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TÀI LIỆU 
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 



       

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 573/KH-UBND            An Giang, ngày  28  tháng  9  năm 2021 

   

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao  

năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025  

và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 

2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, các tổ chức 

đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi chung là doanh 

nghiệp) nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở 

áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất 

lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của 

năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang. 

2. Mục tiêu cụ thể  

a) Giai đoạn 2021 - 2025 

- Nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất chất lượng trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp. 

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng cho tối thiểu 

100 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành 

phố và cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Đào tạo 05 chuyên gia về năng suất chất lượng, đạt tiêu chuẩn chuyên gia 

năng suất theo tiêu chuẩn quy định. 

- Hỗ trợ xây dựng và áp dụng tối thiểu 12 hệ thống quản lý tiên tiến cho các 

doanh nghiệp: Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001), hệ thống quản lý an toàn 

thực phẩm (ISO 22000), hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001); hệ thống quản 
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lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001), thực hành nông nghiệp 

tốt (GAP), … 

- Hỗ trợ áp dụng tối thiểu 15 công cụ nâng cao năng suất chất lượng như: 5S, 

Kaizen, chỉ số hoạt động chính (KPI), quản lý chất lượng toàn diện (TQM), duy trì 

hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), nhóm kiểm soát chất lượng (QCC), ... 

- Hỗ trợ tối thiểu 25 doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch. 

- Hỗ trợ tối thiểu 08 doanh nghiệp áp dụng các giải pháp về hệ thống truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá. 

b) Định hướng đến năm 2030 

Trên cơ sở các nội dung đã thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông 

qua việc áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản 

lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng; với các chỉ tiêu được xác định dựa trên 

nhu cầu khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về năng suất chất lượng 

a) Tổ chức Hội nghị phổ biến Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia hỗ 

trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc áp dụng các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng 

cao năng suất chất lượng, mã số mã vạch, hệ thống truy xuất nguồn gốc thông qua 

việc đăng tải tin tức trên các phương tiện thông tin như Báo An Giang, Đài Phát 

thanh - Truyền hình An Giang, Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ, 

website TBT An Giang; tổ chức các các lớp tuyên truyền, phổ biến và cập nhật các 

văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, 

rào cản kỹ thuật trong thương mại cho các doanh nghiệp có liên quan. 

c) Triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, chia sẻ kiến 

thức, kinh nghiệm về việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ 

nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả thực tế tại các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

2. Khảo sát thông tin doanh nghiệp về nhu cầu xây dựng, áp dụng các hệ 

thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, đăng ký sử 

dụng mã số mã vạch và áp dụng các giải pháp về hệ thống truy xuất nguồn gốc 

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang 
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tiến hành khảo sát nhu cầu nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang định kỳ 02 năm/lần. 

3. Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng 

a) Tổ chức 02 hội thảo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng 

cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành 

phố và cán bộ quản lý tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

b) Cử công chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về 

năng suất chất lượng, đạt tiêu chuẩn chuyên gia năng suất theo tiêu chuẩn quy định. 

c) Tổ chức hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương trong 

phạm vi toàn quốc. 

4. Hỗ trợ doanh nghiệp 

a) Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở công bố áp dụng. 

b) Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn và đánh giá chứng nhận lần đầu đối với doanh 

nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, thực hành nông nghiệp 

tốt (GAP),… 

c) Hỗ trợ 100% phí tư vấn áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng. 

d) Hướng dẫn, hỗ trợ 100% phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch lần đầu. 

đ) Hỗ trợ 100% chi phí ban đầu áp dụng giải pháp về hệ thống truy xuất 

nguồn gốc. 

5. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải 

thưởng Chất lượng Quốc gia 

a) Thông tin, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đăng ký 

tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

b) Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp viết báo cáo tham dự Giải thưởng Chất 

lượng Quốc gia. 

c) Hỗ trợ chi phí tham dự và khen thưởng đối với những doanh nghiệp đạt 

Giải vàng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ 

1. Đối tượng được hỗ trợ 

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, các tổ chức đánh giá 

sự phù hợp hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang, ưu tiên đối với các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, chế 

biến, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chủ lực, các sản phẩm đạt chứng 

nhận OCOP tại các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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2. Điều kiện được hỗ trợ 

Để được hỗ trợ, các đối tượng được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có địa chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký; 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN 

 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

V. KINH PHÍ, NGUỒN KINH PHÍ VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ 

1. Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 3.260.800.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm, 

sáu mươi triệu, tám trăm nghìn đồng). 

 - Năm 2021: 300.000.000 đồng 

 - Năm 2022: 1.083.000.000 đồng 

 - Năm 2023: 843.650.000 đồng 

 - Năm 2024: 749.000.000 đồng 

 - Năm 2025: 285.150.000 đồng 

2. Nguồn kinh phí 

a) Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được chi từ nguồn sự nghiệp khoa 

học và công nghệ được phê duyệt hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ quản 

lý và từ các nguồn huy động khác theo quy định của pháp luật. 

b) Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, hàng năm các cơ quan, đơn vị được 

giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, gửi về Sở 

Khoa học và Công nghệ tổng hợp chung vào nhu cầu và kinh phí thực hiện Kế 

hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước 

theo quy định. 

3. Định mức hỗ trợ 

a) Đối với hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, áp dụng 

thực hành nông nghiệp tốt (GAP),...:  

- 100% chi phí tư vấn áp dụng, không vượt quá 70.000.000 đồng/hệ thống; 

- 100% chi phí đánh giá chứng nhận lần đầu, không vượt quá 50.000.000 

đồng/hệ thống; 

- Hỗ trợ không quá 01 hệ thống/doanh nghiệp/năm. 

b) Đối với hỗ trợ áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng:  

- 100% chi phí tư vấn áp dụng, không vượt quá 70.000.000 đồng/công cụ;  

- Hỗ trợ không quá 01 công cụ/doanh nghiệp/năm. 
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c) Đối với hỗ trợ đăng ký sử dụng mã số mã vạch: 100% phí đăng ký cấp mã 

số mã vạch lần đầu, không quá 2.000.000 đồng/doanh nghiệp. 

d) Đối với hỗ trợ áp dụng các giải pháp về hệ thống truy xuất nguồn gốc: 

100% chi phí đăng ký lần đầu sử dụng dịch vụ truy xuất nguồn gốc trên nền tảng 

chung, không quá 8.000.000 đồng/doanh nghiệp. 

đ) Hỗ trợ chi phí tham dự và khen thưởng đối với những doanh nghiệp đạt 

Giải vàng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, cụ thể: 

- Giải vàng Chất lượng Quốc gia: 40.000.000 đồng/lần. 

- Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: 30.000.000 đồng/lần. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả, 

đúng tiến độ, nội dung của Kế hoạch này; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của 

các doanh nghiệp tham gia chương trình. 

b) Hướng dẫn các đối tượng có liên quan việc đăng ký tham gia các nội dung 

hỗ trợ của Kế hoạch. 

c) Thống kê nhu cầu hỗ trợ theo Kế hoạch, hằng năm lập kế hoạch sử dụng 

kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

d) Lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng yêu cầu của Kế hoạch này và theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu. 

đ) Định kỳ ngày 30 tháng 11 hằng năm hoặc khi có yêu cầu, Sở Khoa học và 

Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả 

thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 và định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang; đồng thời, báo cáo tổng kết Kế 

hoạch vào Quý IV năm 2025. 

e) Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026 - 

2030 trên địa bàn tỉnh An Giang chi tiết sau khi kết thúc giai đoạn 2021-2025. 

2. Sở Tài chính 

Hằng năm căn cứ Kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, theo khả 

năng cân đối ngân sách, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế 

hoạch trên cơ sở lồng ghép với các nhiệm vụ thuộc nguồn ngân sách trung ương, 

ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định về 

phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. 
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3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đầu tư và phát triển cho các dự án 

phục vụ Kế hoạch theo chủ trương của cấp có thẩm quyền và theo quy định. 

