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Các thương phẩm có số đo thay đổi không nhằm để bán lẻ – Các thùng 

ngoài / palet 

1   Các quy tắc chung về gán mã số và mã vac̣h  

Phần này chỉ đề câp̣ đến các thương phẩm không nhằm để quét taị quầy thanh toán 

bán lẻ 

Các thương phẩm có thể có số đo thay đổi hoăc̣ là bởi quá trình sản xuất không đảm bảo 

môṭ cách chắc chắn về troṇg lươṇg, cỡ hoăc̣ đô ̣dài (thân súc vâṭ đa ̃chăṭ đầu moi ruôṭ, cả 

môṭ tấm pho mát.v.v.) hoăc̣ vâṭ phẩm đươc̣ taọ ra để đáp ứng môṭ đơn đăṭ hàng đăc̣ biêṭ có 

công bố số lươṇg (ví du ̣đồ dêṭ đươc̣ đăṭ hàng theo mét, thủy tinh đươc̣ đăṭ hàng theo mét 

khối). 

Phần này chỉ đề câp̣ đến các thương phẩm đươc̣ bán, đăṭ hàng hoăc̣ sản xuất theo hê ̣đo 

lường có thể thay đổi liên tuc̣. Các thương phẩm bán theo nhóm riêng và đa ̃đươc̣ điṇh 

trước (ví du ̣theo troṇg lươṇg danh điṇh) đươc̣ coi là thương phẩm có số đo cố điṇh. 

Môṭ thương phẩm phải đươc̣ coi là có số lươṇg thay đổi nếu số đo của nó thay đổi taị bất kì 

điểm nào trong chuỗi cung ứng. Ví du:̣ môṭ nhà cung cấp có thể bán và báo giá gà theo các 

thùng chuẩn hóa 15 con mỗi thùng; vì thế mà troṇg lươṇg các thùng se ̃ thay đổi. Khách 

hàng, trong ví du ̣này là nhà bán lẻ, có thể cần biết troṇg lươṇg thưc̣ chứa trong mỗi thùng 

để tổ chức viêc̣ phân phối đến các kho hàng của ho.̣ Trong ví du ̣này, nhà cung cấp phải 

đánh dấu thương phẩm từ nguồn bằng cách sử duṇg Ma ̃ số toàn cầu phân điṇh thương 

phẩm (GTIN) có số đo thay đổi.  

Số phân điṇh GTIN-14 với số chỉ là “9” đươc̣ sử suṇg để phân điṇh thương phẩm có số đo 

thay đổi. Viêc̣ thể hiêṇ thông tin về số đo thay đổi là bắt buôc̣ để phân điṇh hoàn hảo môṭ 

thương phẩm có số đo thay đổi đăc̣ thù. Số chỉ là “9” taị vi ̣ tri ́đầu tiên là phần không thể 

thiếu của GTIN-14. 

 

2   Các số đo thương maị cần đến để hoàn thiêṇ viêc̣ phân điṇh thương phẩm có số đo 

thay đổi  

Số phân điṇh GTIN-14 phân điṇh thương phẩm số đo thay đổi có chú ý tới các thuôc̣ tính 

hay đăc̣ tińh cố điṇh của nó. Để hoàn thành viêc̣ phân điṇh môṭ thương phẩm có số đo thay 
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đổi, viêc̣ thể hiêṇ chuỗi yếu tố thể hiêṇ số đo thương maị là bắt buôc̣. Các số đo thương 

maị thích hơp̣ phu ̣thuôc̣ vào đăc̣ tính tư ̣nhiên của sản phẩm. Nó có thể là số lươṇg, troṇg 

lươṇg hoăc̣ bất kì môṭ kích thước nào.   

