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1. Lập yêu cầu vận chuyển 

Người thực hiện: khách hàng/người muốn vận chuyển hàng 

Điều kiện: không có. Vào website của vận chuyển là lập được yêu cầu 

 

 

Điền thông tin yêu cầu, cụ thể: 

- Tỉnh thành, quận huyện: hệ thống gợi ý theo ký tự gõ vào 
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o Giấy tờ: số chứng minh nhân dân/căn cước công dân… tùy theo quy định của Đường 

sắt 

 

 

- Thông tin hàng gửi 

 

o Ph.thức giao nhận: đăng ký giao/nhận hàng hóa theo phương thức nào 

 Nhận hàng tại Nhà – Giao hàng tại Nhà: Lấy hàng tại nhà người gửi và giao 

hàng tận nhà người nhận 

 Nhận hàng tại Nhà – Giao hàng tại Ga: Lấy hàng tại nhà người gửi và người 

nhận ra kho ga nhận hàng 

 Nhận hàng tại Ga – Giao hàng tại Nhà: hàng được đem tới kho ga bởi người 

gửi và cần giao hàng tận nhà người nhận 

 Nhận hàng tại Ga – Giao hàng tại Ga: hàng được đem tới kho ga bởi người gửi 

và người nhận ra kho ga nhận hàng 

 

o Gói vận chuyển: 

 Hàng thường: vận chuyển thông thường, không cần đảm bảo 

 Hàng bảo đảm: vận chuyển đảm bảo, có thể có phí đảm bảo 
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o Tiền thu hộ COD: số tiền mong muốn công ty vận chuyển thu hộ từ người nhận 

hàng hóa 

o Ph.thức th.toán COD (phương thức thanh toán tiền thu hộ): mong muốn nhận được 

tiền COD qua phương thức nào 

 

- Thông tin nhận hóa đơn 

 

o Lấy thông tin (nhận hóa đơn): 

 Người gửi hàng: hệ thống tự động sao chép thông tin đã điền của người gửi hàng 

vào thông tin nhận hóa đơn, riêng MST (mã số thuế), họ tên khách hàng cần điền 

mới [“Họ tên khách hàng” ở thông tin người gửi hàng sẽ được đưa vào “Tên khách 

hàng/công ty” ở thông tin nhận hóa đơn] 

 Người nhận hàng: hệ thống tự động sao chép thông tin đã điền của người nhận 

hàng vào thông tin nhận hóa đơn, riêng MST (mã số thuế), họ tên khách hàng cần 

điền mới [“Họ tên khách hàng” ở thông tin người nhận hàng sẽ được đưa vào “Tên 

khách hàng/công ty” ở thông tin nhận hóa đơn] 

 Không lấy hóa đơn: bỏ qua, không cần điền thông tin tại đây 

 Không có MST: với người nhận hóa đơn không có MST. Người nhận hóa đơn có 

thể là người gửi hàng hoặc người nhận hàng, khi đó lấy thông tin nhanh qua 2 

bước: 

 B1: ở thông tin nhận hóa đơn, chọn “Người gửi hàng” hoặc “Người nhận hàng”, 

tùy theo mong muốn 

 B2: sau đó chọn “Không có MST” 

- Thông tin hàng hóa gửi 
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o Tên: tên gọi của hàng hóa 

o Giấy tờ kèm theo: hóa đơn, chứng từ… nếu có 

o Kích thước: Dài, rộng, cao (theo cm3)  hệ thống tự tính ra thể tích theo m3 

o TT: trọng lượng thực tế của hàng hóa 

o TC: trọng lượng tính cước theo quy định của bên vận chuyển (hiện tại đang để thể 

tích * 300, và có làm tròn theo quy ước) 

 Trong 2 trọng lượng, trọng lượng nào lớn hơn thì sẽ lấy làm tổng trọng lượng – 

căn cứ tính giá cước 

 Vd: tính ra TC =11, TT = 9.5  tổng trọng lượng lấy theo TC = 11 

2. Quản lý bảng giá cước (nhà – nhà) 

Người thực hiện: cán bộ quản lý 

Thời điểm thực hiện: Khi thêm mới, thay đổi, bổ sung, cập nhật thông tin bảng giá cước 

mới/thông tin chi tiết trong bảng giá hiện hành 

Đường dẫn menu: Danh mục  Quản lý bảng giá cước (nhà-nhà) 
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Hệ thống hiển thị màn hình quản lý: 

 

