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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. Một số các sản phẩm, và tên công ty đề cập đến ở đây có thể là các thương 
hiệu hoặc thương hiệu đăng ký của các tổ chức tương ứng của họ. 
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1. Giới thiệu 
 

1.1.  Mục đích 
 

Tài liệu này được xây dựng để cung cấp thông tin thực tế về áp dụng và vận dụng 
Khung khổ chất lượng dữ liệu  phiên bản 3.0. 

 
Nội dung của tài liệu này gồm các giới thiệu từng bước tiến hành và các khuyến nghị để 

sử dụng các thành phần khác nhau của Khung khổ chất lượng dữ liệu trong các hoàn 

cảnh khác nhau mà ở đó chúng có thể áp dụng.  
 

Không chủ tâm bao hàm hết tất cả các tình huống và hoàn cảnh có thể trong đó Khung 

khổ chất lượng dữ liệu có thể được sử dụng, Hướng dẫn này cung cấp cho người dùng 
ý thức chung về tài liệu này có thể được dùng như một công cụ quan trọng như thế nào 

trong việc tìm kiếm đầu ra dữ liệu chất lượng cao nhất quán, vững chắc.  

 

Quan trọng: Người dùng tài liệu này được khuyên rằng nên nhớ hướng dẫn áp 

dụng này không hạn chế việc sử dụng Khung khổ chất lượng dữ liệu trong các 

trường hợp có trong tài liệu này cũng như không mô tả công thức áp dụng cho 

công ty cụ thể nào. Cần thận trọng để đảm bảo tài liệu này được áp dụng trong 

hầu hết các trường hợp kinh doanh không phụ thuộc ngành nghề, loại hoạt động 

hoặc tình trạng của tổ chức người dùng. 

 
 

1.2.  Ai sẽ đọc tài liệu này? 
 

Tài liệu này được viết cho mọi người dùng  và người áp dụng Khung khổ chất lượng dữ 

liệu. Vì hướng dẫn này cung cấp một số ví dụ Khung khổ chất lượng dữ liệu được sử 

dụng như thế nào trong thực tế, chúng tôi khuyến nghị rằng tài liệu này không chỉ được 

đọc bởi những người áp dụng Khung khổ chất lượng dữ liệu mà còn nên đọc bởi tất cả 

những ai mong muốn hiểu rõ hơn về việc áp dụng Khung khổ chất lượng dữ liệu.  

 
 

Một số viễn cảnh được mô tả trong hướng dẫn này là: 
 

    Tiến hành tự đánh giá 
 

    Áp dụng những quá trình mới, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu.  
 

    Xác định cơ hội để cải tiến 
 

    Xác định các lỗ hổng và rủi ro trong các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu. 
 

    Xác định các cơ hội chung cho các đối tác thương mại. 
 

    Thực hiện mục tiêu  và kiểm tra hiệu năng vật lý (efficient physical) của sản phẩm.  
 

    Đưa ra một loạt  KPI (Key Performance Indicator-Chỉ số tính năng chủ chốt) về 
tình trạng chung và chất lượng của dữ liệu của các tổ chức. 
 

 

Chú thích: Tài liệu này dự định dùng để tham khảo chứ không phải tài liệu để 

đào tạo. Để có thêm thông tin về các tư liệu đào tạo/giáo dục có sẵn về Khung 

khổ chất lượng dữ liệu, hãy liên hệ với Tổ chức thành viên GS1 địa phương  

(http://www.gs1.org/contact) hoặc các tư liệu Chất lượng dữ liệu tại :  

http://www.gs1.org/gdsn/dqf/library 

http://www.gs1.org/contact
http://www.gs1.org/gdsn/dqf/library
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2. Các bước mấu chốt để áp dụng Hệ thống 
quản lý chất lượng dữ liệu 

 

2.1.  Giới thiệu 
 

Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu (Data Quality Management System-DQMS) là một 

loạt các thủ tục được lập thành tài liệu, được soát xét thường xuyên, được áp dụng 
trong một tổ chức để duy trì và hỗ trợ sản xuất dữ liệu chất lượng tốt. Khung khổ chất 

lượng dữ liệu cung cấp những yêu cầu cơ bản cho tổ chức để áp dụng một hệ thống 
quản lý chất lượng dữ liệu để đạt được dữ liệu chất lượng tốt. 

 
     Chú thích: Để được hướng dẫn thêm xin liên hệ với Tổ chức thành viên 

GS1 của địa phương. Danh sách tất cả các Tổ chức thành viên GS1 có tại:  
http://www.gs1.org/contact 

 

Các thực hành tốt nhất tạo thành hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu có thể tìm thấy 

trong chương 2 Khung khổ chất lượng dữ liệu (Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu). 

Các thực hành tốt nhất này được viết theo cách chúng có thể áp dụng như những cải 
tiến riêng rẽ, hoặc là một phần của mọi hệ thống quản lý chất lượng  đã tồn tại, (ví dụ, 

ISO 9000:2005, v.v...). 

 
Áp dụng chất lượng dữ liệu ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức ngay từ khi bắt đầu. Nếu 

kiên trì, sẽ tạo được trong sự quá độ văn hóa một không khí cải tiến liên tục. Quá trình 
áp dụng chất lượng dữ liệu phụ thuộc vào : 

 
• Tính tinh tế (sophistication) của chương trình quản lý chất lượng hiêṇ thời (nếu đã 

áp dụng)  
 

• Cỡ của tổ chức 
 

• Tính phức tạp của các quá trình của nó 
 

Dưới đây, tài liệu này mô tả tóm tắt 12 bước chung cần phải theo để hỗ trợ áp dụng 

một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu một cách hiệu quả.  

 
• Bước 1: Cam kết của ban lãnh đạo cao nhất 

 
• Bước 2: Chỉ định những người quản lý chịu trách nhiệm 

 
• Bước 3: Bắt đầu chương trình kiến thức chất lượng dữ liệu 

 
• Bước 4: Đào tạo 

 
• Bước 5: Tạo lập các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu.  

 
• Bước 6: Xây dựng các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. 

 
• Bước 7: Kiểm soát tài liệu 

 
• Bước 8: Áp dụng và thực hiện 

 
• Bước 9: Kiểm toán (audit) chất lượng dữ liệu nội bộ 

 
• Bước 10: Xem xét của lãnh đạo 

 
• Bước 11: Đánh giá sự phù hợp 

 
• Bước 12: Cải tiến tiếp tục 

 
 

http://www.gs1.org/contact
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2.1.1.  Bước 1: Cam kết của ban lãnh đạo cao nhất  
 

Ban lãnh đạo cao nhất (tổng giám đốc hoặc giám đốc điều hành) phải chứng tỏ cam kết 

và quyết định áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu trong tổ chức. Nếu không có 
cam kết của lãnh đạo cao nhất không thể khởi động chất lượng dữ liệu một cách kết 

quả. Phải thuyết phục ban lãnh đạo cao nhất rằng một công bố phù hợp sẽ tạo điều 
kiện để chứng minh cho khách hàng của mình thấy rõ cam kết về chất lượng dữ liệu. 

Cần phải nhận thấy rằng một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu sẽ thúc đẩy hiệu quả 

kinh doanh chung của tổ chức.  
 

Lãnh đạo cao nhất phải cung cấp bằng chứng về cam kết của họ để xây dựng và áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và tiếp tục nâng cao hiệu quả của nó bằng 
cách : 

 
•  Truyền đạt cho tổ chức sự quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của chất 

lượng dữ liệu, 
 GS1, và của khách hàng, 

 
•  Hỗ trợ xác định chính sách chất lượng dữ liệu của tổ chức và làm cho mọi nhân 

viên của tổ chức biết điều đó.  
 

•  Đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng dữ liệu được thiết lập ở mọi cấp và mọi 
chức năng  

 
•  Đảm bảo có sẵn nguồn lực cần thiết để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng dữ liệu  
 

•  Chỉ định một đại diện lãnh đạo để điều phối các hoạt động của hệ thống 

quản lý chất lượng dữ liệu.  
 

•  Thực hiện các soát xét của lãnh đạo  

 
Loại cam kết này của lãnh đạo cao nhất có thể bị thúc đẩy (be driven) bởi : 

 
• Áp lực trực tiếp của thị trường: các yêu cầu của khách hàng chủ chốt   

 
• Áp lực dán tiếp của thị trường: các mức và tầm nhìn chất lượng tăng lên trong các 

đối thủ cạnh tranh.  
 
• Các tham vọng lớn mạnh: mong muốn khám phá các cơ hội thị trường 

 
• Sự tin tưởng trực tiếp vào giá trị chất lượng dữ liệu như là một mục tiêu và các hệ 

thống quản lý chất lượng dữ liệu như là một công cụ để đạt mục tiêu ấy. 
 

Lãnh đạo cao nhất phải xác định mục tiêu mà hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu cần 

phải đạt và điều này phải lập thành tài liệu. Những mục tiêu điển hình có thể là: 
 

•  Sẽ hiệu quả và có lợi nhuận hơn 
 

•  Sản xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp một cách vững chắc với yêu cầu và 

trông đợi của khách hàng  
 

•  Đạt được sự thỏa mãn khách hàng 
 

•  Tăng thị phần 
 

•  Giảm chi phí và các khoản tiêu phí 
 

•  Tăng sự tin cậy của hệ thống sản xuất  
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•  Nâng cao tốc độ dây chuyền cung cấp 

 
•  Chuyên tâm vào các mục tiêu và chiến lược ECR (đáp ứng hiệu quả người tiêu 

dùng) 

 
Tất cả mọi nhân viên và các bên có liên quan khác phải được tiếp cận với thông 
tin này. 
 

 

2.1.2.  Bước 2: Chỉ định (những) người quản lý chịu trách nhiệm 
 

Các hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu được áp dụng bởi quần chúng. Bước áp dụng 

đầu tiên là cam kết của lãnh đạo cao nhất. Bước tiếp theo là chỉ định người hoặc những 
người quản lý chịu trách nhiêṃ áp dụng và điều hành hệ thống quản lý chất lượng dữ 

liệu. 
 

Người quản lý là người của tổ chức đóng vai trò kết nối giữa ban lãnh đạo và người 
điều hành của tổ chức. Người quản lý cũng phải hành động như một “nhà quán quân 

của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu” của tổ chức và phải là người có : 
 

•  Được ủng hộ chung và được giám đốc điều hành trao quyền. 
 

• Cam kết thực sự và tha thiết  với chất lượng nói chung và hệ thống quản lý chất 

lượng dữ liệu nói riêng. 
 

• Quyền lực – do cấp bậc, thâm niên, hoặc cả hai  - để tác động đến những người 

quản lý và những người khác ở tất cả các cấp và các chức năng 
 

•  Kiến thức chi tiết về các phương pháp chất lượng nói chung và chất lượng dữ liệu 
nói riêng. 

