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SỔ TAY GIAO NHẬN
A.NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG
1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬN ĐƠN:
1.1. Nội dung vận đơn:
- Thông tin về nội dung trên vâ
̣ n đơn không được phép viết tắt và các
liên của bô
̣ vâ
̣ n đơn phải trùng khớp nhau về thông tin từ liên 1 đến
tất cả các liên
- Một bộ vận đơn gồm 4 liên:
+ Liên trắng: lưu tại chi nhánh phát sinh hàng gửi.
+ Liên hồng: lưu tại chi nhánh trả hàng.
+ Liên xanh: giao cho người nhận hàng.
+ Liên vàng: giao cho người gửi hàng.
- Nội dung vận đơn gồm các mục sau:
+ Mục 1 và 2: thông tin người gửi và nhận hàng.
+ Mục 3: Loại hình dịch vụ.
+ Mục 4: Chủng loại hàng hóa.
+ Mục 5: Nội dung hàng hóa.
+ Mục 6: Thông tin hàng hóa.
+ Mục 7: Tiền cước và hình thức thanh toán.
+ Mục 8: Ngày giờ gửi/ nhận hàng thông tin nhân viên nhận, trả
hàng và đánh giá chất lượng dịch vụ.
1.2. Diễn giải:
a. Mục 1 và 2 - Thông tin người gửi và người nhận

Hình 2: Mục 1 và 2 – Thông tin người gửi và người nhận

-

-

-

NGƯỜI GỬI hoặc NGƯỜI NHẬN: NV BẮT BUỘC điền đầy đủ các
nội dung sau:
+ Họ tên người gửi và người nhận (Tên cá nhân hoặc công ty)
+ Phòng bộ phận công tác, tên công ty gửi hoặc nhận. (nếu có)
ĐỊA CHỈ: NV BẮT BUỘC ghi chi tiết những nội dung sau:
+ Số nhà
+ Đường phố, xóm/thôn/cụm/tổ dân phố - cấp tổ/cụm/thôn.
+ Xã/ phường/ thị trấn- cấp xã.
QUẬN/HUYỆN: NV P
 HẢI điền Quận/Huyện/Thị xã/TP trực thuộc
tỉnh.
TỈNH/THÀNH PHỐ: NV PHẢI điền Tỉnh/ TP trực thuộc TW.
TEL: NV P
 HẢI điền số điện thoại cố định hoặc số di động, (ghi cả
mã vùng nếu là điện thoại cố định).
b. Mục 3: Loại hình dịch vụ

Hình 3: Mục 3: Loại hình dịch vụ
Tùy theo nhu cầu của khách hàng, khách hàng hoặc NV của Nhất Tín
Logistics tích chọn vào loại dịch vụ mà khách hàng lựa chọn.
❖ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHỌN SAI HOẶC THAY ĐỔI LOẠI HÌNH
DỊCH VỤ ĐÃ CHỌN:
- Gạch bỏ dịch vụ đã chọn.
- Chọn lại dịch vụ mới.
- Khoanh tròn vào dịch vụ mới được chọn.

c. Mục 4: Chủng loại hàng hóa

Hình 4: Mục 4: Chủng loại hàng hóa
Căn cứ vào nội dung hàng hóa, khách hàng hoặc NV của Nhất Tín
Logistics tích chọn như sau:
- Nếu là Hàng hóa: Chọn ô HÀNG HÓA
- Nếu là Chứng từ, HĐ, tài liệu, giấy tờ các loại: Chọn ô TÀI LIỆU
- Nếu gửi Hàng hóa kèm theo chứng từ, HĐ: Chọn cả 2 ô HÀNG
HÓA và T
 ÀI LIỆU.
5: Nội dung hàng hóa:
d. Mục
Mục 5: Chủng
Hình 5:
loại hàng
hóa
- NỘI
DUNG HÀNG HÓA:
NV PHẢI
dung
như sau:
+ Nếu là

ghi đầy đủ các nội
trong ô này cụ thể
hàng

hóa

thông

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 P
 HẢI ghi chi tiết: tên hàng hóa, số
lượng (chiếc, cái), model, số Imei, số Seri của máy trên vỏ từng
thùng/kiê
̣ n hàng.
+ 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 NV 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, NV PHẢI ghi rõ loại chứng từ
cần hoàn trả vào dòng cuối cùng ở mục “Nội dung hàng hóa”.
TIỀN THU HỘ: ô này được sử dụng khi khách hàng có nhu cầu sử
dụng dịch vụ Thu hộ của Nhất Tín Logistics. Lúc này NV PHẢI ghi
rõ: S
 Ố TIỀN khách hàng yêu cầu Nhất Tín Logistics THU HỘ, và
ghi rõ đơn vị tiền tệ.
THU HỒI CHỨNG TỪ: NV lập VĐ mới khi CHUYỂN HOÀN CHỨNG
TỪ về cho khách hàng, PHẢI tích chọn vào ô THU HỒI CHỨNG TỪ,
ghi rõ chuyển hoàn chứng từ cho SVD nào vào ô NỘI DUNG HÀNG
HÓA.
PHÁT KHÔNG ĐƯỢC: ô này được sử dụng trong trường hợp hàng
không phát được vì bất cứ lý do gì, NV sẽ chọn:
+ CHUYỂN HOÀN: Nếu khách hàng yêu cầu và đồng ý thanh
toán cước chuyển hoàn cho Nhất Tín Logistics.
+ CHUYỂN TIẾP: Nếu khách hàng yêu cầu và đồng ý thanh toán
cước chuyển tiếp qua địa chỉ trả hàng mới không giống như
thông tin trên VĐ bàn đầu của Nhất Tín Logistics.
Các bước xử lý hàng hóa CHUYỂN TIẾP:
Tiếp nhận thông tin yêu cầu thay đổi địa chỉ trả hàng từ khách
hàng.
Thông báo cước mới phát sinh cho dịch vụ chuyển tiếp (nếu có) cho
khách hàng.
Xác nhận thông tin chuyển tiếp sau khi khách hàng đồng ý thanh
toán cước chuyển tiếp phát sinh (nếu có) bằng điện thoại, email,
fax, tin nhắn v.v…
Ghi nhận yêu cầu vào sổ nội bộ của Nhất Tín Logistics.
Kẹp phiếu xử lý hàng hóa theo mẫu đã ban hành vào VĐ. Ghi rõ
địa chỉ mới, lần xử lý lên Phiếu xử lý hàng hóa.
Chuyển hàng về KHO để chuyển tiếp qua địa chỉ mới.
KHO sẽ căn cứ thông tin trên Phiếu xử lý hành hóa để chuyển tiếp
qua địa chỉ mới.

