Vận tải & Logistic của GS1
Mục tiêu của GS1 về Vận tải & Logistic (T&L) là để cải thiện tính hiệu quả
và tính minh bạch của các hoạt động của các bên (stakeholders) tham gia
chuỗi cung ứng thông qua việc sử dụng các tiêu chuẩn của GS1.
Hệ thống tiêu chuẩn của GS1 tạo thuận lợi cho tất cả các bên tham gia
thương mại cải thiện được các quá trình T&L để việc gửi hàng hiệu quả
hơn, minh bạch hơn, công tác quản lí hàng tồn và quá trình đóng gói cho
việc mua bán hiệu quả hơn, tính an toàn của việc phân phối và tốc độ hoạt
động được gia tăng.
Tham gia vào T&L
Một trong những cách tốt nhất để tham gia và liên kết với cộng đồng T&L
của GS1 là thông qua các hoạt động khác nhau về T&L của GS1. GS1 đã
thiết lập một nhóm tự nguyện bao gồm nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà
cung cấp dịch vụ logistic (Logistic Service Provider – LSP) từ khắp nơi trên
thế giới để đi đầu trong việc thực hiện các tiêu chuẩn của GS1 trong ngành
công nghiệp T&L
Bằng việc tham gia vào các hoạt động trên phạm vi toàn cầu của GS1, bạn
sẽ:


Cộng tác với các tổ chức tương ứng và các nhà cung cấp giải pháp
trên phạm vi toàn cầu của bạn để hiểu cách vận dụng tác dụng đòn
bẩy của Hệ thống GS1 trong việc giải quyết các xung đột về kinh
doanh.



Giữ liên lạc với đồng nghiệp từ công ty của bạn, những người đang
thực hiện tích cực các phần của Hệ thống GS1 tại thị trường địa
phương họ.



Học tập về các thực tiễn tốt nhất và các trường hợp điển hình từ các
tổ chức tương ứng của bạn trên phạm vi toàn cầu.



Trao đổi kiến thức với các thành viên của cộng đồng khác để tạo các
trường hợp thí điểm và thử nghiệm.



Đảm bảo công bố/ nhu cầu của ngành công nghiệp/ tổ chức của bạn
được nhắm tới và được làm cho phù hợp với Hệ thống GS1.

Liên hệ
Để biết thêm thông tin về việc gia nhập GS1 T&L cũng như các hành động
của hải quan như thế nào hãy liên hệ GS1tlc@gs1.org
Các tiêu chuẩn của GS1 về T&L

Hệ thống các tiêu chuẩn của GS1 và mô hình hợp tác quá trình kinh doanh
lẫn nhau của chúng tôi sẽ tạo thuận lợi cho tất cả các bên tham gia thương
mại, người gửi hàng và nhà cung cấp dịch vụ logistic cộng tác hiệu quả,
hợp tác được với nhau và đạt được tính minh bạch của hàng hóa trong quá
trình vận chuyển suốt chuỗi cung ứng.

GS1 và hải quan
Mở nguồn năng lượng của các tiêu chuẩn GS1 vào ngành hải quan
Vào năm 2007, GS1 và tổ chức hải quan thế giới (World Customs
Organization - WCO) đã kí biên bản ghi nhớ thừa nhận mối quan tâm chung
về kinh doanh và đưa ra một khuôn khổ hợp tác hơn nữa.
Phát kiến chính của GS1/WCO là cải thiện tính hiệu quả và năng xuất công
tác quản trị của ngành hải quan trên phạm vi toàn cầu thông qua việc:


Thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu để tạo thuận lợi cho thương mại
xuyên biên giới.



Đảm bảo cho chuỗi cung ứng toàn cầu.



Tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp.

GS1 hỗ trợ Ngành Hải quan thế nào?
GS1 và các thành viên trên phạm vi toàn cầu của GS1 có thể trợ giúp
Ngành Hải quan thông qua việc:


Gia tăng tính minh bạch của sản phẩm khi vận chuyển chúng xuyên
suốt chuỗi cung ứng toàn cầu đến các đường biên quốc tế.