 

Quan trọng: Hãy chú ý rằng   phần 3 của hướng dẫn này (“Quản lý tự đánh giá 

như thế nào”) là một bước tương tự liên quan đến việc chỉ định một lãnh đạo dự 

án. Điều quan trọng là phải phân biệt chúng rõ ràng, mặc dù nó cuối cùng là 

tương tự, các quá trình trong phần 2 & 3 độc lập với nhau vì cả hai đi kèm với 

những mục tiêu khác nhau. Do vậy, người áp dụng Khung khổ chất lượng dữ liệu  

phải thận trọng để chọn quá trình đúng cho đúng mục tiêu. (phần 2 nói về việc áp 

dụng các quá trình/các thay đổi trong khi phần 3 chỉ cung cấp định hướng về thực 

hiện tự đánh giá).  

 
 

2.1.3.  Bước 3: Bắt đầu các chương trình kiến thức chất lượng dữ liệu  
 

Các chương trình kiến thức chất lượng dữ liệu cần được thực hiện để thông báo tới 
các nhân viên mục đích của Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu, những ưu điểm nó 

mang lại cho các nhân viên, các khách hàng và tổ chức; nó làm việc ra sao và vai trò và 

trách nhiệm của họ trong hệ thống này.  
 

Chương trình kiến thức này phải nhấn mạnh những lợi ích mà tổ chức trông đợi trở 

thành hiện thực thông qua hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. Các chương trình này 

phải được thực hiện bởi hoặc là đội áp dụng hoặc bởi các chuyên gia được thuê mướn 

để nói với các loại nhân viên khác nhau.   

 
 

2.1.4.  Bước 4: Đào tạo 
 

Vì các hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu ảnh hưởng đến nhiều khu vực trong tổ 
chức, các chương trình đào tạo phải được chia ra cho các loại nhân viên khác nhau. Kế 
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hoạch áp dụng chất lượng dữ liệu cần phải chuẩn bị sẵn cho những đào tạo này.  Việc 
đào tạo phải bao gồm cả những khái niệm cơ bản của Hệ thống quản lý chất lượng dữ 

liệu và tiêu chuẩn và tác động chung của nó lên mục tiêu chiến lược của tổ chức, các 
quá trình thay đổi, các việc có thể sảy ra của hệ thống. Thêm nữa, bắt đầu đào tạo 

cũng có thể cần thiết về viết sổ tay chất lượng dữ liệu, các thủ tục và hướng dẫn làm 

việc, các nguyên tắc kiểm toán, các thủ tục thử và hiệu chỉnh, v.v... 
 

 

2.1.5.  Bước 5: Tạo lập các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu 
 

Kế hoạch hoạt động và áp dụng là rất quan trọng. Kế hoạch cụ thể và xuyên suốt này 
phải bao gồm tất cả các mục tiêu mà lãnh đạo cao nhất đã thiết lập. 

 
Nó phải bao gồm: 

 
•  Tính có sẵn thông tin mô tả nguồn gốc dữ liệu 

 
•  Các hướng dẫn làm việc 

 
•  Việc sử dụng các thiết bị thích hợp 

 

•  Sự có sẵn và sử dụng các quá trình và trang bị đo và theo dõi 
 

•  Áp dụng theo dõi và đo lường 
 

•  Áp dụng các hoạt động phát hành, giao và gửi qua bưu điện 

 
Thêm nữa, tổ chức phải xác định cơ sở dữ liệu sản phẩm của mình và cơ sở hạ tầng 

CNTT, nó bao gồm: 
 

•  An toàn của tính toàn vẹn của dữ liệu 
 

•  Định dạng thích hợp để xử lý và lưu trữ dữ liệu  
 

•  Khả năng truy cập để xem xét và kiểm định 
 

•  Các điều khoản và các hạn chế về truy cập 
 

•  Tính truy nguyên của các sửa đổi 
 

•  Sự phù hợp để trao đổi dữ liệu nội bộ và bên ngoài 
 

Sau đó phải thiết lập một thủ tục công bố dữ liệu, chi tiết: 
 

• Quá trình làm thế nào để công bố dữ liệu với sự bảo vệ thỏa đáng về độ chính 

xác, tính toàn vẹn và đầy đủ 
 

• Kiểm định dữ liệu trước khi công bố ở những chỗ mà kết quả đầu ra không thể 

kiểm định bằng phép đo. 
 

• Công bố dữ liệu với sự hợp tác xuyên suốt tổ chức và các địa điểm sản xuất, các 

đơn vị kinh doanh và các phòng ban của nó  
 

•  Sự ủy quyền thích hợp 
 

•  Truy nguyên ngược lại tới nguồn để kiểm định và sửa chữa. 
 

• Tôn trọng triệt để các tiêu chuẩn GS1 áp dụng (như quy tắc cấp GTIN, GLN, từ 

điển dữ liệu toàn cầu, các quy tắc đo bao bì GDSN) 
 

 

2.1.6.  Bước 6: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu 
 

Tài liệu chính là nền tảng mà một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu xây dựng trên đó. 

Nó là một khu vực không phù hợp (non-comformance) chung nhất trong các tổ chức 
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mong muốn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng .   
 

•  Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu phải bao gồm : 
 

•  Công bố bằng văn bản chính sách chất lượng dữ liệu và các mục tiêu chất lượng 

dữ liệu. 
 

•  Sổ tay chất lượng dữ liệu 
 

•  Các thủ tục và hồ sơ được lập thành văn bản. 

 
• Các tài liệu mà tổ chức cần để đảm bảo lập kế hoạch, hoạt động và kiểm soát một 

cách hiệu quả các quá trình của nó. 
 

Tài liệu chất lượng nói chung được soạn thảo theo ba mức như trong ví dụ dưới đây. 

 

 
 

Cần chuẩn bị một danh sách các tài liệu cần soạn thảo và giao trách nhiệm viết chúng 
cho từng người có liên quan trong các phòng ban chức năng khác nhau. Họ phải được 

tư vấn để soạn ra dự thảo trong một khung thời gian cụ thể.  
 

Tài liệu đầu ra của hệ thống bao gồm các hồ sơ (bản ghi) của tổ chức. Tài liệu này kiểm 

định giá trị của quá trình mà từ đó nó trở thành bằng chứng và nó là cơ sở để kiểm toán 

(audit) nội bộ.  
 
 

2.1.7.  Bước 7: Kiểm soát tài liệu (document control) 
 

Một khi các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng cần thiết đã được đưa ra, một hệ 

thống văn bản cần được tạo ra để kiểm soát chúng. Kiểm soát là một công cụ quản lý 

việc tạo ra, xét duyệt, phân phối, soát xét, lưu giữ  và hủy bỏ các loại tài liệu khác nhau. 
Hệ thống kiểm soát tài liệu phải càng đơn giản, dễ thực hiện càng tốt.  

 
Kiểm soát tài liệu phải bao gồm: 

 
•  Xét duyệt thích đáng bởi (những) người có thẩm quyền trước khi phát hành. 

 
•  Soát xét, cập nhật và xét duyệt lại các tài liệu bởi (những) người có thẩm quyền. 

Mức A: Sổ tay chất lượng dữ liệu 

 
  Công bố nội dung hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu, mô tả các quá trình của 

hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và tương tác của chúng. Cho một bức tranh 
chung về tổ chức, thể hiện mối quan hệ về mặt tổ chức và trách nhiệm cá nhân 
của những người mà công việc của họ ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu và 
vạch những thủ tục chính. Nó cũng có thể  mô tả chính sách chất lượng dữ liệu 
của tổ chức và các mục tiêu chất lượng dữ liệu.    

 
Mức B: Các thủ tục hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu 

 
  Mô tả các hoạt động và các bộ phận (phòng ban) riêng rẽ, chất lượng dữ liệu 

được kiểm soát như thế nào trong mỗi phòng ban và việc kiểm tra (check)  đang 
được tiến hành.. 

 
Mức C: Các tài liệu chất lượng dữ liệu (biểu mẫu, báo cáo, hướng dẫn làm việc v.v...) 

 
  Các hướng dẫn làm việc mô tả chi tiết các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện như 

thế nào, bao gồm các tiêu chuẩn bản vẽ, các phương pháp thử, các quy định kỹ 
thuật của khách hàng v.v.... 
Các biểu mẫu thể hiện cần được sử dụng để ghi lại các quan sát. v.v... 
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•  Xác định các thay đổi và tình trạng xét duyệt của tài liệu. 

 
•  Có sẵn các phiên bản tài liệu có liên quan tại các điểm sử dụng. 

 
•  Xác định và kiểm soát các tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài. 

 
•  Đảm bảo tính pháp lý và tính có thể phân định của các tài liệu  

 
•  Phòng ngừa việc sử dụng các tài liệu lỗi thời một cách vô tình. 

 

Nên nhớ rằng, mọi thay đổi dù trong hệ thống, trong các thủ tục hoặc là các tiêu chuẩn 

thì tài liệu cũng cần phải thay đổi.  
 

Nguyên tắc của kiểm soát tài liệu là các nhân viên phải truy cập vào các tài liệu và hồ 
sơ cần thiết để hoàn thành trách nhiệm của họ.  
 

 

2.1.8.  Bước 8: Áp dụng và hoạt động 
 

Quá trình áp dụng cần phải được theo dõi (monitor) để đảm bảo rằng hệ thống quản lý 

chất lượng dữ liệu là có hiệu quả và đáp ứng được các mục tiêu chính sách chất lượng 

dữ liệu. Phải thiết lập phương pháp theo dõi. Các hoạt động này gồm: 
 

•  Các thủ tục đã được lập thành tài liệu để giải quyết các phản hồi của người dùng. 
 

•  Kiểm soát hoạt động 
 

•  Kiểm định dữ liệu  
 

•  Xem xét dữ liệu đầu vào và các thủ tục xử lý 
 

•  Quản lý dữ liệu chính của sản phẩm 
 

•  Hành động phòng ngừa 
 

Hành động phòng ngừa phải bao gồm các điều khoản để: 
 

•  Sóat xét các vấn đề nảy sinh về chất lượng dữ liệu. 
 

•  Xác định nguyên nhân các vấn đề nảy sinh về chất lượng dữ liệu  
 

•  Đánh giá nhu cầu hành động để đảm bảo các vấn đề nảy sinh về chất lượng dữ 

liệu không sảy ra 
 

•  Xác định và áp dụng hành động cần thiết 

 
•  Sửa chữa dữ liệu trong dữ liệu chính của sản phẩm 

 
•  Ghi lại kết quả của hành động đã tiến hành và 

 
•  Xem xét hành động chấn chỉnh đã thực hiện 

 
Nói chung, khi các kết quả không đạt được theo như kế hoạch thì cần tiến hành hành 

động chấn chỉnh cần thiết để đảm bảo tính phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng 
dữ liệu. 

