
7. QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN 

1. Quy định đóng gói hàng hóa vận chuyển theo quy cách chung và các chỉ định cụ thể được nêu trong Phụ 

lục 3 – Quy định đóng gói hàng hóa vận chuyển: 

    1.1 Đối với các hàng hoá thông thường (như Quần áo): Người Bán cần bao gói nylon, đóng gói vuông 

vắn và dán băng dính cẩn thận. 

    1.2 Đối với các hàng hoá như đồ gia dụng, giầy dép: Người Bán cần cho vào thùng carton và dán băng 

dính cẩn thận. 

    1.3 Đối với các hàng hoá giá trị cao, đồ điện tử: Người Bán cần cho vào hộp carton hoặc hộp của nhà 

sản xuất, bao gói bằng túi ny-lông và dán băng dính cẩn thận. 

    1.4 Đối với các hàng hoá dễ vỡ (đồ nhựa, đồ thủy tinh…): Người Bán cần cho vào thùng carton, chèn 

xốp và đệm mút để cho hàng hoá không xê dịch, tránh va đập 

    1.5 Người bán vi phạm các quy định đóng gói hàng hóa sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại Phụ 

lục 6 của Chính sách này. 

2. Tất cả các hàng hoá vận chuyển qua Ecobe, Người bán cần dán hoặc ghi mã đơn hàng, tên của đối tác 

vận chuyển (ví dụ: Vnpost, ViettelPost, Giaohangnhanh), tên gói cước (nếu có, ví dụ Chuyển phát nhanh - 

CPN, Chuyển phát tiết kiệm - CPTK, Chuyển phát bưu kiện - CPBK với VNPost và Viettel Post) đi kèm 

mã vận đơn lên gói hàng và giao đúng đối tác vận chuyển đã ghi nhận trên đơn hàng. 

    Đối với đơn hàng BeMall, Người bán bắt buộc phải in và dán Tem Vận chuyển bên ngoài bưu kiện. Nhà 

Vận Chuyển sẽ từ chối các bưu kiện không dán tem vận chuyển. 

3. Quy định về các chứng từ đi kèm hàng hóa: 

 ► Người bán cần cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ khi giao hàng cho nhà vận chuyển theo quy 

định nhà nước, cụ thể như sau: 

      ◾  Hàng hóa lưu thông trên thị trường phải đảm bảo tem/nhãn hàng hóa theo quy định tại nghị định số 

89/2006/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về tem nhãn hàng hóa. 

      ◾  Đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường thì thực hiện hóa đơn chứng từ theo quy định 

tại Thông tư số 60/2011/ITLT-BTC-BCT-BCA ban hành ngày 12 tháng 05 năm 2001 về việc hướng dẫn 

chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường. 

      ◾ Trường hợp cơ sở kinh doanh lưu thông hàng hóa sản xuất trong nước trên thị trường thì phải sử 

dụng hóa đơn, chứng từ kèm theo quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về thuế GTGT và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2001 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành nghị định số 89/2001/NĐ-CP ngày 7/12/2002 quy định về in, phát hành, sử dụng, quản 

lý hóa đơn… 

 ► Trường hợp không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đi kèm trên đường vận chuyển: 

    ◾ Việc xử lý vi phạm đối với hàng hóa sản xuất trong nước vận chuyển trên đường không có hóa đơn, 

chứng từ hợp pháp thực hiện theo quy định tại thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 



    ◾ Người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh trong vòng 72h cho cơ 

quan chức năng trong trường hợp bị kiểm tra, tạm giữ hàng hóa. Ecobe.vn sẽ phối hợp với Người bán và 

Nhà vận chuyển trong quá trình điều tra. Nếu quá thời gian trên Người bán không cung cấp được hóa đơn, 

chứng từ hợp lệ dẫn đến hàng hóa bị tịch thu, Người bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

    ◾ Trường hợp hàng hóa bị hư, đổ, vỡ trong quá trình vận chuyển, Người bán có trách nhiệm cung cấp 

đầy đủ hóa đơn bán hàng để bảo đảm quyền lợi nhận các khoản đền bù từ đối tác vận chuyển của Ecobe. 

Ecobe không giải quyết các trường hợp từ chối đền bù hoặc đền bù một phần do Người bán không cung 

cấp chứng từ cần thiết theo quy định Nhà Nước. 

4. Quy định liên quan đến giao hàng cho đối tác vận chuyển: 

     ◾ Khi Người bán giao hàng cho bưu tá phải yêu cầu cung cấp biên lai nhận hàng (bill) của đối tác vận 

chuyển có ký xác nhận và ghi rõ họ tên trên bill kèm ngày gửi hàng cho bưu tá. 

     ◾ Trường hợp bưu tá không mang bill hoặc không in bill kịp hoặc shop gửi số lượng lớn, shop có thể 

lập bill tay/số tay và yêu cầu bưu tá ký nhận và ghi rõ họ tên, mã vận đơn, số điện thoại và tên đối tác vận 

chuyển kèm ngày gửi hàng cho bưu tá. 

     ◾ Nhân viên bưu tá đi nhận hàng sẽ mang theo thẻ tên và đồng phục. Người bán nên lưu ý khi ký tay 

tên nhân viên phải trùng tên trên thẻ tên. 

     ◾ Bill ký nhận shop phải lưu giữ ít nhất 3 tháng kể từ ngày giao hàng cho đối tác vận chuyển theo quy 

định. 

     ◾ Ecobe từ chối tiếp nhận và xử lý khiếu nại phát sinh trong trường hợp Người bán không đảm bảo 

tuân thủ đầy đủ các quy định trên 

5. Quy định liên quan đến việc Người bán nhận hàng hoàn trả: 

    ◾ Đối với trường hợp gói hàng còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu hư hỏng (không bị tháo gỡ, mất 

niêm phong trên bao bì, biến dạng, chảy nước, ..) 

      a) Người bán cần thiết kiểm tra nội dung hàng hóa hoàn trả, xác định đúng sản phẩm do Người bán 

cung cấp; 

      b)  Ký xác nhận đã nhận hàng ghi rõ tên là nhân viên hay người đại diện với tên tài khoản Shop rõ 

ràng. 

    ◾ Đối với trường hợp đơn hàng xảy ra sự cố: Gói hàng không còn nguyên vẹn (Ví dụ: bị tháo gỡ, mất 

niêm phong trên bao bì, rách bao bì…) hoặc có dấu hiệu hư hỏng, biến dạng, chảy nước ...) 

      a) Người bán cần thiết kiểm tra nội dung hàng hóa hoàn trả, xác định đúng sản phẩm do Người bán 

cung cấp; 

      b) Đồng kiểm sản phẩm cùng bưu tá (chụp hình gói hàng, chụp hình hoặc quay clip quá trình đồng 

kiểm, tình trạng sản phẩm trong quá trình đồng kiểm). 

          ✅  Nếu sản phẩm còn nguyên vẹn không hư hỏng: Người bán nhận hàng và ký xác nhận 



          ✅  Nếu sản phẩm hư hỏng: Người bán ký xác nhận đồng kiểm cùng bưu tá ghi rõ nội dung sản 

phẩm xảy ra tình trạng như thế nào, từ chối nhận hàng và gửi khiếu nại kèm biên bản cùng hình ảnh đồng 

kiểm cho Ecobe để hỗ trợ giải quyết đền bù. 

    ◾ Ecobe từ chối tiếp nhận giải quyết các trường hợp Người bán đã ký xác nhận và nhận lại hàng, sau đó 

bưu tá ra về rồi mới phát sinh khiếu nại. 

