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NỘI DUNG CHI TIẾT 

  

I. NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG : 

1. Hướng dẫn sử dụng vận đơn : 

 

Hình 1. Mẫu vận đơn 

 

- Bộ vận đơn sẽ có 02 liên nội dung giống nhau, mỗi liên sẽ có thông tin 02 mặt. 

         + Mặt trước : Nội dung vận đơn 

+ Mặt sau : Điều khoản sử dụng dịch vụ ( tư vấn khách hàng đọc rõ điều khoản ). 

- Thông tin nội dung trên vận đơn không được phép viết tắt và 02 liên của bộ vận đơn phải trùng khớp 

nhau về thông tin. 

- Một bộ vận đơn gồm 02 liên:  

+ Liên trắng: Lưu tại chi nhánh gửi hàng  

+ Liên hồng: Chuyển cho người gửi.  

- Nội dung vận đơn gồm các mục sau:  

+ Mục A : thông tin khách hàng : Ghi rõ họ tên,số điện thoại,địa chỉ ( số nhà,tên 

đường,phường,quận,huyện,tỉnh ) và ký xác nhận đầy đủ khi kết thúc ghi vận đơn. 

+ Mục B: thông tin vận đơn.  

 Mục 1 : Thông tin hàng hóa,cước phí. Trọng lượng thực,trọng lượng quy đổi và các mục phụ 

phí,cước phí : ghi rõ đầy đủ. 

  Mục 2: Gói cước : Tích chọn gói cước khách hàng yêu cầu.  

  Mục 3: Phụ phí : Tích chọn danh mục phụ phí theo quy định hoặc khách hàng yêu cầu.  

 Mục 4: Dịch vụ  : Tích chọn danh mục dịch vụ khách hàng yêu cầu. 

  Mục 6: Số tiền thu hộ : Ghi rõ số tiền thu hộ, số tài khoản ngân hàng khách hàng yêu cầu. 

  Mục 7 : Ghi chú : Ghi chú tình trạng hàng hóa, lưu ý của khách hàng mong muốn.  

  Nếu là hàng thường phải ghi rõ: tên và chủng loại hàng hóa.  

  Nếu là chứng từ phải ghi rõ: tên và chủng loại chứng từ, tài liệu.  



                                                                  

 

  Nếu là hàng giá trị cao phải ghi chi tiết: tên hàng hóa, số lượng (chiếc, cái), model, số Imei, số 

Seri của máy trên vỏ từng thùng/kiện hàng. ( hàng giá trị cao theo quy định công ty ban hành). 

  Nếu hàng hóa có chứng từ kèm theo (bao gồm và không giới hạn: hóa đơn, phiếu xuất kho…) thì 

phải ghi rõ: tên và chủng loại hàng hóa kèm theo Số hóa đơn, số phiếu xuất kho. Ngoài ra chứng từ 

được đóng chung trong kiện hàng thì nhân viên phải ghi rõ: “Hóa đơn đóng trong thùng hàng ”.  

 Nếu khách hàng có yêu cầu hoàn trả chứng từ và đồng ý thanh toán cước chuyển hoàn, nhân viên phải 

ghi rõ loại chứng từ cần hoàn trả vào ô tình trạng hoặc ghi chú. 

1.1. Hướng dẫn xử lý ghi sai vận đơn : 

- Ghi lại vận đơn mới nếu tẩy xóa nhiều vị trí hoặc khó nhận diện. 

- Sửa lại vận đơn nếu vị trí tấy xóa không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, độ chính xác của thông tin. 

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm  

2.1. Tạo tài khoản,đăng nhập 

Tài khoản đăng nhập được công ty khởi tạo và cung cấp.Sau đó đăng nhập vào địa chỉ 

https://guihang.xeca.vn/ trên trình duyệt Explorer. 

