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Lời tựa 

Mục đích của Sổ tay người dùng toàn cầu GS1 là cung cấp một tài liệu giới thiệu “thân thiện 
người dùng” và đơn giản, mô tả hệ thống GS1 tập trung thực tế vào mã vạch và các khóa phân 
định GS1. Tài liệu này không diễn tả đầy đủ và cũng không thay thế Tài liệu Quy định kĩ thuật 
chung GS1, Tài liệu Quy định kĩ thuật chung GS1 vẫn là tài liệu tham chiếu tiêu chuẩn. 

Trách nhiệm 

Xin lưu ý rằng mã vạch được dùng trong sổ tay này chỉ là các ví dụ, không dùng để quét hoặc 
dùng để tham chiếu. 

Theo chính sách về bảo vệ thương hiệu của mình, GS1 tìm cách tránh các cáo buộc về quyền 
sở hữu trí tuệ thông qua việc yêu cầu các bên tham gia Nhóm làm việc viết tài liệu này đồng ý 
cung cấp cho các tổ chức GS1 thành viên giấy phép bản quyền miễn phí vì điều khoản này được 
quy định trong chính sách về quyền sở hữu trí tuệ của GS1. Hơn thế nữa, cần lưu ý khả năng đối 
với việc thực hiện một hay nhiều đặc tính của tài liệu này có thể trở thành chủ đề của một bằng 
sáng chế hay quyền sở hữu trí tuệ khác không liên quan đến khẳng định cần thiết. Tất cả bằng 

sáng chế hay quyền sở hữu trí tuệ khác không là chủ đề thực hiện nghĩa vụ cấp phép của GS1. 
Hơn thế nữa, thỏa thuận cấp phép được cung cấp theo chính sách về quyền sở hữu trí tuệ 
của GS1 không bao gồm quyền về sở hữu trí tuệ và bất kì cáo buộc nào của bên thứ ba 
không tham gia vào nhóm làm việc. 

Tương tự như vậy, GS1 khuyến nghị bất kì tổ chức nào đang xây dựng việc thực hiện 
được thiết kế để phù hợp với tài liệu này phải xác định liệu có hay không các chủ đề có thể 
bao gồm việc thực hiện đặc thù mà tổ chức đang xây dựng phù hợp với tài liệu này và liệu có 
cần hay không một giấy phép theo bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Phải xác 
định nhu cầu cần cấp phép như vậy trong khi xem xét chi tiết hệ thống đặc thù do tổ chức thiết 
kế có tham khảo ý kiến luật sư bằng sáng chế của mình. 

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 kì bên nào khác tham gia vào viết tài liệu này TUYÊN BỐ 
rằng tài liệu này được cung cấp nhưng không bảo đảm, không được thể hiện hoặc hàm ý, 
liên quan đến bất kì vấn đề nào, bao gồm nhưng không hạn chế đến sự chính xác hoặc khả 
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năng thương mại hóa, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bất kì sự hư hỏng hoặc mất mát nào liên 
quan đến hoặc là kết quả của việc sử dụng 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 sản phẩm, tên công ty đề cập đến ở 
đây có thể là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng kí của các tổ chức tương ứng của 
họ. GS1 là nhãn hiệu đã đăng kí của GS1 AISBL. 
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1. Lời giới thiệu 

Sự thay đổi nhanh chóng của các vai trò trong dây chuyền giá trị, các kênh phân phối mới, các 
mẫu đặt hàng thay đổi, các kì vọng dịch vụ tăng trưởng đã làm tăng rõ rệt tầm quan trọng của 
công nghệ thông tin trong quá trình kinh doanh. 

Tiêu chuẩn GS1 tạo thuận lợi cho các giao dịch quốc gia và quốc tế giữa tất cả các đối tác 
thương mại tham gia trong đó phải được phân định và các chuỗi yêu bao gồm nhà cung cấp 
nguyên liệu, nhà sản xuất, nhà bán sỉ, nhà phân phối, nhà bán lẻ, bệnh viện, khách hàng hoặc 
người tiêu dùng cuối cùng. 

Rất nhiều nhà kinh doanh mở rộng kênh phân phối của họ tới các thị trường và khách hàng có 
thể là không truyền thống đối với họ, vào những ngành công nghiệp khác hoặc được yêu cầu đáp 
ứng các yêu cầu về xác định nguồn gốc. Một thương vụ chọn một tiêu chuẩn công nghiệp riêng 
biệt sẽ phải đối mặt với chi phí cao tiềm ẩn để duy trì nhiều hệ thống nếu muốn bán sản phẩm 
hoặc dịch vụ của họ hoặc đơn giản là liên lạc ra ngoài “thế giới đóng kín” của họ. Rất nhiều hoạt 
động quyết định tính hiệu quả của thương mại và việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng cũng như đặt 
hàng phụ thuộc vào tính chính xác của việc phân định đơn nhất sản phẩm được trao đổi, dịch vụ 
được cung cấp và/ hoặc địa chỉ có liên quan.  

Hệ thống GS1 là một bộ các tiêu chuẩn tạo thuận lợi cho việc quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng 
đa ngành toàn cầu bằng việc phân định đơn nhất sản phẩm, các đơn vị hàng gửi, tài sản, địa điểm 
và dịch vụ. Nó tạo thuận lợi cho quá trình thương mại điện tử bao gồm cả việc theo dõi và xác 
định nguồn gốc đầy đủ. 

Các mã số phân định có thể được thể hiện dưới dạng mã vạch tạo thuận lợi cho việc đọc bằng 
các thiết bị điện tử tại điểm bán lẻ, khi được nhận tại các nhà kho hoặc tại bất cứ nơi nào được 
yêu cầu trong quá trình kinh doanh. Hệ thống này được thiết kế để vượt ra ngoài giới hạn của các 
hệ thống mã hóa cụ thể của công ty, tổ chức hoặc các ngành đang ứng dụng và làm cho thương 
mại hiệu quả hơn, đáp ứng khách hàng tốt hơn. Các mã số phân định này còn được dùng trong 
thương mại điên tử và trong đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu để nâng cao tốc độ và độ chính xác của 
giao dịch. Sổ tay này chỉ cung cấp thông tin về hệ thống đánh số, mã vạch, và việc quét mã. Để có 
thêm thông tin về thương mại điện tử hoặc GDSN hãy tham khảo www.gs1.org. 

Ngoài các mã số phân định đơn nhất, hệ thống GS1 còn cung cấp các thông tin bổ sung như 
thời hạn sử dụng, số sê ri, số lô được thể hiện ở dạng mã vạch. Những yếu tố này rất quan trọng 
để đạt được khả năng xác định nguồn gốc. 

Tuân thủ nguyên tắc và thiết kế của hệ thống GS1 có nghĩa là người dùng có thể thiết kế các 
ứng dụng để xử lý dữ liệu GS1 một cách tự động. Tính lôgic của hệ thống đảm bảo rằng dữ liệu 
thu nhận được từ mã vạch sẽ cho ra những thông điệp điện tử rõ ràng và việc xử lý chúng có thể 
được lập trình hoàn toàn. Hệ thống GS1 được thiết kế để sử dụng trong bất kì ngành công nghiệp, 
thương mại hoặc công cộng nào và bất kì sự thay đổi nào đối với hệ thống cũng được thông báo 
để sao cho chúng không cản trở người dùng hiện thời. 

Việc áp dụng hệ thống GS1 có thể làm cải thiện đáng kể hoạt động hậu cần, giảm chi phí giấy 
tờ, giảm thời gian đặt và giao hàng, tăng độ chính xác và quản lý tốt hơn dây chuyền đặt hàng và 
cung cấp. Các tiết kiệm chi phí tăng lên từng ngày tại các công ty sử dụng hệ thống GS1, bởi vì họ 
sử dụng cùng một giải pháp để liên lạc với tất các các đối tác thương mại trong khi vẫn được tự 
do chạy các ứng dụng nội bộ theo ý mình. 

2. Các cơ sở và nguyên tắc của hệ thống GS1 

2.1. Các lĩnh vực áp dụng 

Hệ thống GS1 có các lĩnh vực áp dụng khác nhau bao gồm thương phẩm, đơn vị logistic, tài 
sản và địa điểm. 

http://www.gs1.org/
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Các ứng dụng này dựa trên các cấu trúc dữ liệu mà dựa vào đó tất cả các vật phẩm và dữ liệu 
của chúng có thể được phân định. Các mã số là các Khóa để truy nhập cơ sở dữ liệu và phân 
định một cách rõ ràng các vật phẩm được chuyển giao trong tất cả các thông điệp giao dịch. Các 
cấu trúc dữ liệu này được dùng để đảm bảo phân định đơn nhất toàn cầu và không gán bất kì ý 
nghĩa nào trong các mã số. Tất cả các thông tin mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ và các đặc tính của 
nó sẽ được tìm thấy trong các cơ sở dữ liệu. Chúng được liên lạc từ nhà cung cấp đến người 
dùng, trước lần chuyển giao đầu tiên bằng cách dùng các thông điệp tiêu chuẩn hoặc bằng cách 
tham khảo các ca-ta-log điện tử. 

Các mã số được thể hiện dưới dạng mã vạch cho phép thu nhập dữ liệu tự động tại mỗi điểm 
mà vật phẩm rời khỏi hoặc đi vào. 

Mã vạch thông thường được đưa vào trong quá trình sản xuất tại xưởng sản xuất; hoặc được 
in cùng với thông tin khác trên bao bì hoặc trên nhãn dán vào vật phẩm trên dây chuyền sản xuất. 
Chính các mã số như vậy cũng được dùng trong các thông điệp thương mại điện tử cho phép tất 
cả thông tin giao dịch về vật phẩm sẽ được truyền tới đối tác thương mại liên quan. Cấu trúc dữ 
liệu này đảm bảo đơn nhất toàn cầu trong phạm vi lĩnh vực áp dụng có liên quan. 

2.2. Các khóa phân định GS1 

Hệ thống phân định GS1 cung cấp cho doanh nghiệp nhiều cách truy cập thông tin về vật 
phẩm trong các chuỗi cung ứng của chúng và chia sẻ thông tin này với các bên thương mại. Các 
khóa này tạo thuận lợi cho tổ chức cấp mã số phân định tiêu chuẩn cho sản phẩm, tài liệu, địa chỉ 
tự nhiên và hơn thế. Vì khóa phân định GS1 là đơn nhất toàn cầu nên chúng có thể được chia sẻ 
giữa các tổ chức, làm tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng cho các bên thương mại. 

Các khóa phân định GS1 là: 

 Mã số toàn cầu phân định thương phẩm (GTIN – Global Trade Item Number) 

 Mã số toàn cầu phân định địa điểm (GLN – Global Location Number) 

 Mã công-ten-nơ vận chuyển theo se-ri (SSCC – Serial Shipping Container Code) 

 Mã số toàn cầu phân định phiếu (GCN – Global Coupon Number) 

 Mã toàn cầu phân định tài sản có thể trả lại (GRAI – Global Returnable Asset Identifier) 

 Mã toàn cầu phân định tài sản riêng (GIAI – Global Individual Asset Identifier) 

 Mã số toàn cầu phân định dịch vụ (GSRN – Global Service Relationship Number) 

 Mã toàn cầu phân định loại tài liệu (GDTI – Global Document Type Identifier) 

 Mã số toàn cầu phân định chuyến hàng (GSIN – Global Shipment Identification Number) 

 Mã số toàn cầu phân định hàng gửi (GINC – Global Identification Number for Consignment) 

 Số phân định thành tố/ bộ phận (CPID – Component/ Part Identification) 

Chỉ có ba loại Khóa phân định sử dụng rộng rãi nhất được giải thích trong sổ tay này là : Mã số 
toàn cầu phân định thương phẩm, Mã công-ten-nơ vận chuyển theo se-ri và Mã số toàn cầu phân 
định địa điểm. Để có thông tin đầy đủ về các khóa phân định GS1, hãy tham khảo tài liệu Các quy 
định kĩ thuật chung của GS1. 

2.2.1. Mã số toàn cầu phân định thương phẩm (GTIN) 

GTIN có thể được công ty dùng để phân định đơn nhất các thương phẩm của mình trên toàn 
cầu. 
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Chú thích: Thương phẩm là bất kì vật phẩm (sản phẩm hoặc dịch vụ) có nhu cầu truy nhập 
thông tin xác định trước về nó và có thể định giá, đặt hàng hoặc báo giá để mua bán giữa các bên 
tham gia tại bất kì điểm nào của chuỗi cung ứng. 

GTIN có thể được mã hóa vào mã vạch hoặc nhãn EPC/RFID. Thông qua việc quét mã vạch 
hoặc nhãn EPC/RFID, công ty có thể xử lý hiệu quả và chính xác sản phẩm và thông tin liên quan; 
ví dụ tại quầy thanh toán trong một cửa hàng, khi nhận hàng trong kho và khi quản trị thuốc trong 
bệnh viện. 

Ví dụ: Một can sơn bán cho người tiêu dùng cuối cùng, một hộp 6 can sơn, một khay chứa 24 
hộp mỗi hộp 1 kilogam phân bón, một sản phẩm đa gói chứa một chai dầu gội và một chai dầu xả.  

2.2.2 Mã công-ten-nơ vận chuyển theo se-ri (SSCC) 

SSCC là một mã số được dùng dể phân định đơn nhất các đơn vị logistic (vận tải và/hoặc lưu 
kho). 

Chú thích: Đơn vị logistic là một vật phẩm tổ hợp được lập ra để vận chuyển và/hoặc lưu kho, 
phải được quản lý xuyên suốt chuỗi cung ứng. 

SSCC tạo thuận lợi cho công ty theo vết mỗi đơn vị logistic để đặt hàng hiệu quả và quản lý 
giao thông vận tải. 

SSCC có thể được mã hóa bằng mã vạch hoặc bằng thẻ EPC/RFID, đảm bảo đơn vị logistic 
có thể được phân định một cách chính xác và dễ dàng khi chúng di chuyển giữa các bên thương 
mại, ở bất kì đâu trên thế giới. 

Khi dữ liệu về SSCC được chia sẻ bằng điện tử thông qua EDI hoặc EPCIS sẽ tạo thuận lợi 
cho công ty chia sẻ thông tin về tình trạng của đơn vị logistic trong khi chuyên chở và một kết nối 
tin cậy đơn vị logistic với thông tin giao thông vận tải liên quan như thông tin chi tiết về lô hàng.  

Ví dụ: Một thùng chứa 12 chiếc váy và 20 áo khoác các cỡ và màu sắc khác nhau là một đơn vị 
logistic như là một pa-let có 40 hộp mỗi hộp chứa 12 can sơn. 

2.2.3. Mã số toàn cầu phân định địa điểm (GLN) 

GLN có thể được công ty dùng để phân định các địa điểm của mình, cung cấp cho công ty tính 
linh động tuyệt đối để phân định bất kì loại hình hoặc cấp địa điểm nào theo yêu cầu. 

GLN có thể phân định các địa điểm tự nhiên của công ty, ví dụ như nhà kho, cửa hàng hoặc 
chỗ thả neo tại bến cảng. GLN có thể được sử dụng để phân định một tổ chức như một thực thể là 
tập đoàn. GLN cũng được dùng để phân định các thực thể pháp nhân và chức năng của công ty 
liên quan như các bên trong một giao dịch kinh doanh cụ thể, ví dụ như người mua, người bán 
hoặc nhà vận chuyển. 

GLN có thể được mã hóa bằng mã vạch hoặc thẻ EPC/RFID để phân định tự động địa điểm 
như nơi lưu kho trong nhà kho, nơi đến của palet hoặc nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.  

GLN có thể được sử dụng trong các thông điệp và bản đăng kí điện tử để thông báo cho các 
bên thương mại về công ty và GLN tương ứng của họ và thông tin về GLN liên quan. 

Việc sử dụng mã số địa điểm là điều kiện tiên quyết để trao đổi dữ liệu điện tử hiệu quả.  

Chú thích: GLN được dùng để phân định các địa điểm tự nhiên hoặc bên. Khóa này được tổ 
hợp từ mã doanh nghiệp GS1, số tham chiếu địa điểm và số kiểm tra. 

2.3. Số phân định ứng dụng (AI) 

GS1-128 là một mã vạch khá linh hoạt. Nó cho phép thể hiện dữ liệu có chiều dài thay đổi và 
cho phép mã hóa một số đoạn thông tin trong một mã vạch. Động tác này được gọi là ghép. 
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Số phân định ứng dụng là trường gồm hai hoặc nhiều kí tự tại đầu của mỗi chuỗi yếu tố. Các 
AI là các tiếp đầu tố phân định một cách đơn nhất ý nghĩa và định dạng của trường dữ liệu theo 
sau AI này. 

Dữ liệu theo sau AI có thể gồm các kí tự chữ cái và/hoặc chữ số, có chiều dài tùy ý đến 30 kí 
tự. Các trường dữ liệu này có chiều dài cố định hoặc thay đổi tùy thuộc vào từng AI. 

Dữ liệu thuộc tính liên quan với thương phẩm hoặc đơn vị logistic và không có nghĩa nếu đứng 
riêng rẽ.  

Dữ liệu thuộc tính có thể được thể hiện bằng mã vạch GS1-128 có dùng các AI. Có một dãy AI 
cho các thuộc tính như trọng lượng, diện tích hoặc thể tích. Các thuộc tính số đo có thể được 
dùng trên thương phẩm được gọi là số đo thương mại (luôn là số đo “net” hay “tịnh”) và các thuộc 
tính cho đơn vị logistic được gọi là số đo logistic (gọi là số đo “gross”).  

Bảng dưới đây được trích ra từ danh mục đầy đủ các số phân định ứng dụng. Hãy xem tài liệu 
Quy định kĩ thuật chung của GS1 để có thông tin về danh mục đầy đủ các số phân định ứng dụng. 

 

AI Nội dung Định dạng1 

00 Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xe-ri (SSCC)  N2+ N18 

01 Mã số toàn cầu phân định thương phẩm (GTIN) N2+ N14 

02 GTIN của thương phẩm chứa bên trong đơn vị logistic N2+ N14 

10 Số lô N2+ X..20 

11 Thời hạn sản xuất N2+ N6 

15 Thời hạn dùng tốt nhất (YYMMDD) N2+ N6 

16 Thời gian bán (TTMMDD) N2+ N6 

17 Thời hạn hết hiệu lực (YYMMDD) N2+ N6 

21 Số sê-ri N2+ X..20 

310(2) Trọng lượng tịnh (kilogam) N4+ N6 

37 Số lượng thương phẩm chứa trong một đơn vị logistic N2+ N..8 

401 Số vận đơn N3+ X..30 

420 Chuyển tới (giao cho) mã bưu chính N3+ X..20 

 

Hình 2-1 Ví dụ về mã vạch GS1-128 thể hiện GTIN, thời hạn dùng tốt nhất, số batch. 
 
 
 

 
 

 

     (0 1) 0 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 9 (1 5) 9 9 1 2 2 4 (10) LV1 1 1 

                                                   
1 Định dạng mã vạch thể hiện: 

 N= Ký tự số 

 X= Ký tự chữ-số 

 ..= Trường chiều dài thay đổi 

 Chữ số= Số ký tự 
2 Chữ số thứ tư của số phân định ứng dụng này chỉ vị trí điểm thập phân áp dụng 
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Việc dùng các AI được quản lý theo một số quy tắc nhất định. Một số AI luôn luôn dùng kèm 
với một số AI khác, ví dụ AI (02) phải có AI (37) đi theo sau. Một số AI không bao giờ được dùng 
cùng với nhau, ví dụ AI (01) và AI (02). Công ty không được tự chọn AI trong danh mục các AI 
theo ý mình và phải tuân thủ các quy tắc cơ bản đã được giải thích đầy đủ trong Tài liệu Quy định 
kĩ thuật chung GS1. 

2.4. Mã vạch 

Hệ thống GS1 cung cấp nhiều loại mã vạch: 

 Họ GS1 EAN/UPC 

 ITF-14 

 GS1-128 

 Data matrix GS1 (Ma trận dữ liệu GS1) 

 Họ Data bar GS1 (Vạch dữ liệu GS1)  

 GS1 QR code 
The GS1 Barcodes 

GS1 EAN/UPC Family GS1 2D Barcodes 
UPC-A  EAN-13  UPC-E  EAN-8 GS1 DataMatrix  GS1 QR Code 

GS1 DataBar Family 
Omnidirectional Expanded Stacked Expanded Stacked 

            

                 Omnidirectional 

Truncated Limited Stacked 

GS1 1D Symbols used in General Distribution and Logistics but not at retail POS 
GS1-128  ITF-14 

 
 

 
 

Mã vạch một chiều 1D: có thể được quét bằng việc sử dụng máy quét laze hoặc máy quét hình 
ảnh cơ sở (imaging-based). 

Mã vạch EAN/UPC có thể được đọc đẳng hướng. Chúng phải được sử dụng cho tất cả các vật 
phẩm quét tại điểm bán lẻ và có thể được sử dụng trên các thương phẩm khác. 

Việc sử dụng mã vạch ITF-14 giới hạn cho việc mã hóa GTIN trên thương phẩm không qua 
quầy tính tiền bán lẻ. Mã vạch này phù hợp hơn so với mã vạch EAN/UPC để in trực tiếp trên hộp 
fibre gợn sóng. 
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Mã vạch GS1-128 là một biến thể của mã vạch 128. Việc sử dụng mã vạch này là cấp phép 
độc quyền của GS1. Mã vạch này không nhằm để đọc trên vật phẩm đi qua quầy bán lẻ. GS1-128 
có thể mã hóa GTIN và dữ liệu bổ sung sử dụng GS1 AI. 

GS1 databar thuộc họ mã vạch một chiều. Việc sử dụng mã vạch này là cấp phép độc quyền 
của GS1 với mục tiêu riêng dành cho sản phẩm tươi sống được quét tại POS (điểm bán lẻ). 

Mã vạch hai chiều (những mã vạch này chỉ có thể được quét thông qua việc sử dụng máy quét 
hình ảnh cơ sở). 

GS1 DataMatrix là một biến thể của ISO Data Matrix phiên bản ECC200. Kí tự mã vạch chức 
năng 1 tại vị trí đầu tiên đảm bảo tính tương hợp của hệ thống GS1. 

GS1 DataMatrix có thể mã hóa GTIN và dữ liệu bổ sung thông qua việc sử dụng GS1 AI. Mã 
vạch này hiện đang được thực hiện để mã vạch hóa GTIN (và dữ liệu bổ sung) trên vật phẩm y tế 
và thiết bị phẫu thuật có kích thước nhỏ. 