    ◾ Shop có trách nhiệm đóng gói an toàn cho sản phẩm. Nếu đóng gói không an toàn theo qui định đóng 

gói hiện hành, Ecobe không hỗ trợ xử lý trong trường hợp hàng bị bể vỡ, hư hỏng trong quá trình vận 

chuyển 

6. Quy định liên quan đến truy thu phí vận chuyển khi phát sinh chênh lệch trọng lượng: 

    ◾ Shop cung cấp đúng trọng lượng sản phẩm đăng bán (sau khi đóng gói) theo hướng dẫn quy đổi hiện 

hành (được cập nhật trên website). Trọng lượng sản phẩm sẽ là giá trị lớn nhất giữa trọng lượng cân nặng 

và trọng lượng khối quy đổi (Dài*Rộng*Cao/chỉ số theo quy định của mỗi gói vận chuyển) như sau: 

  

STT Nhà vận chuyển Cách tính trọng lượng (kg) – D,R,C (cm) 

1 VNPost_CPN D*R*C/6000 

2 VNPost_CPTK D*R*C/6000 

3 ViettelPost_CPN D*R*C/6000 

4 ViettelPost_CPTK D*R*C/4000 

5 Giaohangnhanh D*R*C/5000 

6 Ninja van (NJV) D*R*C/6000 

7 VinaCapital D*R*C/6000 

8 Grab D*R*C/5000 

9 Ship60 D*R*C/6000 

    

 (*) Ghi chú :   

       ◾ Ship60 : Qui định kích thước hàng hóa tối đa (dài*rộng*cao) : 50cm*50cm*50cm 



       ◾ NJV : Đơn hàng không vượt quá trọng lượng là 30kg, ( D+R+C<150cm ) 

       ◾ GHN :  

 

       ◾ Theo quy định của đơn vị vận chuyển, đơn hàng nếu có chênh lệch trọng lượng thì trọng lượng tính 

cước sẽ được tính theo mức trọng lượng cao nhất khi so sánh giữa cân nặng và trọng lượng qui đổi của gói 

hàng. 

       ◾ Trường hợp Người bán nhập sai thông tin trọng lượng ban đầu hoặc sai trọng lượng quy đổi thì đơn 

vị vận chuyển sẽ thực hiện nhận và vận chuyển bưu gửi theo quy trình và Người bán sẽ chịu chi phí truy 

thu chênh lệch trọng lượng phát sinh theo quy định. 

       ◾ Trường hợp phát sinh khiếu nại về chênh lệch trọng lượng, đối tác vận chuyển có trách nhiệm giải 

trình về việc chênh lệch trọng lượng (cung cấp chi tiết về quy đổi, nguyên nhân chênh lệch như do đóng 

gói, gia cố hàng hóa...) 

       ◾ Trường hợp Người bán muốn thông tin phí chênh lệch trọng lượng phát sinh cụ thể thì liên hệ 

Ecobe, không trực tiếp thông tin với bưu cục nhằm tránh tình trạng bưu cục cung cấp sai phí dẫn đến khiếu 

nại. 

       ◾ Người bán không được thỏa thuận riêng với đối tác vận chuyển trong trường hợp chênh lệch trọng 

lượng đổi sang gói cước khác, mọi thỏa thuận bên ngoài khi khiếu nại Ecobe không tiếp nhận hỗ trợ giải 

quyết. 

       ◾ Người bán sẽ nhận được thông báo truy thu và thực hiện yêu cầu khiếu nại từ ngày 01 đến ngày 12 

hàng tháng, sau thời gian này Ecobe sẽ không hỗ trợ. Khi khiếu nại shop cần cung cấp được biên lai nhận 

hàng có chữ ký bưu tá mà không có xác nhận chênh lệch trọng lượng. Nếu trên biên lai có xác nhận của 

Người bán về việc đồng ý chênh lệch trọng lượng hoặc có ghi trọng lượng mới thì Ecobe từ chối tiếp nhận 

khiếu nại. 

       ◾ Việc truy thu được thực hiện vào ngày 15 hàng tháng, bằng hình thức khấu trừ trực tiếp số tiền truy 

thu từ tài khoản của Người bán. Trường hợp cần thiết thay đổi thời gian thực hiện truy thu, Ecobe sẽ thông 

báo đến Người bán tại trang quản trị Shop https://Ecobe.vn. 

       ◾ Đối tác vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển nếu hàng hóa vượt kích thước quy định như sau: 

           a) Đối với VNPost: Đơn hàng vượt quá trọng lượng 30kg, kích thước tổng dài*rộng*cao vượt quá 

3m và một cạnh bất kỳ dài vượt quá 1m2. 

https://ecobe.vn/


           b) Đối với Giao Hàng Nhanh: Đơn hàng vượt quá trọng lượng 30kg và chiều dài một cạnh bất kỳ 

vượt quá 1.2m 

  

7. Các trường hợp truy thu phí vận chuyển từ Người bán: 

       ◾ Đơn hàng đã xác nhận nhưng khi nhà vận chuyển đến không có hàng để giao sẽ thu phí 

10.000đ/đơn hàng. 

       ◾ Đơn hàng được Shop xác nhận còn hàng và chọn mang hàng ra điểm giao dịch nhưng không thực 

hiện sẽ thu phí 10.000đ/đơn hàng. 

       ◾ Đơn hàng có trọng lượng thật cao hơn trọng lượng đăng ký sẽ thu phí chênh lệch trọng lượng. 

       ◾ Đơn hàng phát sinh khiếu nại được Ecobe phán quyết lỗi do Người bán.  

       ◾ Đơn hàng trả: người bán chịu tất cả phí vận chuyển phát sinh liên quan (bao gồm chiều đi và hoàn 

trả đơn hàng về). 

       ◾ Đơn hàng chuyển hoàn, Người bán sẽ trả phí vận chuyển chiều đi (trừ phí COD) và Ecobe sẽ trả phí 

vận chuyển chiều trả hàng về. 

       ◾ Đơn hàng vi phạm chính sách người bán của Ecobe 

8 . Quy định khi hàng hóa vận chuyển bị cơ quan nhà nước phạt tiền, tịch thu hàng hóa 

      ◾ Người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh theo thời gian yêu cầu 

của cơ quan chức năng trong trường hợp bị kiểm tra, tạm giữ hàng hóa. Ecobe sẽ phối hợp với Người bán 

và nhà vận chuyển trong quá trình điều tra. Nếu quá thời gian trên Người bán không cung cấp được hóa 

đơn, chứng từ cần thiết theo yêu cầu tại từng thời điểm dẫn đến hàng hóa bị tịch thu thì Người bán sẽ hoàn 

toàn chịu trách nhiệm. 

9 . Người bán chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung hàng hóa được gửi qua dịch vụ 

vận chuyển của Ecobe. 

10. Dịch vụ vận chuyển của Ecobe chỉ chấp nhận cho việc bán và vận chuyển sản phẩm, dịch vụ và thu hộ 

tiền một cách hợp pháp. Nghiêm cấm vận chuyển các sản phẩm vi phạm pháp luật hiện hành hoặc hành vi 

liên quan bao gồm rửa tiền, đưa/nhận hối lộ, buôn bán các sản phẩm có nguồn gốc vi phạm pháp luật hay 

lừa đảo Người mua. 

11. Đối với danh mục sản phẩm, hàng hóa được đăng bán nhưng hạn chế hoặc cấm vận chuyển, Người bán 

cần đăng ký và thực hiện ký quỹ cho dịch vụ Shop tự vận chuyển. Trong trường hợp Người bán sử dụng 

dịch vụ vận chuyển của Ecobe cần đóng gói đảm bảo và tuân thủ quy định của nhà vận chuyển. Ecobe 

không hỗ trợ giải quyết các trường hợp xảy ra đỗ vỡ, hư hỏng trong quá trình vận chuyển do lỗi đóng gói 

hoặc hàng hóa bị tịch thu do vi phạm quy định nhà nước. Danh mục hàng hóa hạn chế/cấm vận chuyển 

được quy định tại Phụ lục 1E – Danh mục hàng hóa cấm vận chuyển. 

