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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.  Các lợi ích của dữ liệu chất lượng tốt 
 

Dữ liệu chất lượng tốt là nền tảng của hợp tác thương mại. Dữ liệu chất lượng tốt được xác định là một 
trạng thái đạt được khi mà dữ liệu phù hợp với tất cả  5 nguyên tắc sau đây: 
 

 
 

Chú thích 
Đầy đủ => Tất cả các giá trị cần thiết được ghi lại bằng phương tiện điện tử 

Dựa trên tiêu chuẩn => Dữ liệu phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp 

Nhất quán => Các giá trị dữ liệu được sắp xếp xuyên suốt các hệ thống 

Chính xác => Các giá trị dữ liệu đúng, tại đúng lúc (right, at the right time) 

Dán tem thời gian => Giá trị khung thời gian  của dữ liệu là rõ ràng 

 
Nguồn: GCI/ báo cáo “Sắp xếp dữ liệu nội bộ” tháng 5-2004 

 

 
Quan trọng: Đôi khi các từ “chất lượng dữ liệu” (Data quality) và “Tính chính xác của dữ liệu” 
(Data Accuracy) được sử dụng sai như là những từ cùng nghĩa, người dùng tài liệu này cần luôn 
luôn lưu ý rằng “Chất lượng dữ liệu” nói về một số nguyên tắc đang được áp dụng, trong khi đó thì 
“Độ chính xác dữ liệu” chủ yếu nói về yếu tố mô tả chính xác các đặc tính của các thương phẩm.   

 
Bằng cách nâng cao chất lượng dữ liệu suốt từ đầu đến cuối dây chuyền cung cấp toàn cầu, các đối tác 
thương mại sẽ giảm chi phí, nâng cao năng suất và đẩy nhanh tốc độ sản phẩm tới thị trường, ví dụ, 
thông tin chính xác hơn về trọng lượng và kích thước sản phẩm sẽ góp phần tận dụng tải trọng, giảm 
thiểu nhu cầu đo nhiều lần của cùng một sản phẩm trong dây chuyền cung cấp và giảm bớt nguồn lực 
cần thiết để làm lại (re-work planogrammes).  

 

Các nhà cung cấp dữ liệu có trách nhiệm định kỳ đồng bộ hóa dữ liệu chất lượng tốt và đến lượt, người 
nhận dữ liệu phải có các quá trình và thủ tục nội bộ để bảo vệ tính nguyên vẹn (integrity) của dữ liệu, họ 
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đồng bộ hóa với các đối tác thương mại của họ. Ví dụ, dữ liệu đơn hàng gửi cho nhà cung cấp phải 
được nhất quán với dữ liệu nhận được thông qua Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (GDSN). 
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1.2.  Khái quát về Khung khổ chất lượng dữ liệu 
 

 

1.2.1.  Khung khổ chất lượng dữ liệu 
 

Khung khổ chất lượng dữ liệu được xây dựng như một giải pháp tiêu chuẩn, trung tính (giữa các ngành) 
tự nguyện, nó tạo thuận lợi cho việc hợp tác giữa các đối tác thương mại nhằm mục đích đạt được lợi 
ích của dữ liệu chất lượng tốt  bất kể cỡ, vai trò và hoạt động của họ. Khung khổ chất lượng dữ liệu dựa 
trên giao thức công nghiệp chất lượng dữ liệu, nó bao gồm i) một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu để 
xác nhận giá trị tính hiệu quả và có sẵn của các quá trình quản lý dữ liệu mấu chốt và ii) một thủ tục kiểm 
tra để xác nhận giá trị vật chất các thuộc tính của sản phẩm. 
Giao thức này đã được bao gồm trong khung khổ chất lượng dữ liệu cùng với các yếu tố khác để mở 
rộng hơn nữa phaṃ vi trong đó các đối tác thương mại có thể hợp tác để hiện thực hóa các lợi ích của 
dữ liệu chất lượng tốt.  
Hiện nay khung khổ này chứa các thành phần sau đây: 

 

1.   Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu (Data Quality Management System-DQMS): Cung cấp 
đường hướng cho các tổ chức để thiết lập, áp dụng, duy trì và nâng cao một loạt các quá trình và 
hoạt động liên quan đến quản lý thông tin và chất lượng dữ liệu của đầu ra dữ liệu chính của họ. Hệ 
thống quản lý chất lượng dữ liệu này là quan trọng về trung hạn và dài hạn đối với sự vững chắc của 
chất lượng dữ liệu cao trong suốt dây chuyền cung cấp toàn cầu. Hệ thống này tập trung vào sự có 
mặt của các quá trình công việc nội bộ, các thủ tục và chuẩn cứ tińh năng thông dụng. 

  

2.    Các công cụ tự đánh giá: Cung cấp cho các tổ chức các công cụ để thực hiện tự đánh giá dựa trên 
những yếu tố mấu chốt của Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu nhằm phát hiện các cơ hội để cải 
tiến quản lý chất lượng dữ liệu. Thủ tục tự đánh giá có thể được dùng như một công cụ phân tích lỗ 
hổng (gap analysis) để thấy và dành ưu tiên các khu vực mà tổ chức có thể thực hiện các cải tiến.  

 

3.  Thủ tục kiểm tra sản phẩm: Xác định một cách tiếp cận tiêu chuẩn để kiểm tra các đặc tính của 

thương phẩm và so sánh với các dữ liệu chính của nó. Các tiêu chuẩn GS1 được tham chiếu trong 
các thủ tục kiểm tra này chẳng hạn Các quy tắc đo bao bì GDSN của GS1, Từ điển dữ liệu toàn cầu  
(GDD) v.v...  

 

4.    Tài liệu tham chiếu: Các phụ lục chỉ ra các tài liệu bên ngoài hoặc mở rộng về các thông tin được 

cung cấp về các phần trước.  

 

       Chú thích: Ngoài các yếu tố mô tả trên, các công cụ tham chiếu và áp dụng phụ thêm đã 
có sẵn để hỗ trợ việc sử dụng và ứng dụng Khung khổ chất lượng dữ liệu. Hãy tham chiếu  
Hướng dẫn áp dụng khung khổ chất lượng dữ liệu v3.0 (Data Quality Framework 
Implementation Guides v3.0) để có thêm thông tin sử dụng các công cụ này như thế nào.  

 

 

1.2.2.  Nội dung 
 

Thực hành tốt nhất do Khung khổ chất lượng dữ liệu khuyến nghị có thể đẩy mạnh mọi quá trình quản lý 
dữ liệu, cần nhấn mạnh rằng Khung khổ chất lượng dữ liệu được xây dựng chủ yếu nhằm vào dữ liệu 
chính của sản phẩm. Trong tương lai, Khung khổ chất lượng dữ liệu có thể được mở rộng ra để bao phủ 
những lĩnh vực cụ thể rộng hơn như dữ liệu về đối tác, địa điểm, dữ liệu khách hàng v.v... 

 

Cũng như vậy, Khung khổ chất lượng dữ liệu là một giải pháp trung tính (sector-neutral) không thiên vị 
ngành nào, nhưng phần lớn các áp dụng của Khung khổ chất lượng dữ liệu đã xảy ra chủ yếu ở các dây 
chuyền cung cấp bán lẻ hàng tiêu dùng di chuyển nhanh. 

 

 

1.2.3.  Quản trị  
 

GS1 đã được giao phó cương vị quản lý chung  Khung khổ chất lượng dữ liệu và các bộ phận của nó, 
Ủy ban chỉ đaọ chất lượng dữ liệu đã được thành lập để xác định thêm việc hỗ trợ như thế nào cho việc 
quản lý chung Khung khổ chất lượng dữ liệu, bao gồm các chương trình để áp dụng và chấp nhận nó.  

 

GS1 sẽ hỗ trợ cương vị quản lý chung và quản lý (overall stewardship and management) của Khung khổ 
chất lượng dữ liệu, bao gồm các chương trình để áp dụng Khung khổ này thông qua các thủ tục chứng 
nhận/đánh giá và tự đánh giá.  
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1.2.4.  Các nguyên tắc chỉ đạo  
 

Trong khi xây dựng Khung khổ chất lượng dữ liệu, các nguyên tắc chỉ đạo sau đây được tôn trọng để 
đảm bảo duy trì công cụ trung tính (neutral), hài hòa để quản lý chất lượng dữ liệu. Các nguyên tắc của 
Khung khổ chất lượng dữ liệu đó là : 

 

1.    Dựa trên các nhu cầu của người dùng (ví dụ, các nhà cung cấp và những người nhận dữ liệu) 
 

2.    Tự nguyện, giống như tất cả các tiêu chuẩn của GS1, được khuyến khích trong cộng đồng Mạng đồng 

bộ hóa dữ liệu toàn cầu (GDSN).  
 

3.    Được áp dụng dựa trên các yêu cầu của một quan hệ đối tác thương mại nào đó   
 

4.   Sự đồng bộ trong cấu trúc và ứng dụng tiềm năng, điều này cung cấp một áp dụng mềm dẻo theo các 
yêu cầu của các đối tác thương mại.   

 

5.    Giảm thiểu các chi phí quản lý và áp dụng cùng các chi phí phụ khác cho dây chuyền cung cấp toàn 
cầu và tạo điều kiện mang lại lợi ích cho tất cả các đối tác dây chuyền cung cấp.  

 

6.    Bổ sung cho và liên quan tới các thay đổi của các tiêu chuẩn GS1.  
 

7.    Dựa trên giao thức công nghiệp chất lượng dữ liệu được tạo thành bởi hai thành phần: i) kiểm tra 
(inspection) các đặc tính sản phẩm và ii) thủ tục quản lý chất lượng dữ liệu để xác nhận tính hợp lệ 
của việc có sẵn và tính hiệu quả của các quá trình công việc quản lý chất lượng dữ liệu mấu chốt.  

 

8.   Thành phần kiểm tra này xác định cách tiếp cận tiêu chuẩn để kiểm tra sản phẩm (ví dụ, sử dụng các 

thước đo GS1, kiểm tra các thuộc tính chung, sử dụng cỡ mẫu chung và các dung sai bao bì trung 
bình GS1). Nó đã được tính toán cho các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.    

 

9.    Khung khổ chất lượng dữ liệu cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức trong việc thành lập, lập thành 
tài liệu, áp dụng, quản lý, duy trì và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu của họ. 

 

10.  Tạo điều kiện để các đối tác thương mại lựa chọn cách tiếp cận của họ để áp dụng và/hoặc làm theo     

các khuyến nghị và các yêu cầu của Khung khổ chất lượng dữ liệu.  
 

11.  Dựa trên một hệ thống mở, do đó các đối tượng có thể cung cấp dịch vụ kiểm tra sản phẩm và đánh 
giá phù hợp dựa trên tài liệu Khung khổ chất lượng dữ liệu. 

 

12. Mở cho mọi thực thể kinh doanh áp dụng tài liệu bao gồm cả các nhà cung cấp giải pháp – các ứng 
dụng rộng rãi được khuyến khích. Nhưng việc chứng nhận một cách chính thức thì không được cung 
cấp bởi các tổ chức chưa được đánh giá.    

 

13.  Được soát xét lại một cách thường xuyên 
 

14. Bao gồm cả việc quản trị đang tiến hành để cung cấp cho các cấp quản lý về sự phát triển tài liệu này 

trong tương lai và mọi chương trình để chấp nhận chúng.  
 

15.  Dựa trên nguyên tắc nhà sản xuất sở hữu và chịu trách nhiệm về dữ liệu họ đồng bộ hóa thông qua 
“Bể dữ liệu nội địa” (Home Data Pool ) của họ, và họ không chấp nhận bất kỳ một cập nhật nào của 
bên thứ ba trong khu vực công cộng (mà không có ý kiến của họ) 

 

Sự phát triển trong tương lai của khung khổ này sẽ tiếp tục tôn trọng những nguyên tắc chỉ đạo trên đây. 
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2. Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu 
 

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 cho việc sản xuất dữ liệu chất lượng tốt. 

 

DQMS là một sự nâng cao tự nhiên của các quá trình quản lý dữ liệu mà công ty trong ngành công 
nghiệp đó đã xây dựng và áp dụng nội bộ để quản lý thông tin sản phẩm của họ.  

 

Do bản chất của nó, một DQMS bao gồm một phạm vi rộng các lĩnh vực và hoạt động và nó hỗ trợ việc 
gom các yếu tố chức năng khác nhau của tổ chức vào một dòng chảy làm việc đồng bộ đơn giản. Nhưng 
điều đó cũng có nghĩa rằng có rất nhiều cách trong đó một DGMS có thể được thiết lập trong các công ty 
và có vô số các “điểm bắt đầu” (starting points) cho công việc này.  

 

Các công ty mong muốn bắt đầu DQMS (hoặc soát xét hiện trạng của họ) được khuyến khích phân định 
các ưu tiên và các cơ hội với các đối tác thương mại của họ để tập trung một cách thỏa đáng vào các 
khu vực mang lại lợi ích lớn nhất. 

 

     Chú thích: Để phát hiện các cơ hội và năng lực đầu tiên, cần thực hiện một tự đánh giá có tính 
khám phá, nó có thể hỗ trợ tìm ra các khu vực phải lưu ý chung. Để có thêm thông tin về các thủ 
tục và các câu hỏi về tự đánh giá, hãy tham khảo Chương 3 “Tự đánh giá” (section 3 “Self-
Assessment”). 

 
Hiểu rõ sự quan trọng của các thông số tham chiếu đã tiêu chuẩn hóa về “tối ưu”, ngành công nghiệp này 
đã thiết kế những phiên bản đầu tiên của Khung khổ chất lượng dữ liệu như là một bộ sưu tập thực hành 
tốt nhất và các hành vi mong muốn đóng góp vào việc tạo lập một DQMS. Danh mục những thực hành 
khuyến nghị này gọi là “Yêu cầu hệ thống chất lượng dữ liệu”, nó là một trong những bộ phận chủ yếu 
mà phần còn lại của Khung khổ chất lượng dữ liệu được xây dựng dựa vào đó. 

 

     Chú thích:  Bản gốc Các yêu cầu quản lý chất lượng dữ liệu có thể tìm được để tham chiếu  trong 
tài liệu này để định hướng các dịch vụ thử nghiệm dựa vào Khung khổ chất lượng dữ liệu này.  

 
Để giúp các tổ chức tìm ra tất cả các yếu tố tương tác trong hoàn cảnh của một DQMS, các phần sau 
đây đã được tạo ra như một “la bàn” có thể chỉ cho các tổ chức những khu vực mấu chốt trong các tổ 
chức đó mà các khuyến nghị DQMS đã nói đóng một vai trò có ý nghĩa trong việc nâng cao tính năng 
của tổ chức liên quan đến chất lượng thông tin sản phẩm của nó.  

 

Các phần sau đây được sắp xếp vào các khu vực chức năng mà các loại hoạt động khác nhau đã được 
xác định cho nó. 

 

Các khu vực chức năng đó 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 một khu vực chức năng lại này có bốn loại hoạt động chính mà ở đó  Các yêu cầu hệ thống 
quản lý chất lượng dữ liệu đã khuyến nghị đóng một vai trò và phải được xem xét như là một phần của 
phương pháp tiếp cận của một tổ chức. Những loại hoạt động đó là : 

 

■  Kế hoạch.  Tham chiếu tất cả các hoạt động liên quan để xác định  một chiến lược và cách tiếp cận 
dùng để xây dựng các cơ hội mà một tổ chức mong muốn theo đuổi. Tất cả các hoạt động trong 
phần này giúp tổ chức lập kế hoạch cho con đường để đạt được mục tiêu đối nội và đối ngoại của tổ 
chức  
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■  Tài liệu. Các hoạt động chứa trong đó giải quyết các vấn đề các thủ tục và các quá trình thực hiện 
hoạt động hàng ngày của tổ chức. Các năng lực này giúp xây dựng một khung cảnh rõ ràng xung 
quanh phương pháp mà trong đó các hoạt động của một tổ chức đã được xác định và duy trì để hoạt 
động hoàn hảo. 

 

■  Thực hiện. Các hoạt động này xem xét  việc thực hiện thực tế các quá trình trong tổ chức và các 
khu vực chú ý  cần được xem xét để hỗ trợ tính thống nhất trong hoàn thành các nhiệm vụ bởi các 
khu vực khác nhau.  

 

■  Kiểm soát. Liên quan đến việc  kiểm soát và đo liên tục các kết quả và tác động của các hành động 
do tổ chức tiến hành. Cũng hỗ trợ việc đánh giá khả năng cải tiến tiếp theo.  

 

 
Các tổ chức dùng tài liệu này được khuyến nghị dùng tập hợp các khu vực chức năng và các loại hoạt 
động để dễ dàng định vị được các năng lực cụ thể trong đó việc áp dụng Thực hành tốt nhất đã được 
Khung khổ chất lượng dữ liệu khuyến nghị là rất quan trọng để có đầu ra dữ liệu chất lượng cao. . 
 

 

 
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 
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Chú thích: Hãy tham chiếu “Hướng dẫn áp dụng Khung khổ chất lượng dữ liệu 2010” để biết 
chi tiết hơn trong sử dụng và áp dụng các phần dưới đây. 

 
Quan trọng:  Cần nhớ rằng hướng dẫn này dự định để áp dụng trong nhiều ngành và nhiều loại 
tổ chức khác nhau cho nên nó chỉ được sử dụng đơn thuần để tham chiếu và không mô tả một 
ứng dụng cụ thể nào.  

 
Quan trọng: Rút cục thì, áp dụng bất kỳ một khu vực nào là tùy thuộc vào những nhu cầu cụ thể 
của mối quan hệ cụ thể giữa hai đối tác. Mọi hoạt động phải được ưu tiên dựa vào hoàn cảnh cụ 
thể của các tổ chức thực hiện nó.
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Ma-trận  dưới đây cho thấy khái quát các năng lực của hệ thống  quản lý chất lượng dữ liệu được tổ chức bởi khu vực chức năng và loại 
hoạt động:  

 

  

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 thanh tra; 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 

 

 

 

 

 

Kiểm tra 

 

 

 

 

 
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; 
Thanh tra phù hợp quá trình; 
đo lường sản phẩm; Soát xét 
& báo cáo kết quả thanh tra; 
Theo dõi tác động của dữ liệu 
sai sót 

 

 

 

 

 
Báo cáo tính năng về mức 
dịch vụ 
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2.1.  Các năng lực của tổ chức 
 

 

2.1.1.  Kế hoạch 
 

■  Người đứng đầu thực hiện – Nhiệm vụ & tầm nhìn 
 

o  Cái gì: Xác nhận (cam kết) vững chắc của cấp lãnh đạo của tổ chức đối với dự án nâng cao chất 

lượng dữ liệu trong tổ chức đó. 
 

o  Tại sao: Việc áp dụng bất kỳ một chương trình hoặc hoạt động nào về chất lượng dữ liệu đòi hỏi 

tổ chức cam kết không chỉ nguồn đầu tư cần thiết mà cả cam kết về những thay đổi văn hóa trong 
tổ chức. Nếu không có trách nhiệm trực tiếp và rõ ràng của người đứng đầu thì sẽ rất khó đảm 
bảo được các điều kiện trên. 

 

o  Khuyến nghị: Trình bày rõ việc nâng cao chất lượng dữ liệu có thể hỗ trợ trực tiếp các nhiệm vụ 

và tầm nhìn của tổ chức như thế nào, thông tin về tầm quan trọng và tác động của chất lượng dữ 
liệu xuyên suốt tổ chức. 

 

o  Ví dụ: Trình bày cho ban lãnh đạo rõ  tác động rất lớn của chi phí do dữ liệu chất lượng kém về 

mất doanh số, thiếu hàng và các vấn đề khác, như trang web nội bộ, tờ tin (newsletters) v.v... 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Có (hay không) một quá trình thông báo nội bộ đang tiến hành về mọi khía cạnh  của chất 
lượng dữ liệu, để tạo kiến thức trong tổ chức về tầm quan trọng của việc cung cấp dữ liệu 
chính xác cao ? (2.4.1) 

 

 
■  Những người lãnh đạo có trách nhiệm 

 

o  Cái gì: Xác định vai trò và trách nhiệm rõ ràng cho Ban lãnh đạo quá trình, và đảm bảo họ hiểu và 

biết rõ toàn bộ tổ chức.. 
 

o  Tại sao: Đối với một quá trình, để tiến hành có hiệu quả, người quản lý phải chú ý đến các bước 

phải thực hiện trong trường hợp nảy sinh các tranh luận hoặc là các quyết định cần được thực 
hiện trong khi điều hành.  

 

o  Khuyến nghị: Soát xét các trách nhiệm của lãnh đạo quá trình cân đối với những kết quả của họ 

trong tổ chức và sự hỗ trợ họ đang có xuyên suốt các cấp trong công ty. 
 

o  Ví dụ: Mô tả các trách nhiệm của người quản lý chất lượng dữ liệu 
 

o   Câu hỏi: 
 

· Người quản lý đã được bổ nhiệm có trách nhiệm và quyền hạn  để đảm bảo rằng các quá 
trình cần để quản lý chất lượng dữ liệu đã được thiết lập, áp dụng và duy trì chưa ? 
(2.1.2) 

 

· Trong trường hợp có vài người được bổ nhiệm:  Có bộ phận chịu trách nhiệm được ghi 
hồ sơ và thông báo xuyên suốt tổ chức chưa? (2.1.3) 

 

 
■  Các vai trò của nhân viên & bộ kỹ năng 

 

o  Cái gì:  Xác định và làm rõ nội dung chính xác của từng vai trò cần thiết để quản lý DQMS một 

cách hiệu quả trong tổ chức và lập kế hoạch nguồn lực cần thiết để hỗ trợ cho các vai trò đó. 



                                                                                                                                                               

 

 
                                                                                                                                                               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 14         

    

 

 

 

o  Tại sao:  Điểm  mấu chốt là có một tham chiếu về tính năng trông đợi ở người điều hành các hoạt 

động của Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. Nó cũng giúp cho việc đảm bảo rằng mọi nhân viên 
được đào tạo kỹ năng cần thiết cho nhiệm vụ của họ   

 

o  Khuyến nghị: Dựa vào ban lãnh đạo dự án để xác định một bộ kỹ năng tốt nhất cần cho mỗi phần 

của quá trình. Đảm bảo rằng các hoàn cảnh được sắp xếp và phù hợp với các khu vực tổ chức 
khác nhau. . 

 

o  Ví dụ: Các bản mô tả công việc, được kiểm tra bởi  HRM,  quản lý QA  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức đã xác định các vai trò và các trách nhiệm quản lý chất lượng dữ liệu chưa? 
(2.1.1) 

 

· Tổ chức đã xác định  đến mức độ nào các kỹ năng và tài năng nào cần cho quản lý chất 
lượng dữ liệu chưa? (2.3.1) 

 

 
■  Những người chủ dữ liệu & cọc (stakeholder) 

 

o  Cái gì: Xác định và chỉ định người chủ dữ liệu (data owner) xuyên suốt tổ chức và đảm bảo rằng 

trong những trường hợp có nhiều người chủ dữ liệu thì mối quan hệ giữa họ là rõ ràng và phù hợp 
với cấu trúc chung của Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu  

 

o  Tại sao: Chủ dữ liệu rõ ràng là nền tảng cho việc quản lý quá trình một cách tin cậy. 
 

o  Khuyến nghị:   Nhấn mạnh rằng “chủ dữ liệu” là nói về người chịu trách nhiệm phối hợp các hành 

động để cải tiến và duy trì thông tin ; theo nội dung này, người chủ dữ liệu là người kiểm tra dữ 
liệu và giúp quyết định cách tốt nhất để đảm bảo tính toàn vẹn của nó.  

 

o  Ví dụ: Ma trận nhiệm vụ trách nhiệm (Responsibility Assignment Matrix -RAM hoặc ma trận RACI 

Matrix) 

 
 

 

 
 

Ví dụ về sơ đồ  RACI t 
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Chú thích cho sơ đồ trên 

 
 
 
 
Chú giải: 
R= Chịu trách nhiệm 
I= Được thông báo 
C= Hỏi ý kiến Q
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Nhập dữ liệu vào hệ thống    

Tạo GTIN I I R 

Đo sản phẩm I R C 

Cung cấp dữ liệu ma-ket-tinh R I C 

Xác nhận thông tin sản phẩm  R I C 

Nhập vào hệ thống I  R 
 

 
o  Câu hỏi: 

 

· Người chủ dữ liệu trong tổ chức đã được xác định, ghi vào văn bản, áp dụng và/hoặc soát 
xét định kỳ chưa? (1.3.1) 

 

· Trong trường hợp có nhiều người được chỉ định: Các phần trách nhiệm đã được lập 
thành văn bản và thông báo xuyên suốt tổ chức chưa? (2.1.3) 

 

 
■  Văn phòng quản trị dữ liệu 

 

o  Cái gì: Thiết lập một điểm tham chiếu chính thức trong tổ chức để phối hợp và làm chủ dữ liệu . 
 

o  Tại sao: Mọi người cần có một nơi để tham chiếu khi có nảy sinh vấn đề về dữ liệu ; văn phòng 

quản trị dữ liệu là công cụ trợ giúp các khu vực khác nhau của tổ chức giải quyết mọi tình huống 
có thể xuất hiện trong nội bộ hoặc bên ngoài trong các quá trình mà ở đó có trao đổi dữ liệu. 

 

o  Khuyến nghị: Đảm bảo văn phòng quản trị dữ liệu là một tổ hợp tốt của các chủ dữ liệu và ban 

lãnh đạo chức năng và dự án. 
 

o  Ví dụ: Ma trận nhiệm vụ trách nhiệm (Responsibility Assignment Matrix -RAM hoặc ma trận RACI ), 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Người chủ dữ liệu trong tổ chức đã được xác định, ghi vào văn bản, áp dụng và/hoặc soát 
xét định kỳ chưa? (1.3.1) 

 

· Trong trường hợp có nhiều người được chỉ định: Các phần trách nhiệm đã được ghi văn 
bản và thông báo xuyên suốt tổ chức chưa? (2.1.3) 

 
 

 

2.1.2.  Tài liệu 
 

■  Cấu trúc tổ chức quản trị 
 

o  Cái gì: Đảm bảo mô hình quản trị đã được xác định cho tổ chức trong giai đoạn lập kế hoạch đã 

được lập tài liệu một cách hoàn chỉnh và có sẵn trong tổ chức. 
 

o  Tại sao: Lập tài liệu cấu trúc quản trị cần để chính thức hóa những cái đang có trong tổ chức; nó 

cũng cần để đánh giá tính năng của nó hoặc nâng cao nó hơn nữa. 
 

o  Khuyến nghị: Xác nhận tài liệu với tất cả các bên liên quan để đảm bảo rằng nó được ủng hộ 

hoàn toàn trước khi đưa nó vào hiệu lực. 
 

o  Ví dụ:  Các yếu tố đã lập thành tài liệu của mô hình quản trị quá trình ví dụ Ma trân nhiệm vụ trách 
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nhiệm (Responsibility  Assignment  Matrix -RAM hoặc ma trận RACI), các chính sách đối nội và 
đối ngoại cho quá trình. 

