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Miễn trừ trách nhiệm 
 

Theo Chính sách về sở hữu trí tuệ (IP), GS1® đã cố gắng tránh tình trạng không chắc chắn trong việc đòi quyền sở hữu trí 

tuệ bằng cách yêu cầu người tham gia Nhóm làm việc triển khai Hướng dẫn đơn vị tiêu dùng dán nhãn trái cây & rau củ 

tươi theo GS1 này đồng ý cấp cho các thành viên GS1 giấy phép miễn phí bản quyền hoặc giấy phép RAND theo Yêu cầu 

cần thiết, thuật ngữ được định nghĩa trong Chính sách IP của GS1. Ngoài ra, điều cần chú ý khác ở đây là khả năng thực 

hiện một hoặc nhiều tính năng trong Quy định kỹ thuật này có thể là đối tượng của một bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí 

tuệ khác mà không liên quan đến Yêu cầu cần thiết. Bất kỳ bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ như vậy không thuộc 

phạm vi thực hiện nghĩa vụ cấp phép của GS1. Hơn nữa, thỏa thuận cấp giấy phép cung theo Chính sách IP của GS1 không 

bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba không phải là người tham gia trong Nhóm làm việc. 

 
 

Theo đó, GS1 khuyến cáo rằng bất kỳ tổ chức nào triển khai việc thực hiện theo thiết kế phù hợp với Quy định kỹ thuật này 

nên xác định xem tổ chức của mình đã có bằng sáng chế bao gồm việc thực hiện cụ thể mà tổ chức đang triển khai phù hợp 

với Đặc điểm kỹ thuật và liệu tổ chức có cần phải đạt được giấy phép theo bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác 

không. Tổ chức nên xác định nội dung này theo chi tiết trong hệ thống cụ thể mà tổ chức kết hợp với luật sư về bằng sáng 

chế của mình đã thiết kế. 

 

TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO, KỂ CẢ MỌI BẢO ĐẢM 

THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI ƯỚC, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM KHÁC PHÁT 

SINH. GS1 từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc lạm dụng các tiêu chuẩn 

này, dù là thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả, hoặc đền bù, và bao gồm cả trách nhiệm đối với hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ, liên quan tới việc sử dụng thông tin hoặc sự phụ thuộc vào tài liệu này. 
 

 

GS1 có quyền thay đổi tài liệu này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. GS1 không bảo đảm việc sử dụng tài liệu 

này và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào có thể xuất hiện trong tài liệu, đồng thời không một cam kết cập nhật các 

thông tin trong tài liệu này. 
 

GS1 và logo GS1 được đăng ký thương hiệu của  AISBL GS1.
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1.     Giới thiệu 
 

 

Thực tế kinh doanh thông thường cho thấy ngành rau củ và trái cây toàn cầu luôn muốn cung cấp những sản 

phẩm tươi ngon mỗi ngày cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng có xu hướng đánh giá những loại trái cây và rau 

củ đa dạng có chất lượng cao trên các kệ hàng tại các cửa hàng bán lẻ; tuy nhiên, nguồn cung và nguồn cầu có thể 

thay đổi dễ dàng trong ngắn hạn dựa trên các yếu tố như: khí hậu, mùa, thời tiết và các vấn đề sức khỏe của cây 

trồng. Điều này vô cùng quan trọng đối với nhà bán lẻ trái cây và rau củ trong việc phản ứng nhanh chóng trước 

sự thay đổi đó để có được sản phẩm trong cửa hàng của mình. 

 

Quy trình đặt hàng và giao hàng, tính linh hoạt và khả năng truy xuất nguồn gốc hiệu quả: nhu cầu của về kinh 

doanh trái cây và rau củ liên tục tăng trong những năm qua. Bằng phương tiện nhận dạng sản phẩm độc đáo có 

thể đạt được bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn GS1, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp lớn có thể 

đáp ứng nhu cầu này. 
 

 

1.1     Mục đích và phạm vi của hướng dẫn 
 

 

Kỳ vọng trong ngành công nghiệp ngày càng cao trong việc sử dụng tiêu chuẩn chung toàn cầu để xác định sản 

phẩm và Mã vạch đánh dấu kết hợp xử lý dữ liệu điện tử tự động. Đối với tất cả các ngành, đây là cách hiệu quả 

nhất để quản lý đặt hàng, tiếp nhận, theo dõi và truy tìm và dán nhãn mác sản phẩm một cách dễ dàng và không 

phát sinh vấn đề gì. 

 

Các chuyên gia trong lĩnh vực trái cây và rau củ đã biên soạn hướng dẫn này bao gồm góc nhìn tổng quan về 

các mẫu nhãn hiệu khác nhau được đề nghị áp dụng cho sản phẩm rau củ đồng thời trình bày một số ví dụ kinh 

doanh giải thích nội dung và kích thước chính xác để sử dụng. 

 

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để hướng dẫn này phù hợp với tất cả các thị trường mục tiêu, tuy nhiên trong một 

số trường hợp, hướng dẫn theo khu vực được triển khai để hỗ trợ các ngành công nghiệp và đảm bảo tuân thủ 

quy định kinh doanh hoặc theo luật định trong những thị trường cụ thể. 

 

Độc giả nên hiểu và áp dụng các yêu cầu pháp lý và kinh doanh cụ thể cho một thị trường mục tiêu và liên hệ 

với Tổ chức thành viên GS1 (MO) tại địa phương để được hỗ trợ trong quá trình sử dụng tiêu chuẩn GS1. 
 

 
1.1.1     Mục đích 

 

Tài liệu được chuẩn bị nhằm cung cấp hướng dẫn rõ ràng về dán nhãn rau củ và trái cây tươi trong chuỗi cung 
ứng sản phẩm cho các công ty qua đó hỗ trợ các yêu cầu thị trường hiện tại và tương lai. 

 

 

1.1.2     Phạm vi 
 

Trong phạm vi được hiểu là việc dán nhãn trái cây tươi và rau củ tại (mỗi) đơn vị tiêu dùng. Việc dán nhãn đơn 

vị thương mại (trường hợp) và đơn vị hậu cần (pallet) sẽ được trình bày trong các phiên bản tương lai. Những 

thuật ngữ này được giải thích trong Phần 1.4 dưới đây và tham chiếu chéo với thuật ngữ GS1 và thuật ngữ trong 

ngành trái cây và rau củ trong phần phụ lục của Hướng dẫn này. 
 

 
1.1.3     Ngoài phạm vi 

 

Ngoài phạm vi là các nhãn hiệu với Mã số lưu thông có giới hạn (RCN) chỉ có duy nhất trong một môi trường, 
khu vực địa lý hoặc công ty khép kín nhất định. 1 

 

 

1.2      Đối tượng sử dụng tài liệu? 
 

Bất kỳ bên nào được yêu cầu áp dụng và xử lý dữ liệu nhãn cho trái cây tươi và rau củ trong chuỗi cung ứng 
sản phẩm sẽ được hưởng lợi từ hướng dẫn thực tế này. Họ nên hiểu được các cơ hội kinh doanh và các yêu cầu 
cần thiết để thực hiện dán nhãn tiêu chuẩn hóa bằng cách sử dụng tiêu chuẩn GS1 để xác định và thu thập dữ 
liệu. Tài liệu này là mối quan tâm đặc biệt của đơn vị đóng gói do họ chịu trách nhiệm về việc dán nhãn và nội 
dung dán nhãn. 

 
 

 

1 Mã số lưu hành hạn chế có thể được sử dụng để xác định đơn vị đo lường thay đổi cho Điểm bán lẻ (POS), nhưng phải tuân theo thông số kỹ thuật GS1 

quốc gia. Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với tổ chức GS1 tại địa phương.
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1.3          Hướng dẫn chung 
 

Các thành phần của một nhãn phụ thuộc vào các ứng dụng, các yêu cầu pháp lý cho thị trường mục tiêu và Thành 
phần của một nhãn phụ thuộc vào việc ứng dụng, yêu cầu pháp lý cho thị trường mục tiêu và mong muốn thông tin 
tùy chọn như thông tin tiếp thị. 
 
Nội dung trên nhãn bao gồm các Mã vạch mã vạch GS1 và phần diễn giải thông tin người đọc (HRI) cho phép thực 
hiện các tiêu chuẩn GS1 cho hiệu quả chuỗi cung ứng. Các nội dung trên nhãn cũng sẽ bao gồm diễn giải thông tin 
người đọc khác (Non-HRI) phù hợp với yêu cầu và quy định hợp pháp của thị trường mục tiêu, như thông tin dinh 
dưỡng, tuy nhiên như đã nói ở trên, nội dung đó nằm ngoài phạm vi của tài liệu này. Nội dung cũng có thể bao gồm 
các yếu tố khác như hình ảnh và phần diễn giải thông tin không cho người đọc (Non-HRI). 
 
Mục đích chính của Hướng dẫn thực hiện GS1 "Dán nhãn trái cây tươi và rau củ tại đơn vị tiêu dùng" là trình bày 
hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện các tiêu chuẩn dán nhãn GS1 cho trái cây tươi và rau củ. Hướng dẫn này sẽ 
trình bày vấn đề dán nhãn của (mỗi) đơn vị tiêu dùng tại mục 3. 

 

Các tiêu chuẩn của GS1 về dán nhãn bao gồm: 

 

■ Biểu tượng mã vạch để nhận dạng tự động và thu thập dữ liệu (AIDC) 

 

■ Diễn giải thông tin người đọc (HRI) là các thông tin bên dưới hoặc bên cạnh mã vạch được mã hóa trong mã 

vạch và diễn giải thông tin không cho người đọc (Non-HRI) là tất cả đoạn văn bản khác về bao bì, nhãn hoặc 

vật phẩm. Dưới đây là một ví dụ về HRI: 
 

 
 

■ Yêu cầu chất lượng để đảm bảo đọc đúng các Mã vạch mã vạch, chẳng hạn như vị trí nhãn và chất lượng in. 
 

Bởi vì hướng dẫn thực hiện này không thể giải quyết tất cả các yêu cầu pháp lý và điều tiết cho thị trường mục tiêu, 

các bên áp dụng nhãn có trách nhiệm tìm hiểu kiến thức về các yêu cầu trong thị trường mục tiêu của mình. 

Trong hướng dẫn thực hiện này có các ghi chú bằng cách sử dụng biểu tượng Ghi chú thể hiện dưới đây. 
Ngoài ra còn có những nhận xét có vai trò giúp người sử dụng xác định xem yêu cầu nào có tính chất bắt buộc và / 
hoặc tùy chọn khi có thể áp dụng việc dán nhãn. Những yêu cầu như vậy được xác định bằng cách sử dụng biểu 
tượng Chú ý. 