12. Người bán vi phạm các quy định vận chuyển sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại Phụ lục 06 của 

Chính sách này. 

 



PHỤ LỤC 2A - DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM VẬN CHUYỂN 

PHỤ LỤC 2A 

DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM VẬN CHUYỂN 

(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển Ecobe) 

1.   Bao gồm các mục đã được quy định theo phụ lục 1A – Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh; phụ lục 

1B – Danh mục hàng hóa cấm quảng cáo và phụ lục 1C – Danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh. 

2.   Gậy 3 khúc, dùi cui, côn, dao, súng, lưỡi lê, vũ khí thô sơ, súng phun nước, đèn pin hỗ trợ, đèn Pin tự 

vệ,...thuộc hàng hóa nguy hiểm (vũ khí) cấm vận chuyển. 

3.   Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; 

4.   Thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy và chất kích thích thần kinh; 

5.   Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm; 

6.   Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân 

cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam; 

7.   Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân 

trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; 

linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng. 

8.   Các loại pháo, vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô 

nhiễm môi trường. 

9.   Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử); 

10.  Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại 

Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

11.   Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc 

danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm 

thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng; 

12.   Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có 

độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người; 

13.   Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam; 

14.   Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại 

đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái; 

15.   Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho 

sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái; 

16.   Khoáng sản đặc biệt, độc hại; 

17.   Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; 

18.   Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam; 

19.   Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam; 

20.   Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến 

đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; 



21.   Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole; 

22.   Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền. 

23.   Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến 

từ kim khí quí, đá quí; 

24.   Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu; 

25.   Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ; 

26.   Rượu các loại; 

27.   Sinh vật sống; 

28.   Các loại vật phẩm, hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu; 

29.   Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu; 

30.   Gửi vật phẩm, hàng hóa trong thư, ấn phẩm, học phẩm dùng cho người mù (NĐ 142/2004/NĐ-CP 

ngày 08/07/2004). 

31.   Các thuốc dành cho người phải có hóa đơn, giấy phép kinh doanh. 

32.   Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau. 

33.   Danh mục các loại vũ khí (Văn bản pháp luật quy định về các loại vũ khí của Bộ Tư pháp). 

34.   Các sản phẩm khác theo quy định của pháp luật. 

 

PHỤ LỤC 2B - DANH MỤC HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN  

PHỤ LỤC 2B 
DANH MỤC HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN 

(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển Ecobe) 

  

1.   Bưu phẩm, bưu kiện chứa hàng hóa để kinh doanh phải có chứng từ thuế & các chứng từ hợp lệ khác theo 

quy định của pháp luật 

2.   Vật phẩm,hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên gành phải thực hiện theo quy định của cơ 

quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền. 

3.   Ong, tằm, đỉa, côn trùng phục vụ nghiên cứu khoa học, vật phẩm, hàng hóa dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột 

đóng gói phải bảo đảm để không hư hỏng, ô nhiễm bưu phẩm, bưu kiện khác. 

4.   Vật phẩm,hàng hóa gửi trong bưu phẩm, bưu kiện sử dụng dịch vụ máy bay phải tuân theo những quy định 

về an ninh hàng không. 

 

PHỤ LỤC 2C - DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG 

HÀNG KHÔNG 

PHỤ LỤC 2C 

DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển Ecobe)  

  

Stt Tên hàng hóa Ghi chú 



1 
Tất cả các loại vũ khí (VD : dao, súng, lưỡi lê, 

côn, dùi cui, vũ khí thô sơ…) 

Hàng cấm vận chuyển bất kể đi 

theo đường hàng không hay 

đường bộ 

2 
Các loại vật dụng khác nhưng có hình dạng như 

dao, súng (VD : bật lửa hình súng, hình dao…) 

Hàng cấm vận chuyển bất kể đi 

theo đường hàng không hay 

đường bộ 

3 Súng hơi, súng lò xo, súng tự chế các loại 

Hàng cấm vận chuyển bất kể đi 

theo đường hàng không hay 

đường bộ 

4 Bình xịt hơi cay 

Hàng cấm vận chuyển bất kể đi 

theo đường hàng không hay 

đường bộ 

5 Roi điện – Đèn pin siêu sáng 

Hàng cấm vận chuyển bất kể đi 

theo đường hàng không hay 

đường bộ 

6 
Ắc quy (khối lượng trên 100gram hoặc thể tích 

trên 100ml) 

Cấm vận chuyển đường hàng 

không 

7 

Pin, sạc dự phòng, bình xăng (gas), loa bluetooth, 

micro không dây (các sản phẩm sử dụng Pin), 

tinh dầu tràm… 

Cấm vận chuyển đường hàng 

không 

8 Kim loại (khối lượng trên 200gram) 
Cấm vận chuyển đường hàng 

không 

9 Dụng cụ chứa ga (bật lửa) có thể tích trên 50ml 
Cấm vận chuyển đường hàng 

không 

10 
Các loại gel (kem dưỡng, mỹ phẩm, nước hoa) có 

thể tích trên 50ml 

Cấm vận chuyển đường hàng 

không 

11 Rượu, bia, chất có cồn thể tích trên 200ml 
Cấm vận chuyển đường hàng 

không 

12 Nước các loại  - thể tích trên 500ml 
Cấm vận chuyển đường hàng 

không 

 

PHỤ LỤC 2D - DANH MỤC HÀNG HÓA THỰC PHẨM ĐƯỢC NHẬN VẬN 

CHUYỂN BỞI ĐỐI TÁC GIAO HÀNG NHANH 



PHỤ LỤC 2D 
DANH MỤC HÀNG HÓA THỰC PHẨM ĐƯỢC NHẬN VẬN CHUYỂN BỞI ĐỐI 

TÁC GIAO HÀNG NHANH 
(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển Ecobe) 

  

Giao Hàng Nhanh sẽ nhận thêm các mặt hàng thực phẩm ở cột “Nhận” như bên dưới với các điều kiện: 

1.   Đóng gói như hướng dẫn đi kèm trong bảng bên dưới 

2.   Giao Hàng Nhanh không chịu trách nhiệm về việc hàng hết hạn sử dụng khi đến tay người nhận (trong 

trường hợp gói hàng đi đúng thời gian như đã quy định theo từng gói cước) 

   

STT NHẬN KHÔNG NHẬN 

1 
Thực phẩm khô cho người/động 

vật được đóng gói bằng bao bì 

chống thấm của nhà sản xuất 

Có mùi do đóng gói không kín (khô 

cá, khô mực, v.v…) hoặc bao bì không 

chống thấm nước 

2 

Bánh kẹo (ngoại trừ chocolate, 

bánh mềm, bánh kem dễ biến 

dạng) được đóng gói bằng bao 

bì chống thấm của nhà sản xuất 

Không đóng gói bằng bao bì chống 

thấm 

3 

Thực phẩm handmade dạng khô 

(gà xé, bánh tráng trộn, v.v…) 

được đóng gói, bao bọc bằng 

bao bì chống thấm nước 

Thực phẩm có chứa chất lỏng (Mứt, 

nước ép, rượu, v.v…) hoặc có mùi 

(Mắm,v.v…) 

4 
Trái cây khô, hạt được đóng gói 

bằng bao bì chống thấm nước 

Các loại trái cây tươi, trái cây có mùi 

nặng kể cả khó bể vỡ như bưởi, sầu 

riêng, mít, v.v… 
 

Phụ lục 03 - Quy định đóng gói hàng hóa 
vận chuyển 

PHỤ LỤC 03 

QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN 

(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển Ecobe) 

QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI CHUNG 



 

  

Lưu ý: 

 Một (01) đơn hàng tương ứng với một (01) kiện hàng và không tách rời sản phẩm 

 Shop hoàn toàn chịu trách nhiệm về quy cách đóng gói trước khi bàn giao hàng hóa cho 

nhà vận chuyển 

  

PHỤ LỤC 3.1 – GIAO HÀNG NHANH  

I. Quy chuẩn đóng gói 

- Đóng gói bằng thùng, hộp bằng bìa cứng bên ngoài (trừ các sản phẩm không bể vỡ và 

biến dạng như quần áo, vải v…v).  

