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Sổ tay hướng dẫn 

Nhà bán hàng tự 

hoàn thiện đơn hàng 

(FBM/MFN) 

Chương 2

1

Khi mở gian hàng trên Amazon, Nhà bán hàng 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 đặc tính 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 đề xuất nhà bán hàng 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 nhà bán hàng tự tiến hành xử lý. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp 

bạn tìm hiểu nhanh về FBM / MFN và dịch vụ “Mua dịch vụ vận chuyển” (Buy Shipping) của 

Amazon để tự giao hàng! 

Hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN)  
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Các chỉ số hiệu suất là tiêu chuẩn Amazon sử dụng để đánh giá tình trạng hoạt động của tài khoản 

nhà bán hàng tốt hay xấu. Mỗi Amazon Marketplace cung cấp các giá trị đạt chuẩn cụ thể cho từng 

chỉ số hạng mục, một khi hiệu suất tài khoản nhà bán hàng của bạn không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, có 

khả năng sẽ phát sinh các tình huống như hạn chế về tài khoản.

2. Các chỉ số về hiệu 

suất của nhà bán 

hàng FBM / MFN 

Giới thiệu các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 

Tỷ lệ lỗi của đơn hàng

Tỷ lệ theo dõi hợp lệ

Tỷ lệ hủy đơn hàng

Tỷ lệ lô hàng giao trễ

Tỷ lệ giao hàng đúng hạn

Tạo một kế hoạch hành động để khôi phục quyền bán hàng 

2

Tài liệu này tổng cộng có bốn 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.

……...…………………………….

…...…...…..……………….…….………...……...…...………………….

…………………………....………………..……...…...…………………...

…………...………………….………………..……….…..………………….

……….……………..………...………….……..…...………………………

……….….………...……………..……………….……………………

……………………….……….

2.1        

2.2 

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

3

7

27

29

30

31

Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) - Các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 



Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.

Các chỉ số hiệu suất được thiết kế nhằm nâng cao năng lực vận hành kinh doanh và bán hàng của nhà bán 

hàng, đồng thời cung cấp cho người mua những trải nghiệm mua sắm tốt hơn. Có sáu chỉ số chính ảnh 

hưởng đến hiệu suất của nhà bán hàng FBM/MFN: tỷ lệ lỗi của đơn hàng, tỷ lệ hủy đơn hàng, tỷ lệ lô hàng 

giao trễ, tỷ lệ theo dõi hợp lệ, tỷ lệ giao hàng đúng hạn và tỷ lệ trả lại hàng do không hài lòng. 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.

2.1 Giới thiệu các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / 

MFN 

3
Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) - Các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 

Trong các chương tiếp theo sẽ giải thích cụ thể sáu chỉ số hiệu suất và các giá trị đạt tiêu chuẩn tương ứng 

của chúng.

2.2 Tỷ lệ lỗi của đơn hàng 

Tỷ lệ lỗi của đơn hàng (ODR, tên đầy đủ là Order Defect Rate) là một chỉ số chính để đo lường khả năng 

cung cấp trải nghiệm tốt cho người mua của bạn. 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 là 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 yêu 

cầu bồi hoàn thẻ tín dụng.

Công thức tính ODR: 

Số đơn đặt hàng có một hoặc nhiều lỗi, trong

vòng 60 ngày nhất định

Tổng số đơn đặt hàng, trong vòng 60 

ngày nhất định

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/help/hub/reference/200205250?ref=efph_200205250_cont_G2&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Chỉ khi nào tỷ lệ lỗi của đơn hàng (ODR) 

dưới 1%, thì bạn 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.
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Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) - Các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 

Bạn có thể đăng nhập vào Seller Central, thông qua "Hiệu suất> Sức khỏe tài khoản> Hiệu suất dịch vụ 

khách hàng> Tỷ lệ lỗi của đơn hàng" để xem và tải xuống báo cáo ODR. 

2.2.1 Tỷ lệ phản hồi tiêu cực 

Tỷ lệ phản hồi tiêu cực (được trình bày dưới dạng phần trăm) bằng số lượng đơn đặt hàng nhận được phản 

hồi tiêu cực trong khoảng thời gian liên quan chia cho tổng số đơn đặt hàng trong khoảng thời gian đó. 

Công thức tính tỷ lệ phản hồi tiêu cực: 

Số đơn đặt hàng nhận phản hồi tiêu cực

trong thời gian liên quan

Tổng số đơn đặt hàng trong thời gian này

Tỷ lệ phản
hồi tiêu cực
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Vì chỉ số này liên quan đến đơn đặt hàng, khi tính toán tỷ lệ phản hồi tiêu cực, lấy ngày đặt hàng làm mốc 

chuẩn. Xếp hạng một sao và hai sao sẽ bị coi là phản hồi tiêu cực. Nếu nhận được phản hồi tiêu cực từ 

người mua, bạn nên cố gắng tìm ra lý do và liên hệ với người mua thông qua mẫu "Trình quản lý phản hồi" 

hoặc "Dịch vụ nhắn tin giữa người mua và người bán" để thương lượng giải quyết.

Chú ý

Nếu người mua hủy bỏ phản hồi tiêu cực, đơn hàng này sẽ không 

được tính vào ODR. Tuy nhiên, sau khi người mua hủy bỏ các phản 

hồi tiêu cực, có thể mất 48 giờ mới hiển thị trong chỉ số liên quan.

Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) - Các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 

2.2.2 Tỷ lệ khiếu nại từ A - Z

Tỷ lệ khiếu nại từ A - Z trên Amazon (được trình bày dưới dạng phần trăm) bằng số lượng đơn đặt hàng đã 

nhận được yêu cầu bồi thường liên quan trong vòng 60 ngày nhất định chia cho tổng số đơn đặt hàng trong 

khoảng thời gian này.

Công thức tính tỷ lệ khiếu nại từ A - Z: 

Bạn có thể quản lý khiếu nại từ A - Z và thực hiện các giải pháp tương ứng thông qua Trang khiếu nại A - Z 

trên Amazon. 

