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ĐIỀU LỆ 

 

ĐIỀU 1 - Tên, Trụ sở chính, Tư cách pháp nhân 

Hiệp hội là một hiệp hội quốc tế phi lợi nhuận (AISBL). Hiệp hội này có tên 

là "GS1". Trụ sở chính của hiệp hội nằm ở một thị trấn của vùng Brussels, 

hiện nay là: Avenue Louise, 326 - 1050 Ixelles. 

Theo quyết định của Hội đồng Quản trị, Hiệp hội có thể được chuyển tới bất 

kỳ vị trí nào khác ở Bỉ. Quyết định chuyển trụ sở chính của Hiệp hội sẽ được 

Hiệp hội lưu giữ tại văn phòng thư ký toà án thương mại Brussels và công bố 

trên tạp chí Belgian Official Journal của Bỉ, phần phụ lục, theo pháp luật hiện 

hành. 

Hiệp hội sẽ được điều chỉnh theo các quy định thuộc Chương III của Bộ luật 

Bỉ ngày 27 tháng 6 năm 1921 về hiệp hội phi lợi nhuận, hiệp hội và cơ sở phi 

lợi nhuận quốc tế. 

ĐIỀU 2 - Mục tiêu của Hiệp hội 

GS1 có mục tiêu là thiết lập một hệ thống phân định và trao đổi thông tin cho 

các sản phẩm và dịch vụ đa ngành toàn cầu dựa trên các tiêu chuẩn kinh doanh 

được chấp nhận trên toàn thế giới. Hiệp hội tiếp tục đảm bảo rằng các hoạt 

động thúc đẩy áp dụng hệ thống bởi các thành viên của hiệp hội thực hiện là 

phù hợp và thống nhất. Hiệp hội là một tổ chức không mưu cầu lợi nhuận. 

Các hoạt động của Hiệp hội đều mang hình thức nghiên cứu, liên kết, đàm 

phán, thực hiện các hành động vì lợi ích tốt nhất của các thành viên như một 

khối thống nhất và đại diện các thành viên của mình trước các hiệp hội và tổ 

chức quốc tế. Về cơ bản, hoạt động chính của hiệp hội liên quan đến phát triển 

hệ thống, phối hợp và thống nhất các công việc được các thành viên thực hiện. 

Thời gian hoạt động của Hiệp hội là không giới hạn. 

ĐIỀU 3 - Thành viên  

Các thành viên GS1 được giới hạn gồm các tổ chức quốc gia hay đa quốc gia. 

Để trở thành một thành viên của GS1, tổ chức quốc gia hay đa quốc gia phải 

đáp ứng các yêu cầu sau:  
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- Gửi bằng chứng chính thức về tư cách pháp nhân (tức là có một thực 

thể pháp lý được thành lập theo pháp luật của một bang hay nhà nước 

được quốc tế công nhận); 

- Chứng minh rằng Ban giám đốc hoặc cơ quan chủ quản tương tự của 

thực thể pháp lý bao gồm chủ yếu là người sử dụng; 

- Là một cơ quan được công nhận trong lãnh thổ riêng của mình đối với 

việc thiết lập các quy tắc phân định sản phẩm và dịch vụ và có thể giả 

định vị trí là Tổ chức Thành viên GS1 được công nhận duy nhất tại 

lãnh thổ đó. 

- Chứng minh rằng nhu cầu về các dịch vụ GS1 trong lãnh thổ của mình 

là cần thiết phải thành lập một tổ chức GS1 và việc sử dụng tư cách 

thành viên GS1; 

- Cam kết bằng văn bản đối với việc tuân thủ Điều lệ và các quy định 

nội bộ của GS1. 

Các ứng viên được chấp nhận ở đây được gọi là "Tổ chức Thành viên". 

ĐIỀU 4 - Chấp nhận tư cách thành viên 

Đơn xin chấp nhận tư cách thành viên phải được gửi về Trụ sở chính của GS1. 

Sau khi kiểm tra, Hội đồng Quản trị sẽ nộp đơn đến Đại hội đồng. Tư cách 

thành viên của Hiệp hội với các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sẽ không 

được cấp cho đến khi phí đăng ký được thanh toán.  

ĐIỀU 5- Quyền lợi 

Mỗi thành viên GS1 sẽ được hưởng các quyền lợi sau khi tư cách thành viên 

vẫn còn được duy trì: 

a Quản lý hệ thống tiêu chuẩn GS1 trong lãnh thổ của mình và là đại diện 

duy nhất của GS1 và EPCglobal Inc trong phạm vi lãnh thổ; 

b Được GS1 cấp quyền quản lý một ngân hàng mã số đơn nhất (tức là (các) 

tiền tố của quốc gia) nhằm mục đích phân bổ mã số phân định cho người 

sử dụng các tiêu chuẩn của hệ thống; 

c Cung cấp các dịch vụ trong lãnh thổ liên quan đến việc sử dụng hệ thống 

tiêu chuẩn; 
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d Chỉ định người đại diện để tham gia và bỏ phiếu tại các cuộc họp của Đại 

hội đồng; 

e Tham dự các cuộc họp do Hiệp hội mời hoặc triệu tập; 

f Đề cử ứng cử viên cho Ban quản lý GS1 theo điều 8; 

g Nhận được các ấn phẩm và các thông tin do Hiệp hội cung cấp; 

h Cấp phát các tiêu chuẩn và các ấn phẩm do Hiệp hội phát hành; 

i Yêu cầu và nhận được các thông tin có thể được phép cung cấp của Hiệp 

hội liên quan đến các vấn đề quan tâm, bao gồm cả tư vấn và hỗ trợ; 

j Có quyền sử dụng các nhãn hiệu của GS1 theo các điều khoản của thỏa 

thuận cấp phép; 

k Được tham dự các chương trình đào tạo do Hiệp hội cung cấp và tổ chức 

về tất cả các vấn đề có liên quan. 

ĐIỀU 6 - Nghĩa vụ 

Mỗi thành viên của GS1 sẽ có các nghĩa vụ sau đây: 

a Đẩy mạnh mục tiêu của GS1; 

b Tuân thủ Điều lệ, các quy định nội bộ của GS1 và các quyết định của Đại 

hội đồng; 

c Phát hành kịp thời tất cả các tiêu chuẩn đã được GS1 thông qua; 

d Hỗ trợ cho người sử dụng tiêu chuẩn; 

e Duy trì sự ủng hộ của ngành thương mại và công nghiệp trong lãnh thổ; 

f Trả phí thường niên đúng hạn theo quy định của Đại hội đồng; 

g Hoạt động trên cơ sở không vì lợi nhuận, tất cả các khoản thu hoặc nhận 

được liên quan đến hệ thống GS1 sẽ chỉ được tổ chức GS1 địa phương sử 

dụng để thực hiện các mục tiêu và mục đích tiếp theo của GS1 và các 

khoản thu đó sẽ không được phân phối cho các thành viên, chủ sở hữu, 

cổ đông và giám đốc; 

h Có một Ban giám đốc hoặc cơ quan quản lý tương tự bao gồm người sử 

dụng tiêu chuẩn là thành viên của Tổ chức Thành viên GS1 và có trách 

nhiệm đại diện của cho những thành viên đó; 
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i Có các năng lực kỹ thuật cần thiết để thực hiện hiệu quả vai trò như một 

Tổ chức Thành viên; 

j Làm tất cả mọi việc trong thẩm quyền của mình để ngăn chặn các thành 

viên giới thiệu các quy tắc hay thông lệ không sự phù hợp với các tiêu 

chuẩn; 

k Đảm bảo rằng mọi bản dịch của các tiêu chuẩn được phát hành là chính 

xác và luôn có bản tiêu chuẩn gốc để các thành viên có thể tham khảo; 

ĐIỀU 7 - Rút lui và Trục xuất  

Việc mất tư cách thành viên GS1 có thể do rút lui hay trục xuất. Việc rút lui 

phải được thông báo bằng thư chính thức và gửi đến trụ sở chính của GS1 

muộn nhất là sáu tháng trước khi kết thúc năm. Việc rút lui sẽ có hiệu lực 

vào cuối năm đệ thư nói trên. 

