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Trách nhiệm
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 các bên nào khác tham gia vào viết tài liệu này TUYÊN BỐ rằng tài liệu này được cung cấp mà
không bảo đảm các diễn đạt hoặc ứng dụng chính xác hoặc phù hợp với mục đích và TỪ CHỐI mọi trách nhiệm
pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc những hư hỏng hoặc mất mát liên quan đến việc dùng 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.
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1. Cấ p GTIN (Global Trade Item Numbers)
1.1. Quy tắ c chung
GTIN được sử dụng để phân định mọi vật phẩm (thương phẩm hoặc dịch vụ) mà người ta cần lưu trữ thông
tin đã được xác định trước, và chúng có thể đươ ̣c đinh
̣ giá, đặt hàng hoặc báo giá tại bất kỳ điểm nào trong
chuỗi cung ứng .
Cần có GTIN đơn nhất riêng biệt mỗi khi bất kỳ đặc tính xác định trước nào của vật phẩm khác biệt ở mức
độ nào đó có quan hệ đến quá trình thương mại. Nguyên tắc định hướng là: nếu khách hàng muốn phân biệt
một thương phẩm mới với một thương phẩm cũ và mua nó (tức là có chọn lựa 1 trong 2 thương phẩm) thì
thương phẩm mới này cần được ấn định GTIN mới.
Các quy tắc đặc thù áp dụng cho những thông lệ đã được thông qua bởi Ban Sáng kiến Thương mại Toàn cầu
cho ngành hàng tiêu dùng luân chuyển nhanh (FMCG). Những quy tắc này bao hàm nhiều trường hợp kinh
doanh thông thường có thể tham khảo ở mu ̣c 3. Khi mà toàn bộ tiêu chuẩn GS1 đều là tiêu chuẩn tự nguyện áp
dụng thì các quy tắc này hướng vào thực hành quản lý trong khu vực FMCG.

1.2. Trách nhiê ̣m
1.2.1. Các vật phẩm đã đăng ký thương hiệu
Chủ sở hữu thương hiệu, tổ chức sở hữu các quy định kỹ thuật về thương phẩm, bất kể nó được chế tạo/sản
xuất ở đâu và do ai, thường chịu trách nhiệm phân định GTIN. Sau khi tham gia vàoTổ chức thành viên của
GS1, chủ sở hữu thương hiệu được nhận Mã doanh nghiê ̣p GS1, Mã này được sử dụng chỉ riêng cho công ty đã
được nhận. Không được bán, sang nhượng hoặc chuyển giao Mã doanh nghiê ̣p GS1, toàn bộ hay từng phần,
cho bất kỳ công ty nào khác.
Chủ sở hữu thương hiệu là tổ chức sở hữu các quy định kỹ thuật về thương phẩm và có thể là:
Nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng - là công ty sản xuất/chế tạo thương phẩm hoặc cho phép ai đó sản xuất
thương phẩm , ở bất kỳ quốc gia nào, và bán nó dưới tên thương hiệu riêng của mình.
Nhà nhập khẩu hoặc nhà bán buôn - là công ty sản xuất thương phẩm hoặc cho phép ai đó sản xuất thương
phẩm , ở bất kỳ quốc gia nào, và bán nó với thương hiệu riêng của mình hoặc nhà nhập khẩu hoặc nhà bán
buôn thay đổi thương phẩm đó (ví dụ: thay đổi bao bì của thương phẩm).
Nhà bán lẻ – là nhà bán lẻ cho phép ai đó sản xuất/chế tạo thương phẩm , ở bất kỳ quốc gia nào, và bán nó với
thương hiệu riêng của mình.
1.2.2 Các ngoại lệ và thương phẩm không thương hiệu
Có một số ngoại lệ như sau:
Các thương phẩm không thương hiệu – Các thương phẩm không có thương hiệu và các thương phẩm không có
nhãn hiệu riêng vẫn được nhà sản xuất ấn định GTIN. Bởi vì các nhà sản xuất và/hoặc nhà cung ứng khác nhau
có thể cung ứng những thương phẩm giống nhau cho người mua (có thể là người tiêu dùng cũng như người bán
lẻ hoặc nhà sản xuất) cho nên có thể những thương phẩm đó có các mã số GTIN khác nhau. Các công ty buôn
bán những thương phẩm này cần tổ chức những ứng dụng trên máy tính (ví dụ các chương trình cung cấp/bổ
sung) để đối phó với thực tại này. Các ví dụ về những thương phẩm đôi khi không có thương hiệu là táo, nến,
cốc đựng đồ uống ... Các ví dụ về những thương phẩm đôi khi không có thương hiệu và không dự tính để bán
lẻ bao gồm muối ăn, hương liệu, lon chứa thực phẩm,...
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Các thương phẩm đặc thù cho khách hàng – Nếu thương phẩm được sản xuất/chế tạo riêng cho một khách
hàng (người mua) và chỉ có khách hàng đó được phép đặt hàng thì khi đó bên mua này sẽ ấn định GTIN.
Trong trường hợp này GTIN cần được hình thành từ Mã doanh nghiê ̣p GS1 của khách hàng . Nếu nhà cung
ứng (bên bán) bán thương phẩm cho từ hai người mua trở lên hoặc định bán cho từ hai người mua trở lên thì
bên bán sẽ ấn định GTIN.
Các ngoại lệ khác - Nếu chủ sở hữu thương hiệu không ấn định GTIN thì nhà nhập khẩu hoặc bên trung gian
khác có thể ấn định GTIN tạm thời cho thương phẩm . Điều này có nghĩa là nhà nhập khẩu thực hiện vai trò
của chủ sở hữu thương hiệu và có thể, ví dụ, đăng ký sản phẩm theo Danh mục dữ liệu. GTIN tạm thời này có
thể được sử dụng cho đến khi GTIN được ấn định theo thủ tục thông thường. Tổ chức bán lẻ có thể ấn định
một mã số nội bộ cho vật phẩm chưa có GTIN để sử dụng trong phạm vi các cửa hàng của mình.