 

 Ghi chú: Người dùng cần thêm thông tin hoặc hướng dẫn nên liên hệ với Tổ chức thành viên GS1 tại địa 

phương 
 

 

1.4         Các thuật ngữ chính 
 

Một số thuật ngữ liên quan được sử dụng trong hướng dẫn này được giải thích dưới đây giúp người sử 
dụng hiểu hướng dẫn rõ rang hơn. Một thuật ngữ rộng hơn có thể được trình bày trong phụ lục 
. 

 

Thuật ngữ Giải thích 

 Số phân định ứng dụng GS1  
 

Trường gồm hai hay nhiều con số đứng ở đầu chuỗi yếu tố, định rõ một cách đơn nhất định dạng và ý 
nghĩa của chuỗi đó. 

(Mỗi) Đơn vị tiêu dùng  Thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn dán nhãn đối với các mặt hàng trái cây tươi và rau củ mức tiêu 
dùng cá nhân khi bán lẻ mà khách hàng lựa chọn sản phẩm và đưa sản phẩm tới điểm bán lẻ. Đó có thể là 

sản phẩm dạng rời bán theo cân hoặc sản phẩm đóng gói. Các thuật ngữ sau đây cũng có thể được sử 

dụng để xác định sản phẩm và các sản phẩm đóng gói ở cấp độ bán lẻ: Mỗi, Dạng rời, SẢn phẩm, 
Thương phẩm, Đơn vị, Đơn vị tiêu dùng, Số lượng lớn, Đóng gói sẵn, và Chia khẩu phần sẵn. 

Mỗi Một loại quả hoặc rau củ riêng lẻ (ví dụ như một quả táo, một quả dứa hoặc một quả ớt). 

Thương phẩm có số đo cố 

định 
(Mỗi) đơn vị tiêu dùng luôn được sản xuất ra theo cùng một phiên bản đã được xác định từ trước ví dụ 

như theo loại, cỡ, trọng lượng, dung lượng (ví dụ như một cái tràn với 6 quả cà chua tròn). 
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Thuật ngữ Giải thích 

Mã số toàn cầu phân định 
thương phẩm (GTIN) 

Khóa phân định của GS1 được dùng để phân định thương phẩm. GTIN bao gồm Mã doanh nghiệp 

GS1, số phân định vật được mã hóa thành mã vạch để nhận dạng tự động và thu thập dữ liệu khi 
quét.  

Diễn giải thông tin người đọc 
(HRI) 

Đoạn văn bản mà mọi người có thể đọc được nằm bên dưới một Mã vạch mã vạch đại diện cho các ký tự 

mã hóa trong mã vạch. 

Nội dung người đọc Đoạn văn bản mà mọi người có thể đọc được trên một nhãn được sử dụng cho các mục đích khác ngoài 

việc đại diện cho các ký tự mã hóa trong mã vạch. (Ví dụ: thông tin tiếp thị, thông tin dinh dưỡng, quốc 

gia sản xuất, vv). 

Nguyên tắc PLU IFPS Nguyên tắc Liên đoàn Quốc tế về Tiêu chuẩn Sản phẩm về việc sử dụng mã tra cứu giá (PLU). 

Đơn vị hậu cần (Pallet) Thuật ngữ này được sử dụng trong hướng dẫn dán nhãn này đối với trái cây tươi và rau củ được vận 

chuyển và lưu trữ trong chuỗi cung ứng sản phẩm. 

Dạng rời Trái cây tươi và rau củ được chuyển giao cho các cửa hàng trong trajg thái dạng rời, trong hộp 
hoặc các thùng, và sau đó được đưa vào một túi hoặc được khách hàng chọn riêng để mua 

hàng. 

PLU (Dò tìm giá) Mã số IFPS PLU trên nhãn trong d giải thông tin người đọc được sử dụng để xác định đơn vị tiêu 
dùng. 

Mã số lưu thông có giới hạn 

(RCN) 

Biểu thị mã số phân định của GS1 dùng cho các ứng dụng đặc biệt trong môi trường giới hạn, do tổ chức 

thành viên GS1 quy định (ví dụ giới hạn trong phạm vi quốc gia, công ty hoặc ngành công nghiệp). 

RCN do GS1 cấp cho doanh nghiệp sử dụng nội bộ hoặc để tổ chức thành viên GS1 cấp trên cơ sở nhu 
cầu kinh doanh tại nước sở tại (ví dụ như nhận dạng sản phẩm, thông số đo lường thay đổi). 

Thương phẩm Mọi vật phẩm (sản phẩm hay dịch vụ) mà cần phải truy tìm thông tin định trước về nó và có thể đã 

được định giá, đặt hàng hoặc báo giá ở bất kì điểm nào trong chuỗi cung ứng. 

Đơn vị kinh doanh (Thùng) Thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn dán nhãn đối với các mặt hàng trái cây tươi và rau củ. "Thùng" 

là một thuật ngữ chung bao gồm bất kỳ vật phẩm nào đưuọc sử dung là đơn vị duy nhất trong quá trình 
vận chuyển và phân phối. Định nghĩa này bao gồm một loạt các loại đóng gói như pallet, PRCs, thùng 

carton, hộp, thùng và toa. Các vật phẩm có thể là đơn vị kinh doanh hoặc Đơn vị hậu cần 

Thương phẩm có số đo thay 

đổi 
(Mỗi) đơn vị tiêu dùng có thể được giao dịch mà không có biện pháp xác định trước, chẳng hạn như 

kích thước, khối lượng. 

 

 

1.5         Yêu cầu pháp lý và quy định 
  

Hướng dẫn này không dành cho tất cả các khía cạnh pháp lý ở các quốc gia và khu vực khác nhau. Ví dụ, các yêu cầu pháp lý 

có thể áp dụng cho việc dán nhãn trái cây tươi và rau củ được xác định bằng cách sử dụng Mã vạch Chú thích; tuy nhiên, ví 

dụ được đưa ra không bao gồm tất cả mọi trường hợp. 
 

Người dùng nên tham khảo Hướng dẫn GS1 của quốc gia mình hoặc hướng dẫn khu vực cho yêu cầu riêng của mình. Trường 
hợp các Hướng dẫn như vậy không có sẵn, người sử dụng cần thêm thông tin hoặc hướng dẫn về các yêu cầu pháp lý và quy 
định của địa phương hoặc quốc gia nên liên hệ với Tổ chức thành viên GS1 tại địa phương của mình. 

 

 

2      Tiêu chuẩn và nguyên tắc GS1 có liên quan 
 

Ttiêu chuẩn GS1 và khóa GS1 hỗ trợ quy trình chuỗi cung ứng sản phẩm. Các tiêu chuẩn có liên quan đối với việc xác định 
các mặt hàng tiêu dùng, đơn vị kinh doanh và Đơn vị hậu cần được tóm tắt dưới đây. 

 

 Ghi chú: Nếu một công ty muốn triển khai áp dụng tiêu chuẩn GS1 thì công ty đó phải là thành viên của một tổ chức 

thành viên GS1 quốc gia (MO). Để biết thêm thông tin về danh sách đầy đủ tất cả các tổ chức thành viên GS1, vui lòng 

truy cập trang web của GS1 tại www.gs1.org  sau đó liên hệ với văn phòng GS1 tại địa phương.

http://www.gs1.org/
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2.1    Tiêu chuẩn GS1 cho Mã số phân định thương phẩm (GTIN) 
 

Mã số toàn cầu phân định thương phẩm (GTIN) là tiêu chuẩn GS1 nhận dạng duy nhất tất cả các thương phẩm (đơn vị tiêu 

dùng và đơn vị kinh doanh), bao gồm trái cây tươi và rau củ. GTIN hỗ trợ nhận dạng thương phẩm cho quy trình giao dịch 

giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C). GTIN là khóa GS1 có kết cấu và phân 

bổ quy định cụ thể để đảm bảo tính duy nhất toàn cầu. Quy định kỹ thuật chung của của GS1 quy định các đặc điểm kỹ thuật 

cho GTIN. Bảng dưới đây đưa ra cái nhìn tổng quan về GTIN được sử dụng cho việc dán nhãn trái cây và rau củ. Tất cả các 

bên trong quá trình này sẽ có thể xử lý các biến thể của GTIN. 
 

 
 

Khi một trong các GTIN được mã hóa trong vật mang dữ liệu (tức là Mã vạch mã vạch) mã hoá cho một chuỗi dữ liệu cố 

định có độ dài 14 chữ số, GTIN có độ dài ít hơn 14 chữ số sẽ thêm các số 0 vào phía trước để tạo ra một dãy số có 14 chữ số. 

Các số 0 hàng đầu chỉ đơn giản là các số phụ. Việc có hay không có các sô 0 ở phía trước này không thay đổi GTIN liên 

quan. Chuỗi GTIN có thể được lưu trữ mà có hoặc không có sô 0 ở phía trước trong trường cơ sở dữ liệu tương tự, tùy thuộc 

vào yêu cầu ứng dụng cụ thể. 
 

 

2.2    Mã vạch GS1 
 

Phần này cung cấp hướng dẫn cho việc lựa chọn và sử dụng Mã vạch mã vạch GS1. 
 

 
2.2.1      Điểm bán lẻ 

 

 Tại Điểm bán lẻ (POS) mã vạch sau đây có liên quan: 
 

Mã vạch GS1 Mã số GS1 Ghi chú 

Mã vạch EAN-8  GTIN-8  Được sử dụng cho các điểm bán lẻ 
phân đinh hàng đóng gói sẵn, thương 
phẩm có trọng lượng / số lượng cố 
định 

Mã vạch UPC-A  GTIN-12  Được sử dụng cho các điểm bán lẻ 
phân đinh hàng đóng gói sẵn, thương 
phẩm có trọng lượng / số lượng cố 
định 

Chữ số kiểm tra 

Chữ số dạng số 
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mã vạch GS1 Khóa GS1 Ghi chú 

Mã vạch EAN-13 GTIN-13  Được sử dụng cho các điểm bán lẻ 
phân định hàng đóng gói sẵn, thương 
phẩm có trọng lượng / số lượng cố 
định 

Mã vạch GS1 Databar xếp chồng đa hướng 

 
Thông thường HRI là cần thiết nhưng do hạn chế không gian 
nhãn này thường chỉ sử dụng IFPS PLU. 