Một Tổ chức Thành viên có thể bị trục xuất khỏi Hiệp hội sau khi Đại hội 

đồng bỏ phiếu, nếu ý kiến của Hội đồng Quản trị cho rằng thành viên đó: 

(a) không còn tuân thủ Điều lệ và các nghĩa vụ của thành viên; 

(b) từ chối tuân thủ các quyết định của Đại hội đồng; 

(c) thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây phương hại đến lợi ích của 

Hiệp hội;  

(d) không thoả mãn bất kỳ điều kiện gia nhập được quy định trong Điều 

lệ này;  

(e) không đáp ứng các nghĩa vụ tài chính với Hiệp hội trong hai năm hoặc 

lâu hơn. 

Hội đồng Quản trị sẽ gửi yêu cầu trục xuất cho Đại hội đồng có bao gồm các 

sự kiện và lý do dẫn đến hành động này. Tổ chức Thành viên có liên quan sẽ 

có cơ hội để biện minh trước Đại hội đồng trước khi quyết định cuối cùng 

được đưa ra.  

Thông báo về việc trục xuất sẽ được thực hiện bằng thư chính thức trong vòng 

tám ngày kể từ ngày có quyết định của Đại hội đồng. Việc trục xuất sẽ có hiệu 

lực kể từ ngày nhận được thông báo trên. Tuy nhiên, phí thành viên của năm 

tài chính hiện tại Tổ chức Thành viên vẫn phải thanh toán đúng hạn bất kể rút 



6 
 

lui hay trục xuất. Tổ chức Thành viên sắp mãn nhiệm sẽ không được khiếu 

nại về các tài sản của Hiệp hội hay đòi hỏi Hiệp hội giải thể phát mại. 

ĐIỀU 8 - Các cơ quan cấu thành của Hiệp hội 

Các cơ quan cấu thành của Hiệp hội như sau: 

a) Đại hội đồng 

b) Hội đồng Quản trị 

c) Diễn đàn GS1 toàn cầu 

d) Hội đồng Tư vấn 

e) Chủ  tọatọa 

f) Chủ tịch - Tổng Giám đốc Điều hành 

ĐIỀU 9 - Đại hội đồng 

Đại hội đồng sẽ tổ chức một Phiên họp Đại hội đồng thường niên vào ngày và 

địa điểm được quyết định tại cuộc họp trước đó. Đại hội sẽ giải quyết các vấn 

đề ngân sách và báo cáo kết toán năm, thực hiện bầu cử cần thiết và quyết 

định phí thường niên. Chương trình nghị sự của Đại hội sẽ được Hội đồng 

Quản trị gửi cho các thành viên ít nhất 30 ngày trước ngày Đại hội. Hội đồng 

Quản trị có thể yêu cầu Chủ  tọatọa hoặc Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều 

hành triệu tập Đại hội đồng trên danh nghĩa của Hội đồng Quản trị. 

Một Đại hội Bất thường sẽ được triệu tập bất cứ thời điểm nào theo quyết định 

của Đại hội đồng, Hội đồng Quản trị hoặc nếu được các Tổ chức Thành viên 

đại diện cho 10% số phiếu yêu cầu. Một cuộc họp được các Tổ chức Thành 

viên yêu cầu sẽ được tổ chức muộn nhất là ba tháng sau ngày yêu cầu được 

gửi đến trụ sở chính của GS1. Các vấn đề bàn luận do Hội đồng Quản trị chuẩn 

bị. 

Mỗi Tổ chức Thành viên sẽ được thông báo bằng thư về ngày, địa điểm và 

thời gian Phiên họp Đại hội và chương trình nghị sự ít nhất 30 ngày trước 

ngày nói trên. Sau đó các nội dung khác có thể được bổ sung vào chương trình 

nghị sự. Việc bổ sung phải được sự nhất trí chấp thuận của Đại hội đồng vào 

đầu Phiên họp. 
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Mỗi Tổ chức Thành viên sẽ chỉ định hai đại diện tham gia các vấn đề của Đại 

hội đồng. Mỗi Tổ chức Thành viên sẽ được hưởng số phiếu tương ứng với 

mức đóng góp tài chính của mình, phương pháp tính toán số phiếu được quy 

định bởi Quy định Nội bộ, và sẽ bỏ phiếu thông qua một đại diện được ủy 

quyền của mình. 

Trong trường hợp đó, một Tổ chức Thành viên không thể tham dự Phiên họp 

của Đại hội đồng, họ có thể chỉ định một thành viên khác tham gia và bỏ phiếu 

trên danh nghĩa ủy quyền. Một thành viên chỉ được phép nhận ủy quyền tối 

đa cho 5 tổ chức khác. 

Đại hội đồng có quyền và toàn bộ quyền hạn để đạt được mục tiêu của Hiệp 

hội. Quyết định phải tuân theo 66% tổng số phiếu được phát ra cho các đại 

biểu có mặt hoặc đại diện và đa số 66% số phiếu bầu.  

Đại hội đồng sẽ quyết định các vấn đề sau đây: 

- Sửa đổi Điều lệ; 

- Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Hiệp hội; 

- Bất kỳ thay đổi nào đối với tuyên bố nhiệm vụ hoặc chiến lược cơ bản của 

Hiệp hội; 

- Chấp nhận và sửa đổi Quy định Nội bộ thành phần; 

- Việc gia nhập của các Tổ chức Thành viên mới; 

- Trục xuất một Tổ chức Thành viên; 

- Giải tán Hiệp hội. 

- Bầu và miễn nhiệm Chủ  tọa và Phó Chủ  tọa của GS1; 

- Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị; 

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm; 

- Phê duyệt các báo cáo kết toán năm; 

- Đề cử một kiểm toán viên được chứng nhận; 

- Vv 

Một nghị quyết đưa ra tại Đại hội đòi hỏi ít nhất 20 Tổ chức Thành viên bỏ 

phiếu ủng hộ cho nghị quyết và nghị quyết sẽ không thể bị huỷ bỏ đơn phương 

bởi một Tổ chức Thành viên, thậm chí nếu thành viên đó có số lượng phiếu 



8 
 

bầu cần thiết. Để một phiếu như vậy trở nên hợp lệ, phải có ít nhất 5 Tổ chức 

Thành viên phản đối nghị quyết. 

Nếu yêu cầu số đại biểu theo quy định cần thiết không đạt tại một Đại hội, 

Đại hội lần thứ hai sẽ được triệu tập càng sớm càng tốt, với thông báo bằng 

văn bản ít nhất là ba mươi ngày cho các Tổ chức Thành viên. Đại hội lần thứ 

hai có thể quyết định mà không có bất kỳ số đại biểu theo quy định cần thiết, 

nhưng với yêu cầu đa số số phiếu tương tự được quy định ở đây. 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị là chủ  tọa Đại hội. Khi Chủ  tọa vắng mặt, một 

Phó Chủ  tọa có thể là Chủ  tọa Đại hội. Chủ  tọa sẽ chỉ định một thư ký và 

người kiểm phiếu. 

Một Sổ ghi tất cả các biên bản của các Đại hội sẽ được lưu giữ tại trụ sở chính 

của Hiệp hội. Biên bản phải được Chủ  tọa và Thư ký Đại hội lập. Bản sao 

biên bản Đại hội phải được gửi bằng thư đến các Tổ chức Thành viên muộn 

nhất là 30 ngày kể từ ngày Đại hội diễn ra.  

