
 

                                                                            

 

 

 

 

QUY ĐỊNH,HƯỚNG DẪN ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA 

 

Tại Việt Tín, Quý Khách tự đóng gói hàng hóa trước khi gửi. 

- Việt tín hỗ trợ đóng gói kiện hàng dễ vỡ,hỏng bằng thùng gỗ và có tính phí. 

- Hỗ trợ gia cố kiện hàng đã đóng gói nhưng không đảm bảo. 

I. Tác dụng của vật liệu đóng gói 

1. Màng chíp (màng pe), túi bóng: Tác dụng chống thấm nước. 

2. Màng màng PF có chứa bọt khí (xốp nổ): Tác dụng chống trầy xước và va đập nhẹ đối với 

loại vật liệu như mặt kính, mica, mặt đá, tivi ..., có độ nhạy cảm bị trầy xước cao như mặt bếp 

từ, mặt điện thoại, Ipad... 

3. Xốp tấm,gỗ thanh: Tác dụng chống va đập, đè nén cho sản phẩm được bọc gói chống vỡ. 

4. Bìa carton: Tác dụng chống trầy xước đối với những loại vật liệu có độ nhảy cảm bị trầy 

xước thấp như gỗ, sắt, nhôm... 

II. Cách thức đóng gói 

1. Quy định đóng gói:  

- Khách hàng phải lựa chọn vật liệu bọc gói đúng với loại sản phẩm cần bọc 

+ Màng chíp: Chỉ bọc đối với loại hàng bị hỏng nếu thấm nước như: Giấy, quần áo, dày dép..., 

Không bọc màng chíp đối với loại hàng bị thấm nước cũng không bị hỏng như gốp sứ, sắt, gỗ, 

nhựa... 

+ Xốp tấm, gỗ thanh: Chỉ bọc, đóng gói các loại hàng dễ vỡ có chất liệu thủy tinh, gốm sứ 

mica, nhựa dòn dễ vỡ, dễ gãy... 

+ Bọt khí (xốp nổ): Chỉ bọc một lớp lên bề mặt sản phẩm bằng kính, mica, mặt đá như tivi, 

điện thoại, ipad... 

+ Bìa carton: Dùng đóng hộp hoặc bọc chống xước, chống hàng hóa có đầu nhọn, các sản 

phẩm làm bằng gỗ, sắt, nhôm ... 

- Không được bọc xốp tấm, bọt khí bên ngoài hộp carton của kiện hàng, khi đã đóng xốp tấm 

thì phải đóng bìa carton bên ngoài. 

- Các loại hàng đã được đóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thì không phải đóng gói thêm. 

Chỉ đóng gói thêm khi thấy thật sự cần thiết.  



2. Cách thức đóng gói: 

- Đối với các vật liệu màng chíp, bọt khí: Chỉ cần phủ một lớp vừa đủ bên ngoài vật cần bọc 

hoặc kiện hàng để đảm bảo không thấm nước hoặc không trầy xước hoặc va đập nhẹ là được. 

Không được bọc quá nhiều hoặc quá ít. 

- Dùng bìa carton phủ kín lên bề mặt của vật mình cần bọc đối với những loại hàng có chất 

liệu như gỗ, sắt, nhôm nhựa cứng để tránh trầy xước bề mặt. 

- Các loại hàng dễ vỡ gốm sứ, kính, mặt đá… phải đóng bằng gỗ thanh. 

* Lưu ý:  

- Hàng hóa phải bọc bằng túi bóng, màng chíp ( bọc kín ) khi thời tiết mưa,bão. 

                                                                                  

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 