2.1   Số lươṇg thay đổi (AI 30) 

Chuỗi yếu tố này đươc̣ sử duṇg nếu số đo thay đổi của thương phẩm là số vâṭ phẩm đươc̣ 

chứa đưṇg. Để taọ môṭ ma ̃vac̣h ngắn, khuyến nghi ̣ hãy luôn thêm môṭ số chẵn các chữ số 

vào trường dữ liêụ “số đếm của vâṭ phẩm” bằng cách thêm số không ở đầu khi cần. GTIN-

14 và “số đếm của vâṭ phẩm” phải đươc̣ nối vào cùng môṭ ma ̃vac̣h đơn để có hiêụ quả cao 

nhất. 

Chú thích: Chuỗi yếu tố này không bao giờ đươc̣ sử duṇg để chỉ số lươṇg chứa trong 

thương phẩm có số đo cố điṇh. 

2.2   Số đo thương maị (AI 31nn, 32nn, 35nn, 36nn) 

Các chuỗi yếu tố này đươc̣ sử duṇg nếu số đo thay đổi của mỗi thương phẩm tương ứng là 

troṇg lươṇg, kićh thước, diêṇ tích hay thể tích. Chỉ có thể áp duṇg môṭ chuỗi yếu tố của 

đơn vi ̣đo đa ̃cho vào môṭ vâṭ phẩm đăc̣ thù. Có thể áp duṇg môṭ vài chuỗi yếu tố vào môṭ 

vâṭ phẩm đăc̣ thù nếu vâṭ phẩm đó là có sẵn ở cả daṇg đơn vi ̣ đo hê ̣mét và hê ̣đo lường 

Anh. Điều này có thể áp duṇg nếu troṇg lươṇg đươc̣ thể hiêṇ bằng kg và lb. 

 

3   Các loaị vâṭ phẩm có số đo thay đổi 

Các loaị hay găp̣ nhất đươc̣ liêṭ kê như sau: 

Loaị Mô tả vâṭ phẩm 

A Vâṭ phẩm đươc̣ bán ở khối lươṇg lớn, không đươc̣ chia thành phần cũng 

không đươc̣ đóng gói trước để bán lẻ, đươc̣ đăṭ hàng theo lươṇg và đươc̣ chuyển 

đi như là thương phẩm không đươc̣ chuẩn hóa. Ví du ̣như cá, hoa quả, rau, dây 

cáp, thảm, gỗ, vải .v.v. 

Số phân điṇh chỉ rõ vâṭ phẩm là thưc̣ thể thương maị đưṇg moị lươṇg sản phẩm 

đa ̃cho và, nếu có thể áp duṇg, moị daṇg bao gói. Troṇg lươṇg hay kích thước 

se ̃hoàn thiêṇ sư ̣phân điṇh từng vâṭ phẩm riêng. 
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B Thương phẩm đươc̣ đăṭ hàng và chuyển đi theo số lươṇg và đươc̣ báo giá 

theo troṇg lươṇg. Các vâṭ phẩm này bao gồm các vâṭ phẩm to mà se ̃đươc̣ chia 

thành từng phần taị cấp nhà kho như cả miếng pho mát, các miếng thiṭ lơṇ 

muối, thân súc vâṭ để đem pha và cá, các thùng đưṇg vâṭ phẩm có troṇg lươṇg 

thay đổi như gà, fi-lê cá, các khúc gia cầm và các phần cắt làm laṇh. 

 Số phân điṇh chỉ rõ vâṭ phẩm là môṭ thưc̣ thể đa ̃xác điṇh trước riêng biêṭ và, 

nếu có thể, daṇg bao gói. Giá cả hay phép đo se ̃ hoàn thiêṇ sư ̣phân điṇh vâṭ 

phẩm. 

C Sư ̣ kết hơp̣ chuẩn hóa môṭ số cố điṇh các thương phẩm loaị B. Ví du:̣ 

Thương phẩm đưṇg 10 con gà. 