Số đơn đặt hàng nhận khiếu nại liên

quan trong vòng 60 ngày nhất định

Tổng số đơn đặt hàng trong thời gian này
Khiếu nại từ A - Z

https://sellercentral.amazon.com/gp/guarantee-claims/home.html/?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1#/
https://sellercentral.amazon.com/gp/guarantee-claims/home.html/?language=zh_CN&ref=id_xx_cont_200285170
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Xin lưu ý rằng không phải tất cả các loại khiếu nại đều ảnh hưởng đến tỷ lệ lỗi của đơn hàng, bạn có thể 

phân biệt theo bảng sau: 

Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) - Các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 

Các loại khiếu nại ảnh hưởng đến tỷ lệ lỗi của 

đơn hàng 

Các loại khiếu nại không ảnh hưởng đến tỷ lệ 

lỗi của đơn hàng 

Các khoản bồi thường đã được phê duyệt và khấu 

trừ từ tài khoản của bạn 

Các khoản bồi thường đã được phê duyệt và do 

Amazon chi trả

Bạn đã cung cấp khoản bồi thường hoàn lại tiền sau 

khi gửi khiếu nại
Khiếu nại của người mua bị từ chối 

Khiếu nại do bạn hoặc Amazon hủy đơn đặt hàng Người mua đã rút lại khiếu nại

Khiếu nại đang chờ quyết định xử lý /

Chú ý: Nếu bạn thắng trong kháng cáo quyết định khiếu nại, Amazon sẽ xóa khiếu nại đó khỏi tỷ lệ lỗi của 

đơn hàng. 

2.2.3 Tỷ lệ yêu cầu bồi hoàn thẻ tín dụng 

Tỷ lệ yêu cầu bồi hoàn thẻ tín dụng (được trình bày dưới dạng tỷ lệ phần trăm) bằng số lượng đơn đặt hàng 

yêu cầu bồi hoàn thẻ tín dụng đã nhận được chia cho tổng số đơn đặt hàng trong khoảng thời gian liên 

quan. 

Công thức tính tỷ lệ yêu cầu bồi hoàn thẻ tín dụng: 

Vì chỉ số này liên quan đến các đơn đặt hàng, nên khi tính tỷ lệ yêu cầu bồi hoàn của thẻ tín dụng dịch vụ, 

lấy ngày tháng đặt hàng làm mốc chuẩn. Khoản bồi hoàn thẻ tín dụng tương tự như khiếu nại A - Z, chỉ khác 

là nhà phát hành thẻ tín dụng sẽ hoàn thành việc xử lý và ra quyết định bồi thường, các nguyên nhân 

thường do các trường hợp sau: 

• Người mua nói rằng mình chưa nhận được sản phẩm; 

• Người mua trả lại sản phẩm nhưng chưa được hoàn lại tiền; 

• Người mua đã nhận được sản phẩm bị hư hỏng hoặc bị lỗi. 

Số đơn đặt hàng nhận được yêu cầu bồi

hoàn thẻ tín dụng

Tổng số đơn đặt hàng trong thời gian

liên quan

Tỷ lệ yêu cầu

bồi hoàn thẻ

tín dụng
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Khi người mua đưa ra ý kiến về giao dịch mua hàng mà đã được khấu trừ vào thẻ tín dụng của họ, Amazon 

gọi tình huống này là yêu cầu bồi hoàn thẻ tín dụng. Thông thường các khoản bồi hoàn thẻ tín dụng được 

chia thành hai loại sau: 

Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) - Các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 

Người mua nói rằng họ hoàn toàn không mua hàng. Những khiếu nại như vậy thường liên 

quan đến việc người mua gian lận sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp và những trường hợp 

như vậy sẽ không bị tính vào ODR. 

Khoản bồi hoàn thẻ tín dụng gian lận 01

Chỉ người mua xác nhận đã mua sản phẩm nhưng phản hồi với nhà phát hành thẻ tín dụng 

rằng họ đã gặp sự cố. 

Khoản bồi hoàn thẻ tín dụng dịch vụ 02

2.3 Tỷ lệ theo dõi hợp lệ 

nhà bán hàng cần cung cấp thông tin theo dõi các đơn hàng tự hoàn thiện hợp lệ kịp thời, theo yêu cầu của 

các Marketplace khác nhau trên Amazon. Amazon sẽ dựa trên từng phân loại sản phẩm trong đơn đặt hàng 

tự hoàn thiện, đo lường tỷ lệ theo dõi hợp lệ trong tất cả các phân loại này của nhà bán hàng, dựa trên chu 

kỳ luân phiên nhất định trong 30 ngày qua (ngày giao hàng dự tính). Nếu tỷ lệ theo dõi hợp lệ trong bất 

kỳ danh mục sản phẩm nào dưới 95%, điều đó có thể gây ra hạn chế quyền bán hàng của các sản phẩm tự 

hoàn thiện thuộc danh mục này.

2.3.1 Giải thích quy định mới về tỷ lệ theo dõi hợp lệ - công thức tính

Khi tính toán tỷ lệ theo dõi hợp lệ, trước tiên Amazon sẽ tính số lượng kiện hàng cung cấp mã theo dõi hợp 

lệ khi được vận chuyển, sau đó chia cho tổng số kiện hàng được vận chuyển và xác nhận trong vòng 30 

ngày. VTR được trình bày dưới dạng phần trăm. Amazon sử dụng ngày cam kết giao hàng để phán đoán chỉ 

số hiệu suất nên bao gồm những đơn hàng nào.

Công thức tính tỷ lệ theo dõi hợp lệ: 

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
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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 ngày cam kết giao hàng, bạn có thể thay đổi, nhập lại và cập nhật thông tin theo dõi trên 

trang "Quản lý đơn hàng" và các chỉ số của bạn sẽ phản ánh sự thay đổi này trong vòng 72 giờ. Các đơn đặt 

hàng có mã theo dõi có thể tạo ra ít khiếu nại từ A - Z và điểm đánh giá phản hồi của người mua tốt hơn. 

Khi sản phẩm của bạn được bán ở Amazon Hoa Kỳ, 

Canada, Anh, Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Nhật 

Bản, Singapore, Australia, UAE, Ả rập Xê Út và 

Mexico, tỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR) thấp hơn 95%, 

Amazon có thể sẽ hạn chế quyền bán các sản phẩm 

không phải FBA theo 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.

Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) - Các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 

Bạn có thể đăng nhập vào Seller Central và kiểm tra VTR thông qua "Hiệu suất> Sức khỏe tài khoản> Hiệu 

suất hoàn thiện đơn hàng> Tỷ lệ theo dõi hợp lệ". Bằng cách tải xuống báo cáo, bạn có thể hiểu được trạng 

thái đơn đặt hàng cụ thể. 

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/27951?ref=ag_27951_cont_Q6762Y9AB2FYDY8&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/201503640?ref=ag_201503640_cont_200342080&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) - Các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 

2.3.2 Giải thích quy định mới về tỷ lệ theo dõi hợp lệ - Thời gian có hiệu lực

Thời gian có hiệu lực của từng Marketplace:

• Marketplace Hoa Kỳ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Nhật Bản: Có 

hiệu lực từ ngày 09 tháng 08 năm 2021;

• Marketplace Singapore, Úc, UAE, Ả Rập Xê Út: Có hiệu lực từ ngày 06 tháng 09 

năm 2021;

• Marketplace Mexico: Có hiệu lực từngày16 tháng 10 năm 2021.

Amazon yêu cầu bạn tuân thủ các yêu cầu VTR sau:

• Tất cả các kiện hàng có tổng giá trị và chi phí vận chuyển dưới 5 USD * (vui lòng 

kiểm tra tình trạng mức tiền đặt hàng cụ thể của từng Marketplace) phải sử dụng 

phương thức vận chuyển có thể theo dõi, phương thức này phải cung cấp ít nhất một 

lần quét thực tế; 

• Tất cả các kiện hàng có tổng giá trị và chi phí vận chuyển lớn hơn hoặc bằng 5 USD * 

(vui lòng kiểm tra tình trạng mức tiền đặt hàng cụ thể của từng Marketplace) phải sử 

dụng phương thức vận chuyển theo dõi toàn bộ hành trình. Phương thức này phải 

cung cấp ít nhất hai lần quét mã, bao gồm cả giao hàng quét mã hoặc giao hàng thử 

nghiệm.

Ghi chú:

Chính sách trên sẽ có hiệu lực ở Amazon Hoa Kỳ, Canada, Anh, Đức, 

Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Singapore, Úc, UAE, Ả Rập Xê Út 

và Mexico 

Sau đây là thời gian có hiệu lực trong tỷ lệ theo dõi hợp lệ của từng Marketplace và các yêu cầu giao hàng. 

Amazon sẽ đo lường tỷ lệ theo dõi hợp lệ tất cả các danh mục của nhà bán hàng dựa trên khoảng thời gian 

luân phiên nhất định trong 30 ngày qua (ngày giao hàng dự tính), cũng như từng danh mục sản phẩm trong 

tỷ lệ đơn đặt hàng tự giao. 
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2.3.3 Giải thích các quy định mới về tỷ lệ theo dõi hợp lệ - thời gian hành động

Marketplace
Chính sách tỷ lệ theo dõi hợp lệ 

Cập nhật thời gian có hiệu lực 
Các thao tác cần thiết của nhà bán hàng

Marketplace Hoa Kỳ,

Canada, Anh, Đức,

Pháp, Ý, Tây Ban Nha

và Nhật Bản

Từ ngày 9 tháng 8 năm 2021，tức

là từ ngày 9 tháng 8, Amazon Seller

Central sẽ giám sát các đơn đặt hàng

dự kiến được giao trong 30 ngày qua

theo chính sách tỷ lệ theo dõi hợp lệ

mới.

Ngày đặt hàng là sau ngày 1 tháng 7 (đã bao

gồm)：

• Kiện hàng có giá trị trên 5 USD * (vui lòng

kiểm tra tình trạng mức tiền đặt hàng cụ thể

của từng Marketplace) phải được thay đổi

sang phương thức vận chuyển theo dõi

toàn bộ hành trình theo yêu cầu về tỷ lệ

theo dõi hợp lệ mới nhất

• Các kiện hàng có giá trị dưới 5 USD* (vui

lòng kiểm tra tình trạng mức tiền đặt hàng

cụ thể của từng Marketplace) phải sử dụng

phương thức vận chuyển có thể theo dõi.

Marketplace

Singapore, Các Tiểu

vương quốc Ả Rập

Thống nhất và Ả Rập

Xê Út

Ngày 6 tháng 9 năm 2021，tức là từ

ngày 6 tháng 9, Amazon Seller

Central sẽ giám sát các đơn hàng dự

kiến được giao trong 30 ngày qua

theo chính sách tỷ lệ theo dõi hợp lệ

mới.

• Bất kỳ đơn hàng nào không đáp ứng các yêu cầu của phương thức vận chuyển trên sẽ không 

được tính vào VTR; 

• Amazon sẽ đo lường VTR của từng danh mục sản phẩm trong tất cả các đơn hàng tự hoàn 

thiện của nhà bán hàng dựa trên chu kỳ luân phiên trong 30 ngày qua; 

• Nếu VTR bất kỳ danh mục sản phẩm nào thấp hơn 95%, bạn có thể bị hạn chế quyền bán các 

sản phẩm tự hoàn thiện đơn hàng thuộc danh mục này; 

• Trong một danh mục sản phẩm nhất định, nhà bán hàng bị hạn chế quyền bán hàng do VTR 

không đạt chuẩn sẽ không ảnh hưởng đến quyền bán hàng đối với các sản phẩm tự hoàn 

thiện thuộc danh mục đáp ứng tiêu chuẩn VTR khác và các sản phẩm hoàn thiện đơn hàng 

bởi Amazon (FBA).

Lưu ý: nhà bán hàng phải thay đổi phương thức vận chuyển theo dõi toàn bộ hành trình đối với các kiện 

hàng lớn hơn 5 USD đặt sau ngày 1 tháng 7 (đã bao gồm) theo yêu cầu về tỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR) 

mới nhất; 

Vì tỷ lệ theo dõi hợp lệ sẽ đánh giá các đơn đặt hàng từ T-10 đến T-40 ngày trước (ngày giao hàng dự 

tính), để đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ theo dõi hợp lệ từ ngày 9 tháng 8, bạn cần thay đổi phương thức 

vận chuyển đối với những kiện hàng có ngày đặt hàng (Order Date) sau ngày 1 tháng 7 (đã bao gồm) 

theo tỷ lệ theo dõi hợp lệ mới; 

Nói một cách đơn giản, đối với các đơn đặt hàng được tạo vào và sau ngày 1 tháng 7 (đã bao gồm), bạn 

cần đáp ứng yêu cầu tỷ lệ theo dõi hợp lệ mới nhất, nghĩa là theo dõi toàn bộ hành trình được sử dụng 

cho các kiện hàng trên 5 USD và theo dõi nửa hành trình vẫn có thể sử dụng cho các kiện hàng dưới 5 

USD. Tìm hiểu thêm thông tin về thời gian hoạt động của từng Marketplace qua các bảng sau.