 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức đã có cấu trúc quản lý chất lượng dữ liệu chưa? (1.1.1) 
 

· Tài liệu cấu trúc quản lý chất lượng dữ liệu này có bao gồm sổ tay quản lý chất lượng dữ 
liệu, các mục đích và mục tiêu không? (1.1.3) 

 

· Chủ dữ liệu trong tổ chức có được xác định, lập thành tài liệu, áp dụng và/hoặc thường kỳ 
soát không? (1.3.1) 

 

· Trong trường hợp có nhiều người quản lý được chỉ định: Có các phần trách nhiệm được 
ghi hồ sơ và thông báo trong suốt tổ chức chưa? (2.1.3) 

 

· Việc soát xét gồm cả đánh giá các cơ hội để cải tiến và nhu cầu thay đổi cấu trúc quản lý 
chất lượng gồm cả chính sách quản lý chất lượng dữ liệu và các mục tiêu được mở rộng 
đến mức nào? (4.1.2) 

 

· Đầu vào của soát xét  có gồm cả các thay đổi có thể ảnh hưởng đến cấu trúc quản lý chất 
lượng dữ liệu không? (4.1.10) 

 

 

■  Các vai trò & trách nhiệm 
 

o  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. 
 

o  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. 

 

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

o  Ví dụ: Bản mô tả các trách nhiệm quản lý được lập thành tài liệu.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức đã xác định các vai trò và trách nhiệm quản lý chất lượng dữ liệu chưa ? (2.1.1) 
 

· Người quản lý được bổ nhiệm có trách nhiệm và quyền hạn để đảm bảo rằng các quá 
trình cần cho cấu trúc quản lý chất lượng dữ liệu được thành lập, áp dụng và duy trì 
không ? (2.1.2) 

 

· Trong trường hợp có nhiều người quản lý được chỉ định: Có các phần trách nhiệm được 
ghi hồ sơ và thông báo trong suốt tổ chức chưa? (2.1.3)  

 

 
 

■  Các mục đích riêng tư (personal objectives) 
 

o  Cái gì: Bao gồm các mục tiêu tính năng liên quan đến chất lượng dữ liệu  như một phần của mục 

tiêu cá nhân của nhân viên ở trong Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu để thúc đẩy sự lôi cuốn và 
chính thức hóa hơn nữa các mục tiêu này trong vai trò của mỗi người.  

 

o  Tại sao: Nó sẽ không chỉ chính thức hóa những gì liên quan đến chất lượng dữ liệu cho tổ chức 

mà còn thúc đẩy thêm đối với người trội hơn trong các  nhiệm vụ liên quan đến chất lượng dữ liệu.  
 

o  Khuyến nghị: Giúp nhân viên xác định mục tiêu hiện thực nhưng có ý nghĩa cho từng vai trò của 

họ. 
 

o  Ví dụ: Các năng lực cần để thực hiện quá trình, 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức đã xác định đến mức độ nào các kỹ năng và tài năng nào cần cho quản lý chất 
lượng dữ liệu ? (2.3.1) 

 

· Tổ chức đã đánh giá đến mức độ nào tính hiệu quả của các hoạt động đã thực hiện để 
nâng cao năng lực của nhân viên có liên quan đến chất lượng dữ liệu ? (2.3.5) 

 

■  Sắp xếp báo cáo 
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o  Cái gì:   Xác định các thủ tục báo cáo đã được tiêu chuẩn hóa do đó các tính năng xuyên suốt tổ 

chức có thể được đo theo cùng một cách. 
 

o  Tại sao: Các phương pháp báo cáo hài hòa với nhau sẽ giúp đảm bảo rằng tổ chức xác định 

được những tiến bộ đều đặn và các kết quả cho thấy tình trạng thực của tổ chức. 
 

o  Khuyến nghị: Áp dụng cùng một thang đo các khu vực khác nhau và cùng một loại báo cáo thông 

tin. 
 

o  Ví dụ: Hướng dẫn đã được lập thành tài liệu để hiện thực hóa thanh tra (audit-kiểm toán) nội bộ. 

 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức đã sử dụng việc kiểm tra và đo lường một cách  tiêu chuẩn hóa các quá trình  
chưa ? (1.3.3) 

 

 
2.1.3.  Thực hiện 

 

■  Giáo dục  & kiến thức 
 

o  Cái gì: Tiến hành các chương trình giáo dục cần thiết để đảm bảo rằng các nhân viên hiểu chất 

lượng dữ liệu là gì và nó tác động và quan trọng như thế nào đối với công ty và khách hàng của 
của công ty.  

 

o  Tại sao: Cần hiểu rõ khái niệm và vai trò mà chất lượng dữ liệu có trong hỗ trợ các kết quả tốt cho 

tổ chức để thúc đẩy việc chấp nhận cao hơn.  
 

o  Khuyến nghị: Cố gắng kết nối chất lượng dữ liệu với các hoạt động hàng ngày mà nhân viên làm; 

ngay cả khi điều đó không trực tiếp có liên quan, nhưng việc nhìn thấy bao nhiêu điểm liên quan 
trong cả tổ chức cũng là điều thú vị.   

 

o  Ví dụ: Tin nội bộ, thông báo, họp và các chuyên đề để thông báo cho nhân viên về các thay đổi. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức duy trì hồ sơ thích hợp về giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm đến mức độ 
nào? (2.3.4) 

 

· Có một quá trình thông báo nội bộ về các khía cạnh của chất lượng dữ liệu  để tạo sự 
hiểu biết trong tổ chức về sự quan trọng của việc cung cấp dữ liệu chính xác cao không? 
(2.4.1) 

 

 
■  Thông báo nội bộ 

 

o  Cái gì:  Tiến hành thông báo suốt tổ chức để cho thấy những sáng kiến này hỗ trợ các mục đích 

chính, nhiệm vụ và tầm nhìn của tổ chức như thế nào . 
 

o  Tại sao: Cần hiểu rõ khái niệm và vai trò mà chất lượng dữ liệu có trong việc hỗ trợ các kết quả 

tốt cho tổ chức để thúc đẩy chấp nhận cao hơn . 
 

o  Khuyến nghị: Xây dựng các thông điệp nói tới những hoàn cảnh cụ thể của các khu vực khác 

nhau liên quan trong quá trình. 
 

o  Ví dụ:  Tin nội bộ và trang Web, thông báo, họp và các chuyên đề để thông báo cho nhân viên về 

các thay đổi. 
 

o   Câu hỏi: 
 

· Có một quá trình để làm cho tổ chức cập nhật các yêu cầu của Mạng đồng bộ hóa dữ liệu 
toàn cầu không ? (1.2.2) 

 

· Các kết quả giám sát (kiểm toán) có được chia sẻ trong tổ chức không? (2.2.2) 
 

· Có một quá trình thông báo nội bộ về các khía cạnh của chất lượng dữ liệu  để tạo sự 
hiểu biết trong tổ chức về sự quan trọng của việc cung cấp dữ liệu chính xác cao không ? 
(2.4.1) 

 

· Kết quả của chỉ số tính năng có được thông báo trong tổ chức và nó có khả năng áp dụng 
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cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba không? (3.1.7) 
 

 

■  Đào tạo 
 

o  Cái gì:  Cung cấp đào tạo kỹ thuật cần thiết cho các nhân viên liên quan để họ có thể thực hiện 

chức năng của mình như đã mô tả trong tài liệu về các vai trò và trách nhiệm  
 

o  Tại sao: Điều quan trọng là phải đảm bảo các nhân viên có được hiểu biết và bộ kỹ năng cần thiết 

để đạt được các kết quả thỏa đáng trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình.   
 

o  Khuyến nghị:  Xác định các chương trình đào tạo dựa trên tài liệu về vai trò và các mục đích cá 

nhân. 
 

o  Ví dụ:  Thực hiện các chương trình đào tạo dựa trên hồ sơ và các đánh giá đào tạo cá nhân. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Có một quá trình để làm cho tổ chức cập nhật các yêu cầu của Mạng đồng bộ hóa dữ liệu 
toàn cầu không ? (1.2.2) 

 

· Nhân viên làm việc về dữ liệu chính có phải là thuộc chương trình đào tạo đang tiến hành 
không? (2.3.3) 

 

· Tổ chức duy trì hồ sơ thích hợp về giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm đến mức độ 
nào? (2.3.4) 

 

· Tổ chức đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động đã thực hiện để tăng năng lực của 
nhân viên liên quan đến chất lượng dữ liệu đến mức độ nào ? (2.3.5)  

 
 

 
2.1.4.  Kiểm soát  

 

■  Soát xét năng lực tổ chức 
 

o  Cái gì:  Thực hiện soát xét định kỳ các tài liệu về cơ chế quản lý, dòng quá trình (process flow) 

các vai trò và trách nhiệm và các chương trình đào tạo đang tiến hành để đánh giá tính hiệu quả 
và/hoặc xác định các cải tiến.. 

 

o  Tại sao:  Cải tiến liên tục là nền tảng của một quá trình tốt. Cơ chế quản lý cần được cập nhật 

định kỳ để theo kịp các thay đổi và các tình huống nội bộ có thể xuất hiện bất thường trong năm. 
 

o  Khuyến nghị: Tạo lập một ban chịu trách nhiệm điều hành việc xem xét định kỳ tài liệu và quá 

trình. Đảm bảo việc xem xét này được tiến hành một cách hợp lý, không chặt quá cũng không 
lỏng quá.  

 

o  Ví dụ: Hằng năm chính thức xem xét các mục tiêu và tính năng, kiểm tra sự phù hợp của quá 

trình với các chính sách / mục tiêu.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Các chủ dữ liệu trong tổ chức có được xác định, lập hồ sơ áp dụng và/hoặc xem xét định 
kỳ không? (1.3.1) 

 

· Tổ chức có định kỳ thanh tra (kiểm toán) Cấu trúc quản lý chất lượng dữ liệu không? 
(2.2.1) 

 

· Kết quả thanh tra này có được chia sẻ trong tổ chức không? (2.2.2) 
 

· Những người quản lý chất lượng dữ liệu đã có năng lực và bộ kỹ năng đến mức độ nào? 
(2.3.2) 

 

· Nhân viên làm việc với các dữ liệu chính là một phần của  chương trình đào tạo đang tiến 
hành ở mức độ nào? (2.3.3) 

 

 

· Tổ chức duy trì hồ sơ giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm ở mức độ nào ? (2.3.4) 
 

· Tổ chức đánh giá tính hiệu quả các hoạt động đã thực hiện để tăng năng lực của các 
nhân viên liên quan đến chất lượng dữ liệu ở mức độ nào ? (2.3.5) 
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· Các hoạt động cần thiết tiếp theo dựa trên kết quả phân tích các chỉ số tính năng có được 
thực hiện không ? (3.1.6) 

 

 
■  Soát xét các mục tiêu cá nhân  

 

o  Cái gì: Với cá nhân, soát xét mức độ tiến bộ mà họ có về khía cạnh các mục tiêu cá nhân về chất 

lượng dữ liệu. 
 

o  Tại sao: Đánh giá các kết quả là cần thiết để điều chỉnh các hoạt động có thể cần sửa chữa hoặc 

cập nhật các mục tiêu mà nhân viên có.  
 

o  Khuyến nghị : Làm việc này như là một phần của đánh giá nhân viên nói chung. 

o  Ví dụ: So sánh tính năng và năng lực của nhân viên với các mô tả và mục đích trong tài liệu. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức phân định kỹ năng nào là cần thiết để quản lý chất lượng dữ liệu ở mức độ nào 
không? (2.3.1) 

 

· Nhân viên quản lý chất lượng dữ liệu có kỹ năng và năng lực thích hợp ở mức độ nào? 
(2.3.2) 

 
 

 
2.2.  Các chính cách và tiêu chuẩn  

 

 

2.2.1.  Kế hoạch 
 

■  Nhiệm vụ & tầm nhìn  
 

o  Cái gì: Xây dựng và/hoặc cập nhật công bố về nhiệm vụ và tầm nhìn phản ánh các trông đợi về 

kế hoạch trung đến dài hạn của tổ chức liên quan đến quản lý chất lượng dữ liệu của họ. 
 

o  Tại sao: Một công bố nhiệm vụ tốt góp phần vào việc có định hướng rõ ràng cho trung và dài hạn 

giúp cho việc điều hành ngắn hạn và hàng ngày tập trung vào các mục tiêu  quan trọng của tổ 
chức 

 

o  Khuyến nghị:  Đảm bảo nhiệm vụ và tầm nhìn về chất lượng hỗ trợ cho phương hướng và kế 

hoạch của tổ chức; chất lượng dữ liệu không là cái gì khác ngoài chính sản phẩm, do vậy cần 
đảm bảo nó được tích hợp trong nhiệm vụ và tầm nhìn.  

 

o  Ví dụ: Công bố nhiệm vụ và tầm nhìn. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có chính sách chất lượng dữ liệu không? (1.1.2) 
 

· Có một quá trình thông báo trong nội bộ đang tiến hành về các khía cạnh của chất lượng 
dữ liệu để tạo sự hiểu biết trong tổ chức về sự quan trọng của việc cung cấp dữ liệu chính 
xác cao không? (2.4.1) 

 

 

■  Các mục tiêu & mục đích  
 

o  Cái gì: Xây dựng và/hoặc cập nhật các mục đích và các cột mốc mà tổ chức cần phải đạt để hoàn 

thành nhiệm vụ và tầm nhìn về chất lượng dữ liệu của nó. 
 

o  Tại sao: Để tổ chức đi dần tới  trạng thái mong muốn, sự tiến bộ phải được đo đạc thông qua các 

mục tiêu trong suốt hành trình. 
 

o  Khuyến nghị:  Đảm bảo các mục đích được xác định phù hợp với chuẩn cứ SMART (specific, 

measurable, attainable, relevant, time-bound- cụ thể, đo đạc được, có thể đạt được, thích đáng, 
giới hạn thời gian)  

 

o  Ví dụ: Xác định Chỉ số tính năng chủ chốt (Key Performance Indicator-KPI) từng quý cho tổ chức. 
 

o  Câu hỏi: 
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· Tài liệu cấu trúc quản lý chất lượng dữ liệu có bao gồm sổ tay quản lý chất lượng dữ liệu, 
các mục tiêu và chỉ tiêu không? (1.1.3) 

 

 
■  Các nguyên tắc chỉ đạo  

 

o  Cái gì: Đặt kế hoạch và thiết lập các chính sách và nguyên tắc lãnh đạo hướng vào việc thực hiện 

hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu cũng như là phát triển nó thêm nữa. 

o  Tại sao: Một tổ chức luôn luôn tôn trọng các nguyên tắc mấu chốt không thay đổi hướng tới tầm 

nhìn dài hạn của nó để phòng ngừa sự đi chệch khỏi các mục đích của mình là rất cần thiết.  

 Khuyến nghị: Chắt lọc các nguyên tắc từ các giá trị cốt lõi của tổ chức và tầm nhìn dài hạn. 
 

o  Ví dụ: Danh mục các nguyên tắc chỉ đạo cốt lõi.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có chính sách chất lượng dữ liệu không ? (1.1.2) 
 

· Có một quá trình thông tin thông báo nội bộ đang tiến hành về mọi khía cạnh của chất 
lượng dữ liệu để tạo sự hiểu biết trong nội bộ về sự quan trọng của sự cung cấp dữ liệu 
chất lượng cao không? (2.4.1) 

 

 
■  Đo lường kết quả  

 

o  Cái gì: Xác định chuẩn cứ lập thành những cái được coi là tính năng kết quả trong các mục tiêu 

có thể đo được.  
 

o  Tại sao: Có một cách đo tính năng đã đạt được như thế nào không chỉ cung cấp cách nhìn sâu 

hơn để theo dõi mục tiêu và Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) mà còn cho phép tổ chức xác định khi 
nào đạt được sự chín chắn trong lộ trình để có thể tiến tới các bước tiếp theo.  

 

o  Khuyến nghị: Tính năng kết quả cần phải thực tế nhưng đủ tham vọng  thể hiện mong muốn vượt 

qua của tổ chức.  
 

o  Ví dụ : Điểm số tối thiểu cần trong thanh tra và/hoặc đánh giá tính năng.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Các mục tiêu về quản lý chất lượng dữ liệu là đo được đến mức độ nào ? (1.1.4) 
 

 

■  Kế hoạch hành động  
 

o  Cái gì:  Xây dựng các kế hoạch để đưa ra /áp dụng các chương trình và biện pháp cải tiến. 
 

o  Tại sao: Chính thức hóa kế hoạch là cần thiết để điều hành có kết quả mọi hành động cải tiến. 
 

o  Khuyến nghị: Có một phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn hóa để xây dựng các kế hoạch hành 

động; một chuẩn cứ kế hoạch giống như vậy cũng có thể được dùng cho mọi thứ  từ các chương 
trình đào tạo mới đến áp dụng hệ thống.  

 

o  Ví dụ:  Kế hoạch để áp dụng các đánh giá mới về dữ liệu, các kế hoạch để đào tạo và đánh giá 

nhân viên. 
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Các kế hoạch có thể được kiểm soát thông qua biểu đồ Gantt (ví dụ lấy từ  www.wikipedia.org) 
 

Chú thích  
Weeks Tuần lễ 

Summary Element Tóm tắt yếu tố 

Activity Hoạt động 

Start-to-start Bát đầu khởi động 

Finish-to-start Kết thúc khởi động 

Finish-to-finish Kết thúc việc hoàn thành 

complet làm xong 

TODAY Hiện nay 

 

 
o  Câu hỏi: 

 

· Việc lập tài liệu cấu trúc quản lý chất lượng dữ liệu chứa các kế hoạch hành động quản lý 
chất lượng dữ liệu đến mức độ nào? (1.1.5) 

 

· Có thanh tra kết quả trong các kế hoạch hành động đã được áp dụng,  thông báo và đã 
lập thành tài liệu, nếu cần, không ? (2.2.3) 

 

 
■  Quản lý các tiêu chuẩn & chính sách 

 

o  Cái gì: Xác định các trách nhiệm và các quá trình để quản lý và duy trì các chính sách và tiêu 

chuẩn hỗ trợ và định hướng Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu.  
 

o  Tại sao: Để duy trì chu kỳ cải tiến liên tục, điều quan trọng là đảm bảo các nguyên tắc chỉ đạo và 

các chính sách của Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu phải tiến triển cùng với tổ chức, để đạt 
được như vậy, cần phải quản lý và liên tục cập nhật các yếu tố này.   

 

o  Khuyến nghị: Đảm bảo rằng có các trách nhiệm nội bộ rõ ràng đối với các yếu tố khác nhau cần 

được duy trì và tất cả tổ chức hiểu rõ tầm quan trọng của việc chấp nhận tất cả các thay đổi tiêu 
chuẩn và chính sách.. 

 

o  Ví dụ:  Tham gia vào Quá trình quản lý tiêu chuẩn toàn cầu (GSMP) để duy trì các tiêu chuẩn của 

tổ chức được cập nhật áp dụng những phương pháp luận quản lý thay đổi.  

 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có chính sách chất lượng dữ liệu không? (1.1.2) 
 

· Tổ chức có chính sách cấp GTIN, GPC và GLN không ? (2.5.1.6) 

 
 

 
2.2.2.  Tài liệu  

 

■  Nhiệm vụ, các mục tiêu, các nguyên tắc và đo kết quả  

http://www.wikipedia.org/
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o  Cái gì: Lập hồ sơ và chính thức hóa các nguyên tắc chỉ đạo, các mục tiêu và định nghĩa mà tổ 

chức đã lập kế hoạch. 
 

o  Tại sao: Các chính sách và các mục tiêu được lập thành tài liệu một cách chính thức là rất quan 

trọng; tài liệu về các chính sách và nguyên tắc cho phép tổ chức tham khảo ngược lại các mục 
đích và tầm nhìn xuất xứ để giữ nguyên về nội dung. 

 

o  Khuyến nghị: Đảm bảo các yếu tố này được lập thành tài liệu và lưu giữ sao cho bất kỳ người 

nào trong tổ chức đều có thể tiếp cận được. (Xem hình dưới để thấy sơ đồ quan hệ nhiện vụ, mục 
tiêu, các nguyên tắc và đo kết quả ) 

 
 

 
Chú thích 

Mission : general organisational statement of 
the organisation’s aspiration 

Nhiệm vụ: Công bố chung của tổ chức về khát 
vọng của tổ chức 

From there operational goals and process 
principles are defined and documented...  

Từ các mục tiêu và quá trình hoạt động này xác 
định các nguyên tắc và lập thành tài liệu...  

Operational goals Mục tiêu hoạt động 

Process guiding principles Các nguyên tắc chỉ đạo quá trình 

And then translated to measurable success 
indicators that help track performance 

Và sau đó chuyển thành các chỉ số kết quả có 
thể đo được giúp cho việc theo dõi tính năng 

Success measures Đo kết quả 

 

 
o  Ví dụ: Chính sách chất lượng dữ liệu của tổ chức, công bố nhiệm vụ và tầm nhìn. 

 

o  Câu hỏi: 
 

· Tài liệu cơ cấu quản lý chất lượng dữ liệu có bao gồm sổ tay quản lý chất lượng dữ liệu, 
các mục đích và mục tiêu không? (1.1.3) 

 

· Các mục đích về quản lý chất lượng dữ liệu có thể đo được đến mức độ nào? (1.1.4) 
 

 

■  Mô hình quản trị, quá trình quyết định   
 

o  Cái gì: Lập tài liệu chính thức về cấu trúc quản trị và các trách nhiệm trong Hệ thống quản lý chất 

lượng dữ liệu.  
 

o  Tại sao: Có một bản công bố cơ cấu quản trị rõ ràng sẽ làm cho việc điều hành dễ dàng hơn, và 

sẽ làm cho tất cả các hoạt động trong quá trình trở nên hợp pháp. 
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o  Khuyến nghị: Đảm bảo cơ cấu quản trị là có sẵn đối với mọi người và rằng nó sẽ được điều 

chỉnh khi cần tùy thuộc vào phản hồi của quá trình. 
 

o  Ví dụ: Sơ đồ quản trị quá trình, các trách nhiệm đã công bố cho mọi mức độ trong cơ cấu quản trị.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Những người chủ dữ liệu trong tổ chức có được xác định, lập thành tài liệu áp dụng 
và/hoặc soát sét thường xuyên không ? (1.3.1) 

 

· Tổ chức có định kỳ thanh tra Cơ cấu quản lý chất lượng dữ liệu không? (2.2.1) 
 

· Các kết quả thanh tra này có được chia sẻ trong tổ chức không? (2.2.2) 

 

 
■  Các định nghĩa và tiêu chuẩn dữ liệu  

 

o  Cái gì: Duy trì tài liệu nội bộ tổ chức về các yêu cầu và định nghĩa dữ liệu được quản lý trong Hệ 

thống quản lý chất lượng dữ liệu tổng thể của tổ chức.  
 

o  Tại sao:  Làm đúng theo các quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn này là chuẩn cứ cao nhất được dùng 

để xác định dữ liệu có đúng hay không  
 

o  Khuyến nghị: Đảm bảo rằng các tài liệu về tiêu chuẩn được cập nhật thường xuyên và có sẵn 

trong toàn bộ tổ chức.  
 

o  Ví dụ: Các bản sao Quy tắc đo bao bì GS1, GDD, các định nghĩa.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có các quá trình áp dụng để đảm bảo rằng các dữ liệu phát ra từ Hệ thống quản 
lý chất lượng dữ liệu phù hợp với các yêu cầu về đồng bộ hóa dữ liệu của Mạng đồng bộ 
hóa dữ liệu toàn cầu, gồm cả các tiêu chuẩn tương ứng như các định nghĩa GDD, các 
quy tắc cấp GTIN, quy tắc đo bao bì Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu v.v... đến mức 
độ nào ? (1.2.1) 

 

· Có một quá trình để tổ chức cập nhật các yêu cầu của Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu 
không ? (1.2.2) 

 

 
■  Chính sách sử dụng & an ninh  

 

o  Cái gì: Xác định và lập tài liệu các chính sách cụ thể để bảo vệ tính nguyên vẹn của dữ liệu về các 

mặt truy cập, quyền truy xuất, tính riêng tư v.v...  
 

o  Tại sao: Các chính sách này (và hiệu lực của nó) là cần thiết để bảo vệ tính nguyên vẹn của dữ liệu.  

o  Khuyến nghị: Đảm bảo các chính sách về quyền truy cập và an ninh có hiệu lực được xác định 

bởi mô hình quản trị. 
 

o  Ví dụ:  Các mức truy cập khác nhau (truy xuất, chỉ đọc v.v...)được giao cho từng nhân viên tùy 

thuộc vai trò của họ trong quá trình. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Cấu trúc cơ sở dữ liệu có thủ tục ủy quyền truy cập đến mức độ nào ? (1.4.2) 
 

· Tổ chức có cơ chế để đảm bảo an ninh dữ liệu khỏi các thay đổi không được quyền 
không ? (1.4.3) 

 

· Thủ tục công bố dữ liệu có bao gồm các sự cấp phép thích hợp không? (2.5.3.5) 

 

 
■  Các thủ tục thanh tra/kiểm toán (audit procedures) 

 

o  Cái gì: Xác định và lập tài liệu thủ tục đã tiêu chuẩn hóa để điều hành thanh tra nội bộ các tính 

năng của Hệ thống quản lý chất lượng và dữ liệu đầu ra của nó.  
 

o  Tại sao: Các quy tắc và thủ tục chính thức để thực hiện đánh giá và thanh tra để đảm bảo các kết 

quả là tin cậy.. 
 

o  Khuyến nghị:  Xây dựng các hướng dẫn thanh tra kèm với các chuẩn cứ thanh tra để dùng trong 
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các khu vực khác nhau của tổ chức.  

o  Ví dụ: Thủ tục kiểm tra sản phẩm của Khung khổ chất lượng dữ liệu. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Kết quả thanh tra có trong kế hoạch hành động có được lập tài liệu, thông báo và áp dụng, 
khi cần, không? (2.2.3) 

 

· Có quá trình xác định chuẩn cứ, nội dung, chu kỳ và phương pháp để tiến hành thanh tra 
nội bộ hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu không? (3.3.1) 

 
■  Các tiêu chuẩn tài liệu  

 

o  Cái gì:  Thiết lập các yêu cầu tối thiểu và các thỏa thuận cho các tài liệu của quá trình.  
 

o  Tại sao: Các tài liệu được tiêu chuẩn hóa làm cho việc quản lý dễ hơn và đảm bảo chất lượng nội 

dung. 
 

o  Khuyến nghị: Đảm bảo tài liệu cho phép theo dõi các thay đổi, được ghi rõ thời gian và các phiên 

bản có giá trị được phân định rõ khỏi các loại khác. 
 

o  Ví dụ: Các mẫu biên bản, thanh tra v.v.... 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Bạn có áp dụng một thủ tục tạo thuận lợi thay đổi hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu 
không ? (1.1.7) 

 
■  Quản lý rủi ro  

 

o  Cái gì: Xác định và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra lập tài liệu chuẩn cứ đánh giá rủi ro để ưu tiên 

hóa/các hành động đánh giá thực hiện trong hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. 
 

o  Tại sao:  Đánh giá các rủi ro một cách rõ ràng giúp cho tổ chức tập trung vào các hoạt động có 

giá trị nhất và hỗ trợ cho các mục đích chung của tổ chức.  
 

o  Khuyến nghị: Sử dụng chuẩn cứ nhất quán để đánh giá các rủi ro.  