 

Hình 2. Màn hình đăng nhập 

 

2.2. Hướng dẫn nhập vận đơn 

 

 

  

Hình 3.Giao diện nhập vận đơn 
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Nơi gửi : nơi văn phòng làm việc 

SĐT : Số điện thoại khách hàng gửi cung cấp trên vận đơn 

Tên : Tên khách hàng gửi cung cấp trên vận đơn 

Đ/c : Địa chỉ khách hàng gửi cung cấp trên vận đơn 

Nơi nhận : Văn phòng nơi nhận,khu vực đến 

SĐT : Số điện thoại khách hàng nhận cung cấp trên vận đơn 

Tên : Tên khách hàng nhận cung cấp trên vận đơn 

Đ/c : Địa chỉ khách hàng nhận cung cấp trên vận đơn 

Gói cước : Gói cước khách hàng gửi cung cấp trên vận đơn 

Số kiện : Số kiện ghi trên vận đơn. 

Ghi chú : Ghi chú tình trạng hàng hóa,số tài khoản ngân hàng,số điện thoại phụ. 

Hàng hóa – Cước cơ bản : Tên loại hàng hóa ( ghi rõ,không viết tắt ) cách ghi như sau : 

Đối với hàng thường : Tên hàng 

Đối với hàng dễ vỡ : HDV : + tên hàng 

Đối với hàng miễn phí: MP : + tên hàng 

Đối với hàng sự cố: Hàng sự cố : + tên hàng 

Đối với hàng chuyển hoàn ( hàng khách không nhận) : Hàng chuyển hoàn: + mã + tên hàng 

Đối với hàng chuyển hoàn ( hàng Cod thất bại ) : Cod thất bại : + mã + tên hàng. 

Đối với hàng chuyển tiếp : HCT: + mã + tên hàng.  

Đối với hàng chuyển hoàn,chuyển tiếp nhân viên thông báo cước mới phát sinh của dịch vụ chuyển 

hoàn đến khách hàng yêu cầu chuyển hoàn,chuyển tiếp. 

 

Nhóm hàng :  Nhóm hàng nhân viên lựa chọn theo quy định gói cước. 

Số lượng : Kg đơn hàng ( nếu kg đơn hàng quy đổi lớn hơn kg thực,ghi kg quy đổi  và ghi kg thực vào ô 

tình trạng )  

 

 

 

Cách thức làm tròn : dưới 0.5 kg làm tròn về 0kg . Trên  0.5 kg làm tròn lên 1 kg. 

Tình trạng : Ghi chú tình trạng hàng hóa ( cũ,móp méo,dễ hỏng.v.v.). 

Giao nhận tại nhà : Tích chọn nếu khách hàng có sử dụng,ghi trên vận đơn  

Thu hộ tiền Cod : Tích,ghi số tiền thu hộ nếu khách hàng có sử dụng,ghi trên vận đơn 

Mã vạch đơn hàng : Ghi mã vạch trên vận đơn.Nếu của nội bộ công ty tích chọn tự động 

Nhân viên kiểm hàng : Chọn nhân viên nhập vận đơn trên phần mềm. 

Đã thu/Chưa thu : Tích chọn ô phù hợp với cước phí đã chọn trên vận đơn. 

Tạo : Tạo vận đơn đã nhập hoàn chỉnh. 

Nhập : Tạo lại vận đơn khác 

In bill vận đơn : Chọn chế độ in Godex G500,in số lượng team đúng với số lượng đơn hàng. 

 

Hình 4. In bill vận đơn 

T          Trọng lượng quy đổi = ( Dài x Rộng x Cao )cm / 5.500   



                                                                  

 

 

 

1.1. Hướng dẫn chốt,xuất vận đơn 

 

 
Hình 5 . Màn hình chốt hàng 

 

Nhân viên vào phần chốt hàng. 

Tìm hàng : Tìm hàng cần chốt ( 72 – 86h,60 - 80h, 3 – 4 ngày ,5 – 6 ngày.v.v.) 

TT phương tiện : Ghi tên phương tiện vận chuyển. 

