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Tài liệu hướng dẫn

Hồ Sơ Trực Tuyến

Hồ sơ trực tuyến

Nộp phí

Hồ sơ bản cứng

A - HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
1.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

1.1

Truy cập trang thông tin điện tử

-

Sử dụng trình duyệt web truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm Mã Số Mã Vạch
Quốc gia theo đường link sau: http://vnpc.gs1.org.vn/

-

Giao diện chuẩn của trang thông tin điện tử như sau:

-

Ấn vào ô [Đăng ký] để thực hiện đăng ký tài khoản.

1.2

-

Kiểm tra mã số kinh doanh

Điền mã số kinh doanh của doanh của doanh nghiệp cần kiểm tra sau đó ấn vào ô [Kiểm tra]

Tài liệu hướng dẫn

Hồ Sơ Trực Tuyến

Lưu ý: Mã số kinh doanh được cung cấp trên giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định
thành lập doanh nghiệp...

1.3

Kê khai hồ sơ doanh nghiệp

1.3.1 Thông tin tài khoản quản trị
Thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu tạm thời sẽ được gửi vào hòm thư
điện tử của doanh nghiệp sau khi hoàn thành đăng ký.

1.3.2 Thông tin doanh nghiệp
Lưu ý: các mục được đánh dấu (*) là các trường dữ liệu bắt buộc phải điền thông tin.
-

Tên doanh nghiệp (VN)*: Tên trên Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh
nghiệp - VIẾT IN HOA CÓ DẤU.

-

Tên doanh nghiệp (EN)*: Tên doanh nghiệp bằng tiếng anh - VIẾT IN HOA


Nếu trên Giấy phép Đăng ký kinh doanh có tên Tiếng Anh, Doanh nghiệp điền đúng
theo GPĐKKD



Nếu trên GPĐKKD không có, Quý Doanh Nghiệp tự dịch tên doanh nghiệp mình
sang Tiếng Anh.

Ví dụ:


CÔNG TY TNHH PHƯỚC THỊNH  PHUOC THINH COMPANY LIMITED



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI



HỘ KINH DOANH TIẾN QUYẾT  TIEN QUYET ENTERPRISE

 HA NOI JOINT STOCK COMPANY

-

Mã số thuế: trường dữ liệu tự động.

-

Số giấy phép kinh doanh: trường dữ liệu tự động.

-

Nơi cấp giấy phép kinh doanh (*): trên Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập
doanh nghiệp.

-

Ngày cấp GPKD (*): ngày cấp hoặc ngày thay đổi gần nhất (nếu có) trên Giấy phép kinh
doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp.

-

Số điện thoại (*): số điện thoại của doanh nghiệp.

-

Email (*): địa chỉ hòm thư điện tử của doanh nghiệp dùng để nhận thông tin đăng nhập (tên
đăng nhập, mật khẩu) và các thông tin khác (nếu có).

-

Đường / Thôn (*): .....

Tài liệu hướng dẫn

Hồ Sơ Trực Tuyến

1.3.3

Thông tin người đại diện

Người đại diện theo pháp luật của công ty trên giấy phép đăng ký kinh doanh / quyết định
thành lập công ty hoặc người được ủy quyền bởi người đại diện theo pháp luật (nếu có). Nếu
người đại diện được ủy quyền thi yêu cầu bắt buộc phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
-

Người đại diện (*): điền tên đầy đủ

-

Số điện thoại (*): số điện thoại liên hệ.

-

Email (*): địa chỉ hòm thư điện tử.

1.3.4 Thông tin người liên hệ
Người phụ trách mảng mã số mã vạch của công ty.
-

Người liên hệ (*): điền tên đầy đủ.

-

Số điện thoại (*): số điện thoại liên hệ.

-

Email (*): địa chỉ hòm thư điện tử.

-

Địa chỉ (*): địa chỉ liên lạc.

1.3.5 Thông tin khác
-

1.4
-

Chi nhánh GS1: Hà Nội.

