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Khi mở gian hàng trên Amazon, người bán có thể sử dụng dịch vụ như hoàn thiện đơn hàng xuyên quốc gia 

để hoàn thành logistics chặng đầu và nhập kho, hay hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) để thực hiện 

các nghiệp vụ lưu kho, giao hàng tại địa phương và hỗ trợ sau bán hàng. Các dịch vụ hoàn thiện đơn hàng 

xuyên quốc gia của Amazon và hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon hiệu quả và thuận tiện đã mang lại nhiều 

dịch vụ chất lượng cao, tuy nhiên, do sản phẩm hoặc nhu cầu nghiệp vụ cụ thể, sẽ xuất hiện những tình 

huống không đáp ứng chính sách sản phẩm của FBA hoặc FBA tạm thời không có giải pháp hoàn thiện đơn 

hàng tương ứng. Tại những thời điểm này, Amazon sẽ khuyến nghị người bán lựa chọn hình thức tự hoàn 

thiện (FBM/MFN), có nghĩa là thông qua các nhà vận chuyển thuộc bên thứ ba để tiến hành phân phối đơn 

đặt hàng.

Không giống như dịch vụ hoàn thiện đơn hàng xuyên quốc gia của Amazon hay FBA, toàn bộ quy trình 

FBM/MFN đều sẽ do người bán tự tiến hành xử lý. Tiếp theo đây, hãy để chúng tôi giúp bạn tìm hiểu nhanh 

về FBM/MFN và “Mua dịch vụ vận chuyển” (Buy Shipping) của Amazon dành cho nghiệp vụ người bán tự 

hoàn thiện đơn hàng!

Hướng dẫn người bán tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN)  
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Người bán tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) cho phép bạn lựa chọn linh hoạt phương thức giao hàng, để 

đối ứng phù hợp hơn với thị trường bán hàng và điều kiện kho vận đa nguyên hóa hiện nay. Trong chương 

này, chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn về các khái niệm người bán tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN), trường 

hợp áp dụng, phương thức vận chuyển thường dùng, chỉ số hiệu suất, phương thức tự giao hàng thường gặp 

và những thiết lập liên quan v.v), để bạn có được những hiểu biết sơ bộ về dịch vụ này.

1. Thế nào là người bán 

tự hoàn thiện đơn hàng 

(FBM/MFN)? 

2

Tài liệu này gồm 3 chương. Nếu muốn học những chương khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn tìm bài học trên 

Trang đọc liên quan và tìm tài liệu bạn muốn học.
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1.1 Sơ lược về FBM/MFN (bao gồm giới thiệu, ưu thế, các bối cảnh 

môi trường thích hợp áp dụng)

3

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về các khái niệm, ưu thế và các hoàn cảnh thích hợp áp dụng 

FBM/MFN.

Tóm lại, FBM/MFN tức là bạn sẽ tự liên hệ với bên vận chuyển thứ ba để tiến hành giao hàng, đồng thời cũng sẽ 

tự chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình từ khi khách hàng chốt đơn đặt hàng đến khi khách hàng ký nhận và các 

nghiệp vụ đổi trả sau đó.

1.1.1 Khái niệm FBM/MFN

Người bán tự hoàn thiện đơn hàng, viết tắt là FBM hoặc MFN, tên đầy đủ là Fulfillment by Merchants hoặc 

Merchant Fulfillment Network, đề cập đến việc người bán tự tiến hành hoàn thiện đối với các đơn hàng đã bán 

trên Amazon, đồng thời cũng tự thực hiện hàng loạt các quy trình từ quản lý hàng lưu kho, đóng gói, giao hàng, 

dịch vụ khách hàng v.v. Sơ đồ dưới đây phác họa toàn bộ quá trình phải trải qua từ khi nhận được đơn đặt hàng 

cho đến khi giao hàng tới tay người mua, và mỗi một mắt xích đều do người bán tự kiểm soát. 

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Thuyết minh sơ đồ

• Nếu như bạn gửi hàng đi từ trong nước, thìquy trình của bạn sẽ là: 1.1 → 1.2 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 8

• Nếu như bạn gửi hàng đi từ nước ngoài, thìquy trình của bạn sẽ là: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7.1 → 7.2
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1.1.2 Ưu thế của FBM/MFN

Bạn hẳn đã có những kiến thức và hiểu biết cơ bản về FBM/MFN, vậy khi lựa chọn FBM/MFN sẽ có được những 

lợi thế nào? Tiếp theo đây, hãy để chúng tôi cho bạn thấy những ưu thế của chúng!

Lưu kho linh hoạt

Không cần tích trữ lượng lớn hàng lưu kho, khi 

có đơn mới thực hiện gửi hàng, giúp giảm nhẹ 

áp lực lưu kho hàng hóa.

Chi phí đầu vào linh hoạt

Không cần tích trữ lượng lớn sản phẩm, tiền 

đầu tư ít. Bạn có thể tự do lựa chọn hãng vận 

chuyển và phương thức giao hàng, đồng thời 

tự mình kiểm soát chi phí.

Chi phí lưu kho thấp

Bạn có thể giao hàng trực tiếp từ Việt Nam

đến người tiêu dùng ở nước ngoài mà không 

phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào liên quan 

tới lưu kho ở nước ngoài

Phạm vi lựa chọn sản phẩm rộng

Phạm vi lựa chọn sản phẩm không bị hạn chế 

bởi các chính sách sản phẩm của FBA, bạn có 

thể lựa chọn sản phẩm linh hoạt hơn để tăng 

doanh số bán hàng. 

Phạm vi giao hàng rộng

Bạn có thể chọn các hãng vận chuyển thứ ba 

khác nhau để đáp ứng tùy theo nhu cầu phân 

phối, và bao phủ được các khu vực bán hàng 

rộng hơn trên toàn cầu.
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1.1.3 Các hoàn cảnh thích hợp áp dụng FBM/MFN

Sau khi bạn đã mở gian hàng trên Amazon, có thể bạn sẽ cần cân nhắc trường hợp nào thích hợp để lựa chọn

FBM/MFN vàsau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn một số hoàn cảnh sử dụng FBM/MFN.

Với tư cách bổ sung cho FBA

Trong một số trường hợp không thể thông qua FBA để thực hiện giao hàng như kích 

thước sản phẩm quá lớn, trọng lượng quá nặng hoặc thuộc về danh mục sản phẩm bị 

hạn chế, hay một vài Amazon Marketplace chưa mở các dịch vụ FBA thì bạn có thể lựa 

chọn FBM/MFN để tiến hành hoàn thiện đơn hàng.

FBM/MFN hoàn toàn không có yêu cầu hàng lưu kho hay hạn chế nhập kho quá mức. Nếu 

bạn muốn chuyển toàn bộ hàng hóa về kho do bản thân quản lý để điều phối linh hoạt hơn, 

mà lại không cần tích trữ lượng lưu kho quá lớn thìbạn có thể cân nhắc FBM/MFN. Hoặc 

giả như bạn không muốn trả tiền cho các kho hàng ở nước ngoài mà muốn gửi hàng trực 

tiếp từ Việt Nam đến người tiêu dùng ở nước ngoài, bạn cũng có thể chọn FBM/MFN.

Kiểm soát hàng lưu kho ngay trong tay bạn, điều phối linh hoạt

5
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Trong trường hợp lưu kho cho FBA là không đủ, có thể kịp thời chuyển thành FBM/MFN,

giúp bạn có cơ hội giành được giỏ hàng.

Căn cứ theo tình hình lưu kho, tự do chuyển đổi mô hình hoàn thiện đơn hàng
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1.2 Phương thức vận chuyển FBM/MFN thường dùng

• Bưu kiện bưu chính

Bưu kiện bưu chính là những vật phẩm được đóng gói đúng cách và phù hợp với việc gửi chuyển phát 

qua cơ quan bưu chính, hay còn gọi là một loại bưu phẩm. Các bưu cục phân bố rộng khắp, không chỉ 

có tuyến bưu chính riêng mà còn có thể sử dụng tổng hợp các công cụ vận tải thuộc các cơ quan khác 

như: đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không để vận chuyển, vì vậy có đủ năng lực đáp ứng 

nhu cầu gửi hàng của người bán, đặc biệt là đối với các mặt hàng nhỏ lẻ, tách rời. Toàn bộ lộ trình 

hoặc một đoạn lộ trình nào đó trong hành trình chuyển phát bưu kiện bưu chính quốc tế yêu cầu phải 

vận chuyển bằng máy bay sẽ được gọi là bưu kiện hàng không. Những bưu kiện nhỏ và nhẹ không 

vượt quá giới hạn trọng lượng nhất định, sẽ tham chiếu theo phương pháp xử lý thư tín để thực hiện 

và ưu tiên vận chuyển cùng với thư tín, được gọi là bưu kiện nhỏ chuyển phát nhanh.

Có 4 phương thức giao hàng hàng mà người bán FBM/MFN thường sử dụng, bao gồm: bưu kiện bưu chính, 

chuyển phát nhanh quốc tế, tuyến chuyên dụng quốc tế (tuyến chuyên dụng hoàn thiện đơn hàng) và giao hàng 

tại kho nước ngoài. Bạn có thể căn cứ theo các yếu tố khác nhau như từng sản phẩm bán ra (chủng loại, trọng 

lượng, kích thước, mức độ an toàn v.v), yêu cầu giao hàng của người mua, chi phí vận chuyển và mùa thấp điểm 

hay mùa cao điểm để lựa chọn phương thức phù hợp nhất.

• Ưu điểm: giá rẻ, gửi bưu kiện tiện lợi, có thể đến được hầu hết các nơi trên thế giới;

• Bất cập: thời gian chậm và hạn chế tương đối lớn về trọng lượng bưu kiện. Và mặc dù dịch vụ 

EMS tại Việt Nam được trang bị chức năng theo dõi, có thể "theo chân" các bưu kiện nhỏ đã

gắn số ở hầu hết các quốc gia, nhưng các bưu kiện chuyển chậm sẽ tương đối khó theo sát, 

do đó, các bưu kiện này có tỷ lệ mất tương đối cao.