Những điểm chính của chính sách mới về tự hoàn thiện đơn hàng năm 2021  
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2.3.4 Giải thích các quy định mới về tỷ lệ theo dõi hợp lệ - Cách kiểm tra thời gian hành động 

Amazon sẽ cập nhật trang hiển thị hiệu suất tỷ lệ theo dõi hợp lệ vào tháng 7, lúc đó bạn có thể tìm hiểu về 

trạng thái mới nhất của tỷ lệ theo dõi hợp lệ trong các danh mục sản phẩm khác nhau. 

Bạn có thể tìm thấy cửa sổ thời gian để đánh giá tỷ lệ theo dõi hợp lệ trong phần hiệu suất tỷ lệ theo dõi hợp 

lệ (như ví dụ trong hình bên dưới): 

2.3.5 Giải thích các quy định mới về tỷ lệ theo dõi hợp lệ - Nội dung trọng điểm

Nhà bán hàng cần cung cấp thông tin theo dõi hợp lệ các đơn hàng tự hoàn thiện kịp thời theo yêu cầu của 

từng Amazon Marketplace. Chính sách VTR mới nhất yêu cầu người bán tự hoàn thiện từ Việt Nam phải 

đáp ứng các điều kiện sau, nếu không, quyền bán hàng tự hoàn thiện của bạn đối với các danh mục sản 

phẩm liên quan có thể bị đình chỉ hoặc hủy bỏ. 

Từ ngày 9 tháng 8 năm 2021, chính sách tỷ lệ theo dõi hợp lệ mới sẽ yêu cầu:  

• Tất cả nhà bán hàng cần sử dụng nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển đã kết nối theo dõi giao hàng 

với Amazon; 

• Tất cả các kiện hàng có tổng giá trị và chi phí vận chuyển dưới 5 USD* (vui lòng kiểm tra tình trạng 

mức tiền đặt hàng cụ thể của từng Marketplace) phải sử dụng phương thức vận chuyển có thể 

theo dõi, phương thức này phải cung cấp ít nhất một lần quét thực tế; 

• Tất cả các gói hàng có tổng giá trị và chi phí vận chuyển lớn hơn hoặc bằng 5 USD* (vui lòng kiểm 

tra tình trạng mức tiền đặt hàng cụ thể của từng Marketplace) phải sử dụng phương thức vận 

chuyển theo dõi toàn bộ hành trình. Phương thức này phải cung cấp ít nhất hai lần quét, bao gồm 

cả quét giao hàng hoặc thử giao hàng. Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm yêu cầu VTR. 
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Về việc quy đổi 5 USD, do đơn vị tiền tệ của mỗi quốc gia khác nhau nên số tiền cụ thể tham khảo 

trên mỗi Marketplace sẽ có chút khác biệt: 

Số tiền quy đổi        

Marketplace Số tiền tương ứng 

Marketplace Hoa Kỳ Đơn hàng trên 5 USD

Marketplace Canada Đơn hàng trên 6 CAD

Marketplace Anh Đơn hàng trên 5 USD

Đức, Pháp, 

Ý và Tây Ban Nha 
Đơn hàng trên 5 USD

Marketplace Nhật Bản 
Đơn hàng trên 1.000 JPY (bao gồm phí vận chuyển, 

không bao gồm thuế tiêu thụ) 

Marketplace Singapore Đơn hàng trên 7 SGD

Marketplace Úc Đơn hàng trên 7 AUD

Marketplace UAE Đơn hàng trên 20 AED 

Marketplace Ả Rập Xê Út Đơn đặt hàng trên 20 RS

Marketplace Mexico Đơn hàng trên 200 MXN
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2.3.6 Giải thích các quy định mới về tỷ lệ theo dõi hợp lệ - Tại sao phải cung cấp mã theo dõi? 

2.3.7 Ảnh hưởng của chính sách mới đối với việc tự hoàn thiện của nhà bán hàng 

Bất kỳ đơn đặt hàng nào không đáp ứng các yêu cầu của phương thức vận chuyển trên sẽ không được tính 

vào tỷ lệ theo dõi hợp lệ. Amazon sẽ đo VTR các danh mục sản phẩm trong tất cả đơn hàng tự hoàn thiện 

của bạn trong chu kỳ luân phiên 30 ngày trở lại đây.

Có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi; 1

Có thể giảm số lượt liên hệ khách hàng; 2

Có thể cải thiện phản hồi đánh giá về nhà bán hàng; 3

Tránh các khiếu nại A - Z; 4

Có thể làm giảm các lỗi trong đơn đặt hàng; 5

6 Có thể giảm chi phí của lô hàng bị mất. 

Sau khi hiểu nội dung cơ bản về tỷ lệ theo dõi hợp lệ trên, tiếp theo bạn sẽ tìm hiểu tầm quan trọng của tỷ lệ 

theo dõi hợp lệ và 6 lợi ích cho nhà bán hàng khi cung cấp mã theo dõi.

Làm thế nào nếu không đạt yêu cầu về tỷ lệ theo dõi hợp lệ? 

VTR trong bất kỳ danh mục sản phẩm nào thấp hơn 95% có thể 

dẫn đến hạn chế quyền bán hàng đối với các sản phẩm không 

thuộc FBA (Hoàn thiện đơn hàng bời Amazon) thuộc danh mục 

này. 

Lúc này, bạn có thể gửi kế hoạch hành động cho Amazon và đăng 

ký khôi phục. Sau khi kế hoạch hành động được phê duyệt, quyền 

bán sản phẩm tự hoàn thiện đơn hàng thuộc các danh mục bị ảnh 

hưởng sẽ được khôi phục.