Tạo thuận lợi cho hai tổ chức hợp tác với nhau một cách liên tục
thông qua việc chia sẻ thông tin điện tử với các văn phòng chính phủ
khác, với ngành công nghiệp khác và với nhau.



Cải thiện các thủ tục xác nhận của hai tổ chức để xác minh sản phẩm
và các bên tham gia vào chuỗi cung ứng một cách hợp pháp và xác
thực.

Thông qua việc sử dụng các tiêu chuẩn của GS1, các tổ chức hải quan
có thể ra quyết định nhanh hơn, quản lí sản phẩm hiệu quả hơn thông
qua khả năng thông quan xuyên biên giới. Họ có thể cải thiện các thực
tiễn quản lí rủi ro, gia tăng độ an toàn và bảo mật cho khách hàng.
Thực hiện
Các phát kiến sau sẽ làm rõ việc các tổ chức thành viên của GS1 làm việc
với các cơ quan hải quan/ chính phủ và ngành công nghiệp thế nào để đưa
sức mạnh của các tiêu chuẩn GS1 vào quá trình thông quan của Hải quan.

Các tổ chức hải quan có thể hưởng lợi từ việc hiệu quả được nâng cao, chi
phí giảm và độ an toàn tăng.
Thực tiễn kinh doanh đối với việc sử dụng dữ liệu thương mại điện tử
để quản lí việc thông quan sản phẩm tại cửa khẩu quốc tế
"Với khả năng về tính minh bạch cao hơn đối với hàng gửi, thanh tra viên có
thể ra quyết định nhanh hơn và chắc chắn hơn. Họ có thể quản lí sự rủi ro
của hàng nhập khẩu tốt hơn cho người dân và tăng tốc độ thông quan hàng
hóa cho ngành công nghiệp.” – ông Doug Bailey, Chủ tịch Ủy ban thông tin
sản phẩm, Hệ thống dữ liệu thương phẩm quốc tế của Mỹ nói.
Tại Mỹ, có ba dự án về đồi chơi trẻ em, hoa, thịt và gia cầm phản ánh việc
các tiêu chuẩn GS1 có thể tạo lợi nhuận cho chính phủ, ngành công nghiệp
và người tiêu dùng v.v…, làm giảm dung lượng các đối tượng đồ chơi trẻ
em phải kiểm tra xuống còn 75% và hơn thế. Để có thể biết thêm thông tin
chi tiết, hãy đọc tài liệu “Thực tiễn kinh doanh đối với việc sử dụng dữ liệu
thương mại điện tử để quản lí việc thông quan sản phẩm tại cửa khẩu quốc
tế - The Business Case for Using E-Commerce Data to Manage Product
Admission at International Borders” tại www.itds.gov.
Dự án thí điểm SSCC thay UCR
Mô tả dự án: Trong dự án thí điểm SSCC thay UCR, các nhà sản xuất rượu
và cồn, chính quyền hải quan và các tổ chức thành viên của GS1 tại Anh và
Úc đã triển khai một dự án chứng minh quan điểm để kiểm tra mã SSCC
của GS1 có phù hợp với mã UCR của Ngành Hải quan hay không. Kể từ
khau khi triển khai dự án, kết quả của dự án đã tiến thêm bước nữa là xây
dựng một số phân định mới của GS1 – mã toàn cầu phân định hàng gửi
GSIN -Global Shipment Identification Number – nhằm đám ứng đầy đủ hơn
yêu cầu của mã UCR. Mã GSIN có thể được các cơ quan có thẩm quyền
của Hải quan sử dụng để phân định hàng gửi trong quá trình xuất nhập
khẩu. Hãy đọc thêm tài liệu về dự án SSCC – UCR của Hải quan (the
SSCC – UCR Customs Project brochure) tại
www.gs1.org/customs.