• Chuyển phát nhanh quốc tế

Chuyển phát nhanh quốc tế là chỉ nghiệp vụ hoàn thiện đơn hàng và giao nhận nhanh được thực hiện 

giữa hai hoặc nhiều quốc gia (hoặc vùng lãnh thổ). Thông thường, sau khi các bưu kiện chuyển phát 

nhanh đã được giao đến quốc gia / vùng lãnh thổ đích, còn cần tiếp tục tiến hành chuyển tải tại quốc 

gia này trước khi tới được tay người mua cuối cùng. Các hãng vận chuyển thường được sử dụng bao 

gồm DHL, UPS, FedEx, v.v.
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• Ưu điểm: thời gian nhanh chóng và ổn định, có thể theo dõi sát sao thông tin giao hàng;

• Bất cập: Giá thành tương đối cao hơn so với các phương thức khác. Đối với các sản phẩm mà 

bản thân chúng có những yêu cầu và hạn chế nhất định, như có chứa pin, nhái thương hiệu 

hay các sản phẩm đặc biệt, về cơ bản không thể tiến hành giao nhận. Ngoài ra, cần phải có 

hóa đơn và thông tin người nhận để hỗ trợ các thủ tục hải quan và nộp thuế.

(Yêu cầu trọng lượng bưu kiện) (Yêu cầu về kích thước bưu kiện)

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Cạnh dài nhất < 0,6m

Chiều dài + chiều rộng + 

chiều cao < 0.9m
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• Tuyến chuyên dụng quốc tế

Tuyến chuyên dụng quốc tế để chỉ kênh hoàn thiện đơn hàng chuyên dụng đến một quốc gia cụ thể. 

Phương thức vận chuyển phổ biến của các tuyến đường này là đường biển, đường hàng không và 

đường sắt. Thông thường, các tuyến tới Anh, Hoa Kỳ và Đức chính là ví dụ điển hình về các tuyến 

đường chuyên dụng quốc tế này.

(Vận tải đường biển) (Vận tải hàng không) (Vận tải đường sắt)

• Ưu điểm: tập hợp được lượng lớn sản phẩm, cùng gửi đến quốc gia đích, do đó giảm được giá 

thành. Giá cước thấp hơn so với chuyển phát nhanh quốc tế nhưng tốc độ lại nhanh hơn so với 

các gói quốc tế nhỏ lẻ, tỷ lệ thất lạc sản phẩm cũng tương đối thấp;

• Bất cập: Phạm vi thu gom tại quốc nội hạn chế, giá cước cũng tương đối cao hơn so với bưu 

kiện nhỏ.

• Giao hàng tại kho nước ngoài

Giao hàng tại kho hàng ở nước ngoài đề cập đến việc xuất khẩu lượng lớn sản phẩm đến kho hàng 

của quốc gia đích và vận chuyển trực tiếp từ kho hàng tại nước ngoài tới người mua sau khi nhận 

được đơn đặt hàng

• Ưu điểm: thời gian nhanh vì địa điểm gửi hàng tới ở ngay tại quốc gia đích nên cải thiện được 

khả năng cạnh tranh với người bán bản địa và người mua có thể có được trải nghiệm mua sắm 

tốt hơn. Hơn nữa, không bị hạn chế về ngành hàng, thời gian nhanh, có thể thực hiện bổ sung 

sản phẩm thông qua các phương thức vận chuyển đường hàng không, đường biển và các 

phương thức khác;

• Bất cập: Hàng bán được lưu kho tại nước ngoài, người bán khó có thể quản lý và kiểm soát 

chính xác sản phẩm và việc lưu kho. Trường hợp sản phẩm không tiêu thụ được, sẽ có nguy 

cơ tồn đọng làm tăng chi phí lưu kho. Chi phí lưu kho ở nước ngoài bao gồm chi phí vận 

chuyển, gửi kho, giao hàng và VAT v.v, có thể dẫn tới chi phí tăng cao. Ngoài ra, năng lực vận 

hành kinh doanh và quản lý kho hàng ở nước ngoài, giá cả v.v đều không đồng đều với nhau, 

vì vậy, nếu như bạn có hứng thú với các nghiệp vụ kho hàng ở nước ngoài, khuyến nghị bạn 

nên lựa chọn cẩn thận kết hợp xem xét toàn diện điều kiện kinh doanh của bản thân.

7
Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Vận chuyển hàng hóa 

xuyên quốc gia

Sản phẩm nhập vào kho 

lưu trữ nước ngoài tại 

địa phương đó

Kho lưu trữ tại nước 

ngoài trực tiếp giao 

hàng cho người mua
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• So sánh các phương thức thường gặp

Bưu kiện bưu chính
Chuyển phát 

nhanh quốc tế

Tuyến chuyên 

dụng quốc tế

Giao hàng tại kho 

nước ngoài

Điểm mạnh

• Giácả thấp

• Phạm vi giao hàng

rộng

• Thời gian nhanh

• Dễ theo dõi

thông tin

• Thời gian tương

đối nhanh

• Thời gian nhanh

• Không bị hạn chế

về ngành hàng

Điểm yếu

• Thời gian chậm

• Giá cả dao động 

lớn

• Khó theo dõi các 

tùy chọn bưu kiện 

chuyển chậm

• Giá cao

• Hạn chế sản 

phẩm

(Có chứa pin)

• Giá tương đối 

cao

• Phạm vi gom 

hàng hạn chế

• Rủi ro khi bán 

hàng chậm

• Có áp lực hàng 

lưu kho

• Sẽ làm tăng chi 

phíVAT

Theo dõi giao hàng
Có (ngoại trừ bưu 

kiện chuyển chậm)
Có Có Có

Trả hàng Trả về người gửi Trả về người gửi Trả về người gửi
Trả về kho ở nước 

ngoài

Giá giao hàng (thấp => cao)

Bưu kiện bưu chính <Giao hàng tại kho nước ngoài < Tuyến chuyên dụng quốc tế <Chuyển phát nhanh quốc tế

Thời gian giao hàng ước tính (nhanh => chậm)

Giao hàng tại kho nước ngoài < Chuyển phát nhanh quốc tế < Tuyến chuyên dụng quốc tế < Bưu kiện bưu 

chính

1.3 Các chỉ số hiệu suất hoàn thiện đơn hàng của người bán FBM/MFN

Các chỉ số hiệu suất là tiêu chuẩn Amazon sử dụng để đánh giá hoạt động vận hành của tài khoản người bán tốt 

hay xấu. Mỗi Amazon Marketplace cung cấp các giá trị đạt chuẩn cụ thể cho từng mục chỉ số, một khi hiệu suất 

tài khoản người bán của bạn không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, có khả năng sẽ phát sinh các tình huống như hạn 

chế về tài khoản. Các chỉ số hiệu suất được thiết kế nhằm nâng cao năng lực vận hành và bán hàng của người 

bán, đồng thời cung cấp cho người mua những trải nghiệm mua sắm tốt hơn.

Có sáu chỉ số chủ yếu chính ảnh hưởng đến hiệu suất của người bán FBM/MFN: tỷ lệ sai sót đơn hàng, tỷ lệ hủy 

đơn hàng, tỷ lệ giao hàng trễ, tỷ lệ mã theo dõi hợp lệ, tỷ lệ giao hàng đúng hạn và tỷ lệ không hài lòng đổi trả 

hàng. Bạn có thể kiểm tra hiệu suất của mình trên Seller Central để tiến hành điều chỉnh và cải thiện hoặc nhấp 

vào đây để biết thêm chi tiết.

8
Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

https://sellercentral.amazon.com/performance/detail/shipping?ref=sp_st_dash_cs_vm&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200205250&language=zh_CN&ref=efph_200205250_cont_G2&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết cho bạn về sáu chỉ số hiệu suất này vàcác giátrị đạt chuẩn tương ứng.

Ghi chú: Ba chỉ số về tỷ lệ hủy, tỷ lệ theo dõi hiệu quả và tỷ lệ giao hàng đúng hạn chỉ áp dụng cho các đơn đặt 

hàng do người bán tự hoàn thiện đơn hàng.

• Tỷ lệ sai sót đơn hàng

Tỷ lệ sai sót trong đơn đặt hàng (ODR, tên đầy đủ là Order Defect Rate) là một chỉ tiêu chủ yếu để đo 

lường năng lực mà bạn có thể cung cấp trải nghiệm tốt tới cho người mua. Chỉ tiêu này bao gồm tỷ lệ 

phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng có một hoặc nhiều lỗi trên tổng số đơn đặt hàng trong khoảng 

thời gian 60 ngày theo quy định. ODR bao gồm ba loại hình: tỷ lệ phản hồi tiêu cực, tỷ lệ khiếu nại từ 

A-Z tại Amazon Marketplace, tỷ lệ bồi hoàn thẻ tín dụng.

Chi khi nào tỷ lệ sai sót của đơn hàng (ODR)

dưới 1%, thìbạn mới có thể bán sản phẩm

trên Amazon. Tỷ lệ ODR cao hơn 1% cókhả

năng sẽ dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản.

9
Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Tỷ lệ hủy bỏ

Tỷ lệ hủy bỏ (CR, tên đầy đủ Cancel Rate) là tỷ lệ phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng bị người bán

hủy trên tổng số đơn đặt hàng trong khoảng thời gian 7 ngày theo quy định. Chỉ số này bao gồm tất cả

các đơn hàng bị người bán hủy, ngoại trừ các đơn hàng màngười mua yêu cầu hủy thông qua chức

năng hủy đơn hàng trong tài khoản Amazon vàcũng không bao gồm các đơn hàng chưa vận chuyển

màngười mua hủy trực tiếp trên Amazon.

Chi khi nào tỷ lệ hủy bỏ đơn hàng (CR) dưới

2,5%, thìbạn mới có thể bán sản phẩm trên

Amazon Tỷ lệ CR cao hơn 2,5% có khả năng

sẽ dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản.

Nguyên nhân hủy đơn hàng?