 

o  Ví dụ: Ma trận đánh giá rủi ro. 

 

 
 

 
Ví dụ ma trân đánh giá rủi ro 

 

Threat level Mức nguy hiểm 

Likelihood Khả năng sảy ra 

Impact Tác động 

Low Thấp 

Medium Trung bình 

High Cao 

Critical Tới hạn 
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o  Câu hỏi: 
 

· Tài liệu của cơ cấu quản lý chất lượng dữ liệu có chứa phân định rủi ro, đánh giá rủi ro, và 
hành động kiểm soát rủi ro quản lý chất lượng dữ liệu ở mức độ nào? (1.1.6) 

 

 
■  Chính sách phản hồi của khách hàng 

 

o  Cái gì:  Thiết lập một chính sách để quản lý và xử lý phản hồi của khách hàng, gồm cả các khiếu 

nại.  
 

o  Tại sao:  Một chính sách phản hồi của khách hàng sẽ cho phép mọi người trong tổ chức xử lý 

phản hồi của khách hàng một cách đúng đắn đồng thời nâng cao sự đáp ứng khách hàng của tổ 
chức 

 

o  Khuyến nghị:   Làm cho chính sách khách hàng của bạn được biết rõ đối với không chỉ những 

người trực tiếp liên quan đến khách hàng mà tất cả những ai có tham gia vào quá trình này nắm 
vững những cam kết của tổ chức đối với khách hàng của mình.  

 

o  Ví dụ: Hướng dẫn về khung thời gian trong đó các yêu cầu/khiếu nại của khách hàng phải được 

giải quyết.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Có một thủ tục được lập thành tài liệu để xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan 
đến chất lượng dữ liệu không? (3.2.1) 

 

· Có các hành động cải tiến dựa trên những phân tích phản hồi của khách hàng không? 
(3.2.2) 

 

· Có những đáp ứng chính thức cho khách hàng liên quan đến các khiếu nại về chất lượng 
dữ liệu của họ không? (3.2.3) 

 

 

2.2.3.  Thực hiện  
 

■  Giáo dục & kiến thức  
 

o  Cái gì: Các chương trình lần lượt để tạo sự hiểu biết về các chính sách, mục tiêu, quản trị và các 

nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu . 

o  Tại sao:  Áp dụng các chính sách và khởi động quản trị bởi những người có liên quan trong tổ 

chức và tạo hiểu biết và kiến thức về  đo lường . 
 

o  Khuyến nghị: Làm thông điệp gửi các phần khác nhau của tổ chức, cho mọi người thấy liệu họ 

có phù hợp với quá trình này không là cách tốt nhất để tạo sự lôi cuốn và chấp nhận.   
 

o  Ví dụ: Tin email, trang Web nội bộ, chuyên đề thông tin nội bộ.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Có một quá trình thông báo nội bộ đang được thực hiện về mọi khía cạnh của chất lượng 
dữ liệu để tạo sự hiểu biết trong tổ chức về tầm quan trọng của việc cung cấp dữ liệu chất 
lượng cao không? (2.4.1) 

 
■  Quản lý tài liệu 

 

o  Cái gì: Thực hiện các kế hoạch để soát xét định kỳ và duy trì tài liệu của hệ thống chất lượng dữ 

liệu.  
 

o  Tại sao: Cần phải có một chu kỳ cải tiến liên tục thực sự và luôn luôn duy trì để quá trình này 

thích hợp và cập nhật. 
 

o  Khuyến nghị:  Thiết lập một chu kỳ cố dịnh để soát xét tài liệu. 
 

o  Ví dụ: Các bản soát xét tài liệu theo định kỳ. 
 

o  Câu hỏi: 
 

·   Bạn có một thủ tục đang được áp dụng để tạo điều kiện cho các thay đổi trong hệ thống 
quản lý chất lượng dữ liệu không? (1.1.7) 
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■  Quản lý các tiêu chuẩn và chính sách 

 

o  Cái gì: Áp dụng các thủ tục quy định để quản lý/sửa đổi các tiêu chuẩn, các chính sách và các 

quy định kỹ thuật. 
 

o  Tại sao: Cần phải có một chu trình cải tiến liên tục thực sự và luôn luôn giữ cho quá trình này 

được thích hợp và cập nhật. 
 

o  Khuyến nghị: Tham gia vào ngành công nghiệp để xây dựng các tiêu chuẩn bên ngoài, còn trong 

nội bộ thì thực hiện soát xét các chính sách hiện thời. 
 

o  Ví dụ: Quá trình chấp nhận nội bộ các định nghĩa tiêu chuẩn mới.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Có một quá trình thích hợp để tổ chức cập nhật các yêu cầu liên quan đến Mạng đồng bộ 
hóa dữ liệu toàn cầu không ? (1.2.2) 

 

· Việc soát xét đánh giá các cơ hội cải tiến và nhu cầu thay đổi cơ cấu quản lý chất lượng 
dữ liệu gồm cả các mục tiêu và chính sách quản lý chất lượng dữ liệu được thực hiện đến 
mức độ nào? (4.1.2) 

 

 

■  Quản lý công bố dữ liệu 
 

o  Cái gì:  Thiết lập một quá trình để điều tra các dữ liệu không nhất quán do tổ chức tìm thấy hoặc 

do khách hàng phản ánh.  
 

o  Tại sao: Có khả năng theo dõi tới tận nguồn để phòng ngừa các sai lỗi là điều rất quan trọng. 
 

o  Khuyến nghị: Đảm bảo quá trình này được kết nối với mô hình quản trị nội bộ và chính sách 

phản hồi của khách hàng để đảm bảo xử lý có hiệu quả các sai khác cả đối nội và đối ngoại.  
 

o  Ví dụ:  Quá trình theo dõi các thay đổi về dữ liệu, hồ sơ của các phiên bản thông tin cũ. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Việc thanh tra có dẫn đến các kế hoạch hành động được lập thành tài liệu, thông báo và 
áp dụng, khi cần, không? (2.2.3) 

 

· Quá trình công bố tài liệu gồm cả những điều khoản cần để đảm bảo các đặc tính dữ liệu 
sản phẩm được công bố trong bể dữ liệu ra ngoài (external data pool) có thể được truy 
nguyên ngược lại tới nguồn gốc của nó  đến mức độ nào? (2.5.3.4) 

 

 
■  Đào tạo 

 

o  Cái gì: Kiểm định xem các chương trình đào tạo đã lập kế hoạch có chứa các nội dung đúng và 

có thể cung cấp thông tin kỹ thuật cần thiết không  
 

o  Tại sao: Cần đảm bảo rằng các chương trình đào tạo chứa các thông tin thích hợp và cần cho 

các học viên.  
 

o  Khuyến nghị:  Sắp xếp cập nhật chương trình đào tạo khớp với chu kỳ soát xét các tiêu chuẩn và 

các chính sách nội bộ và bên ngoài, điều này làm đơn giản hóa quá trình duy trì tài liệu.  
 

o  Ví dụ: Soát xét nội dung các khóa đào tạo. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Nhân viên làm việc với dữ liệu chính có là một phần của chương trình đào tạo đang thực 
hiện đến mức độ nào? (2.3.3) 

 

· Tổ chức đánh giá hiệu quả của các hành động thực hiện để tăng tính cạnh tranh của nhân 
viên liên quan đến chất lượng dữ liệu ở mức độ nào? (2.3.5) 

 

 
■  Giải quyết phản hồi của khách hàng 

 

o  Cái gì: Áp dụng hoặc cập nhật các thủ tục để xử lý và giải quyết phản hồi của khách hàng. 
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o  Tại sao:  Phản hồi của khách hàng phải được dùng như là đầu vào để cải tiến hơn nữa hệ thống 

quản lý chất lượng dữ liệu.  
 

o  Khuyến nghị: Đảm bảo rằng quá trình giải quyết phản hồi của khách hàng gắn trực tiếp với thủ 

tục quyết định công bố dữ liệu.  
 

o  Ví dụ: Các chính sách quản lý Key-account, thỏa thuận mức dịch vụ (key-account management 

policies, service level agreements (SLA’s). 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Hành động cải tiến có dựa trên phân tích phản hồi của khách hàng không? (3.2.2) 
 

· Có đưa ra phản ứng chính thức với khách hàng về những khiếu nại của họ về chất lượng 
dữ liệu không? (3.2.3) 

 

2.2.4.  Kiểm soát  
 

■  Soát xét các tiêu chuẩn & chính sách  
 

o  Cái gì:  Thực hiện sóat xét định kỳ các tài liệu, nguyên tắc, tiêu chuẩn và hướng dẫn về hệ thống 

quản lý chất lượng dữ liệu để đảm bảo chúng thích hợp và cập nhật.  
 

o  Tại sao: Đánh giá định kỳ tài liệu là cần thiết để cải tiến tính năng của quá trình và đảm bảo rằng 

hoàn cảnh mà hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu được xây dựng trên đó vẫn còn thích hợp với 
tổ chức   

 

o  Khuyến nghị: Thực hiện các soát xét này dựa trên các chính sách thanh tra (kiểm toán) của tổ 

chức.  
 

o  Ví dụ: Soát xét mục tiêu, cập nhật tiêu chuẩn, hàng năm. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có định kỳ thanh tra (kiểm toán) cơ cấu quản lý chất lượng dữ liệu không? (2.2.1) 
 

· Tổ chức có chính sách cấp GLN, GPC và GTIN không? (2.5.1.6) 
 

· Kết quả chỉ số tính năng có được thông báo trong tổ chức và khi cần có được thông báo 
cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba không? (3.1.7) 

 

· Những người quản lý có định kỳ soát xét hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và tính năng 
về chất lượng dữ liệu không ? (4.1.1) 

 

· Việc soát xét này bao gồm đánh giá cơ hội cải tiến và nhu cầu thay đổi cấu trúc quản lý 
chất lượng dữ liệu bao gồm chính sách và mục tiêu quản lý chất lượng dữ liệu đến mức 
nào? (4.1.2) 

 

· Hồ sơ soát xét có được lưu giữ không ? (4.1.3) 
 

· Đầu vào của soát xét có gồm kết quả thanh tra (kiểm toán) không? (4.1.4) 
 

· Đầu vào của soát xét có gồm báo cáo thanh tra quản lý chất lượng dữ liệu không? (4.1.5) 

 
 

 
2.3.  Quá trình công việc  

 

 

2.3.1.  Kế hoạch 
 

■  Nhập dữ liệu ban đầu & cài đặt  
 

o  Cái gì: Xác định quá trình để thiết lập thông tin sản phẩm ban đầu trong các hệ thống phụ trợ của 

tổ chức sao cho tất cả dữ liệu nhập vào chỉ được nhập sau khi đã kiểm tra là tin cậy  
 

o  Tại sao: Đảm bảo rằng chỉ có các dữ liệu tin cậy mới được đưa vào các hệ thống nội bộ của tổ 

chức là nền tảng của tính hiệu quả của dây chuyền cung cấp. Kiểm soát quá trình tạo dữ liệu vật 
phẩm hoặc nhập vào các hệ thống phụ trợ là bước đầu tiên để đảm bảo rằng dữ liệu và các giải 
pháp tiếp theo của nó dựa trên nền tảng chất lượng  
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o  Khuyến nghị:  Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được kiểm định trước khi nhập vào và đưa vào các hệ 

thống nội bộ, kiểm tra dữ liệu có phù hợp với các chính sách nội bộ của tổ chức, ví dụ, chính sách 
cấp GTIN mới cho vật phẩm, cuối cùng đảm bảo rằng quá trình nhập dữ liệu này được bảo vệ  
khỏi sự truy cập của các bên không được phép    

 

o  Ví dụ:  Cấp GTIN và thiết lập sản phẩm tập trung cho tổ chức  
 

 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có một quá trình cụ thể để phát ra và kiểm tra dữ liệu cho sản phẩm mới, trước 
lần phân phối đầu tiên các sản phẩm mới không? (2.5.1.2) 

 

· Tổ chức có soát xét các thủ tục  để nhập và tạo dữ liệu một cách thích hợp không? 
(2.5.2.2) 

 

 
■  Duy trì dữ liệu liên tục  

 

o  Cái gì: Xác định một quá trình để cập nhật và duy trì liên tục các dữ liệu đã được lập trong các hệ 

thống của tổ chức sao cho nó luôn luôn phù hợp và cập nhật với những thay đổi mới nhất trong 
sản phẩm . 

 

o  Tại sao: Thông tin sản phẩm luôn luôn thay đổi theo thời gian, vì vậy cần đảm bảo trong suốt chu 

ký sống của sản phẩm nó luôn luôn tin cậy, để làm được điều này cần có một quá trình để phòng 
ngừa các thay đổi do ảnh hưởng chất lượng thông tin. 

 

o  Khuyến nghị:  Có những hướng dẫn rõ ràng cho các thay đổi sản phẩm và sẽ phải thông tin cho 

ai, điều đó rất quan trọng để đảm bảo rằng những thay đổi được xác nhận có giá trị so với các 
phiên bản đúng của sản phẩm đã nhập trước đây và rằng dữ liệu không bị sửa đổi bởi những ai 
không được phép (gồm các yêu cầu tối thiểu về dữ liệu trước khi ghi dứt khoát)  

 

o  Ví dụ: Các ban phát triển sản phẩm đảm bảo rằng các thay đổi ảnh hưởng đến sản phẩm được 

chia sẻ tới mọi bộ phận liên quan; khóa các thuộc tính mấu chốt (ví dụ, kích thước, trọng lượng)  
để sao cho chúng không bị hiện ra, mà không có sự tham khảo kỹ lưỡng.  

 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có đảm bảo chỉ có một nguồn dữ liệu sản phẩm đúng được quản lý và chia sẻ 
với các đối tác thương mại không? (1.4.1) 

 

· Có một quá trình đang thực hiện để xác định và thông báo các thay đổi và sửa chữa dữ 
liệu không? (1.4.5) 

 

· Tổ chức có một quá trình đang thực hiện để kiểm tra dữ liệu trong thời gian sống của sản 
phẩm không (kiểm tra liên tục)? (2.5.1.8) 

 

 
■  Các quá trình liên quan đến chu kỳ sống của thông tin 

 

o  Cái gì: Xây dựng một chiến lược chung để quản lý thông tin về sản phẩm phản ánh nhu cầu cụ 

thể của mỗi giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm.  
 

o  Tại sao: Dữ liệu chính là một phần của bản thân sản phẩm, và nó cũng tiến triển như chính sản 

phẩm trong chu kỳ sống của nó, từ khi triển khai, đưa ra thị trường tới cuối cùng là chấm dứt. 
 

o  Khuyến nghị: Phân tích loại thay đổi thường sảy ra nhất trong từng giai đoạn của chu kỳ sống 

của sản phẩm. Ví dụ, một sản phẩm đã ổn định trên thị trường vẫn có thể cần được cải tiến thêm 
nữa và cần cải tiến năng động hơn. Điều này giúp tổ chức lập kế hoạch tốt hơn có cách tốt nhất 
để duy trì dữ liệu sản phẩm ở tất cả các giai đoạn.  

 

o  Ví dụ: Kế hoạch thanh tra (kiểm toán) sản phẩm tại những giai đoạn cụ thể của chu kỳ sống của 

sản phẩm.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có thanh tra định kỳ cơ cấu quản lý chất lượng dữ liệu không ? (2.2.1) 
 

· Kết quả thanh tra này có được chia sẻ trong tổ chức không? (2.2.2) 
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· Việc thanh tra có dẫn tới, khi cần, các kế hoạch hành động được ghi thành tài liệu, được 
thông báo và được áp dụng không? (2.2.3) 

 

 

2.3.2.  Tài liệu 
 

■  Các thủ tục hoạt động 
 

o  Cái gì: Lập hướng dẫn rõ ràng về điều hành và hoạt động của quá trình quản lý chất lượng dữ 

liệu. Sổ tay hoạt động này phải ghi rõ những hoàn cảnh và tình huống có thể sảy ra khi các thủ tục 
được áp dụng khi quản lý thông tin.  

 

o  Tại sao:  Để có thể điều hành quá trình, cần có một hướng dẫn hoạt động và các thủ tục rõ ràng 

để những người tham gia biết được cần làm gì. Không có tài liệu rõ ràng về quá trình thì sẽ rất 
khó có thể làm cho các chính sách có hiệu lực và đo các giá trị và sự tiến bộ. 

 

o  Khuyến nghị:  Bắt đầu lập tài liệu cho các thủ tục đơn giản và thông thường nhất trong hệ thống 

quản lý chất lượng dữ liệu và từ đó từng bước mở rộng ra.  
 

o  Ví dụ: Quá trình cài đặt sản phẩm mới được lập thành tài liệu. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức sử dụng các thiết bị như trong “Hướng dẫn áp dụng quy tắc đo bao bì Mạng 
đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu” trong tất cả các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu có liên 
quan cho việc đo các kích thước đến mức độ nào? (1.3.4) 

 

· Tổ chức đã có các quá trình hoạt động cần thiết để đo sản phẩm và phát dữ liệu (theo các 
yêu cầu của GS1) chưa? (2.5.1.1) 

 

· Tổ chức đã xác định các phương pháp thích hợp để ghi chép các dữ liệu đo lường đến 
mức độ nào ? (2.5.1.4) 

 

· Tổ chức có các thủ tục và các quá trình đã được phê duyệt để nhập dữ liệu chưa? 
(2.5.2.1) 

 

 
■  Sơ đồ dòng chảy quá trình 

 

o  Cái gì: Xây dựng các sơ đồ dòng chảy phản ảnh các thủ tục hoạt động và tác động tương hỗ giữa 

các người làm việc trong quá trình đó. 
 

o  Tại sao: Các sơ đồ dòng chảy  là công cụ tham chiếu rất quan trọng đối với các nhân viên điều 

hành quá trình bởi vì chúng nhanh chóng cho ra ý tưởng rõ ràng về quá trình sẽ vận hành ra sao.  
 

o  Khuyến nghị:  Tạo các sơ đồ càng cụ thể càng tốt, các dòng chảy khác nhau có thể được soạn 

thảo cho dữ liệu, các tài liệu và các dòng chảy quá trình.  
 

o  Ví dụ: Các sơ đồ dòng chảy của các quá trình khác nhau sử dụng các ký hiệu sơ đồ dòng chảy tiêu 

chuẩn. 
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Ví dụ sơ đồ dòng chảy 

 

Chú thích 

Generate new GTIN Phát GTIN mới 

Measure product Đo sản phẩm 

Include marketing data Gộp dữ liệu ma-ket-tinh 

Is all data correct ? Tất cả dữ liệu có đúng không ? 

Correct errors Sửa chữa sai lỗi 

Enter data into system Nhập dữ liệu vào hệ thống 
 

 

o  Câu hỏi: 
 

· Có một quá trình đang thực hiện để phân định, và thông tin các thay đổi /sửa đổi cho bản 
thân dữ liệu không ? (1.4.5) 

 

· Tổ chức có xác định các vai trò và trách nhiệm quản lý chất lượng dữ liệu không? (2.1.1) 
 

· Tổ chức có các quá trình đang vận hành để đo và phát dữ liệu sản phẩm (theo đúng các 
yêu cầu của GS1) không? (2.5.1.1) 

 

 
■  Hướng dẫn, trợ giúp công việc  

 

o  Cái gì:  Tạo các hướng dẫn kỹ thuật làm việc và các tài liệu tham khảo trợ giúp nhân viên trong tổ 

chức biết kỹ năng thực hiện các hoạt động và/hoặc tối ưu hóa sử dụng tất cả các công cụ và các 
hệ thống. 

 

o  Tại sao:  Các hướng dẫn ký thuật làm việc cụ thể là rất quan trọng để đảm bảo rằng các hoạt 

động được thực hiện tốt trong toàn bộ tổ chức.  
 

o  Khuyến nghị:  Kiểm tra sự có sẵn của mọi công cụ (như thiết bị  nhận dạng ký tự bằng quang học  

OCR  và/hoặc các phần mềm) hoặc các thủ tục để kiểm tra các thuộc tính không thứ nguyên như: 
hàm lượng nét, công bố về ăn kiêng, chất hữu cơ, bao gói.... Cũng có thể bao gồm cả sổ tay kỹ 
thuật coi như một phần của các chương trình đào tạo nội bộ. 

 

o  Ví dụ:  Các sổ tay hướng dẫn thiết bị đo, và/hoặc phần mềm, sổ tay từng thao tác đo vật phẩm, 

thuật ngữ tham chiếu nội bộ v.v... 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có sẵn hướng dẫn làm việc để giúp các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu 
không? (1.3.2) 

 

· Các dụng cụ cần kiểm định có được kiểm định trong tổ chức (hoặc kiểm định nội bộ hoặc 
kiểm định do nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài) theo các yêu cầu không? (1.3.5) 

 

· Tổ chức có xác định các phương pháp thích hợp để ghi chép các dữ liệu đo lường đến 
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mức độ nào? (2.5.1.4) 

 

 
■  Đo lường tính năng  

 

o  Cái gì:  Tài liệu Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) và đo lường cụ thể được dùng để đo tính năng 

các hoạt động quản lý chất lượng dữ liệu.  
 

o  Tại sao: Có các kỳ vọng và phép đo tính năng sẽ cung cấp điều kiện cho nhân viên và cho phép 

tổ chức luôn luôn duy trì được một mức tính năng nhất quán trong suốt quá trình. 
 

o  Khuyến nghị: Kiểm tra xem tổ chức có các quá trình vận hành để thanh tra, kiểm tra và cải tiến 

độ chính xác của các thuộc tính chất lượng (không thứ nguyên) như: các mô tả, tên, nhãn bao bì, 
v.v....không. Đồng thời sau các thanh tra đã thực hiện, điều quan trọng là chia sẻ các mê-tric tính 
năng với các nhân viên trong tổ chức để thu hút họ; nhân viên cam kết phấn đấu để đạt kết quả tốt 
hơn.   

 

o  Ví dụ: Đặt mục tiêu cho một số sản phẩm mới phù hợp chính sách của tổ chức để cấp GTIN mới. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có tận dụng việc kiểm tra và đo các quá trình đã tiêu chuẩn hóa không? (1.3.3) 
 

· Tổ chức có các quá trình vận hành cần thiết để đo sản phẩm và phát dữ liệu (theo các 
yêu cầu GS1) không? (2.5.1.1) 

 

 

2.3.3.  Thực hiện  
 

■  Giáo dục & kiến thức  
 

o  Cái gì:  Triển khai các chương trình để nâng cao nhận thức nội bộ về các dòng chảy quá trình đã 

quy định, các thủ tục vận hành và các thủ tục duy trì dữ liệu mà tổ chức đã xác định và lập thành 
tài liệu. 

 

o  Tại sao: Giáo dục về một quá trình là cần thiết để nó được chấp nhận và thực hiện. 

o  Khuyến nghi: Tùy biến thông báo tới các phần khác nhau của tổ chức cho nhân viên thấy họ có 

phù hợp với quá trình là cách tốt nhất để tạo sự chấp nhận.  
 

o  Ví dụ: Hội nghị thảo luận nội bộ, các chương trình thông báo nội bộ về mạng nội bộ v.v... 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức duy trì các hồ sơ thích hợp về giáo dục, đào tao, kỹ năng và kinh nghiệm đến 
mức độ nào? (2.3.4) 

 

· Có một quá trình thông tin nội bộ đang tiến hành về các khía cạnh của chất lượng dữ liệu 
để tạo sự hiểu biết trong tổ chức về sự quan trọng của việc cung cấp dữ liệu chính xác 
cao không? (2.4.1) 

 

 
■  Qúa trình quản lý tính năng  

 

o  Cái gì:  Thực hiện các hoạt động để đo và quản lý tính năng của hệ thống quản lý chất lượng dữ 

liệu; trọng tâm của quản lý tính năng này là đánh giá việc đo tính năng và thực hiện các hành 
động cải tiến/sửa chữa khi cần để đạt được mức tính năng mong muốn. 

 

o  Tại sao: Chính thức hóa và mở rộng quản lý tính năng sẽ cung cấp cho tổ chức cách thức có hiệu 

quả và có mục tiêu để theo dõi và nâng cao tính năng của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. 
 

o  Khuyến nghị: Phản ảnh nhiệm vụ quản lý tính năng trong cấu trúc quản trị mà tổ chức đã xây 

dựng cho hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. 
 

o  Ví dụ: Thủ tục để soát xét đo lường tính năng định kỳ 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Các định nghĩa GDD GS1 về các thuộc tính được áp dụng trong nội bộ đến mức độ nào ? 
(2.5.1.3) 

 

· Chính sách GTIN được áp dụng trong tổ chức đến mức độ nào? (2.5.1.7) 
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· Tổ chức có những quá trình và thủ tục được phê duyệt để nhập dữ liệu không? (2.5.2.1) 
 

·    Ban lãnh đạo có soát xét định kỳ Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu của tổ chức và tính 
năng về chất lượng dữ liệu không? (4.1.1) 

 

 
■  Quá trình quản lý vấn đề nảy sinh 

 

o  Cái gì: Thực hiện các hoạt động để xác định, phân tích, xử lý và giải quyết các vấn đề có thể nảy 

sinh trong hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu.  
 

o  Tại sao: Có một quá trình để giải quyết các mâu thuẫn để phòng ngữa các vấn đề tương tự trong 

tương lai là rất quan trọng.   
 

o  Khuyến nghị:   Đảm bảo rằng các quy tắc giải quyết các vấn đề được thông báo rõ ràng như là 

một phần của các chương trình đào tạo do tổ chức thực hiện. Lưu ý rằng các hành động này sẽ 
làm cho các vấn đề và sai sót không lặp lại trong tương lai.  