2.1. Thêm bảng giá cước 

Thời điểm thực hiện: Khi ban hành một bảng giá cước mới 
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2.2. Sửa bảng giá cước 

Thời điểm thực hiện: Khi cập nhật thông tin bảng giá cước đang hoạt động 

 

Cập nhật thông tin: 
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Nếu không lưu, nhất nút Hủy lưu thông tin chính 

2.3. Hủy bảng giá cước 

Thời điểm thực hiện: Khi bỏ đi 1 bảng giá cước 

 

 

2.4. Xem thông tin chi tiết bảng giá cước 

Chức năng: có thể xem, sửa thông tin chi tiết của bảng giá cước 
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Hiển thị màn hình chi tiết: 

 

a. Chi tiết giá cước 

Xem thông tin chi tiết giá cước 
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Copy (Sao chép): dành cho 1 bảng giá mới, muốn sao chép bảng giá đã tồn tại trên hệ 

thống 

 

Thêm mới 1 giá ship:  
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Sau khi thêm: 

 

Hệ thống sẽ cảnh báo và không cho lưu nếu dòng mới thêm có  

- giá trị KmMin (quãng đường vận chuyển tối thiểu) hoặc/và KmMax (quãng đường 

vận chuyển tối đa)  

- giá trị KgMin (trọng lượng tối thiểu) hoặc/và KgMax (trọng lượng tối đa)  

giao cắt/trồng lấn với dòng đã có. 
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b. Chi tiết giá ship 

 

Nhấn sửa: 

Copy (Sao chép): dành cho 1 bảng giá ship mới, muốn sao chép bảng giá ship đã tồn tại 

trên hệ thống 
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Sau đó nhấn Lưu để ghi nhận việc copy hoặc Hủy để bỏ qua phần copy đã chọn 

 

Thêm mới 1 giá ship:  

 

Sau khi thêm: 
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Hệ thống sẽ cảnh báo và không cho lưu nếu dòng mới thêm có giá trị KgMin (trọng 

lượng tối thiểu) hoặc/và KgMax (trọng lượng tối đa) giao cắt/trồng lấn với dòng đã có. 

 

 

3. Lập đơn hàng  

Người thực hiện: thủ kho/quản lý kho 

3.1. Từ yêu cầu mà khách hàng đã gửi 

Thời điểm thực hiện: Khi khách hàng đã nhập yêu cầu và yêu cầu chưa chuyển thành 

đơn hàng đã duyệt 

Đường dẫn menu: Thương vụ (nhà – nhà) > Quản lý yêu cầu 
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Nhập thông tin cụ thể tìm kiếm yêu cầu cần lập đơn hàng, hoặc tra cứu theo thời gian 

 

Xem yêu cầu  hoặc tạo đơn hàng  từ yêu cầu. Nếu chọn tạo đơn hàng: hệ 

thống mở màn hình nhập đơn hàng với các thông tin được chuyển từ yêu cầu sang: 

- Thủ kho/người phụ trách có thể cập nhật thông tin nếu cần thiết 
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Và nhấn Lưu và duyệt 

Hệ thống thông báo thành công và đẩy sang màn Phân công giao nhận nếu người gửi 

chọn “Nhận hàng tại nhà” 

 

3.2. Lập đơn hàng độc lập 

Thời điểm thực hiện: Khách hàng đến ga và không thao tác trên internet để tạo yêu cầu 

Đường dẫn menu: Thương vụ (nhà – nhà) > Quản lý yêu cầu 
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Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin đơn hàng, thao tác tương tự lập yêu cầu, lập 

đơn hàng từ yêu cầu 
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Chọn Lưu và duyệt với đơn hàng vừa tạo 

3.3. Sau khi chọn “Lưu và duyệt” đơn hàng 

- Tùy theo phương thức giao nhận mà người gửi đã chọn, hệ thống sẽ hiển thị màn hình và 

thông tin tương ứng để thao tác các bước tiếp theo 

o Nhận hàng tại Nhà – Giao hàng tại Nhà:  

 Hiển thị màn hình Phân công giao nhận 

 Trong “Quản lý đơn hàng đi”, trạng thái đơn hàng là Khởi tạo 

o Nhận hàng tại Nhà – Giao hàng tại Ga:  

 Hiển thị màn hình Phân công giao nhận 

 Trong “Quản lý đơn hàng đi”, trạng thái đơn hàng là Khởi tạo 

o Nhận hàng tại Ga – Giao hàng tại Nhà:  

