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đắn, GS1 và bất kì bên nào khác tham gia vào viết tài liệu này TUYÊN BỐ rằng tài liệu này được cung cấp mà
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yêu cầu pháp lý mới. Một số tên về sản phẩm và về công ty nêu ở đây có thể là thương hiệu hoặc thương hiệu
đã đăng kí của các công ty riêng của họ. GS1 là thương hiệu đã đăng kí của GS1 AISBL.
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Lời giới thiệu
Tài liệu này cung cấp tóm tắt quy tắc cấp GTIN như đã quy định trong các tiêu chuẩn của GS1 và
tổng quan về các quy tắc quan trọng nhất, cũng như các chú thích và ví dụ để dễ dàng giải thích
cho các quy tắc. Tài liệu này không nhân rộng hoặc thay thế các quy tắc đã xác định trong các tiêu
chuẩn đã biết. Phải luôn áp dụng toàn văn về các quy tắc như nêu trong tiêu chuẩn làm tham khảo
chính.

Các phiên bản tiêu chuẩn được tham chiếu trong hướng dẫn này
Phiên bản tài liệu này căn cứ vào các tiêu chuẩn sau:
■

Các quy định kĩ thuật chung của GS1, phiên bản 4 , [GENSPECS] GS1 2014 (xem
http://www.gs1.org/genspecs )

■

Quy tắc cấp GTIN của GS1 [GTAR]–
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/p=home )
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Phần I – Các nguyên tắc cơ bản về việc cấp GTIN
Phần này cung cấp tổng quan về các quy tắc cơ bản đối với việc áp dụng GTIN. Xem tài liệu Quy
định kĩ thuật chung của GS1 phần 4.3 về Quy tắc cấp GTIN và phần 1.6 về Việc cấp mã để tham
khảo đầy đủ về các quy tắc này

1.

Thuật ngữ và định nghĩa
[GENSPECS] 4.3.1.6. Định nghĩa về việc cấp GTIN
Các thuật ngữ sau đây có thể là hữu dụng khi xem xét lại quy tắc cấp GTIN đã được công bố tại
http://www.gs1.org/gtinrules:
■

Thương phẩm – Mọi vật phẩm (sản phẩm hay dịch vụ) cần phải truy tìm thông tin định trước về
nó và có thể đã được định giá, đặt hàng hoặc báo giá ở bất kì điểm nào trong chuỗi cung ứng.

■
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ – Thương phẩ m nhằm để bán cho người tiêu dùng cuối cùng tại
điểm bán lẻ. Chúng đượ c phân đinh
̣ bằ ng GTIN-13, GTIN-12 hoặc GTIN-8 dùng mã vạch một chiề u đa
hướng có thể quét đượ c bằ ng các máy quét đa hướng âm lượ ng cao. (xem phần 2)

2.

■

Nhóm thương phẩm – Một kết cấu chuẩn dành cho (nhiều) thương phẩm không để quét tại điểm
bán. Chúng được phân định bởi GTIN-14, GTIN-13 hoặc GTIN-12.

■

Bao gói không có GTIN – Cấp bao gói thương phẩm không bên nào yêu cầu phải phân định
bằng GTIN. Nếu có yêu cầu về GTIN thì vật phẩm này sẽ trở thành thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
hoặc nhóm thương phẩm.

■

Đơn vị logistic – Vật phẩm tổ hợp bất kì được thiết lập để vận chuyển và/ hoặc lưu kho cần được
quản lý suốt chuỗi cung ứng. Đơn vị logistic được phân định bằng mã SSCC.

Quy định chung

2.1. Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa thương phẩm này với thương
phẩm khác?
Quy tắc chung đối với việc phân biệt các thương phẩm được nêu dưới đây:
[GENSPECS] 4.3.1.1 Quy tắc chung về việc cấp mã
Mã số toàn cầu phân định thương phẩm GTIN (Global Trade Item Number) được áp dụng để phân
định mọi vật phẩm (sản phẩm hay dịch vụ) mà cần phải truy tìm thông tin định trước về nó và có thể
đã được định giá, đặt hàng hoặc báo giá ở bất kì điểm nào trong chuỗi cung ứng. Yêu cầu phải cấp
mới một mã GTIN riêng, đơn nhất bất kì khi nào các đặc tính định trước của vật phẩm là khác đi theo
mọi cách thức liên quan đến quá trình thương mại. Theo nguyên tắc hướng dẫn, nếu khách hàng kì
vọng phân biệt một thương phẩm mới với thương phẩm cũ và tùy theo đó mà mua hàng thì phải cấp
một GTIN mới cho thương phẩm mới. Quy tắc này đảm bảo cho bao gói sản phẩm và công bố trên
nhãn phải thể hiện giống nhau cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vẫn phải ưu tiên luật hoặc quy định
mâu thuẫn với các quy tắc này

Quy tắc cấp GTIN (xem chương 3) giải thích cách xử lý những thay đổi chung đối với các đặc tính
định trước.
Phiên bản 2, tháng 6-2014
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Ai chịu trách nhiệm cấp GTIN?
Chủ thương hiệu thường là bên chịu trách nhiệm cấp GTIN. Xem [GENSPECS] phần 4.3.1.2.1. Việc
cấp mã và trách nhiệm đối với các vật phẩm có thương hiệu
Những trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này được liệt kê tại điều 4.3.1.2.2. Những trường hợp ngoại
lệ đối với việc cấp và trách nhiệm cấp mã và thương phẩm không có thương hiệu.

