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QUY ƯỚC CHUNG

Tên đầy đủ Viết tắt

Tài liệu chứng thực TLCT

Nhà quảng cáo NQC

Sản phẩm SP

Official Account OA



Tên đầy đủ Viết tắt

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
GPKD

Chứng minh nhân dân/ Passport/ 

Căn cước công dân
GTCN

Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế MST

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ĐKNH

Giấy ủy quyền phân phối UQPP

Giấy phép nhập khẩu GPNK

Hợp đồng mua bán HĐMB

Hoá đơn mua hàng HĐMH

Tên đầy đủ Viết tắt

Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của 

trang thiết bị y tế
TBYT

Giấy chứng nhận hợp quy CNHQ

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy CBHQ

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm CBMP

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng ĐKCL

Phiếu kiểm nghiệm/ Kết quả kiểm nghiệm/ 

Kết quả phân tích
PKN

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo XNQC

Giấy chứng nhận lưu hành tự do LHTD

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định 

an toàn thực phẩm
ATTP

QUY ƯỚC TÊN TLCT
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QUY TRÌNH NỘP TLCT SẢN PHẨM

Hoàn tất

TLCT sẽ được duyệt

trong 3-5 ngày làm việc.

Đăng sản phẩm

Đối với từng sản phẩm cụ

thể, Nhà Quảng Cáo xem

thông tin chi tiết về TLCT

tại Quy định Tài Liệu

Chứng Thực cho Sản

phẩm tại Zalo Shop.

Gửi TLCT SP kèm file thông 

tin sản phẩm

Nhà Quảng Cáo điền

form nộp Tài liệu chứng

thực sản phẩm TẠI ĐÂY

Nhà Quảng Cáo xem chi

tiết hướng dẫn nộp TLCT

tại mục 2.1 của tài liệu

này.

https://bz.zalo.me/quy-dinh-ve-san-pham-tai-lieu-chung-thuc-san-pham-tren-zalo-shop/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyE9PYpfgt7LMfo0etUPXaFVVDUezZYTDqoUJxQml8y9xt9A/viewform
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2.1 Hướng dẫn nộp TLCT



HƯỚNG DẪN NỘP TLCT SẢN PHẨM

NQC vui lòng xem cách lấy OA ID và ID sản phẩm tại mục 2.2 và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Tập tin

thông tin mẫu tải về TẠI ĐÂY.

Lưu ý: Quy định đặt tên file Thông tin sản phẩm:

Bước 1: Điền danh sách sản phẩm và giấy tờ cần nộp bằng file Excel

Tên OA_Tài liệu chứng thực sản phẩm

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/17jvOd_Pqq_rZnDEe1cMCYEYiecZy7qe1


HƯỚNG DẪN NỘP TLCT SẢN PHẨM

Bước 2: Điền form nộp Tài liệu chứng thực sản phẩm TẠI ĐÂY

NQC vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và điền đầy đủ,

chính xác thông tin vào form.

Quy định lưu tên tập tin, vui lòng tham khảo tại

mục 2.3 của tài liệu này.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyE9PYpfgt7LMfo0etUPXaFVVDUezZYTDqoUJxQml8y9xt9A/viewform


2.2 Hướng dẫn lấy ID của OA & SP



HƯỚNG DẪN LẤY OA ID

Vào mục Quản lý > Thông tin tài khoản > Thông tin chung

Official Account ID chính là OA ID



HƯỚNG DẪN LẤY ID SẢN PHẨM

Vào mục Cửa hàng (1) > Sản phẩm > Nhập danh sách sản phẩm (2) > Cập nhật sản phẩm (3) 

> Xuất danh sách sản phẩm (4) 

1

2

3

4



HƯỚNG DẪN LẤY ID SẢN PHẨM

Nhấn vào biểu tượng thông báo để tải tập tin sản phẩm

Số ID sản phẩm trong giao diện tập tin sản phẩm



2.3 Hướng dẫn lưu tên tập tin



Khi nộp tài liệu chứng thực tại Zalo Shop, NQC cần chú ý định dạng tập tin theo những quy định dưới

đây:

● Dung lượng của tập tin được gửi không quá 10MB, số lượng không quá 10 tập tin

● Tập tin phải được định dạng thành đuôi .PDF, .PJG, .PNG

QUY ĐỊNH TẬP TIN | QUY ĐỊNH ĐỊNH DẠNG



Khi nộp tài liệu chứng thực tại Zalo Shop, NQC cần chú ý lưu tên tập tin theo những quy định dưới

đây:

● Khi đăng sản phẩm riêng lẻ:

Lưu ý: Các tên tài liệu được viết tắt theo “Quy ước tên Tài liệu chứng thực”.

Ví dụ: Phiếu kiểm nghiệm cho sản phẩm trong tài liệu bên dưới sẽ được đặt tên như sau:

PKN_1234567

HƯỚNG DẪN LƯU TÊN TẬP TIN

Tên TLCT_ID Sản phẩm



● Khi đăng sản phẩm theo combo:

○ Trường hợp tất cả sản phẩm trong combo đã nộp Tài liệu chứng thực trước đó:

NQC không cần nộp lại TLCT mà chỉ điền thông tin vào file.

Ví dụ: Sản phẩm “Combo làm đẹp XYZ” có ID 232487 gồm 2 sản phẩm trong bộ Combo là:

- Sản phẩm A có ID 224351

- Sản phẩm B có ID 224352

đều đã nộp Tài liệu chứng thực trước đó, NQC điền thông tin vào file như sau:

QUY ĐỊNH TẬP TIN | QUY ĐỊNH ĐỊNH DẠNG



○ Trường hợp tất cả hoặc một vài sản phẩm trong combo chưa nộp Tài liệu chứng thực

NQC cần đăng riêng lẻ các sản phẩm trong combo và nộp TLCT cho sản phẩm chưa được chứng thực

trước đó.

Ví dụ 1: Sản phẩm “Combo son môi Y và mặt nạ dưỡng da ABC” có ID 4375872 gồm 2 sản phẩm đều

chưa được đăng riêng lẻ.

NQC đăng riêng từng sản phẩm và điền thông tin vào file như sau:

QUY ĐỊNH TẬP TIN | QUY ĐỊNH ĐỊNH DẠNG



Ví dụ 2: Sản phẩm “Combo son môi Y và mặt nạ dưỡng da ABC” có ID 4375872 gồm:

- Sản phẩm Mặt nạ dưỡng da ABC đã nộp TLCT

- Sản phẩm Son môi Y chưa nộp TLCT

NQC đăng riêng sản phẩm Son môi Y và điền thông tin vào file như sau:

QUY ĐỊNH TẬP TIN | QUY ĐỊNH ĐỊNH DẠNG

Lưu ý: NQC có thể ẩn bất cứ sản phẩm nào nếu không muốn kinh doanh riêng lẻ. Hướng dẫn ẩn sản

phẩm vui lòng xem.



QUY ĐỊNH TẬP TIN | QUY ĐỊNH ĐỊNH DẠNG

Lưu ý: NQC có thể ẩn bất cứ sản phẩm nào nếu không muốn kinh doanh riêng lẻ. Hướng dẫn ẩn sản

phẩm như hình minh họa.
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