- Sản phẩm được bọc kín, gia cố bằng mút, xốp, giấy báo bên trong hộp đóng gói để 

không bể vỡ trong suốt quá trình vận chuyển.  

- Đối với hàng hóa có chứa chất lỏng hoặc thực phẩm cần được bọc bằng bao bì chống 

thấm.  

- Nếu sản phẩm là hàng dễ vỡ, khuyến khích Khách hàng dán nhãn “hàng dễ vỡ” bên 

ngoài bao bì đóng gói. 

 

II. Hướng dẫn đóng gói:  



1. Quy cách đóng gói đối với sản phẩm là hàng dễ vỡ(ly tách, chén đĩa, thủy 

tinh…)  

o Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi khí, băng keo, thùng carton, moot mềm 

o Các bước thực hiện:   

 Bước 1: Dùng túi khí để gói sản phẩm và dùng băng keo gia cố. 

 Bước 2: Đặt sản phẩm vào thùng carton, dùng moot mềm cố định 

sản phẩm cho vừa khít, không còn khoảng trống so với  thùng 

carton, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton. 

 Bước 3: Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ và phiếu giao nhận hàng lên 
sản phẩm. 

                       

2. Quy cách đóng gói đối với sản phẩm là hàng có chứa chất lỏng 

 Chuẩn bị nguyên vật liệu: Bao nilong, túi khí, băng keo, thùng carton, moot mềm 

 Các bước thực hiện:  

o Bước 1: Dùng túi nilong khí để gói sản phẩm và dùng băng keo gia cố. 

Đảm bảo sản phẩm được bịt kín không cho chất lỏng chảy ra ngoài dù bị 

dộc ngược. 

o Bước 2: Cho sản phẩm đã gói túi khí vào bao nilong gói lại và dùng băng 

keo gia cố.  

o Bước 3: Đặt sản phẩm vào thùng carton, dùng moot mềm cố định sản 

phẩm cho vừa khít, không còn khoảng trống so với  thùng carton, sau đó 

dùng băng keo gia cố thùng carton. 

o Bước 4: Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ và dán phiếu giao nhận hàng lên sản 

phẩm. 

 

3. Quy cách đóng gói đối với sản phẩm là hàng điện tử (tivi, màn hình máy 
tính…) 

 Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi khí, băng keo, thùng carton, xốp 

 Các bước thực hiện:  

o Bước 1: Dùng xốp bọc xung quanh 2 mặt sản phẩm (dùng băng keo gia cố 

2 mặt xốp). 

o Bước 2: Dùng túi khí bọc sản phẩm (dùng băng keo gia cố túi khí ). 

o Bước 3: Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ dán phiếu giao nhận hàng lên sản 

phẩm. 

 

4. Quy cách đóng gói đối với sản phẩm là hàng điện gia dụng ( tủ lạnh, máy 
giặt… ) 



 Chuẩn bị nguyên vật liệu: màn co 

 Các bước thực hiện:  

o Bước 1: Dùng màn co quấn xung quanh khu vực thùng. 

o Bước 2: Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ và dán phiếu giao nhận hàng lên sản 

phẩm. 

 

5. Quy cách đóng gói đối với sản phẩm là máy ảnh/ điện thoại di động/ 
laptop 

 Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi khí, băng keo, thùng carton, xốp, bao nilong 

 Các bước thực hiện:  

o Bước 1: Dùng bao nilong để gói hộp sản phẩm (dùng băng keo gia cố). 

o Bước 2: Dùng túi khí để gói sản phẩm đã bọc bao nilong và dùng băng keo 

gia cố. 

o Bước 3: Đặt sản phẩm vào thùng carton và dùng xốp bọc xung quanh 6 

mặt để tránh va chạm, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton. 

o Bước 4: Dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm và dán tem chú dẫn hàng 

dễ vỡ. 

 

6. Quy cách đóng gói đối với sản phẩm là quần áo/ vải vóc các loại 

 Chuẩn bị nguyên vật liệu: bao nilong, băng keo, thùng carton 

 Các bước thực hiện:  

o Bước 1: Dùng bao nilong gói sản phẩm và băng keo gia cố lại. 

o Bước 2: Tiếp tục cho sản phẩm đã gói vào thùng carton, dùng băng keo 

dán gia cố. 

o Bước 3: Dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm. 

 

7. Quy cách đóng gói đối với sản phẩm thông thường khác 

 Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi khí, băng keo, thùng carton, moot mềm 



 Các bước thực hiện:  

o Bước 1: Dùng túi khí hoặc bao nilong để gói sản phẩm và dùng băng keo 

gia cố. 

o Bước 2: Đặt sản phẩm vào thùng carton, chèn moot mềm (nếu cần ) sau 

đó dùng băng keo gia cố. 
o Bước 3: Dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm. 

                       

 Những lưu ý trong quá trình đóng gói sản phẩm:

 

 
Để có cái nhìn rõ hơn về quy cách đóng gói cho các loại mặt hàng.  

GHN cập nhật video hướng dẫn đóng gói do GHN thực hiện 

Link: https://drive.google.com/file/d/1ZUFB7nRGlsBR5OD4eb_GZgLIscVXlBcJ/view 

  

 PHỤ LỤC 3.2 – VNPOST 

  

a) Đối với mặt hàng Tivi, bếp gas, chất lỏng: 

  

https://drive.google.com/file/d/1ZUFB7nRGlsBR5OD4eb_GZgLIscVXlBcJ/view


 

 



 

 

  

b) Quy cách chung đối với mặt hàng khác: 



  

 

 



 



 

 



 

  

PHỤ LỤC 3.3 – VIETTEL POST 

  

a) Hàng hóa thông thường: 

  



  

  

b) Hàng điện tử, linh kiện điện tử giá trị cao: 

   

 



  

  

c) Phụ tùng ô tô, cơ khí: 

      

   ◾  Bọc đệm các cạnh sắc, góc nhọn và gờ cạnh của các bộ phận như các tấm kim loại 

hoặc lưới kim loại. 

   ◾  Bọc hoặc gói các bề mặt gia công cơ khí chính xác của các bộ phận như ren và đầu 

nối. 

   ◾  Bảo vệ các bộ phận dễ hỏng do móp méo, trầy xước hoặc mài mòn bằng một lượng 

vật liệu đệm lót phù hợp sau đó đặt phụ tùng vào hộp đựng cứng chắc. 

     



    c.1. Hàng hóa có nội dung là máy, động cơ, bộ phận chuyền động và cách bộ phận 
khung gầm. 

          ◾  Rút sạch và làm khô các bộ phận có chứa dầu nhớt trước khi vận chuyển hoặc 

đảm bảo kiện hàng không bị rò rỉ khi sắp xếp ở mọi hướng. 

          ◾  Giúp giảm thiểu hư hỏng và đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người xếp 

dỡ bằng việc đóng gói phù hợp cho các bộ phận ôtô và thiết bị cơ khí. 