 Hiển thị màn hình Duyệt đơn hàng 

 Sau khi duyệt, trong “Quản lý đơn hàng đi”, trạng thái đơn hàng là Đã duyệt (đã 

nhận hàng) 

o Nhận hàng tại Ga – Giao hàng tại Ga:  

 Hiển thị màn hình Duyệt đơn hàng 

 Sau khi duyệt, trong “Quản lý đơn hàng đi”, trạng thái đơn hàng là Đã duyệt (đã 

nhận hàng) 

4. Sao chép đơn hàng  

Người thực hiện: thủ kho/quản lý kho  

Khi có nhiều đơn hàng giống nhau (ví dụ: cùng thông tin người gửi, người nhận, lấy hóa 

đơn, cùng mặt hàng…) người dùng có thể tìm đến chi tiết 1 đơn hàng đang có, kéo xuống 

dưới cùng và chọn “Sao chép” để lập đơn hàng mới với các thông tin tương tự đơn hàng 

vừa xem chi tiết 

 

Cập nhật thông tin đơn hàng như phần 2 

5. Duyệt đơn hàng  

Người thực hiện: thủ kho/quản lý kho  



 

VẬN CHUYỂN NHÀ – NHÀ  Trang 20 
 

Thời điểm thực hiện:  

- Khi hàng đã ở kho ga (đơn nhận hàng tại nhà hoặc đơn nhận hàng tại ga) 

Đường dẫn menu: Thương vụ (nhà – nhà) > Quản lý đơn hàng đi 

Tìm đến đơn hàng và ấn biểu tượng duyệt (Đối với đơn hàng có yêu cầu nhận hàng tại 

nhà: bưới này tương đương bước Nhập kho của thủ kho bên Phân công giao nhận) 

 

Kiểm tra thông tin đơn hàng lần cuối cùng, điền thông tin duyệt cho chọn “duyệt”: 

 

Hệ thống thông báo thành công 

 

 

6. Phân công giao nhận 

Người thực hiện: thủ kho/quản lý kho  
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Thời điểm thực hiện:  

- Đối với đơn hàng đi cần nhận hàng tại nhà: Sau khi đã lưu đơn hàng lập nháp 

- Đối với đơn hàng đến cần giao hàng tại nhà: Sau khi hàng đã đến kho ga đến (đã 

duyệt sổ hàng đến) 

Đường dẫn menu: Điều hành (nhà – nhà) > Phân công giao nhận 

 

 

6.1. Phân công lấy hàng tại nhà 

Từ màn Quản lý giao nhận, chọn Lấy hàng 

 

 

Chọn thông tin lấy hàng và shipper đi lấy 
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Lưu ý: 

- Bắt buộc chọn “Kho gửi” ở bước 1 để hệ thống cập nhật danh sách shipper tương 

ứng ở bước 4 

- Nếu giao cùng một shipper lấy nhiều đơn hàng, từ đơn hàng thứ hai (theo thứ tự từ 

trên xuống dưới), không cần chọn lại shipper (hệ thống tự động ghi nhận nhận “nt” 

(như trên) shipper đã chọn ở đơn hàng chọn đầu tiên) 

- Sau khi giao, hoàn toàn có thể điều chỉnh/thay đổi khi shipper chưa xác nhận đồng 

ý đi lấy đơn hàng 

Hệ thống báo lưu thành công  

 

Và cập nhật ở danh sách phân công giao nhận, thông tin được chuyển đến màn hình tìm 

kiếm thực hiện giao nhận của shipper 
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Sau khi shipper xác nhận đồng ý lấy hàng, và mang hàng về kho ga, thủ kho thực hiện 

nhập kho hàng (tương đương bước duyệt đơn hàng) 

 

Hệ thống hiển thị màn hình duyệt đơn hàng chi tiết 

6.2. Phân công trả hàng tại nhà 

Từ màn Quản lý giao nhận, chọn Trả hàng 

 

 

Chọn thông tin trà hàng và shipper đi trả 
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Lưu ý: 

- Bắt buộc chọn “Kho nhận” ở bước 1 để hệ thống cập nhật danh sách shipper tương 

ứng ở bước 4 

- Nếu giao cùng một shipper trả nhiều đơn hàng, từ đơn hàng thứ hai (theo thứ tự từ 

trên xuống dưới), không cần chọn lại shipper (hệ thống tự động ghi nhận “nt” (như 

trên) shipper đã chọn ở đơn hàng chọn đầu tiên) 

