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TRIỂN VỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM 

ThS. Trương Thị Thuý Vân 

 

Tóm tắt: 

Thị trường bán lẻ Việt Nam luôn được đánh giá là giàu tiềm năng, thuộc 

nhóm năm thị trường hấp dẫn nhất thế giới. Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất 

về thị trường bán lẻ Việt Nam đến cuối năm 2014 của Tổ chức tư vấn AT 

Kearney (Mỹ), thị trường bán lẻ Việt Nam – một thị trường đang phát triển với 

hơn 90 triệu dân – được coi là có mức tăng trưởng rất hấp dẫn. Rất nhiều các 

doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn lớn trên thế giới đều đã gia nhập thị 

trường bán lẻ Việt Nam. Tất cả những điều đó đã tạo nên một bức tranh khá sôi 

động về thị trường bán lẻ Việt Nam. 

 

Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa năm 2014, tổng dân số Việt 

Nam đạt gần 90.5 triệu người, trong đó nam chiếm hơn 49%, nữ chiếm gần 51%. 

Kết quả được Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc công bố ngày 

17/12/2014 tại Hà Nội. Trong đó lực lượng dân số trẻ chiếm hơn một nửa. Mức 

GDP trung bình của nước ta đang xấp xỉ gần 2.000 USD/người. Trong tương lai 

giá trị này sẽ ngày càng tăng lên và trở thành tiền đề cho sự phát triển của thị 

trường bán lẻ Việt Nam. 

Việt Nam mở cửa thị trường bán lẻ từ ngày 01/01/2009 và suốt những 

năm qua vẫn luôn được đánh giá là giàu tiềm năng, thuộc nhóm năm thị trường 

hấp dẫn nhất thế giới. Việc này đồng nghĩa là sự cạnh tranh sẽ tăng lên rất nhiều 

và thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ có sự thay đổi cả về lượng và chất.Thống kê 

của Bộ Công Thương, thị phần bán lẻ hiện đại ở Việt Nam chiếm khoảng 25% 

tổng mức bán lẻ. Cả nước hiện có khoảng 724 siêu thị và 132 trung tâm thương 

mại, số cửa hàng tiện lợi hoạt động đúng nghĩa (có thương hiệu và vận hành theo 

chuỗi) mới chỉ dừng lại ở con số hàng trăm. Trong đó có 22 doanh nghiệp 100% 

vốn đầu tư nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam. Các kênh bán lẻ hiện đại 

đã chiếm khoảng 20% thị trường bán lẻ và dự kiến năm nay sẽ tăng lên 40%. 

Tuy nhiên, phần lớn các siêu thị và trung tâm thương mại này lại chỉ tập trung tại 

các thành phố lớn và khu vực nội thành. Khu vực nông thôn, ngoại thành hầu 

như vắng bóng các hệ thống bán lẻ, chỉ chủ yếu phân phối hàng theo từng đợt. 

Theo Quy hoạch của Bộ Công Thương, đến năm 2020 cả nước sẽ có khoảng 

1.200 – 1.500 siêu thị, tức cần thêm 550 siêu thị so với hiện tại, 180 trung tâm 

thương mại và 157 trung tâm mua sắm. Chính vì thế, có thể nói thị phần bán lẻ 

Việt Nam còn đang bị bỏ ngỏ khá nhiều. 

Tổng mức bán lẻ của Việt Nam tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2014, 

cho thấy sức tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng trong nước có phần được cải 
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thiện.Tổng cục Thống kê cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ tiêu dùng trong cả năm 2014 đạt 2,95 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 

2013. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ của Việt Nam tăng 6,3% so với 

cùng kỳ, cao hơn mức tăng 5,5% của năm 2013. 

 
Xét về ngành hoạt động, tổng mức bán lẻ của khu vực kinh doanh bán lẻ 

hàng hóa đạt 2.216,2 nghìn tỷ đồng, tăng11,3%; dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 

352,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4%; dịch vụ khác đạt 347,3 nghìn tỷ đồng, tăng 

9,4%; du lịch lữ hành đạt 28,9 nghìn tỷ đồng, tăng15,3%. 

 
Dễ dàng nhận thấy, năm 2014 là một năm hết sức sôi động của thị trường 

bán lẻ Việt Nam, đặc biệt là trong hoạt động mua bán sáp nhập, liên kết, liên 

doanh…cả về sản xuất lẫn kinh doanh của các doanh nghiệp bán lẻ như: Kinh 

Đô, Citimart, Metro… và mới nhất là Nguyễn Kim. Theo báo cáo nghiên cứu về 

thị trường bán lẻ Việt Nam đến cuối năm 2014 của Tổ chức tư vấn AT Kearney 

(Mỹ), thị trường bán lẻ Việt Nam được coi là có mức tăng trưởng rất hấp dẫn 

(lên đến 23%/năm). 

Rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài, ngoại trừ tập đoàn Walmart (Mỹ) 

đang trong giai đoạn thăm dò thì hầu hết các tập đoàn lớn trên thế giới đều đã gia 
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nhập thị trường bán lẻ Việt Nam với Lotte, BigC, Metro, Parkson, Aeon…Mới 

đây nhất, tập đoàn bán lẻ số một tại Hàn Quốc – Lotte - đặt mục tiêu 60 siêu thị 

tại Việt Nam vào năm 2020 và Aeon – cũng là một "ông lớn" khác trong ngành 

bán lẻ Nhật Bản thông báo sẽ mở trung tâm thương mại thứ hai vào tháng 

10/2015 cũng đã không giấu giếm ý định thống lĩnh thị trường Việt. Họ dự kiến 

tới 2020 sẽ mở 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam. Tận dụng tâm lý tin cậy 

và thích dùng hàng Nhật của người tiêu dùng Việt, Aeon sử dụng phương án 

dùng 1/3 hàng Nhật, 1/3 hàng Việt Nam và 1/3 hàng nhập từ các nước khác. Các 

doanh nghiệp ngoại tham gia vào thị trường Việt Nam bằng nhiều con đường 

khác nhau: liên doanh, liên kết, hợp tác chuyển nhượng.... Trong khi đó, các tập 

đoàn bán lẻ nước ngoài vào Việt Nam từ trước như chuỗi siêu thị Big C và nhất 

là các chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế đang không ngừng mở rộng quy mô đầu 

tư. Tất cả những điều đó đã tạo nên một bức tranh khá sôi động về thị trường bán 

lẻ Việt Nam trong năm 2014 vừa qua. 

Năm 2015 này và cả những năm tới thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ tiếp tục 

sôi động và chứng kiến những cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp, 

đặc biệt là giữa doanh nghiệp nội và ngoại. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục được chứng 

kiến cuộc đổ bộ của các doanh nghiệp ngoại vào thị trường Việt Nam. 

Năm 2015 cũng sẽ là một năm đầy cơ hội và thách thức với ngành bán lẻ 

Việt Nam. Kể từ ngày 01/11/2015, Việt Nam sẽ cho phép thành lập các công ty 

bán lẻ 100% vốn đầu tư nước ngoài theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập 

WTO. Bên cạnh đó, năm 2015 là năm khu vực kinh tế chung ASEAN (AEC) 

chính thức có hiệu lực cho phép các dòng tài nguyên, hàng hóa, vốn nhân lực… 

di chuyển tự do và thuận lợi. Chưa kể tới việc hiệp định TPP với 12 nước tham 

gia sẽ có thể được ký kết trong năm 2015. Với hiệp định này hơn 10.000 loại 

hàng hóa từ các nước thành viên sẽ được loại bỏ hoàn toàn thuế quan. Việc này 

sẽ gây nhiều khó khăn bất lợi cho hàng hóa trong nước nhưng cũng là động lực 

thúc đẩy được tình hình sản xuất và phân phối, nâng cao sức cạnh tranh của các 

doanh nghiệp Việt Nam. 

Việc nhiều tập đoàn bán lẻ lớn của nước ngoài thâm nhập mạnh mẽ vào 

thị trường Việt Nam nên được nhìn nhận như một chuyện bình thường. Là thành 

viên của WTO, chúng ta ở chung trong một sân chơi với mọi người. Và khi thị 

trường của chúng ta hấp dẫn thì mọi người kéo đến làm ăn. Thậm chí, sáp nhập 

và thâu tóm (M&A) là cách tạo tăng trưởng mà các công ty lớn vẫn thường làm 

ở mọi thị trường. Ngay các công ty lớn trong nước của chúng ta cũng làm như 

vậy, trường hợp Masan là một ví dụ. Nếu một thương hiệu thật sự tốt thì sẽ khó 

mất đi, chỉ có chủ của thương hiệu có thể thay đổi. 

Các doanh nghiệp Việt có nên ngăn chặn “làn sóng” này hay không là 

một việc cần suy nghĩ thêm. Có rất nhiều doanh nhân gầy dựng sự nghiệp không 

phải để kéo dài từ đời này qua đời khác mà chỉ để chứng minh năng lực của 

http://finance.vietstock.vn/TPP-ctcp-nhua-tan-phu.htm
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mình. Bán được doanh nghiệp do mình tạo ra với giá trị cao cũng có thể là mục 

tiêu mà doanh nhân đặt ra. Còn buộc phải bán vì thua lỗ, thất thế đương nhiên là 

một thất bại, nhưng lại có thể là sự khởi đầu của một doanh nghiệp mới, một 

thương hiệu mới. Nếu nền kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày 

một tốt hơn thì những chuyện mua bán như vậy trong thị trường cũng là điều hết 

sức tự nhiên.  

Theo các chuyên gia kinh tế, đã đến lúc nhìn nhận việc có mặt các liên 

doanh với doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường bán lẻ như một tín hiệu tích 

cực chứ không phải theo hướng bị thôn tính. Các doanh nghiệp nên coi đây là 

những cuộc mua bán, sáp nhập bình thường, có hiệu quả cho doanh nghiệp và 

toàn thị trường. Vấn đề là doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài hoạt động ở thị 

trường Việt Nam tuân thủ đúng quy định của pháp luật và thực hiện đúng nghĩa 

vụ kinh doanh. Còn đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong nước, phải nỗ lực hơn 

để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa nếu không rất khó đứng 

vững trên thị trường. 

Tháng 01/2015, thị trường bán lẻ Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn. Đây là 

một trong những nội dung mà nước ta cam kết khi gia nhập WTO. Khi mà giờ G 

đã điểm thì hàng loạt "đại gia" thị trường nước ngoài đã và vẫn đang ồ ạt đầu tư 

vào Việt Nam để giành thị phần. Miếng bánh thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn 

đang rất hấp dẫn, vấn đề là các doanh nghiệp Việt Nam cần ý thức rõ về các vấn 

đề mà mình sẽ phải đối diện để nắm bắt được thời cơ và làm chủ được trên 

thương trường. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. http://doisong.vnexpress.net 

2. http://lsa.com.vn 

3. http://newsvietnam.com.vn 

4. http://vietstock.vn 

5. http://www.co-opmart.com.vn 

http://doisong.vnexpress.net/
http://lsa.com.vn/
http://newsvietnam.com.vn/ChiTietTin253/9237/suc-tieu-dung-cai-thien-nhe-tong-muc-ban-le-nam-2014-tang-106.html
http://vietstock.vn/
http://www.co-opmart.com.vn/
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HÀM Ý PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG 

Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY 

                                                                       PGS.TS.  Đào Duy Huân  

 

Tóm tắt: 

Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn là cần thiết để đáp 

ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của trên 60 triệu dân cư nông thôn. Để phát triển 

thị trường bán lẻ này cần: gia tăng thu nhập bằng tiền của dân cư; phát triển nhu 

cầu của dân cư nông thôn; phát triển các chủ thể tham gia bán lẻ trên thị trường 

nông thôn; đặc biệt phát triển kết cấu hạ tầng bán lẻ trên địa bàn nông thôn; và 

tăng cường công tác quản lý phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông 

thôn… 

Lời mở đầu: 

Thực tế, khu vực nông thôn hiện nay với khoảng 70% dân số sinh sống, 

chiếm trên 60% tổng GDP và có số lượng người tiêu dùng nhiều gấp hơn 2 lần khu 

vực thành thị. Số người có thu nhập trên 2,0 triệu đồng/tháng ngày càng tăng, đủ 

khả năng chi tiêu cho những vật dụng khác ngoài thực phẩm. Theo ước tính của 

chúng tôi, với đà tăng trưởng kinh tế trong tương lài, thì tại khu vực nông thôn sẽ có 

98% hộ gia đình nông thôn sẵn sàng mua tivi, 95% có thể mua bếp điện, bếp gas, 

40% có thể mua máy cassette/radio, 35% muốn mua tủ lạnh, 20% muốn mua máy 

vi tính, 10% muốn kết nối internet...  Sự gia tăng nhu cầu mua của dân cư trên địa 

bàn nông thôn đã và đang mang lại cơ hội phát triển thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, 

do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất là về phương diện tổ chức thị trường, cung 

ứng hàng hóa, nên thị trường bán lẻ ở nông thôn hiện nay vẫn phát triển chậm và 

thiếu bền vững. Nhân hội thảo khoa học về thị trường bán lẽ do khoa quản trị 

kinh doanh tổ chức, chúng tôi, xin viết bài với chủ đề “Phát triển thị trường bán 

lẻ hàng hóa tiêu dùng ở nông thôn hiện nay”. Mục tiêu của bài viết là hàm ý các 

giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông 

thôn. Phương pháp sử dụng để hoàn thành bài viết là thống kê mô tả, diễn dịch – 

qui nạp và kế thừa có chọn lọc các bài viết của các tác giả đã đăng trên các 

phương tiện thông tin, trong đó tham chiếu bài viết của tác giả Phạm Hồng Tú 

với chủ đề “giải pháp phát triển thị trường bán lẻ”. 

1. Vài nét khái quát về thị trường bán lẻ nông thôn 

Tuy cách diễn đạt có thể khác nhau, song thị trường là tổng thể các quan 

hệ mua bán hàng hoá, dịch vụ giữa vô số những người bán và người mua có 

quan hệ cạnh tranh với nhau, bất kể là ở địa điểm nào, thời gian nào. Khái niệm 

này cũng đúng với thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, trong khái niệm 

thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng, ngoại diên đã được thu hẹp và nội hàm được 
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mở rộng hơn. Cụ thể, người bán là người bán lẻ, họ không chỉ bán hàng hóa mà 

còn cung cấp cho người người mua các dịch vụ hỗ trợ, bổ sung có liên quan đến 

hàng hóa; người mua là người tiêu dùng cuối cùng, họ không chỉ mua hàng hóa 

mà còn quan tâm đến cả dịch vụ do người bán cung cấp; hàng hóa cũng được 

xác định cụ thể là những hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và 

hộ gia đình. 

 Thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn có những đặc trưng cơ 

bản: 

Một, Thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn có mức độ phân tán 

cao, qui mô nhỏ và mang đậm tính mùa vụ. Đặc trưng này gắn liền với điều kiện 

sản xuất, khả năng gia tăng thu nhập, cũng như đặc điểm phân bố và mật độ dân 

cư ở khu vực nông thôn, nhất là các vùng nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng 

xa. 

Hai, Người bán lẻ hàng tiêu dùng trên thị trường nông thôn phổ biến chỉ 

có một cửa hàng bán lẻ duy nhất, qui mô nhỏ với các mặt hàng bán lẻ quan trọng 

là các mặt hàng lương thực - thực phẩm, may mặc, giầy dép, đồ gia dụng. Trong 

đó, những sản phẩm được đưa trực tiếp từ “đồng ruộng” hoặc từ “nơi” sản xuất 

của các hộ gia đình ra thị trường chiếm tỷ trọng không nhỏ. Tính cá biệt cao của 

hàng hóa về qui cách, chất lượng sản phẩm, về giá thành sản xuất,… Số lượng 

hàng hóa nông sản và sản phẩm làng nghề có mức độ dao động lớn theo ngày, 

mùa, vụ. 

Ba, Quan hệ mua – bán trên thị trường bán lẻ ở nông thôn vẫn chủ yếu là 

quan hệ mua - bán hàng hóa. Các dịch vụ trong hoạt động bán lẻ yếu về chất và 

thiếu về lượng, đồng thời mang tính “tự phát” và “cá biệt” cao. Điều này, trước 

hết do năng lực cung cấp dịch vụ của người bán lẻ trên thị trường bị hạn chế. 

Các đối tượng tham gia hoạt động bán lẻ trên thị trường nông thôn thường chủ 

yếu là các hộ sản xuất trực tiếp bán lẻ và các hộ buôn bán nhỏ, hoạt động tương 

đối độc lập với nhau và thiếu tính chuyên nghiệp. Các điều kiện cơ sở vật chất – 

kỹ thuật để thực hiện hoạt động bán lẻ của các đối tượng tham gia thị trường 

thường khá đơn giản. Thứ hai do thu nhập thấp, người tiêu dùng ở nông thôn 

thường quan tâm đến hàng hóa hóa hơn là các dịch vụ bán lẻ kèm theo. Vì vậy, 

chính người tiêu dùng cũng chưa tạo ra động lực cho người bán lẻ trên thị trường 

gia tăng cung cấp dịch vụ.  

Bốn, Trên thị trường nông thôn, nhất là tại các chợ, sự cạnh tranh diễn ra 

đồng thời giữa người mua và người bán, giữa những người bán lẻ và giữa những 

người mua với nhau. Trong đó, giữa người mua và người bán trên thị trường bán 

lẻ ở nông thôn thường diễn ra thỏa thuận “tay đôi” về giá cả hàng hóa và các 

dịch vụ khác. Cạnh tranh giữa những người bán lẻ trên thị trường nông thôn chủ 

yếu bằng biện pháp giá cả (giảm giá) hơn là các biện pháp phi giá (quảng cáo, 

khuyến mại, các dịch vụ bán hàng,…). Cạnh tranh giữa những mua với nhau 
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thường diễn ra thỏa thuận cả về giá và lượng mua. Canh tranh làm cho giá cả 

trên thị trường bán lẻ ở nông thôn thường có tính linh động cao theo thời gian và 

theo đối tượng mua bán. 

Các tiêu chí đánh giá sự phát triển của thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng 

nông thôn:  

• Khối lượng và giá trị hàng hóa được bán ra (doanh số) trong một 

khoảng thời gian nhất định, thường là 1 năm so với năm trước đó. 

• Phát triển khi chủng loại hàng hóa được tiêu thụ trên thị trường ngày 

càng phong phú đa dạng và mở rộng …  

• Số lượng cơ sở bán lẻ của từng loại hình, hoặc tổng diện tích kinh 

doanh của từng loại hình, hoặc thị phần bán ra của từng loại hình,… tăng nhanh 

và ngày càng chiếm tỷ lệ cao. 

•  Chỉ số hài lòng của khách hàng về: chất lượng hàng hóa, khả năng lựa 

chọn hàng hóa, sự mong đợi của khách hàng về các dịch vụ trước trong và sau 

khi bán hàng, sự cảm nhận về chất lượng hàng hóa và dịch vụ so với giá của 

hàng hóa…  

•  Tình trạng cạnh tranh trên thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng. … 

 2. Những kết quả đạt được của thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở 

nông thôn: 

 Một, Tốc độ tăng trưởng của tổng cầu về hàng hóa tiêu dùng trên thị 

trường nông thôn đã tăng nhanh, bình quân 22,73%/năm trong giai đoạn 2010 - 

2013 do sự cải thiện về thu nhập bình quân đầu người (tăng 19,51%/năm) và xu 

hướng tăng chi mua hàng hóa (từ 65,9% lên 70,6% tổng thu nhập). 

 Hai, Cơ cấu tiêu dùng theo nhóm hàng hóa của dân cư nông thôn đã có 

sự chuyển dịch theo hướng giảm chi mua cho các mặt hàng ăn uống hút, từ 

50,7% năm 2002 còn 68,4% năm 2013. Đồng thời, nhu cầu của người tiêu dùng 

nông thôn ngày càng đa dạng hơn về chủng loại hàng hóa, đặc biệt đang có xu 

hướng mở rộng sang các mặt hàng giá trị cao như điện thoại, máy điều hòa nhiệt 

độ, máy tính, máy giặt...Khối lượng nhu cầu của dân cư nông thôn về các hàng 

hóa lâu bền tăng với tốc độ cao và cao hơn so với tốc độ tăng chung của cả nước. 

Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền tăng nhanh. 