-

Lưu ý: N
 hất Tín Logistics sẽ chỉ đồng ý xác nhận việc thay

-

đổi địa chỉ trả hàng không quá 3 (ba) lần/VĐ.
Các bước xử lý hàng hóa CHUYỂN HOÀN:
Tiếp nhận thông tin yêu cầu Chuyển trả hàng về cho Người gửi.
Thông báo cước mới phát sinh của dịch vụ chuyển hoàn đến khách
hàng yêu cầu chuyển hoàn.
Xác nhận thông tin chuyển hoàn sau khi khách hàng đồng ý thanh

-

toán cước chuyển hoàn phát sinh (nếu có) bằng điện thoại, email,
fax, tin nhắn v.v…
Ghi nhận yêu cầu vào sổ nội bộ của Nhất Tín Logistics.
Chọn vào ô CHUYỂN HOÀN trên VĐ phát hàng không thành công và

❖
-

-

-

-

có yêu cầu chuyển hoàn (được hiểu là VĐ1). Lập VĐ mới để chuyển
hoàn hàng hóa về cho người gửi (được hiểu là VĐ2). Ghi số VĐ2
vào ô NỘI DUNG HÀNG HÓA trên VĐ1.
VĐ mới được lập hay còn gọi là VĐ2 p
 hải ghi rõ những nội dung
sau:
+ Thông tin người gửi, người nhận.
+ Nội dung hàng hóa: ghi rõ: “Chuyển hoàn hàng cho
SVĐ1………..” (SVD1 đ
 ược hiểu là SVD của VĐ1). Số lượng
hàng hóa chuyển hoàn về
+ Cách ghi cước phí chuyển hoàn:
• Nếu VĐ1 có HTTT là “Đã TT”, “NGTTN” thì cước của VĐ2 lúc
này chỉ tính cước phí chuyển hoàn hàng về cho người gửi.
• Nếu VĐ1 có HTTT là “NNTTN” thì cước của VĐ2 s
 ẽ bằng
cước vận chuyển đi của VĐ1 + cước phí chuyển hoàn hàng
về cho người gửi.
• TUYỆT ĐỐI KHÔNG ghi số tiền THU HỘ của VĐ1 lên VĐ2.
(nếu có).
+ Cách ghi Hình thức thanh toán trên VĐ2:
• HTTT của VĐ2 căn cứ trên yêu cầu và xác nhận thanh toán
cước chuyển hoàn của người gửi hoặc người nhận.
Kẹp phiếu xử lý hàng hóa theo mẫu đã ban hành vào VĐ2. C
 huyển
hoàn theo yêu cầu “Người gửi” h
 oặc “Người nhận”, lần xử lý,
lý do chuyển hoàn lên PHIẾU XỬ LÝ HÀNG HÓA.
Chuyển hàng về KHO để chuyển hoàn hàng hóa về cho người gửi.

-

KHO sẽ khai thác hàng hóa theo yêu cầu ghi trên P
 HIẾU XỬ LÝ
HÀNG HÓA.
e. Mục 6: Thông tin hàng hóa

-

-

Hình 6: Mục 6: Thông tin hàng hóa
SỐ KIỆN: NV phải ghi rõ số kiện, số chứng từ. Quy định cách ghi:
n kiện hàng: nK; n bộ chứng từ: nD; nếu có chứng từ kèm theo
hàng: nK + nD. (Trong đó n được hiểu là số lượng kiện hàng và số
bộ chứng từ kèm theo hàng).
TRỌNG LƯỢNG THỰC: NV phải ghi Trọng lượng thực tế CÂN đ
 ược
của kiện hàng hoặc bộ chứng từ.
TRỌNG LƯỢNG QUY ĐỔI: NV phải ghi Trọng lượng thể tích thực
tế ĐO ( Chiều dài x chiều rộng x chiều cao) của kiện hàng. Trong
trường hợp VĐ của Nhất Tín Logistics không đủ chỗ để ghi hết kích
thước hàng hóa thì NV PHẢI lập bảng kê chi tiết kèm theo VĐ, bảng
kê lập thành 02(hai) bản, 01(một) bản kèm theo VD trắng để nhập
liệu thông tin lên hệ thống, 01(một) bản kèm theo VD hồng.
❖ Công thức tính Trọng lượng quy đổi:
+ Dịch vụ CPN, Hỏa tốc:

+ Dịch vụ chuyển phát tiết kiệm và 48h/MES:

❖

❖

Dịch vụ vận chuyển đường bộ:

Quy định cách ghi trọng lượng là kích thước:

+ Đơn vị tính trọng lượng BẮT BUỘC là KG (Kilogram). Đối với
những kiện hàng nhỏ có trọng lượng được tính bằng gr
(Gram) thì NV BUỘC phải quy đổi ra kg theo quy định: 1kg
= 1.000g. VD: 50g = 0,05kg, 100g = 0,1kg, 500g = 0,5kg.
+ Đơn vị đo kích thước là CM (Centimet).
+ Dấu chấm (.) dùng cho hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn,
triệu. VD: 1.200 kg.
+ Dấu phảy (,) dùng cho hàng thập phân. VD: 1.200,7 kg.
❖ Các yêu cầu:
- Đối với hàng hóa cồng kềnh, thể tích lớn NV khi nhận hàng PHẢI 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).
- Trường hợp hàng nặng khách hàng đồng ý đưa hàng về kho Nhất
Tín cân, đo thì NV cần có xác nhận của khách hàng trên VĐ: “Khách
hàng đồng ý Nhất Tín Logistics cân hàng tại kho”.
- Trường hợp lập VĐ TỔNG và VĐ chi tiết: thì SVĐ TỔNG được ghi ở
dòng cuối cùng trong ô “Kích thước” trên từng VĐ chi tiết.
❖ Các trường hợp đặc biệt:
Trường hợp thuê xe nguyên chuyến. VĐ được lập với các yêu cầu nội
dung như sau:
+ SỐ KIỆN: ghi rõ SỐLƯỢNG XE thuê.
+ TRỌNG LƯỢNG: ghi rõ TẢI TRỌNG của xe.
+ KÍCH THƯỚC: ghi rõ BIỂN SỐ xe.
+ Trường hợp khách hàng thuê nhiều loại xe khác nhau, với tính
chất hàng hóa khác nhau mà khó lập trên cùng vận đơn thì yêu
cầu tách vận đơn, mỗi xe vận chuyển được lập vận đơn riêng.

