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1. Giới thiệu 
1.1.  Mục đích của tài liệu 

 
Tài liệu này đã được xây dựng để cung cấp các hướng dẫn, nguyên tắc và tài liệu tham khảo để 
thành lập các quá trình chất lượng dữ liệu địa phương (local data quality processes -Quá trình chất 
lượng dữ liệu địa phươngs) được định nghĩa là các chương trình và dịch vụ nhằm mục đích giúp 
đỡ các đối tác thương mại cải tiến chất lượng dữ liệu trong phạm vi các khu vực cụ thể. 

 
Các nguyên tắc hướng dẫn cung cấp trong tài liệu này dự định để thúc đẩy các yếu tố sau đây là 
những yếu tố quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả: 

 
  Hỗ trợ khả năng tương tác giữa các đối tác thương mại ở các khu vực khác nhau 

 
  Ứng dụng và giải thích phù hợp với các Tiêu chuẩn GS1 

 
  Kỳ vọng quản lý các chương trình chất lượng dữ liệu địa phương 

 
   Các chương trình chất lượng dữ liệu hiệu quả nhằm giải quyết các nhu cầu kinh doanh cốt 

lõi đã được xác định trong từng khu vực 
 

  Cho phép hỗ trợ địa phương về chất lượng dữ liệu ở các khu vực khác nhau. 
 

Quan trọng: Tài liệu này không quy định hoặc bắt buộc phải được thực hiện bất cứ hành 
động cụ thể nào, cũng không phải là để được coi như là một hướng dẫn từng bước kế tiếp 
để phát triển và cung cấp dịch vụ. Thay vào đó, tài liệu này cung cấp một bối cảnh tham 
khảo để định hướng bất kỳ bên nào mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho một chương 
trình chất lượng dữ liệu địa phương. 

 

1.2.  Ai nên đọc tài liệu này ? 
 

Tài liệu này được viết như là một tài liệu tham khảo cho bất cứ bên nào muốn thúc đẩy một quá 
trình chất lượng dữ liệu địa phương (Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương) dựa trên hệ thống 
GS1, quản lý một cộng đồng người dùng hay cung cấp các dịch vụ cho việc cải thiện chuỗi cung 
ứng dựa trên hoặc áp dụng Khung khổ Chất lượng dữ liệu v3.0. Do đó, nó không được dự định 
như là một tài liệu cho người dùng cuối cùng (các đối tác thương mại). 

 
Ví dụ về các bên nên sử dụng tài liệu này là: 

 
  Các tổ chức thành viên GS1  

 
  Các “pool” dữ liệu GDSN  được chứng nhận  

 
  Các nhà cung cấp giải pháp tham gia chương trình nhà cung cấp giải pháp của một Tổ 
chức thành viên GS1  
  Ngành công nghiệp và các hiệp hội thương mại 
 

2. Các Quá trình Chất lượng Dữ liệu địa phương  
 

2.1  ' Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương ' là gì? 
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'Quá trình Chất lượng dữ liệu địa phương ' (LDQP) là một thuật ngữ để xác định bất kỳ sáng kiến 
hoặc chương trình nào, tạo ra một hoặc nhiều hành động dựa trên tiêu chuẩn GS1 và dịch vụ, 
được thỏa thuận, thực hiện và / hoặc cung cấp cho một cộng đồng người dùng cuối cùng (các đối 
tác kinh doanh) trong phạm vi một quốc gia hoặc một khu vực địa lý cụ thể. Các Quá trình chất 
lượng dữ liệu địa phương có thể được cung cấp tự do cho các đối tác thương mại, như là một 
phần của một gói dịch vụ hiện tại hoặc như là một dịch vụ trả tiền đầy đủ tùy thuộc vào các điều 
kiện địa phương và định nghĩa của mỗi Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương. 

 
Một đặc điểm chung của tất cả các Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương là nó được điều 
chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của thị trường / khu vực mà họ được cung cấp, bao gồm cả 
hỗ trợ cho các ngôn ngữ địa phương và hỗ trợ trực tiếp được cung cấp bởi ít nhất một tổ chức ở 
trên cùng một khu vực. 

 
Tất cả các Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương nhằm mục đích nâng cao chất lượng của dữ 
liệu tổng thể trong một khu vực cụ thể. Vì vậy mỗi Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương có thể 
kết hợp các đặc điểm khác nhau có thể là cần thiết để đáp ứng với hoàn cảnh thương mại địa 
phương và thực tế hoạt động. Vì vậy, tất cả các Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương được 
tạo ra dựa trên các thỏa thuận đã có trong thị trường địa phương / khu vực 

 
Một số ví dụ về các hành động chứa trong một Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương là: 

 
  Các dịch vụ đo lường  

 
  Các khóa học giáo dục / đào tạo  

 
  Các dịch vụ tư vấn / phát hiện 

 
  Hỗ trợ trong việc đánh giá 

 
  Sự thử nghiệm phù hợp hoặc kiểm tra khả năng dịch vụ 

 
  Đánh giá phương tiện /phần mềm 

 

2,2.  Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương được thiết lập như thế 
nào? 

 
Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương là các kết quả của nhu cầu địa phương về các quá trình 
hiệu quả hơn cải thiện khả năng của một đối tác kinh doanh cung cấp (và duy trì) dữ liệu chất 
lượng cao. 

 
Khi một Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương được phát triển, người ta cho rằng có các điều 
kiện sau đây tồn tại: 

 
■  Các đối tác thương mại đã tham gia vào các quá trình chuỗi cung cấp mà ở đó đã sử dụng dữ 

liệu tổng thể đã được đồng bộ hóa. 
 

■  Các tiêu chuẩn GS1 (Các chìa khóa phân định, GDD, Các quy tắc đo bao bì GDSN, v.v...) 
được áp dụng tại địa phương và được các đối tác thương mại sử dụng. 

 
■  Có các tổ chức có khả năng cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ một cộng đồng người dùng cuối 
cùng. 

 
■  Có sự tán thành chắc chắn của đối tác thương mại rằng Quá trình chất lượng dữ liệu địa 

phương sẽ được thành lập trong một khu vực. 
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■  Có hiểu biết chung và thỏa thuận về các nhu cầu và các lĩnh vực cần được giải quyết thông 
qua  một Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương. 

 

    Lưu ý: Hy vọng rằng các Tổ chức thành viên GS1, các hiệp hội công nghiệp, các “pool” dữ liệu 
GDSN được chứng nhận và bất kỳ tổ chức nào khác quản lý cộng đồng người dùng cuối cùng sẽ hoạt 
động như một nền tảng chung để thúc đẩy sự hợp tác giữa các đối tác thương mại và tạo điều kiện 
thuận lợi cho các cuộc thảo luận để đạt được các định nghĩa được liệt kê ở trên . Hơn nữa, Tổ chức 
thành viên GS1, các hiệp hội ngành công nghiệp và các “pool” dữ liệu GDSN được chứng nhận cũng 
được khuyến khích mạnh mẽ để cộng tác trong một khu vực để sắp xếp các Quá trình chất lượng dữ 
liệu địa phương và tránh các quá trình trùng lặp cho các đối tác thương mại. 

 

Khi các điểm trên đã được thực hiện, tổ chức đóng vai trò làm nền tảng ngành công nghiệp chung  
sau đó sẽ thiết kế một quá trình nhằm đáp ứng các nhu cầu đã được xác định trong cộng đồng và 
các điều khoản quy định các dịch vụ và các hành động tạo thành Quá trình chất lượng dữ liệu địa 
phương được chuyển giao (tức là lệ phí, các điều khoản của thỏa thuận, v.v...) 

 

 
Quan trọng:  Mô hình tài chính tài trợ Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương là một đề 
mục hoàn toàn được xác định theo quyết định của các đối tác thương mại và các tổ chức 
cung cấp các dịch vụ trong từng khu vực. 

 

2.2.1.  Hướng dẫn trong tài liệu này ảnh hưởng đến Quá trình Chất lượng dữ 
liệu địa phương như thế nào ? 

 
Tài liệu này được viết với việc công  nhận các điều kiện sau: 

 
■  GS1 luôn luôn giữ  quyền sở hữu tất cả các tài liệu nguồn được xuất bản  bởi Văn phòng toàn 

cầu GS1 đăng trên www.gs1.org . 
 

■  GS1 (Văn phòng toàn cầu) sẽ cung cấp hỗ trợ về việc sử dụng tài liệu của họ cho tất cả các 
Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương của Tổ chức thành viên GS1 được xây dựng, phát triển 
và hoạt động của các tổ chức địa phương. 

 
■  Các tổ chức địa phương sở hữu và có quyền đối với mọi ấn phẩm cụ thể, các công cụ, 

phương pháp, vv...mà họ phát triển như là một phần của một Quá trình chất lượng dữ liệu địa 
phương trừ những phần vật liệu lấy từ bản quyền của GS1. 

 
■  Các tổ chức địa phương có quyền tự do đầy đủ để xác định các đặc tính của một Quá trình 

chất lượng dữ liệu địa phương để đáp ứng cho các nhu cầu doanh nghiệp địa phương. 
 

■  Các tổ chức địa phương có quyền tự do đầy đủ để xác định các điều khoản của thỏa thuận 
mà theo đó Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương sẽ được cung cấp. 

 
■  Các tổ chức địa phương có quyền tự do đầy đủ để xác định mô hình kinh doanh / tài trợ của 
Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương. 

 
Với những cân nhắc này, những nguyên tắc này được hiểu như là một thực hành tốt nhất để duy 
trì sự gắn kết và thống nhất những ứng dụng khác nhau của Quá trình chất lượng dữ liệu địa 
phương mà không cản trở khả năng của  tổ chức địa phương trong việc hỗ trợ các thành viên của 
họ. 

 
Khi có tính nhất quán và hợp tác xuyên suốt các chương trình địa phương, thì một số lợi ích quan 
trọng có thể được thực hiện bởi tất cả các bên liên quan. 