 
 

2.1.9.  Bước 9: Kiểm toán (audit) chất lượng dữ liệu nội bộ 
 

Khi hệ thống đã được thiết lập, cần phải kiểm tra tính hiệu quả của nó bằng cách kiểm 
toán (audit) chất lượng dữ liệu nội bộ thường xuyên. Kiểm toán chất lượng dữ liệu nội 

bộ được tiến hành để kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng đã thiết lập: 
 

•  Phù hợp với kế hoạch và với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu 
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do tổ chức thiết lập 
 

•  Có được áp dụng và duy trì một cách hiệu quả không 
 

Ngau sau khi hệ thống  được thành lập và bắt đầu nhiệm vụ, kiểm toán nội bộ phải 

được lập kế hoạch và thực hiện như là một phần của chiến lược đang tiến hành. 
 

Một số nhân viên cần được đào tạo để tiến hành kiểm toán nội bộ. Tốt nhất, kiểm toán 

không chỉ đánh giá tính năng của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu mà cả đánh giá 
dữ liệu đầu ra. Thủ tục thanh kiểm tra sản phẩm của Khung khổ chất lượng dữ liệu 

(Phần 4) và quá trình tự đánh giá (Phần 3) phải được dùng như là một nguyên lý cho 
các kiểm toán này.  

     Chú thích: Để có thêm thông tin về tự đánh giá hãy tham khảo Phần 3 “ 
section 3 “Tiến hành tự đánh giá như thế nào”. 

 
 

2.1.10.  Bước 10: Soát xét của ban lãnh đạo 
 

Khi hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu đã lắp đặt đi vào hoạt động từ 3 đến 6 

tháng, kiểm toán nội bộ và soát xét của lãnh đạo cần được thực hiện và các hành 
động chấn chỉnh cần được áp dụng. Soát xét của lãnh đạo được thực hiện để đảm 

bảo sự phù hợp, thích hợp và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng . Việc soát 

xét này phải bao gồm cả đánh giá cơ hội để cải tiến và các nhu cầu thay đổi đối với 
hệ thống quản lý chất lượng , kể cả chính sách chất lượng và các mục tiêu chất 

lượng. 
 

Đầu vào của soát xét của ban lãnh đạo phải gồm các thông tin sau : 
 

•  Các kết quả kiểm toán 
 

•  Các báo cáo từ các kiểm tra (inspection) quản lý chất lượng dữ liệu 
 

•  Các phản hồi của người dùng dữ liệu và chủ dữ liệu 
 

•  Các tính năng của quá trình và sự phù hợp của sản phẩm và dữ liệu 
 

•  Tình trạng của các hành động chấn chỉnh và phòng ngừa 
 

•  Các hành động tiếp theo từ các soát xét của lãnh đạo từ các lần trước  
 

•  Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng 
 

•  Các kiến nghị để cải tiến 
 

Soát xét của lãnh đạo cũng phải đề cập đến : 
 

• Nâng cao tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và các quá trình 

của nó để đảm bảo độ chính xác và chất lượng dữ liệu 
 
• Nâng cao các yêu cầu liên quan đến khách hàng về quản lý chất lượng dữ 

liệu. 
 
• Các nhu cầu về tài nguyên 
 
• Những khó khăn để áp dụng hiệu quả, như thiếu cam kết của tổng giám đốc 

(CEO), thiếu sự tham gia của mọi người trong quá trình, thiếu giám sát và các thời 
hạn hiệu lực  

 
 

2.1.11.  Bước 11: Đánh giá phù hợp (tùy chọn) 
 

Do các nhu cầu của thị trường và mối quan hệ đối tác thương mại cụ thể, một tổ 
chức có thể được yêu cầu thực hiện đánh giá sự phù hợp.  Các tổ chức nên thực 
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hiện kiểm toán nội bộ để chấn chỉnh các thiếu sót của hệ thống trước khi bắt đầu  
đánh giá sự phù hợp, không kể loại hình của nó.  

 

Quan trọng: Nếu các đối tác thương mại không yêu cầu đánh giá phù hợp thì 

các tổ chức (được khuyên rằng) vẫn nên thực hiện kiểm toán chất lượng dữ 

liệu thường xuyên (xem Bước 9), luôn luôn theo đuổi kết quả tính nâng cao và 

không ngừng cải tiến vượt qua các điểm mốc trước đây. 
 

Chú thích: Trong trường hợp đối tác thương mại yêu cầu tổ chức phải trải qua 

một đánh giá tự quản lý, thì cần phải áp dụng các thủ tục mô tả trong  phần  3  

“Tiến hành tự đánh giá như thế nào” . 

 
 

2.1.12.  Bước 12: Cải tiến liên tục 
 

Áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu chỉ là bắt đầu một quá trình duy trì và 

kéo dài chất lượng dữ liệu theo thời gian. Tổ chức phải liên tục tìm kiếm để nâng cao 

tính hiệu quả và sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu qua việc sử dụng: 
 

•  Chính sách chất lượng 
 

•  Các mục tiêu chất lượng 
 

•  Các kết quả kiểm toán 
 

•  Phân tích dữ liệu 
 

•  Các hành động phòng ngừa và chấn chỉnh 
 

•  Soát xét của ban lãnh đạo 
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3. Tiến hành tự đánh giá như thế nào?  
 
 

3.1. Tại sao phải tự đánh giá? 
 

Tự đánh giá là một bài tập có ý nghĩa, nó có thể được tổ chức thực hiện vào bất kỳ lúc 

nào và có thể bắt đầu do nội bộ đề xuất hoặc do yêu cầu của đối tác thương mại. Tự 
đánh giá có thể được tổ chức thực hiện do một số nguyên nhân, quan trọng nhất là : 

 
• Để xác định các điểm cải tiến/cơ hội trong các quá trình nội bộ về chất lượng 

dữ liệu: Mọi tổ chức – không kể mức độ phức tạp của các quá trình chất lượng dữ 

liệu mà họ đang có – đều có thể dùng tự đánh giá  để làm rõ những khu vực cần 

được mở rộng và cải tiến để tạo  mức chất lượng dữ liệu cao hơn. Trong trường hợp 

này, kết quả của tự đánh giá sẽ chỉ ra các hành động cụ thể cần được áp dụng để 

lập tức củng cố  (hoặc khởi động) hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu hoàn thiện 

hơn trong tổ chức. 
 

• Hợp tác chung:  Bài tập tự đánh giá cũng có thể được sử dụng chung với các đối 

tác thương mại để chỉ ra những khu vực cơ hội, không chỉ về mặt nội bộ mà cả 

chung. Điều này đạt được bằng cách thảo luận kết quả đánh giá với các đối tác 

thương mại. Một cách lý tưởng, hai tổ chức thỏa thuận sử dụng tự đánh giá để phát 

hiện những cơ hội chung để cải tiến, mỗi bên thực hiện tự đánh giá riêng của mình 

và sau đó sẽ thảo luận các kết quả để xác định các điểm chung để theo đuổi và phát 

triển thêm nữa.   

 

Quan trọng: Cần chú ý rằng trong viễn cảnh này, dù các kết quả đánh giá 

cuối cùng sẽ được thảo luận giữa các đối tác thương mại, việc tự đánh giá 

luôn luôn được thực hiện bởi một tổ chức không có sự can thiệp hoặc lôi 

kéo từ các đối tác bên ngoài.   
 

• Tự đánh giá: Câu hỏi tự đánh giá cũng có một mô hình cốt lõi, nó chỉ ra một ngưỡng 

phù hợp tối thiểu với một số thực hành tốt nhất quan troṇg nhất lấy từ Khung khổ.   
 

Trong khi tự đánh giá không phải là mục tiêu tuyệt đối cho mọi tổ chức, thì đạt được 

phần cốt lõi tối thiểu tự công bố sẽ cho phép tổ chức tự công bố theo Hướng dẫn tự 
công bố do Ban chỉ đạo chất lượng dữ liệu của GS1 xác định. Giá trị của tự công bố 

được xác định bởi từng đối tác thương mại trong hoàn cảnh mối quan hệ thương 

mại cụ thể giữa các bên có liên quan.  
 

• Chuẩn cứ:  Cuối cùng,  thủ tục tự đánh giá có thể được dùng như một chuẩn cứ 

(benchmark) giúp so sánh thực tế giữa các khu vực khác nhau của một tổ chức. Các 

câu hỏi tự đánh giá là một biện pháp mục tiêu của quá trình triển khai chất lượng dữ 

liệu. Ví dụ, công ty có thể mong muốn dùng tự đánh giá như là một công cụ để so 

sánh phương pháp làm việc giữa các khu vực khác nhau. Nó cũng có thể tập trung 

vào một chuẩn cứ giữa các phòng ban của tổ chức, hoặc các loại sản phẩm. Các so 

sánh này có thể có ích để “xuất khẩu” các biện pháp có hiệu quả sang các khu vực 

khác nhau của tổ chức, thậm chí tới các nước khác nhau. Nó cũng có thể là nhân tố 

tạo thuận lợi có ý nghĩa cho việc giới thiệu GDS tại các địa chỉ mới. 

 
 

3.2.  Quản lý tự đánh giá như thế nào? 
 

Bất kể nguyên nhân tại sao công ty lựa chọn tự đánh giá, các thực hành tốt nhất sau 

đây được khuyến nghị để tự đánh giá. Đi theo các thực hành tốt nhất này không những 
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đảm bảo các công việc được thực hiện một cách hiệu quả mà còn đảm bảo cho các kết 
quả là trung tính, có mục tiêu và tin cậy.  

 
Chúng tôi cổ vũ mạnh mẽ các người dùng Khung khổ chất lượng dữ liệu và các thủ tục 

tự đánh giá của nó đi theo các quá trình tự đánh giá được khuyến nghị này.  
 

Chú thích: Quá trình tự đánh giá được mô tả dưới đây được xây dựng bằng cách 

lập thành tài liệu cách tiếp cận mà các tổ chức khác nhau thực hiện khi tiến hành 

tự đánh giá trong thời gian thử pi-lot “Chiến lược chất lượng dữ liệu” (‘Data 

Quality Challenge’). Do vậy, thực hành tốt nhất này được xây dựng bởi các người 

dùng thực sự Khung khổ chất lượng dữ liệu trong công nghiệp. 
 

Các bước để thực hiện tự đánh giá là: 
 

• Bước 1: Quyết định tự đánh giá 
 

• Bước 2: Xác định nội dung tự đánh giá 
 

• Bước 3: Chỉ định một người lãnh đạo đánh giá 
 

• Bước 4: Lập đội đánh giá 
 

• Bước 5: Đào tạo tổ chức về tự đánh giá 
 

• Bước 6: Nghiên cứu các năng lực triển khai 
 

• Bước 7: Áp dụng bảng các câu hỏi tự đánh giá 
 

• Bước 8: Củng cố và phân tích các kết quả 
 

• Bước 9: Thông báo kết quả cho tổ chức 
 

• Step 10: Thông báo các kết quả cho các đối tác thương mại (tùy chọn) 

 

Quan trọng: Hãy nhớ rằng các bước này chỉ dùng trong thực hiện tự đánh giá; 

để có thêm thông tin về các bước áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu 

hãy tham khảo  phần 2 của tài liệu này: “Các bước cốt yếu để áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng dữ liệu”. 

