
Thẻ nhiệm vụ của nhà cung cấp  
Chào mừng bạn đến với Thẻ nhiệm vụ của Nhà cung cấp cần thực hiện! Trong tài liệu này sẽ 
hướng dẫn bạn cách hoàn thành các yêu cầu của Cargill đối với nhà cung cấp trong phần mềm 
có tên “SafetyChain” nhằm duy trì bảo vệ an toàn chuỗi cung ứng sản phẩm của chúng tôi. 
Hướng dẫn này bao gồm:  
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Giới thiệu về phần mềm “SafetyChain” 
1.  Mở trình duyệt bất kỳ và nhập vào đường link https://cargill.safetychain.com/ để truy cập vào 

phần mềm “SafetyChain”.

 
2. Nhập tên đăng nhập bằng địa chỉ email của bạn (vui lòng sử dụng email đã cung cấp cho đại diện 

của Cargill).  
3. Nhập mật khẩu.  

a. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập vào phần mềm “SafetyChain”, mật khẩu của bạn 
là “changeme”. Sau đó, bạn sẽ được phần mềm nhắc nhở thay đổi mật khẩu.  
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4. Trình duyệt chuyển hướng vào trang chủ. Đây là giao diện chính của phần mềm “SafetyChain” 
nơi mà bạn có thể xem các yêu cầu của Cargill về tài liệu hồ sơ và thông tin đối với nhà cung cấp.  

5. Nếu bạn quản lý nhiều cơ sở/chi nhánh, bạn sẽ nhìn thấy một ký hiệu mở rộng xem danh sách 
các cơ sở của bạn. 

a. Để thay đổi cơ sở, vui lòng chọn vào ký hiệu “▼” để truy cập đến danh sách tất cả cơ sở 
của bạn. 

Lưu ý: Cargill phê duyệt nhà cung cấp theo địa điểm nhà máy sản xuất, nếu nhà cung cấp có nhiều nhà 
máy sản xuất hiện đang cung cấp cho Cargill thì cần chọn địa điểm nhà máy sản xuất. 

6. Bên cạnh tổng số nhiệm vụ, số lượng nhiệm vụ cho mỗi cơ sở được hiển thị trên tổng số nhiệm 
vụ đã được giao cho tất cả các cơ sở mà bạn quản lý. 

7. Biểu tượng trong ô số 7 thể hiện cho loại yêu cầu.  
a. - Là yêu cầu đính kèm tài liệu, hồ sơ. 

b. - Là yêu cầu hoàn thành Bảng câu hỏi của Cargill. 

c. - Là yêu cầu nhà cung cấp cam kết.  
8. Thời hạn hoàn thành xem tại cột “Due By”.  
9. Ngày giao nhiệm vụ xem tại cột “Received on”. 
10. Nhập chuột 2 lần vào tên nhiệm vụ để mở và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.   

a. Với yêu cầu đính kèm tài liệu hồ sơ, , đi đến bước 11. 

b. Với yêu cầu hoàn thành Bảng câu hỏi của Cargill, , đi đến bước 20. 

c. Với yêu cầu nhà cung cấp cam kết, , đi đến bước 28. 

  

5 5.a 

6 
6 

7 
8 

9 



Thẻ nhiệm vụ đính kèm tài liệu hồ sơ 

 

11. Khi bạn đã nhấp chuột 2 lần vào thẻ nhiệm vụ đăng tải tài liệu hồ sơ, phần mềm sẽ mở ra một 
cửa sổ yêu cầu bạn tải tài liệu, hồ sơ lên.  

12. Nhấp chuột vào ô “Select File” để mở cửa sổ làm việc kế tiếp.  
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13. Tìm kiếm và lựa chọn file mà bạn cần tải lên.  
14. Sau khi chọn được file cần tải, bạn nhấp chuột vào ô “Open”.  

 

15. Sau khi file đã được tải lên hệ thống, bạn có thể tùy chọn nhập ghi chú vào trường “Comment”.  
16. Nếu loại tài liệu, hồ sơ tải lên có ngày hết hạn, bạn nhấp chuột vào nút lịch để mở cửa số lịch. 

 

17. Sử dụng nút “◀” “▶” để chọn ngày/tháng/năm mong muốn.    
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18. Chọn ngày hết hạn cho tài liệu bằng cách nhấp vào ô ngày đó trong cửa sổ lịch.  