 
Lợi ích đối với các tổ chức địa phương cung cấp dịch vụ Quá trình chất lượng dữ liệu địa 
phương (Tổ chức thành viên GS1, các pool” dữ liệu GDSN được chứng nhận, ...): 

http://www.gs1.org/
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• Hướng dẫn cho hoàn cảnh khởi đầu cho phép các tổ chức trở nên hiệu quả hơn trong việc xác 

định và phạm vi mở rộng của Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương. 
 

• Việc theo các nguyên tắc của tài liệu này sẽ cung cấp cho tổ chức địa phương sự hỗ trợ đầy đủ 
và tán thành  từ phía GS1 (Văn phòng toàn cầu). 
 

• Áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu theo các định nghĩa chính thức và thực hành tốt nhất sẽ tăng 
cường quyền lực và vị trí của các tổ chức địa phương. 
 

• Tất cả các hoạt động địa phương đều dựa trên bối cảnh tham chiếu toàn cầu, do đó cải thiện việc 
các đối tác thương mại trong phạm vi một vùng cụ thể chấp nhận họ.  

 
•     Giúp các công ty người dùng đưa Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (GDS) vào các khu vực mới, làm 

cho việc chấp nhận dễ dàng hơn. 
 

• Tính linh hoạt để tận dụng thực hành tốt nhất toàn cầu cho lợi ích của các đối tác kinh doanh địa 
phương. 

 
•       Khả năng tương tác giữa các khu vực được cải tiến tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác xuyên 

biên giới. 
 

• Bối cảnh hành động không độc quyền đem lại lợi ích cho tất cả các ngành dọc và các loại của 
người dùng tham gia vào Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương. 

 
• Sự hiển thị các nhu cầu địa phương được cải thiện có thể dẫn tới  kết quả có lợi hơn trong việc 

gộp nó (các nhu cầu địa phương) vào các tiêu chuẩn chính thức toàn cầu (thông qua Quá trình 
quản lý tiêu chuẩn toàn cầu - GSMP) 

 
Lợi ích cho các đối tác kinh doanh (người dùng cuối cùng của Quá trình chất lượng dữ liệu địa 
phương): 

 
• Hỗ trợ đã được địa phương hóa cho việc thực hiện các thực hành tốt nhất toàn cầu cho chất lượng 
dữ liệu. 

 
• Xoá bỏ các quá trình dự phòng. 

 
• Áp dụng vững chắc các quy tắc kinh doanh và hệ thống GS1 giữa các khu vực khác nhau. 

 
• Cơ hội tận dụng tiêu chuẩn toàn cầu để giải quyết các thách thức chuỗi cung cấp địa phương. 

 
• Sự hợp tác với các đối tác thương mại và công nghiệp địa phương được cải thiện. 

 
• Thực hành hài hoà giữa các khu vực giúp giảm độ phức tạp và hỗ trợ áp dụng rộng hơn. 

 
• Thực hành tốt nhất thành công làm cho việc nhân rộng ở các khu vực khác nhau trở nên dễ dàng 
hơn. 

 
• Phương pháp tiếp cận chất lượng dữ liệu vững chắc làm giảm rào cản thông qua và chấp nhận các 
quá trình Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu trong các đối tác thương mại. 

 
• Cuối cùng, chất lượng dữ liệu tốt hơn cho ngành công nghiệp. 
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3.  Các hướng dẫn và nguyên tắc cho Quá trình Chất 
lượng dữ liệu địa phương  

 
Phần sau đây có chứa các nguyên tắc mà chúng tôi khuyên các bạn nên tuân thủ khi lập kế 
hoạch, thiết kế, phát triển và thực hiện  Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương. 

 

 
Quan trọng: Việc tuân thủ các nguyên tắc này là tự nguyện, nhưng được khuyến khích 
mạnh mẽ. Trong trường hợp tổ chức chọn để vận hành một Quá trình chất lượng dữ liệu 
địa phương, ngoài các khuyến nghị này, tổ chức nói trên được khuyến khích thông báo rõ 
ràng cho tất cả các thành viên của họ và Văn phòng toàn cầu GS1 biết rõ các khía cạnh 
của Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương nằm ngoài hướng dẫn đã thỏa thuận khi Quá 
trình chất lượng dữ liệu địa phương là tùy chọn. Không tôn trọng những nguyên tắc này có 
nguy cơ nghiêm trọng hạn chế hiệu lực / hiệu quả của  Quá trình chất lượng dữ liệu địa 
phương và / hoặc sự tương tác giữa các đối tác kinh doanh, tại địa phương và quốc tế . 

 
GS1 sẽ luôn luôn làm việc với các tổ chức quan tâm của địa phương để tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự hợp tác và khuyến khích Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương theo những nguyên tắc 
này. GS1 cũng sẽ định kỳ xem xét lại các nguyên tắc và hướng dẫn để duy trì hiệu lực và sự phù 
hợp của bối cảnh tham chiếu mà họ cung cấp. 

 
Trong trường hợp có những tranh cãi xung quanh các nguyên tắc, GS1 sẽ làm việc với các bên 
liên quan để giải quyết các vấn đề và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào trong các nguyên tắc 
này để phản ánh thực tế hoạt động. 

 

3.1  Các nguyên tắc chính 
 

Những nguyên tắc sau đây được áp dụng chung cho bất kỳ phần dịch vụ nào của một Quá trình 
chất lượng dữ liệu địa phương: 

 
1   Những nguyên tắc này chỉ là một giao thức thực hành tốt nhất để hợp tác tốt hơn, vì vậy, các 

nguyên tắc này không tạo thành một thỏa thuận chính thức thực tế giữa GS1 và bất kỳ tổ 
chức nào, những nguyên tắc này cũng không thay thế hoặc ảnh hưởng đến mọi hợp đồng 
thực tế (pháp lý)  và / hoặc thỏa thuận tồn tại giữa GS1 và các bên liên quan của nó. 

 
2.   Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương dựa trên các nhu cầu của đối tác kinh doanh (người 
dùng cuối cùng). 

 
3.   Các quá trình, dịch vụ và các tài liệu Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương được lưu giữ 

phù hợp với phiên bản mới nhất của các tiêu chuẩn của Hệ thống GS1; khi  chuyển đổi giữa 
các phiên bản - một phiên bản cũ của một tiêu chuẩn vẫn còn giá trị trong Quá trình chất 
lượng dữ liệu địa phương, các đối tác kinh doanh phải nhận thức được sự khác biệt giữa các 
phiên bản và định kỳ Tổ chức thành viên GS1 địa phương phải đảm bảo khả năng tương tác 
giữa các phiên bản khác nhau này. 

 
4.   Khi một tổ chức địa phương dịch và chấp nhận nội dung của các tài liệu nguồn GS1 (từ  

www.gs1.org), họ phải đảm bảo tính toàn vẹn của tài liệu, ý nghĩa và giải thích của các tài liệu 
nguồn không bị thay đổi trong quá trình dịch. 

 
5   Các thông tin được lấy/ dịch từ tài liệu nguồn của GS1 có thể được sử dụng trong tài liệu cho 

Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương của một địa phương 
 

6.   Trong trường hợp thông tin từ tài liệu nguồn của Văn phòng toàn cầu GS1 được dịch hoặc tái 
sử dụng trong các tài liệu của một Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương nhất định, bản 

http://www.gs1.org/
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quyền sở hữu của các tài liệu nguồn được trích ra phải luôn luôn được giữ bởi Văn phòng 
toàn cầu GS1 như được chỉ ra trong tất cả các tài liệu nguồn của họ. 

 
7   Thực tiễn địa phương, yêu cầu địa phương và các tiêu chuẩn địa phương có thể được bao 
gồm trong các tài liệu Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương cùng với các thông tin từ các 
nguồn tài liệu GS1 với điều kiện là: 

 
a. các thỏa thuận của địa phương không mâu thuẫn, sửa đổi hoặc vô hiệu hóa các thông số kỹ 

thuật và định nghĩa theo quy định của tài liệu nguồn GS1 và những việc sau đây là đúng: 
 

i. không có tiêu chuẩn GS1, hướng dẫn, thực hành tốt nhất hoặc đề nghị hiện đang tồn tại 
để bao trùm các thực tế địa phương, và / hoặc 

 
ii. thực hành hoặc tiêu chuẩn địa phương là bắt buộc (tức là yêu cầu) bởi một chính phủ hoặc 

một quy định được chính phủ bảo trợ, và / hoặc 
 

iii. thực hành hoặc tiêu chuẩn địa phương là một khía cạnh quan trọng đối với chuỗi cung ứng 
của các đối tác kinh doanh trong một khu vực nhất định 

 
Quan trọng: Các tiêu chuẩn và định nghĩa  GS1 vẫn là tiêu chí hàng đầu trong các Quá trình chất 
lượng dữ liệu địa phương. 

 
8   Nếu các yếu tố của cả các tài liệu nguồn GS1 và thực tiễn/tiêu chuẩn địa phương bao gồm trong các 

tài liệu hướng dẫn địa phương của một Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương, (khuyến nghị) nên 
phân biệt các yếu tố được áp dụng chỉ đối với vùng hoặc thị trường mục tiêu và những yếu tố được 
áp dụng trên toàn thế giới. 

 
9.   Điều này được hiểu rằng các cam kết chung tồn tại để làm giảm thiểu các thực hành địa phương, và  

đạt được hiệu quả cao hơn bằng cách làm giàu các tiêu chuẩn toàn cầu để nó bao trùm cả các nhu 
cầu thị trường mục tiêu cụ thể. Vì vậy, các tổ chức địa phương, đặc biệt là Tổ chức thành viên GS1 
và các “pool” dữ liệu GDSN được chứng nhận, phải phấn đấu liên tục để mang các yêu cầu của địa 
phương vào nội dung chính thức của các tiêu chuẩn trong hệ thống GS1 trong một thời gian hợp lý. 
Điều này được thực hiện bằng cách nhập một yêu cầu làm việc vào trong GSMP 

 
10. Nếu một tổ chức địa phương xác định là cần phải thay đổi về bất kỳ các tài liệu nguồn GS1 nào, họ 

cần tuân theo một quá trình kích hoạt cho mục đích đó (nộp một Đơn làm việc với GSMP) 
 

11. Một tổ chức địa phương sẽ không bao giờ đơn phương thay đổi nội dung của định nghĩa nguồn GS1 
và các quy định kỹ thuật ngay cả khi Đơn làm việc cho mục đích đó đã được nhập. 

