ƒ Bệnh nhân nội trú: có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm được kê trong đơn thuốc. 

ƒ Bệnh nhân ngoại trú: có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm được kê trong đơn 

thuốc. Có thể có trách nhiệm tiếp nhận và bảo quản sản phẩm dược, ghi lại các thông 
tin về việc tiếp nhận, bảo quản và quản lý sản phẩm dược. 
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4. “Vật phẩm xác định 
nguồn gốc” là gì? 

1. Nguyên liệu thô / Thành phần dược chủ động - API 

2. Sản phẩm hỗn hợp 

3. Thành phẩm có GTIN 

4. Vật liệu đóng gói - đầu vào dùng để sản xuất - có số loạt / lô 

5. Thành phẩm có số loạt / lô 

5. “Vai trò” của đối tác 
xác định nguồn gốc 

Các vai trò chủ chốt cho việc xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng dược 
phẩm được liệt kê dưới đây (một đối tác thương mại hoặc đối tác xác định nguồn 
gốc có thể đóng nhiều vai trò): 

1. Người tạo vật phẩm xác định nguồn gốc (ví dụ: nhà sản xuất nguyên liệu thô / 
API) 

2. Nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc 

3. Người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc 

4. Nhà vận chuyển (ví dụ: nhà cung cấp logistic bên thứ 3) 

5. Chủ sở hữu thương hiệu 

6. Người tạo dữ liệu xác định nguồn gốc 

7. Nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc 

8. Người nhận dữ liệu xác định nguồn gốc 

9. Người khởi xướng yêu cầu xác định nguồn gốc 

Quy chế thường đòi hỏi chuỗi cung ứng dược phẩm phải được quản lý bằng các 
chế tài nghiêm khắc, với sự kiểm soát chặt chẽ của hải quan và sở thuế, và điều 
này có thể thiết lập nên các vai trò, dữ liệu và yêu cầu công việc bổ sung. 

6. Các dữ liệu xác định 
nguồn gốc được tạo ra, 
thu thập và ghi lại 

Tại mỗi bước, các thuộc tính dữ liệu được tạo ra / thu thập / ghi lại bao gồm cả dữ 
liệu được mô tả trong BR 11 và các tư liệu được đòi hỏi bởi các chế định quốc tế 
và/hoặc trong nước. 

Các danh mục thông tin bổ sung được tạo ra, thu thập và ghi lại dựa theo các vai 
trò trong chuỗi cung ứng gồm có: 

1. Nhà sản xuất dược phẩm: các mẫu vật phải được lưu giữ / phân tích 

2. Nhà phân phối: biên nhận, bảo quản,  quản lý hàng tồn, giao hàng, gia công lại 

3. Dược sĩ: biên nhận, bảo quản, quản lý hàng tồn, tổng hợp và định lượng 

7. Các công nghệ cải 
tiến hiệu suất cao 
(Enabling technologies) 
và “hướng dẫn thực 
hành tốt nhất GS1” cần 
xét đến 

Mục     6 – Phân tích quá trình công việc – mô tả các vai trò và các hoạt động thực hiện 
bởi mỗi đối tác xác định nguồn gốc xuyên suốt chuỗi cung ứng. Công nghệ cải tiến 
hiệu suất cao, đi đôi với các cách thức truyền thống, sẽ hỗ trợ việc sử dụng các tiêu 
chuẩn thương mại điện tử GS1 để thỏa mãn nhu cầu của mọi tổ chức từ lớn tới 
nhỏ. 

Dưới đây là một vài lựa chọn về các tiêu chuẩn GS1 cho chuỗi cung ứng dược 
phẩm mà được ghi trong Hướng dẫn xác định nguồn gốc cho ngành y tế GS1 
(Tham khảo bảng thuật ngữ) : 

ƒ Mã số địa điểm toàn cầu - Global Location Number (GLN) 

ƒ Số phân định thương phẩm toàn cầu - Global Trade Item Number (GTIN) 

ƒ Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri - Serial Shipping Container Code (SSCC) 

ƒ Số phân định ứng dụng (AI) 

ƒ Số phân định toàn cầu tài sản có thể trả lại (GRAI) 

Một vài công nghệ cải tiến hiệu suất cao (enabling technologies) cho các hệ thống 
lớn hơn và tự động hóa cao hơn gồm: 
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7. Các công nghệ cải tiến 
hiệu suất cao (enabling 
technologies)  và 
“Hướng dẫn thực hành 
tốt nhất” GS1 cần xét 
đến 

1. Mã vạch tuyến tính và các ký hiệu 2D để ứng dụng số phân định tài sản      
(EAN/UPC13 – các chai lọ, ITF14 – các thùng, GS1-128 – các pa-lét / các công-
ten-nơ hàng đã đầy, 2D – số phân định số xê-ri) 

2. Phân hệ trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange - EDI) và tin nhắn 
trên nền Internet (XML) 

3. RFID – Thẻ điện tử, Mã sản phẩm điện tử (ví dụ: để bảo đảm và phân định các 
công-ten-nơ hàng) 

4. Các máy quét điện tử và mã vạch cầm tay hoặc cố định, các mạng sóng radio cục 
bộ, các giao diện cho các hệ thống quy hoạch tài nguyên doanh nghiệp (Enterprise 
Resource Planning – ERP) 

5. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có thể thực hiện được các bước yêu cầu 
bằng việc tham khảo các thông tin mà người có thể đọc được trên nhãn, hồ sơ gửi 
hàng kèm theo, các quy cách mua, các đơn đặt hàng và các bản ghi chép công 
việc thông thường 

8. Các đối tác xác định 
nguồn gốc làm thế nào 
để cấp số phân định cho 
vật phẩm xác định nguồn 
gốc bằng cách sử dụng 
“hướng dẫn thực hành 
tốt nhất” của GS1? 