4. Các Sở, ban, ngành tỉnh 

Các Sở, ban, ngành tỉnh theo phân công trách nhiệm quản lý sản phẩm, hàng 

hoá và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách 

hỗ trợ về năng suất chất lượng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc 

ngành, lĩnh vực quản lý. 

b) Vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc ngành quản lý tham gia các 

nội dung hỗ trợ về năng suất chất lượng. 

5. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

a) Tuyên truyền, phối hợp, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

tại địa phương tham gia chương trình. 

b) Gắn kết các hoạt động kinh tế, xã hội của địa phương với phong trào năng 

suất chất lượng của tỉnh. 

6. Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch 

này đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để tham gia thực hiện. 

7. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, các tổ chức đánh giá sự 

phù hợp trên địa bàn tỉnh An Giang 

Khi có nhu cầu tham gia tập huấn, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý 

chất lượng tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, đăng ký sử dụng 

mã số mã vạch, áp dụng giải pháp về hệ thống truy xuất nguồn gốc vui lòng liên 

hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh An Giang) để được hướng dẫn, xem xét hỗ trợ. 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, cần thông 

tin về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.  
  

Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ;     

- TT.UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh HTX AG; 

- Lưu: P.KTN, P.HCTC, Chi cục TCĐLCL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Anh Thư 



       

 

PHỤ LỤC 
(Kèm theo Kế hoạch số: 573 /KH-UBND  ngày 28   tháng  9   năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang) 

TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 
Kết quả dự kiến Ghi chú 

I Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về năng suất chất lượng 

1 

Tổ chức Hội nghị phổ biến Kế hoạch triển khai Chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2021 50 đại biểu tham dự. 

 

2 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc áp 

dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý 

tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, mã số mã 

vạch, hệ thống truy xuất nguồn gốc thông qua việc đăng tải tin 

tức trên các phương tiện thông tin như Báo An Giang, Đài Phát 

thanh - Truyền hình An Giang, website Sở Khoa học và Công 

nghệ, website TBT An Giang, ...; tổ chức các các lớp tuyên 

truyền, tập huấn, triển khai các văn bản pháp luật có liên quan. 

2021 - 2025 

Đăng tải ít nhất 50 tin tức/tháng 

về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia, quốc tế, các hệ 

thống quản lý chất lượng, các 

công cụ nâng cao năng suất chất 

lượng và truy xuất nguồn gốc,… 

 

3 

Tổ chức các các lớp tuyên truyền, phổ biến và cập nhật các văn 

bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng, rào cản kỹ thuật trong thương mại cho các doanh 

nghiệp có liên quan. 

2022 - 2025 Tổ chức 01 lớp/năm.  

4 

Triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, chia 

sẻ kiến thức, kinh nghiệm áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, 

các công cụ nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả thực tế tại 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2022 - 2024 

Đăng tải 03 bài viết về kết quả và 

hiệu quả thực tế khi áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng và công 

cụ nâng cao năng suất chất lượng 

của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

 

II 
Khảo sát thông tin doanh nghiệp về nhu cầu xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất 

chất lượng, đăng ký sử dụng mã số mã vạch và áp dụng các giải pháo về hệ thống truy xuất nguồn gốc 

1 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Uỷ ban nhân dân các 2023, 2025 Khảo sát 50 doanh nghiệp trên  



2 

 

huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tiến hành khảo sát nhu cầu nâng 

cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang định kỳ 02 năm/lần. 

địa bàn tỉnh An Giang. 

III Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng 

1 

Tổ chức 02 hội thảo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về năng suất 

chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ quản lý tại doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2022 - 2023 
Tổ chức 02 lớp tập huấn với 100 

đại biểu tham dự. 

 

2 

Cử công chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng về năng suất chất lượng, đạt tiêu chuẩn chuyên gia năng suất 

theo tiêu chuẩn quy định. 

2022 - 2025 

Đào tạo 05 chuyên gia về năng 

suất chất lượng đạt tiêu chuẩn 

theo quy định. 

Tham dự khi có 

tổ chức lớp đào 

tạo. 