2.3.

Cách xử lý các thay đổi của thương phẩm?
Có hai loại thay đổi: vĩnh viễn và tạm thời (cùng tồn tại)
Đối với thay đổi vĩnh viễn, hãy xem [GENSPECS] phần 4.3.1.3.5. Các thay đổi của
thương phẩm.
■

Đối với thay đổi tạm thời (song song), hay còn gọi là các biến thể, hãy xem phần 4.3.1.3.4.
Các biến thể để quảng cáo
■

Tác động của các thay đổi vĩnh viễn và tạm thời ở cấp nhóm thương phẩm được xác định trong
phần 4.3.1.3.6. Các biến thể đối với nhóm thương phẩm.

2.4.

Sự thay đổi GTIN tác động thế nào đến việc căn chỉnh dữ liệu chủ?
Một cân nhắc quan trọng khi cấp GTIN mới cho thương phẩm đang tồn tại có thể là yêu cầu phải cập
nhật dữ liệu chủ liên quan. [GENSPECS] phần 4.3.1.5.1. Thực tiễn tốt nhất về căn chỉnh dữ liệu đưa
ra hướng dẫn về vấn đề này.

2.5.

Có được phép sử dụng lại GTIN?
Theo nguyên tắc chung thì có thể sử dụng lại GTIN sau 4 năm:

Tuy nhiên, không được sử dụng lại GTIN đã cấp cho thương phẩm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
theo quy định.
Xem [GENSPECS] phần 4.3.1.4. Thời gian sử dụng lại GTIN về tất cả các quy tắc liên quan đến
việc sử dụng lại GTIN.

2.6.

Sự thay đổi tình trạng pháp nhân tác động đến GTIN như thế nào?
Khi công ty thay đổi tình trạng pháp nhân theo kết quả của việc mua lại, sát nhập, mua từng
phần hoặc tách ra, hãy áp dụng các quy tắc nêu trong [GENSPECS] phần 1.6.1. Mua lại và sát
nhập.
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3.

Giới thiệu về quy tắc cấp GTIN

3.1.

Quy tắc cấp GTIN là gì?

Hướng dẫn người sử dụng

Quy tắc cấp GTIN là quy định kĩ thuật áp dụng cho các thực tiễn của ngành công nghiệp đang
thịnh hành trong ngành công nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Quy tắc cấp GTIN nhằm để sử dụng toàn cầu. Các trường hợp ngoại lệ xuất hiện chỉ khi có quy
định hoặc yêu cầu hợp pháp khác tại địa phương.
Các quy tắc trong hướng dẫn này áp dụng cho mọi thương phẩm với những trường hợp ngoại
lệ và hạn chế sau:
■

Đối với việc áp dụng quy tắc riêng cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không nêu trong hướng
dẫn này mà có trong tài liệu Quy tắc cấp GTIN trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/p=static/t=healthcare.

Đối với lĩnh vực quần áo mặc nhà, tài liệu quy định kĩ thuật chung của GS1 mô tả một vài
viễn cảnh bổ sung thêm cho quy tắc cấp GTIN mà không nêu trong hướng dẫn này. Xem
[GENSPECS] phần 4.3.1.8. Cân nhắc đối với việc cấp GTIN cho quần áo mặc nhà.
■

3.2.

Khi nào thì áp dụng quy tắc cấp GTIN?
Quy tắc cấp GTIN có thể theo hai cách hiệu quả sau:
1. Khi thay đổi đối với thương phẩm hiện có là việc thay thế/ loại bỏ thì phải cấp một GTIN mới
thay thế GTIN hiện tại.
2. Khi một thương phẩm mới hoặc biến thể của thương phẩm sẽ cùng tồn tại với thương phẩm
hoặc biến thể của thương phẩm thì phải cấp một GTIN riêng biệt để sử dụng cùng với GTIN
hiện có.

3.3.

Giải thích quy tắc cấp GTIN như thế nào?
Bên cạnh việc lưu tâm đến tác động của GTIN trên thương phẩm như nêu trên còn phải chú ý đến tác
động của GTIN trên thương phẩm cấp cao hơn được sử dụng trong quá trình phân phối. Vì lý do này
mà có nhiều quy tắc cấp GTIN xác định tác động của việc thay đổi ở hai cấp:
1. Cấp thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
2. Cấp nhóm thương phẩm.
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Phần II – Các quy tắc cấp GTIN
Phần này đưa ra các ví dụ được minh họa bằng hình ảnh đối với tất cả các quy tắc cấp GTIN đã
được nêu tại www.gs1.org/gtinrules.

1.

Thị trường khác nhau về vị trí/ ngôn ngữ khác nhau
Khi nào áp dụng quy tắc này?
Khi giới thiệu một thương phẩm hiện có vào một thị trường mới về vị trí, hoặc khi thay đổi (các)
ngôn ngữ sử dụng trên bao gói thương phẩm hiện có.