Số phân điṇh chỉ rõ thương phẩm đa ̃đươc̣ chuẩn hóa là môṭ thưc̣ thể và, nếu có 

thể, daṇg bao gói của nó. Troṇg lươṇg tổng của tất cả các vâṭ phẩm đươc̣ chứa 

đưṇg se ̃hoàn thiêṇ sư ̣phân điṇh thương phẩm đăc̣ thù đa ̃biết. 

D Thương phẩm đã đươc̣ chuẩn hóa với các kích thước có thể choṇ, khi viêc̣ 

đánh mã số chuẩn GS1 để xử lý vô số các biến thể là không thưc̣ tế. Ví du:̣ 

các tấm ván bằng gỗ, các thấm thảm .v.v. 

Số phân điṇh chỉ rõ thương phẩm cơ bản đa ̃ đươc̣ xác điṇh trước. (các) kích 

thước có thể áp duṇg se ̃hoàn thiêṇ sư ̣phân điṇh môṭ đơn vi ̣riêng. 

 

4   Ví du ̣về viêc̣ đánh mã số và gán mã vac̣h các thương phẩm có số đo thay đổi 

Lưu ý đối với các ví du:̣ 

 Để minh hoạ, các ví du ̣có cùng môṭ sư ̣thể hiêṇ, ví du ̣danh muc̣ giá, đơn đăṭ hàng, 

sư ̣chuyển hàng và báo giá. 

 Ma ̃vac̣h đươc̣ dùng là ma ̃GS1-128. 

 

4.1   Ví du ̣1: Đươc̣ bán theo lươṇg lớn – Loaị A 

 Ví du ̣này chỉ ra đơn đăṭ hàng và sư ̣chuyển đi môṭ vâṭ phẩm đươc̣ bán theo lươṇg 

lớn. 
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 Ca-ta-lô của nhà cung cấp có muc̣: cải bắp bán theo lươṇg lớn tính bằng kilogam. 

 Đơn đăṭ hàng là 100 kg. Nó đươc̣ chuyển đi trong hai thùng. Mỗi thùng đươc̣ đánh 

dấu bằng GTIN của cải bắp theo sau là troṇg lươṇg tiṇh của các vâṭ phẩm đươc̣ 

chứa đưṇg. 

 Hai thùng có thể đươc̣ lưu trong palet mà bản thân palet có thể đươc̣ đánh dấu bằng 

ma ̃côngtenơ vâṇ chuyển theo sê-ri  SSCC thông qua viêc̣ sử duṇg AI (00). 

 Báo giá đề câp̣ đến GTIN đa ̃đươc̣ đăṭ hàng và chỉ ra troṇg lươṇg tổng và giá tiền 

mỗi kg. Troṇg lươṇg đươc̣ chuyển đi có thể đươc̣ kiểm tra xác nhâṇ theo số đa ̃ghi 

trong đơn đăṭ hàng đó. 

Quá triǹh Mô tả Chuỗi yếu tố đươc̣ dùng/ Viêc̣ gán mã 

vac̣h cho vâṭ phẩm 

Danh muc̣ của 

nhà cung cấp 

Cải bắp không đóng gói bán 

theo lươṇg lớn tính bằng kg 

GTIN 96001234000016 

Đăṭ hàng 100 kg cải bắp 100 kg  96001234000016 

Vâṇ chuyển 2 thương phẩm 

Đơn vị 1: troṇg lươṇg = 42,7 kg 

Đơn vi ̣ 2: troṇg lươṇg = 57,6 kg 

 

ĐV1: 01 96001234000016 3101 000427 

ĐV2: 01 96001234000016 3101 000576 

Nếu vâṇ chuyển theo pa-let Palet:  00 360012340000000014 

01 96001234000023 3101 001003 30 02 

Báo giá  GTIN của vâṭ phẩm và troṇg 

lươṇg tổng (100,3 kg) + đơn giá 

mỗi kg 

96001234000016   100,3 kg  đơn giá 

mỗi kg. 

