
QUY CHUẨN ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA J&T

I. Quy chuẩn ngoại quan:
Bưu kiện trước khi nhận sẽ được Nhân viên J&T kiểm tra ngoại quan. Bưu kiện phải 
thực hiện đúng các quy chuẩn đóng gói và quy chuẩn ngoại quan như sau:
- Bưu kiện đều phải đóng gói sẵn sàng trước khi bàn giao hàng và được niêm phong (nếu

có)
- Đảm bảo không rơi sản phẩm ra khỏi bao bì. Không dùng dây thừng, dây vải để đóng

gói.
- Hàng không có các dấu hiệu bất thường như: móp méo, rách, ẩm ướt hộp carton, có mùi

lạ,...
- Nhân viên thao tác lắc nhẹ bưu kiện, không có tiếng động lạ bên trong.

II. Quy chuẩn đóng gói
- Đóng gói bằng thùng, hộp bằng bìa cứng bên ngoài (đối với những sản phẩm không bể

vỡ và biến dạng như quần áo, vải, sách,..v..v..)
- Sản phẩm được bọc kín, gia cố bằng mút, xốp, giấy báo, túi chống sốc bên trong hộp

đóng gói  để đảm bảo hàng hóa  nguyên vẹn không bể vỡ trong suốt  quá trình  vận
chuyển. 

- Đối với hàng hóa có chứa chất lỏng cần được đóng gói cố định, đảm bảo không bể vỡ
chảy nước trong suốt quá trình vận chuyển ( Quy định tại mục III)

-  Đối với hàng là thực phẩm khô cần được bọc bằng bao bì chống thấm, hút chân không
- Nếu sản phẩm là hàng dễ vỡ, khuyến khích khách hàng dán nhãn “hàng dễ vỡ” bên

ngoài bao bì đóng gói.
III. Hướng dẫn đóng gói

1. Quy cách đóng gói đối với sản phẩm dễ vỡ (ly tách, chén dĩa, thủy tinh……)
 Bước 1: Dùng Bubble bọc kín mọi góc cạnh của sản phẩm từ (3 - 4 lớp) và dùng 

băng keo gia cố sản phẩm.
 Bước 2: Đặt sản phẩm vào thùng carton, dùng PE hoặc mút xốp cố định sản phẩm 

cho vừa khít, không còn khoảng trống so với  thùng carton và các sản phẩm bên 
trong, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.

 Bước 3: Dán tem hàng dễ vỡ. Thao tác lắc nhẹ bưu kiện, không có tiếng động lạ bên 
trong.





2. Quy cách đóng gói với sản phẩm chứa chất lỏng, hóa mỹ phẩm.
 Bước 1: Khóa Seal nắp sản phẩm bằng băng keo. Đảm bảo sản phẩm được bịt kín 

không cho chất lỏng chảy ra ngoài dù bị dốc ngược.
 Bước 2: Dùng Bubble bọc kín mọi góc cạnh của sản phẩm từ (3 - 4 lớp) và dùng 

băng keo gia cố sản phẩm. 
 Bước 3: Đặt sản phẩm vào thùng carton, dùng PE hoặc mút xốp cố định sản phẩm 

cho vừa khít, không còn khoảng trống so với  thùng carton, sau đó dùng băng keo 
gia cố thùng carton.

 Bước 4: Dán tem hàng dễ vỡ 

3. Quy cách đóng gói với sản phẩm máy ảnh, điện thoại di động, laptop, linh kiện điện tử 
giá trị cao

 Bước 1: Dùng Bubble bọc kín mọi góc cạnh của sản phẩm từ (3 - 4 lớp) và dùng 
băng keo gia cố sản phẩm. 

 Bước 2: Đặt sản phẩm vào thùng carton, dùng PE hoặc mút xốp cố định sản phẩm 
cho vừa khít, không còn khoảng trống so với  thùng carton, sau đó dùng băng keo 
gia cố thùng carton.

 Bước 3: Dán tem hàng dễ vỡ.

4. Quy cách đóng gói với sản phẩm là hàng màn hình máy tính, màn hình tivi,...
 Bước 1: Dùng xốp bọc xung quanh đủ mặt 6 sản phẩm (dùng băng keo gia cố đủ 6 

mặt xốp).
 Bước 2: Dùng túi khí bọc sản phẩm (dùng băng keo gia cố túi khí ).
 Bước 3: Dán tem hàng dễ vỡ.

5. Quy cách đóng gói với sản phẩm thời trang quần áo, vải vóc, giày, túi xách, ví,...
 Bước 1: Dùng Bubble/ màng co bọc kín mọi góc cạnh của sản phẩm từ (3 - 4 lớp) và

dùng băng keo gia cố sản phẩm. 
 Bước 2: Tiếp tục cho sản phẩm đã gói vào thùng carton, dùng băng keo dán gia cố.