1.3. Hướng dẫn cấ p GTIN
1.3.1 Quản lý tính đơn nhất
GTIN phải được cấp một cách đơn nhất. Khuyến cáo rằng GTIN không chứa bất kỳ chuỗi yếu tố bí mật nào.
Không nên gắn các mã nội bộ vì rằng các quy tắc thay đổi chúng khác biệt so với các quy tắc thay đổi GTIN.
Các đặc tính được quy định trước
Mặc dù danh mục này chưa phải là toàn diện, các đặc tính cơ bản đã được xác định trước của thương phẩm là:
- Tên sản phẩm, thương hiệu sản phẩm và mô tả sản phẩm
- Loại thương phẩm và biến thể
- Lượng thực của thương phẩm (trọng lượng, thể tích hoặc các số đo khác tác động đến thương mại)
Nếu thương phẩm là thương phẩm kết nhóm: mã số của các vật phẩm cấu thành cơ bản chứa trong thương
phẩm và việc phân chia chúng thành các đơn vị bao gói phụ, bản chất của kết nhóm (các-tông, pa-let, pa-let
thùng, ...)
Sự thay đổi của bất kỳ yếu tố cơ bản nào đặc trưng cho thương phẩm đều sẽ dẫn đến sự thay đổi trong GTIN.
Chú thích: Giá không phải là tiêu chí có liên quan đối với việc thay đổi GTIN trừ khi giá được in trực tiếp trên
thương phẩm.
Chú thích: Các quy định quốc gia, liên bang và địa phương có thể áp dụng và được ưu tiên so với quy tắc này.
Ví dụ: ở một số ngành như y tế, các quy định hoặc yêu cầu khác có thể bắt buộc rằng mọi thay đổi liên quan
đến thương phẩm đều dẫn tới GTIN mới.
Thông thường, các kích thước tổng quát của thương phẩm được thông báo qua Tệp Thương phẩm (Item File)
và tệp này không ảnh hưởng đến lượng thực của thương phẩm hoặc số đo không ảnh hưởng đến việc ấn định
GTIN. Tuy nhiên, theo quy tắc chung, nếu bất kỳ kích thước tổng quát nào (ví dụ: chiều dài, chiều sâu, trọng
lượng,...) mà thay đổi hơn 20% thì cần có GTIN mới. Thay đổi dưới 20% có thể dẫn tới GTIN mới tuỳ thuộc
vào người sở hữu thương hiệu.
Trong mọi trường hợp, sự thay đổi GTIN đối với thương phẩm ở cấp độ bao gói thấp hơn sẽ dẫn tới sự thay đổi
của GTIN bất kỳ được sử dụng cho bao gói liên kết ở các cấp độ kết nhóm cao hơn.
1.3.2 Mặt hàng định giá trước
Không khuyến khích việc định giá trước như một thông lệ thương mại do việc làm này tạo ra sự phức tạp cho
việc duy trì tệp dữ liệu về thương phẩm trong suốt chuỗi cung ứng. Song, nếu như giá mà người tiêu dùng sẽ
trả được ghi trên vật phẩm thì GTIN cần được thay đổi khi giá đã ghi nhãn trên vật phẩm đó thay đổi.
Chú thích: Các quy định quốc gia, liên bang và địa phương có thể được áp dụng và được ưu tiên so với hướng
dẫn này.
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1.3.3 Các sản phẩm tiếp thị , quảng cáo
Quảng cáo, tiếp thị là một thay đổi tạm thời đối với thương phẩm làm thay đổi cách thức trình bày thương
phẩm. Hoạt động này thường gắn kết với một thương phẩm tiêu chuẩn.
Các phương án tiếp thị, quảng cáo thương phẩm mà ảnh hưởng đến trọng lượng hoặc thể tích thực của thương
phẩm cần phải được cấp GTIN đơn nhất riêng biệt. Ví dụ: vật phẩm kèm thêm không phải trả tiền, cộng thêm
10%.
Các phương án tiếp thị, quảng cáo của thương phẩm có thể ảnh hưởng đến trọng lượng hoặc kích thước hậu
cần (logistic) của thương phẩm với sự thay đổi vượt quá 20%. Trong trường hợp này, các phương án tiếp thị,
quảng cáo sản phẩm phải được cấp GTIN đơn nhất riêng biệt.
Các phương án tiếp thị, quảng cáo thương phẩm được hạ giá công khai quy định trên bao bì phải được cấp
GTIN đơn nhất riêng biệt trừ khi thông lệ thương mại địa phương hoặc quy định pháp luật về ghi giá bắt buộc
phải làm khác. Ví dụ: Giảm giá 10 xu.
Mỗi sản phẩm quảng cáo, tiếp thị thương phẩm theo mùa vụ cũng cần được cấp GTIN đơn nhất riêng biệt. Ví
dụ: sô-cô-la được đóng gói đặc biệt cho dịp lễ Phục sinh.
Các phương án tiếp thị, quảng cáo khác của thương phẩm không cần phải cấp GTIN đơn nhất riêng biệt. Ví dụ:
vé giảm giá, quà tặng miễn phí kèm theo (trừ khi làm tăng trọng lượng thô lên hơn 20%), sản phẩm “chào
hàng” hoặc hàng mẫu,...
1.3.4 Các thay đổi của thương phẩm
Các thay đổi của thương phẩm là mọi sự thay đổi hoặc cải tiến trong chu trình sống của thương phẩm. Khi
thương phẩm “mới” thay thế thương phẩm cũ, chủ sở hữu thương hiệu cần quyết định việc tạo ra một biế n thể
(ví dụ: có những thành phần khác) song song với thương phẩm tiêu chuẩn, sau đó cần cấp GTIN đơn nhất riêng
biệt.
Những thay đổi hoặc cải tiến nhỏ đối với thương phẩm không đòi hỏi phải cấp một GTIN khác. Ví dụ: thiết kế
lại nhãn, những thay đổi nhỏ trong mô tả thương phẩm mà không ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, thay đổi kích
thước thô theo trục bất kỳ nhỏ hơn 20% với lượng hoặc số đo bên trong không đổi. Quy tắc này áp dụng cho
những thương phẩm tiêu dùng bán lẻ (đơn vị bán lẻ tại điểm bán hàng) và các nhóm thương phẩm tiêu chuẩn
(thùng, hòm hoặc pa-let).
Nếu lượng hoặc số đo (số đo) của thương phẩm thay đổi hoặc nếu người tiêu dùng muốn phân biệt tên thương
hiệu mới và cũ hoặc mô tả sản phẩm thì cần phải cấp GTIN mới.
1.3.5 Biến thể đối với những thương phẩm kết nhóm
Các thương phẩm là một nhóm ổn định và tiêu chuẩn của các đơn vị nhỏ hơn được phân định bằng GTIN cần
được cấp GTIN riêng biệt mỗi khi có sự thay đổi GTIN của bất kỳ đơn vị nào chứa trong đó.
Đối với các thương phẩm chứa những đơn vị là những sản phẩm tiếp thị, quảng cáo hoặc những biến thể của
thương phẩm với những thay đổi nhỏ có GTIN không thay đổi, áp dụng quy định dưới đây:
- Nếu thương phẩm cần được phân biệt để nâng cao hiệu quả của hoạt động đặt hàng, chuyển giao và theo dõi
thì cần cấp GTIN riêng biệt cho thương phẩm đó. Ví dụ: Những sản phẩm tiếp thị, quảng cáo hạn chế cho các
khu vực địa lý nhất định hoặc trong thời hạn cụ thể.
- Nếu việc phân định các biến thể của thương phẩm có sự thay đổi nhỏ chỉ liên quan đến nhà sản xuất thì cần
phân biệt chúng bằng cách sử dụng Chuỗi yếu tố sản phẩm biến thể (AI 20). Ví dụ: thay đổi nhỏ về thiết kế
bao bì.