Mã hóa một chuỗi 

dữ liệu 14 chữ số 
với GTIN-8, GTIN-

12, hoặc GTIN-13 

 Được sử dụng cho các điểm bán lẻ phân 
định các thương phẩm dạng rời 

 Cấu trúc dữ liệu lên đến 14 chữ số 

 Ví dụ được hiển thị là ví dụ có liên quan 
phổ biến nhất để xác định trái cây và rau 
củ dạng dạng rời bán theo cân như táo, 
chuối, ớt, vv 

 Dữ liệu được mã hóa trong Mã vạch 
GS1 Databar được sử dụng kết hợp với 
mã số phân định ứng dụng GS1, cho 
phép diễn giải nội dung 

Mã vạchMã vạch GS1 Databar mở rộng  (xếp 

chồng lên nhau theo mọi hướng) 

 
Mã số GTIN là 9099999543217 

Trọng lượng là 000.456 = 0.456 kg 

Sử dụng tốt nhất trước ngày 120521 (NĂM THÁNG NGÀY) 

Mã hóa một chuỗi 

dữ liệu 14 chữ số 

với GTIN-8, GTIN-

12, hoặc GTIN-13  

 Các biến thể của mã vạch mở rộng GS1 

Databar và  mã vạch mở rộng xếp chống 

GS1 Databar có thể mã hóa thông tin bổ 

sung như trọng lượng tịnh và Sử dụng tốt 

nhất trước ngày. 

 GS1 Databarđã được chấp thuận sử dụng 
song phương giữa các đối tác kinh 
doanh. Vào tháng 01 năm 2014, GS1 
Databar trở thành Mã vạch mở và tất cả 
môi trường quét phải có khả năng đọc 
Mã vạch này. 

 Chú thích: AI 13 Ngày đóng gói hoặc 

AI 15 Sử dụng tốt nhất trước ngày có thể 
được sử dụng tùy thuộc vào yêu cầu của thị 

trường mục tiêu  

 

 

 2.2.2         Phân phối chung (thương phẩm không dành cho Điểm bán lẻ) 
 

 Trong phân phối nói chung, quá trình kinh doanh để đặt hàng, xuất hóa đơn và vận chuyển sản xuất lên đến nhưng không 
vượt qua các điểm bán lẻ, các Mã vạch mã vạch sau đây có liên quan: 

 

Mã vạch GS1 Khóa GS1 Nhận xét 

Mã vạch UPC-A  Mã hóa một 
GTIN-12 

 Được sử dụng để phân định 
phân phối chung của đóng gói 
sẵn, trọng lượng cố định / 
lượng, thương phẩm 



Hướng dẫn đơn vị tiêu dùng dán nhãn trái cây & rau củ tươi theo GS1 

Bản phát hành 1.0.1, Phê duyệt tháng 07 năm 2015 © 2015 GS1 AISBL ...... 

 

 

 
mã vạch GS1 Khóa GS1 Nhận xét 

Mã vạch EAN-13 Mã hóa một 

GTIN-13 
 Được sử dụng để xác định phân 

phối chung hàng đóng gói sẵn, 
thương phẩm có trọng lượng / 
số lượng cố định 

Mã vạch GS1-128 (số đo cố định) 

 
Mã số GTIN là 30614141000013 

Số lô là A1B2C3 

Hạn sử dụng là 050101 (NĂM THÁNG NGÀY) 

Mã hóa một chuỗi 

dữ liệu 14 chữ số 
với GTIN + số lô 

và hạn sử dụng 

 Được sử dụng để nhận dạng 

thương phẩm (trọng lượng / số 
lượng cố định) trong suốt chuỗi 

cung ứng nhưng KHÔNG ở 

điểm bán lẻ 

 Dữ liệu được mã hóa trong GS1-
128 được sử dụng kết hợp số 
phân định ứng dụng GS1, trong 
đó xác định dữ liệu, định dạng 
và cấu trúc của nó. 

Mã vạch GS1-128 (số đo thay đổi) 

 
Mã số GTIN là 94054321123459 

Sử dụng tốt nhất trước ngày 121231 (NĂM THÁNG 

NGÀY)  

Trọng lượng tịnh là 000.685 = 6,85 kg 

Mã hóa GTIN-

14 bắt đầu bằng 

"9 '; + Sử 

dụng tốt nhất 

trước ngày 

và trọng lượng tịnh 
kg 

 Được sử dụng để nhận dạng 

thương phẩm có trọng lượng 

thay đổi trong suốt chuỗi cung 
ứng nhưng KHÔNG ở điểm 

bán lẻ. 

 Dữ liệu được mã hóa trong GS1-

128 được sử dụng kết hợp với 

số phân định ứng dụng GS1, 

trong đó xác định dữ liệu, định 

dạng và cấu trúc của nó. 

 Chú thích: AI 13 

Ngày đóng gói hoặc có thể được sử 

dụng thay cho AI 15 Sử dụng tốt 

nhất trước ngày hoặc có thể được sử 
dụng tùy thuộc vào yêu cầu của thị 

trường mục tiêu 

 
 SSCC là 340123451234567895 

Mã vạch 
GS1-128 

Mã hóa SSCC 

(chuỗi dữ liệu 18 

chữ số) 

 Được sử dụng cho việc phân 
định Đơn vị hậu cần 

 Dữ liệu được mã hóa trong GS1-
128 được sử dụng kết hợp với 

số phân định ứng dụng GS1, 

trong đó xác định dữ liệu, định 
dạng và cấu trúc của nó. 

 
 Chú thích: 

 
Xin lưu ý: 

 

■ Hệ thống luôn luôn phục vụ cho GTIN 14 chữ số. 
 

■ Trong thực tế, nội dung dữ liệu và truyền tải dữ liệu thường không phân biệt rõ ràng với nhau. 

Điều này có thể dẫn đến hiểu lầm. Điều quan trọng cần ghi nhớ ở đây là nội dung dữ liệu (ví dụ như mã số cộng với 
các thuộc tính như trọng lượng) có thể được mã hóa trong vật mang dữ liệu khác nhau tùy theo ứng dụng.
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■ Khi GTIN được mã hóa trong vật mang dữ liệu vốn phải được mã hóa một chuỗi dữ liệu cố định có độ dài 14 chữ số, GTIN 

có độ dài ít hơn 14 chữ số sẽ thêm các số 0 vào phía trước để tạo ra một dãy số có 14 chữ số. Các số 0 hàng đầu chỉ đơn 

giản là các số phụ. Việc có hay không có các sô 0 ở phía trước này không thay đổi GTIN liên quan. Chuỗi GTIN có thể 

được lưu trữ mà có hoặc không có sô 0 ở phía trước trong trường cơ sở dữ liệu tương tự, tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng 

cụ thể. 
 

 

2.3       Số phân định ứng dụng GS1 
 

Số phân định ứng dụng GS1 (AI) là mã số gồm hai hoặc nhiều ký tự duy nhất xác định định dạng và ý nghĩa của các thông 

tin sau. Số AI đứng trước một mẩu thông tin hỗ trợ việc giải thích và xử lý thông tin chính xác. Thông qua số phân định AI, 

một số thông tin có thể được mã hóa trong một mã vạch và được giải thích và xử lý một cách chính xác. 
 

Biểu đồ dưới đây mô tả số phân định ứng dụng GS1 sử dụng trong Hướng dẫn thực hiện này. Để xem danh sách đầy đủ Phân 
định ứng dụng GS1 và đặc điểm kỹ thuật, vui long tham khảo Quy định kỹ thuật chung của GS1  - Phần 3. 

 

 

AI Nội dung dữ liệu Định dạng (*) FNC1 Bắt buộc 

(****) 

Tiêu đề dữ liệu 

00 Serial Shipping Container Code (SSCC) N2+N18  SSCC 

01 Global Trade Item Number (GTIN) N2+N14  GTIN 

02 GTIN of Contained Trade Items N2+N14  CONTENT 

10 Batch or Lot Number N2+X..20 (FNC1) BATCH/LOT 

11 (**) Production Date (YYMMDD) N2+N6  PROD DATE 

12 (**) Due Date (YYMMDD) N2+N6  DUE DATE 

13 (**) Packaging Date (YYMMDD) N2+N6  PACK DATE 

15 (**) Best Before Date (YYMMDD) N2+N6  BEST BEFORE or 
BEST BY 

16 (**) Sell By Date (YYMMDD) N2+N6  SELL BY 

17 (**) Expiration Date (YYMMDD) N2+N6  USE BY OR EXPIRY 

310 

(***) 

Net weight, kilograms (Variable Measure Trade 

Item) 

N4+N6  NET WEIGHT (kg) 

LƯU Ý: 

(*): Vị trí thứ nhất để chỉ chiều dài (số lượng ký tự) của số phân định ứng dụng GS1. Các giá trị theo sau tham 
chiếu đến định dạng nội dung dữ liệu. Quy tắc áp dụng như sau: 

N          Ký tự số 

X          bất kỳ ký tự nào trong bảng 7.11-1 

N3        độ dài cố định gồm3 ký tự số 

N..3      tối đa 3 ký tự số 

X..3       tối đa 3 ký tự bất kỳ thuộc bảng 7.11-1 

(**):Nếu chỉ có năm và tháng, phải điền 2 chữ số “0” vào vị trí DD. 

 
[Nguồn: Quy định kỹ thuật chung của GS1] 

 

Ví dụ về nhãn  
 

AI (01) thông báo "Mã số toàn cầu phân định thương phẩm". Định dạng được xác định rõ ràng, ví dụ như dưới dạng số học, 

14 chữ số. Ngay sau khi máy quét đọc AI (01) trong Mã vạch GS1 (ở đây là từ GS1 Databar Xếp chồng đa hướng) máy 

quét biết rằng mã số GTIN 14 chữ số, hoàn toàn là số đã được tuân thủ.

http://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
http://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
http://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
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Hình 2-1 Ví dụ 

 
 

 
AI GTIN 

(01)  0401234567000014 

Phần trống không được mã hóa trong mã 

vạch, chỉ có thể nhìn thấy trong HRI 
 
 
 
 
 
 

 
Nếu một bên không cần xử lý tất cả các yếu tố dữ liệu được mã hóa trong mã vạch, họ có thể chọn các yếu tố dữ liệu bằng 
phương pháp số phân định ứng dụng. 

 

 Ghi chú: Xin lưu ý tuân thủ những quy tắc nhất định. Chúng có thể được lấy từ 

Quy định kỹ thuật chung của GS1]. 

 

 Ghi chú: Để biết thêm về danh sách đầy đủ của AI, vui long tham khảo Quy định kỹ thuật chung của GS1, mục 3.0.  
 

 

2.4       Nguyên tắc đặt nhãn 
 

Tính nhất quán về vị trí Mã vạch là yếu tố vô cùng quan trọng để quét thành công. Với chức năng quét bằng tay (ví dụ như tại 
Điểm bán lẻ), các biến thể của vị trí Mã vạch gây khó khán cho nhân viên sử dụng máy quét dự đoán vị trí Mã vạch từ đó làm 
giảm hiệu quả công việc. 