Kích hoạt tài khoản
Sau khi đăng ký tài khoản thành công. Tên đăng nhập, mật khẩu (tạm thời) sẽ được gửi về địa
chỉ hòm thư điện tử được đăng ký ở mục 1.3.2. Thông tin doanh nghiệp.

-

Thông báo đăng ký tài khoản thành công qua hòm thư điện tử.

Tài liệu hướng dẫn

Hồ Sơ Trực Tuyến

KÊ KHAI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

2.

Sau khi đăng ký tài khoản thành công. Tên đăng nhập, mật khẩu (tạm thời) sẽ được gửi về địa chỉ
hòm thư điện tử được đăng ký ở mục 1.3.2. Thông tin doanh nghiệp.

2.1
-

Đăng nhập hệ thống
Sử dụng trình duyệt web truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm Mã Số Mã Vạch
Quốc gia theo đường link sau: http://vnpc.gs1.org.vn/

-

Giao diện chuẩn của trang thông tin điện tử như sau:

Tài liệu hướng dẫn

Hồ Sơ Trực Tuyến

-

-

Điền thông tin đăng nhập như sau:
o

Người dùng: Doanh nghiệp

o

Tên đăng nhập: đã được gửi về hòm thư điện tử.

o

Mật khẩu: đã được gửi về hòm thư điện tử.

Chọn ô [Tôi không phải là người máy] sau đó doanh nghiệp cần chọn đúng và đủ các hình
ảnh theo yêu cầu và ấn vào nút [Đăng nhập] để thực hiện đăng nhập vào hệ thống.

Quản lý mã

2.2
-

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, giao diện Web sẽ hiện lên như sau:

2.2.1 Hồ sơ đăng ký
-

Ấn vào mục [Quản lý mã] chọn [Hồ sơ đăng ký].

Tài liệu hướng dẫn

Hồ Sơ Trực Tuyến

-

Sau đó ấn vào biểu tượng

-

Điền thông tin hồ sơ đăng ký như sau:
o

[Đăng ký mới] để điền thông tin Hồ sơ đăng ký

Hướng dẫn nhập thông tin ở ô chọn loại mã (*) và ô chọn mã (*):

Chọn loại mã

Mã doanh nghiệp (GCP)

Chọn mã
Là mã Tổng cục TCĐLCL cấp cho doanh nghiệp để từ đó
phân bổ cho các sản phẩm của mình
- Mã GCP-7: dùng khi đăng ký tổng chủng loại
phẩm trên 10.000 dưới 100.000 loại sản phẩm;
- Mã GCP-8: dùng khi đăng ký tổng chủng loại
phẩm trên 1000 dưới 10.000 loại sản phẩm;
- Mã GCP-9: dùng khi đăng ký tổng chủng loại
phẩm trên 100 dưới 1000 loại sản phẩm;
- Mã GCP-10: dùng khi đăng ký tổng chủng loại
phẩm dưới 100 loại sản phẩm.

DN
sản
sản
sản
sản

Mã nước ngoài UPC
(GTIN – 12)

Là mã sản phẩm sử dụng tại khu vực Bắc Mỹ. Được sử dụng
khi doanh nghiệp có yêu cầu trực tiếp từ đối tác. (Quý doanh
nghiệp liên hệ với Trung tâm MSMVQG để được tư vấn).