  

 

  

      c.2. Hàng hóa có nội dung là bánh xe, bánh răng, bánh đà 

          ◾   Lót đệm toàn bộ các bề mặt, các bánh xe có lớp xi mạ, sơn hoặc có họa tiết 

dễ bị hư hỏng do trầy xước hoặc mài mòn. Bọc các bánh xe không có họa tiết một cách 
phù hợp bằng tấm plastic có dán bằng keo. 

          ◾   Bọc các bánh răng, bánh đà với đủ vật liệu đệm như tấm xốp, tấm xốp hơi 

hoặc hạt xốp để chèn kín các khoảng hở trong thùng bìa carton hai hoặc ba lớp, tùy 
thuộc vào trọng lượng của các bộ phận xe. 

  



 

  

     c.3. Hàng hóa có nội dung là gối, lò xo, giảm xóc, thanh cân bằng, càng chữ A, hệ 
thống thoát khí, nhíp 

  



 

  

     c.4. Hàng hóa có nội dung là mâm xe, vành hoặc khuôn 

  

 



  

d) Hàng hóa có nội dung là chất lỏng , chất bột 

  

Việc đóng gói các loại hàng hóa dạng chai, lọ.. chứa chất lỏng, chất bột (các loại không 
nằm trong danh mục hàng cấm gửi ) cần được thực hiện như sau: 

  

 

  

e)  Cách gói bọc đối với bưu gửi có nội dung là màn hình tivi 

- 100% Tivi sẽ phải đóng kiện gỗ khi vận chuyển không phân biệt Màn hình cong hay 
Màn hình phẳng. 

- Chèn xốp dày 3-5cm bao xung quanh, lấp đầy khoảng trống bên trong hộp carton chứa 

màn hình tivi của nhà sản xuất. Trường hợp không có đủ phụ kiện, vỏ hộp của Nhà sản 
xuất thì thực hiện như sau: 

Dùng xốp bọt bọc kín màn hình; 

Chèn xốp dày 3-5cm xung quanh màn hình (mặt trước, sau và 4 mặt xung quanh); 

Lưu ý phụ kiện bọc và gói riêng 

  

f) Bưu gửi là hàng hoá có nội dung là hàng mau hỏng( vắc xin, thực phẩm...) 

 - Phải ghi rõ nội dung hàng hoá, điều kiện, thời gian bảo quản ( chỉ chấp nhận nếu đảm 

bảo điều kiện bảo quản, và thời gian bảo quản lớn hơn thời gian toàn trình). 

 - Ghi chú, dãn nhãn mác hàng mau hỏng lên các mặt thùng / hộp để lưu ý trong quá 
trình vận chuyển. 

Phải có vật liệu chống thấm/ hút ẩm bao quanh phù hợp với điều kiện bảo quản (túi 
nilong, giấy, chất hút ẩm…) để đảm bảo an toàn cho các bưu gửi đi cùng. 



 - Hộp thùng phải bao gói đủ chắc chắn để khi chồng lên nhau hoặc va chạm không bị 
móp. 

    

      f.1 Hàng hóa có nội dung là cá ngựa khô 

      - Bước 1: dùng túi nilong kính bọc cá ngựa, dán kín băng dính không để phồng khí 
bên trong và đảm bảo không ngấm nước. 

      - Bước 2: Dùng hộp sốp dầy 5cm để bao gói, dán tem vỡ niêm phong vào mép hộp. 

      - Bước 3: cuấn băng dính trong xung quanh mép hộp 02 – 03 vòng, cuấn băng dính 

theo chữ thập quanh thùng (vuông góc với vòng cuấn trước) để giữ cho nắm và thân hộp 
xốp không bị tuột. 

  

     f.2 Hàng hóa có nội dung là vắc xin 

     - Bước 1: dùng túi nilong bọc kín hộp đựng vắc xin. 

     - Bước 2: đặt vắc xin vào giữa thùng xốp đựng đá khô/ ướt để bảo quản, cuấn băng 

dính trong xung quanh mép hộp 02 – 03 vòng, cuấn băng dính theo chữ thập quanh 
thùng (vuông góc với vòng cuấn trước) để giữ cho nắm và thân hộp xốp không bị tuột. 

         + Bảo quản bằng đá khô: thùng xốp phải có lỗ để khí CO2 thoát ra ngoài tỏng quá 
trình vận chuyển. 

         + Bảo quản bằng đá ướt: đá ướt phải đựng trong túi nilong, cuấn kín trước khi đặt 

vào trong thùng xốp 

     - Bước 3: dán nhãn hàng ướt, ghi chú thời gian bảo quản tối đa của vắc xin đặt trong 
thùng để khâu sau kiểm tra và bổ sung thêm đá khô/ ướt bảo quản. 

PHỤ LỤC 04 - QUY ĐỊNH ĐỀN BÙ CỦA ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN TRONG 

TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA HƯ HỎNG, MẤT MÁT DO LỖI CỦA NHÀ VẬN 

CHUYỂN 

PHỤ LỤC 4 

QUY ĐỊNH ĐỀN BÙ CỦA ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN TRONG TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA HƯ 

HỎNG, MẤT MÁT DO LỖI CỦA NHÀ VẬN CHUYỂN 

(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển Ecobe) 

  

1.   Trường hợp hàng hóa hư hỏng    

   ◾  Giá trị bồi thường được xác định dựa trên mức độ (%) hư hỏng của hàng hóa do Nhà vận chuyển và 

Người bán cùng kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận và ký vào biên bản đồng kiểm. 

   ◾  Giá trị bồi thường = Chính sách bồi thường đối với đơn hàng cùng loại bị mất mát (Mục 2) * Mức độ 

(%) hư hỏng của hàng hóa.  



2.   Chính sách đền bù của các nhà vận chuyển 

2.1   VNPost 

Đơn hàng COD: Đơn hàng NO- COD: 

Đơn hàng <= 3 triệu: 

+ Shop không chọn khai giá => Shop 

được bồi thường 100% giá trị thu hộ của 

bưu gửi.  

+ Shop có chọn khai giá=> Shop sẽ 

được bồi thường 100% theo giá trị khai 

Đơn hàng <= 3 triệu: 
+ Shop không chọn khai giá => bồi thường 

80% giá trị của bưu gửi, căn cứ vào: Giá đăng 

bán của sản phẩm trên Sàn tại thời điểm tạo 

đơn, Ecobe phải cung cấp được đường link sản 

phẩm kèm giá bán cho VNPost ( hoặc giá đăng 

bán của sản phẩm trên 3 sàn tương đương 

Ecobe) 

+ Shop chọn khai giá: Bồi thường 100% giá trị 

bưu gửi 

* Trên 3 triệu: 
+ Shop không chọn khai giá => Bồi 

thường 100% giá trị thu hộ 

+ Shop có chọn khai giá=> Shop sẽ 

được bồi thường 100% theo giá trị khai 

* Trên 3 triệu: 
+ Shop chọn khai giá => Shop sẽ được bồi 

thường 100% theo giá trị khai 

+ Shop không chọn khai giá => bồi thường 

80% giá trị của bưu gửi, căn cứ vào: Giá đăng 

bán của sản phẩm trên Sàn tại thời điểm tạo 

đơn, Ecobe phải cung cấp được đường link sản 

phẩm kèm giá bán cho VNPost ( hoặc giá đăng 

bán của sản phẩm trên 3 sàn tương đương 

Ecobe) 

           

Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ. 

2.2   Giao Hàng Nhanh 

   ◾ Đơn hàng có giá trị thu hộ COD thấp hơn 3 triệu đồng: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán. 

