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LỜI NÓI ĐẦU

Với phương châm “Thành công của chúng ta tùy thuộc vào sự hài lòng và tín nhiệm 
của khách hàng”, bằng sự nỗ lực của CBCNV Công ty Xăng dầu khu vực I, chúng ta 
đã và đang từng bước tạo dựng trong tâm trí khách hàng hình ảnh về thương hiệu 
Petrolimex Hà Nội thông qua đội ngũ nhân viên bán hàng. Với trên 1000 nhân viên 
chiếm gần 80% lao động của đơn vị, họ có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh 
doanh của Công ty, là hình ảnh của công ty, là công cụ truyền thông hữu hiệu. Vì vậy, 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ cho nhân viên bán hàng luôn được 
Petrolimex Hà Nội đặc biệt quan tâm thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ 
năng bán hàng, giao tiếp, văn minh thương mại, cập nhật kiến thức.  

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập công ty, Petrolimex Hà Nội tái bản cuốn “Sổ 
tay nhân viên bán hàng” nhằm hệ thống lại những kiến thức cơ bản, đồng thời cập 
nhật, bổ sung các kiến thức mới, hữu ích dành cho nhân viên bán hàng. Trong khuôn 
khổ có hạn, cuốn Sổ tay tập trung chủ yếu vào các kiến thức, kỹ năng của nhân viên 
bán hàng trong giao tiếp, ứng xử với khách hàng, cách xử lý các tình huống hay phát 
sinh tại các cửa hàng.

Hy vọng cuốn “Sổ tay nhân viên bán hàng” sẽ trở thành cẩm nang đồng hành cùng 
nhân viên bán hàng của Petrolimex Hà nội trên con đường trở thành một nhân viên 
bán hàng văn minh chuyên nghiệp.

           
Hà Nội, tháng 10 năm 2015
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Phần I
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC I

1- Lịch sử hình thành và phát triển:

 

2- Chức năng, nhiệm vụ:
- Tổ chức bán buôn, bán lẻ xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu cho Thủ đô Hà Nội, tỉnh 

Bắc Ninh, tỉnh Vĩnh Phúc; Công ty tiếp nhận và cung cấp xăng dầu cho hầu hết các Tỉnh 
vùng núi trung du phía Bắc; dự trữ xăng dầu quốc gia và đảm bảo xăng dầu cho an ninh 
quốc phòng. 

- Kinh doanh các dịch vụ chuyên 
ngành: tồn chứa bảo quản xăng dầu, 
CN kho bểm cột bơm; đo lường, kiểm 
định dung tích xi téc, xây lắp, sửa chữa 
các công trình xăng dầu, dịch vụ bơm 
rót vận tải xăng dầu, cho thuê văn 
phòng kho bãi, dịch vụ quảng cáo, 
dịch vụ thể thao, dịch vụ bảo hiểm và 
kinh doanh thương mại khác...

Có 125 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
(Chiếm hơn 50% thị phần bán lẻ trên địa 
bàn kinh doanh.)

                                                                                                                                                      
     (tên giao dịch quốc tế                                                                                                                                               
                                                                   , 
tiền thân là Công ty xăng dầu 
mỡ Hà Nội, thành lập ngày 
13/4/1956; chuyên kinh doanh 
xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu 
và dịch vụ khác; là đơn vị thành 
viên của Tập đoàn xăng dầu Việt 
Nam.

Có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại

Tổng kho xăng dầu Đức Giang
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3- Mục tiêu cốt lõi:

 

4- Tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Petrolimex Hà Nội:

 

Phần II
VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ NHỮNG KỸ NĂNG

CƠ BẢN CẦN THIẾT CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

1- Đặc điểm khách hàng:
- Khách hàng rất đa dạng về tuổi tác, trình độ, địa vị xã hội, văn hoá, cách ứng xử, cá 

tính... nên có yêu cầu được phục vụ khác nhau. Nhân viên bán hàng phải linh hoạt, khéo 
léo trong ứng xử phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

- Rất nhiều khách hàng thường đưa ra những câu hỏi, nêu thắc mắc mỗi khi vào mua 
hàng (Ví dụ như: độ chính xác của cột bơm nhiên liệu, cách vận hành vòi bơm, chất lượng 
xăng dầu...). Nhân viên bán hàng cần lắng nghe đầy đủ những câu hỏi, thắc mắc của khách 
để cung cấp thông tin, giải thích cho khách hàng hiểu rõ.

- Một số ít khách hàng vì nhiều lý do có thái độ, lời nói, hành động thiếu hợp tác với 
nhân viên bán hàng, thậm chí đe dọa, xúc phạm nhân viên bán hàng. Một số khác không 

Chất lượng phục vụ khách hàng là mục tiêu phấn đấu của DN.

XD Công ty là ngôi nhà chung nghĩa tình, gắn bó mọi CBCNV.
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chấp hành quy định về an toàn PCCN (hút thuốc lá, gọi điện thoại di động…) có thể gây 
mất an toàn cho cửa hàng.... nhân viên bán hàng cần biết kiềm chế, lựa lời giải thích hoặc 
yêu cầu khách hàng thực hiện đúng các quy định vì sự an toàn chung cho khách hàng và 
cửa hàng.

2- Trách nhiệm nhân viên bán hàng phải thực hiện:
2.1- Tận tâm với khách hàng.
Nhân viên bán hàng phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bằng cách không ngừng 

nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích cung cấp: 
- Đối xử công bằng với tất cả khách hàng.
- Luôn quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, làm cho khách hàng nhận thấy họ đang 

được phục vụ bởi những người có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cao, có kỹ năng thành 
thạo, có kinh nghiệm bán hàng, có bản lĩnh nghề nghiệp, luôn cố gắng để thỏa mãn nhu 
cầu của họ trong khả năng có thể.

- Trung thực, tôn trọng khách hàng.
- Luôn niềm nở, thân thiện, lịch sự, chu đáo, tích cực giúp đỡ gây thiện cảm, ấn tượng 

tốt với khách hàng.
2.2- Tận tụy với công việc.
- Mọi nhân viên bán hàng phải trách nhiệm hết mình với công việc được giao.
- Thực hiện nghiêm túc, đúng các quy trình, quy định.
- Tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.
- Tích cực tham gia công tác đoàn thể.
2.3- Thân tình với đồng nghiệp.
- Tôn trọng đồng nghiệp.
- Chủ động hợp tác tốt với đồng nghiệp để cùng đạt hiệu quả, chất lượng công việc cao.
- Trung thực, thẳng thắn, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp.
- Có trách nhiệm xây dựng tập thể đoàn kết góp phần xây dựng môi trường làm việc 

lành mạnh.

3- Những điều nhân viên bán hàng không được làm:
Nghiêm cấm nhân viên bán hàng có những hành vi, thái độ sau đây:
3.1- Thờ ơ, vô cảm với khách hàng; không trả lời những yêu cầu, câu hỏi, thắc mắc của 

khách hàng (bất kể là đúng hay chưa đúng).  
3.2- Có lời nói, hành động, thái độ thiếu tôn trọng khách hàng.
3.3- Từ chối bán hàng (đối với khách hàng có yêu cầu chính đáng).
3.4- Bơm hàng khi chưa xóa số về “0” (Bơm nối số); gian lận khi bán hàng: bán thiếu hàng 

cho khách; không trả lại tiền thừa cho khách hàng...
3.5- Làm việc riêng hoặc nói chuyện riêng trong giờ bán hàng. Tự ý rời khỏi cột bơm trong 

ca bán hàng mà không có lý do chính đáng.
3.6- Hút thuốc, sử dụng điện thoại trong cửa hàng; sử dụng bia, rượu hoặc chất kích thích, 

gây nghiện khác trước và trong khi làm việc.
3.7- Chiếm dụng tiền bán hàng của cửa hàng; bàn giao, đối chiếu tiền hàng không đúng 

quy định.
3.8- Sử dụng, quản lý hàng hóa, tài sản, phương tiện, hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ của 
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Công ty, đơn vị không đúng quy định.
3.9- Làm sai lệch hồ sơ, sổ sách, hóa đơn, chứng từ, thông tin,…báo cáo không đúng sự 

thật, báo cáo không kịp thời dẫn tới khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, làm 
thiệt hại lợi ích của Công ty.

3.10- Làm hư hỏng máy móc thiết bị, công cụ lao động, nhà xưởng, sản phẩm, làm kém, 
mất phẩm chất hàng hóa…

 

4- Những kỹ năng cơ bản, cần thiết của nhân viên bán hàng:
4.1- Kỹ năng giao tiếp:
Kỹ năng giao tiếp sẽ giúp nhân viên bán hàng có mối quan hệ tốt với khách hàng, việc 

bán hàng sẽ trở nên thuận lợi hơn. Đối với nhân viên bán lẻ xăng dầu, số lượt khách tiếp 
xúc hàng ngày nhiều, thời gian tiếp cận ngắn, vì vậy cần lựa chọn cách giao tiếp phù hợp 
để có hiệu ứng tốt nhất, sử dụng những câu đối thoại ngắn gọn, đầy đủ thông tin như: Anh 
(chị) mua bao nhiêu lít (bao nhiêu tiền)? Anh chị mua loại xăng nào? Xin lỗi ! Cảm ơn !....

Ngoài ra, việc giao tiếp thông qua ngôn ngữ cơ thể (ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, thao tác…) 
cũng rất cần thiết và hữu hiệu.

4.2- Kỹ năng lắng nghe và xử lý tình huống: 
Kỹ năng này rất quan trọng đối với một nhân viên bán hàng. Hàng ngày phải tiếp xúc 

với rất nhiều lượt khách, do tính chất công việc và đặc điểm khách hàng, những tình huống 
phát sinh là khó tránh khỏi. Nhân viên bán hàng phải biết tự kiềm chế, lắng nghe ý kiến 
của khách hàng, bất kể ý kiến đó là chủ quan hay khách quan, theo chiều hướng tích cực 
hay tiêu cực. Qua đó để nắm bắt được, hiểu được những mong muốn, những thắc mắc, 
những bức xúc từ phía khách hàng. Hình thành các phương án xử lý và quyết định lựa chọn 
phương án khả thi nhất, hợp lý nhất. 