 
 

3.2.1.  Bước 1: Quyết định tự đánh giá 
 

Bước đầu tiên này tất nhiên là quyết định thực hiện  tự đánh giá và đảm bảo sự tán 

thành cần thiết để làm việc đó. Tự đánh giá có thể do kết quả của một yêu cầu của một 
đối tác thương mại, hoặc có thể là do khởi xướng của nội bộ. Trong cả hai trường hợp, 

sự cam kết và thông qua của ban lãnh đạo là yếu tố mấu chốt để tự đánh giá trở thành 

hữu ích cho tổ chức.  
 

Chúng tôi khuyên rằng hãy xem phần   2.1.1  của hướng dẫn này để có thêm thông tin 
về làm thế nào để thu được sự ủng hộ của lãnh đạo. Khi quyết định tự đánh giá đã 

được lãnh đạo cao nhất thông qua và ủng hộ, tổ chức có thể chuyển sang các bước 

tiếp theo. 
 

 

3.2.2.  Bước 2: Xác định nội dung tự đánh giá 
 

Tổ chức phải bắt đầu bằng cách xác định nguyên nhân của việc thực hiện tự đánh giá; 
dựa trên các mục tiêu mà tổ chức đã có, sau đó xác định nội dung quá trình tự đánh giá 

sẽ mở rộng đến đâu. Một số yếu tố có thể giúp xác định nội dung là : 
 

• Loại sản phẩm 
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• Chu kỳ sống của sản phẩm (ví dụ, giới thiệu mới hoặc các vật phẩm sở trường) 

 
• Các nhãn hiệu 

 
• Tính phức tạp của quá trình quản lý dữ liệu 

 
• Loại thay đổi trong dữ liệu 

 
• Các phương tiện/ các địa điểm sản xuất 

 

Các yếu tố này có thể được tổ hợp lại như thế nào để xác định nội dung, ví dụ, thực 

hiện tự đánh giá theo một chuẩn cứ giữa các quá trình để quản lý dữ liệu giới thiệu sản 

phẩm đông lạnh mới so với quản lý dữ liệu  giới thiệu vật phẩm mới, ví dụ, vật phẩm có 
vỏ cứng.  

 

Quan trọng:  Sau khi đã xác định, nội dung này phải được lập thành tài liệu một 

cách rõ ràng và luôn luôn có sẵn để giữ cho công việc tự đánh giá được tập trung 

vào đó. 

 
 

3.2.3.  Bước 3: Chỉ định lãnh đạo đánh giá 
 

Để đảm bảo tự đánh giá có kết quả, cần phải chỉ định một lãnh đạo dự án hoặc lãnh 

đạo đánh giá trong tổ chức. Vai trò của người lãnh đạo này là phối hợp chung việc tự 
đánh giá trong tổ chức. Một số trách nhiệm của người lãnh đạo tự đánh giá là: 

 
• Phối hợp các nhu cầu giáo dục/đào tạo những người tham gia tự đánh giá 

 
• Lập kế hoạch theo trình tự thời gian tự đánh giá 

 
• Nâng cao nhận thức và sự tham gia vào tự đánh giá trong toàn thể tổ chức 

 
• Xác định những người tham gia mấu chốt và những người hỗ trợ quá trình quản lý 

chất lượng dữ liệu 
 

• Hòa hợp (integrate) đội đánh giá để trợ giúp hướng dẫn thực hành   
 

• Tạo điều kiện liên lạc giữa các khu vực khác nhau của tổ chức 
 

• Tìm ra những chuyên gia giỏi và đảm bảo rằng các vấn đề đã được giao cho 

những người đúng trình độ 
 

• Kiểm soát  thời gian và thời hạn để chuyển giao kết quả  
 

• Tạo thuận lợi cho đối thoại để tìm giải pháp cho các vấn đề bất đồng trong khi tiến 
hành tự đánh giá 

 
• Tạo điều kiện về kiến thức và thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn và tài liệu gốc 

 
• Củng cố các kết quả đánh giá 

 
• Lãnh đạo việc thảo luận và phân tích các phát hiện  

 
• Đảm bảo các kết quả được thông báo và trình bày tới các phần còn lại của tổ chức 

 
Để hoàn thành những hoạt động trên, người lãnh đạo đánh giá cần có những phẩm 

chất sau: 
 

• Phải được sự tán thành tuyệt đối của ban lãnh đạo cao nhất/tổng giám đốc để 

thực hiện và lãnh đạo thực hành đánh giá  
 

• Phải có quan hệ tốt với tất cả các phòng ban của tổ chức 
 

• Phải có địa vị và kinh nghiệm để tác động đến các khu vực khác của tổ chức và 



 
 

Khung khổ chất  lượng dữ liệu GS1 Phiên bản 3.0 

Tháng 10 2010 Phát hành lần 2 Bản quyền toàn bộ nội dung © GS1 2010 Trang 17    

 

 

đảm bảo sự cộng tác của họ. 
 

• Phải quen với việc quản lý dữ liệu và các quá trình quản lý dữ liệu của tổ chức 
 

• Phải hiểu rõ vai trò của từng khu vực (phòng ban) tham gia vào quá trình này 
 

• Phải quen với các tiêu chuẩn GS1 và phải nắm vững mức độ sử dụng chúng trong 

tổ chức 
 

• Mong muốn có kinh nghiệm trong tổ chức thực hành đánh giá 

 
 

3.2.4.  Bước 4: Tạo lập đội đánh giá 
 

Sau khi được chỉ định, người lãnh đạo đánh giá chịu trách nhiệm xác định những người 

tham gia chủ chốt vào quá trình quản lý chất lượng dữ liệu, họ sẽ phải tham gia vào 

việc tự đánh giá. Kết quả là tạo lập đội đánh giá và cung cấp cho ban lãnh đạo để tiến 
hành tự đánh giá. Khuyến nghị rằng đội đánh giá nên gồm các nhân viên có kinh 

nghiệm của từng khu vực (phòng ban) liên quan trong quá trình tự đánh giá. 
 

Đội đánh giá do lãnh đạo đánh giá chỉ huy và nhiệm vụ của họ là hỗ trợ người lãnh đạo 

đánh giá trong công việc và giám sát quá trình tự đánh giá. Đội đánh giá phải họp 

thường xuyên để theo dõi sự tiến triển, thảo luận các phát hiện/các vấn đề và đảm bảo 

công việc có thể tiếp tục trong các điều kiện tốt.  
 

Các thành viên đánh giá cũng phải đóng vai trò quan trọng trong thông báo các nội 

dung quan trọng của việc tự đánh giá với các phòng ban tương ứng của họ và họ phải 

lôi cuốn mọi người cùng nỗ lực.  

 
 

3.2.5.  Bước 5: Đào tạo tổ chức về tự đánh giá  
 

Người lãnh đạo đánh giá, với sự hỗ trợ của đội đánh giá, chịu trách nhiệm đảm bảo 

rằng mọi người hiểu rõ sự quan trọng của tự đánh giá và họ có kiến thức cần thiết để 

tham gia vào quá trình này và để trả lời các câu hỏi từ bảng câu hỏi tự đánh giá. Xem 
xét bảng câu hỏi tự đánh giá cùng với những người tham gia là cách tốt nhất để đạt 

được điều đó. Nếu xác định được trong số những người tham gia vẫn còn thiếu kiến 

thức tại bất kỳ một điểm nào đó thì người lãnh đạo đánh giá phải đảm bảo rằng việc 
giáo dục/đào tạo phải được tiến hành trước khi tiếp tục quá trình tự đánh giá. 

 

Quan trọng: Một khía cạnh quan trọng về đào tạo tổ chức về tự đánh giá là giải 

thích ý nghĩa của việc thực hành và cho biết hoàn cảnh thực sự trong đó việc 

đánh giá được tiến hành. Điều quan trọng là làm rõ những khía cạnh này để 

phòng ngừa mọi người hiểu sai mục đích tự đánh giá mà điều này có thể ảnh 

hưởng đến chất lượng của các kết quả.  Cụ thể, phải làm rõ tự đánh giá không 

phải dùng để đánh giá năng lực mọi người hoặc buộc họ  chịu trách nhiệm pháp 

lý về các quá trình, mà giải thích rằng tự đánh giá nhằm vào việc thu thập việc 

làm  của mọi người  dưới góc độ một quá trình tích hợp.   

 
 

3.2.6.  Bước 6: Nghiên cứu các năng lực triển khai  
 

Bước chuẩn bị quan trọng là thu thập thông tin về các quá trình và các hoạt động của tổ 

chức trước khi đánh giá. Điều này giúp cho việc tìm các câu trả lời dễ dàng hơn và nó 

cũng giúp mọi người làm quen với tình trạng hiện tại của tổ chức 
 

Việc này có thể được tiến hành như là công việc tiếp theo sau quá trình đào tạo, việc 

nghiên cứu bao gồm củng cố sổ tay công việc, mô tả quá trình, và tất cả các tài liệu liên 
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quan khác để sao cho nó luôn có sẵn để tham chiếu trong khi tự đánh giá.  
 

Cuối cùng, việc này cũng giúp cho những người tham gia có được một cơ sở hợp lý rõ 

ràng hơn cho các câu trả lời cho các câu hỏi tự đánh giá khác nhau.  

   Chú thích: Nếu cần, phải tổ chức phỏng vấn những người có/giữ các tài liệu để 

thảo luận nội dung và khả năng áp dụng các tài liệu nguồn của tổ chức. Thêm 
nữa, đội đánh giá phải xác định khi nào các tài liệu có đủ để quá trình tự đánh giá 
có thể đi bước tiếp theo.    

 

3.2.7.  Bước 7: Áp dụng bảng câu hỏi tự đánh giá 
 

Sau khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất và những người có liên quan đã được đào 

tạo tổ chức có thể bắt tay vào trả lời bảng các câu hỏi tự đánh giá. 
 

Người lãnh đạo đánh giá chịu trách nhiệm giao các câu hỏi từ bảng các câu hỏi tự đánh 

giá cho những người phù hợp nhất trong tổ chức để trả lời chúng. Sau đó đội đánh giá 

sẽ đảm bảo rằng mọi người có khả năng cung cấp câu trả lời hợp lý cho các câu hỏi 
này.  

 

Quan trọng: Lãnh đạo đánh giá không có trách nhiệm tự trả lời các câu hỏi, họ 

chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các câu trả lời do những người tham gia khác 

đưa ra là có căn cứ và rằng bảng các câu hỏi tự đánh giá đã được hoàn thành 

theo đúng các quy tắc đã được xác định để đánh giá.  