1.4. Thời gian sử du ̣ng la ̣i GTIN
GTIN được cấp cho thương phẩm đã loại bỏ (không sản xuấ t nữa) ít nhất là 48 tháng sau kể từ ngày thương
phẩm gốc được cung cấp lần cuối cho khách hàng mới được dùng cho thương phẩm khác. Trong trường hợp
hàng quần áo, thì thời gian này được giảm xuống đến 30 tháng. Nếu GTIN đã được ấn định cho một vật phẩm
mà sau đó không bao giờ được sản xuất/chế tạo nữa thì GTIN này có thể được huỷ bỏ ngay khỏi mọi danh
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mục. Trong trường hợp ngoại lệ này GTIN có thể được sử dụng lại sau 12 tháng huỷ bỏ khỏi danh mục của bên
bán.
Khoảng thời gian này có thể dài hơn tuỳ thuộc vào loại hàng hoá. Ví dụ: rầm thép có thể được bảo quản trong
nhiều năm sau khi được đưa vào chuỗi cung ứng. Người chủ sở hữu thương hiệu cần xem xét, cân nhắc xem
khoảng thời gian nào là hợp lý cho thương phẩm để duy trì trong chu kỳ của chuỗi cung ứng trước khi sử dụng
lại GTIN.
Ngoài ra, khi dự tính việc sử dụng lại GTIN, cần lưu ý đến việc các đối tác thương mại sử dụng các dữ liệu gắn
kết với GTIN gốc để phân tích thống kê hoặc hồ sơ dịch vụ mà có thể tiếp diễn sau khi thương phẩm gốc đã
được cung ứng lần cuối.