 

Với chức năng quét tự động (ví dụ như trong các nhà kho trên một dây chuyền), Mã vạch phải được bố trí sao cho chúng sẽ 

đi qua vùng nhìn thất của một máy quét cố định khi nó di chuyển qua. Việc tôn trọng hướng dẫn trong phần này giúp nhân 

viên phụ trách đạt được sự thống nhất và khả năng dự báo cần thiết. 

 
Tránh những trở ngại quét 

 

Bất cứ điều gì có thể làm mờ hoặc làm hỏng một mã vạch sẽ làm giảm hiệu suất quét và chú ý tránh những vật này. 
 

Nội dung hướng dẫn bổ sung về việc đặt Mã vạch được trưng bày ở mục 3.0. 
 

 

2.5      Chất lượng mã vạch 
 

Chất lượng mã vạch là yếu tố cực kỳ quan trọng bởi vì chỉ có mã vạch có thể đọc được mới có khả năng hỗ trợ các quy trình 
hiệu quả. Một mã vạch không thể giải mã được có thể làm phát sinh thêm chi phí và tiêu hao thêm nguồn lực. Do đó tất cả các 
bên nên chú ý xem mã vạch của mình đáp ứng yêu cầu theo Quy định kỹ thuật chung của GS1 hay chưa. 

 

Công tác thẩm tra là việc thực hiện quy trình kỹ thuật để đo lường một mã vạch nhằm xác định sự phù hợp của mã vạch với 

đặc điểm kỹ thuật cho Mã vạch đó. ISO / IEC 15416 là đặc điểm kỹ thuật quốc tế về phương pháp xác minh mã vạch ISO để 

tượng trưng cho tính chẩ tuyến tính (ví dụ như Mã vạch EAN / UPC, Mã vạch GS1-128), và các hệ thống phân loại số. 
 

Tư vấn GS1 là việc sử dụng phương pháp luận ISO / IEC 15416 như một công cụ để nâng cao hiệu suất quét tổng thể. 
Máy kiểm tra trên nền tảng ISO có tác dụng hỗ trợ rất lớn trong việc chẩn đoán các vấn đề và đưa ra phương thức báo 
cáo tiêu chuẩn cho các công ty in ấn và đối tác kinh doanh của mình. 

 

Nhiều tổ chức thành viên GS1 cung cấp dịch vụ liên quan, do đó, nếu có vấn đề chất lượng phát sinh hoặc trước khi 

thực hiện dán nhãn mới xin vui lòng liên hệ với MO địa phương để chắc chắn rằng các nhãn được sử dụng đã đáp 

ứng yêu cầu về chất lượng.

http://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
http://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications


Hướng dẫn đơn vị tiêu dùng dán nhãn trái cây & rau củ tươi theo GS1 

Bản phát hành 1.0.1, Phê duyệt tháng 07 năm 2015 © 2015 GS1 AISBL ...... 

 

 

 

3     (Mỗi) Đơn vị tiêu dùng  
 

(Mỗi) đơn vị tiêu dùng đề cập đến việc dán nhãn thương phẩm cho Điểm bán lẻ (POS) và bao gồm một số cách trưng bày 
trái cây và rau củ tại POS. Việc dán nhãn có thể thay đổi theo cách trưng bày tại POS. 

 

Theo tiêu chuẩn và yêu cầu hiện hành tại POS cũng như các yêu cầu theo luật định và kịch bản bổ sung, thương phẩm có thể 
dán nhãn nhưng mã nhận dạng, thiết kế và nội dung của các nhãn có thể thay đổi. 

 

Hầu hết các mặt hàng trái cây và rau củ dạng rời bán theo cân có nhãn hiệu / nhãn dán kèm mã số PLU. PLU này là mã được 
nhập bằng tay hoặc một nhãn hiệu / nhãn dán với mã vạch EAN / UPC mã hóa GTIN có thể được quét tự động. Cả hai loại 
mã số này đều hỗ trợ quá trình thanh toán tại POS. 

 

Các đơn vị tiêu dùng được đóng gói và trưng bày tại POS theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ về các hình thức khác nhau đó 
được dẫn ra như sau: 

 

  

Đóng gói sẵn: 

Một gói sản phẩm có nhãn được dành riêng cho người tiêu dùng. 
Đối với bán lẻ, mặt hàng này sẽ được quét tại điểm bán lẻ. 

 

Dạng rời (theo trọng lượng hoặc miếng): 

Trái cây và rau củ được trưng bày trước mắt người tiêu dùng 
theo dạng như hộp hoặc thùng để người tiêu dùng lựa chọn và 

cân hoặc tính tại POS. 

Các mặt hàng này có thể được dán nhãn tùy thuộc vào kích 
thước và tính chất của mặt hàng . 

 

Chia khẩu phần sẵn: 

Một gói sản phẩm chưa được dán nhãn bảo vệ loại quả (ví dụ như 
dâu tây, mâm xôi, vv) và được dưới dạng thức tổng thể. 

Việc dán nhãn cho đơn vị tiêu dùng dạng chia khẩu phần sẵn thường 

không yêu cầu dán nhãn theo yêu cầu pháp lý hoặc luật định, nhưng 
có thể được nhà cung cấp / nhà đóng gói tại điểm bán lẻ dán nhãn 

(ví dụ GTIN). 
 

 

 
 

 

Theo yêu cầu pháp lý, một sản phẩm tiêu dùng đóng gói sẵn sẽ luôn luôn có nhãn. Nhãn này có GTIN được mã hóa trong mã 
vạch để được quét tại điểm bán lẻ. 

 

Trái cây và rau củ không có nhãn/ dạng rời được cung cấp cho người tiêu dùng dưới dạng thùng hoặc thùng carton. Yêu cầu 

của pháp luật không bắt buộc phải đặt nhãn trên đơn vị duy nhất. Người tiêu dùng chọn chúng theo số lượng mong muốn. 

Chúng được bán theo loại hoặc theo trọng lượng. Quyết định dán nhãn tùy thuộc vào ý kiến của nhà bán lẻ, trong một số 

trường hợp sẽ dựa trên các khía cạnh pháp lý. Các nhà cung cấp có thể gán một mã số riêng biệt (GTIN hoặc PLU) cho một 

sản phẩm dạng rời và nhãn của nó (ví dụ như một miếng dưa hấu). Trong hầu hết các trường hợp, sản phẩm như vậy không có 

nhãn và nhà bán lẻ tự sắp xếp việc bán cho người tiêu dùng; ví dụ như một mã số PLU được gán cho nhà bán lẻ hay người tiêu 

dùng có nhãn nội bộ trên sản phẩm tương ứng sau khi cân xong. Các mặt hàng không có nhãn không nằm trong phạm vi này. 

 

 Chú thích: 

 
■ Một số thị trường mục tiêu có thể yêu cầu dán nhãn thương phẩm có ghi quốc gia sản xuất (COOL) 

 

 

 Chú thích: Các thương phẩm có đóng gói bảo vệ và thương phẩm không có nhãn được xử lý như quy trình nội bộ và 

nhà bán lẻ về dán nhãn có sự khác biệt giữa loại đóng gói sẵn và dạng rời trên thị trường mục tiêu châu Âu.
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■ Theo quy định của EU 1169/2011, một sản phẩm tiêu dùng đóng gói sẵn luôn có nhãn với các thông tin được xác định rõ 

ràng. Sản phẩm nên có mã số GTIN mã hóa trong mã vạch để quét được tại các điểm bán lẻ. 
 

■ Trái cây và rau củ dạng rời và dạng chia khẩu phần sẵn có lớp bảo vệ chỉ nằm trong phạm vi quy định của EU 1169/2011 và 

không có nghĩa vụ pháp lý liên quan đến dán nhãn. Ví dụ như bí ngô; người tiêu dùng chọn bí ngô theo số lượng mong 

muốn. Chúng được bán theo từng quả hoặc theo trọng lượng. Quyết định dán nhãn sẽ tùy theo ý của nhà bán lẻ. 
 

■ Đơn vị tiêu dùng dạng chia khẩu phần sẵn không có nhãn được xử lý như quy trình nội bộ bán lẻ và nằm ngoài phạm vi. Quy 
định của pháp luật không yêu cầu phải dán nhãn trên thương phẩm. Các nhà cung cấp có thể gán một mã số riêng biệt 
(GTIN hoặc PLU) và gắn nhãn lên thương phẩm đó. 

 

■ Các biến thể khác nhau của đơn vị tiêu dùng có thể xảy ra tại POS, theo đó có hai quan điểm có thể liên quan trong 

bối cảnh này: 
 

Các biểu đồ sau đây cung cấp hướng dẫn về việc xác định mức độ đóng gói và dán nhãn. Nếu trường hợp ứng dụng cụ 
thể cần có hướng dẫn bổ sung cần thiết, vui lòng liên hệ với Tổ chức thành viên tại địa phương. 

 
 Hình 3-1 Quan điểm thương mại: thích hợp cho quá trình xử lý 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hình 3-2 Quan điểm pháp lý: có liên quan đến quy trình đánh dấu và dán nhãn 

ĐƠN VỊ TIÊU DÙNG 

ĐƠN VỊ TIÊU DÙNG 

DẠNG RỜI  

Không có yêu cầu pháp lý 

ĐÓNG GÓI ĐỂ BÁN 

MỞ (chia khẩu phần sẵn) 

Không có yêu cầu pháp lý 
KÍN 

ĐÓNG GÓI SẴN 

Dạng kín 

ĐÓNG GÓI SẴN dạng mở 

(chia khẩu phần sẵn) 

ĐÓNG GÓI SẴN 

Yêu cầu ghi nhãn 

KHÔNG ĐÓNG GÓI 

SẴN 

(Dạng rời ) 
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Ghi chú: Các yêu cầu pháp lý có thể tồn tại trong thị trường cụ thể (ví dụ như Canada có những quy định xác định 

mặt hàng nào có thể được MỞ và cách thức để dán nhãn cho các mặt hàng đó) 
 

 

3.1         Vấn đề dán nhãn chung cho vật phẩm tiêu dùng 
 

Các thương phẩm được đọc tại POS. Theo yêu cầu chung, việc này cần được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả để hỗ trợ quá 

trình diễn ra trơn tru. Các thương phẩm cần có số nhận dạng duy nhất. Đây có thể là mã số PLU hoặc mã vạch bằng GTIN 

hoặc có thể áp dụng cả hai. GTIN luôn được mã hóa theo dạng EAN / UPC hoặc Mã xếp chồng đa hướng GS1 Databar cho 

phép tự động quét. Chú ý tuân thủ yêu cầu về dữ liệu chính xác và chất lượng mã vạch. 
 