- Hãy nói với mọi người về những điều bạn hài lòng.
- Hãy nói với chúng tôi về những điều bạn chưa hài lòng.

Hãy để những thói quen, nếp cũ thuộc về quá khứ và
xây dựng phong cách bán hàng mới với niềm tin tưởng vào thành công
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4.3- Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của khách hàng:
Đoán biết được tâm lý và nhu cầu của khách hàng thì khả năng làm thỏa mãn được 

khách hàng sẽ cao. Ngược lại, công việc của bạn sẽ không đạt kết quả nếu bạn không “đánh 
trúng” vào tâm lý của khách hàng. Ngoài khả năng lắng nghe những yêu cầu của khách, 
bạn cần phân tích những thông tin của khách hàng (ví dụ nhu cầu sử dụng loại hàng hóa 
nào, khả năng tài chính ra sao…) và phán đoán theo nhiều chiều hướng để hiểu được tâm 
lý, nhu cầu của họ. Kỹ năng này đặc biệt quan trọng trong việc bán các sản phẩm hóa dầu 
và dịch vụ khác tại cửa hàng.

4.4- Các kỹ năng về nghiệp vụ:
- Kỹ năng trong thao tác bán hàng: nhanh, chính xác, không rơi vãi ra ngoài…. 
- Kỹ năng thao tác, sử dụng phần mềm quản lý (hiện tại là phần mềm quản lý Egas): viết 

hóa đơn, lập báo cáo bán hàng… các thông tin cập nhật phải đảm bảo nhanh, chính xác để 
giảm thời gian chờ đợi của khách hàng.

- Kiến thức về thương phẩm, sự am hiểu các sản phẩm cửa hàng có bán: ngoài những 
kiến thức cơ bản được đào tạo, nhân viên bán hàng phải chủ động tìm hiểu chuyên sâu, mở 
rộng để có thể tư vấn, hướng dẫn khách hàng nhằm bán được nhiều nhất hàng hóa có thể.  

5. Bài học kinh nghiệm thực tiễn khi giao tiếp với khách hàng:
Dù lượng khách hàng đông, đa dạng nhưng nếu nhân viên bán hàng khéo léo, linh hoạt, 

thực sự tôn trọng khách hàng từ trong suy nghĩ, lời nói, cử chỉ; Có thái độ tiếp thu, cầu thị, 
biết kiềm chế thì sẽ nhận được sự cảm thông tích cực của khách hàng như:

- Khách hàng hiểu và thông cảm với công việc của nhân viên bán hàng;
- Dễ dàng hợp tác, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc (nếu có)
- Khách hàng tiếp nhận được những thông tin đầy đủ hơn, hiểu rõ vấn đề hơn và vui vẻ 

khi rời khỏi cửa hàng. 
- Từ việc có ấn tượng tốt với cách ứng xử của nhân viên bán hàng, họ sẽ trở thành khách 

hàng thường xuyên và sẽ là người giới thiệu, quảng cáo cho cửa hàng một cách hiệu quả. 

 

Thành công là một hành trình, chúng ta cần  kiên trì xây dựng 
cho được phong cách bán hàng chuyên nghiệp và văn minh
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Phần III
MỘT SỐ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH TRONG BÁN HÀNG

Các tình huống trong thực tế rất đa dạng phong phú đòi hỏi nhân viên bán hàng phải xử 
lý một cách linh hoạt, sáng tạo mới mang lại kết quả tốt đẹp.

Dưới đây chỉ là một số gợi ý cho các tình huống hay xảy ra tại chi nhánh để các đồng chí 
tham khảo vận dụng...

Tình huống 1: Có khách hàng đi xe máy vào mua xăng, sau khi bơm xong, khách hàng 
có ý kiến thắc mắc là đã bơm nhầm loại xăng khách yêu cầu.

Gợi ý cách xử lý:
- Xin lỗi khách hàng và nhận trách 

nhiệm về mình vì đã không hỏi hoặc 
không nghe rõ nhu cầu về chủng loại, số 
lượng xăng khách hàng cần mua.

- Giải thích cho khách là bơm nhầm 
xăng không ảnh hưởng nhiều đến động cơ. 
Thuyết phục, đề nghị khách thông cảm và 
chấp nhận loại xăng đã bơm.

- Trường hợp khách hàng không chấp 
nhận thì thỏa thuận với khách cách giải 
quyết khác: đổi đúng loại xăng khách yêu 
cầu, đền bù cho khách số tiền chênh lệch giữa hai loại xăng...

- Trường hợp gặp khách hàng không hợp tác giải quyết, báo cáo Ca trưởng hoặc Cửa 
hàng trưởng để hỗ trợ xử lý. Trong suốt  quá trình giải quyết thái độ hết sức mềm mỏng, 
nhẹ  nhàng tránh gây bức xúc cho khách hàng.

Lưu ý: 
* Trường hợp bơm nhầm dầu diezel vào xăng (hoặc xăng vào diezel):
Nhân viên bán hàng phải ngay lập tức đề nghị khách hàng không nổ máy, tìm cách đẩy 

xe ra khỏi khu vực bán hàng, tháo hết lượng nhiên liệu lẫn trong bình ra, bơm trả khách 
hàng lượng nhiên liệu theo đúng chủng loại của phương tiện. Đồng thời giải thích cho 
khách hàng rõ là do xe chưa nổ máy nên không ảnh hưởng đến động cơ.      

 *Nhân viên bán hàng phải tập trung cao độ trong khi bán hàng, lắng nghe thông tin thật 
chính xác, nếu chưa nghe rõ cần hỏi lại để xác định. Đồng thời quan sát phương tiện, vận dụng 
kiến thức, kinh nghiệm để có thể xác định chủng loại nhiên liệu mà phương tiện đang sử dụng. 

Tình huống 2: Một khách hàng mua xăng tại cửa hàng, sau đó 10 phút quay lại, thắc 
mắc: kim đồng hồ xe chưa lên, nghi ngờ nhân viên bán thiếu hàng. Nhân viên bán hàng 
giải thích đã bàn giao số máy trước, sau khi bán hàng, nên không thể thiếu hàng. Nhưng 
khách hàng nói chỉ nhìn thấy số máy về “0”, còn số máy sau khi bơm không nhìn, không 
chấp nhận lời giải thích.

Gợi ý cách xử lý:
- Lắng nghe phản ảnh của khách hàng.
- Nhẹ nhàng giải thích và khẳng định là mình và khách hàng đã chứng kiến lượng xăng 
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đã được bơm đủ, khách hàng đã ra khỏi cửa hàng rồi quay lại phản ánh thì cửa hàng không 
có cơ sở để xác định.

- Giải thích cho khách hàng hiểu về hệ thống cột bơm cửa hàng thường xuyên được 
kiểm định bởi cơ quan quản lý Nhà nước (có thể dùng bình chuẩn ao lường để chứng minh 
sự chính xác). 

- Đề nghị khách hàng tiếp tục đi để kiểm chứng số hàng đã mua. 
- Có thể sử dụng hệ thống camera để xác định chính xác thời điểm khách mua hàng. Sử 

dụng hệ thống tự động hóa để xác định lượng hàng khách mua là đúng với số tiền khách 
đã trả. Cũng có thể nhờ sự trợ giúp từ những người am hiểu về kỹ thuật để cùng giải thích 
cho khách hàng.

Lưu ý : 
- Đối với một số loại xe bố trí hai bình chứa nhiên liệu khác nhau, có van thông nhau, việc 

kiểm tra lượng hàng cấp vào phải đúng với bình nhiên liệu mà đồng hồ xe đang hiển thị.
- NVBH khi bàn giao số máy khi bơm xong không được xóa quá nhanh khi khách chưa 

kịp nhìn. Trường hợp khách hàng không nhìn vẫn phải hướng chú ý để khách hàng xác nhận 
số tiền hoặc hàng đã bơm.

Tình huống 3: Khách hàng đến trước bơm sau, khách hàng đến sau được bơm trước 
làm cho khách hàng không hài lòng phản ứng/hoặc trường hợp dồn khách về một vài cột 
bơm, các cột bơm còn lại không có người bán hàng, khiến khách phải chờ đợi lâu gây bức 
xúc .

Gợi ý cách xử lý:
 - Xin lỗi khách hàng và giải thích lý 

do để khách thông cảm (lượng khách hàng 
ra, vào quá đông nên không quan sát hết 
được; Vị trí đỗ của phương tiện đến sau 
cản trở thao tác bơm cho xe của khách đến 
trước…), ghi nhận để rút kinh nghiệm. 

- Nhanh chóng bơm hàng ngay cho 
khách hàng đang phải chờ đợi.

- Nét mặt vui vẻ, thao tác nhanh nhẹn, 
chính xác (nếu điều kiện cho phép có thể 
đóng nắp bình xăng cho khách để gây thiện cảm, giảm sự bực dọc của khách).

- Nhân viên bán hàng phải có mặt tại vị trí cột bơm được phân công và luôn sẵn sàng 
thực hiện nhiệm vụ. Quan sát xung quanh, trường hợp khách vào cột bơm mình đông 
trong khi các cột bơm khác còn vắng thì phải hướng dẫn điều tiết đều lượng khách, có tinh 
thần hỗ trợ lẫn nhau giữa những nhân viên bán hàng trong ca. 

Lưu ý: Nhân viên bán hàng phải thường xuyên quan sát để hướng dẫn và chỉ dẫn khách 
hàng đi theo đúng luồng, tuyến quy định; trong trường hợp xảy ra ùn tắc Ca trưởng hoặc Phụ 
trách ca bán hàng cần đề nghị bổ sung thêm lực lượng để giải quyết (nhất là vào giờ cao điểm).
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Tình huống 4: Trong quá trình thao tác bơm nhiên liệu, nhân viên bán hàng để xăng, 
dầu tràn ra xe/ hoặc bắn vào người khách hàng. 

Gợi ý cách xử lý:
- Xin lỗi khách hàng, lau sạch xăng dầu tràn vãi và giúp khách hàng vệ sinh những chỗ 

xăng dầu tràn bám trên xe và tự vệ sinh xăng dầu tràn dưới đất (nếu có) để bảo đảm an toàn 
PCCC, bảo vệ môi trường sau đó mới được bán hàng. 