8

1.5. Liên kế t dữ liêụ
1.5.1 Liên kết dữ liệu
Khi GTIN mới được ấn định cho thương phẩm, người chủ sở hữu thương hiệu nhất thiết phải cung cấp các
thông tin chi tiết cho đối tác thương mại về những đặc tính của thương phẩm này. Thông tin đó cần được cung
cấp càng sớm càng tốt trước khi thương phẩm được đưa vào kinh doanh trong thực tiễn.
Việc cung cấp thông tin về GTIN cho người mua góp phần làm giảm khối lượng công việc liên quan đến xử lý
đơn hàng và giảm thời gian đưa hàng hoá đến nơi bán.
1.5.2 Thực hành Tốt nhất về liên kết dữ liệu
Hàng loạt hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo GTIN được thông báo chính xác trong phạm
vi Chuỗi cung ứng. Các hoạt động này đảm bảo rằng những dữ liệu gắn kết với mã vạch được quét bất kỳ có
thể gắn kết với các dữ liệu chính xác, cập nhật. Điều này đặc biệt cần thiết cho các thương phẩm được quét tại
điểm bán hàng nơi mà việc không có các dữ liệu chính xác có thể có hậu quả về mặt pháp lý.
GTIN đưa ra một giải pháp của Chuỗi cung ứng để phân định vật phẩm bất kỳ được kinh doanh (định giá hoặc
báo giá bán hoặc đặt hàng). Tổng chi phí của Chuỗi cung ứng được giảm thiểu bởi tất cả các đối tác trong
Chuỗi cung ứng tham gia vào các quy tắc tương tự về cấp GTIN .
Hướng dẫn “Thực hành Tốt nhất” dươí đây được đề xuất cho mọi vật phẩm. Hướng dẫn này đã được xây dựng
bởi các nhà sản xuất, phân phối và bán lẻ để trợ giúp cho việc giảm thiểu mọi sự nhầm lẫn giữa việc phân định
sản phẩm và lập danh mục sản phẩm trong Cơ sở dữ liệu các nhà bán lẻ trong Chuỗi cung ứng.
1. Việc cấp GTIN và lập mã vạch GTIN là việc sử lý kỹ thuật các quy tắc đã được quy định trong Các
Quy định chung của GS1. Lập danh mục sản phẩm là hành động của một tổ chức thương mại chấp
nhận một sản phẩm mới trong bảng phân loại, là kết quả của các dàn xếp thương mại giữa bên mua và
bên bán.
Ví dụ: Cấp GTIN cần độc lập với Lập danh mục sản phẩm.
2. Vì các lý do quản lý hoặc để đảm bảo rằng thông tin chính xác được thông báo cho người tiêu dùng
cuối cùng, những thay đổi đối với một vật phẩm có thể đòi hỏi phải có GTIN mới. GTIN mới không tự
động dẫn tới một danh mục sản phẩm mới.
Ví dụ: Nếu sự thay đổi đòi hỏi một GTIN mới cho sản phẩm đã liệt kê trong danh mục thì đó không
phải là khởi sự cho việc lập danh mục mới về sản phẩm.
3. Việc cấp GTIN và lập cơ sở dữ liệu sẽ được xem xét, cân nhắc như 2 quyết định hoàn toàn độc lập:
cấp GTIN không phải là đối tượng mục tiêu của việc thương lượng.
4. Người chủ sở hữu thương hiệu phải cung cấp cho khách hàng toàn bộ thông tin về những vật phẩm đã
liệt kê trong danh mục hàng hoá, tốt nhất là thông qua các thông điệp EDI hoặc danh mục sản phẩm
điện tử không muộn hơn thời điểm lập danh mục đó. Trong trường hợp các sản phẩm tiếp thị, quảng
cáo bị giới hạn về thời gian hoặc phát triển sản phẩm thì thông tin này sẽ được thông báo sớm hơn để
giúp cho người bán lẻ nhận được thông tin này và thực hiện việc thông báo trong nội bộ.
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2. Thay đổ i quyề n sở hữu thương hiê ̣u
2.1 Sát nhập và liên doanh
Đối với công ty sát nhập, sản phẩm tồn kho được ghi mã số trước khi sát nhập vẫn giữ nguyên mã số
thương phẩm toàn cầu™(GTIN™). Sản phẩm được sản xuất sau khi sát nhập có thể giữ GTIN đã cho
trước khi sát nhập nếu công ty sau sát nhập vẫn là thành viên của tổ chức EAN.
Liên doanh ngụ ý rằng một ai đó tiếp quản một công ty và chịu trách nhiệm về tiếp đầu tố, cũng như
là tài sản và địa điểm của công ty đó. Các sản phẩm công ty sản xuất sau khi liên doanh vẫn được sử
dụng tiếp đầu tố cũ trước khi liên doanh vì công ty mới vẫn kiểm soát tiếp đầu tố công ty của công ty
cũ. Nếu muốn, công ty mới có thể sử dụng tiếp đầu tố công ty đã có để ghi nhãn các sản phẩm sau
liên doanh. Điều quan trọng là phải thông báo cho các đối tác thương mại bất kỳ thay đổi nào,một
cách thích hợp, không thể bị nhấn mạnh quá mức. Một công ty cần thận trọng khi tập trung hóa vị trí
của các mã số dưới một tiếp đầu tố công ty GS1, dẫn tới việc thay đổi GTIN của các sản phẩm đã tồn
tại mà lẽ ra không nên thay đổi. Việc tập trung hóa vị trí các mã số dưới một tiếp đầu tố công ty duy
nhất phải là một ngoại lệ bởi vì nó ảnh hưởng đến việc duy trì file dữ liệu và công việc phụ thêm cho
khách hàng.
2.2 Mua từng phần
Khi doanh nghiệp mua một bộ phận của một công ty, tiếp đầu tố công ty GS1 được sử dụng riêng
không mua, thì công ty mới phải thay GTIN cho các sản phẩm trong bộ phận mua, cũng như là các
GLN trong thời hạn một năm. Các quy tắc liên quan đến việc sử dụng GTIN™ của người bán và các
điểm mấu chốt phân định GS1 khác cần phải được xem xét trong khi soạn thảo hợp đồng mua bán.
Vào dịp sớm nhất, người mua phải thực hiện từng bước các mã số mới, từ trong mã số riêng của họ
cho các sản phẩm mà nhãn hiệu của nó đã thay đổi. Người mua sẽ có thể làm việc này , ví dụ , vào lúc
thiết kế hoặc in lại bao bì.
Nếu công ty bán một tài sản cho công ty khác, thì tốt nhất là số phân định tài sản GIAI hoặc GRAI
phải thay đổi trong thời hạn một năm hoặc phải loại bỏ tài sản đó. Trong thời gian công ty bán và bốn
năm tiếp theo, công ty bán không được dùng lại mã số cũ cho vật phẩm khác.
2.3 Chia tách hoặc Spin-Off
Khi một công ty chia tách thành hai hoặc nhiều công ty, cần chuyển mã số công ty đã được phân bổ của công
ty ban đầu cho một và chỉ một công ty mới. Các công ty còn lại không có tiếp đầu tố công ty cần làm đơn gửi
tổ chức thành viên EAN hoặc UCC để có một mã số doanh nghiệp khác. Quyết định doanh nghiệp nào trong
số các doanh nghiệp chia tách được lấy mã số của doanh nghiệp ban đầu cần dựa trên cơ sở làm sao để ít
phải thay đổi GTIN nhất. Quyết định này cần là một phần của thỏa thuận pháp lý của các doanh nghiệp mới.