GS1 LIM (Logistics Interoperability Model)
Mô hình hợp tác về logistic của GS1 là giản đồ của GS1 về các quá trình
kinh doanh và dữ liệu trao đổi liên quan. Mục tiêu của GS1 LIM là đem lại
lợi nhuận về kinh doanh cho chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua việc dự
báo khả năng hợp tác kinh doanh lẫn nhau giữa các bên vận tải và logistic
để vượt qua rào cản để đạt được tính minh bạch.
GS1 LIM được xây dựng nên bởi Cộng đồng GS1 T&L, cộng đồng này bao
gồm các nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà cung cấp nguyên vật liệu và nhà
cung cấp giải pháp logistic (LSP- Logistic Sollution Provider).

Website: http://www.gs1.org/transportlogistics/forum/work_groups/lim/
Hệ thống tiêu chuẩn của GS1 sẽ cung cấp cho người gửi hàng và nhà cung
cấp dịch vụ logistic tính năng minh bạch cần thiết để ra những quyết định
kinh doanh đã được thông báo tin tức, từ đó có hành động phù hợp dựa
vào thông tin được cập nhật chính xác.

Các tài liệu cần tham khảo



Các gói tin về logistic dạng GS1 XML đối với việc lập kế hoạch vận tải
(GS1 XML Logistics Messages for Transport Planning and Transport
Execution)



Các gói tin về T&L dạng GS1 EANCOM (GS1 EANCOM Transport
and Logistics messages)



Khuyến nghị về nhãn logistic chuẩn quốc tế (Standard International
Logistics Label (STILL) recommendation)

GS1 có khuyến nghị về việc để dữ liệu nào ở dạng người đọc và dữ liệu
nào được mã hóa trên nhãn Logistic của GS1 để tạo thuận lợi cho việc xử lí
hiệu quả các đơn vị logistic trong nhà kho và trong các quá trình vận chuyển

Diễn đàn APEC & ABAC
Diễn đàn hợp tác về kinh tế của khu vực Châu Á Thái bình dương (APEC Asia-Pacific Economic Cooperation) là một diễn đàn từ chính phủ đến chính
phủ, hoạt động nhằm xúc tiến sự tăng trưởng kinh tế bền vững ở khu vực
Châu Á Thái bình dương. Diễn đàn này bao gồm 21 « nền kinh tế thành
viên » từ toàn bộ ngoại vi Thái bình dương. APEC đã tạo ra Hội đồng tư
vấn về kinh doanh cho APEC (ABAC – APEC Business Advisory Council)
để cộng tác với ngành công nghiệp trong việc xây dựng các quyền ưu tiên
và khuyến nghị đối với chính sách của APEC.
Một mục tiêu chính của APEC là làm giảm chi phí của chuỗi cung ứng trong
khu vực Châu Á Thái bình dương xuống 10% vào năm 2015. Quyền ưu tiên
đối với APEC và ABAC là thiết lập một môi trường an toàn và hiệu quả cho
việc vận chuyển hàng hóa xuyên các quốc gia. ABAC đang nghiên cứu các
vấn đề khó khăn (choke points) của chuỗi cung ứng và đã làm rõ yếu tố
chính gây mất hiệu quả (trì hoãn) và chi phí, đặc biệt đối với hàng hóa xuất
nhập khẩu đa quốc gia, là sự thiếu tính liên kết của chuỗi cung ứng. Các
tiêu chuẩn của GS1 về truy tìm nguồn gốc và khả năng hợp tác lẫn nhau có
thể đảm bảo cho tính liên kết của chuỗi cung ứng. Các tổ chức thành viên
của GS1 đang tiếp cận với các đại diện của chính phủ thuộc APEC, với đại
diện bên kinh doanh thuộc ABAC để cộng tác với họ trong việc chấp nhận
và thực hiện các tiêu chuẩn của GS1 để hỗ trợ quyền ưu tiên của
APEC/ABAC về tính liên kết của chuỗi cung ứng.
Để biết thêm thông tin về APEC/ABAC, hãy truy cập www.apec.org.