Trong trường hợp đặc biệt và khi vấn đề rất khẩn cấp, Đại hội đồng có thể 

quyết định theo thủ tục bằng văn bản. Để có hiệu lực, nếu thấy cần thiết, Chủ 

tịch Hội đồng Quản trị sẽ gửi các nghị quyết được đề xuất cho tất cả các thành 

viên thông qua thư thông thường hoặc thông qua bất kỳ phương tiện liên lạc 

bằng văn bản hiện đại nào khác (bao gồm cả thư điện tử). Thông báo sẽ được 

kèm theo một biên bản do Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuẩn bị, thiết lập, đưa 

ra những lý do dẫn đến việc sử dụng thủ tục bằng văn bản, cũng như bối cảnh 

của các nghị quyết được đề xuất. Nghị quyết đề nghị được coi là đã được chấp 

nhận nếu trong vòng 40 ngày sau khi được gửi đi, số thông báo hoàn thiện và 

các phiếu kèm theo được trả về cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị của các thành 

viên đủ để thoả mãn yêu cầu bỏ phiếu và số đại biểu theo quy định cần thiết 

được quy định trong Điều lệ này. 

Nếu Chủ tịch Hội đồng Quản trị không thể hoặc không muốn gửi thông báo 

và chuẩn bị biên bản, thông báo phải được gửi và biên bản sẽ được chuẩn bị 

bởi một Phó Chủ tịch. 
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Trong trường hợp đó, một Tổ chức Thành viên đã vắng mặt hai cuộc họp liên 

tiếp của Đại hội đồng và từ chối uỷ quyền các phiếu bầu của mình, sau khi 

thông báo chính thức được gửi cho các Tổ chức Thành viên một tháng trước 

cuộc họp thứ ba liên tiếp của Đại hội đồng, phiếu của tổ chức đó sẽ không 

được xem xét để xác định số đại biểu theo quy định cần thiết và đa số.  

ĐIỀU 10 - Hội đồng Quản trị 

Thành phần - Bầu cử 

Hội đồng Quản trị phải bao gồm tối thiểu 15 và tối đa là 40 thành viên, bao 

gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch của GS1. Các thành viên của Hội đồng Quản 

trị cân bằng giữa các khu vực địa lý khác nhau, từ thương mại và công nghiệp 

và các lĩnh vực khác sử dụng các tiêu chuẩn GS1, bao gồm các công ty đa 

quốc gia và các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), và từ các Tổ chức Thành 

viên.  

Không ảnh hưởng đến Điều 12 Điều lệ này, các thành viên Hội đồng Quản trị 

được bầu thông qua Đại hội đồng cho trong khoảng ba năm và sẽ đương nhiệm 

cho đến ngay sau Đại hội thường niên tiếp theo. Các thành viên sắp mãn nhiệm 

vẫn đủ điều kiện tái tranh cử. Các vị trí trống phát sinh trong năm sẽ được bổ 

nhiệm tại Đại hội tiếp theo.  

Bất kể bất kỳ điều khoản nào khác trái ngược của Điều lệ này, người nắm giữ 

chức vụ Chủ tịch của Hội đồng Thống đốc GS1 Hoa Kỳ sẽ tự động là một 

thành viên của Hội đồng Quản trị trong thời gian người đó là chủ tịch của Hội 

đồng Thống đốc GS1 Hoa Kỳ. 

Uỷ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị chỉ áp dụng cho các cá nhân và 

không áp dụng cho các thực thể pháp lý. Các quy tắc đề cử và bầu cử sẽ được 

Đại hội đồng chấp thuận. Các thành viên Hội đồng Quản trị không được trả 

thù lao cho chức vụ của họ. 

Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành là một thành viên không có quyền bầu 

cử và không tranh cử của Hội đồng Quản trị. Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều 

hành không được bao gồm trong 40 thành viên tối đa của Hội đồng Quản trị. 
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Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ chấm dứt nắm giữ quyền hạn khi:  

▪ chấm dứt giai đoạn thành viên Hội đồng Quản trị được chỉ định; 

▪ bị Đại hội đồng sa thải; 

▪ từ chức khỏi Hội đồng Quản trị. 

Quyền hạn  

Hội đồng Quản trị phải được giao các quyền hạn quản lý và điều hành lớn 

nhất cần thiết để vận hành Hiệp hội đã được Đại hội đồng công nhận. Đại hội 

đồng cũng có thể uỷ thác các quyền hạn đặc biệt cho Hội đồng Quản trị. 

Trong phạm vi uỷ thác các quyền hạn, Hội đồng Quản trị sẽ xác định các 

nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau nhờ việc ủy nhiệm, nếu cần thiết, Hội 

đồng Quản trị phải thiết lập bất kỳ ủy ban chuyên môn cần thiết để hoàn thành 

nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. 

Tại mọi thời điểm, Hội đồng Quản trị sẽ hành động trong khuôn khổ Điều lệ 

của Hiệp hội. Hội đồng Quản trị sẽ được Chủ tịch đại diện. Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị chuẩn các công việc của Đại hội đồng, thực hiện các nghị quyết của 

Đại hội đồng và quản lý các công việc của Hiệp hội. Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị có thể tham gia vào các hợp đồng dưới mọi hình thức, bao gồm các thoả 

hiệp và Thỏa thuận trọng tài, mua, bán, trao đổi hoặc cho thuê tài sản lưu động 

và cố định, cho vay hoặc vay tiền, chấp nhận hoặc thừa nhận thế chấp hoặc 

tài sản thế chấp khác vì lợi ích của Hiệp hội, giải thể, từ bỏ bất kỳ quyền, đặc 

quyền, thủ tục tố tụng hay nghi thức pháp lý hoặc thực hiện các hành động 

hợp pháp như là một nguyên đơn hoặc bị đơn.  

Khi thấy phù hợp, Hội đồng Quản trị có thể uỷ thác một phần các quyền hạn 

có thể hành sử của Hội đồng Quản trị cho Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều 

hành.   

Tất cả các quyền hạn trong thẩm quyền của Đại hội đồng theo pháp luật và 

Điều lệ hiện tại sẽ được loại trừ khỏi quyền hạn của Hội đồng Quản trị. Để 

đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, và đảm bảo khả năng phối 
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hợp quốc tế tốt nhất, một Quy định Nội bộ sẽ tiếp tục xác định các chức năng 

của cơ quan này. 

Quy trình 

 Hội đồng Quản trị sẽ tổ chức ít nhất hai cuộc họp mỗi năm. Các cuộc họp sẽ 

được Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, và nếu Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

vắng mặt, một Phó Chủ tịch sẽ thay thế.  

Các cuộc họp bổ sung có thể được triệu tập theo yêu cầu của ba thành viên 

của Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 

Các cuộc họp được Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập qua thư thông thường 

hoặc thông qua bất kỳ phương tiện liên lạc bằng văn bản hiện đại nào khác 

(bao gồm cả thư điện tử) và có thể được tổ chức trong hoặc ngoài phạm vi Bỉ 

tại một địa điểm được chỉ định trong thông báo họp.  

Một tài liệu có ghi rõ ngày và có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng 

Quản trị và được ghi lại hoặc kèm vào Sổ ghi biên bản sẽ tương đương một 

quyết định của Hội đồng Quản trị. 

Một cuộc họp của Hội đồng Quản trị sẽ được chỉ định hợp lệ thậm chí nếu 

tất cả hoặc một số thành viên Hội đồng Quản trị không có mặt hoặc đại diện, 

nhưng tham gia thảo luận thông qua bất kỳ phương tiện liên lạc hiện đại nào 

khác cho phép các giám đốc trực tiếp lắng nghe và nói chuyện trực tiếp với 

nhau, chẳng hạn như một hội nghị điện thoại hoặc video. Trong trường hợp 

này, các thành viên Hội đồng Quản trị được coi là có mặt.  

Các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ phải đưa ra thông báo bằng văn bản tối 

thiểu 14 ngày trước khi bất kỳ họp nào được tổ chức. Tuy nhiên, yêu cầu 

này có thể được miễn trừ trong trường hợp khẩn cấp. 