Vui lòng đảm bảo rằng các sản phẩm bạn đăng tải phải luôn còn hàng vàcó

thể giao ngay, điều này là vô cùng quan trọng. Nguyên nhân hủy đơn hàng

trước khi giao thường làdo sản phẩm đã hết hàng. Tất nhiên, trong thao tác

nghiệp vụ kinh doanh thông thường, không tránh khỏi xảy ra một tỷ lệ nhất

định về hiện tượng thiếu hàng, nhưng chúng tôi hy vọng bạn có thể giảm

thiểu tối đa các hiện tượng này. Tỷ lệ hủy đơn hàng cao có khả năng ảnh

hưởng đến việc bán hàng cũng như gây ra tác động tiêu cực đến lợi nhuận

của bạn.

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

• Lời nhắc nhở:

Amazon sẽ tự động hủy tất cả các đơn hàng MFN chưa bắt đầu giao hàng trong vòng 7 ngày

làm việc. Không giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc có nghĩa là khi người bán nhận được

email thông báo với tiêu đề "Sold, ship now", tới ngày làm việc thứ 7 sau ngày "ship by" được

nêu trong email màngười bán vẫn chưa bắt đầu hoàn thiện đơn hàng thìAmazon sẽ tự động

hủy các đơn đặt hàng này. Tất cả các đơn đặt hàng bị hủy tự động do người bán không cókhả

năng bắt đầu giao hàng sau 7 ngày làm việc kể từ ngày "ship by” sẽ được coi làkhiếm khuyết

về tính tỷ lệ hủy của người bán (CR). Khiếm khuyết CR này sẽ thay thế trực tiếp cho khiếm

khuyết trước đây vốn được gọi làtỷ lệ giao hàng trễ (Late Ship Rate).
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• Tỷ lệ giao hàng trễ

Tỷ lệ giao hàng trễ (LSR, tên đầy đủ làLate Shipment Rate) là tỷ lệ phần trăm các đơn đặt hàng đã có

ngày giao hàng dự kiến, nhưng phải đợi sau 10 ngày hoặc 30 ngày sau mới được xác nhận gửi hàng

trên tổng số đơn đặt hàng. Amazon sẽ yêu cầu người bán hoàn thành gửi hàng trong vòng 10 hoặc 30

ngày. Điều này cónghĩa làsau khi người mua đặt hàng, bạn cần xác nhận hoàn thành gửi hàng trong

vòng 10 hoặc 30 ngày. Nếu đơn hàng vượt quá thời gian quy định mới xác nhận gửi hàng thìsẽ bị coi

làgiao hàng trễ.

11

Chi khi nào tỷ lệ giao hàng trễ (LSR) dưới

4%, thìbạn mới có thể bán sản phẩm trên

Amazon. Tỷ lệ LSR cao hơn 4% cókhả năng

sẽ dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản.

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Việc xác nhận đơn hàng gửi hàng trước ngày gửi hàng dự kiến vô

cùng quan trọng, để người bán có thể kiểm tra trực tuyến tình trạng

của đơn hàng đã gửi. Việc chậm trễ trong xác nhận đơn hàng và gửi

hàng, có thể tạo ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm mua sắm của người

mua, đồng thời dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường, phản hồi tiêu cực

và tăng thời gian liên hệ với người mua v.v..

Tại sao việc xác nhận đơn hàng gửi hàng

lại quan trọng như vậy?

Làm thế nào để tránh sự chậm trễ trong

việc xác nhận đơn hàng?

Khi thiết lập thời gian giao hàng cho sản phẩm, phải xem xét tình hình

thực tế, để đảm bảo bạn có thể hoàn thành việc gửi hàng trong thời

gian quy định Về phần cài đặt thời gian giao hàng chi tiết, bạn có thể

xem trong mục tiếp theo.
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1. Mã theo dõi: Mã theo dõi là số vận đơn do hãng vận chuyển cung cấp khi giao đơn đặt hàng thay cho bạn. Thông qua mã theo dõi, cả người 

bán và người mua đều có thể kiểm tra trạng thái vận chuyển của đơn hàng tương ứng. Mã theo dõi yêu cầu ít nhất một bản ghi quét của 

hãng vận chuyển thì mới được coi là hợp lệ.

2. Khiếu nại từ A-Z tại Amazon Marketplace (A to Z): là chính sách bảo hộ mà Amazon Marketplace thực hiện dành cho tất cả người mua đã 

mua hàng, trường hợp người mua không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, họ có thể thông qua kích hoạt yêu cầu khiếu nại (A-to-

Z ) tại Amazon Marketplace để đảm bảo lợi ích của bản thân.

12

• Tỷ lệ mã theo dõi hợp lệ

Tỷ lệ mã theo dõi hợp lệ (VTR, tên đầy đủ là Valid Tracking Rate) đề cập đến việc có mã theo dõi hợp 

lệ trong khoảng thời gian 30 ngày theo quy định 1. Cần dựa trên yêu cầu từng Amazon Marketplace để 

cung cấp thông tin theo dõi vận chuyển đơn hàng, giúp người mua có khả năng nắm được trạng thái 

giao hàng dựa trên mã theo dõi. Khi VTR cao hơn 95%, chỉ số này sẽ giúp bạn đạt được điểm số đánh 

giá và lượng bán hàng tốt hơn.

Vui lòng kiểm tra kỹ càng để đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ và mã theo dõi bạn nhập cho bưu 

kiện là chính xác. Trước khi đơn đặt hàng được giao đi, bạn có thể thay đổi, biên soạn và cập nhật 

thông tin theo dõi trên giao diện "Quản lý đơn hàng" và các chỉ số của bạn sẽ phản ánh thay đổi này 

trong vòng 72 giờ đồng hồ. Các đơn đặt hàng có mã theo dõi xuất hiện ít yêu cầu khiếu nại từ A-Z 

Amazon Marketplace (A to Z) 
2

hơn và điểm số đánh giá phản hồi của người mua cũng tốt hơn.

Khi sản phẩm của bạn được bán trên các 

Amazon Marketplace của Hoa Kỳ, Châu Âu và 

Nhật Bản, nếu như tỷ lệ mã theo dõi hợp lệ 

(VTR) thấp hơn 95%, Amazon có thể hạn chế 

quyền của bạn trong việc bán các sản phẩm 

không thuộc FBA trong danh mục này. Điều đó 

còn có thể ảnh hưởng đến việc bạn có đủ điều 

kiện tham gia vào các chương trình giao hàng 

ưu tiên và giao hàng đảm bảo hay không.

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Công thức tính tỷ lệ theo dõi hợp lệ VTR

Số lượng lô hàng có mã theo dõi hợp lệ trong vòng 30 ngày nhất định

Tổng số lô hàng trong vòng 30 ngày nhất định

Vídụ: Nếu người bán A xác nhận rằng có tổng cộng 200 kiện hàng đã được gửi đi, trong đó có 190

kiện hàng cómãtheo dõi hợp lệ, thìtỷ lệ theo dõi hợp lệ của người bán A là95%

Tức là: 190 ÷ 200 = 0,95)

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=27951&language=zh_CN&ref=ag_27951_cont_Q6762Y9AB2FYDY8&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201503640&language=zh_CN&ref=ag_201503640_cont_200342080&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Nhắc nhở khi tải lên mã theo dõi - 1

Việc đăng tải mã theo dõi sau khi đơn hàng được giao đi sẽ không được tính 

vào chỉ tiêu VTR. Đồng thời chúng tôi khuyến khích bạn lựa chọn hãng vận 

chuyển được Amazon hỗ trợ, nếu không sẽ khó xác minh thông tin theo dõi, 

và như vậy, thông tin cũng sẽ không được tính vào chỉ số VTR của bạn.

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

• Có tác dụng giảm số lần liên hệ của người mua;

• Có tác dụng giảm thiểu khiếm khuyết đơn hàng;

• Có tác dụng bảo hộ khi nhận được các yêu cầu khiếu nại A-Z trên Amazon Marketplace;

• Có tác dụng cải thiện đánh giá phản hồi của người bán;

• Có tác dụng giảm chi phí cho các lô hàng bị thất lạc.

Ghi chú: Vui lòng cung cấp thông tin theo dõi tiến trình hoàn thiện đơn hàng chính xác theo yêu 

cầu của từng Amazon Marketplace.

Tại sao phải thêm mã theo dõi?01

• Bước 1: Tìm đơn hàng tương ứng trong "Seller Central> Đơn hàng> Quản lý đơn hàng" và 

nhấp vào "Xác nhận gửi hàng";

• Bước 2: Trong "Chi tiết vận chuyển > Menu thả xuống > Chọn tên đơn vị vận chuyển", nếu 

nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của bạn không có trong menu, vui lòng chọn "Khác> Nhập 

thủ công tên người vận chuyển".

Làm cách nào để thêm mã theo dõi chính xác?02

Các sản phẩm sau không được bao gồm trong chỉ số VTR

• Sản phẩm được giao bởi hãng vận chuyển mà Amazon chưa triển khai hợp tác;
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Nhắc nhở khi tải lên mãtheo dõi - 2

• Khi tải lên lượng lớn các thông tin chi tiết về theo dõi gửi hàng, vui lòng

đảm bảo rằng tên hãng vận chuyển phải tương đồng với tên được cung

cấp trong menu thả xuống;

• Hãng vận chuyển vàmãtheo dõi (Tracking ID) phải trùng khớp để tránh

ảnh hưởng đến VTR của bạn;

• Vui lòng cung cấp kịp thời thông tin theo dõi có hiệu quả của các đơn

hàng tự giao, để người mua có thể kiểm tra và nắm bắt tiến độ giao

hàng.

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Để đảm bảo trải nghiệm mua sắm tốt cho người mua và tạo điều kiện cho họ dễ dàng kiểm tra tiến độ

giao của các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện vào bất kỳ thời điểm nào, thìviệc kịp thời cung cấp

thông tin theo dõi hiệu quả cho các đơn hàng ấy là điều hết sức quan trọng. Trong tình huống thông

thường, hiện tượng tỷ lệ mã theo dõi hiệu quả không đạt tiêu chuẩn có thể xảy ra do thao tác không

đúng cách, nhưng làm thế nào để tránh được tình trạng này? Hãy cùng nhau tìm hiểu những vấn đề

thường gặp như dưới đây để tránh tình trạng giảm tỷ lệ mãtheo dõi hợp lệ!

Làm thế nào để kiểm tra tỷ lệ mãtheo dõi cóhợp lệ?