 

o  Ví dụ: N/A 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Sau khi tái diễn các sai lỗi đã biết, có các bước được thực hiện để phòng ngừa chúng tái 
diễn không? (3.1.4) 

 

· Dựa trên két quả phân tích các chỉ số tính năng, các hành động tiếp theo cần thiết có 
được thực hiện không? (3.1.6) 

 

· Đầu vào của việc soát xét có bao gồm các hành động sửa chữa và phòng ngừa? (4.1.8) 
 

· Đầu vào của soát xét có gồm các khuyến cáo để cải tiến không ? (4.1.11) 
 

· Đầu vào của soát xét có bao gồm đánh giá kết quả Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) không? 
(4.1.12) 

 

· Đầu ra của soát xét có gồm các quyết định và hành động để cải tiến hiệu quả của cơ cấu 
quản lý chất lượng dữ liệu không? (4.1.13) 

 

 
■  Quản lý thay đổi 

 

o  Cái gì:   Thiết lập một quá trình để quản lý việc áp dụng các thay đổi trong hệ thống quản lý chất 

lượng dữ liệu của tổ chức. 
 

o  Tại sao: Có một quá trình tốt để quản lý thay đổi sẽ góp phần vào việc chấp nhận nhanh hơn và 

tốt hơn các thủ tục mới trong tổ chức. 

 

o  Khuyến nghị:  Kết nối các thủ tục quản lý thay đổi với các chương trình thông báo nội bộ của tổ 

chức về kiến thức và giáo dục vì hai lĩnh vực này bổ sung tương hỗ cho nhau.  
 

o  Ví dụ: N/A 
 

o  Câu hỏi: 
 

·    Bạn có một thủ tục được áp dụng để tạo thuận lợi cho các thay đổi trong hệ thống quản 
lý chất lượng dữ liệu không? (1.1.7) 

 

 

2.3.4.  Kiểm soát  
 

■  Kiểm soát dòng chảy công việc (Workflow controls) 
 

o  Cái gì:  Theo dõi mức phù hợp của quá trình và đầu ra dữ liệu của nó theo những chuẩn mực tính 

năng trông đợi xuyên suốt Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu để đo mức độ tổ chức tôn trọng 
(theo sát) các tiêu chuẩn và chính sách đã xác định. 

 

o  Tại sao: Việc thực hiện có kết quả hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu phụ thuộc vào các kiểm tra 

khác nhau đã được xây dựng trong dòng chảy công việc đã áp dụng và các dữ liệu (và quá trình) 
được kiểm sóat và theo dõi để đảm bảo các đầu ra phù hợp với các yêu cầu tối thiểu đã xác định.   
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o  Khuyến nghị: Phải thực tế với các kiểm tra mà tổ chức của bạn đã thiết lập cho các dữ liệu và 

quá trình, những kiểm tra này dựa trên các phép đo (metric) tính năng đã xác định do vậy việc 
theo dõi kết quả phụ thuộc vào có Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) có thể theo dõi và đo được một 
cách hiệu quả.   

 

o  Ví dụ: Áp dụng kiểm tra thông tin một cách kiên định. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Có một quá trình đang thực hiện để xác định và thông báo các thay đổi/sửa đổi bản thân 
dữ liệu không ? (1.4.5) 

 

· Tổ chức có những quá trình và thủ tục đã được phê duyệt để nhập dữ liệu không? 
(2.5.2.1) 

 

· Tổ chức đã thiết lập, duy trì và lập thành tài liệu các quá trình hoạt động để công bố dữ 
liệu nội bộ chưa? (2.5.2.3) 

 

· Đã thiết lập các hệ số kết quả tới hạn (các yếu tố mấu chốt để đảm bảo cho các tính năng 
được thỏa mãn) trong các quá trình để công bố dữ liệu ra ngoài chưa ? (2.5.3.1) 

 

· Tổ chức đã thiết lập và duy trì các thủ tục để kiểm soát quá trình công bố dữ liệu sản 
phẩm vào bể dữ liệu bên ngoài chưa? (2.5.3.2) 

 

· Quá trình công bố dữ liệu có gồm tất cả các phần mục cần thiết để đảm bảo rằng các thay 
đổi của sản phẩm được công bố vào bể dữ liệu bên ngoài dựa trên các phiên bản sản 
phẩm thích hợp nhất không? (2.5.3.3) 

 

· Quá trình công bố dữ liệu gồm tất cả các phần mục cần thiết để đảm bảo rằng các thuộc 
tính dữ liệu của sản phẩm được công bố vào bể dữ liệu bên ngoài có thể được truy 
nguyên ngược lại tới nguồn gốc của nó đến mức độ nào? (2.5.3.4) 

 

 
■  Xác nhận giá trị hệ thống (system validations) 

 

o  Cái gì: Theo dõi kết quả việc áp dụng các xác nhận giá trị tự động do hệ thống thực hiện để truy 

nguyên các vấn đề và các sai lỗi thường sảy ra  
 

o  Tài sao: Hoạt động này sẽ cho phép phân định được các sai lỗi thường hay sảy ra, giúp tổ chức 

tập trung vào các khu vực cần đặc biệt chú ý.   

 

o  Khuyến nghị:  Các tổ chức chưa có các hệ thống nội bộ để xác nhận thông tin sản phẩm có thể 

thúc đẩy việc xác nhận do bể dữ liệu của họ thực hiện và phân tích kết quả nhận được dựa theo 
các xác nhận thất bại.  

 

o  Ví dụ: Thống kê nguyên nhân hay sảy ra nhất vì sao các sản phẩm không qua (trượt) một xác nhận  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có một quá trình cụ thể để phát và kiểm tra dữ liệu cho các sản phẩm mới trước 
khi phân phối sản phẩm mới lần đầu tiên không ? (2.5.1.2) 

 

· Các định nghĩa GDD GS1 về các thuộc tính được áp dụng nội bộ đến mức độ nào? 
(2.5.1.3) 

 

· Các dữ liệu đầu ra có phù hợp với các tiêu chuẩn đơn vị đo lường được GS1 chấp nhận 
không? (2.5.1.5) 

 

· Quá trình công bố dữ liệu gồm tất cả các phần mục cần thiết để đảm bảo rằng các thuộc 
tính dữ liệu của sản phẩm được công b vào bể dữ liệu bên ngoài có thể được truy nguyên 
ngược lại tới nguồn gốc của nó đến mức độ nào? (2.5.3.4) 

 

 
■  Báo cáo tính năng về mức dịch vụ (performance reporting on service levels) 

 

o  Cái gì:  Theo dõi tính năng về Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) đã thỏa thuận về mức dịch vụ cung 

cấp cho đối tác thương mại . 
 

o  Tại sao: Trong khi Thỏa thuận mức dịch vụ ( service level agreements - SLA’s) có thể không bao 

gồm chất lượng dữ liệu, tính năng mục tiêu mức dịch vụ là một nội dung có ý nghĩa  mà dịch vụ 
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xấu tác động lên tính năng của tổ chức.  
 

o  Khuyến nghị: Phân định dữ liệu mấu chốt mà nó ảnh hưởng đến các mục đích và mục tiêu SLA 

khác nhau, điều đó làm cho tổ chức nhìn thấy các thông tin mà nếu cải tiến nó sẽ làm lợi ích trực 
tiếp cho các khách hàng.  

 

o  Ví dụ: Kiểm soát các đơn vị đo lường trước đây đã dùng để giao hàng , xử lý đơn hàng v.v.... 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có đảm bảo sử dụng các quá trình đo và theo dõi đã được tiêu chuẩn hóa 
không? (1.3.3) 

 

· Các phương pháp theo dõi nào về quản lý dữ liệu chính được dùng trong tổ chức để đánh 
giá và theo dõi các quá trình và thủ tục quản lý chất lượng dữ liệu? (3.1.1) 

 

· Các chỉ số tính năng có được xác định cho từng quá trình trong Hệ thống quản lý chất 
lượng dữ liệu không ? (3.1.2) 

 

· Các chỉ số tính năng này được theo dõi và thông báo đến mức độ nào ? (3.1.3) 
 

· Tất cả mọi sửa chữa được làm trên dữ liệu chính của sản phẩm và dữ liệu đã công bố (có 
liên quan) thích hợp đến mức độ nào? (3.1.5) 

 

· Dựa trên kết quả phân tích các chỉ số tính năng, có thực hiện các hành động tiếp theo cần 
thiết không? (3.1.6) 

 

 
■  Báo cáo tính năng về chất lượng dữ liệu  

 

o  Cái gì:  Theo dõi tính năng của tổ chức về các mục tiêu chất lượng dữ liệu đã xác định (các yêu 

cầu chất lượng tối thiểu về dữ liệu đầu ra). 

 

o  Tại sao: Đo mức tính năng về chất lượng dữ liệu sẽ giúp tổ chức hiểu các khu vực có cơ hội và 

đảm bảo dữ liệu đầu ra phù hợp chắc chắn các mức chất lượng cao.  
 

o  Khuyến nghị:  Đảm bảo các kết quả Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) được thông báo và chia sẻ 

từ tổ chức tới khách hàng. 
 

o  Ví dụ: Hệ đo lường vật phẩm không sai lỗi, các báo cáo từ khách hàng v.v... 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có đảm bảo sử dụng các quá trình đo và theo dõi đã được tiêu chuẩn hóa 
không? (1.3.3) 

 

· Tổ chức có định kỳ thanh tra (kiểm toán) Cấu trúc quản lý chất lượng dữ liệu không? 
(2.2.1) 

 

· Các dữ liệu đầu ra có phù hợp với các tiêu chuẩn đơn vị đo lường được GS1 chấp nhận 
không? (2.5.1.5) 

 

· Các chỉ số tính năng này được theo dõi và thông báo đến mức độ nào? (3.1.3) 

 

 
■  Phản hồi từ nội bộ và bên ngoài  

 

o  Cái gì: Kiểm soát việc xử lý phản hồi từ các người dùng và khách hàng nội bộ và bên ngoài có 

được thực hiện đúng như các chính sách và thủ tục mà tổ chức đã thiết lập không  
 

o  Tại sao: Xử lý hoàn hảo các phản hồi của khách hàng là điểu mấu chốt để cải tiến liên tục Hệ 

thống quản lý chất lượng dữ liệu, phòng ngừa các sai sót trong tương lai và hoàn thành mức dịch 
vụ đã thỏa thuận. 

 

o  Khuyến nghị:  Chia sẻ kết quả với các điểm tiếp xúc khách hàng về các cơ hội cải tiến quản lý 

phản hồi . 
 

o  Ví dụ:   Báo cáo về các hành động đã thực hiện xuất phát từ các đề xuất và khiếu nại của khách 

hàng . 
 

o  Câu hỏi: 
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· Có xem xét đầu vào gồm phản hồi của cổ đông và người dùng dữ liệu không? (4.1.6) 
 

· Có xem xét đầu ra gồm các quyết định và hành động về cải tiến yêu cầu khách hàng về 
quản lý chất lượng dữ liệu không? (4.1.1.5) 

 

 
■  Thanh tra (kiểm toán) tuân thủ quá trình  

 

o  Cái gì: Thực hiện thanh tra nội bộ việc tổ chức tôn trọng triệt để các quá trình đã xác định  thực tế 

trong Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu.   
 

o  Tại sao:  Một quá trình chỉ có thể có hiệu quả khi nhân viên thực hiện mong muốn, nếu thủ tục đã 

được thiết lập không được áp dụng triệt để thì Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu có thể không 
đạt được mục tiêu của nó. Thực hiện thanh tra định kỳ để xem các thủ tục có được tuân thủ như 
mong đợi không là chìa khóa để đạt được kết quả cuối cùng.    

 

o  Khuyến nghị: Tìm cách để thiết lập các thanh tra trung lập về sự tuân thủ quá trình, một số tổ 

chức có thể giao phó việc thanh tra này cho các khu vực khác của tổ chức như là bộ phận kiểm 
soát chất lượng hay bộ phận tuân thủ tiêu chuẩn để làm cho nó đạt được mục tiêu mong muốn.  

 

o  Ví dụ:  Thanh tra về áp dụng các chính sách, các quá trình và các vai trò trong tổ chức. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có thanh tra định kỳ cấu trúc quản lý chất lượng dữ liệu không? (2.2.1) 
 

· Chính sách GTIN được áp dụng trong tổ chức đến mức độ nào? (2.5.1.7) 
 

· Tổ chức có soát xét các thủ tục tạo và lập dữ liệu xem có đầy đủ không? (2.5.2.2) 
 

· Các phương pháp theo dõi nào về quản lý dữ liệu chính được dùng trong tổ chức để đánh 
giá và theo dõi các quá trinh và thủ tục quản lý chất lượng dữ liệu? (3.1.1) 

 

· Dựa trên kết quả phân tích các chỉ số tính năng, các hành động tiếp theo cần thiết có 
được thực hiên không? (3.1.6) 

 

· Có quá trình xác định chuẩn cứ, nội dung, tần số và phương pháp để thực hiện kiểm tra 
nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu không ? (3.3.1) 

 

· Đầu vào của soát xét  có bao gồm tính năng quá trình không? (4.1.7) 
 

· Đầu vào của soát xét  có bao gồm trạng thái các hành động phòng ngừa và sửa chữa 
không ? (4.1.8) 

 

· Đầu vào của soát xét  có bao gồm các hành động tiếp theo xuất phát từ soát xét quản lý 
trước đo không? (4.1.9) 

 

· Đầu vào của soát xét  có bao gồm các thay đổi có thể ảnh hưởng đến cấu trúc quản lý 
chất lượng dữ liệu không? (4.1.10) 

 

· Đầu ra của soát xét  có bao gồm các quyết định và hành động để cải tiến hiệu quả của 
cấu trúc quản lý chất lượng dữ liệu không? (4.1.13) 

 

· Đầu ra của soát xét  có bao gồm các quyết định và hành động để cải tiến tính hiệu quả 
của quá trình chất lượng dữ liệu để đảm bảo chất lượng và độ chính xác dữ liệu không? 
(4.1.14) 

 

· Đầu ra của soát xét  có bao gồm các quyết định và hành động để cải tiến các yêu cầu 
khách hàng về mặt quản lý chất lượng dữ liệu không? (4.1.15) 

 

 
■  Đo lường sản phẩm  

 

o  Cái gì: Đảm bảo phương pháp luận để thực hiện kiểm tra sản phẩm luôn luôn được tuân theo khi 

thực hiện đo sản phẩm, trong thanh tra theo dõi, trong lần đo sản phẩm mới đầu tiên cũng như là 
trong quá trình duy trì dữ liệu. 

 

o  Tại sao: Bằng chứng cao nhất về tính hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu nằm ở 

chỗ đảm bảo phù hợp kết quả khi kiểm tra bất kỳ lúc nào.  
 

o  Khuyến nghị:  Đảm bảo tương ứng sản phẩm đúng với dữ liệu sẽ phát hành. So sánh kết quả 

thanh tra nội bộ sản phẩm với mức chất lượng do khách hàng báo cáo và xác định các yếu tố bên 
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ngoài có thể gây sai sót tiềm ẩn.  
 

o  Ví dụ: Thanh tra ngẫu nhiện hàng tháng các sản phẩm đang tồn tại. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có đảm bảo các quá trình đo và theo dõi đã được tiêu chuẩn hóa không ? (1.3.3) 
 

· Các công cụ cần kiểm định trong tổ chức có được kiểm định (bởi nội bộ hoặc nhà cung 
cấp dịch vụ kiểm định bên ngoài ) theo đúng yêu cầu không? (1.3.5) 

 

 
■  Soát xét & báo cáo kết quả thanh tra  

 

o  Cái gì: Thiết lập việc soát xét của ban quản lý điều hành về các kết quả của mọi thanh tra thực 

hiện về dữ liệu vật phẩm và hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu.  
 

o  Tại sao:  Ngoài việc nâng cao liên tục các quá trình của tổ chức, kết quả và lợi ích của Hệ thống 

quản lý chất lượng dữ liệu là một yếu tố quan trọng để làm tăng thêm trách nhiệm của người đứng 
đầu với các quá trình   

 

o  Khuyến nghị: Tập trung vào các kết quả có ý nghĩa chiến lược với tổ chức, như giảm chi phí, giá 

trị gia tăng cho khách hàng và tính khả kiến của quá trình tốt hơn.  
 

 Ví dụ: Các báo cáo của ban điều hành về tính năng. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có định kỳ thanh tra cấu trúc quản lý chất lượng dữ liệu không? (2.2.1) 
 

· Có một quá trình thông báo nội bộ đang tiến hành về mọi khía cạnh của chất lượng dữ 
liệu để tạo sự hiểu biết trong tổ chức về sự quan trọng của việc cung cấp dữ liệu chính 
xác cao không? (2.4.1) 

 

· Dựa trên kết quả phân tích các chỉ số tính năng, các hành động tiếp theo cần thiết có 
được thực hiên không? (3.1.6) 

 

· Các kết quả về chỉ số tính năng có được thông báo trong tổ chức và tới các nhà cung cấp 
dịch vụ bên thứ 3 khi cần không ?(3.1.7) 

 

· Có quá trình xác định chuẩn cứ, nội dung, tần số và phương pháp để thực hiện kiểm tra 
nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu không ? (3.3.1) 

 

· Đầu vào của soát xét  có bao gồm các kiến nghị để cải tiến không? (4.1.11) 
 

· Đầu vào của soát xét  có bao gồm đánh giá các kết quả Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) 
không? (4.1.12) 

 

· Đầu ra của soát xét  có bao gồm các quyết định và hành động để cải tiến tính hiệu quả 
của quá trình chất lượng dữ liệu để đảm bảo chất lượng và độ chính xác dữ liệu không? 
(4.1.14)  

 

· Đầu ra của soát xét  có bao gồm các quyết định và hành động để cải tiến các yêu cầu 
khách hàng về mặt quản lý chất lượng dữ liệu không? (4.1.15) 

 

 
■  Theo dõi tác động của dữ liệu sai hỏng  

 

o  Cái gì: Theo dõi và ghi lại các vấn đề nảy sinh do chất lượng dữ liệu kém để tạo một hình ảnh rõ 

nét về hậu quả do dữ liệu sai hỏng gây ra. 
 

o  Tại sao:  Phân định và theo dõi các vấn đề này sẽ giúp tổ chức xác định hậu quả thực của dữ liệu 

sai lỗi.  
 

o  Khuyến nghị: Cố gắng lượng hóa các chi phí do dữ liệu xấu gây ra, như vậy sẽ giúp tổ chức có 

một hình ảnh rõ ràng về tác động của chất lượng dữ liệu xấu đối với tổ chức   
 

o  Ví dụ: Đo lường về thiếu hàng do thông tin đơn hàng/dung lượng sai lỗi.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Đầu vào của soát xét  có bao gồm các trạng thái hành động phòng ngừa và sửa chữa 
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không ? (4.1.8) 
 

 

2.4.  Các năng lực của hệ thống  
 

 

2.4.1.  Kế hoạch  
 

■  Kho chứa dữ liệu thống nhất (unified data repository) 
 

o  Cái gì: Thiết lập một kho chứa dữ liệu tập trung để củng cố vững chắc tất cả dữ liệu cuối cùng để 

công bố ra ngoài. 
 

o  Tại sao:  Một kho chứa dữ liệu tập trung cho tất cả các dữ liệu sản phẩm “cuối cùng” là rất quan 

trọng để hỗ trợ tổ chức thấy một nguồn đơn chính xác cho các sản phẩm. 
 

o  Khuyến nghị: Nghiên cứu các nhu cầu và khát vọng dài hạn của tổ chức trước khi chọn loại kho 

trung ương sẽ sử dụng (ví dụ, xây dựng “in-house” hoặc nhà cung cấp giải pháp v.v...) 
 

o  Ví dụ:  Hệ thống Quản lý thông tin sản phẩm (PIM-Product Information Management). 
 

 o Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có sử dụng một nguồn đơn chính xác của dữ liệu chính của sản phẩm để quản lý 
và chia sẻ dữ liệu với các đối tác thương mại không? (1.4.1) 

 

· Quá trình công bố dữ liệu có bao gồm tất cả các phần mục cần thiết để đảm bảo rằng 
những thay đổi của sản phẩm được công bố trong bể dữ liệu bên ngoài dựa trên những 
phiên bản thích hợp nhất của sản phẩm không? (2.5.3.3) 

 

 
■  Thiết kế & cấu trúc  

 

o  Cái gì: Thiết lập một thiết kế cấu trúc hệ thống ( systems architecture design) cho tổ chức, điều 

này không chỉ hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu bằng cách xem xét các hệ thống có liên 
quan như bể dữ liệu nội bộ mà cả bể dữ liệu bên ngoài.v.v...  

 

o  Tại sao:  Điều này cung cấp cho tổ chức một tầm nhìn và kế hoạch rõ ràng về tác động tương hỗ 

giữa các hệ thống bổ trợ làm triển khai hiệu quả các hệ thống này. 
 

o  Khuyến nghị: Các yêu cầu về cấu trúc hệ thống phải được thiết kế dựa trên các ưu tiên của tổ 

chức được xác định trong tầm nhìn và kế hoạch hóa.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Cấu trúc cơ sở dữ liệu đảm bảo tính truy nguyên của các thay đổi bổ sung (lịch sử thay đổi) 
đến mức độ nào ? (1.4.4) 

 

 
■  Dòng công việc, giao diện người dùng  

 

o  Cái gì:  Thiết lập các định nghĩa và các yêu cầu cho giao diện để tạo thuận lợi cho người dùng 

sử dụng các hệ thống nội bộ. 
 

o  Tại sao: Đảm bảo tính áp dụng thực tế của các hệ thống của tổ chức là một biện pháp quan trọng 

nó làm đơn giản hóa việc điều hành quá trình.  
 

o  Khuyến nghị: Soát xét việc phù hợp giữa các vai trò và tính phức tạp của hệ thống để đảm bảo 

có sự cân bằng giữa hai yếu tố này. 
 

o  Ví dụ : Các giao diện thân thiện người dùng, trợ giúp trên màn hình v.v... 

 

       Chú thích:  Năng lực này là một lựa chọn, và nó không là một yêu cầu trực tiếp 

để tự đánh giá. Nó chỉ đơn thuần là một lưu ý về sự quan trọng của yếu tố này trong khi 
lập kế hoạch hệ thống, mỗi khi có thể, trong các năng lực của tổ chức.   

 

 
 

■  Xác nhận giá trị dữ liệu  
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o  Cái gì:  Xác định một bộ quy tắc xác nhận giá trị cần được xây dựng trong các hệ thống của tổ 

chức. 
 

o  Tại sao: Cần đảm bảo kiểm tra toàn diện các lỗi có thể được phát hiện thông qua kiểm tra tự động.  
 

o  Khuyến nghị:   Hợp nhất các xác nhận giá trị của ngành công nghiệp (ví dụ, Mạng đồng bộ hóa 

dữ liệu toàn cầu) và kiểm tra tính nhất quán của nội bộ với thực tế thị trường nhằm tránh các xung 
đột.  

 

o  Ví dụ: Danh mục các Quy tắc xác nhận giá trị Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu chính thức. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức áp dụng các quá trình để đảm bảo rằng dữ liệu đầu ra do Hệ thống quản lý chất 
lượng dữ liệu phát ra phù hợp với các yêu cầu Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu về 
đồng bộ hóa dữ liệu, các yêu cầu Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu về tất cả các tiêu 
chuẩn tương ứng như các định nghĩa GDD, các quy tắc cấp GTIN, các quy tắc đo bao bì 
v.v...đến mức độ nào  ? (1.2.1) 

 

· Có một quá trình đang thực hiện để giữ cho tổ chức cập nhật các yêu cầu Mạng đồng bộ 
hóa dữ liệu toàn cầu không? (1.2.2) 

 

· Tổ chức sử dụng thiết bị như khuyến nghị của GS1 trong “Hướng dẫn áp dụng quy tắc đo 
bao bì” trong tất cả các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu có liên quan cho việc đo kích 
thước đến mức độ nào ? (1.3.4) 

 

 
■  An ninh, kiểm soát truy cập  

 

o  Cái gì:  Thiết lập các yêu cầu hệ thống để bảo vệ tính nguyên vẹn của các thông tin và đưa vào 

hiệu lực chính sách của tổ chức về quản trị, công bố và quản lý dữ liệu.  
 

o  Tại sao:  Hệ thống là phương pháp tốt nhất để đưa việc kiểm soát thay đổi và quyền công bố 

thông tin sản phẩm nếu mức truy cập được cài đặt vào ngay trong hệ thống. 
 

o  Khuyến nghị: Một số lớn các yêu cầu về quyền truy cập và an ninh có thể chắt lọc từ mô hình 

quản trị tổ chức và ma trận các trách nhiệm và vai trò đã được lập thành tài liệu.  
 

o  Ví dụ: Quyền truy cập được bảo vệ bằng password đối với các dữ liệu chính. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Cấu trúc cơ sở dữ liệu có các thủ tục ủy quyền truy cập đến mức độ nào? (1.4.2) 
 

· Tổ chức có một cấu trúc để đảm bảo an ninh dữ liệu khỏi các thay đổi không được phép 
không? (1.4.3) 

 

· Thủ tục công bố dữ liệu có bao gồm sự ủy quyền thích hợp không? (2.5.3.5) 

 

 
■   Soát xét /lịch sử thay đổi (Revision/change history) 

 

o  Cái gì:  Thiết lập các yêu cầu để ghi lại và lưu giữ các thay đổi trong thông tin sản phẩm. 

 

o  Tại sao: Điều này tạo thuận lợi cho tổ chức có khả năng theo dõi các thay đổi dữ liệu đối với 

nguồn, nó có ý nghĩa quyết định cho giải pháp khác nhau và nhìn thấy rõ dữ liệu trong suốt chu kỳ 
sống của nó.  

 

o  Khuyến nghị: Đảm bảo hồ sơ các thay đổi và lịch sử soát xét gồm những nội dung tối thiểu: khi 

nào, như thế nào, tại sao và ai thực hiện các thay đổi đó.  
 

o  Ví dụ: Bản ghi các thay đổi dữ liệu. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có một cấu trúc để đảm bảo an ninh dữ liệu khỏi các thay đổi không được phép 
không? (1.4.3) 

 

· Cấu trúc cơ sở dữ liệu đảm bảo tính truy nguyên các sửa đổi (lịch sử thay đổi) đến mức độ 
nào? (1.4.4) 
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■  Công bố ra ngoài  

 

o  Cái gì:  Xác định các yêu cầu của hệ thống đối với các công cụ sẽ được dùng để công bố dữ liệu 

ra ngoài (ví dụ, vượt tường lửa (firewall) của tổ chức, tới các đối tác thương mại v.v...) 
 

o  Tại sao: Trong một số trường hợp các dữ liệu đối nội và đối ngoại là khác nhau, do vậy toàn bộ 

hệ thống dùng để công bố ra ngoài phải có thể kiểm tra sự phù hợp cuả dữ liệu với các quy định 
kỹ thuật dùng cho các độc giả bên ngoài. 