   ◾ Đơn hàng thanh toán Senpay có giá trị =< 3 triệu đồng: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán, tối 

đa 3 triệu đồng. ( nếu có sơ sở xác minh giá trị bưu gửi) 

   ◾ Đơn hàng có giá trị trên 3 triệu đồng và mua khai giá: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán có 

mua khai giá. (không vượt quá 30 triệu đồng) 

   ◾ Đơn hàng Senpay trên 3 triệu đồng và không mua khai giá dựa trên cơ sở xác minh giá trị bưu gửi: 

mất hàng đền bù tối đa 3 triệu đồng. 

   ◾ Đơn hàng COD từ 3 triệu đồng và không mua khai giá: mất hàng đền bù tối đa 1 triệu đồng. 

   ◾ Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ. 

  

  

2.3   Viettel Post 

 2.3.1. Đối với đơn hàng thu hộ (COD):  



 Đền bù 100% giá trị COD (bao gồm dịch vụ khai giá và không khai giá) không cần hóa đơn, 

chứng từ. Giá trị bồi thường tối đa 100 triệu. 

 2.3.2 Đối với đơn hàng không thu hộ 

  1.  Đơn hàng có khai giá 

       ◾  Đơn hàng trị giá <= 3 triệu: Bồi thường 100% giá trị đơn hàng.  

       ◾  Đơn hàng trị giá > 3 triệu: Bồi thường 100% giá trị đơn hàng. Lưu ý: Trị giá đền bù không quá 100 

triệu. 

  2.  Đơn hàng không khai giá 

       ◾  Đơn hàng trị giá <= 3 triệu:  

          ◾  Có hóa đơn đi kèm đền bù = 100% giá trị hóa đơn (Giá Trị bồi thường không quá 3 triệu). 

          ◾  Không có hóa đơn đi kèm đền bù = 4 lần cước 

       ◾  Đơn hàng trị giá > 3 triệu:  

          ◾  Có hóa đơn đi kèm đền bù = 50% giá trị hóa đơn 

          ◾  Không có hóa đơn đi kèm đền bù = 4 lần cước 

  

  

2.4 Ninja Van ( NJV) 

     ◾   Đơn hàng <= 3.000.000VNĐ: Đền bù 100% giá trị đơn hàng ( vì đơn hàng Ecobe  mặc định chọn 

khai giá dưới 3.000.000) 

     ◾   Đơn hàng > 3.000.000VNĐ: 

          + Có khai giá : Đền bù 100% giá trị đơn hàng (không vượt quá 30.000.000 VND) 

          + Không có khai giá: Đền bù tối đa 3.000.000 VND 

2.5 Vinacapital (VNC) 

 



  

2.6 Ship60: 

 

  

 1. Thời gian chốt xử lý các đơn hàng có mốc trạng thái đang giao hàng cho người nhận 

Các đơn hàng có thời gian kể từ ngày có trạng thái “Lấy hàng thành công” (nhận hàng thành công tại người 

bán/ Shop) nhưng đến 15 ngày vẫn chưa được cập nhật kết quả “phát hàng thành công” hoặc chưa 

có trạng thái “bắt đầu chuyển hoàn”, Ecobe sẽ cập nhật kết quả phát cuối cùng và đối tác vận chuyển sẽ chịu 

trách nhiệm bồi thường 100% Giá Trị đơn hàng của đơn hàng và miễn 100% cước vận chuyển. 

 2. Thời gian chốt xử lý các đơn hàng có mốc trạng thái đang trả hàng cho người gửi 

Các đơn hàng có thời gian kể từ ngày có trạng thái “ Hủy- Trả hàng người bán” (đơn hàng bắt đầu chuyển 

hoàn do không phát được cho người mua/ bán) nhưng đến 15 ngày vẫn chưa được cập nhật kết quả phát 

hoàn thành công 

cho người bán/ Shop,Ecobe sẽ cập nhật kết quả phát cuối cùng và đối tác vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm 

bồi thường 100% Giá Trị của đơn hàng và miễn 100% cước chuyển vận chuyển. 

PHỤ LỤC 05 - QUYỀN LỢI BỒI THƯỜNG ĐƠN HÀNG DO ĐỐI TÁC VẬN 

CHUYỂN KHÔNG ĐẢM BẢO THỜI GIAN TOÀN TRÌNH 

Căn cứ “Phụ lục cam kết thời gian chốt xử lý đơn hàng theo mốc trạng thái” trong hợp đồng đã được ký kết 

giữa Ecobe và các đối tác vận chuyển hiện hành; bao gồm Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Ninjavan, 

Viettel Post và VNPost;  

 Người bán được hưởng quyền lợi bồi thường đơn hàng được quy định trong các trường hợp liên quan, cụ thể 

như sau: 

 1. Thời gian chốt xử lý các đơn hàng có mốc trạng thái đang giao hàng cho người nhận 

Các đơn hàng có thời gian kể từ ngày có trạng thái “ Lấy hàng thành công” ( nhận hàng thành công tại người 

bán/ Shop) nhưng đến quá 15 ngày vẫn chưa được cập nhật kết quả phát hàng thành công cho người mua/ 

buyers hoặc chưa có trạng thái bắt đầu chuyển hoàn, sẽ cập nhật kết quả phát cuối cùng và đối tác vận chuyển sẽ 



chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị đơn hàng theo chính sách bồi thường của Ecobe và miễn 100% cước 

chiều đi ( trừ Viettel Post không miễn cước). 

 2. Thời gian chốt xử lý các đơn hàng có mốc trạng thái đang trả hàng cho người gửi: 

Các đơn hàng có thời gian kể từ ngày có trạng thái “ Hủy- Trả hàng người bán” ( đơn hàng bắt đầu chuyển hoàn 

do không phát được cho người mua/ buyers) nhưng đến quá 15 ngày vẫn chưa được cập nhật kết quả phát hoàn 

người bán/ Shop, sẽ cập nhật kết quả phát cuối cùng và đối tác vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm bồi thường 100% 

giá trị đơn hàng theo chính sách bồi thường của Ecobe. 

Lưu ý: 

- Thời gian áp dụng : Các đơn hàng được đặt trên Ecobe.vn và Sengo.vn từ ngày 01/04/2018 trở về sau. 

- Trường hợp các đơn hàng vượt quá thời gian cam kết nhưng với lý do phát sinh không phải lỗi của Nhà vận 

chuyển ( Khách hàng hẹn lại ngày nhận hàng, khách hàng hẹn nhận tại bưu cục, Shop yêu cầu hoãn giao hàng, 

các sự cố thiên tai, bão lụt…) sẽ không được áp dụng điều khoản toàn trình. 

- Ecobe  có toàn quyền xác định kết quả đơn hàng chốt bồi thường theo điều khoản này.  

PHỤ LỤC 06 - CÁC GÓI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CỦA ECOBE  

1. Gói dịch vụ vận chuyển: 

 

 

  

      2. Định nghĩa tuyến đường và thời gian giao hàng: 



 

 

2. Các Mức Phụ Phí áp dụng theo từng gói dịch vụ: 

 

 
 



PHỤ LỤC 08 - QUY TRÌNH LẤY HÀNG CỦA CÁC ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN 

1. GIAO HANG NHANH (GHN) - LƯU Ý KHI BÀN GIAO HÀNG HOÁ CHO NHÂN 

VIÊN GHN 

    + Nhân viên giao nhận trực thuộc GHN Express luôn mang đồng phục 

    + Xác nhận lấy hàng của Nhà Bán thông qua ứng dụng GHN trên điện thoại 

    + Biên bản nhận hàng có logo của GHN Express. 

Do đó, trong trường hợp Nhân viên giao nhận không thể đáp ứng 2 yêu cầu bên dưới, Nhà Bán không tiến hành 

bàn giao hàng. 

   (1) Xuất trình App lấy hàng của GHN trên điện thoại. 

   (2) Thực hiện thao tác xác nhận lấy đúng MÃ SỐ ĐƠN HÀNG trên App trước sự chứng kiến của Nhà Bán. 