Mã số địa điểm toàn cầu GLN

Là mã dùng để phân định địa điểm công ty, chi nhánh, kho
hàng.. của DN, được sử dụng trong trao đổi dữ liệu điện tử

Tài liệu hướng dẫn

Hồ Sơ Trực Tuyến

Chọn mã

Chọn loại mã

hoặc phục vụ quá trình truy xuất nguồn gốc. (Lưu ý: mã GLN
không dùng để phân định cho sản phẩm). Mỗi mã GLN chỉ
được cấp cho một địa điểm, pháp nhân duy nhất.
GLN có thể phân định bất kì một bên hay địa điểm nào có thể
gán địa điểm như:
-

-

-

Các cơ quan hợp pháp: toàn bộ các công ty, nhà thầu
phụ hay các bộ phận như nhà cung cấp, khách hàng,
ngân hàng, nhà vận chuyển…
Các vị trí địa lý: một phòng cụ thể trong một tòa nhà,
một kho hàng hay cổng của một kho hàng, điểm giao
vận, điểm chuyển vận…
Các vị trí mang tính chức năng: một phòng đặc thù với
một chức năng hợp pháp (ví dụ: phòng kế toán), một
hòm thư hoặc một tệp dữ liệu với một máy vi tính.

Mã số rút gọn GTIN-8

Là mã được sử dụng trên các sản phẩm có kích thước rất nhỏ.
Mã này cầp riêng cho từng sản phẩm.

Ủy quyền GTIN

Là mã xác nhận ủy quyền gia công sản phẩm có mã số mã vạch
của chủ sở hữu.

o

Số năm duy trì (*): Tối thiểu 1 năm và tối đa 5 năm. Số tiền phải nộp sẽ được hệ
thống tính tự động phụ thuộc vào loại mã và số năm duy trì.

-

Điền thông tin đơn vị:

-

Nhận dạng bên bổ sung 1:

-

o

Loại nhận dạng bên bổ sung: Chọn Unknown

o

Giá trị nhận dạng bên bổ sung: Điền giá trị 0

Chọn thông tin về vai trò nhà cung cấp: Trường dữ liệu tự động.

Tài liệu hướng dẫn

Hồ Sơ Trực Tuyến

-

Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn vào [Tiếp tục] để chuyển sang phần thanh toán

2.2.2 Thanh toán

-

Kiểm tra lại các nội dung trong phần thông tin thanh toán, sau đó ấn nút [Xác nhận hình thức
thanh toán] và chọn [OK].

-

Sau khi xác nhận hình thức thanh toán hệ thống sẽ thông báo đã đăng ký mã thành công.

Tài liệu hướng dẫn

Nộp Phí

Nộp phí

Hồ sơ bản cứng

B - NỘP PHÍ
NỘP PHÍ TRỰC TIẾP

3.
-

Nơi nộp phí: Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia.

-

Địa chỉ: Phòng 506, Nhà A, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

-

Số điện thoại: (+84) 24 3836 1463

NỘP PHÍ QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

4.

Lưu ý: Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp (phí cấp mã hoặc
phí duy trì) và đặc biệt khi nộp phí hàng năm cần ghi thêm mã số doanh nghiệp đã được Tổng
cục TCĐLCL cấp vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi (ví dụ: 893……). Phí duy trì sử
dụng MSMV phải nộp trước 30/6 hàng năm.
Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:
1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
-

Chi nhánh: Cầu Giấy

-

Số tài khoản: 1507201067262

-

Đơn vị hưởng: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
2. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

-

Chi nhánh: Nam Thăng Long

-

Số tài khoản: 120000056923

-

Đơn vị hưởng: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn

Hồ Sơ Bản Cứng

Hồ sơ bản cứng

C - HỒ SƠ BẢN CỨNG
5.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

5.1

Hồ sơ đăng ký

Bộ hồ sơ đăng ký bao gồm:
-

Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng ký tên, đóng dấu (01 bản).
(Xem biểu mẫu tại đây)

-

Bản sao “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh thương mại hoặc “Quyết định thành lập” đối với các tổ chức khác (01 bản).
Lưu ý: Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực

-

Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu (01 bản).
(Xem biểu mẫu tại đây)

-

Bản Photo Ủy nhiệm chi chuyển khoản phí đăng ký MSMV đối với doanh nghiệp đã nộp phí
qua ngân hàng (01 bản).