 

4.2   Ví du ̣2: đươc̣ bán theo số lươṇg – Loaị B 

Ví du ̣này chỉ ra đơn đăṭ hàng và sư ̣chuyển đi môṭ vâṭ phẩm có troṇg lươṇg thay đổi, đươc̣ 

bán theo lươṇg và đươc̣ báo giá theo troṇg lươṇg. 

 Ca-ta-lô của nhà cung cấp có muc̣: 1 salami 
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 Đơn đăṭ hàng là 100 đơn vi ̣ đươc̣ chuyển đi vào 3 thùng. Mỗi thùng đươc̣ đánh dấu 

với dữ liêụ về nôị dung hàng đưṇg bên trong, đươc̣ thể hiêṇ như sau 

o AI 01 chỉ rõ GTIN có số đo thay đổi của thùng; 

o AI 3101 chỉ rõ tổng troṇg lươṇg tiṇh của các vâṭ phẩm đươc̣ đưṇg trong 

thùng; 

o AI 30 chỉ rõ số đếm các vâṭ phẩm đươc̣ đưṇg trong thùng. 

 Cả ba thùng có thể đươc̣ lưu trong pa-let mà bản thân palet có thể đươc̣ gán ma ̃

SSCC, và môṭ cách không bắt buôc̣, với thông tin về nôị dung của pa-let, đươc̣ thể 

hiêṇ như sau 

o AI 01 chỉ rõ GTIN có số đo thay đổi của palet; 

o AI 3101 chỉ rõ tổng troṇg lươṇg tiṇh của các vâṭ phẩm đươc̣ đưṇg trong 

palet; 

o AI 30 chỉ số đếm các thùng đươc̣ đưṇg trong pa-let. 

 Báo giá đề câp̣ đến GTIN và số lươṇg đa ̃đươc̣ chuyển đi và chỉ ra tổng troṇg lươṇg 

tiṇh và giá tiền mỗi kg. GTIN và lươṇg của báo giá se ̃ khớp với GTIN và lươṇg 

trong đơn đăṭ hàng. 

Quá triǹh Mô tả Chuỗi yếu tố đươc̣ dùng/ Viêc̣ gán mã 

vac̣h cho vâṭ phẩm 

Danh muc̣ của 

nhà cung cấp 

1 salami ~ 500 g GTIN 96001234000030 

Đăṭ hàng 100 salamis 100  96001234000030 

Vâṇ chuyển 3 đơn vi ̣ logistic 

Đơn vi ̣ 1= 33 salamis, 16,7 kg 

Đơn vi ̣ 2 = 33 salamis, 16,9 kg 

Đơn vi ̣ 3 = 34 salamis, 17,1 kg 

 

 

ĐV1: 01 96001234000030 3101 000167 

30 33 

ĐV2: 01 96001234000030 3101 000169 

30 33 

ĐV3: 01 96001234000030 3101 000171 
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30 34 

Nếu vâṇ chuyển theo pa-let Palet:  00 360012340000000021 

01 96001234000054 3101 000507 30 03 

Báo giá  GTIN của vâṭ phẩm và troṇg 

lươṇg tổng (50,7 kg) + đơn giá 

mỗi kg 

100  96001234000030; 50,7 kg  đơn 

giá mỗi kg 

 

4.3   Ví du ̣3: Đươc̣ bán theo môṭ lươṇg đồng nhất mỗi thùng – Loaị C 

Ví du ̣này chi ̉ra đơn đăṭ hàng và sư ̣chuyển đi môṭ vâṭ phẩm có troṇg lươṇg thay đổi , đươc̣ 

bán theo môṭ lươṇg đồng nhất và đươc̣ báo giá theo troṇg lươṇg. 

 Ca-ta-lô của nhà cung cấp có muc̣: 1 thùng 10 con gà. 