- Nhẹ nhàng giải thích: nhìn vết xăng dầu tràn loang ra như vậy nhưng số lượng không 
nhiều, mong khách hàng thông cảm. 

- Trường hợp khách hàng đề nghị không trả tiền phần xăng, dầu bị tràn, thì nhân viên 
bán hàng thỏa thuận với khách mức đền bù hợp lý.

- Nếu xăng dầu bắn vào người khách hàng: nhanh chóng dùng khăn sạch, cùng khách 
hàng vệ sinh những chỗ bẩn trên quần áo do xăng dầu bắn vào. Trường hợp xăng bắn nhiều 
vào quần áo khách hàng thì đề nghị khách hàng thay tạm quần áo có sẵn tại cửa hàng. 
Trường hợp xăng bắn vào mắt cần rửa ngay bằng nước sạch và đưa khách hàng đến cơ sở y 
tế gần nhất để giúp đỡ giải quyết . 

- Thái độ nhân viên bán hàng: cầu thị, biết nhận lỗi, nhanh chóng khắc phục sơ xuất.  
Lưu ý: Nhân viên bán hàng phải kiểm tra thiết bị trước giờ bán hàng, tập trung và cẩn 

thận trong khi bơm hàng, quan sát, phán đoán lượng xăng để bơm chậm với tốc độ hợp lý đối 
với từng phương tiện khi gần đầy, không nên cố bơm quá đầy, chuẩn bị khăn lau sạch để sẵn 
ở nơi bán hàng. Trường hợp nghiêm trọng phải báo cáo ngay cho ca trưởng, cửa hàng trưởng 
biết để giải quyết kịp thời.

Tình huống 5: Khách hàng đi xe máy vào mua xăng, nhân viên bán hàng đưa máy về 
“0”, bàn giao số máy trước và sau bán hàng cho khách. Khách thắc mắc theo Catolo của 
nhà sản xuất bình xăng của phương tiện ghi 3,7 lít mà bơm 4,0 lít chưa đầy bình, khách 
hàng cho rằng cột bơm của cửa hàng không chính xác.

Gợi ý cách xử lý:
- Lắng nghe ý kiến của khách hàng.
- Giải thích với khách: mức nhiên liệu ghi trên Catolo là mức nhiên liệu tối đa nhà sản 

xuất khuyến cáo sử dụng khi nạp nhiên liệu vào phương tiện. Vì xăng dầu là mặt hàng có 
tính chất dãn nở, nên dung tích bình xăng thực tế luôn được thiết kế lớn hơn so với mức 
nhiên liệu khuyến cáo sử dụng để đảm bảo an toàn PCCN. Cụ thể đối với xe FUTURE thì 
chỉ số dung tích bình xăng ghi theo thiết kế là 3,7 lít nhưng dung tích thực tế có thể chứa tối 
đa là 4,4 lít, nên khách hàng mua 4,0 lít vẫn chưa đầy bình xăng là hợp lý.

- Nhẹ nhàng, vui vẻ giải thích cho khách là cột bơm của cửa hàng được kiểm định và 
vẫn còn trong thời hạn (theo Giấy Kiểm định lưu tại CH), nên khách hàng yên tâm là cột 
bơm chính xác.

 - Nếu khách vẫn thắc mắc, mời khách kiểm tra lượng hàng đã mua được lưu trong 
máy tính trên phần mềm Egas tại Cửa hàng. Dùng bình chuẩn cấp II loại 5 lít ao lường cho 
khách kiểm chứng độ chính xác của cột bơm.

- Cần thiết nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia kỹ thuật (cán bộ kỹ thuật của đơn vị; cơ sở 
sản xuất hoặc sửa chữa ôtô, xe máy...)
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Tình huống 6: Một khách vào mua hàng nhưng có 2 nhân viên bán hàng chào bán.
a) Một số nguyên nhân chính:
- Do nhân viên bán hàng không quan sát xem khách hàng mua hàng ở cột bơm nào là 

thuận lợi hơn nên đã mời chào khách hàng vào cột bơm mình đang bán.
- Có thể tại một số cửa hàng đã khoán sản lượng bán hàng đến người lao động nên một 

nhân viên bán hàng nào đó vì lợi ích cá nhân đã cố mời chào khách hàng vào mua hàng 
ở cột bơm của mình, mặc dù biết rằng khách hàng mua hàng ở cột bơm khác sẽ thuận lợi 
hơn. Điều này dễ làm cho khách hàng cho rằng các nhân viên bán hàng tranh giành khách 
hàng của nhau.    

b) Xử lý tình huống: 
Việc 2 nhân viên bán hàng cùng chào mời khách hàng mua hàng là thể hiện thái độ phục 

vụ tận tình, chu đáo đối với khách hàng. Tuy nhiên, khi thấy đồng nghiệp cùng mời chào 
khách hàng thì nhân viên bán hàng ở cột bơm gần khách hàng nhất, khách hàng mua hàng 
ở cột bơm mình thuận tiện hơn thì chủ động hỏi khách hàng mua loại xăng dầu nào để mời 
khách hàng vào mua hàng ở cột bơm mình hoặc hướng dẫn khách hàng sang cột bơm khác 
(nếu khách hàng mua loại xăng dầu ở cột bơm mình đang bán không có).

c) Lưu ý:  
- Nhân viên bán hàng cần tập trung quan sát đối với khách hàng đang đi vào mua hàng để 

chào mời khách hàng vào mua hàng ở vị trí cột bơm nào khách mua thuận tiện nhất. Tuyệt 
đối tránh tình trạng 2 nhân viên bán hàng có biểu hiện “tranh bán” làm ảnh hưởng xấu đến 
hình ảnh của đơn vị, đồng thời có thể gây khó chịu cho khách hàng.

- Ca trưởng phải quán xuyến chung và nhắc nhở, hướng dẫn nhân viên bán hàng kịp thời, 
không để xảy ra tình huống này tại Cửa hàng mình.

Tình huống 7: Có khách đã mua và trả tiền xong, nói rằng đã đưa tờ tiền có mệnh 
giá lớn hơn số tiền phải trả, đề nghị trả lại tiền thừa. Trong khi Anh/chị chỉ nhận đủ tiền 
khách đã mua hàng.

Gợi ý cách xử lý:
- Khẳng định với khách hàng mệnh giá của tờ tiền bạn đã nhận.
- Nhẹ nhàng đề nghị khách hàng kiểm tra số tiền còn lại xem có sự nhầm lẫn nào không, 

gợi ý lại diễn biến quá trình giao nhận tiền để khách có thể nhớ lại sự việc.
- Rút kinh nghiệm bằng việc khi nhận tiền có mệnh giá lớn hơn số tiền khách hàng phải 

trả (đặc biệt các tờ tiền mệnh giá lớn), ngay khi nhận tiền nên có sự giao hẹn với khách về 
số tiền mình vừa nhận, sau đó mới tính toán và trả lại tiền thừa cho khách hàng.

Lưu ý: Để tránh xảy ra tình huống trên, nhân viên bán hàng cần chuẩn bị tiền lẻ để trả lại 
cho khách hàng chỉ nên cầm số tiền lẻ có mệnh giá thấp từ 50.000đ (năm mươi nghìn đồng) 
trở xuống hoặc cầm tiền theo nguyên tắc tiền nhỏ để lên trên tiền lớn để phía dưới để dễ giải 
thích cho khách hàng.

Tình huống 8: Khách vào mua xăng tại cửa hàng, sau đó xe không nổ được máy, khách 
cho rằng do chất lượng xăng không đảm bảo. 

Gợi ý cách xử lý:
- Thái độ ứng xử với khách hàng lịch sự, quan tâm tới thắc mắc của khách.
- Khẳng định chất lượng xăng của cửa hàng luôn đảm bảo vì: 
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+ Hàng nhập đã được kiểm tra chất lượng tại kho xuất, được niêm phong kẹp chì đến 
cửa hàng.

+ Trước khi nhập đã được kiểm tra chất lượng bằng các nghiệp vụ cần thiết như lưu 
mẫu để xác định chất lượng nếu có tranh chấp.

+ Việc quản lý chất lượng tại cửa hàng rất đảm bảo, bằng chứng là các xe của khách hàng 
mua trước đó hoặc sau thì đều nổ máy tốt, không có vấn đề gì trục trặc xảy ra.

- Hướng dẫn khách đưa xe ra chỗ đảm bảo an toàn. 
- Cùng xem xét và hướng dẫn khách tìm nguyên nhân để khắc phục.

Tình huống 9: Khách hàng vừa rửa xe vào mua xăng, khi nổ máy có tiếng kêu lục bục, 
khách hàng cho rằng chất lượng xăng có vấn đề.

Gợi ý cách xử lý:
- Thái độ ứng xử với khách hàng lịch sự, quan tâm tới thắc mắc của khách.
- Khẳng định chất lượng xăng của cửa hàng đang bán là đảm bảo. Thực tế là xe của các 

khách hàng mua trước và sau đều nổ tốt, không có trục trặc xảy ra. 
- Nêu nguyên nhân của hiện tượng nổ lụp bụp là do xăng có nước. Nước này có thể bám 

ở đầu bu gi, bầu lọc gió hoặc đã chui vào bộ chế hoà khí.
- Hướng dẫn hoặc giúp khách kiểm tra nguyên nhân và khắc phục nếu có thể.
Lưu ý: Nhân viên bán hàng luôn có thái độ ân cần, hỗ trợ, giúp đỡ khách hàng. Trường 

hợp phương tiện của nhiều khách cùng có hiện tượng trên, phải dừng bán hàng ngay, báo 
cáo Cửa hàng trưởng để xác định nguyên nhân và có hướng giải quyết.

Tình huống 10: Có khách hàng thắc mắc tại sao mua 60.000 đồng xăng mà đến 58.000 
đồng đã dừng lại, sau đó bơm rất chậm, liệu hàng của tôi có bị thiếu không? 

Gợi ý cách xử lý:
- Giải thích việc bơm nhanh chậm không ảnh hưởng đến lượng xăng xuất qua bộ đếm. 