Mã vạch GS1 QR, một bộ con của ISO/IEC QR code 2005, là mã vạch ma trận. Mã vạch GS1 
QR chỉ có thể mã hóa việc bao gói mở rộng giới hạn sử dụng AI(8200) cùng GTIN bắt buộc loại 8, 
12 hoặc 13 chữ số. 

Khuyến nghị việc lựa chọn các loại mã vạch được nêu trong Phần 5.3 về Chọn mã vạch. 

2.4.1.  EAN/UPC 

Mã vạch EAN và UPC có thể đọc đa hướng. Mã vạch này phải được dùng cho tất cả các vật 
phẩm được quét tại POS và có trể dùng trên các thương phẩm khác. 

Hình 2.2   Mã vạch EAN/UPC 

EAN-13 UPC-A 
 

 
 
 
 
 
 

4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6  >              0     1 2 3 4 5 6 8 7 8 9         1 

 

EAN-8        UPC-E 
 

 
 
 
 
 
 

                   < 3 4 5 6 9 8 7 0  >                       0 3 4 5 6 7 8  1                            

   

2.4.2.   ITF-14 

Việc sử dụng mã vạch ITF-14 (2.5 xen kẽ) hạn chế để mã hóa các số phân định trên thương 
phẩm KHÔNG qua POS. Mã vạch này thích hợp hơn cho việc in trực tiếp trên hộp fibregợn sóng.  
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Hình 2-3 Mã vạch ITF-14 
   

                                                       

 

1  8 9  3 1 2 3 4  5 6 7 8 9  4 

 2.4.3.   GS1-128 

Mã vạch GS1-128 là một biến thể của mã vạch 128. Việc sử dụng mã vạch này là cấp phép 
độc quyền của GS1. Mã vạch này không nhằm để đọc trên vật phẩm đi qua POS. GS1-128 có thể 
mã hóa GTIN và dữ liệu bổ sung sử dụng GS1 AI. 

Hình 2-4 Mã vạch GS1-128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ( 01) 04601234567893 

2.4.4.   Databar GS1 (mã vạch dữ liệu GS1) 

GS1 databar thuộc họ mã vạch một chiều. Việc sử dụng mã vạch này là cấp phép độc quyền 
của GS1, các tiêu chuẩn databar GS1 sẽ có sẵn để dùng trong các thỏa thuận song phương giữa 
các đối tác thương mại trên tất cả các thương phẩm. Mục tiêu riêng là dành cho sản phẩm tươi 
sống được quét tại POS. 

 
Figure 2-5 GS1 DataBar Omnidirectional 

 
 
 
 
 

(01)20012345678909 

2.4.5.   Datamatrix GS1 (ma-trận dữ liệu GS1) 

Datamatrix GS1 là một biến thể của ISO Datamatrix phiên bản ECC 200. Kí tự mã vạch chức 
năng 1 tại vị trí đầu tiên đảm bảo tính tương hợp của hệ thống GS1. Datamatrix GS1 có thể mã 
hóa GTIN và dữ liệu bổ sung bằng cách dùng GS1 AI. Hiện mã vạch này được dùng để mã vạch 
hóa GTIN (và dữ liệu bổ sung) trên các vật phẩm y tế và thiết bị phẫu thuật có kích thước nhỏ. 
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Hình 2-6 Mã vạch datamatrix GS1 mã hóa GTIN và mã số sê-ri (AI21) 

 

 Có một kho chứa các thông tin tham chiếu có thể hỗ trợ cho việc ứng dụng datamatrix GS1 và 
các thông tin chi tiết có thể tìm trong: 

http://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Introduction_and_technical_overview.pdf 

2.4.6. Mã vạch GS1 QR 

GS1 QR, một bộ con của ISO/IEC QR code 2005, là mã vạch ma trận. Mã vạch GS1 QR chỉ có 
thể mã hóa việc bao gói mở rộng giới hạn sử dụng AI(8200) cùng GTIN bắt buộc loại 8, 12 hoặc 
13 chữ số. 

Hình 2-7 Mã vạch GS1 QR mã hóa GTIN AI(01), URL AI(8200) 
 

 

2.5.   Các phạm vi ứng dụng 

Hệ thống GS1 có các phạm vi ứng dụng khác nhau bao gồm vật phẩm, đơn vị logistic, tài sản 
và địa điểm. 

Các ứng dụng này dựa trên cấu trúc dữ liệu mà theo đó tất cả các vật phẩm liên quan và dữ 
liệu của chúng có thể được phân định. Mã số là khóa để truy cập cơ sở dữ liệu và để phân định 
một cách rõ ràng vật phẩm được xử lý, trong tất cả thông điệp giao dịch. Cấu trúc dữ liệu được sử 
dụng để đảm bảo phân định đơn nhất và không mang bất kì hàm ý gì trong mã số. Tất cả thông tin 
mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ và các đặc tính của sản phẩm sẽ được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. 
Những thông tin này sẽ được truyền thông từ nhà cung ứng đến người sử dụng một lần trước dao 
dịch đầu tiên thông qua việc sử dụng các thông điệp tiêu chuẩn hoặc thông qua việc tra cứu catalo 
điện tử. 

Mã số được thể hiện thành vạch để cho phép thu nhận dữ liệu tự động tại mỗi điểm khi vật 
phẩm rời đi hoặc đến một cơ sở nào đó. 

Mã vạch thường được đưa vào trong quá trình sản xuất tại phía của nhà sản xuất; mã vạch 
hoặc là được in trước với việc thể hiện thông tin khác trên bao gói, hoặc một nhãn sẽ được gắn 
vào vật phẩm trên dây chuyền sản xuất. Cùng mã số đó còn được sử dụng trong thông điệp điện 
tử để gửi tới các bên thương mại liên quan. Cấu trúc dữ liệu được cung cấp sẽ đảm bảo tính đơn 
nhất toàn cầu trong phạm vi ứng dụng liên quan. 

3. Phân định thương phẩm 

Thương phẩm được định nghĩa là bất kì vật phẩm (sản phẩm hoặc dịch vụ) có nhu cầu truy 
nhập thông tin xác định trước về nó và có thể định giá, đặt hàng hoặc báo giá để mua bán giữa 
các bên tham gia tại bất kì điểm nào của chuỗi cung ứng. Định nghĩa này bao gồm cả nguyên liệu 

http://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Introduction_and_technical_overview.pdf
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thô đến sản phẩm tiêu dùng cuối cùng và cũng bao gồm cả các dịch vụ, tất cả đều có các đặc tính 
được xác định từ trước.  

Thương phẩm được mã số hóa bằng GTIN dùng bốn cấu trúc dữ liệu: GTIN-8, GTIN-12, 
GTIN-13 và GTIN-14. Việc lựa chọn cấu trúc dữ liệu phụ thuộc vào bản chất thương phẩm và nội 
dung ứng dụng của người dùng. 

Ứng dụng chủ yếu của hệ thống GS1 là phân định vật phẩm dự định sẽ quét ở POS tức là 
thương phẩm bán lẻ. Thương phẩm bán lẻ sẽ được phân định bằng mã số GTIN-13 hoặc GTIN-
12. Nếu thương phẩm bán lẻ rất nhỏ thì dùng mã số GTIN-8 (hoặc GTIN-12 nén số không) 

Thương phẩm có thể được bán với các số đo khác nhau gọi là thương phẩm có số đo thay đổi, 
ví dụ rau quả được đóng gói sẵn hoặc sản phẩm thịt được bán theo trọng lượng, những thương 
phẩm như vậy sẽ áp dụng quy tắc cụ thể mô tả trong Phần 10: Các thương phẩm số đo thay đổi. 

Những quy tắc cụ thể cũng có cho sách, xuất bản phẩm nhiều kì hoặc các sản phẩm không 
bán trong môi trường mở. Những trường hợp riêng biệt này được xử lý trong Phần 11: Các trường 
hợp riêng biệt.  

Thương phẩm không bán ở POS có thể được bao gói theo nhiều cách khác nhau ví dụ hộp bìa 
cứng, palet có bọc hay quấn băng, khay bao phim, khay đựng chai… 

Những thương phẩm này được phân định theo các cách khác nhau: 

 Bằng cách cấp một mã số GTIN-13 hoặc GTIN-12 riêng. 

 Hoặc cách khác bằng cách cấp một mã số GTIN-14. Mã số này được tạo ra bằng cách 
lấy mã số đã cấp cho thương phẩm chứa bên trong và thêm vào đằng trước mã số này một chỉ số 
có giá trị từ 1 đến 8. Giải pháp này chỉ áp dụng cho nhóm thương phẩm tiêu chuẩn đồng nhất, 
trong đó tất cả các thương phẩm chứa trong nhóm là giống nhau hoàn toàn. 

Hình 3-1 Các ví dụ về mã số GTIN 

 

GTIN-13: 5412150000154 Hoặc là: 

GTIN-14: 15412150000151 

hoặc: 

GTIN-13:   5412150000161 

Hoặc là: 

GTIN-14: 25412150000158 

hoặc: 

GTIN-13:   5412150000178 
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Chú thích: Các ví dụ này cho thấy cả hai giải pháp ghi mã số. Mã cho thùng bên 
ngoài và palet logistic được giải thích chi tiết hơn trong Phần 8 và 9. 

3.1. Các cấu trúc mã số GTIN 

Có bốn cấu trúc mã số cho GTIN. Chúng được mô tả dưới đây 

 

 

3.1.1. Mã doanh nghiệp GS1 

Mã doanh nghiệp GS1 cung cấp cho công ty cách tạo khóa phân định thương 
phẩm, đơn vị logistic, địa điểm, các bên, tài sản, phiếu v.v… một cách đơn nhất trên 
toàn cầu. 

 

Hai hoặc ba chữ số đầu tiên là Mã quốc gia GS1 được Văn phòng GS1 toàn cầu 
cấp cho mỗi tổ chức thành viên GS1. Nó không có nghĩa rằng thương phẩm được 
sản xuất hoặc phân phối trong đất nước mà Mã quốc gia GS1 đã được cấp. Mã 
quốc gia GS1 chỉ cho thấy tổ chức thành viên đã cấp số phân định doanh nghiệp. 

Mã doanh nghiệp UPC là một bộ con của Mã doanh nghiệp GS1. 

Số phân định doanh nghiệp GS1 tiếp sau Mã quốc gia GS1 được tổ chức thành 
viên GS1 cấp.  

Mã quốc gia GS1 và số phân định doanh nghiệp tạo thành Mã doanh nghiệp 
GS1. Nói chung, Mã doanh nghiệp GS1 bao gồm từ 6 đến 10 chữ số tùy theo 
nhu cầu của công ty. Toàn bộ hoặc một phần Mã doanh nghiệp GS1 không 
được bán, cho thuê hoặc ban phát, cho bất kì một công ty nào khác sử dụng. Sự 
hạn chế này áp dụng cho tất cả các khóa phân định của GS1 thậm trí cho cả các 
khóa được tạo thành không bao gồm Mã doanh nghiệp GS1. Yêu cầu này áp 
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dụng cho các khóa phân định GS1 đã được cấp một cách riêng biệt bởi từng tổ 
chức thành viên GS1 cho mỗi công ty sử dụng. 

Phần 3.4 nêu một số hướng dẫn bổ sung trong các phần dưới đây sẽ được 
áp dụng khi công ty thay đổi tình trạng pháp nhân như là kết quả của việc mua 
lại, sát nhập, mua từng phần hoặc chia tách. 

3.1.2.   Số tham chiếu vật phẩm 

Số tham chiếu vật phẩm bao gồm 1 đến 6 chữ số, là một số không mang tính 
hàm ý, nghĩa là mỗi số riêng rẽ trong đó không liên quan đến việc phân loại hay bất 
kì thông tin cụ thể nào. 

Cách đơn giản nhất để cấp số tham chiếu vật phẩm là theo thứ tự nghĩa là 000, 
001, 002, 003 … 

 3.1.3.   Số kiểm tra 

Số kiểm tra là chữ số cuối cùng (tận cùng bên phải) của GTIN. Nó được tính từ 
tất cả các chữ số khác của mã số, mục đích là để đảm bảo rằng mã vạch đã được 
quét chính xác hoặc mã số được tổ hợp đúng đắn. 

3.1.4.   Chỉ số 

Chỉ số chỉ được sử dụng trong cấu trúc dữ liệu GTIN-14, nhận giá trị từ 1 đến 8 
đối với các thương phẩm có số lượng cố định. Giá trị 9 dược dùng riêng cho các 
thương phẩm có số đo thay đổi (xem phần 6, Mã vạch hóa thương phẩm có số đo 
thay dổi) và giá trị 0 được coi là một chữ số chèn, không làm thay đổi bản thân mã 
số. Cách đơn giản nhất để cấp chỉ số là theo thứ tự nghĩa là 1, 2, 3, … cho mỗi 
nhóm đơn vị thương phẩm. (xem phần 8 về các thùng bên ngoài) 

Điều quan trọng: Mã số này phải được sử dùng toàn bộ. Không được xử lý dữ liệu 
dựa trên bất kì phần nào của GTIN. 

Do mỗi tổ chức GS1 thành viên viết: 

Cấu trúc địa phương của Mã doanh nghiệp GS1 và số tham chiếu vật phẩm.   

3.2.   Sản phẩm nhỏ 

3.2.1.   GTIN-8 

Việc cấp GTIN-8 giới hạn cho các vật phẩm thực sự không phù hợp với mã vạch 
EAN-13 hoặc UPC-A và được cấp từng mã một theo yêu cầu. 

Việc cấp các mã số phân định GTIN-8 được giới hạn trong các vật phẩm không 
thể mang mã vạch EAN-13 hoặc UPC-A và được cấp riêng từng cá thể theo nhu 
cầu. 

Trước khi quyết định dùng mã số phân định GTIN-8 người dùng trước tiên phải 
cân nhắc (thông thường là cùng với nhà in) tất cả các lựa chọn có thể để dùng mã 
số phân định GTIN-13. Các cân nhắc này có thể là: 

 Có thể giảm kích cỡ mã vạch được không, tức là in với độ phóng đại thấp, có 
tính đến yêu cầu chất lượng in mã vạch tối thiểu. 
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 Có thể thay đổi nhãn một cách hợp lý được không (nhãn tức tổng diện tích 
bề mặt thiết kế để in có hay không dán riêng). Điều này có thể đạt được bằng 
cách thiết kế lại nhãn, tăng kích thước nhãn (nhất là khi nhãn còn nhỏ so với 
diện tích bao bì) hoặc dùng một nhãn phụ. 

 Có thể dùng một mã vạch cắt bớt được không. Mã vạch cắt bớt (mã vạch có 
chiều dài bình thường nhưng chiều cao được cắt bớt) chỉ có thể được dùng 
khi không có khả năng in mã vạch có kích thước đầy đủ. Việc cắt bớt mã 
vạch đi sẽ làm mất khả năng quét đa hướng của mã vạch. Một mã vạch bị 
cắt quá mức sẽ không thể dùng được trong thực tế. Người dùng cần cân 
nhắc phương án này, thảo luận với khách hàng của mình nhằm đạt được 
một thỏa hiệp. 

Chỉ có thể sử dụng mã số GTIN-8:  

 Nếu mã vạch EAN-13, do kết quả của việc khảo sát chất lượng in, có cỡ 
vượt quá 25% phần lớn nhất của diện tích in nhãn hoặc 12,5% của tổng số 
diện tích có thể in. 

 Nếu phần lớn nhất của nhãn in nhỏ hơn 40 cm2 hoặc tổng diện tích in nhỏ 
hơn 80 cm2 . 

 Trên các sản phẩm hình trụ có đường kính nhỏ hơn 3 cm. 

3.2.2.   GTIN-12 trên sản phẩm nhỏ 

Tiếp đầu tố UPC bắt đầu với số 0 (zero) có thể được dùng để lập cấu trúc các 
GTIN thể hiện bằng mã vạch UPC-E trên sản phẩm nhỏ. Việc phân phối các Mã 
doanh nghiệp GS1 này chỉ giới hạn cho những nhu cầu đã được chứng minh (ví dụ 
cho những vật phẩm mà bao bì của nó không đủ chỗ để dùng mã vạch khác). 
Khuyến nghị các công ty được cấp mã này quản lý nguồn số của họ thật chặt chẽ. 

Thông tin kĩ thuật chi tiết về mã vạch UPC-E thể hiện mã số GTIN-12 được mô 
tả trong phụ lục A.2. Mã số phân định GTIN-12 thể hiện bằng mã vạch UPC-E. 

3.3.   Ai chịu trách nhiệm cấp mã số thương phẩm ? 

3.3.1.   Quy tắc chung 

Chủ thương hiệu, tổ chức sở hữu quy định kĩ thuật của sản phẩm bất kể chúng 
được sản xuất tại đâu và bởi ai, thông thường chịu trách nhiệm cấp GTIN. Khi gia 
nhập tổ chức thành viên GS1, chủ thương hiệu nhận được mã doanh nghiệp GS1 
để dùng riêng cho công ty mà mã này đã được cấp. Chủ thương hiệu là tổ chức sở 
hữu các quy định kĩ thuật của thương phẩm có thể là: 

 Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp: Công ty sản xuất thương phẩm hoặc có 
sản phẩm đã được sản xuất, tại bất kì quốc gia nào, và bán nó với tên của 
chủ thương hiệu. 

 Nhà nhập khẩu hoặc nhà bán xỉ: Nhà nhập khẩu hoặc nhà bán xỉ có thương 
phẩm đã được sản xuất tại bất kì quốc gia nào và bán nó với tên của chủ 
thương hiệu thương phẩm hoặc nhà nhập khẩu hay nhà bán xỉ thay đổi 
thương phẩm (ví dụ thay đổi bao bì của thương phẩm). 
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 Nhà bán lẻ: Nhà bán lẻ có thương phẩm đã được sản xuất tại bất kì quốc gia 
nào và bán nó với tên của chủ thương hiệu thương phẩm. 

 3.3.2.   Các ngoại lệ 

 Nếu vật phẩm chưa được cấp GTIN tại nguồn, thì nhà nhập khẩu hoặc người 
trung gian có thể cấp GTIN tạm thời cho nó theo yêu cầu của khách hàng. 
Nhưng tốt hơn hết là nhà sản xuất cấp mã số này. Mặt khác, nhà bán lẻ có 
thể cấp mã số nội bộ cho vật phẩm chưa có GTIN, để sử dụng trong phạm vi 
cửa hàng. Phương pháp này được mô tả trong phần nói về công ty đánh mã 
số nội bộ và có trong phần 10: những ứng dụng mã vạch đặc biệt.  

 Vật phẩm không thương hiệu - không có tên thương hiệu hoặc là các vật 
phẩm nói chung chưa có nhãn riêng vẫn được cấp GTIN bởi nhà sản xuất. 
Do các nhà sản xuất khác nhau có thể cung cấp các vật phẩm giống hệt 
nhau cho người tiêu dùng, nên có thể sảy ra trường hợp các sản phẩm giống 
hệt nhau lại có GTIN khác nhau. Các công ty buôn bán vật phẩm này cần tổ 
chức các ứng dụng máy tính của họ (ví dụ các chương trình bổ sung) để đối 
phó với tình hình này. Ví dụ về các vật phẩm đôi khi không có thương hiệu 
như tấm vữa (lợp nhà), nến, cốc rượu thủy tinh…. 

Điều quan trọng:  Một số công ty sản xuất cùng một sản phẩm tại một số nước 
hoặc trong một số nhà máy. Trong trường hợp này GTIN phải được cấp một cách 
tập trung và được quản lý bởi một trong những công ty thuộc nhóm hoặc một trong 
những cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó. 

3.4.   Phải xem xét những gì khi đánh mã số thương phẩm ? 

Mỗi khi đặc tính đã định của một thương phẩm thay đổi liên quan tới quá trình 
kinh doanh thì cần phải có một GTIN đơn nhất riêng biệt. Điều này có nghĩa là mỗi 
một biến thể phải được cấp một mã số khác nhau, bằng bất kì cách nào, mỗi khi 
biến thể đó xuất hiện và có ý nghĩa đối với bất kì đối tác nào trong chuỗi cung ứng, 
đối với người bán lẻ hoặc người tiêu dùng cuối cùng. 

Trong mỗi ngành công nghiệp, việc hiểu như thế nào là một biến thể xuất hiện và 
có ý nghĩa là rất khác nhau. Vì vậy cần phải chú ý tới các quy tắc sau đây. 

Các đặc trưng cơ bản của một thương phẩm là: 

 Tên sản phẩm, thương hiệu sản phẩm và mô tả sản phẩm 

 Loại thương phẩm và biến thể 

 Số lượng tịnh của sản phẩm 

 Nếu thương phẩm thuộc loại nhóm thì số lượng thương phẩm cơ bản 
chứa bên trong, và số phần chia nhỏ của chúng trong các đơn vị bao gói nhỏ, tính 
chất của nhóm (hộp bìa, pa-let, pa-let hộp, pa-let phẳng…) 

Danh sách này vẫn chưa phải là đầy đủ. 

Công ty chịu trách nhiệm cấp mã số phải bảo đảm rằng mỗi thương phẩm tương 
ứng với một và chỉ một mã GTIN. Một khi đã được quyết định rồi thì GTIN của 
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thương phẩm này không được thay đổi chừng nào mà đặc tính của thương phẩm 
chưa thay đổi. 

Sự thay đổi chính về một trong những yếu tố cơ bản đặc trung cho thương phẩm 
nói chung sẽ dẫn tới việc cấp một GTIN mới. Ví dụ: 

 Cấp một GTIN mới: thể tích tịnh của nước khoáng tăng từ 0,25 lit lên 0,33 lit; 

 Giữ nguyên GTIN: màu của nhãn chai nước quả đổi từ màu hồng nhạt sang 
màu hồng đậm. 

Nói chung, đối với những sản phẩm mà thời hạn dùng là quan trọng, cần phải có 
các mã số thương phẩm khác nhau. Ví dụ các loại rượu vang nho, các lần xuất bản 
kế tiếp của bản đồ chỉ đường, sách chỉ dẫn hàng năm, sách nhật kí… Tất cả những 
yếu tố này đều tạo ra những thương phẩm khác nhau. 

Nếu một GTIN mới được cấp cho một vật phẩm thì GTIN cấp cho bất kì nhóm 
nào chứa vật phẩm đó cũng phải thay đổi. Nhưng chú ý rằng: 

 Giá cả không phải là chuẩn cứ liên quan đến việc thay đổi GTIN, trừ khi giá 
được in trực tiếp trên thương phẩm. 