Đăng nhập vào "Seller Central > Hiệu suất > Sức khỏe tài khoản >

Hiệu suất giao hàng", tiếp tục nhấn chọn "Xem chi tiết" và chọn

tab tùy chọn "Tỷ lệ mãtheo dõi hợp lệ". Nhấn chọn "Tải xuống báo

cáo". Vui lòng loại bỏ các tùy chọn "gửi hàng chậm trễ" và "giao

hàng chậm trễ" để lọc và kiểm tra các đơn đặt hàng có thông tin

theo dõi không hợp lệ hoặc bị thiếu.
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Các bưu kiện tự hoàn thiện của tôi đều cómã theo dõi, nhưng tại

sao tỷ lệ mãtheo dõi hợp lệ vẫn bị giảm sút? !

Trường hợp các bưu kiện có thông tin theo dõi chưa thông qua xét 

duyệt , thì sẽ có dấu "X" hiển thị trong cột "Không có mã theo dõi 

hợp lệ" của báo cáo mã theo dõi hợp lệ. Trường hợp bạn đã tải 

lên mã theo dõi, nhưng lại phát hiện rằng mã được đánh dấu là 

"chưa được xác nhận", thì các nguyên nhân có thể xảy ra là:

• Có vấn đề với mã theo dõi bạn đã cung cấp;

• ERP truyền lại lỗi.

• Mã theo dõi bạn đã cung cấp không chính xác;

• Mã theo dõi chính xác, không có sai sót, nhưng lại không liên quan đến người vận chuyển 

bạn đã chỉ định. Ví dụ: nếu bạn sử dụng một dịch vụ Logistics để giao hàng, nhưng lại nhập 

"Bưu điện Việt Nam" vào tên của bên vận chuyển, thì thông tin theo dõi này sẽ được đánh 

dấu là "Chưa được xác nhận";

• Mã theo dõi và tên người vận chuyển đều chính xác, nhưng bạn đang sử dụng đơn vị cung 

cấp dịch vụ mà Amazon không hỗ trợ, nên Amazon không thể xác minh, đối chiếu thông tin 

theo dõi, từ đó dẫn tới việc thông tin này không được xét vào chỉ số tỷ lệ mã theo dõi hợp lệ;

• Tải lên mã theo dõi sau khi đơn đặt hàng được giao, thì tại thời điểm này mã theo dõi không 

còn có tác dụng đối với người mua, vì vậy mã này sẽ không được đưa vào chỉ tiêu tỷ lệ theo 

dõi hiệu quả.

Có vấn đề với mã theo dõi bạn đã cung cấp?01

Nếu như bạn sử dụng ERP để quản lý đơn hàng, bạn cần đảm bảo đã lựa chọn chính xác đơn vị 

cung cấp dịch vụ hoàn thiện đơn hàng được sử dụng trong tùy chọn "Phương thức hoàn thiện 

đơn hàng" / "Phương thức gửi hàng", nếu không VTR sẽ không đạt tiêu chuẩn do lỗi trả lại thông 

tin.

Vui lòng kiểm tra kỹ chi tiết để đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ và mã theo dõi bạn nhập cho 

bưu kiện là chính xác. Trước khi đơn đặt hàng được giao đi, bạn có thể thay đổi, nhập lại và cập 

nhật một phần thông tin theo dõi trên giao diện "Quản lý đơn hàng". Các chỉ số của bạn sẽ phản 

ánh thay đổi này trong vòng 72 giờ. Trường hợp một bưu kiện hiển thị dấu "X" trong cột "Không 

có thông tin theo dõi hợp lệ" và bạn đã đối chiếu xác minh nhà cung cấp dịch vụ mình đang sử 

dụng là đơn vị được Amazon hỗ trợ và mã theo dõi là chính xác, vui lòng thử gửi lại mã theo dõi 

lên hệ thống. Trường hợp sự cố vẫn không được giải quyết, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ 

người bán để kiểm tra chi tiết hơn.

ERP truyền lại lỗi?02
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• Tỷ lệ trả lại hàng do không hài lòng

Tỷ lệ trả lại hàng do không hài lòng (RDR, tên đầy đủ Return Dissatisfaction Rate) đề cập đến tỷ lệ 

phần trăm của tất cả các yêu cầu trả hàng có phản hồi tiêu cực trên tổng số yêu cầu đổi trả hàng. Chỉ 

số này được sử dụng để đo lường mức độ hài lòng của người mua với trải nghiệm đổi trả hàng. Khi 

xảy ra các tình huống dưới đây có thể dẫn đến trải nghiệm đổi trả hàng tiêu cực: tỷ lệ phản hồi đổi trả 

hàng tiêu cực; tỷ lệ phản hồi chậm trễ; tỷ lệ từ chối không hợp lệ.
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• Tỷ lệ giao hàng đúng giờ

Tỷ lệ giao hàng đúng giờ (OTDR, tên đầy đủ là On-Time Delivery Rate) đề cập đến tỷ lệ phần trăm của 

tất cả các lô hàng được giao trong thời gian giao hàng thỏa thuận trên tổng số lô hàng được theo dõi. 

Đối với người mua mà nói, nhận được hàng đúng giờ có thể cải thiện đáng kể mức độ hài lòng khi 

mua sắm.

Bạn có thể căn cứ theo tình hình thực tế để thiết lập thời gian vận chuyển thích hợp, đảm bảo rằng 

người mua có thể nhận được sản phẩm đã đặt đúng thời gian dự kiến.

Tỷ lệ giao hàng đúng giờ (OTDR) cao hơn 

97%, sẽ có tác dụng mang đến cho người 

mua trải nghiệm mua sắm tốt hơn và từ đó 

giúp tăng doanh số bán hàng. Hiện tại tạm 

thời chưa có các biện pháp xử phạt cho việc 

không đáp ứng các chỉ số OTDR.

RDR nên được duy trì ở mức dưới 10%, hiện 

tại, Amazon không áp dụng hình phạt đối với 

người bán không đạt mục tiêu hiệu suất này, 

nhưng những người mua chưa được giải 

quyết triệt để các vấn đề gặp phải có nhiều 

khả năng vẫn sẽ gửi phản hồi tiêu cực và gửi 

yêu cầu khiếu nại từ A-Z tới Amazon 

Marketplace.
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1.4 Cài đặt giao hàng FBM/MFN

Với tư cách là một người bán, liệu sản phẩm của bạn có thể được giao tới tay người mua trong thời gian họ 

mong đợi hay không là một bước đi vô cùng then chốt. Thời gian giao hàng của FBM/MFN có khả năng sẽ lâu 

hơn FBA. Do đó, để đảm bảo trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người mua và tránh những phản hồi tiêu cực có 

thể gây ra cho người bán, Amazon khuyến nghị bạn nên hoàn thành các cài đặt liên quan đến giao hàng trước 

khi chính thức bắt đầu mở bán, điều này không chỉ giúp bạn quản lý được thời gian mà còn nâng cao hiệu quả 

giao hàng của mình, đồng thời tránh được việc lặp lại các thao tác. Các thiết lập tự hoàn thiện đơn hàng giai 

đoạn đầu chủ yếu là tiến hành cài đặt thời gian và chi phí vận chuyển, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết các cài đặt 

này tới bạn trong phần nội dung bên dưới.

Tổng thời gian giao hàng 1 = thời gian chuẩn bị hàng 2 + thời gian vận chuyển (còn gọi là thời gian giao 

hàng) 3 + bất kỳ ngày nghỉ lễ nào

Lưu ý: Amazon tính toán thời gian chuẩn bị hàng và thời gian vận chuyển tham chiếu theo số ngày làm việc
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Tên gọi đầy đủ Total Delivery Time, là chỉ khoảng thời gian ước tính người mua cần đợi từ khi chốt 

đơn đặt hàng cho đến ngày đơn hàng được giao tới nơi, cũng chính là thời gian giao nhận dự kiến. 

Amazon sẽ hiển thị thời gian giao hàng ước tính tới cho người mua trên giao diện thông tin sản phẩm 

và giao diện thanh toán.

Thế nào là tổng thời gian giao hàng?01

Tên đầy đủ là Handling Time, dùng để chỉ thời gian ước tính cần thiết kể từ khi người mua chốt đơn 

đặt hàng đến khi người bán giao cho người vận chuyển.

Thế nào là thời gian chuẩn bị hàng?02

Thiết lập thời gian giao hàng chính xác cho từng sản phẩm có tác dụng bảo đảm trải nghiệm tốt đẹp 

cho người mua, từ đó đạt được mục đích nâng cao doanh số bán hàng. Đại đa số người mua luôn sẵn 

sàng mua các sản phẩm có tốc độ giao hàng nhanh hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham 

khảo cách thức vận hành thao tác nút mua hàng.

Tại sao phải quản lý thời gian giao hàng?04

Quản lý tốt thời gian giao hàng có thể giúp giảm đáng kể rủi ro giao hàng muộn và không đúng giờ. 

Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát tổng thời gian giao hàng của các đơn tự hoàn thiện thông qua cài đặt 

các mục tham số như thời gian chuẩn bị hàng, thời gian giao hàng, cấp dịch vụ tự hoàn thiện đơn 

hàng, cước phí..v.v... Liên quan tới các bước thao tác cụ thể để cài đặt tham số tự hoàn thiện đơn 

hàng, bạn có thể tìm hiểu ngay trong mục dưới đây.

Làm thế nào để tiến hành quản lý thời gian giao hàng?05

Tên đầy đủ là Transit Time, dùng để chỉ của thời gian ước tính cần thiết kể khi người bán giao hàng 

cho người vận chuyển đến khi người vận chuyển giao hàng tới tay người mua. Thông thường, có thể 

thiết lập thời gian vận chuyển tối đa khác nhau theo các Amazon Marketplace không giống nhau.

Thế nào là thời gian vận chuyển?03
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1.4.1 Thiết lập vàquản lýthời gian vận chuyển

Quản lýthời gian vận chuyển hợp lýcó thể đáp ứng tốt hơn mong đợi giao hàng của người mua. Tìm hiểu các

kiến thức liên quan về quản lýthời gian giao hàng có thể giúp bạn thiếp lập chức năng giao hàng tốt hơn vàcác

nội dung trong phần này sẽ đưa bạn tìm hiểu về cách thức cài đặt này.