Ba, Trên thị trường bán lẻ ở nông thôn, bên cạnh loại hình chợ vẫn còn 

tồn tại phổ biến, nhưng các loại hình bán lẻ khác cũng đã tăng nhanh, nhất là các 

cửa hàng bán lẻ của tư nhân. Tại các thị trấn, huyện lỵ, nhiều loại hình bán lẻ 

tiến bộ đang phát triển nhanh, như cửa hàng tự chọn, siêu thị… 

Bốn, Các doanh nghiệp phân phối trên thị trường nông thôn đã phát 

triển nhanh và đang tích cực tham gia vào quá trình hình thành các kênh 

phân phối hàng hóa khác nhau trên thị trường, phát triển các loại hình bán lẻ 

hiện đại, chú trọng gia tăng các dịch vụ bán lẻ như bao gói, tiếp thị, đảm bảo 
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giao hàng… 

Năm, Tính cạnh tranh trên thị trường bán lẻ ở nông thôn cũng đã có xu 

hướng tăng lên, đặc biệt là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bán lẻ. Cùng với xu 

hướng gia tăng tính cạnh tranh, các doanh nghiệp đã áp dụng nhiều biện pháp 

khác nhau để cung cấp nhiều hơn về thông tin sản phẩm, về chủng loại hàng hóa, 

về các dịch vụ bán lẻ,… 

Sáu, Thị trường bán lẻ ở nông thôn đã phát triển ổn định hơn cùng với xu 

hướng gia tăng thu nhập, quĩ mua của của người dân ở tốc độ cao và ổn định; xu 

hướng gia tăng nhanh của các nguồn cung hàng hóa trong nước và nhập khẩu. 

3.  Những hạn chế và nguyên nhân 

Những hạn chế  

Một, Mặc dù qui mô thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn đã tăng 

nhanh trong giai đoạn vừa qua, nhưng qui mô thị trường nông thôn vẫn còn nhỏ. 

Nếu tính theo bình quân đầu người, thì qui mô và mật độ phân bố cầu về hàng 

hóa tiêu dùng ở nông thôn nhỏ và phân tán cao.  

Hai, Trong cơ cấu quĩ mua của dân cư nông thôn, tỷ lệ chi mua hàng hóa 

cho nhu cầu ăn, uống hút vẫn cao, nhất là khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, 

vùng xa. Đồng thời, tuy quĩ mua đồ dùng lâu bền của dân cư nông thôn đã tăng 

nhanh, nhưng quĩ mua bình quân đầu người vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức 

bình quân đầu người ở khu vực đô thị. 

Ba, Cơ sở hạ tầng nông thôn nói chung, hạ tầng thương mại nói riêng còn 

rất thiếu và yếu. Trên thị trường nông thôn vẫn tồn tại phổ biến các loại hình 

bán lẻ truyền thống (chợ, cửa hàng tư nhân), loại hình cửa hàng tự chọn 

chiếm 1,9% và siêu thị mới chỉ chiếm 0,42% số lượng cơ sở bán lẻ. Hơn nữa, 

qui mô của các cửa hàng bán lẻ phổ biến là qui mô hộ gia đình, sử dụng ít lao 

động và thiếu tính chuyên nghiệp. Chợ ở địa bàn nông thôn phân bố không 

đều, phần lớn chợ tập trung ở vùng nông thôn đồng bằng, còn tại địa bàn 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người thì mạng lưới chợ còn rất 

thưa thớt. Phần lớn chợ nông thôn có qui mô nhỏ, cơ sở vật chất - kỹ thuật lạc 

hậu, nghèo nàn, số chợ tạm còn nhiều; số chợ hoạt động kém, hoặc không hiệu 

quả.  

Bốn, Cùng với những hạn chế về phát triển loại hình bán lẻ và năng lực 

kinh doanh, khả năng cung cấp các dịch vụ bán lẻ của các cơ sở bán lẻ, kể cả các 

loại hình bán lẻ tiên tiến cũng chưa mang lại khả năng thỏa mãn tốt hơn nhu cầu 

mua sắm của người dân nông thôn. Đồng thời, người tiêu dùng nông thôn vẫn có 

thói quen mua sắm hàng hóa ở các cơ sở bán lẻ truyền thống, chưa quan tâm 

nhiều đến dịch vụ được cung cấp của các cơ sở bán lẻ. 

Năm, Áp lực cạnh tranh trên thị trường bán lẻ ở nông thôn hiện nay còn 

thấp. Trong khi lĩnh vực dịch vụ phân phối được xem là một trong những lĩnh 

vực có tính cạnh tranh cao, thì có đến 42,2% số đơn vị bán lẻ ở khu vực nông 
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thôn hiện nay cho rằng sức ép cạnh tranh trên thị trường là bình thường. 

Sáu, Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng quá hạn sử dụng, không rõ 

nguồn gốc xuất xứ,… vẫn còn khá phổ biến. Đây là những rủi ro mà người tiêu 

dùng ở nông thôn phải gánh chịu. Đồng thời, mối liên kết giữa các thương nhân 

bán buôn và bán lẻ, nhất là các hộ bán lẻ chưa chặt chẽ, do đó, mức độ rủi ro khi 

phát triển liên kết kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối còn khá cao. 

 Nguyên nhân 

Một, Mức GNP bình quân đầu người cả nước nói chung và của dân cư 

nông thôn thấp, ngưỡng thu nhập trung bình thấp. Theo phân loại mức thu nhập 

bình quân đầu người của Ngân hàng thế giới (WB): thu nhập “trung bình thấp” 

(bình quân từ 996 đến 3.945 USD/người/năm); thu nhập “trung bình cao” (bình 

quân từ 3.946 đến 12.195 USD/người/năm). Do đó, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa 

của dân cư nông thôn vẫn ở bậc thấp (theo thang nhu cầu của Maslow) – tỷ lệ chi 

cho nhu cầu cho ăn uống, hút cao, tập trung vào các mặt hàng giá rẻ, chất lượng 

thấp,... 

Hai, Qui mô dân số nông thôn đông gấp hơn 2 lần qui mô dân số đô thị, 

nhưng được phân bố trên diện tích lãnh thổ rộng lớn hơn nhiều lần. Hơn nữa, 

đặc điểm phân bố dân cư nông thôn, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa mang tính 

phân tán cao. 

Ba, Các doanh nghiệp phân phối trong nước, nhất là các doanh nghiệp 

phân phối ở nông thôn phổ biến phát triển từ hoạt động kinh doanh của gia đình, 

có qui mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, lao động phổ biến chưa qua đào tạo, năng 

lực cung cấp dịch vụ thấp,...Vai trò của thương mại nhà nước chỉ được phát huy 

ở cuối kênh tiêu thụ nông sản và mở đầu kênh phân phối hàng vật tư phục vụ sản 

xuất nông nghiệp. Hoạt động của thương mại tập thể chủ yếu là tham gia cung 

ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, một số hàng tiêu dùng thiết yếu; số 

hợp tác xã thương mại tham gia tiêu thụ nông sản và cung ứng hàng tiêu dùng 

còn ít. Số lượng thương nhân tại thị trường nông thôn (chủ yếu là cá nhân, hộ 

kinh doanh) phát triển nhanh, nhưng nặng về tự phát. Hầu hết các chủ thể tham 

gia thị trường đều trong tình trạng thiếu vốn, dẫn đến chậm đầu tư đổi mới trang 

thiết bị, thuê mua mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh theo hướng quy mô 

lớn, văn minh hiện đại. 

Bốn, Lực lượng thương mại tư nhân, bên cạnh những mặt tích cực trong 

việc tiếp cận người tiêu dùng, cũng phát sinh không ít tiêu cực. Số vụ phát hiện 

bán hàng giả, hàng cấm sử dụng, hàng không bảo đảm chất lượng, không bảo 

đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... trên địa bàn nông thôn phần lớn thuộc khu vực 

thương mại tư nhân.   
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4. Dự báo khối lượng nhu cầu một số mặt hàng lương thực-thực phẩm 

Bảng 1. Dự báo tổng khối lượng tiêu dùng một số mặt hàng lương thực, 

thực phẩm của khu vực nông thôn giai đoạn 2015-2020 

 
Đơn 

vị 
2010 2015 2020 

Tốc độ tăng 

11’-15’ 16’-20’ 

Gạo các loại Tấn 8380.1 7693.7 6200.8 -1.69% -4.22% 

L.thực khác (quy gạo) “ 655.8 641.1 645.9 -0.45% 0.15% 

Thịt các loại “ 1020.2 1139.8 1162.7 2.24% 0.40% 

Mỡ, dầu ăn 1000l 218.6 213.7 193.8 -0.45% -1.94% 

Tôm, cá Tấn 1020.2 1068.6 904.3 0.93% -3.28% 

Trứng gia cầm 1000q 1894.6 2350.8 2519.1 4.41% 1.39% 

Đậu phụ Tấn 291.5 285.0 258.4 -0.45% -1.94% 

Đường, mật, bánh kẹo,… Tấn 364.4 391.8 387.6 1.46% -0.22% 

Nước mắm, nước chấm 1000l 255.0 235.1 193.8 -1.62% -3.79% 

Chè, cà phê Tấn 72.9 71.2 64.6 -0.45% -1.94% 

Rượu, bia 1000l 510.1 498.7 516.7 -0.45% 0.71% 

Đồ uống khác 1000l 291.5 356.2 516.7 4.09% 7.73% 

Đỗ các loại Tấn 72.9 71.2 64.6 -0.45% -1.94% 

Lạc, vừng Tấn 72.9 71.2 64.6 -0.45% -1.94% 

Rau các loại Tấn 1603.1 1638.5 1679.4 0.44% 0.49% 

Quả chín Tấn 583.0 605.5 645.9 0.76% 1.30% 

Nguồn: Phạm Hồng Tú, Dự báo chỉ để tham khảo 

 

Trong giai đoạn 2011 – 2020, khối lượng nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng 

lương thực, thực phẩm của dân cư nông thôn sẽ có xu hướng tăng, giảm theo 

từng mặt hàng cụ thể phù hợp với qui luật tiêu dùng các mặt hàng này khi thu 

nhập tăng. Cụ thể, tiêu dùng các sản phẩm lương thực tính bình quân đầu người 

tiếp tục giảm, trong đó tiêu dùng lương thực chưa qua chế biến tiếp tục giảm 

mạnh, nhưng lương thực đã qua chế biến tiếp tục có xu hướng tăng; tiêu dùng 

thịt và trứng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiêu dùng của các hộ gia đình 

và khối lượng tiêu dùng bình quân nhân khẩu tăng, tiếp đến là các loại khác như 

quả chín, rau, đồ uống…  

Trong giai đoạn 2011 – 2020, tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền và số lượng đồ 

dùng lâu bền tính trên 100 hộ ở nông thôn sẽ tiếp tục gia tăng do:  
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+ Các điều kiện cơ sở hạ tầng ở nông thôn tiếp tục được cải thiện cùng 

việc triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới của Chính phủ và chiến 

lược phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành dịch 

vụ cơ sở hạ tầng như: cung cấp điện, nước, đường giao thông, đường truyền 

internet,...; 

+ Thu nhập và kiến thức tiêu dùng của người dân nông thôn tiếp tục được 

cải thiện tạo điều kiện để tăng nhanh quĩ mua hàng hoá lâu bền; 

+ Vòng đời sản phẩm của các hàng hoá lâu bền ngày càng rút ngắn do tốc 

độ áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao ngày càng nhanh hơn. Điều đó, một 

mặt sẽ góp phần hạ giá thành sản phẩm và giảm giá bán các mặt hàng thế hệ cũ, 

mặt khác thúc đẩy các nhà sản xuất kinh doanh phải đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ 

sản phẩm, đầu tư phát triển kênh phân phối sản phẩm ở khu vực nông thôn. 

Bảng 2. Dự báo khối lượng nhu cầu mua sắm một số đồ dùng lâu bền của 

các hộ gia đình ở nông thôn 

Đơn vị: 1000 chiếc 

 2010 2015 2020 

Ô tô 14.7 16.1 17.6 

Xe máy 2714.8 983.4 638.1 

Máy điện thoại 5028.5 2908.5 2332.8 

Tủ lạnh 1164.3 646.5 359.9 

Đầu video 1205.2 599.0 359.6 

Tivi màu 2196.6 2287.5 2688.7 

Dàn nghe nhạc các loai 602.6 632.1 653.2 

Máy vi tính 424.6 677.8 820.6 

Máy điều hòa nhiệt độ 75.9 123.0 185.5 

Máy giặt 340.3 506.8 560.7 

Bình tắm nước nóng 317.0 586.4 706.8 

Nguồn: Phạm Hồng Tú, Dự báo chỉ để tham khảo 

 

Tất cả những điều đó sẽ thúc đẩy nhu cầu mua sắm đồ dùng lâu bền của 

các hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, tổng khối lượng sản phẩm lâu 

bền được mua sắm của các hộ gia đình ở nông thôn qua các năm sẽ tăng chậm, 

thậm chí giảm dần.  

5.  Hàm ý Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn  

Một, Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn phù hợp với 

điều kiện và trình độ phát triển của từng vùng; 

Hai, Tái cơ cấu thị trường bán lẻ ở nông thôn bao gồm: Tái cơ cấu lực 

lượng tham gia bán lẻ trên thị trường nông thôn, Tái cơ cấu các kênh phân phối 
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theo ngành hàng trên thị trường; Tái cơ cấu các loại hình bán lẻ trên thị trường 

nông thôn; 

Ba, Tổ chức không gian thị trường bán lẻ ở nông thôn bao gồm: Một là, 

lấy đơn vị thôn, xóm, làng, bản làm không gian cơ sở để phát triển mạng lưới 

bản lẻ trên địa bàn nông thôn, lấy các trục giao thông liên thôn, liên xã có điều 

kiện và tiềm năng phát triển thương mại, tiếp tục phát triển các khu vực thị tứ 

(hoặc có điều kiện trở thành thị tứ) trở thành các điểm sáng trên thị trường nông 

thôn cả về tiêu thụ sản phẩm; 

Bốn, nâng cao thu nhập bằng tiền của dân cư khu vực nông thôn thông 

qua: Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, qui mô lớn, Đẩy mạnh 

phát triển các ngành sản xuất phi nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu 

nhập của dân cư nông thôn; Đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất phi nông 

nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn 

Năm, phát triển cầu về hàng hóa tiêu dùng trên thị trường nông thôn 

thông qua: nâng cao mức độ tập trung cầu trên thị trường nông thôn, Hình thành 

các điểm nóng tiêu dùng để trở thành hạt nhân kích thích tiêu dùng hàng hóa và 

dịch vụ của dân cư ở khu vực nông thôn, Nâng cao hiểu biết về hàng hóa tiêu 

dùng, kiến thức tiêu dùng cho dân cư nông thôn, Khuyến khích người tiêu dùng 

ở nông thôn mở rộng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ bán lẻ… 

Lời  kết: 

Phát triển nông nghiệp, nâng cao mức sống cho nông dân và xây dựng 

nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - 

xã hội ở nước ta. Trong định hướng kinh tế thị trường, mục tiêu đề ra phải phát 

triển thị trường nông thôn nói chung và thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông 

thôn nói riêng dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn mới. Tuy nhiên, do nhiều 

nguyên nhân khác nhau, nhất là về phương diện tổ chức thị trường và cung ứng 

hàng hóa, nên thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn vẫn còn phát triển 

chậm và thiếu bền vững 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn thời kỳ 2010 - 2020, Đề tài khoa học cấp Bộ, 

2010, chủ nhiệm đề tài. 
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THAY ĐỔI THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 

ThS. Nguyễn Thanh Lâm 

 

Trước sự phát triển nhanh của các nhà bán lẻ nước ngoài qua nhiều hình 

thức đầu tư khác nhau, đặc biệt là mua bán - sáp nhập, các nhà bán lẻ trong 

nước ngày càng tỏ ra “đuối sức”. Với tiềm lực tài chính còn hạn chế và thiếu 

kinh nghiệm so với doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp bán lẻ trong 

nước đang phải mở rộng hợp tác để tồn tại. Trong khi đó, các nhà đầu tư nước 

ngoài thì tận dụng mặt bằng và giấy phép của doanh nghiệp trong nước để mở 

rộng kinh doanh Thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2014 và những ngày đầu năm 

nay đứng trước nhiều thông tin khác nhau, từ các thương vụ mua bán - sáp 

nhập, liên kết, bán cổ phần đến... đóng cửa. 

 

Siêu thị điện máy cạnh tranh dữ dội 

Tin Power Buy thuộc tập đoàn Central Group (Thái Lan), mua lại 49% cổ 

phần của Công ty Đầu tư phát triển công nghệ và giái pháp mới (NKT), thành 

viên của Nguyễn Kim Group - đơn vị đang sở hữu 21 trung tâm điện máy trong 

nước đã thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đặt mục 

tiêu trở thành nhà bán lẻ điện máy hàng đầu Việt Nam với mức tăng trưởng từ 

30-50%, từ năm 2011 Nguyễn Kim lựa chọn chiến lược mở rộng hệ thống nhanh 

chóng. Cùng với quá trình “phình to” của mình, Nguyễn Kim hướng đến tham 

vọng doanh thu tăng lên 2 tỉ đô la Mỹ vào năm 2015 so với khoảng 400 triệu đô 

la Mỹ của năm 2011. 

Mục tiêu này của Nguyễn Kim đối mặt với nhiều khó khăn do thị trường 

điện máy trong nước năm 2012 suy thoái đến -20%, và hiện tại vẫn chưa hồi 

phục. Hầu hết các trung tâm kinh doanh điện máy rơi vào khủng hoảng. 

Cách để tồn tại, loại bỏ nhau mà các doanh nghiệp ngành này quen làm 

trong những năm qua và hiện nay là bán phá giá liên tục khiến những đối thủ yếu 

không chịu nổi. Việc này khiến giá nhiều sản phẩm thấp hơn giá niêm yết, bất 

chấp điều đó trái quy định của bên cung cấp. 

Hệ quả là từ năm 2013 đến nay khá nhiều siêu thị điện máy tầm cỡ cũng 

đổ gục: Ebest phải đóng cửa hai siêu thị điện máy ở Sài Gòn và Đà Nẵng, Home 

One lâm vào tình cảnh tương tự, trong khi hàng loạt siêu thị điện máy lớn khác 

như Pico, Việt Long, Trần Anh, Mediamart... thường xuyên chịu lỗ hoặc phải 

thu hẹp kinh doanh. 

Giới kinh doanh cho biết hiện còn nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh 

doanh điện máy có hệ thống siêu thị tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số 

tỉnh thành khác đang ngắc ngoải với những khoản nợ lớn, bị ngân hàng cảnh 

báo, nhà cung cấp phong tỏa, nợ tiền thuê mặt bằng, hàng tồn kho cao... Điều 
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này sớm muộn sẽ dẫn đến việc đóng cửa hoặc chuyển nhượng cho đơn vị khác 

mà những doanh nghiệp nước ngoài luôn chiếm ưu thế mạnh về tài chính, kinh 

nghiệm. 

Vì vậy, với những người am hiểu mô hình kinh doanh điện máy, quyết 

định bán gần phân nửa cổ phần của Nguyễn Kim cho nước ngoài được xem khôn 

ngoan và không mấy bất ngờ. Sự kết hợp của hai nhà bán lẻ hàng đầu trong cùng 

ngành hàng này sẽ tạo một thế mạnh hơn và sẽ là đối thủ đáng gờm đối với các 

nhà bán lẻ điện máy trong nước hiện nay. 

Trung tâm thương mại để quảng bá sản phẩm?  

Việc Trung tâm Thương mại (TTTM) Parkson Landmark (Hà Nội) đột 

ngột đóng cửa ngay trong những ngày đầu năm mới nhằm cắt lỗ đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến thương hiệu Parkson, làm nhiều người nghi ngờ về khả năng tồn 

tại của những trung tâm Parkson khác ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, giới quan sát nhìn nhận trường hợp Parkson Landmark thực ra 

chỉ góp phần nối dài danh sách trung tâm mua sắm ở Hà Nội và TPHCM kinh 

doanh khó khăn phải đóng cửa, thu hẹp diện tích hoặc chuyển mục đích kinh 

doanh trong gần ba năm qua do tình trạng ế ẩm. Đơn cử như TTTM Thiên Sơn 

Plaza (quận 7, TPHCM) đã phải cơ cấu lại công năng sử dụng sau gần ba năm 

đeo bám và TTTM Pico Sài Gòn thì cho Lotte Mart thuê lại để kinh doanh siêu 

thị. Ngay cả Zen Plaza - một trong những TTTM hiện đại đầu tiên của TPHCM 

được nhà đầu tư Nhật Bản đặt nhiều tâm huyết để phát triển thành trung tâm thời 

trang lớn nhưng sau nhiều năm hoạt động cũng đã quyết định giảm phần lớn diện 

tích thương mại chuyển sang cho thuê văn phòng và tăng diện tích cho kinh 

doanh ẩm thực... 