 Luật pháp quốc gia, liên bang hoặc địa phương có thể áp dụng và được ưu 
tiên hơn so với các quy tắc này. Ví dụ, ở một số ngành công nghiệp, chẳng hạn y tế, 
điều luật hoặc quy định khác có thể chỉ ra rằng bất kì thay đổi nào đối với thương 
phẩm đều yêu cầu phải có GTIN mới. 

Việc cấp mã số cho các thùng bên ngoài được nêu trong Phần 8. 

Quy tắc chi tiết về cấp GTIN trong các tình huống kinh doanh khác nhau có thể 
tìm thấy ở website www.gs1.org/gtinrules. Tài liệu này cũng cho biết lý do chi tiết và 
những hậu quả khi không tuân theo quy tắc này. 

3.4.1.   Sử dụng GTIN 

Dù thương phẩm được bán ở nước nào thì GTIN của nó vẫn có giá trị. Điều này 
không phụ thuộc vào giá cả và phương pháp cung cấp. 

GTIN là mã số xuất hiện trong ca-ta-log, tờ rơi sản phẩm, danh mục giá và trong 
các tài liệu hoặc thông điệp được trao đổi để mua bán (đơn đặt hàng, thông báo gửi 
hàng hoặc chú thích về chuyển hàng và hóa đơn). 

GTIN cũng có thể được cấp cho các dịch vụ có thể thanh toán như tính tiền vận 
chuyển hoặc lưu kho…. 

3.4.2.   Vật phẩm được định giá trước 

Việc định giá trước không được khuyến khích theo thực tế của hoạt động 
thương mại vì sẽ gây ra những phức tạp cho việc duy trì một tệp thương phẩm suốt 
trong chuỗi cung ứng. Nhưng nếu giá được ghi trên thương phẩm, thì GTIN của 
thương phẩm phải thay đổi khi giá ghi trên thương phẩm thay đổi (không kể thương 
phẩm có số đo thay đổi sẽ áp dụng quy tắc khác). 

Chú thích: Xem phần 10 về Thương phẩm có số đo thay đổi để có thông tin về 
thương phẩm số đo thay đổi. 

http://www.gs1.org/gtinrules
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3.5.   Nếu tình trạng pháp lý của chủ sở hữu thương hiệu thay đổi ?  

Mặc dù các quy định quốc gia, liên bang hoặc địa phương có thể áp dụng và ưu 
tiên hơn so với các quy tắc này vẫn cần theo sát những hướng dẫn dưới đây khi 
chúng tương thích với luật địa phương. 

Quan trọng: Nếu công ty thay đổi tình trạng pháp lý, hoặc “chủ” Mã doanh 
nghiệp GS1 thay đổi do sát nhập hoặc liên kết, thì phải thông báo cho tổ chức thành 
viên GS1 trong vòng 1 năm. 

 3.5.1.   Sát nhập hoặc liên kết 

Tổ chức thành viên GS1 phải được thông báo về việc sát nhập hoặc liên kết 
trong thời hạn 1 năm. Quy tắc về sát nhập hoặc liên kết là công ty sát nhập được sở 
hữu mã số của công ty cũ. Các sản phẩm mà công ty bị sát nhập sản xuất mang Mã 
doanh nghiệp GS1 của công ty vẫn có thể tiếp tục sản xuất sử dụng cùng một mã 
doanh nghiệp GS1 sau khi sát nhập, bới vì công ty sát nhập đang kiểm soát Mã 
doanh nghiệp GS1 của công ty bị sát nhập. Nếu mong muốn, công ty sát nhập có 
thể ghi nhãn tất cả các sản phẩm bị sát nhập với Mã doanh nghiệp GS1 hiện tại. 
Điều quan trọng là các đối tác thương mại được thông báo về mọi thay đổi một cách 
đúng lúc, không bị nhấn mạnh quá mức.   

3.5.2.   Mua một phần 

Nếu một công ty mua một phân xưởng của một công ty mà Mã doanh nghiệp 
GS1 của công ty được dùng trong các phân xưởng khác không mua thì công ty mua 
phải thay đổi GTIN cho các sản phẩm trong phân xưởng mua được, cũng như các 
GLN, trong thời hạn 1 năm. 

Các quy tắc liên quan đến việc sử dụng GTIN của người bán và các khóa phân 
định GS1 khác phải được xem xét trong khi soạn thảo hợp đồng mua bán. 

Trong thời gian sớm nhất có thể, người mua phải thực hiện từng bước các mã 
số mới trong phạm vi mã số của họ cho các vật phẩm mà tên thương hiệu của 
chúng đã bị sát nhập vào. Người mua có thể làm việc này, ví dụ, khi bao bì được 
thiết kế lại hoặc in lại. 

3.5.3.   Chia tách hoặc tái sát nhập 

Khi công ty bị chia tách thành hai hoặc nhiều công ty riêng rẽ thì Mã doanh 
nghiệp GS1 đã được cấp cho công ty gốc sẽ được chuyển giao cho một và chỉ một 
trong các công ty mới. Các công ty chưa có Mã doanh nghiệp GS1 phải nộp đơn 
cho tổ chức thành viên GS1 để có được mã doanh nghiệp GS1 mới. Quyết định về 
công ty con nào nhận số mới, công ty con nào nhận số cũ cần thực hiện làm sao để 
việc thay đổi các GTIN là tối thiểu. Quyết định này phải là một phần của bản thỏa 
thuận pháp lý thiết lập các công ty mới.  

Không cần thiết phải đánh mã số lại các vật phẩm tồn kho. Nhưng khi một công 
ty được tái sát nhập có các thương phẩm đã được đánh mã số từ mã doanh nghiệp 
GS1 sẽ không được sở hữu nữa, thì công ty phải đánh mã số các vật phẩm đó với 
mã doanh nghiệp GS1 của riêng mình khi làm lô nhãn hoặc bao bì mới. Khách hàng 
phải được thông báo trước những thay đổi như vậy. 
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Các công ty tái sát nhập giữ lại Mã doanh nghiệp GS1 phải lưu hồ sơ về GTIN 
được tạo từ mã doanh nghiệp GS1 họ đã cấp cho các vật phẩm mà sẽ không thuộc 
họ nữa. Họ không được dùng lại những GTIN này trong thời hạn ít nhất 4 năm sau 
khi công ty tách ra làm chủ và ngừng cung cấp sản phẩm được phân định bởi GTIN 
này. Vì thế, công ty không được sở hữu mã doanh nghiệp GS1 phải yêu cầu công ty 
duy trì mã cập nhật thông tin. Điều này đặc biệt quan trọng đối với ngày mà theo đó 
hàng hóa được cung cấp lần cuối với GTIN gốc và họ phải đảm bảo ngày mà GTIN 
sẽ bị thay đổi. 

3.6.   Thời hạn dùng lại một GTIN 

GTIN đã cấp cho thương phẩm bị hủy không được phép dùng lại cho thương 
phẩm khác tối thiểu là 48 tháng sau khi: 

 Hạn kết thúc của thương phẩm gốc cuối cùng được sản xuất với mã số đó, 
hoặc, 

 Thương phẩm gốc cuối cùng được sản xuất với mã số đó đã cung cấp cho 
khách hàng. 

Trong trường hợp thương phẩm là quần áo, thời hạn lưu giữ này được giảm 
xuống còn 30 tháng. 

Chủ thương hiệu phải cân nhắc thời hạn dài hơn phụ thuộc vào loại hàng hóa 
và/ hoặc khung pháp lý. Ví dụ, xà dầm thép có thể được bảo quản nhiều năm trước 
khi đưa vào chuỗi cung ứng và cần phải cân nhắc để đảm bảo sao cho GTIN đó 
không được dùng lại sau thời hạn cần thiết. Một ví dụ khác, một sản phẩm rất đặc 
biệt của ngành y tế như thuốc kê theo đơn, thiết bị y tế được bán hoặc được phân 
phát trong môi trường được kiểm soát như cửa hàng bán lẻ thuốc, cửa hàng thuốc 
của bệnh viện … nơi các bước hoạt động phải được thực hiện thông qua việc cấp 
mã doanh nghiệp GS1 để đảm bảo không bao giờ cấp lại GTIN đã cấp. 

4.   Xử lý GTIN 

4.1.   Nội dung của cơ sở dữ liệu 

GTIN là mã số phân định đơn nhất thương phẩm. Tính đơn nhất này sẽ đạt 
được khi dùng bất kì cấu trúc nào trong 4 cấu trúc dữ liệu xác định (được nêu trong 
phần 3.1 Cấu trúc mã số GTIN). Cấu trúc GTIN có thể yêu cầu chiều dài cố định và 
các số 0 (zero) đứng đầu tùy theo sự sử dụng chính xác. Dưới đây là một ví dụ  

Hình 4-1 Mã vạch GS1-128 

 
 
 
 
 

 
( 01) 04601234567893 

GTIN là khóa truy cập tới tất cả dữ liệu liên quan đến một thương phẩm đã được 
nó phân định, dữ liệu này được chứa trong file dữ liệu hoặc trong các thông điệp 
giao dịch. 
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Các đường liên kết phải được tạo ra giữa các thứ bậc của thương phẩm. Liên 
kết như vậy là những đường ở giữa mỗi đơn vị và tất cả các thương phẩm trong 
một đơn vị cụ thể. Ví dụ như liên kết giữa 1 can sơn, 1 hộp 10 can sơn và một pa-let 
24 hộp có 10 can sơn.  

Điều này giúp khách hàng kiểm soát tồn kho và quá trình đặt hàng, và cho phép 
khách hàng so sánh số lượng bán ra với số đơn vị đã nhận hoặc vẫn còn trong kho. 

4.2.   Chuyển giao thông tin sản phẩm 

Chuyển giao thông tin về vật phẩm là bước rất quan trọng trong mối quan hệ 
giữa nhà cung cấp và khách hàng và tất cả các bên thứ ba. 

Thông tin này được dùng rộng rãi trong các quá trình trong chuỗi cung ứng và 
đặt hàng. Hầu hết các quá trình không thể thực hiện được một cách chính xác nếu 
thông tin chính xác về vật phẩm không có sẵn, ví dụ, một nhân viên quầy tính tiền 
quét vật phẩm nhưng màn hình mô-ni-tơ lại thông báo “vật phẩm không xác định”. 
Tuy nhiên, rất nhiều quá trình khác như đặt hàng, ghi hóa đơn, kiểm kho cần biết 
chính xác thông tin về vật phẩm. Vì vậy, cùng với dòng hàng hóa cần phải có dòng 
thông tin cần thiết giữa các đối tác thương mại. Thông tin toàn diện phải được 
chuyển giao là: 

 Tên nhà cung cấp và GLN của công ty (cung cấp) 

 Thời hạn ứng dụng (Ngày đối tác thương mại có thể dùng thông tin) 

 GTIN của thương phẩm 

 Mô tả đầy đủ sản phẩm cho thông điệp eCom hoặc cho các tài liệu liên 
quan đến vận chuyển và mô tả tóm tắt dành cho điểm bán. 

 Các đặc tính vật lý của thương phẩm bao gồm các kích thước, trọng 
lượng 

 Mô tả nhóm thương phẩm tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm số thương 
phẩm đơn chứa trong các đơn vị thương phẩm lớn hơn 

 GTIN đã cấp cho mô tả thương phẩm này về pa-let hay mẫu pa-let (để lấy 
tự động) 

 GTIN và số lượng đơn vị cho các mức thấp hơn (nếu có) 

4.3.   Thông tin được trao đổi như thế nào? 

Các phương pháp được ưa dùng là thông điệp eCom gửi từ nhà cung cấp đến 
tất cả các khách hàng hoặc có thể chọn một catalog điên tử tập trung (đồng bộ hóa 
dữ liệu). 

Nếu dùng những phương pháp này thì dữ liệu phải được cấu trúc trong các 
thông điệp tiêu chuẩn gửi đi một cách tự động. 

Nếu không thể thực hiện bằng phương pháp trên thì có thể dùng đĩa mềm chứa 
thông điệp tiêu chuẩn. Nếu phương pháp này cũng không thể được thì dùng tài liệu 
giấy chứa các đặc tính khác và các điều kiện mua bán của sản phẩm cũng được. 
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4.4.    Khi nào cần liên lạc? 

Có một số hoạt động rất quan trọng để đảm bảo GTIN được liên lạc một cách 
chính xác trong phạm vi chuỗi cung ứng. Điều này bảo đảm rằng dữ liệu liên hệ với 
mã vạch quét được có thể được liên hệ một cách chính xác với dữ liệu cập nhật. 
Điều này đặc biệt quan trọng đối với các vật phẩm được quét tại POS, nơi mà việc 
thiếu dữ liệu chính xác có thể gây ra những rắc rối về pháp luật. 

Các đối tác kinh doanh cần phải lập một thỏa thuận về khoảng thời gian thích 
hợp trong đó thông tin sẽ được liên lạc. 

Việc liên lạc về GTIN là rất quan trọng trong các trường hợp sau đây. Trong mỗi 
trường hợp, thông tin phải được gửi trước để cho đối tác thương mại có cơ hội để 
xử lý. 

1. Quan hệ thương mại mới: Toàn bộ GTIN của các sản phẩm liên quan đến quan hệ 
thương mại mới phải được gửi cho đối tác thương mại với dữ liệu liên quan. 

2. Thương phẩm mới phân loại: GTIN phải được chuyển giao như một thông lệ trong 
lần tiếp xúc đầu tiên giữa người phụ trách kế toán và người mua. 

3. GTIN mới được cấp: Nếu sản phẩm thay đổi và cần một mã số mới thì GTIN mới 
phải được thông báo ngay lập tức cho đối tác khi họ được thông báo về thay đổi này. Thông 
tin phải được giao cho đối tác rất sớm trước khi cung cấp hàng hóa đó. 

4. Quảng cáo với GTIN khác: Nhiều nhà bán lẻ có kế hoạch tặng hàng quảng cáo 
trước. Quà tặng này thường có trước theo một thủ tục đăng kí, vì thế những GTIN này phải 
được thông báo trước. Khuyến nghị thực hiện việc này càng sớm càng tốt ngay khi có tiếp 
xúc đầu tiên liên quan đến quà tặng. 

5. Vật phẩm thay thế tạm thời có GTIN khác với vật phẩm thông thường: Nếu vì một lý 
do gì đó nhà sản xuất cung cấp vật phẩm có GTIN khác với GTIN mà đối tác mong đợi, thì 
điều quan trọng là GTIN mới phải được chuyển giao và nhập vào cơ sở dữ liệu đúng lúc. 

6. Việc xếp giá (Rack jobbing- còn gọi là dự trữ): Có thể xảy ra việc một người xếp giá 
xếp lại vật phẩm trên giá có GTIN khác mà chưa được đưa vào cơ sở dữ liệu. Vì vậy người 
xếp giá phải luôn kiểm tra xem liệu GTIN trên vật phẩm có phải chính là cái thường có ở trên 
giá không. Nếu không thì người chịu trách nhiệm về cơ sở dữ liệu trong cửa hàng phải 
thông báo về sự thay đổi này. 

5.   Ghi mã vạch thương phẩm 

5.1.   Đặc tính của mã vạch 

Có một số phương pháp để áp dụng mã vạch trên vật phẩm: 

 Tích hợp mã vạch vào thiết kế bao bì 

 In trực tiếp trên bao bì 

 Đóng dấu nhãn trước khi in 

5.1.1.   Cỡ 

Có thể in mã vạch với các cỡ khác nhau. Cỡ mã vạch được lựa chọn tùy theo 
môi trường quét và điều kiện in. Mã vạch có thể in nhỏ nếu chất lượng in và bề mặt 
in tốt. Không thể tùy tiện chọn cỡ mã vạch để hợp với một chỗ có sẵn trên bao bì. 
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Với mỗi loại mã vạch, cỡ tối thiểu và tối đa có thể rất khác nhau. Với kiểu in trực 
tiếp, cỡ mã vạch sẽ được quyết định sau khi in thử. Thiết bị tạo mã vạch bằng điểm 
ảnh hoặc chấm không thể tạo được mã vạch với mọi cỡ. 

Một yếu tố khác phải được xét đến khi quyết định cỡ mã vạch là môi trường mã 
vạch được quét. Mã vạch dự định dùng cho bán lẻ có thể nhỏ nếu chất lượng in cho 
phép, trong khi đó mã vạch dự định dùng cho nhà kho thì càng lớn càng tôt để cho 
phép quét từ khoảng cách tương đối xa, ví dụ từ trên một máy đặt trên xe nâng 
hàng. Trước năm 1999, cỡ mã vạch trong hệ thống GS1 thể hiện bằng hệ số phóng 
đại (hệ số nhân giá trị chiều rộng và chiều cao theo lý thuyết). Nó cho một hệ số cố 
định giữa kích thước X của mã vạch (tức là yếu tố hẹp nhất) và chiều cao của nó, 
điều này không đúng đối với một số mã vạch. 

Vì lý do này, thuật ngữ hệ số phóng đại đã bị loại khỏi Tài liệu Quy định kĩ thuật 
chung GS1 và cỡ mã vạch đã được xác định bằng cách đặt kích thước X tối thiểu, 
kích thước X mục tiêu và tối đa cho mỗi loại mã vạch phụ thuộc vào ứng dụng trong 
đó mã vạch được dùng. Phải tôn trọng chiều cao tối thiểu của mã vạch, tuy nhiên, 
chiều cao mã vạch tăng thêm sẽ làm tăng tỷ lệ quét. Kích thước cho tất cả các mã 
vạch GS1 được quy định trong Tài liệu Quy định kĩ thuật chung GS1, Bảng quy định 
kĩ thuật mã vạch hệ thống GS1. 

Nhưng do quy định kĩ thuật cũ, một số thiết bị in mã vạch GS1 vẫn dùng hệ số 
phóng đại để định cỡ cho mã vạch. Vì vậy trong phần 5.2, Mã vạch dùng trong hệ 
thống GS1, phương pháp hệ số phóng đại vẫn còn được dùng, cùng với cỡ tối đa 
và tối thiểu của mỗi mã vạch (bao gồm cả chiều cao tối đa và tối thiểu). 

5.1.2.   Các vùng trống 

Tất cả các loại mã vạch đều phải có vùng trống trước vạch đầu tiên và sau vạch 
cuối cùng. 

Vùng trống này đặc biệt quan trọng và phải được tôn trọng. Cỡ của diện tích 
vùng trống khác nhau phụ thuộc vào cỡ của mã vạch và loại mã vạch. Bất kì cái gì 
in vào vùng trống này cũng cản trở việc đọc mã vạch. 

5.1.3.   Màu sắc và độ tương phản 

Máy quét làm việc bằng cách đo độ phản xạ. Cần có độ tương phản thỏa đáng 
giữa các vạch tối và vạch sáng của mã vạch. Cần có mật độ mực in thỏa đáng ở 
các vạch để không gây ra những lỗ trống. 

Các máy quét điển hình dùng một chùm ánh sáng đỏ. Độ tương phản thỏa mãn 
mắt người đọc cũng có thể thỏa mãn các máy quét. 

Mã vạch có thể được in với các màu khác nhau. Nói chung là các màu sáng bao 
gồm cả đỏ và da cam phù hợp với vạch sáng và vùng trống. Các màu tối bao gồm 
đen, xanh, xanh da trời là thích hợp với các vạch. Các màu hỗn hợp không phù hợp 
để in mã vạch. Tốt nhất là dùng màu đơn. 

Các chất nền bóng láng có thể làm thay đổi độ phản xạ và cần kiểm tra trước khi 
in. Chất phủ trong suốt cũng có thể làm giảm độ tương phản và cần phải kiểm tra 
bao bì sau khi được làm hoàn chỉnh nếu chúng được bọc.  
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5.1.4.   Chất lượng in 

Các điều kiện in phải được kiểm tra thường xuyên trong suốt quá trình in để đảm 
bảo chúng không bị biến đổi sau khi đã đánh giá ban đầu. Có nhiều công cụ để 
đánh giá chất lượng mã vạch. Tổ chức thành viên GS1 của bạn có thể tư vấn cho 
bạn về việc này. Cũng có thể dùng cách kiểm tra đơn giản bằng mắt. Ví dụ như in 
các chữ H với các kích thước đã cho bên trong vạch viền của mã vạch ITF-14. 

Hướng in mã vạch phải được tính đến trong khi in. Ví dụ, khi dùng quá trình in 
đồ họa flexo, in mã vạch theo hướng in là rất quan trọng, bởi vì khi in kiểu này mực 
in bị “dãn rộng” ra. Nếu in li-tô thì hiện tượng này không đáng kể. Trong mọi trường 
hợp đều phải tư vấn cho nhà in. 

Để có thêm thông tin về chất lượng in hãy tham khảo Tài liệu Quy định kĩ thuật 
chung của GS1 và sách “Kiểm tra chất lượng mã vạch một chiều GS1”, có sẵn tại: 
www.gs1.org/dos/barcode/GS1 Bar Code Verification.pdf. 

5.1.5.   Hướng dẫn vị trí đặt mã vạch 

Năng suất và độ chính xác quét tăng lên rõ rệt nếu mã vạch có vị trí thích hợp. Vị 
trí đặt mã vạch nhất quán sẽ làm tăng năng suất trong mọi môi trường quét. 

5.1.5.1.   Hướng dẫn vị trí mã vạch cho thương phẩm bán lẻ 

Mã vạch bao gồm cả chữ số cho người đọc (số phân định) phía dưới cần phải 
được nhìn thấy rõ, không bị cản trở khi quét. 

Không cho phép nhìn thấy hai mã vạch mã hóa hai GTIN khác nhau trên một 
bao bì. Điều này liên quan cụ thể tới loại vật phẩm đóng gói nhiều cá thể, đặc biệt là 
khi bao gói bằng chất liệu trong suốt. Vì vậy bao bì gói nhiều cá thể phải có một 
GTIN riêng, khác với các mã vạch bị che khuất bên trong. 

Hình 5-1 Ví dụ về GTIN trên bao gói nhiều cá thể. 

 

Nếu vật phẩm được gói một cách ngẫu nhiên, cùng một mã vạch phải được in 
vài lần trên gói. Điều này đảm bảo luôn luôn trông thấy một mã vạch đầy đủ. 

 

 

 

 

http://www.gs1.org/dos/barcode/GS1%20Bar%20Code%20Verification.pdf
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Hình 5-2 Ví dụ về GTIN bao gói ngẫu nhiên. 

 

Quét kết quả nhất khi mã vạch được in trên bề mặt bằng phẳng. Tránh in gần 
các góc, cạnh, chỗ có thể bị che khuất hoặc dán đè lên.  