 
Khi trả lời bảng các câu hỏi, cần phải luôn luôn nhớ rằng: 

 
• Nhớ vị trí tất cả các câu hỏi theo những hoàn cảnh của nội dung đã xác định của 

phần 3.2.2 
 

• Đảm bảo rằng luôn luôn cung cấp các câu trả lời hợp lý/có căn cứ, điều này là rất 

quan trọng để đảm bảo tính chính trực   
 

• Ghi chép lại tất cả các ý kiến trái ngược 
 

• Ghi lại các dấu vết thảo luận (trail of discussions) xung quanh câu trả lời cho một 

câu hỏi 
 
• Thêm nữa, khuyến nghị rằng cần giữ mô hình cốt lõi và tách giá trị các câu hỏi 

khỏi mọi người (point value of questions away from the people) 
 

     Chú thích:  Khung khổ chất lượng dữ liệu được xây dựng dựa trên nền cơ sở 

phiếu ghi điểm Excel, điều này giúp cho tổ chức trả lời bảng các câu hỏi tự đánh 

giá và tính toán kết quả một cách tự động. Phiếu ghi điểm này cũng giúp tìm ra 
các khu vực có cơ hội nhất cho một công ty.  Trong phiếu ghi điểm có những 

khoảng trống đẻ tổ chức  ghi lại các thảo luận xung quanh các câu hỏi hoặc các lý 

lẽ cho các câu trả lời. Hãy tham khảo bảng “Read Me” của bảng ghi điểm tự đánh 
giá để có thêm thông tin.  

 

     Chú thích: Cần có MS Excel 2007 hoặc cao hơn để chạy phiếu ghi điểm KPI một 
cách đúng đắn. 
 

 

3.2.8.  Bước 8: Củng cố và phân tích các kết quả 
 

Lãnh đạo đánh giá, với sự trợ giúp của đội đánh giá, sẽ củng cố các kết quả và đưa ra  

kết quả tóm tắt cuối cùng, cho thấy tối thiểu là : 
 

• Những khu vực nào là mạnh nhất và yếu nhất trong các quá trình hiện tại của tổ 
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chức. 
 

• Những khu vực ưu tiên nào của tổ chức bị sao nhãng  
 

• Những bài học nào được rút ra trong khi tự đánh giá rằng trước đây đã bị bỏ qua?  
 

• Những điểm cốt lõi nào mà tổ chức đã đạt được trong bảng các câu hỏi tự đánh 

giá, nếu cần.  
 

• Những khía cạnh nào tạo ra rủi ro chính nếu không được phát hiện?  
 

• Các hành động kiến nghị cho ban lãnh đạo căn cứ vào các báo cáo tự đánh giá 
 

• Tổ chức có thể tự công bố hoặc không, nếu thích hợp. 

 
 

3.2.9.  Bước 9: Thông báo các kết quả cho tổ chức 
 

Sau khi đã phân tích và củng cố các kết quả, người lãnh đạo đánh giá phải đảm bảo 

các kết luận này được thông báo tới tất cả mọi người tham gia và tới tổ chức một cách 
đầy đủ kèm theo các giải thích cách tiến hành tiếp theo dựa trên các kết quả này. Có 

một bộ các hành động tiếp theo sẽ là động cơ thúc đẩy tổ chức.  

 
 

3.2.10.  Bước 10: Thông báo kết quả tới các đối tác thương mại (tùy 
chọn) 

 
Trong hoàn cảnh một đối tác thương mại yêu cầu tự đánh giá hoặc có sự thỏa thuận 

hợp tác chung, tổ chức có thể trình bày và thảo luận các phát hiện và kết quả tự đánh 
giá với các đối tác thương mại của mình để tìm ra các cơ hội chung hợp tác xa hơn.  

 
Theo sát những bước này khi thực hiện tự đánh giá sẽ làm tăng thêm giá trị của tự đánh 

giá và sẽ nâng cao rõ rệt các kết quả.  
 

Vì tính phức tạp của tự đánh giá phụ thuộc vào các yếu tố như: 
 

•      Nội dung 
 

• Cỡ của tổ chức 
 

• Số người tham gia 
 
 

Chú thích: Không có kế hoạch tiến độ thời gian và nguồn cụ thể cho mọi quá trình 

tự đánh giá vì chúng rất khác nhau cho những tình huống khác nhau. Nhưng có 

một tham khảo chung, rút ra từ thử nghiệm pi-lot “Thách thức chất lượng dữ liệu” 

(‘Data Quality Challenge’), các công ty đi theo những bước này có thể hoàn thành 

tất cả các bước trong thời gian trung bình là 4 tuần đối với các nhà cung cấp và 5 

tuần đối với các nhà bán lẻ.  
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4. Kiểm tra (inspections) sản phẩm và độ chính 
xác dữ liệu KPI  
 

4.1.  Tại sao dùng mô hình KPI ?  
 

Bằng chứng cao nhất về năng lực của một tổ chức trong việc đưa ra và duy trì dữ liệu 

chất lượng luôn luôn nằm trong chính thông tin sản phẩm, các thực hành tốt và các quá 
trình nội bộ tốt luôn luôn được phản ảnh trong chất lượng vượt trội của dữ liệu đầu ra.  

 
Hơn nữa, chất lượng thực sự của thông tin sản phẩm của tổ chức còn là mặt chủ yếu 

biểu lộ đầu mối của các vấn để nội bộ hoặc cơ hội trong các quá trình của tổ chức.  

Phân tích dữ liệu đầu ra của tổ chức luôn luôn cho thấy các chỉ số rõ ràng về những gì 

chưa hoàn toàn đúng trong quá trình quản lý dữ liệu.  
 

Vì vậy, để có thể đo mức độ chất lượng thông tin sản phẩm, cần phải có một loạt các 
mục tiêu, phương pháp thông số. Các biện pháp này có thể được thể hiện qua Chỉ số 

tính năng chủ chốt (key performance indicators -KPI) có thể được theo dõi thường 

xuyên để kiểm định độ chính xác thực tế của dữ liệu. 
 

Độ chính xác dữ liệu KPI chủ yếu liên quan đến mức độ mà thông tin (điện tử ) của sản 

phẩm chứa trong kho phù hợp với các đặc trưng vật lý có thể quan sát của thương 

phẩm.  
 

Hầu hết các tổ chức đã xây dựng các KPI nội bộ rất toàn diện, nó được dùng để theo 

dõi trạng thái dữ liệu của họ cũng như là cung cấp công cụ (fag) có thể trong các quá 

trình của họ. Trong một nỗ lực chung được các thành viên công nghiệp hỗ trợ, một mô 
hình KPI cho Khung khổ chất lượng dữ liệu đã được xác định để : 

 
•  Cung cấp cho các đối tác thương mại một bộ KPI chung, trung tính (neutral)cho độ 
chính xác dữ liệu 

 
•  Bao trùm các thuộc tính đã đồng bộ hóa chung nhất ở tất cả các vùng (regions) 

 
• Cung cấp một cơ cấu căn bản để xác nhận giá trị tính hiệu quả của các hệ thống 

quản lý chất lượng dữ liệu đã triển khai trong một tổ chức.  
 

Mô hình KPI này chứa trong Phần 4 của Khung khổ chất lượng dữ liệu phiên bản 3.0 và 

một phiếu ghi điểm dựa trên Excel có trong gói Khung khổ chất lượng dữ liệu cho các 

người dùng mong muốn sử dụng mô hình KPI đã đề xuất này. 
 

     Chú thích: Việc dùng mô hình KPI trong Khung khổ chất lượng dữ liệu là tự 

nguyện và không thay thế cho các mô hình KPI nội bộ đã xác định hoặc thỏa 
thuận giữa các đối tác thương mại; nó chỉ đơn giản cung cấp điểm bắt đầu cho tổ 

chức trong khi chưa có mô hình KPI đã được thỏa thuận trước. Các đối tác 
thương mại được tự do mở rộng hoặc bổ sung vào mô hình KPI của Khung khổ 
chất lượng dữ liệu  các thuộc tính phụ và các phép đo có liên quan đến công việc 
của họ.  

 
 

4.2.  Khi nào dùng mô hình KPI  
 

Mô hình KPI  đã được thiết kế để có thể dùng một cách linh hoạt trong những trường 

hợp khác nhau. Vì mô hình KPI này tập trung chủ yếu vào các phép đo chính xác các 

yếu tố dữ liệu cơ bản, (như tên thương hiệu, GTIN, kích thước chiều dài), nên nó có thể 

áp dụng cho hầu hết các sản phẩm. 



 
 

Khung khổ chất  lượng dữ liệu GS1 Phiên bản 3.0 

Tháng 10 2010 Phát hành lần 2 Bản quyền toàn bộ nội dung © GS1 2010 Trang 21    

 

 

 
Mô hình KPI có thể phải được sử dụng cho các trường hợp dưới 
đây: 

 
• Như một công cụ để báo cáo kết quả kiểm toán sản phẩm: mô hình KPI là cách tốt 

để đưa ra kết quả đã cấu trúc của kiểm toán sản phẩm vì chúng đề xuất một cách 

lô-gích để nhóm các thuộc tính có liên quan.. 
 

• Như một chuẩn cứ (benchmark): Mô hình KPI này có thể được dùng như một 

tham chiếu để so sánh độ chính xác của tính năng dữ liệu của hai thực thể khác 

nhau. 
 

• Theo dõi quá trình cải tiến: Mô hình KPI cũng có thể được dùng để so sánh sự tiến 

bộ của độ chính xác dữ liệu trong một tổ chức bằng cách luôn luôn cố gắng để 

nâng cao kết quả đạt được  của KPI.  
 

 

4.3.  Sử dụng mô hình KPI như thế nào 
 

Mô hình KPI bổ sung vào thủ tục kiểm tra (inspection) sản phẩm  đã được mô tả 

trong phẩn 4 của Khung khổ chất lượng dữ liệu phiên bản 3.0; mô hình KPI sẽ được 

dùng như một phương pháp để phân tích và trình bày kết quả kiểm tra sản phẩm do tổ 

chức thực hiện.  
 

Các bước điển hình để sử dụng mô hình KPI là: 
 

• Bước 1: Thực hiện kiểm tra sản phẩm 
 

• Bước 2: Sửa đổi mô hình KPI  
 

• Bước 3: Phân tích và báo cáo kết quả 

 
 

4.3.1.  Bước 1: Thực hiện kiểm tra sản phẩm 
 

Thực hiện kiểm tra như đã mô tả trong phần 4 của Khung khổ chất lượng dữ liệu phiên 

bản 3.0. Nhớ rằng kiểm tra sản phẩm có thể được lập ra do một số nguyên nhân khác 

nhau như: Kiểm toán (audits) nội bộ thường kỳ, đánh giá tính năng. v.v...  

 

Quan trọng: Kiểm tra sản phẩm phải có kế hoạch và nội dung sẵn sàng theo các 

khuyến nghị trong Khung khổ chất lượng dữ liệu. 