Bất kỳ danh mục sản phẩm nào có VTR thấp hơn 95% có thể dẫn 

đến các hạn chế quyền bán hàng đối với các sản phẩm không 

thuộc FBA (Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon) trong danh mục 

này. 

Lúc này, bạn có thể gửi kế hoạch hành động cho Amazon và đăng 

ký khôi phục. Sau khi kế hoạch hành động được phê duyệt, quyền 

bán sản phẩm tự hoàn thiện đơn hàng thuộc các danh mục bị ảnh 

hưởng sẽ được khôi phục. 



Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.

Lời khuyên: 

• Trong một danh mục sản phẩm, nhà bán hàng bị hạn chế quyền bán hàng do VTR 

không đạt chuẩn sẽ không ảnh hưởng đến quyền bán hàng đối với các sản phẩm tự 

giao thuộc danh mục sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn VTR và các sản phẩm hoàn thiện 

đơn hàng bởi Amazon (FBA);

• Muốn biết cách tạo kế hoạch hành động và các lưu ý để khôi phục quyền bán hàng, 

vui lòng nhấp vào đây và tham khảo trang trợ giúp Seller Central để tìm hiểu thêm; 

• Bạn có thể tới Seller Central, thông qua bước “Xác nhận gửi hàng” trong menu thả 

xuống của Hãng vận chuyện, để kiểm tra các hãng vận chuyển logistic hỗ trợ gửi 

hàng trực tiếp từ Singapore tới người tiêu dùng quốc tế, đồng thời đã liên kết với theo 

dõi hành trình giao hàng của Amazon. 

Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) - Các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 
14

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/G201623610?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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2.3.8 Nhà bán hàng cần làm gì? 

Trước tiên, hãy sử dụng mua sản phẩm dịch vụ vận chuyển, thanh toán trên Seller Central chỉ với một cú 

nhấp chuột và hệ thống sẽ tự động hoàn tất việc tải lên số đơn của hãng vận chuyển, phù hợp quy định và 

tiết kiệm sức lực, tâm trí. Nếu bạn vẫn chọn sử dụng dịch vụ vận chuyển ngoại tuyến ngoài việc mua dịch vụ 

này, vậy thì bạn cần: 

• Sử dụng các hãng vận chuyển đã kết nối theo dõi đơn hàng với Amazon

• Lập tức kiểm tra mức VTR hiện tạic - kiểm tra trang hiệu suất tài khoản trên Marketplace tương 

ứng của bạn, tải xuống báo cáo tỷ lệ theo dõi hợp lệ, kiểm tra các vấn đề cụ thể của đơn đặt hàng 

và chỉnh sửa thông tin lô hàng để điều chỉnh VTR; 

• Trước khi gửi hàng, hãy xác nhận với hãng vận chuyển của bạn phương thức vận chuyển nào là 

theo dõi toàn bộ hành trình, khi gửi các gói hàng có giá trị trên 5 USD cần sử dụng phương thức 

vận chuyển này.

• Sau lần đầu tiên sử dụng ERP để trả lại đơn hàng, hãy kiểm tra Marketplace tương ứng để xác 

nhận rằng thông tin trả hàng như tên hãng vận chuyển và mã đơn hàng chính xác. 

Từ ngày 3 tháng 5 năm 2021, Amazon sẽ xác minh chi tiết theo dõi (bao gồm tên hãng vận chuyển và mã số 

theo dõi) của tất cả các kiện hàng tự hoàn thiện của nhà bán hàng và hiển thị cảnh báo cho các chi tiết liên 

quan không hợp lệ. Bạn có thể hoàn tất việc xác minh mã theo dõi thông qua các bước sau. 

Phương pháp vận chuyển theo dõi nửa hành trình (ví dụ phương 

thức gửi thư bưu điện) có đưa vào tỷ lệ theo dõi hợp lệ không? 

Để giúp nhà bán hàng thích ứng với chính sách mới, tất cả các 

phương pháp giao hàng theo dõi nửa hành trình hiện tại được coi 

là hợp lệ. Nhưng bạn cần thực hiện các thay đổi đối với đơn 

đặt hàng phát sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2021; 

Nếu phương thức vận chuyển này dành cho kiện hàng có tổng giá 

trị sản phẩm và chi phí vận chuyển dưới 5 USD, cung cấp ít nhất 

một bản ghi chép quét mã, thì mã số theo dõi của phương thức 

vận chuyển theo dõi nửa hành trình mới được coi là hợp lệ; 

Đối với các kiện hàng có tổng giá trị sản phẩm và chi phí vận 

chuyển lớn hơn hoặc bằng 5 USD, khi phương thức vận chuyển 

được sử dụng cung cấp nhiều bản ghi chép quét mã và một trong 

số đó phải là bản quét mã giao hàng và thử giao hàng, thì mã số 

theo dõi này mới được coi là hợp lệ.
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• Có tác dụng giảm số lượt liên hệ của khách hàng;

• Có tác dụng giảm lỗi trong 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 nhà bán hàng;

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

Lưu ý: Vui lòng cung cấp thông tin theo dõi tiến trình hoàn thiện đơn hàng chính xác theo 

yêu cầu của từng Amazon Marketplace.

Tầm quan trọng của việc tải lên mã số theo dõi 02

• Tên hãng vận chuyển;

• Dịch vụ vận chuyển của hãng vận chuyển;

• Mã số theo dõi.

Khi xác nhận gửi hàng, bạn cần cung cấp các thông tin sau: 01

Nhắc nhở khi tải lên mã số theo dõi - 1

Việc đăng tải mã số theo dõi sau khi đơn hàng đã được giao sẽ không 

được tính vào chỉ tiêu VTR. Đồng thời, hãy chọn hãng vận chuyển 

được Amazon hỗ trợ, nếu không Amazon sẽ không thể xác minh thông 

tin theo dõi và nó cũng sẽ không được tính vào chỉ số VTR. 
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Nhắc nhở khi tải lên mã số theo dõi - 2

• Khi tải lên lượng lớn các thông tin chi tiết 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 và mã số theo 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 hoàn thiện, giúp người mua có thể kiểm tra và nắm 

bắt tiến độ giao hàng.

Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) - Các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 

• 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 hãng vận chuyển”, nếu 

đơn vị vận chuyển của bạn không có trong menu thả xuống, vui lòng chọn “Khác> Nhập 

tên hãng vận chuyển đó theo cách thủ công” .