Nguyên nhân thường được giới chuyên môn chỉ ra là do nhà quản lý của 

các TTTM này không chuyên nghiệp, vị trí kinh doanh không thuận lợi, định vị 

đối tượng khách hàng không phù hợp... Tuy nhiên, lý giải này xem ra không 

đúng trong trường hợp của Parkson Landmark hay Zen Plaza. 

Vậy lý do gì dẫn đến nhiều TTTM khó khăn? Kinh tế suy giảm, thu nhập 

tăng chậm đã khiến cho người tiêu dùng hạn chế chi tiêu cho mặt hàng thời trang 

và làm đẹp mà chỉ dồn lực vào những mặt hàng thiết yếu. Những mặt hàng thiết 

yếu này thường được bán ở các siêu thị hơn. Đại diện của một nhà kinh doanh 

TTTM lớn lâu năm cũng xác nhận thị trường bán lẻ Việt Nam được các tổ chức 

tư vấn đánh giá tăng trưởng khá và nhiều tiềm năng là chỉ đối với mảng kinh 

doanh siêu thị tổng hợp. Doanh nghiệp này cho hay, việc các doanh nghiệp thuê 

mặt bằng kinh doanh ở các TTTM phần lớn là làm thương hiệu, quảng bá sản 

phẩm chứ thực chất kinh doanh thua lỗ rất nhiều. 

Các TTTM còn gặp một số khó khăn khác là sản phẩm thời trang hàng 

hiệu ở Việt Nam giá cao hơn nhiều nước trong khu vực do bị đánh thuế nhập 

khẩu cao. Theo doanh nghiệp này, cùng dòng sản phẩm nhưng sản phẩm hàng 
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hiệu gồm quần áo, giày dép bán ở Việt Nam giá cao hơn các nước như Thái Lan, 

Malaysia, Singapore từ 25-35%. Đã thế phần lớn những sản phẩm bán ra thị 

trường trong nước còn lỗi mốt hơn các nước khác, trong khi những người có khả 

năng mua sắm những mặt hàng này thì rất sành điệu và nắm rõ được xu hướng 

thời trang của thế giới. Do đó, không ít người Việt sẵn sàng chi tiền vé bay đi 

Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, vừa mua được hàng giá rẻ, hợp mốt, vừa được 

chuyến du lịch.  

Một khó khăn nữa, theo các chuyên gia, tâm lý của đa phần người tiêu 

dùng là ngại mua hàng tại TTTM vì lo giá sẽ cao hơn so với mua ở ngoài do phải 

chịu phí thuê mặt bằng và phí dịch vụ cao hơn. 

Siêu thị tổng hợp không dành cho doanh nghiệp yếu 

Trong lĩnh vực phân phối hiện đại, mô hình kinh doanh siêu thị tổng hợp 

được xem là đang có phát triển nhanh và có sức mua tốt nhất hiện nay. Tuy 

nhiên, giới quan sát nhìn nhận mô hình kinh doanh này đang có cạnh tranh gay 

gắt giữa các nhà bán lẻ lớn trong và ngoài nước, không thích hợp cho những 

doanh nghiệp yếu về tài chính, thương hiệu lẫn kinh nghiệm. Điều này đã lý giải 

vì sao hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh siêu thị chưa tạo được thương hiệu lớn 

đang dần rút lui khỏi thị trường trong thời gian gần đây hoặc chuyển hướng hợp 

tác với những đối thủ mạnh hơn để tồn tại. 

Đơn cử như Công ty Ocean Retail (ORC) - đơn vị có hệ thống bán lẻ 

Ocean Mart gồm chín siêu thị và bốn cửa hàng tiện lợi ở khu vực phía Bắc đã 

bán đến 70% vốn cho tập đoàn Vingroup để đổi thành hệ thống siêu thị VinMart. 

Với tiềm lực tài chính mạnh, mới đây, Vingroup tiếp tục mua lại cả hệ thống 

kinh doanh 79 Mart của Alphanam. 

Hay chuỗi siêu thị Citimart với gần 30 điểm bán được đổi thành Aeon 

Citimart khi quyết định hợp tác với “lão làng” bán lẻ Nhật Bản, tập đoàn Aeon, 

với việc hợp tác này, Aeon sở hữu 49% cổ phần của Citimart. Lãnh đạo hệ thống 

kinh doanh có 20 năm kinh nghiệm này khẳng định trong bối cảnh cạnh tranh 

khốc liệt với các tập đoàn bán lẻ trong và ngoài nước hiện nay, Citimart không 

thể đứng độc lập mà phải liên kết với doanh nghiệp khác để tạo ra sự khác biệt 

và chuyên nghiệp hơn. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đang muốn mua lại hoặc hợp tác để tận dụng 

mặt bằng và giấy phép của doanh nghiệp trong nước. Giới quan sát cho rằng nếu 

việc hợp tác không thuận lợi, chuyện các nhà bán lẻ nước ngoài mua luôn phần 

góp của doanh nghiệp trong nước là khó tránh khỏi. 

Bên cạnh việc cung ứng hàng hóa đảm bảo chất lượng, thì yếu tố giá bán 

được xem là cạnh tranh nhất để kéo khách hàng. 

Để có được hàng hóa với giá bán thấp, không phải hệ thống siêu thị nào 

cũng làm được nếu không mạnh về thương hiệu, kinh doanh tốt và đặc biệt là có 

hệ thống bán hàng rộng khắp 
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Như vậy chúng ta thấy thị trường bán lẻ đã có sự thay đổi sâu sắc với xu 

hướng các doanh nghiệp nước ngoài dần dầ thâu tóm các doanh nghiệp trong 

nước hoặc các doanh nghiệp trong nước muốn tồn tại phải liên kết với các doanh 

nghiệp nước ngoài. Do vậy thời gian tới chúng ta sẽ thấy nhiều thương vụ thâu 

tóm và sáp nhập sẽ diễn ra là điều không thể tránh khỏi cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa của Việt Nam. 
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XU HƯỚNG TIÊU DÙNG TRONG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 

ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa 

 

Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương 

mại thế giới (WTO) và mở cửa đối với ngành bán lẻ theo lộ trình cam kết. Theo 

lộ trình, từ ngày 1/1/2009, Việt Nam chính thức mở cửa thị trường bán lẻ cho 

các công ty nước ngoài; từ ngày 11/01/2010 đến ngày 11/01/2015, cho phép 

thành lập liên doanh để cung cấp dịch vụ liên quan đến sản xuất, trong đó, nhà 

đầu tư nước ngoài được sở hữu đến 50% vốn điều lệ của liên doanh; sau ngày 

11/01/2015, sẽ cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Với lộ 

trình cam kết mở cửa thị trường bán lẻ này, trong một thời gian ngắn, nhiều tập 

đoàn bán lẻ hàng đầu nước ngoài có những ưu thế về tài chính, trình độ quản trị 

doanh nghiệp, chủng loại hàng hoá đa dạng, giá cả hợp, phương thức thanh toán 

hiện đại, thuận tiện, cách thức phục vụ chuyên nghiệp... như Metro, BigC, 

Parkson,... đã từng bước thâm nhập và có“chỗ đứng” vững chắc trong lòng 

người tiêu dùng Việt Nam. 

Nghiên cứu về bán lẻ đã được đề cập khá nhiều từ các công trình nghiên 

cứu khoa học. (Lê, 2002) “Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa ở Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”. (Nguyễn, 2005) “Thực trạng và giải 

pháp phát triển hệ thống siêu thị của nước ta hiện nay”. (Đinh, 2006) “Đánh giá 

thực trạng và định hướng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ yếu 

ở nước ta”. (Trần, 2005) "Tổ chức hoạt động marketing bán lẻ hàng tiêu dùng 

của các công ty thương mại trên thị trường đô thị lớn nước ta". (Phạm, 2008) 

“Giải pháp phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ văn minh, hiện đại ở Việt 

Nam”.  (Nguyễn B.  T. ,  2012)“Hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ 

phân phối bán lẻ hàng hóa ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”. Đa số các đề tài 

tập trung nghiên cứu về hiện trạng thị trường bán lẻ, phát triển hệ thống kênh 

phân phối, phát triển mô hình kinh doanh bán lẻ.  

Bài viết này tìm hiểu về xu hướng tiêu dùng đối với các mặt hàng bán 

lẻ từ cơ sở đó giúp các doanh nghiệp đưa ra các giải pháp phát triển hoạt 

động của mình và cũng là cơ sở để xây dựng ngành quản trị bán hàng ngày 

càng phù hợp hơn với nhu cầu phát triển của xã hội.  

1. Mức độ nhạy cảm với giá 

Theo khảo sát của Nielsen, người tiêu dùng Việt Nam có mức độ nhạy 

cảm với khuyến mại nhất Châu Á với tỷ lệ 87%. Hơn phân nửa người tiêu 

dùng hiếm khi thay đổi địa điểm mua sắm nhưng tích cực tìm kiếm hàng 

khuyến mại. Chia theo mặt hàng cho thấy đối với sản phẩm nước giải khát và 

thực phẩm là nhóm hàng mà khách hàng sẽ thay đổi khi có sự thay đổi về 
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giá. Trong đó, nước ngọt có ga có tỷ lệ nhạy cảm về giá lớn nhất 64%. Nhóm 

sản phẩm chăm sóc cá nhân và sữa cho trẻ em ít có sự biến động theo giá 

nhất. Số liệu cụ thể được minh họa ở biểu đồ sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Biểu đồ về hành vi mua sắm thay đổi theo giá 

2. Mức độ quan tâm đến sản phẩm 

Nhìn chung, người tiêu dùng có khuynh hướng trung thành với nhãn 

hàng yêu thích, bằng cách mua số lượng ít hơn hoặc dung tích lớn hơn. Sản 

phẩm bao bì lớn là xu hướng chủ đạo trong ngành Thực phẩm, Chăm sóc/Vệ 

sinh nhà cửa, và Chăm sóc cơ thể. Xu hướng dùng hàng cao cấp tiếp tục tăng 

trong ngành Chăm sóc cơ thể và Chăm sóc nhà cửa. Trong khi đó, các Nhãn 

hàng riêng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong các ngành Thực phẩm, 

Giấy, Chăm sóc nhà cửa và Chăm sóc cơ thể. Theo số liệu nghiên cứu của 

Neilsen 73% tin rằng các nhãn hàng riêng có chất lượng tương đương với các 

nhãn hàng khác, 75% liên hệ thương hiệu cửa hàng với chất lượng của nhãn 

hàng riêng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Biểu đồ biểu hiện mức độ trung thành với sản phẩm 
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3. Xu hướng thị trường 

 Theo kết quả khảo sát của Neilsen, thị trường nông thôn chiếm 47% 

giá trị FMCG và có triển vọng rất lớn. Kênh phân phối hiện đại đóng góp 1/4 

tổng giá trị ngành hàng FMCG và gia tăng mạnh mẽ ở hầu hết các ngành 

hàng. Sức mạnh thương hiệu của “Hàng Việt Nam” – được hỗ trợ bởi các nhà 

sản xuất trong nước và sự hưởng ứng từ người tiêu dùng. Thị trường ngày 

càng cạnh tranh với các sản phẩm Mới và Có tính sáng tạo. Những sản phẩm 

đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng theo cách sáng tạo hơn sẽ có khả năng 

nổi bật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Xu hướng thị trường 

4. Hình thức phân phối 

Kênh phân phối hiện đại gia tăng về cả số lượng cửa tiệm và tầm quan 

trọng đối với thị trường FMCG. Kênh hiện đại đóng góp lớn trong các nhóm 

sản phẩm tiêu thụ hàng tháng như Thực phẩm, Chăm sóc / Vệ sinh nhà cửa 

và Chăm sóc cơ thể. So với các nước Châu Á trong khu vực, kênh phân phối 

hiện đại ở Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Dung lượng thị trường các nước 

Trong điều kiện kinh tế hiện tại, việc hiểu được những GIÁ TRỊ được 

người tiêu dùng quan tâm và đánh giá cao đối với mỗi sản phẩm rất quan 

trọng. Tiếp tục đầu tư để đảm bảo sự phát triển của thương hiệu về dài hạn.  
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HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA  

BÁN LẺ TRUYỀN THỐNG VÀ BÁN LẺ HIỆN ĐẠI 

ThS. Hoàng Thu Thảo 

 

1. Khái quát về thị trường bán lẻ 

Trong những năm gần đây thị trường bán lẻ ở Việt Nam luôn được xếp 

vào top những thị trường tiềm năng nhất thế giới, thị trường bán lẻ nội địa vốn 

đã sáng giá lại càng trở nên hấp dẫn hơn. Các thương hiệu bán lẻ quốc tế xuất 

hiện ngày càng nhiều, đồng thời các kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động của 

các nhà thương mại trong và ngoài nước liên tiếp được công bố. Điều này càng 

tạo sự phân hóa giữa các hình thức phân phối hàng hóa: truyền thống và hiện 

đại. Sau hơn một thập kỷ phát triển, bất chấp tỷ trọng trong tổng doanh thu bán 

lẻ còn thấp, siêu thị vẫn là nỗi ám ảnh đối với các chợ truyền thống, nhất là ở 

khu vực đô thị, vì tốc độ phát triển của chúng. Trên thực tế, các siêu thị đang 

ngày càng chăm chút hơn về sản phẩm, dịch vụ, ngay cả với khâu bán thực phẩm 

tươi sống. Điều này cho thấy siêu thị không chỉ mong muốn thu hút người đi 

mua sắm hàng tuần mà còn cả những người đi chợ hàng ngày. Trong khi đó hoạt 

động kinh doanh ở chợ đang ngày càng chịu một sức ép nặng nề hơn, tuy sức 

mua của người tiêu dùng tăng nhưng doanh số của kênh phân phối ở chợ lại 

giảm mạnh. Một vấn đề lớn cần đặt ra là mạng lưới chợ từ nhiều năm qua đã 

phát triển khá sâu rộng và văn hóa chợ đã trở nên hết sức gần gũi, ăn sâu vào đời 

sống văn hóa, tập quán tiêu dùng của người dân, chưa kể nếu biết khai thác, chợ 

còn là “khẩu vị lạ, độc đáo” đối với khách du lịch quốc tế. 

2. Hoạt động thiết lập mục tiêu bán hàng đối với các doanh nghiệp 

Việt Nam 

Trong sản xuất kinh doanh, hoạt động bán hàng là nhiệm vụ mang lại 

doanh thu cho doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp cần phải có mục tiêu bán hàng 

làm định hướng cho hoạt động. Mục tiêu này với nội hàm của nó là các chỉ tiêu 

liên quan tới doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Thời gian thực hiện mục tiêu dài hạn 

hoặc ngắn hạn còn tùy vào mục tiêu kinh doanh và các điều kiện về qui mô của 

từng doanh nghiệp, nó có thể là nhiều năm hoặc từng năm.Thiết lập mục tiêu bán 

hàng là phân công việc hoạch định trong lĩnh vực hoạt động bán hàng của nhà 

quản trị. Từ nhiệm vụ này, nhà quản trị phải tính toán cách thức thực hiện mục 

tiêu bán hàng. Muốn vậy, công việc chia nhỏ mục tiêu theo từng giai đoạn (1 

năm, 6 tháng, quí, tháng) để định hướng cho hoạt động xác định nhu cầu công 

việc, tính toán cách thực hiện và các khoản chi phí cần thiết. 

Trong thực tiễn có nhiều cách để đạt được mục tiêu bán hàng.Trước hết là 

việc lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu này, nó phụ thuộc vào chức năng 
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ngành nghề kinh doanh, kế tới là các điều kiện thuộc về hoàn cảnh cụ thể của 

từng doanh nghiệp. Nhà quản trị dựa vào các điều kiện thực tiễn và hình thành 

các phương án khác nhau để tìm kiếm cách thức khả thi và tốt nhất nhằm quyết 

định sự lựa chọn tính toán các khoản đầu tư cho hoạt động thực hiện mục tiêu 

bán hàng đạt hiệu quả. 

Từ nhận thức nêu trên, ta có thể hiểu thiết lập mục tiêu bán hàng là 1 khía 

cạnh của chức năng hoạch định trong hoạt động bán hàng của doanh nghiệp và là 

1 nhiệm vụ lớn mang tính cơ sở làm định hướng cho quá trình quản trị bán hàng, 

nó bao gồm và chọn lựa phương án tốt nhất, xác định các hoạt động chính và 

phụ, lập  kế hoạch hỗ trợ và thiết lập ngân quĩ nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện 

mục tiêu bán hàng của doanh nghiệp. 

3. Sự khác biệt giữa bán lẻ truyền thống và bán lẻ hiện đại 

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, bán lẻ trực tuyến 

đang được sử dụng rộng rãi bên cạnh hình thức bán lẻ truyền thống vẫn còn phổ 

biến.Vậy, sự khác biệt giữa hai hình thức bán lẻ này là như thế nào? Loại bỏ một 

trong hai hay kết hợp cả bán lẻ trực tuyến và bán lẻ truyền thống để đem lại hiệu 

quả tốt nhất. 

 
 

Trong vài năm vừa qua, Thương mại điện tử Việt Nam (TMĐT VN) đã 

có những phát triển vượt bậc. Từ chỗ khách hàng chỉ coi internet là nơi để tham 

khảo thông tin trước khi đến tận cửa hàng để mua, thì nay họ đã có thể đặt mua 

từ nhà/văn phòng, và được nhận hàng tận nơi.Tuy nhiên bán lẻ trực tuyến có 

những đặc tính khác biệt rất lớn so với bán lẻ truyền thống. Thông thường tại các 

cửa hàng truyển thống, đơn hàng được xử lý ngay tại cửa hàng, nghĩa là tất cả 

hoạt động từ lúc khách hàng đặt mua đến lúc thanh toán tiền và xuất hàng đều 

diễn ra cùng lúc tại cửa hàng. Vì đặc tính “offline” tại chỗ như vậy nên cửa hàng 

truyền thống muốn mở rộng kinh doanh hẳn nhiên phải mở thêm cửa hàng mới, 

thêm nhân viên bán hàng, thiết lập quy trình bán hàng tại chỗ… Ưu điểm của 

hình thức này là người thật việc thật, kiểm soát được dịch vụ. 

Điểm khác biệt là ở đây. Trong bán lẻ trực tuyến, đơn hàng không xử lý 

ngay tại thời điểm khách đặt mua. Từ lúc khách đặt mua đến lúc khách nhận 

http://tapchibanle.org/wp-content/uploads/2015/01/su-khac-biet-giua-ban-le-truyen-thong-va-ban-le-truc-tuyen.png
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hàng là tách biệt nhau hoàn toàn, cả về thời gian lẫn không gian. Tất yếu cần bộ 

phận xử lý những đơn hàng đấy, giải quyết việc biến hành động đặt mua trở 

thành giao dịch thành công (khách nhận được hàng). Bộ phận này gọi là hậu cần 

thương mại điện tử. 

Mặt khác, với sự phát triển mạnh của quảng cáo trực tuyến, việc một cửa 

hàng online mở rộng kinh doanh (tăng đơn hàng) không mất quá nhiều công sức 

lẫn thời gian như cửa hàng truyền thống. Đơn giản họ chỉ cần thêm ngân sách 

quảng cáo (thậm chí với mạng xã hội còn được lan truyền miễn phí một cách 

không lường trước) là đơn hàng đã đổ về gần như ngay lập tức. 

Rõ là bán lẻ trực tuyến có ưu thế về việc mở rộng quy mô, nhanh hơn bán 

lẻ truyền thống rất nhiều. Tuy nhiên ưu thế này lại là thảm họa nếu không xử lý 

được đơn hàng ở quy mô đấy. Nếu số lượng đơn hàng chỉ là hàng chục, hàng 

trăm thì bạn chỉ cần vài ba nhân sự cùng bảng tính excel. Tuy nhiên nếu con số 

là hàng ngàn, hàng vạn thì bài toán không chỉ đơn giản là thêm người. Đó cũng 

là lý do tại sao các chủ cửa hàng cần hệ thống phần mềm quản lý chuỗi cửa 

hàng. Sử dụng phần mềm quản lý bán hàng để hỗ trợ công tác phục vụ bán hàng 

nhanh chóng bằng mã vạch, kiểm soát doanh thu, chi phí, theo dõi các mặt hàng 

bán chạy, bán chậm, theo dõi hàng tồn kho chính xác, PR tên tuổi cửa hàng 

thông qua tiêu đề trên hóa đơn bán lẻ in cho khách. 
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MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHÓ KHĂN TRONG KINH 

DOANH CỦA CÁC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 

ThS. Trần Thế Nam 

 

Tóm tắt: 

Công cuộc đổi mới nền kinh tế gần 30 năm qua đã đem đến sự gia tăng 

trong thu nhập của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, công cuộc công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy sự phát triển số lượng người dân sống tại các 

thành thị và sự xuất hiện của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam.Tất cả những tín 

hiệu tích cực này là tiền đề cho sự phát triển của các trung tâm thương mại. Tuy 

nhiên, sự thất bại của một vài trung tâm thương mại như Tràng Tiền Plaza hay 

Parkson tại Hà Nội đã gây bất ngờ cho nhiều người. Trong bài viết, tác giả đi 

vào phân tích một số nguyên nhân dẫn đến sự khó khăn trong hoạt động kinh 

doanh của các trung tâm thương mại tại Việt Nam. 