• Cài đặt vận chuyển thông thường

• Nhấn chọn "Cài đặt > Cài đặt vận chuyển";

• Kiểm tra địa chỉ giao hàng mặc định hiện tại 1 và thời gian chuẩn bị hàng mặc định trong tab

"mẫu vận chuyển".

1. Địa chỉ giao hàng mặc định: Chứa các thông tin như địa chỉ giao hàng thực tế, địa chỉ email và số điện thoại của đơn đặt hàng. Thông tin 

này được lưu trong tài khoản của bạn và sẽ tự động hiển thị khi bạn chọn một địa chỉ trong giao diện tùy chọn "Mua dịch vụ vận chuyển" và 

trang "Cài đặt vận chuyển".
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Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Cài đặt địa chỉ giao hàng

• Bước 1, vào giao diện "Cài đặt vận chuyển> Cài đặt vận chuyển thông thường" vànhấn chọn

"Chỉnh sửa" ở phía bên phải của trường "địa chỉ giao hàng mặc định";

• Bước 2, nhấn chọn "Chỉnh sửa" hoặc "Thêm địa chỉ mới" để điền thông tin giao hàng của bạn

vàchọn múi giờ chính xác;
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• Bước 3, điền tên địa chỉ, quốc gia / khu vực địa lý, địa chỉ mãvùng vàcác thông tin khác căn

cứ theo đúng tình hình thực tế.

• Cài đặt thời gian chuẩn bị hàng Handling Time

Nếu bạn chưa nhập giá trị vào trường "Thời gian chuẩn bị hàng", hệ thống sẽ tự động sử dụng cài đặt

thời gian chuẩn bị hàng mặc định. Bạn có thể tự tiến hành điều chỉnh thời gian chuẩn bị hàng để cóđủ

thời gian hoàn thành công việc này.

• Bước 1, nhấn chọn “Lưu kho > Quản lý hàng lưu kho” để đăng nhập vào giao diện quản lý

hàng lưu kho;
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• Bước 2, nhấn chọn "Chỉnh sửa" ở phía bên phải sản phẩm;

• Bước 3, nhập số ngày chuẩn bị hàng thích hợp (số nguyên) vào ô trống "Thời gian xử lý

(handling time)" của tab tùy chọn "Báo giá (Offer)".
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• Cài đặt mẫu vận chuyển

Nhờ vào sự trợ giúp của các mẫu vận chuyển, bạn có thể đồng thời quản lý cài đặt vận chuyển của 

nhiều loại sản phẩm cùng một lúc (chẳng hạn như cấp độ dịch vụ mặc định, khu vực địa lý giao hàng, 

thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển). Bạn có thể tạo tối đa 20 mẫu vận chuyển cho một nhóm 

SKU1 cụ thể.

1. SKU: Tên đầy đủ là Stock Keeping Unit, là đơn vị phân loại hàng tồn kho, là đơn vị cơ bản để tính lượng xuất nhập tồn, có thể tính bằng

kiện, hộp hoặc pallet v.v.

• Nhấn chọn "Tạo mẫu vận chuyển mới" để bắt đầu tạo mẫu.

Trước khi tạo mẫu, hãy đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu đầy đủ về các yêu cầu tối thiểu 

của mẫu vận chuyển và xác nhận địa chỉ giao hàng mặc định là chính xác, không có 

sai sót;
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• Tạo một mẫu vận chuyển mới

• Trong "Cài đặt vận chuyển", nhấn chọn tab tùy chọn "Mẫu vận chuyển" để đăng nhập

vào giao diện mẫu vận chuyển này;
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• Cài đặt cấp độ dịch vụ hoàn thiện đơn hàng vàkhu vực giao hàng

Bạn có thể đặt khu vực giao hàng mặc định cho đơn đặt hàng vàcấp độ dịch vụ của mỗi một khu vực

này thông qua "cài đặt mẫu vận chuyển". Khi bạn lựa chọn cung cấp một cấp độ dịch vụ vận chuyển cụ

thể, cũng cónghĩa làbạn đã đồng ýtuân theo thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) 1.

Cấp độ dịch vụ SLA

Vận chuyển tiêu 

chuẩn

Tất cả người bán đều bắt buộc phải cung cấp cấp độ dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn và 

thời gian vận chuyển mặc định là từ 4 đến 15 ngày làm việc. Trường hợp bạn có đủ 

điều kiện để rút ngắn thời gian giao hàng, bạn cũng có thể chọn thời gian vận chuyển 

chỉ từ 3 đến 5 ngày làm việc. Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo rút ngắn thời gian 

xử lý và phân bổ.

Vận chuyển 

nhanh

Thời gian giao hàng mặc định vận chuyển nhanh là từ 2 đến 6 ngày làm việc. Trường

hợp bạn có đủ điều kiện để rút ngắn thời gian giao hàng, bạn cũng có thể chọn thời

gian vận chuyển chỉ từ 1 đến 3 ngày làm việc. Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo

rút ngắn thời gian xử lývàphân bổ.

Vận chuyển trong 

hai ngày

Thời gian vận chuyển trong hai ngày là 2 ngày làm việc. Hoàn toàn không phải tất cả 

người bán đều có đủ tư cách cung cấp dịch vụ "Vận chuyển trong hai ngày". Để biết chi 

tiết, vui lòng tham khảo cách thức giành được tư cách vận chuyển trong hai ngày.

Giao hàng vào 

ngày hôm sau

Thời gian giao hàng vào ngày hôm sau là 1 ngày làm việc. Hơn nữa giao hàng vào

ngày hôm sau không thể sử dụng để cài đặt tham số vận chuyển nội địa Hoa Kỳ cho

các đơn đặt hàng FBM/MFN. Nhưng tùy chọn "giao hàng vào ngày hôm sau" vẫn được

áp dụng cho các đơn đặt hàng FBA.

Vận chuyển quốc 

tế
Thời gian vận chuyển cho các đơn hàng quốc tế là từ 3 đến 6 tuần.

Vận chuyển 

nhanh quốc tế
Thời gian vận chuyển cho các đơn hàng quốc tế làtừ 3 đến 7 ngày làm việc.

1. Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA): Tên đầy đủ làService Level Agreement, cónghĩa làngười bán cam kết rằng đơn đặt hàng sẽ được giao

theo đúng số ngày tiêu chuẩn thông qua sử dụng phương thức giao hàng này. Vui lòng kiểm tra thỏa thuận cấp độ dịch vụ vận chuyển cho

từng khu vực.

Lời nhắc nhở về SLA

SLA đối với cấp độ vận chuyển tiêu chuẩn tại lục địa Hoa Kỳ là từ 3 đến 7

ngày. Trường hợp người mua muốn sử dụng cấp độ vận chuyển tiêu chuẩn

sau khi đã đặt hàng, bạn sẽ cótrách nhiệm hoàn thành việc giao hàng trong

vòng 3 từ đến 7 ngày làm việc sau khi đã gửi đơn hàng đi. Trường hợp bạn

không thể đáp ứng các yêu cầu SLA, thìtuyệt đối không kích hoạt tính năng

khu vực vàcấp độ dịch vụ.

• Hiện tại, Amazon cócác cấp độ dịch vụ vận chuyển như sau:
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• Bạn có thể gửi hàng đến các khu vực sau, đồng thời lựa chọn một trong hai cấp độ dịch vụ vận 

chuyển được xác định trước: vận chuyển tiêu chuẩn và vận chuyển nhanh (thời gian vận 

chuyển được hiển thị trong bảng dưới đây chỉ là thời gian cần thiết để giao hàng nội địa tại 

quốc gia đích đến), bạn cũng có thể nhấp vào đây, để biết thêm thông tin chi tiết:

Khu vực vận chuyển
Vận chuyển 

tiêu chuẩn

Vận chuyển 

nhanh

Đại lục Hoa Kỳ 3 - 7 ngày 1 - 3 ngày

Alaska / Hawaii 3 - 7 ngày 1 - 4 ngày

Lãnh địa Hoa Kỳ

(Quần đảo Samoa thuộc Mỹ, đảo Guam, quần đảo Marshall, Liên bang 

Micronesia,

quần đảo Bắc Mariana, quần đảo Palau, Puerto Rico và quần đảo Virgin)

4 - 8 ngày 2 - 4 ngày

Canada 5 - 10 ngày 2 - 4 ngày

Châu Âu

(Albania, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Italya, Thụy Sĩ, Tây

Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Bỉ, Bồ

Đào Nha, Hy Lạp, Phần Lan, Áo, Iceland, Ba Lan, Croatia, Slovenia,

Liênbang Nga, Cộng hòa Séc, Đảo Síp, Luxembourg, Hungary,

Malta, Estonia, Latvia, Romania, Bulgaria, Ukraine, Bosnia -

Herzegovia, Lithuania, Slovakia, Monaco, Macedonia, Greenland,

Gibraltar, Liechtenstein, Pháp, Quần đảo Faro, Georgia, Andorra,

Belarus, Nam Tư, Nhà nước Thành phố Vatican (Tòa thánh), San

Marino, Svalbard và Jan Mayen, Serbia, Montenegro và Kosovo)

10 - 20 ngày 2 - 4 ngày

Châu Á

(Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong Trung Quốc, 

Ma Cao Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, New Zealand, Singapore, 

Malaysia, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Sri 

Lanka, Brunei, Darussalam, Polynesia thuộc Pháp, Fiji, Papua New 

Guinea, Nepal, New Caledonia, Bangladesh, Vanuatu, Campuchia, 

Mông Cổ,Lào, Maldives, quần đảo Cook, Bhutan, Samoa, quần đảo 

Solomon, Tonga, Liên bang Myanmar, Kiribati, đảo Niuya, Tuvalu, 

Nauru, đảo Christmas, Đông Timor )

10 - 16 ngày 2 - 5 ngày
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• Ghi chú: trường hợp sản phẩm không được giao đến theo đúng thời gian đã cam kết, thì sẽ 

gây ra tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động của người bán.
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Sau khi tìm hiểu rõ ràng nội dung về cấp độ dịch vụ vận chuyển và khu vực vận chuyển của Amazon, 

hãy cùng chúng tôi đăng nhập vào nền tảng của người bán để thực hiện các thiết lập liên quan tới cấp 

độ dịch vụ cũng như khu vực này.