Thông tin chi tiết xem tại: http://bit.ly/Luuygiaohang 

  

2. VINACAPITAL (VNC) - LƯU Ý QUY ĐỊNH BÀN GIAO HÀNG HOÁ CHO NHÂN 

VIÊN GIAO NHẬN VNC 

    + Nhân viên nhận hàng phải mặc đồng phục VNC. 

    + Nhân viên phải cung cấp phiếu nhận hàng cho Shop (nếu Shop có biên bản sẵn thì ký xác nhận với Shop). 

    + Nhận hàng nguyên đai nguyên kiện, được phép yêu cầu đóng gói đảm bảo an toàn, không bị ướt, hư hỏng. 

Một đơn hàng chỉ tương ứng với 01 kiện hàng. 

    + Phản ánh ngay nếu phát hiện sự chênh lệch về trọng lượng và kích thước. 

    + Triển khai lấy hàng tối thiểu 1 lần 1 ngày, tối đa 3 lần và 3 ngày liên tiếp. Sau 3 lần lấy hàng không thành 

công cập nhật hủy lấy. 

  

3. NINJAVAN (NJV) - LƯU Ý KHI BÀN GIAO HÀNG HOÁ CHO NHÂN VIÊN NJV 

Khi nhân viên NinjaVan đến lấy hàng, phải có đủ 3 nhận diện như bên dưới: 

    + Nhân viên mang đồng phục của Ninja. 

    + Nhân viên có biên bản lấy hàng. 

    + Nhân viên show app Ninja đúng tên shop và danh sách đơn hàng cần lấy. 

  

  

 4. VIETTEL POST (VTP) - LƯU Ý KHI BÀN GIAO HÀNG HOÁ CHO NHÂN 

VIÊN VIETTEL POST 

    + Bưu tá khi qua nhận hàng phải mặc đồng phục VTP và mang thẻ nhân viên (tối thiếu 1 trong 2). 

    + Bưu tá chuẩn bị sẵn 2 biên bản qua nhận hàng sau khi thực hiện đồng kiểm thì sẽ ký nhận trên bill, 1 bill 

cung cấp shop lưu. 

Trường hợp đơn hàng mới phát sinh khách hàng có nhu cầu gửi hoặc bưu tá mang sót bill thì sẽ ký xác nhận với 

shop trên sổ lưu của shop để làm căn cứ. 

Nếu không có ký nhận làm căn cứ, liên quan đến mất hàng VTP không chịu trách nhiệm. 

  

5. SHIP60 - LƯU Ý KHI BÀN GIAO HÀNG HOÁ CHO NHÂN VIÊN SHIP60 

    + Phải mặc đồng phục của Ship60. 

    + Có biên nhận nhận hàng cho Seller. 

http://bit.ly/Luuygiaohang


    + Đọc thông tin đơn hàng hoặc tổng số đơn cần lấy (trường hợp số lượng nhiều). 

  

6. AHAMOVE - LƯU Ý KHI BÀN GIAO HÀNG HOÁ CHO NHÂN VIÊN AHAMOVE 

Quy trình lấy hàng của tài xế Ahamove như sau: 

  Bước 1: Tài xế nhận đơn trên ứng dụng.  

  Bước 2: Tài xế gọi điện cho khách hàng xác nhận đơn hàng. Nội dung xác nhận bao gồm: 

    + Tên sản phẩm, giá trị đơn hàng - đặt trên Ecobe. 

    + Địa chỉ khách nhận hàng. 

    + Thời gian nhận: trong 1-2 tiếng.  

  Bước 3: Tài xế di chuyển tới cửa hàng để lấy hàng. 

  Bước 4: Tài xế đồng kiểm với cửa hàng về đơn hàng sắp được bàn giao. 

    + Nhận gói hàng. 

    + Kiểm tra mã đơn trên gói hàng và mã đơn trên ứng dụng xem có khớp không. 

    + Kiểm tra hình thức bên ngoài của gói hàng. 

    + Đưa mã đơn trên ứng dụng cho cửa hàng, tùy từng cửa hàng sẽ cho tài xế kí nhận và tài xế chính thức nhận 

gói hàng đi giao. 

  

7. GRAB - LƯU Ý KHI BÀN GIAO HÀNG HOÁ CHO NHÂN VIÊN GRAB 

Quy trình lấy hàng của tài xế Grab như sau: 

  Bước 1: Yêu cầu tài xế cung cấp mã đơn hàng. Mã đơn hàng sẽ thể hiện trên App ứng dụng của tài xế. 

  Bước 2: Khi nhận hàng, tài xế sẽ ghi phiếu gửi và trong nội dung sẽ ghi mã đơn hàng và nội dung hàng hóa 

(hình ảnh phiếu gửi bên dưới có logo của Grab). Người gửi hàng sẽ ký tên vào phiếu. Phiếu gửi hàng sẽ có 2 

liên (1 liên gửi cho người nhận + 1 liên gửi cho Grab). 

  

QUY ĐỊNH THỜI GIAN CHUẨN BỊ HÀNG VÀ BÀN GIAO HÀNG HÓA CHO NHÀ VẬN CHUYỂN 

CỦA NHÀ BÁN HÀNG 
(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển Ecobe.vn) 

Để đảm bảo đơn hàng được giao hàng nhanh nhất đến tay khách hàng, việc chuẩn bị đóng gói hàng hóa và 

bàn giao hàng hóa của Nhà bán hàng đúng quy định là một trong những yếu tố quan trọng cùng với quy 

trình lấy hàng chuẩn của Nhà vận chuyển. Vì vậy, Ecobe thông báo đến Nhà Bán hàng như sau: 

 Nhà bán hàng (Seller) có 02 (hai) ngày kể từ ngày xác nhận đơn hàng để chuẩn bị và bàn giao  

hàng đối với hình thức Shop chọn Nhà vận chuyển đến lấy hàng. Quy định lấy hàng của Nhà 

vận chuyển đang được áp dụng như sau: 

                        + Tối thiểu 01 lần trong 01 ngày; 

+ Tối đa 03 (ba) lần lấy trong 02 ngày. 

 Nhà bán hàng có 01 (một) ngày kể từ ngày xác nhận đơn hàng để chuẩn bị và bàn giao hàng 

đối với hình thức Shop chọn cấu hình gửi hàng tại Bưu cục của Nhà vận chuyển. 

Một số lưu ý: 

 Số ngày chuẩn bị hàng quy định KHÔNG bao gồm các ngày nghỉ lễ, Tết và Chủ nhật. 

 Khi Nhà bán hàng giao hàng cho vận chuyển vượt quá quy định lấy hàng như trên thì đơn 

hàng sẽ bị hủy đơn. Trường hợp Nhà bán hàng có khiếu nại, Ecobe sẽ căn cứ vào thời gian 



bàn giao hàng của Nhà bán hàng kể từ ngày xác nhận đơn đơn, nếu quá 02 ngày và Nhà vận 

chuyển xác minh được việc Nhà vận chuyển đã lấy đối đa 03 lần trong 02 ngày, Ecobe sẽ từ 

chối hỗ trợ xử lý. 

Mẹo rút ngắn thời gian chuẩn bị hàng: 

- Xác nhận đơn hàng trước 14h để một số đơn vị vận chuyển có thể đến lấy hàng ngay trong ngày phát sinh 

đơn. 

- Luôn luôn chuẩn bị hàng hóa và đóng gói sẵn sàng để giao cho đơn vị vận chuyển vào đúng lần lấy hàng 

đầu tiên. 

- In phiếu gửi và dán lên gói hàng để đơn vị vận chuyển cập nhật trạng thái và phân loại tuyến giao nhanh 

hơn. 