 

1. Khủng hoảng kinh tế 

Đây có thể coi là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến khó khăn của các 

trung tâm thương mại.Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu tại Hoa Kỳ từ 

những tháng cuối năm 2008, sau đó lan rộng sang Châu Âu và toàn thế giới đã 

để lại nhiều hậu quả nặng nề. Là một thành viên của WTO, đã gia nhập nền kinh 

tế toàn cầu, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế này. 

Trước năm 2009, sự tăng điểm ấn tượng của thị trường chứng khoán cùng sự 

bùng nổ của thị trường bất động sản đem đến nguồn thu nhập cao cho người dân. 

Với sự gia tăng về thu nhập, người dân mạnh tay chi tiêu tại các trung tâm 

thương mại. Tuy nhiên, sau năm 2008, những điều này không còn xảy ra. Cuộc 

khủng hoảng kinh tế dẫn đến việc đóng của của doanh nghiệp hay sự thu hẹp 

hoạt động sản xuất kinh doanh, kéo theo đó là sự sụt giảm trong thu nhập của 

người dân. Chỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân Việt Nam bị tụt giảm trong 

giai đoạn 2009 – 2014 và chỉ mới tăng trở lại trong quý 3 năm 2014 đã cho thấy 

sự thận trọng trong việc chi tiêu của người dân. Lạm phát tăng cao khiến người 

tiêu dùng phải thay đổi lối sống để tiết kiệm được nhiều hơn. Số lượt đến trung 

tâm thương mại, nơi tượng trưng cho sự giàu sang của người dân cũng ít dần đi.  

2. Sự gia tăng số lượng các trung tâm thương mại 

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam được đánh giá là tiềm năng. Tuy nhiên 

khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng mạnh đến sự tăng trưởng của thị trường bán 

lẻ. Trong giai đoạn 2006 – 2010, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ (đã loại trừ yếu tố 

giá) hàng năm trung bình là 15%, tuy nhiên sau giai đoạn này, mức độ chỉ còn 

dao động ở khoảng 5%  - 6%/năm.  
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Sự ra đời của ngày càng nhiều các trung tâm thương mại dẫn đến sự cạnh 

tranh gay gắt hơn giữa các trung tâm thương mại.Theo thống kê, trong giai đoạn 

từ 2008 đến 2011, số lượng trung tâm thương mại tại Việt Nam tăng từ 77 lên 

116 trung tâm. Tổng diện tích sàn bán lẻ tại Hà Nội hiện khoảng 625.000 m2 và 

tại Tp.HCM là 930.000 m2. Tỷ lệ bỏ trống tại các trung tâm thương mại cũng đã 

tăng từ 10% năm 2011 đến 21% năm 2014. 

3. Chính sách kinh doanh và chất lượng hàng hóa của các trung tâm 

thương mại 

Với nhận định Việt Nam là một điểm hấp dẫn để đầu tư vì là quốc gia có 

tầng lớp trung lưu phát triển nhanh nhất thế giới nên có đa số các nhà đầu tư tập 

trung xây dựng các trung tâm thương mại cao cấp phục vụ cho một số ít bộ phận 

người tiêu dùng tại Việt Nam. Một số lượng lớn khách hàng có thu nhập trung 

bình bị bỏ qua. Khi xảy ra khủng hoảng kinh tế, lượng khách hàng cao cấp đã 

vốn ít càng thêm ít không đủ bù đắp chi phí cho các trung tâm thương mại.Việc 

mở cửa lại Tràng Tiền Plaza với sự xuất hiện của nhiều gian hàng bày bán các 

hàng hóa có giá trị từ vài chục nghìn, vài trăm nghìn đồng cho thấy nỗ lực của 

trung tâm thương mại trong việc mở rộng đối tượng khách hàng. 

Một nguyên nhân khác đó là sự nghi ngờ của người tiêu dùng về chất 

lượng hàng hóa bày bán trong các trung tâm thương mại. Khi mua các sản phẩm 

có giá trị cao, người tiêu dùng quan tâm đến nguồn gốc của sản phẩm. Tuy 

nhiên, đã có những phàn nàn của người tiêu dùng trên mạng về việc đã mua phải 

hàng giả tại các trung tâm thương mại. Gần đây, vụ án buôn lậu hàng cao cấp 

Gucci năm 2012 càng làm cho người tiêu dùng mất niềm tin vào các trung tâm 

thương mại. 

Ngoài ra, đó còn là thái độ phục vụ chưa được chuyên nghiệp của nhân 

viên tại các trung tâm thương mại cao cấp. Một trong những lý giải về sự thất bại 

của Tràng Tiền Plaza, người tiêu dùng phản ánh về phong cách phục vụ của 

nhân viên. Cần nhấn mạnh rằng đối với nhóm khách hàng có thu nhập cao, thái 

độ phục vụ của doanh nghiệp có một ý nghĩa quan trọng. 

4. Sự cạnh tranh của các mô hình kinh doanh khác 

Giá cả hàng hóa tại các trung tâm thương mại là điều mà người tiêu dùng 

luôn quan tâm. Chi phí vận hành các trung tâm thương mại tại vị trí đắc địa, cơ 

sở hạ tầng tốt, cùng các tiện nghi khác rất tốn kém khiến cho giá cả hàng hóa 

luôn cao hơn các loại hình kinh doanh khác. Trong bối cảnh phải cắt giảm chi 

tiêu, để dành nhiều hơn chi tiết kiệm, người dân Việt Nam đã nghĩ đến các kênh 

phấn phối khác nhiều hơn. Hiện nay, hoạt động mua bán hàng xách tay và hoạt 

động thương mại điện tử có thể gây nhiều khó khăn cho các trung tâm thương 

mại. Với lợi thế trưng bày hàng hóa đa dạng, phong phú, trung tâm thương mại 

là nơi người dân đến để tìm hiểu về hàng hóa muốn mua nhưng sau đó họ lại tìm 
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để các kênh như mua bán hàng xách tay và thương mại điện tử để có được giá 

mua hấp dẫn hơn. Hoạt động mua bán hàng xách tay đã tồn tại từ lâu trên thị 

trường Việt Nam. Cùng với chính sách mở cửa, sự gia tăng lượng khách Việt 

kiều đi và về Việt Nam và số lượng người Việt Nam đi học hay làm việc tại 

nước ngoài thúc đẩy nhiều hơn nữa sự phát triển của thị trường này. Bên cạnh 

đó, là tâm lý chuộng hàng ngoại của người Việt Nam. Các hàng hóa xách tay rất 

đa dạng như điện thoại, mỹ phẩm hay như cả mặt hàng sữa bột. Tất cả những 

mặt hàng này không phải chịu thuế nhập khẩu hay thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc 

phát triển của hình thức mua bán hàng xách tay khiến cho số lần mua sắm tại 

trung tâm thương mại của người dân ít đi.  

Theo nhiều chuyên gia, hình thức thương mại điện tử có sự ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến sự tồn tại của các trung tâm thương mại. Tại Hoa Kỳ, sự phát triển 

mạnh của thương mại điện tử đã dẫn đến sự đóng cửa hàng loạt các trung tâm 

thương mại. Thương mại điện tử với ưu thế là tiết kiệm chi phí, tiện lợi đã dành 

được một số lượng đáng kể khách hàng từ các trung tâm thương mại. Doanh thu 

thương mại điện tử tại Việt Nam đạt 2.2 tỷ USD trong năm 2013, tăng 300% so 

với năm 2012. Các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng, máy 

tính xách tay ngày càng rẻ đã làm tăng số lượng người dùng. Bên cạnh đó, sự 

phát triển của dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng qua ngân hàng càng gia tăng 

số lượng giao dịch thương mại điện tử.  Theo một kết quả khảo sát của Nielsen, 

58% người Việt Nam dùng điện thoại di động mua sắm qua mạng. Tất cả những 

dữ kiện này cho thấy tiềm năng to lớn của thương mại điện tử cũng như khó 

khăn của các trung tâm thương mại. 
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CON ĐƯỜNG NÀO CHO DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM? 

ThS. Nguyễn Phi Hoàng 

 

2015 sẽ mở đầu cho năm mà các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài được 

phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Điều này chắc chắn 

sẽ đẩy ngành bán lẻ Việt Nam vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều. 

Trong thời gian ngắn, tin tức dồn dập về việc Nguyễn Kim bán 49% cổ phần cho 

Tập đoàn Central Group của Thái Lan và ngay sau đó Nguyễn Kim tuyên bố sẽ 

tăng số lượng cửa hàng từ 21 lên 50 vào năm 2019; Metro Việt Nam được bán 

cho công ty Berli Jucker (BJC)  cũng của Thái Lan và tiếp đến là Lotte (Hàn 

Quốc) công bố sở hữu 70% TTTM Diamond Plaza đã ít nhiều thể hiện được 

mức đô hấp dẫn cũng như tính cạnh tranh quyết liệt trong thị trường bán lẻ Việt 

Nam.  

Viễn cảnh các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam sẽ phải gồng mình chống 

chọi lại sự bành trướng của các thương hiệu tên tuổi trên thế giới đã như câu 

chuyện sẽ xảy ra nay mai ngay trên chính quê hương mình. Đối đầu với các tập 

đoàn hùng mạnh của thế giới liệu có khả thi khi mà đối thủ mạnh hơn về tài 

chính, kinh nghiệm hơn, ứng dụng công nghệ tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn? 

Câu hỏi này hiện đang treo lơ lửng trong sự lo lắng, bất an của các doanh nghiệp 

bán lẻ Việt Nam. Từ câu hỏi này, một câu hỏi khác được đặt ra: Liêu doanh 

nghiệp bán lẻ Việt có thể song song tồn tại và phát triển bên cạnh các ông không 

lồ như Walmart, Carefour, Lotte, Aeon, Big C,…như cái cách mà ngày xưa 

Lotte và K Mart đã từng làm và đã thành công? 

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên là một việc làm không hề đơn giản 

nhưng không phải là không có cơ sở để hy vọng. Sự thành công của Lotte, 

Kmart, Fairprice, Zappos,… là một sự khích lệ lớn trên con đường đi tìm cơ hội 

cho sự tồn tại của các thương hiệu bán lẻ Việt. Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi 

đầy thách thức trên, các nhà bán lẻ Việt Nam phải cố gắng trả lới chính xác 3 

câu hỏi quan trọng sau: 

Câu hỏi thứ nhất: Người tiêu dùng Việt Nam cần gì từ các nhà bán lẻ? 

Câu hỏi này gợi nhớ đến bài học căn bản của quản trị và marketing nhưng không 

phải lúc nào cũng được trả lời một cách chính xác và đầy đủ. Câu chuyện về việc 

Nokia từ bỏ việc sản xuất điện thoại di động với bàn phím ảo và sau đó là sự lên 

ngôi của Apple và Samsung có thể được xem là một ví dụ điển hình. 

Câu hỏi thứ hai: Doanh nghiệp bán lẻ có thể làm gì để đáp ứng các nhu 

cầu của người tiêu dùng? “Hãy bán cái mà người ta cần chứ không nên bán cái 

mình đang có” có thể được xem là một phương châm trong giải quyết câu hỏi 

thứ hai này. Sự thất bại của bia tươi đóng chai Laser (THP) hay sự lên ngôi của 

McDonalds là một thí dụ. 
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Câu hỏi cuối cùng: Chúng ta có thể làm tốt hơn cái cách mà đối thủ của 

chúng ta đang làm hay không? Câu hỏi này là khó trả lời nhất vì liên quan nhiều 

đến các khía cạnh tài chính, công nghệ, khả năng quản trị, con người,…Câu hỏi 

này gợi mở cho các doanh  nghiệp một hướng tư duy mới: hãy làm cái gì mà 

mình có thể làm tốt hơn đối thủ hoặc phải tái cấu trúc bản thân doanh nghiệp 

mình để có thể trở nên hiệu quả hơn đối thủ. 

Các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trên thực tế chưa trả lời một cách xác 

đáng 3 câu hỏi trên và từ đó chưa đưa ra được các giải pháp hoàn  chỉnh nhằm 

định hướng tốt cho doanh nghiệp của mình. Nhiều doanh nhân khi được hỏi về 

cơ hội cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam so với các thương hiệu 

nước ngoài thường đưa ra điểm mạnh của doanh nghiệp Việt là “khả năng am 

hiểu người tiêu dùng Việt”, xem đó như là một điểm then chốt giúp doanh 

nghiệp bán lẻ Việt có thể cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ nước ngoài. Tuy 

nhiên, cũng nên nhớ rằng, doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài cũng không hề tệ 

trong việc điều nghiên và nắm bắt thị hiếu tiêu dùng của người tiêu dùng Việt. 

Trong nhiều trường hợp, khả năng này của các doanh nghiệp nước ngoài tỏ ra 

hiệu quả hơn hẳn doanh nghiệp Việt. Cứ nhìn cách mà Co Opmart, Maximark 

không hề có sự thay đổi nào trong một khoảng thời gian rất dài trong khi các đối 

thủ cùng ngành như AEON, Big C, Lotte ngày càng cung cấp nhiều tiện ích cho 

người mua sắm để có thể thấy sự trì trệ trong nắm bắt và đáp ứng các nhu cầu 

ngày càng tăng lên của người tiêu dùng từ phía các  doanh nghiệpViệt. 

Một gợi ý cho các doanh nghiệp bán lẻ trong tình huống này là phải liên 

tục thay đổi dựa trên các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng, về sự dịch chuyển nhu 

cầu của người tiêu dùng. Việc này không hẳn các doanh nghiệp có thể tự thực 

hiện được mà nhiều khi phải có sự trợ giúp từ các đối tác bên ngoài. Ngoài ra, 

các doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng, ngày nay hiện tượng doanh nghiệp này 

cạnh tranh với một doanh nghiệp khác đã nhường chỗ cho hiện tượng chuỗi cung 

ứng này cạnh tranh tranh với chuỗi cung ứng khác. Điều này hàm ý rằng, năng 

lực canh tranh của doanh nghiệp bị chi phối rất nhiều tử chuỗi cung ứng của 

doanh nghiệp đó. Các doanh nghiệp bán lẻ cần lưu ý rằng, tìm kiếm năng lực 

cạnh tranh từ các thành viên trong chuỗi cung ứng của mình hiện nay là một xu 

hướng không thể  cưỡng lại. Các doanh nghiệp bán lẻ Việt hãy từ bỏ thói quen 

chèn ép các nhà cung cấp nội địa để chuyển sang một thái cực hoàn toàn ngược 

lại: Hợp tác chặc chẽ với các nhà cung cấp này nhằm tìm kiếm cơ hội cho chính 

mình. Sự hợp tác này không chỉ đơn thuần là “thuận mua vừa bán” mà là một sự 

hợp tác chặc chẽ, sâu rộng bao gồm các các hoạt động hỗ trợ của doanh nghiệp 

thu mua đối với các nhà cung cấp về các vấn đề như: tài chính, kỹ thuật, quản 

trị,…Phương án này tin rằng doanh nghiệp Việt sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện 

chiến lược chuỗi cung ứng của mình. 

Một gợi ý nữa cho các doanh nghiệp VIệt về phản ứng trước áp lực cạnh 
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tranh từ phía đối thủ nước ngoài đó là nguồn nhân lực. Ngành bán lẻ đang là một 

ngành có tốc độ tăng trưởng 2 con số và dự báo sẽ còn nhiều dư địa để tiếp tục 

tăng trong thời gian dài sắp tới. Tuy nhiên, nguồn nhân lực phục vụ cho ngành 

hàng này đang bị thiếu hụt nghiêm trọng cả về chất lượng và số lượng. Sự liên 

kết của các doanh nghiệp bán lẻ với các trường đào tạo là một gợi ý hay nhằm 

gỉai quyết bài toán này. Các doanh nghiệp nên chủ động phối hợp với các cơ sở 

đào tạo để đưa ra các yêu cầu về nguồn nhân lực cho ngành hàng của mình,  phối 

hợp đưa thực tập sinh vào làm việc trong hệ thống doanh nghiệp của mình và 

phối hợp cùng cơ sở đào tạo xây dựng chương trình đào tạo sát với yêu cầu thực 

tế kinh doanh. 

Bên cạnh các hướng đi trên, chiến lược “chỉ nên làm cái gì mình có thể 

làm tốt hơn đối thủ” là một lựa chọn đáng để suy nghẫm. Việc trực diện cạnh 

tranh và cạnh tranh trên mọi lĩnh vực giữa doanh nghiệp bán lẻ trong nước và 

các ông “khổng lồ” của ngành bán lẻ thế giới là một một việc làm không khôn 

ngoan, nếu so sánh về tương quan các nguồn lực giữa các bên. Chọn lựa cho 

mình một con đường đi đặc thù, tập trung toàn bộ sức mạnh để biến lĩnh vực 

hoặc ngành hàng của mình trở nên cạnh tranh hơn so với đối thủ cùng ngành. Có 

thể xem sự thành công của Thế Giới Di Động  là một bài học điển hình. Doanh 

nghiệp này đã chọn lựa sản phẩm điện thoại di động là mặt hàng chiến lược và 

đã tập trung mọi nguồn lực vào phát triển ngành hàng này với một khái niệm 

hoàn toàn mới lúc đấy: xây dựng kênh bán lẻ hiện đại. Chiến lược này đã giúp 

biến một doanh nghiệp chỉ có vỏn vẹn 3 cửa hàng tại TPHCM vào năm 2004 trở 

thành một công ty chi phối thị trường điện thoại di động tại Việt Nam với giá trị  

doanh nghiệp lên đến 253 triệu USD vào năm 2014. 

Cạnh tranh và tồn tại tại bên cạnh các doanh nghiệp khổng lồ đến từ các 

nền kinh tế hùng mạnh không lúc nào là dễ dàng. Sự thành công chỉ đến khi các 

doanh nghiệp biết chọn ra cho mình một con đường phù hợp và biết tận dụng 

hiệu quả tất cả các nguồn lực để từ đó tạo ra sức cạnh tranh mới cho bản thân 

danh nghiệp mình. 
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LỢI THẾ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM –  

THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI: THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

ThS. Tiêu Vân Trang 

 

Đặt vấn đề 

Với sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người, tốc độ đô thị hóa nhanh 

chóng cùng với sự gia tăng mức sống, Việt Nam được xem là một trong những 

nền kinh tế mới nổi sôi động nhất ở Đông Nam Á. Cùng với lợi thế người tiêu 

dùng tương đối trẻ, trong đó 70% dân số trong độ tuổi từ 15-64 tuổi, đây được 

xem là sức hút của thị trường bán lẻ ở Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

Bên cạnh những tiềm năng đó, thị trường bán lẻ ở Việt Nam còn được chú 

trọng bởi khả năng phục hồi của nó mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái 

kinh tế trong thời gian qua cũng như những ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính 

toàn cầu và khủng hoảng nợ công. Cụ thể năm 2014, thị trường bán lẻ ở Việt 

Nam tăng ở mức 10%, đánh bại các nền kinh tế khu vực như Malaysia (7%), 

Phiippines (7%), Singapore (3%) hay Thái Lan (1%).  

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào ngày 

26/11/2006 và chính thức trở thành thành viên của Tổ chức này vào ngày 

11/1/2007. Như vậy, theo lộ trình thì một khoảng thời gian nhất định được 

hưởng ân hạn và tối huệ quốc thì Việt Nam phải mở cửa hoàn toàn hay tháo bỏ 

những hạn chế nhất định đối với nhà đầu tư nước ngoài. Điều này càng giúp 

Việt Nam nổi lên như là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất trong 

khu vực và thế giới. Nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế đã gia nhập thị trường, cung 

cấp nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng trong nước.  

1. Dân số  

Với dân số khoảng 90 triệu dân được xem là động lực chính của thị 

trường bán lẻ ở Việt Nam, 70% dân số hiện đang trong độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi, 

và điều này được dự báo sẽ tiếp tục tăng 2017 (xem hình 1,2). Điều này sẽ thúc 

đẩy nhu cầu đối với sự lựa chọn hơn trong các sản phẩm, nhãn hiệu, và các loại 

sản phẩm. 
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Hình 1. Dân số và tốc độ tăng dân số của Việt Nam 

 từ năm 2008-2014 và dự đoán đến năm 2017F                                        

 

Hình 2. Dân số theo độ tuổi của Việt Nam 

từ năm 2008 – 2017F 

Nguồn: Economist Intelligence Unit 

2. Đô thị hóa 

Trong năm 2013, 32% dân số Việt Nam đã tập trung tại các thành phố. 