 
12. Tuy nhiên, tổ chức địa phương có thể thay đổi định nghĩa nguồn và quy định kỹ thuật GS1 khi  GSMP 

đã chính thức phê duyệt thay đổi đó, ngay cả khi thay đổi còn chưa được áp dụng, trong trường hợp 
này, tài liệu hướng dẫn địa phương cần lưu ý thời hạn khi  thay đổi được áp dụng tại địa phương để 
tránh những xung đột giữa các phiên bản. 

 
13  Các tổ chức địa phương phải xác định tất cả các khía cạnh liên quan đến Quá trình chất lượng dữ 

liệu địa phương bao gồm nội dung, quy tắc nhập  và sử dụng cho các thành viên của họ, các tiêu 
chuẩn cung cấp dịch vụ, mô hình tài trợ, chi phí, vv. 

 
14. Các định nghĩa địa phương của một Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương phải không cản trở, hạn 

chế hoặc mâu thuẫn với chức năng cơ bản mà các định nghĩa và quy định kỹ thuật của Hệ thống 
GS1 đã cấp cho các đối tác thương mại.  

 
15. Tổ chức địa phương có thể xác định các quyền truy cập vào các tài liệu hướng dẫn địa phương của 

một Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương mà nó đã tạo ra. Tuy nhiên, tài liệu nguồn GS1 được 
công bố trên  www.gs1.org luôn luôn có thể được công chúng nói chung sử dụng tự do.  

 

http://www.gs1.org/
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16.  GS1 sẽ xác nhận và hỗ trợ tất cả các Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương hoạt động đầy đủ theo 
những nguyên tắc này và có thể, theo yêu cầu của các chủ sở hữu của Quá trình chất lượng dữ liệu 
địa phương hoặc yêu cầu của quản trị viên, xác định một Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương là 
đã tuân thủ  những nguyên tắc này. 

 
17. Tuy nhiên, GS1 sẽ không bảo đảm rõ ràng, bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác, cấp cho 

các đối tác thương mại về hiệu quả hoặc tính năng của các Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương 
 

18. Các tổ chức địa phương và các đối tác kinh doanh có trách nhiệm xác định đầu ra của một Quá trình 
chất lượng dữ liệu địa phương và ý nghĩa của nó đối với thị trường nội địa. Các định nghĩa này được 
áp dụng riêng cho khu vực mà họ đã đạt được. 

 
19. Các đối tác thương mại và các tổ chức địa phương ở các vùng khác nhau có thể thỏa thuận cùng 

công nhận tính giá trị của đầu ra của Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương của họ nếu họ cảm 
thấy rằng cả hai Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương cùng đáp ứng được một hiệu suất và chất 
lượng như nhau. GS1 không thể công nhận hoặc xác nhận giá trị quốc tế của một Quá trình chất 
lượng dữ liệu địa phương, nhưng điều đó không hạn chế khả năng của các tổ chức địa phương và 
các đối tác thương mại tự nguyện chấp nhận Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương từ khu vực 
khác như là hoán đổi cho nhau của riêng họ. 

 
20. Đối tác thương mại (người dùng cuối cùng) rút cục là yếu tố định hướng cho một Quá trình chất 

lượng dữ liệu địa phương  và như vậy, cuối cùng kích hoạt mọi kỳ thay đổi, chấp nhận và yêu cầu 
mới cho các Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương và những nguyên tắc này. 

 

3.2.   Nguyên tắc thử nghiệm sự phù hợp  
 

Các dịch vụ thử nghiệm (testing) sự phù hợp của một Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương 
được bất kỳ một quá trình liên quan đến kiểm toán hoặc thanh tra được sử dụng để xác định mức 
độ tuân thủ của một thực thể với một loạt các chuẩn cứ đã xác định. Thử nghiệm sự phù hợp có 
thể được thực hiện đối với các quá trình, tổ chức (ví dụ như chứng nhận hệ thống quản lý chất 
lượng dữ liệu của công ty), dữ liệu (ví dụ như dịch vụ đo lường các đại lượng), người dân, vv ... 

 
Bên cạnh các nguyên tắc từ phần  3.1, những nội dung sau đây sẽ được áp dụng đối với tất cả 
các dịch vụ thử nghiệm không kể phạm vi của nó: 

 
1.  GS1 không sẽ cung cấp  bất kỳ sự công nhận nào cho cơ quan chứng nhận địa phương; như 

vậy, không có điều kiện tiên quyết trước đối với các tổ chức địa phương cung cấp dịch vụ thử 
nghiệm sự phù hợp, chỉ có họ quyết định làm như vậy 

 
Quan trọng :  Khuyến cáo rằng các Tổ chức thành viên  GS1 muốn tham gia vào 
các dịch vụ thử nghiệm phù hợp hãy xem xét các thực hành tốt nhất cho các cơ 
quan chứng nhận có trong  Phụ lục IV. 

 
  2.  Khi đánh giá phù hợp với bất cứ thành phần nào của Hệ thống GS1, chỉ có chuẩn cứ giá trị 

duy nhất để so sánh (tức là một nguồn sự thật) là các định nghĩa chính thức cho các tiêu 
chuẩn của hệ thống GS1 như được xuất bản trong  www.gs1.org. Điều này bao gồm tất cả 
các Quy định kỹ thuật chung GS1, Từ điển dữ liệu toàn cầu, Quy tắc đo lường bao bì GS1 
Các Tiêu chuẩn thông điệp kinh doanh GDSN, Khung khổ chất lượng dữ liệu v3.0  và nguồn 
tài liệu bất kỳ khác được GS1 xuất bản. 

 
3   Thử nghiệm sự phù hợp của một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu (tức là quá trình chứng 

nhận) phải được thực hiện dựa trên các yêu cầu được lập thành tài liệu  trên  Phụ lục III của 
tài liệu này. 

 
4    Các tổ chức địa phương có thể nói về các dịch vụ thử nghiệm sự phù hợp địa phương bằng 

cách sử dụng bất kỳ một thuật ngữ nào thích hợp cho thị trường địa phương hoặc theo yêu 
cầu của các đối tác thương mại, một số thuật ngữ mà các tổ chức địa phương có thể lựa chọn 
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cho các dịch vụ thử nghiệm sự phù hợp địa phương là: ” chứng nhận' (certification), “xác nhận 
giá trị' (validation)"công nhận” (accreditation) “kiểm định” (verification) v.v...Nhưng cần  hiểu 
rằng thuật ngữ này được sử dụng cho các dịch vụ thử nghiệm sự phù hợp của Quá trình chất 
lượng dữ liệu địa phương sẽ chỉ có giá trị trong khu vực đó và trong hoàn cảnh cụ thể của nó 

 
5    Các tổ chức địa phương có thể phát hành các thông báo thích hợp về sự phù hợp sau khi một 

đối tác thương mại địa phương đáp ứng thành công các chuẩn cứ thử nghiệm, các giấy 
chứng nhận về sự phù hợp chỉ có giá trị trong khu vực, nơi họ được cấp (trừ khi một thỏa 
thuận liên khu vực tồn tại như đã được đề cập tại điểm 20 của phần  3,1). 

 
6.   Các đối tác thương mại tại thị trường địa phương xác định tầm quan trọng của giấy chứng 

nhận phù hợp địa phương. Do không có bảo đảm của GS1 về giá trị của giấy chứng nhận của 
địa phương phù hợp các tiêu chí thử nghiệm ở địa phương, các đối tác kinh doanh phải chấp 
nhận giấy chứng nhận phù hợp địa phương với sự rủi ro riêng của họ 

 
7   Trong khi các tổ chức địa phương - cùng với các đối tác kinh doanh và các bên liên quan của 

họ - có thể xác định giá trị và mức độ của dịch vụ thử nghiệm phù hợp và chứng nhận phù 
hợp sau đó, khuyến cáo nhấn mạnh rằng bất kỳ sự chứng thực cho các đối tác thương mại 
nào (đã thành công thông qua một thử nghiệm phù hợp) là tập trung vào năng lực của một tổ 
chức để triển khai sử dụng tốt Hệ thống  GS1 và các thực hành tốt nhất có liên quan. 

 

4. Phụ lục 
 

4.1  Phụ lục I - Bảng thuật ngữ 
 

Phụ lục này chứa một danh sách các thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu này, các định nghĩa dưới 
đây được áp dụng cho hoàn cảnh và các kịch bản được mô tả trong tài liệu này. 
 
Công nhận (accreditation) 
 
Thủ tục mà một cơ quan có thẩm quyền dùng để đưa ra sự thừa nhận chính thức về năng lực của một 
cơ quan chứng nhận trong việc cung  cấp dịch vụ chứng nhận, dựa theo một tiêu chuẩn quốc tế. 
 
Cơ quan công nhận (accreditation body) 

 
Cơ quan có thẩm quyền pháp lý đối với việc công nhận chính thức năng lực của cơ quan chứng nhận 
trong việc cung cấp các dịch vụ chứng nhận. 
 
Kiểm toán (Audit) 

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

 
Người đủ năng lực để thực hiện kiểm toán. 
 
Chứng nhận (Certification) 

 
Thủ tục mà cơ quan  chứng nhận đã được công nhận, dựa trên một kiểm toán hoặc kiểm tra, đảm bảo 
bằng văn bản hoặc tương đương rằng dữ liệu và hệ thống quản lý thích hợp của họ và sự áp dụng nó 
phù hợp với các yêu cầu 
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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. 
 
Thử nghiệm sự phù hợp (Conformance testing) 

 
Bất kỳ quá trình chính thức hoặc không chính thức, trong đó đề cập tới việc đánh giá khả năng thực hiện 
trong một tổ chức 
 
Độ chính xác dữ liệu (Data Accuracy) 

 
Một trong năm nguyên tắc của chất lượng dữ liệu, độ chính xác được định nghĩa là dữ liệu phản ánh đặc 
tính thực sự của một sản phẩm tại thời điểm kiểm tra 
 
Chất lượng dữ liệu (Data Quality) 

 
Sự hiện diện đồng thời của tính nhất quàn, tính đầy đủ, tính chính xác, phù hợp các tiêu chuẩn và ghi 
dấu thời gian (time-stamping) của  dữ liệu. 