 
3.1.1        Sử dụng mã số PLU 

 

Mã số tra cứu giá (mã số PLU) không được sử dụng trên bất kỳ sản phẩm được đóng bao và luôn được bán theo trọng 

lượng cố định (tức là không được cân trong cửa hàng để tính giá). 
 

■ Ví dụ: Không được phép sử dụng đồng thời cả GTIN trong mã vạch và mã PLU với nhau trên một túi cà rốt 1 pound. Túi cà 
rốt đó không bao giờ được bán ở dạng cân: người bán hàng sẽ không bao giờ cân và xác định giá dựa trên một mức giá 
cho mỗi pound / kg. Thay vào đó túi cà rốt này được bán như sau: một túi cà rốt 1 pound và cần kèm theo một mã vạch 
thích hợp. 

 

Mã số PLU có thể được sử dụng với GTIN tương ứng trong một mã vạch nếu sản phẩm có thể được bán theo "mỗi vật / 
mỗi đơn vị" hoặc được cân đo để định giá. 

 

■ Bối cảnh: Các nước sử dụng PLU coi nó là phần diễn giải cho người đọc tương đương với mã vạch GS1 

DataBar xếp chồng đa hướng khi các nhãn dán nhỏ không cho phép GTIN được in trongHRI ... 
 

Một số nhà bán lẻ có những yêu cầu riêng về loại mã vạch áp dụng đối với từng trường hợp trên sản phẩm có trọng lượng thay 
đổi. Điều này có thể có sự khác biệt giữa các nhà bán lẻ và cần được xem xét khi chuẩn bị mã hóa sản phẩm. 

 

 Ghi chú: Để biết thông tin đầy đủ, xin vui lòng tham khảo ý phiên bản mới nhất của IFPS “ Hướng dẫn người 

dùng" (xem phần 6. Tài nguyên) để tạo mã PLU. 
 

 
3.1.2       Sử dụng mã vạch 

 

Chọn mã vạch GS1: 
 

■ Nếu chỉ có một GTIN được mã hóa thì sử dụng Mã vạch EAN / UPC. 
 

■ Trong trường hợp đối với các vật phẩm nhỏ hơn thì sử dụng GS1 Databar xếp chồng đa hướng. 
 

Nếu GTIN và dữ liệu bổ sung như trọng lượng tịnh được mã hóa thì sử dụng mã vạch mở rộng GS1 Databar hoặc 

 mã vạch mở rộng xếp chồng GS1 Databar. 

 

 Ghi chú:Hướng dẫn này chỉ sử dụng trọng lượng trong các ví dụ dưới đây vì thông tin này rất quan trọng trong một số 

tình huống.
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3.1.3     Mã vạch GS1 Databar 

 
 Hình 3-3 Mã vạch GS1 Databar được sử dụng tại điểm bán lẻ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diễn giải thông tin người đọc (HRI) không được thể hiện trong các ví dụ trên. 
 

 
3.1.4    Đặc điểm của GS1 Databar 

 

GS1 Databar có những đặc điểm sau đây " 
 

■ Hoàn toàn tương thích với công nghệ máy quét hiện tại đã lắp đặt 
 

■ Loại mã vạch tuyến tính 
 

■ Khả năng quét đa hướng, ngoại trừ kết hợp với dạng "xếp chồng" hoặc dạng "giới hạn" 
 

■ Loại mã vạch tiết kiệm không gian, do đó phù hợp cho các sản phẩm cực kỳ nhỏ 
 

■ Thông tin bổ sung có thể được mã hóa trong mã vạch mở rộng GS1 Databar sử dụng hệ thống số phân định ứng dụng 
 

■ Một loạt các Mã vạch được thiết kế sẵn cho từng ứng dụng cụ thể tạo ra sự linh hoạt tối ưu 
 

■ Bảo vệ mã vạch toàn cầu (ISO / IEC 24.724) 

 

  Ghi chú: Mã vạch GS1 Databar mã hóa chuỗi số có độ dài 14 chữ số. Khi mã hóa GTIN-12 hoặc 

GTIN-13 trong GS1 Databar, điền thêm một hoặc hai số 0 vào bên trái GTIN. 
 

 
Ghi chú: Để biết thêm thông tin về GS1 Databar, vui lòng xem Phụ lục
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Mã vạch GS1 Databar 

 

  

GS1 Databar xếp chồng đa hướng  GS1 Databar mở rộng xếp chống  

 
 AI (01) GTIN 

 
 AI (01) GTIN 

 AI (15) Sử dụng tốt nhất trước ngày (NĂM THÁNG NGÀY) 

 GS1 Databar mở rộng 

chiều rộng 38,35 mm, chiều cao 8,38 mm 

 

AI (01) GTIN 

AI (3103) trọng lượng tịnh 

Chú ý: kích thước Mã vạch được dựa trên kích thước chiều - X 0264 mm 
 

Kích thước của của GS1 Databar phụ thuộc vào số lượng các đường xếp chồng lên nhau, kích thước của chiều X, và số 

lượng dữ liệu được mã hóa. Kích thước của chiều X tối thiểu là 0,264, tối đa là 0,66. 

 
Cấu trúc của nhãn 

 

Khi sử dụng nhãn hiệu riêng (thương hiệu nhà bán lẻ) nhà bán lẻ là người đưa ra các yêu cầu, trong khi đối với các nhãn hiệu 
thường xuyên và các mặt hàng không có thương hiệu thì cấu trúc và vị trí của nhãn phải nằm trong tay của nhà cung cấp / nhà 
đóng gói để tránh yêu cầu khách hàng cụ thể hoặc đáp ứng được các yêu cầu theo luật định về vị trí. 

 
Kích thước nhãn 

 

Kích thước của nhãn phụ thuộc vào số lượng dữ liệu và kích thước của đơn vị tiêu dùng. Điều quan trọng cần tuân 
thủ chặt chẽ các đặc điểm kỹ thuật. Mã vạch và thông tin pháp lý tối thiểu là các yếu tố có thể đọc được dễ dàng! 

 

kích thước nhãn chung cho các đơn vị tiêu dùng là: 
 

■ 40 mm x 47 mm 
 

■ 40 mm x 55 mm 
 

■ 60 mm x 60 mm 
 

■ 68 mm x 45 mm 

 
Diễn giải thông tin người đọc / Nội dung người đọc 

 

■ Diễn giải thông tin người đọc dưới mỗi mã vạch (HRI) phải thể hiện các nội dung thường chỉ có GTIN. 
 

■ Hơn nữa nội dung người đọc (Non-HRI) có thể được bổ sung trên nhãn theo quy trình kinh doanh và các yêu cầu 

pháp lý. Nội dung này có thể bao gồm quốc gia sản xuất, chủng loại, thông tin dinh dưỡng, mã PLU của IFPS, 

vv
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HRI sẽ xuất hiện ngoại trừ trong những trường hợp hiếm hoi cho các ứng dụng cụ thể mà có những hạn chế không gian. 
Nếu vật mang dữ liệu phân định và thu thập dữ liệu tự động (AIDC) của GS1 không thể đọc hoặc quét và HRI không xuất 
hiện trên nhãn, đóng gói hoặc vật phẩm, nội dung không dành cho người đọc (Non-HRI) nên được sử dụng như thông tin 
dự phòng. 

 

 

3.2      Mẫu nhãn cụ thể cho các đơn vị tiêu dùng 
 

Do đơn vị tiêu dùng có thể có nhiều hình thức khác nhau (trọng lượng cố định so với trọng lượng thay đổi, đóng gói sẵn, dạng 
rời, vv) cần chú ý sắp xếp bố cục và nội dung nhãn khác nhau cho phù hợp. Các nội dung dưới đây trình bày các chi tiết trên 
phù hợp nhất: 

1. đơn vị tiêu dùng đóng gói sẵn (trọng lượng cố định) 

2. đơn vị tiêu dùng đóng gói sẵn (trọng lượng biến đổi) 

3. không đóng gói / dạng rời (bán theo từng loại hoặc theo trọng lượng tùy theo ý của nhà bán lẻ) 
 

 
3.2.1        Nhãn cho đơn vị tiêu dùng đóng gói sẵn (trọng lượng cố định) 

 
Hình 3-4 Ví dụ 

 

 

 
 

Cột bên trái cho thấy 2 lựa chọn tùy thuộc vào kích thước của đơn vị tiêu dùng và yêu cầu kinh doanh. 
 

Phân định / Vật mang dữ liệu GS1  Thông tin trên nhãn 

GTIN trong EAN / UPC 

GTIN trong GS1 Databar (đặc biệt là đối với các gói của các mặt hàng 

nhỏ hoặc tròn. Ví dụ: ớt nhỏ). 

Diễn giải thông tin người đọc (HRI) * bên dưới mỗi 

mã vạch 

 Chú thích: 

Yêu cầu pháp lý có thể áp dụng cho nhãn 
được áp dụng với vật phẩm (ví dụ như quốc gia sản xuất). Vui 

lòng tham khảo các yêu cầu quản lý địa phương. 

 
Ghi chú: Nếu có thuộc tính bổ sung như số lô hoặc ngày hết hạn sử dụng, mã vạch mở rộng GS1 Databar hoặc Mở rộng 

xếp chồng có thể được sử dụng
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 3.2.2    Nhãn trên đơn vị tiêu dùng đóng gói sẵn (Trọng lượng thay đổi) 

 
Hình 3-5 Ví dụ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phân định / Vật mang dữ liệu GS1 Thông tin trên nhãn 

GTIN + trọng lượng trong mã vạch mở rộng GS1 Databar hoặc Mở 

rộng xếp chồng 

Diễn giải thông tin người đọc (HRI) * bên dưới mỗi mã 

vạch 

 Chú thích 

Yêu cầu pháp lý có thể áp dụng cho nhãn được áp dụng với vật 

phẩm (ví dụ như quốc gia sản xuất). Vui lòng tham khảo các yêu 

cầu quản lý địa phương 

  Ghi chú 

Ở một số thị trường mục tiêu, mã lưu thông hạn chế RCN 

vẫn đang được sử dụng trong khi đang được loại bỏ. Vui 
lòng tham khảo Tổ chức thành viên MO tại địa phương để 

được hướng dẫn thêm. 

 

 

3.2.3        Nhãn trên vật phẩm không đóng gói sẵn/dạng rời 
 

Nhãn cho vật phẩm không đóng gói sẵn / dạng rời không thuộc yêu cầu chung, nhưng được thực hiện dựa trên yêu cầu kinh 

doanh/ yêu cầu của khách hàng. 