Các quy tắc
Khi chỉ có một ngôn ngữ trên bao gói, và ngôn ngữ đó thay đổi thì áp dụng quy tắc 1.1 ( rule 1.1):
Trong một số ngành công nghiệp nhất định như môi trường dệt may và đồ mặc ở nhà, phần diễn giải
cho người đọc được thêm vào như là một phần của quá trình phân phối. Trong trường hợp này không
cần phải thay đổi GTIN khi bổ sung thêm ngôn ngữ.
Quy tắc cấp GTIN 1.1 Ngôn ngữ mới trên bao gói bán tại một thị trường/ quốc gia
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Quy tắc 1.1 còn áp dụng khi có nhiều ngôn ngữ trên một bao gói, và một vài ngôn ngữ được thay thế
bằng ngôn ngữ khác. Ví dụ ngôn ngữ A, B và C trên bao gói được thay bằng A, D và E:
Quy tắc cấp GTIN 1.1 Ngôn ngữ mới trên bao gói bán tại một thị trường/ quốc gia
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Khi ngôn ngữ bổ sung được thêm vào trên bao gói thì áp dụng quy tắc 1.2 ( rule 1.2 ):
Quy tắc cấp GTIN 1.2 Thêm ngôn ngữ bổ sung trên bao gói được bán tại một vài thị trường
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Khi bán thương phẩm hiện có tại một vị trí địa lý mới mà không tác động đến các ngôn ngữ thể
hiện trên bao gói thì áp dụng quy tắc 1.3 ( rule 1.3)
Quy tắc cấp GTIN 1.3 Thương phẩm bán ở các vị trí địa lý khác nhau
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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2.

Thương hiệu khác nhau

Khi nào áp dụng quy tắc này?
Khi tạo ra thay đổi đối với tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm như xuất hiện trên bao bì.

Quy tắc
Nếu thương hiệu chính xuất hiện trên sản phẩm thay đổi thì áp dụng quy tắc 2.1 ( rule 2.1).
Quy tắc cấp GTIN 2.1 Thương hiệu
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Sự thay đổi về tên thương hiệu là quan trọng vì điều này sẽ tác động đến cách thức người tiêu dùng
có thể nhận ra thương phẩm và ví dụ sẽ tác động đến nhãn trên giá để hàng. Trong một vài trường
hợp, sự thay đổi tên thương hiệu phụ hoặc thứ hai cũng có thể yêu cầu một GTIN mới.
Khi thêm thương hiệu lên bao gói, bổ sung thêm vào thương hiệu đã được thể hiện trước đó
thì áp dụng quy tắc 2.3 (rule 2.3 ).

Quy tắc cấp GTIN 2.3 Bổ sung thương hiệu
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Ví dụ về việc thêm thương hiệu của công ty lên bao gói nhưng thương hiệu của sản phẩm hiện vẫn
được sử dụng làm thương hiệu chính để bán sản phẩm cho người tiêu dùng.
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Đối với những thay đổi về tên và mô tả sản phẩm xuất hiện trên bao gói thì áp dụng quy tắc 2.4 (rule
2.4) a
Quy tắc cấp GTIN 2.4 Tên và mô tả sản phẩm
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Hãy lưu ý rằng không được áp dụng quy tắc này đối với các vật phẩm chăm sóc sức khỏe, bất kì sự
thay đổi nào về tên hoặc mô tả sản phẩm sẽ yêu cầu một GTIN mới. Thậm trí đối với một vài loại
thương phẩm khác, quy định địa phương hoặc vùng lãnh thổ có thể yêu cầu cấp một GTIN mới khi tên
sản phẩm có sự thay đổi
Khi đồ họa về thương hiệu thay đổi nhưng tên thương hiệu giữ nguyên thì không yêu cầu GTIN
mới, áp dụng quy tắc 2.2 (rule 2.2):
Quy tắc cấp GTIN 2.2 Thay đổi đồ họa về thương hiệu
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Sự thay đổi về hình thức không tác động đến tên thương hiệu, tên sản phẩm, hoặc mô tả sản phẩm thì
không yêu cầu thay đổi GTIN, áp dụng quy tắc 2.5 (rule 2.5):
Quy tắc cấp GTIN 2.5 Thay đổi nhỏ về hình thức
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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3.

Bao gói khác nhau về vật chất
Khi nào áp dụng quy tắc này?
Khi tạo ra thay đổi về kích thước vật lý của bao gói hoặc về nguyên vật liệu bao gói.

Quy tắc
Đối với những thay đổi lớn về kích thước bao gói tại cấp vật phẩm tiêu dùng bán lẻ, áp dụng quy tắc
3.1 (rule 3.1) .
Quy tắc cấp GTIN 3.1 Bao gói thay đổi với tác động chính
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Những thay đổi như vậy là quan trọng đối với quá trình quản lý giá hàng và các hệ thống logistic.
Đối với những thay đổi nhỏ về kích thước hoặc nguyên vật liệu bao gói tại cấp thương phẩm tiêu dùng
bán lẻ, áp dụng quy tắc 3.2.1 (rule 3.2.1).
Quy tắc cấp GTIN 3.2.1 Thay đổi nhỏ về nguyên vật liệu bao gói hoặc về kích thước đối với
thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Những thay đổi nhỏ về kích thước hoặc nguyên vật liệu bao gói tại cấp nhóm thương phẩm, áp dụng
quy tắc 3.2.2 (rule3.2.2 a)
Quy tắc cấp GTIN 3.2.2 Thay đổi nhỏ về bao gói tại cấp Nhóm thương phẩm
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

không áp dụng

Nếu thương phẩm thường được đặt hàng cho khách với cơ chế chống trộm khác nhau (cùng song
song tồn tại), áp dụng quy tắc 3.4 ( rule 3.4)
Quy tắc cấp GTIN 3.4 Hệ thống giám sát vật phẩm (chống trộm) bằng điện tử (EAS -Electronic
Article Surveillance)
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