Hình 5.3   Ví dụ về bề mặt in mã vạch không đúng 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi khi hình dáng không đều của bao bì ngăn cản việc tiếp xúc phẳng của mã 
vạch với mặt quét của máy quét dạng khe. Điều này hay xảy ra với các vật phẩm 
dạng tấm mỏng, phồng hoặc lõm. 

 

Hình 5.4   Ví dụ về bề mặt mã vạch bổ sung 
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Trên các sản phẩm hình trụ, khi hướng in cho phép, nói chung mã vạch nên in 
có vạch vuông góc với trục hình trụ (kiểu bậc thang), khi đó đường quét của mã 
vạch gần như trên một đường thẳng. Điều này liên quan đến các vấn đề về độ cong 
của vật phẩm như các lon hoặc chai. Hướng kiểu bậc thang là bắt buộc đối với các 
mặt cong có bán kính nhỏ. 

Hình 5-5   Ví dụ về bề mặt mã vạch hình trụ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vị trí ưu tiên của mã vạch là trên góc phần tư dưới bên phải mặt sau, tôn trọng 
các vùng trống quanh mã vạch và qui tắc góc. Vị trí khác có thể chọn là góc phần từ 
phía dưới mặt kia của bao bì. 

Hình 5-6 Mã vạch trên góc phần tư dưới bên phải 

 

Quy tắc cạnh: Mã vạch không được gần quá 8 mm và không được xa quá 100 mm 
tính từ các cạnh của bao bì. 

Phần 8 nêu hướng dẫn vị trí của mã vạch trên thương phẩm không bán lẻ  

5.2.   Các loại mã vạch dùng trong hệ thống GS1 

5.2.1.   Mã vạch EAN/UPC 

Thương phẩm bán ở POS phải được ghi một trong những mã vạch EAN/UPC 
sau: EAN-13, UPC-A, EAN-8 hoặc UPC-E. Cũng có thể dùng các mã vạch này trên 
các thương phẩm không bán lẻ.  

Những mã vạch này có thể thể hiện GTIN-12 hoặc GTIN-13 và khi in trên thùng 
đựng bên ngoài thì phải in cỡ tối thiểu 150% (tương đương với kích thước X 
0.495mm hoặc lớn hơn). Điều này là bởi vì mã vạch có thể được quét trên các hệ 
thống quét tự động nơi yêu cầu các mã vạch to hơn. Nếu điều kiện in và/hoặc chất 
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lượng bề mặt không cho phép in mã vạch trực tiếp trên bao bì, mã vạch có thể được 
in trên nhãn để dán lên bao bì. 

Các mã vạch dưới đây in với kích thước tiêu chuẩn (hệ số phóng đại 100%) bao 
gồm cả các vùng trống. Cỡ tối đa và tối thiểu cũng được cho tương ứng với từng 
loại. Xem phụ lục A.3, Các kích thước của mô-dun và mã vạch ở các hệ số phóng 
đại khác nhau ở bảng chi tiết các kích thước của các mã vạch EAN/UPC. 

5.2.1.1.   Mã vạch EAN-8 

 
 
      
 
 
 
 

< 3 7 6 5 4 3 2 0 > 

Cỡ tối thiểu: 21.38 mm x 14.58 mm  

Cỡ tối đa: 53,46 mm x 36,46 mm 

Kích thước chuẩn: 26,73 mm x 18.23 mm 

Kích thước X ở cỡ chuẩn: 0,330 mm 

 Chú thích: Chiều cao mã vạch không bao gồm phần diễn giải người đọc 
hoặc chiều cao mở rộng của vạch bảo vệ. 

 Chú thích: Kích thước X là chiều rộng quy định của yếu tố hẹp trong mã 
vạch. Chiều rộng này khác nhau đối với mỗi loại mã vạch khác nhau. 

 Chú thích: Cỡ tối thiểu đã công bố chỉ dành cho POS 

5.2.1.2.   Mã vạch EAN-13 

 
 
 
 
 
 
 

5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 8 > 

Cỡ tối thiểu: 29,83 mm x 18,28 mm 

Cỡ tối đa: 74,58 mm x 45,70 mm 

Kích thước chuẩn: 37,29 mm x 22,85 mm 

Kích thước X ở cỡ chuẩn: 0,330 mm 

 Chú thích: Chiều cao mã vạch không bao gồm phần diễn giải người đọc 
hoặc chiều cao mở rộng của vạch bảo vệ. 

 Chú thích: Cỡ tối thiểu đã công bố chỉ dành cho POS 
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5.2.1.3.   Mã vạch UPC-A 

 
 
 
 
 
 
 

0  1 2 3 4 5  6 7 8 9 2  9 

Cỡ tối thiểu: 29,83 mm x 18,28 mm 

Cỡ tối đa: 74,58 mm x 45,70 mm 

Kích thước chuẩn: 37,29 mm x 22,85 mm 

Kích thước X ở cỡ chuẩn: 0,330 mm 

 Chú thích: Chiều cao mã vạch không bao gồm phần diễn giải người đọc 
hoặc chiều cao mở rộng của vạch bảo vệ. 

 Chú thích: Cỡ tối thiểu đã công bố chỉ dành cho POS 

5.2.1.4.   Mã vạch UPC-E 

 
 
 
 
 
 

0 3 4 5 6 7 8   1 

Cỡ tối thiểu: 17,69 mm x 18,28 mm 

Cỡ tối đa: 44,22 mm x 45,70 mm 

Kích thước chuẩn: 22,11 mm x 22,85 mm 

Kích thước X ở cỡ chuẩn: 0,330 mm 

 Chú thích: Chiều cao mã vạch không bao gồm phần diễn giải người đọc 
hoặc chiều cao mở rộng của vạch bảo vệ. 

 Chú thích: Cỡ tối thiểu đã công bố chỉ dành cho POS 

Căn cứ vào các kích thước chuẩn này, mã vạch EAN/UPC có thể được in với hệ 
số phóng đại từ 80% đến 200% so với kích thước chuẩn. Nếu mã vạch dự định để 
quét trên băng tải, cần phải dùng hệ số phóng đại tối thiểu là 150%. 

Mã vạch này được thiết kế để đọc đa hướng. 

Việc cắt bớt (giảm chiều cao mã vạch) sẽ làm mất khả năng đọc đa hướng. Cắt 
bớt chỉ là phương cách cuối cùng khi chỉ đủ diện tích cho một mã vạch đã cắt bớt. 

Có một cách giúp duy trì vùng trống trong một số quá trình in là chèn thêm kí tự 
“nhỏ hơn” (<) hoặc “lớn hơn” (>) phù hợp với cạnh đã biết trong vùng trống. Dấu này 
gọi là “dấu chỉ vùng trống”. 
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5.2.2.   Mã vạch ITF-14 
 

 

                      4.8 mm  10.2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

1

52.400 mm 

Với những công ty muốn in trực tiếp mã vạch trên cac-ton, cụ thể là trên thùng 
hộp gợn sóng, thì mã vạch ITF-14 là phù hợp hơn bởi vì có yêu cầu in không quá 
khắt khe. In trước hoặc in trực tiếp bằng in truyền nhiệt hoặc in phun đều được. 

  Có thể sử dụng mã vạch này để thể hiện GTIN khi không cần cung cấp thông 
tin bổ sung như ngày sử dụng tốt nhất, trọng lượng tịnh hoặc mã số theo xê-ri. Mã 
vạch này được giới thiệu để giúp người sử dụng in mã vạch có thể quét được trực 
tiếp lên bao bì gợn sóng vì chúng lớn hơn mã vạch EAN/UPC và có mẫu mã vạch 
và khoảng trống đơn giản hơn dễ quét để giải mã hơn. 

Phạm vi các cỡ cho phép đối với thùng đựng bên ngoài là từ kích thước X 0,495 
mm đến 1,016 mm (tương đương độ phóng đại 48,7% đến 100%). Cỡ nhỏ nhất chỉ 
có thể được sử dụng trên nhãn, vì thế nếu bao gói gợn sóng được sử dụng thì phải 
dùng cỡ tối thiểu là 62,5%. 

Bất kì cỡ mã vạch nào được sử dụng, độ cao mã vạch phải ít nhất là 32 mm, vì 
điều này sẽ tạo thuận lợi nhiều cho việc quét mã vạch. 

Chú thích: Lược đồ này không dự định làm căn cứ để đo. 

Kích thước dưới đây không bao gồm vạch viền:  

Cỡ tối thiểu (50%): 71,40 mm x 12,70 mm 

Cỡ tối đa (100%): 142,75 mm x 32,00 mm 

Kích thước chuẩn: 142,75 mm x 32,00 mm  

Kích thước X ở cỡ chuẩn: 1,016 mm 

Chú thích: Cỡ tối thiểu đã công bố chỉ dành cho các ứng dụng phân phối bán lẻ nói 
chung. 

Để đảm bảo cho việc đọc có hiệu quả trong mọi môi trường, kể cả việc quét theo 
băng tải, phải in mã vạch ITF-14 gần với độ phóng đại 100%, tối thiểu là 50%. 

 

 

122.428 mm 

41.4 

mm 

32 

mm 

5.72 mm 
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5.2.3.   Mã vạch GS1-128 
 
 
 
 
 
 
 

 

( 01) 93067280205495( 3103) 018750 
 

Mã vạch GS1-128 được giới thiệu để cho phép người sử dụng cung cấp thông 
tin bổ sung về sản phẩm cùng với GTIN phân định nó và vì vậy thường được sử 
dụng cho sản phẩm có vòng đời ngắn hoặc cần theo vết từng sản phẩm một với số 
xê-ri. Mã vạch GS1-128 phải được sử dụng cho thương phẩm có số đo thay đổi cần 
mã hóa GTIN về sản phẩm và số đo của nó, thường là trọng lượng tịnh của thực 
phẩm. 

Mã vạch GS1-128 thường được in theo yêu cầu và được phần lớn người sử 
dụng dùng máy in truyền nhiệt để in, mặc dù có thể sử dụng các kĩ thuật khác. Mã 
vạch GS1-128 giống mã vạch EAN/UPC ở chỗ không thể in chúng trực tiếp lên bao 
gói gợn sóng và phần lớn người sử dụng sẽ in Mã vạch GS1-128 lên nhãn trắng. 

Mã vạch GS1-128 là mã vạch có chiều dài thay đổi, phụ thuộc vào số kí tự được 
mã hóa, loại kí tự được mã hóa và kích thước X (tác động đến cỡ tổng thể của mã 
vạch) đạt được. Đối với một chiều dài dữ liệu cho trước, cỡ của mã vạch thay đổi 
trong các khoảng giới hạn để có thể đạt được chất lượng in bởi những quá trình in 
khác nhau. Mã vạch này được thiết kế để đọc theo hai hướng bởi các máy quét cố 
định hoặc xách tay. 

Căn cứ vào kích thước X tiêu chuẩn (kích thước X: 1 mm), Mã vạch GS1-128 có 
thể được in với các hệ số phóng đại từ 25% đến 100%. Để đảm bảo quét có hiệu 
quả trong mọi môi trường bao gồm cả quét trên băng tải, phải sử dụng hệ số phóng 
đại tối thiểu 50%. 

Phạm vi cỡ cho phép trên thùng đựng bên ngoài tương tự như đối với mã vạch 
ITF-14, vì thế phạm vi kích thước X là từ 0,495 mm đến 1,016 mm (tương đương 
với giải phóng đại từ 48,7% đến 100%) và như đối với mã vạch ITF-14, độ cao của 
vạch phải luôn tối thiểu là 32 mm. 

5.2.4.   Mã vạch GS1 Databar xếp chồng đa hướng (GS1 DataBar Stacked 
Omnidirectional Symbol) 

 Databar GS1 xếp chồng đa hướng là một phiên bản của mã vạch GS1 databa 
đa hướng có chiều cao đầy đủ và chia thành hai hàng, được thiết kế để đọc bằng 
máy quét đa hướng như máy quét khe ở điểm bán lẻ. Đối với sản phẩm không bao 
gói được cân ở điểm bán lẻ, được phép dùng databar xếp chồng đa hướng. 
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(01)00034567890125 

Kích thước X tối thiểu: 0,264 mm (0,0104 ‘ inch) 

Kích thước X tiêu chuẩn: 0,33 mm (0,013 ‘inch) 

Kích thước X tối đa: 0,41 mm (0,016 ‘inch) 

 Chú thích: Kích thước tối thiểu đã công bố chỉ dành cho điểm bán lẻ. 

5.2.5.   Mã vạch GS1 Databar xếp chồng mở rộng (GS1 DataBar Expanded 
Stacked Symbol) 

 

Kích thước X tối thiểu: 0,264 mm (0,0104 ‘ inch) 

Kích thước X tiêu chuẩn: 0,33 mm (0,013 ‘inch) 

Kích thước X tối đa: 0,41 mm (0,016 ‘inch) 

 Chú thích: Kích thước tối thiểu đã công bố chỉ dành cho điểm bán lẻ. 

5.2.6.   GS1 DataMatrix  

 

Đối với các công ty y tế mong muốn in mã vạch trên các sản phẩm y tế đặc thù 
(tức là bán tại hiệu thuốc). Mô tả kĩ thuật về GS1 datamatrix có trong Tài liệu Quy 
định kĩ thuật chung GS1 cung cấp thông tin bổ sung dựa trên Quy định kĩ thuật ISO 
16022, và nó cung cấp trợ giúp sâu hơn để triển khai các ứng dụng cụ thể. 
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 Chú thích: Mã vạch GS1 Datamatrix nêu trên đã được phóng to để cho thấy  
chi tiết. 

Kích thước X tối thiểu: 0,396 mm (0,0156 ‘ inch) 

Kích thước X tiêu chuẩn: 0,495 mm (0,0195 ‘inch) 

Kích thước X tối đa: 0,990 mm (0,0390 ‘inch) 

 Chú thích: Kích thước tối thiểu đã công bố chỉ dành cho điểm bán lẻ. 

5.2.7.   Mã vạch GS1 QR  

 

Đối với các công ty muốn in mã vạch trên bao gói mở rộng (ví dụ URL). 

  Chú thích: Mã vạch GS1 Datamatrix nêu trên đã được phóng to để cho thấy  
chi tiết. 

 Kích thước X tối thiểu: 0,396 mm (0,0156 ‘ inch) 

 Kích thước X tiêu chuẩn: 0,495 mm (0,0195 ‘inch) 

 Kích thước X tối đa: 0,743 mm (0,0293 ‘inch) 

5.3.   Chọn mã vạch 

Việc đánh mã số vật phẩm và áp dụng mã vạch là hai hoạt động tách biệt. Thông 
thường các công ty khác nhau thực hiện chúng tại những nơi riêng biệt. Đơn vị 
nguồn – chủ sở hữu thương hiệu - thường cấp mã số cho vật phẩm và nhà sản xuất 
áp dụng mã trên bao bì. 

Cũng có thể sảy ra trường hợp đánh mã số cho vật phẩm nhưng không áp dụng 
mã vạch. Điều này có thể sảy ra khi gần như không thể áp dụng mã vạch, ví dụ, trên 
mỹ phẩm rất nhỏ, trên đơn vị điện, trên đống cát… Khi đó có thể dùng mã số, ví dụ, 
trong các thông điệp eCom.   

Người dùng phải xem xét các yếu tố sau đây khi chọn các loại mã vạch khác 
nhau: 

 Diện tích có sẵn trên vật phẩm để in mã vạch 

 Loại thông tin sẽ mã hóa; chỉ có GTIN hay là GTIN và các (thuộc tính) thông 
tin bổ sung 

 Môi trường làm việc trong đó mã vạch sẽ được quét; điểm bán lẻ hoặc phân 
phối chung (ví dụ trong nhà kho) 

Các mã số phân định khác nhau của GS1 có thể được thể hiện trong các mã 
vạch đặc thù: 
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Bảng 6-1 Các mã số phân định GS1 được thể hiện trong các mã vạch đặc thù 

Mã số  Có thể được thể hiện bằng mã vạch 

GTIN  EAN-8 

Datamatrix GS1 

GTIN-12  

 

 

 

UPC-E* 

UPC-A 

ITF-14 

GS1-128 

Databar GS1 

Datamatrix GS1 

* Chỉ một số mã số, (xem phần 4, Các sản phẩm nhỏ) 

GTIN-13  

 

 

EAN-13 

ITF-14 

GS1-128 

Databar GS1 

Datamatrix GS1 

GTIN-14  

 

 

ITF-14 

GS1-128 

Databar GS1 

Datamatrix GS1 

 

Một số mã vạch chỉ có thể được dùng để ghi nhãn một số loại vật phẩm, tức là:  

Vật phẩm nhỏ bán lẻ Vật phẩm bán lẻ nói chung Vật phẩm không bán lẻ 

EAN-8 UPC-A ITF-14 

UPC-E EAN-13 GS1-128 

 

Xem chi tiết : 

http://www.gs1.org/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf 

http://www.gs1.org/barcodes 

Hình dưới đây sẽ giúp người dùng chọn lựa các phương án. 

 

 

 

 

 

http://www.gs1.org/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf
http://www.gs1.org/barcodes
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Hình 5-7 Sơ đồ phương  án 

 

Vật phẩm rất 

nhỏ ? 

Quét tại điểm bán 

lẻ nói chung ? 

Quét tại phân 

phối chung ? 

Quét tại điểm 

bán lẻ y tế ? 

Quét tại phân 

phối chung ? 

Đơn vị hậu 

cần ? 

EAN-13 

UPC-A 

Databar 

GS1 

EAN-8 

UPC-E 

GS1-128 

Datamatrix 

GS1 

GS1-128 

EAN-13 

EAN-8 

UPC-A 

UPC-E 

ITF-14 

GS1-128 

GS1 databar 

EAN-13 

EAN-8 

UPC-A 

UPC-E 

ITF-14 

Databar GS1 

GS1-128 

 

Không 

Có Có 

 Không 

Có 

Không 

Có 

Có Có 

Không 

Không 

Không 
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6.   Mã vạch hóa thương phẩm có số đo thay đổi 

Sản phẩm có giá tùy thuộc vào phép đo thường xuyên thay 
đổi có thể được phân định bằng GTIN mã hóa vào GS1 DataBar 
hoặc phải được phân định tuân thủ theo hướng dẫn tại địa 
phương của quốc gia. 

Thuật ngữ “thương phẩm có số đo thay đổi” được dùng để mô tả sản phẩm 
được bán, đặt hàng hoặc sản xuất với số lượng có thể thay đổi liên tục, ví dụ, rau, 
quả, thịt, pho-mat, giây thừng, giây xích, sợi, thảm cuộn… 

6.1.   Thương phẩm số đo thay đổi được quét trong bán lẻ nói chung 
tại POS 

Khác với thương phẩm số đo cố định, thương phẩm số đo thay đổi có một phép 
đo thay đổi liên tục trong khi các đặc tính khác vẫn giữ nguyên. Số đo thay đổi có 
thể là trọng lượng, độ dài, số vật phẩm chứa đựng hoặc thể tích. Nếu GTIN được 
sử dụng để phân định vật phẩm, có thể chọn các loại mã vạch GS1 DataBar 
Expanded và Expanded Stacked cho thương phẩm là thực phẩm tươi sống số đo 
thay đổi. Nếu sử dụng mã số quay vòng hạn chế RCN (Restricted Circulation 
Numbers), lựa chọn vật mang dữ liệu là họ mã vạch EAN/UPC. 

6.2.   Thương phẩm số đo thay đổi bán lẻ 

Trong trường hợp này trọng lượng, số lượng hoặc giá cả phải có ở dạng mã 
vạch để đọc tại quầy tính tiền. Trong mã vạch EAN/UPC, không còn chỗ cho GTIN, 
nên một mã số ngắn hơn phải được dùng để phân định sản phẩm. 

Số đo hoặc giá cả có thể có 4 hoặc 5 chữ số tùy theo đồng tiền sử dụng, và có 
thể gồm một số kiểm định riêng cho giá cả. Cấu trúc cụ thể do tổ chức thành viên 
GS1 quyết định cho lãnh thổ của họ. 

Mã số ngắn có thể được cấp bởi: 

 Nhà bán lẻ (lấy trong quỹ do tổ chức thành viên GS1 đã cấp cho họ) 

 Nhà cung cấp lấy trong phạm vi mã số do tổ chức thành viên GS1 cấp cho họ. 

 Tổ chức thành viên GS1 trong trường hợp mã số quốc gia chung đã được xác 
định cho một loại vật phẩm cụ thể nào đó 

Mã quốc gia GS1 được Tổ chức thành viên lựa chọn trong phạm vi 02 và từ 20 
đến 29. Do mỗi tổ chức thành viên GS1 quy định. 

Giải pháp ghi mã vạch cho các sản phẩm có số đo thay đổi là giải pháp quốc gia. 
Chúng không được dùng trong thương mại qua biên giới. Các công ty xuất khẩu 
phải chấp nhận giải pháp bắt buộc tại quốc gia đến: chi tiết có tại Tổ chức thành 
viên GS1 tương ứng. 

6.3.   Thương phẩm số đo thay đổi không bán lẻ 

Đây là vật phẩm được bán và phân phối giữa các bên thương mại. Ví dụ bao 
gồm: 
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 Vật phẩm được đặt hàng theo lượng lớn (sản phẩm bán theo kilogam như rau và 
hoa quả hoặc theo độ dài như vải hoặc dây cáp) 

 Vật phẩm được bán theo miếng như miếng pho-mat hoặc mình của con vật làm 
thịt 

 Nhóm định trước về thương phẩm tiêu dùng bán lẻ chung có số đo thay đổi, ví 
dụ thùng đựng 10 con gà và thùng đựng 6 miếng pho-mat. 

Mã số phân định GTIN-14 với chỉ số 9 được dùng để phân định thương phẩm số 
đo thay đổi không bán lẻ. Để hoàn chỉnh việc phân định thương phẩm, việc thể hiện 
số đo cụ thể của thương phẩm là bắt buộc. 

Khi một vài thương phẩm số đo thay đổi không bán lẻ có chứa thương phẩm số 
đo thay đổi bán lẻ cụ thể thì mỗi thương phẩm số đo thay đổi không bán lẻ phải 
được cấp một GTIN riêng bắt đầu bằng số 9. Dưới đây là ví dụ về mã số phân định 
đầy đủ ở dạng mã vạch hóa, có cấu hình để đo vật phẩm bằng ki-lô-gam. Với những 
số đo khác, xem danh mục đầy đủ các AI trong phụ lục A4  hoặc tham khảo Tài liệu 
Quy định kĩ thuật chung GS1.  