Không cần thiết phải đánh mã số lại cho hàng hóa tồn kho. Tuy nhiên, khi một doanh nghiệp bất kỳ
trong số các doanh nghiệp chia tách hoặc "spin-off" có thương phẩm mang mã số phân bổ từ mã số
doanh nghiệp cũ mà doanh nghiệp này không được sở hữu nữa thì doanh nghiệp phải đánh lại mã số
mới cho các sả n phẩm này bằng cách sử dụng mã số doanh nghiệp riêng của mình khi sử dụng nhãn
hoặc bao bì mới. Các khách hàng cần được thông báo trước về các thay đổi này.
Các doanh nghiệp chia tách hoặc "spin-off" được sở hữu tiếp đầu tố doanh nghiệp ban đầu cần lưu hồ
sơ ghi các GTIN tạo ra từ mã số doanh nghiệp đó nhưng phân bổ cho các vật phẩm không còn thuộc
sở hữu của họ. Họ không được sử dụng lại các mã số này trong thời gian ít nhất là 4 năm sau khi
doanh nghiệp chia tách sở hữu các vật phẩm phân định bởi các GTIN đã nêu cung cấp hết các vật
phẩm này. Vì vậy doanh nghiệp không sở hữu mã doanh nghiệp ban đầu phải thông báo cho doanh
nghiệp sở hữu về thời điểm hàng hóa mang mã số cũ được cung cấp hết hoặc đảm bảo về thời điểm
các mã số sẽ được thay đổi.
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3. Quy tắ c cấ p GTIN – làm cho công viê ̣c dễ
dàng hơn
3.1. Các biế n thể trên thi trươ
̣ ̀ ng
Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Ngôn ngữ mới trên bao gói đươ ̣c bán ở mô ̣t thi trươ
̣
̀ ng/ nước (nhañ ngôn ngữ đơn) .

Ví dụ: Vâ ̣t phẩ m có bao gói với phầ n viế t bằ ng tiế ng Anh giờ đổ i thành tiế ng Tây Ban .

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thêm ngôn ngữ khác lên bao gói sản phẩ m được bán ở mô ̣t vài thi trươ
̣ ̀ ng (nhãn nhiề u ngôn ngữ) .

Ví dụ: Vật phẩ m có bao gói với phầ n viế t bằ ng tiế ng Anh và Tây Ban Nha giờ bổ sung tiế ng Bồ Đào Nha.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Sự thay thế nhóm ngôn ngữ.

Ví dụ: Vật phẩ m có bao gói với phầ n viế t bằ ng tiế ng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha giờ thay đổ i thành
tiế ng Anh, Pháp và Ý .

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thương phẩ m mẫu hoă ̣c để thử .

Chú thić h: Nế u thương phẩ m nà y đươ c̣ bá n ra thi ̣ trườ ng qua POS theo bấ t cứ đi nh
̣ da ̣ng nà o thì đề u cầ n có
GTIN. Có thể duy trì GTIN sử du ̣ng trên thương phẩ m mẫu hoă ̣c để thử nế u thương phẩ m đó thử
thà nh công và trở thà nh có khả năng đă ̣t hà ng

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Các nhóm chứa cùng mô ̣t vâ ̣t phẩ m với số lươ ̣ng khác nhau.

Chú thić h: GTIN của vâ ̣t phẩ m đựng bên trong không t hay đổ i mà mỗi nhóm phải có môṭ GTIN phân đi ̣nh .

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

Chú thić h: Có bao nhiêu nhóm thì có bấ y nhiêu GTIN.
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3.2. Thay thế thương phẩ m chuẩ n
Thay đổ i nhỏ
Thay đổ i nhỏ là cá c thay đổ i không liên quan đế n cá c bên thương ma ̣i (ví du ̣ như công bố cho khá ch hà ng
hay viê ̣c đă ̣t hà ng, viê ̣c quả ng cá o hoă ̣c thông bá o về kho đề u không bi ̣ ả nh hưở ng).
Nhà sả n xuấ t có thể cầ n phân biê ̣t cá c thay đổ i nhỏ nà y về cá c biế n thể của thương phẩ m (ví du ̣ như ả nh
hưở ng về giá của viê ̣c theo vế t).