Các chuyến hàng Pa-lét: 

Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC) được cấp bởi nhà sản xuất, nhà bán 
sỉ hoặc nhà phân phối. Khi được dán mã vạch, ký hiệu GS1-128 sẽ tượng trưng cho 
SSCC. Phần AI (00) chỉ ra rằng mục dữ liệu có chứa một SSCC. 

Công-ten-nơ có thể có nhiều phần, mỗi phần được phân định bởi các số lô. 
Phần AI thì bắt buộc phải là (00) – Mã công-ten-nơ vận chuyển theo dãy 
(SSCC). 

Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC) được mã hóa bằng ký hiệu GS1-128 

 

Các thành phẩm dược: (Tham khảo Các quy tắc cấp GTIN trong ngành y tế) 

A. Các thương phẩm đi qua điểm bán (ví dụ: chai, hộp có chứa các bao bì xốp): 
Phải được phân định bằng một GTIN và được mã vạch hóa bằng ký hiệu 

EAN/UPC để được quét tại điểm bán. Một số quốc gia, bao gồm cả các quốc gia 

thành viên EU, đòi hỏi việc cấp một số loạt / lô cho mỗi đơn vị tiêu dùng được tạo 
ra trong suốt quá trình cung ứng sản phẩm. Thông tin này có thể được hiển thị 
dưới dạng mà người có thể đọc được. 

 Các đối tác xác định nguồn gốc nên tham khảo Quy định kỹ thuật chung GS1, 
Mục 2: Tiêu chuẩn ứng dụng cho ngành y tế để chọn ra dữ liệu AIDC và vật mang 
dữ liệu của họ. Tiêu chuẩn ứng dụng định ra 3 cấp độ đánh dấu khác nhau cho 
các sản phẩm dược được quản lý (bình thường, nâng cao và cao nhất); và cung 
cấp 3 lựa chọn để chọn ra vật mang dữ liệu (lựa chọn ưu tiên, lựa chọn ngoài mã 
vạch và các lựa chọn chấp nhận được khác). 

C.  Các đơn vị logistic (các pa-lét) 

Việc phân định và xác định nguồn gốc các pa-lét được đảm bảo thông qua việc 
cấp mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC). Một pa-lét, bất kể thuộc loại 
nào (hỗn hợp hoặc đơn nhất), đều cần phải mang một SSCC được cấp bởi máy 
đóng gói /người đóng gói. SSCC mới phải được cấp mỗi khi một đơn vị logistic 
mới (pa-lét) được tạo ra. 
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 Nhãn logistic GS1 

Dựa trên ý kiến phản hồi từ đội AIDC AppStd Team:  

THAY THẾ NHÃN MÁC bằng 2 loại nhãn mới: 

• một loại cho các thương phẩm với GTIN, số lô và ngày hết hạn 

• một loại cho nhãn logistic chỉ sử dụng SSCC ngoại trừ AI02 và AI37 

EAN.UCC nên đổi thành GS1 (Tốt nhất nên sử dụng trước khi hết hạn) 

9. Các đối tác xác định 
nguồn gốc làm thế nào 
để áp dụng vật mang số 
phân định? 

Vật mang số phân định (mã vạch tuyến tính hoặc mã vạch 2D; thẻ điện tử RFID) 
được áp dụng tại nguồn nơi các thành phẩm được tạo ra hoặc được chuyển đi. 

Hàng hóa rời có thể được quản lý bằng các cách truyền thống như là phân định 
độc nhất công-ten-nơ vận chuyển rời mà có quan hệ tới lệnh mua, giấy biên nhận, 
tài liệu về chuyến hàng kèm theo, thư tín, thông điệp thương mại điện tử. 

10. Các đối tác xác định 
nguồn gốc làm thế nào 
để có thể thu thập số 
phân định của vật phẩm 
xác định nguồn gốc? 

Vật mang số phân định có thể được quét để bắt và thu nhận dữ liệu tự động khi nó 
có dạng là một mã vạch và / hoặc thẻ RFID. 

11. Các dữ liệu có liên 
quan khác được thu thập 
như thế nào? 

Các dữ liệu khác được giữ lại dưới dạng các mẫu dược phẩm thử có kèm theo 
các tài liệu phân tích khoa học được lưu giữ trong các phòng lưu trữ truyền thống 
của công ty. 

12. Các dữ liệu có liên 
quan được chia sẻ như 
thế nào? 

Dữ liệu được chia sẻ thông qua thư tín, thư thương mại điện tử bao gồm fax, 
email, EDI, XML, việc đồng bộ hóa dữ liệu qua điện thoại cá nhân và việc liên lạc 
trực tiếp mặt đối mặt. 

13. Dữ liệu được ghi lại 
như thế nào? 

Dữ liệu được ghi lại trong các cơ sở dữ liệu điện tử, trên tài liệu hải quan và tài liệu 
về tàu chở hàng, trong các giấy tờ nói về việc ghi chép của tổ chức. 

14. Quản lý một “yêu cầu 
xác định nguồn gốc” 

 

Một “yêu cầu xác định nguồn gốc” có thể nảy sinh do nhiều trường hợp, ví dụ như 
hậu quả của một sự kiện xấu. Vào lúc này, đặc biệt là trong ngành dược, thì điều 
quan trọng là dược sĩ có thể tìm được và thu giữ mẫu phẩm. Hàng mẫu của một 
sản phẩm dược có thể được cần tới để thực hiện việc phân tích sản phẩm đó 
nhằm so sánh với các bản ghi chép về sản phẩm, và để xác định bất kỳ chất liệu lạ 
nào mà chai lọ có thể chứa. 