Thủ tục của Hội đồng Quản trị sẽ có hiệu lực nếu 50% thành viên có mặt. 

Quyết định sẽ được thực hiện khi có phiếu đa số hai phần ba. Mỗi thành viên 

Hội đồng Quản trị có một phiếu bầu. Người đại diện sẽ được thừa nhận. 

Sổ ghi tất cả các biên bản họp của Hội đồng Quản trị sẽ được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Hiệp hội. Biên bản sẽ có tên của các thành viên Hội đồng Quản 

trị có mặt tại các cuộc họp và tất cả các thủ tục và nghị quyết. Các biên bản 
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phải được Chủ  tọa và Thư ký Hội đồng Quản trị. Bản sao biên bản phải được 

gửi đến các thành viên Hội đồng Quản trị sau mỗi cuộc họp. Các quyết định 

của Hội đồng Quản trị sẽ được chuyển đến các Tổ chức Thành viên. 

Đề cử  

Trong trường hợp có vị trí trống tại Hội đồng Quản trị vì bất cứ lý do gì, Hội 

đồng Quản sẽ đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị hàng năm và chuyển đến 

các Tổ chức Thành viên muộn nhất là hai tháng trước Đại hội thông thường. 

Các Tổ chức Thành viên cũng có quyền gửi các đề cử của mình một tháng 

trước Đại hội. Mỗi đề cử được các Tổ chức Thành viên gửi phải được ít nhất 

6 Tổ chức Thành viên ủng hộ. 

ĐIỀU 11- DIỄN ĐÀN GS1 TOÀN CẦU 

Diễn đàn GS1 Toàn cầu, bao gồm CEO của các Tổ chức Thành viên, hoạt 

động như một cơ quan tư vấn cho Hội đồng Quản trị. Diễn đàn GS1 Toàn cầu 

họp mỗi năm một lần trong các phiên họp toàn thể và khu vực.  Chức năng 

của Diễn đàn GS1 Toàn cầu được xác định theo Quy định Nội bộ. 

ĐIỀU 11bis - HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 

Hội đồng Tư vấn hoạt động như một cơ quan tư vấn cho Chủ tịch - Tổng 

Giám đốc điều hành. Các thành viên của Hội đồng Tư vấn được chỉ định bởi 

Chủ tịch - Tổng Giám đốc điều hành theo một tiêu chí lựa chọn được quy 

định trong Quy định Nội bộ. 

Vai trò của Hội đồng Tư vấn là đưa ra tư vấn, đầu vào và hỗ trợ cho Chủ 

tịch - Tổng Giám đốc điều hành đối với các đề xuất vận hành chính và chiến 

lược được gửi đến Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội. Vai trò, chức năng và 

trách nhiệm khác của Hội đồng Tư vấn được quy định trong Quy định Nội 

bộ. 

ĐIỀU 12 - CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH 

Chủ tịch GS1 được bầu bởi các thành viên của Đại hội đồng. Chủ tịch, sau 

khi được bầu, trở thành một Ủy viên mặc nhiên của Đại hội đồng. Chủ tịch 

GS1 sẽ giữ chức trong một năm. Chủ tịch sắp mãn nhiệm đủ điều kiện để tái 

cử. Chủ tịch sẽ chủ trì các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Người này bảo 
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đảm việc thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị. Sẽ có 2 Phó Chủ 

tịch được bầu theo các điều kiện tương tự. Một trong hai Phó Chủ tịch có thể 

đảm nhận vai trò của Chủ tịch khi Chủ tịch không thể thực hiện vai trò của 

mình. Trong nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch và Phó Chủ tịch không được trả thù 

lao. 

ĐIỀU 13 - CHỦ TỊCH - TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÌNH 

Hội đồng Quản trị chỉ định Chủ tịch - Tổng Giám đốc Điều hành. Chủ tịch - 

Tổng Giám đốc Điều hành sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc quản lý Trụ 

sở chính của GS1 và là một thành viên không có quyền bầu cử và không tranh 

cử của Hội đồng Quản trị. Người này cũng tham gia vào các công việc của 

Đại hội đồng. Chủ tịch - Tổng Giám đốc Điều hành đảm bảo các Tổ chức 

Thành viên nhận được các thông tin liên tục về các hoạt động chính của GS1.  

Chủ tịch - Tổng Giám đốc Điều hành là một thành viên "mặc nhiên" của tất 

cả các ủy ban đặc biệt do Đại hội đồng hoặc Hội đồng Quản trị thiết lập. 

Điều 14 – Đại diện 

Hiệp hội được đại diện hợp lệ trước bên thứ ba và trong tất cả các văn bản bởi 

một mình Chủ tịch hoặc bởi đồng thời hai thành viên bất kỳ của Hội đồng 

Quản trị (bao gồm cả một Phó Chủ tịch). Thủ tục tố tụng pháp lý, với tư cách 

là nguyên đơn hoặc bị đơn, được thực hiện bởi Hội đồng Quản trị, do một 

mình Chủ tịch hoặc bởi đồng thời hai thành viên bất kỳ của Hội đồng Quản 

trị (bao gồm cả một Phó Chủ tịch) đại diện.  

Trong khuôn khổ quản lý hàng ngày, Hiệp hội sẽ được đại diện hợp lệ trước 

bên thứ ba và trong tất cả các văn bản bởi Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều 

hành.  

Không có người nói trên phải chứng minh quyền hạn của mình trước các bên 

thứ ba.  

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự ủy nhiệm của mình, Hiệp hội sẽ được đại diện 

hợp lệ bởi một người cử đại diện được Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch và 

Tổng Giám đốc Điều hành ủy quyền hợp lệ.  
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ĐIỀU 15 - GIÁM SÁT 

Việc kiểm tra các hoạt động của Hiệp hội sẽ được thực hiện bởi kiểm toán 

viên được chứng nhận tại Bỉ, do Đại hội đồng đề cử theo đề nghị của Chủ 

tịch. Kiểm toán viên sẽ được bổ nhiệm theo chu kỳ ba năm và có thể gia hạn 

được.  

Các ứng cử viên được đề xuất sẽ được gửi đến Hội đồng Quản trị trước khi 

cuộc họp cuối cùng và các công việc của Đại hội đồng sẽ chuẩn bị sẵn sàng 

trong cuộc họp này. Các thành viên sẽ được thông báo về các ứng cử viên 

trong các thông báo triệu tập của Đại hội đồng. Kiểm toán viên có thể kiểm 

tra sổ sách, thư tín, biên bản và nói chung tất cả các hồ sơ của Hiệp hội, cùng 

với tất cả tài liệu hỗ trợ, mà không đưa ra khỏi chúng ra khỏi trụ sở của Hiệp 

hội. Mỗi năm, kiểm toán viên sẽ lập một báo cáo cho Đại hội khi hoàn thành 

nhiệm vụ của mình. 

ĐIỀU 16 - NĂM KẾ TOÁN VÀ NGÂN SÁCH 

Mỗi năm, Hội đồng Quản trị chuẩn bị các Báo cáo kết toán năm cho năm tài 

chính trước đó và ngân sách cho năm tài chính tiếp theo. Cả hai tài liệu này 

sẽ được Hội đồng Quản trị trình Đại hội để phê duyệt tại cuộc họp tiếp theo. 

Năm kế toán bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 và kết thúc vào 30 tháng 6. 

ĐIỀU 17 - PHÍ THÀNH VIÊN 

Hàng năm, Đại hội đồng sẽ bỏ phiếu về số tiền phí, lệ phí thành viên hàng 

năm theo đề nghị của Hội đồng Quản trị. Cơ sở để phân chia các khoản phí sẽ 

được xác định theo Quy định Nội bộ được Đại hội đồng phê chuẩn. 

ĐIỀU 18 - ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ VÀ GIẢI THỂ 

Hội đồng Quản trị hoặc một hoặc nhiều các Tổ chức Thành viên có thể đề 

xuất sửa đổi Điều lệ này, hay giải thể Hiệp hội.  