-

GIÁ TRỊ HÀNG HÓA: áp dụng đối với trường hợp hàng hóa có yêu
cầu dịch vụ bảo hiểm thì NV PHẢI ghi rõ giá trị hàng được bảo
hiểm và đơn vị tiền tệ vào đằng sau số tiền. VD: 20.000.000 VNĐ.
f. Mục 7: Tiền cước và hình thức thanh toán:

Hình 7: Mục 7: Tiền cước và hình thức thanh toán
CƯỚC CHÍNH: là cước vận chuyển được tính căn cứ theo bảng giá
công ty ban hành cho từng tỉnh, giá cước GHI trên vận đơn là giá
đã bao gồm phụ phí xăng dầu và thuế VAT.
− Các loại phí gồm có:
+ Phí ngoại thành xa: địa chỉ phát hàng không thuộc khu vực
trung tâm tỉnh, thành phố. (Căn cứ theo bảng Vùng trả hàng
của Nhất Tín Logistics)
+P
 hí nâng/hạ: hàng nguyên khối từ 200kg trở lên.
+ Phí bảo hiểm: khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ bảo hiểm
hàng hóa thì NV tính phí bảo hiểm và khi đó đồng thời phải khai
báo giá trị hàng hóa vào ô “Giá trị hàng hóa”. Phí bảo hiểm
được tính như sau:
• Trị giá hàng hoá ≤ 50.000.000 vnd (năm mươi triệu), phí
bảo hiểm là 150.000 VNĐ.
-

•

Trị giá hàng hoá > 50.000.000 vnd (năm mươi triệu), phí

bảo hiểm là 0.3% giá trị hàng hóa cần bảo hiểm.
+ Phí kiểm đếm hàng hóa: kiểm đếm chi tiết số lượng sản
phẩm hoặc kiểm đếm thùng.
+ Phí COD: phí thu hộ, căn cứ vào số tiền thu hộ.
+ Phí đóng gói: phí đóng kiện gỗ, thùng carton, thùng xốp v.v…
đối với hàng có nguy cơ bị tác động gây hư hại trong quá trình
vận chuyển.
❖ Các lưu ý:
- Tiền cước và phí phải được ghi vào đúng dòng quy định. Trường
hợp thu phí không theo tên loại phí đã được liệt kê sẵn trên VĐ
thì được ghi loại phí và cước phí phát sinh vào dòng còn trống.
- Các loại phí này được thu căn cứ vào bảng giá cước và phí dịch
vụ mà Nhất Tín Logistics ban hành.
- TỔNG: là tổng tiền cước và phí khách hàng phải thanh toán.
- Hình thức thanh toán: Có 4 hình thức thanh toán, nhân viên bắt
buộc phải ghi rõ hình thức Thanh toán với nội dung
+N
 gười gửi thanh toán:
• Đã thanh toán hoặc Người gửi thanh toán ngay: đã thu
cước và phí của người gửi tại thời điểm nhận hàng.
• Người gửi thanh toán sau: áp dụng đối với người gửi có
ký hợp đồng trả sau với Nhất Tín Logistics. NV phải ghi MÃ
của khách hàng thanh toán sau vào ô “MÃ KHÁCH HÀNG”
của Mục 1.
+N
 gười nhận thanh toán:
• Người nhận thanh toán: thu cước và phí của người nhận
tại thời điểm phát hàng. Áp dụng đối với Vùng trả hàng theo
cam kết của Nhất Tín Logistics. Những địa chỉ trả hàng n
 ằm
ngoài khu vực Nhất Tín Logistics có thể phục vụ NV TUYỆT
ĐỐI KHÔNG chọn hình thức thanh toán này.
• Người nhận thanh toán sau: áp dụng đối với người nhận
có ký hợp đồng trả sau với Nhất Tín Logistics. NV phải ghi
“Người nhận thanh toán SAU” và MÃ của khách hàng thanh
toán sau vào ô “MÃ KHÁCH HÀNG” của Mục 2.

❖

❖

❖
❖

❖

Lưu ý:
• Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn: NV PHẢI thu tiền cước, phí
và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin xuất hóa đơn theo
mẫu của Nhất Tín Logistics (lập 2 bản, 1 bản khách hàng giữ, 1
bản mang về chuyển phòng kế toán). NV không nên tự ý khai
báo thông tin xuất hóa của khách hàng đơn để tránh nhầm lẫn,
sai sót.
NV BẮT BUỘC p
 hải tính và ghi tiền cước và phí lên VĐ: Áp dụng
với các HTTT sau:
+ Người gửi thanh toán ngay hay Đã thanh toán.
+ Người nhận thanh toán.
NV LUÔN LUÔN phải ghi rõ các khoản phí phát sinh lên VĐ: Áp
dụng với tất cả các HTTT.
NV trả hàng PHẢI: tính giá cước và phí vận chuyển theo bảng giá
công bố, thu tiền của người nhận và ghi bổ sung số tiền cước, phí
đã thu lên VĐ hồng: Áp dụng với HTTT N
 gười nhận thanh toán
NGAY nhưng không thể hiện số tiền cước trên VĐ hồng của Nhất
Tín Logistics.
NV TUYỆT ĐỐI KHÔNG đ
 ược ghi tiền cước chính lên VĐ: Áp dụng
với HTTT N
 gười nhận thanh toán sau, có mã khách hàng và bảng
giá đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của Nhất Tín Logistics.

g. Mục 8: Ngày giờ gửi/ nhận hàng thông tin nhân viên
nhận, trả hàng và đánh giá chất lượng dịch vụ:

Hình 8: Mục 8: Ngày giờ gửi/ nhận hàng thông tin nhân viên nhận,
trả hàng và đánh giá chất lượng dịch vụ
- NV nhận/ trả hàng PHẢI ghi rõ MÃ NV của mình khi nhận/trả hàng.
- NV nhận/ trả hàng PHẢI tư vấn khách hàng đánh dấu vào ô chất
lượng dịch vụ.
h. Cách xử lý khi nhận hàng hóa đặc biệt:
Hàng hóa giá trị cao: (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…) NV khi nhận hàng phải thực hiện các bước sau:
- Hàng KHÔNG KIỂM ĐẾM chi tiết: NV 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 NV phải ghi rõ số Imei, số Serial và model của máy, “Hàng
còn nguyên niêm phong, “Nhất Tín Logistics không kiểm tra nội
dung hàng hóa bên trong” vào ô “Nội dung hàng hóa”.
- Hàng CÓ KIỂM ĐẾM chi tiết: NV nhận/trả hàng PHẢI đồng kiểm
đếm chi tiết sản phẩm bên trong CÙNG khách hàng (người nhận và
người gửi); ghi rõ số lượng hàng hóa đã được kiểm đếm cùng khách
hàng vào ô “Nội dung hàng hóa”; sau khi kiểm đếm NV PHẢI
NIÊM PHONG chữ thập bằng băng keo của Nhất Tín Logistics, hoặc
tem Niêm phong của khách hàng.
- NV TUYỆT ĐỐI KHÔNG dán băng keo đè lên niêm phong của nhà
sản xuất, KHÔNG dán băng keo trực tiếp lên thùng máy tính xách
tay, hộp điện thoại và các loại thùng hàng của Nhà sản xuất khác.
- Đối với hàng hóa của khách hàng DỰ ÁN đã có Quy trình như
Thegioididong, FPT Shop hay DHL (dự án Samsung, Sony) thì phải
thực hiện theo đúng như hướng dẫn và quy định ban hành.
2. LẬP VÀ NỘP BÁO CÁO GIAO NHẬN:
2.1. Yêu cầu chung:
- Tất cả các NV khi thực hiện nghiệp vụ nhận/trả hàng đều phải lập
báo cáo giao nhận theo mẫu của công ty (Được gọi là B
 ảng năng
suất nhân viên).
- Báo cáo giao nhận PHẢI được lập một cách trung thực, rõ ràng, đầy
đủ, đúng thời gian quy định.
- Có 2 loại báo cáo:
+ Báo cáo nhận hàng: dùng để báo cáo số lượng VĐ nhận hàng
phát sinh; báo cáo số tiền thu được (bao gồm: tiền cước, phí)
của người gửi trong ngày làm việc.
+ Báo cáo trả hàng: dùng để báo cáo số lượng VĐ trả hàng phát
sinh; báo cáo số tiền thu được (bao gồm: tiền cước, phí và tiền
thu hộ) của người nhân trong ngày làm việc.
- Báo cáo PHẢI được lập hàng ngày.
- Báo cáo PHẢI được nộp kèm VĐ nhận/trả hàng, tiền cước, phí, tiền

-

thu hộ (nếu có) mà NV đã thu của khách hàng. Số lượng VĐ, số VĐ,
số tiền nộp phải khớp với Báo cáo giao nhận đã được lập.
Quy định về thời gian nộp báo cáo như sau:

+ NV PHẢI nộp Báo cáo, VĐ, tiền về cho quản lý trực tiếp ngay
trong ngày làm việc và không muộn hơn 9h sáng của ngày làm
việc tiếp theo.
+ NV Lễ tân, Điều độ, quản lý bộ phận PHẢI kiểm tra báo cáo, VĐ,
tiền của NV và lập báo cáo, nộp tiền cùng VĐ đã thu trong ngày
về cho bộ phận Kế toán trước 17h hàng ngày.
2.2. Chế tài nộp muộn báo cáo, tiền cước, tiền thu hộ:
- Nộp muộn báo cáo giao nhận bị xử phạt 20.000đ/1 ngày nộp muộn.
- Nộp muộn VĐ nhận/trả hàng:
+ Đối với VĐ không liên quan đến tiền: bị PHẠT 10.000đ/vận đơn/
ngày nộp muộn.
+ Đối với VĐ liên quan đến tiền: bị PHẠT bằng đúng số tiền trên
VĐ.

Hình 9: Bảng năng suất nhân viên nhận hàng

Hình 10: Bảng năng suất nhân viên trả hàng

3. QUY ĐỊNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA:
3.1. Quy định chung khi nhận hàng:
- NV TUYỆT ĐỐI KHÔNG được phép nhận các loại hàng quốc cấm.
- NV PHẢI tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ khác đối với những loại
hàng cấm vận chuyển qua đường hàng không.
- NV 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.
NV PHẢI ghi số VĐ nhận hàng lên bì thư, thùng hàng để tránh thất
lạc hàng. Đánh số thứ tự thùng đối với lô hàng có từ 2 kiện trở lên.
NV PHẢI đảm bảo CÂN trọng lượng hàng hóa đầy đủ 100% các đơn
hàng đã nhận.
NV NÊN ghi trọng lượng từng kiện hàng đối với hàng giá trị cao,
hàng kiểm đếm, hàng dễ thất lạc (quần áo, giầy dép…). CS sẽ căn
cứ theo trọng lượng trên VĐ và trọng lượng trên kiện hàng để tìm
kiếm và quy trách nhiệm trong trường hợp có sự cố xảy ra.
NV PHẢI đảm bảo ĐO kích thước hàng hóa đối với toàn bộ đơn hàng
cồng kềnh; tính trọng lượng quy đổi. So sánh giữa trọng lượng quy
đổi và trọng lượng thực tế, trọng lượng nào lớn hơn sẽ được dùng
để tính cước. Các Lưu ý đối với hàng hóa quy đổi:
+ Phải đo: Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao của từng kiện hàng.
(Đơn vị tính là cm).
+ Đối với kiện hàng có hình thù phức tạp: Đo theo chiều dài nhất
của các cạnh tương ứng.
+ PHẢI ghi rõ kích thước 3 chiều của từng kiện hàng lên VĐ.
+ Trường hợp đơn hàng có kiện cồng kềnh và có kiện nặng NV
PHẢI:
❖ CÂN trọng lượng toàn bộ lô hàng và ĐO kích thước của từng
kiện, tính trọng lượng quy đổi theo công thức. Sau đó mới so
sánh và lấy trọng lượng lớn hơn để tính cước.

❖

TUYỆT ĐỐI KHÔNG được tính trọng lượng bằng cách quy

đổi kiện hàng cồng kềnh và cân thực tế kiện hàng nặng.
3.1.1. Xử lý nhận Hàng bay qua hàng không:
- NV TUYỆT ĐỐI KHÔNG n
 hận các loại hàng hóa nguy hiểm (xem
phụ lục Danh mục hàng hóa cấm vận chuyển qua đường hàng
không).
- Kích thước 3 chiều tương ứng (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
không được vượt quá kích thước quy định của hãng hàng không
là: 03m (3000cm) x 1.5 m (1500 cm) x 2.0m (2000 cm).
- Hàng cồng kềnh vận chuyển qua hàng không cần phải có xác nhận
từ bộ phận khai thác hàng không của Nhất Tín Logistics về tải và
cước thì mới được nhận hàng của khách.
3.1.2. Xử lý nhận Hàng thực phẩm, hàng tươi sống:
- NV PHẢI áp dụng giá của dịch vụ HỎA TỐC.
- NV BẮT BUỘC PHẢI kiểm tra và yêu cầu khách hàng cung cấp “Giấy
chứng nhận kiểm dịch” do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
cấp và đang trong thời gian còn hiệu lực và gửi kèm theo hàng.
- NV PHẢI thu Phí kiểm dịch (đóng dấu kiểm dịch tại sân bay).
- NV PHẢI tư vấn khách hàng đóng thùng xốp, đảm bảo nhiệt độ
đúng tiêu chuẩn trong suốt quá trình vận chuyển. TUYỆT ĐỐI
KHÔNG bảo quản bằng đá khô.
- NV khi nhận hàng nếu có thắc mắc PHẢI liên hệ về bộ phận khai
thác hàng không của Nhất Tín Logistics để tư vấn khách hàng đúng
trước khi quyết định nhận hàng.
3.1.3. Xử lý nhận Hàng giá trị cao:
- Nhóm hàng giá trị bao gồm: điện thoại, máy tính xách tay, sim, thẻ
điện thoại, linh kiện điện tử, hàng thời trang cao cấp...
- NV PHẢI đồng kiểm tra số lượng, chi tiết, chủng loại hàng hóavà ghi
đầy đủ thông tin đơn hàng lên VĐ của Nhất Tín Logistics.
- NV PHẢI tư vấn khách hàng khai báo trung thực giá trị hàng
hóa trên VĐ tại ô “Giá trị hàng hóa”. NV căn cứ vào giá trị hàng
khách khai báo để tính giá cước vận chuyển dành riêng cho hàng
giá trị cao (Cước vận chuyển đã bao gồm phí bảo hiểm cho hàng
giá trị cao).
-