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thay đổ i nhỏ về công thứ c se ̃ thay thế thương phẩ m hiê ̣n có nhưng không thông bá o cho khá ch hà ng

Chú thić hh: Thay đổ i không ảnh hưởng đế n các bên trong chuỗi cung ứng. Thay đổ i nhỏ về thành phầ n không làm thay đổ i mô tả
sản phẩ m.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thay đổ i nhỏ về hình thứ c trình bà y.

Chú thích: Đố i vớ i cá c thay đổ i nhỏ về hình thứ c trình bà y, thường liên quan đế n thương phẩ m khuyế n ma ̣i
hay theo mùa lễ hô ̣i không ảnh hưởng đế n các quy tắ c về GTIN, không đươ ̣c cấ p GTIN mới.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thay đổ i nhỏ (không công bố ) về tro ̣ng lươ ṇ g ti nh/
̣ số đế m/ dung lươ ṇ g (ví du ̣ như thay đổ i về dung sai sả n
xuấ t không ả nh hưở ng đế n sư ̣ công bố vớ i khá ch hà ng)

Tro ̣ng lươ ̣ng thực: 998 grs. Tro ̣ng lươ ̣ng thực: 1000 grs.

Chú thić h: Đố i với các thay đổ i có thể liên quan đế n viê ̣c sản xuấ t sản phẩ m cải tiế n hay dung sai trong quá triǹ h xử lý nhưng không vi pha ̣m
các quy tắ c cấ p GTIN khác thì không được cấ p GTIN mới.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thay đổ i nhỏ về bao gó i ta ̣i cấ p ta ̣o nhó m thương phẩ m chuẩ n.

Chú thích: Loa ̣i thay đổ i này không ảnh hưởng đế n các bên trong chuỗi cung ứng.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thay đổ i nhỏ về chấ t liê ̣u là m bao gó i không ả nh hưở ng đế n cấ p thương phẩ m tiêu dù ng bá n lẻ (ví du ̣ từ
PET thành HDPE).

Chú thích: Loa ̣i thay đổ i này không ảnh hưởng đế n các bên trong chuỗi cung ứng.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Khi thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ hay nhóm thương phẩ m chuẩ n bao gồ m mô ̣t tâ ̣p hơ ̣p ngẫu nhiên các
thương (ví du ̣ màu, mùi của tha ̣ch là khác nhau)

Chú thić h: Nế u hỗ n hơ p̣ là ngẫu nhiên thì thay đổ i sang hỗ n hơ p̣ ngẫu nhiên khá c không ả nh hưở ng đế n sư ̣
công bố cho khá ch hà ng hoă ̣c cá c bên trong chuỗ i cung ứ ng.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Công thức theo mùa (đề xuấ t dòng mới). Ví du ̣ “sữa chua có hoa quả theo mùa”: hoa quả có thể thay đổ i
từ mùa này sang mùa khác.

Chú thić h: Công bố cho khách hàng không thay đổ i theo mùa.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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3.2.2. Các thay đổ i chin
́ h
Thay đổ i chính là thay đổ i yêu cầ u các bên thương ma ̣i phân biê ̣t trong pha ̣m vi các hê ̣ thố ng của ho ̣, giữa
thương phẩ m “cũ” và “mới” (ví du ̣ công bố cho khách hàng đã thay đổ i hay thông tin về viê ̣c đă ̣t hàng, quảng
cáo hay lưu kho bi ̣ảnh hưởng).

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Phân loa ̣i chức năng là viê ̣c ta ̣o nhóm thương phẩ m chuẩ n bao gồ m mô ̣t lượng cố đinh
̣ có sự phân loa ̣i thay đổ i
của hai hay nhiề u thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ khác nhau, mỗi thương phẩ m được phân đinh
̣ bằ ng mô ̣t GTIN
đơn nhấ t.

Tổ hợp các GTIN khác
nhau

Chú thić h: Nhà bán lẻ chấ p nhâ ̣n sự thay đổ i trong quá triǹ h phân loa ̣i mà không cầ n thông báo.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thay đổ i về công thức với kì vo ̣ng là khách hàng sẽ phân biê ̣t được thương phẩ m mới với thương phẩ m cũ.

Chú thić h: Thay đổ i này dẫn đế n thay đổ i về nhañ (công bố cho người tiêu dùng).

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thay đổ i về cách viế t tên sản phẩ m hiê ̣n có hoă ̣c về mô tả thương hiê ̣u (công bố cho khách hàng).

Chú thić h: Thay đổ i dẫn đế n thay đổ i trong nhañ (công bố cho khách hàng) .

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

25

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Mo ̣i thay đổ i về kích thước, tro ̣ng lượng tinh
̣ trên bao gói sản phẩ m nhiề u hơn 20%

Chú thích: Phả i câ p̣ nhâ ṭ phầ n mề m quả n lý giá bá n hà ng và hê ̣ thố ng logisticđể đả m bả o cho
viê ̣c điề n hà ng và o chỗ trố ng trên giá .

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thay đổ i cấ u hiǹ h phân loa ̣i vâ ̣t phẩ m theo nhóm (ví du ̣ 30/50/80/40 đổ i thành 40/60/40/60).

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

Chú thić h: Viê ̣c ta ̣o nhóm thương phẩ m chuẩ n là một thương phẩ m mới cho mục đić h đă ̣t hàng.
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thay đổ i chính về chức năng. Ví du ̣: Phiên bản phầ n mề m mới. .