3 
Tổ chức hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm với các địa 

phương trong phạm vi toàn quốc. 
2023 

Tổ chức 01 buổi học tập, trao đổi 

kinh nghiệm. 

 

IV Hỗ trợ doanh nghiệp 

1 
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên 

tiến; áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP),… 
2021 - 2025 

- Năm 2021: 01 hệ thống 

- Năm 2022: 04 hệ thống 

- Năm 2023: 03 hệ thống 

- Năm 2024: 03 hệ thống 

- Năm 2025: 01 hệ thống 

 

2 
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất 

lượng 
2021 - 2025 

- Năm 2021: 01 công cụ 

- Năm 2022: 05 công cụ 

- Năm 2023: 04 công cụ 

- Năm 2024: 04 công cụ 

- Năm 2025: 01 công cụ 

 

3 Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch 2021 - 2025 

- Năm 2021: 02 doanh nghiệp 

- Năm 2022: 06 doanh nghiệp 

- Năm 2023: 06 doanh nghiệp 

- Năm 2024: 06 doanh nghiệp  

- Năm 2025: 05 doanh nghiệp 

 

4 Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng giải pháp về hệ thống truy xuất 2022 - 2025 - Năm 2022: 03 doanh nghiệp  
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nguồn gốc - Năm 2023: 02 doanh nghiệp 

- Năm 2024: 02 doanh nghiệp 

- Năm 2025: 01 doanh nghiệp 

V Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 

1 

Thông tin, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

An Giang đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia. 

2021 - 2025 

- Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ 05 

doanh nghiệp đăng ký tham dự.  

- Hỗ trợ chi phí tham dự và khen 

thưởng đối với các doanh nghiệp 

đạt giải. 

 

2 
Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp viết báo cáo tham dự 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

 

3 

Hỗ trợ chi phí tham dự và khen thưởng đối với những 

doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia và Giải 

thưởng Chất lượng Quốc gia. 

 

VI Các nội dung khác 

1 

Khảo sát kết quả áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ 

nâng cao năng suất chất lượng, hệ thống truy xuất nguồn gốc của 

các doanh nghiệp đã được hỗ trợ. 

2023 - 2025 

Bảng số liệu tổng hợp về kết quả 

áp dụng hệ thống quản lý tiên 

tiến, công cụ nâng cao năng suất 

chất lượng, hệ thống truy xuất 

nguồn gốc của các doanh nghiệp 

đã được hỗ trợ. 

 

2 

Định kỳ hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo kết quả triển khai 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Giang 

giai đoạn 2021-2025. 

2021 - 2025 

Ít nhất 01 báo cáo/năm, gửi về Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh. 

 

3 

Báo cáo tổng kết giai đoạn 2021 - 2025 kết quả triển khai 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Quý IV/2025 

Báo cáo tổng kết giai đoạn 2021 - 

2025 gửi Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

4 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia 

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2025 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện giai 

đoạn 2026 - 2030. 

 

  



 

TÀI LIỆU 
MÃ SỐ MÃ VẠCH 



HƯỚNG DẪN 

HỒ SƠ 
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 
MÃ SỐ, MÃ VẠCH

THEO NGHỊ ĐỊNH 13/2022/NĐ-CP

T R U N G  T Â M  M Ã  SỐ ,  M Ã  VẠC H  Q UỐC  G I A



T R U N G  T Â M  M Ã  SỐ ,  M Ã  VẠC H  Q UỐC  G I A

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MSMV

GCP-12

Trung tâm cấp 02 loại mã gồm:
Tiền tố mã doanh nghiệp (GS1 Company Prefix - GCP): Có chức năng sinh mã cho sản phẩm
Mã địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number): Có chức năng xác định thông tin DN

Mã gồm 12 chữ số.
Quỹ mã: 01 sản phẩm
Mức phí: 1.000.000VND (duy trì cho 03 năm)
(Mức phí trên đã bao gồm phí cấp)

GCP-10
Mã gồm 10 chữ số.
Quỹ mã: 100 sản phẩm
Mức phí: - Phí cấp lần đầu: 1.000.000 VND