❖
-

-

Lưu ý:
Đối với các mặt hàng có số lượng nhiều, hàng lớn như: máy tính
xách tay, điện thoại, các linh kiện điện tử, NV nhận hàng PHẢI lưu
ý như sau:
● TUYỆT ĐỐI KHÔNG được dán băng keo trực tiếp lên bao bì của
sản phẩm, hay thùng của nhà sản xuất.
● TUYỆT ĐỐI KHÔNG ghi số VĐ trực tiếp lên thùng của nhà dản
xuất hay bao bì của sản phẩm.
● NV được phép dán băng keo, ghi SVD sau khi quấn 1 lớp bảo vệ
bên ngoài thùng hàng hoặc bao bì sản phẩm (NV có thể sử dụng
bao nylon, bao dứa hoặc thùng carton để đóng gói lại hàng
hóa).
Đối với hàng số lượng ít, hàng nhỏ như sim thẻ điện thoại và phụ
kiện:
● NV PHẢI kiểm đếm chính xác số lượng, chủng loại của từng sản

phẩm.
NV PHẢI bỏ sản phẩm đã kiểm đếm vào phong bì hoặc túi đặc
chủng của Nhất Tín Logistics, dán băng keo niêm phong hoặc
dán ép, hàn nhiệt miệng túi đặc chủng và ký giáp lai lên miệng
phong bì hoặc túi đặc chủng.
● NV PHẢI đánh số VĐ lên phong bì hoặc túi đặc chủng đồng thời
ghi số túi đặc chủng lên VĐ nhận hàng.
3.1.4. Xử lý nhận Hàng hoá chất, chất lỏng cho vận
chuyển đường bộ:
- NV PHẢI yêu cầu khách hàng đóng gỗ hoặc sử dụng dịch vụ đóng
gỗ của Nhất Tín Logistics để tránh đổ vỡ hàng hóa trong quá trình
vận chuyển làm ảnh hưởng đến những hàng khác được vận chuyển
cùng trên xe.
- NV PHẢI thu thêm phí 20%/tổng cước vận chuyển, phí này được
hiểu là phí xử lý hàng hoá là chất lỏng, hoá chất, không phải phí
bảo hiểm hay phí đóng gói.
3.1.5. Xử lý nhận Hàng nguyên niêm phong:
- NV PHẢI Yêu cầu khách hàng cho kiểm tra nội dung hàng hóa trước
●

-

khi khách hàng niêm phong.
NV PHẢI ghi rõ trọng lượng thực tế của từng kiện hàng lên VĐ.

3.1.6. Xử lý nhận Hàng kiểm đếm:
- NV PHẢI kiểm đếm chi tiết, đầy đủ, chính xác, cẩn thận.
- NV PHẢI đồng kiểm với khách hàng và ghi rõ số lượng của từng mặt
hàng riêng biệt lên VĐ.
− NV NÊN để hàng theo từng chủng loại đã phân biệt nhằm tạo thuận
lợi cho việc kiểm đếm khi trả hàng.
− NV PHẢI tính và ghi phí kiểm đếm lên VĐ.
3.1.7. Xử lý nhận Hàng dễ vỡ:
− NV PHẢI tư vấn khách hàng đóng kiện đảm bảo an toàn cho hàng
hóa trong quá trình vận chuyển.
− NV PHẢI cộng thêm thời gian đóng kiện gỗ vào thời gian toàn trình
trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ đóng kiện của Nhất
Tín Logistics.
− NV PHẢI ghi rõ lên VĐ: “Khách hàng từ chối đóng kiện, Công ty
Nhất Tín không chịu trách nhiệm nếu hàng bể vỡ” trong trường hợp
khách hàng từ chối đóng kiện gỗ cho hàng hóa.
3.1.8. Xử lý nhận Hàng lập vận đơn tổng:
Vận đơn tổng, vận đơn lẻ phải được viết theo đúng quy định lập vận
đơn hàng nhận, ngoài ra NV cần lưu ý các nguyên tắc sau:
- Nếu tính tiền trên VĐ tổng, thì tiền trên VĐ tổng tiền phải bằng
tổng tiền của các VĐ lẻ. Tại ô địa chỉ người nhận ghi rõ số lượng VĐ
lẻ kèm theo.
- Trường hợp tính tiền trên VĐ lẻ, tại dòng cước chính của vận đơn
tổng ghi rõ “Tiền cước tính tại VĐ lẻ”.
- Trên từng VĐ lẻ phải đánh số VĐ tổng tại dòng cuối cùng của ô
“Kích thước”.
- Số lượng VĐ lẻ tối thiểu là 10 thì mới được lập VĐ tổng.
3.2. Quy định chung khi trả hàng:
- NV PHẢI đọc kỹ thông tin ghi trên vận đơn, kiểm tra yêu cầu trả
hàng như: thời gian trả hàng, chuyển hoàn chứng từ, thu hộ, liên
hệ người nhận trước khi giao v.v…
- NV PHẢI thu tiền ĐÚNG như số tiền trên VĐ (Áp dụng đối với VĐ
có: thu hộ và Người nhận thanh toán cước) ngay khi phát hàng.
- NV PHẢI yêu cầu khách hàng ký nhận (GHI RÕ: ngày, giờ nhận
hàng, họ và tên) lên VĐ.