 
 

4.3.2.  Bước 2: Sửa đổi mô hình KPI  
 

Dựa trên nội dung và mục đích của kiểm tra, tổ chức phải xác định xem mô hình KPI cơ 

bản có phù hợp với mục đích của kiểm tra không; tổ chức được tự do thay đổi nội dung 

của mô hình KPI để cho nó phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình. Ví dụ một số thay 

đổi: 
 

• Thêm các thuộc tính vào các loại (categories) khác nhau trong mô hình KPI đã có 
 

• Thêm các mục tiêu tính năng cụ thể cho một số loại/thuộc tính KPI nào đó 
 

• Gỡ bỏ các thuộc tính khỏi các loại mà không thích hợp với tổ chức 
 

• Bỏ qua các loại KPI (KPI categories) không liên quan/không thích hợp đối với tổ 

chức. 
 

Ví dụ điển hình về mở rộng là thêm thuộc tính “trọng lượng tịnh” vào “độ chính xác 

trọng lượng&kích thước” của mô hình KPI; ví dụ khác về việc có thể sửa mô hình như 
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thế nào để dùng là trường hợp tổ chức bỏ qua loại “độ chính xác trọng lượng &kích 
thước” là vì sản phẩm của họ là dịch vụ (ví dụ airtime/credit cho điện thoại di động ).  

 
Khi  mở rộng hoặc thay đổi nội dung của mô hình KPI tổ chức phải lưu ý đến chuẩn cứ 

gốc bên cạnh mỗi loại KPI để cho sự thay đổi này được nhất quán.   
 

Khi tổ chức đã chấp nhận mô hình KPI theo cách phù hợp nhất với các mục tiêu cụ thể 
của kiểm tra sản phẩm của họ thì có thể đưa ra việc phân tích dữ liệu.  

 
 

Chú thích: Mô tả đầy đủ và cấu trúc của mô hình KPI có thể tìm thấy trong Phụ lục 
4 của Khung khổ chất lượng dữ liệu phiên bản 3.0.  
 

 

4.3.3.  Bước 3: Phân tích và báo cáo kết quả 
 

Khi kết quả của kiểm tra sản phẩm đã được ghi chép đầy đủ thì nó cần được phân tích và thể 

hiện theo cách phù hợp để báo cáo ; trước tiên là phân tích kết quả,  so sánh giữa dữ liệu thu  

được từ kiểm tra về các sản phẩm với dữ liệu hiện có trong kho (điện tử) về cùng sản phẩm 
đó.  

 
Sự khác nhau giữa dữ liệu kiểm tra được và hồ sơ điện tử cần được thông báo và tính đến để 
có thể báo cáo thống kê về tình trạng dữ liệu đã phát hiện được là như thế nào. 

 
Quá trình này có thể được thực hiện theo các cách khác nhau và mỗi tổ chức được tự do 
quyết định giải pháp /cách tiếp cận tốt nhất để thực hiện.   

 
Nhưng để thuận lợi cho quá trình này , một phiếu ghi điểm (scorecard) do Khung khổ chất 

lượng dữ liệu đề nghị đã được tạo ra cho mô hình KPI cơ bản. Phiếu ghi điểm này là một công 
cụ dựa trên Excel cung cấp các chức năng cơ bản cho các công ty dùng mô hình KPI cơ bản 

không có thay đổi gì.  
 

Phiếu ghi điểm cho phép người dùng sắp xếp dữ liệu thu được khi kiểm tra sản phẩm và dữ 
liệu chứa trong kho với thông tin kiểm tra sẽ so sánh. Khi cả hai nguồn đã được sắp xếp vào, 

phiếu ghi điểm sẽ tự động tính mức độ chính xác của dữ liệu sản phẩm cơ bản và sẽ báo cáo 
điều này theo mô hình KPI của Khung khổ chất lượng dữ liệu. 

Kết quả được thể hiện trong bảng cuối cùng của phiếu ghi điểm cho thấy tổng số và từng mức 
của hệ thống cấp bậc (hierarchy) tính năng và độ chính xác của mỗi thuộc tính  là như thế nào 
và nhóm các thuộc tính theo mô hình KPI.  

 
 

            Chú thích: Cần có MS Excel 97-03 hoặc cao hơn để chạy phiếu ghi điểm KPI này 
một cách chính xác. 

 
     Chú thích: Để có giải thích đầy đủ về sử dụng phiếu ghi điểm KPI này như thế 

nào, hãy tham khảo Bảng “Hướng dẫn” trong phiếu ghi điểm. Phiếu ghi điểm này có trong 
gói Khung khổ chất lượng dữ liệu phiên bản 3.0   

 

Cần chú ý rằng giá trị của mô hình này là nó cho phép tổ chức tập trung sự chú ý  vào các khu 

vực cụ thể có thể tồn tại, ví dụ, tổ chức có thể có độ chính xác 100% về một loại (nói dữ liệu 
thứ bậc (hierarchy data), bên cạnh đó lại có độ chính xác thấp về loại khác (ví dụ, kích thước 

& trọng lượng) như vậy  các công ty có thể dễ dàng xác định khu vực tập trung sai sót nhất và 

nỗ lực nâng cao ở những điểm  cụ thể.   
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5. Tiếp tục duy trì dữ liệu  
 

5.1.  Khung khổ để cải tiến tiếp tục  
 

Quản lý chất lượng dữ liệu là một hoạt động liên tục, hàng ngày. Đảm bảo chất lượng 

dữ liệu không kết thúc khi sản phẩm được giao cho các đối tác thương mại, do dữ liệu 

này được duy trì và cập nhật trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm. Vì vậy tổ chức phải 
có tầm nhìn về nhu cầu này để dữ liệu được duy trì không đổi và cam kết thực hành 

vững chắc về chất lượng dữ liệu góp phần quản lý chất lượng liên tục hiệu quả hơn.  
 

Do bản chất của nó, khu vực này rất phức tạp; Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu 

được mô tả trong Khung khổ chất lượng dữ liệu phiên bản 3.0 (phẩn 2) là thực hành cơ 
bản tốt nhất cho các quá trình duy trì dữ liệu, đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu ra.  

 
Thêm nữa tổ chức càng bám chặt vào các năng lực Hệ thống quản lý chất lượng dữ 

liệu mà Khung khổ chất lượng dữ liệu khuyến nghị thì càng có khả năng duy trì đầu ra 

dữ liệu chất lượng cao tối ưu hóa nguồn lực và phòng ngừa chi phí quá mức cho kiểm 

soát dữ liệu.  
 

Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu (DQMS) của Khung khổ chất lượng dữ liệu dựa 
trên hoạt động hàng ngày của các quá trình mấu chốt của tổ chức, một cơ chế quản lý 

được xác định rõ ràng cho các quá trình này, sự lôi kéo của những người tham gia và 
những người đóng góp, sự hợp tác với các đối tác thương mại, và các tài liệu rành 

mạch về tất cả các yếu tố này. 
 

Khi được áp dụng một cách nhất quán, các năng lực từ Khung khổ chất lượng dữ liệu 
cũng sẽ tạo ra một chu kỳ nội bộ cải tiến liên tục chúng sẽ tạo thuận lợi cho các quá 

trình nội bộ để tăng giá trị và xác định các cơ hội để cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng dữ liệu như là một phần của quá trình quản lý chất lượng dữ liệu. Điều này rất 
quan trọng để đảm bảo rằng Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu theo kịp các thách 

thức mới do sự thay đổi của thị trường mang lại.  
 

Là một thực hành tốt nhất mới được thiết lập và sự thuần thục hơn đã  đạt được liên 

quan đến duy trì dữ liệu liên tục, hướng dẫn này sẽ được mở rộng với các khuyến nghị 

chi tiết hơn để thành công trong duy trì lâu dài độ chính xác, sự phù hợp và tin cậy của 

dữ liệu. 

 
 

5.2.  Chu kỳ sống của thông tin sản phẩm  
 

Động lực của quản lý thông tin sản phẩm khác nhau trong mỗi giai đoạn của chu kỳ 
sống của sản phẩm: nói chung, thông tin sản phẩm có xu hướng thay đổi nhiều hơn 

trong giai đoạn đầu của chu kỳ sống, vì dữ liệu cần chấp nhận những thay đổi quy định 
kỹ thuật liên miên mà một sản phẩm nói chung phải trải qua trong giai đoạn giới thiệu 

sản phẩm/thử thị trường của nó. Sau đó, trong giai đoạn đầu của sự tăng trưởng của 

sản phẩm trên thị trường, dữ liệu không thay đổi thường xuyên do  các xúc tiến, nó có 
vẻ như là chung cho các giai đoạn này.  

 
Một khi sản phẩm đã ổn định trên thị trường, những thay đổi về thông tin cuối cùng sẽ 
trở nên ít thường xuyên hơn do ảnh hưởng của các khía cạnh thương mại luật pháp 

hơn là do chính quy định kỹ thuật của sản phẩm.  
 

Điều quan trọng là các tổ chức phải lưu tâm tới những sự khác nhau trong mức độ thay 

đổi của dữ liệu trong các giai đoạn này để có thể lập kế hoạch một cách hoàn hảo cho 

mỗi giai đoạn. Sự khác nhau này dẫn tới trọng điểm khác nhau trong mỗi giai đoạn, ví 
dụ, trong giai đoạn đầu của chu kỳ sống của sản phẩm, trọng điểm về kích thước có thể 

rõ ràng hơn, có khả năng cao hơn về thay đổi kích thước so với các giai đoạn sau (ổn 
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định hơn). 
 

Nhờ sự chín muồi của công nghiệp, các hướng dẫn áp dụng này rốt cục sẽ được mở 

rộng thêm cùng với các điểm cốt lõi liên quan đến các năng lực của Khung khổ chất 

lượng dữ liệu tới mỗi giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm.  
 
 

5.3.  Thực hành tốt nhất để duy trì dữ liệu theo thời gian  
 

Do sản phẩm trải qua chu kỳ sống của nó, các đối tác thương mại cần được thông báo 
và đồng bộ hóa các phiên bản khác nhau của thông tin sản phẩm. Cộng đồng người 

dùng GS1 đã cùng nhau xác định các thực hành tốt nhất cho quá trình này, nó có thể 

được sử dụng để tham chiếu cho công nghiệp. Những khuyến nghị này đã được tạo ra 
trong “Hướng dẫn áp dụng thương phẩm GDSN (GDSN  Trade  Item  Implementation  

Guide)  và chứa trong các phần sau đây: 
 

• Phần 11: Tương lai hóa (Futurisation) vật phẩm, nó chủ yếu mô tả quá trình thông 

báo (trước) những thay đổi dữ liệu chính của thương phẩm. 
 

Ngoài việc tương lai hóa vật phẩm, các công cụ phụ thêm cũng được giới thiệu để tạo 

thuận lợi cho thông tin sản phẩm sơ bộ (ví dụ, vật mẫu, hoặc đang trong nghiên cứu 

triển khai). Do các phần này và các chức năng đã được xây dựng, Hướng dẫn áp dụng 
thương phẩm GDSN sẽ được mở rộng thêm.  

