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I. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
STEAM for Vietnam chỉ cung cấp thông tin và hướng dẫn về việc đặt mua bộ linh kiện VEX IQ 
trực tiếp từ Hoa Kỳ (không bao gồm bất cứ quốc gia nào khác kể cả Việt Nam). Chúng tôi 
không chịu trách nhiệm với việc mua bán và giao hàng giữa bên mua và bên cung cấp dịch 
vụ mua hộ/vận chuyển. 

Đơn vị vận chuyển được nhắc tới trong bản Hướng dẫn này chỉ là ví dụ, bên mua (Phụ huynh, 
Học sinh, Cá nhân/tổ chức muốn mua bộ linh kiện VEX IQ) hoàn toàn có thể sử dụng các đơn 
vị/dịch vụ vận chuyển khác theo mong muốn.

STEAM for Vietnam được miễn trừ khỏi nghĩa vụ giao hàng và thực hiện dịch vụ. Việc miễn 
trừ nghĩa vụ cũng được áp dụng trong trường hợp xung đột giữa bên mua và bên cung cấp 
dịch vụ mua hộ/vận chuyển, nhà cung cấp thiếu nguồn cung, phương thức thanh toán không 
hợp lệ hoặc thời gian vận chuyển thay đổi.
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II. HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA VEX IQ TRỰC 
TIẾP TỪ HOA KỲ

Để đảm bảo nhận được bộ linh kiện VEX IQ trước khi Khai giảng khóa học CS 201 - Nhập 
môn Thiết kế và Lập trình Robotics với VEX IQ vào cuối tháng 06/2021, học sinh nên đặt 
mua trước từ 2 - 3 tuần (bao gồm thời gian đặt mua trên website: 
https://www.vexrobotics.com/228-2500.html và thời gian vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam)

Dưới đây là các bước chi tiết để có thể giúp quá trình đặt mua này dễ dàng và thuận tiện 
hơn cho các cá nhân/tổ chức, các thầy cô giáo/học sinh muốn đặt mua bộ VEX IQ Super Kit 
trực tiếp từ Mỹ.

Lưu ý: Học sinh chưa có bộ linh kiện vào cuối tháng 06/2021 vẫn có thể tham gia buổi 
học. Học sinh cần có VEX IQ để làm bài tập về nhà muộn nhất 1 tuần sau khi khoá học 
chính thức bắt đầu.

https://www.vexrobotics.com/228-2500.html
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Bước 1: Liên hệ đơn vị vận chuyển quốc tế
Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều công ty/đơn vị nhận vận chuyển/mua hộ hàng từ Mỹ về Việt Nam. 
Tuy nhiên việc Mua hộ (bao gồm mua và vận chuyển hộ hàng hóa về Việt Nam) thường tốn kém hơn 
nhiều chỉ sử dụng dịch vụ Vận chuyển hộ.

Lưu ý: STEAM for Vietnam KHÔNG hợp tác độc quyền với bất cứ đối tác nào ở Việt Nam trong 
việc mua bán và vận chuyển bộ linh kiện VEX IQ. Hướng dẫn này chỉ mang tính tham khảo.

Hướng dẫn dưới đây sẽ trình bày cụ thể quá trình STEAM for Vietnam vận chuyển bộ linh kiện VEX 
IQ về Việt Nam qua đơn vị Giaonhan247: https://www.giaonhan247.com

Tham khảo thông tin tư vấn trực tiếp:

● Zalo liên hệ: 0909.966.247 (chị Xuân)
● Tin nhắn liên hệ ghi rõ: được giới thiệu qua chị Nhung và có nhu cầu vận chuyển robot từ Mỹ 

về Việt Nam
● Cần chuẩn bị sẵn thẻ Visa hoặc Mastercard (để thanh toán quốc tế)

https://www.giaonhan247.com
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Sau khi lập tài khoản trên hệ thống Giaonhan247:

● Tìm mục Thông tin cá nhân, phần Địa chỉ vận chuyển
● Chọn tuyến vận chuyển (Oregon - Mỹ) để lấy Mã vận chuyển (Mã này đã được tạo 

cho người dùng) và Địa chỉ vận chuyển

Lưu ý: Mã và Địa chỉ vận chuyển sẽ được sử dụng khi mua bộ VEX IQ.

Đối với người lập tài khoản lần đầu, có thể chọn mặt hàng ưu đãi là điện tử.