-

NV PHẢI tư vấn khách hàng khi đến nhận hàng tại văn phòng Nhất

Tín Logistics phải cung cấp CMND, thông tin trên CMND phải trùng
khớp thông tin người nhâ
̣ n đã ghi trên VĐ.
- NV PHẢI tư vấn khách hàng khi đến nhận hộ tại văn phòng Nhất Tín
Logistics phải cung cấp CMND của người nhận hộ và giấy ủy quyền
nhận hộ được xác nhâ
̣ n bởi người nhâ
̣ n trên VĐ, trên giấy Ủy quyền
phải ghi rõ số CMND của cả người ủy quyền và người được
ủy quyền.
- NV PHẢI yêu cầu khách hàng khi đến nhận hàng tại văn phòng
cung cấp số điện thoại của người nhận, SĐT phải trùng khớp với
thông tin ghi trên VĐ Nhất Tín Logistics thì NV mới tiến hành giao
hàng.
- NV tại văn phòng Nhất Tín Logistics khi giao hàng cho khách PHẢI
ghi đầy đủ số CMND, nơi cấp, ngày cấp lên VĐ.
3.2.1. Xử lý trả hàng có tiền thu hộ:
- NV chỉ được cho khách kiểm tra nội dung hàng hóa khi có sự đồng ý
-

của người gửi.
NV PHẢI thu ĐÚNG, ĐỦ số tiền thu hộ được ghi trên VĐ trước khi
cho khách nhận hàng hoặc kiểm tra nội dung hàng hóa.
NV PHẢI lập Báo cáo năng suất trả hàng, nộp tiền và VĐ về cho

điều độ (tại BC, VP, CN) hoặc bộ phận chuyển tiền của Nhất Tín
Logistics.
3.2.2. Xử lý trả hàng có chứng từ chuyển hoàn:
- NV PHẢI yêu cầu khách ký nhận trên chứng từ kèm theo hàng (biên
bản giao hàng, phiếu xuất kho ) nếu có yêu cầu của người gửi.
- NV PHẢI chuyển hoàn chứng từ về cho người gửi bằng cách lập vận
đơn mới, ghi rõ chuyển hoàn chứng từ cho Số VĐ nào.
- NV PHẢI ghi số VD chuyển chứng từ lên VD hồng trả hàng.
3.2.3. Xử lý trả hàng có niêm phong:
- NV TUYỆT ĐỐI KHÔNG cho khách hàng mở niêm phong để kiểm
tra nội dung hàng hóa bên trong khi đi trả hàng, đặc biệt là tem
niêm phong của nhà sản xuất.
- NV PHẢI cân lại trọng lượng hàng hóa có sự chứng kiến của khách
hàng trước khi cùng kiểm tra hàng hóa bên trong (Áp dụng đối với

trường hợp thùng hàng đã bị mất tem niêm phong, bị bục rách). Có
2 khả năng xảy ra:
+ Hàng hóa KHÔNG có gì bất thường, đủ số lượng và đúng chủng
loại thì NV tiến hàng giao hàng cho khách như thông thường.
+ Hàng hóa CÓ phát hiện bất thường như thiếu hàng, sai chủng loại
v.v… thì NV PHẢI lập biên bản hàng hóa bất thường có xác nhận
của khách hàng ngay tại thời điểm trả hàng.
- Báo cáo cho quản lý trực tiếp trường hợp bất thường.
- Chuyển Biên bản hàng hóa bất thường và VĐ hồng về cho Trưởng
BC tiếp tục xử lý.
- Trưởng BC sẽ kiểm tra thông tin và tiến hành các thủ tục cần thiết
để chuyển biên bản về cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Nhất
Tín Logistics xử lý tiếp cùng khách hàng.
3.2.4. Xử lý trả hàng có kiểm đếm:
- NV PHẢI kiểm tra niêm phong thùng hàng, mở niêm phong, đồng
kiểm đếm số lượng trước sự chứng kiến của khách hàng.
NV PHẢI Kiểm đếm từng chủng loại, số lượng từng mặt hàng theo
nội dung trên VĐ hoặc bảng kê đính kèm VĐ.
3.2.5. Xử lý trả hàng nặng nguyên khối hoặc kích thước quá khổ
- NV PHẢI liên hệ với khách trước khi giao hàng để thông báo thời
-

gian giao hàng dự kiến, để khách hàng chuẩn bị Phương án hạ hàng
trong trường hợp Nhất Tín Logistics không thu phí nâng, hạ của
khách.
- NV PHẢI tiến hành thuê đơn vị nâng hạ hàng tại kho khách trong
trường hợp Nhất Tín Logistics có thu phí nâng, hạ của khách.
3.2.6. Xử lý trả hàng có bất thường (bao gồm: rách thùng, rách
niêm phong, thùng bị móp, ướt, thiếu trọng lượng):
- Trường hợp hàng hóa rách thùng, rách niêm phong, thiếu trọng

-

lượng: NV PHẢI cùng kiểm tra nội dung hàng hóa khi giao hàng,
Ghi nhận bằng biên bản nếu xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc sai
lệch chủng loại hàng hóa bên trong cùng khách hàng.
Trường hợp thùng bị móp, ướt: NV PHẢI cùng kiểm tra tình trạng
hàng hóa khi giao hàng, Ghi nhận bằng biên bản nếu có dấu hiệu
hàng hóa không còn nguyên vẹn, hư hỏng cùng khách hàng.

-

NV PHẢI ghi rõ trọng lượng, tình trạng thùng hàng, tình trạng tem

niêm phong khi giao hàng trong biên bản hàng hóa bất thường.
NV PHẢI thu hồi toàn bộ hàng hóa có bất thường kèm biên bản
chuyển về cho bộ phận Chăm sóc khách hàng để giải quyết theo
quy định của Nhất Tín Logistics.
- NV PHẢI thông báo với khách việc này sẽ được tiếp nhận và giải
quyết bởi bộ phận Chăm sóc khách hàng của Nhất Tín Logistics.
- Các trường hợp ngoại lệ nằm ngoài các mục bất thường nêu trên thì
NV PHẢI liên hệ ngay với trưởng bộ phận hoặc Bộ phận Chăm sóc
Khách hàng để được hướng dẫn.
- Trước khi lâ
̣ p biên bản, NV PHẢI thông báo trưởng bô
̣ phâ
̣ n quản lý
trực tiếp hoặc NV Bộ phận Chăm sóc Khách hàng để nhâ
̣ n được sự
hướng dẫn. NV TUYỆT ĐỐI KHÔNG được tự ý lập biên bản khi chưa
có sự đồng ý của Trưởng bộ phận hoặc NV bộ phận Chăm sóc khách
hàng.
- Biên bản PHẢI được lập dưới sự chứng kiến của khách hàng, nội
dung biên bản phải ghi chi tiết, đầy đủ, rõ ràng về thông tin về
hàng hóa, tình trạng hàng hóa, tình trạng tem niêm phong tại thời
điểm giao hàng. Biên bản được lạp thành 2 bản mỗi bên giữ 1 bản.
- Biên bản cùng tình trạng hàng hóa thực tế khi mang về bộ phận
Chăm sóc khách sẽ được tiếp nhận và đánh giá khách quan trước
khi quy trách nhiệm và tiến hành các thủ tục đền bù theo quy định
của Nhất Tín Logistics.
4. 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 VĐ, địa chỉ không có thật, SĐT không
liên hệ được v.v…NV PHẢI ghi rõ nguyên nhân chưa phát được cho
khách vào Phiếu xử lý hàng hóa, mang hàng về bàn giao lại cho BC
hoặc kho hàng nhập lại kho hoặc BC, điền lý do không phát được
hàng vào hệ thống quản lý đơn hàng của Nhất Tín Logistics.
- Các trường hợp không phát được hàng vì các lý do như: địa chỉ sai,
thay đổi địa chỉ mới, người nhận từ chối nhận hàng v.v… NV PHẢI
thông báo ngay cho điều độ BC, điều độ có nhiệm vụ thông báo cho
người gửi để kiểm tra thông tin và xác nhận phương án giải quyết
tiếp theo cho đơn hàng. Có 2 hướng xử lý:
-