 

Quan trọng: Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ tất cả người dùng quan tâm đến 

quản lý chu kỳ sống của thông tin hãy xem xét các phần đã đề cập ở trên của 

Hướng dẫn áp dụng thương phẩm GDSN.. 
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6. Các đề mục khác 
 

6.1.  Đọc phần 2 của Khung khổ chất lượng dữ liệu như thế nào  
 

Phần 2 (Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu - Data Quality Management System) của 
Khung khổ chất lượng dữ liệu chứa đựng mô tả tất cả các năng lực nó đi cùng với nhau 

để tạo thành Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu (DQMS) tốt trong một tổ chức.  
 

Phần này được viết ra và sắp xếp theo cách cho phép tất cả các năng lực có thể được 
chắt lọc và sử dụng một cách độc lập, theo các yêu cầu riêng của mỗi tổ chức. Vì vậy, 
cách tiếp cận lý tưởng đối với phần này là không cần phải đọc chúng một cách 
toàn bộ, mà nên lựa chọn các mẩu và các thành phần liên quan đến mỗi tổ chức!  

 
Phiếu ghi điểm tự đánh giá chứa trong Gói Khung khổ chất lượng dữ liệu phiên bản 3.0 
có thể được sử dụng như một “la bàn” để hướng dẫn tổ chức tới các năng lực phù hợp 
tình hình thực tế của họ.  

 
Các năng lực đã được sắp xếp theo “khu vực chức năng” ( ví dụ, bộ các đề mục đóng 

góp vào thực hiện các quá trình nào đó trong các tổ chức), cái đó giúp người dùng xác 

định hoàn cảnh trong đó một năng lực nào đó được thể hiện.   
 

Các khu vực chức năng, trong đó các năng lực đã được nhóm lại là: 
 
 

■     Các năng lực về mặt tổ chức xác định khả năng hoạt động của tổ chức 

 
■     Các chính sách và các tiêu chuẩn cần để quản lý và tham chiếu 

 
■     Các quá trình công việc  dẫn dắt hoạt động hàng ngày 

 
■     Các năng lực của các hệ thống cần để hỗ trợ công việc 

 

 
Trong mỗi khu vực công việc, các năng lực lại được tách ra nhỏ hơn thành các loại nội 

dung/hoạt động khác nhau, nó xác định các hoạt động này liệu có liên quan hay không 

đến các hoạt động kế hoạch, lập tài liệu, thực hành hoặc kiểm soát/theo dõi. Tổ hợp 
khu vực chức năng và loại hoạt động cung cấp một hoàn cảnh trong đó một hoạt động 

phải được hiểu rõ và được giải thích (xem hình dưới đây).  
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Chú thích Hình vẽ trên 
      

  Các khu vực chức năng        
Các năng lực của tổ chức 
Các chính sách và tiêu chuẩn 
Các công việc và quá trình 
Các năng lực của hệ thống  

 
 

Các loại hoạt động 
Kế hoạch 
Tài liệu 
Thực hiện 
Kiểm soát 

 
 

Các năng lực cá nhân 
 

 

 
 
 

Bảng dưới đây tóm tắt các năng lực chứa trong mỗi tổ hợp loại hoạt động/khu vực chức 

năng: 
 
 
 

 



 
 

Khung khổ chất  lượng dữ liệu GS1 Phiên bản 3.0 

Tháng 10 2010 Phát hành lần 2 Bản quyền toàn bộ nội dung © GS1 2010 Trang 27    

 

 

  

  Các năng          lực tổ 
chức 

 

Các chính sách &  
  tiêu chuẩn 

 

Quá trình công việc 

 

Các năng lực hệ thống 

 
 

 
  Kế        
hoạch 

 
 

Trách nhiệm bảo trợ 
điều hành – Nhiệm vụ 
& Tầm nhìn; Ban lãnh 
đạo có trách nhiệm; 
các vai trò của nhân 
viên & bộ kỹ năng; 
Người chủ dữ liệu; 
Văn phòng quản trị dữ 
liệu. 

 

Nhiệm vụ & tầm nhìn; Mục 
tiêu & mục đích; Các 
nguyên tắc chỉ đạo ; Đo kết 
quả; Kế hoạch hành động; 
Quản lý chính sách & tiêu 
chuẩn 

 

Nhập dữ liệu ban đầu & 
thiết lập; Duy trì dữ liệu 
đang sảy ra; Các quá 
trình liên quan đến chu 
kỳ sống của thông tin 

 
Kho chứa dữ liệu đã 
thống nhất; Thiết kế & 
cấu trúc, Dòng chảy công 
việc, Giao diện người 
dùng;  Xác nhận dữ liệu; 
An njnh, Kiểm soát đánh 
giá; Lịch sử soát xét /thay 
đổi; 

Công bố bên ngoài; Công 
bố nội bộ 

 

 

 

 

  Tài liệu 

 

 

 

Cấu trúc tổ chức 
quản trị; Các vai trò 
& trách nhiệm; Các 
mục đích nhân sự; 
Sắp xếp báo cáo 

 

Nhiệm vụ, mục tiêu, nguyên 
tắc và đo kết quả, mô hình 
quản trị, quá trình ra quyết 
định,; xác định dữ liệu & tiêu 
chuẩn, Chính sách sử dụng 
& an ninh; Các thủ tục kiểm 
toán; Các tiêu chuẩn tài liệu; 
Quản lý rủi ro; Chính sách 
về ý kiến phản hồi của khách 
hàng 

 

 

 

Các thủ tục hoạt động; 
Các biểu đồ dòng chảy 
quá trình; Hướng dấn 
công việc; Đo lường tính 
năng 

 

 

 
 

Các yêu cầu hệ thống; 
Các thủ tục hoạt động; 
Các đo lường tính năng 

 

 
 Thực hiện 

 
 

Giáo dục & kiến 
thức; Thông báo 
nội bộ; Đào tạo 

 

Giáo dục & kiến thức ; Quản 
lý tài liệu; Quản lý tiêu chuẩn 
& chính sách; Quản lý công 
bố dữ liệu; Đào tạo; Giải 
quyết ý kiến phản hồi của 
khách hàng 

 

Giáo dục & kiến thức ; 
Quản lý tính năng; Quản 
lý quá trình;Quản lý thay 
đổi 

 

 

*Xem chú thích phần  
2.4.3 

 
 

 
 

 

  Theo dõi 

 
 

 
 

 

Soát xét năng lực 
tổ chức; Soát xét 
mục đích cá nhân 

 
 

 

 

 

Soát xét các tiêu chuẩn & 
chính sách 

 

Kiểm soát dòng chảy 
công việc; Xác nhận hệ 
thống ; Báo cáo tính 
năng về mức dịch vụ; 
Báo cáo tính năng về 
chất lượng dữ liệu ; 
Phản hồi của nội bộ & 
bên ngoài; Kiểm toán 
phù hợp quá trình; đo 
lường sản phẩm; Soát 
xét & báo cáo kết quả 
kiểm toán; Theo dõi tác 
động của dữ liệu sai sót 

 
 

 
 

 

Báo cáo tính năng 
về mức dịch vụ 

 

 

Sử dụng bảng này để tham chiếu, người dùng Khung khổ chất lượng dữ liệu có thể xác định vị 

trí tất cả các năng lực một cách đúng đắn, ví dụ, năng lực “vai trò và bộ kỹ năng của nhân viên” 
trong Các năng lực tổ chức/kế hoạch tham chiếu tới định nghĩa các vai trò và kỹ năng cần thiết 

trong khi đó năng lực “Vai trò và trách nhiệm”dưới Các năng lực tổ chức và tài liệu tham chiếu 
tới tài liệu và hồ sơ chính thức của cùng các vai trò đó một khi chúng đã được xác định.  

 

 

Để làm rõ hơn về ý nghĩa của mỗi năng lực riêng rẽ, Khung khổ chất lượng dữ liệu đã được 

viết theo cách nêu chi tiết ý nghĩa của mỗi năng lực. Tất cả các năng lực đã được kê ra theo 

cùng một dạng, nó bao gồm những thành phần sau đây: 
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Tên năng lực 
 

 .  Vai trò và trách nhiệm 

“Cái gì” giải thích ý nghĩa của năng 
lực 

 
 
-----> 

 Cái gì:  Đảm bảo tất cả các vai trò và 
trách nhiệm của nhân viên trong quá 
trình ở thời điểm lập kế hoạch là được 
lập thành tài liệu một cách hoàn chỉnh và 
có sẵn trong tổ chức. 
 

“Tại sao “ lý do căn bản về năng lực 
đó 

 
 
-----> 

 Tại sao: Lập tài liệu các vai trò và trách 
nhiệm là cần thiết để xác định năng lực 
của nhân viên điều hành, nó cho phép 
đánh giá tốt hơn tính năng đồng thời giúp 
tổ chức cung cấp cho họ những công cụ 
và kỹ năng cần thiết. 

Các khuyến nghị và gợi ý để áp dụng 
năng lực này 

 
-----> 

 Khuyến nghị:  Đảm bảo rằng các vai trò 
và trách nhiệm là phù hợp với mô hình 
quản trị. 

 
Các ví dụ thực tế  

-----> 
 Ví dụ: Bản mô tả các trách nhiệm quản lý 

được lập thành tài liệu 

Các câu hỏi từ bảng câu hỏi tự đánh 
giá liên quan trực tiếp đến năng lực 
này 

 
-----> 

 Câu hỏi: 
o Tổ chức đã xác định các vai trò 

và trách nhiệm quản lý chất 
lượng dữ liệu chưa ? (2.1.1) 

 
 

     Chú thích:   Các năng lực này không phải là bắt buộc và có thể được chấp nhận 

tùy theo hoàn cảnh cụ thể của tổ chức áp dụng chúng, nó chỉ đơn giản xác định 
hoàn cảnh cho các hành động được áp dụng. Dạng thực sự của việc áp dụng này 
sẽ được tổ chức áp dụng chúng quyết định.  

 
 

6.2.  Khung khổ chất lượng dữ liệu có quy định cho một vai 
trò cụ thể trong dây chuyền cung cấp không?  

 
Câu trả lời  ngắn gọn : không. 

 
Khung khổ chất lượng dữ liệu đã được viết ra như một giải pháp trung tính về ngành, 

công nghiệp và vai trò trong dây chuyền cung cấp. Việc áp dụng nó không giới hạn ở 
một vai trò, một ngành hoặc một hoạt động nào trong dây chuyền cung cấp.  

 
Nhưng, người ta công nhận rằng, một năng lực nào đó của Hệ thống quản lý chất 

lượng dữ liệu của Khung khổ chất lượng dữ liệu sẽ không áp dụng cho mọi tổ chức; do 

đó nếu có một năng lực nào đó không phù hợp với các quá trình hoặc hoàn cảnh của tổ 

chức của bạn thì bạn có thể bỏ qua nó.   
 