- Sau khi giao, hoàn toàn có thể điều chỉnh/thay đổi khi shipper chưa xác nhận đồng 

ý đi trả đơn hàng 

 

Hệ thống báo lưu thành công  

 

Và cập nhật ở danh sách phân công giao nhận, thông tin được chuyển đến màn hình tìm 

kiếm thực hiện giao nhận của shipper 
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6.3. Điều chỉnh/cập nhật phân công giao nhận 

 

Từ màn quản lý phân công giao nhận, tìm đến phân công muốn sửa, nhấn “sửa” 

 

Hệ thống báo thành công, thông tin được chuyển đến màn hình tìm kiếm thực hiện giao 

nhận của shipper 

7. Thực hiện giao nhận 

Người thực hiện: shipper 

Thời điểm thực hiện: Sau khi thủ kho phân công hoặc/và sau khi đồng ý đi lấy/trả hàng 

Đường dẫn:  

- Cách 1: App (ứng dụng) trên điện thoại thông minh 

- Cách 2: Điều hành (nhà – nhà) > Thực hiện giao nhận 
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7.1. Thực hiện giao nhận tại app 

c. Đăng nhập 

Điền thông tin đăng nhập được công ty cung cấp và xem thông tin trên app 
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d. Chọn kho ga mà shipper thực hiện giao/nhận, nhấn Ok 
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e. Tìm kiếm đơn hàng được phân công 

Điền ngày BĐ (bắt đầu), ngày KT (kết 

thúc), loại TN (tác nghiệp: lấy/trả), 

kho ga cần thiết và nhấn Tìm kiếm: 

Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng 

thỏa mãn điều kiện, theo thứ tự mới 

nhất giảm dần 

Shipper: 

- Nhấn nếu xác nhận 

sẽ đi lấy/trả hàng, hoặc 

nhấn  nếu không 

đồng ý đi lấy/trả hàng theo đơn đã 

được phân công 

- Nhấn  để xem chi 

tiết đơn hàng (trước khi quyết định 

có đồng ý đi lấy/trả hàng hay k) 

- Góc phải chuyển từ trạng thái 

 sang trạng 

thái  nếu xác nhận đi 

lấy hàng, hoặc sang 

 nếu không 

đồng ý 
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Với đơn đã đồng ý và đang đi trả 

hàng: 

- Nhấn  nếu khác hàng đã 

nhận hàng 

 

- hoặc nhấn  nếu khách 

hàng không đồng ý nhận hàng, xác 

nhận từ chối nhận hàng 

 

 

- Góc phải chuyển từ trạng thái 

 sang trạng thái 

 sau khi xác nhận trả 

xong/từ chối nhận hàng 
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f. Xem đơn hàng chi tiết và cập nhật một số thông tin hàng hóa giao/nhận 

Sau khi xác nhận đồng ý, khi đi lấy hàng và thấy thông tin thực tế khác với đơn hàng, 

shipper vào xem chi tiết 

Và chọn để  cập nhật/sửa thông tin cho chính xác 

 

Màn hình hiển thị các thông tin có thể chỉnh sửa: trọng lượng thực tế, dài, rộng, cao 

Sau khi điền thông tin cập nhật và nhấn “Kiểm tra thay đổi” hệ thống hiển thị thông tin 

làm hai dòng: 
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1. Dòng 1 (không bôi màu): thông tin ban đầu 

2. Dòng 2 (bôi vàng): thông tin cập nhật 

Shipper kiểm tra, đối chiếu cùng khách hàng, đảm bảo chính xác trước khi nhấn “Lưu 

thay đổi” 

Nếu chọn  (góc trên bên trái màn hình): trở về màn hình chi 

tiết đơn hàng mà không lưu lại thay đổi 
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7.2. Thực hiện giao nhận trên máy tính 

 

a. Giao lấy hàng 

Kiểm tra và tìm đến đơn hàng được giao đi lấy 

 

Nhấn để xác nhận đi trả hoặc nhấn  để xác nhận không đi trả 

Điền các thông tin cần thiết 

 

b. Giao trả hàng 

Kiểm tra và tìm đến đơn hàng được giao đi trả 
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Nhấn để xác nhận đi lấy hoặc nhấn  để xác nhận không đi lấy  cột 

trạng thái được cập nhật tương ứng 

 

Nếu xác nhận đi lấy: 