 
 Hình 3-6 Ví dụ
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Phân định/Vật mang dữ liệu GS1 Thông tin trên nhãn 

GTIN trong EAN hoặc UPC 

GTIN trong GS1 Databar (thường là Xếp chồng đa hướng) 

GTIN cộng với trọng lượng tịnh trong mã vạch mở rộng GS1 
Databar 

 Ghi chú: 

Theo ý của nhà bán lẻ thì mặt hàng thực phẩm tươi dạng rời 

có thể được xử lý như các sản phẩm có thông số đo lường cố 

định hoặc biến đổi 

Diễn giải thông tin người đọc (HRI) * bên dưới mỗi mã vạch 

Mã vạch IFPS PLU có thể được thêm vào  

 
 Ghi chú: 

 
■ Nếu chỉ có một mã số PLU nội bộ trên nhãn nó chỉ có thể được sử dụng tại cơ sở của nhà bán lẻ này. 

 

■ Nếu sản phẩm dạng rời đã được xác định để được bán theo từng loại, thương phẩm có thể được xác định như là thương phẩm 

có thông số đo lường cố định, tức là chỉ có một GTIN. 
 

■ Các nhà bán lẻ quyết định cách thức xử lý thực phẩm tươi có thông số đo lường thay đổi tại điểm bán lẻ. 

 
Trích từ " Hướng dẫn thực hiện bán thực phẩm tươi tại Điểm bán lẻ AIDC GS1 " (2011) 

 

Hình 1 dưới đây là một đoạn trích từ Hướng dẫn thực hiện bán thực phẩm tươi tại Điểm bán lẻ AIDC của GS1 và cung cấp 

hướng dẫn bổ sung cho các mặt hàng dạng rời. 

 

Hình 3-7 Trích từ Hướng dẫn thực hiện bán thực phẩm tươi tại Điểm bán lẻ GS1 AIDC 
 

 
 

 

 Ví dụ về nhãn bổ sung 
 

Hình 3-8 GTIN trong Mã xếp chồng đa hướng GS1 Databar có HRI

4.7.3. Thương phẩm dạng rời 

Thương phẩm dạng rời là các thương phẩm được xác định bằng một mã số toàn cầu phân định thương phẩm 

GTIN. Theo quyết định của nhà bán lẻ thì thương phẩm dạng rời có thể được bán dưới dạng sản phẩm có thông số 
đo lường cố định hoặc thay đổi. 

 

Nếu sản phẩm này được xác định là sản phẩm có thông số đo lường thay đổi, vui long tham khảo Phần 6 Thông số 
đo lường thay đổi 

 

Khi thương phẩm dạng rời được xử lý kỹ hơn trong cửa hàng và được đóng gói, chúng có thể được nhà bán lẻ bán 
dưới dạng thương phẩm có thông số đo lường cố định, sau đó chúng được coi như thương phẩm có thông số đo 

lường cố định như sau – Thương phẩm dạng rời được quét tại điểm bán lẻ theo Phần 2 Quy định kỹ thuật chung 

của GS 1  
 

Tuy nhiên, thương phẩm dạng rời được nhà bán lẻ bán dưới dạng thương phẩm có thông số đo lường thay đổi, sau 

đó chúng được coi như thương phẩm có thông số đo lường thay đổi như sau – Thương phẩm tươi sống có thông số 
đo lường thay đổi được quét tại điểm bán lẻ sử dụng GTIN theo Quy định kỹ thuật chung của GS 1  

 

Đối với sản phẩm dạng rời, bạn có thể sử dụng ký hiệu xếp chồng đa hường DataBar GS1 để mã hóa GTIN. 
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 Hình 3-9 GTIN trong Mã xếp chồng đa hướng GS1 Databar có mã IFPS PLU và không có HRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ghi chú: HRI sẽ xuất hiện ngoại trừ trong những trường hợp hiếm hoi cho các ứng dụng cụ thể mà có những hạn chế 

không gian. Nếu vật mang dữ liệu AIDC GS1 không thể đọc hoặc quét và HRI không xuất hiện trên nhãn, đóng gói 

hoặc vật phẩm, nội dung người đọc (Non-HRI) nên được sử dụng như thông tin dự phòng 

 
 Hình 3-10 GTIN trong Mã vạch EAN-13 với HRI bên dưới Mã vạch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ghi chú: Kích thước nhãn bắt buộc việc sử dụng một Mã vạch cắt ngắn dưới cỡ tiêu chuẩn. Kỹ thuật thực hành tốt 

nhất là nên sử dụng GS1 Databar trong tình huống này. 
 

 
3.2.4        Đơn vị tiêu dùng theo khẩu phần chia sẵn 

 

Mặc dù các đơn vị tiêu dùng theo khẩu phần chia sẵn không có nhãn như đã được nêu trong phần giới thiệu của chương này, 
chúng vẫn có thể được dán nhãn. Trong trường hợp này, khuyến nghị 3.2.3 có thể được áp dụng. 

 

 
3.2.5        Cách quản lý sản phẩm ngoài điểm bán lẻ có thể chuyển tới điểm bán lẻ 

 

Chủ sở hữu thương hiệu là bên chịu trách nhiệm xác định thương phẩm sử dụng các tiêu chuẩn GS1. Họ cần xác định và 
phân khúc hàng tồn kho theo GTIN khác nhau theo Quy định phân bổ GTIN và hiệp định thương mại. Điều này không có 
nghĩa là một thương phẩm được chủ sở hữu thương hiệu dự định sử dụng tại điểm bán lẻ hoặc ngoài điểm bán lẻ sẽ không 
bao giờ được sử dụng bởi một đối tác thương mại theo cách không mong muốn. Ngoại lệ này không được quản lý theo 
nội dung tuân thủ tiêu chuẩn GS1 mà bằng thỏa thuận thương mại song phương. 

 

 

3.3          Thiết kế nhãn (Cách thiết kế nhãn) 
 

Nhà cung cấp / nhà đóng gói quyết định cấu trúc và thiết kế nhãn bằng cách tính đến yếu tố tiếp thị, yêu cầu pháp lý và 

đặc điểm kỹ thuật của GS1 và hướng dẫn thực hiện. Trong trường hợp có nhãn hiệu riêng, nhà bán lẻ cung cấp các yêu 

cầu có liên quan. Quy định kỹ thuật chung của GS1 cung cấp chi tiết kỹ thuật cho kích thước mã vạch và chất lượng. 
 

 

3.4         Vị trí nhãn (Nơi đặt nhãn) 
 

Khi đặt nhãn trên trái cây và rau củ, chú ý xem xét các nguyên tắc, thông lệ và ví dụ sau đây để đảm bảo rằng nhãn sẽ được 

bố trí đúng cách và có hiệu quả khi quét. Quy định kỹ thuật chung của GS1 đưa ra các đặc điểm liên quan đến vị trí đặt nhãn.
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Nguyên tắc: 

 

■ Ít nhất có một mã vạch trên một thương phẩm được dự định bán tại Điểm bán lẻ. 
 

■ Chỉ nên có một mã vạch trên nhãn. 
 

■ Tránh dán nhiều nhãn  
 

■ Nếu có ít nhất một nhãn trên thương phẩm, mỗi nhãn phải có chung GTIN 
 

■ Bất cứ điều gì làm mờ hoặc làm hỏng một mã vạch sẽ làm giảm hiệu suất quét. 
 

■ Nếu chiều cao mã vạch dưới mức chiều cao khuyến cáo, nó không phải là nhãn đa hướng có thể đọc được và có ảnh 
hưởng đến hiệu suất đọc 

 

Thực hành: 
 

■ Không đặt mã vạch trên mặt hàng trong khu vực có không gian chật chội. Không để hình ảnh đồ họa khác xâm phạm vào 
không gian dành cho mã vạch. 

 

■ Không đặt mã vạch, bao gồm Vùng trống, trên vùng rang cưa, vết cắt theo khuôn, vết nối, gờ, cạnh, đường cong chặt 
chẽ, nếp gấp, tà, vùng chồng chéo, và kết cấu thô. 

 

■ Không đặt kẹp móc qua mã vạch hoặc vùng trống của nó. 
 

■ Không gấp Mã vạch xung quanh một góc. 
 

■ Không đặt một Mã vạch dưới một vật gói. 
 

■ Mã vạch được sử dụng cho mục đích kiểm soát sản xuất cần phải được che khuất ở bất cứ nơi nào  trước khi đưa vào quá 
trình phân phối chung. 

 
Các ví dụ 

 
 Hình 3-11 Ví dụ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vấn đề quét do tương phản không hiệu quả (mã vạch được đặt trên bảng điều khiển bên) 
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 Hình 3-12 Ví dụ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vấn đề quét do vị trí đặt nhãn xấu 
 

 Hình 3-13 Ví dụ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vấn đề quét do do thiếu chiều cao 
 

 

4      Resources 
 

Quy định chung của GS1 
 

http://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications 

Thông tin về cấu trúc và cách sử dụng mã GTIN: 

www.gs1.org/barcodes/technical/idkeys/gtin 

GS1 Châu Âu 
 

www.gs1.eu 
 

Quy định gán mã GTIN cho thực phẩm tươi 
 

www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/tid=32 
 

Văn phòng GS1 toàn cầu 
 

www.gs1.org 
 

Tiêu chuẩn UNECE cho hoa quả và rau củ tươi (FFV) 

www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-StandardsE.html 

Tiêu chuẩn UNECE cho nông sản phơi sấy khô (DDP) 

www.unece.org/trade/agr/standard/dry/DDP-Standards.html 

Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế của tổ chức Thực phẩm Codex   

www.codexalimentarius.org 
 

Quy định EU 543/2011 của EU đối với rau củ quả  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:EN:PDF 

http://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
http://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
http://www.gs1.org/barcodes/technical/idkeys/gtin
http://www.gs1.org/barcodes/technical/idkeys/gtin
http://www.gs1.eu/
http://www.gs1.eu/
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/tid=32
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/tid=32
http://www.gs1.org/
http://www.gs1.org/
http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-StandardsE.html
http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-StandardsE.html
http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/DDP-Standards.html
http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/DDP-Standards.html
http://www.codexalimentarius.org/
http://www.codexalimentarius.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:EN:PDF
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Hướng dẫn người sử dụng mã tra cứu giá PLU cho nông sản của IFPS 
 

www.ifpsglobal.com và/hoặc www.plucodes.com 

 

  

http://www.ifpsglobal.com/
http://www.plucodes.co/
http://www.plucodes.co/
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A   Phụ lục 
 

 

A.1   Thuật ngữ tham chiếu chéo 
 

Thuật ngữ ngành sản xuất Thuật ngữ trong Hướng dẫn  Thuật ngữ GS1  Định nghĩa của GS1 

Cái 

Đơn vị cơ sở 

Đơn vị có thể bán 

(Mỗi) đơn vị tiêu dùng Đơn 

vị 

Sản phẩm 

Dạng rời 

Đóng gói sẵn 

Chia khẩu phần sẵn 

Thương phẩm Mọi vật phẩm (sản phẩm hay 
dịch vụ) mà cần phải truy tìm 
thông tin định trước về nó và có 
thể đã được định giá, đặt hàng 
hoặc báo giá ở bất kì điểm nào 
trong chuỗi cung ứng. 