Bất kỳ đề xuất sửa đổi Điều lệ phải được gửi đến một cuộc bỏ phiếu của Đại 

hội đồng.  

Bất kỳ quyết định của Đại hội đồng liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ đều 

yêu cầu sự chấp thuận của Nhà vua hoặc Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc đại diện 



15 
 

của họ, tuỳ từng trường hợp có thể, và được xuất bản trong phần Phụ lục của 

MoniteurBelge theo quy định của pháp luật. 

Đề xuất giải thể Hiệp hội sẽ được trình Hội đồng Quản trị để trình lên Đại hội 

đồng. 

Ngày Đại hội mà Đại hội đồng được triệu tập để xem xét giải thể Hiệp hội sẽ 

được thông báo trước cho các Tổ chức Thành viên của Hội đồng Quản trị ít 

nhất sáu tháng. 

Trong trường hợp một giải thể Hiệp hội, thủ tục thanh lý và bổ nhiệm thanh 

lý viên sẽ được Đại hội đồng quyết định. Sau cuộc họp, tất cả các khoản nợ 

và bất kỳ tài sản còn lại sẽ được chuyển giao cho một tổ chức phi lợi nhuận.  

Bất kỳ quyết định của Đại hội đồng liên quan đến việc giải thể Hiệp hội sẽ 

tùy thuộc vào các yêu cầu bổ sung được áp dụng pháp luật hiện hành. 

ĐIỀU 19-TRANH CHẤP - TRỌNG TÀI 

Bất kỳ tranh chấp phát sinh giữa các Tổ chức Thành viên mà các bên liên 

quan không thể được giải quyết sẽ được gửi đến Hội đồng Quản trị để giải 

quyết. Quyết định của Hội đồng Quản trị sẽ là chung thẩm, trừ khi, Đại hội 

đồng quyết định khác.  

Bất kỳ thành viên nào muốn kháng cáo quyết định của Hội đồng Quản trị sẽ 

chỉ kháng cáo đến Chủ tịch - Tổng Giám đốc điều hành để Chủ tịch - Tổng 

Giám đốc điều hành đưa vấn đề này ra trong cuộc họp tiếp theo của Đại hội 

đồng và quyết định. Bất kỳ quyết định nào của Đại hội đồng sẽ là chung thẩm 

và ràng buộc. 

ĐIỀU 20 - VĂN BẢN CHÍNH XÁC 

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, các văn bản bằng tiếng Pháp sẽ 

được coi như là văn bản chính xác và có hiệu lực làm chứng. 

ĐIỀU 21 - QUY TẮC CHUNG Bất cứ nội dung nào không được quy định 

trong Điều lệ này sẽ được điều chỉnh theo các quy định của Tiêu đề III của 

luật pháp Bỉ ngày 27 tháng 6 năm 1921 về hiệp hội phi lợi nhuận, hiệp hội 

và cơ sở phi lợi nhuận quốc tế. 

Chỉnh sửa lần cuối bởi Đại hội đồng vào ngày 21 tháng 5 năm 2014 
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Quan hệ MO - GO (Tổ chức Thành viên - Văn phòng Toàn cầu) 

Các dịch vụ cốt lõi - vai trò & trách nhiệm  

 

Hỗ trợ thành viên 

1. Cấp mã số doanh nghiệp GS1 và các mã số phân định GS1 đơn nhất trên 

toàn cầu thông qua một Ngân hàng số.  

 

Vai trò của Văn phòng Toàn cầu 

 

• Cấp Giấy phép cho mỗi MO, (các) Tiền tố GS1 gồm 3 chữ số để cấp mã 

doanh nghiệp GS1 và các mã GS1.  

• Cấp bổ sung các Tiền tố GS1 theo yêu cầu, miễn là các Tổ chức Thành viên 

đáp ứng các tiêu chí để có được các Tiền tố GS1 bổ sung được quy định 

trong Sổ tay hoạt động GS1. 

• Hỗ trợ các Tổ chức Thành viên mới bằng cách cung cấp cho họ một nền tảng 

cơ sở dữ liệu có sẵn để sử dụng để phục vụ việc quản lý dữ liệu người đăng 

ký và phân bổ số. 

• Cung cấp đào tạo và thực hành tốt nhất cho các Tổ chức Thành viên về quản 

lý ngân hàng số.  

• Thu thập thông tin về các vụ kiện hợp pháp theo phạm vi quốc gia và các ví 

dụ khác về các nỗ lực thành công và không thành công nhằm thay mặt các Tổ 

chức Thành viên và/hoặc các công ty là người sử dụng địa phương đối với 

việc sử dụng trái phép mã phân định phân địnhGS1. 

 

Vai trò của các Tổ chức Thành viên 

 

• Phân bổ các Mã doanh nghiệp Toàn cầu của GS1 với độ dài đa dạng theo chính 

sách Phân bổ Mã doanh nghiệp được quy định trong Hướng dẫn Vận hành 

GS1.  

• Phương pháp được các Tổ chức Thành viên sử dụng đối với việc phân bổ các 

Mã doanh nghiệp Toàn cầu của GS1 và các Mã GS1 và nên là phương pháp 

dựa trên máy tính và đảm bảo rằng không có số trùng lặp nào được phát hành.  

• Phân bổ GTIN-8s theo chính sách Phân bổ GTIN-8s được quy định trong 

Hướng dẫn Vận hành GS1.  

• Thông báo cho GO về bất cứ hành động nào đã thực hiện liên quan đến công 

ty đã được phát hiện là chuyển giao trái phép các Mã phân định GS1. Hoàn 

thiện dịch vụ này với các tài liệu và công cụ để giúp người đăng ký để tạo ra 

và phân bổ các Mã GS1. 
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Hành động khắc phục hậu quả 

 

Các Tổ chức Thành viên quản lý không chính xác Ngân hàng số và/hoặc chuyển 

nhượng các Mã doanh nghiệp Toàn cầu của GS1 của mình nên thực hiện các 

hành động khắc phục hậu quả và làm theo hướng dẫn của Văn phòng Toàn cầu 

GS1 (GO).  

 

2. Cung cấp hỗ trợ Hệ thống GS1 cấp 1(*) cho người đăng kí qua điện thoại 

và/hoặc trực tuyến. 

 

Vai trò của Văn phòng Toàn cầu 

 

• Đào tạo toàn diện về hệ thống GS1 cho các Tổ chức Thành viên thông qua các 

khóa học và lớp học tập trực tuyến (e-learning). Bao gồm đào tạo nhân viên 

hỗ trợ (Helpdesk) trong giáo trình. 

• Cung cấp một bộ phận trợ giúp GO cho các Tổ chức Thành viên với một 

điểm truy cập duy nhất đối với các câu hỏi liên quan đến các tiêu chuẩn, 

dịch vụ và giải pháp của GS1.  

• Tạo điều kiện cho việc trao đổi kinh nghiệm và thực hành tốt nhất giữa các Tổ 

chức Thành viên. 

Vai trò của các Tổ chức Thành viên 

 

• Đảm bảo rằng nhân viên của các Tổ chức Thành viên hỗ trợ 1 cấp đối với 

người đăng ký đã trải qua đào tạo hệ thống GS1 được Văn phòng toàn cầu của 

GS1 hoặc bởi giảng viên có trình độ trong các Tổ chức Thành viên cung cấp 

và có thể chứng minh năng lực và hiểu biết về hệ thống GS1.  

• Đảm bảo rằng sự hiện diện trực tuyến được duy trì tốt và cung cấp hỗ trợ và 

thông tin chính xác về các tiêu chuẩn, dịch vụ và giải pháp của GS1 (trực tiếp 

hoặc thông qua một liên kết đến trang web của GS1)..  