Lưu ý： Khi bạn chọn "Khác" và nhập thủ công tên hãng vận chuyển không được Amazon 

hỗ trợ, đơn hàng của bạn sẽ không được tính vào VTR. 

Làm cách nào để thêm mã số theo dõi chính xác?03
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• Xem mức VTR hiện tại 

• VTR hiện tại không đạt tiêu chuẩn và chịu hạn chế danh mục bán hàng, Amazon sẽ gửi 

cảnh báo qua email, bạn có thể tìm thấy cảnh báo này trong thông báo hiệu suất tài khoản; 

• Sau khi tải xuống báo cáo, Dashboard sẽ được cập nhật dựa trên logic mà VTR yêu cầu: 

• Hiển thị VTR theo các danh mục khác nhau; 

• VTR thấp hơn 95% có thể dẫn đến các hạn chế về quyền bán hàng của bạn đối với 

các sản phẩm không thuộc FBA (Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon) trong danh 

mục này. 
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• Trước khi gửi hàng, hãy xác nhận với hãng vận chuyển của bạn phương thức vận chuyển 

nào có thể theo dõi toàn bộ hành trình;

• Sau lần đầu tiên sử dụng ERP để trả lại đơn hàng, hãy kiểm tra Marketplace tương ứng và 

xác nhận rằng thông tin trả hàng như tên hãng vận chuyển và mã đơn hàng có chính xác 

hay không; 

• Trước hết, sau khi giao hàng cho nhà vận chuyển, bạn cần nhấp vào "Quản lý đơn 

hàng" thông qua Seller Central; để xem trang đặt hàng; 
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• Sau đó, chọn tên nhà cung cấp dịch vụ từ menu thả xuống và cuối cùng nhập mã số theo 

dõi hợp lệ chính xác. Lưu ý:Nếu đơn vị vận chuyển không có trong menu thả xuống, hãy 

chọn "Khác" và nhập tên của hãng vận chuyển, nhưng các đơn hàng chọn "Khác" sẽ 

không được tính trong VTR. 

• Trên trang Quản lý đơn hàng, nhấp vào "Đơn hàng chưa chuyển> Xác nhận gửi hàng" để 

hoàn tất quá trình xác nhận gửi hàng（“Confirm Shipment”）; 
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2.3.9 Các câu hỏi thường gặp 

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

độ giao hàng của các đơn hàng do nhà bán hàng tự hoàn thiện vào bất kỳ thời điểm nào, 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 số 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 mã theo dõi hợp lệ!

Làm cách nào để xác định xem bạn đã đạt được mục tiêu 

tỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR) 95% hay chưa? 

Sử dụng báo cáo tải xuống trên trang này để kiểm tra thông tin đặt hàng chưa thu thập tỷ lệ theo dõi 

hợp lệ; 

Nhà bán hàng cần tìm kiếm lại mã số đơn đặt hàng trên trang liệt kê đơn đặt hàng và tiến hành sửa 

đổi (nhấp vào Edit), như hiển thị trong hình bên dưới và cần sửa đổi trong ngày giao hàng dự tính 

của đơn hàng.

Q1
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Những nhà bán hàng sau đang thiếu tỷ lệ theo dõi hợp lệ vì Carrier Name không được tích hợp với 

tên chuẩn của Amazon: 

Khi xác nhận gửi hàng thông qua Seller Central: phải cung cấp ngày giao hàng, địa điểm hàng gửi, 

hãng vận chuyển, dịch vụ / phương thức giao hàng và mã số theo dõi hợp lệ. Trong menu thả xuống 

chọn hãng vận chuyển, dịch vụ hoàn thiện đơn hàng phù hợp nhất và cung cấp Tracking ID chính 

xác; 

Khi bạn chọn "Khác / other" trong menu thả xuống "Hãng vận chuyển", đơn đặt hàng sẽ không được 

tính vào tỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR) và ảnh hưởng đến hiệu suất của gian hàng. 

Cách điền chính xác tỷ lệ theo dõi hợp lệ là gì?  

Q2
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"Mua dịch vụ vận chuyển" có thể đảm bảotỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR) của bạn bằng cách tự động tải 

lên thông tin theo dõi. Do đó, theo chương trình VTR của Amazon, các kiện hàng sử dụng "mua dịch 

vụ vận chuyển" đều được theo dõi hợp lệ.

Ghi chú:

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, Quy định về thuế giá trị gia tăng thương mại điện tử của Liên minh 

Châu Âu (IOSS) có hiệu lực. Khi bạn sử dụng dịch vụ "Mua dịch vụ vận chuyển", Amazon sẽ truyền 

thông tin mà IOSS yêu cầu đến nhà hãng vận chuyển của bạn mà không cần bạn thực hiện thêm thao 

tác. Nó có thể đảm bảo gửi đi thông tin chuẩn xác, chỉ cần bạn cung cấp thông tin chính xác bao gồm 

chi tiết sản phẩm, địa chỉ giao hàng và thông tin kiện hàng khi mua dịch vụ vận chuyển. Dịch vụ này 

giúp quá trình gửi hàng của bạn trở nên dễ dàng và an tâm hơn. 

Đầu tiên, sau khi giao hàng cho hãng vận chuyển, bạn cần nhấp vào "Quản lý đơn hàng> Đơn hàng 

chưa chuyển> Xác nhận gửi hàng" trên Seller Central

Chọn tên hãng vận chuyển từ menu thả xuống để hoàn tất xác nhận gửi hàng （“Confirm Shipment”) ; 

nếu hãng vận chuyển không có trong menu thả xuống, hãy chọn "Khác" và nhập thủ công tên của 

hãng vận chuyển, nhưng những đơn hàng chọn "khác" sẽ không được tính vào VTR, cuối cùng bạn 

cần cung cấp mã chính xác của hãng vận chuyển mà bạn lựa chọn. Vui lòng nhấp vào đây để tìm 

hiểu các bước chi tiết. 

Tại sao khi mua dịch vụ vận chuyển có thể hỗ trợ nâng 

cao tỷ lệ theo dõi hợp lệ? 

Q3

Những hãng vận chuyển nào cần cung cấp thông tin theo 

dõi cho Amazon? 