Trong điều kiện tuyệt đối, điều này đại diện cho một mức tăng khoảng 5 triệu 

hay 21% kể từ năm 2008 (xem hình 3). Theo dự thảo chương trình phát triển đô 

thị quốc gia do Bộ Xây dựng đề xuất, Việt Nam dự kiến sẽ đạt được một tỷ lệ đô 

thị hóa 38% với 870 đô thị vào năm 2015 và dự kiến sẽ tăng lên 45% với gần 

940 khu vực đô thị vào năm 2020.  

Đây được xem là động lực với các nhà kinh doanh thương mại hiện đại vì 

họ muốn tập trung vào các đô thị, thành phố lớn như các khu vực thuộc trung 

tâm và xung quanh thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, điều này giúp họ triển 

khai các mô hình bán lẻ hiện đại cho người dân thành thị dễ dàng hơn cho nông 

thôn. Đây được xem là cơ hội giúp họ khai thác thị trường bán lẻ tại Việt Nam. 

 
Hình 3. Dân cư đô thị và nông thôn của Việt Nam từ năm 2008-2013 

Nguồn: Tổng cục Thống kê  
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3. Du lịch 

Hội nhập toàn cầu và khu vực đã không chỉ cho phép Việt Nam đạt được 

thành công kinh tế, mà còn thu hút một lượng lớn khách du lịch quốc tế. Khách 

du lịch đến Việt Nam đã tăng gấp đôi từ năm 2005 đến năm 2013, đạt hơn 7,5 

triệu khách du lịch trong 2013 (xem hình 4). 

Là một phần trong kế hoạch của mình để thúc đẩy phát triển kinh tế, 

Chính phủ cũng đưa ngành du lịch là một trong những ngành cần quan tâm đặc 

biệt nhằm giúp tăng trưởng cho thị trường bán lẻ, như sự gia tăng về số lượng 

khách du lịch sẽ cung cấp một tăng cho ngành bán lẻ địa phương và điều kiện 

thuận lợi cho sự xâm nhập của các tập đoàn bán lẻ quốc tế, đặc biệt là ở các 

thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

 
Hình 4. Số lượng khách du lịch quốc tế từ năm 2005 đến 2013 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

4. Thu nhập và sức mua 

Thu nhập ở Việt Nam đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua, và dự kiến sẽ 

tiếp tục tăng trưởng nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Số liệu cụ thể cho 

thấy, Việt Nam đã phát triển thành một quốc gia thu nhập trung bình với tổng 

thu nhập cá nhân là 127 tỷ USD và tổng chi tiêu tiêu dùng 111 tỷ USD vào năm 

2013 (xem hình 5). Tăng thu nhập này có thể sẽ dẫn đến một sự gia tăng tiếp 

theo sức mua và tăng trưởng trong chi tiêu bán lẻ người tiêu dùng. 
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Hình 5. Tổng thu nhập cá nhân và tổng chi tiêu hộ gia đình ở Việt Nam từ 

năm 2008 – 2017F 

Nguồn: Economist Intelligence Unit 

5. Chính sách pháp luật 

Mặc dù Chính phủ tiếp tục thực hiện quyền kiểm soát bán lẻ, ngành đã 

được tự do hóa theo các điều kiện là thành viên của Việt Nam khi gia nhập WTO 

và các hiệp định thương mại khác. Tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi nhất định trong 

các quy định và / hoặc chính sách của Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực bán 

lẻ với sẽ mang lại cả cơ hội và thách thức đối với các nhà bán lẻ. 

Thành viên WTO 

Về mức độ mở cửa, lộ trình mở cửa áp dụng cho các nhà bán lẻ nước 

ngoài so với nhiều phân ngành khác là khá ngắn. Cụ thể, Việt Nam cam kết cho 

phép các nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện hoạt động phân phối tại Việt 

Nam sau thời điểm Việt Nam gia nhập WTO ngày 11-1-2007 dưới hình thức bắt 

buộc là liên doanh với đối tác Việt Nam (phần vốn nước ngoài trong liên doanh 

bị giới hạn không quá 49%); từ ngày 1-1-2008 được phép hoạt động dưới hình 

thức liên doanh nhưng không bị hạn chế về tỷ lệ vốn nước ngoài trong liên 

doanh; và được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong lĩnh 

vực bán lẻ kể từ sau ngày 1-1-2009 mặc dầu theo cam kết là đến 11/1/2015. Như 

vậy, chỉ chưa đầy ba năm sau thời điểm gia nhập WTO, Việt Nam đã mở cửa 

hoàn toàn thị trường bán lẻ, đây là cơ hội hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước 

ngoài khi thâm nhập vào thị trường bán lẻ của Việt Nam. 

Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình (TPP) 

Việt Nam hiện đang trải qua đàm phán để tham gia vào quan hệ đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm thiết lập một khu vực thương mại tự do 

chung cho các nước đối tác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đàm phán 

TPP hiện đang là một trong những đàm phán thương mại quan trọng nhất của 

Việt Nam, bao gồm không chỉ các vấn đề về mở cửa thị trường hàng hóa và dịch 
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vụ mà còn cả những vấn đề phi thương.Việt Nam đã tham gia, cạnh tranh giữa 

các nhà bán lẻ trong nước và nước ngoài, điều này giúp các doanh nghiệp kinh 

doanh một cách bình đẳng hơn tại nước sở tại.  

Hiệp định thương mại tự do (FTA) 

Khi tham gia thì các FTA sẽ giúp Nhà nước Việt Nam nỗ lực cải cách 

trong như tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách DN Nhà nước, cải 

thiện môi trường kinh doanh, Hiệp định này là điển hình của hiệp định thương 

mại tự do hoàn toàn mới vì bên cạnh các vấn đề truyền thống như thương mại, 

hàng hóa, thương mại-dịch vụ hay đầu tư thì Hiệp định còn bàn đến những vấn 

đề phi truyền thống khác như: sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn lao động, tiêu chuẩn môi 

trường có liên quan thế nào đến thương mại. Hiệp định cũng đề cập đến chính 

sách cạnh tranh của DN Nhà nước, thương mại điện tử. Đây đều là những lĩnh 

vực mới, được cho rằng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình môi 

trường kinh doanh là điều mà các nhà đâu tư nước ngoài quan tâm.  

Theo số liệu của Bộ Công thương, tính đến 31/12/2014, Việt Nam đã ký 

và tham gia 8 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có 6 hiệp định manh tính 

khu vực gồm các Hiệp định: ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Hàn Quốc, 

ASEAN-Nhật Bản, ASEAN-Ấn Độ, ASEAN-Australia-New Zealand. Hai hiệp 

định còn lại là 2 hiệp định song phương với Nhật Bản và Chile. 

Các Hiệp định tập trung chủ yếu ở Đông Á và có 6 hiệp định ASEAN với 

đối tác bên ngoài. 

Còn các đối tác lớn như EU, Hoa Kỳ, Nga chưa có quan hệ thương mại tự 

do. Vì thế ta đang đàm phán 7 Hiệp định thương mại tự do nữa gồm: Hiệp định 

Thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định với Liên minh châu 

Âu, Hiệp định với Liên minh hải quan, Hiệp định thương mại tự do song phương 

với Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do với 4 nước Thụy Sỹ, Nauy, Iceland 

và Liechtenstein. 

Bên cạnh đó ta cũng phối hợp đàm phán với ASEAN 2 hiệp định gồm: 

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) hay còn gọi là Hiệp định 

ASEAN+6 và Hiệp định giữa ASEAN và Hồng Kông. 

Trong đó, có 2 Hiệp định cơ bản hoàn tất là Hiệp định thương mại tự do 

với Liên minh hải quan và Hàn Quốc đang tiến hành rà soát pháp lý để ký kết 

chính thức. Còn hiệp định với Liên minh châu Âu đã đạt một số kết quả khả 

quan, cụ thể hóa và kết thúc đàm phán trong thời gian tới. 

Tóm lại: 

Như vậy, từ các yếu tố dân số, mức độ đô thị hóa, du lịch, thu nhập và sức 

mua, chính sách pháp luật đã phần nào cho thấy Việt Nam đang là một trong 

những thị trường bán lẻ tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là cơ hội 

cho các nhà đầu tư nước ngoài khi thâm nhập vào Việt Nam nhằm khai thác tối 

đa những lợi thế mà thị trường hiện có. Đồng thời, việc mở cửa cho các nhà đầu 
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tư nước ngoài cũng góp phần phát triển kinh tế xã hội của chúng ta trong thời 

gian tới và người tiêu dùng được hưởng nhiều lợi ích nhưng không thể không đề 

cập đến những thách thức, khó khăn mà các doanh nghiệp trong nước đã, đang 

và sẽ gặp phải. 
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NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 

BÁN LẺ VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

ThS. GVC. Lê Văn Quý 

 

1. Thị trường bán lẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Theo cam kết gia nhập WTO, kể từ ngày 11/1/2015, Việt Nam mở cửa 

hoàn toàn đối với lĩnh vực bán lẻ, các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài sẽ được 

phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn tại Việt Nam, chưa kể 10.000 loại hàng 

hóa từ tổ chức AEC của các nước ASEAN sẽ được loại bỏ hoàn toàn thuế quan. 

Trong khi các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài khá thành công, chiếm thị phần 

lớn,thì sự tương ứng là thị trường bán lẻ trong nước phải đối diện với nhiều đối 

thủ cạnh trạnh tầm cở như: BJC (Thái Lan) sẽ xây dựng 100 cửa hàng và đạt 300 

cửa hàng trong tương lai, các doanh nghiệp khác đang tham gia như: TCI (phân 

phối độc quyền Red Bull, Nestle and Bear…) cũng đã triển khai 1.000 đại lý 

cung cấp hàng cho 5.000 cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam; LotteMart (Hàn Quốc) 

đang sở hữu 12 công ty hoạt động trong lĩnh vực bánh kẹo, thức ăn nhanh với 

hàng trăm cửa hàng, trung tâm thương mại; Công ty Aeon Credit Service (Nhật 

Bản) cung cấp dịch vụ bán hàng trả góp, trung tâm mua sắm…Một số dự án 

khác đang được triển khai như Tập đoàn WCT-Malaysia có dự án “đại siêu thị” 

(Shopping mall) Platinum Plaza đầu tư với tổng vốn 600 triệu USD; E-Mart - 

Tập đoàn bán lẻ lớn của Hàn Quốc - cũng đã vào Việt Nam với vốn đầu tư ban 

đầu 80 triệu USD và có kế hoạch mở chuỗi 52 siêu thị đến năm 2020. Mới đây 

nhất, tập đoàn bán lẻ lớn thứ hai của Pháp là Auchan có ý định tham gia vào Việt 

Nam với kế hoạch đầu tư 500 triệu USD trong 10 năm…Cũng theo Bộ Công 

thương, tính đến cuối năm 2013 cả nước có khoảng 700 siêu thị, trong đó các tập 

đoàn nước ngoài chiếm 40% và 125 trung tâm thương mại, trong đó các tập đoàn 

nước ngoài chiếm 25%. Dù là “người đi sau” và phát triển mạnh trong mấy năm 

gần đây, song các tập đoàn nước ngoài đã chiếm tỷ lệ tương ứng là 40% và 25%. 

Như vậy vấn đề đặt ra là: doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam có còn cơ hội chiếm 

lĩnh thị trường bán lẻ trong nước sau năm 2015 không? Và những giải pháp nào 

góp phần cho bước phát triển vững chắc trong cuộc cạnh tranh này? 

2. Đánh giá bước đầu về doanh nghiệp trong nước tham gia thị 

trường bán lẻ 

Việt Nam đã dần mở cửa thị trường bán lẻ kể từ ngày 1/1/2009, theo 

thông tin nghiên cứu của tổ chức tư vấn AT-Kearney (Mỹ) công bố thì thị trường 

bán lẻ Việt Nam hấp dẫn, được xếp hạng thứ 3/30 nước đang trên thế giới. Điều 

đó có nghĩa thị trường bán lẻ Việt Nam đã và sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nước 

ngoài vào Việt Nam, cuộc đua cạnh tranh  tăng lên, sẽ phát triển theo xu thế hội 
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nhập toàn cầu hóa nền kinh tế. Cho đến nay, sau hơn 5 năm mở cửa thị trường 

ngành này đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực: số lượng trung tâm thương 

mại, siêu thị và các điểm bán lẻ xu hướng hiện đại tăng  nhanh chóng. Các kênh 

bán lẻ hiện đại chiếm khoảng 20% thị trường bán lẻ và dự kiến năm 2015 sẽ tăng 

25%. Các chuyên gia đánh giá, các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài hiện có phần 

cạnh tranh khiêm tốn trên thị trường bán lẻ Việt Nam trong khi doanh nghiệp 

trong nước có nhiều ưu thế về thị phần và nhiều doanh nghiệp đang mở rộng 

phát triển hàng loạt chuỗi hệ thống ngành hàng bán lẻ. 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt  đã nêu trên, những yêu 

cầu cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp bán lẻ trong 

nước chính là: 

Thứ nhất, vấn đề giải quyết -  phân bố mặt bằng bán lẻ đây là khó khăn 

lâu dài nếu không có hỗ trợ từ Nhà nước, trong thực tế để thuê được địa điểm 

kinh doanh là rất khó, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam mong muốn có những 

quy định, chính sách ưu đãi trong việc giao, cho thuê đất để phục vụ hoạt động 

bán lẻ. Trong lúc hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM, ở những công trình công 

cộng các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam phải sử dụng quỹ mặt bằng ở các tuyến 

Metro, điểm bán lẻ dưới lòng đất để phát triển hết sức khó khăn. Chỉ tính riêng 

chi phí mặt bằng kinh doanh đã chiếm từ 30-40% vốn đầu tư của doanh nghiệp. 

Trong khi, các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài có thế mạnh về vốn, tài chính, 

thương hiệu, mạng lưới phân phối, kỹ năng, con người...  

Thứ hai, khó khăn lớn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam là 

năng lực cạnh tranh yếu kém, đa phần hoạt động quy mô nhỏ, trình độ quản lý 

lạc hậu, phương thức kinh doanh chưa tiên tiến, cơ sở hạ tầng kinh doanh thiếu 

hiện đại, chiến lược kinh doanh không được quan tâm đúng mức. 

Thứ ba, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm trong 

đào tạo, tổ chức cung ứng…Đồng thời, tính liên kết giữa các doanh nghiệp: liên 

kết dọc giữa nhà sản xuất - nhà bán buôn - nhà bán lẻ; liên kết ngang giữa nhà 

bán buôn với nhà bán buôn, nhà bán lẻ với nhà bán lẻ; liên kết giữa nhà phân 

phối với các nhà cung ứng dịch vụ ngân hàng… vẫn còn yếu kém. 

Thứ tư, vai trò điều tiết của Chính phủ hầu như chưa phát huy trong 

việc định hướng cũng như giúp đỡ các doanh nghiệp trong nước. Điển hình việc 

cấp giấy phép hoạt động cho các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài hầu hết những 

siêu thị, trung tâm thương mại đều chọn được những vị trí đẹp nhất, gần trung 

tâm, nơi tập trung dân cư, giao thông thuận tiện, mặt bằng rộng.  

Thứ năm, doanh nghiệp trong nước cũng có những thay đổi để thích ứng 

với hội nhập thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, về mặt thông tin họ không nhận 

được xuyên suốt, tổng thể, thường xuyên. Trong khi ở các nước có những chính 
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sách giúp doanh nghiệp thích ứng với xu thế hội nhập. Và để doanh nghiệp Việt 

Nam có đủ năng lực cạnh tranh hay không thì vai trò của Chính phủ trong sự 

chuẩn bị cho họ về việc định vị toàn cầu là vô cùng  quan trọng.  

3. Những cơ sở phát triển thị trường bán lẻ 

Thứ nhất, thị trường Việt Nam khá lớn, với 90 triệu dân, cơ cấu dân số 

trẻ, khoảng 65% trong độ tuổi lao động, trên 55% dân số dưới 45 tuổi, hơn nửa 

dân số có độ tuổi dưới 30, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng. Dự báo 

dân số tương ứng năm 2020 là 95 triệu (70 triệu dân thành thị), người thành thị 

luôn dẫn đầu về tiêu dùng hàng Hi-tech. Và tính toán của các chuyên gia ngành 

hàng bán lẻ, trung bình cứ 100.000 dân thì cần có 1 đại siêu thị, 1 trung tâm 

thương mại; cứ 10.000 dân thì cần 1 siêu thị cỡ trung bình; còn 1.000 dân thì cần 

1-3 cửa hàng tiện lợi. So với tình hình thực tế phân bố dân cư ở Việt Nam thì 

mạng lưới bán lẻ vẫn còn thưa thớt. Đó cũng chính là khoảng trống để các doanh 

nghiệp bán lẻ Việt Nam mở rộng thị phần. Cùng với nhiều lợi thế khác về nguồn 

hàng, sự am hiểu văn hóa tiêu dùng…để doanh nghiệp bán lẻ trong nước có cơ 

hội phát triển. 

Nhận định về các doanh nghiệp bán lẻ trong nước thì chỉ có một số đơn vị 

có phương thức kinh doanh và phân phối tương đối chuyên nghiệp như: Tổng 

công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) với hơn 40 doanh nghiệp trực thuộc, Tổng 

công ty thương mại Hà Nội, chuỗi siêu thị Citimax, Fivimart, hệ thống Maxi 

Mart, CoopMart...Thực tế cho thấy các đơn vị bán lẻ trong nước còn chưa nhiều, 

lại thiếu tính chuyên nghiệp và vốn ít; hệ thống hậu cần như kho bãi, xe chuyên 

dùng, nguồn hàng rời rạc, thiếu đồng bộ, chưa đạt chuẩn; hạ tầng giao thông 

kém... Hầu hết các nhà phân phối bán lẻ ở quy mô nhỏ, yếu về năng lực, hạn chế 

về mặt hàng phục vụ, nguồn nhân lực chưa được đào tạo cơ bản...Vì thế, việc mở 

cửa thị trường bán lẻ theo cam kết cho các doanh nghiệp nước ngoài với trình độ 

văn minh thương mại cao là một thách thức lớn để tồn tại, phát triển doanh 

nghiệp bán lẻ trong nước. 

Thứ hai, hiện có nhiều doanh nghiệp trong nước có nhu cầu đẩy mạnh 

phát triển thị phần khu vực nông thôn. Hoạt động kinh doanh ở thành thị vốn 

luôn là chiến lược phát triển chính của các doanh nghiệp, tuy nhiên trong bối 

cảnh các nhà bán lẻ trong nước gặp nhiều cạnh tranh cũng như dần bão hòa ở thị 

trường này thì việc đầu tư phát triển tại nông thôn sẽ là phương án thích hợp. 

Hiện, các doanh nghiệp kể trên đang mở rộng hệ thống kênh phân phối về nông 

thôn, với mạng lưới hàng chục siêu thị, hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc. Theo 

kết quả khảo sát về thị trường khu vực nông thôn Việt Nam của Kantar 

Worldpanel (một công ty đa quốc gia chuyên tư vấn-nghiên cứu thị trường hàng 

đầu thế giới) công bố hồi tháng 11/2014 cho thấy: nông thôn hiện chiếm 68% 

dân số và đóng góp 60% tổng thu nhập quốc nội, với trình độ dân trí ngày càng 
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được nâng cao. Về dài hạn, thu nhập và mức sống nông thôn đang tiếp tục được 

nâng lên. Nhờ đó, các trang thiết bị cơ bản cũng đã có mặt ở phần lớn các hộ gia 

đình. Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cũng nhận định đây là thị 

trường tiềm năng rộng lớn, song để cạnh tranh đối với các doanh nghiệp nước 

ngoài, không chỉ cần mở rộng thị trường kinh doanh là đủ, các nhà bán lẻ trong 

nước cần phải đảm bảo trước hết về mặt chất lượng, giành được lòng tin của 

người tiêu dùng. 