Chú thić h: Khuyế n nghi ̣ cấ p GTIN mớ i cho cả thương phẩ m bá n lẻ và cá c cấ p nhó m thương phẩ m chuẩ n
để đả m bả o các bên trong chuỗ i cung ứ ng có thể phân biê ̣t cá i “cũ ” vớ i cá i “mớ i”.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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3.3. Thương phẩ m song hành
Để quảng cáo không ảnh hưởng đế n GTIN
Các sản phẩ m để quảng cáo (thường) là sự thay đổ i ngắ n ha ̣n theo cách mà thương phẩ m được thể hiê ̣n cho khách hàng. Phầ n này
chú trọng vào các ví dụ về quảng cáo khi mà GTIN ở cấ p thương phẩ m bán lẻ vẫn như cũ.

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Hai hay nhiề u thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ để cạnh nhau (không gắ n hoặc buộc lại ) và đề u có thể mua riêng.

mua 2
tă ̣ng 1

Ví dụ: Quà tă ̣ng hay đề nghi ̣mua 2 tă ̣ng 1.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

Chú thić h: Không thay đổ i trừ khi hai thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ đươ ̣c gửi đi cùng nhau trong
cùng mô ̣t bao gói khi lúc đầ u chúng đươ ̣c gửi đi riêng.
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Hai (hay nhiề u) thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ được buộc la ̣i cùng nhau, tức là được thiế t kể để quảng bá cho viê ̣c thử nghiê ̣m sản phẩ m
kèm theo (One-Order Trial Packs) trong khi kích thướng bao gói không ảnh hưởng đế n viê ̣c quản lý giá để hàng.

Chú thích: Loa ̣i thay đổ i này không ảnh hưởng đế n các bên trong chuỗi cung ứng.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Hai thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ không gán hay buộc lại cùng nhau trong đó có một vật phẩ m không thể mua riêng mà là miễn phí khi mua vật
phẩ m kia.

Chú thić h: Thay đổ i này không ảnh hưởng đế n vâ ̣t phẩ m gố c.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

Chú thić h: Whenever the free item is not shipped in the same physical container.
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Mô ̣t vâ ̣t phẩ m miễn phí được gói bên trong thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ chính mà không thay đổ i số lượng thương
phẩ m và bao gói quảng cáo được bán cùng giá với bao gói thông thường.

Chú thić h: Thay đổ i này không ảnh hưởng đế n các bên trong chuỗi cung ứng.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Viê ̣c cấ u hình la ̣i môṭ bao gói hàng tiêu dùng để quảng cáo (ví dụ: bản sao rượu táo dành cho lễ kỉ niê ̣m).

Chú thić h: Thay đổ i này không ảnh hưởng đế n các bên trong chuỗi cung ứng. Công bố cho người tiêu dùng không
thay đổ i.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Phiế u giảm giá. Mô ̣t thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ có thể kèm theo mô ̣t phiế u giảm giá bên trên hay ở
trong bao bì.

Chú thić h: Thay đổ i này không ảnh hưởng đế n viê ̣c đinh
̣ giá, đă ̣t hàng hay báo giá. Nế u muố n ta ̣o
cho khách hàng mua lẻ cơ hô ̣i cho ̣n giữa viê ̣c mua thương phẩ m có hay không có phiế u giảm
giá thì cầ n GTIN riêng.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

Chú thić h: Bấ t kì lúc nào phiế u không có ngày hế t ha ̣n.
34

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ có thể chứa phiế u hay chấ t liê ̣u in dễ nhâ ̣n da ̣ng khác nhằ m đưa ra bằ ng chứng về viê ̣c đã
mua sản phẩ m đó. Người tiêu dùng nên gửi trả qua mail phiế u này để lấ y tiề n hoàn trả.

Chú thić h: Nế u phiế u là có ha ̣n thì phải coi đây là môṭ vâ ̣t phẩ m mới .

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

Chú thić h: Bấ t kì lúc nào phiế u không có ngày hế t ha ̣n.
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Khi nhà bán lẻ mua vâ ̣t phẩ m với giá thông thường thì các vâ ̣t phẩ m quà tă ̣ng thêm vào là miễn phí.

Chú thić h: Khi lươ ̣ng vâ ̣t phẩ m trong thùng tăng lên do đựng thêm quà tă ̣ng thì thay đổ i GTIN.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

Chú thić h: Nế u lượng thùng chính quy tăng lên (ví du ̣ mua 10 thùng được tăng 1 thùng miễn phí) thì không thay đổ i GTIN cho nhóm
thương phẩ m chuẩ n .

36

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Đố i với quảng cáo có thời ha ̣n (ví du ̣: Ngày quố c tế đô ̣ng vâ ̣t) thì phải thể hiê ̣n vâ ̣t phẩ m quảng cáo vào đúng
ngày đó.

Chú thić h: Thay đổ i này không ảnh hưởng đế n các bên trong chuỗi cung ứng. Không ảnh hưởng đế n công bố cho người tiêu dùng.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Quảng cáo ảnh hưởng đế n GTIN
Quảng cáo (thường) là các biế n đổ i ngắ n ha ̣n theo cách để người tiêu dùng nhâ ̣n ra. Phầ n này nêu ví du ̣ về
quảng cáo trong đó cầ n GTIN mới ở mô ̣t cấ p thương phẩ m.

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Nế u thay đổ i thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ thành hàng có in công bố về giá trên nhãn .

Chú thić h: Thay đổ i này yêu cầ u các bên trong chuỗi cung ứng phân biê ̣t hàng cũ với hàng mới .