Tất cả các dữ liệu tối thiểu cần thiết cho việc khởi xướng một yêu cầu xác định 
nguồn gốc mà có thể thu thập được từ chai lọ và nhãn vật chất gồm có: 

1. Tên thương hiệu và đặc tính sản phẩm 

2. Tên nhà cung ứng và địa chỉ liên lạc 

3. Số loạt / lô (đôi lúc bao gồm cả một số xê-ri) 

Dược sĩ có thể xác định và thông báo với nhà cung cấp để điều tra nguyên nhân, 
ảnh hưởng và cách giải quyết cần thiết đối với vấn đề được xác định. 
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Các số phân định ứng dụng / Thuộc tính dữ liệu khuyên dùng cho GS1-128 về nhãn pa-lét cho 
ngành y tế được định nghĩa ở dưới đây: 

 

Số phân định ứng dụng 
hoặc đầu đề 

Thuộc tính dữ liệu 

Đầu đề Tên tổ chức, lô-gô doanh nghiệp và số GLN của nhà sản xuất 

Đầu đề Mô tả sản phẩm, ví dụ: Thương hiệu / Chất lượng / Tham chiếu về tuổi thọ/ Kích cỡ / số lượng 
/ % ABV) 

(00) (Bắt buộc) Số phân định một đơn vị logistic – Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC) 

(02) (Đặc biệt khuyên 
dùng) 

Số phân định của một thương phẩm, có thể là thùng đựng chai (Số phân định thương phẩm 
toàn cầu - GTIN) 

(37) (SR) Số lượng thương phẩm trong một đơn vị logistic, ví dụ: số thùng trong một pa-lét 

(10) (SR) Số loạt / lô 

(15) (SR) Thời hạn sử dụng tốt nhất (Chất lượng) (Năm/Tháng/Ngày - YYMMDD), ví dụ như tốt nhất 
nên sử dụng trước ngày đó nếu nó có ghi ở trên nhãn của hàng hóa được gói.  

 

11. Các cân nhắc khi thực thi 

Xin hãy tham khảo Hướng dẫn người dùng GS1 về việc thực hiện xác định nguồn gốc 
cho ngành y tế. 

 

12. Tổng kết toàn cảnh việc thử nghiệm 

Để biết về khả năng tương thích và Chứng chỉ, xin hãy tham khảo Chương trình 
tương thích cho xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 (GS1  Global  Traceability  
Conformance Programme – GTC). GTC định ra các yếu tố cần thiết cho sự phát 
triển của Hướng dẫn thực hành tốt nhất. 

 

http://www.gs1.org/productssolutions/traceability/activities/
http://www.gs1.org/productssolutions/traceability/activities/
http://www.gs1.org/productssolutions/traceability/activities/
http://www.gs1.org/productssolutions/traceability/activities/
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Bảng thuật ngữ chuyên ngành 

 
Thuật ngữ Diễn giải 

Vai Một vai là một vai trò mà người sử dụng thực hiện trong một hệ thống. 

(Các) Bản thỏa thuận (Các) Bản thỏa thuận được cam kết bởi và ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên. 

Số phân định ứng dụng -   
Application Identifier (AI) 

Vùng có 2 hoặc nhiều ký tự ở phần đầu của Chuỗi thành phần mà chỉ rõ dạng thức và ý 
nghĩa của nó. 

API Thành phần dược chủ động - Active Pharmaceutical Ingredient. 

Áp dụng Đánh dấu hoặc ghi nhãn lên vật. 

Cấp Chỉ định hoặc phân phối. 

Tài sản Có thể là một vật phẩm được đem cho / mua về và khấu hao. Ví dụ có thể là "công-ten-nơ 
rời", "công-ten-nơ có thể trả lại", nhưng KHÔNG PHẢI là vật phẩm dùng một lần hay vật 
phẩm ký gửi. 

(Tham khảo Yêu cầu công việc 6). 

Chứng nhận 

(dược phẩm) 

Việc theo vết và xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng dược phẩm là một chuỗi các 
bước nhằm chứng thực sản phẩm. Bước chứng thực sản phẩm là quá trình cho phép 
việc kiểm tra (các) thuộc tính của một thành phần được đóng gói thông qua việc sử dụng 
vật mang dữ liệu ở trên thành phần được đóng gói đó bằng bộ truyền tin điện tử. Bộ truyền 
tin điện tử chuyển dữ liệu từ người gửi sang người nhận.  Trong khi truyền có thể sử dụng 
một kỹ thuật điện tử để bảo vệ thông tin được gửi.  Trong lúc xác thực các dữ liệu điện tử 
đó, người nhận truyền lại 1 thông điệp đạt/không đạt, qua đó thông báo cho người gửi ban 
đầu về tính xác thực của sản phẩm dược. Quá trình gồm thu nhận dữ liệu, truyền dữ liệu, 
chứng thực dữ liệu, gửi trả kết quả nói trên được coi là sự chứng nhận sản phẩm. 

Loạt / lô Số loạt hoặc số lô đi kèm một vật phẩm, có các thông tin mà nhà sản xuất cho là có liên 
quan tới việc xác định nguồn gốc thương phẩm. Dữ liệu có thể nói về vật phẩm đó hoặc 
các vật phẩm được chứa bên trong. 

Số loạt / Số lô Các số dùng để tham khảo được cấp bởi nhà sản xuất cho một xê-ri các sản phẩm hoặc 
hàng hóa giống nhau được sản xuất trong cùng điều kiện. 

Chủ sở hữu thương hiệu Bên chịu trách nhiệm cho việc cấp các số và ký hiệu mã vạch của hệ thống GS1 cho một 
thương phẩm. Nhà quản lý Mã doanh nghiệp GS1.  

Và / hoặc bên có thẩm quyền cao nhất đối với thương phẩm. 

Và / hoặc chủ sở hữu các quy cách sản phẩm. 

Và / hoặc chịu trách nhiệm cho việc đem vật phẩm xác định nguồn gốc đi bày bán. 

Người môi giới Một người hoặc chủ thể thực hiện một giao ước với một người hoặc một chủ thể khác, 
trong đó người môi giới sẽ nhận một khoản hoa hồng cho bất kỳ công việc mà người đó 
đem lại cho người hoặc chủ thể (công ty) đã ký kết kia. Khoản hoa hồng sẽ được tính theo 
phần trăm lượng giao dịch giữa chủ thể ở trên và một bên thứ ba. Tuy nhiên, người môi 
giới thường không có quyền kiểm soát hàng hóa hữu hình. 
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Yêu cầu công việc Là một câu thuyết minh về nhu cầu liên quan tới lĩnh vực công việc hoặc quá trình công 
việc được nghiên cứu đến. Đó là điều mà hệ thống phải thực hiện hoặc là đặc tính mà hệ 
thống phải có.  Một yêu cầu tồn tại là do hoặc thể loại sản phẩm đòi hỏi phải có các chức 
năng hay đặc tính nào đó, hoặc khách hàng muốn rằng yêu cầu phải là một phần của sản 
phẩm được phân phối. 

