
GLN và thành phần mở rôṇg GLN 

 

Phân định địa điểm bằng GLN 

Quá trình kinh doanh taọ ra các đối  tươṇg (sản phẩm, tài sản hoăc̣ thiết bi ̣ 

khác) di chuyển từ địa điểm tự nhiên này đến địa điểm tự nhiên khác. Khả 

năng có đươc̣ tính minh bac̣h về những di chuyển này là yếu tố thiết yếu trong 

moị chỗi cung ứng. 

Địa điểm tự nhiên có thể là trung tâm phân phối hoăc̣ môṭ địa điểm đăc̣ thù 

trong phaṃ vi đa ̃biết như phòng bán hàng; nó cũng có thể là môṭ vùng riêng 

biêṭ trên giá hàng. GLN + thành phần mở rôṇg GLN cho ra môṭ phương pháp 

phân điṇh điạ điểm taị cấp rất nhỏ. 

Viêc̣ sử duṇg GLN + Thành phần mở rôṇg GLN đươc̣ haṇ chế cho các địa 

điểm tự nhiên. Có thể trao đổi thành phần mở rôṇg GLN đến các bên thương 

maị theo thỏa thuâṇ lâñ nhau. 

Có thể sử duṇg thành phần mở rôṇg GLN để phân điṇh các địa điểm tự nhiên 

nôị bô ̣ trong phaṃ vi môṭ điạ điểm đa ̃đươc̣ phân điṇh bằng GLN (như nhà 

kho, xưởng sản xuất, nhà máy, các tòa nhà). Doanh nghiêp̣ có thể choṇ cấp 

môṭ mã GLN đơn nhất không có thành phần mở rôṇg làm cách phân điṇh các 

điạ điểm này. 

Thành phần mở rôṇg GLN: AI (254) 

Số phân điṇh ứng duṇg AI (254) chỉ ra rằng trường dữ liêụ chứa thành phần 

mở rôṇg của GLN. Viêc̣ sử duṇg AI (254) là tùy choṇ nhưng khi đươc̣ sử 

duṇg thì nó phải xuất hiêṇ cùng với AI (414) - phân điṇh điạ điểm tự nhiên. 

Chủ Ma ̃ doanh nghiêp̣ GS1 xác điṇh thành phần mở rôṇg. Môṭ khi đa ̃ xác 

điṇh thì thành phần mở rôṇg se ̃không thay đổi suốt vòng đời của GLN đa ̃ấn 

điṇh. 