 

o  Khuyến nghị: Tăng cường chiến lược dữ liệu của tổ chức để củng cố việc công bố ra ngoài.  
 

o  Ví dụ: Giới hạn các loại thay đổi có thể được đối với các dữ liệu đã được ghi để công bố ra ngoài.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Có một quá trình (đang thực hiện) để xác định và thông báo các thay đổi /sửa chữa đối 
với bản thân dữ liệu không? (1.4.5) 

 

·   Các yếu tố quan trọng (các yếu tố đảm bảo tính năng sử dụng) có được thiết lập trong các 
quá trình công bố dữ liệu ra ngoài không? (2.5.3.1) 

 

· Tổ chức có thiết lập và duy trì các thủ tục để kiểm soát quá trình công bố dữ liệu sản 
phẩm vào bể dữ liệu bên ngoài không? (2.5.3.2) 

 

· Quá trình công bố dữ liệu có bao gồm các điều khoản cần thiết để đảm bảo các thay đổi 
của sản phẩm công bố vào trong bể dữ liệu bên ngoài dựa trên các phiên bản thích hợp 
nhất của sản phẩm không? (2.5.3.3) 

 

 
■  Công bố nội bộ  

 

o  Cái gì:  Xác định các yêu cầu hệ thống đối với các công cụ sẽ được dùng để công bố dữ liệu vật 

phẩm trong nội bộ (ví dụ, ở bên trong tường lửa của tổ chức, tới các khu vực khác của tổ chức 
v.v...)  

 

o  Tại sao: Trong một số trường hợp các dữ liệu đối nội và đối ngoại là khác nhau, do vậy toàn bộ 

hệ thống dùng để công bố nội bộ phải có thể kiểm tra sự phù hợp cuả dữ liệu với các quy định kỹ 
thuật dùng cho các độc giả nội bộ. 

 
 

o  Khuyến nghị: Tăng cường thông tin và nguồn lực để tối ưu hóa công bố nội bộ các vật phẩm.  
 

o  Ví dụ:  Các yêu cầu chất lượng đối với dữ liệu của sản phẩm mới được thông báo giữa các phòng 

ban khác nhau. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có thiết lập, duy trì, và lập thành tài liệu các quá trình hoạt động cần để công bố 
tài liệu nội bộ không? (2.5.2.3) 

 
 

 
2.4.2.  Tài liệu  

 

■  Các yêu cầu hệ thống  
 

o  Cái gì:  Xây dựng một tài liệu chính thức các yêu cầu trong đó chứa tất cả các yêu cầu đã được 

xác định trong các hoạt động lập kế hoạch yêu cầu hệ thống (xem phần 2.4.1)  
 

o  Tại sao: Điều này chẳng những cần thiết để đánh giá xem liệu có lỗ hổng giữa các yêu cầu và 

năng lực hiện thời không mà còn quan trọng để lái hệ thống phát triển trong trường hợp có những 
yêu cầu vẫn chưa bao hàm đủ (ví dụ, vấn đề RFP v.v...)  

 

o  Khuyến nghị: Lập thành tài liệu các yêu cầu theo cách chúng kết nối với các phần cụ thể của hệ 

thống quản lý chất lượng dữ liệu và các mục tiêu của tổ chức mà chúng hỗ trợ. Điều này sẽ thuận 
lợi khi đánh giá các ưu tiên của mỗi cái.   

 

o  Ví dụ: Tài liệu các yêu cầu hệ thống. 
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o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có các quá trình được áp dụng để đảm bảo rằng các dữ liệu đầu ra do hệ thống 
quản lý chất lượng dữ liệu phát ra phù hợp với các yêu cầu đồng bộ hóa dữ liệu của 
Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu đến mức độ nào ? Các yêu cầu của Mạng đồng bộ 
hóa dữ liệu toàn cầu bao gồm tất cả các tiêu chuẩn tương ứng như các định nghĩa GDD, 
các quy tắc cấp GTIN, các quy tắc đo bao bì Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu v.v...? 
(1.2.1) 

 

·   Có một quá trình (đang thực hiện) để giữ cho tổ chức cập nhật những yêu cầu liên quan 
đến Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu không? (1.2.2) 

 

· Tổ chức sử dụng thiết bị như GS1 khuyến nghị trong “Hướng dẫn áp dụng các quy tắc đo 
bao bì Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu” trong tất cả các quá trình quản lý chất lượng 
dữ liệu có liên quan để đo các kích thước đến mức độ nào? (1.3.4) 

 

· Cấu trúc cơ sở dữ liệu có các thủ tục ủy quyền truy cập đến mức độ nào ? (1.4.2) 
 

· Tổ chức có một cấu trúc (đang thực hiện) để đảm bảo an ninh của dữ liệu khỏi các thay 
đổi không được ủy quyền không? (1.4.3) 

 

· Cấu trúc cơ sở dữ liệu đảm bảo truy nguyên các thay đổi (lịch sử thay đổi) đến mức độ 
nào? (1.4.4) 

 

· Dữ liệu đầu ra có phù hợp với các tiêu chuẩn của GS1 đã chấp nhận về các đơn vị đo 
lường không? (2.5.1.5) 

 

 
■  Các thủ tục hoạt động  

 

o  Cái gì: Lập thành tài liệu các dòng chảy công việc (workflows) và các thủ tục để điều hành các hệ 

thống hỗ trợ cho hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu.  
 

o  Tại sao: Điều này hỗ trợ việc đảm bảo rằng các hệ thống được sử dụng một cách đúng đắn và 

rằng các ứng dụng sẽ hỗ trợ cho bộ mục tiêu chính của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu.  
 

o  Khuyến nghị:  Tích hợp các thủ tục hoạt động này với dòng công việc chính của hệ thống quản lý 

chất lượng dữ liệu để đơn giản hóa các định nghĩa dòng công việc.  

 

o  Ví dụ: Các dòng công việc đã tích hợp cho thấy tác động tương hỗ của hệ thống với các vai trò và 

nhiệm vụ của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu.  
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có sử dụng các quá trình đo và kiểm tra đã tiêu chuẩn hóa không? (1.1.3) 
 

· Có một quá trình (đang thực hiện) để xác định và thông báo các thay đổi và sửa chữa bản 
thân các dữ liệu không ? (1.4.5) 

 

· Quá trình công bố dữ liệu bao gồm các điều khoản cần thiết để đảm bảo rằng các thuộc 
tính dữ liệu sản phẩm được công bố vào trong bể dữ liệu bên ngoài có thể được truy 
nguyên tới nguồn gốc của nó đến mức độ nào? (2.5.3.4) 

 

 
■   Đo lường tính năng 

 

o  Cái gì:  Thiết lập và làm thành tài liệu hệ đo lường và mức tính năng sẽ được dùng để đo hiệu 

quả của cơ cấu hệ thống của tổ chức. 
 

o  Tại sao: Cần đánh giá mức độ đạt được mục tiêu mong đợi của hệ thống trong hỗ trợ tổ chức.. 
 

o  Khuyến nghị:  Kết hợp chặt chẽ việc đo lường tính năng này với các đo lường chung của tổ chức 

dùng để theo dõi tính năng của toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu như vậy sẽ làm giảm 
rủi ro các lỗ hổng tiềm tàng hoặc hiểu sai các kết quả tính năng trong lúc soát xét quản lý quá trình.  

 

o  Ví dụ: Các báo cáo đánh giá, các tác động hệ thống v.v... 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Các định nghĩa GDD của GS1 về các thuộc tính được áp dụng trong nội bộ đến mức độ 
nào ? (2.5.1.3) 
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· Dữ liệu đầu ra có phù hợp với các tiêu chuẩn đơn vị đo lường được GS1 chấp nhận 
không ? (2.5.1.5) 

 

· Chính sách GTIN được áp dụng trong tổ chức đến mức độ nào ? (2.5.1.7) 
 

· Đầu vào của soát xét  có bao gồm tính năng quá trình không ? (4.1.7) 
 

 

2.4.3.  Thực hiện  

 

     Chú thích: Tổ chức phải đảm bảo rằng các vấn đề nảy sinh trong quá trình này (xem phần 2.3.3) 
được chuyển tới đúng người chịu trách nhiệm.  Khi quá trình phát hiện ra vấn đề về kỹ thuật, nó 
phải được tách khỏi các vấn đề về quá trình /hoạt động để sao cho nó được đưa tới một lộ trình 
thích hợp. 

 

 

2.4.4.  Kiểm soát  
 

■  Báo cáo tính năng về các mức dịch vụ  
 

o  Cái gì: Theo dõi tính năng của các hệ thống của tổ chức căn cứ vào các mức dịch vụ mong muốn/ 

các tính năng về chức năng trông đợi ở chúng. 
 

o  Tại sao: Soát xét định kỳ tính khả dụng (áp dụng được) và tính thích hợp của hệ thống sẽ giúp 

cho việc đảm bảo các nhu cầu kinh doanh được hỗ trợ tốt  
 

o  Khuyến nghị:  Đảm bảo các kết quả Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) được thông báo và chia sẻ 

trong tổ chức và với khách hàng. 

 

o  Ví dụ: Soát xét của ban quản trị về tính năng tổ chức. 
 

o  Câu hỏi: 
 

· Tổ chức có sử dụng các quá trình đo và kiểm tra đã được tiêu chuẩn hóa không? (1.3.3) 
 

· Phương pháp kiểm tra nào về quản lý dữ liệu chính được dùng trong tổ chức để đánh giá 
và theo dõi các quá trình và thủ tục hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu? (3.1.1) 

 

· Các chỉ số tính năng có được xác định cho mỗi quá trình trong Hệ thống quản lý chất lượng 
dữ liệu không ? (3.1.2) 

 

· Các chỉ số tính năng này được theo dõi và thông báo đến mức độ nào ? (3.1.3) 
 

· Tất cả các chỉnh sửa được thực hiện trong dữ liệu chính của sản phẩm cũng như trong 
dữ liệu đã công bố (nếu cần) phù hợp đến mức độ nào ? (3.1.5) 

 

· Dựa trên kết quả phân tích các chỉ số tính năng, các hành động tiếp theo có được thực 
hiện không ? (3.1.6) 

 

· Đầu vào của soát xét  có gồm cả phản hồi của người dùng dữ liệu và các cổ đông không ? 
(4.1.6) 

 

 

3. Tự đánh giá  

 

3.1.  Giới thiệu  
 

Kết hợp với ngành công nghiệp, một số công cụ tự đánh giá đã được xây dựng, để giúp cho các tổ chức 
quyết định mức độ phù hợp của họ với năng lực và thực hành tốt nhất quy định trong phần 2 của Khung 
khổ chất lượng dữ liệu GS1 này,  

 

Việc tự đánh giá này có thể được dùng với các mục đích khác nhau : 
 

■  Xác định các cơ hội nội bộ:  Tự đánh giá có thể được sử dụng làm một chuẩn cứ nội bộ và để cải 
tiến nội bộ. Chuẩn cứ nội bộ có thể sử dụng để so sánh các kết quả từ các đối tượng tổ chức nội bộ 
khác nhau đã thực hiện tự đánh giá nội bộ và phát hiện ra các khu vực cần cải tiến, mà chương trình 
cải tiến dựa vào đó 
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■  Xác định cơ hội hợp tác: Tự đánh giá cũng có thể là một công cụ tốt giúp xác định các cơ hội trong 
mối quan hệ thương mại nào đó; các đối tác thương mại có thể thực hiện tự đánh giá riêng của mình 
và sau đó thảo luận các khu vực cơ hội chung để cùng cải tiến.  

 

■  Tự công bố:  Tự đánh giá cũng có thể được các tổ chức sử dụng để thiết lập một mức độ phù hợp 
cao hơn so với thực hành được khuyến nghị để có được một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu tối 
ưu. Đạt được chuẩn cứ phù hợp tối thiểu có thể cho phép tổ chức tự công bố phù hợp Khung khổ 
này.  

 

Quan trọng: Không có một hướng dẫn cụ thể nào về tự công bố. Khi một tổ chức đạt 
được tự công bố thông qua việc sử dụng các công cụ do Khung khổ chất lượng dữ liệu 
cung cấp, ý nghĩa của việc tự công bố này trong mối quan hệ thương mại của họ là tùy 
theo tổ chức và các đối tác thương mại của họ quyết định.  

 

     Chú thích:  Mỗi tổ chức tự lựa chọn cách tiếp cận riêng tốt nhất của mình để tự đánh giá.  

 
 
 
 

 

3.2.  Các công cụ để tự đánh giá 
 

Khung khổ chất lượng dữ liệu này cho sẵn các công cụ tự đánh giá sau đây: 
 

■  Bảng câu hỏi tự đánh giá (tham khảo  Phụ lục III): Bảng câu hỏi tự đánh giá được xây dựng dựa 
trên thực hành tốt nhất hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. Trong bảng này có 73 câu hỏi liên quan 
đến năng lực quản lý chất lượng dữ liệu của tổ chức và mức độ triển khai của họ trong tổ chức. Đây 
là bộ phận cốt lõi của tự đánh giá.  

 

■  Bảng câu hỏi tự đánh giá mô hình điểm số(scoring model) (tham khảo  Phụ lục III):   Hệ thống 

thưởng một số điểm cho các hoạt động khác nhau mà một tổ chức có thể triển khai trong hệ thống 
quản lý chất lượng dữ liệu của họ.  Mô hình ghi điểm số này cho một chỉ số mức cao về việc có 
bao nhiêu thực hành tốt nhất được kiến nghị cho một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu trong 
một tổ chức nhất định. 

 

■  Dữ liệu chính Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI)s (see section  5.4.5 of Appendix IV for 
reference): Một mô hình Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) giúp tổ chức thiết lập cách thể hiện mức 
chính xác dữ liệu. Mô hình Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) dựa trên việc theo dõi và kiểm tra một số 
thuộc tính Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu cơ bản.   

Tùy theo mục đích của tự đánh giá, các tổ chức phải quyết định tổ hợp nào của các công cụ đã được mô 
tả ở trên được dùng để cho phép họ đạt được các mục tiêu của mình. Điều quan trọng cần chú ý là mức 
độ sử dụng các công cụ tự đánh giá này là do từng tổ chức quyết định, sự áp dụng của họ phải luôn luôn 
được thực hiện theo thực hành tốt nhất đã quy định và các quy tắc sử dụng công cụ để đảm bảo kết quả 
là đáng tin cậy.  

 

 

Quan trọng: Tham khảo “ Hướng dẫn áp dụng khung khổ chất lượng dữ liệu Phiên bản 
3.0”(Data Quality Framework Implementation Guides v3.0) để được tư vấn toàn diện và thực 
hành tốt nhất để thực hiện tự đánh giá và sử dụng đúng các công cụ chứa trong tài liệu này. 

 

 

4. Thủ tục kiểm tra sản phẩm 
 

 

4.1.  Giới thiệu 
 

Mục đích chung của thủ tục kiểm tra sản phẩm (product inspection procedure) này là trợ giúp nâng cao 
độ chính xác dữ liệu bằng cách áp dụng một phương pháp luận đã được tiêu chuẩn hóa để kiểm tra/so 
sánh dữ liệu sản phẩm để đảm bảo kết quả kiểm tra này là nhất quán và tin cậy.  

 

Việc sử dụng thủ tục khuyến nghị này được khuyến khích mặc dù nó là tự nguyện và nó không phải là 
điều kiện tiên quyết để sử dụng bể dữ liệu đã được chứng nhận Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu. Đi 
theo tất cả các bước thủ tục đã quy định này có thể tạo thuận lợi làm cho người nhận thông tin chấp 
nhận dữ liệu đã công bố. 
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Quan trọng: Thủ tục kiểm tra này không nhằm vào việc dùng như một giải pháp cho độ chính xác 
dữ liệu, nhưng là một công cụ để kiểm định chất lượng thông tin đầu ra của tổ chức. Vì vậy việc 
áp dụng thủ tục kiểm tra này cần phải đi kèm với các yếu tố khác của hệ thống quản lý chất lượng 
dữ liệu (như mô tả ở phần 2) nhằm cung cấp một giải pháp vững chắc cho chiến lược chất lượng 
dữ liệu.   

 
Thủ tục kiểm tra sản phẩm này có thể được dùng để theo dõi một loạt các Chỉ số tính năng chủ chốt 
(KPI) đã phát triển để cho một chỉ thị rõ hơn về mức chính xác của dữ liệu đầu ra của tổ chức. Chỉ số 
tính năng chủ chốt (KPI) này có thể được dùng để theo dõi tính năng của tổ chức và hệ thống quản lý 
chất lượng dữ liệu của họ trong việc duy trì mức độ chính xác dữ liệu chấp nhận được.  

 

Mô hình Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) này là một phương án tốt để đo mức chính xác như đã khuyến 
nghị trong phần 2: Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu.  

 

     Chú thích: Hãy tham khảo Phần 5.4.5 của Phụ lục IV: “Thông tin kiểm tra sản phẩm” Information  

for Product Inspections”  để có thêm thông tin về mô hình Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) và cách 
đo chúng.  

 
 
 

 

4.2.  Bước 1: Lựa chọn cơ quan kiểm tra  
 

Một tổ chức phải chỉ định một cơ quan thích hợp để thực hiện các kiểm tra sản phẩm theo thủ tục 
khuyến nghị này. Một cơ quan kiểm tra thích hợp là một người hoặc một bộ phận có đủ trình độ trong tổ 
chức nhưng tương đối độc lập với tổ chức  khi thực hiện các kiểm tra.  

 

Người kiểm tra phải hiểu rõ mục tiêu và đối tượng kiểm tra và phải hiểu rõ tất cả các khía cạnh có thể 
ảnh hưởng đến việc kiểm tra (ví dụ, thủ tục kiểm tra, sử dụng và giới hạn của thiết bị đo, quy tắc đo 
v.v...) 

 

Các yêu cầu chủ yếu  mà cơ quan (ví dụ, người) kiểm tra phải đạt là: 
 

■     Độc lập / an toàn để khách quan 
 

■     Cơ quan kiểm tra không liên qua đến các phép đo xuất xứ 
 

■     Từng nhân viên kiểm tra có kinh nghiệm và trình độ trong lĩnh vực kiểm tra  

 

     Chú thích: Một tổ chức có thể không thành lâp cơ quan kiểm tra nằm trong tổ chức của mình và 
có thể thuê bên thứ ba làm cơ quan kiểm tra. Trong trường hợp này tổ chức phải chịu trách nhiệm 
kiểm tra xem cơ quan kiểm tra bên ngoài có đủ trình độ để thực hiện kiểm tra không. Khuyến nghị 
chung, một cơ quan kiểm tra mà một tổ chức muốn thuê phải tối thiểu được công nhận theo 
ISO/IEC 17020: 1998” Chuẩn cứ chung đối với các loại cơ quan kiểm tra”  

 

 

4.3.  Bước 2: Chuẩn bị kiểm tra  
 

 

4.3.1.  Nội dung kiểm tra 
 

Tổ chức phải bắt đầu bằng việc xác định nội dung kiểm tra, bao gồm loại và phạm vi sản phẩm sẽ kiểm 
tra, thông tin nguồn sẽ được so sánh và mục đích mục tiêu kiểm tra. Nội dung này có thể lập bởi các loại 
sản phẩm (type), địa điểm sản xuất, thị trường nhằm đến, loại hạng (category)sản phẩm v.v... Nội dung 
này cũng quyết định các thuộc tính cần kiểm tra và so sánh  giữa sản phẩm và dữ liệu.   

 

     Chú thích: Hãy tham khảo Phần 5.4.6 của Phụ lục IV: “Thông tin kiểm tra sản phẩm” Information  
for Product Inspections”  để có thêm thông tin về các thuộc tính cơ bản được khuyến nghị để kiểm 
tra. 

 
Nội dung kiểm tra này phải được ghi hồ sơ để định rõ phần còn lại của quá trình kiểm tra và xác định khu 
vực nằm ngoài nội dung kiểm tra.  
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4.3.2.  Xác định mẫu  
 

Dựa trên nội dung ở trên quyết định  mẫu sản phẩm. Tổ chức phải kiểm tra cỡ mẫu và chuẩn cứ mẫu sẽ 
áp dụng tương ứng. Ví dụ, một tổ chức có thể mong muốn lấy một mẫu, mà coi mỗi vật phẩm “đơn nhất” 
trên mẫu như là một tổ hợp khác nhau của GTIN/GLN/Thị trường mục tiêu ; trong khi trường hợp khác 
(tùy thuộc nội dung) lại cho rằng mỗi GTIN riêng rẽ coi như một vật phẩm đơn nhất.  

 
Quan trọng: Để xác định cỡ mẫu đúng, cần tham khảo phần 5.4.1 của Phụ lục IV: “Thông tin 
kiểm tra sản phẩm” trong đó có công thức đại diện thống kê để xác định mẫu. 

 

    Chú thích: Thủ tục và quá trình xác định mẫu này được xây dựng tách rời với kiểm định dữ liệu, 
việc kiểm định dữ liệu đã được đưa ra trước đó và bản thân nó không nhằm sử dụng như một 
phần của quá trình phát dữ liệu.  

 

 

4.3.3.  Lập kế hoạch kiểm tra  
 

Trước khi kiểm tra, tổ chức phải thu thập và để sẵn tất cả dữ liệu liên quan đến mẫu sản phẩm và kiểm 
tra trước xem các dữ liệu đã công bố gần đây nhất đã có sẵn ở cơ quan kiểm tra chưa.  

 

Trước khi kiểm tra, tổ chức phải cung cấp cho cơ quan kiểm tra những tài liệu khuyến nghị trước kiểm 
tra dưới đây: 

 

■     Xác nhận ( justification) mẫu 
 

■     Bảng dữ liệu sản phẩm gồm tất cả các dữ liệu sản phẩm đã công bố vào bể dữ liệu.  
 

■     Danh sách các nhà cung cấp dữ liệu thiết bị đo tại nơi kiểm tra. 
 

■     Báo cáo kiểm tra các lần trước. 
 

 
 

Chú thích: Các yêu cầu đối với tài liệu trước kiểm tra đề cập ở trên có thể tìm thấy trong phần 

5.4.2 của Phụ lục IV “Thông tin kiểm tra sản phẩm”. 
 

 

Tổ chức và cơ quan kiểm tra phải xác định thiết bị đo cần được dùng và địa điểm để kiểm tra. Cần đảm 
bảo các sản phẩm để kiểm tra phải sẵn sàng và được phân định rõ ràng và dễ lấy ra một cách an toàn  

 

Tất cả những xem xét này phải được xác định dựa trên: 
 

■     Số sản phẩm  
 

■     Loại sản phẩm và bao bì 
 

■     Số hiện trường cần đến xem 
 

■     Sự mở rộng hiện trường 
 

■     Sự chuẩn bị của nhà cung cấp dữ liệu. 
 

 

4.3.4.  Thiết bị đo  
 

Để đảm bảo giá trị kết quả, thiết bị đo luôn luôn phải: 
 

■  Được kiểm định hoặc hiệu chỉnh tại những khoảng thời gian quy định, ưu tiên dùng những thiết bị đo 
chuẩn đã được kết nối với các chuẩn quốc gia hoặc quốc tế, khi không có các chuẩn như vậy thì các 
căn cứ để kiểm định hoặc hiệu chỉnh phải được ghi lại.  

 

■     Được kiểm tra hoặc tái kiểm tra khi cần 
 

■     Được phân định để tạo thuận lợi cho việc xác định trạng thái hiệu chuẩn 
 

■     Được bảo vệ khỏi các điều chỉnh làm sai lạc kết quả đo 
 

■     Được bảo vệ khỏi các hư hỏng khi di chuyển, bảo quản và bảo dưỡng. 
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4.4.  Kiểm tra  
 

Việc kiểm tra được thực hiện bởi cơ quan kiểm tra cùng với tất cả các tài liệu tham chiếu như đã đề cập 
trong thủ tục kiểm tra này cũng như các nguyên tắc thực hành tốt. 

 

Dữ liệu được kiểm tra theo các dữ liệu đã được công bố trong nguồn dữ liệu đã xác định(bể dữ liệu, các 
hệ thống bên ngoài v.v...). Dữ liệu chứa trong nguồn dữ liệu phải được tìm thấy trong các định nghĩa của 
các tiêu chuẩn GS1 áp dụng được coi là đúng. Dữ liệu được kiểm tra phải phù hợp với các định nghĩa và 
quy định kỹ thuật này.  

 

     Chú thích: Các tổ chức phải nhằm tới mục tiêu cuối cùng là 100% dữ liệu chính xác, mặc dầu 
rằng mục tiêu ban đầu có thể dựa trên mức tối thiểu đã đạt được thỏa thuận với các đối tác 
thương mại. Các đối tác thương mại phải sử dụng mô hình Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) trong 
phần 5.4.5 của Phụ lục IV “Thông tin kiểm tra sản phẩm”.   

 

     Chú thích:  Một số hướng dẫn chỉ ra mức chính xác khác nhau có thể có ý nghĩa cho một tổ chức 
cho trong phần 5.4.4 của Phụ lục IV “Thông tin kiểm tra”. Sự giải thích chung này có ý nghĩa cung 
cấp phương hướng về các hành động thuận tiện nhất cho một tổ chức tùy theo mức chính xác 
hiện thời của họ.  

 

 

4.5.  Báo cáo kiểm tra  
 

Sau mỗi lần kiểm tra cần chuẩn bị một báo cáo bằng văn bản  chứa các phần sau đây: 
 

■     Tóm tắt kiểm tra  
 

■  Nội dung kiểm tra 
 

■  Các tài liệu tham chiếu 
 

■  Khái quát về thực hiện/kết quả/kết luận kiểm tra . 

 

     Chú thích: Các yêu cầu cụ thể đối với báo cáo kiểm tra có thể tìm trong 5.4.3 của Phụ lục 
IV”Thông tin kiểm tra sản phẩm”. Chiều dài và nội dung của mỗi phần có thể được chấp nhận tùy 
theo tình hình cụ thể của mỗi lần kiểm tra.  

 
Quan trọng: Các báo cáo kiểm tra là tài sản của tổ chức và không được công bố nếu không có 
sự cho phép trước của tổ chức. Khuyến nghị rằng, các báo cáo này cần được giữ gìn an toàn và 
chắc chắn cho đến tận khi có báo cáo kiểm tra lần sau, hoặc 5 năm sau, nếu không có lần kiểm 
tra tiếp theo.  

 

 

4.6.  Thủ tục kháng cáo  
 

Cơ quan kiểm tra phải có một thủ tục bằng văn bản để xem xét và giải quyết kháng cáo kết quả kiểm tra. 
Các thủ tục này phải độc lập với các kiểm tra viên và phải được người quản lý trưởng cơ quan kiểm tra 
xem xét. Hồ sơ xem xét và các hành động nảy sinh ra do kháng cáo phải được lưu trữ. 

 

Khi cần tổ chức phải thực hiện kiểm tra phụ thêm để cứu xét và giải quyết kháng cáo.  
 

 

4.6.1.  Khiếu nại  
 

Cơ quan kiểm tra phải có một thủ tục bằng văn bản để giải quyết các khiếu nại nhận được từ các tổ chức 
và các đối tác khác có liên quan. Hồ sơ xem xét và các hành động nảy sinh ra do khiếu nại phải được 
lưu trữ. 