• Bước 2, tích chọn cấp độ dịch vụ vận chuyển mà bạn muốn cung cấp, vận chuyển tiêu chuẩn 

là tùy chọn bắt buộc đối với mọi người bán còn tất cả các cấp độ dịch vụ khác là tùy chọn;
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• Bước 1, đăng nhập vào giao "Tạo mẫu vận chuyển mới";
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• Bước 3, nhấn chọn "Chỉnh sửa" hoặc "Thêm quy tắc vận chuyển mới" trong tab khu vực

(Select Deliverable Regions), lựa chọn quốc gia hoặc khu vực bạn muốn giao hàng và nhấn 

chọn "OK";

• Bước 4, nhấn chọn "Lưu" để hoàn thành cài đặt mẫu vận chuyển của bạn.
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• Điền con số thích hợp vào "Phí vận chuyển" tại giao diện cấp dịch vụ vận chuyển mà bạn lựa 

chọn.

1.4.2 Thiết lập chi phí vận chuyển

Có hai mô hình tính toán chi phí vận chuyển trên Amazon: Vận chuyển dựa trên số lượng / trọng lượng của sản 

phẩm và Vận chuyển theo phân loại giá của sản phẩm .

• Trong giao diện "Tạo mẫu vận chuyển mới", hãy chọn mô hình tính toán phí vận chuyển bạn cần;
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• Thiết lập thời gian vận chuyển

• Lựa chọn tùy chọn thời gian thích hợp trong menu thả xuống "Thời gian vận chuyển" để đảm 

bảo rằng người mua có thể nhận hàng theo đúng thời gian giao ước tính.

• Phân bổ SKU cho mẫu vận chuyển

Sau khi hoàn tất cài đặt mẫu vận chuyển, bạn có thể phân bổ SKU cho các mẫu khác nhau để cải thiện 

hiệu suất giao hàng của bản thân. Trường hợp số lượng SKU bạn muốn phân bổ nhỏ hơn 50, vui lòng

tham chiếu theo các bước dưới đây để hoàn tất.

• Bước 1, đăng nhập vào giao diện "Lưu kho > Quản lý lưu kho" trong Seller Central;
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• Bước 2, lựa chọn SKU bạn muốn phân bổ;

• Bước 3, trong menu thả xuống ở góc trên bên trái, nhấn chọn "Thay đổi mẫu vận chuyển";
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• Bước 4, lựa chọn tên của mẫu bạn muốn phân bổ;

• Bước 5, nhấn chọn "Có, tiếp tục" để hoàn thành.

Ghi chú: trường hợp số lượng SKU bạn muốn phân bổ vượt quá 50, vui lòng lựa chọn sử dụng 

phương thức tải lên dữ liệu để tiếp tục thao tác
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Khi xử lýđổi trả hàng quốc tế cho các đơn đặt hàng được giao đến Bắc Mỹ, Nhật Bản vàChâu Âu, bạn bắt buộc

phải chọn phương thức đổi trả hàng do Amazon chỉ định, trong nội dung chương này chúng tôi sẽ giới thiệu chi

tiết về phương thức cũng như quy trình thao tác tương ứng.

1.5.1 Giới thiệu sơ lược về ba phương thức đổi trả hàng

• Phương thức đổi trả hàng 1: người bán hoàn tiền, người mua không cần phải trả hàng

Người bán hoàn tiền đầy đủ nhưng người mua không phải trả lại sản phẩm tương ứng.

• Phương thức đổi trả hàng 2: Người bán cung cấp tùy chọn "Người mua trả hàng trong nước"

Người bán cung cấp địa chỉ trả hàng ngay tại quốc gia / khu vực sở tại của người mua.

• Phương thức trả hàng 3: Người bán cung cấp nhãn vận chuyển đổi trả hàng quốc tế trả phí

trước

Đồng thời với việc yêu cầu đổi trả hàng cho sản phẩm do mình bán ra, bạn sẽ phải gửi kèm nhãn vận

chuyển đổi trả hàng đã trả phítrước.

Ghi chú: chúng tôi đề xuất bạn nên bổ sung thêm mãtheo dõi trên nhãn này.

Ngoài ra, khi bạn sử dụng ba phương thức nêu trên để xử lýquy trình đổi trả đơn hàng quốc tế, vui lòng lưu ý

những điểm sau:

• Nếu bạn không thể cung cấp địa chỉ đổi trả hàng ngay tại nơi bán sản phẩm, thìcó thể tìm kiếm sự trợ

giúp từ "Nhàcung cấp dịch vụ đổi trả hàng quốc tế" trên Web của các nhàcung cấp.

• Trường hợp bạn lựa chọn cung cấp phương thức đổi trả hàng này tới người mua tại Hoa Kỳ, thìbạn

bắt buộc phải sử dụng dịch vụ đổi trả hàng trả phítrước của Amazon vàkhông thể sử dụng tùy chọn

"Cung cấp nhãn vận chuyển đổi trả hàng trả phítrước của riêng bạn cho người mua tại Hoa Kỳ".

• Khi xử lý đề nghị đổi trả hàng cho một đơn hàng quốc tế, người bán phải chịu toàn bộ chi phívận

chuyển phát sinh do nhu cầu trả lại sản phẩm.
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1.5 Phương thức và quy trình đổi trả hàng của các đơn đặt hàng quốc 

tế

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về "Quy trình đổi trả hàng cho đơn hàng người mua tự giao hàng", vui lòng nhấp

vào đây để xem thêm chi tiết.

Người bán có cung cấp các tùy chọn 

đổi trả hàng trong nước tới người mua 

hay không

Có cần hoàn lại chi phí vận chuyển ban đầu hay không

Người bán tồn tại tình trạng 

đổi trả hàng cẩu thả

Người mua tồn tại tình trạng 

đổi trả hàng cẩu thả

Cung cấp √ ×

Không cung cấp √ √

• Nếu bạn giao hàng đơn đặt hàng cósố tiền dưới 10 USD từ nước ngoài tới cho người mua tại Hoa Kỳ,

thìbạn bắt buộc phải cung cấp cho Amazon địa chỉ trả hàng hợp lệ tại đây. Amazon sẽ trực tiếp tạo

nhãn đổi trả hàng trả phítrước tới các địa chỉ này cho những người mua đáp ứng đủ điều kiện của yêu

cầu đổi trả hàng.

Người bán có cung cấp địa chỉ đổi trả 

hàng hợp lệ tại Hoa Kỳ hay không

Đề nghị đổi trả hàng phù hợp điều kiện

Tự động tạo nhãn đổi trả 

hàng trả phí trước
Hoàn tiền không trả hàng

Đã cung cấp √ ×

Chưa cung cấp × √
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1.5.2 Thao tác của 3 phương thức đổi trả hàng

• Phương thức đổi trả hàng 1: Người bán hoàn tiền đầy đủ nhưng không yêu cầu người mua phải trả lại 

sản phẩm

• Tìm menu thả xuống "Đơn hàng", nhấn chọn "Quản lý đổi trả hàng".
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• Lựa chọn đề nghị đổi trả hàng mà bạn cần hoàn lại tiền, sau đó nhấn chọn “Hoàn tiền”. 

• Lựa chọn "Người mua đổi trả hàng" làm nguyên nhân hoàn tiền, sau đó hoàn lại toàn bộ tiền. 

• Khi đóng đề nghị đổi trả hàng, tiếp tục lựa chọn "Hoàn tiền mà không trả lại hàng" làm nguyên 

nhân, sau đó để lại tin nhắn cho người mua.

• Ghi chú:

1. Nếu bạn lựa chọn "Hoàn tiền mà không trả lại hàng" làm phương thức đổi trả hàng, bạn phải hoàn 

đủ số tiền. Bởi vì thương lượng hoàn tiền một phần không được coi như một hình thức đổi trả 

hàng.

2. Đối với các đơn đặt hàng được giao cho người mua tại Hoa Kỳ, Anh và Đức, bạn có thể căn cứ 

theo giá sản phẩm, phân loại và nguyên nhân để lựa chọn tùy chọn "Hoàn tiền tự động mà không 

trả lại hàng" làm phương thức đổi trả. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn, có thể kiểm tra tại “Hoàn tiền 

mà không trả lại hàng””.

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G202174940?language=zh_CN&ref=ag_G202174940_cont_201725630&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G202174940?language=zh_CN&ref=ag_G202174940_cont_201725630
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• Phương thức đổi trả hàng 2: người bán cung cấp địa chỉ đổi trả hàng tại địa phương của người mua

Lưu ý: Địa chỉ này bắt buộc phải là địa chỉ có hiệu lực mà bạn có quyền sử dụng, không được phép 

sử dụng sử dụng địa chỉ trung tâm hoàn thiện đơn hàng Amazon, siêu thị, địa chỉ nhà ở v.v.

• Tìm "Cài đặt" trong menu thả xuống, nhấn chọn "Thông tin tài khoản".
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• Tại giao diện "Thông tin tài khoản người bán", hãy đăng nhập đến "Thông tin về vận chuyển và 

đổi trả hàng” > nhấn chọn “Thông tin đổi trả hàng” > đăng nhập đến “Cài đặt đổi trả hàng” > 

nhấn chọn “Cài đặt địa chỉ”.

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Lựa chọn một địa chỉ hiện có tại địa phương để làm địa chỉ đổi trả hàng mặc định hoặc thêm 

một địa chỉ đổi trả hàng mặc định mới.

• Lưu ý: Địa chỉ này bắt buộc phải là địa chỉ có hiệu lực mà bạn có quyền sử dụng, không được 

phép sử dụng sử dụng địa chỉ trung tâm hoàn thiện đơn hàng Amazon, siêu thị, địa chỉ nhà ở 

v.v.

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Nhấn chọn "Sử dụng địa chỉ này."
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• Lưu ý:

• Nếu bạn không thể cung cấp địa chỉ đổi trả hàng ngay tại nơi bán sản phẩm, thì có thể 

tìm kiếm sự trợ giúp từ "Nhà cung cấp dịch vụ đổi trả hàng quốc tế" trên mạng lưới của

nhà cung cấp các giải pháp .