Do vòi bơm khi vận hành bình thường, xăng được bơm ra với lưu lượng lớn. Vì vậy, khi 
gần đủ lượng hàng/tiền theo yêu cầu của khách phải bơm chậm lại để có thể đóng chính 
xác lượng xuất theo số tiền khách hàng mua (nếu bơm nhanh thì dễ vượt quá lượng cần 
xuất bán).

- Giải thích cho khách hàng biết là cột bơm đã được Nhà nước kiểm định, đảm bảo sự 
chính xác cao. Khách hàng yên tâm là việc bơm chậm đó không gây ra sự thiếu hàng cho 
khách hàng.

Tình huống 11: Khi bơm xăng dầu, thỉnh thoảng cò bơm bị ngắt, phát ra tiếng kêu. 
Khách hàng cho đó là thủ thuật của người bán hàng nhằm ăn bớt xăng. 

Gợi ý cách xử lý:
- Giải thích rõ cho khách hàng hiểu, mỏ vịt bơm xăng được thiết kế bộ phận tự động 

ngắt nhằm chống tràn xăng, cụ thể là khi bình xăng gần đầy, tốc độ bơm nhanh, hoặc khi 
hơi xăng đẩy lên mạnh tác động vào bộ tự ngắt làm cò bơm phát ra tiếng kêu cách cách, khi 
cò bơm ngắt thì bộ đếm không hoạt động vì vậy không ảnh hưởng gì đến số lượng hàng 
khách đã mua.

- Lượng xăng qua mỏ vịt thì mới được hiển thị qua bộ đếm, do vậy, tiếng kêu và cò bơm 
bị ngắt hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới số lượng xăng của khách hàng. Kinh doanh mặt 
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hàng xăng dầu đòi hỏi độ an toàn cao về PCCN và bảo vệ môi trường, bộ phận tự ngắt của 
mỏ vịt là thiết bị được thiết kế để chống tràn vãi xăng dầu, đảm bảo an toàn. 

Tình huống 12: Đang lúc cửa hàng đông khách, một khách hàng yêu cầu nhân viên bán 
hàng bơm luôn, không cần xoá số (bơm nối số).

Gợi ý cách xử lý:
- Cảm ơn khách hàng vì đã thông cảm với công việc của mình.
- Giải thích cho khách hiểu qui định của Công ty về việc xoá số, đưa số máy về 0 trước 

khi bơm hàng là bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, đồng thời thể hiện sự minh bạch, rõ ràng 
trong bán hàng. 

- Giải thích với khách rằng việc xoá số là cần thiết để khách hàng tiện giám sát và tránh 
hiểu nhầm, thắc mắc về số lượng hàng mua.

- Thực hiện xoá số đúng qui định, tập trung cao độ, thao tác nhanh chóng, chuẩn xác để 
rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng.

Tình huống 13: Khách hàng vào cửa hàng mua hàng, nhưng vẫn nghe điện thoại di 
động/hút thuốc lá/để xe nổ máy. Anh/Chị phải làm gì đề khách hàng vừa chấp hành quy 
định vừa tránh gây khó chịu cho khách hàng?

Gợi ý cách xử lý:
- Nhẹ nhàng nhắc nhở khách hàng 

dừng cuộc gọi/tắt thuốc lá/tắt động cơ 
xe hoặc đề nghị khách hàng ra khu vực 
an toàn để nghe điện thoại/hút thuốc lá.

- Giải thích cho khách hàng hiểu việc 
dùng điện thoại di động/hút thuốc lá/để 
xe nổ máy trong khu vực bán hàng có 
thể gây ra cháy nổ.

- Các cơ quan quản lý nhà nước, cấp 
trên và đơn vị có quy định không sử 
dụng điện thoại di động/hút thuốc lá/
để xe nổ máy trong cửa hàng xăng dầu 
nhằm để trách cháy nổ, đảm bảo an toàn cho cả cửa hàng và khách hàng.

- Đơn vị đã làm biển cấm sử dụng điện thoại di động/hút thuốc lá/để xe nổ máy treo 
ngay tại nơi bán hàng để nhắc nhở mọi người khi vào cửa hàng. Đề nghị khách hàng thực 
hiện vì sự an toàn chung cho cửa hàng và chính bản thân khách hàng.

- Trường hợp khách không chấp hành, thì kiên quyết yêu cầu Quý khách thực hiện. 
Đồng thời đề nghị nhân viên bán hàng cùng ca hoặc Trưởng ca, Cửa hàng trưởng hỗ trợ.

- Trường hợp khách mang nguồn nhiệt, nguồn lửa (VD: thuốc lá đang cháy), có nguy 
cơ gây cháy nổ, nhân viên bán hàng phải bằng mọi cách, nhanh chóng dập tắt nguồn lửa, 
nguồn nhiệt, sau đó sẽ giải thích với khách hàng.

Lưu ý:  Trong thực tế, tùy từng trường hợp cụ thể, nhân viên bán hàng có cách xử lý cho 
phù hợp trên nguyên tắc: nhẹ nhàng, mềm mỏng, thuyết phục, đối với khách hàng; tránh nói 
gay gắt, sử dụng câu mệnh lệnh. Tuy nhiên vẫn phải kiên quyết, thậm chí trong một số trường 
hợp phải có cách xử lý nhanh, tức thì để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cửa hàng.
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Tình huống 14: Khách hàng vào mua hàng trong tình trạng say rượu, bia, to tiếng, gây 
gổ với nhân viên bán hàng/Khách hàng vào mua hàng xung đột với nhau.

Gợi ý cách xử lý:
- Đối với người say rượu bia thì nhận thức và hành vi thiếu chuẩn xác, thường có thiên 

hướng nổi nóng. Do vậy, nhân viên bán hàng cần phải nhận biết thông tin đầy đủ về mặt 
hàng họ muốn mua, tránh bị kích động bởi những lời nói hay hành động của họ.

- Nắm bắt tâm lý, nhẹ nhàng khuyên nhủ khách hàng nếu được. Trong trường hợp sự 
việc trở lên nghiêm trọng, nhân viên bán hàng không thể làm chủ được tình huống thì báo 
cho Cửa hàng trưởng, Ca trưởng hỗ trợ giải quyết, tuyệt đối tránh sự cãi vã và xô sát.

- Trường hợp khách hàng va chạm với nhau tại khu vực bán hàng: Bình tĩnh để hòa 
giải, cùng giúp khách giải quyết mâu thuẫn thông qua thương lượng. Nếu khách hàng chưa 
thương lượng được tại chỗ mua hàng, giải tích khách biết vấn đề an toàn tại cửa hàng, khéo 
léo đề nghị khách hàng ra ngoài khu vực cửa hàng để tự giải quyết.

- Trường hợp xảy ra xô sát lớn, gây mất an toàn cho cửa hàng, thì báo công an khu vực 
hoặc cảnh sát 113 nhờ hỗ trợ, có thể dừng bán hàng (nếu cần).

- Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn an ninh trật tự tại cửa hàng

Tình huống 15: Khách hàng vào Cửa hàng có phương thức bán hàng tự phục vụ. Nhân 
viên bán hàng mời khách mua hàng theo phương thức mới này. Nhưng khách hàng còn 
băn khoăn, lưỡng lự. Anh/Chị hãy giải thích và thuyết phục khách hàng sử dụng phương 
thức bán hàng mới này.

Gợi ý cách xử lý:
Nhân viên bán hàng sẽ giải thích và 

thuyết phục khách hàng:
- Bán hàng tự phục vụ là hình thức bán 

hàng tiên tiến đã được áp dụng tại hầu 
hết các quốc gia có nền kinh tế phát triển. 
Khách hàng sẽ tự chủ động trong việc kiểm 
soát được lượng hàng mua

- Hệ thống thiết bị, công nghệ hiện đại 
được thiết kế theo hướng mở, khách có thể 
thao tác bơm nhiên liệu một cách dễ dàng, 
thuận tiện và tuyệt đối an toàn 

- Quy trình mua hàng tự phục vụ đơn giản, mọi thao tác (thanh toán, viết hóa đơn, quẹt 
thẻ…) đều được thực hiện trên phần mềm quản lý hiện đại (hiện tại là chương trình Egas), 
đảm bảo nhanh chóng, giảm thiểu thời gian mua hàng của khách.

- Nhân viên bán hàng được đào tạo chuyên sâu sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng. 
- Khách hàng được hưởng những chương trình ưu đãi của Công ty như: được tích lũy 

điểm (Thẻ tích điểm) để nhận giá trị ưu đãi (giảm giá), các chương trình khuyến mãi khác. 

Tình huống 16: Trong bán hàng, gặp khách hàng “khó tính”, đưa ra nhiều yêu cầu, 
thậm chí cả yêu cầu vô lý và sẵn sàng gọi điện đường dây nóng nếu không được đáp ứng.

Gợi ý cách xử lý:
- Bình tĩnh, lắng nghe để hiểu rõ những yêu cầu hoặc những bức xúc của khách hàng.
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- Quan sát, đánh giá, phân loại đối tượng, tính cách khách hàng.
- Vận dụng các kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm bán hàng, mềm mỏng trả lời 

hay giải thích những thắc mắc của khách trên nguyên tắc đúng quy định của đơn vị và điều 
kiện của cửa hàng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. 

- Trường hợp quy định không cho phép đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thì giải thích 
và mong khách hàng thông cảm.

- Nếu khách hàng vẫn cố tình gây khó dễ thì nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp hoặc mời 
vào trong văn phòng cửa hàng để gặp Ca trưởng hoặc Cửa hàng trưởng để giải quyết.

- Trong suốt quá trình giải quyết sự việc phải bình tĩnh, mềm mỏng, lắng nghe với thái 
độ cầu thị và tôn trọng khách hàng.

Tình huống 17: Trong lúc viết  hóa đơn cho khách hàng, do khách hàng vội và nhiều 
người khác chờ viết hóa đơn, nên đã sơ ý đưa cả 2 liên cho khách hàng cầm đi.