Hành động khắc phục hậu quả 

 

Các Tổ chức Thành viên hiện đang không cung cấp dịch vụ trợ giúp (điện thoại 

và/hoặc trực tuyến) nên bổ sung dịch vụ này vào dịch vụ họ cung cấp và trong 

trường hợp cần thiết, sắp xếp đào tạo về hệ thống GS1 cho nhân viên để các 

nhân viên này có thể cung hỗ trợ Hệ thống GS1 cấp 1 cho người đăng ký.  

(*) Cấp 1 là hỗ trợ kỹ thuật cấp cơ bản. Chức năng này liên quan đến việc thu 

thập thông tin từ người sử dụng để hiểu và xác định các vấn đề tiềm ẩn. Các Tổ 

chức Thành viên nhân viên ở cấp độ này có một hiểu biết cơ bản đến hiểu biết 

chung về các tiêu chuẩn nhưng không có thẩm quyền cần thiết để giải quyết các 
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vấn đề phức tạp. Mục tiêu cho các nhân viên ở cấp độ này nên là giải quyết 

những câu hỏi nằm trong lĩnh vực chuyên môn trước khi tìm cần thiết đưa các 

vấn đề đến cấp độ tiếp theo. 

3. Cung cấp đào tạo hệ thống GS1 thông qua eLearning / hoặc các lớp học. 

Vai trò của Văn phòng Toàn cầu 

 

• Đào tạo toàn diện về hệ thống GS1 cho các Tổ chức Thành viên (bao gồm 

cả đào tạo các khóa học huấn luyện viên) dựa trên nhu cầu đào tạo của các 

Tổ chức Thành viên thông qua các tùy chọn đào tạo e-learning và các lớp 

học.  

• Tổ chức đào tạo ở cấp địa phương dựa trên nhu cầu của địa phương.  

• Cung cấp giấy chứng nhận cho các sinh viên đã hoàn thành các khóa đào 

tạo khác nhau. 

• Cung cấp cho các Tổ chức Thành viên một phạm vi toàn diện các mô-đun 

eLearn dựa trên nhu cầu của các bên liên quan của các Tổ chức Thành viên.   

Vai trò của các Tổ chức Thành viên 

 

• Cung cấp cho người đăng ký chương trình đào tạo thực tế (trực tuyến hoặc 

trong lớp học) và thông tin để cho phép họ thực hiện thành công Hệ thống 

GS1 trong tổ chức của họ.  

• Tối thiểu, chương trình đào tạo nên bao gồm những nội dung căn bản về 

phân định GS1 đối với các mặt hàng thương mại, đơn vị giao nhận và các 

ứng dụng khác cũng như các nguyên tắc cơ bản của mã vạch, các tiêu chuẩn 

EPCglobal, eCom và GDS.  

• Tối thiểu, các buổi đào tạo nên cũng bao gồm các thông tin và thực hành 

tốt về việc phân bổ và quản lý GTINs (và GLNs) đối với các cách áp dụng 

khác nhau, và các nguyên tắc cơ bản về chất lượng in mã vạch để đảm bảo 

biểu tượng mã vạch có thể quét được. 

• Nếu không được cung cấp được tại địa phương, tất cả các Tổ chức Thành viên 

nên truy cập vào chương trình đào tạo trực tuyến cơ bản về tất cả các tiêu chuẩn 

GS1 thông qua một liên kết đến các mô-đun eLearn trên trang web của GS1. 

Hành động khắc phục hậu quả 

 

Các Tổ chức Thành viên có các nhân viên thể hiện sự thiếu kiến thức hoặc hiểu 

biết về hệ thống GS1 và các ứng dụng nên sắp xếp chương trình đào tạo thích hợp 

cho nhân viên để giúp họ đạt được khả năng cần thiết. 
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4. Cung cấp các Thông số Tổng hợp, Thông số Kỹ thuật và "Hướng dẫn" 

mới nhất của GS1 về hệ thống GS1 bằng ngôn ngữ địa phương khi thích 

hợp. 
 

Vai trò của Văn phòng Toàn cầu 

 

Thông qua một trang web, cung cấp cho các Tổ chức Thành viên quyền tiếp cận 

Thông số Tổng hợp, Thông số Kỹ thuật và "Hướng dẫn" mới nhất của GS1 về Hệ 

thống GS1. 

 

Vai trò của các Tổ chức Thành viên 

 

Đảm bảo rằng các tài liệu kỹ thuật được cung cấp cho người đăng ký hoàn toàn 

phù hợp với phiên bản mới nhất của các Thông số kỹ thuật tổng hợp của GS1 bao 

gồm cả Nguyên tắc Phân bổ GTIN và GLN và các chi tiết kỹ thuật và tiêu chuẩn 

khác do GS1 ban hành. 

 

Hành động khắc phục hậu quả 

 

• Các Tổ chức Thành viên hiện đang không cung cấp dịch vụ này nên tìm kiếm 

hướng dẫn từ Văn phòng toàn cầu của GS1.  

• Tối thiểu, các Tổ chức Thành viên sẽ cung cấp những Thông số kỹ thuật tổng 

hợp của GS1, Nguyên tắc Phân bổ GTIN và GLN và, Hướng dẫn Sử dụng GS1 

cho Người dùng Toàn cầu hoặc tương đương (ví dụ: các tài liệu phụ trợ giải 

thích các quy tắc phân định GS1.) 
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Gắn kết Bộ ngành 

 

5. Hoạt động hỗ trợ của các sáng kiến toàn cầu theo các cam kết được thực 

hiện trong Kế hoạch Vận hành GS1. 

Vai trò của Văn phòng Toàn cầu 

 

• Làm việc với các Tổ chức Thành viên để xác định nhu cầu, ưu tiên và các vấn 

đề cần được giải quyết trong Kế hoạch Vận hành GS1 đồng thời với việc chú 

ý cân bằng lợi ích của các bên liên quan khác nhau (các Tổ chức Thành viên 

lớn với các Tổ chức Thành viên nhỏ, các doanh nghiệp lớn so với các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, các khu vực địa lý, vv..)  

• Phát triển Kế hoạch kinh doanh chung (JBP) với việc lựa chọn các Tổ chức 

Thành viên để cung cấp đầu vào cho các Kế hoạch Vận hành GS1 hàng năm 

và cải thiện liên kết tổng thể giữa các Tổ chức Thành viên và Văn phòng Toàn 

cầu. 

• Truyền đạt rõ ràng các chiến lược và dự án của Kế hoạch Vận hành cho các 

Tổ chức Thành viên và cung cấp các báo cáo tiến độ thường xuyên.  

• Phát triển các dịch vụ công nghệ và giải pháp hỗ trợ các sáng kiến toàn cầu và 

Kế hoạch Vận hành GS1. 

• Vận hành một quy trình để đảm bảo sự giám sát và liên kết các tiêu chuẩn và 

dịch vụ và tính nhất quán về mặt chiến lược và cấu trúc. 

• Xác định rõ vai trò mà các Tổ chức Thành viên dự kiến sẽ nắm giữ khi thực 

hiện các chiến lược và dự án được xác định trong Kế hoạch Vận hành GS1.  

Vai trò của các Tổ chức Thành viên 

 

• Tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng và các điều kiện tại địa phương, tìm 

cách liên kết Kế hoạch hàng năm của Tổ chức Thành viên với Kế hoạch Vận 

hành toàn cầu về mặt chiến lược, các lĩnh vực, dự án và các hoạt động được 

hướng đến.  

• Cung cấp đầu vào và phản hồi cho Văn phòng Toàn cầu trong chu kỳ hoạch 

định Kế hoạch Vận hành GS1. 

• Tham gia vào GSMP, tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của người sử 

dụng địa phương. 

