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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TCCL-MSMV 

V/v Mời tham dự Khóa đào tạo về 

mã số mã vạch và tiêu chuẩn hóa 

 

     Hà Nội, ngày        tháng      năm 2017 

Kính gửi: …………………………………. 

 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, cơ quan giúp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng triển khai hoạt động cấp và quản lý mã số mã vạch (MSMV), tổ chức 

"Khóa đào tạo cơ bản về áp dụng MSMV trên thương phẩm và hướng dẫn xây 

dựng, áp dụng tiêu chuẩn" tại Thành phố Hà Nội với mục tiêu giúp các tổ chức/doanh 

nghiệp tham gia có thể: 

- Tiếp cận được những kiến thức cơ bản về công nghệ MSMV; 

- Tạo mã và in ấn các loại MSMV cho sản phẩm và các loại thùng đựng, bao gói 

đúng tiêu chuẩn và đảm bảo chất lượng; 

- Áp dụng các loại mã địa điểm toàn cầu; mã xêri côngtenơ vận chuyển; nhãn hậu cần 

để quản lý hiệu quả đơn vị logistic trong quá trình vận chuyển, xuất khẩu hàng hóa; 

- Hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng 

MSMV (bao gồm cả mã nước ngoài), tránh vi phạm các quy định của pháp luật; 

- Khai thác và áp dụng hiệu quả MSMV vào hoạt động quản lý sản xuất, kho bãi, 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm; ứng dụng MSMV vào việc quảng bá thông tin sản phẩm 

đến với người dùng ; 

- Hướng dẫn doanh nghiệp triển khai hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và tuân thủ quy 

định pháp luật hiện hành 

  Thông tin về khóa đào tạo: 

- Thời gian: Từ 8h00  17h00 ngày 30 & 31 tháng 05 năm 2017. 

- Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam  

 Số 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.     

- Đối tượng tham dự: doanh nghiệp đang sử dụng MSMV, các tổ chức quan tâm. 

- Phí tham dự: Miễn phí. 

Trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp cử đại biểu tham dự sự kiện. 

Xin vui lòng điền thông tin đại biểu vào Phiếu đăng ký tham dự và gửi cho 

chúng tôi trước ngày 27/05/2017. 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng MSMV, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam;  

8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; 

Điện thoại: 04.38361463 - Fax: 04.37562444; Email: info@gs1vn.org.vn./. 
 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  Lưu VT, MSMV. 

 

VIỆN TRƯỞNG                 

         

 

 

Phó Đức Sơn 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN  

 

Đối tượng: Doanh nghiệp/ cán bộ mới sử dụng mã số mã vạch (MSMV), các tổ chức 

quan tâm có nhu cầu áp dụng MSMV và tiêu chuẩn để quản lý hoạt động SXKD, quản 

lý thương phẩm trong chuỗi cung ứng, trong khâu giao nhận vận chuyển, trong công tác 

chống hàng giả và xác định nguồn gốc. 

Thời gian:  Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 

Nội dung: 

- Đăng ký đại biểu; 

- Khai mac̣; 

- Khái niệm cơ bản về GS1. Lịch sử phát triển hệ thống GS1; 

- Khái niệm cơ bản về MSMV. Lợi ích và các lĩnh vực áp dụng MSMV; 

- Các quy định pháp quy liên quan việc quản lý, cấp, sử dụng MSMV (bao gồm mã 

nước ngoài); 

- Các mã toàn cầu phân định thương phẩm GTIN (Globle Trade Item Number): 

GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 giúp xác định và quản lý thương phẩm từ 

khâu sản xuất, lưu kho, giao nhận và bán hàng ra thị trường; 

- Mã toàn cầu phân định địa điểm (GLN – Global Location Number) giúp xác định và 

quản lý đối tác cùng tham gia hoạt động kinh doanh thương mại; giúp xác định 

nguồn gốc và thương mại điện tử; 

- Mã vạch thể hiện các mã số GTIN: mã vạch EAN-8, EAN-13, ITF-14; 

- Quy định về vị trí gán MSMV trên thương phẩm; 

- Hướng dẫn in và đảm bảo chất lượng MSMV; 

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

xác định và quản lý lô hàng gửi đi; 

- Nhãn GS1 áp dụng trên các lô hàng phục vụ quá trình giao nhận, vận chuyển và 

xuất khẩu hàng hóa; 

- Mã vạch GS1-128 mã hóa mã SSCC, mã GLN, các loại mã số khác và các số phân 

định ứng dụng thể hiện thông tin bổ sung giúp xác định nguồn gốc và công tác quản 

lý;  

- Giới thiệu giải pháp quảng bá thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng thông qua 

MSMV; 

- Các loại mã số mã vạch khác (mã tài sản, mã dịch vụ, mã hàng gửi, mã phiếu, mã 

tài liệu, mã sách,  v.v…); 

- Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; 

- Giới thiệu giải pháp áp dụng MSMV để xác định nguồn gốc, chống hàng giả hàng 

nhái; 

- Hỏi đáp. 

- Trao chứng chỉ./. 

 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ     

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH 

TẠI TP. HÀ NỘI 

(Ngày 30&31/5/2017) 

Tên Tổ chức cử cán bộ tham dự :   .................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Họ tên cán bộ tham dự: .................................... Chức danh  ..........................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Tel: ................................................          Fax:    ...........................................................  

 

       .............., Ngày      tháng     năm 2017 

                                             Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị đại biểu tham dự Khóa đào tạo điền vào Phiếu này và gửi 

qua Bưu điện, Fax hoặc E-Mail trước ngày 27/05/2017 theo địa 

chỉ: 

Văn phòng MSMV, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam  

8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;  

Điện thoại: 04.38361463 - Fax: 04.37562444;  

Email: info@gs1vn.org.vn 
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