5.2

Hướng dẫn kê khai hồ sơ

5.2.1 Bản đăng ký sử dụng MSMV
Lưu ý: Những nội dung hướng dẫn dưới đây là bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin vào Bản
đăng ký sử dụng MSMV (Xem tại đây)
-

Tên Tổ chức/ Doanh nghiệp bằng tiếng Việt: Tên trên Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định
thành lập doanh nghiệp - VIẾT IN HOA CÓ DẤU.

-

Tên doanh nghiệp (EN)*: Tên doanh nghiệp bằng tiếng anh - VIẾT IN HOA


Nếu trên Giấy phép Đăng ký kinh doanh có tên Tiếng Anh, Doanh nghiệp điền đúng
theo GPĐKKD



Nếu trên GPĐKKD không có, Quý Doanh Nghiệp tự dịch tên doanh nghiệp mình
sang Tiếng Anh.

Ví dụ:


CÔNG TY TNHH PHƯỚC THỊNH  PHUOC THINH COMPANY LIMITED



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI



HỘ KINH DOANH TIẾN QUYẾT  TIEN QUYET ENTERPRISE

Tài liệu hướng dẫn

 HA NOI JOINT STOCK COMPANY

Hồ Sơ Bản Cứng

-

Địa chỉ bằng tiếng Việt: Địa chỉ Tổ chức/ Doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh hoặc
quyết định thành lập doanh nghiệp.

-

Địa chỉ bằng tiếng Anh: Dịch địa chỉ Tổ chức/ Doanh nghiệp từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh.

-

Điện thoại (Tel): Điện thoại của doanh nghiệp.

-

Email: Địa chỉ email của doanh nghiệp.

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập:

-

o

Số: Số Mã số doanh nghiệp trên GPKD

o

Ngày cấp: Ngày cấp mới hoặc ngày thay đổi gần nhất trên GPKD

o

Cơ quan cấp: Cơ quan/ Tổ chức cấp GPKD cho doanh nghiệp. Được ghi trên GPKD.

Lĩnh vực hoạt động: Mỗi doanh nghiệp có thể tích vào 1 hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động của
doanh nghiệp mình.

-

Phân ngành: ghi theo mã phân ngành của GS1 theo bảng dưới đây. Mỗi doanh nghiệp có thể
chọn một hoặc nhiều loại ngành đang hoạt động, có đăng ký trên GPKD.
Phân
loại theo
GS1

Ngành
Săn bắn, nông nghiệp,
lâm nghiệp
Đánh bắt cá, nuôi
trồng thủy sản
Hầm mỏ và khai
thác đá

A
B
C

Ngành
Bán buôn và
bán lẻ
Nhà hàng,
khách sạn
Môi giới tài
chính
Các hoạt động kinh
doanh BĐS

Phân
loại theo
GS1

Ngành

Phân
loại theo
GS1

G

Vận chuyển và hậu cần

M

H

Quốc phòng

N

I

Thực phẩm và đồ uống

O

J

Bao gói

P

Sản xuất

D

Điện, ga, cung ứng
hơi nước và nước
nóng

E

Giáo dục, đào
tạo

K

Ô tô

Q

F

Chăm sóc
sức khỏe và
các hoạt động
XH

L

Các ngành còn lại

R

Xây dựng

-

Tổng chủng loại sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng: Doanh nghiệp dự kiến số chủng loại sản
phẩm hiện tại và trong tương lai có thể đạt tới (đây là cơ sở để GS1 Việt Nam xác định mã số
doanh nghiệp sẽ cấp cho doanh nghiệp), chủng loại sản phẩm ở đây được hiểu là các sản
phẩm có trọng lượng, dung tích, bao gói khác nhau. Doanh nghiệp có thể lựa chọn 3 mức: <
100 loại sản phẩm ; <1.000 loại sản phẩm hoặc <10.000 loại sản phẩm.
o

Ví dụ: Nước uống đóng bình dung tích 500ml, 1L, 19L... được coi là chủng loại sản
phẩm khác nhau).