Người mua Một chủ thể mua sắm một sản phẩm từ một chủ sở hữu thương hiệu hoặc đại lý. 

Thu thập Tập hợp các thông tin được yêu cầu bằng bất kỳ cách thức nào. 

Trộn lẫn Nghĩa là một vật phẩm/ sản phẩm được hợp thành bởi các vật phẩm / sản phẩm khác 
(Xem phần 6.1.2.6., và hình 6.13), ví dụ như một cái bánh được hợp thành từ đường, 
trứng … không thể có quy trình ngược lại. 

Người pha trộn Một dược sĩ ở một bênh viện hoặc nhà thuốc bán lẻ, người mà tạo / sản xuất ra dược 
phẩm từ việc trộn lẫn các thành phần dược khác. Sản phẩm hỗn hợp (compounded 
product) được coi là một sản phẩm mới và đòi hỏi phải có số phân định mới (Xem Các quy 
tắc cấp GTIN trong ngành y tế). 

Người tiêu dùng Người dùng cuối của một thương phẩm hoặc một dịch vụ. 

Đơn vị tiêu dùng Thương phẩm được dự định bán cho người tiêu dùng cuối. 

Được chứa đựng trong Nghĩa là có một cấp đóng gói cao hơn và vật phẩm cấp thấp hơn có thể được bỏ ra  (Xem 
6.1.2.6., và hình 6.13), ví dụ như một thùng các-tông có chứa 50 áo phông, và có thể có 
quy trình ngược lại. 

Công-ten-nơ Thực thể được dùng trong việc đóng gói một sản phẩm, bao gồm công-ten-nơ sơ cấp, 
công-ten-nơ thứ cấp và công-ten-nơ vận chuyển. Công-ten-nơ được coi là sơ cấp nếu tiếp 
xúc trực tiếp với sản phẩm, còn công-ten-nơ thứ cấp và công-ten-nơ vận chuyển thì không 
như vậy. 

Hợp đồng Tài liệu/ giấy tờ minh chứng cho một thỏa thuận giữa người mua và người bán về việc 
cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ; có hiệu lực tương đương việc ra đơn đặt hàng và chấp 
hành đơn đặt hàng đó. 

Hàng giả (sản phẩm y tế) 

Định nghĩa của Tổ chức y 
tế thế giới (WHO) Tháng 
11 năm  2008 

Một sản phẩm y tế là hàng giả khi có một mô tả mang tính lừa dối về đặc điểm
7 

lịch sử 

hoặc nguồn
8

 của nó. Điều này áp dụng cho sản phẩm, công-ten-nơ và cả thông tin đóng 
gói, nhãn mác khác. Việc làm giả có thể được thực hiện cho cả các sản phẩm được và 
không được dán nhãn, và hàng giả có thể bao gồm các sản phẩm mà đã hiệu chỉnh các 

chi tiết
9 

hoặc có các chi tiết lỗi, không có các thành phần chủ động, có số lượng các thành 
phần chủ động không chính xác, hoặc bị giả mạo đóng gói. 

Không nên nhầm lẫn hàng giả với hàng kém chất lượng (quality defects) hoặc dược phẩm 
không tuân theo GMP/GDP (GMP - Good Manufacturing Practice, Thực hành Sản xuất 
Tốt; GDP - Good Distribution Practice, Thực hành Phân phối Tốt). 

7 ví dụ như bất kỳ sự thuyết minh sai sự thật về tên, thành phần cấu tạo, tác dụng, hoặc 
các yếu tố khác 

8 ví dụ như bất kỳ sự thuyết minh sai sự thật về nhà sản xuất, nước sản xuất, nước xuất xứ, 
người nắm quyền cấp phép marketing 

9 ở đây nói về các nguyên liệu hoặc bất kỳ thành phầm nào khác của một sản phẩm y tế  

Phân phối Việc phân chia và di chuyển các sản phẩm từ các cơ sở sản xuất, hoặc từ điểm trung 
chuyển khác, tới người dùng cuối, hoặc tới một điểm trung gian bằng nhiều phương cách 
vận chuyển khác nhau, thông qua việc thiết lập nhiều kho hàng. 
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Cuối vòng đời Định nghĩa về “cuối vòng đời” phụ thuộc vào ngành công nghiệp và / hoặc loại sản phẩm. 
Trong ngành y tế thì có thể là đôi găng tay phẫu thuật đã được sử dụng và loại bỏ, hoặc 
khi insulin đã được tiêm vào hay thiết bị chỉ dùng được một lần đã được sử dụng. 

Hoàn thành tới kết thúc 
(End to End) 

Từ lúc được hoàn thành cho tới cuối vòng đời sản phẩm, bao gồm các sản phẩm được tạo 
ra trong một cơ sở dược nhưng không tính đến giai đoạn xả thải ra môi trường, ví dụ như 
theo Chỉ thị số 2002/96/EC và 2003/108/EC của EU về việc vứt bỏ thiết bị điện và điện tử 
(WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). 

EPCIS Hệ thống Thông tin - Information System (IS) về Mã Sản phẩm Điện tử - Electronic Product 
Code (EPC). 

Sự kiện Là sự xuất hiện của một quá trình trong một thời điểm hoặc khoảng thời gian nhất định. 