PHỤ LỤC 09 - QUY ĐỊNH LẤY HÀNG, GIAO HÀNG, TRẢ HÀNG, THU HỒI 

DÀNH CHO ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN  

1. QUY ĐỊNH LẤY / NHẬN HÀNG 

2. Nhà Vận Chuyển thực hiện nhận hàng sau khi đơn hàng đã có trên hệ thống (thông qua API); 

2. Nhà Vận Chuyển chỉ nhận hàng tại Người Gửi khi trên kiện hàng có dán nhãn (bill) của 

Ecobe; 

3. Nhân viên nhận hàng phải có đồng phục hoặc thẻ nhân viên của Nhà Vận Chuyển; 

4. Nhân viên nhận hàng phải cung cấp Phiếu Xác Nhận Đã Nhận Hàng cho Người Gửi sau 

khi nhận hàng thành công (thể hiện thông tin đơn hàng đã nhận); 

5. Người Gửi không bàn giao hàng cho Nhà Vận Chuyển nếu Nhân viên Nhận hàng không 

cung cấp Phiếu Xác Nhận Đã Nhận Hàng; 

6. Nhà Vận Chuyển nhận hàng theo nguyên tắc “Nguyên đai – Nguyên kiện” (Kiện hàng 

được đóng bởi Người Gửi, Nhà Vận Chuyển nhận kiện hàng nguyên vẹn - bên ngoài kiện 

hàng không có dấu hiệu đã mở, ướt, hư hỏng); 

7. Khi nhận thấy đơn hàng sai khối lượng và kích thước so với thông tin Ecobe gửi, Nhà Vận 

Chuyển ghi nhận thông tin khối lượng, kích thước đúng (có sự xác nhận của Người Gửi) và 

gửi lại thông tin đó cho Đầu mối của Ecobe; 

8. Một đơn hàng chỉ tương ứng với 01 (một) kiện hàng. 

9. Quy định số lần lấy hàng cho một đơn hàng: 

- Tối thiểu 01 lần trong 01 ngày; 

- Tối đa 03 (ba) lần và 02 (hai) ngày liên tiếp; 

- Sau 03 lần lấy không thành công, Nhà Vận Chuyển cập nhật Hủy (Lấy Hàng không thành 

công) qua API; 

- Đối với đơn hàng Người gửi tự mang ra điểm gửi (bưu cục), Nhà vận chuyển sẽ nhận hàng trong 24 giờ, 

sau 24 giờ Nhà vận chuyển cập nhật Hủy (Nhận tại tại điềm gửi không thành công) qua API. 

 

II- QUY ĐỊNH GIAO HÀNG 

1. Số lần giao hàng: Tối thiểu 01 (một) lần, tối đa 03 (ba) lần 

2. Giao hàng đến tay Người Nhận: 



• Nhà Vận Chuyển phải liên hệ hoặc thông báo cho Người Nhận trước khi tiến hành giao 

hàng; 

• Nhà Vận Chuyển giao đến địa chỉ Người Nhận đã được Ecobe chỉ định; 

• Nhà Vận Chuyển sẽ thực hiên cho xem hoặc không cho xem hàng theo yêu cầu của Ecobe 

trên hệ thống Nhà Vận Chuyển (Trường: Ghi chú giao hàng) 

• Nhà Vận Chuyển Đồng ý cho Người Nhận hẹn lại thời gian giao hàng tối đa 05 (năm) ngày 

kể từ ngày giao hàng đầu tiên. 

• Khi giao hàng thành công cho Người Nhận: 

- Đối với đơn hàng CÓ thu hộ (COD): cần có chữ ký Người Nhận, ghi rõ họ tên; 

- Đối với đơn hàng KHÔNG thu hộ (No COD): Có chữ ký Người Nhận, ghi rõ họ tên và 

chứng từ (nếu Người Nhận đồng ý): Chứng minh nhân dân, Hộ Chiếu,... để xác minh Người 

Nhận (trong trường hợp cần thiết). 

3. Trường hợp Người Nhận từ chối nhận sau khi Xem Hàng: Nhà Vận Chuyển (Nhân viên 

Giao Hàng) lập “Biên Bản Từ Chối Nhận Hàng” thể hiện ít nhất các thông tin: 

• Mã Đơn Hàng; 

• Lý do từ chối nhận; 

• Thông tin của kiện hàng đã bị khui, bao gồm: tình trạng thùng carton bên ngoài, tình trạng 

hộp sản xuất của sản phẩm, tình trạng đóng gói của sản phẩm, tình trạng sản phẩm, Số lượng 

sản phẩm, thông tin khác (nếu cần); 

• Số lượng: ít nhất 02 bản (01 bản Nhà Vận Chuyển lưu để đối chiếu – nếu cần; 01bản đính 

kèm theo kiện hàng để trả lại Người Gửi); 

• Xác nhận của Người Nhận (Chữ ký); 

 

III- QUY ĐỊNH CHUYỂN HOÀN (Đơn hàng giao không thành công) 

 

1. Đơn hàng được mặc định trả về địa chỉ Lấy Hàng nếu Ecobe/ Người Gửi không có yêu cầu 

nhận hàng Trả tại Bưu Cục Gửi 

2. Số lần Trả hàng: tối đa 03 (ba) lần; 

3. Trong trường hợp đã trả 03 (ba) lần không thành công, Nhà Vận Chuyển gửi thông tin chi 

tiết về Đầu mối liên hệ của Ecobe, Ecobe sẽ phối hợp với các phòng ban để phản hồi hướng 

xử lý trong vòng 02 ngày – chậm nhất 07 ngày; 

4. Tất cả các kiện hàng bị Người Nhận từ chối nhân sau khi xem hàng đều phải có “Biên bản 

từ chối nhận hàng” 

5. Đối với các đơn hàng không còn nguyên vẹn như ban đầu và có khiệu nại từ Người Gửi, 

khi trả hàng, Nhà Vận Chuyển lập Biên Bản Trả Hàng thể hiện ít nhất các thông tin: 

• Mã đơn hàng 

• Tình trạng hộp hàng bên ngoài; 

• Tình trạng hộp nhà sản xuất 

• Tình trạng đóng gói của sản phẩm 

• Tình trạng sản phẩm của kiên hàng (bảo gồm sản phẩn còn nguyên, sản phẩm bị hư hai) 

• Số lượng sản phẩm ((bảo gồm sản phẩn còn nguyên, sản phẩm bị hư hai) 

• Thông tin khác (nếu có liên quan đến Hàng hóa bị hư hại) 



• Xác nhân của Người Gửi (Chữ ký) 

Số lượng: ít nhất 02 bản (01 bản Nhà Vận Chuyển lưu để đối chiếu – nếu cần; 01bản Người 

Gửi giữ để gửi về Ecobe) 

 

IV- QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG (ĐƠN HÀNG THU HỒI) 

 

• Nhà Vận Chuyển nhận yêu cầu Trả hàng qua API thể hiện đầy đủ các thông tin của Người 

Mua (Tên, Địa Chỉ, Số điện thoại) và Sản Phẩm Trả (Tên sản phẩm, Số lượng, tình trạng sản 

phẩm, hình ảnh); 

• Nhà Vận Chuyển đến Người Mua lấy hàng theo “Quy định lấy hàng” có thực hiện Đồng 

Kiểm (Đối chiếu sản phẩm thực tế với thông tin Sản phẩm được Ecobe gửi qua API); 

• Nhà Vận Chuyển gửi ‘biên bản đồng kiểm’ đã lập với người mua về Ecobe qua API hoặc 

Email (Nếu chưa có API); 

• Nhà Vận Chuyển thực hiện Trả hàng về Người Bán theo ‘Quy định chuyển hoàn’ (không 

bao gồm Điều 4). 
 