 

Khung khổ chất lượng dữ liệu (Data Quality Framework) 

  
Một loạt các thực hành tốt nhất được khuyến cáo cho việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng dữ 
liệu (DQMS) dẫn đến một cách bền vững và tin cậy để đảm bảo dữ liệu đầu ra có chất lượng cao cho các 
quá trình chuỗi cung ứng. 

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

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

 
Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (Global Data Synchronisation-GDS ) 

 
Một quá trình để trao đổi bằng phương tiện điên tử dữ liệu tổng thể giữa các đối tác kinh doanh giữa các 
khu vực khác nhau. 

 
Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (Global Data Synchronisation Network -GDSN) 

 
GDSN là một mạng kết nối dựa trên Internet, của các “pool” dữ liệu tương thích  và Cơ quan đăng ký 
toàn cầu (Global Registry), Cơ quan đăng ký toàn cầu GS1 (GS1 Global Registry), cho phép các công ty 
trên thế giới trao đổi dữ liệu chuỗi cung ứng đã tiêu chuẩn hóa và đồng bộ hóa với các đối tác thương 
mại của họ. 

 
Số địa điểm toàn cầu (Global Location Number -GLN) 

 
Mã số địa điểm toàn cầu là một chìa khóa phân định GS1 được sử dụng để xác 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 của GS1 để phân loại sản phẩm. GPC là một hệ thống 
phân loại bốn tầng (four-tier) dựa trên một hệ thống thứ bậc (Đoạn, Họ, Lớp - Segment, Family, Class) và 
Gạch (Brick). Để cung cấp thêm độ chi tiết, “Gạch” có thể  tiếp tục đặc trưng với các thuộc tính của 
“Gạch” và các giá trị thuộc tính liên quan đến “Gạch”. 
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Mã số thương phẩm toàn cầu (Global Trade Item Number -GTIN) 

 
Một giá trị bằng số được sử dụng để phân định đơn nhất một thương phẩm.  Một thương phẩm là bất kỳ 
một vật phẩm thương mại nào (thương phẩm hoặc dịch vụ) mà người ta có nhu cầu truy tìm thông tin 
được xác định trước về nó, và cái đó có thể là giá cả, đơn hàng, hoặc hoá đơn tại bất kỳ điểm nào trong 
bất kỳ chuỗi cung ứng 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 (GSMP) là một quá trình toàn cầu được EAN quốc tế và Hội đồng 
mã thống nhất, Inc (UCC) thiết lập vào tháng 1 năm 2002 để xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn toàn cầu 
và hướng dẫn áp dụng toàn cầu, nó là một phần của hệ thống EAN.UCC. 
 

Văn phòng toàn cầu GS1 (GS1 Global Office) 

 
Thuật ngữ  được dùng để phân định tổ chức trung ương quản lý  hệ thống GS1. Các thành viên của nó là 
các tổ chức thành viên GS1. 

 
Tổ chức thành viên GS1 (GS1 MO) 

 
Thành viên của GS1 chịu trách nhiệm quản lý Hệ thống GS1 trong nước của nó (hoặc khu vực được 
giao).  Nhiệm vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn, đảm bảo chủ sở hữu thương hiệu sử dụng chính 
xác Hệ thống GS1,  có quyền sử dụng hỗ trợ với giáo dục, đào tạo, phát triển và áp dụng và có quyền  
đóng một vai trò tích cực trong GSMP 

 
Hệ thống GS1 (GS1 System) 

 
Thuật ngữ tổ hợp đề cập đến tất cả các tiêu chuẩn, hướng dẫn và thực hành tốt nhất được phát triển bởi 
GS1. Bao gồm các tiêu chuẩn Chìa khóa phân định GS1, eCOM, EPC, GDSN , v.v... 

 
Kiểm tra (Inspection) 

 
Xem xét kỹ (examination) dữ liệu và các sản phẩm áp dụng, để xác minh rằng chúng phù hợp với các 
yêu cầu. 

 
Quá trình chất lượng dữ liệu địa phương (Local Data Quality Process- LDQP) 

 
Một loạt các dịch vụ, hành động hoặc các sáng kiến nhằm để giúp các đối tác thương mại duy trì một kết 
quả (đầu ra) liên tục của các dữ liệu chất lượng cao trong một khu vực địa lý cụ thể hoặc thị trường. 

 
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 cộng hoặc tư nhân, có 
các chức năng và quản trị riêng của mình.  

 
Lưu ý: Đối với các tổ chức có  nhiều đơn vị hoạt động, mỗi đơn vị hoạt động đơn lẻ 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 Bảng câu hỏi tự đánh giá có trong Khung khổ chất lượng dữ liệu.   

 
Thị trường mục tiêu (Target Market) 
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Một khu vực địa lý, trong đó một sản phẩm cụ thể  dự định để bán, phân phối và biến thành hàng hóa. 
 

Đối tác Thương mại (Trading Partner) 

 
Người dùng và người thực hiện cuối cùng của Hệ thống GS1 thành viên của một Tổ chức thành viên GS1   

 

4.2.  Phụ lục II - Các tài liệu tham khảo 
 

Phiên bản cập nhật nhất của tất cả các tiêu chuẩn GS1 luôn luôn được sử dụng. Phiên bản mới 
nhất của tất cả các tài liệu chính thức của hệ thống GS1 hiện có sẵn tại Trung tâm Kiến thức 
GS1 (http://www.gs1.org/gsmp/kc),là kho lưu trữ chính cho tất cả các Tiêu chuẩn GS1. 

 
Các liên kết dưới đây có thể  được đặc biệt quan tâm đối với  người sử dụng  tài liệu này: 

 
■  Khung khổ Chất lượng dữ liệu và tài liệu hỗ trợ của nó: 

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

■  Các tài liệu hỗ trợ chất lượng dữ liệu hỗn hợp tại GS1  http://www.gs1.org/gdsn/dqf/library. 
http://www.gs1.org/gdsn/dqf/library 

 

4.3.  Phụ lục III – Các yêu cầu của Hệ thống Quản lý chất lượng dữ liệu 
(DQMSR) 

 
Phần này chỉ bao gồm tài liệu tham khảo cho các tổ chức quan tâm đến việc áp dụng các chương 
trình đánh giá sự phù hợp tại địa phương và không thay thế Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu 
(DQMS) hiện thời mô tả từ Khung khổ Chất lượng dữ liệu  v3, 0: 

 
Cải tiến việc áp dụng của  người dùng cuối cùng cho một DQMS cần dựa  vào khả năng công 
việc của họ được mô tả chi tiết trên Khung khổ Chất lượng dữ liệu phiên bản 3,0 

 
Phần này bao gồm một tài liệu tham khảo dành riêng cho Tổ chức thành viên GS1 có nhu cầu 
thiết lập các chương trình đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba địa phương vì các yêu cầu dưới 
đây có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc đánh giá. 

    Lưu ý: Phần này là  sao chép từ một phiên bản trước của Khung khổ Chất lượng dữ liệu 
(phiên bản 2,0), nó không còn được lưu thông nữa 

 

4.3.1.  Phạm vi 
 

Phần này quy định các yêu cầu cho một Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu, cho phép một tổ 
chức xây dựng và áp dụng các chính sách và mục tiêu chất lượng dữ liệu để cho họ sản xuất các 
dữ liệu chất lượng tốt. Nó có tính đến việc đồng bộ hóa dữ liệu và các yêu cầu khác mà tổ chức 
này đăng ký. Nó không công bố chuẩn cứ tính năng quản lý chất lượng dữ liệu cụ thể nào. 

 
DQMSR được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn: 

 
■  Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu 

 
■  Đảm bảo sự phù hợp với chính sách quản lý chất lượng dữ liệu của họ đã công bố. 

 
■  Chứng minh sự phù hợp đối với phần này bằng cách: 

 
□  Lập Bản tự kê khai (tự công bố), hoặc 

 

http://www.gs1.org/gsmp/kc
http://www.gs1.org/gdsn/dqf/data_quality_framework
http://www.gs1.org/gdsn/dqf/data_quality_framework
http://www.gs1.org/gdsn/dqf/library
http://www.gs1.org/gdsn/dqf/library
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□  Tìm kiếm sự xác nhận sự phù hợp của mình bởi các bên có lợi ích trong tổ chức, chẳng 
hạn như khách hàng, hoặc 

 
□  Tìm kiếm sự chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của mình bởi một tổ chức bên 
ngoài. 

 
■  Tìm kiếm sự xác nhận Bản tự kê khai (tự công bố) của mình bằng một bên ở ngoài tổ chức. 

 
Tất cả các yêu cầu trong phần này được dự định để cho phép kết hợp vào bất kỳ hệ thống quản lý 
chất lượng dữ liệu nào.  Mức độ của việc áp dụng phụ thuộc vào các yếu tố như chính sách quản 
lý chất lượng dữ liệu của tổ chức, các tính chất của các hoạt động của họ, các sản phẩm và dịch 
vụ và các yêu cầu của người dùng dữ liệu của tổ chức đưa ra. 

 
Phần này có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức tạo ra và lưu trữ dữ liệu sản phẩm trước khi xuất 
bản (phát hành) dữ liệu sản phẩm vào các “pool” dữ liệu (bên ngoài). 

 
Phần này không áp dụng cho các dữ liệu sử dụng nói chung và không bao gồm các yêu cầu cho 
việc duy trì cấu trúc và tính đầy đủ của dữ liệu trong các quá trình như mua sắm. Để quản lý các 
vấn đề dữ liệu này, người dùng dữ liệu phải cam kết theo các quy tắc GDSN cho việc sử dụng dữ 
liệu. 