Bước 2: Lập tài khoản bên đơn vị vận chuyển
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Bước 3: Tiến hành đặt mua trực tiếp

Chú ý khi đặt mua tại 
trang web của VEX Robotics: 

● Chọn đơn vị tiền là USD
● Kiểm tra mã SKU#: 228 - 2500
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Sau khi xác nhận mặt hàng cần mua, chọn Proceed to Checkout để thanh toán.
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Tại mục Vận chuyển (Shipping):

● Tạo tài khoản với VEX Robotics ở bước này hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản
● Lưu ý: cần tạo tài khoản để track được trạng thái đơn hàng
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Điền thông tin cá nhân và địa chỉ vận chuyển:

● Điền Mã vận chuyển (xem lại cách lấy Mã 
ở phía trên) vào mục Tên (First Name) và 
Họ (Last Name)

● Điền địa chỉ của bên vận chuyển hộ gồm 
Đường (Street Address), Thành phố (City), 
Bang (State/Province), Mã Zip (Zip/Postal 
Code), Đất nước (Country) và số điện 
thoại (ví dụ: +84123456789)

● Câu hỏi: Are you making this purchase 
on behalf of a school? chọn No
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Sau khi điền thông tin vận chuyển, chọn Phương 
thức Vận chuyển (Shipping Methods):

Thời gian giao hàng (từ kho VEX Robotics đến địa 
chỉ tại Mỹ của đơn vị Vận chuyển hộ) càng nhanh 
tương đương với chi phí càng cao:

Giao hàng tại nhà (Home Delivery) trong vòng 4-7 
ngày -> Giao hàng 2 ngày (2 Day) -> Giao hàng 
qua đêm (Priority Overnight)

Lưu ý: Không chọn Lấy hàng tận nơi (Pick Up).
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● Sử dụng Địa chỉ được gợi ý (Suggested Address) ở bước thanh toán
● Kiểm tra thông tin về đơn hàng ở cột bên tay phải
● Tiếp tục lựa chọn Phương thức Thanh toán (Payment Method): Sử dụng Thẻ Tín 

dụng (Credit Card) hoặc tài khoản Paypal
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Nếu sử dụng Thẻ Tín dụng (khi mua từ nước ngoài, cần sử dụng thẻ Thanh toán Quốc 
tế Visa hoặc MasterCard):

● Điền thông tin về Số thẻ (Credit Card Number), Ngày hết hạn (Expiration Date), 
Mã xác minh (Card Verification Number)

● Kiểm tra lại thông tin về đơn hàng cột bên tay phải
● Chọn Đặt hàng (Place order) sau khi đã điền và kiểm tra đủ thông tin
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● Khi đặt hàng thành công, VEX Robotics sẽ gửi email về địa chỉ email đã 
đăng ký với thông báo Đơn hàng đã được ghi nhận (Order received)

● Kiểm tra trạng thái đơn hàng trên website VEX Robotics với tài khoản đã lập 
(logging into your account)

Bước 4: 02 Email xác nhận từ VEX Robotics
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● Sau thời gian đơn hàng được xử lý (2-4 ngày), VEX Robotics gửi email lần 2 
thông báo Đơn hàng đã được vận chuyển (Order shipped)

● Kiểm tra trạng thái đơn hàng trên website VEX Robotics với tài khoản đã lập 
(logging into your account)

● Copy lại mã Vận chuyển của FedEx (Tracking Number) để cập nhật vào tài 
khoản Giaonhan247
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Sau khi đã có mã Vận chuyển của FedEx:

● Đăng nhập vào tài khoản Giaonhan247
● Chọn Quản lý hàng ship, mục Cập nhật Tracking
● Điền thông tin như phía dưới (chú ý: Tracking Number của mỗi đơn hàng là khác nhau)
● Chọn Bảo hiểm 2% hoặc Hỗ trợ rủi ro 0.8% (tham khảo thêm thông tin từ 

Giaonhan247)
● Chọn Cập nhật tracking

Bước 5 : Cập nhật với đơn vị vận chuyển
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● Kiểm tra trạng thái đơn hàng (từ khi bộ VEX IQ được vận chuyển đến kho 
của Giaonhan247 tại Mỹ đến khi giao hàng về Việt Nam) tại phần Quản lý 
hàng ship, mục Danh sách Tracking
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