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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38

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Giảm giá ghi rõ trên bao gói thương phẩ m bán lẻ .

Chú thić h: Thay đổ i này yêu cầ u các bên trong chuỗi cung ứng phân biê ̣t hàng cũ với hàng mới .

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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38

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Bao gói thưởng thêm đã tăng về lươ ̣ng (tro ̣ng lươ ̣ng tinh,
̣ số lươ ̣ng hay dung lươ ̣ng) và đươ ̣c bán
cùng giá với vâ ̣t phẩ m thông thường.

Chú thić h: Sự tăng về lươ ̣ng ảnh hưởng đế n viê ̣c đinh
̣ giá đơn vi ̣và thông tin tim
̀ thấ y trên nhañ của giá để
hàng .

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

40

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Cá c vâ ṭ phẩ m gồ m từ hai đế n nhiề u thương phẩ m bá n lẻ thườ ng được bá n riêng nay buô c̣ la ị cù ng nhau.

Chú thích: Cầ n GTIN mới cho thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ đó vì nó là môṭ sản phẩ m mới và đơn nhấ t.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

40

Hàng hóa đinh
̣ giá trước
Không khuyế n khích viê ̣c đinh
̣ giá trước vì thực tế ngành thương ma ̣i cho thấ y viê ̣c này sẽ ta ̣o ra sự phức ta ̣p đố i với
thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ và viê ̣c duy trì file về giá của nhóm thương phẩ m chuẩ n suố t chuỗ i cung ứng.

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ có nhañ ghi giá theo yêu cầ u của nhà bán lẻ đă ̣c thù.

Chú thích: Thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ có nhiề u nhà bán lẻ yêu cầ u nhãn ghi giá riêng biê ̣t không yêu cầ u cấ p
GTIN riêng cho mỗi loa ̣i nhañ ghi giá.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Khi nhà sản xuấ t đưa viê ̣c đinh
̣ giá trước vào đồ ho ̣a của bao bì thì viê ̣c này thường đươ ̣c làm với giá bán lẻ
đề nghi ̣của nhà sản xuấ t (Manufacturer's Suggested Retail Price - MSRP).

Chú thić h: Thay đổ i này yêu cầ u các bên trong chuỗi cung ứng phân biê ̣t cái mới với cái cũ.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Khi giá bán đươ ̣c ghi trên bao bì và giá này la ̣i thay đổ i.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

43

3.4. Cá c thương phẩ m giố ng nhau khác
Cá c thay đổ i khá c ả nh hưở ng đế n viê ̣c cấ p GTIN .

Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Các nhà sản xuấ t khác nhau cho ra mô ̣t loa ̣i thương phẩ m giố ng nhau (quầ n áo) theo yêu cầ u của mô ̣t nhà bán
lẻ riêng.

Nhà sản xuấ t A

Nhà sản xuấ t B

Chú thić h: Giá bán lẻ không liên quan đế n GTIN.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Giá bán lẻ khác nhau (vi ́ du :̣ ở c á c vù ng kh á c nha u trong c ù ng m ô ṭ nư ớ c ) và giá khôn g g á n lê n
ba o g ó i.

Siêu thi tha
̣ ̀ nh phố A

Siêu thi tha
̣ ̀ nh phố B

Chú thić h: Giá bán lẻ không liên quan đế n GTIN trừ khi nó được nhà cung cấ p đinh
̣ giá trước trên bao gói.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Sự xế p đă ̣t palet bổ sung/ mới để cùng tồ n ta ̣i lâu dài với sự xế p đă ̣t cũ.

Chú thić h: Cách sế p đă ̣t/ mẫu palet không ảnh hướng đế n lượng thương phẩ m tiêu dùng bán lẻ hay đế n các thùng được chứa đựng. Nế u
palet là một đơn vi đă
̣ ̣t hàng thì cầ n một GTIN khác cho mỗi cấ u hiǹ h palet.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thương phẩ m tiêu dùng được thể hiê ̣n với các EAS (Electronic Article Surveillance – Sự giám sát vâ ̣t phẩ m
bằ ng điê ̣n) khác nhau

Chú thić h: Thanh đổ i này không ảnh hưởng đên các bên trong chuỗi cung ứng. Công bố cho người tiêu dùng cũng không bi ạ ̉ nh
hưởng.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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3.5. Mùa vu ̣
Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thay đổ i thương phẩ m vì lý do mùa vụ (ví dụ: túi cho kì nghỉ, bao ngoài kẹo sôcôla cho ngày lễ phục sinh)

Chú thić h: Cầ n GTIN mới vì nó là môṭ vâ ̣t phẩ m mới. Các mùa lă ̣p la ̣i phải dùng cùng GTIN cho mỗ i mùa.
GTIN is required-since it is a new item. Recurring seasonals should use the same GTIN each season.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n
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Loa ̣i thay đổ i đố i với thương phẩ m
Thương phẩ m với mùa hái nho khác nhau (vi ́ du ̣: rươ ụ ).

For example: GTIN mới nế u mùa hái nho ảnh hưởng đế n viê ̣c đi ̣nh giá. Không cầ n thay GTIN nế u mùa hái nho không
ảnh hướng đế n viê ̣c đi ̣nh giá.

GTIN cho nhóm thương phẩ m chuẩ n

Chú thić h: Nế u mùa hái nho ảnh hưởng đế n viê ̣c đi ̣nh giá
đi ̣nh giá.

49

Chú thić h: Nế u mùa hái nho không ảnh hưởng đế n viê ̣c