 

4.3.2.  Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu  
 
4.3.2.1. Yêu cầu chung 

 
4.3.2.1.1. Yêu cầu chung 

 
Tổ chức phải thiết lập, lập thành tài liệu (văn bản), thực hiện, quản lý và duy trì một hệ thống quản lý chất 

lượng dữ liệu và cải tiến liên tục hiệu quả của nó phù hợp với các yêu cầu của phần này 
 

Ban quản lý có trách nhiệm phải cung cấp bằng chứng về cam kết của mình để phát triển và thực hiện hệ 

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

■  Thông báo  cho tổ chức về tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của phần này. 
 

■  Thiết lập một chính sách quản lý chất lượng dữ liệu  
 

■  Đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng là được thiết lập 
 

Ở những nơi các hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu riêng biệt đã có sẵn, tổ chức có trách nhiệm đảm bảo 

rằng các thông tin được cung cấp bởi các hệ thống này là phù hợp. Khi tổ chức chọn nguồn bên ngoài cho 

bất kỳ quá trình nào có ảnh hưởng đến việc tuân thủ các yêu cầu trong phần này, tổ chức phải đảm bảo kiểm 

soát được những quá trình đó. Kiểm soát các quá trình gia công (từ nguồn bên ngoài) phải được xác định 

trong hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu này. 
 
4.3.2.1.2. Yêu cầu về tài liệu 

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

 
■  Công bố được lập thành tài liệu của chính sách quản lý chất lượng dữ liệu và mục tiêu quản lý chất 

lượng dữ liệu. 
 

■  Một Sổ tay (hướng dẫn sử dụng) quản lý chất lượng dữ liệu.  
 

■  Các thủ tục được lập thành tài liệu ở những nơi có chỉ định trong phần này. 
 

■  Tài liệu cần thiết mà tổ chức cần để đảm bảo quy hoạch, vận hành và kiểm soát có hiệu quả các quá 

trình quản lý chất lượng dữ liệu của mình. 
 

■  Hồ sơ khi có chỉ định trong phần này. 
 
4.3.2.2. Chính sách quản lý chất lượng dữ liệu  

 
Ban quản lý chịu trách nhiệm phải đảm bảo rằng các chính sách quản lý chất lượng dữ liệu: 

 
■  Là nhằm đảm bảo dữ liệu chất lượng tốt, bao gồm cả độ chính xác của dữ liệu. 
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■  Bao gồm một cam kết tuân thủ các yêu cầu có liên quan, như các yêu cầu GDSN, ISO và GS1 và liên 

tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. 
 

■  Cung cấp một khuôn khổ cho việc thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lượng dữ liệu. 
 

■  Được truyền đạt và thấu hiểu trong tổ chức 
 

■  Được xem xét để tiếp tục phù hợp. 
 

4.3.2.3. Kế hoạch 
 
4.3.2.3.1. Thông tin quản lý chất lượng dữ liệu  

 
Tổ chức chịu trách nhiệm trong việc có một cấu trúc chất lượng dữ liệu được lập thành tài liệu, được thiết kế 

và duy trì đáp ứng tất cả các yêu cầu được thành lập theo mục  4.3.2.1.1 của thể thức này và cung cấp đầy 

đủ sự hỗ trợ thông tin cho  tổ chức về điều này. 
 

Việc này bao gồm các điều khoản để hỗ trợ phát triển, thực hiện và đạt được chính sách quản lý chất lượng 

dữ liệu, chiến lược, xác định rủi ro, đánh giá và kiểm soát, mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch. Nó cũng sẽ hỗ trợ 

tất cả các yêu cầu liên quan đến việc thực hiện và hoạt động, kiểm tra và hành động khắc phục và xem xét 

việc quản lý. 
 

Thông tin phải có thể truy cập đối với tất cả các nhân viên có liên quan và các bên thứ ba có liên quan khác 

bao gồm cả các nhà thầu khi cần. 
 
4.3.2.3.2. Yêu cầu chất lượng dữ liệu 

 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì một thủ tục để xác định và truy cập vào các yêu cầu đồng bộ hóa dữ liệu và 

các yêu cầu (luật pháp) khác được áp dụng để quản lý dữ liệu 
 

Tổ chức phải giữ thông tin này cập nhật. Tổ chức phải có trách nhiệm truyền đạt thông tin có liên quan về 

chất lượng dữ liệu và các yêu cầu có liên quan khác cho các nhân viên của họ và các bên thứ ba có liên 

quan, kể cả các nhà thầu. 
 
4.3.2.3.3. Quá trình quản lý chất lượng dữ liệu 

 
Tổ chức phải lập kế hoạch và thực hiện tất cả các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu trong điều kiện được 

kiểm soát.  Các điều kiện được kiểm soát phải bao gồm, khi thích hợp: 
 

■  Tính sẵn có của thông tin mô tả nguồn gốc của dữ liệu 
 

■  Sự sẵn có các hướng dẫn công việc 
 

■  Việc sử dụng các thiết bị phù hợp 
 

■  Sự sẵn có và sử dụng quá trình và thiết bị  monitoring và đo lường. 
 

■  Việc thực hiện monitoring và đo lường 
 

■  Việc thực hiện  các hoạt động phát hành, giao hàng và sau giao hàng. 
 
4.3.2.3.4. Cấu trúc cơ sở dữ liệu sản phẩm  và cơ sở hạ tầng CNTT và các biện pháp bảo vệ 

 
Tổ chức phải xác định, cung cấp và duy trì (các)cơ sở dữ liệu sản phẩm  và  cơ sở hạ tầng CNTT cần thiết 
để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu chất lượng dữ liệu. 
 
 Cấu trúc có trách nhiệm: 

 
■  An toàn toàn vẹn của dữ liệu 

 
■  Có một nguồn dữ liệu thống nhất để liên lạc với bên ngoài 

 
■  Có định dạng phù hợp để xử lý và lưu trữ dữ liệu 

 
■  Có khả năng truy cập để (cho mục đích) xem xét và kiểm định 

 
■  Có  các điều khoản quy định và hạn chế truy cập. 

 
■  Đảm bảo truy nguyên nguồn gốc của các sửa đổi 

 
■  Phù hợp cho trao đổi dữ liệu nội bộ và bên ngoài. 
 

4.3.2.3.5. Mục tiêu 
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(Ban) quản lý phải có trách nhiệm đảm bảo rằng các mục tiêu quản lý chất lượng dữ liệu, bao gồm cả những 

mục tiêu đáp ứng yêu cầu đồng bộ hóa dữ liệu, được thành lập tại các phòng ban chức năng và các cấp có 

liên quan trong tổ chức. Các mục tiêu quản lý chất lượng dữ liệu phải đo được và phù hợp với chính sách 

quản lý chất lượng dữ liệu. 
 
4.3.2.4. Thực hiện và hoạt động 

 
4.3.2.4.1. Trách nhiệm 

 
Ban quản lý có trách nhiệm phải đảm bảo rằng trách nhiệm quản lý chất lượng dữ liệu và quyền hạn là được 
xác định, lập thành tài liệu và thông tin trong tổ chức. 

 
Ban quản lý có trách nhiệm phải bổ nhiệm một người quản lý hoặc những người quản lý, ngoài các trách 

nhiệm khác, có trách nhiệm và thẩm quyền để: 
 

■  Đảm bảo rằng các quá trình cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu được thiết lập, thực hiện 

và duy trì. 
 

■  Báo cáo cho ban quản lý chịu trách nhiệm về tính năng (việc thực hiện) của hệ thống quản lý chất lượng 

dữ liệu và về mọi nhu cầu về cải tiến 
 

■  Đảm bảo việc thúc đẩy nhận thức các yêu cầu chất lượng dữ liệu trong toàn bộ tổ chức. 
 

Nếu có nhiều  người quản lý được bổ nhiệm thì các điều khoản phân công trách nhiệm phải được ghi lại và 

thông báo cho toàn bộ tổ chức. 
 

Ban quản lý có trách nhiệm phải đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu được duy trì 
khi có các thay đổi đối với hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu được lập kế hoạch  và thực hiện. 

 
4.3.2.4.2. Xem xét 

 
Tại các giai đoạn thích hợp, ban quản lý có trách nhiệm phải thực hiện xem xét lại một cách có hệ thống các 

quy trình, thủ tục, tài liệu, và dữ liệu sản phẩm theo kế hoạch đã định: 
 

■  Để đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu chất lượng dữ liệu. 
 

■  Để xác định mọi vấn đề và đề xuất các hành động cần thiết. 
 

Tham gia vào việc xem xét này phải bao gồm đại diện của các phòng ban chức năng liên quan đến chất 

lượng dữ liệu. Hồ sơ về kết quả xem xét này và mọi hành động cần thiết phải được duy trì. 
 
4.3.2.4.3. Nhân sự, năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm 

 
Người thực hiện các công việc có thể ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu phải có năng lực về các khái niệm 

cơ bản về giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm.  

 

Tổ chức phải 
 
 

■  Xác định năng lực cần thiết của những người thực hiện công việc mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng 

dữ liệu. 
 

■  Đào tạo hay thực hiện những hành động khác để đáp ứng các nhu cầu này. 
 

■  Đánh giá hiệu quả của những hành động trên. 
 

■  Đảm bảo rằng nhân viên của mình nhận thức được mối liên quan và tầm quan trọng của các hoạt động 

của họ và họ đóng góp như thế nào để đạt được các mục tiêu chất lượng. 
 

■  Duy trì hồ sơ thích hợp về giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm. 
 

4.3.2.4.4. Thông tin liên lạc nội bộ 
 

Ban quản lý có trách nhiệm đảm bảo rằng quá trình truyền thông thích hợp được thành lập trong tổ chức và 

rằng việc truyền thông được tổ chức liên quan đến tầm quan trọng của chất lượng dữ liệu và tính năng về 

chất lượng dữ liệu. 
 