Gợi ý cách xử lý:
- Lập tức kiểm tra tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng đó (vào phần chi tiết hóa đơn 

xuất để tìm) phân loại khách quen hay khách lạ để có hướng giải quyết.
- Nếu là khách hàng quen (đã có số điện thoại): Liên hệ để khách hàng kiểm tra, xác 

nhận việc đang cầm cả 2 liên. Đề nghị khách hàng giữ cẩn thận liên hóa đơn lưu tại đơn vị. 
Hẹn gặp khách hàng để xin lại hóa đơn. Trực tiếp đến gặp khách hàng để xin lại hóa đơn

- Nếu khách hàng không quen (không có số điện thoại): Vào mạng hoặc qua dịch vụ 
1080 để tra cứu hoặc xin số điện thoại của đơn vị đó, từ đó xin số điện thoại của khách hàng 
trực tiếp mua hàng tại cửa hàng. Liên hệ với khách để xác nhận việc cầm hóa đơn; đề nghị 
giữ cẩn thận liên hóa đơn lưu tại đơn vị và hẹn đến gặp khách hàng để nhận lại hóa đơn. 
Trực tiếp đến gặp khách hàng để xin lại hóa đơn. 

- Trường hợp không tìm được khách hàng, báo cáo đơn vị để được hướng dẫn xử lý và 
phải chịu trách nhiệm nếu bị xử phạt theo qui định.

Tình huống 18: Trong khi cửa hàng trưởng đi vắng, có khách hàng đến liên hệ muốn  
mua xăng dầu thường xuyên với số lượng khá lớn tại cửa hàng. Liên hệ điện thoại với 
CHT không được, Anh/Chị sẽ làm gì?

Gợi ý cách xử lý:
- Mời khách hàng vào văn phòng cửa hàng.
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng (Mặt hàng, số lượng, hình thức lấy hàng,....)
- Thông tin cho khách biết tại của hàng đang có các phương thức bán hàng:
+ Phương  thức bán lẻ theo giá niêm yết, khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt 

hoặc bằng thẻ Flexicard.
+ Phương thức Ký kết  hợp đồng dịch vụ, bao gồm: Hợp đồng dịch vụ thanh toán trước; 

Hợp đồng dịch vụ có phát sinh nợ; Hợp đồng dịch vụ ưu đãi giá.
+ Phương thức Ký kết hợp đồng bán buôn chuyển thắng.
- Nêu một số cơ chế ưu đãi cho khách hàng; những lợi ích, thuận tiện khi khách mua 

hàng tại cửa hàng.
- Đề nghị khách hàng nghiên cứu, xin số điện thoại của khách và hẹn khách hàng quay 

lại gặp Cửa hàng trưởng để đàm phán cụ thể.
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Tình huống 19: Cửa hàng đang tạm dừng bán hàng để nhập hàng (dự kiến khoảng 45 
phút), tuy nhiên một số khách do nhu cầu cấp thiết (hết xăng) và một số người có thông 
tin xăng dầu sắp tăng giá nên đưa phương tiện đến mua. Để đảm bảo an toàn PCCN theo 
quy định, nhân viên bán hàng từ chối bán. Khách hàng gây sức ép, cho rằng cửa hàng gây 
khó dễ và cố tình không bán để găm hàng chờ tăng giá.

Gợi ý cách xử lý:
 - Giải thích việc dừng bán hàng là để đảm bảo an toàn PCCN trong khi nhập hàng (có 

thể viện dẫn quy định).
- Giải thích, chứng minh về việc cửa hàng tuân thủ quy định pháp luật, không có động 

cơ găm hàng: Hàng trong bể đã cạn cần phải nhập mới có hàng bán (nếu cần thiết có số 
liệu đo bể để chứng minh); Thông tin điều chỉnh giá được bảo mật, cửa hàng không biết 
trước thông tin; cơ chế quản lý hàng hóa đảm bảo minh bạch, không tạo ra kẽ hở để đầu 
cơ (nguồn hàng của Tập đoàn gửi, khi xuất bán cho khách mới xác định là nguồn hàng của 
Công ty, Đơn vị)…

- Thông báo với khách ước tính về thời gian cửa hàng có thể bán hàng trở lại.
- Thái độ ứng xử: mềm mỏng nhưng kiên quyết.

Tình huống 20: Đang ca bán hàng, có sự cố cháy, nổ xảy ra, Cửa hàng trưởng đi vắng. 
Ca trưởng và các nhân viên bán hàng ứng phó như thế nào?

Gợi ý cách xử lý:
Theo Phương án PCCC tại Cửa hàng, khi đó Ca trưởng là chỉ hủy công tác chữa cháy tại 

cửa hàng, phải triển khai thực hiện các công việc sau: 
- Cắt điện khu vực cháy.
- Huy động ngay lực lượng và phương tiện tại chỗ để chữa cháy; 
- Hướng dẫn khách hàng ra khỏi nơi nguy hiểm; Cứu tài sản, tiền hàng; 
- Ngăn chặn cháy lan; Quyết định khu vực chữa cháy, các biện pháp chữa cháy, sử dụng 

địa hình, địa vật lân cận để chữa cháy;
- Gọi điện báo cháy cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp nơi gần nhất hoặc điện khẩn 

cho số điện thoại 114; đồng thời báo cáo ngay với lãnh đạo cấp trên.
- Khi lãnh đạo cấp trên/lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến phải báo cáo 

tình hình diễn biến đám cháy và việc triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy. Giao 
quyền chỉ huy chữa cháy cho lãnh đạo cấp trên/lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa 
cháy.

- Tiếp tục nhận nhiệm vụ do chỉ huy chữa cháy phân công. 

Tình huống 21: Khi nhập xăng dầu vào bể chứa tại cửa hàng, đường ống mềm, van của 
xe có xảy ra hiện tượng rò chảy, tràn vãi. Phải xử lý như thế nào?

Gợi ý cách xử lý:
- Yêu cầu lái xe đóng ngay van xuất tìm nguyên nhân để khắc phục không để rò chảy, 

tràn vãi.
- Nếu vô tình mà tràn vãi lượng hàng lớn; phải điện thoại... thông báo cho lãnh đạo đơn 

vị biết.
- Phối hợp cùng lái xe và các nhân viên khác, nhanh chóng thu gom lượng xăng dầu bị 
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tràn, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện 
chữa cháy ban đầu; sẵn sàng triển khai 
phương án chữa cháy (nếu xảy ra chảy).

- Yêu cầu chủ phương tiện di chuyển 
phương tiện ra khỏi vị trí. Tiếp tục khắc 
phục làm sạch môi trường để đảm bảo an 
toàn.

- Báo cho lãnh đạo đơn vị biết về kết 
quả đã xử lý.

Tình huống 22: Khi phát hiện một nhà dân nằm liền kề với cửa hàng bị cháy và có nguy 
cơ cháy lan sang cửa hàng, xử lý như thế nào? 

Gợi ý cách xử lý:
- Trước hết phải thông tin ngay cho tất cả nhân viên của cửa hàng, tổ chức lực lượng, sử 

phương tiện hiện có để phối hợp với các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy để đảm bảo 
an toàn chung cho khu vực.

- Báo cáo ngay với CHT hoặc Lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời gọi điện 
số máy 114 - lực lượng PCCC chuyên nghiệp nơi gần nhất và báo cho lực lượng cơ quan 
công an nơi gần nhất biết để tổ chức bảo vệ an ninh trật tự cho khu vực.

- Tổ chức thực hiện một số việc sau đây:
+ Tạm ngừng ngay việc bán hàng và xuất nhập xăng dầu, cắt cử người bảo vệ khu vực 

cửa hàng để đề phòng kẻ gian lợi dụng vào lấy cắp tài sản, hàng hóa.
+ Triển khai ngay biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang cửa hàng (như dùng 

chăn ướt phủ kín các cột bơm, họng nhập, hố gas cổ bể ….sẵn sàng dập tắt ngay các tàn lửa 
có thể bay sang khu vực cửa hàng). 

Tình huống 23: Khách hàng vào mua dầu động cơ ở Cửa hàng sẽ xảy ra mộ số tình 
huống như sau: 

a) Khách hàng biết và yêu cầu mua một loại dầu cụ thể có tên dầu, cấp thông số độ nhớt 
và cấp chất lượng rõ ràng. Nếu cửa hàng không có loại dầu của khách yêu cầu thì nhân viên 
có thể tư vấn bằng cách sử dụng bảng chuyển đổi tương đương DMN các hãng.  

Ví dụ: Động cơ khách hàng yêu cầu dầu có thông số SAE: 20W50; API : SJ thì tư vấn 
bán cho khách hàng dầu PLC Racer SJ có 2 tiêu chuẩn hoàn toàn đáp ứng là SAE: 20W50; 
API: SJ.

b) Nếu khách hàng không biết 2 tiêu chuẩn trên thì nhân viên tư vấn cho khách hàng 
như sau: 

Đề nghị khách hàng cho xem sổ hướng dẫn sử dụng, vận hành bảo dưỡng của thiết bị (ở 
mục tự bảo dưỡng, phần động cơ) và sổ yêu cầu cấp độ nhớt và cấp chất lượng cho động cơ  
xăng hay diesel gì thì bán cho khách hàng loại dầu động cơ có 2 thông số đó .

c) Khách hàng không có sổ hướng dẫn sử dụng thì có thể áp dụng nguyên tắc sau:
- Bán cho khách hàng dầu có tiêu chuẩn cấp chất lượng cao nhất.
- Trong trường hợp này có thể khách hàng băn khoăn về giá thành vì dầu cấp chất lượng 
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cao nhất sẽ đắt hơn. Nhân viên cần tư vấn: dầu có tiêu chuẩn cấp chất lượng cao nhất sẽ bảo 
vệ động cơ tốt hơn, kéo dài thời gian thay dầu, như vậy sẽ giảm chi phí.

 

Phần IV
MỘT SỐ KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CẦN BIẾT

1. Xăng sinh học. 
a) Khái niệm và tên gọi hiện 

nay của Xăng sinh học.
- Xăng sinh học là hỗn hợp của 

xăng không chì truyền thống và 
cồn sinh học (bio-ethanol) được 
sử dụng làm nhiên liệu cho các loại 
động cơ đốt trong như ôtô, xe máy.