• Tham gia vào việc xây dựng nhận thức chung của GS1 và quy trình quyết định 

bằng cách tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng GS1, các diễn đàn toàn cầu 

và khu vực và Hội đồng Tư vấn, nếu có. 
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6. Khả năng tăng việc áp dụng hệ thống GS1 thông qua tiếp thị, truyền 

thông và PR về các cam kết trong ngành một cách hiệu quả  

Vai trò của Văn phòng Toàn cầu 

 

• Phối hợp các quan hệ của GS1 với ngành (các quan hệ cốt lõi và mới) ở cấp 

độ toàn cầu/đa quốc gia.  

• Xác định các nhu cầu toàn cầu được ưu tiên của ngành liên quan đến công việc 

của GS1 và việc phân định thông qua những cơ hội làm việc liên ngành. 

• Chủ động quản lý các ngành khác nhau thông qua "Các bước Cam kết trong 

ngành", với sự tham gia và hợp tác đầy đủ của các Tổ chức Thành viên (chịu 

trách nhiệm về các ngành và các công ty riêng biệt ở mức độ quốc gia). 

• Xây dựng kế hoạch toàn cầu theo ngành (kế hoạch chiến lược, lộ trình, kế 

hoạch một năm) để nắm bắt nhu cầu của ngành (các vấn đề cần được giải quyết 

hoặc cơ hội cần được nhận thức rõ). Các kế hoạch cần phải xem xét các khoản 

đầu tư / lợi ích ở cả cấp độ Văn phòng Toàn cầu và các Tổ chức Thành viên. 

• Xác định và phối hợp chiến lược truyền thông và tiếp thị toàn cầu (thông điệp 

chính, phương tiện truyền thông và các sự kiện quan trọng).  

• Cung cấp hỗ trợ như chuyên môn tiêu chuẩn, đào tạo, nghiên cứu trường hợp, 

đề xuất giá trị/ trường hợp kinh doanh, tiếp thị truyền thông mẫu, vv, cho các 

Tổ chức Thành viên trong các hoạt động phát triển lĩnh vực của họ 

• Phát triển và duy trì nguyên tắc tiếp thị và truyền thông và các nguồn lực (biểu 

tượng, mẫu, ngân hàng hình ảnh, ngân hàng trình bày, thư viện nghiên cứu 

trường hợp, vv).  

• Phát triển các tài liệu quảng cáo có thể được các Tổ chức Thành viên sử dụng 

để xây dựng nhận thức về GS1 ở cấp độ địa phương.  

• Cung cấp chương trình đào tạo cho các quản lý tiếp thị. Phối hợp các hoạt động 

của mạng lưới tiếp thị GS1. 

• Phối hợp nghiên cứu tiếp thị được thực hiện trên khắp các khu vực hoặc toàn 

cầu.  

Vai trò của các Tổ chức Thành viên 

 

• Thiết lập các mối quan hệ của GS1 với ngành (các quan hệ cốt lõi và mới) ở 

cấp độ địa phương.  

• Xác định các nhu cầu toàn cầu được ưu tiên của ngành liên quan đến công việc 

của GS1 và việc phân định thông qua những cơ hội làm việc liên ngành. 
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• Tạo mối quan hệ với người sử dụng tiềm năng và trình bày trường hợp kinh 

doanh để áp dụng các tiêu chuẩn GS1 một cách thuyết phục nhờ đó thêm nhiều 

tiêu chuẩn GS1 sẽ được nhiều tổ chức người dùng chấp nhận 

• Phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị và truyền thông tại địa phương 

bao gồm các hoạt động khuyến mại, sự kiện, phương tiện truyền thông, các ấn 

phẩm, nội dung trang web, vv. 

• Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích để thông báo và hướng dẫn chiến 

lược tiếp thị và truyền thông tại địa phương.  

• Tuân thủ và điều chỉnh các hướng dẫn tiếp thị và truyền thông toàn cầu trong 

trường hợp cần thiết đối với nhu cầu địa phương dựa trên kiến thức về thị 

trường địa phương.  

• Phát triển, bất cứ khi nào cần thiết, các phiên bản tài liệu quảng cáo của Văn 

phòng Toàn cầu GS1 tại quốc gia hoặc các tài liệu quảng cáo ban đầu. Các tài 

liệu quảng cáo ban đầu phải phù hợp với các tài liệu toàn cầu.  

• Tôn trọng giấy phép và quyền bản quyền thương hiệu GS1. 

 

Hành động khắc phục hậu quả 

 

Các Tổ chức Thành viên không tăng trưởng hoặc tăng trưởng âm về số lượng 

người đăng ký trong 3 năm hoặc nhiều hơn nên liên hệ với Văn phòng Toàn cầu 

đề nhằm giải thích (các) nguyên nhân tiềm ẩn và, nếu do điều kiện kinh tế hiện 

hành, thống nhất một kế hoạch để khắc phục tình hình. 

 

Phát triển Hệ thống GS1 

 

7. Sự hiểu biết và trình bày về các nhu cầu của người đăng ký địa phương 

trong việc phát triển các tiêu chuẩn, dịch vụ và giải pháp toàn cầu của 

GS1. 

Vai trò của Văn phòng Toàn cầu 

 

• Quản lý và tạo thuận lợi cho Quy trình Quản lý Tiêu chuẩn Toàn cầu (GSMP).  

• Giám sát sự phát triển của các giải pháp và dịch vụ ngành cụ thể dựa trên Thực 

hành Toàn cầu Tốt nhất, Hướng dẫn Doanh nghiệp và sử dụng toàn bộ Hệ 

thống GS1.  

• Giảm thiểu số lượng biến thể giữa các ngành khi áp dụng Hệ thống GS1 bằng 

cách đề xuất và thúc đẩy các giải pháp liên ngành. 

• Tạo mối quan hệ với các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế bên thứ ba và các cơ quan 

chính phủ siêu quốc gia hoặc các cơ quan có tính chất của cơ quan chính phủ 
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để các tiêu chuẩn GS1 được công nhận chính thức và/hoặc được các cơ quan 

khuyến nghị sử dụng và do đó các bên thứ ba được khuyên ngăn không nên 

tạo ra các rào cản đối với việc triển khai thực hiện. 

 

Vai trò của các Tổ chức Thành viên 

 

• Thực hiện các chương trình cam kết trong ngành để hiểu biết các nhu cầu của 

người sử dụng tại địa phương.  

• Nếu thích hợp, thiết lập các nhóm làm việc quốc gia đại diện cho các nhóm 

ngành khác nhau để cho phép người dùng địa phương nhận thức rõ nhu cầu 

kinh doanh của mình, thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn GS1 và đảm bảo 

khả năng tương thích với các nhóm ngành.  

• Tạo mối quan hệ với các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế bên thứ ba và các cơ quan 

chính phủ địa phương hoặc quốc gia hoặc các cơ quan có tính chất của cơ quan 

chính phủ để các tiêu chuẩn GS1 được công nhận chính thức và/hoặc được các 

cơ quan khuyến nghị sử dụng và do đó các bên thứ ba được khuyên ngăn không 

nên tạo ra các rào cản đối với việc triển khai thực hiện. 

• Tạo điều kiện và khuyến khích người sử dụng địa phương tham gia vào Quy 

trình Quản lý Tiêu chuẩn Toàn cầu (GSMP). 

• Đảm bảo các Tổ chức Thành viên có một cơ cấu và hoạt động quản lý tại chỗ 

để cho phép người dùng từ các nhóm ngành khác nhau có thể tham gia vào Hội 

đồng Quản trị của Tổ chức đó. 

Hành động khắc phục hậu quả 

 

Các Tổ chức Thành viên chưa có đủ phương tiện, cấu trúc hoặc cơ chế tại chỗ ở 

cấp quốc gia để cho phép Tổ chức Thành viên đó hiểu và hình dung các nhu cầu 

của người đăng ký nên tìm kiếm lời khuyên và hướng dẫn từ Văn phòng Toàn 

cầu.  

 

8. Phát triển các dịch vụ địa phương để hỗ trợ nhu cầu của các bên liên quan 

tại địa phương khi thực hiện Hệ thống GS1. 