Hình 6-1 Ví dụ về sử dụng GS1 AI để phân định thương phẩm số đo thay đổi 

AI GTIN AI Số đo 

01 9  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7  N8 N9 N10 N11 N12 C 310X M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Có 2 phương pháp để chuyển thông tin này thành mã vạch. 

 Phương pháp được ưa dùng hơn là dùng mã vạch GS1-128 mã hóa số phân 
định ứng dụng và số đo trong một mã vạch đơn, sử dụng số phân định ứng dụng 
(01) cho GTIN và một trong các AI từ (3100) đến (3169) hoặc AI(8001) cho số đo. 

 Hoặc cũng có thể mã hóa GTIN bằng mã vạch ITF-14 và số đo bằng mã 
vạch GS1-128. 

Số đo luôn được thể hiện bằng 6 chữ số với đơn vị đo do AI xác định. Vị trí của 
điểm thập phân do chữ số cuối cùng của AI ấn định. Giá trị 0 có nghĩa là không có 
điểm thập phân, nếu nó có giá trị 2 nghĩa là có 2 số đứng sau dấu phẩy. 

Ví dụ AI (3103) đứng trước 005250 có nghĩa là 5,25 ki-lô-gam. 

6.3.1   GS1 Databar  

Tổ hợp Databar GS1 và GS1 AI cung cấp một giải pháp toàn cầu tiềm năng cho 
các sản phẩm số đo thay đổi. Việc chấp nhận toàn cầu Databar GS1 đang trong quá 
trình tiến hành và thông tin chi tiết có thể tìm trong: http://www.gs1.org/ barcodes 

7.   Mã vạch hóa thương phẩm trong phân phối (ví dụ các thùng 
đựng)  

Người sử dụng Hệ thống GS1 đã đồng ý rằng các loại thương phẩm khác nhau 
cần phải được phân định riêng biệt từ vật phẩm này với vật phẩm khác để đảm bảo 
mọi hệ thống xử lý tự động đều có thể được thiết kế để xử lý chúng một cách chính 
xác và hiệu quả. 

Thương phẩm là sản phẩm và nhóm sản phẩm định trước có thể được đặt 
hàng, báo giá hoặc định giá tại bất kì điểm nào trong chuỗi cung ứng. Thương phẩm 
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bao gồm các vật phẩm riêng thường được bán tại POS bán lẻ hoặc được quét tại 
điểm sử dụng và các nhóm thương phẩm này được đóng gói cùng nhau để dễ phân 
phối và xử lý. 

Ví dụ về thương phẩm bán lẻ nói chung (tên được nêu trong tài liệu Quy định kĩ 
thuật chung GS1) bao gồm một thanh sô-cô-la và một cái đài đơn. Ví dụ về nhóm 
thương phẩm hoặc thùng đựng bao gồm thùng chứa 12 gói ngũ cốc ăn sáng hoặc 6 
bộ lọc dầu; Thùng thường không được bán tại POS nhưng những vật phẩm trong 
đó sẽ được bán riêng từng cái một cho người tiêu dùng. 

Nhà sản xuất bán vật phẩm của họ theo nhóm thương phẩm hoặc thùng đựng 
cho khách hàng của họ có thể là nhà bán lẻ, và nhà bán lẻ thường bán từng thương 
phẩm cho khách hàng của họ tại POS. Điều quan trọng là phải có khả năng phân 
biệt giữa các vật phẩm đơn và các thùng đựng những vật phẩm này một cách tự 
động để phân định chúng bằng các mã số khác nhau sau đó các mã số này lại được 
thể hiện vào mã vạch cho mục đích quét. 

Ở đây chúng tôi giải thích rõ cách đảm bảo thùng đựng sẽ được cấp các mã số 
phân định khác với thương phẩm tiêu dùng bán lẻ nói chung, cách chọn đúng mã 
vạch để dùng và một số vấn đề chung cần tránh.  

7.1.   (Mã số) phân định 

Thùng có thể được phân định theo các cách khác nhau 

 Bằng cách cấp một GTIN-13 hoặc GTIN-12 riêng biệt. Mã số được sử dụng 
thông dụng nhất là GTIN-13 với độ dài 13 chữ số và được tạo ra như ví dụ sau: 

 

Mã doanh 
nghiệp GS1 

Số tham 
chiếu vật 

phẩm 

Số 
kiểm 
tra 

GTIN-13 Số GTIN có thể tạo ra từ 
mã doanh nghiệp GS1 

95012345 1700 3 9501234517003 10,000 

950987654 123 1 9509876541231 1,000 

9503333333 01 8 9503333333018 100 

Mỗi người sử dụng sẽ cấp số phân định vật phẩm thuộc GTIN hoàn thiện đã 
định theo mã doanh nghiệp GS1 đã được cấp và tính số kiểm tra từ 12 chữ số đứng 
trước. Số kiểm tra được tính từ 12 chữ số đầu tiên và được sử dụng bởi thiết bị quét 
để đảm bảo rằng mã số đó đã được tạo thành một cách chính xác. Trong tài liệu 
Quy định kĩ thuật chung GS1 và trên web site GS1 có sẵn thuật toán modun 10 
được sử dụng để tính số kiểm tra. 

Mặc dù GTIN được tạo thành từ ba thành tố, một GTIN hoàn thiện phải luôn 
được xử lý như một con số và không bao giờ được tách ra thành các phần hợp 
thành chúng.  

 Bằng cách khác: cấp GTIN-14. GTIN-14 kết hợp cùng GTIN để phân định vật 
phẩm đơn như được giải thích dưới đây. Số chỉ số không mang tính hàm ý, mà 
chỉ đơn giản là để tạo ra các mã số khác nhau với các số kiểm tra khác nhau để 
phân định các cấp bao gói khác nhau của cùng một vật phẩm. Số chỉ số từ 1 đến 
8 có thể được sử dụng theo trật tự bất kì và có thể không sử dụng đến một vài 
số. 
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Không được sử dụng GTIN-14 cho thùng đựng cũng là thương phẩm tiêu dùng 
bán lẻ nói chung vì chúng có thể được mã hóa vào vạch quét tại POS. GTIN-14 
chỉ có thể được mã hóa bằng ITF-14 hoặc GS1-128 khi được dùng trên thùng 
đựng. 

Các công ty, đặc biệt là nhà bán lẻ, phải có khả năng ghi lại những GTIN-14 này 
trong cơ sở dữ liệu của họ mặc dù họ quyết định không muốn sử dụng những 
mã số này trên sản phẩm của riêng họ. 
 

Cấu trúc GTIN-14  

Indicator GTIN-13 number for 

the single item less its 

check digit 

Check digit for 

14-digit number 

Complete GTIN-14 

1 950123456700 3 19501234567003 

2 950123456700 0 29501234567000 

3 950123456700 7 39501234567007 

4 950123456700 4 49501234567004 

5 950123456700 1 59501234567001 

6 950123456700 8 69501234567008 

7 950123456700 5 79501234567005 

8 950123456700 2 89501234567002 

GTIN-14 bắt đầu bằng số 9 cũng được tạo ra theo cách tương tự để phân định 
thùng đựng có số đo thay đổi (xem phần 10 về thương phẩm số đo thay đổi). 

7.1.1.   Cấp mã số cho thùng 

Một mã số đơn nhất sẽ được cấp cho mỗi sản phẩm cần phân định đơn nhất cho 
mục đích báo giá, đặt hàng. Bất kì một sản phẩm, một biến thể hay một nhóm mới 
nào cũng phải được cấp một mã số mới. Ví dụ, một sản phẩm có ba cỡ và bảy màu 
khác nhau và có sẵn từng cái một, trong thùng 12 cái và trong hộp 24 cái sẽ cần 63 
GTIN khác nhau để phân định đơn nhất từng kết hợp. Nếu sản phẩm có thay đổi 
quan trọng đối với người tiêu dùng hay khách hàng cuối cùng thì phải cấp một mã 
số mới. Nếu GTIN trên vật phẩm riêng thay đổi thì mọi GTIN được sử dụng để phân 
định tất cả các cấp bao gói khác nhau cũng sẽ cần phải thay đổi.  

Nguyên tắc cơ bản để tạo ra các mã số mới là: 
Cần thiết Không cần thiết 

 Sản phẩm mới X Thay đổi nhỏ về mô tả hay thành phần 
 Biến thể sản phẩm mới X Thay đổi nhỏ về trọng lượng không công bố 
 Thay đổi tên X Phục vụ các cuộc cạnh tranh 
 Thay đổi chính mô tả sản phẩm  X Giảm tiền lần mua tiếp theo 
 Thay đổi nội dung đã công bố X Phục vụ “Gửi cho”  
 Loại bao gói mới X Thay đổi nhãn hoặc đồ họa bao gói  
 Thay đổi trọng lượng hay thể tích đã công bố   
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 Gắn thêm quà tặng miễn phí  
 Thay đổi giá  

 

Các dấu ngoặc đơn phải ôm lấy các số phân định ứng dụng trong phẩn diễn giải 
người đọc nhưng không được mã hóa vào vật mang dữ liệu GS1 AIDC. Quy tắc cấp 
GTIN của GS1 có sẵn tại http://www.gs1.org/1/gtinrules sẽ cung cấp đầy đủ thông 
tin chi tiết về các yêu cầu chung.  

7.1.2.   Cấu hình bao gói: 

Một bao gói/ công-ten-nơ thương phẩm có thể được chứa trong một bao gói/ công-
ten-nơ khác. Mỗi cấp thương phẩm phải có GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 hoặc GTIN-
14 của riêng nó tùy thuộc chính vào việc liệu thương phẩm có phải là vật phẩm bán 
lẻ hay không. Công ty phải cân nhắc các kênh mà theo đó sản phẩm sẽ được bán 
và yêu cầu là gì. Cây quyết định sau có thể trợ giúp.  

 

Hình 7-1   Cây quyết định đơn giản để chọn loại GTIN 

 

 

 

 

 

Vật phẩm rất 

nhỏ ? 

Quét tại điểm bán 

lẻ nói chung? 

Quét tại điểm 

bán lẻ y tế ? 

GTIN-12 

GTIN-13 

GTIN-8 

GTIN-12 

GTIN-13 

GTIN-8 

GTIN-12 

GTIN-13 

GTIN-14 

GTIN-12 

GTIN-13 

GTIN-14 

 

Không 

Có Có 

 Không 

Có 

Không 

http://www.gs1.org/1/gtinrules
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Hình 7-2   Ví dụ về việc cấp mã GTIN 

     

GTIN-13: 5412345000013  GTIN-13: 5412345000433 

    

GTIN-13: 5412345000693  GTIN-13: 5412345000259 

 

7.2.   Hướng dẫn đặt mã vạch trên thùng đựng 

Yêu cầu tối thiểu là phải đặt ít nhất một mã vạch lên mỗi thương phẩm hoặc đơn vị 
logistic. Thực tiễn tốt nhất là gắn hai nhãn lên hai mặt liền kề của vật phẩm để giao 
nhận vận chuyển. 

7.2.1.   Trên thùng giấy và thùng đựng bên ngoài 

Cạnh dưới của vạch phải được đặt cách đáy tự nhiên của vật phẩm 32mm. Mã vạch 
bao gồm vùng trống, phải cách rìa thẳng đứng ít nhất 19 mm. Khi sử dụng mã vạch 
ITF-14, rìa ngoài của vạch chắn trái hoặc phải của mã vạch phải cách rìa thằng 
đứng của vật phẩm ít nhất 19 mm. 

Hình 7-3  Mã vạch trên thùng giấy và thùng đựng bên ngoài 
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7.2.2.   Trên khay sâu và trên thùng 

Nếu độ cao của thùng hoặc khay nhỏ hơn 50 mm và không thể in mã vạch đầy đủ 
với phần diễn giải người đọc phía dưới vạch, hoặc nếu kết cấu của đơn vị không 
cho phép in mã vạch với độ cao đầy đủ thì phải cân nhắc những trường hợp sau 
theo trật tự ưu tiên: 

1.   Đặt phần diễn giải người đọc ngay cạnh (tất nhiên có liên quan với) mã vạch, 
phía ngoài vùng trống bắt buộc. 

Hình 7-4   Mã vạch trên khay sâu hoặc thùng 

 

2. Khi độ cao đơn vị nhỏ hơn 32mm thì mã vạch có thể được đặt trên đỉnh bao gói. 
Mã vạch phải được đặt với các vạch thẳng góc với mặt ngắn nhất, không gần 
bất kì rìa nào quá 19 mm (0.75 inch)  

7.3.   Các vấn đề cần tránh 

7.3.1.   Cùng một GTIN trên hai vật phẩm khác nhau 

Khi sử dụng mã vạch ITF-14 hoặc GS1-128 trên thùng đựng, việc đặt số 0 trước 
GTIN-13 của vật phẩm đơn đã biết và mã hóa mã số này vào một trong hai loại mã 
vạch nêu trên là không phù hợp. Tất cả các số 0 ở đầu GTIN chỉ có tác dụng như kí 
tự chèn và không làm thay đổi GTIN. 

Nếu GTIN-13 được mã hóa vào mã vạch ITF-14 hoặc GS1-128 để phân định thùng 
thì mã này phải là các mã GTIN-13 khác nhau sau đó được thêm số 0 ở đầu để cho 
phép mã hóa vào một trong hai loại mã vạch nêu trên. 

7.3.2.   Hai GTIN trên một vật phẩm  

Nếu sản phẩm có thể được bán tại POS cũng như được quét tại nhà kho hoặc nơi 
nhập hàng vào thì mã vạch EAN/UPC với cỡ tối thiểu 150% (tương đương với kích 
thước X 0.495 mm) là phù hợp. Nếu có bất kì mã vạch bổ sung nào được cung cấp 
thì mã vạch đó phải thể hiện cùng một GTIN vì sản phẩm vẫn vậy. 

Đây là hai ví dụ về việc gán mã sai cho đơn vị. Thực tế đó sẽ gây nhầm lẫn cho tất 
cả các công ty xử lý vật phẩm này. 

Hình 7-5 
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Hình 7-5 chỉ ra mã số GTIN trong mã vạch EAN-13 và ở ngay dưới một GTIN khác 
trong mã vạch ITF-14. 

7.3.3.   Sử dụng AI (02) và (37) không cùng SSCC 

Người sử dụng Hệ thống GS1 đã quyết định rằng nhóm thương phẩm đã định 
(thùng) phải được cấp mã GTIN riêng của chúng và rằng không ai được sử dụng 
tiêu chuẩn về số phân định ứng dụng GS1 để đếm dần lên số lượng vật phẩm đơn 
được chứa trong phạm vi một thùng. 

Điều này là do sản phẩm có thể được bán trong thùng chứa 6, 12 hoặc 24 vật phẩm 
và những thùng này sẽ có kích thước và giá khác nhau. Nếu khách hàng yêu cầu 48 
vật phẩm riêng, người cung cấp làm sao biết được khách hàng kì vọng 8 hộp chứa 
6 vật phẩm, 4 hộp chứa 12 vật phẩm hoặc hai hộp chứa 24 vật phẩm? Nhà cung 
cấp không bao giờ bán các vật phẩm đơn vì thế điều quan trọng là cấp cho mọi 
thùng đã định một mã GTIN riêng của nó. Người sử dụng chỉ có thể đếm dần lên số 
lượng vật phẩm chứa trong đơn vị logistic. Mỗi đơn vị logistic không thường xuyên 
được coi là thương phẩm nhưng có số phân định riêng đó là mã công-ten-nơ vận 
chuyển theo xê-ri SSCC. 

Chỉ khi SSCC được cung cấp có sử dụng AI (00) thì nhà cung cấp mới có thể chọn 
để mô tả và đếm số vật phẩm bên trong bằng cách sử dụng AI (02) và AI (37). 

Hình 7-6 

 

 

Hình 7-6 chỉ ra việc sử dụng AI (02) không cùng SSCC. Bên cạnh đó nhãn này còn 
có vùng trống bên trái không phù hợp. 

7.3.4.   Chất lượng in kém 

Phải kiểm tra xác nhận tất cả mã vạch in lên nhãn hoặc bao bì để đảm bảo quét 
được. Điều này đặc biệt quan trọng khi mã vạch được in theo yêu cầu vì quá trình in 
ngày càng đa dạng và cần được kiểm tra thường xuyên hơn. 

Dưới đây là một vài quy tắc cơ bản cần tuân thủ: 
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 Đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ in bảo hành chất lượng tối thiểu của mã vạch đã 
in bằng việc sử dụng máy kiểm tra xác nhận phù hợp với ISO/IEC 

 Không in mã vạch EAN/UPC và GS1-128 trực tiếp lên bìa nâu 

 Đảm bảo mã vạch đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về cỡ 

 Nếu sử dụng thiết bị in theo yêu cầu, hãy cân nhắc việc sử dụng máy quét trực 
tuyến để kiểm tra sự hiện diện của mã vạch cũng như việc sử dụng máy kiểm tra 
xác nhận để xác nhận chất lượng kì vọng từ quá trình in đặc thù. 

8.   Mã vạch hóa và phân định các đơn vị logistic 

Đơn vị logistic là vật phẩm tổ hợp bất kì được lập ra để vận chuyển hoặc lưu kho 
cần được quản lý trong suốt chuỗi cung ứng. Việc theo dõi và truy nguyên các đơn 
vị logistic trong chuỗi cung ứng là ứng dụng chủ yếu của hệ thống GS1. Cho mục 
đích này, người ta sử dụng một mã số phân định tiêu chuẩn gọi là SSCC để phân 
định các đơn vị logistic. 

Mã số này là đơn nhất đối với mỗi đơn vị logistic riêng biệt, và về nguyên tắc, 
thỏa mãn tất cả các ứng dụng logistic. Nếu ngoài chức năng là đơn vị logistic, vật 
phẩm còn được chủ thương hiệu coi như là thương phẩm thì nó có thể được phân 
định thêm bằng GTIN. Sự kết hợp giữa GTIN và số xê-ri không được thay thế SSCC 
làm số phân định đơn vị logistic. 

Nếu các đối tác thương mại, bao gồm nhà vận chuyển và các bên thứ ba, tất cả 
cùng đọc các SSCC, trao đổi các thông điệp eCom giữa họ thì sẽ cho một mô tả đầy 
đủ về các đơn vị logistic và sẽ có tệp dữ liệu trực tuyến liên quan khi đọc các SSCC 
để truy nhập các mô tả này, như vậy không cần các thông tin nào khác ngoài SSCC. 
Nhưng tất cả những điều kiện này vẫn còn hiếm khi đạt được, và người ta nhận ra 
rằng một vài thuộc tính phụ thêm vào SSCC ở dạng mã vạch trên các đơn vị logistic 
cũng là hữu ích. 

Bởi vì mỗi đơn vị logistic phải được cấp một SSCC đơn nhất, nên việc in trước 
mã vạch chứa SSCC trên bao bì của đơn vị logistic là không thực tế. Cần phải làm 
ra một nhãn, nó sẽ được gắn vào đơn vị logistic tại thời điểm tạo ra đơn vị này.  

Hơn nữa, đơn vị logistic cũng có thể là đơn vị thương mại và vì vậy nó cũng là 
đối tượng của quy định kĩ thuật chung GS1 cho các “thương phẩm”. Nếu xảy ra 
trường hợp này thì cần tạo ra một nhãn đơn chứa tất cả thông tin cần thiết đã mã 
vạch hóa. 

Văn phòng GS1 toàn cầu cùng đại diện các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, nhà vận 
chuyển và các tổ chức thành viên GS1 đã xây dựng một tiêu chuẩn tự nguyện để áp 
dụng nhãn mã vạch: Nhãn logistic GS1. SSCC và ứng dụng của nó trên các đơn vị 
logistic là yếu tố quan trọng nhất của nhãn logistic GS1. 

8.1.   SSCC 

SSCC phân định tất cả các đơn vị logistic, không kể chúng là đồng nhất hay hỗn 
hợp.  

Một công ty muốn phân biệt các xưởng sản xuất của mình bằng SSCC có thể 
làm việc này bằng cách cấp một nhóm các SSCC cho mỗi phân xưởng sản xuất. 
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SSCC này được công bố trên thông báo gửi hàng hoặc thông báo giao hàng và 
trên tất cả các thông điệp vận tải. 

Hình 8.1   Cấu trúc dữ liệu của SSCC 

Số phân 
định ứng 
dụng 

 

SSCC 

 Số 
mở 
rộng 

 

   Mã doanh nghiệp GS1                  Số tham chiếusê-ri 

Số 
kiểm tra 

00 N1  N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17  N18 

 Số mở rộng được dùng để tăng dung lượng của SSCC. Nó được ấn định bởi 
công ty cấp SSCC. 

Mã doanh nghiệp GS1 được cấp bởi tổ chức thành viên GS1 cho người dùng 
hệ thống, thông thường là các công ty lập đơn vị logistic. Điều đó làm cho mã số này 
trở nên đơn nhất toàn cầu nhưng không phân định xuất xứ của đơn vị logistic. 

Số tham chiếu sê-ri là số sê-ri mà công ty đã được cấp Mã doanh nghiệp GS1 
chọn để hoàn chỉnh chuỗi số từ N2 đến N17. Cách đơn giản nhất để cấp số tham 
chiếu vật phẩm này là theo thứ tự, nghĩa là 000, 001, 002, 003, …Mỗi tổ chức thành 
viên sẽ tự quy định cấu trúc địa phương của Mã doanh nghiệp GS1 và số tham 
chiếu vật phẩm.   

8.2.   Nhãn logistic 

8.2.1.   Thể hiện thông tin 

Thông tin thể hiện trên nhãn logistic có hai dạng cơ bản:  

1) Thông tin dành cho người đọc: bao gồm diễn giải dành cho người đọc (Human 
Readable Interpretation – HRI), văn bản không dành cho người đọc (Non-HRI Text) 
và đồ họa,  

2) Thông tin được thiết kế dành cho máy thu nhận dữ liệu: mã vạch. Mã vạch là kí 
hiệu máy có thể đọc, là phương pháp hiệu quả và an toàn để truyền tải dữ liệu đã 
được sắp xếp, trong khi HRI, Non-HRI Text và đồ họa cho phép con người truy cập 
cùng lúc thông tin cơ bản tại bất kì điểm nào trong chuỗi cung ứng. Cả hai phương 
pháp thể hiện thông tin này đều làm tăng giá trị cho nhãn logistic và thông thường 
cùng tồn tại trên một nhãn.  