 

 

4.6.2.  Biện pháp chấn chỉnh  
 

Tổ chức phải chứng tỏ rằng các phát hiện do kiểm tra phải được coi là đầu vào cho các biện pháp chấn 
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chỉnh. Các phát hiện của kiểm tra phải dẫn tới việc chấn chỉnh dữ liệu trong các dữ liệu gửi vào bể dữ 
liệu. 
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5. Phụ lục 
 

 

5.1.  Phụ lục I – Thuật ngữ 
 

Phụ lục này chứa một danh sách các thuật ngữ được dùng trong tài liệu này, các định nghĩa dưới đây áp 
dụng trong ngữ cảnh Khung khổ chất lượng dữ liệu. Ngoài các thuật ngữ có ở đây, khuyến khích tham 
khảo các thuật ngữ có trong kết nối sau : 

 

http://gdd.gs1.org/GDD/public/searchableglossary.asp 
 

Danh mục thuật ngữ GS1 là nguồn cơ bản nhất cho tất cả các thuật ngữ được dùng cho tất cả các tiêu 
chuẩn và các tài liệu. 

 
Công nhận (Accreditation) 

 

Thủ tục mà một cơ quan có thẩm quyền dùng để đưa ra một sự thừa nhận chính thức về năng lực của 
một cơ quan chứng nhận trong việc cung cấp các dịch vụ chứng nhận dựa theo một tiêu chuẩn quốc tế.  

 

 
Cơ quan công nhận (Accreditation body) 

 

Cơ quan có quyền lực pháp lý để thừa nhận chính thức năng lực của một cơ quan chứng nhận trong 
việc cung cấp các dịch vụ chứng nhận.  

 

 
Thanh tra (Audit -còn gọi là kiểm toán) 

 

Xem xét kỹ (examination) độc lập về chức năng và có hệ thống để xác định xem các hoạt động và các 
kết quả có liên quan có phù hợp với một tiêu chuẩn, nhờ đó mà tất cả các yếu tố của tiêu chuẩn này 
được bao gồm bằng cách soát xét sổ tay của nhà cung cấp dữ liệu và các thủ tục có liên quan, cùng với 
việc kiểm tra dữ liệu và các sản phẩm áp dụng.  

 

 
Thanh tra viên (Auditor) 

 

Người có đủ trình độ để thanh tra  

 

 
Chứng nhận(Certification) 

 

Thủ tục mà các cơ quan chứng nhận đã được công nhận, dựa trên một thanh tra hoặc kiểm tra, đưa ra 
một đảm bảo bằng văn bản hoặc tương đương rằng dữ liệu và hệ thống quản lý thích hợp và việc áp 
dụng nó là phù hợp với các yêu cầu.  

 
Cơ quan chứng nhận (Certification body) 

 

Nhà cung cấp các dịch vụ chứng nhận đã được công nhận để làm việc này bởi một cơ quan công nhận.   

 
Độ chính xác dữ liệu (Data Accuracy) 

 

Một trong năm nguyên tắc của chất lượng dữ liệu, độ chính xác được xác định như là sự phản ảnh (của 
dữ liệu) các đặc trưng thực của sản phẩm tại thời điểm kiểm tra.  

 

 
Chất lượng dữ liệu (Data Quality) 

 

Sự thể hiện tổng hợp của tính nhất quán (consistency), tính đầy đủ (completeness) , tính chính xác 
(accuracy) , phù hợp tiêu chuẩn (standards-compliance) và ghi dấu thời gian (time- stamping) của dữ liệu.  

 

 

http://gdd.gs1.org/GDD/public/searchableglossary.asp
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Cơ chế quản lý chất lượng dữ liệu (Data Quality Management Structure) 
 

Nói về tất cả các mặt có liên quan đến quản lý của Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu (DQMS).  

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

 

Nó là một tổ hợp các chính sách, các hoạt động, quản trị và các thủ tục tạo thành một chuỗi các quá trình 
chung tác động tương hỗ để đảm bảo dữ liệu được quản lý bởi một tổ chức luôn luôn phù hợp với  năm 
nguyên tắc chính của chất lượng dữ liệu.. 

 

 
Mã số địa điểm toàn cầu (Global Location Number -GLN) 

 

Mã số địa điểm toàn cầu là một chìa khóa phân định GS1 dùng để phân định các địa điểm vật lý hoặc 
các thực thể pháp lý.  

 
Phân loại sản phẩm toàn cầu (Global Product Classification-GPC) 

Phân loại sản phẩm toàn cầu là một tiêu chuẩn GS1 để phân loại sản phẩm. GPC là một hệ thống phân 
loại 4-lớp (four-tier), dựa trên một thứ bậc (phân đoạn, họ, lớp -Segment, Family, Class)) và một viên 
gạch (Brick). Để cung cấp thêm độ chi tiết (granularity), các viên gạch có thể được đặc trưng thêm bằng 
các thuộc tính gạch (Brick Attributes) và các giá trị thuộc tính gạch (Brick Attribute Values) có liên quan.   

 
Mã số thương phẩm toàn cầu (Global Trade Item Number -GTIN) 

 

Một giá trị bằng số (numerical) để phân định đơn nhất một thương phẩm. Thương phẩm là bất kỳ một 
thương phẩm (thương phẩm hoặc dịch vụ) nào mà người ta cần truy tìm thông tin định trước về nó, và 
cái đó có thể là giá, đơn hàng, hoặc hóa đơn tại bất kỳ điểm nào của bất kỳ dây chuyền cung cấp nào. 
GTIN là một trong những chìa khóa của hệ thống GS1.  

 
Quá trình quản lý tiêu chuẩn toàn cầu (Global Standards Management Process -GSMP) 

 

Quá trình quản lý tiêu chuẩn toàn cầu là một quá trình toàn cầu, được EAN quốc tế và Hội đồng mã 
thống nhất (UCC) thiết lập vào tháng giêng 2002, để xây dựng và duy trì các Tiêu chuẩn toàn cầu và các 
Hướng dẫn áp dụng toàn cầu, nó là một phần của Hệ thống EAN.UCC. 

 
Kiểm tra (inspection) 

 

Xem xét kỹ (examination)dữ liệu và các sản phẩm áp dụng để xác định xem chúng có phù hợp các yêu 
cầu không. 

 
Tổ chức (Organisation) 

 

Công ty (company), tổ hợp (corporation), hãng(firm), xí nghiệp (enterprise), người có quyền (authority) 
hoặc tổ chức (institution), hoặc một bộ phận hoặc tổ hợp của nó, kết hợp lại hoặc không, công hoặc tư, 
có các chức năng và quản trị riêng của mình.  

 

Chú thích: Các tổ chức có nhiều đơn vị hoạt động, mỗi đơn vị có thể được coi là một tổ chức. 

 
Tự đánh giá (Self-assessment) 

 

Sự đánh giá tự quản việc phù hợp với các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu, nó được 
thực hiện thông qua việc áp dụng các câu hỏi tự đánh giá có trong Khung khổ chất lượng dữ liệu này.   

 

 

Thị trường mục tiêu/nhằm đến (Target Market) 
 

Một khu vực địa lý mà một sản phẩm nào đó được dự định để bán, phân phối, biến thành hàng hóa ở đó.   
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5.2.  Phụ lục II – Các tài liệu tham chiếu 
 

Các phiên bản cập nhật nhất của tất cả các tiêu chuẩn GS1 luôn luôn được sử dụng để thanh tra (audit) 
hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu, đo sản phẩm và kiểm tra độ chính xác dữ liệu và áp dụng chung cho 
Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu.   

 

Phiên bản mới nhất của tất cả các tài liệu chính thức của Hệ thống GS1 có tại Trung tâm kiến thức GS1 
(GS1 Knowledge Centre (http://www.gs1.org/gsmp/kc),  nó là kho chữa chủ yếu của tất cả các Tiêu 
chuẩn GS1. 

 

Các đường kết nối dưới đây cũng luôn luôn có tại Trung tâm kiến thức GS1 và nó đã được tách ra để 
cho người dùng quan tâm đến Khung khổ chất lượng dữ liệu.  

 

 
■  Tài liệu yêu cầu công việc để đồng bộ hóa dữ liệu Mô hình dữ liệu cho thương phẩm  Định nghĩa dữ 

liệu (Business Requirement Document For Data Synchronisation Data Model for Trade Item (Data 
Definition) http://www.gs1.org/docs/gsmp/mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn 
cầu/Data_Synchronization_Data_Model_for_Trade_Item.pdf 

 

■     Từ điển dữ liệu toàn cầu (Global Data Dictionary  http://gdd.gs1.org/GDD/public/default.asp 
 

■     Các quy tắc đo bao bì Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu để sắp xếp dữ liệu bao gồm Dung sai tiêu 
chuẩn cho độ chính xác dữ liệu (Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu Package Measurement  Rules for 
Data Alignment  including Standards  Tolerances  for Data Accuracy)     
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/GDSN_Package_Measurement_Rules.pdf 

 

■     Hướng dẫn áp dụng quy tắc đo bao bì GDSN (GDSN Package Measurement Rules Implementation 
Guide)      http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/GDSN_Pack_Measure_Rules_Implementation_Guide.pdf 

 

■  Hướng dẫn áp dụng thương phẩm GDSN (GDSN Trade Item Implementation Guide) 
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/GDSN_Trade_Item_Implementation_Guide.pdf 

 
■     Các quy tắc cấp GTIN (GTIN Allocation Rules)  http://www.gs1.org/gtinrules/ 

 

■     Các quy tắc cấp GLN (GLN Allocation Rules)  http://www.gs1.org/glnrules/ 
 

■     Các tiêu chuẩn công bố GPC (GPC Published Standards)  
http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/gpc/ 

 

■     Các tài liệu hỗ trợ chất lượng dữ liệu hỗn tạp tại GS1 (Miscellaneous data quality support 
documentation at GS1)  http://www.gs1.org/gdsn/dqf/library 

http://www.gs1.org/gsmp/kc)
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/Data_Synchronization_Data_Model_for_Trade_Item.pdf
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/Data_Synchronization_Data_Model_for_Trade_Item.pdf
http://gdd.gs1.org/GDD/public/default.asp
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/GDSN_Package_Measurement_Rules.pdf
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/GDSN_Pack_Measure_Rules_Implementation_Guide.pdf
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/GDSN_Trade_Item_Implementation_Guide.pdf
http://www.gs1.org/gtinrules/
http://www.gs1.org/glnrules/
http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/gpc/
http://www.gs1.org/gdsn/dqf/library
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5.3.  Phụ lục III – Bảng câu hỏi tự đánh giá & mô hình cho điểm số (Self-
Assessment Questionnaire & Scoring Model) 

 
 

Giới thiệu 
 

Bảng câu hỏi sau đây được xây dựng như một công cụ để giúp các tổ chức đánh giá sự phù hợp với một 
hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu (DQMS) tối ưu. Bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên các yêu cầu 
cho một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và nó là kết hợp của các câu hỏi cơ bản và các câu hỏi 
chung. Các câu hỏi cơ bản liên quan đến các yếu tố cơ bản của một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. 
Trong bảng câu hỏi, các câu hỏi cơ bản được in đậm. Có 33 câu hỏi cơ bản và 40 câu hỏi chung.  

 

Trong bảng câu hỏi, các yêu cầu gốc (original) về hệ thống chất lượng dữ liệu   được kê để các tổ chức 
tham chiếu. 

 

     Chú thích: Hãy tham chiếu Hướng dẫn áp dụng Khung khổ chất lượng dữ liệu phiên bản 3.0 để  
được tư vấn chung về sử dụng bảng câu hỏi.  

 

 
 

Phần 1: Lập kế hoạch  
 

1.1 Thông tin quản lý chất lượng dữ liệu  

Tổ chức phải có một cơ chế tài liệu được thiết kế và duy trì để đáp ứng tất cả các yêu cầu đã được lập ra 
theo “ 3.2.1.1 Các yêu cầu chung” của tài liệu này và để cung cấp thông tin và sự hỗ trợ thỏa đáng cho tổ 
chức để làm việc này. Cơ chế này phải gồm những điều khoản hỗ trợ việc xây dựng, áp dụng và đạt được 
chính sách, chiến lược, xác định rủi ro, đánh giá và kiểm soát(điều chỉnh), các mục đích, mục tiêu và kế 
hoạch quản lý chất lượng dữ liệu. Nó cũng phải hỗ trợ tất cả các yêu cầu liên quan để áp dụng và hoạt 
động, kiểm tra và các hành động chấn chỉnh và soát xét của Ban quản trị.. 
Thông tin này phải có khả năng tiếp cận đối với tất cả nhân viên có liên quan và các bên thứ ba liên quan 
khác bao gồm cả nhà thầu phụ, khi cần.  

 
Câu hỏi 

 
1.1.1     Tổ chức có một cơ chế quản lý chất lượng dữ liệu được lập thành tài liệu thích hợp không ? 

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không 

 
1.1.2     Tổ chức có chính sách chất lượng dữ liệu không? 

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không 

 

 
1.1.3  Tài liệu cơ chế quản lý chất lượng dữ liệu có bao gồm sổ tay, mục đích và mục tiêu quản lý chất 

lượng dữ liệu không? 
a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không (nếu không tiến đến 1.1.6) 
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1.1.4  Các mục đích của quản lý chất lượng dữ liệu đo được đến mức nào? 
a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 

 
1.1.5  Tài liệu cơ chế quản lý chất lượng dữ liệu này có chứa các kế hoạch hành động quản lý chất lượng 

dữ liệu đến mức nào ?  
a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 

 

 
1.1.6  Tài liệu cơ chế quản lý chất lượng dữ liệu này có chứa các xác định rủi ro, đánh giá rủi ro và 

các hành động kiểm soát rủi ro quản lý chất lượng dữ liệu đến mức nào ? 
a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 

 

 
1.1.7  Bạn có một thủ tục áp dụng để tạo thuận lợi cho các thay đổi của hệ thống quản lý chất lượng 

dữ liệu không? (Gồm tất cả những người quan tâm đến dữ liệu thông qua mạng nội bộ hoạc 
các kênh thông tin khác) 
Ví dụ, các thủ tục thử 

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  
b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   

e)   Không 

 
1.2 Các yêu cầu chất lượng dữ liệu  

Tổ chức phải thiết lập và duy trì một thủ tục để phân định và đánh giá các yêu cầu đồng bộ hóa dữ liệu và 
các yêu cầu (pháp lý) khác áp dụng cho quản lý dữ liệu. Tổ chức phải giữ cho thông tin này được cập nhật. 
Tổ chức phải thông báo các thông tin có liên quan về chất lượng dữ liệu và các yêu cầu có liên quan khác 
cho nhân viên của mình và các bên thứ ba có liên quan bao gồm cả các nhà thầu phụ. Trong Mạng đồng 
bộ hóa dữ liệu toàn cầu, các yêu cầu được xem xét trong phần này tạo thành một bộ các yêu cầu chất 
lượng dữ liệu tối thiểu được khuyến nghị cần thiết để thỏa mãn tính năng. . 

 
Câu hỏi 

 
1.2.1  Tổ chức có các quá trình đã được áp dụng để đảm bảo dữ liệu đầu ra do Hệ thống quản lý chất 

lượng dữ liệu phát ra phù hợp với các yêu cầu Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu về đồng bộ 
hóa dữ liệu đến mức độ nào? (Các yêu cầu Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu bao gồm tất cả 
các tiêu chuẩn tương ứng như Các định nghĩa GĐ, các quy tắc cấp GTIN, các quy tắc đo bao bì 
Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu v.v...) 

a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 
 

 
1.2.2  Có một quá trình đang được thực hiện đẻ giữ cho tổ chức cập nhật các yêu cầu Mạng đồng bộ hóa 
dữ liệu toàn cầu không?  [áp dụng và thông báo nội bộ] 

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   

e)   Không 
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1.3 Các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu 

Tổ chức phải lập kế hoạch và thực hiện các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu theo các điều kiện được 
kiểm soát. 

 Khi thích hợp, các điều kiện được kiểm soát gồm: 

· Có sẵn thông tin mô tả nguồn gốc dữ liệu 

· Có sẵn hướng dẫn công việc 

· Sử dụng dụng cụ thích hợp 

· Có sẵn và dùng các quá trình và thiết bị đo và theo dõi  

· Ứng dụng theo dõi và đo đạc 
· Áp dụng các hoạt động  giải thoát,  giao, và giao qua bưu chính.  

 
Câu hỏi 

 
1.3.1  Chủ của dữ liệu trong tổ chức có được xác định, lập thành tài liệu, áp dụng và/hoặc soát xét 

thường xuyên không ? 
Ví dụ: Sơ đồ RACI, ca-ta-log dữ liệu chính 

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  
b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   

e)   Không 

 

 
1.3.2  Tổ chức có sẵn các hướng dẫn công việc để hỗ trợ các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu 

không ? 
a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  
b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   

e)   Không 
 

 
1.3.3  Tổ chức có sử dụng các quá trình đo và theo dõi đã được tiêu chuẩn hóa không ? (Các 

công cụ tiêu chuẩn hóa luôn luôn được thực hiện theo cùng một cách- ví dụ, những thay 
đổi về kích thước không phải do cách người thao tác thực hiện chúng)  
Ví dụ: Thanh tra 

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   

e)   Không 

 

 
1.3.4  Tổ chức sử dụng thiết bị như đã được khuyến nghị trong “Hướng dẫn áp dụng quy tắc đo bao 

bì Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu” trong tất cả các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu có 
liên quan để đo các kích thước đến mức độ nào? 

a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 
 

 
1.3.5  Các dụng cụ cần phải hiệu chuẩn có được hiệu chuẩn trong tổ chức (hoặc là bởi các nhà cung 

cấp dịch vụ nội bộ hoặc bên ngoài đã được chứng nhận ) theo các yêu cầu không ? 
a)   Có  
b)   Không 
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1.4 Cơ cấu cơ sở dữ liệu sản phẩm và cơ sở hạ tàng IT và bảo vệ  

Tổ chức phải xác định, cung cấp và duy trì các cơ sở dữ liệu sản phẩm và cơ sở hạ tằng IT cần thiết để đạt 
được sự phù hợp với các yêu cầu quản lý chất lượng dữ liệu.  

Cơ cấu cơ sở dữ liệu phải : 

· Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu 

· Được định dạng thích hợp để xử lý và lưu trữ dữ liệu  

· Có thể truy cập để soát xét và kiểm định 

· Có các điều khoản truy cập và các giới hạn 

· Đảm bảo tính truy nguyên của các sửa đổi 
· Phù hợp cho việc trao đổi dữ liệu nội bộ và bên ngoài. 

 
Câu hỏi 

 
1.4.1  Tổ chức có sử dụng một nguồn đơn đúng đắn cho dữ liệu chính của sản phẩm để quản lý và chia 

sẻ dữ liệu với các đối tác thương mại không ? 
a)   Có  
b)   Không 

 
1.4.2  Cơ cấu cơ sở dữ liệu có các thủ tục ủy quyền truy cập đến mức độ nào ? 

Kèm: Các ví dụ hệ thống an toàn và các công cụ được dùng  

a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 
 

 
1.4.3  Tổ chức có một cơ cấu đang được thực hiện để đảm bảo an toàn dữ liệu khỏi các thay đổi không 

cho phép không? 
Ví dụ: khả năng giới hạn quyền cập nhật, quyền truy cập 
Ví dụ: Các tệp bản sao dự trữ hệ thống thông tin  

Ví dụ: Sơ đồ soát xét các quyền an toàn (người có quyền nhập dữ liệu) 

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  
b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không 

 

 
1.4.4  Cơ cấu cơ sở dữ liệu đảm bảo việc truy nguyên các sửa đổi (lịch sử thay đổi) đến mức độ nào? 

Kèm: Các ví dụ các hệ thống an toàn và các công cụ được dùng 
a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 
 

 
1.4.5  Có một quá trình đang được thực hiện để phân định và thông báo các thay đổi/ sửa chữa cho bản 

thân dữ liệu không ? 
Ví dụ: Người quản lý dữ liệu kiểm tra tính nhất quán, đăng ký lịch sử thay đổi 

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không 
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Phần 2: Áp dụng & hoạt động 
 

 
2.1 Các trách nhiệm 

Ban quản lý chịu trách nhiệm phải đảm  bảo các trách nhiệm quản lý chất lượng dữ liệu và các quyền hạn 
được xác định, lập thành tài liệu và thông báo trong tổ chức.  
Ban quản lý chịu trách nhiệm phải chỉ định một hoặc vài người quản lý, ngoài những trách nhiệm khác, họ 
phải có trách nhiệm và quyền để:   

 
· Đảm bảo rằng các quá trình cần cho hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu được thành lập, áp dụng và 

duy trì 
· Báo cáo cho ban quản lý chịu trách nhiệm về tính năng của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và mọi 

thứ cần để cải tiến. 
· Đảm bảo thúc đẩy hiểu biết về các yêu cầu chất lượng dữ liệu trong suốt tổ chức. 

 
Nếu có nhiều người quản lý được chỉ định thì bộ phận chịu trách nhiệm phải ghi lại và thông báo trong toàn 
tổ chức. 
Ban quản lý chịu trách nhiệm phải đảm  bảo rằng tính nguyên vẹn của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu 
được duy trì khi thay đổi hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu được lập kế hoạch và được áp dụng. 

 
Câu hỏi 

 
2.1.1  Tổ chức đã xác dịnh các vai trò và các trách nhiệm của quản lý chất lượng dữ liệu chưa ? 

Ví dụ: các trách nhiệm của người quản lý chất lượng dữ liệu 
a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   

e)   Không 

 
2.1.2  Người (những người) quản lý được chỉ định có trách nhiệm và quyền hạn để đảm bảo rằng các 

quá trình cần cho cơ cấu quản lý chất lượng dữ liệu được thiết lập, áp dụng và duy trì không? 
Ví dụ: các trách nhiệm của người quản lý chất lượng dữ liệu 

a)   Có 

b)   Không (đi đến 2.2.1) 

 
2.1.3  Trong trường hợp có vài người được chỉ định, có bộ phận chịu trách nhiệm được ghi lại và thông 

báo trong toàn tổ chức không? (Tham chiếu Cơ cấu quản lý chất lượng dữ liệu) 
a)   Có, hoặc không áp dụng 
b)   Không 

 

 
2.2 Soát xét 

Tại các bước thích hợp, việc soát xét có hệ thống các quá trình, các thủ tục, các tài liệu và dữ liệu sản 
phẩm phải được thực hiện bởi một ban quản lý chịu trách nhiệm theo như kế hoạch đã bố trí : 
· Để đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu chất lượng dữ liệu 

· Để xác định các vấn đề nảy sinh và đề xuất hành động cần thiết. 

 
Những người tham gia soát xét này phải bao gồm đại diện của các bộ phận chức năng liên quan đến chất 
lượng dữ liệu. Hồ sơ kết quả soát xét và các hành động cần thiết  phải được duy trì. 

 

 

Câu hỏi 

 
2.2.1  Tổ chức có thanh tra định kỳ cơ cấu quản lý chất lượng dữ liệu không ? 

Ví dụ: Bao gồm soát xét các quá trình, thủ tục, tài liệu, dữ liệu sản phẩm 

Thanh tra: bằng chứng tôn trọng triệt để các thủ tục đã quy định, tôn trong triệt để các yêu cầu bên 
ngoài 
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a)   Có, hằng năm 

b)   Có, sau mỗi hai năm 

c)   Có, sau 3 đến 5 năm 

d)   Không, không bao giờ 

 
2.2.2  Kết quả của các thanh tra này có được chia sẻ trong tổ chức không? 

Thanh tra: bằng chứng tôn trọng triệt để các thủ tục đã quy định, tôn trong triệt để các yêu cầu bên 
ngoài 
Ví dụ: mạng nội bộ/ mạng nội bộ mở rộng/ email 

a)   Có  

b)   Không 

 
2.2.3  Việc thanh tra có dẫn tới các kế hoạch hành động được ghi thành tài liệu và áp dụng, nếu cần, 

không? 

Bao gồm các phản hồi từ các thanh tra viên và các khách hàng (nhà bán lẻ) 

Ví dụ: đào tao, thay đổi thiết bị.. 
a)   Có 
b)   Không 

 
2.3 Nhân lực, năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm 

Những người làm các công việc có thể ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu phải có năng lực cơ bản về giáo 
dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp. 
Tổ chức phải : 
· Xác định  năng lực cần thiết của những người thực hiện công việc có thể ảnh hưởng đến chất lượng dữ 
liệu 
· Thực hiện đào tạo hoặc các hành động khác để thỏa mãn những nhu cầu này 

· Đánh giá hiệu quả của các hành động này 

· Đảm bảo các nhân viện hiểu biết về sự liên quan và sự quan trọng của các hoạt động của họ và về 
việc họ góp phần như thế nào trong các thành quả của mục tiêu chất lượng. 

· Duy trì các hồ sơ thích hợp về giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm. 

 
Câu hỏi 

 
2.3.1  Tổ chức đã xác định đến mức nào kỹ năng và khả năng nào là cần cho quản lý chất lượng dữ 

liệu? 
a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 
 

 
2.3.2  Nhân viên quản lý chất lượng dữ liệu có đủ bộ kỹ năng và khả năng đến mức nào? 

Ví dụ: Mô tả công việc, được kiểm tra bởi  HRM, quản lý  QA  

a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 
 

 
2.3.3  Những nhân viên làm việc với dữ liệu chính là một phần của chương trình đào tạo đang được thực 

hiện đến mức nào? 

Ví dụ: Chương trình đào tạo 

a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 

 

 

2.3.4  Tổ chức duy trì hồ sơ giáo dục, đào tao, kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp đến mức độ nào? 
Ví dụ: hồ sơ HR thông qua  file nhân sự 

a)   90% hoặc trên 
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b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 

 
2.3.5  Tổ chức đánh giá tính hiệu quả của các hành động thực hiện để tăng năng lực của các nhân viên 

liên quan đến chất lượng dữ liệu đến mức độ nào? (Tham chiếu đến việc xác định các trường hợp 
cần đào tạo thêm để cho nhân viên làm đúng) 

a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 
 

 

 
2.4 Thông báo nội bộ  

Ban quản lý chịu trách nhiệm phải đảm bảo rằng các quá trình thông báo thích hợp được thành lập trong tổ 
chức và rằng thông báo được thực hiện liên quan đến sự quan trọng và của tính năng chất lượng dữ liệu. 