- Xăng sinh học được ký hiệu 
là “Ex”, trong đó “x” là tỷ lệ % thể 
tích cồn sinh học biến tính. Ví dụ: 
Xăng E5 tức là nhiên liệu được pha 
trộn từ 4 ÷ 5% thể tích cồn sinh học 
biến tính; Xăng E10 tức là nhiên 
liệu được pha trộn từ 9 ÷ 10% thể 
tích cồn sinh học biến tính.

- Ký hiệu Xăng E5 RON 92 là Xăng sinh học E5 có trị số ốc tan (RON) không nhỏ hơn  92.
b) So sánh xăng E5 RON 92  với xăng khoáng RON 92:

Chỉ có một ông chủ duy nhất - đó là khách hàng.
khách hàng có thể sa thải bất kỳ ai trong công ty, chỉ đơn giản bằng việc

chuyển sang mua hàng của doanh nghiệp khác.
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- Xăng E5 RON 92 có trị số octan và các chỉ tiêu chất lượng tương đương RON 92.
- Tuy nhiên, Xăng E5 sẽ có một số tính chất tốt hơn so với xăng khoáng thông thường: 
+ Trị số Octan Xăng E5 cao hơn      chống kích nổ tốt hơn      tốt hơn cho động cơ 
+ Có hàm lượng ôxy cao hơn (do được pha trộn 4-5% thể tích Etanol) nên quá trình 

cháy sạch và triệt để hơn. 
c) Một số lưu ý khi sử dụng xăng 

E5 RON 92:
- Khi đang sử dụng xăng RON 92 

chuyển sang sử dụng xăng E5 RON 92 
không cần phải hút hết xăng cũ.

- Không nên sử dụng xăng E5 RON 
92 cho động cơ cần sử dụng RON 95.

- Không nên sử dụng Xăng E5 đối 
với các loại xe có động cơ đời cũ, xe 
nhái thương hiệu hoặc đã thay thế các 
phụ tùng không chính hãng, không rõ 
nguồn gốc, xuất xứ; Các xe sử dụng trên 
10 năm, các ống dẫn nhiên liệu đã bị lão hóa, rò rì.

- Cần hạn chế tối đa để xăng E5 RON 92 tiếp xúc với không khí. Không nên đổ xăng E5 
RON 92 vào bình chứa xăng khi không sử dụng xe trong thời gian từ 30 ngày trở lên. 

- Đối với phương tiện chạy Xăng E5 RON 92 nhưng không thường xuyên sử dụng thì 
nên nạp Xăng E5 đầy bình nhiên liệu.

2. Quy trình một ca bán hàng tại CHXD:
a) Bước 1: Chuẩn bị ca bán hàng và nhận ca:
- Nhân viên bán hàng có mặt trước giờ giao ca 5-10 phút để chuẩn bị nhận giao ca; 

chuẩn bị tâm lý tốt trước khi bán hàng.
- Trang phục bảo hộ lao động và các phương tiện bảo vệ cá nhân (giày, dép, mũ bảo hộ, 

thẻ nhân viên) ngay ngắn, gọn gàng.
- Chuẩn bị tiền lẻ.
- Kiểm tra cột bơm, trang thiết bị, nguồn điện, phương tiện PCCC.
- Sắp xếp, vệ sinh nơi làm việc (cột bơm, các giá kệ, biển hiệu...).
- Kiểm tra số điện tử đã được kết nối với máy tính tại thời điểm nhận ca. 
- Kiểm đếm tồn kho thực tế đối với hàng hóa khác (DMN, gas, phôi thẻ, nước giặt…)
-Kiểm đếm thực tế theo từng seri đối với hóa đơn, ấn chỉ.
- Kiểm đếm tiền thực tế, cập nhật vào máy phiếu thu tiền cho ca trước.
- So sánh tồn thực tế (về hàng, tiền, hóa đơn, ấn chỉ) với số ca trước bàn giao trên “bảng 

kê bán hàng và giao ca”, sau đó ký nhận.
b) Bước 2 – Tổ chức bán hàng:
- Quan sát, hướng dẫn khách hàng đến vị trí mua hàng.
- Thực hiện qui trình bán hàng theo quy định.
- Tư vấn nhu cầu cho khách hàng.
- Viết hóa đơn nếu khách hàng yêu cầu.
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- Giải thích thắc mắc cho khách hàng (nếu có).
* Các nghiệp vụ phát sinh trong ca:
- Cấp hàng cho khách dịch vụ: 

kiểm tra công nợ và cấp hàng khi 
còn hạn mức, kiểm tra tính hợp lệ 
của phiếu. 

- Xuất hóa đơn mua hàng thanh 
toán tiền mặt theo qui định quản lý 
hóa đơn.  

- Xuất hóa đơn phương thức mua 
xăng dầu thanh toán qua POS.

- Cập nhật phiếu dịch vụ cấp lẻ.
- Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: 

Thu tiền nạp thẻ, thu chuyển tiền 
nhanh, tiền mặt của khách dịch vụ....

- Thực hiện nghiệp vụ chi tiền: Chi rút tiền; Chi chuyển tiền nhanh....
- Nộp tiền cho ngân hàng. 
- Chuẩn bị bàn giao ca: Chốt số cột bơm, bể; chốt hàng hóa khác; xuất hóa đơn chốt 

phương thức thẻ, phương thức mua tiền mặt; đóng ca, in “bảng kê bán hàng và giao ca”; đối 
chiếu số liệu “Bảng kê bán hàng & giao ca” chính xác, phù hợp với các chứng từ phát sinh 
trong ca; phân chia sản lượng. 

c) Bước 3 - Kết thúc ca bán hàng và bàn giao cuối ca:
- Bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ hành chính: Số liệu bàn giao thực tế phải bằng số 

liệu trên sổ sách.
- Bàn giao tiền: Số liệu bàn giao thực tế phải bằng số liệu trên “Bảng kê bán hàng & giao ca”. 
- Bàn giao số máy cột bơm đối với xăng dầu.
- Bàn giao tồn kho cuối ca đối với hàng hóa khác.
- Bàn giao hóa đơn ấn chỉ: 
+ Bàn giao cho Cửa hàng trưởng: toàn bộ các chứng từ phát sinh trong ca. 
+ Bàn giao: hóa đơn (chưa phát hành), ấn chỉ bảo hiểm, phôi thẻ, nước giặt...
- Ký xác nhận trên “Bảng kê bán hàng & giao ca”. 
- Chuyển “Bảng kê bán hàng & giao ca” cho Cửa hàng trưởng.
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3. Quy trình ba bước giao dịch với khách hàng
Bước 1: Bàn giao số máy trước khi bơm hàng:
- Đưa số máy về “0”.
- Đề nghị khách hàng nhận trên đồng hồ cột bơm.

 

Bước 2: Bàn giao số máy khi bơm xong hàng
- Giữ nguyên số máy khi kết thúc bơm.
- Thông báo cho khách hàng số tiền phải trả.
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Bước 3: Kết thúc giao dịch với khách hàng phải “cảm ơn”  được thể hiện bằng lời nói, 
cử chỉ, hành động.

 

Nhân viên bán hàng của Petrolimex Hà Nội phải thực hiện ba bước giao dịch bắt 
buộc với khách hàng trong quá trình bán hàng.

4. Một số câu thông dụng nên sử dụng khi giao tiếp với khách hàng
a) Nhóm câu giao dịch khi khách hàng vào mua xăng dầu, văn phòng Cửa hàng:
- Em chào Anh/Chị.
- Mời Anh/Chị dắt xe đến vị trí này (vừa nói, tay hướng đến vị trí đề nghị khách hàng).
- Anh/Chị mua xăng gì?/Anh/Chị mua bao nhiêu?/ Anh/Chị vui lòng tắt máy xe.
- Anh/Chị vui lòng không sử dụng điện thoại trong cửa hàng.
- Đề nghị Anh không hút thuốc lá trong Cửa hàng
- Anh/Chị mua dầu nhờn loại nào?
- Em giúp được gì cho Anh/Chị?/ Để em tư vấn giúp Anh/Chị?
b) Nhóm câu giao dịch khi khách hàng đề nghị viết hóa đơn:
- Mời Anh/Chị vào văn phòng viết hóa đơn.; 
- Anh/Chị cho Em xin tên, mã số thuế và địa chỉ đơn vị.
- Anh/Chị ký, ghi rõ hộ tên vào người mua hàng; Cảm ơn Anh/Chị.
c) Nhóm câu nói khi khách hàng có ý kiến, phản ảnh, thắc mắc:
- Lắng nghe, trả lời khách nói:
+ Vâng/Vâng ạ.!
+ Vâng!Cháu/em/anh/chị…xin tiếp thu và giải thích như sau….
- Xin lỗi khi có sai sót, nhầm lẫn: Cháu/em/anh/chị…xin lỗi!
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5. Quy trình bán hàng tự phục vụ
(1) Đón khách, sắp xếp, hướng dẫn xe vào mua hàng

(2) Khai báo dữ liệu mua hàng hoặc 
thanh toán tại Cabin:

- Khách vào Quầy giao dịch (cabin) khai 
báo dữ liệu mua hàng với nhân viên.

- Hoàn thiện các thủ tục thanh toán tiền 
hàng, hóa đơn cho khách (nếu khách thanh 
toán trước, bơm hàng sau):

- Nếu là khách hàng dịch vụ:
+ Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu mua 

hàng.
+ Kiểm tra, đối chiếu công nợ của khách, 

đảm bảo đáp ứng các quy định của đơn vị 
chủ quản và Cửa hàng mới được cấp hàng.

+ Hoàn thiện các thủ tục hóa đơn cho 
khách (nếu khách lấy Hóa đơn ngay).

(3) Nhân viên tạo lệnh xuất, mở bơm: 
- Tạo lệnh xuất trên màn hình bán hàng 

tự phục vụ (S3):
+ Nhập thông tin lượng tiền/hàng khách 

yêu cầu mua trên giao diện vòi bơm tương 
ứng tại màn hình (S3).