Chú thích: HRI và Non-HRI Text 

Vì mục đích diễn giải hướng dẫn này, có hai loại văn bản xuất hiện trên nhãn: 

- HRI là thông tin phía dưới hoặc bên cạnh mã vạch được mã hóa vào vạch và 
thể hiện cùng kí tự như được mã vào vạch 

- Non-HRI Text là tất cả văn bản khác trên nhãn 

8.2.2.   Việc hình thành các khối 

Trên nhãn hậu cần GS1, các loại dữ liệu truyền thông được phân biệt để tạo thuận  
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lợi cho máy móc và con người diễn giải. Vì mục đích này, dữ liệu có thể được thể 
hiện trong ba phần sau: 

1) Phần “Định dạng tự do” có thể chứa Non-HRI Text và đồ họa 

2) Phần “Non-HRI Text bao gồm các tiêu đề dữ liệu” chứa Non-HRI Text phản 
ánh thông tin được thể hiện trong mã vạch sử dụng các tiêu đề dữ liệu hơn là 
các AI, và thông tin bổ sung tùy ý không được thể hiện trong mã vạch 
(thường bao gồm các tiêu đề dữ liệu) 

3) Phần “Mã vạch và HRI” chứa mã vạch bao gồm HRI. 

8.2.3.   Các phần  

Thông tin được đưa vào trên nhãn có thể trở nên sẵn có tại những giai đoạn 
riêng mặc dù một số thông tin có thể cần để thay thế suốt vòng đời của đơn vị 
logistic. Việc chia nhãn thành các phần khác nhau là một cách để giải quyết vấn đề 
này. 

Mỗi phần là một nhóm lô-gich các thông tin đã biết một cách khái quát tại một 
thời điểm cụ thể. Trên nhãn có thể có ba phần, mỗi phần thể hiện một nhóm thông 
tin. Nói chung, thứ tự của các phần từ trên xuống dưới là: nhà vận chuyển, khách 
hàng, và nhà cung cấp. Tuy nhiên thứ tự trên/dưới có thể khác nhau tùy thuộc vào 
cỡ của đơn vị logistic và quá trình kinh doanh. 

 

Phần nhà cung cấp  

Thông tin chứa trong phần này thường được nhà cung cấp biết khái quát tại thời 
điểm đóng gói. SSCC bắt buộc dùng ở đây làm số phân định đơn vị, cùng GTIN nếu 
có. 

Thông tin khác có thể được nhà cung cấp quan tâm nhưng cũng có thể có ích 
cho khách hàng và nhà vận chuyển có thể được áp dụng. Những thông tin này gồm 
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thông tin liên quan đến sản phẩm, ví dụ, biến thể của sản phẩm, các thời hạn về sản 
xuất, đóng gói, thời hạn hiệu lực, hạn dùng tốt nhất; số sê-ri, số lô, số lô. 

Phần khách hàng 

Thông tin chứa trong phần này thường được biết tại thời điểm đặt hàng và nhà 
cung cấp xử lý đơn hàng. Thông tin điển hình gồm địa điểm chuyển hàng tới, mã số 
đơn đặt hàng, thông tin lộ trình khách hàng quy định và thông tin về quá trình xử lý. 
Nếu một vài đơn vị logistic được tập hợp để vận chuyển theo một giấy báo chuyển 
hàng hoặc hóa đơn chất hàng (BOL – Billo of Lading) đến một khách hàng cụ thể thì 
có thể áp dụng mã GSIN, AI (402) trong phần này. 

Phần nhà vận chuyển 

Thông tin chứa trong phần này thường được biết tại thời điểm gửi hàng và điển 
hình là liên quan đến vận tải. Thông tin điển hình là mã bưu chính chuyển hàng tới, 
AI (420), GINC, AI (401) và thông tin lộ trình nhà vận chuyển quy định và thông tin 
về quá trình xử lý. 

 

Trên nhãn và trong phạm vi các phần của nhãn, những phần này thường được 
đặt từ trên xuống: Phần định dạng tự do (trên cùng), Non-HRI Text bao gồm các tiêu 
đề dữ liệu (ở giữa), mã vạch và HRI (phần dưới cùng). Nếu khoảng trống cho phép 
và việc in mã vạch phù hợp với quy định kĩ thuật về cỡ, hai phần phía dưới có thể 
được đặt cạnh nhau. 

 

 
Phần định dạng tự do 
 
 
 
 
 
 
Phần Non-HRI text với 
các tiêu đề dữ liệu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mã vạch và HRI 
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8.3.   Hướng dẫn đặt mã vạch trên pallet logistic 

Đối với pallet, nhãn phải đặt sao cho tất cả mã vạch có độ cao tối thiểu từ 400mm 
đến 800 mm từ nền đáy của đơn vị và không gần rìa quá 50 mm theo chiều thẳng 
đứng. 

Hình 8-2  Mã vạch trên pallet 

 

 

 

9.   Phân định và mã vạch hóa địa điểm  

Mã số toàn cầu phân định địa điểm (GLN) tạo khả năng phân định đơn nhất và 
rành mạch các địa điểm tự nhiên và thực thể pháp lý. 

Một mối quan hệ thương mại có thể liên quan đến vài công ty; nhà cung cấp, 
khách hàng và có thể cả nhà cung cấp dịch vụ hậu cần. Trong mỗi công ty, một số 
bộ phận có thể liên quan. 

Các đối tác thương mại cần phải phân định trong các file dữ liệu riêng của họ, tất 
cả địa điểm liên quan tới mối quan hệ này. GLN dùng cấu trúc dữ liệu tương tự như 
cấu trúc dữ liệu GTIN-13 và mã số này không mang tính hàm ý. Các chữ số giống 
nhau có thể được dùng cho GTIN-13 và GLN. Không nảy sinh hiểu lầm vì các ứng 
dụng hoàn toàn tách biệt. 

Hình 9-1 Cấu trúc dữ liệu GLN 

Mã doanh nghiệp GS1                          Số tham chiếuđịa điểm 

 

Số kiểm tra 

N1   N2   N3   N4   N5   N6   N7   N8   N9   N10   N11   N12 N13 

Mỗi công ty hoặc tổ chức sở hữu Mã doanh nghiệp GS1 có thể cấp Mã số toàn 
cầu phân định địa điểm cho các địa điểm của riêng mình. Mỗi địa điểm khác nhau 
cần phân biệt phải được cấp một mã số riêng. 

h < 800 mm 
 
 
 
 
 

h > 400 mm 

x              x > 50 mm                 x 
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Quan trọng: Ở một số quốc gia, mã số GTIN và GLN được cấp từ những “kho” số 
khác nhau tách biệt – các mã số khác nhau cho mỗi loại. Vì vậy, để tránh hiểu lầm 
và xung đột mã số, khuyến nghị luôn tham khảo tổ chức thành viên GS1 sở tại trước 
khi cấp GLN. 

Trách nhiệm của công ty sử dụng GLN là phải thông báo cho các đối tác kinh 
doanh tất cả mã số đã phát hành cùng với thông tin chi tiết tương ứng. 

Có thể sử dụng GLN theo rất nhiều cách. Ví dụ trong liên lạc eCom, GLN có thể 
được dùng để phân định tất cả các địa điểm tự nhiên liên quan và trong dạng mã 
vạch với các số phân định ứng dụng AI đã được xác định cho GLN: 

 “Giao hàng tới” địa điểm AI (410) 

 “Gửi hóa đơn tới” địa điểm AI (411) 

 “Mua hàng từ” địa điểm AI (412) 

 “Chuyển tới – Giao tới – Giao qua” địa điểm AI (413) 

 Địa điểm tự nhiên AI (414) 

 Mã số địa điểm của bên phát hành hóa đơn AI (415) 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo www.gs1.org.glnrules. 

 

10.   Các ứng dụng mã vạch đặc biệt 

10.1.   Ấn phẩm nhiều kỳ, sách và tờ nhạc in 

Các xuất bản phẩm (báo, tạp chí và sách) yêu cầu xem xét đặc biệt vì những 
yếu tố sau: 

 Giải pháp cho xuất bản phẩm phải giải quyết được yêu cầu xử lý quá trình trả 
lại (phân loại và đếm) cho nhà bán xỉ và nhà xuất bản. Điều này dẫn tới việc đọc mã 
số phụ không cần thiết đối với việc phân định vật phẩm. 

 Các hệ thống quốc tế ISSN, ISBN và ISMN đã xử lý việc mã số hóa tương 
ứng các vật phẩm là xuất bản phẩm, sách, và tờ nhạc in. 

 10.1.1.   Xuất bản phẩm nhiều kỳ 

Khi phân định xuất bản phẩm nhiều kì (ví dụ báo, tạp chí, báo cáo hàng năm,…) 
công ty có thể phân định chúng theo cách giống hệt như đối với bất kì một thương 
phẩm bán lẻ nào khác (xem Phần 3, Phân định thương phẩm). Tuy nhiên, Mã quốc 
gia GS1 977 đã được cấp cho Trung tâm quốc tế về Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho 
xuất bản phẩm nhiều kì (hệ thống mã số ISSN). ISSN (http://www.issn.org/) sử dụng 
tiếp đầu tố này cấp mã số phân định cho xuất bản phẩm nhiều kì. Mã số này có cấu 
trúc điển hình như sau: 

Hình 10-1 Mã số ISSN được mã hóa vào cấu trúc GTIN-13 

Mã quốc gia GS1 ISSN (không có số kiểm tra) Biến thể Số kiểm tra 

http://www.gs1.org.glnrules/
http://www.issn.org/
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977 N4   N5   N6   N7   N8   N9   N10 N11  N12 N13 

   Số biến thể N11và N12 có thể được dùng để thể hiện các biến thể của cùng một 
tên xuất bản phẩm với giá khác nhau hoặc để phân định các số khác nhau của xuất 
bản phẩm hàng ngày trong phạm vi một tuần lễ. Tiêu đề bình thường có giá trị 00. 

Phải ghi nhãn Xuất bản phẩm nhiều kì với các mã vạch EAN-13, UPC-A hoặc 
UPC-E phù hợp với quy định kĩ thuật chất lượng in cho tất cả các mã vạch của hệ 
thống GS1. Mã vạch EAN/UPC 2 hoặc 5 số phụ là các lựa chọn được dùng cùng với 
mã vạch EAN/UPC ở trên và văn phòng toàn cầu GS1 khuyến nghị dùng các số 
dưới đây với vai trò 2 số phụ: 

 Hàng ngày (hoặc ấn phẩm chung vài kì trong một tuần): Xuất bản phẩm mỗi 
ngày trong tuần được xem là một thương phẩm riêng rẽ, phải được phân định bằng 
một mã số phân định riêng thể hiện bằng mã vạch EAN-13, UPC-A hoặc UPC-E. Số 
sê-ri hai chữ số chỉ được dùng để thể hiện tuần áp dụng cùng GTIN-13 hoặc GTIN-
12 được thiết lập cho các ngày trong năm. 

 Hằng tuần: Số của tuần (01 – 53) 

 Hai tuần: Số của tuần đầu của kì tương ứng (01 – 53) 

 Hằng tháng: Số của tháng (01 – 12) 

 Hai tháng: Số của tháng đầu của kì tương ứng (01 – 12) 

 Quý: Số của tháng đầu tiên của kì tương ứng (01 – 12) 

 Mùa: Chữ số đầu tiên = chữ số cuối cùng của năm, chữ số thứ hai = 1 mùa 
xuân, 2 mùa hè, 3 mùa thu, 4 mùa đông. 

 Năm 2 số:  Chữ số đầu tiên = chữ số cuối cùng của năm, chữ số thứ hai = số 
của mùa đầu tiên của kì tương ứng. 

 Hằng năm: Chữ số đầu tiên = chữ số cuối cùng của năm, số thứ hai = 5 

 Khoảng đặc biệt: đánh số liên tục từ 01 đến 99 

Mã vạch phụ thêm hai chữ số phải được đặt bên phải mã vạch chính và song 
song với nó. Mã vạch phụ phải phù hợp với quy định kĩ thuật chất lượng in cho tất 
cả các loại mã vạch của hệ thống GS1. Ví dụ, kích thước X áp dụng cho mã vạch 
chính cũng phải được áp dụng cho mã vạch phụ. 

10.1.2.   Sách 

Khi phân định sách và sách bìa mềm, công ty có thể phân định chúng theo cách 
giống hệt như đối với bất kì một thương phẩm bán lẻ nào khác (xem Phần 3, Phân 
định thương phẩm). Tuy nhiên, lựa chọn được khuyến nghị là sử dụng mã số tiêu 
chuẩn quốc tế cho sách (hệ thống ISBN). Mã quốc gia GS1 978 và 979 đã được cấp 
cho ISBN (http://www.isbn-international.org/), đơn vị sẽ cấp số phân định từ tiếp đầu 
tố “cho sách” này. 

Sách và sách bìa mềm phải ghi nhãn với các mã vạch EAN-13, UPC-A hoặc 
UPC-E, phù hợp với quy định kĩ thuật chất lượng in cho tất cả các mã vạch của hệ 
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thống GS1. Mã vạch EAN/UPC 2 hoặc 5 số phụ là các lựa chọn được dùng cùng với 
mã vạch EAN/UPC ở trên. 

10.2.   Mã số nội bộ của công ty trong cửa hàng hoặc nhà kho 

Công ty có thể cần đánh mã số các vật phẩm để dùng riêng nội bộ của mình. Họ 
có thể làm việc này bằng cách dùng mã số GTIN-13 với các tiếp đầu tố đã được MO 
dành riêng cho mục đích này trong phạm vi: 02, 04, hoặc 20 đến 29. Mã số này 
không được dùng bên ngoài công ty đã cấp chúng và chỉ có thể dùng quét trong nội 
bộ. Nó không được dùng trong eCom bởi vì chúng không được cấp một cách đơn 
nhất cho nhà cung cấp. Việc dùng mã số nội bộ có thể gây ra hiểu lầm ngay cả khi 
có sự sáp nhập giữa các công ty. 

10.3.   Mã số vé phiếu 

Phân định vé phiếu được tổ chức ở phạm vi quốc gia do vậy các mã số này 
không thể dùng rộng rãi toàn cầu. Mỗi MO quyết định cấu trúc này. Mã số vé phiếu 
toàn cầu cho phép phân định đơn nhất toàn cầu chỉ đối với vé phiếu số với mã số 
tùy chọn theo xe-ri 

Các vé phiếu được đánh số bằng cách dùng mã số GTIN-13 bắt đầu bằng tiếp 
đầu tố 99. Đối với mã vạch UPC, GS1 US đã cấp tiếp đầu tố 02 cho vé phiếu (vì 
U.P.C chỉ mã hóa 12 chữ số nên số 0 trong 02 sẽ không được mã hóa). Các tiếp 
đầu tố 981, 982 và 983 đã được phát hành cho vé phiếu ở một số nước khu vực 
đồng tiền chung (ví dụ như euro). Vé phiếu dạng số được phân định bằng mã số vé 
phiếu toàn cầu. Chúng mang AI (255) sẽ được mỗi tổ chức thành viên GS1 viết. Có 
nhiều giải pháp quốc gia khác nhau để phân định vé phiếu, theo cùng cách tương tự 
với việc có nhiều giải pháp quốc gia cho vật phẩm số đo thay đổi. 

Phương pháp chính xác được sử dụng để cấp mã số vé phiếu toàn cầu (GCN – 
Global Coupon Number) là tùy vào tổ chức phát hành. Tuy nhiên, GCN phải giữ tính 
đơn nhất trong giai đoạn vượt ngoài vòng đời bản báo cáo liên quan đến vé phiếu. 

10.4.   Các giải pháp đặc biệt khác 

Do mỗi tổ chức thành viên viết: Có các giải pháp địa phương cho các lĩnh vực áp 
dụng khác, ví dụ để phân định phiếu trả tiền, sản phẩm dược… Mỗi tổ chức thành 
viên đã xây dựng các giải pháp địa phương như vậy phải trình bày chúng ở mức độ 
chi tiết cần thiết. 

 

11.   Trao đổi dữ liệu điện tử GS1 

Hàng ngày, công việc kinh doanh làm phát sinh và xử lý một khối lượng khổng lồ 
tài liệu giấy tờ. Các tài liệu này trải rộng từ đơn hàng và hóa đơn đến ca-ta-log sản 
phẩm và báo cáo bán hàng, cung cấp thông tin sống còn trước, đi cùng hoặc theo 
sau đó là hàng hóa hữu hình trong giao dịch thương mại. 

eCom cung cấp cho đối tác thương mại một công cụ kinh doanh hiệu quả để 
chuyển giao tự động dữ liệu thương mại từ một ứng dụng máy tính trực tiếp tới một 
ứng dụng khác. Trong eCom, tất cả các tài liệu kinh doanh trước đây được gửi đi 
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bằng giấy tờ giữa các công ty đã được thay thế bằng các thông điệp phù hợp với 
việc trao đổi bằng phương tiện điện tử giữa các ứng dụng máy tính. 

Chú thích: eCom là chuyển giao dữ liệu có cấu trúc bằng các tiêu chuẩn thông điệp 
đã thỏa thuận từ một ứng dụng máy tính tới một ứng dụng khác bằng các công cụ 
điện tử và với sự can thiệp tối thiểu của con người. 

Trao đổi này đề cập đến các giao dịch thương mại, và các vấn đề tài chính, hậu 
cần và thương mại liên quan. Đối với mỗi tổ chức, việc áp dụng eCom hiệu quả sẽ 
là một đề án đa-kỷ luật yêu cầu sự cam kết ở mức cao không chỉ từ cấp lãnh đạo 
mà còn từ đội ngũ đông đảo các nhà quản lý chức năng chịu trách nhiệm về các lĩnh 
vực hoạt động khác nhau. Các chính sách và thủ tục tổ hợp phải được xem xét. Các 
thủ tục chức năng hiện thời có thể cần phải soát xét và các mối quan hệ kinh doanh 
mới có thể được thiết lập và quản lý. Trung tâm của hệ thống là sử dụng và chia sẻ 
thông tin tốt hơn, cả trong nội bộ và giữa các đối tác thương mại, do đó sự phụ 
thuộc lẫn nhau có thể được thông báo thường xuyên hơn và tin cậy hơn. 

Có hai lĩnh vực chính trong đó eCom được tiêu chuẩn hóa trong hệ thống GS1: 
EANCOM® và XML. EANCOM® là hướng dẫn áp dụng chi tiết thông điệp tiêu chuẩn 
UN/EDIFACT. Nó bao gồm các thông điệp kinh doanh với định nghĩa và giải thích rõ 
ràng về việc sử dụng tất cả các trường dữ liệu như thế nào. Điều này cho phép các 
đối tác thương mại trao đổi các tài liệu thương mại theo cách đơn giản, chính xác và 
ít chi phí nhất. 

Có nhiều loại thông điệp để đáp ứng tất cả các yêu cầu kinh doanh tại những giai 
đoạn khác nhau của quan hệ thương mại: 

 Thông điệp dữ liệu chủ mô tả các đối tác và sản phẩm liên quan. 

 Giao dịch thương mại bắt đầu với đơn hàng và kết thúc với gói tin thông báo ghi 
nợ hoặc tín dụng, theo sau chuỗi nối tiếp lô-gic của chu kì thương mại. 

 Báo cáo và thông điệp về việc lập kế hoạch được dùng để thông báo cho đối tác 
thương mại về hoạt động thương mại hoặc kế hoạch cho các yêu cầu trong 
tương lai, do đó cho phép tinh giản chuỗi cung ứng. 

 Thông điệp chung được dùng để gửi ứng dụng chung hỗ trợ thông tin tới một 
hoặc nhiều địa chỉ. 

EANCOM® không chỉ là một bộ thông điệp tiêu chuẩn, nó còn là cơ sở để sử 
dụng các mã số quốc tế GS1 hơn là các mã số được thỏa thuận song phương giữa 
hai đối tác thương mại. Việc sử dụng khóa phân định GS1 sẽ làm đơn giản một 
cách tự nhiên các ứng dụng với các đối tác thương mại tương lai. 

GTIN được mô tả trong tài liệu này để phân định thương phẩm chỉ là một hệ 
thống mã số đa ngành và quốc tế cung cấp mã số phân định đơn nhất và rõ ràng 
cho từng vật phẩm và các biến thể của nó, bất kể vị trí xuất xứ và đích tới của 
thương phẩm. Việc GTIN được dùng trong thông điệp EANCOM® là rất quan trọng 
trong môi trường mở. Công ty không phải duy trì một bộ tham chiếu phức tạp các 
mã số nội bộ của các đối tác thương mại. 

GLN (Global Location Number- Mã số toàn cầu phân định địa điểm) cung cấp 
công cụ hiệu quả nhất để liên lạc địa điểm hoặc phân định công ty. Bên cạnh việc 
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được dùng trong thông điệp EANCOM® GLN còn có thể được dùng bởi các mạng 
để gắn thông điệp eCom vào hộp thư đến, trạm làm việc hoặc ứng dụng. 

Thông điệp EANCOM® đã được thiết kế để tận dụng tiến bộ của các tiêu chuẩn 
liên quan, như mã số sản phẩm và địa điểm và mã vạch, nhằm cung cấp hiệu quả 
và lợi ích tối đa cho người dùng. Xu hướng sử dụng các tiêu chuẩn và thông điệp 
như vậy đang tăng lên trên toàn cầu. eCom được thực hiện bằng công cụ thông 
điệp EANCOM®  yêu cầu dùng những kết nối chuyên dùng đặc biệt – mạng giá trị 
gia tăng (Value Added Network- VAN). VAN là rất tin cậy, nhưng còn khá đắt và yêu 
cầu dịch vụ riêng. Đó là lý do tại sao chỉ có các công ty lớn mới có khả năng đầu tư 
một hạ tầng như vậy. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục dùng cách trao đổi tài 
liệu dựa trên giấy tờ cũ gặp nhiều sai lỗi. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của 
internet, các doanh nghiệp cũng biểu lộ nhu cầu sử dụng phương tiện này cho trao 
đổi tài liệu kinh doanh. XML đáp ứng nhu cầu đó, nó được dùng để trao đổi tự động 
các thông tin kinh doanh giữa các ứng dụng thông qua internet.  

GS1 đã phát triển một số thông điệp XML tiêu chuẩn. Tất cả chúng đều dùng các 
mã số tham chiếu tiêu chuẩn, giống như GTIN hoặc GLN. Để có thêm thông tin về 
các tiêu chuẩn mới này, người dùng quan tâm có thể tiếp xúc với tổ chức thành viên 
GS1 ở địa phương của họ. Để có thêm thông tin xem website eCom: 
http://www.gs1.org/productssolutions/ecom/ 

 

12.   Những câu hỏi thường gặp 

Thông tin chi tiết có thẻ tìm thấy trên website www.gs1.org hoặc gặp tổ chức thành 
viên GS1 địa phương. 