Q4
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Nếu bạn sử dụng hoàn toàn kho hàng ở nước ngoài, gửi hàng từ địa phương và sử dụng hãng

vận chuyển đã kết nối thì phù hợp với chính sách;

Làm thế nào nếu hãng vận chuyển của tôi không được liệt

kê trong Seller Central?

Q5

Khi sử dụng "Xác nhận gửi hàng" của Seller Central, nếu đơn vị vận chuyển bạn sử dụng không xuất

hiện trong menu thả xuống "Hãng vận chuyển" (nghĩa là đơn vị này chưa kết nối với Amazon), vui

lòng chọn "Khác（Others）" và điền rõ hãng vận chuyển của bạn trong khung văn bản.

Nhưng vì bạn đang sử dụng hãng vận chuyển không kết nối với Amazon, nên Amazon không thể xác

minh thông tin theo dõi, vì vậy nó không được tính vào chỉ số tỷ lệ theo dõi hợp lệ. Bạn cần đảm

bảo rằng tỷ lệ theo dõi hợp lệ của tất cả các danh mục trong tài khoản của mình cao hơn 95%.

Lưu ý: Khi bạn chọn "Khác" trong menu thả xuống "Hãng vận chuyển", đơn đặt hàng sẽ không được

tính vào tỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR) và ảnh hưởng đến hiệu suất của gian hàng.

Tôi đã sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh USPS / Fedex

/ UPS tại địa phương. Điều này có tuân thủ chính sách

không?

Q6
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Tôi nên làm gì nếu thay đổi nhãn của đơn hàng đã gửi đi?

Q7

Bạn cần cung cấp thông tin theo dõi hợp lệ cho các kiện hàng mà bạn đã xác nhận gửi đi. Nếu thông 

tin đơn đặt hàng của bạn bị thay đổi, ví dụ cần cập nhập hãng vận chuyển và mã số vận đơn chuyển 

phát nhanh, nhà bán hàng cần tìm kiếm lại mã số đơn đặt hàng trên trang đơn đặt hàng và sửa đổi 

(nhấp vào Edit), việc này có thể được thực hiện trong thời gian giao hàng dự kiến của đơn đặt hàng. 
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Tôi cần lưu ý điều gì khi sử dụng ERP để gửi hàng?

Q8

Khi xác nhận gửi hàng thông qua tải lên hàng loạt dữ liệu, , API hoặc ERP hãng vận chuyển, bạn cần 

cung cấpcarrier - code cho mỗi đơn đặt hàng (carrier - code được cung cấp khi sử dụng API): 

• Sử dụng các hãng vận chuyển kết nối với Amazon: cần cung cấp mã các đơn vị này (tức là 

carrier - code); 

• Sử dụng hãng vận chuyển không kết nối với Amazon (nghĩa là hãng vận chuyển không có 

trong menu thả xuống trên trang xác nhận gửi hàng của Seller Central): 

• Mã hãng vận chuyển được đặt thành "khác"; 

• Nhập tên của hãng vận chuyển vào trường Carrier Name (Carrier Name khi sử dụng 

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

2,5%, thì bạn 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.

Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) - Các chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM / MFN 

2.4 Tỷ lệ hủy đơn hàng

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

hàng 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 nhà bán hàng hủy, ngoại trừ các đơn hàng mà người mua yêu cầu hủy thông qua chức 

năng hủy đơn hàng trong tài khoản Amazon và cũng không bao gồm các đơn hàng chưa vận chuyển mà 

người mua hủy trực tiếp trên Amazon.

Công thức tính tỷ lệ hủy đơn hàng: 

Bạn có thể đăng nhập vào Seller Central và kiểm tra CR trong "Hiệu suất>Sức khỏe tài khoản> Hiệu suất 

hoàn thiện đơn hàng> Tỷ lệ hủy đơn hàng trước khi giao". 

Tất cả các đơn đặt hàng bị hủy của nhà

bán hàng, trong vòng 70 ngày nhất định

Tổng số đơn đặt hàng, trong vòng

7 ngày nhất định
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Vui lòng đảm bảo rằng các sản phẩm bạn đăng tải phải luôn còn hàng và có thể giao ngay, 

điều này là vô cùng quan trọng. Nguyên nhân hủy đơn hàng trước khi giao thông thường là 

do sản phẩm đã hết hàng. Tất nhiên, trong hoạt động kinh doanh thông thường, khó tránh 

khỏi tỷ lệ hết hàng nhất định nhưng Amazon hy vọng rằng bạn có thể giảm thiểu tối đa 

những vấn đề như vậy. Tỷ lệ hủy đơn hàng cao có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng 

của bạn và cũng có thể có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của bạn 

Nguyên nhân hủy đơn hàng?01

Quyết định không giao đơn hàng trước khi xác nhận gửi hàng được coi là hủy đơn hàng. 

Sau khi đơn hàng được xác nhận là đã vận chuyển, quyết định chấp nhận trả hàng hay 

không gửi hàng được coi là hoàn tiền. 

Sự khác biệt giữa hoàn tiền và hủy đơn hàng là gì? 02

Lời khuyên 

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 nhà bán hàng 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, mà nhà bán hàng vẫn chưa bắt đầu hoàn thiện 

đơn hàng thì Amazon sẽ tự động hủy các đơn đặt hàng này. Tất cả các 

đơn đặt hàng bị hủy tự động do nhà bán hàng không có khả năng bắt 

đầu giao hàng sau 7 ngày làm việc kể từ ngày "ship by” sẽ được coi là 

khiếm khuyết, tính vào tỷ lệ hủy của nhà bán hàng (CR). Khiếm khuyết 

CR này sẽ thay thế trực tiếp cho khiếm khuyết trước đây vốn được gọi 

là tỷ lệ giao hàng trễ (Late Ship Rate).
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2.5 Tỷ lệ lô hàng giao trễ

Tỷ lệ lô hàng giao trễ (LSR, tên đầy đủ là Late 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 ngày đó được xác nhận gửi hàng 

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

ngày. Điều này có nghĩa là sau 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 được xác nhận gửi hàng thì sẽ bị coi là 

giao hàng trễ.