Ngày chốt : Chọn ngày chốt hàng 

Giờ xe chạy : Chọn giờ chốt hàng 

In bảng kê : In bảng kê hàng đã chốt 

 

1.2. Hướng dẫn tra cứu vận đơn 

 

 
Hình 6 . màn hình tra cứu vận đơn 



                                                                                 

                                                

 

   

Nhân viên vào phần tra cứu thông tin hàng. 

Tìm theo mã vạch : nhân viên nhập mã vận đơn khách hàng cung cấp 

Tìm theo số điện thoại : nhân viên nhập số điện khách hàng cung cấp 

Sau khi tìm ,hệ thống sẽ hiện thị đầy đủ thông tin vận đơn để nhân viên tư nắm được và tư vấn khách 

hàng. 

 

1.3. Hướng dẫn trả đơn hàng 

 

 

Hình 7. Màn hình trả hàng 

 

Nhân viên vào phần trả hàng. 

- Trả tại văn phòng : 

Ngày nhập kho : Nhân viên chọn ngày nhập kho hôm nay 

Tìm hàng : Tìm hàng tồn trong kho cần trả 

Trả hàng : Trả vận đơn khách nhận 

- Giao tại nhà : 

Ngày nhập kho : Nhân viên chọn ngày nhập kho hôm nay 

Tìm hàng : Tìm hàng tồn trong kho cần trả 

Mã vạch : Bắn mã vạch đi giao  sau đó nhập 

Tên người giao hàng : Chọn nhân viên đi giao 

In sổ giao hàng : Chọn ngày, nhân viên đi giao sau đó in sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 

 

1.4. Hướng dẫn nhập kho vận đơn 

 

 

Hình  8. Màn hình nhập kho 

 

Nhân viên vào phần nhập kho. 

Tìm hàng : Chọn hàng cần nhập 

Mã vạch nhập kho : Bắn mã vạch nhập kho 

- Trường hợp nhân viên cần hủy nhập kho. 

Tìm : Tìm hàng trong kho sau đó bỏ nhập kho. 

 

1.5. Hướng dẫn in kiểm tồn kho. 

 

Hình 9 .Màn hình sổ hàng tồn 
 

 



                                                                                 

                                                

 

   

Nhân viên vào phần hàng tồn 

Tìm : Tìm danh sách hàng tồn. 

In sổ hàng tồn : In sổ hàng tồn để kiểm kho cuối ca làm việc. 

 

1.6. Hướng dẫn chuyển kho. 

 

 
Hình 10 . Màn hình chuyển kho 

 

Nhân viên vào phần chuyển kho. Chọn mã vạch,nơi nhận cần chuyển 

2. Hướng dẫn lập báo cáo giao nhận hàng và nộp tiền hàng : 

2.1. Lập báo cáo giao nhận,hàng : 

Tất cả các nhân viên khi thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng đều phải lập báo cáo giao nhận theo 

mẫu của công ty (Được gọi là Biểu mẫu đánh giá hiệu suất ).  



                                                                  

 

 

Hình 11. Mẫu báo cáo hiệu suất 

 

Báo cáo giao nhận phải được lập một cách trung thực, rõ ràng, đầy đủ, đúng thời gian quy định.  

 

3.2. Lập báo cáo nộp tiền. 

Hình 12. Màn hình báo cáo nộp tiền 



                                                                                 

                                                

 

   

 

Báo cáo nộp tiền giao hàng : căn cứ vào sổ giao hàng của nhân viên đó trong phần trả hàng bao gồm : 

Tiền cước chưa thu, tiền Cod. 

Báo cáo nộp tiền nhận hàng : Căn cứ vào cước phí đã nhận của nhân viên đó trong phần nhập hàng. 

Dựa trên báo cáo nộp tiền giao hàng và nhận hàng.Nhân viên nộp lại trong ngày cho bộ phận văn 

phòng hoặc kế toán ( Tùy theo khu vực quy định ). 