Danh sách tiếp xúc có thể truy cập vào www.gs1.org/contact. 

Những câu hỏi thường gặp có trên www.gs1.org/helpdesk. 

Thông tin chi tiêt về quy tắc cấp GTIN có tại www.gs1.org/qtinrules. 

Thông tin tiếp xúc về các công ty thành viên giữ các khóa phân định GS1 nào đó 
(GTIN, GLN, …)có thể tìm thấy trên http://directory.gs1.org/. 

 

13.   Thuật ngữ 

Các thuật ngữ sau đây được cập nhật cho lần xuất bản này của tài liệu. Hãy tham 
khảo thuật ngữ GDSN trong GS1 GDD 
(http://gdd.gs1.org/GDD/public/searchableglossary.aps) để có phiên bản mới nhất. 
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http://www.gs1.org/helpdesk
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Thuật ngữ Định nghĩa 

Mã vạch phụ 

(Add-On 
Symbol) 

Mã vạch được dùng để mã hóa dữ liệu bổ sung vào các thông tin 
trong mã vạch chính. 

Chữ-số 

(Alphanumeric) 

Mô tả một bộ kí tự bao gồm cả các kí tự chữ cái (letter), chữ số 
(number) và các kí tự khác, ví dụ như các dấu chức năng. 

Thuộc tính 

(Attribute) 

Một chuỗi yếu tố cung cấp thông tin bổ sung về một thực thể đã 
được phân định bằng chià khóa phân định GS1, ví dụ như số lô 
liên hệ với một  Mã số toàn cầu phân định thương phẩm  (GTIN). 

Vạch chắn 

(Bearer Bars) 

Vạch giới hạn trên đỉnh hoặc đáy của các vạch trong một mã 
vạch hoặc là một khung bao quanh một mã vạch dùng để cân 
bằng áp lực do tấm bản in tác động lên toàn bộ bề mặt của mã 
vạch và/hoặc phòng ngừa máy đọc mã vạch quét thiếu. 

Chủ thương 
hiệu (brand 
owner) 

Bên chịu trách nhiệm cấp Khóa phân định hệ thống GS1. Người 
quản lý một Mã doanh nghiệp GS1. 

Người 
mang,Vật mang 

(Carrier) 

Bên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa hoặc một cơ cấu vật lý 
hoặc điện tử mang dữ liệu. 

Số kiểm tra 

(Check digit) 

Chữ số cuối cùng được tính từ các chữ số khác của một số khóa 
phân định GS1. Chữ số này được dùng để kiểm tra xem dữ liệu 
đã được tổ hợp đúng chưa. (Xem tính số kiểm tra GS1) 

Số phân định 
doanh nghiệp 

(Company 
Number) 

Một thành phần của Mã doanh nghiệp GS1. 

Ghép 

(concatenation) 

Thể hiện một số chuỗi yếu tố trong một mã vạch.  

Vé phiếu  

(coupon) 

Một biên lai có thể rút tiền mặt hoặc đổi lấy vật phẩm tại điểm bán 
lẻ. 

Khách hàng 

(customer) 

Bên nhận, mua, hoặc tiêu thụ vật phẩm hoặc dịch vụ. 

Vật mang dữ 
liệu (data 
carrier) 

Những công cụ thể hiện dữ liệu ở dạng máy đọc được dùng để 
đọc tự động các chuỗi yếu tố. 

Kí tự dữ liệu 

(data character) 

Chữ cái, chữ số hoặc là kí hiệu khác được thể hiện trong (các) 
trường dữ liệu của một chuỗi yếu tố. 
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Tên dữ liệu 

(data titles) 

Tên dữ liệu là mô tả vắn tắt của các chuỗi dữ liệu, nó được dùng 
để hỗ trợ việc diễn dịch thủ công các mã vạch.  

In trực tiếp 

(direct print) 

Một quá trình trong đó thiết bị in in mã vạch bằng cách thực hiện 
tiếp xúc vật lý với chất nền (ví dụ in flexo, in phun mực, in chấm 
búa) 

Mã vạch 
EAN/UPC 
(EAN/UPC 
symbology) 

Một họ mã vạch gồm các mã vạch EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-
E. Mặc dầu mã vạch UPC-E không có số phân định mã vạch 
riêng, nó hoạt động giống như một mã vạch riêng thông qua phần 
mềm ứng dụng quét. Xem thêm mã vạch EAN-8, mã vạch EAN-
13, mã vạch UPC-A, mã vạch UPC-E. 
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Mã vạch EAN-
13 (EAN-13 
Barcode). 

Một mã vạch thuộc họ EAN/UPC mã hóa GTIN-13, coupon-13, 
RCN-13 và VMN-13. 

Mã vạch EAN-8 

(EAN-8 
Barcode) 

Một mã vạch thuộc họ EAN/UPC mã hóa GTIN-8 hoặc RCN-8. 

EANCOM 

(EANCOM) 

Tiêu chuẩn của GS1 cho trao đổi dữ liệu điện tử, nó là một 
hướng dẫn áp dụng chi tiết của thông điệp tiêu chuẩn 
UN/EDIFAC sử dụng các khóa phân định GS1.  

Thương mại 
điện tử 
(Electronic 
Commerce) 

Việc tiến hành liên lạc và quản lý kinh doanh bằng các phương 
pháp điện tử, ví dụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) và các hệ thống 
thu nhận dữ liệu tự động. 

Thông điệp điện 
tử (Electronic 
Message) 

Một tổ hợp của các chuỗi yếu tố từ dữ liệu quét được và thông tin 
chuyển giao được sắp xếp để xác nhận giá trị của dữ liệu và xử 
lý rõ ràng trong một ứng dụng của người dùng. 

Chuỗi yếu tố 

(Element String) 

Sự kết hợp của một GS1 AI và trường dữ liệu GS1 AI. 

Số mở rộng 

(Extension digit) 

Chữ số đầu tiên trong SSCC được cấp bởi người dùng và được 
thiết kế để tăng dung lượng của SSCC. 

Chiều dài cố 
định  

(fixed length) 

Thuật ngữ dùng để mô tả một trường dữ liệu trong một chuỗi yếu 
tố với một số lượng các kí tự đã quy định.  

Thương phẩm 
số đo cố định 

(Fixed Measure 
Trade Item) 

Một thương phẩm luôn luôn được sản xuất theo cùng một phiên 
bản đã định trước (ví dụ loại, cỡ, trọng lượng, nội dung, kiểu 
dáng) nó có thể được bán tại bất kì điểm nào trong chuỗi cung 
ứng. 

Kí tự mã vạch 
chức năng 1 

(Function 1 
Symbol 
Character-
FNC1) 

Một kí tự mã vạch được sử dụng trong một số vật mang dữ liệu 
GS1 cho các mục đích riêng. 
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Quét phân phối 
chung 

(General 
Distribution 
Scanning) 

Các môi trường quét bao gồm các thương phẩm được in mã 
vạch được đóng gói để vận chuyển, các đơn vị logistic, các tài 
sản và thẻ địa điểm. 

Mã số toàn cầu 
phân định địa 
điểm 

(Global Location 
Number GLN) 

Khóa phân định GS1 được dùng để phân định các địa điểm tự 
nhiên, hoặc thực thể pháp lý. Khóa này gồm mã doanh nghiệp 
GS1, số tham chiếu địa điểm và số kiểm tra. 

Mã phân định 
toàn cầu tài sản 
có thể trả lại  

(Global 
Returnable 
Asset Identifier 
–GRAI) 

Khóa phân định GS1 được dùng để phân định tài sản có thể trả 
lại. Khóa này gồm mã doanh nghiệp GS1, loại tài sản, số kiểm tra 
và số sê-ri tùy chọn. 

Mã số toàn cầu 
phân định quan 
hệ dịch vụ  

(Global Service 
Relation 
Number GSRN) 

Khóa phân định GS1 được dùng để phân định mối quan hệ giữa 
nhà cung cấp dịch vụ và người nhận dịch vụ.  Khóa này gồm mã 
doanh nghiệp GS1, số tham chiếu dịch vụ và số kiểm tra. 

Mã số toàn cầu 
phân định 
thương phẩm  

(Global Trade 
Item Number 
GTIN) 

Khóa phân định GS1 được dùng để phân định các thương phẩm. 
Khóa này gồm mã doanh nghiệp GS1, số tham chiếu vật phẩm và 
số kiểm tra. 

Số phân định 
ứng dụng (GS1 
Application 
Identifier) 

Trường có hai hoặc nhiều  chữ số tại đầu của một chuỗi yếu tố, 
nó xác định đơn nhất dạng và nghĩa của chuỗi yếu tố này. 

Trường dữ liệu 
phân định ứng 
dụng (GS1 
Application 
Identifier data 
field) 

Dữ liệu được dùng trong một ứng dụng kinh doanh được xác 
định bởi một số phân định ứng dụng. 
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Tính số kiểm tra 
GS1 

(GS1 Check 
Digit 
Calculation) 

Một thuật toán được hệ thống GS1 sử dụng để tính số kiểm tra 
nhằm kiểm định tính chính xác của dữ liệu (ví dụ số kiểm tra mô-
dun 10, số kiểm tra giá) 

Mã doanh 
nghiệp GS1 

(GS1 Company 
Prefix) 

Một phần của mã số phân định của hệ thống GS1, chứa một Mã 
quốc gia GS1, và một số phân định doanh nghiệp, cả hai được 
các tổ chức thành viên GS1 cấp. Xem thêm Mã doanh nghiệp 
UPC. Các tổ chức thành viên GS1 cấp Mã doanh nghiệp GS1 
cho những đối tượng quản lý việc cấp các mã số phân định hệ 
thống GS1. Ví dụ các đối tượng này có thể là công ty thương 
mại, các tổ chức phi vụ lợi, các cơ quan chính phủ, và các đơn vị 
kinh doanh trong các tổ chức. Các tổ chức thành viên GS1 lập ra 
các chuẩn cứ điều kiện để cấp Mã doanh nghiệp GS1. 

Databar GS1 

(GS1 DataBar) 

Một họ mã vạch gồm các mã vạch databar đa hướng GS1, 
databar đa hướng xếp chồng GS1,  databar mở rộng GS1,  
databar mở rộng xếp chồng GS1, databar cắt GS1, databar giới 
hạn GS1,  databar xếp chồng GS1 

Datamatrix GS1 

(GS1 
DataMatrix) 

Quy định kĩ thuật ứng dụng GS1 để áp dụng datamatrix. 

Tài liệu Quy 
định kĩ thuật 
chung GS1 

(GS1 General 
Specifications) 

Định rõ dữ liệu và các tiêu chuẩn ứng dụng GS1 liên quan đến 
việc ghi nhãn và phân định tự động các thương phẩm, địa điểm, 
đơn vị logistic và cả việc sử dụng mã vạch,RFID và các khóa 
phân định GS1. 

GS1 Là một tổ chức quản lý hệ thống GS1, đặt tại Bruc-xen, Bỉ và 
Princeton Mỹ. Các thành viên của nó là các tổ chức thành viên 
GS1. 

Khóa phân định 
GS1 

(GS1 
Identification 
Key) 

Một trường dữ liệu số hoặc chữ-số được GS1 xác định để đảm 
bảo tính đơn nhất rõ ràng toàn cầu của số phân định này trong 
yêu cầu mở hoặc chuỗi cung ứng. 

Những khóa 
phân định GS1 

(GS1 
Identification 
Keys) 

Một hệ thống mã số được quản lý toàn cầu được dùng để phân 
định các thương phẩm, các đơn vị logistic, các địa điểm, các thực 
thể pháp lý, các tài sản,  các quan hệ dịch vụ, hàng gửi và 
chuyến hàng …Mỗi mã số phân định kết hợp số phân định công 
ty thành viên GS1 (Mã doanh nghiệp GS1) với các quy tắc dựa 
trên tiêu chuẩn để cấp mã số tham chiếu  là một Khóa. 
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Tổ chức thành 
viên GS1 

(GS1 Member 
Organisation) 

Thành viên GS1 chịu trách nhiệm quản lý hệ thống GS1 tại quốc 
gia của họ (hoặc khu vực được cấp). Nhiệm vụ này bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở trong đó, đảm bảo chủ thương hiệu dùng 
đúng hệ thống GS1, có quyền giáo dục, đào tạo triển khai và áp 
dụng hỗ trợ và có quyền đóng vai trò tích cực trong GSMP. 

Mã quốc gia 
GS1 

(GS1 Prefix) 

Một số có hai hoặc nhiều chữ số, do GS1 quản lý ,được cấp cho 
các tổ chức thành viên hoặc cho mã số luân chuyển hạn chế. 

Các mã vạch 
GS1 dùng GS1 
AI 

(GS1  

Symbologies 
using GS1 
Application 
Identifiers) 

Tất cả các mã vạch đã được GS1 xác nhận có thể mã hóa các số 
khác ngoài GTIN, ví dụ, mã vạch GS!-128, datamatrix GS1 , 
databar GS1 và mã vạch phức hợp. 

Hệ thống GS1 

(GS1 system) 

Các quy định kĩ thuật, các tiêu chuẩn và các hướng dẫn do GS1 
quản lý. 

XML GS1 

(GS1 XML) 

Tiêu chuẩn GS1 cho các sơ đồ ngôn ngữ đánh dấu mở rộng 
(Extensible Markup Language- XML) cung cấp cho người dùng 
một ngôn ngữ thông điệp kinh doanh toàn cầu cho kinh doanh 
điện tử (e-business) để tiến hành thương mại điện tử dựa trên 
internet một cách hiệu quả. 

Mã vạch GS1-
128 

(GS1-128 
Symbology) 

Một bộ con của mã 128 được dùng riêng cho các cấu trúc dữ liệu 
của hệ thống GS1. 

Mã quốc gia 
GS1-8 

(GS1-8 Prefix) 

Một chỉ số có một, hai hoặc ba chữ số được GS1 quản lý, được 
cấp cho các tổ chức thành viên GS1 để tạo ra các GTIN-8 hoặc 
các mã số luân chuyển hạn chế. (Xem RCN-8) 

GSIN Xem Mã số phân định chuyến hàng toàn cầu 

Định dạng ứng 
dụng GTIN 

(GTIN 
Application 
Format) 

Một định dạng cho GTIN-8, GTIN-12 hoặc GTIN-13 được dùng 
khi ứng dụng một GTIN yêu cầu một chiều dài trường cố định, ví 
dụ, khi GTIN-13 được mã hóa bằng mã vạch GS1-128 sử dụng 
số phân định ứng dụng (01). 

GTIN-12 Khóa phân định GS1 12 chữ số được tổ hợp từ Mã doanh nghiệp 
UPC, số tham chiếu vật phẩm, và số kiểm tra, được dùng để 
phân định thương phẩm 
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GTIN-13 Khóa phân định GS1 13 chữ số được tổ hợp từ Mã doanh nghiệp 
GS1, số tham chiếu vật phẩm, và số kiểm tra, được dùng để 
phân định thương phẩm 

GTIN-14 Khóa phân định GS1 14 chữ số được tổ hợp từ chỉ số (1-9), Mã 
doanh nghiệp GS1, số tham chiếu vật phẩm, và số kiểm tra, được 
dùng để phân định thương phẩm 

GTIN-8 Khóa phân định GS1 8 chữ số được tổ hợp từ Mã doanh nghiệp 
GS1-8, số tham chiếu vật phẩm, và số kiểm tra, được dùng để 
phân định thương phẩm 

Chỉ số 

(Indicator) 

Một số từ 1 đến 9 tại vị trí tận cùng bên trái của GTIN-14. 

Số tham chiếu 
vật phẩm 

(Item 
Reference) 

Một thành phần của Mã số toàn cầu phân định thương phẩm   
(GTIN) do chủ thương hiệu cấp để tạo một GTIN đơn nhất. 

Mã vạch ITF 

(ITF 
Symbology) 

Xem mã vạch 2.5 xen kẽ 

Mã vạch ITF-14 

(ITF-14 
Barcode) 

Mã vạch ITF-14 (một bộ con của 2.5 xen kẽ) mang các GTIN  chỉ 
dùng trên các thương phẩm không dự định qua điểm bán lẻ. 

Mã địa phương 
cấp 

(Local Assigned 
Code) 

Một sử dụng thực tế của mã vạch UPC-E cho phân phối hạn chế. 

Số tham chiếu 
địa điểm 

(Location 
Reference) 

Một thành phần của Mã số toàn cầu phân định địa điểm (GLN) do 
chủ thương hiệu cấp để tạo ra một GLN đơn nhất. 

Số đo hậu cần 

(Logistic 
measures) 

Số đo chỉ kích thước bên ngoài, trọng lượng hoặc thể tích tổng 
cộng bao gồm cả vật liệu đóng gói của một đơn vị logistic. Còn 
gọi là số đo “thô” (gross). 

Đơn vị logistic 

(Logistic Unit) 

Một vật phẩm tổ hợp theo mọi cách được lập ra để vận chuyển 
hoặc lưu kho mà nó phải được quản lý trong suốt chuỗi cung 
ứng. Nó được phân định bằng một SSCC. 

Độ phóng đại 

(Magnification) 

Các cỡ khác nhau của mã vạch dựa trên một cỡ chuẩn và một tỷ 
lệ cố định tính theo phần trăm hoặc tương đương thập phân của 
cỡ chuẩn. 
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Thuật toán mô-
dun 10 

(Modulo 10) 

 

Tên của thuật toán – công thức tính tổng đơn giản trong vùng 
công cộng -- được dùng để tạo ra số kiểm tra mà khóa phân định 
GS1 yêu cầu. 

Điểm bán lẻ 

(Point-of-sale 
POS) 

Nói về quầy thu tiền bán lẻ ở đó mã vạch đa hướng được dùng 
để quét rất nhanh hoặc tính tiền dung lượng thấp ở đó mã vạch 
matrix 2D hoặc tuyến tính được dùng với máy quét ảnh  

Vùng trống 

(Quiet Zone) 

Một khu vực trống ở phía trước kí tự bắt đầu của mã vạch và 
phía sau kí tự kết thúc. Trước đây gọi là “vùng trắng” (clear area) 
hoặc “lề sáng” (light margin). 

Số chỉ vùng 
trống 

((Quiet Zone 
Indicator) 

Kí tự lớn hơn (>)hoặc nhỏ hơn (<) được in trong trường người 
đọc của mã vạch, với  mũi nhọn đặt ngang với cạnh ngoài của 
vùng trống. 

Tần số ra-di-o 

(Radio 
Frequency) 

Bất kì một tần số nào trong phổ điện từ truyền sóng radio. Khi 
một dòng điện tần số radio được cung cấp tới một an ten, một  
trường điện từ được tạo ra sau đó có khả năng truyền đi trong 
không gian. Rất nhiều công nghệ vô tuyến đã dựa trên sự truyền 
trường tần số radio.   

Phân định bằng 
tần số ra-di-o 

(Radio 
Frequency 
Identification 
RFID) 

Công nghệ vật mang dữ liệu chuyển thông tin qua các tín hiệu tần 
số radio của phổ điện từ. Hệ thống phân định tần số radio bao 
gồm một anten và một máy thu phát, nó đọc tần số radio và 
chuyển thông tin tới thiết bị xử lý và một cái tiếp sóng, hoặc thẻ, 
với một mạch tích hợp chứa mạch tần số radio và thông tin được 
chuyển đi. 

RCN-8 

 

Mã số luân chuyển hạn chế 8 chữ số ( Xem mã số luân chuyển 
hạn chế) bắt đầu bằng Mã quốc gia GS1 0 hoặc 2. 

RCN-12 

 

Mã số luân chuyển hạn chế 12 chữ số ( Xem mã số luân chuyển 
hạn chế) 

RCN-13 

 

Mã số luân chuyển hạn chế 13 chữ só ( Xem mã số luân chuyển 
hạn chế) 

Phiếu trả lại 

(Refund 
Receipt) 

Một biên lai được làm ra bởi thiết bị chuyển thùng rỗng (các chai 
và sọt) 
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Thương  phẩm 
tiêu dùng bán lẻ 
do y tế quy định 

(Regulated 
Healthcare 
Retail 
Consumer 
Trade Item)  

Một thương phẩm y tế quy định được bán cho người tiêu dùng 
cuối cùng tại điểm bán lẻ do y tế quy định. Chúng được phân định 
bằng GTIN-13, GTIN-12 hoặc GTIN-8 dùng mã vạch tuyến tính 
hoặc matrix 2D có thể đọc mã vạch này bằng scan-nơ quét ảnh. 

Mã số luân 
chuyển hạn chế 

(Restricted 
Circulation 
Number RCN) 

Biểu thị một mã số phân định GS1 dùng cho những ứng dụng 
riêng trong môi trường hạn chế do tổ chức thành viên GS1 địa 
phương quy định (ví dụ hạn chế trong một quốc gia, một công ty 
một ngành công nghiệp). Chúng được GS1 cấp cho công ty sử 
dụng nội bộ hoặc cho tổ chức thành viên để cấp dựa trên nhu cầu 
kinh doanh trong quốc gia của họ (ví dụ phân định sản phẩm số 
đo thay đổi , vé phiếu) 

Máy quét 

(Scanner) 

Một thiết bị điện tử để đọc mã vạch và chuyển chúng thành tín 
hiệu điện mà thiết bị com-pu-tơ có thể hiểu được.  

Mã sê-ri công-
ten-nơ vận 
chuyển 

(Serial Shipping 
Container Code) 

Khóa phân định GS1 được dùng để phân định các đơn vị logistic. 
Khóa này bao gồm một số mở rộng, Mã doanh nghiệp GS1, số 
tham chiếu sê-ri và số kiểm tra. 

Chất nền  

(Substrate) 

Vật liệu mà mã vạch được in trên đó. 

Nhà cung cấp 

(Supplier) 

Bên sản xuất, cung cấp hoặc trang bị một vật phẩm hoặc dịch vụ 

Mã vạch 

(Symbol) 

Tổ hợp các kí tự hình họa và các đặc tính do một phương pháp 
mã vạch hóa yêu cầu, bao gồm vùng trống, các kí tự bắt đầu và 
kết thúc, các kí tự dữ liệu, và các dấu hiệu phụ khác, chúng cùng 
kết hợp lại thành một thực thể đầy đủ có thể quét được; một 
trường hợp của phương pháp mã vạch hóa và cấu trúc dữ liệu.  