Thùng 

Đơn vị giao dịch 

Túi 

Toa 

Pallet 

RPC 

Khay 

Đơn vị kinh doanh (Thùng) Nhóm thương phẩm Đơn vị cấu thành tiêu chuẩn 

của thương phẩm không được 

dự định quét tại điểm bán lẻ. 

Pallet 

Hỗn hợp phi chuẩn 
Thùng 

Đơn vị hậu cần (Pallet) Đơn vị hậu cần Vật phẩm có thành phần được 

thiết lập cho mục đích vận 
chuyển và / hoặc lưu trữ cần 

phải được quản lý thông qua 

các chuỗi cung ứng 

 

 

A.2 Thuật ngữ - Thuật ngữ GS1 và định nghĩa 
 

Thuật ngữ Định nghĩa 

Phân định và thu nhận dữ liệu 
tự động 

 Công nghệ được dùng để tự động thu nhận dữ liệu. Các công nghệ AIDC bao gồm mã vạch, 
thẻ thông minh, sinh trắc học và RFID 

mã vạch Kí hiệu mã hóa dữ liệu thành mẫu mà máy có thể đọc các vạch đen và khoảng trống hình 

chữ nhật song song xen kẽ với độ rộng khác nhau liền kề 

Kiểm tra xác nhận mã vạch Việc đánh giá chất lượng in của mã vạch dựa trên các tiêu chuẩn ISO / IEC sử dụng bộ kiểm tra mã 

vạch phù hợp tiêu chuẩn ISO/ IEC. 

Lô/Mẻ Sô lô liên kết một mặt hàng với thông tin nhà sản xuất được cho là thích hợp để ruy xuất nguồn gốc 

của thương phẩm. Các dữ liệu có thể tham chiếu đến bản thân thương phẩm hoặc vật chứa trong nó. 

Chủ nhãn hiệu Bên có trách nhiệm phân bổ mã phân định thuộc hệ thống GS1. Hoạt động với tư cách quản trị viên 

của một mã doanh nghiệp GS1. 

Số kiểm tra Chữ số cuối cùng được tính từ các chữ số khác trong một số khóa phân định GS1. Số kiểm tra được 

dùng để kiểm tra xem dữ liệu đã được tạo lập một cách chính xác hay chưa. (Xem GS1 Tính toán số 

kiểm tra.) 

Khách hàng Bên nhận, mua, hoặc tiêu thụ một sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Ký tự dữ liệu Chữ cái, con số hay kí hiệu khác được thể hiện trong (các) trường dữ liệu của một chuỗi yếu tố. 

trường dữ liệu Một trường bao gồm khóa phân định GS1, RCN hoặc thông tin thuộc tính. 

tiêu đề dữ liệu Sự mô tả ngắn gọn các chuỗi yếu tố được sử dụng để hỗ trợ việc diễn giải mã vạch. 

Loại mã vạchMã vạch EAN/UPC Một họ mã vạch bao gồm EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E. Mặc dù mã vạch UPC-E không có số 

phân định mã vạch riêng nhưng chúng vẫn thể hiện như là mã vạch riêng nhờ phần mềm ứng dụng 

quét. Xem thêm phần định nghĩa về mã vạch EAN-8, EAN-13, UPC-A và UPC-E 
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Mã vạch EAN-13  Mã vạch thuộc loại mã vạch EAN/UPC mã hóa GTIN-13, phiếu-13, RCN-13 và VMN-13. 

Yếu tố Một vạch hoặc khoảng trống riêng rẽ của một mã vạch 

Ký tự mở rộng Chữ số đầu tiên trong mã công ten nơ vận chuyển theo sê-ri SSCC do người sử dụng cấp để 
làm tăng khả năng của mã này. 

Thương phẩm có số đo cố định Vật phẩm luôn được sản xuất ra theo cùng một phiên bản đã được xác định từ trước (ví dụ như theo 
loại, cỡ, trọng lượng, dung lượng, thiết kế) và có thể được bán tại bất kì điểm nào trong chuỗi cung 

ứng 
Thực phẩm tươi sống Các loại thương phẩm: trái cây, rau củ, thịt, hải sản, bánh mì và thực phẩm chế biến sẵn như pho mát, 

thịt nấu chín hoặc đông lạnh, và salad, vv thực phẩm tươi sống được định nghĩa là thực phẩm mà 

không được bảo quản bằng đóng hộp, mất nước, đông lạnh hay hun khói. 

Quét mã trong phân phối chung Các môi trường quét bao gồm các thương phẩm đã được ghi mã vạch và được đóng gói để 
vận chuyển, các Đơn vị hậu cần, tài sản và nhãn địa điểm 

Mã số toàn cầu phân định thương 

phẩm (GTIN) 

Khóa phân định của GS1 được dùng để phân định thương phẩm. GTIN bao gồm Mã doanh nghiệp 

GS1, số phân định vật phẩm và số kiểm tra. 

Vật mang dữ liệu GS1 AIDC Công cụ thể hiện dữ liệu ở dạng máy có thể đọc được; được dùng để tạo thuận lợi cho 
việc đọc tự động các chuỗi yếu tố như quy định sử dụng bởi GS1. 

Số phân định ứng dụng GS1 rường gồm hai hay nhiều con số đứng ở đầu chuỗi yếu tố, định rõ một cách đơn nhất định 
dạng và ý nghĩa của chuỗi đó. 

Mã doanh nghiệp GS1 Một phần của mã số phân định thuộc hệ thống GS1 bao gồm Mã quốc gia GS1, mã số doanh nghiệp, 

cả hai mã này đều do các tổ chức thành viên của GS1 cấp. Xem phần Mã số doanh nghiệp U.P.C. 
Các tổ chức thành viên của GS1 cấp Mã doanh nghiệp GS1 cho các thực thể quản trị việc cấp các 

mã số phân định thuộc hệ thống GS1. Những cơ quan này có thể là công ty thương mại, các tổ chức 

phi lợi nhuận, các cơ quan chính phủ, và các đơn vị kinh doanh trong các tổ chức. Tiêu chuẩn để đủ 

điều kiện cho sự phân công của GS1. Mã doanh nghiệp được thiết lập bởi các tổ chức thành viên 

GS1. 

Mã vạch GS1 Databar mở 

rộng  

Mã vạch mã hóa bất kì khóa phân định nào của GS1 cùng với dữ liệu thuộc tính, như trọng lượng 

và ngày “hết hạn sử dụng”, vào kí hiệu một chiều mà các máy quét đã được lập trình phù hợp tại 
điểm bán có thể quét được theo mọi hướng. 

Mã vạch GS1 Databar mở rộng 
xếp chồng  

Một biến thể của Mã vạch mở rộng databar của GS1 được sắp xếp thành nhiều hàng và được dùng 

khi kí hiệu thông thường là quá rộng cho ứng dụng. 

Mã vạch GS1 Databar đa hướng  Mã vạch mã hóa GTIN và được thiết kế để các máy quét đa hướng đọc 

GS1 Databar  Họ các mã vạch bao gồm các kí hiệu đa hướng GS1 Databar; đa hướng xếp chồng GS1 

Databar; mở rộng GS1 Databar; mở rộng xếp chồng GS1 Databar; được cắt ngắn GS1 
Databar; giới hạn GS1 Databar; xếp chồng GS1 Databar. 

Họ mã vạch GS1 Databar 

dành cho điểm bán lẻ   

Các thành viên của họ Mã vạch GS1 Databar được thiết kế để có thể đọc được bởi máy quét đa 

hướng tại điểm bán lẻ: GS1 Databar đa hướng; GS1 Databar đa hướng xếp chồng; GS1 Databar 

mở rộng; GS1 Databar mở rộng xếp chồng;  

Mã vạch GS1 Databar xếp 
chồng  

Một biến thể của mã vạch bị cắt ngắn GS1 Databar được xếp chồng thành hai hàng và được 
dùng khi mã vạch bị cắt ngắn GS1 Databar quá rộng cho ứng dụng 

Từ điển dữ liệu toàn cầu của GS1 Công cụ lưu giữ được dùng để ghi lại thỏa thuận về tiêu chuẩn của các tổ chức thành viên 
GS1 về thuật ngữ và định nghĩa trong kinh doanh được mọi đơn vị kinh doanh sử dụng 

GS1 Tổ chức quản lý hệ thống GS1 với các thành viên là các tổ chức thành viên GS1. GS1 có trụ 

sở đặt tại Brussels - Bỉ và tại Princeton – Mĩ 

Khóa phân định GS1 Trường số hay chữ và số do GS1 quy định để đảm bảo tính đơn nhất, rõ ràng và toàn cầu của số 

phân định trong chuỗi cung ứng hoặc chuỗi yêu cầu mở. 
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Các mã phân định GS1  Hệ thống đánh mã số được quản lý trên phạm vi toàn cầu và được mọi đơn vị kinh doanh của GS1 sử 
dụng để phân định thương phẩm, đơn vị hậu cần, địa điểm, các thực thể pháp lý, tài sản, các mối 

quan hệ dịch vụ, hàng hóa kí gửi, hàng gửi và nhiều hơn nữa. Khóa phân định GS1 được thiết lập 

bằng cách kết hợp bất kì số phân định nào, bao gồm Mã doanh nghiệp GS1, với các quy tắc dựa trên 
tiêu chuẩn để cấp mã số tham chiếu. 

Tổ chức GS1 thành viên  Thành viên của GS1 chịu trách nhiệm quản trị Hệ thống GS1 tại nước sở tại (hoặc vùng đã ấn định). 
Nhiệm vụ này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong đó, việc đảm bảo rằng các chủ nhãn hàng 

hóa sử dụng đúng hệ thống GS1, có quyền tham dự đào tạo, giáo dục, quảng cáo, thực hiện hỗ trợ 

và đóng góp tích cực vào GSMP 

Mã quốc gia GS1 Mã số gồm hai hay nhiều chữ số, do GS1 quản trị để cấp cho các tổ chức thành viên của GS1 hoặc để 
làm mã số lưu chuyển hạn chế. 

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

Dạng ứng dụng của GTIN Dạng cho GTIN-8, GTIN-12 hoặc GTIN-13 được dùng khi ứng dụng GTIN yêu cầu một trường cố 
định về độ dài, ví dụ như khi GTIN-13 được mã hóa vào loại mã vạch GS1-128 sử dụng số phân định 

ứng dụng (01) 

GTIN-12 Khóa phân định của GS1 có 12 chữ số gồm mã doanh nghiệp UPC, số tham chiếu vật phẩm và số kiểm 
tra được dùng để phân định các thương phẩm. 