GTIN khác biệt trên cấp nhóm thương phẩm sẽ cho phép khách hàng đặt hàng thương phẩm với các
đặc tính chống chộm đúng đắn.
Nếu bổ sung thẻ EPC/RFID thì áp dụng quy tắc 3.5 (rule 3.5) :
Quy tắc cấp GTIN 3.5 Thẻ EPC/RFID bổ sung
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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4.

Thay đổi sản phẩm

Khi nào áp dụng quy tắc này?
Trong trường hợp có sự thay đổi về thành phần hoặc thông tin sản phẩm như được in trên bao gói.

Quy tắc chung
Nếu có sự thay đổi về trọng lượng tịnh (trọng lượng, thể tích hay số đếm) như được công bố trên bao
bì thì cần một GTIN mới (xem quy tắc 4.1.3 (rule 4.1.3))
Quy tắc cấp GTIN 4.1.3 Thay đổi về lượng tịnh đã được công bố
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Nếu có sự thay đổi nhỏ về trọng lượng tịnh (trọng lượng, thể tích hay số đếm) mà không tác động đến
công bố trên bao bì thì không cần GTIN mới (xem quy tắc 4.1.2 (rule 4.1.2))
Quy tắc cấp GTIN 4.1.2 Thay đổi nhỏ (không được công bố) về trọng lượng tịnh/ số đếm/ dung
tích
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Nếu lượng tịnh công khai được quy định bởi một đơn vị đo bổ sung thì không cần GTIN mới (xem quy
tắc 4.1.5 (rule 4.1.5))
Quy tắc cấp GTIN 4.1.5 Đơn vị đo lượng tịnh được công bố bổ sung
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Đối với một sản phẩm có nhiều công bố về lượng tịnh, nếu bỏ đi một trong các công bố này thì áp
dụng quy tắc 4.1.6 ( rule 4.1.6)
Quy tắc cấp GTIN 4.1.6 bỏ đi một công bố về lượng tịnh trên sản phẩm có nhiều công
bố liên quan
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Nếu bỏ đi hoặc thêm vào trên bao gói thương phẩm dấu chứng nhận thì áp dụng quy tắc 3.6 (rule 3.6).
Quy tắc cấp GTIN 3.6 Thêm vào hay bỏ đi dấu chứng nhận
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Nếu có bất kì công bố nào khác về marketing mà thay đổi và chưa được quy định thì áp dụng quy tắc
4.1.7 (rule 4.1.7)
Quy tắc cấp GTIN 4.1.7 Công bố về marketing
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Quy tắc đối với việc thay đổi công thức hoặc đặc tính
Đối với những thay đổi nhỏ về công thức hoặc đặc tính của thương phẩm, hãy áp dụng quy tắc 4.2.1
(rule 4.2.1)
Quy tắc cấp GTIN 4.2.1 Thay đổi nhỏ về công thức hoặc đặc tính
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Một thay đổi chính về công thức của thương phẩm sẽ yêu cầu một GTIN mới (xem quy tắc 4.2.2
(rule 4.2.2))
Quy tắc cấp GTIN 4.2.2 Thay đổi chính về công thức
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Những thay đổi chính về chức năng của thương phẩm cũng yêu cầu một GTIN mới (xem quy
tắc 4.3 (rule 4.3))
Quy tắc cấp GTIN 4.3 Thay đổi chính về chức năng
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Nếu tình trạng đông lạnh của thương phẩm thay đổi thì áp dụng quy tắc 4.2.3 (rule 4.2.3):
Quy tắc cấp GTIN 4.2.3 Tươi và đông lạnh
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Quy tắc đối với những thay đổi về nhóm Thương phẩm tiêu dùng
bán lẻ
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ có thể được kết cấu thành một thương phẩm tiêu dùng bán lẻ khác,
được phân định bằng GTIN của riêng chúng, Có hai loại phân nhóm chính: 1) Nhóm đồng nhất cùng
một thương phẩm; 2) Nhóm gồm hai hay nhiều thương phẩm khác nhau (sự phối hợp).
Nếu thương phẩm tiêu dùng bán lẻ là một nhóm đồng nhất các thương phẩm giống hệt nhau và số vật
phẩm được chứa khác nhau thì áp dụng quy tắc 4.1.3 (rule 4.1.3 a)
Quy tắc cấp GTIN 4.1.3 Thay đổi về lượng tịnh được công bố
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Trong phạm vi phối hợp, có một sự phân biệt cao hơn giữa phối hợp định trước, phối hợp chức
năng và phối hợp ngẫu nhiên
Tài liệu quy định kĩ thuật chung của GS1 điều 2.1.1.7 Phối hợp thương phẩm
Phối hợp định trước:
Sự phối hợp bao gồm một số cố định hai hay nhiều thương phẩm khác nhau, mỗi thương phẩm được
phân định bằng một GTIN đơn nhất đã công bố trên bao gói. Các thương phẩm được chứa trong phạm
vi phối hợp này có thể được sản xuất bởi một hay nhiều nhà sản xuất. Khi một sự phối hợp chứa các