• Trường hợp bạn cung cấp "Đổi trả hàng trong nước của người mua", bạn cũng có thể 

tiến hành công việc này thông qua "Nhãn vận chuyển đổi trả hàng trả phí trước". Sau 

khi bạn chấp thuận đề nghị đổi trả hàng của người mua, Amazon sẽ gửi cho họ nhãn 

đổi trả hàng và địa chỉ đổi trả hàng. Trong các tình huống mặc định, chỉ cần gửi các 

nhãn đổi trả hàng không trả phí trước. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn trả trước phí vận 

chuyển đổi trả hàng, bạn có thể tải lên nhãn trả phí trước tùy chỉnh. Trường hợp cung 

cấp phương thức đổi trả hàng cho người bán tại nội địa Hoa Kỳ, thì bạn bắt buộc phải 

sử dụng nhãn đổi trả hàng trả phí trước của Amazon. Đối với những người bán chuyên 

nghiệp trên các Amazon Marketplace Hoa Kỳ và tất cả những ai đã đăng ký chương 

trình "Nhãn vận chuyển đổi trả hàng trả phí trước", Amazon sẽ tự động phê duyệt quy 

trình đổi trả phù hợp với các chính sách tương ứng của Amazon, đối với các đề nghị 

đổi trả hàng không nằm trong phạm vi của chính sách này hoặc không phù hợp với các 

ràng buộc theo yêu cầu sẽ được gửi riêng các đề nghị phê duyệt thủ công. Amazon sẽ 

thay mặt bạn cung cấp cho người mua nhãn đổi trả hàng trả phí trước thông qua dịch 

vụ "Buy Shipping".

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

https://sellercentral.amazon.com/tsba?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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• Phương thức trả hàng 3: Người bán cung cấp nhãn vận chuyển đổi trả hàng quốc tế trả phí trước

• Tìm menu thả xuống "Đơn hàng", nhấn chọn "Quản lý đổi trả hàng". 

• Đối với những đề nghị đổi trả hàng mà bạn có thể chấp thuận, vui lòng nhấn chọn "Phê duyệt 

đề nghị”. 

• Trong phần "Nhãn gửi bưu điện đổi trả hàng", hãy chọn "Tôi sẽ cung cấp nhãn gửi bưu điện trả 

phí trước cho đề nghị này." 

• Tải lên nhãn đổi trả hàng, lựa chọn người vận chuyển có liên quan, sau đó nhập mã theo dõi 

(nếu có). 

• Cài đặt chi phí nhãn đổi trả hàng thành 0,00 để đảm bảo rằng người mua không phải chi trả phí 

vận chuyển cho việc này.

• Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập "Tin nhắn của người mua" tại Seller Central, thông qua 

email để gửi trực tiếp "Nhãn vận chuyển đổi trả hàng trả phí trước" tới cho người mua.

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Ghi chú: Các nhàcung cấp nhãn trả phítrước bao gồm nhưng không giới hạn: UPS ; DHL

Khi Amazon xác định rằng bạn chưa tuân thủ các yêu cầu đổi trả 

theo đơn đặt hàng quốc tế nêu trên, Amazon sẽ chủ động hoàn 

tiền lại cho những người mua bị ảnh hưởng, đồng thời cho phép 

họ được tùy ý giữ lại hoặc bỏ sản phẩm đề nghị đổi trả hàng.

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

1.5.3 Phương thức thứ 4 để xử lý đổi trả hàng

• Người bán cung cấp dịch vụ đổi hàng miễn phí.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2021, Amazon sẽ cung cấp cho người bán giải pháp bổ sung để thực 

hiện đổi trả cho các đơn hàng MFN. Có nghĩa là, ngoài việc đề nghị hoàn tiền cho các mặt hàng bị hư 

hỏng, bị lỗi hoặc khác với các mặt hàng đã đặt, người mua bây giờ có thể lựa chọn yêu cầu đổi hàng 

mà không phải trả thêm tiền.

Người bán có thể cung cấp dịch vụ đổi hàng miễn phí cho những sản phẩm không cần trả lại, điều này 

sẽ cải thiện trải nghiệm đổi trả trong dịch vụ người bán tự hoàn thiện đơn hàng và giúp duy trì các giao 

dịch kinh doanh của người bán.

https://www.ups.com/content/us/en/bussol/browse/returns.html
http://www.dhl.com/en/express/shipping/ship_online/ereturn.html
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Hạng mục công việc Chi tiết

Chỉ hoàn một phần tiền

Trong một vài tình huống dưới đây, sẽ phù hợp hơn nếu bạn chỉ hoàn một phần

tiền. Tất nhiên, đối với các trường hợp trả lại, hủy đơn vàhết hàng thìngười bán

nên hoàn toàn bộ tiền. Do đó chỉ nên hoàn tiền một phần trong các các trường

hợp như: sản phẩm giao tới nơi bị hư hỏng nhẹ hoặc hơi khác so với trên Listing

v.v, vàvới tinh thần hữu nghị hoặc để giải quyết bồi thường vàtranh chấp, người

bán tự tiến hành quyết định có hoàn lại tiền hay không và hoàn lại với hạn mức

bao nhiêu. Khi bạn quyết định hoàn một phần tiền, Amazon khuyến nghị bạn nên

thương lượng trước với người mua, để đồng thời nhận được sự đồng ýcủa họ,

tránh gây ra tình trạng hiểu lầm giữa bạn vàngười mua, bởi điều này cókhả năng

dẫn đến tình trạng người mua đưa ra yêu cầu khiếu nại từ A-Z trên Amazon

Marketplace.

Thu phí nhập kho lại 

hoặc

hoàn tiền sau khi đã 

khấu trừ các khoản phí 

liên quan

Trong một vài tình huống nhất định, có khả năng sẽ xảy ra trường hợp người mua 

đề nghị đổi trả mặt hàng bị thu phí nhập kho lại hoặc chỉ hoàn tiền khoản còn lại 

sau khi đã khấu trừ chi phí liên quan. Tuy nhiên, hành vi thu phí nhập kho lại hoặc 

chỉ chi trả lại phần tiền còn sau khi khấu trừ các chi phí liên quan bắt buộc phải 

tuân thủ chính sách đổi trả hàng của Amazon. Nhấn chọn đổi trả hàng và phí nhập 

kho lại để tìm hiểu chi tiết.

Hải quan
Đối với các trường hợp đổi trả hàng quốc tế, bạn bắt buộc phải tuân thủ tất cả các 

điều lệ xuất nhập khẩu, đồng thời chi trả mọi loại thuế hải quan và phí thông quan.

Thuê một nhà cung 

cấp đổi trả hàng quốc 

tế thứ 3

Trả hàng về nhà cung 

cấp

Amazon đã chuẩn bị cho bạn danh sách chi tiết các nhà cung cấp dịch vụ đổi trả 

hàng, họ có thể cung cấp cho bạn các giải pháp chuyên nghiệp căn cứ theo doanh 

số bán hàng và đơn giá sản phẩm để giảm thiểu các khoản mục chi phí bạn phải 

chịu. Ví dụ: một số nhà cung cấp sẽ thu hồi một số lượng lớn rồi mới chuyển hàng 

lại cho bạn hoặc thay bạn giao hàng tới những người mua khác. Nếu bạn muốn 

tìm hiểu kỹ hơn, vui lòng nhấp vào đây để xem chi tiết.

Fullfillment by Amazon 

(FBA)

Khi bạn chọn sử dụng FBA, Amazon sẽ trực tiếp thay bạn xử lýđơn hàng bị đổi trả

cóliên quan màkhông cần bạn phải tự xử lýhoặc cung cấp địa chỉ đổi trả hàng tại

địa phương. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về đổi trả hàng FBA, vui lòng nhấp

vào đây để xem chi tiết.
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1.5.4 Các công việc cần chúýkhi bạn xác nhận phương thức đổi trả hàng của người mua

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200364110&language=zh_CN&ref=ag_200364110_cont_200708210&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201725780&language=zh_CN&ref=ag_201725780_cont_200708210&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/tsba?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1#/search/US/returns
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200379860&language=zh_CN&ref=ag_200379860_cont_201030350&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Người bán có thể tự tiến hành giao hàng thông qua ba phương thức dưới đây:

• Thông qua nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba

Người bán tự tiến hành giao hàng thông qua các nhà vận chuyển bên thứ ba. Các hãng vận chuyển 

bên thứ ba có phạm vi dịch vụ, chất lượng, tài nguyên, thời hiệu và giá cả khác nhau, để đảm bảo trải 

nghiệm mua sắm của người tiêu dùng, thì người bán nhất định phải lựa chọn cẩn thận và sử dụng các 

hãng vận chuyển đáng tin cậy. Trường hợp bạn không có nhà cung ứng dịch vụ bên thứ ba quen 

thuộc, thì có thể tham khảo qua thông qua Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ (Service Provider Network).

1.6 Ba phương thức FBM/MFN
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(Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ)

• Thông qua dịch vụ "Buy Shipping" của Amazon

Dịch vụ "Buy Shipping" của Amazon là dịch vụ giao hàng trực tuyến của Amazon dành riêng cho các 

đơn hàng do người bán tự hoàn thiện. Bạn có thể thông qua “Buy Shipping” lựa chọn các hãng vận 

chuyển đang hợp tác với Amazon để tiến hành tự giao hàng. Khi sử dụng dịch vụ "Buy Shipping", bạn 

có thể chọn hai hình thức giao hàng dưới đây:

• Sử dụng các hãng vận chuyển trực tuyến để gửi trực tiếp từ Việt Nam tới người tiêu dùng ở 

nước ngoài tại Hoa Kỳ và Châu Âu;

• Sử dụng các hãng vận chuyển địa phương ở Hoa Kỳ, Anh và Đức để vận chuyển trực tiếp từ 

nước ngoài đến người tiêu dùng.

Vui lòng nhấp vào đây và căn cứ theo đường link này để tìm hiểu thêm về dịch vụ "Buy Shipping" của 

Amazon.