- Sau đó vì lý do chủ quan/khách quan (giao nhầm, ốm, không thể đi, công ty yêu cầu…) 

shipper có thể chủ động xác nhận lại là không đi lấy, thủ kho sẽ làm tiếp 

các bước phân công lại 

 

 

8. Tra cứu hóa đơn điện tử 

Tương tự như khi tra cứu hành lý, nhập mã tra cứu và mã xác thực theo yêu cầu: 
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Hệ thống hiển thị chi tiết: 
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9. Quản lý sổ hàng đi đến 

Người thực hiện: thủ kho/quản lý kho 

Đường dẫn: 

 

9.1. Quản lý sổ hàng đi 

Thời điểm thực hiện: sau khi đơn hàng đã duyệt, sẵn sàng cho lên tàu 

 

- Điền thông tin cho sổ hàng đi. 
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- Nếu kế hoạch đơn hàng đi theo nhiều tàu/qua nhiều ga, thì điền thông tin ga trung chuyển 

vào [như vậy ở ga trung chuyển thủ kho cần làm sổ hàng đến (ghi nhận hàng đến kho ga) 

và sổ hàng đi (ghi nhận hàng rời kho ga) theo tàu kế hoạch] 

 

- Kiểm tra thông tin sổ hàng đi, khi hàng đã chắc chắn lên tàu, thủ kho xác nhận duyệt sổ 

 

Sau khi sổ hàng đi được duyệt, ga trung chuyển/ga đến có thể xem kế hoạch dự kiến các 

đơn hàng sẽ đến kho ga của mình tại màn hình Quản lý đơn hàng đến. 

9.2. Quản lý sổ hàng đến 

Thời điểm thực hiện: khi đơn hàng đã về đến kho ga 

 

- Điền thông tin cho sổ hàng đến. 
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- Nếu đây là ga trung chuyển, sau đó thủ kho cần làm sổ hàng sổ hàng đi (ghi nhận hàng 

rời kho ga) theo tàu kế hoạch 

 

- Kiểm tra thông tin sổ hàng đến, khi hàng đã chắc chắn vào kho, thủ kho xác nhận duyệt 

 

 

10. Quản lý đơn hàng đi  

Người thực hiện: thủ kho/quản lý kho 

Quản lý, xem danh sách đơn hàng đi từ kho ga mình phụ trách và làm các thao tác nghiệp 

vụ khi cần thiết, đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định 
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11. Quản lý đơn hàng đến 

Người thực hiện: thủ kho/quản lý kho 

Quản lý, xem danh sách đơn hàng đến kho ga mình phụ trách và làm các thao tác nghiệp 

vụ khi cần thiết, đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định 
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12. Quản lý thanh toán 

Người thực hiện: thủ kho/quản lý kho 

Đường dẫn: Thương vụ (nhà – nhà) 

Cách 1: vào đơn hàng cụ thể trong Quản lý đơn hàng đi/đến 

Cách 2: vào đơn hàng cụ thể có biểu tượng $ nổi lên (chứ không mờ) trong Quản lý thanh 

toán 

 

Khi vào chi tiết đơn hàng để thanh toán (cách 1), chọn “Thanh toán” 

 

Và thao tác như dưới đây 

Hoặc khi vào trực tiếp thanh toán (cách 2), điền thông tin và nhấn xác nhận “Thanh toán” 
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Hệ thống báo thành công 

 

Và hiển thị thông tin thanh toán trong đơn hàng: 

 

Lưu ý: riêng với tiền thu hộ COD, không thể điền thanh toán khi hàng chưa về ga nhận 

(chưa duyệt sổ hàng đến), nếu không điền tiền thu hộ COD = 0, hệ thống sẽ cảnh báo và 

không cho thanh toán 
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13. Quản lý phụ phí 

Người thực hiện: thủ kho/quản lý kho 

 

 

13.1. Thu bổ sung 

Thời điểm: khi phát sinh khoản thay đổi cho đơn hàng 
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13.2. Lập điều chỉnh giảm 

Thời điểm: khi phát sinh khoản thay đổi cho đơn hàng hoặc cho phụ phí của đơn hàng 

(tùy loại theo quy định)  

 

Hệ thống hiển thị màn hình nhập liệu: 
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Chọn mã phụ phí gốc để thực hiện điều chỉnh giảm: 

 

Điền các thông tin cần thiết 
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Và nhấn “Lập chi phí và duyệt”, hệ thống hiển thị thông báo: 

 

 để tiến hành bước tiếp: 

 

Xác nhận thông tin thanh toán và nhấn “Duyệt” 