GTIN-13 Khóa phân định của GS1 có 13 chữ số gồm mã doanh nghiệp UPC, số tham chiếu vật phẩm và số kiểm 

tra được dùng để phân định các thương phẩm. 

GTIN-14 Khóa phân định của GS1 có 14 chữ số gồm số giao vận (từ 1 đến 9), Mã doanh nghiệp GS1, số tham 
chiếu vật phẩm và số kiểm tra được dùng để phân định các thương phẩm. mại. 

GTIN-8 Khóa phân định của GS1 có 8 chữ số gồm tiếp đầu tố GS1-8, số tham chiếu vật phẩm và số kiểm tra 

được dùng để phân định thương phẩm. 

Diễn giải thông tin người đọc 
(HRI) 

Ký tự, chẳng hạn như chữ cái và con số, mà có thể được đọc bởi người và được mã hóa trong vận 

chuyển dữ liệu AIDC GS1 giới hạn trong một cấu trúc chuẩn GS1 và định dạng. Diễn giải thông 

tin người đọc là hình thức minh họa một – một các dữ liệu được mã hóa. Tuy nhiên, ký tự Bắt 

đầu, Kết thúc, thay đổi và chức năng, cũng như các Mã vạch kiểm tra, không được thể hiện trong 
phần này. 

(Các) số 0 đầu tiên Các số 0 phải được đặt ở vị trí tận cùng bên trái của một chuỗi dữ liệu khi GTIN-8, GTIN-12, hoặc 

GTIN-13 được mã hóa trong vật mang dữ liệu AIDC GS1 đòi hỏi 14 chữ số (xem thêm Dạng ứng 

dụng của GTIN) hoặc khi được sử dụng cho các mục đích tương tự trong cấu trúc dữ liệu khác như 
GRAI. 

Đơn vị hậu cần Vật phẩm tổ hợp bất kì được thiết lập để vận chuyển và/ hoặc lưu kho cần được quản lý suốt chuỗi 

cung ứng. Đơn vị hậu cần được phân định bằng mã SSCC 

Sản xuất dạng rời Trái cây và rau củ được chuyển giao cho các cửa hàng dạng rời, trong hộp hoặc các thùng và sau 

đó đưa vào một túi hoặc được khách hàng chọn riêng . 

Nội dung người đọc Ký tự như chữ cái và con số đó có thể được đọc bởi người và có thể hoặc có thể không được mã hóa 

trong vận chuyển dữ liệu AIDC GS1 và không giới hạn trong một cấu trúc và định dạng dựa trên các 

tiêu chuẩn GS1 (ví dụ, một mã ngày thể hiện trong định dạng quốc gia mà có thể được sử dụng để mã 
hóa một trường ngày trong một vật AIDC mang dữ liệu GS1, thương hiệu, tên chủ sở hữu, khai báo 

người tiêu dùng). 

Điểm bán lẻ (POS) Đề cập đến quầy bán lẻ, nơi mã vạch đa hướng phải được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc quét 

thật nhanh, hoặc quầy bán lẻ dung lượng thấp nơi mã vạch một chiều hay mã vạch ma trận hai 

chiều được sử dụng cùng với máy quét ảnh. 

Số kiểm tra giá Con số được tính từ yếu tố giá của mã số có số đo thay đổi đã được mã hóa bằng loại mã vạch 

EAN/UPC. Dùng để kiểm tra dữ liệu đã được tạo thành một cách chính xác. 

Mã số lưu thông có giới hạn 

(RCN) 

Biểu thị mã số phân định của GS1 dùng cho các ứng dụng đặc biệt trong môi trường giới hạn, do tổ 

chức thành viên GS1 quy định ( ví dụ giới hạn trong phạm vi quốc gia, công ty hoặc ngành công 
nghiệp). RCN do GS1 cấp cho doanh nghiệp sử dụng nội bộ hoặc để tổ chức thành viên GS1 cấp 

trên cơ sở nhu cầu kinh doanh tại nước sở tại (ví dụ như nhận dạng sản phẩm, thông số đo lường 

thay đổi, phiếu thưởng). 
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Thuật ngữ Giải thích 

Mã công ten nơ vận chuyển theo 
sê-ri 

Khóa phân định của GS1 để phân định các đơn vị hậu cần. SSCC gồm một con số mở rộng, Mã doanh 
nghiệp GS1, số tham chiếu theo sê-ri và số kiểm tra. 

Hàng gửi Nhóm các đơn vị hậu cần và vận tải được bên bán (bên gửi) hàng tập hợp lại và phân định theo một 

giấy báo vận tải hàng hóa và/ hoặc hóa đơn chất hàng gửi tới một khách hàng (bên nhận). 

Nhóm thương phẩm Một thành phần được xác định trước của thương phẩm mà không có ý định để quét Điểm bán lẻ. Nó 

được xác định nằng GTIN-14, GTIN-13, hoặc GTIN-12. 

Mã vạch Sự kết hợp các kí tự hình mã với các đặc trưng mà loại mã vạch đặc thù đòi hỏi, bao gồm vùng 
trống, kí tự bắt đầu, kí tự kết thúc, các kí tự dữ liệu và các mẫu phụ khác cùng nhau hình thành nên 

một thực thể hoàn chỉnh có khả năng quét được; một trường hợp về loại mã vạch và kết cấu dữ liệu 

 Kí tự của mã vạch Một nhóm các vạch và khoảng trống trong mã vạch được giải mã như một đơn vị riêng. Kí tự của 

mã vạch có thể thể hiện một con số riêng, một chữ cái, dấu cách, chỉ thị kiểm soát hoặc nhiều kí tự 
dữ liệu. 

 Loại mã vạchLoại mã vạch Phương pháp xác định thể hiện các kí tự số hoặc chữ thành mã vạch. Loại mã vạch 

Yếu tố của loại mã vạchloại mã 
vạch  

Một hay nhiều kí tự trong mã vạch dùng để xác định tính toàn vẹn và xử lý bản thân mã vạch (ví dụ 
các vạch bắt đầu và kết thúc). Những yếu tố này là phần khởi đầu của loại mã vạchloại mã vạch và 

không phải là phần dữ liệu được chuyển thành mã vạch. 

Số phân định của loại mã vạch Một chuỗi các kí tự do máy giải mã tạo ra (và đứng trước dữ liệu đã được giải mã do máy giải mã 

truyền đi) để phân định loại mã vạch mà từ đó dữ liệu đã được giải mã. 

Thương phẩm Mọi vật phẩm (sản phẩm hay dịch vụ) mà cần phải truy tìm thông tin định trước về nó và có thể đã 

được định giá, đặt hàng hoặc báo giá ở bất kì điểm nào trong chuỗi cung ứng. 

Thương phẩm có số đo thay đổi Thương phẩm có thể được mua mà không có số đo xác định trước như trọng lượng hay chiều dài 

của nó. 

 

[Nguồn: Quy định kỹ thuật chung của GS1] 
 

 

A.3          GS1 Databar 
 

Họ GS1 Databar gồm 7 biến thể khác nhau, chỉ có 4 trong số đó là áp dụng cho POS. 

 
Chọn đúng Mã vạch GS1 Databar và kích thước: 

 

1. Kiểm tra không gian dành riêng cho các mã vạch trên nhãn và các dữ liệu được mã hóa. Điều này sẽ cho phép bạn chọn 
đúng loại GS1 Databar . 

 

□ Chỉ có GTIN: mã vạch đa hướng GS1 Databar. Nếu không gian ít hơn thì dùng mã vạch đa hướng xếp chồng GS1 

Databar 

□ GTIN cộng với trọng lượng: mã vạch mở rộng GS1 Databar. Nếu không gian ít hơn thì sử dụng mã vạch mở rộng xếp 

chống GS1 Databar 

2. Chọn kích thước - X. Kích thước nên nằm trong phạm vi giữa 0,264 mm và 0,660 mm; đối với các sản phẩm dạng rời có thể 
là 0.203 mm dẫn đến hiệu suất quét chậm hơn. Để biết thêm chi tiết, vui long tham khảo Quy định kỹ thuật chung của GS1 
Chương 5, Quy định về Mã vạch Bảng 1.   

 

Dữ liệu được truyền bởi máy quét 
 

Các Mã vạch họ GS1 Databar được thiết kế và dự định sẽ được sử dụng với số phân định loại Mã vạch và cũng được quy 

định trong tiêu chuẩn ISO. GS1 Databar thường được truyền đi bằng mã số phân định loại mã vạch "] e0". Ví dụ, một Mã 

vạch GS1 Databar mã hóa chuỗi yếu tố AI (01) tạo ra một chuỗi dữ liệu được truyền "] e00104012345000016." 
 

Mã vạch GS1 Databar mở rộng mã hóa số phân định ứng dụng. Tất cả các chuỗi yếu tố có chiều dài thay đổi và những chuỗi 
có độ dài cố định không được nêu trong bảng được xác định trước thể hiện trong Quy định kỹ thuật chung của GS1 trang 357 
phải được phân tách với các Chuỗi yếu tố khác theo sau trong một mã vạch duy nhất. Dấu phân tách là Kí tự chức năng 1 
(FNC1). Dấu phân tách này được truyền dưới dạng <GS> (ASCII 29), trừ khi nó là ký tự cuối cùng trong một Mã vạch, 
trong trường hợp này dấu phân tách không được truyền đi. 
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Cách sử dụng GS1 Databar 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: http://www.gs1.org/barcodes/dat Abar 
 

 
 

Để biết danh sách các nhà cung cấp và các nhà bán lẻ sẵn sàng áp dụng mã vạch GS1 Databar xin vui lòng tham khảo Hướng 
dẫn thực hiện bán thực phẩm tươi tại điểm bán lẻ AIDC GS1: 
http://www.gs1.org/docs/gsmp/fresh_foods/Fresh_Food_Implementation_Guide.pd f 

 

Quy định kỹ thuật đối với Mã vạch GS1 Databar, vui lòng tham khảo Quy định kỹ thuật chung của GS1 Chương 5, Bảng 1 

Quy định chung về Mã vạch.Quy định kỹ thuật chung của GS1 là tài liệu tiêu chuẩn cốt lõi của Hệ thống GS1 mô tả từng 

loại mã vạch GS1 và cách thức phân định: http://www.gs1.org/genspe cs 

http://www.gs1.org/barcodes/databar
http://www.gs1.org/docs/gsmp/fresh_foods/Fresh_Food_Implementation_Guide.pdf
http://www.gs1.org/genspecs