+ Đối với khách bơm đầy bình, số tiền/
hàng đặt mua = 0.
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- Mở bơm. Chỉ được thực hiện mở bơm khi đã hội đủ các điều kiện:
+ Đảm bảo các điều kiện an toàn.
+ Khách hàng đã sẵn sàng bơm hàng, khu vực vị trí vòi bơm không bị ùn tắc...
- Quẹt thẻ ưu đãi cho khách theo đúng mã lệnh đã tạo cho khách trên màn hình S3.
(4) Khách hàng tự bơm:
- Hưỡng dẫn khách hàng thực hiện 

các thao tác nhắc/đặt vòi bơm an toàn.
- Quan sát và chủ động hướng dẫn 

khách thực hiện các thao tác tự bơm 
hàng khi nhận thấy các thao tác không 
đúng của khách hoặc khi được yêu cầu.

- Điều khiển dừng vòi bơm thông 
qua thao tác ấn nút cứng Emergency tại 
cột bơm nếu thấy các điều kiện mất an 
toàn.

- Phối hợp với các bên liên quan để xử 
lý các tình huống phát sinh trong quá trình bơm hàng của khách.

(5)- Kết thúc bơm hàng, tra súng vào hộc:
- Sau khi đã bơm đủ lượng hàng hoặc dừng bơm, khách hàng bắt buộc phải thực hiện 

thao tác tra súng (vòi) vào hộc trên cột bơm.
- Phần mềm chủ động ngắt bơm ngay sau khi nhận diện súng đã được tra vào hộc.
- Sau bước này, toàn bộ dữ liệu xuất bán vừa kết thúc sẽ không chỉnh sửa được nữa để 

đảm bảo tính khách quan về số liệu bán hàng.
(6)- Thanh toán tại quầy Cabin (nếu phát sinh hoặc chưa thanh toán):
- NV01 căn cứ số liệu hiển thị trên màn hình S3 và số liệu ngoài cột bơm để thực hiện 

các thủ tục: thanh toán tiền, hóa đơn, quẹt thẻ.
- Phối hợp với khách hàng xử lý và thống nhất lượng tiền/hàng phát sinh (nếu có) trong 

quá trình bơm hàng của khách.
- Check  trạng thái “Đã thanh toán” vào lệnh xuất hàng tương ứng trên giao diện vòi 

bơm tại màn hình S3 sau khi hoàn thành các thủ tục thanh toán với khách.
(7)- Kết thúc: Khách đưa xe ra khỏi khu vực đỗ xe bơm hàng.

6. Ưu đãi đối với khách tự phục vụ.
- Khách hàng sẽ được sử dụng các dịch vụ tiện ích tốt hơn.
- Được mua xăng dầu với giá ưu đãi hơn thông qua Thẻ tích điểm dành cho khách hàng 

mua xăng dầu theo phương thức tự phục vụ.
- Chủ thẻ được hưởng giá trị ưu đãi đồng/lít tương ứng lượng hàng tích trên thẻ.
- Khách hàng có thể thanh toán giá trị ưu đãi trên hệ thống các cửa hàng xăng dầu tự 

phục vụ của Công ty.
- Thẻ tích điểm sẽ tạo ra mối liên hệ mật thiết giữa Petrolimex Hà Nội và khách hàng, là 

cơ sở để Công ty triển khai các chương trình ưu đãi, tri ân với khách hàng.
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Thẻ tích điểm hưởng ưu đãi khi mua xăng dầu theo hình thức tự phục vụ

7. Một số kiến thức cơ bản về dầu nhờn
7.1- Dầu nhờn động cơ:
Trên vỏ Lon, can, thùng hay phuy dầu động cơ luôn ghi hai thông số quan trọng, cơ bản 

nhất để lựa chọn dầu nhớt đó là: Cấp độ nhớt SAE và Cấp hiệu năng API.
a) Cấp độ nhớt SAE:
Cấp độ nhớt đơn cấp SAE 30; SAE 40; SAE: 50… 
Cấp độ nhớt đa cấp SAE: 10W40; 15W40; 

20W50…
- Các chỉ số 30, 40, 50: Biểu thị cho độ đặc hay 

loãng của dầu nhờn, số càng lớn có nghĩa dầu nhớt 
càng đặc .

- Các loại nhớt đơn cấp chỉ bảo đảm đạt độ nhớt 
ở nhiệt độ cao như yêu cầu để bôi trơn; khi nhiệt độ 
xuống thấp thì dầu đơn cấp có thể quá đặc gây khó 
khăn cho việc khởi động và lưu thông dầu nhớt.

- Các loại dầu nhờn có độ nhớt đa cấp vừa bảo 
đảm độ nhớt phù hợp để bôi trơn tốt động cơ ở nhiệt độ cao vừa đảm bảo nhớt không 
quá đặc ở nhiệt độ thấp, giúp xe dễ khởi động và vận 
hành. 

b) Cấp chất lượng API chia ra :
- Cấp chất lượng API cho động cơ xăng ký hiệu 

API: SC, SD, SE, SF, SG …
- Cấp chất lượng API cho động cơ diesel ký hiệu 

API: CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI...   
- Cấp chất lượng API cho cả động cơ xăng và die-

sel ký hiệu API:SC/CC; CD/SF; CI$/SL….
Trong đó:
+ Chữ cái “S” biểu thị dầu nhớt dùng cho động cơ 

xăng, chữ “C” biểu thị dầu dùng được cho động cơ 
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diesel. Số 4 sau chữ I, J biểu thị dầu dùng cho động cơ 4 thì.
+ Chữ cái A, B, C… sau chữ “S” và các chữ C, D, E, ... sau chữ “C” dùng để phân biệt các 

cấp chất lượng.
+ Chữ cái sau chữ “S” và chữ “C” càng về cuối trong bảng chữ cái ABC thì biểu thị cấp 

chất lượng của dầu càng cao .
  c) Cấp chất lượng JASO: Cấp chất lượng của Nhật Bản cho dầu động cơ.
- Cấp chất lượng JASO của Nhật Bản: chủ yếu cho dầu động cơ xe máy 2 thì, 4 thì, xe 

số, xe ga.
- Tiêu chuẩn JASO MA và JASO MB dùng cho xe máy 4 thì. Dầu có tiêu chuẩn JASO 

MA có hệ số ma sát cao, thích hợp cho xe máy số 4 thì. Dầu có tiêu chuẩn JASO MB thích 
hợp cho xe tay ga 4 thì có hệ truyền động tự động. Ngoài ra còn có tiêu chuẩn JASO FB và 
API: TC thích hợp cho xe máy 2 thì.

7.2- Dầu thủy lực 
Cũng như dầu động cơ, dầu thuỷ lực có 

2 thông số quan trọng cơ bản đó là:
- Cấp độ nhớt ISO VG 15; 22; 32; 46; 

68; 100; 150 
- Cấp chất lượng API: HL;  HM ; HV 
Các chỉ số 15, 22,.. càng lớn thì dầu càng 

đặc. Các chữ cái sau chữ H càng về cuối 
bảng chữ cái ABC thì dầu càng tốt.

7.3- Dầu hộp số 
Dầu hộp số có hai thông số quan trọng:
- Cấp độ nhớt SAE bao gồm:
+ SAE: 90; SAE: 140 (dầu hộp số đơn 

cấp);
+ SAE: 80W-90; SAE: 85W-140 (dầu hộp 

số đa cấp).
- Cấp chất lượng API: GL1; GL2; GL3; 

GL4; GL5. 
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Trong đó : Chỉ số 90 và 140 là thông số biểu thị độ loãng hay đặc của dầu . Chữ số sau 
chữ “ GL “ càng lớn thì dầu càng chất lượng và càng tốt .  

7.4- Các sản phẩm mỡ bôi trơn :
- Mỡ bôi trơn có thông số quan trọng là: Phân 

loại NLGI : 000; 00; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 hay còn gọi là 
mỡ số 0, số 1,…

- Chỉ số đằng sau chữ NLGI càng lớn thì mỡ 
càng cứng và ngược lại, mỡ số 00 thì loãng mềm 
hơn mỡ số 0.  

- Mỡ để bơm vào các vòng bi, ổ trục kín thì dùng 
mỡ có NLGI 00; 0; 1; 2. Mỡ dùng để bôi trơn ổ trục 
hay các vòng bi hở cần mỡ có độ cứng hơn, dùng mỡ 
có chỉ số NLGI 3; 4. 

7.5- Các sản phẩm khác:   
- Dầu phanh: Hiện thường sử dụng là DOT3 

hoặc DOT4.
Khách hàng không biết xe sử dụng dầu phanh 

loại DOT3 hay DOT4 thì bán cho khách hàng loại 
dầu phanh tiêu chuẩn cao nhất là DOT4.

- Nước làm mát (hay dung dịch làm mát): Hiện 
nay dung dịch làm mát chủ yếu là loại pha sẵn (là 
hỗn hợp của 50% - 70% Ethylen Glycol và phụ gia, 
50%-30% là nước tinh khiết đã khử ion).

- Dầu hộp số tự động (dùng được cho cả hệ thống trợ lực lái): Hiện nay chủ yếu thông 
dụng là tiêu chuẩn Dexron III – H (Ví dụ: PLC Autran Fluid DX III ; Castrol ATF DexIII). 

7.6- Cách vận chuyển, đảm bảo sức khỏe và an toàn môi trường:
a) Vận chuyển hàng hoá: 
Khi vận chuyển cũng như tồn chứa dầu lon hộp trong các thùng Carton giấy hoặc dầu 

thùng, phải được đặt theo chiều ký hiệu mũi tên trên vỏ thùng hướng lên trên.
b) Sức khoẻ, an toàn môi trường:
- Cần tránh tiếp xúc thường xuyên trực tiếp với dầu nhờn mà không có thiết bị bảo hộ.
- Rửa sạch vùng da tiếp xúc trực tiếp với dầu mỡ bằng nước sạch và xà phòng, không 

được dùng xăng dầu hoặc dung môi.
- Tránh hít thở hơi dầu và dầu ở dạng sương; nếu bị dầu văng vào mắt cần rửa ngay bằng 

nước sạch hoặc dung dịch muối loãng.
- Không được đổ dầu vào nguồn nước, cống rãnh hoặc mặt đất.
- Dầu nhớt đã qua sử dụng phải được thu gom thải bỏ đúng quy định.
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7.7- Các yếu tố, kỹ năng chung để bán 
hàng: 

- Yếu tố quan trọng nhất khi tư vấn bán 
hàng đó là phải biết động cơ yêu cầu sử dụng 
loại dầu nào (cấp API và SAE ghi ở sổ hướng 
dẫn sử dụng vận hành bảo dưỡng của thiết bị). 