Thứ ba, nếu cứ giữ quan điểm sản xuất hàng hóa để tiêu thụ nội địa thì 

khó cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài do mẫu mã, thông tin sản phẩm không 

thu hút người tiêu dùng. Theo thế giới xu hướng về thị trường bán lẻ có 4 yếu tố 

tác động và Việt Nam cũng không nằm ngoài vấn đề này. Trong đó, yếu tố kinh 

tế toàn cầu về mua sắm, có nghĩa các nhà bán lẻ nước ngoài đầu tư sẽ đem đến 

những công nghệ mới trong thị trường bán lẻ, các hàng hóa này đã đạt chuẩn ở 

thị trường mặc định rồi. Do vậy, người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn, sử dụng 

được nhiều hàng hóa tốt. Ngoài ra, việc gia nhập của nhà đầu tư nước ngoài vào 

thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ tạo sự kích thích nhà sản xuất trong nước thay đổi 

phương thức sản xuất, phân phối, dịch vụ... để cạnh tranh, phát triển với sự tham 

gia của nhiều đối thủ có mặt. 

Thứ tư, Bên cạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chất 

lượng cao,  an toàn, cũng sẽ tương ứng mức thu nhập tăng hơn và sự phát triển 

của các lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ... sẽ vẫn tiếp tục gia tăng, phát triển … thì 

nền kinh tế với hơn 90 triệu người cho thấy triển vọng đối với ngành bán lẻ tại 

Việt Nam sẽ đầy tiềm năng, cơ hội nhưng cũng chứa đựng không ít khó khăn, 

thử thách. 

4. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp bán lẻ trong nước trong xu thế hội nhập quốc tế. 

Từ những nội dung đề cập trên, để doanh nghiệp bán lẻ trong nước có thể 

nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường hội nhập quốc tế, nên tập 

trung vào một số giải pháp cần thiết sau: 

Một là, cần có những chính sách và quy định chặt chẽ hơn, không trái với 

các cam kết gia nhập WTO, FTA… và hỗ trợ cho doanh nghiệp, như: đào tạo 

nguồn nhân lực, nghiên cứu thị trường, xu hướng mua sắm hàng hóa của người 

tiêu dùng… 

Hai là, đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt ở khu vực nông thôn thông qua các 

hội chợ, chương trình bán hàng lưu động. 

Ba là, cần có các chương trình liên kết thương mại, xúc tiến thương mại 

giữa các tỉnh trong cả nước về nguồn hàng. 
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Bốn là, các doanh nghiệp bán lẻ trong nước phải tính đến mô hình liên 

kết giữa người sản xuất và bán hàng. Kinh nghiệm ở các nước phát triển, các 

doanh nghiệp phân phối đều đi theo hướng này. Tuy nhiên, để có thể liên kết 

được, doanh nghiệp nên đưa ra các hàng hoá cạnh tranh (phải có nguồn vốn giá 

rẻ do Chính phủ quy định). 

Năm  là, phần lớn các cơ sở sản xuất và nuôi trồng của nông dân có quy 

mô nhỏ, tự phát, manh mún, quy trình sản xuất thiếu tuân thủ các quy định về vệ 

sinh an toàn thực phẩm, vì vậy, rất cần cơ quan nhà nước hỗ trợ về kỹ thuật, quy 

trình công nghệ, chính sách ưu đãi… 

Tóm lại: 

Sau hơn 7 năm trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại 

Thế giới (WTO), Việt Nam đã thực biện cam kết mở cửa thị trường và đang là 

một trong những thị trường bán lẻ cạnh tranh sôi động, hấp dẫn, thu hút sự quan 

tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, doanh nghiệp trong nước 

cần có chiến lược kinh doanh hợp lý, đào tạo nhân lực, đẩy mạnh liên kết giữa 

nhà sản xuất – phân phối – bán lẻ để tạo nên những lợi thế của mình…đồng thời 

cần có những cơ chế, chính sách của nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp bán lẻ trong nước cạnh tranh, mở rộng, gia tăng thị phần hướng 

đến mục đích phát triển lợi ích lâu dài, bền vững, thể hiện Việt nam là thành viên 

có vai trò tích cực trong tiến trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam làm gì để đứng vững trong cuộc cạnh 

tranh khốc liệt – TS. Liên Hà – Đại học Ngoại thương. 

2. Tổng cục Thống kê (năm 2013, 2014): Số liệu thống kê về thương mại 

trong nước. 

3. Nguồn Internet. 

  
 



42 

 

KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC VỀ PHÁT TRIỂN  

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG Ở NÔNG THÔN  

                                                                                ThS. Đào Duy Tùng  

                                                                        Trường ĐH Nam Cần Thơ 

 

Tóm tắt: 

Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn là cần thiết để đáp 

ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của dân cư nông thôn Việt Nam. Trung Quốc khá 

thành công trong lĩnh vực này, đã để lại một số kinh nghiệm cho Việt Nam như: 

phát triển đồng bộ hệ thống thị trường ở khu vực nông thôn, tăng cường đầu tư cho 

khu vực nông thôn, tổ chức tốt kênh tiêu thụ, tăng cường mối quan hệ giữa thị 

trường nông thôn và thị trường đô thị, phát triển hoạt động bán lẻ ở khu vực nông 

thôn thông qua chính sách kích cầu trực tiếp cho người tiêu dùng nông thôn, qui 

hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại hài hòa cả ở khu vực thành thị và nông 

thôn. 

Lời mở đầu: 

Sự gia tăng nhu cầu mua của dân cư trên địa bàn nông thôn đã và đang mang 

lại cơ hội phát triển thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, 

nhất là về phương diện tổ chức thị trường, cung ứng hàng hóa, nên thị trường bán 

lẻ ở nông thôn hiện nay vẫn phát triển chậm và thiếu bền vững. Nhân hội thảo 

khoa học về thị trường bán lẻ do khoa quản trị kinh doanh tổ chức, chúng tôi, xin 

viết bài và gởi về hội thảo với chủ đề “kinh nghiệm Phát triển thị trường bán lẻ 

hàng hóa tiêu dùng ở nông thôn Trung Quốc”. Mục tiêu của bài viết là góp phần 

làm cho bài viết hội thảo phong phú. Phương pháp sử dụng để hoàn thành bài 

viết là thông kê mô tả và kế thừa có chọn lọc các bài viết của các tác giả đã đăng 

trên các phương tiện thông tin. 

1. Giới thiệu khái quát 

Trên lãnh thổ Trung Quốc, tại miền Tây Trung Quốc, nông thôn vẫn 

chiếm tỷ trọng lớn, trình độ đô thị hóa thấp. Đồng thời, ở miền Tây, thị trường 

thành thị tương đối phát triển, trong khi thị trường nông thôn còn lạc hậu... Đại 

hội ĐCS Trung Quốc lần thứ XIV và XV đã đi sâu nói rõ cương lĩnh, mục tiêu 

tổng thể tiến trình thực hiện thị trường hóa khu vực kém phát triển. Trung Quốc 

đã xem phát triển thị trường nông thôn khu vực miền Tây là trọng tâm trong kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm bớt chênh lệch về trình độ phát triển 

giữa ba miền, thực hiện kinh tế miền Đông, miền Trung và miền Tây cùng phồn 

vinh.  

Về lý luận, Trung Quốc đã xác định: một là các nhà sản xuất, kinh doanh 
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và người tiêu dùng phải là chủ thể vận hành thị trường, tự chủ kinh doanh, tự 

chịu lỗ lãi, tự tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường; hai là Nhà nước phát triển hệ 

thống thị trường hoàn chỉnh, thống nhất, có mối liên hệ tương hỗ thị trường, hạn 

chế lẫn nhau và xây dựng hệ thống điều tiết, khống chế thị trường. Hệ thống thị 

trường là một thể thống nhất hữu cơ các loại thị trường liên quan qua lại với 

nhau, bao gồm thị trường yếu tố sản xuất như thị trường vốn, thị trường lao 

động, thị trường kỹ thuật, thị trường thông tin, thị trường nhà đất và các tổ chức 

trung gian thị trường… Trong đó, thị trường hàng hóa được xem là thị trường cơ 

sở và cần tập trung phát triển trước. Hệ thống điều tiết thị trường, chủ yếu là 

chính phủ thông qua các biện pháp kinh tế, pháp luật và hành chính cần thiết, 

thiết lập các quy tắc vận hành kinh tế thị trường, quy phạm vận hành các loại thị 

trường, hạn chế các hành vi của chủ thể thị trường, bảo đảm thị trường vận hành 

có trật tự. 

Trung Quốc đã lấy việc cải cách mở cửa, thúc đẩy tiến trình thị trường 

hóa nông thôn làm trọng tâm, đặc biệt tập trung vào 2 phương diện: thương 

phẩm hóa sản phẩm nông sản phụ; đô thị hóa hương trấn nông thôn.  

Về phương diện thương phẩm hóa sản phẩm, Trung Quốc đã thực thi: 

chính sách khoán hộ; chính sách lấy thị trường làm định hướng; tăng điều chỉnh 

kết cấu ngành nghề nông thôn; khích lệ phát triển thị trường các yếu tố sản xuất; 

phá vỡ cục thế mô hình kinh tế tập thể đơn nhất và chủ yếu là trồng trọt, chuyển 

sang mô hình kết hợp nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và nông sản phụ, 

nông dân có thể vừa là nông dân vừa là công nhân vừa là thương nhân. Nông 

dân tổ chức mang nông sản phụ tự sản tự tiêu của mình vào tiêu thụ ở thành 

phố như thịt, trứng, sữa, gia cầm, rau… được hưởng các chính sách ưu đãi do 

chính quyền địa phương quy định; xây dựng kiện toàn thị trường bán buôn bán 

lẻ toàn nông thôn, "xây tổ đón chim phượng". Kết quả là sức mua của cư dân 

nông thôn tăng mạnh, mong muốn mua sắm có xu thế tăng cao, mức tiêu dùng 

của nông thôn tuy vẫn thấp hơn cư dân thành thị nhưng đã có điểm nóng tiêu 

dùng. Thực tế cho thấy, thu nhập của nông dân tăng một điểm bách phân, mức 

bán lẻ hàng tiêu dùng cho nông dân tăng 1,18 điểm.  

Về phương diện đô thị hóa hương trấn nông thôn, Trung Quốc chủ 

trương: phát triển doanh nghiệp hương trấn, "lấy công bổ nông" (công nghiệp bổ 

sung nông nghiệp); cho phép nhân khẩu nông thôn lưu động, xây dựng hệ thống 

lưu động nhân khẩu nông thôn, "ly nông không ly hương"; phát triển doanh 

nghiệp hương trấn kết hợp với xây dựng đô thị nhỏ, phát triển các loại thị trường 

nông thôn lấy đô thị nhỏ làm trung tâm, thực thi quản lý giá bằng điều tiết thị 

trường;.. Trung Quốc đã phát triển thị trường bán buôn trên cơ sở kết nối một 

loạt thành phố - làng xã, "dẫn thương nhập thị", để giải quyết vấn đề nông dân 

"mua khó", "bán khó"; cải cách "thể chế cung tiêu" nông thôn, thúc đẩy nhất thể 

hóa "nông công thương" và "sản xuất cung tiêu dịch vụ"; cải cách thể chế HTX 
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cung tiêu, thiết lập liên hợp nông công thương, thực thi sản xuất, cung cấp, tiêu 

thụ, phục vụ thành một chuỗi.  

Trung Quốc đã thực hiện cải cách, thực sự tách rời hành chính và kinh 

doanh theo đúng nghĩa của nó, bãi bỏ cách làm đưa tay "thâu tóm" của ban 

ngành chức năng chính phủ, tinh binh giản chính, trọng điểm đột phá cải cách 

chế độ sử dụng nhân tài. Đồng thời, Trung Quốc tiến hành mở rộng đầu tư, 

cải cách chế độ bản quyền, thực hiện chế độ cổ phần, xây dựng chế độ doanh 

nghiệp hiện đại; giảm nhẹ gánh nặng doanh nghiệp, bãi bỏ những chi phí 

không cần thiết, bồi dưỡng doanh nghiệp trở thành chủ thể thị trường, thực thi 

"chính sách mở cửa, thị trường mở cửa, nhân tài mở cửa và lưu thông mở 

cửa". 

2.  Kinh nghiệm phát triển hoạt động bán lẻ ở nông thôn Trung Quốc 

Hiện vẫn có khoảng hai phần ba trong tổng số 1,3 tỷ dân Trung Quốc 

sống tại nông thôn. Vì vậy, nông thôn Trung Quốc là một thị trường lớn. Chính 

phủ Trung Quốc hiểu rằng các khu vực nông thôn sẽ là chìa khóa để họ vượt qua 

những thời khắc khó khăn trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế. 

Bắt đầu từ năm 2005 đến hết năm 2008, bằng việc thực hiện chính sách 

kích cầu tiêu dùng ở nông thôn, khoảng 250.000 cửa hàng, đại lý bán lẻ các sản 

phẩm công nghệ đã được mở và ‘‘phủ sóng’’ tới gần 50% diện tích nông thôn 

Trung Quốc. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ nông dân ‘‘tiếp cận với sản phẩm 

công nghệ cao’’ đã được chính phủ nước này bắt đầu thực hiện từ giữa năm 

2008. Theo đó, người nông dân Trung Quốc sẽ được trợ giá 13% khi mua các 

mặt hàng công nghệ cao như máy tính, điện thoại di động, TV,… Mức hỗ trợ 

13% này được phân chia theo tỷ lệ 80-20 tức chính phủ sẽ chịu 80% và 20% còn 

lại chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm đóng góp thêm. Mỗi hộ nông dân 

được quyền mua tối đa 2 sản phẩm trong mỗi chủng loại và mang hóa đơn mua 

hàng đến các cơ quan tài chính của địa phương để lấy lại 13% số tiền đã bỏ ra 

trong thời hạn 15 ngày làm việc. Tất nhiên, đó phải là những sản phẩm do Trung 

Quốc sản xuất trong nước. 

Gần đây chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố sẽ mở rộng các biện pháp 

kích cầu tiêu dùng tại các thành phố nhỏ và khu vực nông thôn. Vì vậy, các hãng 

bán lẻ đã mở rộng đầu tư mạnh mẽ vào thị trường này. Hãng Suning với chuỗi 

cửa hàng điện tử lớn nhất nước, dự định sẽ mở thêm 520 cửa hàng mới, bổ sung 

thêm vào số 941 cửa hàng hiện tại trên khắp Trung Quốc. Hãng đối thủ GOME, 

với hơn 700 cửa hàng trên toàn quốc, cũng chuyển hướng tới vùng nông thôn, và 

lên kế hoạch hợp tác với các hãng bán lẻ nhỏ hơn để tăng số lượng các loại mặt 

hàng. Các hãng bán lẻ nước ngoài (Wall Mart, Best Buy và tập đoàn Pháp 

Carrefour) cũng đã để ý tới các thị trường khác ngoài các thành phố lớn, thậm 

chí là vùng nông thôn. 
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3. Kinh nghiệm về mở cửa thị trường bán lẻ 

Quy mô thị trường bán lẻ của Trung Quốc, dự báo đến năm 2020 sẽ vào 

khoảng 2,4 ngàn tỉ USD. Sau khi mở cửa thị trường bán lẻ, có khoảng 40 tập 

đoàn phân phối lớn của nước ngoài tràn vào khai thác thị trường nước này, hơn 

60% doanh thu rơi vào tay họ, đặt các tập đoàn bán lẻ của Trung Quốc lâm vào 

tình thế phá sản. Do đó, Chính phủ Trung Quốc đã ngay lập tức, ban hành Pháp 

lệnh bán lẻ, tạo thuận lợi cho các tập đoàn trong nước giành lại thị phần. Đồng 

thời, Trung Quốc cũng xây dựng kế hoạch 5 năm cho phát triển siêu thị ở các 

khu vực thành phố nhỏ hoặc vùng nông thôn.  

Bên cạnh việc thu hút FDI, Trung Quốc cũng dành nhiều ưu đãi về tín 

dụng, thông tin, đào tạo, trợ giúp kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong nước 

nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI và phát triển cơ sở 

bán lẻ tại các khu vực nông thôn. Chính phủ Trung Quốc cũng khuyến khích 

hoạt động mua lại, sát nhập, các doanh nghiệp nhỏ; khuyến khích các doanh 

nghiệp vận hành theo mô hình chuỗi siêu thị nhằm tăng cường hiệu quả kinh 

doanh. Ngoài ra, Chính phủ cũng áp dụng các chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy 

sự phát triển các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại cả ở khu vực thành thị và 

nông thôn trên cơ sở hoạch định qui hoạch, kế hoạch phát triển cụ thể. Các ban 

ngành có liên quan của nhà nước xây dựng qui hoạch phát triển hệ thống phân 

phối hàng hoá thống nhất trên toàn Trung quốc, trong đó chú trọng đến hai 

hướng cơ bản: Một là, cải tạo và hiện đại hoá các khu phố buôn bán, các loại 

hình truyền thống; Hai là, qui hoạch phát triển mới các loại hình hiện đại, nhất là 

các siêu thị và đại siêu thị. 

4. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Một là, phát triển đồng bộ hệ thống thị trường ở khu vực nông thôn, trong 

đó lấy phát triển thị trường hàng hóa là trọng tâm, làm cơ sở để phát triển các thị 

trường khác. 

Đây là kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn đối với phát triển 

thị trường nông thôn nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong phát triển thị 

trường ở khu vực nông thôn cần tập trung trước hết vào vấn đề thị trường hóa 

các sản phẩm và xây dựng các thị trấn là “điểm nóng” tiêu dùng ở khu vực nông 

thôn. 

Hai là, tăng cường đầu tư cho khu vực nông thôn. 

Đảng, Nhà nước đã thực hiện nhiều chủ trường, đường lối về phát triển 

nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển 

nông thôn đã được triển khai như: phát triển giao thông nông thôn; kiên cố hóa 

kênh mương nội đồng; chương trình tuyển chọn cán bộ trẻ về làm chủ tịch xã ở 

61 huyện nghèo; chương trình xây dựng nông thôn mới... Tuy nhiên, bên cạnh 

những kết quả đã đạt được, vẫn còn hạn chế và chưa tương xứng với yêu cầu 
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phát triển. Do đó, trong thời gian tới, Nhà nước cần đẩy mạnh đầu tư phát triển 

nhân lực và vật lực, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách, đổi mới tư duy và nhận thức 

của các cấp quản lý dân nhằm tạo ra động lực mới cho phát triển thị trường ở 

khu vực nông thôn. 

Ba là, tổ chức tốt kênh tiêu thụ, tăng cường mối quan hệ giữa thị trường 

nông thôn và thị trường đô thị.  

Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, trong thời gian tới, Nhà nước cần xây 

dựng kênh phân phối kết nối một loạt thành phố - làng xã. Đồng thời, đẩy mạnh 

cải cách thể chế HTX, thiết lập liên hợp nông công thương, thực thi sản xuất, 

cung cấp, tiêu thụ, phục vụ theo chuỗi.  

Bốn là, phát triển hoạt động bán lẻ ở khu vực nông thôn thông qua chính 

sách kích cầu trực tiếp cho người tiêu dùng nông thôn. 

Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, chính sách kích cầu của chính phủ 

được thực hiện trực tiếp đến người dân nông thôn theo hình thức hỗ trợ 13% 

mức giá bán cho người mua và được thanh toán lại sau khi trình phiếu mua hàng 

với cơ quan tài chính địa phương. Chính sách kích cầu của Trung Quốc không 

chỉ đảm bảo cho người dân nông thôn được hưởng lợi trực tiếp, mà còn kích 

thích mạnh mẽ các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số bán 

hàng và mạng lưới bán hàng ở khu vực nông thôn. 

Năm là, xây dựng qui hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại hài hòa 

cả ở khu vực thành thị và nông thôn 

Lời kết: Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, qui  hoạch thường phải 

chú trọng đến: môi trường; đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa các loại hình bán 

lẻ hiện đại và truyền thống, giữa các loại qui mô của loại hình siêu thị; đảm bảo 

quyền lợi của người mua; đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các vùng, các địa 

phương, giữa các vùng nội thị và vùng ngoại thành; bảo tồn sự phát triển kinh tế 

nông thôn... 
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MÔ HÌNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 

TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM 

ThS. Trần Thế Nam 

 

Tóm tắt: 

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã gia tăng thu nhập của người 

dân cũng như tạo ra tầng lớp trung lưu tại Việt Nam. Là một đất nước được dự 

báo có tốt độ đô thị hóa thuộc hàng nhanh nhất trên thế giới, Việt Nam là một 

thị trường đầy tiềm năng cho mô hình cửa hàng tiện lợi phát triển. Trong 

khoảng hơn 5 năm trở lại đây, đã có sự xuất hiện của nhiều mô hình cửa hàng 

tiện lợi tại Việt Nam như B’mart, Shop&Go, Cirle K, ….Trong bài viết, tác giả 

đi vào giới thiệu một số mô hình cửa hàng tiện lợi đang có mặt tại thị trường 

Việt Nam và qua đó phân tích cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp này 

trong việc kinh doanh tại Việt Nam. 