vật phẩm từ nhiều nhà sản xuất thì yêu cầu về GTIN để phối hợp sẽ là trách nhiệm của tổ chức tạo ra
sự phối hợp đó. Bất kì thay đổi nào về cấu hình của sự phối hợp sẽ được xem xét là một thương phẩm
mới.
Phối hợp chức năng:
Sự phối hợp bao gồm một số cố định hai hay nhiều thương phẩm tiêu dùng bán lẻ khác nhau, mỗi
thương phẩm được phân định bằng một GTIN đơn nhất. Tất cả thương phẩm tiêu dùng bán lẻ và GTIN
của chúng sẽ được truyền thông đến bên nhận trước khi xảy ra giao dịch và được công bố trên bao gói.
Bên nhận chấp nhận rằng nhà cung ứng có thể thay đổi sự phối hợp đã biết mà không cần thông báo
trước.
Phối hợp ngẫu nhiên:
Sự phối hợp bao gồm các vật phẩm không được phân định đơn nhất trên bao gói và chưa được đánh
dấu để bán riêng (ví dụ như túi đựng đồ cứu hộ đã được gói riêng rẽ hoặc mầu bàn chải răng)
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Nếu thương phẩm tiêu dùng bán lẻ là một sự phối hợp định trước và có thay đổi về thành phần, thì áp
dụng quy tắc 4.4.2 (rule 4.4.2)
Quy tắc cấp GTIN 4.4.2 Thay đổi về sự phối hợp định trước
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Chú thích: Cùng một GTIN được áp dụng cho các thương phẩm riêng chứa trong bao gói của sự
phối hợp. Phải có một GTIN mới cho sự phối hợp và cho bất kì cấp nào ở trên nó
Có một kiểu phối hợp định trước đặc biệt, đó là việc kết hợp các túi lại, đây là sự trộn lẫn các vật
phẩm thường không được bán cùng nhau. Hãy áp dụng quy tắc 4.5 (rule 4.5)
Quy tắc cấp GTIN 4.5 Kết hợp túi
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Loại sản phẩm năng động là thương phẩm được hình thành bởi một cấu hình khác nhau các thương
phẩm. Nếu thành phần của loại sản phẩm năng động mà thay đổi thì áp dụng quy tắc 4.1.4 (rule 4.1.4)
Quy tắc cấp GTIN 4.1.4 Thay đổi nội dung của loại sản phẩm năng động
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Chú thích: Nhà bán lẻ đã chấp nhận việc có thể thay đổi loại sản phẩm mà không cần thông báo trước.
Còn có một loại sản phẩm năng động đặc biệt, đó là loại ngẫu nhiên, bao gồm các vật phẩm
không được phân định đơn nhất trên bao bì và không được đánh dấu để bán lẻ, trường hợp này
áp dụng quy tắc 4.4.1 (rule 4.4.1)
Quy tắc cấp GTIN 4.4.1 Loại bao gói ngẫu nhiên
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Quy tắc để thay đổi trong Nhóm thương phẩm
Nhóm thương phẩm bao gồm các thương phẩm tiêu dùng bán lẻ, được phân định bằng những GTIN
riêng. Có hai loại nhóm được phân biệt là: 1. Nhóm đồng nhất cùng một loại thương phẩm, 2. Nhóm
gồm hai hay nhiều thương phẩm (loại) khác nhau.
Nếu nhóm thương phẩm là nhóm đồng nhất các thương phẩm giống hệt nhau và số lượng vật phẩm
thay đổi thì áp dụng quy tắc 4.1.1 (rule 4.1.1)
Quy tắc cấp GTIN 4.1.1 Số lượng được công bố về thương phẩm trong nhóm thay đổi
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Cùng một GTIN cho
mỗi thương phẩm
trong nhóm

Nếu nhóm thương phẩm là loại gồm hai hay nhiều thương phẩm khác nhau, áp dụng quy tắc 4.4.2
(rule 4.4.2)
Quy tắc cấp GTIN 4.4.2 Thay đổi đối với loại đã được định trước
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Cùng một GTIN cho
mỗi thương phẩm
trong nhóm

Chú thích: Cần cấp GTIN mới cho loại này và cho mọi cấp trên nó.
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Nếu cách thức mà nhóm thương phẩm được đóng gói trên palet thay đổi thì áp dụng quy tắc 3.3 (rule
3.3 )
Quy tắc cấp GTIN 3.3 C á c h t r ì n h b à y p a l e t m ớ i / b ổ s u n g c ù n g t ồ n t ạ i
vĩnh cửu với cách trình bày palet ban đầu
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Cùng một GTIN cho
mỗi thương phẩm
trong nhóm

Điều này có nghĩa là GTIN của nhóm thương phẩm không thay đổi khi thay đổi cấu hình palet cấp cao
hơn.
Tuy nhiên, nếu bản thân palet đã có GTIN (tức như một thương phẩm), thì cần thay đổi GTIN của
palet khi cấu hình palet thay đổi.
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Cùng một GTIN cho
mỗi thương phẩm
trong nhóm
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5. Những khác biệt trong quảng cáo
Khi nào áp dụng quy tắc này?
Trong trường hợp có sự thay đổi về một đặc tính tạm thời nhằm quảng cáo thương phẩm.