6. Quy cách đóng gói với sản phẩm Sách & Văn phòng phẩm.
 Sách, báo, tạp chí, catalog, tài liệu
 Bước 1: Dùng Bubble /màng co (3 - 4 lớp) gói sản phẩm và băng keo gia cố lại.
 Bước 2: Tiếp tục cho sản phẩm đã gói vào thùng carton, dùng băng keo dán gia cố.
 Tranh vẽ
 Bước 1: Dùng Bubble /màng co (3 - 4 lớp)  gói sản phẩm và băng keo gia cố lại.
 Bước 2: Tiếp tục cho cuộn tròn cho vào ống nhựa độ dày là 0,3 – 0,5 cm. Bịt kín 2 

đầu ống.

7. Quy cách đóng gói Thực phẩm khô.
 Bước 1: Dùng bao bì chống thấm, hút chân không, Bubble /màng co (3 - 4 lớp) gói 

sản phẩm và băng keo gia cố lại.
 Bước 2: Tiếp tục cho sản phẩm đã gói vào thùng carton, dùng băng keo dán gia cố 

bên ngoài.



8. Phụ tùng ôtô, xe máy, cơ khí :
 Bọc đệm các cạnh sắc, góc nhọn và gờ cạnh của các bộ phận như các tấm kim loại 

hoặc lưới kim loại
 Bọc hoặc gói các bề mặt gia công cơ khí chính xác của các bộ phận như ren và đầu 

nối.
 Bảo vệ các bộ phận dễ hỏng do móp méo, trầy xước hoặc mài mòn bằng một lượng 

vật liệu đệm lót phù hợp sau đó đặt phụ tùng vào hộp đựng cứng chắc.
 Sản phẩm là máy, động cơ, bộ phận chuyền động và cách bộ phận khung gầm...
 Bước 1: Rút sạch và làm khô các bộ phận có chứa dầu nhớt trước khi vận chuyển 

hoặc đảm bảo kiện hàng không bị rò rỉ khi sắp xếp ở mọi hướng.
 Bước 2: Dùng Bubble, PE gói sản phẩm và băng keo gia cố lại
 Bước 3: Tiếp tục cho sản phẩm đã gói vào thùng carton, chèn kín các khoảng trống 

trong thùng carton bằng mút xốp, 
 Sản phẩm là bánh xe, bánh răng, bánh đà..
  Bước 1: Dùng Bubble, PE lót đệm toàn bộ các bề mặt, các bánh xe có lớp xi mạ, 

sơn hoặc có họa tiết dễ bị hư hỏng do trầy xước hoặc mài mòn đảm bảo sản phẩm 
nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển.

 Bước 2: Tiếp tục cho sản phẩm vào thùng carton và chèn kín các khoảng trống trong 
thùng carton bằng mút xốp.

 Bước 3: Dán tem hàng dễ vỡ
 Sản phẩm là lò xo, giảm xóc, thanh cân bằng, càng chữ A, hệ thống thoát khí 
 Bước 1 : Dùng Bubble, PE lót để đóng gói các bộ phận hình trụ, lót đệm và bọc các 

đầu nhọn và cạnh sắc bằng bìa carton, xốp, PE và dung băng keo cố định lại sản 
phẩm

 Bước 2: Tiếp tục cho sản phẩm đã đóng gói vào thùng carton, và chèn kín các khoản 
trống trong thùng carton bằng mút xốp.

 Bước 3: Dán tem hàng dễ vỡ

9. Quy cách đóng gói sản phẩm hộp thiếc, hộp giấy cứng (sữa bột, sơn….)
 Bước 1: Dùng màng co gói sản phẩm và băng keo cố định hộp và nắp sản phẩm.
 Bước 2: Dùng Bubble gói sản phẩm (3-4 lớp) và băng keo gia cố lại.
 Bước 3: Tiếp tục đặt vào hộp carton có chèn xốp mềm để đảm bảo lấp đầy khoảng 

trống giữa hộp carton và sản phẩm.
 Bước 4: Dán tem hàng dễ vỡ

10. Quy cách đóng gói nhiều loại sản phẩm trong cùng 1 Bưu kiện.
 Bước 1: Bọc từng sản phẩm theo đúng quy cách như trên ( Quy cách 1 -> Quy cách 

9 )
 Bước 2: Tiếp tục đặt vào hộp carton có chèn xốp mềm để đảm bảo lấp đầy khoảng 

trống giữa hộp carton và sản phẩm.



Lưu ý: Không để sát nhau, khoảng không giữa 2 sản phẩm cần được lấp đầy bởi hạt 
xốp hoặc Bubble để chèn kín các khoảng trống, tránh sự chuyển động của hàng hóa 
bên trong hộp khi vận chuyển.