• Thông qua chương trình người bán tự hoàn thiện đơn hàng Prime 

Người bán tự hoàn thiện đơn hàng tại các Marketplace Châu Âu và Nhật Bản phù hợp yêu cầu có thể 

đăng ký tham gia chương trình người bán tự hoàn thiện đơn hàng Prime, để các sản phẩm do bạn tự 

hoàn thiện cũng có huy hiệu Prime, giúp tăng khả năng tiếp xúc và tận hưởng dịch vụ khách hàng 24/7 

chuyên nghiệp được cung cấp bởi Amazon. 

Vui lòng nhấp vào đây và căn cứ theo đường link để tìm hiểu thêm về các giới thiệu chi tiết liên quan 

tới chương trình người bán tự hoàn thiện đơn hàng Prime.

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) - Thế nào là người bán tự giao hàng (FBM/MFN) 

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

https://sellercentral.amazon.com/tsba?sellFrom=CN&sellIn=US&localeSelection=zh_CN&ld=ASCNAGSDirect&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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1.7 Giải thích từ ngữ liên quan

Thuật ngữ. Giải thích

Khiếu nại từ A-Z 

Amazon 

Marketplace (A to 

Z)

Amazon Marketplace thực hiện chính sách bảo hộ dành cho tất cả người mua đã mua 

hàng, trường hợp người mua không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ, họ có thể 

đưa ra yêu cầu khiếu nại A-Z tại Amazon Marketplace (A-to-Z) để đảm bảo lợi ích của 

bản thân.

Tỷ lệ hủy bỏ

(CR)

Tên đầy đủ Cancellation Rate là chỉ tỷ lệ phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng bị 

người bán hủy trên tổng số đơn đặt hàng trong khoảng thời gian 7 ngày theo quy định. 

Chỉ số này bao gồm tất cả các đơn hàng bị người bán hủy, ngoại trừ các đơn hàng mà 

người mua yêu cầu thông qua chức năng hủy đơn hàng trong tài khoản Amazon của 

họ.

Tỷ lệ giao hàng trễ

(LSR)

Tên đầy đủ Late Shipment Rate, tỷ lệ phần trăm các đơn đặt hàng đã có ngày giao 

hàng dự kiến, nhưng phải đợi sau 10 ngày hoặc 30 ngày sau đó mới được xác nhận 

giao hàng trên tổng số đơn đặt hàng.

Tỷ lệ mã theo dõi 

hợp lệ

(VTR)

Tên đầy đủ là Valid Tracking Rate, đề cập đến tỷ lệ phần trăm toàn bộ các kiện hàng 

có mã theo dõi hợp lệ trên tổng số kiện hàng trong khoảng thời gian 30 ngày theo quy 

định. Mã theo dõi bưu kiện yêu cầu ít nhất một bản ghi quét mã của hãng vận chuyển 

thì mới được coi là hợp lệ.

Tỷ lệ giao hàng 

đúng giờ

(OTDR)

Tên đầy đủ là On-Time Delivery Rate, đề cập đến tỷ lệ phần trăm của tất cả các lô 

hàng được giao trong thời gian giao hàng thỏa thuận trên tổng số lô hàng được theo 

dõi.

Tỷ lệ sai sót đơn 

hàng

(ODR)

Tên đầy đủ là Order Defect Rate là một chỉ số chủ yếu để đo lường năng lực mà bạn 

có thể cung cấp trải nghiệm tốt tới người mua. Chỉ tiêu này bao gồm tỷ lệ phần trăm 

của tất cả các đơn đặt hàng có một hoặc nhiều lỗi trên tổng số đơn đặt hàng trong 

khoảng thời gian 60 ngày theo quy định. ODR bao gồm ba loại hình: tỷ lệ phản hồi tiêu 

cực, tỷ lệ khiếu nại từ A-Z tại Amazon Marketplace, tỷ lệ bồi hoàn thẻ tín dụng. Người 

bán cần phải duy trì tỷ lệ ODR dưới 1%, như vậy mới có thể bán sản phẩm trên 

Amazon. Tỷ lệ ODR cao hơn 1% có khả năng sẽ dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản.

Tổng thời gian 

giao hàng

Tên gọi đầy đủ Total Delivery Time, là chỉ khoảng thời gian ước tính mà người mua 

cần đợi từ khi chốt đơn đặt hàng cho đến ngày đơn hàng được giao tới nơi. Công thức 

tính toán là: Tổng thời gian giao hàng = thời gian chuẩn bị hàng + thời gian vận chuyển 

gian + bất kỳ ngày nghỉ lễ nào

Thời gian chuẩn bị 

hàng

Tên đầy đủ là Handling Time, dùng để chỉ thời gian ước tính cần thiết kể từ khi người 

mua chốt đơn đặt hàng đến khi người bán giao cho người vận chuyển.

Thời gian vận 

chuyển

(Còn gọi là thời 

gian giao hàng)

Tên đầy đủ là Transit Time, dùng để chỉ của thời gian ước tính cần thiết kể khi người 

bán giao hàng cho người vận chuyển đến khi người vận chuyển giao hàng tới tay 

người mua.
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Thuật ngữ. Giải thích

Mã theo dõi

Mã theo dõi chính là số vận đơn do hãng vận chuyển cung cấp khi thay bạn giao đơn 

đặt hàng. Thông qua mã theo dõi, cả người bán và người mua đều có thể kiểm tra 

trạng thái vận chuyển của đơn hàng tương ứng. Mã theo dõi yêu cầu ít nhất một bản 

ghi quét mã của hãng vận chuyển thì mới được coi là hợp lệ.

Địa chỉ giao hàng 

mặc định

Chứa các thông tin như địa chỉ giao hàng thực tế, địa chỉ email và số điện thoại của 

đơn đặt hàng. Thông tin này được lưu trong tài khoản của bạn và sẽ tự động hiển thị 

khi bạn chọn một địa chỉ trong giao diện tùy chọn "Mua dịch vụ vận chuyển" và trang 

"Cài đặt vận chuyển".

Thỏa thuận cấp độ 

dịch vụ

(SLA)

Tên đầy đủ là Service Level Agreement, có nghĩa là người bán cam kết rằng đơn đặt 

hàng sẽ được giao theo đúng số ngày tiêu chuẩn thông qua phương thức giao hàng 

này. Vui lòng kiểm tra thỏa thuận cấp độ dịch vụ cho từng khu vực .

SKU
Tên đầy đủ là Stock Keeping Unit, là đơn vị phân loại hàng tồn kho, tức đơn vị cơ bản 

để tính lượng xuất nhập tồn, có thể tính bằng kiện, hộp hoặc pallet v.v.

Cục Bưu chính 

Hoa Kỳ

(USPS)

Tên đầy đủ là United States Postal Service, là một trong những nhà cung cấp dịch vụ 

hoàn thiện đơn hàng mà người bán có thể lựa chọn trên Amazon, để biết thêm chi tiết, 

vui lòng xem tại giao diện Vận chuyển nội địa USPS và Giao hàng quốc tế USPS.

1.8 Tổng hợp các vấn đề thường gặp
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Bưu kiện của tôi cómã theo dõi, nhưng trong báo cáo tỷ lệ theo dõi hợp lệ lại

hiển thị rằng bưu kiện này thiếu thông tin theo dõi hợp lệ. Vậy tôi cần phải làm

thế nào?

Trường hợp các bưu kiện có thông tin theo dõi chưa thông qua xét duyệt , 

thì sẽ có dấu "X" hiển thị trong cột "Không có mã theo dõi hợp lệ" của báo 

cáo mã theo dõi hợp lệ. Trường hợp bạn đã tải lên mã theo dõi, nhưng lại 

phát hiện rằng mã bị đánh dấu là "không thể xác nhận", thì các nguyên 

nhân có thể xảy ra là:

• Mã theo dõi bạn đã cung cấp không chính xác.

• Mã theo dõi chính xác, không có sai sót, nhưng mã này lại không liên 

quan đến người vận chuyển của bạn.

Ví dụ: nếu như bạn sử dụng UPS để giao hàng, nhưng lại nhập thành 

"USPS" trong tên của người vận chuyển, thì thông tin theo dõi này sẽ 

bị đánh dấu là "không thể xác nhận";

• Nếu những câu trả lời trên vẫn không thể giải quyết được vấn đề của 

bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ người bán.
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https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201714140?language=zh_CN&ref=ag_201714140_cont_891&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://www.usps.com/ship/
https://www.usps.com/international/mail-shipping-services.htm
https://sellercentral.amazon.com/help/hub?ref=/cu/contact-us&httpReferer=&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/hz/contact-us
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Tài liệu liên quan

Đơn đặt hàng người bán tự giao hàng (FBM/MFN)

• Thế nào là người bán tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN)?

• Dịch vụ Buy Shipping Amazon

• Chương trình người bán tự hoàn thiện đơn hàng Prime   

Hướng dẫn người bán tự giao hàng (FBM/MFN) – Tài liệu tìm đọc liên quan 

Tìm hiểu thêm các nội dung học tập liên quan đến hoàn thiện đơn hàng:

• Người bán hàng mới bắt buộc phải đọc và tìm hiểu về kiến thức, tìm kiếm “Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng 

xuyên quốc gia”

• Amazon giúp bạn cung cấp các dịch vụ giao hàng sản phẩm dặm cuối cùng, tìm kiếm "FBA"

• Làm thế nào để thực hiện FBA trong vận chuyển chặng đầu hoàn thiện đơn hàng xuyên quốc gia? Tìm 

kiếm "Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng xuyên quốc gia của Amazon"

Cách thức tìm kiếm bài học: Amazon Seller Central > Hiệu suất > Học viện nhà bán hàng > Tìm kiếm tên bài học

Link dẫn: Học viện nhà bán hàng Marketplace Bắc Mỹ, Marketplace Châu Âu, Marketplace Nhật Bản 

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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Hướng dẫn người bán tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN)- Phản hồi sau khi học

Phản hồi sau khi học
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Nếu bạn cảm thấy nội dung liên quan là hữu ích, vui lòng đánh dấu “          " ở góc dưới bên phải của trang để 

cung cấp phản hồi cho chúng tôi, xin chân thành cảm ơn!