Quy tắc chung
Nếu thương phẩm được bán ở cỡ lớn, thậm trí chỉ là tạm thời, thì cần GTIN mới (xem quy tắc 5.2 (rule
5.2)):
Quy tắc cấp GTIN 5.2 Gói để thưởng
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Nếu biến thể quảng cáo như một phiên bản thương phẩm đặc biệt cần đưa ra thị trường vào dịp một
ngày hay giờ đặc biệt thì phải thay đổi GTIN của cấp nhóm thương phẩm (xem quy tắc 5.4 (rule5.4):
Quy tắc cấp GTIN 5.4 Quảng cáo đặc biệt cho một sự kiện (thời điểm quan trọng)
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Nếu biến thể quảng cáo không có yêu cầu đặc biệt về thời gian thì áp dụng quy tắc 5.5 (rule
5.5) :
Quy tắc cấp GTIN 5.5 Cấu hình lại bao gói tiêu dùng
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Nếu có phiếu giảm giá kèm theo thương phẩm thì áp dụng quy tắc 7.4 (rule 7.4)
Quy tắc cấp GTIN 7.4 Phiếu giảm giá
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Phiên bản 2, tháng 6-2014

Nhóm thương phẩm

All contents copyright © GS1

Page 25 of 41

Quy tắc cấp GTIN

Hướng dẫn người sử dụng

Thậm trí khi phiếu giảm giá ở dạng gửi thư sau được gán vào thương phẩm thì cũng không cần GTIN
mới (xem quy tắc rule 5.6):
Quy tắc cấp GTIN 5.6 Thư gửi bằng chứng mua hàng
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Thương phẩm lần đầu được bán làm mẫu nhằm để quảng cáo sẽ có GTIN riêng. Sau đó nếu thương
phẩm được chính thức sản xuất và không được bán như vật mẫu nữa thì có thể duy trì chính GTIN đó
(xem quy tắc 5.1 (rule 5.1).
Quy tắc cấp GTIN 5.1 Thương phẩm mẫu hay thử nghiệm
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Quy tắc đối với quà tặng miễn phí
Nếu sau khi mua thương phẩm sẽ được một thương phẩm miễn phí khác và vật phẩm đó không gắn
với thương phẩm mua được và không thể mua riêng vật phẩm miễn phí này, thì áp dụng quy tắc 5.3.1
(rule 5.3.1):
Quy tắc cấp GTIN 5.3.1 V ậ t p h ẩ m m i ễ n p h í – H a i t h ư ơ n g p h ẩ m t i ê u
dùng bán lẻ, không được gắn hay buộc vào nhau, trong đó có
một vật phẩm không thể mua
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Nếu sau khi mua thương phẩm sẽ được một thương phẩm miễn phí và vật phẩm này không được liên
kết với thương phẩm mua được và còn có thể mua riêng vật phẩm miễn phí đó, thì áp dụng quy tắc
rule 5.3.4 a:
Quy tắc cấp GTIN 5.3.4 Hai hoặc nhiều Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ gần nhau
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Phiên bản 2, tháng 6-2014

Nhóm thương phẩm

All contents copyright © GS1

Page 27 of 41

Hướng dẫn người sử dụng

Quy tắc cấp GTIN

Nếu khi mua thương phẩm sẽ được một thương phẩm khác miễn phí và vật phẩm này được gắn vào
thương phẩm mua được, thì áp dụng quy tắc 5.3.2 (rule 5.3.2):
Quy tắc cấp GTIN 5.3.2 Hai (hay nhiều) thương phẩm được gắn vào nhau
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Chú thích: Nếu mẫu thêm vào khiến kích thước hay trọng lượng tổng của thương phẩm thay
đổi hơn 20% thì cần cấp GTIN mới, xem quy tắc 3.1 (see rule 3.1).
Nếu khi mua thương phẩm sẽ được một thương phẩm miễn phí khác và vật phẩm miễn phí được đặt
trong thương phẩm mua được, thì áp dụng quy tắc 5.3.3 (rule 5.3.3)
Quy tắc cấp GTIN 5.3.3 Vật phẩm miễn phí nằm trong thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Khi thương phẩm được mua có chứa vật phẩm khác biệt liên quan miễn phí thì áp dụng quy tắc
5.7 (rule5.7)
Quy tắc cấp GTIN 5.7 Hàng bán cho nhà bán lẻ với vật phẩm miễn phí
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Cùng GTIN

Khi như là một phần của hàng mua, khách hàng sẽ được một thương phẩm tương tự miễn phí,
thì có thể áp dụng cùng GTIN đó cho vật phẩm bổ sung:
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Cùng GTIN
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6. Những khác biệt về sản xuất
Khi nào áp dụng quy tắc này?
Trong trường hợp khi các thay đổi áp dụng vào cách thức sản xuất sản phẩm.