                       - Phí duy trì: 500.000VND/năm

GCP-9
Mã gồm 9 chữ số.
Quỹ mã: 1.000 sản phẩm
Mức phí: - Phí cấp lần đầu: 1.000.000 VND

                       - Phí duy trì: 800.000VND/năm

GCP-8
Mã gồm 8 chữ số.
Quỹ mã: 10.000 sản phẩm
Mức phí: - Phí cấp lần đầu: 1.000.000 VND

                       - Phí duy trì: 1.500.000VND/năm

Mã gắn trên sản phẩm (GTIN) bao gồm 13 chữ số có cấu trúc như sau:
    893        +        XXXXX-XXXXXXXXX        +        00-99/999/9999        +        C
Đầu mã
quốc gia
Việt Nam

Tiền tố mã Doanh nghiệp
(GCP) do Trung tâm cấp

cho Doanh nghiệp

Số thứ tự sản phẩm
Doanh nghiệp kê
khai lên hệ thống 

Số kiểm tra do
hệ thống tự

động tính toán

Lưu ý:  Đối với mã GCP-12 sẽ không có phần số thứ tự. 



T R U N G  T Â M  M Ã  SỐ ,  M Ã  VẠC H  Q UỐC  G I A

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MSMV

AI?
WHO?

Định nghĩa Mã địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number):
GLN là mã số đơn nhất toàn cầu có thể được sử dụng để truy cập dữ liệu chủ về địa điểm
trả lời cho hai câu hỏi: Ai? (Who?) và Ở đâu? (Where?)

GLN dành cho Pháp nhân (Legal entity)
Dùng để phân biệt Pháp nhân này với Pháp nhân khác.

Ví dụ: Công ty này với Công ty khác; Hộ kinh doanh
trùng tên trên cùng một địa phương;...

GLN dành cho Đơn vị chức năng (Functional entity)
Dùng để xác định các phòng/ban thuộc một Pháp nhân có
mục đích kinh doanh khác với những bộ phận còn lại của
Pháp nhân đó.

Ví dụ: Phòng logistics trong một Công ty;...

AI?
WHO?

GLN Dành cho địa điểm vật lý (Physical location)
Dùng để xác nhận một hoặc nhiều địa điểm, vị trí địa lý của
pháp nhân.

Ví dụ: Địa chỉ kinh doanh của Doanh nghiệp; Nhà xưởng
sản xuất trong Khu công nghiệp;...

Ở ĐÂU?
WHERE?

Ở ĐÂU?
WHERE?

GLN Dành cho địa điểm số (Digital location)
Dùng để xác định một vị trí kỹ thuật số đại diện cho một
địa chỉ điện tử (không vật lý).

Ví dụ: EDI gateway, Data Pool, ERP System



HƯỚNG DẪN NỘP PHÍ

1. NỘP TRỰC TIẾP
Doanh nghiệp có thể đóng phí trực tiếp tại:

TRUNG TÂM MÃ SỐ, MÃ VẠCH QUỐC GIA

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà H, Số 08 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900 636 218 

Zalo OA: Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia NBC 

2. CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG

Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin
sau:
1. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
Chi nhánh: Nam Thăng Long
Số tài khoản: 122000064913
Đơn vị hưởng: Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc Gia

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
Chi nhánh: Cầu Giấy
Số tài khoản: 1507201067907
Đơn vị hưởng: Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc Gia

Cú pháp chuyển khoản:
- Đăng ký mới: 
               Tên doanh nghiệp ngắn gọn_Mã số trên GPKD_Dang ky moi
- Phí duy trì: 
               Tên doanh nghiệp ngắn gọn_Mã số đã được cấp 893..._Nộp phí
duy trì cho năm nào

T R U N G  T Â M  M Ã  SỐ ,  M Ã  VẠC H  Q UỐC  G I A



HỒ SƠ BẢN CỨNG

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Hồ sơ đăng ký sử dụng Mã số, mã vạch bao gồm:

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/ QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP/ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (Bắt buộc)
Bản sao/ Công chứng có hạn trong vòng 06 (sáu)
tháng.

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH (Bắt buộc)

01.