Kí tự mã vạch 

(Symbol 
charater) 

Một nhóm các vạch và khoảng trống trong một mã vạch được mã 
hóa như là một đơn vị đơn. Nó có thể thể hiện một chữ số riêng, 
một chữ cái, một dấu ngắt, chỉ số kiểm soát hoặc những  kí tự đa 
dữ liệu.  

Tương phản mã 
vạch 

(Symbol 
contrast) 

Một thông số ISO/IEC 15416 đo sự khác nhau giữa các giá trị 
phản xạ lớn nhất và nhỏ nhất tại một profil phản xạ quét. 
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Mã vạch hóa 

(Symbology) 

Một phương pháp xác định để thể hiện các kí tự chữ số hoặc chữ 
cái ở dạng mã vạch, một loại mã vạch. 

Thương phẩm 

(Trade Item) 

Bất kì một vật phẩm nào (sản phẩm hoặc dịch vụ) mà có nhu cầu 
truy nhập thông tin xác định trước về nó, thông tin này có thể là 
giá cả, đơn hàng, hoặc hóa đơn tại bất kì điểm nào của bất kì 
chuỗi cung ứng nào. 

Số đo thương 
mại 

(Trade 
measures) 

Số đo thực (net) của thương phẩm số đo thay đổi được dùng để 
ghi hóa đơn tính tiền thương phẩm đó. 

Cắt  

(Truncation) 

In một mã vạch với chiều cao ngắn hơn chiều cao khuyến nghị tối 
thiểu của quy định kĩ thuật của mã vạch đó. Cắt có thể làm cho 
mã vạch khó quét.  

Mã doanh 
nghiệp GS1 
U.P.C 

(U.P.C 
Company 
Prefix) 

Một thể hiện riêng của Mã doanh nghiệp GS1 gồm tiếp đầu tố 
UPC và số phân định doanh nghiệp. Mã doanh nghiệp UPC chỉ 
dùng để tạo GTIN-12, Coupon-12, RCN-12  và VMN-12  trong mã 
vạch UPC-A 

Tiếp đầu tố 
U.P.C 

(U.P.C Prefix) 

Một thể hiện riêng của Mã quốc gia GS1 ‘00-09’ đã loại bỏ số 0 
(zero) đứng đầu. Được sử dụng để thể hiện GTIN-12, Coupon-
12, RCN-12  và VMN-12 bằng mã vạch UPC-A 

Phân phối 
không hạn chế 

(Unrestricted 
distribution) 

Có nghĩa là dữ liệu của hệ thống như vậy có thể được áp dụng 
trên hàng hóa sẽ được xử lý ở mọi nơi trên toàn thế giới mà 
không bị bó buộc ở vật phẩm, quốc gia, công ty hay ngành công 
nghiệp. 

Mã vạch UPC-A 

(UPC-A 
Barcode) 

Mã vạch thuộc họ EAN/UPC mã hóa GTIN-12, Coupon-12, RCN-
12 và VMN-12. 

Mã vạch UPC-E 

(UPC-E 
Barcode) 

Mã vạch thuộc họ EAN/UPC mã hóa GTIN-12 với 6 kí tự mã hóa 
hiển thị, sử dụng kĩ thuật nén số không (zero-suppression). 

Mã số số đo 
thay đổi 

(Variable 
Measure 
Number VMN) 

Mã số luân chuyển hạn chế được dùng để phân định sản phẩm 
số đo thay đổi để quét tại điểm bán lẻ. Nó được xác định theo các 
quy tắc của tổ chức thành viên GS1 trong quốc gia của họ 
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Thương phẩm 
số đo thay đổi 

(Variable 
Measure Trade 
Item) 

Một thương phẩm có thể được bán không có số đo xác định 
trước, ví dụ trọng lượng hoặc chiều dài của nó.  

VMN-12 Mã số luân chuyển hạn chế 12 chữ số được mã hóa bằng mã 
vạch UPC-A cho phép quét sản phẩm số đo thay đổi tại điểm bán 
lẻ. Nó được xác định theo các quy tắc riêng dành cho thị trường 
mục tiêu liên quan đến tiếp đầu tố 2 của U.P.C. 

VMN-13 Mã số luân chuyển hạn chế 13 chữ số được mã hóa bằng mã 
vạch EAN-13 cho phép quét sản phẩm số đo thay đổi tại điểm 
bán lẻ. Nó được xác định theo các quy tắc riêng dành cho thị 
trường mục tiêu  liên quan đến Mã quốc gia GS1 từ 20 đến 29. 

Tỷ số rộng-hẹp 
(Wide-narrow 
ratio) 

Tỷ số giữa yếu tố rộng và yếu tố hẹp trong một mã vạch, ví dụ 
ITF-14 có hai chiều rộng yếu tố khác nhau. 

Kích thước X 

(X-dimension) 

Chiều rộng quy định của yếu tố hẹp nhất của một mã vạch 

 

 

  

     



 

 

 

66 

A. Phụ lục 

A.1 Tính số kiểm tra tiêu chuẩn của cấu trúc dữ liệu GS1 

 

 Các vị trí chữ số 

GTIN-
8 

          N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

GTIN-
12 

      N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 

GTIN-
13 

     N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 

GTIN-
14 

    N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 

SSCC N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

 Nhân giá trị của mỗi vị trí với 

X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3  

Cộng các kết quả lại = sum 

Số kiểm tra = Bội số của 10 lớn hơn gần sum nhất – sum 

 

Ví dụ tính số kiểm tra của trường 18 chữ số 

Vị trí N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

Mã số 
khg có 
số ktra 

3 7 6 1 0 4 2 5 0 0 2 1 2 3 4 5 6  

Bước 
1: 
Nhân 

X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3 X1 X3  

Kết 
quả 
bước 
1 

= 9 =7 = 
18 

=1 = 0 = 4 =6 =5 =0 =0 =6 = 1 =6 = 3 =12 =5 = 
18 

 

Bước 2 : Cộng tất cả lại  = 101  

Bước 
3  

Bội số của 10 lớn hơn gần sum nhất = 110 . Số kiểm tra = 110 – 101 = 9 

Mã số 
có số 
ktra 

3 7 6 1 0 4 2 5 0 0 2 1 2 3 4 5 6 9 

 

Chú thích : Tính số kiểm tra online có tại : 

http://www.gs1.org/barcodes/support/check digit caculator 

 

   

http://www.gs1.org/barcodes/support/check
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A.2 Mã số phân định GTIN-12 thể hiện bàng mã vạch UPC-E 

Mã số phân định thương phẩm GTIN-12 với tiếp đầu tố U.P.C. bằng 0 có thể được thể hiện ở 
dạng mã vạch nhỏ UPC-E. Mã số thương phẩm GTIN-12 được nén thành mã vạch gồm 6 vị trí 
kí tự mã vạch. Để xử lý ứng dụng mã số thương phẩm phải chuyển thành chiều dài đầy đủ 
của nó bằng phần mềm đọc mã vạch hoặc phần mềm ứng dụng. Không có mã số thương 
phẩm UPC-E sáu chữ số. 

Bảng A.1 Phương án UPC-E để phân định thương phẩm (GTIN) 

 

Số phân định thương phẩm GTIN-12 Thể hiện trong vị trí mã vạch 
UPC-A 

Mã doanh nghiệp GS1 Số tham chiếu vật phẩm Số 
Ktra 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 1 2 3 4 5 6 

(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 1 “5” 

(0) 0 9 9 9 9 9 0 0 0 0 9 2 9 9 9 9 9 “9” 

 

             = 5 ứng dụng UPC-E 

(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 “4” 

(0) 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 9 1 9 9 9 9 9 “4” 

 

              = 10 ứng dụng UPC-E 

(0) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 “3” 

(0) 0 9 9 9 0 0 0 0 0 9 9 5 9 9 9 9 9 “3” 

 

               = 100 ứng dụng UPC-E 

(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 “0” 

(0) 0 9 9 2 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 “2” 

 

               = 1000 ứng dụng UPC-E 

 

Chú thích : Mã doanh nghiệp GS1 000000 và 001000 đến 007999 ở vị trí N1   đến  N6   không 
có trong phương án UPC-E này (Xem Bảng  A.2) 
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Bảng A.2 Phương án UPC-E cho phân định thương phẩm  để phân phối nội bộ công ty 

 

  

Thể hiện trong vị trí mã vạch 
UPC-A 

Số phân định thương phẩm GTIN-12 Số 
Ktra 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 1 2 3 4 5 6 

(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 “5” 

(0) 0 0 7 9 9 9 0 0 0 0 9 7 0 7 9 9 9 “9” 

 

             Phương án LAC = 35000 UPC-E 

(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 1 0 0 “0” 

(0) 0 0 5 9 9 0 0 0 9 9 9 2 0 5 9 9 9 “0” 

 

              Phương án RZSC = 4500 UPC-E 

(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 “0” 

(0) 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 9 7 0 0 9 9 9 “0” 

 

              Phương án velocity  = 1000  UPC-E 

 

Bảng A-2 cho thấy nguyên tắc cấu trúc của UPC-E cho mã số thương phẩm dùng trong 
phân phối hạn chế (nội bộ công ty). Những mã số phân định này là không rõ ràng khi ra khỏi 
công ty 

Chú ý liên quan đến Bảng A.1 và A.2 

Mỗi vị trí mã số chỉ chứa các chữ số ở trên dòng trên và dòng dưới của mỗi phần và các 
chữ số nằm giữa chúng. Khi mã hóa, sự mở rộng đến toàn bộ chiều dài được quyết định bởi 
giá trị của số trong ngoặc trong cột Thể hiện trong vị trí mã vạch UPC-A 

Số kiểm tra được tính như mô tả trong Phụ lục A.1, Tính số kiểm tra tiêu chuẩn của cấu 
trúc dữ liệu GS1, áp dụng cho số phân định tương ứng. Trong mã vạch UPC-A nó được thể 
hiện ngầm định bằng tổ hợp chẵn lẻ của sáu kí tự mã vạch mã hóa thực sự. 
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A.3 Các kích thước của mô-dun và mã vạch ở các hệ số phóng đại khác nhau. 

 

Hệ số phóng 
đại 

Chiều rộng 
mô-dun 

(mm) 

Các kích thước của mã vạch 
EAN-13/UPC-A 

(mm) 

Các kích thước của mã vạch 
EAN-8 

(mm) 

  Chiều rộng Chiều cao Chiều rộng Chiều cao 

0,80 0,264 29,83 20,73 21,38 17,05 

0,85 0,281 31,70 22,02 22,72 18,11 

0,90 0,297 33,56 23,32 24,06 19,18 

0,95 0,313 35,43 24,61 25,39 20,24 

1,00 0,330 37,29 25,91 26,73 21,31 

1,05 0,346 39,15 27,21 28,07 22,38 

1,10 0,363 41,02 28,50 29,40 23,44 

1,15 0,379 42,88 29,80 30,74 24,51 

1,20 0,396 44,75 31,09  32,08 25,57 

1,25 0,412 48,61 32,29 33,41 26,64 

1,30 0,429 48,48 33,68 34,75 27,70 

1,35 0,445 50,34 34,98 36,09 28,77 

1,40 0,462 52,21 36,27 37,42 29,83 

1,45 0,478 54,07 37,57 38,76 30,90 

1,50 0,495 55,94 38,87 40,10 31,97 

1,55 0,511 57,80 40,16 41,43 33,03 

1,60 0,528 59,66 41,46 42,77 34,10 

1,65 0,544 61,53 42,75 44,10 35,16 

1,70 0,561 63,39 44,05 45,44 36,23 

1,75 0,577 65,26 45,34 46,78 37,29 

1,80 0,594 67,12 46,64 48,11 38,36 

1,85 0,610 68,99 47,93 49,45 39,42 

1,90 0,627 70,85 49,23 50,79 40,49 

1,95 0,643 72,72 50,52 52,12 41,55 

2,00 0,660 74,58 51,82 53,46 42,62 

 



 

 

 

70 

 

A.4  GS1 AI theo thứ tự số tự nhiên 

Chú thích: 

1. Vị trí đầu tiên chỉ chiều dài (số chữ số) của GS1 AI. Giá trị tiếp theo liên quan 
đến định dạng của nội dung dữ liệu . Áp dụng các quy ước sau: 

 N     số chữ số 

 X      kí tự bất kì trong hình 7.12-1 

 N3    3 chữ số, chiều dài cố định 

 N..3   đến 3 chữ số 

 X..3    đến 3 kí tự  trong hình 7.12-1 

2. Nếu chỉ có năm và tháng, DD phải điền vào 2 số zê-rô “00” 

3. Chữ số thứ tư của số phân định GS1 này  chỉ vị trí điểm thập phân 

Ví dụ:  

 3100  trọng lượng nét theo kg, không có điểm thập phân  

 3102  trọng lượng nét theo kg, có hai điểm thập phân 

FNC1: Tất cả các GS1 AI được chỉ thị bằng (FNC1) thể hiện là có chiều dài thay 
đổi và phải được giới hạn bởi Kí tự mã vạch Chức năng 1 trừ khi chuỗi yếu tố 
này là chuỗi cuối cùng được mã hóa trong mã vạch đó. 

 

AI Nội dung dữ liệu Định dạng Yêu cầu 
FNC1 

Tên dữ liệu 

00 Mã sê-ri công-ten-nơ vận chuyển 
(SSCC) 

N2+N18  SSCC 

01 Mã số toàn cầu phân định thương 
phẩm  (GTIN) 

N2+N14  GTIN 

02 GTIN của thương phẩm chứa bên 
trong 

N2+N14  CONTENT 

10 Số lô hoặc lô N2+X..20 (FNC1) LÔ/LOT 

11 (**) Ngày tháng sản xuất (YYMMDD) N2+N6  PROD  DATE 

12 (**) Ngày tháng đáo hạn (YYMMDD) N2+N6  DUE DATE 

13 (**) Ngày tháng đóng gói (YYMMDD) N2+N6  PACK DATE 

15 (**) Hạn dùng tốt nhất (YYMMDD) N2+N6  BEST BEFORE / 

SELL BY 

17 (**) Ngày tháng hết hạn (YYMMDD) N2+N6  USE BY/ EXPIRI 

20   Mã số biến thể N2+N2  VARIANT 

21 Số sê-ri N2+X..20 (FNC1) SERIAL 

22 Các trường dữ liệu thứ hai N2+X..29 (FNC1) QTY/DATE/LÔ 
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AI Nội dung dữ liệu Định dạng Yêu cầu 
FNC1 

Tên dữ liệu 

240 Phân định thương phẩm phụ thêm N2+X..30 (FNC1) ADDITIONAL ID 

241 Mã số phụ tùng của khách hàng N2+X..30 (FNC1) CUST.PART.NO 

242 Mã số biến thể làm-theo-đơn-hàng N2+N..6 (FNC1) MTO VARIANT 

250 Mã số sê-ri thứ hai  N2+X..30 (FNC1) SECONDARY 
SERIAL 

251 Tham chiêu thực thể nguồn N2+X..30 (FNC1) REF.TO SOURCE 

253 Số phân định loại tài liệu toàn cầu 
(GDTI) 

N2+N13+N..17  (FNC1) GDTI 

254 Thành phần mở rộng GLN N2+X..20 (FNC1) GLN EXTENSION 

30 Số đếm vật phẩm (Thương phẩm 
số đo thay đổi) 

N2+N..8 (FNC1) VAR.COUNT 

310(***) 

369(***) 

(Số đo thương mại và hậu cần) 

Xem các bảng sau 

N4+N6  Xem các bảng sau 

337n Kilogam trên mét vuông N4+N6  KG PER m2 

37 Số đếm của thương phẩm N2+N..8 (FNC1) COUNT 

390(***) Khoản phải thực trả, bản tệ N4+N..15 (FNC1) AMOUNT 

391(***) Khoản phải thực trả, mã tiền theo 
ISO 

N4+N3+N..15 (FNC1) AMOUNT 

392(***) Khoản phải thực trả, trong cùng 
một khu vực đồng tiền (thương 
phẩm số đo thay đổi) 

N4+N..15 (FNC1) PRICE 

393(***) Khoản phải thực trả, mã tiền theo 
ISO (thương phẩm số đo thay đổi) 

N4+N3+N..15 (FNC1) PRICE 

400 Số đơn mua hàng của khách hàng N3+X..30 (FNC1) ORDER NUMBER 

401 Mã số phân định hàng gửi toàn cầu 
(GINC) 

N3+X..30 (FNC1) GINC 

402 Mã số phân định chuyến hàng  
toàn cầu (GSIN) 

N3+N17 (FNC1) GSIN 

403 Mã hành trình N3+X..30 (FNC1) ROUT 

410 Chuyển tới-Giao hàng tới mã địa 
điểm toàn cầu 

N3+N13  SHIP TO LOC 

411 Gửi hóa đơn tới mã địa điểm toàn 
cầu 

N3+N13  BILL TO 

412 Mua từ mã địa điểm toàn cầu N3+N13  PURCHASE FROM 

413 Chuyển cho- giao cho mã địa điểm 
toàn cầu 

N3+N13  SHIP FOR LOC 

414 Số phân định địa điểm tự nhiên-Mã 
địa điểm toàn cầu 

N3+N13  LOC No 

415 Mã địa điểm toàn cầu của bên xuất 
hóa đơn 

N3+N13  PAY TO 

420 Chuyển tới-Giao cho Mã bưu chính N3+X..20 (FNC1) SHIP TO POST 
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AI Nội dung dữ liệu Định dạng Yêu cầu 
FNC1 

Tên dữ liệu 

trong phạm vi cùng một bưu cục 

421 Chuyển tới-Giao cho Mã bưu chính 
với mã quốc gia theo ISO 

N3+N3+X..9 (FNC1) SHIP TO PÓT 

422 Nước xuất xứ của thương phẩm N3+N3  ORIGIN 

423 Nước chế biến đầu tiên N3+N3+N..12 (FNC1) COUNTRY INITIAL 
PROCESS 

424 Nước chế biến N3+N3  COUNTRY 
PROCESS 

425 Nước chia lẻ (sản phẩm) N3+N3  COUNTRY 
DISASSEMBLY 

426 Nước thực hiện toàn bộ dây 
chuyền chế biến 

N3+N3  COUNTRY FULL 
PROCESS 

7001 Mã số kho của NATO (NSN) N3+N13  NSN 

7002 Phân loại cắt và carcasse thịt của 
UN/ECE 

N4+X..30 (FNC1) MEAT CUT 

7003 Ngày và thời gian hết hạn N4+N10  EXPIRI TIME 

7004 Hiệu lực tích cực N4+N..4 (FNC1) ACTIVE POTENCY 

703s Mã số phê duyệt nhà chế biến theo 
mã quốc gia ISO 

N4+N3+X..27 (FNC1) PROCESSOR#s 

8001 Sản phẩm cuộn (rộng, dài, đường 
kính lõi, hướng, số đầu mối) 

N4+N14  DIMENSION 

8002 Số phân định điện thoại di động  N4+X..20 (FNC1) CMT No 

8003 Số phân định tài sản có thể trả lại 
toàn cầu (GRAI) 

N4+N14+X..16 (FNC1) GRAI 

8004 Số phân định tài sản riêng toàn cầu 
(GIAI) 

N4+X..30 (FNC1) GIAI 

8005 Giá cho một đơn vị đo N4+N6  PRICE PER UNIT 

8006 Số phân định các bộ phận của một 
thương phẩm 

N4+N14+N2+N2  GCTIN 

8007 Số  tài khoản ngân hàng quốc tế 
(IBAN) 

N4+X..30 (FNC1) IBAN 

8008 Ngày và thời gian sản xuất N4+N8+N..4 (FNC1) PROD TIME 

8018 Mã số quan hệ dịch vụ toàn cầu 
(GSRN) 

N4+N18  GSRN 

8020 Mã số tham chiếu trả tiền N4+X..25 (FNC1) REF No 

8100 Mã mở rộng vé phiếu GS1-128 N4+N6 (FNC1)  

8101 Mã mở rộng vé phiếu GS1-128 N4+N1+N5+N4 (FNC1)  

8102 Mã mở rộng vé phiếu GS1-128 N4+N1+N1 (FNC1)  

8110 Số phân định mã vé phiếu để dùng 
ở Bắc Mỹ 

N4+X..30 (FNC1)  

90 Thông tin thỏa thuận giữa các đối N2+X..30 (FNC1) INTERNAL 
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AI Nội dung dữ liệu Định dạng Yêu cầu 
FNC1 

Tên dữ liệu 

tác 

91đến 
99 

Thông tin nội bộ công ty N2+X..30 (FNC1) INTERNAL 
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A.4.1  Số đo thương mại hệ met** 

AI Tên đầy đủ 

Định dạng dữ liệu n6 

Đơn vị đo Tên dữ liệu 

310(*) Trọng lượng tịnh Kilogam NET WEIGHT (kg) 

311(*) Chiều dài hay kích thước thứ nhất, thương mại Met LENGTH (m) 

312(*) Chiều rộng, đường kính hoặc kích thước thứ hai, 
thương mại 

Met WIDTH (m) 

313(*) Chiều sâu, dày,cao hoặc kích thước thứ ba, 
thương mại 

Met HEIGTH (m) 

314(*) Diện tích, thương mại Mét vuông AREA (m2) 

315(*) Thể tích thực Lít NET VOLUME (l) 

316(*) Thể tích thực Mét khối NET VOLUME (m3) 

 

Chú thích Bảng: 

(*)  Chỉ số vị trí điểm thập phân 

** Số đo thương mại không phải hệ mét xem Quy định kĩ thuật GS1 

 

A.4.2.  Số đo hậu cần hệ mét**  

 

AI Tên đầy đủ 

Định dạng dữ liệu n6 

Đơn vị đo Tên dữ liệu 

330(*) Trọng lượng cả bì Kilogam GROSS WEIGHT (kg) 

331(*) Chiều dài hay kích thước thứ nhất, hậu cần Met LENGTH (m).log 

332(*) Chiều rộng, đường kính hoặc kích thước thứ hai, 
hậu cần 

Met WIDTH (m).log 

333(*) Chiều sâu, dày,cao hoặc kích thước thứ ba, hậu 
cần 

Met HEIGTH (m).log 

334(*) Diện tích, hậu cần Mét vuông AREA (m2).log 

335(*) Thể tích cả bì Lít  VOLUME (l).log 

336(*) Thể tích cả bì Mét khối  VOLUME (m3).log 

 

Chú thích Bảng: 

(*)  Chỉ số vị trí điểm thập phân 

** Số đo hậu cần không phải hệ mét xem Quy định kĩ thuật GS1 

 

 