Trường thành phần mở rôṇg GLN là số và chữ và có thể bao gồm tất cả các kí 

tư ̣sau theo ISO/IEC 646 

Hình 1 - Các vi ̣ trí của kí tư ̣đồ hoạ đơn nhất 

Kí tư ̣

đồ hoạ 

Tên Thể hiêṇ bằng 

mã 

Kí tư ̣

đồ hoạ 

Tên Thể hiêṇ bằng 

mã 

! Dấu chấm than 2/1 M Chữ cái hoa M 4/13 

" Dấu móc kép 2/2 N Chữ cái hoa N 4/14 

% Kí hiêụ phần trăm 2/5 O Chữ cái hoa O 4/15 

& Kí hiêụ và 2/6 P Chữ cái hoa P 5/0 

' Dấu móc đơn 2/7 Q Chữ cái hoa Q 5/1 

( Ngoăc̣ đơn trái 2/8 R Chữ cái hoa R 5/2 

) Ngoăc̣ đơn phải 2/9 S Chữ cái hoa S 5/3 



Kí tư ̣

đồ hoạ 

Tên Thể hiêṇ bằng 

mã 

Kí tư ̣

đồ hoạ 

Tên Thể hiêṇ bằng 

mã 

* Dấu sao 2/10 T Chữ cái hoa T 5/4 

+ Dấu côṇg 2/11 U Chữ cái hoa U 5/5 

, Dấu phẩy 2/12 V Chữ cái hoa V 5/6 

- Dấu cách/ trừ 2/13 W Chữ cái hoa W 5/7 

. Dấu chấm hết 2/14 X Chữ cái hoa X 5/8 

/ Gac̣h chéo 2/15 Y Chữ cái hoa Y 5/9 

0 Số 0 3/0 Z Chữ cái hoa Z 5/10 

1 Số 1 3/1 _ Dấu gac̣h ngang thấp 5/15 

2 Số 2 3/2 a Chữ cái thường a 6/1 

3 Số 3 3/3 b Chữ cái thường b 6/2 

4 Số 4 3/4 c Chữ cái thường c 6/3 

5 Số 5 3/5 d Chữ cái thường d 6/4 

6 Số 6 3/6 e Chữ cái thường e 6/5 

7 Số 7 3/7 f Chữ cái thường f 6/6 

8 Số 8 3/8 g Chữ cái thường g 6/7 

9 Số 9 3/9 h Chữ cái thường h 6/8 

: Dấu hai chấm 3/10 i Chữ cái thường i 6/9 

; Dấu chấm phẩy 3/11 j Chữ cái thường j 6/10 

< Dấu nhỏ hơn 3/12 k Chữ cái thường k 6/11 

= Dấu bằng 3/13 l Chữ cái thường l 6/12 

> Dấu lớn hơn 3/14 m Chữ cái thường m 6/13 

? Question mark 3/15 n Chữ cái thường n 6/14 

A Chữ cái hoa A 4/1 o Chữ cái thường o 6/15 

B Chữ cái hoa B 4/2 p Chữ cái thường p 7/0 

C Chữ cái hoa C 4/3 q Chữ cái thường q 7/1 

D Chữ cái hoa D 4/4 r Chữ cái thường r 7/2 

E Chữ cái hoa E 4/5 s Chữ cái thường s 7/3 

F Chữ cái hoa F 4/6 t Chữ cái thường t 7/4 

G Chữ cái hoa G 4/7 u Chữ cái thường u 7/5 

H Chữ cái hoa H 4/8 v Chữ cái thường v 7/6 

I Chữ cái hoa I 4/9 w Chữ cái thường w 7/7 

J Chữ cái hoa J 4/10 x Chữ cái thường x 7/8 

K Chữ cái hoa K 4/11 y Chữ cái thường y 7/9 

L Chữ cái hoa L 4/12 z Chữ cái thường z 7/10 

 

Hình 2 - Điṇh daṇg chuỗi yếu tố 

Số phân điṇh ứng 

duṇg 

Thành phần mở rôṇg GLN 

254 X1               đô ̣dài thay đổi              X20 

 

Dữ liêụ đươc̣ truyền đi từ đầu đoc̣ có nghiã là Chuỗi yếu tố biểu thi ̣ thành 

phần mở rôṇg của GLN đa ̃đươc̣ thu nhâṇ. Vì chuỗi yếu tố này là môṭ thuôc̣ 

tính về điạ điểm tự nhiên nên phải xử lý nó cùng với GLN, AI (414) liên 

quan. 



Khi chỉ ra chuỗi yếu tố này trong phần văn bản người không đoc̣ đươc̣ trên 

nhañ ma ̃vac̣h, phải sử duṇg tiêu đề dữ liêụ sau: THÀNH PHẦN MỞ RÔṆG 

GLN. 

Địa điểm tự nhiên 

Viêc̣ phân điṇh các địa điểm tự nhiên là môṭ yếu tố quan troṇg đối với tính 

minh bac̣h của chuỗi cung ứng. GLN đươc̣ ấn điṇh cho môṭ địa điểm tự nhiên 

luôn có môṭ điạ chỉ điạ lý cố điṇh và có thể xác điṇh đươc̣ không tính đến bất 

kì môṭ vai nào của quá trình kinh doanh triển khai taị địa điểm đó. Nếu GLN 

+ thành phần mở rôṇg GLN đươc̣ dùng để phân điṇh các địa điểm trong phaṃ 

vi của địa điểm nêu trên, mỗi sư ̣phân điṇh điạ điểm phu ̣phải tuân thủ cùng 

các quy tắc về cấp laị GLN. 

Hình sau làm rõ môṭ ví du ̣tương tư,̣ đó không chỉ là môṭ giải pháp có tính quy 

chuẩn. 

 

Hình 3 - Các vi ̣ trí tự nhiên trong quá triǹh logistic  
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Vâṭ mang dữ liêụ về địa điểm tự nhiên 

Có hai loaị vâṭ mang dữ liêụ, khác với loaị người có thể đoc̣, đươc̣ dùng để 

thể hiêṇ GLN hoăc̣ GLN + thành phần mở rôṇg GLN là: Ma ̃vac̣h GS1-128 

và thẻ EPC RFID. 

Để có thêm thông tin về vâṭ mang dữ liêụ EPC, haỹ tham khảo tiêu chuẩn về 

dữ liêụ thẻ EPC (phiên bản mới nhất).  

Để có thêm thông tin về vâṭ mang dữ liêụ ma ̃vac̣h, haỹ tham khảo quy định 

về GLN để phân điṇh địa điểm tự nhiên AI (414) trong TCVN 7199. 



 