02.
- Theo Mẫu số 12 trong Nghị định 13/2022/NĐ-CP.
- Doanh nghiệp cần điền đầy đủ thông tin trên Đơn đăng ký theo
hướng dẫn.
- Cần ký tên, đóng dấu của Người đại diện theo Pháp luật trên
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP. Trường hợp
người khác ký cần có GIẤY ỦY QUYỀN.

01 Bản

01 Bản

03. ỦY NHIỆM CHI hoặc BIÊN LAI CHUYỂN KHOẢN (Không bắt
buộc)
Bản photo

01 Bản

Sau khi hoàn thành đầy đủ Hồ sơ trực tuyến và Đóng phí, Doanh nghiệp
thực hiện làm Hồ sơ bản cứng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về
Trung tâm tại địa chỉ sau:

TRUNG TÂM MÃ SỐ, MÃ VẠCH QUỐC GIA

T R U N G  T Â M  M Ã  SỐ ,  M Ã  VẠC H  Q UỐC  G I A

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà H, Số 08 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900 636 218 

Zalo OA: Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia NBC 



ĐẦU MỤC HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

Tên bằng tiếng Việt
(Bắt buộc)

Tên của đơn vị đăng ký trên GIẤY CHỨNG
NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ/QUYẾT ĐỊNH THÀNH
LẬP
Yêu cầu: VIẾT IN HOA CÓ DẤU

Tên bằng tiếng Anh
(hoặc tiếng Việt không

dấu)

Ghi theo mục "Tên Công ty viết bằng tiếng nước
ngoài" trên GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
DOANH NGHIỆP (Nếu có)
Yêu cầu: VIẾT IN HOA KHÔNG DẤU

Số Quyết định thành
lập/Giấy chứng nhận

đăng ký doanh
nghiệp/Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư

(Bắt buộc)

Mã số doanh nghiệp/Số quyết định được cấp bởi
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ/ỦY BAN NHÂN
DÂN/Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Ngày cấp
(Bắt buộc)

Ngày đăng ký lần đầu trên GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐẦU TƯ; Ngày ban hành QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

Cơ quan cấp
(Bắt buộc)

Cơ quan có thẩm quyền cấp GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐẦU TƯ/QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP.
Ví dụ: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, ỦY BAN NHÂN
DÂN,...

2. KÊ KHAI ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH

T R U N G  T Â M  M Ã  SỐ ,  M Ã  VẠC H  Q UỐC  G I A
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Địa chỉ
(Bắt buộc)

Địa chỉ của Đơn vị đăng ký trên GIẤY CHỨNG
NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY CHỨNG
NHẬN ĐẦU TƯ/QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP.

Điện thoại
(Bắt buộc)

Số điện thoại của Đơn vị đăng ký
Số điện thoại di động của Người đại diện/Người
liên hệ chính

Email Email của Đơn vị đăng ký/Người đại diện của Đơn
vị/Người liên hệ chính

Đăng ký trích nợ tự
động

Tích chọn vào loại hình trích nợ phí hàng năm Đơn
vị muốn.

Lĩnh vực hoạt động Tích chọn một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động của
Đơn vị mình

Chúng tôi xin đăng ký
sử dụng loại mã

(Bắt buộc)

Tích chọn loại mã Đơn vị muốn đăng ký (GCP
hoặc GLN).
Lưu ý: Trường hợp Đơn vị muốn đăng ký cả 2
loại mã GCP và GLN thì phải làm 2 bộ hồ sơ
khác nhau.
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Đại diện tổ chức
(Bắt buộc)

Điền đầy đủ và chính xác thông tin của "Đại diện có  
thẩm quyền" và "Người liên lạc chính"

Đại diện có thẩm
quyền

Là người đại diện của Đơn vị trên GIẤY CHỨNG
NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ/QUYẾT ĐỊNH THÀNH
LẬP.
Trường hợp Người ký không phải là Người đại
diện thì bắt buộc phải có Giấy ủy quyền.

Người liên lạc chính

Nhân viên/Người lao động của Đơn vị sẽ thực
hiện công tác quản lý mã số, mã vạch sau này.
Trường hợp Người liên lạc chính là Người đại
diện thì cần điền đầy đủ thông tin vào cả 02
dòng.