Dữ liệu sự kiện Một sự kiện có bốn khía cạnh: 

- Cái gì: gắn liền với vật thể hữu hình nào (GTIN) 

- Khi nào: sự kiện diễn ra khi nào (timestamp) 

- Ở đâu: sự kiện đã diễn ra ở đâu (mã số địa điểm toàn cầu GLN) 

- Tại sao: bước công việc nào đã được thực hiện 

Xem thêm “Dữ liệu giao dịch” 

Ngày hết hạn Ngày được ghi trên công-ten-nơ riêng (thường là trên nhãn) của một sản phẩm. Nếu được 
bảo quản một cách đúng đắn thì các đặc tính của sản phẩm sẽ được bảo toàn cho đến hết 
ngày đó. Ngày hết hạn được đặt cho mỗi loạt/lô bằng việc thêm vào thời hạn sử dụng bên 
cạnh ngày sản xuất. 

Mở rộng (trong Chuỗi 
cung ứng mở rộng) 

 

Mở rộng ngụ ý về những điều nằm ngoài những gì cấu thành nên việc xác định nguồn gốc 
“chuỗi cung ứng” mà người đọc nhận thức được. 

Mở rộng ngụ ý cả về phần trước và phần sau của chuỗi cung ứng, ví dụ như từ nguyên 
liệu nguồn (hạt giống lúa mỳ) qua sản xuất, chế biến (làm bánh mỳ) tới việc tiêu thụ, sử 
dụng (ăn bánh mỳ) cho tới việc phá hủy (bỏ đi bánh mỳ thiu). 

Thông thường thì khái niệm “chuỗi cung ứng” tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, ví 
dụ như với nhà sản xuất thì chuỗi cung ứng là từ nguyên liệu thô tới công đoạn phân phối 
thành phẩm, hay với y tá thì là việc đưa dược phẩm từ nhà thuốc tới chỗ bệnh nhân để 
được tiêu thụ.  

Xác định nguồn gốc bên 
ngoài 

Xác định nguồn gốc bên ngoài xảy ra khi một vật phẩm xác định nguồn gốc được trao tay 
từ một đối tác xác định nguồn gốc này (nguồn vật phẩm xác định nguồn gốc) tới đối tác 
xác định nguồn gốc khác (người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc). 

Đại lý giao nhận Một người hoặc chủ thể thực hiện việc cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ dịch vụ về 
công việc dọn quang và nghiệp vụ giao nhận hàng hóa bằng mọi phương thức tới bất kỳ 
người nào, bao gồm cả đại lý bán hàng ký gửi. 

Mã số địa điểm toàn cầu - 
Global Location Number 
(GLN) 

Khóa phân định GS1 được sử dụng để phân định các địa điểm hoặc các chủ thể. Khóa 
bao gồm mã doanh nghiệp GS1 (GS1 Company prefix), số tham chiếu địa điểm, và số 
kiểm tra. 

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

Khóa phân định GS1 được sử dụng để phân định các thương phẩm. Khóa bao gồm mã 
doanh nghiệp GS1 hoặc UPC, số tham chiếu vật phẩm và một số kiểm tra. 

Mã toàn cầu phân định tài 
sản có thể trả lại - Global 
Returnable Asset Identifier 
(GRAI) 

Khóa phân định GS1 được sử dụng để phân định các tài sản có thể trả lại. Khóa bao gồm 
mã doanh nghiệp GS1, loại tài sản, số kiểm tra, và số xê-ri không bắt buộc. 
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Hệ thống GS1 Các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn và hướng dẫn do GS1 quản trị. 

Pa-lét đơn nhất Pa-lét đơn nhất bao gồm các sản phẩm giống nhau (được phân định bởi cùng một số phân 
định thương phẩm (GTIN)) bắt nguồn từ cùng một loạt / lô. 

Phân định Tham khảo GLN và GTIN. 

Vật mang số phân định Dấu / thẻ tag / nhãn / các tài liệu đi kèm mà đôi lúc được gọi là “giấy thông hành” hay “thẻ 
nhận dạng” hay “chứng nhận nguồn gốc” tại một vài ngành công nghiệp. 

Đội đặc nhiệm quốc tế 
chống sản phẩm y tế giả - 
International Medical 
Products Anti-
Counterfeiting Taskforce 
(IMPACT) 

Phản ứng trước sự gia tăng của những vụ khủng hoảng y tế công cộng liên quan đến 
dược phẩm giả, vào tháng 2 năm 2006, Tổ chức y tế thế giới đã huy động Đội đặc nhiệm 
quốc tế chống sản phẩm y tế giả (IMPACT). Như cái tên đề cập, IMPACT nhắm tới việc 
xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên suốt và giữa các quốc gia để ngăn chặn sự sản xuất, 
mua bán thuốc giả trên toàn cầu. IMPACT là một nhóm hợp tác bao gồm tất cả các “ông 
lớn” trong công tác chống hàng giả là các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các 
cơ quan hành pháp, các hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm, các cơ quan điều tiết về 
dược phẩm. http://www.who.int/impact/impact_q-a/en/index.html 

Quyền sở hữu trí tuệ (IP) Tác quyền – (Copyright) bảo vệ các tác phẩm văn học nghệ thuật, âm nhạc, các bản ghi 

âm, phim và chương trình phát thanh hay truyền hình … 

Kiểu dáng thiết kế – (Designs) bảo vệ vẻ bên ngoài, mẫu mã của sản phẩm. 

Bằng sáng chế – (Patents) bảo vệ các khía cạnh về kỹ thuật và chức năng của các sản 

phẩm và quá trình. 

Thương hiệu – (Trade Mark) bảo vệ dấu hiệu phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các 

thương nhân khác nhau. 

Bao hàm cả các bí mật kinh doanh, các giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý, các quyền của 
người trình diễn, v.v. Thông thường một tạo vật hay tác phẩm có thể được nhiều IP bảo 
vệ. (Tham khảo: http://www.ipo.gov.uk/whatis.htm) 

Bán thành phẩm Sản phẩm còn đang hoàn thiện, cần phải được trải qua các bước sản xuất tiếp theo trước 
khi trở thành thành phẩm chưa được đóng bao. 