II. QUY ĐỊNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA.  

1. Quy định giao nhận : bao gồm giao nhận từ khách hàng,đối tác và nội bộ. 

Tất cả hàng hóa thuộc danh mục cấm vận chuyển theo quy đinh của công ty, của nhà nước ban 

hành.Nhân viên tuyệt đối không được nhận. 

- Nhận hàng : 

+ Nhận từ khách hàng  : 

1.1. Nhận hàng thông thường : 

 - Nhân viên nhận và kiểm tra cẩn thận.Đánh giá kiện hàng để đóng gói,gia cố lại cẩn thận. 

- Tính cước,phí theo quy định công ty. 

1.2. Nhận hàng hoá chất, chất lỏng cho vận chuyển đường bộ:  

- Nhân tư vấn khách đóng kiện đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Nhân viên 

in team để hàng đúng chiều,không đè nén dán lên kiện hàng. 

- Các chất lỏng đóng gói không đảm bảo,không có thùng đựng chuyên dụng.Báo cáo quản lý để được 

hướng dẫn. 

1.3. Nhận hàng nguyên niêm phong:  

- Nhân viên phải yêu cầu khách hàng cho kiểm tra nội dung hàng hóa trước khi khách hàng niêm 

phong. ( trừ hàng niêm phong có dấu treo của cơ quan chức năng, quân đội,nhà nước có thẩm quyền). 

- Nhân viên ghi rõ trọng lượng thực tế của từng kiện hàng lên vận đơn. 

1.4. Nhận hàng kiểm đếm:  

- Nhân viên phải kiểm đếm chi tiết, đầy đủ, chính xác, cẩn thận.  

- Nhân viên phải đồng kiểm với khách hàng và ghi rõ số lượng của từng mặt hàng riêng biệt lên vận 

đơn.  

− Nhân viên phải để hàng theo từng chủng loại đã phân biệt nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm đếm khi 

trả hàng.  

− Nhân viên phải tính và ghi phí kiểm đếm lên vận đơn.  

1.5. Nhận hàng dễ vỡ: hàng làm bằng chất liệu gốm sứ,thủy tinh,mặt đá… 

Nhân viên yêu cầu khách hàng đóng gỗ hoặc sử dụng dịch vụ đóng gỗ của Việt Tín. 

Nhân viên tư vấn khách hàng cộng thêm thời gian đóng kiện gỗ vào thời gian toàn trình là 01 

ngày. 

Nhân viên ghi rõ lên vận đơn : “Khách hàng từ chối đóng gỗ, Công ty Việt Tín không chịu trách 

nhiệm nếu hàng bể vỡ. Nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ đóng gỗ. 

Hàng hóa nhân viên phải thực hiện kiểm tra kỹ, tư vấn khách hàng đóng gói sử dụng dịch vụ đúng với 

quy định. 

Thông báo các hạng mục cước : cước chính,cước phát sinh,đóng gói .v.v cho khách hàng khi ghi vận 

đơn. 

 



                                                                  

 

 

lưu ý:  

Tiền cước và phí phải được ghi vào đúng dòng quy định. Các loại phí này được thu căn cứ vào bảng 

giá cước và phí dịch vụ mà Việt Tín ban hành.  

 Đối với hàng hóa cồng kềnh, thể tích lớn nhân viên khi nhận hàng tư vấn rõ với khách hàng về việc 

tiền cước vận chuyển sẽ được tính theo trọng lượng lớn hơn (so sánh giữa trọng lượng thực CÂN và 

trọng lượng thực ĐO). Phải ghi rõ kích thước 3 chiều của từng kiện hàng lên vận đơn. 

 Tuyệt đối được dán băng keo trực tiếp lên bao bì của sản phẩm, hay thùng của nhà sản xuất. Chỉ dán 

theo đường keo có sẵn hoặc giá cố bằng màng chíp,túi bóng. 