Kết quả cuối cùng sẽ là khi áp dụng, các năng lực trong Khung khổ chất lượng dữ liệu 
mà áp dụng cho một tổ chức sẽ làm như sau: 

 
• Đối với các nhà cung cấp thông tin: Nó sẽ đảm bảo có các bước cần thiết để 

đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu do tổ chức phát ra là tin cậy và chính xác và rằng 

tất cả các thay đổi và sửa đổi được thực hiện đúng và được thông báo một cách 

rõ ràng. 
 



 
 

Khung khổ chất  lượng dữ liệu GS1 Phiên bản 3.0 

Tháng 10 2010 Phát hành lần 2 Bản quyền toàn bộ nội dung © GS1 2010 Trang 29    

 

 

• Đối với các nhà nhận thông tin:  Các năng lực này sẽ đảm bảo rằng tính toàn 

vẹn (chính trực) của mọi thông tin nhận được từ các đối tác thương mại được bảo 

tồn và rằng thông tin được sử dụng theo cách nguồn dữ liệu (nhà cung cấp thông 

tin) đã dự định.. 
 

     Chú thích:  Các vai trò này  (nhà cung cấp thông tin và nhà nhận thông tin)  có thể 

được đóng bởi tất cả các loại tổ chức tùy theo ngành và hoàn cảnh cụ thể, ví dụ, 

nhà cung cấp có thể đồng thời là nhà cung cấp thông tin và nhà nhận thông tin 
cùng lúc, nhà chế tạo có thể là nhà nhận thông tin từ một dòng chảy ngược, v.v.... 

Bất kể tổ chức thực hiện vai trò nào, các năng lực để đảm bảo áp dụng cho mỗi 

vai trò đều như nhau, không phụ thuộc tổ chức và ngành.  

Để xác định năng lực nào áp dụng cho công ty của bạn (dựa trên các vai trò của nó) 
trong dây chuyền cung cấp, cần phải sử dụng Phiếu ghi điểm tự đánh giá. Sử dụng 

phiếu ghi điểm này tổ chức có thể điền vào Bảng các câu hỏi và có được sự trình bày 
rõ ràng các năng lực mà ở đó có các cơ hội cải tiến, bất kể vai trò của nó trong dây 

chuyền cung cấp. 
 

Phiếu ghi điểm tự đánh giá có thể được sử dụng theo các bước sau đây: 
 

• Bước 1: Dùng phiếu ghi điểm tiến hành tự đánh giá. 
 

• Bước 2: Xem xét các kết quả trên ma-trận năng lực của phiếu ghi điểm 
 

• Bước 3: Tập trung vào các khu vực chú ý 
 
 

6.2.1.  Bước 1: Dùng phiếu ghi điểm tiến hành tự đánh giá 
 

Thực hiện tự đánh giá dựa trên quá trình khuyến nghị được mô tả trong Hướng dẫn áp 

dụng này và dùng phiếu ghi điểm tự đánh giá để ghi lại các kết quả và tính điểm tự 
đánh giá. Khuyến nghị mạnh mẽ rằng sử dụng thủ tục và thực hành tốt nhất để thực 

hiện tự đánh giá chứa trong  Phần 3 của tài liệu này. 
 

Quan trọng:.Tại bước này, điều quan trọng là hãy để trắng các câu hỏi mà không áp 

dụng cho công việc của bạn và chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến các quá trình 

của tổ chức bạn.  

 
 
 

6.2.2.  Bước 2: Xem xét các kết quả trên ma-trận năng lực của phiếu 
ghi điểm 

 
Dải cuối cùng trên phiếu ghi điểm chứa một ma-trận tương tự như ma-trận chứa trong 

Phần 6.1  của hướng dẫn này, nhưng cạnh mỗi năng lực riêng, phiếu ghi điểm tự đánh 
giá  có đặt chỉ số thể hiện tình trạng của năng lực cụ thể này dựa trên câu trả lời đã 

được cung cấp.  
 

• Dấu xanh (green mark) nghĩa là năng lực đã được thiết lập tốt (well established) 
 

• Dấu vàng (yellow mark) nghĩa là  năng lực này có một số thiếu sót và có thể chưa 

làm việc. 
 

• Dấu đỏ (red mark) nghĩa là tổ chức có những điểm yếu quan trọng  về năng lực này 
 

Bằng hệ thống này, ma-trâṇ sẽ cung cấp một sơ đồ có thể thấy bằng mắt, nó chỉ ra các 
vấn đề tập trung ở đâu xuyên suốt các quá trình của tổ chức.  
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6.2.3.  Bước 3: Tập trung vào các khu vực chú ý 
 

Để xác định mối quan tâm chính và các cơ hội bày ra trong các quá trình của tổ chức 

bạn, đơn giản là tìm chỗ tập trung cao nhất dấu vàng và đỏ nó chỉ các khu vực mà tổ 
chức chưa nhận thức rõ tiềm năng đầy đủ của nó. Các năng lực màu vàng và đỏ này 

cung cấp cho bạn một bản đồ chỉ dẫn khởi đầu để hành động và cải tiến thêm nữa.   

 
 

6.3.  Tôi phải áp dụng các năng lực của Khung khổ chất 
lượng dữ liệu theo thứ tự nào  

 
Thứ tự áp dụng các năng lực của Khung khổ chất lượng dữ liệu là khác nhau tùy theo 

sự ưu tiên, các nhu cầu và tình trạng của mỗi công ty dùng chúng.  
 

Nhưng nói chung, có thể nói rằng, với kế hoạch áp dụng chung, thứ tự các năng lực sẽ 

được áp dụng/tiếp cận là: 

 

Giai đoạn  1 
 

•  Các năng lực tổ chức/Kế hoạch 
 

•  Các năng lực tổ chức/Tài liệu 
 

•  Các chính sách & Các tiêu chuẩn/Kế hoạch 
 

•  Các chính sách & Các tiêu chuẩn/Tài liệu 
 

Giai đoạn  2 
 

•  Các năng lực tổ chức/Thực hiện 
 

•  Các chính sách & Các tiêu chuẩn/Thực hiện 
 

Giai đoạn  3 
 

•  Quá trình công việc/Kế hoạch 
 

•  Quá trình công việc/Tài liệu 
 

•  Các năng lực hệ thống/Kế hoạch 
 

•  Các năng lực hệ thống /Tài liệu 

 
Giai đoạn 4 

 
•  Quá trình công việc/Thực hiện 

 
•  Các năng lực hệ thống/Thực hiện 

 
Giai đoạn  5 

 
•  Các năng lực tổ chức/Theo dõi giám sát (monitor) 

 
•  Các chính sách & Các tiêu chuẩn/Theo dõi giám sát (monitor) 

 
•  Quá trình công việc/Theo dõi giám sát (monitor) 

 
•  Các năng lực hệ thống/Theo dõi  giám sát (monitor) 
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Ma-trận sau đây cho thấy, bằng biểu đồ, thứ tự các hoạt động sẽ phải được tiếp cận: 

 
  

Các năng          
lực tổ chức  

 
Các chính sách &  
tiêu chuẩn  

 
Quá trình công việc  

 
Các năng lực hệ 

thống  

 

 

 

 

Kế        
hoạch  

 

 

Trách nhiệm bảo trợ 

điều hành – Nhiệm vụ 

& Tầm nhìn; Ban lãnh 

đạo có trách nhiệm; 

các vai trò của nhân 

viên & bộ kỹ năng; 

Người chủ dữ liệu; 

Văn phòng quản trị dữ 

liệu. 

 

 

Nhiệm vụ & tầm nhìn; 

Mục tiêu & mục đích; 

Các nguyên tắc chỉ đạo; 

Đo kết quả; Kế hoạch 

hành động; Quản lý 

chính sách & tiêu chuẩn  

 

 

Nhập dữ liệu ban đầu & 

thiết lập; Duy trì dữ liệu 

đang sảy ra; Các quá 

trình liên quan đến chu 

kỳ sống của thông tin  

 
Kho chứa dữ liệu đã thống 
nhất; Thiết kế & cấu trúc, 
Dòng chảy công việc, Giao 
diện người dùng;  Xác 
nhận dữ liệu; An ninh, 
Kiểm soát đánh giá; Lịch 
sử soát xét /thay đổi; 
Công bố bên ngoài; 

Công bố nội bộ 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu 

 

 

 

 

 

Cấu trúc tổ chức quản 

trị; Các vai trò & trách 

nhiệm; Các mục đích 

nhân sự; Sắp xếp báo 

cáo  

 
Nhiệm vụ, mục tiêu, 

nguyên tắc và đo kết 

quả, mô hình quản trị, 

quá trình ra quyết định,; 

xác định dữ liệu & tiêu 

chuẩn, Chính sách sử 

dụng & an ninh; Các thủ 

tục kiểm toán; Các tiêu 

chuẩn tài liệu; Quản lý 

rủi ro; Chính sách về ý 

kiến phản hồi của khách 

hàng 

 

 

 

 

Các thủ tục hoạt động; 

Các biểu đồ dòng chảy 

quá trình; Hướng dấn 

công việc; Đo lường tính 

năng  

 
 

 

 

 

 

Các yêu cầu hệ thống; 

Các thủ tục hoạt động; 

Các đo lường tính năng  

 

 

 

 
Thực hiện 

 

 

 

Giáo dục & kiến 

thức; Thông báo nội 

bộ; Đào tạo  

 
Giáo dục & kiến thức ; 

Quản lý tài liệu; Quản 

lý tiêu chuẩn & chính 

sách; Quản lý công bố 

dữ liệu; Đào tạo; Giải 

quyết ý kiến phản hồi 

của khách hàng  

 

Giáo dục & kiến 

thức ; Quản lý tính 

năng; Quản lý quá 

trình;Quản lý thay 

đổi  

 

 

 

 

*Xem chú thích phần  2.4.3 

 

 

 

 

 

 

 
Theo dõi giám 
sat (Monitor) 

 

 

 

 

 

 

Soát xét năng lực tổ 

chức; Soát xét mục 

đích cá nhân  

 

 

 

 

 

 

Soát xét các tiêu 

chuẩn & chính sách  

 
Kiểm soát dòng chảy 

công việc; Xác nhận hệ 

thống ; Báo cáo tính năng 

về mức dịch vụ; Báo cáo 

tính năng về chất lượng 

dữ liệu ; Phản hồi của nội 

bộ & bên ngoài; Kiểm 

toán phù hợp quá trình; 

đo lường sản phẩm; Soát 

xét & báo cáo kết quả 

kiểm toán; Theo dõi tác 

động của dữ liệu sai sót 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tính năng về 

mức dịch vụ  

 
Chìa khóa:  

• Xanh lá cây nhạt:  Giai đoạn 1 

• Xanh lá cây đậm:  Giai đoạn 2 

• Đỏ:  Giai đoạn 3 

• Vàng:  Giai đoạn 4 

• Xanh:  Giai đoạn 5 

 