4.3.2.4.5. Kiểm soát hoạt động 

 
4.3.2.4.5.1.  Khái quát  

 
Tổ chức phải thiết lập, duy trì và lập thành tài liệu các quá trình hoạt động cần thiết để đo lường sản phẩm và 
phát dữ liệu, đầu vào dữ liệu chính (tổng thể) sản phẩm, xử lý dữ liệu chính (tổng thể) sản phẩm và xuất bản 
dữ liệu ra bên ngoài, phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. 
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Các quá trình hoạt động và các quyết định kinh doanh ảnh hưởng đến thuộc tính sản phẩm phải được xác 

định. Khi thích hợp, trong các quá trình này phải có các điều khoản để đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi nào về 

các đặc tính dữ liệu là được ghi lại và hành động thích hợp sẽ được thực hiện liên tục để đảm bảo chất 

lượng tốt của dữ liệu được công bố. 
 
4.3.2.4.5.2. Phát và kiểm tra dữ liệu và đo lường sản phẩm  

 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì một thủ tục / những thủ tục để phát ra và kiểm định dữ liệu, và đo lường sản 

phẩm phù hợp với các yêu cầu của GS1. 
 

Tổ chức phải xác định thích hợp: 
 

■  Phương pháp đo lường các thuộc tính sản phẩm 
 

■  Thiết bị đo lường  
 

■  Địa điểm đo và điều kiện đo 
 

■  Nhân sự để thực hiện các phép đo 
 

■  Phương pháp  ghi chép các dữ liệu đo lường. Các thủ tục này phải được xem xét lại một cách thích 

hợp. 

Dữ liệu đầu ra đo lường phải: 
 

■  Công bố với các đơn vị đo lường quốc tế được chấp nhận. 
 

■  Được định dạng thích hợp  để  xem xét và xử lý dữ liệu. 
 
4.3.2.4.5.3. Nhập dữ liệu chính của sản phẩm vào hệ thống dữ liệu nội bộ 

 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục để nhập và tạo ra các dữ liệu và có trách nhiệm xem xét chúng 

một cách thích đáng. Quá trình nhập dữ liệu phải đảm bảo rằng dữ liệu nhận được là được nhập một cách 

chính xác vào cơ sở dữ liệu nội bộ (nhà cung cấp dữ liệu). 
 
4.3.2.4.5.4. Quản lý dữ liệu chính của sản phẩm  

 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì một thủ tục để quản lý dữ liệu chính của sản phẩm.  

Quá trình quản lý dữ liệu chính bao gồm: 

■  Tất cả các điều khoản cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu sản phẩm không thay đổi hoặc biến dạng sau 

khi nhập dữ liệu vào. 
 

■  Sự cấp phép truy cập và thay đổi  
 

■  Lưu trữ dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu 
 
4.3.2.4.5.5. Xuất bản dữ liệu ra bên ngoài  
 

Tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục để kiểm soát quá trình xuất bản dữ liệu sản phẩm vào các “pool” 

dữ liệu bên ngoài. 

 
Quá trình xuất bản dữ liệu này bao gồm tất cả các quy định cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu sản phẩm 
được công bố vào “pool” dữ liệu bên ngoài là chính xác, là dựa trên đặc tính sản phẩm thực tế và dữ liệu 
được công bố có thể được truy tìm lại nguồn gốc của nó. 

 
Các thủ tục xuất bản dữ liệu phải bao gồm: 

 
■  Xuất bản dữ liệu với các biện pháp bảo vệ đầy đủ về tính chính xác, tính toàn vẹn và tính đầy đủ 

 
■  Kiểm định dữ liệu  trước khi xuất bản ở nơi mà kết quả đầu ra không thể được kiểm định bằng cách đo 

 
■  Xuất bản dữ liệu phối hợp trong suốt tổ chức và địa điểm sản xuất, các đơn vị kinh doanh, bộ phận và 

các phòng ban 
 

■  Sự ủy quyền (cấp phép) thích hợp  
 

■  Tính truy nguyên nguồn gốc để kiểm định và chỉnh sửa. 
 

■  Tuân thủ các quy tắc cấp  GTIN. 
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Ban quản lý chịu trách nhiệm phải chỉ định một người quản lý hoặc những người quản lý có trách nhiệm xuất 

bản dữ liệu, không kể các trách nhiệm khác. 
 

Nếu  nhiều người  được bổ nhiệm thì việc phân công trách nhiệm phải được ghi lại và thông báo cho toàn bộ 

tổ chức. 
 
4.3.2.5. Đo lường và monitoring 

 
4.3.2.5.1. Quá trình monitoring và phân tích 

 
Tổ chức phải áp dụng các phương pháp phù hợp để monitoring các quá trình của hệ thống quản lý chất 
lượng dữ liệu, và nếu có thể, các kết quả đo lường. 

 
Những phương pháp này phải chứng minh được khả năng của các quá trình trong việc đạt được các mục 

tiêu chính sách và bao gồm các chỉ số tính năng (chủ chốt) được quy định tại các mức chức năng có liên 

quan trong tổ chức. 
 

Tại những khoảng thời gian nhất định tính năng của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu phải được đánh giá 

theo các chỉ số tính năng này. 

 
Khi không đạt được các kết quả theo kế hoạch, hành động chấn chỉnh phải được thực hiện một cách thích 

hợp để đảm bảo sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. 
 
4.3.2.5.2. Phản hồi của người dùng 

 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì một thủ tục dạng văn bản để giải quyết những thông tin phản hồi của người 

dùng (bao gồm cả khiếu nại) nhận được từ người nhận dữ liệu và các bên có liên quan khác. Thủ tục này 

phải bao gồm phân tích thông tin phản hồi và trả lời bằng văn bản cho người nhận dữ liệu hoặc các bên có 

liên quan khác. 
 
4.3.2.5.3. Hành động phòng ngừa (preventive) 

 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì một thủ tục dạng văn bản để loại bỏ nguyên nhân của các vấn đề chất lượng 

dữ liệu tiềm năng để ngăn chặn sự xuất hiện của nó. Hành động phòng ngừa phải phù hợp với các tác động 

của các vấn đề tiềm năng. 
 

Thủ tục này bao gồm các quy định: 
 

■  Xác định các vấn đề chất lượng dữ liệu và các nguyên nhân của nó. 
 

■  Đánh giá sự cần thiết phải hành động để ngăn chặn sự xuất hiện của các vấn đề chất lượng dữ liệu. 
 

■  Xác định và thực hiện các hành động cần thiết. 
 

■  Giữ hồ sơ kết quả của hành động đã tiến hành. 
 

■  Xem xét lại hành động phòng ngừa đã thực hiện. 

 
 
4.3.2.5.4. Hành động chấn chỉnh (corrective) 

 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì một thủ tục dạng văn bản để loại bỏ các nguyên nhân gây ra vấn đề chất 

lượng dữ liệu để ngăn ngừa sự tái diễn. Hành động chấn chỉnh phải phù hợp với các tác động của các vấn 

đề chất lượng dữ liệu gặp phải. 
 

Thủ tục này bao gồm các quy định: 
 

■  Xem xét lại các vấn đề chất lượng dữ liệu (bao gồm cả thông tin phản hồi của người dùng). 
 

■  Xác định nguyên nhân của các vấn đề chất lượng dữ liệu. 
 

■  Đánh giá sự cần thiết phải hành động để đảm bảo rằng vấn đề chất lượng dữ liệu không tái phát. 
 

■  Xác định và thực hiện các hành động cần thiết. 
 

■  Sửa chữa  dữ liệu trong  dữ liệu chính của sản phẩm.  
 

■  Ghi hồ sơ kết quả của hành động đã được thực hiện, và 
 

■  Xem xét lại  hành động chấn chỉnh đã được thực hiện. 
 

Tất cả các sửa chữa cần phải được thực hiện cả trong dữ liệu chính của sản phẩm và các dữ liệu đã được 
công bố. 
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4.3.2.5.5. Kiểm toán nội bộ 
 

Tổ chức phải thực hiện kiểm toán nội bộ tại những khoảng thời gian theo kế hoạch để xác định xem liệu hệ 

thống quản lý chất lượng dữ liệu có phù hợp với các sắp xếp kế hoạch, các yêu cầu của phần này và các 

yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu đã được thành lập bởi tổ chức không, và liệu nó có được 

thực hiện và duy trì một cách hiệu quả không.  
 

Chương trình kiểm toán phải được lập kế hoạch, thành lập, thực hiện và duy trì bởi tổ chức, có tính đến tầm 

quan trọng của các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và kết quả của cuộc kiểm toán lần 

trước. 
 

Tổ chức phải thiết lập và duy trì một thủ tục kiểm toán bằng văn bản trong đó đề cập các nội dung: 
 

■  Các trách nhiệm và yêu cầu về lập kế hoạch và tiến hành kiểm toán, báo cáo kết quả và duy trì hồ sơ có 

liên quan. 
 

■  Xác định các tiêu chí (chuẩn cứ), phạm vi, tần suất và phương pháp tiến hành kiểm toán. 
 

Việc lựa chọn các kiểm toán viên và tiến hành các cuộc kiểm toán phải đảm bảo mục tiêu và tính khách quan 

của quá trình kiểm toán. 
 
4.3.2.6. Xem xét của ban quản lý về tính năng của hệ thống 

 
Ban quản lý có trách nhiệm phải xem xét lại (rà soát) hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu của tổ chức và tính 

năng về chất lượng dữ liệu tại những khoảng thời gian theo kế hoạch, để đảm bảo liên tục tính phù hợp, đầy 

đủ và hiệu quả của nó. Việc xem xét này phải bao gồm đánh giá các cơ hội để cải tiến và sự cần thiết phải 

thay đổi hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu, bao gồm cả chính sách quản lý chất lượng dữ liệu và các mục 

tiêu. 
 

Hồ sơ xem xét của lãnh đạo phải được duy trì. Việc xem xét  đầu vào bao gồm: 

■  Kết quả của các cuộc kiểm toán 
 
■  Các báo cáo từ kiểm tra của ban quản lý chất lượng dữ liệu 
 
■  Thông tin phản hồi của người dùng dữ liệu và của các bên liên quan 
 
■  Tính năng của quá trình  
 
■           Độ chính xác của dữ liệu  
 
■  Tình trạng phòng ngừa và các hành động chấn chỉnh. 
 