1. Giới thiệu về mô hình cửa hàng tiện lợi 

Khái niệm 

Theo Oxford Advanced’s Learner Dictionary thì cửa hàng tiện lợi là “một 

cửa hàng bán thực phẩm, báo chí, ….và thường được mở cửa 24 giờ một ngày. 

Một số đặc điểm chủ yếu của cửa hàng tiện lợi 

Về quy mô: có diện tích từ khoảng 60m2 đến 120m2, có quy mô lớn hơn 

một tiệm tạp hóa kiểu truyền thống nhưng nhỏ hơn một siêu thị 

Về mặt hàng: Cửa hàng tiện lợi thường bày bán những mặt hàng thiết yếu 

và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, hóa mỹ phẩm và 

các nhu yếu phẩm có giá trị nhỏ,… 

Về vị trí: Cửa hàng tiện lợi thường nằm ở những ngã tư, những nơi có 

đông người qua lại và ở Việt Nam, các cửa hàng này thường nằm gần các trường 

học.  

Về thời gian hoạt động: Cửa hàng tiện lợi thường mở tới khuya, hoặc hoạt 

động 24/24 giờ một ngày, thời gian mở cửa dài hơn hẳn so với các loại hình bán 

lẻ khác 

2. Một số mô hình cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam 

B’s mart 

Năm 2009, Family mart (Nhật Bản) bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam 

bằng việc mở cửa các cửa hàng tiện lợi. Đến tháng 5/2013, số lượng cửa hàng 

tiện lợi đạt 42 cửa hàng. Sau đó, Family mart đã được chuyển nhượng sang cho 

các nhà đầu tư Thái Lan và chuyển tên thành B’s mart. Cho đến nay, B’s mart đã 

có 75 cửa hàng tại Tp. Hồ Chí Minh. 
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Shop&Go 

Là chuỗi cửa hàng tiện lợi của các doanh nhân Singapore, hình thành năm 

2005, đến nay đã có 124 cửa hàng tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

Circle K 

Circle K có lịch sử lâu đời, hình thành từ 1951 tại Hoa Kỳ. Đến nay, 

Circle có hơn 20.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Bắt đầu kinh doanh tại Việt 

Nam từ tháng 12/2008, đến nay Circle K có hơn 70 cửa hàng tại Tp.Hồ Chí 

Minh. 

Coopfood 

Coopfood là chuỗi cửa hàng tiện lợi của tập đoàn Saigoncoop, chủ sở hữu 

chuỗi siêu thị Coopmart.Ra đời từ tháng 12/2008, hiện đã có hơn 60 cửa hàng tại 

Tp.Hồ Chí Minh. Nhờ sự giúp đỡ của Coopmart, Coopfood có ưu thế rất lớn 

trong việc cung cấp thực phẩm tươi sống hàng ngày cho người tiêu dùng, điều 

mà các chuỗi cửa hàng tiện lợi khác chưa làm được. 

3. Cơ hội đối với mô hình cửa hàng tiện lợi 

Quy mô dân số  

Theo thống kê cuối năm 2014, quy mô dân số Việt Nam đạt 90.5 triệu 

người, đứng thứ 13 trên thế giới. Dân số Việt Nam thuộc hàng dân số trẻ với tỷ 

lệ 66% dưới 40 tuổi. Lực lượng lao động chiếm 60% dân số. Đặc biệt, tỷ lệ 

người dưới 20 tuổi chiếm 33.3% dân số.Tất cả những thông tin trên là tín hiệu 

tích cực cho việc kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện lợi. 

Việc các cửa hàng tiện lợi được mở gần các trường học cho thấy các 

doanh nghiệp đón đầu, tập trung vào việc xây dựng thói quen mua sắm tại cửa 

hàng tiện lợi cho các khách hàng ở độ tuổi thiếu niên.Một điểm đáng lưu ý là 

hiện nay, số lượng trẻ em trong một gia đình ngày càng ít, thu nhập của các gia 

đình tăng lên, nên việc cha mẹ chiều theo ý thích của con trẻ. Đây chính là lý do 

các cửa hàng tiện lợi được xây dựng gần trường học để nắm bắt được khách 

hàng tiềm năng trong tương lai.  

Hiện nay, 33% dân số Việt Nam đang sống tại các đô thị. Theo WB, tỷ lệ 

đô thị hóa ở Việt Nam được đánh giá cao nhất Đông Nam Á. Thu nhập của 

người dân ở thành thị tăng trưởng nhanh hơn so với khu vực nông thôn, đây là 

tiền đề để các chuỗi cửa hàng tiện lợi ưu tiên xây dựng, phát triển việc kinh 

doanh tại các thành phố lớn như Tp.HCM và Hà Nội 

Sự thay đổi trong lối sống 

Đã có một sự thay đổi lớn về lối sống của người dân tại các thành phố, 

đặc biệt là tại Tp.HCM và Hà Nội. Ngày nay, tại các khu đô thị, người dân trở 

nên bận rộn hơn.Các cửa hàng tiện lợi với việc trưng bày khoa học, bắt mắt sẽ 

giúp người mua sắm tiệm kiệm được thời gian. 

Khi mua sắm, người dân ưa thích sự sạch sẽ, thoải mái, không nói 

thách.Đây chính là điểm mạnh của các cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh đó, sự thay 
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đổi trong thói quen ăn uống, việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh 

gia tăng qua các năm là cơ sở để các doanh nghiệp kỳ vọng vào sự thành công 

của cửa hàng tiện lợi. 

Một yếu tố khác đó là thời gian sinh hoạt, trái ngược với nông thôn, thời 

gian sinh hoạt của người dân thành phố có thể kéo dài đến 10 giờ đêm và hơn 

nữa. Đó cũng là lý do các cửa hàng tiện lợi có thể phục vụ 24/24 giờ. 

4. Thách thức đối với các mô hình cửa hàng tiện lợi 

Xu hướng thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra trên toàn cầu bắt đầu từ Hoa Kỳ năm 

2008 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và đến thu nhập của 

người dân thành thị Việt Nam nói riêng. Theo nhiều cuộc điều tra, khảo sát, 

người dân Việt Nam đã tiết kiệm hơn, thắt chặt chi tiêu để tiết kiệm nhiều hơn, 

phòng ngừa những lúc khó khăn. Đây chính là một bất lợi lớn đối với các chuỗi 

cửa hàng tiện lợi.Với chi phí vận hành cùng chi phí về nhân sự lớn, giá cả các 

mặt hàng tại các cửa hàng tiện lợi thường cao hơn so với các sạp bán hàng 

truyền thống. 

Sự thay đổi của các tiệm tạp hóa kiểu mô hình truyền thống. 

Hiện nay, các tiệm tạp hóa cũng đang dần chuyển đổi hình thức trưng bày 

như nâng cấp các trang thiết bị (máy tính tiền, kệ trưng bày) nhằm giảm khoảng 

cách với các cửa hàng tiện lợi. Do hầu hết các tiệm tạp hóa kiểu mô hình truyền 

thống được vận hành bởi các thành viên trong gia đình, với phương châm lấy 

công làm lời nên giá cả vẫn rẻ hơn từ 5% - 10% so với cửa hàng tiện lợi. 

Thói quen tiêu dùng của người dân Việt Nam cần có thời gian để thay 

đổi 

Người tiêu dùng trẻ tuổi sẽ làm quen rất nhanh với việc mua sắm tại các 

cửa hàng tiện lợi khi họ chịu ảnh hưởng từ sự toàn cầu hóa. Tuy nhiên, đối với 

những người tiêu dùng từ bậc trung niên trở đi, họ vẫn có thói quen mua sắm tại 

các tiệm tạp hóa khi mà giá cả và mối quan hệ giữa họ và người bán là những 

yếu tố quan trọng. Họ vẫn tiếp tục đi chợ khi họ tin rằng sẽ mua được thực phẩm 

tươi sống.Việc thay đổi thói quen của người tiêu dùng Việt Nam cần phải có thời 

gian. 

Tóm lại, tiềm năng phát triển của mô hình cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam 

là rất lớn khi thu nhập của người dân tại các thành thị gia tăng, khi đó chất lượng 

phục vụ sẽ là yếu tố hàng đầu để quyết định việc người tiêu dùng đến với cửa 

hàng tiện lợi 
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DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT-LÀM GÌ ĐỂ NẮM BẮT CƠ HỘI 

VÀ VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 

                                                                  ThS. Phạm Thị Ngọc Mai 

 

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang có nhiều chuyển biến hết sức tích cực 

khi mà Chính phủ đã gỡ bỏ nhiều rào cản thương mại, tạo dựng một môi trường 

kinh doanh thông thoáng. Trong bối cảnh đó,  thị trường bán lẻ Việt Nam chứng 

kiến sự gia nhập của hàng loạt các tập đoàn bán lẻ nước ngoài, cũng như sự cạnh 

tranh mở rộng mạng lưới của nhiều doanh nghiệp bán lẻ trong nước. Có thể nói, 

xu thế hội nhập của thị trường bán lẻ Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi 

cùng với không ít những khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp bán lẻ 

thuần Việt. Điều này đã đặt các doanh nghiệp bán lẻ nội trước một câu hỏi lớn: 

làm gì để tìm và khẳng định được một vị thế vững chắc trong thị trường bán lẻ 

thời hội nhập? 

1. Thị trường bán lẻ thời kỳ hội nhập 

Việt Nam với số dân hơn 90 triệu người, được đánh giá là một thị trường 

có tiềm năng phát triển lớn về sức mua với hơn 60% dân số đang ở độ tuổi lao 

động và có khả năng chi trả cao. Chính vì vậy, thị trường Việt Nam có sức hút 

mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư  bán lẻ trong và ngoài nước.  

 
Hình 1. Danh sách 10 thị trường dẫn đầu về thu hút nhà đầu tư trong lĩnh lực bán 

lẻ năm 2014 

(Nguồn: www.cbrevietnam.com) 

Thị trường bán lẻ Việt Nam chia thành hai kênh chính là kênh bán lẻ 

truyền thống như chợ, tiệm tạp hóa và kênh bán lẻ hiện đại với ba nhánh chính là 

đại siêu thị, siêu thị; siêu thị mini – cửa hàng tiện ích. Theo phân tích của các 

chuyên gia, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thì trung bình cứ 

100.000 dân thì cần có 1 đại siêu thị, 1 trung tâm thương mại; cứ 10.000 dân cần 

1 siêu thị cỡ trung bình; còn 1.000 dân cần 1-3 cửa hàng tiện ích. Nếu theo tính 

toán trên thì thị trường bán lẻ Việt Nam chỉ mới đáp ứng được khoảng 1/5 nhu 

cầu của người tiêu dùng, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. 

http://www.cbrevietnam.com/wp-content/uploads/2014/06/2_oyys.png
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Hình 2. Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng 

(Nguồn: Theo vietnamnet.vn/vn/kinh-te) 

Để phát triển thị trường bán lẻ, Việt Nam đang từng bước xóa bỏ các rào 

cản nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh công bằng cho 

các nhà đầu tư. Theo Cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, bắt đầu từ ngày 

11/1/2015, thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ giỡ bỏ khá nhiều những hạn chế đối 

với các nhà bán lẻ nước ngoài. Đây chính là cơ hội thuận lợi để các tập đoàn bán 

lẻ nước ngoài đổ vốn đầu tư vào Việt Nam. 

Bảng 1. Một số nhà bán lẻ nước ngoài tại Việt Nam 

TT Nhà bán lẻ nước ngoài Quốc gia 

1 Aeon Nhật Bản 

2 Central-Robinsons Department Store Thái Lan 

3 Wal-Mart Mỹ 

4 Auchan Pháp 

5 Big C Pháp 

6 Lotte Mart Hàn Quốc 

7 B’s Mart BJC-Thái Lan 

8 Lion Group-Parkson Malaysia 

9 Family Mart Nhật 

10 Circle K Mỹ 

(Nguồn: thống kê của tác giả) 

Trong khi các nhà bán lẻ nước ngoài đang gấp rút chuẩn bị những kế 

hoạch khuyếch trương tại thị trường Việt Nam thì các nhà bán lẻ trong nước 

cũng không ngừng triển khai các chiến lược cạnh tranh. Hiện tại Saigon Co-op là 

doanh nghiệp lớn nhất về bán lẻ tại Việt Nam với hệ thống Co-opMart có 82 siêu 
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thị và cửa hàng chuyên doanh. Công ty Hapro đứng thứ hai với hơn 70 siêu thị, 

cửa hàng bán lẻ. Các doanh nghiệp quy mô trung bình, nhỏ như Hapro, Satra, 

Nguyễn Kim, Citimart, Fivimart, Maximark, Trần Anh,… có trên dưới 30 điểm 

với quy mô mỗi điểm dưới 10.000 m2.  

Có thể nói, thị trường bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập đã trở nên sôi 

động với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vấn 

đề đặt ra là các doanh nghiệp nội cần nhận biết những cơ hội và thách thức để 

tìm ra hướng đi phù hợp cho mình. 

2. Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp bán lẻ Việt 

2.1. Cơ hội  

Đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam, có thể 

thấy, các doanh nghiệp nội có khá nhiều cơ hội thuận lợi để thâm nhập và mở 

rộng thị trường. 

- Với số dân cao, thu nhập đang dần được cải thiện nên chi  tiêu tiêu dùng 

ở Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh. 

- Thói quen chi tiêu của người Việt Nam đang dần thay đổi, chuyển từ 

thói quen mua sắm ở các kênh truyền thống sang quen dần với các cửa hàng bán 

lẻ hiện đại.  

- Nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ của người tiêu dùng ngày càng cao và 

đa dạng. 

Với lợi thế “sân nhà”, các doanh nghiệp Việt hoàn toàn có cơ hội nắm bắt 

được tâm lý người tiêu dùng, cơ hội sở hữu những điểm bán thuận lợi, cũng như 

được hưởng ưu đãi từ các chính sách của Nhà Nước trong quá trình hoạt động 

kinh doanh. 

- Những hiểu biết về khẩu vị cũng như nhu cầu địa phương, thói quen chi 

tiêu của khách hàng…chính là cơ hội tốt để các doanh nghiệp trong nước vượt 

xa đối thủ nước ngoài về khả năng đáp ứng nhanh và kịp thời nhu cầu của khách 

hàng. 

- Là doanh nghiệp nội, nên cơ hội sở hữu nhiều điểm bán thuận lợi rất 

cao. Đây chính là nền tảng cơ bản để các doanh nghiệp bán lẻ Việt củng cố được 

vị thế của mình.  

- Các doanh nghiệp Việt luôn nhận được sự ủng hộ, tin yêu của người tiêu 

dùng trong nước, bởi tinh thần yêu chuộng hàng Việt Nam chất lượng cao của 

người Việt. 

2.2. Thách thức 

Mặc dù có khá nhiều cơ hội thuận lợi, các doanh nghiệp bán lẻ nội địa 

cũng phải đương đầu với nhiều thách thức, khó khăn, đó là: 
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- Nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với những rủi ro về sự ổn định 

của đồng nội tệ và giá bất động sản cao. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp khi mà các nguồn lực còn khá hạn chế. 

- Các doanh nghiệp nội đang phải đương đầu với sự cạnh tranh quyết liệt 

với các hãng lớn đến từ nước ngoài. Các đại gia bán lẻ nước ngoài có mặt tại 

Việt Nam đều là những tên tuổi lớn, có hệ thống kho vận tốt, giàu kinh nghiệm 

trên thị trường bán lẻ thế giới, được đánh giá là vượt trội hơn các doanh nghiệp 

bán lẻ nội địa về mọi mặt, đồng thời lại có chiến lược chịu lỗ nhiều năm để xây 

dựng mạng lưới, đội ngũ, uy tín thương hiệu trước khi kiếm lời tại Việt Nam. 

- Nhu cầu của khách hàng ngày càng thay đổi với những đòi hỏi rất cao. 

Nếu như trước đây, người tiêu dùng chỉ cần mua hàng hóa giá rẻ, chất lượng tốt, 

thì giờ đây người tiêu dùng còn quan tâm đến nhiều tiện ích đi kèm như không 

gian mua sắm, thái độ phục vụ, chất lượng của các dịch vụ sau bán… 

- Tâm lý ưa chuộng hàng ngoại hình thành và lan tỏa rất nhanh trong đại 

bộ phận người tiêu dùng. 

3. Hướng đi cho doanh nghiệp bán lẻ Việt 

Trong bối cảnh trên, các doanh nghiệp Việt cần tìm cho mình một chiến 

lược kinh doanh hữu hiệu, ở đó các cơ hội sẽ được tận dụng triệt để nhằm vượt 

qua các trở ngại để khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bán lẻ. 

- Doanh nghiệp nội khẳng định mình bằng niềm tin yêu của người tiêu 

dùng: Tập trung nội lực, phát huy tối đa những lợi thế về quy mô, phân bố, cùng 

với sự ủng hộ và tin yêu của khách hàng; chinh phục khách hàng bằng những nỗ 

lực xây dựng thương hiệu bán lẻ thuần Việt. 

- Kế hoạch mở thêm những "ngôi nhà nhỏ": với xu hướng mới đang hình 

thành trong ngành bán lẻ, đó là sự kết hợp giữa siêu thị và cửa hàng tiện lợi, 

những điểm bán có quy mô nhỏ sẽ được ưu tiên lựa chọn nhiều hơn cho kế 

hoạch phát triển thị phần của các doanh nghiệp nội. Có thể thấy, đây là một kế 

hoạch không chỉ phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu tiêu dùng nhanh, mà còn 

giúp nhà bán lẻ tiết giảm được chi phí trong bối cảnh kinh tế khó khăn. 

- Liên doanh liên kết: kế hoạch mở rộng thị trường đặt ra yêu cầu gia tăng 

chi phí quản lý, nhân sự và quản lý hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Khi 

đó, các nhà bán lẻ nội với tiềm lực vốn, kinh nghiệm còn hạn chế, sẽ phải suy 

nghĩ đến phương án tìm kiếm đồng minh để thực hiện chiến lược mở điểm bán. 

Tuy nhiên, việc lựa chọn đối tác  cần dựa trên những đảm bảo cam kết phát triển 

lâu dài, mang lại cơ hội học tập kinh nghiệm và phát triển lợi nhuận cho các 

doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thị trường nội địa… 

- Đổi mới để bắt kịp xu hướng: Bán lẻ Online đang bắt đầu khởi sắc khi 

tốc độ phát triển của công nghệ đang ở mức “chóng mặt”. Vì vậy, mua bán 

online sẽ là một xu thế tất yếu của ngành thương mại. Đứng trước bối cảnh đó, 
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các doanh nghiệp nội cần phải tiến hành đổi mới công nghệ quản lý, tư duy bán 

hàng, tích hợp nhiều kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến để hút khách.  

Trong những khó khăn, thách thức của thị trường bao giờ cũng tiềm ẩn cơ 

hội. Chính vì vậy, nếu biết sử dụng lợi thế của mình để nắm bắt cơ hội, tìm ra 

một hướng đi phù hợp thì các doanh nghiệp bán lẻ Việt sẽ khẳng định được vị 

thế của mình trên thị trường bán lẻ.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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TƯƠNG LAI NÀO CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VN 

ThS. Trương Thị Thuý Vân 

 

Tóm tắt 

Thị trường bán lẻ Việt Nam còn bộc lộ nhiều yếu điểm, đối với doanh 

nghiệp bán lẻ trong nước, sức ép này cũng buộc họ phải xem lại mô hình cũng 

như phương thức kinh doanh của mình. Kinh nghiệm từ những doanh nghiệp 

điển hình thành công trên thị trường cho thấy việc đổi mới một hệ thống bán 

hàng cần thực hiện đồng bộ nhiều yếu tố như hiểu về khách hàng; xây dựng mô 

hình và quản lý kênh phân phối hiệu quả; có chính sách bán hàng rõ ràng, phù 

hợp; có chuỗi cung ứng hỗ trợ đắc lực… Nếu những yếu điểm này sớm được 

khắc phục thì có thể các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thay đổi cục diện trong cuộc 

chiến với các “ông lớn” bán lẻ đến từ nước ngoài.  