 
Câu hỏi 

 
2.4.1  Có một quá trình thông báo nội bộ được tiến hành về các khía cạnh của chất lượng dữ liệu , để 

tạo hiểu biết trong tổ chức về sự quan trọng của việc cung cấp dữ liệu chính xác cao không? 
(Tham chiếu tới tính liên tục của thông báo nội bộ về sự ảnh hưởng và sự quan trọng của chất 
lượng dữ liệu và cam kết về điều đó) 
Ví dụ:  website nội bộ, email, tờ tin, các công cụ khác 

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không 

 

 
2.5 Kiểm soát hoạt động) 

 

2.5.1 Đo sản phẩm và phát dữ liệu  

 

Tổ chức phải thiết lập và duy trì một/những thủ tục để đo sản phẩm và phát dữ liệu tuân theo các yêu cầu 
của GS1. Việc đo dữ liệu đầu ra phải nói rõ theo các đơn vị đo lường tiêu chuẩn hóa được xác định theo 
các tiêu chuẩn quốc tế toàn cầu (GS1, ISO, UN/CEFACT, v.v....) 
Tổ chức phải xác định một cách phù hợp: 
·    Các phương pháp đo các thuộc tính sản phẩm  

·    Thiết bị đo 

·    Địa điểm và các điều kiện đo 

·    Người thực hiện phép đo 

·    Phương pháp ghi chép dữ liệu đo. 

 
Đầu vào phải được soát xét cho phù hợp 
Dữ liệu đo đầu ra phải : 
·    Được công bố theo các đơn vị đo đã được quốc tế chấp nhận 
·    Có định dạng phù hợp để soát xét và xử lý dữ liệu. 

 

 

Câu hỏi 

 
2.5.1.1  Tổ chức đã có các quá trình hoạt động cần thiết để đo sản phẩm và phát dữ liệu (tuân 

theo các yêu cầu của GS1) chưa? 
Ví dụ: Cơ cấu báo cáo, các trách nhiệm, hướng dẫn công việc, thứ tự dòng công việc 

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
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d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không 

 
2.5.1.2 Tổ chức có quá trình cụ thể để phát và kiểm tra dữ liệu cho các sản phẩm mới, trước 

khi phân phối sản phẩm mới lần đầu tiên chưa? 
Ví dụ: Sản phẩm hoàn thiện có thể khác với thiết kế- kiểm tra thực tế  

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không  

 
2.5.1.3  Các định nghĩa GDD của GS1 về các thuộc tính được áp dụng đến mức độ nào? (Tham 

chiếu đến mức độ  tổ chức sử dụng nội bộ các định nghĩa này.) 
a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 
 

 
2.5.1.4  Tổ chức đã xác định các phương pháp thích hợp để ghi dữ liệu đo lường đến mức độ nào? 

a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 
 

 
2.5.1.5 Dữ liệu đầu ra có phù hợp với các tiêu chuẩn đơn vị được GS1 chấp nhận không? 

Kèm theo: Các tiêu chuẩn GS1  
a)   Có  
b)   Không 

 
2.5.1.6 Tổ chức có chính sách cấp GTIN, GPC và GLN không? 

Ví dụ:  GTIN: Mã số thương phẩm toàn cầu (kèm các tài liệu)  

GPC: Phân loại sản phẩm toàn cầu 
GLN; Mã số địa điểm toàn cầu 

Ví dụ: (điều kiện sản phẩm thay đổi cần dẫn đến thay đổi mã vạch) 

a)   Có   
b)   Không 

 
2.5.1.7 Chính sách GTIN được áp dụng trong tổ chức đến mức độ nào? 

Ví dụ: (GTIN: Mã số thương phẩm toàn cầu ) 

a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 

 

 

2.5.1.8  Tổ chức có một quá trình kiểm tra dữ liệu sản phẩm trong thời gian sống của sản phẩm không 
(kiểm tra liên tục)? 

a)   Có   
b)   Không 

 

 
2.5.2 Dữ liệu chính của sản phẩm đưa vào các hệ thống dữ liệu bên ngoài 

Tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục để nhập và tạo dữ liệu và phải soát xét nó một cách thích đáng. 
Quá trình nhập dữ liệu phải đảm bảo rằng dữ liệu nhận được được nhập vào cơ sở dữ liệu (nhà cung cấp 
dữ liệu) bên ngoài là đúng. Bao gồm  tất cả cơ sở dữ liệu được coi là  một phần của các quá trình “ngoài 
các bước” của tổ chức.  

 
Câu hỏi 
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2.5.2.1 Tổ chức có các quá trình và thủ tục đã được phê duyết để nhập dữ liệu không? 

Ví dụ: Soát xét dữ liệu bởi người quản lý, xác nhận giá trị của thông tin v. v.... 

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không 

 
2.5.2.2  Tổ chức có soát xét các thủ tục để nhập và tạo dữ liệu một cách thích hợp không? 

a)   Có, hằng năm 

b)   Có, sau mỗi hai năm 

c)   Có, sau 3 đến 5 năm 

d)   Không, không bao giờ 

 
2.5.2.3  Tổ chức có thiết lập, duy trì và lập thành tài liệu các quá trình hoạt động cần thiết để công bố 

dữ liệu nội bộ không? (công bố dữ liệu nội bộ là nói đến việc thông báo dữ liệu vật phẩm cho 
các bộ phận chức năng nội bộ như bán hàng, ma-ket-ting, sau đó các bộ phận này sẽ tái sử 
dụng dữ liệu này với khách hàng bên ngoài)  

a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không 

 

 
2.5.3 Công bố dữ liệu với bên ngoài 

Tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục để kiểm soát việc công bố dữ liệu sản phẩm vào bể dữ liệu 
bên ngoài.  
Quá trình công bố dữ liệu phải bao gồm tất cả các điều khoản cần thiết để đảm bảo dữ liệu sản phẩm 
được công bố vào bể dữ liệu bên ngoài là chính xác dựa trên các đặc tính thực sự của sản phẩm và dữ 
liệu được công bố có thể được truy nguyên ngược lại tới nguồn gốc của nó  

 
Thủ tục công bố dữ liệu phải bao gồm : 
·    Dữ liệu công bố với sự bảo vệ thích đáng về độ chính xác, tích hợp và đồng bộ  

·   Kiểm định dữ liệu trước khi công bố ở nơi mà kết quả đầu ra không thể được kiểm định bằng phép 
đo.  
· Hợp tác công bố dữ liệu xuyên suốt tổ chức và các địa điểm sản xuất , các đơn vị kinh doanh, các 

phòng ban.  
·    Sự ủy quyền thích hợp 

·    Truy nguyên ngược tới nguồn để kiểm định và sửa chữa 

·    Gắn chặt với các quy tắc cấp  GTIN/GPC/GLN  
Ban quản lý chịu trách nhiệm phải chỉ định một (hoặc những) người quản lý chịu trách nhiệm về công bố 
dữ liệu, ngoài các trách nhiệm khác. Nếu có nhiều người được chỉ định, thì bộ phận chịu trách nhiệm phải 
được ghi hồ sơ và thông báo trong tổ chức. 

 
Câu hỏi 

 
2.5.3.1 Các yếu tố quan trọng  (các yếu tố mấu chốt để đảm bảo tính năng thỏa mãn) có được thiết lập 

trong các quá trình công bố dữ liệu bên ngoài không  ? (Các yếu tố quan trọng là nói về các yêu 
cầu tiên quyết bên ngoài hoặc chung có thể tồn tại để cho phép công bố dữ liệu ra bên ngoài ví 
dụ, xét duyệt dữ liệu bởi người quản lý phân loại ) 

a)   Có  
b)   Không 

 
2.5.3.2  Tổ chức có thiết lập và duy trì các thủ tục để kiểm soát quá trình công bố dữ liệu sản phẩm vào bể 

dữ liệu bên ngoài không? 
Ví dụ: thiết lập tổ chức, các đường trách nhiệm rõ ràng 
a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
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d)   Có, được lập thành tài liệu   

e)   Không 

 
2.5.3.3  Quá trình công bố dữ liệu có bao gồm tất cả các điều khoản để đảm bảo rằng những thay đổi sản 

phẩm được công bố trong bể dữ liệu bên ngoài là dựa trên phiên bản sản phẩm thích hợp nhất 
không? 

a)   Có 
b)   Không 

 
2.5.3.4  Quá trình công bố dữ liệu bao gồm tất cả các điều khoản để đảm bảo rằng những thuộc tính dữ 

liệu sản phẩm được công bố trong bể dữ liệu bên ngoài có thể được truy nguyên tới nguồn gốc 
xuất xứ đến mức độ nào? (Nói về khả năng theo dõi lịch sử các thay đổi thông tin được công bố 
nội bộ và bên ngoài bằng bất cứ cách nào) 

a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 

 
2.5.3.5 Thủ tục công bố dữ liệu có bao gồm sự uỷ quyền thích hợp không ? 

a)   Có   

b)   Không 

 

 
Phần 3: Đo và theo dõi  

 

 
3.1 Quá trình theo dõi và phân tích 

Tổ chức phải áp dụng các phương pháp thích hợp để theo dõi các quá trình của hệ thống quản lý chất 
lượng dữ liệu và các kết quả đo, khi cần. 
Các phương pháp này phải chứng minh khả năng của các quá trình để đạt được mục tiêu của chính sách và 
phải bao gồm cả các chỉ số tính năng được xác định ở các mức chức năng thích hợp trong tổ chức. 
Sau những khoảng thời gian nhất định tính năng của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu phải được đánh 
giá dựa vào các chỉ số tính năng này. 
Khi không đạt được các kết quả như kế hoạch đã định, hành động chấn chỉnh cần thiết phải được thực hiện 
để đảm bảo phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. 

 

 

Câu hỏi 

 
3.1.1  Các phương pháp theo dõi nào về quản lý dữ liệu chính được dùng trong tổ chức để đánh giá 

và theo dõi các quá trình và thủ tục quản lý chất lượng dữ liệu? 
Trả lời: thanh tra nội bộ/bên ngoài, các chỉ số tính năng quá trình, phản hồi của người dùng. 

 
3.1.2     Các chỉ số tính năng có được xác định cho từng quá trình  trong hệ thống quản lý chất lượng dữ 

liệu không? 
Ví dụ: phản hồi từ các khách hàng, các báo cáo dữ liệu 

a)   Có, luôn luôn 

b)   Có, nhiều lần 

c)   Có, thỉnh thoảng 

d)   Không, không bao giờ 

 
3.1.3     Các chỉ số tính năng này được theo dõi và thông báo đến mức độ nào? 

a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 

 
3.1.4    Sau khi xuất hiện lại các lỗi đã biết, các bước có được thực hiện để phòng ngừa 

chúng tái phát không? 
a)   Có, luôn luôn 
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b)   Có, nhiều lần 

c)   Có, thỉnh thoảng 

d)   Không, không bao giờ 
 

 
3.1.5  Tất cả các việc chấn chỉnh (sửa chữa) đã làm trong cả dữ liệu chính và dữ liệu đã công bố 

là thích hợp đến mức độ nào? 
a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 
 
 

 
3.1.6  Dựa trên các kết quả phân tích các chỉ số tính năng, các hành động tiếp theo cần thiết có 

được thực hiện không? 
a)   Có, luôn luôn 

b)   Có, nhiều lần 

c)   Có, thỉnh thoảng 
d)   Không, không bao giờ 

 
3.1.7  Các kết quả về các chỉ số tính năng có được thông báo trong tổ chức, và khi thích hợp với 

các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba không? 
Ví dụ: email, tờ tin, website nội bộ, v.v... 

a)   Có, luôn luôn 

b)   Có, nhiều lần 

c)   Có, thỉnh thoảng 

d)   Không, không bao giờ 

 

 
3.2 Phản hồi của khách hàng 

Tổ chức phải thiết lập và duy trì một thủ tục bằng văn bản để giải quyết các phản hồi của khách hàng bên 
ngoài (bao gồm cả các khiếu nại) nhận được từ các người nhận dữ liệu và các bên có liên quan khác. Thủ 
tục này phải gồm cả việc phân tích và đáp ứng chính thức cho người nhận dữ liệu và các bên có liên quan 
khác. 

 

 

Câu hỏi 

 
3.2.1     Có một thủ tục bằng văn bản đang áp dụng để giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan 

đến chất lượng dữ liệu không? 
a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không 

 
3.2.2     Có các hành động cải tiến được khởi xướng dựa trên việc phân tích phản hồi của 

khách hàng không? 
a)   Có, luôn luôn 

b)   Có, nhiều lần 

c)   Có, thỉnh thoảng 
d)   Không, không bao giờ 

 
3.2.3     Có những đáp ứng chính thức cho người tiêu thụ liên quan đến các khiếu nại của họ không ? 

a)   Có, luôn luôn 

b)   Có, nhiều lần 

c)   Có, thỉnh thoảng 

d)   Không, không bao giờ 
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3.3 Thanh tra (kiểm toán) nội bộ (internal Audits) 

Tổ chức phải thực hiện việc thanh tra nội bộ tại mỗi khoảng thời gian định trước để xác định hệ thống quản 
lý chất lượng dữ liệu phù hợp với các thỏa thuận trong kế hoạch, các yêu cầu của phần này và các yêu cầu 
của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu đã được tổ chức thiết lập và liệu xem chúng có được áp dụng và 
duy trì một cách hiệu quả không  

 
Các chương trình thanh tra phải được  tổ chức ghi kế hoạch, được thiết lập, áp dụng và duy trì có xem xét 
đến tầm quan trọng của các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và các kết quả thanh tra lần 
trước. 

 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì một thủ tục thanh tra bằng văn bản, có ghi rõ: 

 
· Các trách nhiệm và các yêu cầu về kế hoạch và điều hành thanh tra, báo cáo kết quả và các hồ sơ có 

liên quan  
·    Xác định chuẩn cứ, nội dung, tần số và các phương pháp thanh tra . 

 
Lựa chọn thanh tra viên và lãnh đạo thanh tra phải đảm bảo các mục tiêu và tính công bằng của quá  trình 
thanh tra. 

 

 
Câu hỏi 

 
3.3.1  Có một quá trình để xác định chuẩn cứ, nội dung, tần số và các phương pháp để thực hiện 

thanh tra nội bộ hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu không? 
a)   Có, được áp dụng, lập thành tài liệu và thường xuyên soát xét  

b)   Có, được áp dụng và lập thành tài liệu  
c)   Có, được áp dụng   
d)   Có, được lập thành tài liệu   
e)   Không 

 

 

Phần 4: Soát xét tính năng hệ thống của ban lãnh đạo 

 
Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm phải soát xét hệ thống quản lý chất lượng và tính năng chất lượng dữ liệu 
của tổ chức tại những khoảng thời gian định trước để đảm bảo tính thích hợp liên tục, tương xứng và hiệu 
quả của nó. Việc xem xét này phải bao gồm đánh giá cơ hội để cải tiến, và nhu cầu thay đổi hệ thống quản 
lý chất lượng dữ liệu , bao gồm cả chính sách và mục tiêu quản lý chất lượng dữ liệu.  

Hồ sơ soát xét của ban lãnh đạo phải được duy trì. Đầu vào của soát xét phải bao gồm: 
·    Các kết quả thanh tra  

·    Các báo cáo từ kiểm tra quản lý chất lượng dữ liệu.  

·    Phản hồi của người dùng dữ liệu và người góp vốn (stakeholder) 

·    Tính năng quá trình 

·    Độ chính xác dữ liệu 

·    Tình trạng các hoạt động chấn chỉnh và phòng ngừa 
·    Hành động tiếp theo từ các lần soát xét trước của ban lãnh đạo 

·    Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất 
lượng dữ liệu. 

·    Các khuyến nghị để cải tiến. 

 
Đầu ra của soát xét phải bao gồm mọi quyết định và hành động liên 
quan đến: 
· Cải tiến tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và các quá trình của nó để đảm 

bảo chất lượng và độ chính xác dữ liệu.  
·    Cải tiến các yêu cầu liên quan đến khách hàng về quản lý chất lượng dữ liệu.  

·    Các nhu cầu nguồn lực. 

 
Câu hỏi 

 
4.1.1  Ban lãnh đạo có soát xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và tính năng về chất lượng 



Tháng 10-2010 Phát hành lần 2 

 
Bản quyền toàn bộ nội dung © GS1 2010  

 
Trang 62 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                              Khung khổ chất  lượng dữ liệu GS1 Phiên bản 3.0 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

dữ liệu không? 
a)   Có, hằng năm 

b)   Có, sau mỗi hai năm 

c)   Có, sau 3 đến 5 năm 
d)   Không, không bao giờ 
 

 
4.1.2  Việc soát xét này bao gồm đánh giá các cơ hội để cải tiến và nhu cầu thay đổi cấu trúc quản lý 

chất lượng dữ liệu, bao gồm cả chính sách và mục tiêu quản lý chất lượng dữ liệu đến mức độ 
nào  ? 
Ví dụ: Mô tả tổ chức thanh tra chức năng 

a)   90% hoặc trên 

b)   Từ 50% đến 90% 
c)   Từ 10 % đến 50% 
d)   Từ 0% đến 10% 
 

 
4.1.3     Hồ sơ soát xét có được giữ không? 

a)   Có  

b)   Không 

 
4.1.4     Đầu vào của soát xét có bao gồm các kết quả thanh tra không ? 

a)   Có  

b)   Không 
 
4.1.5     Đầu vào của soát xét có bao gồm các báo cáo từ các cuộc kiểm tra quản lý chất lượng dữ liệu 

không ? 

a)   Có  

b)   Không 

 

4.1.6  Đầu vào của soát xét có bao gồm phản hồi của người dùng dữ liệu và người góp vốn (stakeholder) 
không? 

a)   Có  

b)   Không 

 
4.1.7  Đầu vào của soát xét có bao gồm tính năng của quá trình không? 

a)   Có  

b)   Không 

 
4.1.8  Đầu vào của soát xét có bao gồm tình trạng các hoạt động chấn chỉnh và phòng ngừa không ?  
 

a)   Có  

b)   Không 

 
4.1.9  Đầu vào của soát xét có bao gồm các hành động tiếp theo từ lần soát xét trước của ban lãnh đạo 

không? 

a)   Có  

b)   Không 

 
4.1.10   Đầu vào của soát xét có bao gồm những thay đổi có thể ảnh hưởng đến cơ cấu quản lý chất lượng 

dữ liệu không? 

a)   Có  

b)   Không 

 
4.1.11   Đầu vào của soát xét có bao gồm các khuyến nghị để cải tiến không ? 

a)   Có  

b)   Không 
 
4.1.12   Đầu vào của soát xét có bao gồm đánh giá các kết quả Chỉ số tính năng chủ chốt (Key performance 
Indicators-KPI Các chỉ số tính năng mấu chốt) không? 
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a)   Có  

b)   Không 
 
4.1.13  Đầu ra của soát xét có bao gồm các quyết định và hành động liên quan đến cải tiến tính hiệu quả 

của cơ cấu quản lý chất lượng dữ liệu không ? 

a)   Có  

b)   Không 
 
4.1.14   Đầu ra của soát xét có bao gồm các quyết định và hành động liên quan đến cải tiến tính hiệu quả 

của các quá trình chất lượng dữ liệu để đảm bảo chất lượng và độ chính xác dữ liệu không ? 

a)   Có  

b)   Không 
 
4.1.15   Đầu ra của soát xét có bao gồm các quyết định và hành động liên quan đến cải tiến các yêu cầu 

liên quan đến khách hàng về quản lý chất lượng dữ liệu không? 

a)   Có  

b)   Không 
 

 

Mô hình điểm số  
 

Sự khác nhau giữa các câu hỏi chung và câu hỏi cơ bản đã được xét tới trong mô hình điểm số. Tất cả 
các câu hỏi cơ bản được gán cho tối đa là 8 điểm. Các điểm gán cho câu hỏi chung là khác nhau tùy theo 
tính phức tạp và mối quan hệ của các câu hỏi. Đối với tất cả các câu hỏi có một số lượng tối đa các điểm 
cho câu trả lời loại tiên tiến nhất (A). Các câu hỏi lựa chọn khác (A ,B, C, E ) được cho theo phần trăm 
của điểm tối đa. Mặc dầu có 33 câu hỏi cơ bản và 40 câu hỏi chung, nhưng sự quan trọng của các câu 
hỏi cơ bản đã được chỉ rõ bằng cách có 66% của tổng số 402 điểm.    

 

 

Mức nhằm tới được đặt bằng 80% của tổng số (402 điểm), tức là bằng 320 điểm. 
 

Đích chung bằng tổng số bộ đích về: 

 
Đích 

a.   Câu hỏi cơ bản:  211 điểm 

b.   Câu hỏi chung:         109 điểm 

Tổng:   320 điểm 
 

 
Do vậy để đạt được mức tối thiểu để tự công bố phù hợp, đích về cả câu hỏi cơ bản và chung phải đạt 
được. Điều đó có nghĩa là tối thiểu phải đạt được 211 điểm về câu hỏi cơ bản và 109 điểm về câu hỏi 
chung.  

 
Quan trọng:  Hãy nhớ rằng mô hình cho điểm chỉ cung cấp một chỉ số khái quát về sự phù hợp 
chung đối với thực hành tốt nhất khuyến nghị, nó không phản ảnh tính hiệu quả và sự ưu tiên từng 
hành động cho các tổ chức cụ thể. Một số tự đánh giá có thể không hướng vào mục tiêu đạt điểm 
cao (ví dụ, tự đánh giá có tính khám phá) 
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Câu hỏi 

 
 

 
Trả lời 

 
 

 
A 

 
 

 
B 

 
 

 
C 

 
 

 
D 

 
 

 
E 

Điểm số 

cho về 

câu hỏi cơ 

bản 

Điểm số 

cho về câu 

hỏi chung 

1.1.1  B  8 7 6 1 0   

1.1.2  B  8 7 6 1 0   

1.1.3  B  8 7 6 1 0   

1.1.4  6 4 2 0    

1.1.5  4 3 1 0    

1.1.6  4 3 1 0    

1.1.7  4 3 3 1 0   

1.2.1  B  8 6 2 0    

1.2.2  B  8 7 6 1 0   

1.3.1  B  8 7 6 1 0   

1.3.2  4 3 3 1 0   

1.3.3  6 5 4 1 0   

1.3.4  B  8 6 2 0    

1.3.5  2 0      

1.4.1  B  8 0      

1.4.2  B  8 6 2 0    

1.4.3  B  8 7 6 1 0   

1.4.4  B  8 6 2 0    

1.4.5  6 5 4 1 0   

   

 

 

 

Mẫu cho điểm (Scoring Template) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cộng từng phần 
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Câu hỏi 

 

 
Trả lời 

 

 
A  B  C  D  E 

Điểm số cho 

về câu hỏi cơ 

bản  

Điểm số cho 

về câu hỏi 

chung  

2.1.1  B  8 7 6 1 0   

2.1.2  6 0      

2.1.3  4 0      

2.2.1  B  8 6 4 0    

2.2.2  4 0      

2.2.3  4 0      

2.3.1  B  8 6 2 0    

2.3.2  B  8 6 2 0    

2.3.3  B  8 6 2 0    

2.3.4  2 1 1 0    

2.3.5  2 1 1 0    

2.4.1  B  8 7 6 1 0   

2.5.1.1  B  8 7 6 1 0   

2.5.1.2  B  8 7 6 1 0   

2.5.1.3  4 3 1 0    

2.5.1.4  6 4 2 0    

2.5.1.5  B  8 0      

2.5.1.6  B  8 0      

2.5.1.7  B  8 0 0 0    

2.5.1.8  4 0      

2.5.2.1  B  8 7 6 1 0   

2.5.2.2  2 2 1 0    

2.5.2.3  B  8 7 6 1 0   

2.5.3.1  6 0      

2.5.3.2  B  8 7 6 1 0   

2.5.3.3  6 0      

2.5.3.4  B  8 6 2 0    

2.5.3.5  B  8 0      

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cộng từng phần 
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Câu hỏi 

 

 
Trả lời 

 

 
A 

 

 
B 

 

 
C 

 

 
D 

 

 
E 

Điểm cho về 

câu hỏi cơ 

bản  

Điểm cho về 

câu hỏi chung  

3.1.1  0 0 0 0 0   

3.1.2  B  8 6 4 0    

3.1.3  4 3 1 0    

3.1.4  B  8 6 4 0    

3.1.5  4 3 1 0    

3.1.6  4 3 2 0    

3.1.7  4 3 2 0    

3.2.1  B  8 7 6 1 0   

3.2.2  B  8 6 4 0    

3.2.3  4 3 2 0    

3.3.1  6 5 4 1 0   

   

 

 

 
Câu hỏi 

 

 
Trả lời 

 

 
A 

 

 
B 

 

 
C 

 

 
D 

 

 
E 

Điểm số cho 

về câu hỏi cơ 

bản  

Điểm số cho 

về câu hỏi 

chung 

4.1.1  B  8 6 4 0    
 

4.1.2  B  
 

8 
 

6 
 

2 
 

0    

4.1.3  2 0      

4.1.4  2 0      

4.1.5  2 0      

4.1.6  2 0      

4.1.7  2 0      

4.1.8  2 0      

4.1.9  2 0      

4.1.10  2 0      

4.1.11  2 0      

4.1.12  2 0      

4.1.13  2 0      

4.1.14  2 0      

4.1.15  2 0      

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cộng từng phần 
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Cộng từng phần 

 

 
 

Câu hỏi 
cơ bản 

 

Câu hỏi 
chung 

 

 
Cộng phần 1 

  

 

 
Cộng phần 2 

  

 

 
Cộng phần 3 

  

 

 
Cộng phần  4 

  

 

 
Tổng số điểm 

  

 

 

 

Tiêu chuẩn tự đánh giá  211  109 
 

 
 
 

Chú thích:  Một phiên bản tự động (Excel-based)  câu hỏi tự đánh giá và mô hình điểm 
của nó có trên Bảng điểm tự đánh giá trong “Gói khung khổ chất lượng dữ liệu” 
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5.4.  Phụ lục IV – Thông tin để kiểm tra sản phẩm 
 

 

5.4.1.  Lấy mẫu 
 

Các bước sau đây phải được dùng để xác định cỡ mẫu: 
 

1.  Phân định toàn bộ thương phẩm nằm trong nội dung kiểm tra do tổ chức xác định. 
 

2.  Nhà cung cấp dữ liệu phải phân loại các thương phẩm vào các nhóm mẫu dựa trên các đặc tính của 
nó. Ví dụ,  phân chia theo hệ thống cấp bậc/loại sản phẩm thành : 

 

a.   Các thương phẩm tiêu dùng (người dùng cuối cùng) 
 

i.  Bao bì cứng 
 

ii.  Bao bì mềm dẻo 
 

iii.  Vật phẩm treo 
 

iv.  Vật phẩm hình trụ 
 

v.  Gói nhiều loại 
 

b.   Thương phẩm không tiêu dùng, không có khay (pallet) 
 

c.   Thương phẩm không tiêu dùng, gồm cả khay (pallet) 

 
Quan trọng: Mỗi tổ chức phải quyết định cách phân loại mẫu tốt nhất dựa trên nội dung kiểm tra. 

 
3.  Trong mỗi nhóm mẫu, một mẫu sẽ được lấy theo công thức: [Mẫu = √n + 

0.1n], ở đây n = số hàng hóa (article). Tất cả các vật phẩm (item) được đếm như là một hàng hóa 
(one article) trong mẫu. 