Quá trình xử lý nội bộ Một chuỗi các hành động, thay đổi hoặc (các) chức năng bên trong một tổ chức hoặc của 
chính tổ chức đó mà đưa tới một kết quả. 

Xác định nguồn gốc nội bộ Xác định nguồn gốc nột bộ diễn ra khi một đối tác nhận được một hoặc vài loại vật phẩm 
xác định nguồn gốc làm đầu vào cho các quá trình xử lý nội, trước khi một hoặc vài loại 
vật phẩm xác định nguồn gốc thành đầu ra. 

Kết nối Ghi lại các thông tin cần thiết nhằm thiết lập mối quan hệ với các thông tin có liên quan 
khác 

Địa điểm Nơi mà vật phẩm xác định nguồn gốc được đặt hoặc có thể được định vị. 

[ISO / CD 22519] Một nơi dành cho sản xuất, quản lý, lưu trữ, bảo quản và/hoặc để buôn 
bán. 

Đơn vị logistic Một vật phẩm, bất kể được làm nên từ chất liệu gì, được dùng cho việc vận chuyển 
và/hoặc lưu trữ cần tới sự quản lý xuyên suốt chuỗi cung ứng. Đơn vị logistic được phân 
định bằng SSCC. 

Nhà cung cấp logistic (bao 
gồm cả nhà cung cấp 
logistic bên thứ 3 - Third 
Party Logistics Providers 
(3PLs)) 

Một nhà cung cấp logistic là một người hoặc chủ thể mà cung cấp các dịch vụ logistic cho 
các chủ thể khác (nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng) để hỗ trợ một phần hay toàn bộ các 
chức năng quản lý chuỗi cung ứng. Thông thường, các nhà cung cấp logistic bên thứ 3 
chuyên tích hợp các dịch vụ kho bãi với vận chuyển, những dịch vụ có thể được tùy biến 
theo đòi hỏi và yêu cầu về vận chuyển của khách hàng. Một nhà cung cấp logistic không 
có được quyền tư hữu đối với sản phẩm họ lưu trữ, bảo quản hoặc phân phối. 

http://www.who.int/impact/impact_q-a/en/index.html
http://www.ipo.gov.uk/whatis/whatis-copy.htm
http://www.ipo.gov.uk/whatis/whatis-design.htm
http://www.ipo.gov.uk/whatis/whatis-patent.htm
http://www.ipo.gov.uk/whatis/whatis-tm.htm
http://www.ipo.gov.uk/whatis.htm
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Dữ liệu gốc Dữ liệu gốc mô tả các vật phẩm và bên tham gia vào các quá trình trong chuỗi cung ứng. 
Dữ liệu gốc được định nghĩa là những dữ liệu có các đặc điểm sau: 

Có tính vĩnh viễn hay có tính bền vững, 

Không biến đổi theo thời gian, 

Được truy cập / sử dụng bởi nhiều quá trình công việc và ứng dụng hệ thống, 

Hoặc có tính trung lập hoặc có tính phụ thuộc. 

Dụng cụ y tế Bất kỳ thiết bị hoặc vật phẩm có thể được sử dụng để chẩn đoán, ngăn ngừa, theo dõi, 
chữa trị hoặc làm giảm nhẹ các chứng bệnh hoặc các điều kiện khác (kể cả trường hợp 
thai nghén). Không như thuốc, dụng cụ y tế không có tác dụng về mặt dược lý, miễn dịch 
hay trao đổi chất. (Chú ý: định nghĩa có thể cụ thể hơn tùy nhà chức trách) 

Pa-lét hỗn hợp Pa-lét hỗn hợp bao gồm một hoặc nhiều các sản phẩm khác nhau (được phân định bằng 
các số phân định thương phẩm khác nhau (GTIN)). 

Bên Một bên (địa điểm) là bất kỳ pháp nhân hoặc chủ thể hữu hình liên quan tới bất kỳ điểm 
nào thuộc bất kỳ chuỗi cung ứng nào, và cần thiết phải thu thập thông tin gắn liền với bên 
đó.  Một bên được phân định độc nhất bởi một mã số địa điểm toàn cầu - Global Location 
Number (GLN). 

Chứng nhận nguồn gốc Một bản ghi chép được dùng để xác định nguồn gốc quyền sở hữu và các giao dịch đối với 
một sản phẩm khi sản phẩm đó di chuyển qua lại giữa các đối tác thương mại và đối tác 
xác định nguồn gốc – từ nhà sản xuất tới, ví dụ, nhà thuốc, bệnh viện hoặc chủ thể nào 
khác. 

Quá trình Một chuỗi các bước hoặc hành động nhằm đi đến một kết thúc nào đó. Một số ví dụ về các 
quá trình thông thường là Sản xuất, Chuyển hóa, Kiểm tra chất lượng, Lưu kho, Vận 
chuyển, Di chuyển, Tái chế, Hoàn trả, Đóng gói, Nhận được, Xác định nguồn gốc. 

Hệ thống chất lượng Một kết cấu hạ tầng phù hợp, chứa đựng cơ cấu tổ chức, các thủ tục, quá trình và nguồn 
lực, và các hành động có hệ thống cần thiết để đảm bảo rằng một sản phẩm (hoặc dịch vụ) 
thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu về chất lượng. 

Cách ly Tình trạng bị biệt lập về vật chất hoặc bởi các phương thức hợp pháp khác của sản phẩm 
trong khi chờ đợi một quyết định về việc cho phép, từ chối hoặc tái chế sản phẩm. 

Thu hồi Bất kỳ biện pháp nhắm tới việc trả về một sản phẩm nguy hiểm đã được cung ứng hoặc 
bày bán cho người tiêu dùng bởi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối (Chỉ thị EU 2001/95/CE 
Đại cương về An toàn sản phẩm). 

Ghi chép Hành động tạo ra một mẩu thông tin vĩnh viễn về một việc đã xảy ra. 