Lưu ý: Khi DN đăng ký sử dụng mã doanh nghiệp cấp cho 10.000 hoặc 100.000 loại sản
phẩm thì yêu cầu thêm công văn đề nghị cấp mã DN phân bổ được cho 10.000 hoặc 100.000
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loại sản phẩm (nêu lý do cần sử dụng loại mã này). Công văn đề nghị gửi Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng.
-

Đăng ký loại mã:
o

Mã doanh nghiệp: là mã Tổng cục TCĐLCL cấp cho doanh nghiệp để từ đó DN phân
bổ cho các sản phẩm của mình


Mã 7 chữ số: khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm trên 10.000 dưới 100.000
loại sản phẩm;



Mã 8 chữ số: khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm trên 1000 dưới 10.000
loại sản phẩm;



Mã 9 chữ số: khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm trên 100 dưới 1000 loại
sản phẩm;


o

Mã 10 chữ số: khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm dưới 100 loại sản phẩm;

Mã số địa điểm toàn cầu GLN: dùng để phần định địa điểm công ty, chi nhánh, kho
hàng.. của DN. (Lưu ý: mã GLN không dùng để phân định cho sản phẩm).

o

Mã số rút gọn GTIN-8: được sử dụng trên các sản phẩm có kích thước rất nhỏ. Mã
này cầp riêng cho từng sản phẩm.

-

Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải điền đầy đủ các trường thông tin nếu
không hồ sơ sẽ không được chấp nhận.
o

Đại diện có thẩm quyền: Là người đại diện theo pháp luật của công ty trên giấy phép
đăng ký kinh doanh / quyết định thành lập công ty hoặc người được ủy quyền bởi
người đại diện theo pháp luật (nếu có).
Lưu ý: Nếu người đại diện được ủy quyền thi yêu cầu bắt buộc phải có giấy ủy quyền
hợp pháp.

o

Người liên lạc chính: Cán bộ của Doanh nghiệp sẽ quản lý về mã số mã vạch của
công ty sau này.
Lưu ý: Nếu người liên lạc chính đồng thời là người đại diện, doanh nghiệp vẫn phải
điền đầy đủ thông tin của cả hai mục.

-

Mục Ký tên, đóng dấu: Người ký tên phải là người đại diện của doanh nghiệp hoặc người
được ủy quyền bởi người đại diện đã ghi trên mục Đại diện có thẩm quyền.

5.2.2 Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN
Lưu ý: Những nội dung hướng dẫn dưới đây là bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin vào Bảng
đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (Xem tại đây)
-

Tên Tổ chức/ Doanh nghiệp: Tên trên Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh
nghiệp.

-

Mã doanh nghiệp: Bỏ trống.

-

Số giấy chứng nhận: Bỏ trống.
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-

Bảng kê danh mục sản phẩm: liệt kê các sản phẩm hiện tại và sắp tới có nhu cầu gán mã vạch.
o

Cột Tên sản phẩm: ghi tên và nhãn hiệu sản phẩm.

o

Hai cột về mã (Mã vật phẩm /thùng và Mã GTIN) bỏ trống.

o

Cột Mô tả sản phẩm: ghi đặc điểm của sản phẩm như mầu sắc, mùi vị, loai bao gói
(túi ni long, chai nhựa, hộp sắt, hộp giấy), đo lường (trọng lượng, dung tích). Lưu ý:
Mỗi loại sản phẩm có đặc điểm khác nhau như dung tích, quy cách đóng gói, trọng
lượng hoặc chủng loại sản phẩm... khác nhau thì kê thành từng dòng riêng. Nếu sản
phẩm có đóng thùng chứa nhiều sản phẩm và gán mã vạch lên thì kê khai dưới sản
phẩm chứa trong thùng.