Ký tên, đóng dấu
(Bắt buộc)

Người ký tên phải là Người đại diện của Đơn vị
hoặc Người được ủy quyền.
Chữ ký phải là chữ ký tươi.
Trung tâm chỉ nhận đơn khi có đầy đủ dấu và
chữ ký của Người đại diện.

Danh mục địa điểm cần
đăng ký mã địa điểm

toàn cầu GLN

Kê khai thông tin của Đơn vị cho loại GLN muốn
đăng ký.

Danh mục mã thương
phẩm toàn cầu 8 chữ số

EAN-8 (GTIN-8) cần
đăng ký

Chỉ kê khai khi đăng ký mã GTIN-8

T R U N G  T Â M  M Ã  SỐ ,  M Ã  VẠC H  Q UỐC  G I A
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A - HỒ SƠ TRỰC TUYẾN 

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN 

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

doanh nghiệp có thể bỏ qua bước này và bắt đầu từ bước 2. Kê khai hồ sơ đăng 

ký. 

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: https://vnpc.gs1.gov.vn/ 

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

 
 

- Doanh nghiệp chọn [Đăng ký] thực hiện đăng ký tài khoản.  

  
Hồ sơ  

trực tuyến 
 Phí  

Hồ sơ  

bản cứng 

https://vnpc.gs1.gov.vn/
https://vnpc.gs1.gov.vn/
https://vnpc.gs1.gov.vn/
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1.2 Đăng ký tài khoản 

- Điền mã doanh nghiệp trên GPKD của doanh của doanh nghiệp để kiểm tra 

đã doanh nghiệp đã có tài khoản chưa. 
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1.3 Kê khai hồ sơ doanh nghiệp 

STT TÊN ĐẦU MỤC HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

Thông tin doanh nghiệp 

( 1 ) 
Số giấy phép kinh 
doanh 

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

( 2 ) 
Nơi cấp giấy phép kinh 
doanh 

Thông tin trên Giấy phép kinh doanh hoặc 
quyết định thành lập doanh nghiệp. (Góc 
trên cùng bên trái) 

( 3 ) Tên đăng nhập Trường dữ liệu tự động 

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

( 5 ) Số điện thoại Số điện thoại của doanh nghiệp.  

( 6 ) Email 

Địa chỉ hòm thư điện tử của doanh nghiệp 
hoặc của chủ doanh nghiệp dùng để nhận 
thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật 
khẩu) và các thông tin khác (nếu có). 

( 7 ) Địa chỉ 
Nhập đầy đủ theo Giấy phép đăng ký kinh 
doanh hoặc Quyết định thành lập doanh 
nghiệp. 

( 8 ) Mã số thuế Nhập mã số thuế của doanh nghiệp 

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

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. 

( 10 ) Họ và tên Nhập tên đầy đủ 

( 11 ) CCCD/CMND CCCD/CMND  
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( 12 ) Số điện thoại Số điện thoại di động  

( 13 ) Email Địa chỉ hòm thư điện tử  

( 14 ) Địa chỉ Địa chỉ thường trú 

Thông tin người liên hệ 

( 15 ) Họ và tên Nhập tên đầy đủ 

( 16 ) CCCD/CMND CCCD/CMND  

( 17 ) Số điện thoại Số điện thoại di động  

( 18 ) Email Địa chỉ hòm thư điện tử  

( 19 ) Địa chỉ Địa chỉ thường trú 

( 20 ) Mô tả 
Một vài thông tin doanh nghiệp muốn 
cung cấp thêm. 

 

Doanh nghiệp chọn Đăng ký để hoàn thành bước đăng ký 

1.4 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 ( 6 ) trong 1.3. Kê 

khai hồ sơ doanh nghiệp. 