 

Trường hợp hàng nặng khách hàng đồng ý đưa hàng về kho Việt Tín cân, đo thì nhân viên cần có xác 

nhận của khách hàng trên vận đơn: “Khách hàng đồng ý “ cho Việt Tín ‘ cân hàng tại kho”.  

Nhân viên phải tư vấn khách hàng nên cung cấp đầy đủ chứng từ kèm theo hàng hóa (bao gồm và 

không giới hạn: Hóa đơn, Phiếu xuất kho nội bộ, tờ khai xuất nhập khẩu v.v…) theo quy định về hóa 

đơn chứng từ đi đường của Bộ tài chính. Trong trường hợp hàng hóa đi trên đường không có giấy tờ 

chứng minh nguồn gốc, xuất xứ kèm theo mà bị cơ quan chức năng thu giữ thì khách hàng phải hợp tác 

chứng minh xuất xứ hàng hóa cho cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết để lấy hàng hóa ra trong 

thời gian sớm nhất.  

 

Nhân viên nhận hàng xong phải ký xác nhận cùng khách hàng vào vận đơn và gửi liên hồng cho khách. 

Thông tin vận đơn phải được nhập lên hệ thống và chuyển liên vận đơn cho văn phòng lưu trữ. 

Nhân viên thực hiện đóng gói,gia cố hàng hóa theo quy định. 

+ Nhận hàng từ đối tác và nội bộ :  

Nhân viên thực hiện kiểm đếm hàng hóa đúng theo bảng kê,biên bản.Nhận hàng đúng quy cách : Hàng 

hóa dễ vỡ, dễ hỏng,dễ đổ,móp méo,giá trị cao.v.v. nhận tận tay,kiểm tra đánh giá cẩn thận. 

Báo cáo quản lý,lập biên bản ( theo mẫu công ty ban hành ) nếu có sự cố về hàng hóa. 

Hàng hóa nhận từ đối tác,nội bộ về bàn giao đúng bộ phận phụ trách. 

- Giao hàng : 

+ Giao hàng cho khách : 

  Xác định thông tin hàng hóa thuộc danh mục hàng : thường,dễ vỡ,đồng kiểm,niêm phong.v.v. để thực 

hiện đúng quy trình giao hàng thuộc danh mục đó. 

  Yêu cầu khách hàng kiểm tra đúng số lượng,trọng lượng đã được ghi trên bill vận đơn. 

  Xử lý trả hàng có tiền thu hộ : Nhân viên chỉ được cho khách kiểm tra nội dung hàng hóa khi có sự 

đồng ý của người gửi. Thu  đủ,đúng số tiền ghi trên vận đơn.Có khiếu nại hoặc thay đổi Cod phải báo 

cáo quản lý khu vực để xử lý. 

  Yêu cầu khách hàng ký xác nhận đầy đủ vào sổ trả hàng. 

   Nếu có sự cố về hàng hóa,thực hiện lập biển bản (theo mẫu công ty ban hành ).Báo cáo cho quản lý ( 

không tự ý xử lý ). 

   Nhân viên tư vấn khách hàng khi đến nhận hàng tại văn phòng phải cung cấp số điện thoại, CMND, 

thông tin trên CMND phải trùng khớp thông tin người nhận đã ghi trên vận đơn. 

  Trường hợp khách hàng ủy quyền người khác nhận.Phải có giấy ủy quyền hoặc văn bản có liên 

quan.Có CMT của người được ủy quyền. 

+ Giao hàng cho đối tác,nội bộ : 

   Giao hàng kèm theo bảng kê,biên bản kèm theo chữ ký xác nhận đầy đủ 

   Hàng hóa dễ vỡ, dễ hỏng,dễ đổ,móp méo,giá trị cao.v.v.thực hiện giao tận tay,để đúng chiều có 

hướng dẫn và bàn giao riêng theo số liệu trên bảng kê. 