Lấy mẫu Các hành động dựa trên một quá trình phù hợp nhằm thu được một phần đại diện cho một 
sản phẩm cho một mục đích nhất định, ví dụ như nghiệm thu việc ký gửi hàng hoặc phân 
phối hàng loạt. 

Người bán Bên bán một vật phẩm xác định nguồn gốc cho một người mua. 

Mã công-ten-nơ vận 
chuyển theo xê-ri – Serial 
Shipping Container Code 
(SSCC) 

Khóa phân định GS1 được sử dụng để phân định các đơn vị logistic, bao gồm số mở rộng, 
mã doanh nghiệp, số tham chiếu theo xê-ri và số kiểm tra. 
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Mã số thương phẩm toàn 
cầu đươc đánh số xê-ri – 
Serialized Global Trade 
Item Number (SGTIN) 

SGTIN là một cách thức để phân định các vật phẩm theo cấp đơn vị hoặc cấp bán lẻ cũng 
như cấp thùng và cấp các-tông, bao gồm mã doanh nghiệp GS1 và số tham chiếu vật 
phẩm (GTIN) đã được cấp, kết hợp với một số xê-ri. Bên cạnh cách thức truyền thống là 
sử dụng mã vạch GS1, tiêu chuẩn SGTIN kết hợp với thẻ tag RFID có thể cho chúng ta 
biết tường tận hơn về vật phẩm, cả số tham chiếu và số xê-ri của vật phẩm. 

Chia sẻ Hành động trao đổi thông tin về một chủ thể hoặc về một vật phẩm xác định nguồn gốc với 
đối tác xác định nguồn gốc khác. 

Thời hạn sử dụng Khoảng thời gian mà trong đó một sản phẩm, nếu được bảo quản đúng cách, sẽ có được 
các đặc tính như qua các lần thử độ bền (stability studies). 

Chuyến hàng Một vật phẩm hoặc một nhóm vật phẩm được giao đến địa điểm của một bên vào một thời 
điểm trước thời hạn chót mà đã trải qua các quá trình giao và nhận tương tự. 

Người chở hàng Bên chịu trách nhiệm cho việc chở hàng hóa. 

Lưu kho, bảo quản 
(storage) 

Việc lưu giữ các sản phẩm cho đến lúc chúng được sử dụng hoặc được phân phối. 

 

 

 

 

  

Lưu trữ dữ liệu Việc giữ gìn, bảo quản thông tin bằng bất kỳ phương pháp nào. 

Nhà cung cấp Bên sản xuất, cung cấp, hoặc cung ứng một vật phẩm hay dịch vụ. 

Xác định nguồn gốc Xác định nguồn gốc là khả năng theo vết xuôi theo sự di chuyển qua (các) giai đoạn đã 
được xác định của chuỗi cung ứng mở rộng và truy ngược về lịch sử, ứng dụng hoặc địa 
điểm của mục tiêu được nhắm đến. 

Dữ liệu xác định nguồn 
gốc 

Bất kỳ thông tin về lịch sử, ứng dụng hoặc địa điểm của một thương phẩm. Dữ liệu này có 
thể là dữ liệu gốc hoặc dữ liệu sự kiện. 

Người tạo dữ liệu xác 
định nguồn gốc 

Là đối tác xác định nguồn gốc tạo ra các thông tin xác định nguồn gốc. 

Người nhận dữ liệu xác 
định nguồn gốc 

Là đối tác xác định nguồn gốc được ủy quyền quan sát, sử dụng, và tải xuống các thông 
tin xác định nguồn gốc đã đồng thuận. 

Nguồn dữ liệu xác định 
nguồn gốc 

Là đối tác xác định nguồn gốc cung cấp các thông tin xác định nguồn gốc đã đồng thuận  

Đối tác xác định nguồn 
gốc 

Bất kỳ đối tác thương mại hoặc đối tác xác định nguồn gốc có liên quan tới quá trình xác 
định nguồn gốc, ví dụ như Người tạo vật phẩm xác định nguồn gốc, Nguồn vật phẩm xác 
định nguồn gốc, Người nhận vật phẩm xác định nguồn gốc, Nhà vận chuyển, Chủ sở 
hữu thương hiệu, Nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc, và Người nhận dữ liệu xác định 
nguồn gốc. CHÚ Ý: Thuật ngữ “đối tác” không ngụ ý rằng có một mối quan hệ công việc 

hoặc cộng tác công việc giữa các bên liên quan đến việc xác định nguồn gốc. 



 Các tiêu chuẩn của GS1 – Tiêu chuẩn xác định nguồn gốc toàn cầu GS1 cho ngành y tế  

Vật phẩm xác định nguồn 
gốc 

Một vật thể hữu hình – có thể là thương phẩm, có thể không – và có thể có nhu cầu cho 
việc thu thập thông tin về lịch sử, ứng dụng hoặc địa điểm của vật thể đó. Cấp độ quy định 
cho vật phẩm xác định nguồn gốc phụ thuộc vào ngành công nghiệp và mức độ kiểm soát 
được đòi hỏi (ví dụ như trong hệ cấp bậc đóng gói sản phẩm hoặc hệ cấp bậc logistic). Nó 
có thể được theo vết, xác định nguồn gốc, thu hồi hoặc rút lại. Nó có thể xuất hiện tại nhiều 
địa điểm trong cùng một khoảng thời gian (ví dụ: nếu được phân định ở cấp thương phẩm 
và cấp loạt). 

Một vật phẩm xác định nguồn gốc có thể có liên quan tới vật phẩm xác định nguồn gốc 
khác. 

Đối tác xác định nguồn gốc có quyền chọn cấp độ phân định (ví dụ như GTIN hoặc loạt/lô 
hoặc cấp độ số xê-ri) để sử dụng cho vật phẩm xác định nguồn gốc. 

Xem thêm phần định nghĩa về quá trình. 

Người tạo vật phẩm xác 
định nguồn gốc 

Là đối tác xác định nguồn gốc khai sinh ra một vật phẩm xác định nguồn gốc, hoặc làm 
ra một vật phẩm xác định nguồn gốc khác biệt bằng cách chuyển hóa một hoặc nhiều vật 
phẩm xác định nguồn gốc khác. 