 Đơn đăṭ hàng là 3 thùng. Mỗi thùng chuyển đi đươc̣ đánh dấu bằng GTIN của 

thùng theo sau là troṇg lươṇg tiṇh của các vâṭ phẩm chứa bên trong thùng, cu ̣ thể 

như sau: 

o AI 01 chỉ rõ GTIN có số đo thay đổi của thùng; 

o AI 3102 chỉ rõ tổng troṇg lươṇg tiṇh của các vâṭ phẩm đươc̣ đưṇg trong 

thùng; 

 Ba thùng này có thể đươc̣ lưu trong pa-let mà pa-let này có thể đươc̣ gán ma ̃SSCC 

và, không bắt buôc̣, với thông tin về nôị dung của pa-let, đươc̣ thể hiêṇ như sau: 

o AI 01 chỉ rõ GTIN có số đo thay đổi của pa-let; 

o AI 3102 chỉ rõ tổng troṇg lươṇg tiṇh của các vâṭ phẩm đươc̣ đưṇg trong pa-

let; 

o AI 30 chỉ số đếm các thùng đươc̣ đưṇg trong pa-let. 

 Báo giá đề câp̣ đến GTIN và số lươṇg đa ̃đươc̣ chuyển đi và chỉ ra tổng troṇg lươṇg 

tiṇh và giá tiền mỗi kg. GTIN và lươṇg của báo giá se ̃ khớp với GTIN và lươṇg 

trong đơn đăṭ hàng. 

Quá triǹh Mô tả Chuỗi yếu tố đươc̣ dùng/ Viêc̣ gán mã 
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vac̣h cho vâṭ phẩm 

Danh muc̣ của 

nhà cung cấp 

1 thùng 10 con gà GTIN 96001234000092 

Đăṭ hàng 3 thùng 3  96001234000092 

Vâṇ chuyển 3 thương phẩm 

Đơn vi ̣ 1: troṇg lươṇg = 15,5 kg 

Đơn vi ̣ 2: troṇg lươṇg  = 14,75 kg 

Đơn vi ̣ 3: troṇg lươṇg = 16,25 kg 

 

ĐV1: 01 96001234000092 3102 001550 

ĐV2: 01 96001234000092 3102 001475  

ĐV3: 01 96001234000092 3102 001625 

Nếu vâṇ chuyển theo pa-let Palet:  00 360012340000000045 

01 96001234000092 3102 004650 30 03 

Báo giá  GTIN của vâṭ phẩm và troṇg 

lươṇg tổng (46,5 kg) + đơn giá 

mỗi kg 

3  96001234000092; 46,5 kg  đơn giá 

mỗi kg 

 

4.4   Ví du ̣4: Thương phẩm với kích thước có thể choṇ – Loaị D 

Ví du ̣này chỉ ra môṭ sản phẩm có thể đươc̣ mua từ nhà cung cấp hoăc̣ đươc̣ bán cho khách 

hàng theo đô ̣dài bất kì tính bằng mét.  

 Ca-ta-lô của nhà cung cấp có muc̣: dây cáp T49 đươc̣ bán theo mét. 

 Đơn đăṭ hàng là 150 mét dây cáp. Gói hàng chuyển đi đươc̣ gắn ma ̃GTIN của dây 

cáp theo sau là đô ̣dài thưc̣ của dây cáp đa ̃đóng gói. 

 Báo giá đề câp̣ đến GTIN như đa ̃đăṭ hàng, đươc̣ chuyển đi và đô ̣dài tổng. 

Quá triǹh Mô tả Chuỗi yếu tố đươc̣ dùng/ Viêc̣ gán mã 

vac̣h cho vâṭ phẩm 

Danh muc̣ của 

nhà cung cấp 

Dây cáp T49 đươc̣ bán theo 

đô ̣dài bất kì 

GTIN 96001234000115 

Đăṭ hàng Môṭ thương phẩm có đô ̣ dài 96001234000115  150 m 
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150m 

Vâṇ chuyển Môṭ thương phẩm, 150m 01 96001234000115 3110 000150  

Báo giá  GTIN của thương phẩm và 

lươṇg tổng  

1  96001234000115; 150  đơn giá mỗi m 

 