■  Các hành động thực hiện tiếp theo các xem xét của ban quản lý trước đó 
 
■  Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và 
 
■  Các khuyến nghị để cải tiến 
 
Kết quả (đầu ra) của xem xét bao gồm mọi quyết định và hành động liên quan đến: 
 
■  Cải tiến (nâng cao) tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và các quá trình để đảm bảo 

chất lượng và độ chính xác dữ liệu 
 
■  Cải tiến (nâng cao) các yêu cầu liên quan đến khách hàng về quản lý chất lượng dữ liệu 
 
■  Các nhu cầu về nguồn lực. 

 

4.4.  Phụ lục IV - Yêu cầu đối với cơ quan chứng nhận 
 

Phần này chỉ bao gồm tài liệu tham khảo cho các tổ chức quan tâm đến việc thực hiện các chương trình 

đánh giá sự phù hợp địa phương 
 

Phần này cung cấp các yêu cầu tiên quyết về tính năng tối ưu cho các tổ chức thực hiện đánh giá 

phù hợp bên thứ ba, do đó, nó được dự định chỉ được sử dụng trong việc đánh giá năng lực của 

một  tổ chức để cung cấp kiểm toán, đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba . 
 

    Lưu ý: Phần này là một  sao chép từ một phiên bản trước của Khung khổ Chất lượng dữ liệu (phiên 

bản 2.0), nó không còn trong lưu thông nữa. 
 
4.4.1.  Phạm vi 
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Khung khổ chất lượng dữ liệu được dựa trên một hệ thống mở, theo đó bất kỳ thực thể kinh doanh được 

công nhận nào cũng có thể cung cấp kiểm tra sản phẩm, và / hoặc chứng nhận quản lý chất lượng dữ liệu 

dựa vào  Thể thức chất lượng dữ liệu. 
 

GS1 GDSN Inc  sử dụng các cơ quan có thẩm quyền công nhận trung lập để công nhận các tổ chức chứng 

nhận (đối với các mối quan hệ đối tác thương mại có yêu cầu chứng nhận) 
 

Mô hình (xem hình 1) dựa trên giả thiết rằng các đối tác kinh doanh cần chọn cách tiếp cận chất lượng dữ 

liệu đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các mối quan hệ đối tác thương mại của họ, ví dụ, tham gia với một nhà 

cung cấp dịch vụ được công nhận để được chứng nhận hoặc tham gia với một nhà cung cấp dịch vụ không 

được công nhận để ghi lại việc tuân thủ thể thức này. Việc sử dụng rộng rãi thể thức này được khuyến khích 

mạnh mẽ (do chất lượng dữ liệu được cải thiện sẽ dẫn tới việc tuân thủ thể thức), mặc dù không thể được 

cấp chứng nhận bởi các tổ chức không được công nhận. Ngoài ra tùy chọn tự công bố sẽ có sẵn cho các 

công ty có năng lực nội bộ để chứng minh sự tuân thủ với thể thức này. 
 
4.4.2.  Giới thiệu 

 
Phần này dựa trên ISO/IEC Guide 65:1996 "Các yêu cầu chung cho các cơ quan hoạt động hệ thống chứng 

nhận sản phẩm", và cung cấp một khuôn khổ cho các cơ quan chứng nhận để thực hiện kiểm toán DQMSR. 

Nó đặt ra chuẩn cứ (tiêu chí) trình độ chuyên môn cho các cơ quan chứng nhận và nhân viên, và thiết lập 

các quy tắc để thực hiện kiểm toán và cấp giấy chứng nhận. Trong ngắn hạn nó là hướng dẫn cho các cơ 

quan cấp giấy chứng nhận DQMSR 
 

Hệ thống chứng nhận bao gồm ba yếu tố sau: 
 

1. Các yêu cầu Hệ thống Quản lý Chất lượng dữ liệu (Data Quality Management 
System Requirements-DQMSR phần 3) 

 
2. Hệ thống chứng nhận DQMSR (phần này) 

 
3. Giấy chứng nhận DQMSR. 

 
Ngoài ra, các tổ chức có thể lựa chọn tự công bố. Trong trường hợp đó yếu tố 2 và 3 không áp dụng. 

DQMSR có thể được áp dụng cho bất kỳ loại nhà cung cấp dữ liệu nào (sau đây gọi là "tổ chức"). Để tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng DQMSR, GS1 GDSN Inc sẽ: 
 

■  Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy chứng nhận DQMSR trên cơ sở kiểm định của cơ quan chứng 

nhận đã được phê duyệt 
 

■  Quảng cáo tên của tổ chức chứng nhận và phạm vi của các dịch vụ của họ 
 

■  Kiểm tra việc dùng sai giấy chứng nhận bởi các tổ chức (đã được chứng nhận). 
 

■  Hủy bỏ hoặc thu hồi giấy chứng nhận nếu cần thiết. 
 

Để kiểm toán dựa theo DQMSR, GS1 GDSN Inc ký thỏa thuận với các tổ chức chứng nhận được công nhận. 

Liên quan đến DQMSR, nó cho phép cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện kiểm toán dựa theo DQMSR 

trên cương vị của GS1 GDSN Inc chỉ khi nếu họ được công nhận theo ISO 9001. 
 

4.4.3  Tổ chức cơ quan chứng nhận kiểm toán dựa theo DQMSR 
 

Tổ chức của cơ quan chứng nhận  dựa trên Hướng dẫn ISO / IEC 65:1996 và các Hướng dẫn Diễn đàn 
Công nhận quốc tế (International Accreditation Forum-IAF) có liển quan. 

 
Ban chỉ đạo GS1 GDSN Inc có quyền giải thích tài liệu và nếu cần thì bổ sung nó. 

 
4.4.4.  Khu vực làm việc của các cơ quan chứng nhận 

 
Tổ chức chứng nhận phải: 

 
■  Có một hệ thống  sử dụng nội bộ để xác định những năng lực nào cần có để thực hiện kiểm toán dựa 

theo DQMSR 
 

■  Có khả năng thực hiện phân tích năng lực 
 

■  Có khả năng chứng minh rằng  phân tích năng lực cần thiết đã được thực hiện 
 

■  Có khả năng chứng minh rằng nó có đủ năng lực phân tích các khía cạnh chất lượng dữ liệu cho các tổ 

chức khác nhau 
 
4.4.5  Tổ chức của cơ quan chứng nhận 

 
Tính độc lập (vô tư) của các cơ quan chứng nhận là một điều kiện thiết yếu để tin tưởng vào việc chứng 

nhận.  Cơ quan chứng nhận có trách nhiệm đảm bảo rằng các cá nhân làm việc cho quá trình kiểm toán các 
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cơ quan chứng nhận không tham gia trong bất kỳ hoạt động tư vấn DQMSR nào cho tổ chức sẽ được chứng 

nhận, (điều đó có thể dẫn đến xung đột lợi ích) trong thời gian 2 năm trước khi kiểm toán, dựa trên nguyên 

tắc là một kiểm toán viên không được kiểm toán chính công việc của mình. 
 

Tổ chức chứng nhận có trách nhiệm phải chấp nhận các quyết định từ Ủy ban Chỉ đạo GS1 GDSN  thông 

qua đó các bên liên quan có thể ảnh hưởng đến các phương pháp kiểm toán. 
 

Chức năng của các nhân viên trong cơ quan chứng nhận là xem xét liệu cơ quan chứng nhận có đủ khả 

năng thực hiện việc kiểm toán cho mỗi người nộp đơn xin chứng nhận không. Các nhân viên cũng phải có 

khả năng lựa chọn, đào tạo và chuẩn bị kiểm toán viên. Các nhân viên phải có khả năng thực hiện các thủ 

tục để thực hiện kiểm toán và kiểm toán lại. 
 

Cơ quan chứng nhận phải có chuẩn cứ (criteria) để đào tạo kiểm toán viên và chỉ định kiểm toán viên và 

đảm bảo rằng các kiểm toán viên đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với các vấn đề: 
 

■  Hiểu biết về các vấn đề chất lượng dữ liệu  
 

■  Kiến thức về các công ty và hệ thống dữ liệu của công ty được kiểm toán 
 

■  Kiến thức về các hướng dẫn và quy định. 
 

Kiểm toán sẽ được thực hiện bởi một người hoặc một nhóm người. 
 

Cơ quan chứng nhận phải phân biệt giữa quá trình kiểm toán và quyết định về việc phát hành và thu hồi giấy 

chứng nhận. Quyết định này sẽ được thực hiện một cách khách quan. Quyền quyết định này có thể là của 

một cá nhân hoặc một nhóm người. Kiểm toán viên phải chuẩn bị một báo cáo cho người (những người) ra 

quyết định  tại cơ quan chứng nhận cho tổ chức có liên quan. 
 
4.4.6.  Năng lực của nhân viên 

 
Yêu cầu về năng lực áp dụng đối với các kiểm toán viên và các cá nhân quyết định về chứng nhận. Kiểm 

toán viên phải có kinh nghiệm thực tế liên quan trong các lĩnh vực sau đây: 
 

■     Các khía cạnh quản lý chất lượng dữ liệu  
 

■  Các hệ thống quản lý và các phương pháp kiểm toán 
■  Các kỹ thuật nhằm cải thiện và kiểm soát độ chính xác dữ liệu 

 
■  Kiến thức về quy tắc đo lường bao bì GS1  

 
Khả năng của kiểm toán viên để hoạt động độc lập có thể chứng minh, ví dụ, bằng kinh nghiệm như đã  là 

kiểm toán viên chính trong kiểm toán các hệ thống quản lý khác. Kiểm toán viên chịu trách nhiệm dẫn đầu 

quá trình kiểm toán phù hợp với một bộ các tiêu chí đã đề ra. 
 

Nhóm hoặc cá nhân người quyết định về việc cấp giấy chứng nhận phải có kiến thức và chuyên môn trong 

tất cả các lĩnh vực đủ để đánh giá quá trình kiểm toán và các khuyến nghị của kiểm toán viên. Cơ quan 

chứng nhận phải có thủ tục bằng văn bản  quy định rõ các yêu cầu này. Cơ quan chứng nhận phải ghi rõ dữ 

liệu đầu vào của các kiểm toán viên có trình độ trong việc ra quyết định. Hơn nữa cơ quan chứng nhận phải 

có nhân  viên đủ trình độ để thành lập và vận hành các thủ tục kháng cáo, khiếu nại và tranh chấp. 
 