- Nguyên tắc quan trọng đó là chỉ dầu có 
phẩm cấp API tốt hơn thì thay thế được cho 
dầu có phẩm cấp chất lượng kém hơn (Ví dụ: 
dầu API CI4 có thể thay thế được cho API: 
CG4, CH4, CF4, CD, CC….).

- Nguyên tắc trên đúng cả với các nhóm 
dầu khác như dầu thuỷ lực, dầu hộp số, ….

8- Nước giặt Petrolimex nhẫn hiệu JANA:
- JANA là sản phẩm do Công ty TNHH hóa chất Petrolimex (PTN) sản xuất theo tiêu 

chuẩn an toàn của Nhật Bản.
- JANA thích hợp với giặt tay, máy giặt lồng đứng và máy giặt lồng ngang.
- JANA có độ PH trung tính, có các thành phần phân tử thuộc cấu trúc tạo nên Vitamin 

E nên an toàn với môi trường và không hại da tay nhưng vẫn giữ cho quần áo luôn sạch sẽ 
nhờ thành phần Polyacrylate với công thức chống bẩn đặc biệt.

a) JANA can màu Cam:
- Phù hợp cho giặt tay và máy giặt lồng đứng.
- Với công thức tiên tiến và thành phần tạo 

bọt LAS, đánh sạch gấp 2 lần nước giặt thông 
thường, giúp quần áo luôn trắng sạch và lưu giữ 
hương thơm dài lâu.

b) JANA can màu Xanh:
- Thích hợp cho cả máy giặt cửa đứng 

và máy giặt cửa ngang và giặt bằng tay; 
- Có tác nhân chống tia cực tím vì vậy 

có độ tẩy sạch cao.
- Đánh sạch gấp 3 lần so với nước giặt 

thông thường nhưng vẫn giữ được màu 
sắc quần áo.

- Tính năng vượt trội là diệt khuẩn, an 
toàn và làm mềm vải phù hợp với đồ lót, 
quần áo trẻ em và các sản phẩm vải cao 
cấp thuộc mọi chất liệu.
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9. Một số lưu ý khi bán hàng cho phương tiện ô tô
Ngày nay ôtô là phương tiện 

giao thông khá phổ thông 
cho nhiều đối tượng như: xe 
công vụ, phục vụ, cơ quan, 
doanh nghiệp, cá nhân…Các 
xe ôtô 4 chỗ, 7 chỗ, 12 chỗ, xe 
vận tải, xe ca… rất đa dạng và 
phong phú về chủng loại, kiểu 
dáng vì vậy nhân viên bán 
hàng xăng dầu phải tích cực 
nghiên cứu, tìm hiểu về tính 
năng, kỹ thuật đặc biệt là kết 
cấu của hệ thống nhiên liệu 
động cơ để có thể chủ động 
phục vụ khách hàng một cách 
chính xác, chuyên nghiệp.

Bình xăng là một trong 
những bộ phận quan trọng 
trên mỗi chiếc xe ôtô, xe máy. 
Để đảm bảo an toàn, hoạt động tốt các bình xăng được thiết kế dày dặn, kín khít đồng thời 
cung cấp xăng cho quá trình đốt. Trước hết, lượng xăng bơm vào xe không chỉ lấp đầy bình 
xăng mà còn điền đầy cả hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu, tùy vào cấu tạo mỗi xe mà có 
lượng thay đổi khác nhau, một chiếc xe con loại 4 chỗ thường mất khoảng 2-3 lít đường 
ống (đó là chưa tính tới ống dẫn từ bình xăng tới cổ đổ nhiên liệu bên thành xe). Ngoài ra 
để đảm bảo an toàn, nhà sản xuất thường ghi dung tích bình chứa thấp hơn đôi chút so với 
giá trị dung tích thực của bình xăng. 

Ví dụ: Bình xăng được ghi 50 lít thì dung tích thực chứa được khoảng 52 lít.

Xăng dầu có độ giãn nở phụ thuộc nhiệt độ là rất lớn. Do đó để đảm bảo an toàn, các 
hãng thiết kế khuyến cáo không đổ xăng vượt quá giới hạn qui định, phải để thừa một 
khoảng không gian cho nhiên liệu giãn nở. Để chiếc xe chạy ổn định, các kỹ sư khuyến cáo 
không nên đổ đầy tràn bình xăng, vừa gây mất an toàn vì nguy cơ cháy nổ, đồng thời lại 
tăng trọng lượng khiến xe chạy không thoát, gây lãng phí nhiên liệu.

Có 1 số ô tô tuy cùng một loại xe, kiểu dáng nhưng có thể là động cơ chạy xăng hoặc là 
động cơ chạy dầu diezen, vì vậy việc phân biệt nó cần phải quan sát nơi nắp thùng nhiên 
liệu thường có ghi ký hiệu hoặc qua kinh nghiệm khi nghe tiếng nổ của động cơ…nếu 
không chắc chắn nhân viên bán hàng phải hỏi chủ phương tiện để tránh nhầm lẫn đáng 
tiếc.

Luôn chú ý quan sát ngay từ khi ôtô bắt đầu đi vào cửa hàng để có sự hướng dẫn cho ôtô 
đỗ đúng vị trí đỗ (phía nắp thùng nhiên liệu phải gần vị trí vòi cần bơm) tránh phải tiến lùi 
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trong CHXD hoặc xe đỗ ở vị trí phải kéo vòi ra quá xa dễ gây mất an toàn.
Khi ôtô dừng đỗ để mua xăng dầu thì khách hàng phải bấm nút mở nắp che, nắp đậy 

của thùng nhiên liệu (hoặc mở khóa nắp che nếu là loại xe có khóa phía ngoài) nhân viên 
bán hàng có thể giúp khách hàng mở nắp bình nhiên liệu để bơm xăng, sau khi bơm xong 
vặn nắp bình nhiên liệu lại một cách cẩn thận, chắc chắn (có thể khách trực tiếp đóng nắp 
hoặc nhân viên giúp khách đóng nắp nhưng nhân viên bán hàng phải quan sát và khẳng 
định được nắp bình nhiên liệu đã được đậy chặt và đóng nắp che bên ngoài trước khi xe di 
chuyển) để đảm bảo an toàn.
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PHỤ LỤC 1

(khảo sát tháng 9/2015 tại Công ty xăng dầu khu vực I)
Chênh lệch dung tích bình xăng theo thiết kế và thực tế của một số xe máy thông dụng
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PHỤ LỤC 2
Xử phạt hành chính đối với

“Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ”
(Trích theo thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014)

1. Hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hoá đơn theo quy định:
a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, nếu 

các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm 
nhẹ. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã lập hoá đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc 
theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hoá đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung 
bắt buộc theo quy định thì không bị xử phạt.

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không lập đủ các nội 
dung bắt buộc theo quy định.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không hủy hoặc 
hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị 
sử dụng theo quy định.

3. Phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
3.1- Lập hoá đơn không đúng thời điểm.
a) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực 

hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì 
phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hoá đơn 
không đúng thời điểm theo quy định.

3.2- Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.
a) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng 

khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra 
đã huỷ (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hoá đơn 
không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

3.3- Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ 
người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê.

3.4- Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật 
về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

3.5- Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

- Phạt cảnh cáo nếu việc lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người mua 
hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại 
hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra 
và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập sai loại hóa 
đơn theo quy định.
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4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên 

giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến 
thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ 
quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm  mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ 
(người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người 
bán bị phạt cảnh cáo.

b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng 
trở lên cho người mua theo quy định.
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PHỤ LỤC 3
Xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

(Trích theo Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013)

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:
Không chuyển chứng từ chất thải nguy hại cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 

Không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại đã sử dụng; không lưu trữ báo cáo quản lý chất 
thải nguy hại

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
- Không phân định, phân loại, xác định đúng số lượng, khối lượng chất thải nguy hại 

phải đăng ký và quản lý theo quy định.
- Không đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại theo chủng loại trong các bao bì chuyên 

dụng hoặc thiết bị lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy 
định.

- Không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

- Không thu gom triệt để chất thải nguy hại vào khu vực lưu giữ tạm thời theo quy định.
- Để chất thải nguy hại ngoài trời mà chất thải nguy hại đó có thể tràn, đổ, phát tán ra 

ngoài môi trường.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp để chất thải 

nguy hại ở dạng sản phẩm thải bỏ đơn chiếc vào chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp 
thông thường.

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp để lẫn từ 02 
đến dưới 05 chất thải nguy hại ở dạng sản phẩm thải bỏ đơn chiếc hoặc dưới 10% khối 
lượng chất thải nguy hại khác loại vào các thiết bị lưu chứa, bao bì chứa chất thải nguy hại 
khác hoặc để vào chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường.

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp để lẫn từ 05 
đến dưới 10 chất thải nguy hại ở dạng sản phẩm thải bỏ đơn chiếc hoặc từ 10% đến dưới 
50% khối lượng chất thải nguy hại khác loại vào các thiết bị lưu chứa, bao bì chứa chất thải 
nguy hại khác hoặc để vào chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường.

d) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường hợp để lẫn từ 10 
chất thải nguy hại ở dạng sản phẩm thải bỏ đơn chiếc trở lên hoặc từ 50% khối lượng chất 
thải nguy hại khác loại trở lên vào các thiết bị lưu chứa, bao bì chứa chất thải nguy hại khác 
hoặc để vào chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường.

Ghi chú:
- Mức phạt ở trên áp dụng đối với cá nhân.
- Đối với tổ chức mức phạt = Mức phạt đối với cá nhân x 2 lần.
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PHỤ LỤC 4
MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG BÁN LẺ 
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