+ Người gửi yêu cầu CHUYỂN HOÀN: Điều độ BC thông báo và lấy
xác nhận đồng ý thanh toán cước phí chuyển hoàn từ người gửi,
tiến hành làm các thủ tục chuyển hoàn hàng hóa theo quy định.
+ Người gửi yêu cầu CHUYỂN TIẾP: Điều độ BC thông báo và lấy
xác nhận đồng ý thanh toán cước phí chuyển tiếp (nếu có) từ
người gửi, tiến hành làm các thủ tục chuyển tiếp hàng hóa qua
địa chỉ mới theo quy định.
5. MỘT SỐ LƯU Ý KHI NHẬN HÀNG:
-

-

-

NV PHẢI tư vấn cho khách hàng Phương cách đóng gói, bảo quản
hàng hóa an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.
NV PHẢI kiểm tra nội dung hàng hóa bên trong, kể cả hàng hoá
khách hàng đã tự niêm phong (tham khảo kỹ các Quy định tại phần
phụ lục trước khi nhận) (Không áp dụng với niêm phong của nhà
sản xuất).
NV TUYỆT ĐỐI KHÔNG để khách hàng tự kê khai nội dung ghi trên
VĐ, NV phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu nội dung hàng hóa
không đúng với khai báo trên VĐ.
NV TUYỆT ĐỐI KHÔNG được thu cước cao hơn so với giá công bố
của Nhất Tín Logistics.
NV TUYỆT ĐỐI tuân thủ các Quy định nhận hàng đối với các khách
hàng dự án hay loại hàng hóa đã có Quy định hoặc Quy trình hướng
dẫn như TGDD, FPT DHL…