 

19. Nhấp vào nút “Upload” để tải tài liệu lên. Lưu ý rằng khi bạn nhấp vào “Upload”, bạn sẽ không 
thể chỉnh sửa hoặc nhìn thấy nhiệm vụ này nữa.  
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 Thẻ nhiệm vụ hoàn thành bảng câu hỏi dành cho nhà cung cấp 

20. Sau khi nhấp 2 lần vào Thẻ nhiệm vụ hoàn thành bảng câu hỏi dành cho nhà cung cấp, trang sẽ 
tải lại để hiển thị nội dung bảng câu hỏi. Trong ví dụ trên, đó là một bảng câu hỏi thông tin liên 
hệ nhà cung cấp. Điều quan trọng cần lưu ý là bảng câu hỏi sẽ khác nhau về độ dài và nội dung 
tùy theo loại hình hoạt động của nhà cung cấp. 

21. Dấu sao màu đỏ “*” bên cạnh câu hỏi thể hiện đây là câu hỏi bắt buộc phải điền đầy đủ thông 
tin trước khi gửi đi.  

Lưu ý: Mỗi khảo sát chỉ có thể tải lên một tệp mỗi lần, vui lòng đảm bảo rằng các tệp được tải lên 
cho mỗi khảo sát đều được cập nhật. 
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22. Điền thông tin vào bảng câu hỏi theo các trường đang để trống bên cạnh. Các vòng tròn sẽ xuất 
hiện khi câu trả lời đáp ứng các yêu cầu được thiết lập trong bảng câu hỏi.   

23. Bạn có thể nhấp” Save” để lưu lại tiến trình hiện tại của mình và quay lại sau.  
24. Nhập nút “Submit” khi bạn đã hoàn thành bảng câu hỏi và sẵn sàng gửi câu trả lời cho Cargill.  
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25. Một cửa sổ mới bật lên để xác minh rằng bạn chắc chắn muốn gửi bảng câu hỏi đi.  
26. Bạn có thể tùy chọn nhập ghi chú nếu cần vào ô “Note”.  
27. Nhấp “OK” để xác nhận rằng bạn muốn gửi bảng câu hỏi. Khi bạn nhấp “OK”, bạn sẽ không thể 

sửa và nhìn thấy nhiệm vụ này nữa.  
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Thẻ nhiệm vụ cam kết 

  

28. Khi thẻ nhiệm vụ cam kết mở ra, hệ thống sẽ hiển thị một tài liệu cần đọc.  
29. Đọc tài liệu.  
30. Nhấp vào nút “SIGN” trong ô màu đỏ có ghi “Acknowledgement Required” để ký thỏa thuận 

cam kết.  Đây được xem là một thỏa thuận chính thức thay mặt cho công ty của bạn với Cargill. 
Bạn sẽ không thể sửa và nhìn thấy nhiệm vụ này nữa. 
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Thẻ nhiệm vụ trả về 

 

31. Khi có một nhiệm vụ trả về, tiêu đề của nhiệm vụ sẽ thay đổi thành “Rejected”: theo sau là tên 
của nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc và tài liệu do nhà cung cấp gửi, Cargill sẽ 
đánh giá các tài liệu đã gửi và trong trường hợp nếu phát hiện có vấn đề/tài liệu không đầy đủ 
được gửi, bạn sẽ nhận được email thông báo “bị từ chối” và yêu cầu bổ sung lại. 

32. Ký hiệu như ô 32 thể hiện Cargill phản hồi thông tin liên quan đến nhiệm vụ trả về. 

33. Nhấp vào ký hiệu để xem lịch sử chỉnh sửa của nhiệm vụ đó.  

 

34. Một cửa sổ “Task History” mở ra thể hiện lịch sử chỉnh sửa, các nhận xét và phản hồi từ Cargill 
khi trả về thẻ nhiệm vụ của nhà cung cấp.   

35. Làm theo phản hồi để hoàn thành nhiệm vụ với thông tin mới, bao gồm: 
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a. Để đính kèm tài liệu hồ sơ, đi đến bước 11. 
b. Để hoàn thành Bảng câu hỏi của Cargill, đi đến bước 20. 
c. Để ký thỏa thuận cam kết, đi đến bước 28. 