 

 



                                                                                 

                                                

 

   

* Cách xử lý khi nhận hàng hóa đặc biệt:  

  Hàng hóa giá trị cao ( đã có sự đồng ý của quản lý khu vực ),(bao gồm và không giới hạn: máy 

tính xách tay, hàng điện thoại di động, hàng thời trang có giá trị cao, các phụ kiện điện tử v.v…) 

nhân viên khi nhận hàng phải thực hiện các bước sau:  

Hàng không kiểm đếm : nhân viên nhận/trả hàng phải kiểm tra niêm phong của nhà sản xuất trên thùng 

hàng, số serial, số Imei, Model máy được ghi bên ngoài thùng; hoặc niêm phong của khách hàng; đếm số 

lượng thùng hàng thực nhận trước khi nhận/trả hàng. Ngoài ra nhân viên phải ghi rõ số Imei, số Serial và 

model của máy, “Hàng còn nguyên niêm phong, Việt Tín “ không kiểm tra nội dung hàng hóa bên 

trong” vào ô tình trạng.  

Hàng có kiểm đếm: nhân viên nhận/trả hàng phải đồng kiểm đếm chi tiết sản phẩm bên trong với khách 

hàng (người nhận và người gửi); ghi rõ số lượng hàng hóa đã được kiểm đếm cùng khách hàng vào ô 

tình trạng.  

Hàng số lượng lớn : Khách hàng phát sinh gửi lô hàng có số lượng lớn.Nhân viên báo về quản lý khu 

vực để cân đối mức giá phù hợp.Không tự ý nhận thỏa thuận với khách hàng. 

 

Lưu ý:  

• Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn: nhân viên thu tiền phí và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin 

xuất hóa đơn. Nhân viên không nên tự ý khai báo thông tin xuất hóa của khách hàng đơn để tránh nhầm 

lẫn, sai sót.Sau đó chuyển về kế toán,quản lý khu vực.  

 

2. Một số lưu ý khi trả hàng :  

Các trường hợp không phát được hàng vì các lý do như: khách không có ở địa chỉ ghi trên vận 

đơn, địa chỉ không có thật, SĐT không liên hệ được, địa chỉ sai, thay đổi địa chỉ mới,  

người nhận từ chối nhận hàng  v.v…Nhân viên phải ghi rõ nguyên nhân chưa phát được cho khách 

vào sổ hàng, mang hàng về bàn giao lại cho văn phòng hoặc kho hàng nhập lại kho, điền lý do 

không phát được hàng vào hệ thống quản lý đơn hàng. Đồng thời báo cho người gửi nắm được 

thông tin. 

III. KHU VỰC TRẢ HÀNG KHÔNG TÍNH PHÍ NGOẠI TUYẾN 

1. Khu vực HCM : 

19 Quận  

Quận 1 Quận 6 Quận 11 Tân Bình  

 

Ngoài khu vực giao sẽ tính thêm phụ phí 

theo thực tế. 

Quận 2 Quận 7 Quận 12 Bình Thạnh 

Quận 3 Quận 8 Gò Vấp Phú Nhuận 

Quận 4 Quận 9 Thủ Đức Tân Phú 

Quận 5 Quận 10 Bình Tân  

 

2. Khu vực Hà Nội: 

 

12 Quận 

Ba Đình Hoàn Kiếm Long Biên Thanh Xuân Ngoài khu vực 

giao sẽ tính thêm 

phụ phí theo thực 

tế. 

Bắc Từ Liêm Hai Bà Trưng Hoàng Mai Hà Đông 

Cầu Giấy Đống Đa Tây Hồ Nam Từ Liêm 



                                                                  

 

 

3. Khu vực Đà Nẵng : 

06 Quận 

Thanh Khê Liên Chiểu Ngũ Hành Sơn 

 

 

Ngoài khu vực giao sẽ tính thêm phụ 

phí theo thực tế 
Cẩm Lệ Hải Châu 

  

Sơn Trà 

Ghi chú : Các đơn ngoài khu vực giao có tính phí, thời gian toàn trình chậm hơn so với gói cước  1-2 

ngày. 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                 

                                                

 

   

  

 