B. VÙNG TRẢ HÀNG KHÔNG TÍNH PHÍ:
Mã
Tỉnh

Tên Tỉnh

Tên Quận/Huyện

Mã
Huyện

1. AN GIANG
Thành phố Long Xuyên
2. BÀ RỊA VŨNG TÀU

67

An Giang

6701

72

Bà Rịa Vũng Tàu

Thành phố Vũng Tàu

7201

72

Bà Rịa Vũng Tàu

Thành phố Bà Rịa

7202

72

Bà Rịa Vũng Tàu

Huyện Long Điền
3. BẠC LIÊU

7205

94

Bạc Liêu

Thành phố Bạc Liêu
4. BẮC GIANG

9401

98

Bắc Giang

Thành phố Bắc Giang
5. BẮC CẠN

9801

97

Bắc Kạn

Thành Phố Bắc Kạn
6. BẮC NINH

9701

99

Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh

9901

99

Bắc Ninh

Thị xã Từ Sơn
7. BẾN TRE

9902

71

Bến Tre

Thành phố Bến Tre
8. BÌNH ĐỊNH

7101

77

Bình Định

Thành phố Qui Nhơn
9. BÌNH DƯƠNG

7701

61

Bình Dương

Thành phố Thủ Dầu Một

6101

61

Bình Dương

Thị xã Bến Cát

6102

61

Bình Dương

Thị xã Dĩ An

6103

61

Bình Dương

Thị xã Tân Uyên

6104

61

Bình Dương

Thị xã Thuận An

6105

10. BÌNH PHƯỚC
93

Bình Phước

Thị xã Đồng Xoài

9301

93

Bình Phước

Huyện Đồng Phù

9306

11. BÌNH THUẬN
86

Bình Thuận

Thành phố Phan Thiết

8601

86

Bình Thuận

Thị xã La Gi

8602

12. CÀ MAU
69

Cà Mau

Thành phố Cà Mau

6901

13. CAO BẰNG
11

Cao Bằng

Thành phố Cao Bằng

1101

14. CẦN THƠ
65

TP. Cần Thơ

Quận Ninh Kiều

6501

65

TP. Cần Thơ

Quận Ô Môn

6502

65

TP. Cần Thơ

Quận Bình Thuỷ

6503

65

TP. Cần Thơ

Quận Cái Răng

6504

15. ĐÀ NẴNG
43

Đà Nẵng

Quận Liên Chiểu

4301

43

Đà Nẵng

Quận Thanh Khê

4302

43

Đà Nẵng

Quận Hải Châu

4303

43

Đà Nẵng

Quận Sơn Trà

4304

43

Đà Nẵng

Quận Ngũ Hành Sơn

4305

43

Đà Nẵng

Quận Cẩm Lệ

4306

16. ĐẮK NÔNG
48

Đắk Nông

Thị xã Gia Nghĩa

4801

48

Đắk Nông

Huyện Đắk Mil

4803

17. ĐẮK LẮK
47

Đăklak

Thành phố Buôn Ma Thuột

4701

18. ĐIỆN BIÊN
27

Điện Biên

Thành phố Điện Biên Phủ

2701

19. ĐỒNG NAI
60

Đồng Nai

Thành phố Biên Hòa

6001

60

Đồng Nai

Thị xã Long Khánh

6002

60

Đồng Nai

Huyện Vĩnh Cửu

6004

60

Đồng Nai

Huyện Trảng Bom

6006

60

Đồng Nai

Huyện Long Thành

6009

60

Đồng Nai

Huyện Nhơn Trạch

6011

20. ĐỒNG THÁP
66

Đồng Tháp

Thành phố Cao Lãnh

6602

66

Đồng Tháp

Huyện Cao Lãnh

6608

21. GIA LAI
81

Gia Lai

Thành phố Pleiku

8101

22. HÀ GIANG
23

Hà Giang

Thành phố Hà Giang

2301

23. HÀ NAM
90

Hà Nam

Thành phố Phủ Lý

9001

24. HÀ NỘI
29

Hà Nội

Quận Ba Đình

2901

29

Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm

2902

29

Hà Nội

Quận Tây Hồ

2903

29

Hà Nội

Quận Long Biên

2904

29

Hà Nội

Quận Cầu Giấy

2905

29

Hà Nội

Quận Đống Đa

2906

29

Hà Nội

Quận Hai Bà Trưng

2907

29

Hà Nội

Quận Hoàng Mai

2908

29

Hà Nội

Quận Thanh Xuân

2909

29

Hà Nội

Quận Hà Đông

2910

29

Hà Nội

Quận Nam Từ Liêm

2911

29

Hà Nội

Thị xã Sơn Tây

2912

29

Hà Nội

Quận Bắc Từ Liêm

2913

29

Hà Nội

Huyện Sóc Sơn

2914

29

Hà Nội

Huyện Đông Anh

2915

29

Hà Nội

Huyện Gia Lâm

2916

29

Hà Nội

Huyện Thanh Trì

2917

29

Hà Nội

Huyện Mê Linh

2930

25. HÀ TĨNH
38

Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh

3801

26. HẢI DƯƠNG
34

Hải Dương

Thành phố Hải Dương

3401

27. HẢI PHÒNG
16

Hải Phòng

Quận Hồng Bàng

1601

16

Hải Phòng

Quận Ngô Quyền

1602

16

Hải Phòng

Quận Lê Chân

1603

16

Hải Phòng

Quận Hải An

1604

16

Hải Phòng

Quận Kiến An

1605

16

Hải Phòng

Quận Dương Kinh

1606

28. HẬU GIANG
95

Hậu Giang

Thành phố Vị Thanh

9501

29. HÒA BÌNH
28

Hòa Bình

Thành phố Hòa Bình

2801

30. HỒ CHÍ MINH
50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 1

5001

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 2

5002

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 3

5003

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 4

5004

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 5

5005

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 6

5006

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 7

5007

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 8

5008

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 9

5009

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 10

5010

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 11

5011

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận 12

5012

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận Thủ Đức

5013

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận Gò Vấp

5014

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận Bình Thạnh

5015

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận Tân Bình

5016

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận Tân Phú

5017

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận Phú Nhuận

5018

50

TP. Hồ Chí Minh

Quận Bình Tân

5019

50

TP. Hồ Chí Minh

Huyện Củ Chi

5020

50

TP. Hồ Chí Minh

Huyện Hóc Môn

5021

50

TP. Hồ Chí Minh

Huyện Bình Chánh

5022

31. HƯNG YÊN
89

Hưng Yên

Thành phố Hưng Yên

8901

32. KHÁNH HÒA
79

Khánh Hòa

Thành phố Nha Trang

7901

79

Khánh Hòa

Thành phố Cam Ranh

7902

79

Khánh Hòa

Thị xã Ninh Hòa

7903

33. KIÊN GIANG
68

Kiên Giang

Thành phố Rạch Giá

6801

34. KON TUM
82

KonTum

Thành phố Kon Tum

8201

35. LAI CHÂU
25

Lai Châu

Thành phố Lai Châu

2501

36. LÂM ĐỒNG
49

Lâm Đồng

Thành phố Đà Lạt

4901

49

Lâm Đồng

Thành phố Bảo Lộc

4902

37. LẠNG SƠN
12

Lạng Sơn

Thành phố Lạng Sơn

1201

38. LÀO CAI
24

Lào Cai

Thành phố Lào Cai

2401

39. LONG AN
62

Long An

Thành phố Tân An

6201

40. NAM ĐỊNH
18

Nam Định

Thành phố Nam Định

1801

41. NGHỆ AN
37

Nghệ An

Thành phố Vinh

3701

42. NINH BÌNH
35

Ninh Bình

Thành phố Ninh Bình

3501

43. NINH THUẬN
85

Ninh Thuận

TP Phan Rang-Tháp Chàm

8501

44. PHÚ THỌ
19

Phú Thọ

Thành phố Việt Trì

1901

45. PHÚ YÊN
78

Phú Yên

Thành phố Tuy Hoà

7801

46. QUẢNG BÌNH
73

Quảng Bình

Thành Phố Đồng Hới

7301

47. QUẢNG NAM
92

Quảng Nam

Thành phố Hội An

9201

92

Quảng Nam

Thành phố Tam Kỳ

9202

92

Quảng Nam

Huyện Núi Thành

9216

48. QUẢNG NGÃI
76

Quảng Ngãi

Thành phố Quảng Ngãi

7601

76

Quảng Ngãi

Huyện Bình Sơn

7602

49. QUẢNG NINH
14

Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long

1401

14

Quảng Ninh

Thành phố Cẩm Phả

1402

14

Quảng Ninh

Thành phố Móng Cái

1403

14

Quảng Ninh

Thành phố Uông Bí

1404

14

Quảng Ninh

Thị xã Đông Triều

1406

50. QUẢNG TRỊ
74

Quảng Trị

Thành phố Đông Hà

7401

74

Quảng Trị

Thị xã Quảng Trị

7402

51. SÓC TRĂNG
83

Sóc Trăng

Thành phố Sóc Trăng

8301

52. SƠN LA
26

Sơn La

Thành phố Sơn La

2601

53. TÂY NINH
70

Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh

7001

70

Tây Ninh

Huyện Trảng Bàng

7009

54. THÁI BÌNH
17

Thái Bình

Thành phố Thái Bình

1701

55. THÁI NGUYÊN
20

Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên

2001

56. THANH HÓA
36

Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hóa

3601

57. THỪA THIÊN HUẾ
75

Thừa Thiên Huế

Thành phố Huế

7501

75

Thừa Thiên Huế

Thị xã Hương Thủy

7502

58. TIỀN GIANG
63

Tiền Giang

Thành phố Mỹ Tho

6301

59. TRÀ VINH
84

Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

8401

60. TUYÊN QUANG
22

Tuyên Quang

Thành phố Tuyên Quang

2201

61. VĨNH LONG
64

Vĩnh Long

Thành phố Vĩnh Long

6401

62. VĨNH PHÚC
88

Vĩnh Phúc

Thành phố Vĩnh Yên

8801

88

Vĩnh Phúc

Thị xã Phúc Yên

8802

63. YÊN BÁI
21

Yên Bái

Thành phố Yên Bái

2101

C. VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CÓ LIÊN QUAN