 

Vai trò của Văn phòng Toàn cầu 

 

• Cung cấp hỗ trợ thực hiện để hỗ trợ các Tổ chức Thành viên phát triển các dịch 

vụ tại địa phương bao gồm: hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, dịch vụ và 

giải pháp mới, đề xuất giá trị và trường hợp kinh doanh, triển khai các tiêu 

chuẩn, dịch vụ và giải pháp mới.  

• Thu thập và phổ biến Thực hành Tốt nhất của các Tổ chức Thành viên.  
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Vai trò của các Tổ chức Thành viên 

 

• Xác định các nhu cầu của các bên liên quan tại địa phương, thông qua các cuộc 

điều tra, liên hệ điện thoại, thông tin phản hồi từ các nhóm làm việc, vv.  

• Đảm bảo các bên liên quan hỗ trợ và thóng nhất cơ chế tài trợ. 

• Nếu có thể, thực hiện các dịch vụ tại địa phương dựa trên Thực hành Tốt nhất 

của các Tổ chức Thành viên.  

• Cung cấp thông tin phản hồi và chia sẻ kết quả với cộng đồng các Tổ chức 

Thành viên. 

Hành động khắc phục hậu quả 

 

• Các Tổ chức Thành viên có hoạt động phát hành số GS1 được giới hạn nên 

liên hệ với Văn phòng Toàn cầu để được hướng dẫn về cách mở rộng dịch vụ 

để bao gồm tối thiểu là các Dịch vụ Cốt lõi 2, 3, 4 và 10.  

• Đồng thời, các Tổ chức Thành viên cần cam kết sẽ cung cấp tất cả các Dịch 

vụ Cốt lõi trong thời hạn tối đa 3 năm. 
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Hành chính & Quản trị 

 

9. Có khả năng thực hiện theo luật doanh nghiệp và quy định về thuế doanh 

nghiệp tại địa phương. 

 

Vai trò của Văn phòng Toàn cầu 

 

Hỗ trợ các Tổ chức Thành viên tuân thủ các yêu cầu thuế và pháp luật tại địa 

phương bằng cách cung cấp cho họ mọi tài liệu cần thiết. 

 

Vai trò của các Tổ chức Thành viên 

 

• Xác định các luật về doanh nghiệp, thuế / phi lợi nhuận có liên quan và các 

yêu cầu tuân thủ pháp luật của các Tổ chức Thành viên.  

• Đảm bảo điều lệ và nội quy của Tổ chức Thành viên không mâu thuẫn với luật 

pháp địa phương về doanh nghiệp, thuế / phi lợi nhuận.  

• Tìm kiếm hướng dẫn từ Văn phòng Toàn cầu nếu cần thiết. 

Hành động khắc phục hậu quả 

 

Các Tổ chức Thành viên đang lo ngại về việc họ có thể không tuân thủ các quy 

định địa phương về thuế và doanh nghiệp nên tìm kiếm tư vấn pháp luật tại địa 

phương để xem xét việc tuân thủ. 
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10. Khả năng thực hiện theo Điều lệ GS1 và Quy tắc Hành nghề. 

 

Vai trò của Văn phòng Toàn cầu 

 

• Cung cấp hỗ trợ cho các Tổ chức Thành viên liên quan đến các vấn đề quản 

trị. 

• Cung cấp các tài liệu và hỗ trợ pháp lý nếu được các bên liên quan và/hoặc 

chính quyền địa phương yêu cầu. 

• Thông báo cho các Tổ chức Thành viên không tuân thủ Điều lệ GS1 và/hoặc 

Quy tắc Hành nghề. 

Vai trò của các Tổ chức Thành viên 

 

Đảm bảo Tổ chức Thành viên có một cơ cấu và hoạt động quản lý tại địa phương 

thích hợp đảm bảo tuân thủ Điều lệ GS1 và Quy tắc Hành nghề. 

Hành động khắc phục hậu quả 

 

Các Tổ chức Thành viên chưa tuân thủ Điều lệ GS1 và/hoặc Quy tắc Hành nghề 

phải thống nhất với Văn phòng Toàn cầu kế hoạch chuyển đổi để đáp ứng tuân 

thủ điều lệ một cách sớm nhất. 

 

Xử phạt đối với trường hợp không tuân thủ 

 

Các Tổ chức Thành viên không muốn hoặc không thể tuân thủ Điều lệ GS1 

và/hoặc Bộ luật Hành nghề sẽ được báo cáo với Đại hội đồng GS1. 
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11. Công khai người đăng ký và các dữ liệu khác thông qua GEPIR. 

Vai trò của Văn phòng Toàn cầu 

• Thông qua GSMP, duy trì các thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của 

Mạng lưới GEPIR. 

• Cung cấp quyền truy cập GEPIR thông qua một giao diện GS1 được Văn phòng 

Toàn cầu hỗ trợ về mặt kỹ thuật và vận hành. 

• Cung cấp cho các Tổ chức Thành viên có yêu cầu một khả năng cung cấp thông 

tin cho mạng lưới thông qua các Dịch vụ Lưu trữ Văn phòng Toàn cầu GS1. 

• Cung cấp Hỗ trợ từ Văn phòng Toàn cầu GS1 cho các Tổ chức Thành viên 

trong khu vực về các Thông số kỹ thuật GEPIR, các câu hỏi thực hiện và kiểm tra 

các dịch vụ GEPIR của Tổ chức Thành viên.  

• Thông báo cho tất cả các Tổ chức Thành viên về bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ của 

bất kỳ thành phần nào trong Dịch vụ Lưu trữ Văn phòng Toàn cầu GS1. Phản hồi, 

vượt cấp, và giải pháp/thời gian khắc phục của Văn phòng Toàn cầu được điều chỉnh 

theo Thỏa thuận Cấp độ Dịch vụ GEPIR của Văn phòng Toàn cầu. 

Vai trò của các Tổ chức Thành viên 

• Cung cấp quyền truy cập vào mạng lưới GEPIR thông qua một giao diện được 

lưu trữ tại địa phương hoặc bằng cách sử dụng các Dịch vụ Lưu trữ Văn phòng 

Toàn cầu GS1. Nếu lưu trữ cục bộ, các Tổ chức Thành viên phải cung cấp hỗ trợ 

kỹ thuật và vận hành cho giao diện GEPIR của mình. 

• Duy trì dữ liệu người đăng ký GS1 gần đây nhất (và có thể cả mục dữ liệu và 

bên tham gia) có thể truy cập thông qua mạng lưới GEPIR. Lý tưởng nhất là việc 

cập nhật thông tin này được thực hiện ngay sau khi các thay đổi được thực hiện. 

Tuy nhiên, việc cập nhật thông tin này không vượt quá một lần mỗi quý. 

• Đảm bảo dữ liệu người đăng ký của các Tổ chức Thành viên (và, nếu được quy 

định, mục dữ liệu và bên tham gia) là hợp lệ và không bị lỗi. 

• Thông báo về bất kỳ sự gián đoạn trong dịch vụ của bất kỳ thành phần nào 

trong giao diện GEPIR của các Tổ chức Thành viên. Phản hồi, vượt cấp, và giải 

pháp/thời gian khắc phục của Tổ chức Thành viên được điều chỉnh theo Thỏa 

thuận Cấp độ Dịch vụ GEPIR. 

Hành động khắc phục hậu quả 

• Các Tổ chức Thành viên hiện đang không hoạt động trong mạng lưới GEPIR 

nên liên hệ với Văn phòng Toàn cầu để lập thời gian biểu cho việc thực hiện. 

• Các Tổ chức Thành viên đang cung cấp dữ liệu không chính xác (về vật phẩm 

và Bên tham gia) qua mạng lưới GEPIR nên tìm kiếm hỗ trợ từ Văn phòng Toàn 

cầu để phân tích và đề xuất các hành động khắc phục. Nâng cao việc áp dụng các 

tiêu chuẩn. 