-

Ví dụ điền bảng đăng ký sản phẩm sử dụng mã GTIN
Mã vật
phẩm

TT

Tên sản phẩm

1

Rượu trắng

Đóng chai TT, nồng độ 29%V, 500 ml

1.1

Thùng đựng (nếu gán mã)

12 chai/thùng

1.2

Thùng đựng (nếu gán mã)

24 chai/thùng

2

Rượu trắng

Đóng chai TT, 39%V, 750 ml

2.1

Thùng đựng

12 chai/thùng

2.2

Thùng đựng

24 chai/thùng

3

Bánh quy có kem

Đóng gói nilon, 350g

-

Mã GTIN

Mô tả sản phẩm

Mục Ký tên, đóng dấu: Người ký tên phải là người đại diện của doanh nghiệp hoặc người
được ủy quyền bởi người đại diện đã ghi trên mục Đại diện có thẩm quyền.
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Bản đăng ký sử dụng MSMV

PHỤ LỤC 1: BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH
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BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH
APPLICATION FORM

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Việt:
(Organization’s Name in Vietnamese)
Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Anh:
( Organization’s Name in English)
Địa chỉ bằng tiếng Việt:
(Address in Vietnamese)
Địa chỉ bằng tiếng Anh:
(Address in English)
Điện thoại (Tel) ............................ Fax: .....................................................
Website: ....................................... E-mail: ................................................
Tài khoản (Account): ..................................................................................
Ngân hàng (Bank): ...................................................................................
Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh/Quyết định thành lập: Số…….………………………….…………
Ngày cấp …………………………...….Cơ quan cấp: …………………………………………………..
Lĩnh vực hoạt động (Điền  vào ô trống)
 Sản xuất
 Thương mại
 Bán lẻ
 Dịch vụ
 Khác: ......................................
Phân ngành:…………………………………………….
Tổng chủng loại sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng:.......................................................................
Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã (Điền  vào ô trống):
 Mã doanh nghiệp
 8 chữ số (8 - digit)
 9 chữ số (9 - digit)
 10 chữ số (10 - digit)
 Mã số địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number)
 Mã số rút gọn EAN-8:
Danh mục sản phẩm kèm theo

Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp

Chức danh (Title)

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Điện thoại/fax

Hòm thư
điện tử

Đại diện
có thẩm quyền

Người liên lạc chính

Chúng tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và cam kết thực hiện đầy đủ các quy
định của pháp luật liên quan đến mã số, mã vạch, các quy định về phí và các điều khoản sau đây:
- Chỉ sử dụng mã số đã được cấp cho các sản phẩm, dịch vụ của mình;
- Thực hiện đúng các quy định về nộp phí và nộp phí duy trì trước 30/6 hàng năm;
- Khi vì lý do nào đó (bị giải thể hoặc phá sản) không còn nhu cầu sử dụng mã số đã được
cấp thì chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể
từ ngày giải thể hoặc phá sản;
- Nếu đổi tên hoặc đổi tư cách pháp nhân, hoặc địa chỉ chúng tôi sẽ thông báo cho Tổng
cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày có thay đổi để làm thủ tục đổi giấy chứng
nhận .
Doanh nghiệp không điền vào ô này

..............., ngày…....... tháng......... năm........

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

Mã M: 893 ....................................
Mã GLN: ....................................
Số GCN: ....................................
Số VS: ....................................
Ngày cấp: ....................................

(Ký tên, đóng dấu)

Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng MSMV

PHỤ LỤC 2: BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ
DỤNG MÃ GTIN
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Trang-18

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MÃ GTIN
Tên Tổ chức/Doanh nghiệp:

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

Mã doanh nghiệp:

893.............................................

Số giấy chứng nhận:

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

TT

Mã GTIN
Tên sản phẩm

Mã vật phẩm/ thùng

Tổng cộng: ....................... loại vật phẩm .............. loại thùng

(Global Trade Item
Number)

Mô tả sản phẩm
(Đặc điểm, loại sản phẩm, bao gói,
số lượng, khối lượng, kích thước ...)

.............., ngày…….... tháng........ năm..........
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)