Người nhận vật phẩm xác 
định nguồn gốc 

Là đối tác xác định nguồn gốc nhận vật phẩm xác định nguồn gốc. 

Nguồn vật phẩm xác định 
nguồn gốc 

Là đối tác xác định nguồn gốc giao hoặc cung cấp vật phẩm xác định nguồn gốc. 

Yêu cầu xác định nguồn 
gốc 

Một sự truy vấn chính thức về lịch sử, ứng dụng, hoặc vị trí của một vật phẩm xác định 
nguồn gốc. Một yêu cầu thuộc loại này có thể dẫn tới các yêu cầu xác định nguồn gốc tiếp 
sau lên trên hoặc xuống dưới chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu ban đầu. 

Người khởi xướng yêu 
cầu xác định nguồn gốc 

Người bắt đầu yêu cầu cho việc xác định nguồn gốc và yêu cầu việc hồi đáp từ phía 
nguồn dữ liệu xác định nguồn gốc. 

Việc xác định nguồn gốc Việc xác định nguồn gốc là khả năng xác định nguồn gốc và các đặc điểm hoặc lịch sử của 
một vật phẩm xác định nguồn gốc nào đó ngược chuỗi cung ứng dựa trên các tiêu chuẩn 
được quyết định tại mỗi điểm trên chuỗi cung ứng bằng cách tham chiếu các ghi chép về 
vật phẩm đó. 

Còn gọi là xác định nguồn gốc, truy vết ngược hay xác định nguồn gốc ngược. 

Việc theo vết Theo vết là khả năng có thể định vị hoặc truy dấu một vật phẩm xác định nguồn gốc nào 
đó xuôi chuỗi cung ứng dựa trên các tiêu chuẩn được quy định tại mỗi điểm thuộc chuỗi 
cung ứng bằng cách tham chiếu tới bản ghi chép về vật phẩm đó. 

Còn gọi là theo vết xuôi hay xác định nguồn gốc xuôi. 

Thương phẩm Bất kỳ vật phẩm (sản phẩm hoặc dịch vụ) mà cần thiết phải thu thập thông tin gắn liền với 
vật phẩm đó, và có thể được định giá, hoặc được đặt hàng, lập hóa đơn tại mỗi điểm 
thuộc chuỗi ứng. 

Đối tác thương mại Bất kỳ đối tác trong chuỗi cung ứng có ảnh hưởng trực tiếp tới dòng hàng hóa xuyên suốt 
chuỗi cung ứng. Các ví dụ bao gồm Nhà cung cấp logistic bên thứ ba, Nhà sản xuất, Nhà 
bán lẻ, và Nhà nuôi trồng. 

Dữ liệu giao dịch Thông tin cần thiết để thực hiện quá trình công việc. Ví dụ: các mã sản phẩm và số lượng 
đặt hàng là thông tin cần cho giao dịch vì đây là những trường dữ liệu bắt buộc phải có 
trong một đơn hàng; và, có thể biến đổi tùy thuộc vào đơn đặt hàng. Xem thêm “dữ liệu sự 
kiện”. 
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Chuyển hóa Là một sự thay đổi về bản chất của vật phẩm xác định nguồn gốc, làm thay đổi cả dạng 
thức và/hoặc các đặc tính của vật phẩm đó, chẳng hạn như kết hợp các thành phần để 
làm ra thành phẩm hoặc xếp các thùng hàng thành pa-lét mới. Sự chuyển hóa có thể là 
việc sản xuất, tập trung, gộp nhóm, phân chia, hòa lẫn, pha trộn, đóng gói và đóng gói lại 
các vật phẩm xác định nguồn gốc. 

Trung chuyển Khoảng thời gian các sản phẩm đang trong quá trình được lưu giữ, chuyển đi, hoặc vận 
chuyển xuyên suốt, trên hoặc đi qua một lộ trình hoặc tuyến đường để tới được điểm đến. 

Nhà vận chuyển Là đối tác xác định nguồn gốc mà tiếp nhận, chuyên chở và giao một hoặc nhiều vật 
phẩm xác định nguồn gốc từ điểm này tới điểm khác mà không phải chuyển hóa (các) vật 
phẩm xác định nguồn gốc đó. Thông thường người này chỉ được giữ, bảo hộ, hoặc kiểm 
soát vật phẩm xác định nguồn gốc, nhưng có thể có được quyền sở hữu. 

Nhà bán sỉ Bất kỳ người hoặc tổ chức liên quan tới việc phân phối sản phẩm số lượng lớn, gồm cả 
các nhà sản xuất, những người đóng gói lại, các nhà phân phối nhãn nhà bán lẻ (own-
label), các nhà phân phối nhãn của chuỗi cửa hàng (private-label), các nhà môi giới, các 
nhà kho – kể cả những nhà kho cho các nhà sản xuất và các nhà phân phối, những người 
thực hiện việc phân phối với số lượng lớn. 

Tổ chức y tế thế giới 

(WHO) 

WHO là tổ chức có thẩm quyền chỉ đạo và điều phối về sức khỏe nằm trong hệ thống của 
Liên Hợp Quốc. Tổ chức chịu trách nhiệm đi đầu trong các vấn đề về sức khỏe, xây dựng 
các chương trình nghị sự về nghiên cứu y học, lập nên các tiêu chuẩn và quy tắc, làm rõ 
các lựa chọn về chính sách dựa trên chứng cứ (evidence-based policy), cung cấp hỗ trợ 
kỹ thuật cho các quốc gia, và theo dõi, đánh giá các khuynh hướng y tế. 

Rút lại Bất kỳ biện pháp nào nhằm ngăn chặn việc phân phối, trưng bày và chào bán một sản 
phẩm nguy hiểm cho người tiêu dùng [/người dùng cuối] (Chỉ thị EU 2001/95/CE Đại 
cương về An toàn sản phẩm). 

 