- Thông báo đăng ký tài khoản thành công qua hòm thư điện tử 
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2. KÊ KHAI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

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.gov.vn/ 

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

 

 

 

Doanh nghiệp có thể thực hiện đăng nhập theo 2 hình thức: 

● Đăng nhập qua tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia 

● Đăng nhập qua tài khoản đã đăng ký và thông tin đã được gửi về email  

http://vnpc.gs1.gov.vn/


         

   

    

                     Hồ sơ trực tuyến  

Tài liệu hướng dẫn    7  

2.2 Kê khai bổ sung thông tin doanh nghiệp 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trỏ chuột vào tên doanh nghiệp (góc trên bên phải) chọn Quản trị doanh 

nghiệp. 
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- Giao diện khi vào mục Quản trị doanh nghiệp 

 

 

- Chọn Thông tin tài khoản để thực hiện việc bổ sung các thông tin của doanh 

nghiệp còn thiếu. 

 

 

- Doanh nghiệp thực hiện kiểm tra lại các thông tin đã kê khai và bổ sung các 

trường thông tin còn thiếu. 

Lưu ý: 

- Doanh nghiệp có thể thực hiện đính kèm file Giấy phép kinh doanh ở phần 

này. 

- Các thông tin doanh nghiệp kê khai theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. Riêng các thông tin liên lạc doanh nghiệp cần kê khai theo thông tin thực 

doanh nghiệp đang sử dụng. 
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- Sau khi hoàn thành chọn Cập nhật.  
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2.3 Nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến 

- Doanh nghiệp trỏ chuột như hình chọn Nộp hồ sơ DVC. 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp chọn + Tạo hồ sơ mục 1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng mã số, mã vạch (Cấp mới) 

 

 

 

 

 

 

 

- Giao diện phần Nộp hồ sơ: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, 

mã vạch (Cấp mới). 

 

- Phần Thông tin hồ sơ: Doanh nghiệp kê khai các thông tin của người trực tiếp 

nộp hồ sơ.  
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- Chọn Hình thức nhận kết quả bản cứng. Có 2 hình thức nhận: 

● Nhận trực tiếp: Doanh nghiệp đến trực tiếp Trung tâm để nhận kết quả. 

● Nhận bưu điện: Doanh nghiệp điền các thông tin yêu cầu gửi kết quả về 

qua đường bưu điện khi có kết quả. 

Nếu chọn Nhận bưu điện doanh nghiệp cần điền Thông tin nhận kết quả đầy đủ 

chi tiết trong mục dưới đây. 

 

- Chọn Loại mã và số năm đóng phí duy trì, doanh nghiệp tham khảo các loại 

mã theo thông tin dưới dây: 
 

 

Loại mã Mã 
Thời gian duy 

trì 

Mã doanh 

nghiệp (GCP) 

Là mã Tổng cục TCĐLCL cấp cho doanh nghiệp để 

từ đó DN phân bổ cho các sản phẩm của mình 

- Mã GCP-7: dùng khi đăng ký tổng chủng loại sản 

phẩm trên 10.000 dưới 100.000 loại sản phẩm; 

- Mã GCP-8: dùng khi đăng ký tổng chủng loại sản 

phẩm trên 1000 dưới 10.000 loại sản phẩm; 

- Mã GCP-9: dùng khi đăng ký tổng chủng loại sản 

phẩm trên 100 dưới 1000 loại sản phẩm; 

- Mã GCP-10: dùng khi đăng ký tổng chủng loại sản 

phẩm dưới 100 loại sản phẩm. 

- Doanh nghiệp 

có thể chọn tối 

thiểu 1 năm và 

tối đa 3 năm.  

- Số tiền phải 

nộp sẽ được hệ 

thống tính tự 

động phụ thuộc 

vào loại mã và 

số năm duy trì. 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 
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đổi dữ liệu điện tử 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. 
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2.4 Thanh toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sau khi xác nhận hình thức thanh toán hệ thống sẽ thông báo đã đăng ký 

mã thành công.

 

 
 

- Kiểm tra lại các nội dung trong phần thông tin thanh toán, sau đó ấn nút 

[Nộp hồ sơ] 
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B - NỘP PHÍ 

3. Nộp phí trực tiếp 

 

4. Nộp phí qua tài khoản ngân hàng 

  
Hồ sơ  

trực tuyến 
 Phí  Hồ sơ bản cứng 



 

 

 
































