
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ VIỆT NAM

Stt Nội dung
Thời gian thực 

hiện

Bộ phận thực 

hiện
Chi tiết Mục đích - nếu có Ghi chú

1
Ngay khi khách có 

nhu cầu

Khách mua 

hàng

Khách mua hàng căn cứ nhu cầu, giá của sản phẩm do gian 

hàng đăng và thực hiện đặt mua hàng
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-Trong vòng 60' cấu 

thành đơn

- Đơn từ 17h30' 

được xử lý vào sáng 

ngày hôm sau (Xử 

lý xong trước tối đa 

10h00)

CSKH Vatgia

Check thông tin đơn hàng về các trường thông tin (Họ và 

tên, Số thoại, Số lượng đơn hàng, Ghi chú của khách, Địa 

chỉ)

Với các đơn hàng có số lượng lớn sản phẩm được đặt. "Bắt 

buộc nhân viên CSKH gọi điện cho khách mua hàng để xác 

nhận khách có nhu cầu thực sự hay chỉ đặt đơn ảo để trêu 

đùa

=> Hủy đơn hàng với các trường thông tin vi phạm

Các trường hợp đúng quy định sẽ bắn đơn sang QTGH

Mục đích của thao tác này là để loại bớt 

các đơn hàng không có thực được bắn 

sang gian hàng. Đảm bảo về việc giảm 

thiểu tối đa các đơn hàng không có thực 

được chuyển sang gian hàng khiến gian 

hàng mất thời gian xử lý các đơn này

Thông tin được đánh giá là vi phạm

Họ và tên: Để lại họ tên với các ký tự chữ cái, 

ký tự lạ…

Số thoại: Bị thiếu số (Di động 10 hoặc 11 số 

được chấp nhận là đủ), Số di động đánh không 

theo quy chuẩn nào, để số thoại theo chuỗi ký 

tự số…

Địa chỉ không ghi rõ ràng...

Ghi chú với lời lẽ thiếu thuần phong mỹ tục

3 Trong vòng 48h Gian hàng

Gian hàng tiến hành kiểm tra số tồn, gọi điện cho khách mua 

hàng để xác nhận đơn hàng. Nếu khách có nhu cầu. Thực 

hiện:

- Xác nhận và gửi vận chuyển/tự vận chuyển - nếu khách có 

nhu cầu

- Hủy đơn hàng - nếu khách không có nhu cầu và ghi chú lý 

do hủy đơn hàng

Mục đích của thao tác này là để người 

mua hàng yên tâm về việc đơn hàng sẽ 

được phục vụ và chờ giao hàng

Sau 48h gian hàng vẫn không xử lý đơn hàng 

(Gửi vận chuyển/Hủy) hệ thống sẽ hiển thị 

Poup trong QTGH

Sau 96h gian hàng vẫn không xử lý đơn hàng 

(Gửi vận chuyển/Hủy) hệ thống sẽ tự hủy đơn 

hàng

4.1 Ngay tại thời điểm
Hotline 

19002055

Một số đơn hàng khách mua hàng không có nhu cầu mua 

nữa và gọi điện lên tổng đài 19002055 để báo hủy do không 

có nhu cầu nữa hoặc đã mua sản phẩm tại địa điểm khác. 

Nhân viên CSKH hủy đơn cho khách - hệ thống tự động 

thông đến gian hàng để gian hàng nắm bắt vấn đề phát sinh

Mục đích của thao tác này là để kịp thời 

cập nhật thông tin đến gian hàng. Tránh 

gian hàng mất thời gian, công sức để xử 

lý đơn hàng khi khách không còn nhu 

cầu mua nữa - Trong khi đơn hàng vẫn 

đang trong thời gian xử lý theo quy định

4.2
Trong vòng 10 - 12 

ngày

Hotline 

19002055

Đối với đơn hàng đã bị hủy bởi người bán (gian hàng). Nhân 

viên CSKH thực hiện điện thoại cho người mua hàng để 

check lại thông tin. Đảm bảo lý do hủy của gian hàng báo 

trên hệ thống là chính xác. Ngoài ra, nhân viên CSKH xin lỗi 

- nếu có, cảm ơn khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ

Mục đích của thao tác này là để kịp thời 

cập nhật thông tin về đơn hàng của 

khách đã bị hủy và trấn an khách, giữ 

chân khách hàng tiếp tục tin tưởng và 

mua hàng tại Vatgia

Thống kê được lý do thất bại của đơn 

hàng để có hướng điều chỉnh phù hợp về 

hoạt động của sàn&kịp thời phát hiện 

các sai phạm khiến người mua mất niềm 

tin vào site

Áp chế tài nếu có sai phạm
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10 - 12 ngày kể từ 

thời điểm khách đặt 

đơn hàng

Hotline 

19002055

Điện thoại đến khách mua hàng để hậu mãi, cảm ơn về việc 

khách đã mua hàng tại VG và lắng nghe ý kiến của khách 

hàng đánh giá về sản phẩm của gian hàng, thái độ phục vụ, 

công tác giao hàng

Mục đích của thao tác này là để tri ẩn, 

cảm ơn sự tin tưởng của khách mua hàng 

và nhằm tạo sự quan tâm đến khách để 

khách tiếp tục mua hàng tại VG trong 

các lần tiếp theo

- Áp chế tài nếu có sai phạm

- Các đơn hàng sau 10 ngày khách chưa nhận 

được hàng, nhân viên thực hiện hủy đơn trên 

hệ thống và note lý do: Quá thời hạn 10 ngày 

xử lý đơn hàng. Đơn hàng này cần xin lỗi 

khách hàng

LƯU ĐỒ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

 
Khởi tạo (Đặt) 

đơn hàng 

 
Duyệt đơn hàng 

 
Xác nhận đơn 

 
Xử lý thông tin 

 
Check lý do hủy 

đơn 

 

Hậu mãi&cảm 

ơn khách mua 