Quy tắc
Đối với các thương phẩm được sản xuất ở các vị trí địa lý khác nhau thì áp dụng quy tắc 6.1 (rule
6.1)
Quy tắc cấp GTIN 6.1 Thương phẩm được sản xuất ở các vị trí khác nhau
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Nếu các nhà sản xuất khác nhau sản xuất cùng một loại thương phẩm dưới thương hiệu của nhà
bán lẻ thì áp dụng quy tắc 6.2 (rule 6.2)
Quy tắc cấp GTIN 6.2 Các nhà sản xuất khác nhau sản xuất cùng một thương phẩm giống
nhau
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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7.

Những khác biệt về giá
Khi nào áp dụng quy tắc này?
Trong trường hợp khi có sự thay đổi về giá thương phẩm.

Quy tắc
Nếu giá bán lẻ thay đổi nhưng giá đó không thể hiện trên bao gói thương phẩm thì sẽ không tác động
đến GTIN (xem quy tắc 7.1 (rule 7.1):
Quy tắc cấp GTIN 7.1 Giá bán lẻ khác nhau
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Nếu giá bán lẻ thay đổi và giá đó được thể hiện trên nhãn giá riêng biệt của nhà bán lẻ thì áp dụng quy
tắc 7.2 (rule 7.2)
Quy tắc cấp GTIN 7.2 Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ có nhãn ghi giá
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Đối với bất kì sự thay đổi nào khác về giá được thể hiện trên bao gói thương phẩm thì áp dụng quy tắc
7.3 (rule 7.3)
Quy tắc cấp GTIN 7.3 Thay đổi giá gán cố định trên thương phẩm
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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8.

Những khác biệt theo mùa vụ và mùa hái nho
Khi nào áp dụng quy tắc này?
Đối với các thương phẩm có sự khác biệt theo mùa vụ hoặc theo mùa hái nho.

Quy tắc đối với sự khác biệt theo mùa vụ
Đối với thương phẩm bị biến đổi cho một sự kiện đặc biệt theo mùa vụ thì áp dụng quy tắc 8.1 (rule
8.1)
Quy tắc cấp GTIN 8.1 Thương phẩm bị thay đổi vì lý do mùa vụ
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm

Quy tắc đối với các thay đổi theo mùa hái nho
Đối với thương phẩm như rượu hay rượu cognac mùa hái nho c ó t h ể t á c đ ộ n g đ ế n g i á t h ì
á p d ụ n g q u y t ắ c 8 . 2 . 1 ( rule 8.2.1)
Quy tắc cấp GTIN 8.2.1 Mùa hái nho tác động đến việc định giá hoặc đặt hàng hoặc báo giá
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Trong trường hợp thương phẩm theo mùa hái nho không tác động đến giá thì áp dụng quy tắc
8.2.2 ( rule 8.2.2)
Quy tắc cấp GTIN 8.2.2 Mùa hái nho không tác động đến việc định giá hoặc đặt hàng
hoặc báo giá
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ
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Nguyên vật liệu giai đoạn đầu chuỗi cung ứng
Khi nào áp dụng quy tắc này?
Nhà cung ứng đầu chuỗi là các công ty chủ yếu cung cấp hoặc sản xuất thương phẩm sẽ được cung
cấp cho công ty khác để xử lý tiếp. Ví dụ về các thương phẩm này bao gồm các thành phần và nguyên
vật liệu bao bì và quy tắc riêng biệt này áp dụng cho những thương phẩm như vậy. Trong quy tắc này
không áp dụng khái niệm thương phẩm tiêu dùng bán lẻ và nhóm thương phẩm và chỉ một cấp thương
phẩm sẽ được phân biệt.

Quy tắc đối với cỡ giao vận khác nhau
Thương phẩm có số đo khác nhau, có nghĩa là thương phẩm không được bán theo số lượng mà theo
trọng lượng, độ dài hoặc thể tích, áp dụng quy tắc 9.1.1 (rule 9.1.1)
Quy tắc cấp GTIN 9.1.1 Thương phẩm được bán theo các biến thể đo lường khác nhau theo
trọng lượng tổng

GTIN của vật phẩm có số đo biến đổi (trong ví dụ này thể hiện là 1 kg đường) không thay đổi nhưng
thuộc tính biến đổi của thương phẩm (trong ví dụ này là trọng lượng tịnh) lại thay đổi.
Đối với thương phẩm được bán theo lượng và có cỡ khác nhau hoặc theo sự thay đổi về cỡ thì áp
dụng quy tắc 9.1.2 (rule 9.1.2)
Quy tắc cấp GTIN 9.1.2 Thương phẩm được cung cấp ở cỡ mới

Nguyên vật liệu mới có độ mỏng khác biệt và vì vậy cần GTIN mới.
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Nếu cỡ thương phẩm không thay đổi nhưng một hoặc nhiều kích thước thay đổi nhiều hơn 20% thì áp
dụng quy tắc 9.1.3 (rule 9.1.3)
Quy tắc cấp GTIN 9.1.3 Thay đổi bao gói chính

Đối với những thay đổi nhỏ hơn chỉ thay đổi cách thức xử lý thương phẩm thì áp dụng quy tắc 9.1.4
(rule 9.1.4)
Quy tắc cấp GTIN 9.1.4 Cùng một thương phẩm nhưng các thông số xử lý khác nhau
Cùng GTIN