Công thức tính LSR: 

Bạn có thể đăng nhập vào Seller Central và kiểm tra LSR thông qua "Hiệu suất> Sức khỏe tài khoản> Hiệu 

suất hoàn thiện đơn hàng> Tỷ lệ lô hàng giao trễ". 

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

dưới 4%, thì bạn mới có thể bán sản 

phẩm trên Amazon Tỷ lệ LSR cao hơn 

4% có khả năng sẽ dẫn đến việc tạm 

ngưng tài khoản.

Lưu ý: Ngày giao hàng dự kiến sẽ được điều chỉnh theo các ngày lễ dựa trên quy định của từng quốc gia. 

Số đơn đặt hàng xác nhận giao sau thời gian giao

hàng dự tính, trong vòng 10 hoặc 30 ngày

Tổng số đơn đặt hàng, trong vòng 10 hoặc

30 ngày
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2.6 Tỷ lệ giao hàng đúng hạn 

Tỷ lệ giao hàng đúng hạn (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 ước tính trên tổng số lô hàng được theo dõi. OTDR chỉ 

áp dụng cho các đơn đặt hàng tự hoàn thiện của nhà bán hàng. Đối với người mua mà nói, nhận được hàng 

đúng hạn có thể cải thiện đáng kể mức độ hài lòng khi mua sắm. Bạn nên thiết lập thời gian vận chuyển phù 

hợp theo tình hình thực tế để đảm bảo người mua có thể nhận được hàng trong thời gian dự kiến. 

Công thức tính OTDR: 

Tỷ lệ giao hàng đúng hạn (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.

Đơn đặt hàng tồn tại một hoặc nhiều khiếm

khuyết, trong vòng 60 ngày nhất định

Tổng số đơn đặt hàng, trong vòng 10 hoặc

30 ngày

Tại sao việc xác nhận đơn hàng gửi hàng lại quan trọng như 

vậy?

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

kiến là rất quan trọng, để nhà bán hàng có thể kiểm tra trực

tuyến tình trạng của đơn hàng đã gửi.Việc chậm trễ trong việc

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..
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Bạn có thể đăng nhập vào Seller Central và kiểm tra OTDR thông qua "Hiệu suất> Sức khỏe tài khoản> Hiệu 

suất hoàn thiện đơn hàng> Tỷ lệ giao hàng đúng hạn". 

2.7 Tạo một kế hoạch hành động để khôi phục quyền bán 

hàng 

Làm thế nào khi báo cáo hiệu suất của tôi không đạt tiêu chuẩn? 

Nhà bán hàng có hiệu suất không đạt tiêu chuẩn cần phải gửi một 

kế hoạch hành động để xin khôi phục lại quyền bán hàng. 

Nếu tài khoản người bán của bạn bị vô hiệu hóa, bạn vẫn có cơ hội khôi phục tài khoản. Bạn có thể kháng 

nghị bằng cách cung cấp một kế hoạch hành động cho Amazon. Trong kế hoạch hành động, bạn phải nêu rõ 

các biện pháp sửa đổi. Dưới đây sẽ giới thiệu sơ qua về cách viết kế hoạch hành động. 
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• Nguyên nhân căn bản gây ra vấn đề là gì? 

• Bạn sẽ dùng những biện pháp nào để giải quyết vấn đề này? 

• Bạn sẽ dùng những biện pháp nào để tránh những vấn đề như vậy xảy ra trong tương 

lai? 

Kế hoạch hành động của bạn phải bao gồm ba điểm sau: 01

• Đảm bảo nội dung văn bản đơn giản và rõ ràng: kế hoạch hành động của bạn phải 

trung thực, trực tiếp và tập trung vào các sự kiện và sự việc thực tế đã gây ra vấn đề, thay 

vì giới thiệu sản phẩm, nghiệp vụ hoặc khách hàng của bạn. Đồng thời tránh sử dụng 

ngôn từ đậm màu cảm xúc. 

• Nói rõ về các vấn đề: Việc hạn chế tài khoản của bạn có thể do nhiều vấn đề gây ra (ví 

dụ: phản hồi tiêu cực và đơn đặt hàng chưa được vận chuyển dẫn đến tỷ lệ lỗi của đơn 

hàng cao, v.v.). Bạn phải cung cấp giải pháp tương ứng cho từng nguyên nhân căn bản.

• Bao gồm bằng chứng hỗ trợ cho tất cả các sản phẩm: Hãy đảm bảo gửi mọi bằng 

chứng hỗ trợ cho tất cả các sản phẩm hoặc ASIN đang được xét duyệt. Bạn có thể tìm 

thấy danh sách sản phẩm ở phần cuối thông báo ban đầu. Hãy nhớ kiểm tra phạm vi thời 

gian yêu cầu của tài liệu, một số tài liệu yêu cầu bạn cung cấp hóa đơn trong vòng 365 

ngày. 

• Đánh dấu nội dung chính trong tài liệu hỗ trợ mà bạn cung cấp: Bạn có thể khoanh 

tròn hoặc đánh dấu nội dung quan trọng nhất trong tài liệu, ví dụ ASIN, thông tin chi tiết về 

nhà cung cấp (ví dụ tên và trang web nhà cung cấp, v.v.) hoặc các điều khoản có liên 

quan, giúp phản hồi của bạn chặt chẽ và có tính tương quan hơn.

Bạn có thể tham khảo những ý tưởng sau để hoàn thành kế hoạch hành động: 02
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Tài liệu liên quan

Đơn đặt hàng nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN)

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

• Chỉ số về hiệu suất nhà bán hàng FBM/MFN

• Dịch vụ Buy Shipping Amazon

• Chương trình dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi nhà bán hàng cho khách hàng Prime   

Hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) – Tài liệu tìm đọc liên quan 

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

học tập

Liên kết nhanh: Học viện nhà bán hàng Amazon Marketplace Hoa Kỳ, Marketplace Châu Âu , 

Marketplace Nhật Bản

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

• Nhà bán hàng hàng mới bắt buộc phải đọc và hiểu nội dung liên quan, tìm kiếm “Dịch vụ hoàn thiện 

đơn hàng xuyên quốc gia”

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

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

Tìm kiếm "Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng xuyên quốc gia của Amazon (Amazon Global Logistics)"

33

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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Sổ tay hướng dẫn nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng (FBM/MFN) –Phản hồi học tập

Phản hồi học tập

34

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!