4.4.7. Các thủ tục và các tiện nghi về tổ chức khác   

 
Các tiện nghi về tổ chức và thủ tục quan trọng được cung cấp bởi  cơ quan chứng nhận là: 

 
- Một sổ tay chất lượng và các thủ tục liên quan 

 
- Một đảm bảo tính bảo mật của thông tin thu được 

 
- Việc xử lý khiếu nại đối với các quyết định được thực hiện bởi một cơ quan chứng nhận 

 
- Thực hiện xem xét nội bộ trong cơ quan chứng nhận về việc tuân thủ các hướng dẫn này. 

 
4.4.8  Xem xét tài liệu, xem xét thực hiện và giấy chứng nhận 

 
4.4.8.1.  Tổ chức 

 
Hệ thống chứng nhận theo DQMSR có thể được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức. Cơ quan chứng nhận 

trước tiên phải thực hiện xem xét hợp đồng để xác định xem liệu các hoạt động của tổ chức sẽ được chứng 

nhận có phù hợp với phạm vi của cơ quan chứng nhận không. Phù hợp với Hướng dẫn ISO/IAF các khía 

cạnh sau phải được xác định rõ ràng cho bất kỳ tổ chức nào sẽ được chứng nhận: 
 

■  Các hoạt động 
 

■  Địa điểm 
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■  Các trách nhiệm của quản lý 
 

■  Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu đã được thực hiện phù hợp với DQMSR 
 
4.4.9.  Kiểm toán để Chứng nhận 

 
Phù hợp với tiêu chuẩn ISO / IEC Guide 65, kiểm toán ban đầu bao gồm kiểm toán giai đoạn 1 và giai đoạn 2 

 
Kiểm toán giai đoạn 1 

 
Mục tiêu của kiểm toán giai đoạn 1 là có được cái nhìn sâu sắc đầy đủ về hệ thống quản lý để hỗ trợ quá 

trình lập kế hoạch kiểm toán giai đoạn 2. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc chứng nhận của tổ chức sẽ được đánh 

giá. Một cuộc điều tra sẽ được thực hiện ở mức độ mà: 
 

■  Hệ thống quản lý DQMSR đã được thành lập để đạt được chính sách chất lượng dữ liệu của tổ chức  
 

■  Các quá trình là được bố trí theo các yêu cầu DQMSR 
 

■  Kiểm toán nội bộ phù hợp với DQMSR 
■  Các xem xét của ban quản lý đã được thực hiện, ngoài những vấn đề khác, đánh giá hiệu quả của hệ 

thống quản lý DQMSR đã được xem xét. 
 

Xem xét lại tài liệu là một phần của kiểm toán giai đoạn 1. Địa điểm kiểm toán giai đoạn 1 được thực hiện có 
thể được quyết định với việc tham khảo ý kiến của tổ chức, 

 
Cơ quan chứng nhận phải có khả năng chứng minh được rằng việc xem xét tất cả các yếu tố của DQMSR 

đã là một phần của nội dung kiểm toán giai đoạn 1. Những vấn đề không phù hợp đã được xác định phải 

được giải quyết và giải quyết trước khi giấy chứng nhận được cấp. Việc kiểm toán giai đoạn 2 có thể được 

lên kế hoạch trước khi tất cả sự không phù hợp được giải quyết 
 

Kiểm toán giai đoạn 2  
 

Mục tiêu của kiểm toán giai đoạn 2 là: 
 

■  Để xác nhận rằng tổ chức tuân thủ các chính sách và thủ tục riêng của họ.  
 

■  Để xác nhận rằng hệ thống quản lý tuân thủ tất cả yếu tố của  DQMSR và có khả năng đạt được các 

mục tiêu chính sách của tổ chức 
 

■  Kiểm toán / kiểm tra các mẫu đo lường sản phẩm và việc phát dữ liệu 
 

■  Kiểm toán phương pháp xử lý dữ liệu cho một số sản phẩm.  

Giấy chứng nhận DQMSR có nghĩa là chất lượng dữ liệu được quản lý. 

Chú ý đặc biệt tới các nội dung: 
 

■  Thiết lập các chuẩn cứ(criteria-tiêu chí) chất lượng cho dữ liệu 
 

■  Xác định trách nhiệm cho các quá trình chất lượng dữ liệu 
 

■  Các mục tiêu về kết quả và các đích nhằm tới 
 

■  Việc quản lý các hoạt động làm việc 
 

■  Việc đo lường, monitoring, báo cáo và xem xét lại các kết quả liên quan đến các mục tiêu và chỉ tiêu 
 

■  Các xác định và đánh giá các vấn đề không-phù hợp, và hiệu quả của hành động khắc phục và phòng 

ngừa 
 

■  Các kiểm toán nội bộ và xem xét của Ban lãnh đạo về tính hiệu quả của hệ thống 
 

■  Các trách nhiệm của Ban lãnh đạo đối với chính sách chất lượng dữ liệu 
 

■  Các mối quan hệ giữa chính sách, các quá trình và các kết quả 
 

Kiểm toán giai đoạn 2 luôn luôn diễn ra ở các địa điểm làm việc của tổ chức. Tổ chức chứng nhận có trách 

nhiệm căn cứ kế hoạch của mình để thực hiện kiểm toán giai đoạn 2 về việc kiểm toán giai đoạn 1. 
 

4.4.9.1. Quan sát, chú ý cải tiến và không phù hợp 

 
 

Ba mức độ phát hiện sẽ được xác định trong các báo cáo kiểm toán: 
 

Quan sát 
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Tìm kiếm những yêu cầu mà tổ chức cần phải chú ý, mặc dù không nhất thiết phải yêu cầu hành động 
khắc phục hậu quả. 

 
Chú ý cải tiến 

 
Những lầm lẫn sai sót sảy ra riêng lẻ hay không thường xuyên trong nội dung hoặc thực hiện các thủ  tục 

hoặc hồ sơ, mà rất có thể dẫn đến sự thất bại của hệ thống nếu không được sửa chữa. 
 
Không-phù hợp 

 
Sự thiếu vắng của một hoặc nhiều yếu tố mà hệ thống DQMSR yêu cầu hoặc tài liệu và thông tin không đầy 

đủ, nó làm tăng nghi ngờ đáng kể về năng lưc của thực hành quản lý chất lượng dữ liệu để đạt được các 

chính sách và mục tiêu của tổ chức. 
 

Tất cả các vấn để không-phù hợp phải được loại bỏ trước khi giấy chứng nhận có thể được cấp. Những chú 

ý cải tiến là chấp nhận được. Nếu không-phù hợp không thể chấm dứt hoặc hạ cấp xuống chú ý cải tiến, giấy 

chứng nhận sẽ bị thu hồi. 
 
4.4.9.2. Báo cáo 

 
Báo cáo kiểm toán phải chứa đầy đủ thông tin để cho phép quyết định về việc cấp giấy chứng nhận bao 

gồm: 
 

■  Thông tin về  tổ chức được chứng nhận 
 

■  Một báo cáo điều tra (chẳng hạn như cách tiếp cận, đối tượng điều tra, thời gian thực hiện, đội kiểm toán) 
 

■  Mức độ của tuân thủ các yêu cầu của DQMSR. Các vấn đề không-phù hợp phải được giải thích 
 

■  Một bản tóm tắt trong những phát hiện quan trọng nhất, cả tích cực và tiêu cực, liên quan đến việc thực 

hiện và hiệu quả của hệ thống quản lý 
 

■  Một bản tóm tắt của tài liệu kiểm toán giai đoạn 1 
 

■  Đánh giá cuối cùng bởi đội  kiểm toán. 
 

Báo cáo sẽ  gửi đến tổ chức được kiểm toán và trình cơ quan chứng nhận 
 

Giấy chứng nhận DQMSR sẽ được cấp nếu nó có thể chứng minh được rằng DQMSR đã được đánh giá và 

chúng đã được đáp ứng. 
 
4.4.9.3. Phân bổ thời gian  

 
Cơ quan chứng nhận phải có các thủ tục để xác định thời gian cần thiết để thực hiện một cuộc kiểm toán. 

Thời gian kiểm toán là tùy thuộc vào: 
 

■  Cỡ kích của  tổ chức 
 

■  Số lượng các địa điểm 
 

■  Nhân viên của tổ chức có liên quan 
 

■  Số lượng các sản phẩm. 
 

Cơ quan chứng nhận có trách nhiệm thông báo trước cho tổ chức được chứng nhận về thời gian yêu cầu 

(cần thiết) cho một (những) lần kiểm toán. 
 
4.4.10. Giấy chứng nhận 

 
Giấy chứng nhận DQMSR có thể được cấp bởi một cơ quan chứng nhận. Giấy chứng nhận này sẽ được gửi 

cho các tổ chức có liên quan như một công bố về sự phù hợp với các yêu cầu của DQMSR. Giấy chứng 

nhận này dựa trên một cuộc kiểm toán của một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu 
 

4.4.11. Hiệu lực và gia hạn 
 

Giấy chứng nhận DQMSR có giá trị trong thời hạn ba năm, với điều kiện các thanh tra (surveilliance-giám 

sát) hàng năm được thực hiện. Để thanh tra, tổ chức phải đảm bảo bằng văn bản rằng hệ thống quản lý 

DQMSR vẫn còn phù hợp với yêu cầu. Phải chú ý đặc biệt đến các thay đổi trong hệ thống quản lý, thay đổi 

trong các tiêu chuẩn mà việc chứng nhận phù hợp đã được dựa vào đó, hoặc những thay đổi trong cơ cấu 

hoặc ban quản lý của tổ chức, nếu có liên quan. Dựa trên các tài liệu bằng văn bản này, tổ chức chứng nhận 

có trách nhiệm xác định xem liệu có cần mở cuộc điều tra thêm nữa không. Những chú ý về không-phù hợp 

tăng lên khi thanh tra sẽ dẫn đến kiểm toán lại trong vòng ba tháng. 
 