 

 
 

 
Ví dụ về cỡ mẫu trong mỗi nhóm mẫu dựa trên công thức mẫu. 

N mẫu n mẫu 

1 1 500 73 

5 3 1000 132 

10 5 1250 161 

25 8 1750 217 

50 13 2500 300 

100 20 3500 410 

250 41 4000 464 
 

 

4.    Nhà cung cấp dữ liệu cố gắng để có sự khác nhau nhiều nhất trong thương phẩm có thể được, dựa 
trên kích thước và vật liệu bao gói. Nhưng khuyến nghị rằng lựa chọn các thương phẩm khác nhau 
càng nhiều càng tốt từ cùng một thứ bậc.  
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5.4.2.  Các yêu cầu về tài liệu trước kiểm tra  

 
Xác định mẫu  

 

· Tổng số  GTINs ‘sống’ trong bể dữ liệu Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu 
 

· Khái quát các GTIN dược coi như vật phẩm (overview of GTINs considered like items) 
 

· Phân chia GTIN trong các nhóm mẫu (bao gồm mô tả thương phẩm để tham chiếu)  
 

· Cỡ mấu cho mooic nhóm mẫu. 

 
Tờ dữ liệu sản phẩm 

 

· Tờ dữ liệu cho mỗi GTIN chuẩn bị kiểm tra với tất cả dữ liệu sản phẩm đã công bố trong bể dữ liệu 

 
Thiết bị đo 

 

· Mô tả khái quát thiết bị đo với các quy định kỹ thuật liên quan (loại, nhãn hiệu, số sê-ri v.v...) 
 

· Bảng chỉ rõ đặc tính nào của sản phẩm được đo với loại thiết bị nào 

 
Báo cáo kiểm tra lần trước 

 

· Nếu có thể, tất cả các báo cáo kiểm tra lần trước phải để sẵn ở cơ quan kiểm tra, để xem xét. 
 

 
 
 
 

5.4.3.  Các yêu cầu báo cáo kiểm tra  
 

Báo cáo này chứa các phần sau: 
 

1.   Tóm tắt kiểm tra 
 

2.   Nội dung kiểm tra 
 

3.   Các tài liệu tham chiếu 
 

4.   Tổng quát các phát hiện /các kết quả/ tính năng của kiểm tra 
 

5.   Kế hoạch hành động 
 

6.   Phụ lục 

 
1 Tóm tắt kiểm tra 

 

·  Tóm tắt ngắn gọn kiểm tra trong đó tối thiểu công bố dữ liệu tham chiếu của tổ chức, số GTIN 
kiểm tra, và công bố về tính năng % của các GTIN.  

 
2 Nội dung kiểm tra 

 

·  Dữ liệu tham chiếu của tổ chức (tên, phòng ban/đơn vị kinh doanht, địa chỉ, người liên hệ v.v...) 
 

·   Các địa điểm làm việc 
 

·  Số lượng GTIN 

 
3 Tài liệu tham chiếu 

 

·  Tất cả các tài liệu tham chiếu sử dụng trong kiểm tra gồm cả số phiên bản, ngày tháng phát hành. 
 

 

4 Tổng quát về các phát hiện/các kết quả/tính năng kiểm tra 
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·  Tổng quát về các phát hiện kê theo từng GTIN 
 

·  Tóm tắt / kết luận các kết quả tổng hợp 
 

·  Công bố về tính năng theo % của các GTIN kiểm tra  

 
5 Kế hoạch hành động 

 

·  Tổng quát về tất cả các dữ liệu không chính xác cần biện pháp chấn chỉnh của tổ chức 
 

·  Các kiểm tra khác (phụ thêm) dự định để kiểm tra tính chính xác của dữ liệu 

 
6 Các phụ lục 

 

·  Tổng quát về các GTIN được kiểm tra và các mức bao gói được kiểm tra . 
 

 
 
 
 

5.4.4.  Nguyên tắc chỉ đạo về các mục tiêu Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) cho ngành 
công nghiệp  

 

Nguyên tắc chỉ đao sau đây được Ủy ban chỉ đạo chất lượng dữ liệu GS1 xây dựng như là một công cụ 
để cung cấp cho các đối tác thương mại một chỉ báo về độ chính xác mong muốn trong thông tin. 

 

Nhưng nguyên tắc chỉ đạo này không phải là công cụ đánh giá bắt buộc, bởi vì  chúng đơn giản chỉ cung 
cấp cho các đối tác thương mại một số hoàn cảnh để cải tiến hơn nữa chất lượng dữ liệu và độ chính 
xác dữ liệu. 

 

Các tổ chức luôn luôn được tự do xác định các mức Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) và các mục tiêu 
khác nhau một cách nội bộ hoặc hợp tác với các đối tác thương mại khác. Khuyến nghị này chỉ đơn giản 
cung cấp một só hướng chung từ các ngành công nghiệp liên quan đến độ chính xác dữ liệu.  

 
Quan trọng: Các mức Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) dưới đây áp dụng cho tất cả các loại sản 
phẩm không kể loại bao bì hoặc tổ hợp của chúng. thêm nữa, các mức mục tiêu Chỉ số tính năng 
chủ chốt (KPI) này cũng áp dụng cho tất cả các Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) khác nhau quy 
định trong phần 5.4.5 của Phụ lục này. 

 
Điểm Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) và ý nghĩa : 

 

 

Điểm Ý nghĩa 
 

 
95% hoặc 
cao hơn 

Dữ liệu tốt hợp lý, đạt điểm 95% hoặc cao hơn về tất cả hoặc từng Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) 
riêng biệt có nghĩa rằng dữ liệu hoàn toàn tin cậy và rằng hầu hết các đối tác có khả năng chấp nhận 
thông tin. Các tổ chức đạt điểm trong khoảng này có thể lựa chọn hợp tác chặt chẽ hơn với các đối 
tác thương mại về các cơ hội cụ thể để đạt được độ chính xác 100%. 

 

 
Từ 75% đến 
95% 

Đạt được điểm giữa 75% và 95% chỉ rằng thông tin có vấn đề đáng kể, nhưng đó là dữ liệu có thể 
cứu được và phải cải tiến nếu các đối tác thương mại thực hiện hành động giải quyết đúng. Một tổ 
chức đạt điểm trong khoảng này được cổ vũ cần có ngay hành động để cải tiến cũng như cam kết  
giãi bày các kết quả.  

Một số đối tác thương mại có thể chọn lựa vẫn tiếp nhận dữ liệu này với sự thận trọng của họ.. 

 

 
Dưới 75% 

Dữ liệu chất lượng kém; đạt dưới  75% tại tất cả hoặc từng Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) riêng 
biệt có nghĩa rằng dữ liệu hầu như không tin cậy và rằng hầu hết các đối tác không chấp nhận dữ 
liệu này. 

Các tổ chức đạt điểm số trong khoảng này  được khuyến nghị rằng phải xem xét lại toàn bộ việc 
đồng bộ hóa dữ liệu và các chương trình chất lượng dữ liệu.  
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5.4.5.  Chỉ số tính năng chủ chốt (KPI) của chất lượng dữ liệu chính  
 

Mô hình  KPI dưới đây đã được xây dựng như là một công cụ để theo dõi việc đo lường chính xác dữ 
liệu chính và xác nhận tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. 

 

Mô hình KPI chất lượng dữ liệu bao gồm những KPI sau: 
 

1.  Độ chính xác vật phẩm chung 
 

2.  Độ chính xác thuộc tính giống loài (generic) 
 

3.  Độ chính xác kích thước và trọng lượng 
 

4.  Độ chính xác về thứ bậc (hierarchy accuracy) 
 

5. Có hiệu lực / có thể đặt hàng (active/Orderable) 
 

Độ chính xác 
chung 

Có hiệu lực / 
có thể 

đặthàng 
 

 
 

Độ chính xác 
thuộc tính 
giống loài 

Độ chính xác 
kích thước và 
trọng lượng 

Độ chính xác 
thứ bậc 

 

 
Khi một tổ chức có những quá trình nội bộ vững chắc để quản lý chất lượng dữ liệu, thông tin đầu ra phải 
phản ánh tính hiệu quả của các quá trình nội bộ này bằng cách đạt được điểm số cao chắc chắn trong 
phương pháp đo KPI. Nếu thông tin đạt kết quả thấp trong KPI, thì nó cho thấy rằng việc đánh giá các 
quá trình nội bộ cần phải được soát xét và chấn chỉnh thêm nữa.   

 

     Chú thích: Mô hình KPI đã được mô tả ở đây là có thể áp dụng cho tất cả các phần của Khung 
khổ chất lượng dữ liệu (ví dụ, nó là một phụ trợ cho phần 2 “Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu”, 
phần 3 “Tự đánh giá” và phần 4 “Thủ tục kiểm tra sản phẩm”). 

 
 

 
Đánh giá 

quá trình nội 
bộ 

 
Kết quả  

KPI vững 
chắc 

Xác nhận giá trị áp 
dụng thích đáng của 

Khung khổ chất lượng 
dữ liệu
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5.4.5.1.  Định nghĩa chỉ số tính năng chủ chốt của chất lượng dữ liệu chính  

 
Định nghĩa KPI 

 
1. Độ chính xác vật phẩm chung 

 

Định nghía  Số phần trăm vật phẩm có giá trị đầy đủ và chính xác về tất cả các thuộc tính dữ liệu có 
trong nội dung của mô hình KPI.  

 

 

2. Độ chính xác thuộc tính giống loài  
 

Định nghĩa      Số phần trăm vật phẩm có các tiêu chuẩn GS1 được áp dụng đúng và có giá trị đầy đủ và 
chính xác về các thuộc tính dữ liệu giống loài (xem danh sách dưới đây) 

 

Thuộc tính  - Mã số thương phẩm toàn cầu (globalTradeItemNumber -GTIN) 
 

- Mã phân loại hạng (classificationCategoryCode -GPC Code) 
 

- Mô tả thương phẩm (tradeItemDescription*) 
 

- Dung lượng tịnh (netContent) 

 

     Chú thích: Thuộc tính “Mô tả thương phẩm”  theo quy ước hiện hành được xác định bởi các định 
nghĩa của hệ thống GS và được sử dụng chỉ với mục đích thông tin.  

 
 

 
3. Độ chính xác kích thước và trọng lượng 

 

Định nghĩa        Số phần trăm vật phẩm có các tiêu chuẩn GS1 được áp dụng đúng và có giá trị đầy đủ 
và chính xác về tất cả các thuộc tính kích thước và trọng lượng (xem danh sách dưới đây) 
dựa trên Các quy tắc đo bao bì Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (gồm cả các dung sai). 

 

Thuộc tính  - chiều sâu 
 

- chiều rộng 
 

- chiều cao 
 

- trọng lượng cả bì 
 

 
 

4. Độ chính xác thứ bậc (hierarchy accuracy) 
 

Định nghĩa        Số phần trăm vật phẩm có các tiêu chuẩn GS1 được áp dụng đúng và có giá trị đầy đủ 
và chính xác về tất cả các thuộc tính thứ bậc (xem danh sách dưới đây). 

 

Thuộc tính  - tổng số mức thương phẩm thấp hơn  
(totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem) 

 

- số thương phẩm trong một lớp pa-let  
(quantityOfTradeItemsPerPalletLayer) 

 

- số thương phẩm trong một pa-let  
(quantityOfTradeItemsPerPallet) 

 

- số lớp trong một pa-let  
(quantityOfLayersPerPallet) 

 

- số lớp hoàn chỉnh chứa trong một thương phẩm 
(quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem) 

 

- số thương phẩm chứa trong một lớp đầy đủ 
(quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer) 
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- số mức thương phẩm tiếp theo trong một gói bên trong 
(quantityOfNextLevelTradeItemWithinInnerPack) 

 

     Chú thích: Tham chiếu bảng ở phẩn 5.4.6 của phụ lục này để biết quy tắc áp dụng các thuộc tính.  

 
 

 
5. Có hiệu lực/có thể đặt hàng  

 

Định nghĩa        Số phần trăm vật phẩm trong bể dữ liệu nội địa (home data pool) vẫn còn có hiệu lực/có 
thể đặt hàng hoặc có ngày kết thúc chính xác. 

 

 

5.4.5.2.  Kiểm tra và đo KPI có hiệu lực/có thể đặt hàng như thế nào  
 

KPI này đo số phần trăm vật phẩm trong bể dữ liệu nội địa (home data pool) vẫn còn có hiệu lực/có thể 
đặt hàng hoặc có ngày kết thúc chính xác. 
 
■  Lấy tất cả vật phẩm từ bể dữ liệu nội địa (home data pool) của nhà sản xuất và đối chiếu chúng với 

các hệ thống đặt hàng của nhà sản xuất.  
 

■     Đếm số vật phẩm xuất hiện trong cả hai bể dữ liệu và hệ thống đặt hàng.  
 

■  Đếm số vật phẩm không xuất hiện trong hệ thống đặt hàng nhưng có giá trị (trong quá khứ) ngày kết 
thúc trong bể dữ liệu. 

 

■     Tổng cả hai kết quả và chia chúng cho số vật phẩm trong bể dữ liệu nội địa (home data pool) của nhà 
sản xuất.  

 

■     Nhân kết quả với 100% và được điểm số  KPI . 
 

 

5.4.6.  Danh sách các thuộc tính GDSN để kiểm tra sản phẩm 
 

Các thuộc tính Từ điển dữ liệu toàn cầu (Global Data Dictionary -GDD) cung cấp điểm bắt đầu cho khung 
khổ này. Hy vọng rằng khung khổ này sẽ phát triển để bao gồm nhiều thuộc tính dữ liệu và thông tin kinh 
doanh hơn như được trao đổi giữa các đối tác thương mại, với sự phát triển của GDD.  

 

 
 

Chú thích: Các thuộc tính này chỉ là một bộ thuộc tính thông tin thương phẩm cơ bản nhất được 
trao đổi thường xuyên. Các đối tác thương mại có thể, theo quyết định của riêng mình, mở rộng 
hoặc giảm bớt danh sách này tập trung vào các thuộc tính liên quan đến công việc của họ. 
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Tên mục Định nghĩa/giải thích 
1 

Khả năng áp 
dụng 

Kết quả được ghi  
2 

Loại  (KPI) 

 

 

 
mã số thương phẩm toàn cầu 
(globalTradeItemNumber 

Một mã số thương phẩm toàn cầu cụ thể, giá trị số, 
dùng để phân định đơn nhất một thương phẩm.  Một 
thương phẩm là bất kỳ một thương phẩm (thương 
phẩm hoặc dịch vụ) mà người ta cần truy nhập thông 
tin định trước về nó và cái đó có thể được lập kế 
hoạch, định giá, giao và hoặc lập hóa đơn tại bất kỳ 
điểm nào của bất kỳ dây chuyền cung cấp nào.  

 

 

 
Tất cả các mức 

 

 

 
GTIN riêng rẽ 
hoặc khg tìm 

thấy 

 

 
Thuộc tính 
giống loài 

 

3 

Mã phân loại hạng 
(classificationCategoryCode) 

Mã phân loại hạng  EAN.UCC toàn cầu. Đơn 
nhất, chìa khóa cố định 8 chữ số. 

 

Tất cả các mức 

 

 

Mã GPC riêng 
rẽ 

 
Thuộc tính 
giống loài 

 
 

 

 

 

 

 
4 

mô tả thương phẩm 
(tradeItemDescription) 

 
Một mô tả dẽ hiểu và dễ dùng của thương phẩm sử 
dụng nhãn hiệu và các mô tả khác. Thuộc tính này 
được điền đầy với một số viết tăt ít nhất có thể, đồng 
thời giữ cho chiều dài hợp lý.  Trường text định dạng 
tự do, yếu tố dữ liệu này được lặp lại  đối với mỗi 
ngôn ngữ sử dụng và phải liên kết với một giá trị mã 
ngôn ngữ ISO. Chiều dài trường là 178 ký tự. Nó phải 
mô tả rõ ràng thương phẩm đẻ dễ dàng xử lý thông 
điệp. Các nhà bán lẻ có thể dùng mô tả này làm cơ sở 
để hiểu hoàn toàn về nhãn hiệu, mùi  vị, hương thơm 
v.v....của GTIN để tạo mô tả sản phẩm cần cho các hệ 
thống nội bộ của họ. 

 

 

 

 

 

 

 
Tất cả các mức 

 

 

 

 

 

 

 
Mô tả do nhà 
sản xuất cung 

cấp 

 

 

 

 

 

 
Thuộc tính 
giống loài 

 

 

dung lượng tịnh 
(netContent) 

 
Tổng số thương phẩm chứa trong một bao 

gói, thường theo ghi trên nhãn. 

 

 
Đơn vị tiêu dùng 

 

Số lượng hoặc 
trọng lượng 

công bố [mảnh, 
g/lbs] 

 
Thuộc tính 
giống loài 

 

Chiều sâu 
(Depth) 

Đo từ trước ra sau của thương phẩm.  Cần liên 
kết với một đơn vị đo. 5

 
 
Tất cả các mức 

 

   
Chiều sâu 

(mm/in) 

 

Kích thước & 
trọng lượng 

Chiều rộng 
(Width) 

Đo từ bên trái sang bên phải của thương phẩm.  Cần 
liên kết với một đơn vị đo. 

 
Tất cả các mức 

 

 

Chiều rộng 
(mm/in) 

  Kích thước & 

   trọng lượng 

 
Chiều cao 

(Height) 

Đo chiều cao của thương phẩm. Kích thước thẳng 
đứng từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất, kể cả 
bao bì. Tại mức pa-let, chiều cao của thương phẩm 
gồm cả chiều cao của bản thân pa-let.. 

 
 

Tất cả các mức 
 

 

 
Chiều cao 
(mm/in) 

 

 
   Kích thước & 
   trọng lượng 
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Tên mục  Định nghĩa/giải thích  
1 

Khả năng áp 
dụng 

Kết quả được ghi   
2 

Loại hạng  (KPI) 

 

 
trọng lượng cả bì 

(grossWeight) 

Được sử dụng để phân định trọng lượng cả bì của 
thương phẩm. Trọng lượng cả bì gồm cả vật liệu bao 
gói thương phẩm. Tại mức pa-lét trọng lượng cả bì 
của thương phẩm  gồm cả trọng lượng của bản thân 
pa-let. Cần được liên kết với một đơn vị đo . 

 
 

Tất cả các mức 
 

 

Trọng lượng 
cả bì 

 (kg/lb) 

 

Kích thước & 
trọng lượng 

 

tổng số thương phẩm mức thấp 
hơn 
(totalQuantityOfNextLowerLevelTr
a deItem) 

 

Nó thể hiện tổng số thương phẩm mức thấp hơn mà 
thương phẩm này chứa. 

 

Tất cả các mức 
trừ đơn vị tiêu 

dùng 

 

 
Số lượng 

 

 

Thuộc tính thứ 
bậc 

 

số thương phẩm trong một lớp 
pa-let 

(quantityOfTradeItemsPerPalletLay 
6 

er) 

 

Số thương phẩm chứa trong một lớp đơn của một pa-
let. Chỉ được dùng nếu pa-let không có GTIN. Nó chỉ 
rõ số thương phẩm đặt trên một lớp pa-let  tùy theo 
sở thích của nhà cung cấp hoặc nhà bán lẻ. 

Các mức đơn 
vị thương mại 
(khi đơn vị pa-
let khg được 
cấp GTIN) 

 

 
Số lượng 

 

 

 
Thuộc tính thứ bậc 

 

 

   số lớp trong một pa-let  
6 

(quantityOfLayersPerPallet) 

 

Số lớp chứa trong một pa-let. Chỉ dùng nếu pa-lét 
không có GTIN. Nó chỉ rõ số lớp chứa trong một pa-
let  tùy theo sở thích của nhà cung cấp hoặc nhà bán 
lẻ.  

Các mức đơn 
vị thương mại 
(khi đơn vị pa-
let khg được 
cấp GTIN) 

 
Số lượng 

 

 

Thuộc tính thứ bậc 

 

 

số thương phẩm trong một pa-let 
6 

(quantityOfTradeItemsPerPallet) 

 

Số thương phẩm chứa trong một pa-let. Chỉ được 
dùng nếu pa-let không có GTIN. Nó chỉ rõ số thương 
phẩm đặt trên một  pa-let  tùy theo sở thích của nhà 
cung cấp hoặc nhà bán lẻ .  

Các mức đơn 
vị thương mại 
(khi đơn vị pa-
let khg được 
cấp GTIN) 

 
Số lượng 

 

 

Thuộc tính thứ bậc 

 

 

số lớp hoàn chỉnh chứa trong 
một thương phẩm 

(quantityOfCompleteLayersContain 
6 

edInATradeItem) 

 

Số lớp thương phẩm cơ sở tìm thấy trong một thương 
phẩm. Không áp dụng cho đơn vị thương phẩm cơ 
sở. 

Tất cả các 
mức trừ đơn 

vị cơ sở 

 

 
Số lượng 

 

 

Thuộc tính thứ 
bậc 

 
số thương phẩm chứa trong một lớp 

hoàn chỉnh 
(quantityOfTradeItemsContainedInA 

6 

CompleteLayer) 

 

Số thương phẩm chứa trong một lớp hoàn chỉnh 
của một cấu hình bao gói cao hơn. Được dùng 
trong cấu trúc bao gói thứ bậc của thương phẩm. 
Không dùng cho đơn vị thương phẩm cơ sở. 

 

Tất cả các 
mức trừ đơn 

vị cơ sở  

 

 
Số lượng 

 

 
Thuộc tính thứ bậc 

 



 
 

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 76   

 

 

 

 
    số mức thương phẩm tiếp theo         

trong một gói bên trong 
(quantityOfNextLevelTrade 

6 

ItemWithinInnerPack) 

 

 
Chỉ rõ số mức thương phẩm thấp hơn chứa trong 
một nhóm vật lý không mã (gói bên trong) 

 

 
Tất cả các 

mức áp dụng 
với các nhóm 
gói bên trong 

 

 

 
Số lượng 

 

 

 
Thuộc tính thứ bậc 
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Quan trọng:  Các thuộc tính khuyến nghị trong bảng trên chỉ là điểm khởi đầu đề xuất 
để kiểm tra sản phẩm. Các tổ chức có thể tự do mở rộng hoặc giảm bớt dựa trên nhu 
cầu của mình, các ưu tiên và các thỏa thuận với các đối tác thương mại. Bảng điểm số 
KPI cung cấp cho Khung khổ chất lượng dữ liệu coi danh sách này như là nền tảng cho 
các thuộc tính giúp kiểm tra. 

 

     Chú thích:  “Quy tắc đo bao bì GDSN để sắp xếp dữ liệu” cần được dùng để sửa chữa 
các số đo. 

 
1Khả năng áp dụng giống như các mức thứ bậc thương phẩm, gồm cả bao gói bên trong. 

2Nó chỉ ra loại KPI nào được xem xét thuộc tính cụ thể. 

3Chỉ kiểm tra có mặt, nhưng mã  99999999 là không cho phép (trừ khi không có loại nào khác 
cho sản phẩm này). 

4Chỉ để thông tin. 

5Còn gọi là chiều dài. 

6Chú ý rằng các thuộc tính thứ bậc này không áp dụng đồng thời cho tất cả các vật phẩm, 
tham chiếu khả năng áp dụng của mỗi thuộc tính để xác định tính thích ứng của chúng và tính 
khả dụng cho một vật phẩm cụ thể. 

 
 

 

5.5.  Phụ lục V: Những người đã cộng tác trước đây 
 

Khi soạn thảo phiên bản 3 của Khung khổ chất lượng dữ liệu, chúng tôi đã thấy rõ những nền 
tảng vững chắc do rất nhiều người đã đóng góp vào trong các phiên bản trước, và trong ý 
tưởng ban đầu của cộng đồng. Với tấm lòng cảm tạ chúng tôi ghi tên những người đã cộng 
tác và công ty của họ, những người chịu trách nhiệm của các phiên bản gốc Khung khổ chất 
lượng dữ liệu này.  

 

 

Tên Tổ chức 

Kraig Adams The Coca-Cola Company 
Kristin Andersen Wegmans Food Markets 
Bud Babcock The Procter & Gamble Company 
Nigel Bagley Unilever 
Vincent Bergere Kraft Foods 
Edwin Boer Capgemini 
Paul Bokdam Lloyd’s Register Quality Assurance 
Mauricio Breña GS1 Mexico 
Greg Buckley PepsiCo 
Hugo Byrnes Royal Ahold 
Debbie Edmondson The Coca-Cola Company 
André Frank Sara Lee 
Britt Galbreath SCA 
Simon Glass The Procter & Gamble Company 
Glenn Griglack, Reckitt Benckiser 
Dave Grissom The Coca-Cola Company 
Hein Gorter de Vries GS1 Netherlands 
Chris Havenga GS1 South Africa 
Bruce Hawkins Wal*Mart 
Sally Herbert GS1 
Rob Hoffman, The Hershey Company The Hershey Company 
Jeanne Iglesias Grocery Manufacturers Association of America (GMA) 
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Tên Tổ chức 

Peter Irish SCA 
Kees Jacobs Capgemini 
Sharon Jeske CIES – The Food Business Forum 
Mats Johansson, SCA SCA 
Richard Jones GS1 Australia 
Peter Jordan Kraft Foods 
Urs-Ulrich Katzenstein METRO Group Buying 
Robin Kidd Nestlé 
Detlef Konig Masterfoods 
Hanjörg Lerch METRO AG 
Sue Mackesey Kraft Foods 
Kathleen van Maele SCA 
James Martin Kimberly-Clark 
Sandy Matayka Kraft Foods 
Terry Mochar Reckitt Benckiser 
Susan Moore Safeway 
Thierry Morizur Carrefour 
Olivier Mouton Carrefour 
Doug Naal Kraft Foods 
Brad Papietro Wegmans Food Markets 
Ruud van der Pluijm Royal Ahold 
Petra Potma Sara Lee 
Paul Povey The Procter & Gamble Company 
Abdul Razak Campbell Soup Company 
Katrin Recke European Brands Association (AIM) /ECR Europe 
Sabine Ritter Global Commerce Initiative (GCI) 
Alistair Robinson Tesco 
Alan Sargeant The Procter & Gamble Company 
Adrian Segens GS1 UK 
Gabriel Sobrino GS1 
Karen Spooner Kraft Foods 
Pam Stegeman Grocery Manufacturers Association of America (GMA) 
Jim Tersteeg Capgemini 
Marianne Timmons Wegmans Food Markets 
Peter Tinnemans Capgemini 
Milan Turk Jr. The Procter & Gamble Company 
Lionel Tussau Georgia Pacific 
Steve Vazzano GS1 US 
Patrick Walsh Food Marketing Institute (FMI) 
Tom Warren Kraft Foods 
Greg White The Procter & Gamble Company 
Mary Wilson GS1 US 
Gert van Zanten Kimberly-Clark 

 

 

 

 

 

 