Quy tắc đối với các chất khác nhau
Nếu quy định kĩ thuật của thương phẩm thay đổi thì áp dụng quy tắc 9.2.1 (rule 9.2.1)
Quy tắc cấp GTIN 9.2.1 Quy định kĩ thuật mới đối với thương phẩm
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Cấp của thương phẩm là cách thức phân loại thương phẩm theo thành phần và tính chất vật lý của
chúng. Đối với các biến thể quan trọng về cấp thương phẩm, tức là các biến thể nằm ngoài những
thông số đã được nhất trí, thì áp dụng quy tắc 9.2.2 ( rule 9.2.2)
Quy tắc cấp GTIN 9.2.2 Các biến thể về cấp thương phẩm

Nếu công thức hoặc cấp thay đổi trong phạm vi các thông số đã được nhất trí thì áp dụng quy tắc 9.2.3
(rule 9.2.3)
Quy tắc cấp GTIN 9.2.3 Quy định kĩ thuật thay đổi trong phạm vi các thông số của
bên cấp GTIN
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Đối với nguyên vật liệu bao gói in trước, ngoài quy tắc nêu trên, khi thiết kế in thay đổi thì áp dụng quy
tắc 9.2.4 (rule 9.2.4)
Quy tắc cấp GTIN 9.2.4 T h ư ơ n g p h ẩ m l à n g u y ê n v ậ t l i ệ u b a o g ó i đ ã i n v à
thiết kế in thay đổi

Nếu đối với mỗi đơn đặt hàng, thương phẩm có thể cần trải qua các bước hoàn thiện/ chuyển đối
khác nhau thì áp dụng quy tắc 9.2.5 ( rule 9.2.5)
Quy tắc cấp GTIN 9.2.5 Việc hoàn thiện khác nhau

Quy tắc đối với các bên thương mại khác nhau
Khi nhà cung ứng mới sẽ cung cấp thương phẩm mới và GTIN được ấn định bởi chính nhà
cung ứng đó thì áp dụng quy tắc 9.3.1 (rule 9.3.1)
Quy tắc cấp GTIN 9.3.1 Thay đổi của nhà cung ứng và GTIN được cấp bởi nhà cung ứng
GTIN mới
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Khi nhà cung ứng mới sẽ cung cấp thương phẩm và GTIN được ấn định bởi khách hàng thì áp
dụng quy tắc 9.3.2 (rule 9.3.2)
Quy tắc cấp GTIN 9.3.2 Thay đổi của nhà cung ứng và GTIN được ấn định bởi khách hàng
Cùng GTIN

Khi khách hàng mới bắt đầu mua thương phẩm và GTIN được ấn định bởi nhà cung ứng thì áp
dụng quy tắc 9.3.3 ( rule 9.3.3)
Quy tắc cấp GTIN 9.3.3 Thay đổi của khách hàng và GTIN được ấn định bởi nhà cung ứng
Cùng GTIN
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10. Thực phẩm tươi
Khi nào áp dụng quy tắc này?
Trương phẩm là thực phẩm tươi được bán như vật phẩm có bao gói không chặt chẽ hoặc có các
bước đóng gói/ sản xuất/ gán nhãn trong phạm vi cửa hàng

Quy tắc
Đối với thương phẩm được đóng gói từ trước và được bán theo trọng lượng nhưng chứa một số
thành phần hoặc đơn vị khác nhau thì áp dụng quy tắc 10.1 (rule 10.1)
Quy tắc cấp GTIN 10.1 Thương phẩm có bao gói được đóng gói từ trước nhưng khác nhau về
trọng lượng
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm
không áp dụng

Đối với thương phẩm được bán theo đơn vị nhưng cũng có thể được bán theo trọng lượng thì áp dụng
quy tắc 10.2 (rule 10.2)
Quy tắc cấp GTIN 10.2 Sản phẩm có bao gói không chặt chẽ được bán từng đơn vị một sau
đó được cắt và bán theo trọng lượng
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm
không áp dụng
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Đối với thương phẩm được bán theo đơn vị hoặc trọng lượng nhưng đồng thời còn được bán như thương
phẩm có bao gói thì áp dụng quy tắc 10.3 (rule 10.3)
Quy tắc cấp GTIN 10.3 Sản phẩm có bao gói không chặt chẽ được bán từng đơn vị hoặc bán theo trọng
lượng .
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm
không áp dụng

Đối với thương phẩm được cung cấp với số lượng lớn và được cắt, đóng gói trong cửa hàng trước khi bán thì
áp dụng quy tắc 10.4 ( rule 10.4)
Quy tắc cấp GTIN 10.4 Vật phẩm tươi sống lượng lớn không để bán tại quầy bán lẻ
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm
không áp dụng

Nếu người tiêu dùng đặt hàng nhiều vật phẩm không chặt chẽ (được bán theo miếng hoặc theo trọng
lượng) vào túi, túi này không yêu cầu GTIN mới (xem quy tắc 10.5 (rule 10.5))
Quy tắc cấp GTIN 10.5 Sản phẩm có bao gói không chặt chẽ được đặt trong túi
Thương phẩm tiêu dùng bán lẻ

Nhóm thương phẩm
không áp dụng
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