 

Việc các tập đoàn bán lẻ được xem là “ông lớn” thâm nhập vào thị trường 

Việt Nam là một xu thế đang diễn ra và không thể ngăn cản được, đơn giản vì 

chúng ta đã hội nhập, đã mở cửa. Nhìn từ phía các doanh nghiệp Việt, chắc chắn 

sự xuất hiện của những đối thủ đáng gờm này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến 

hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay: kinh tế khó khăn, thị 

trường cạnh tranh khốc liệt. Không ít ý kiến của các chuyên gia kinh tế nhìn 

nhận và e ngại rằng Việt Nam sẽ mất chỗ đứng khi hệ thống chuỗi siêu thị, cửa 

hàng bán lẻ của Việt Nam dù có nhiều cải tiến và được nâng cấp nhưng vẫn 

thiếu tính chuyên nghiệp. Từ khía cạnh quản trị chuỗi, đến tổ chức trưng bày 

hàng hóa và giá cả đều thiếu tính cạnh tranh, bên cạnh đó là nguồn hàng chưa 

phong phú, mức độ kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu, mạng 

lưới chưa rộng khắp và chưa tương xứng với nhu cầu của khách hàng.  

Thị trường bán lẻ Việt Nam còn bộc lộ nhiều yếu điểm, nhưng lớn nhất 

phải kể đến là thiếu tính liên kết giữa các lực lượng tham gia trên thị trường bán 

lẻ và thiếu đi một người chỉ huy trong từng lĩnh vực kinh doanh nên các nhà 

cung cấp mạnh ai nấy rao, nhà bán lẻ mạnh ai nấy bán, cạnh tranh lẫn nhau, dẫn 

tới tất cả đều phát triển manh mún, thiếu bài bản. Những doanh nghiệp bán lẻ tạo 

được niềm tin đối với các nhà sản xuất, nhà cung cấp, đảm bảo được nguồn hàng 

ổn định phục vụ người tiêu dùng không nhiều, chỉ có một vài doanh nghiệp 

thuần Việt như Co-opmart, MaxiMark, Coop Foods, Satra Foods… là bước đầu 

làm được điều đó. Đội ngũ nhân sự bán lẻ thiếu chuyên nghiệp từ khâu nhập 

hàng, trưng bày đến giao tiếp với người tiêu dùng. Và nó bắt nguồn từ cách tư 

duy rất cũ của những người bán lẻ. 

Đối với doanh nghiệp bán lẻ trong nước, sức ép này cũng buộc họ phải 

xem lại mô hình cũng như phương thức kinh doanh, có lẽ đã đến lúc phải chủ 
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động hơn, chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực để sẵn sàng cạnh tranh. Nếu 

không sớm tìm giải pháp liên kết với nhau và hợp tác cùng phát triển, doanh 

nghiệp bán lẻ Việt Nam sẽ dễ bị cô lập và chịu sự thất bại ngay trên sân 

nhà. Trong trường hợp này yếu tố mang tính quyết định vẫn là nội lực của các 

doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp phải chọn cho mình một chiến lược với những 

giải pháp  phù hợp, căn cứ vào mục tiêu, tôn chỉ riêng. Các tập đoàn bán lẻ trên 

thế giới với quy mô về tài chính, tiềm năng về công nghệ và kinh nghiệm thương 

trường dày dạn hàng chục, hàng trăm năm luôn luôn có nhiều lợi thế hơn và sẵn 

sàng nuốt chửng đối thủ, nếu mình không đủ sức đối diện với họ trên một chặng 

đường dài.  

Dù thị trường bán lẻ có diễn biến phức tạp như thế nào thì trước mắt hệ 

thống bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam đã lộ rõ nhiều điểm khiếm khuyết 

rất cơ bản mà nếu sớm khắc phục được thì có thể sẽ thay đổi cục diện cuộc 

chiến. Trước khi bàn đến việc cần phải đổi mới hay sáng tạo hệ thống phân phối 

như thế nào thì cần phải trả lời được: đổi mới nên bắt đầu từ cái gì. Kinh nghiệm 

từ những doanh nghiệp điển hình thành công trên thị trường cho thấy việc đổi 

mới một hệ thống bán hàng cần thực hiện đồng bộ các yếu tố: 

Hiểu về khách hàng: Một chiến lược dựa trên mối quan hệ khách hàng 

có thể đem lại những kết quả đầy sức thuyết phục cũng như lòng trung thành 

mạnh mẽ của khách hàng. Muốn chăm sóc tốt cho một người, bạn cần hiểu 

người đó muốn gì và cần gì. Với khách hàng cũng vậy, doanh nghiệp cần hiểu 

nguyện vọng của họ thì mới xây dựng được những chính sách phù hợp với nhu 

cầu của họ. 

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, khách hàng ngày càng kỹ tính 

hơn trong các chọn lựa của mình. Việc hiểu thói quen của khách hàng, hiểu sự 

khác nhau trong nhu cầu của khách hàng đối với đối với sản phẩm là nền tảng cơ 

bản để doanh nghiệp có thể nghiên cứu và kinh doanh những sản phẩm phù hợp. 

Xây dựng mô hình và quản lý kênh phân phối hiệu quả: Xây dựng 

kênh phân phối thành công là một khởi đầu tốt đẹp trong quá trình tiếp cận thị 

trường của doanh nghiệp, nhưng không chỉ dừng lại ở xây dựng hệ thống phân 

phối, vấn đề đặt ra sau khi “xây dựng” là “quản lý”. Các doanh nghiệp cần phải 

có một đội ngũ quản lý kênh, giúp kênh hoạt động một cách hiệu quả. 

Xu hướng chung là chỉ khi hàng hóa tiêu thụ chậm, chưa quảng bá được 

sản phẩm mới ra thị trường, nguồn nhân lực yếu, nảy sinh các vướng mắc giữa 

các nhà phân phối trong kênh,…thì các doanh nghiệp mới chú trọng đến hoạt 

động quản trị kênh phân phối. Khi đó, các giải pháp đưa ra khiến việc thực hiện 

chiến lược kinh doanh dài hạn mất đi tính thống nhất. Doanh nghiệp muốn quản 

lý kênh phân phối thành công cần xác định đúng mục tiêu phân phối. Từ đó, lựa 

chọn kênh phân phối phù hợp với quy mô công ty và lượng khách hàng mục tiêu 
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để kịp thời thiết kế hệ thống phân phối và quản lý hiệu quả lâu dài. 

Đảm bảo một đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Đội ngũ bán 

hàng là linh hồn của công ty, quyết định việc phát triển ngành hàng, doanh số và 

lợi nhuận. Để có được đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, từng doanh nghiệp cần 

đầu tư về chất lẫn lượng. Xây dựng đội ngũ bán hàng là nghệ thuật chứ không 

phải là một nhiệm vụ bình thường. Thực tế cho thấy nhiều công ty tiềm năng 

nhưng vẫn không trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành hàng chỉ vì không 

duy trì được đội ngũ bán hàng vững mạnh đầy tâm huyết. Kỹ năng quan trọng 

nhất của người bán hàng chuyên nghiệp là sự thấu hiểu người tiêu dùng. Đó là 

hiểu được đối tượng khách hàng muốn gì. Khi bán hàng mà không biết người 

tiêu dùng cần gì thì không thể mang đúng mặt hàng, mẫu mã, giá cả phù hợp cho 

người tiêu dùng chấp nhận. Đồng thời, để đưa hàng hóa đến người tiêu dùng một 

cách hiệu quả nhất, đội ngũ bán hàng cần thực hiện tốt từ khâu chào hàng, tổ 

chức định giá đến chăm sóc khách hàng 

Chính sách bán hàng rõ ràng, phù hợp. Để đạt được hiệu quả kinh 

doanh thì phải bán được hàng, mà muốn bán được hàng phải biết cái mà người 

tiêu dùng cần mua để đáp ứng. Do đó, bên cạnh yếu tố chất lượng thì các doanh 

nghiệp còn phải quan tâm chọn lọc hàng hóa theo thị hiếu của người tiêu dùng, 

đảm bảo hiệu quả cao nhất trên từng quầy kệ kinh doanh. Theo như cách làm của 

Saigon Co.op thì cứ định kỳ 3-6 tháng, Saigon Co.op sẽ thẩm định xem hàng nào 

bán không tốt, người tiêu dùng không quan tâm nhiều để đưa ra khỏi kệ hàng 

nhường chỗ cho những hàng hóa mới vào. Việc này vừa giúp tăng hiệu quả kinh 

doanh cho doanh nghiệp vừa giúp người tiêu dùng có được hàng hóa muốn mua. 

Hiện nay, trước áp lực cạnh tranh quyết liệt của thị trường bán lẻ bởi sự 

xâm nhập của các nhà bán lẻ nước ngoài, có ưu thế về quy mô, vốn, phương thức 

tiếp thị so với các nhà bán lẻ trong nước, cần định hướng tận dụng lợi thế am 

hiểu khách hàng và nguồn hàng ở từng vùng trong nước để chiếm lĩnh thị phần. 

Đi sâu vào sở thích, nhu cầu tiêu dùng từng vùng miền để đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu của người dân; tạo mối liên kết chặt chẽ cùng phát triển với các nhà cung 

cấp nhằm gắn chặt quá trình phát triển của mình với lợi ích chung của các địa 

phương có cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp trú đóng. 

Có chuỗi cung ứng hỗ trợ đắc lực: Rõ ràng yếu tố cơ bản để các doanh 

nghiệp cạnh tranh thành công ngày nay là sở hữu được một chuỗi cung ứng vượt 

trội hơn hẳn các đối thủ. Nói cách khác quản trị chuỗi cung ứng không còn là 

một chức năng thông thường của các doanh nghiệp mà đã trở thành một bộ phận 

chiến lược. Chỉ mười năm trước đây, cụm từ chuỗi cung ứng rất hiếm khi được 

các nhà quản trị sử dụng. Họ thường dùng các cụm từ "logistics" hay "vận tải" 

để mô tả dòng chảy hàng hoá. Các chức danh như Giám Đốc Logistics, Giám 

đốc Phân Phối, Giám đốc Vận Tải là những cụm từ ít ỏi mô tả những người làm 

trong lĩnh vực logistics. Thế nhưng xu hướng toàn cầu hoá ngày nay, đặc biệt là 



59 

 

tiến trình hội nhập với thế giới sau khi gia nhập WTO, đã khiến cho Việt Nam 

trở thành một trong những ngôi sao sáng về hoạt động chuỗi cung ứng. Hiệu quả 

hoạt động chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sẽ là tổng hợp hiệu quả hoạt động 

của từng nhà cung cấp. Mặc dù kết quả là “tổng hợp”, nhưng doanh nghiệp cần 

phải bảo đảm rằng có thể “truy tận gốc” từng mắt xích của nhà cung cấp cho 

hoạt động phân tích hoặc cải tiến chuỗi cung ứng của mình. Nói tóm lại, hiệu 

quả chuỗi cung ứng là tổng hợp hiệu quả của từng nhà cung cấp và nhà thầu phụ. 

Hiệu quả hoạt động không chỉ dừng lại ở mức độ chính xác thông tin doanh 

nghiệp thu được, mà hiệu quả này cần phải được so sánh với các tiêu chuẩn. Có 

thể khẳng định rằng đo lường hiệu quả hoạt động là một công cụ không thể thiếu 

được trong chiến lược kinh doanh.  

Việt Nam vẫn được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những quốc 

gia có thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất giai đoạn 2013-2015 do quy mô dân số lớn 

(trên 90 triệu người) và kinh tế vĩ mô đang dần phục hồi và phát triển. Chính vì 

vậy, thời gian qua, hàng loạt các đại gia bán lẻ nước ngoài vẫn tiếp tục mở rộng 

mạng lưới trên các tỉnh, thành phố của Việt Nam như: Tập đoàn Lotte dự định 

phát triển thêm 60 siêu thị và trung tâm thương mại tại Việt Nam. Tập đoàn bán 

lẻ hàng đầu Thái-lan Berli Jucker Pcl đã tiến hành mua 65% cổ phần của công ty 

Thái An – đơn vị vận hành 41 cửa hàng tiện lợi B’s mart ở TP Hồ Chí Minh. 

Berli Jucker đặt mục tiêu năm tới sẽ có thêm khoảng 100 cửa hàng B’s mart và 

dự kiến đến năm 2015 nâng lên thành 300 cửa hàng. Chuỗi siêu thị Big C của 

Pháp hiện đang có trên 20 siêu thị tại các thành phố lớn của Việt Nam nhưng vẫn 

tiếp tục phát triển hệ thống thêm trên các địa bàn khác… 

Mặc dù vậy, theo đánh giá của các nhà bán lẻ trong nước, doanh nghiệp 

bán lẻ trong nước không những đã không bỏ lỡ mà còn gặt hái được ít nhiều 

thành công cho dù còn có những mặt hạn chế. Sau khoảng thời gian cọ sát với 

các tập đoàn bán lẻ nước ngoài, không ít các nhà bán lẻ trong nước dường như 

đã và đang đi đúng hướng, khẳng định được thương hiệu trên thương trường.  

Như một chuyên gia kinh tế đã nói: “Nếu một đất nước không có một nền 

sản xuất nội địa tốt thì sẽ không có cơ hội nào để phát triển ngành kinh doanh 

bán lẻ tốt”. Vì thế chúng ta phải làm thật tốt, liên kết chuỗi sản xuất - cung ứng 

thật chắc chắn ở ngay trên thị trường nội địa thì mới có thể cạnh tranh được với 

các doanh nghiệp ngoại 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. http://daibieunhandan.vn 

2. http://gscom.vn 

3. http://vietbao.vn 

4. http://www.co-opmart.com.vn 

http://daibieunhandan.vn/
http://gscom.vn/
http://vietbao.vn/
http://www.co-opmart.com.vn/
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NHỮNG ĐIỂM CÒN HẠN CHẾ CỦA THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VN 

ThS. Trương Thị Thuý Vân 

 

Tóm Tắt 

Thị trường bán lẻ trên thế giới hiện nay đang bị thống trị bởi những tập 

đoàn bán lẻ khổng lồ của Mỹ. Các tập đoàn này rất quan tâm đến việc mở rộng 

thị trường sang các nước phát triển tại khu vực Châu Á. Trong khi đó, thị trường 

bán lẻ Việt Nam lại được coi là một trong những thị trường bán lẻ có sức sinh 

lời hấp dẫn nhất hiện nay, chính vì vậy không chỉ các doanh nghiệp Mỹ mà 

nhiều doanh nghiệp nước ngoài khác cũng đang mong muốn được chia phần 

trong “miếng bánh” béo bở này, bởi họ biết rằng, hiện nay hệ thống bán lẻ Việt 

Nam còn tồn tại nhiều điểm yếu cơ bản. Có thể thấy trong tương lai gần, việc 

các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bị chi phối và mất dần thị phần về tay các 

nhà bán lẻ nước ngoài là điều khó tránh khỏi. Bản thân các doanh nghiệp trong 

nước phải có ý thức nỗ lực để tìm cách xây dựng tốt vị trí ở thị trường nội địa 

bằng cách chuyên nghiệp các hình thức phân phối như: nâng cao chất lượng 

dịch vụ, đảm bảo các vấn đề về giá, chủ động nguồn hàng và ngày càng đa dạng 

các mặt hàng, thực hiện tốt chế độ khuyến mãi, hậu mãi…Dù với phương án nào 

thì cũng cần phải nhanh chóng khắc phục những điểm yếu của mình. 

Theo báo cáo mới công bố của CBRE, Việt Nam xếp hạng thứ hai trong 

10 nước hấp dẫn nhất với các nhà bán lẻ châu Á trong năm 2014, xếp thứ 3 thế 

giới về sự hấp dẫn (đứng trên cả Trung Quốc) và được coi là một trong những 

thị trường bán lẻ có sức sinh lời nhất hiện nay. Một khảo sát khác cũng cho thấy, 

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong danh sách 10 thành phố được lựa 

chọn để mở cửa hàng mới trong năm 2015 này. Chính vì vậy, không chỉ các 

doanh nghiệp Mỹ mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài khác cũng đang mong 

muốn được chia phần trong “miếng bánh” béo bở này. Dù thị trường bán lẻ có 

diễn biến ra sao, trước mắt hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp Việt Nam đã bộc lộ 

nhiều điểm yếu rất cơ bản mà nếu khắc phục được mới có thể tính đến chuyện 

cạnh tranh. 

Trong quý 2/2014 vừa qua, chuỗi cửa hàng kem lớn nhất thế giới Baskin 

Robbins đã mở cửa hàng đầu tiên tại thị trường Hà Nội sau khi đã mở 20 cửa 

hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng mới này nằm trên một trong những 

con đường chính tại trung tâm Hà Nội, nơi được coi là có giá thuê cao nhưng vị 

trí đẹp, thu hút và tiện lợi cho khách hàng. Trong thời gian sắp tới, thị trường 

bán lẻ được dự báo sẽ nhộn nhịp hơn và sẽ có thêm các nhà bán lẻ tham gia thị 

trường Việt Nam nói chung và các Thành phố lớn nói riêng. Về khía cạnh pháp 

lý, Việt Nam đã hoàn toàn mở cửa thị trường bán lẻ vào tháng 1/2015 theo quy 

định của WTO. Bên cạnh đó, theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, 
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Việt Nam đã cho giảm mức thuế nhập khẩu từ các quốc gia ASEAN xuống còn 

0% cho 10.000 hàng hóa chịu thuế. Mặc dù đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho các 

nhà bán lẻ quốc tế và hàng hóa gia nhập thị trường Việt Nam, nhưng đồng thời 

cũng sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh lên các nhà bán lẻ trong nước. 

Cơ sở hạ tầng phát triển khá mạnh trong những năm qua với hệ thống siêu 

thị, trung tâm thương mại mọc lên nhanh chóng. Trong thời kỳ hậu WTO, Việt 

Nam phải mở rộng cửa cho các doanh nghiệp nước ngoài trong các lĩnh vực bảo 

hiểm, ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, năng lượng, chuyển phát nhanh, xây 

dựng... đặc biệt, trong lĩnh vực dịch vụ phân phối, Việt Nam sẽ tự do hóa lĩnh 

vực bán buôn, bán lẻ và nhượng quyền kinh doanh. Điều này rất hấp dẫn đối với 

các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là với các đại gia bán lẻ nổi tiếng là năng 

động và tiềm lực mạnh về phân phối, bởi lẽ nếu nhà phân phối không mua hàng, 

họ sẽ không có chỗ để tiêu thụ hàng và rơi vào nợ nần chồng chất. Như vậy, khi 

các tập đoàn bán lẻ nước ngoài đã chiếm lĩnh được thị trường phân phối Việt 

Nam, họ sẽ gây sức ép không nhỏ lên các nhà sản xuất nội địa. Các nhà sản xuất 

trong nước sẽ rơi vào thế bị động và buộc phải phụ thuộc vào các nhà phân phối 

nước ngoài để đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó là sự đổ bộ của các tập đoàn nước ngoài mạnh về tài chính, 

dạn dày về kinh nghiệm quản lý vào thị trường Việt Nam. Các tập đoàn nước 

ngoài không chỉ “mạnh về gạo, bạo về tiền” với mức vốn đăng ký không chỉ là 

hàng chục triệu USD mà rất nhiều dự án lên tới hàng trăm triệu USD. Điển hình 

như Metro và Bourbon đều có mức vốn là 120 triệu USD. Trong khi đó, hầu hết 

các nhà kinh doanh bán lẻ trong nước đều thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn, trình 

độ chuyên môn và thương hiệu. Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, có 

nhiều tập đoàn phân phối quốc tế đã xây dựng kế hoạch để xâm nhập thị trường 

Việt Nam, trong đó có ba tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới là Wal - Mart (Mỹ), 

Carefour (Pháp) và Tesco (Anh), cùng nhiều tập đoàn châu Á như Dairy Farm 

(Hồng Kông) và South Investment (Singapore)… 

Không những bộc lộ những hạn chế về mặt tài chính mà về phương diện 

hậu cần, tính chuyên nghiệp, vấn đề nguồn nhân lực…cũng lộ rõ các yếu điểm. 

Hiện nay chỉ có hai nhà phân phối bán lẻ được xem là thành công tại thị 

trường Việt Nam là Metro Group và Saigon Co.op. Các siêu thị và trung tâm 

thương mại tạo được dấu ấn trên thị trường có thể kể đến như: Coop Mart, 

Fivimart, Intimex… cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần đông các siêu thị, 

trung tâm thương mại còn lại vẫn đang loay hoay và bế tắc trong kinh doanh. 

Điều này cho thấy tính chuyên nghiệp của hệ thống phân phối hàng hóa Việt 

Nam còn yếu. Trong khi đó, ở các siêu thị của Việt Nam, các giám đốc điều 

hành vẫn còn tranh cãi với nhau về việc trung tâm phân phối hoặc nhà cung cấp 

không giao đủ hàng bán trong những dịp lễ, tết mà đến nay cũng chưa có biện 

pháp nào để khắc phục rốt ráo được tình trạng này. Việc điều phối các phương 
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tiện giao hàng đúng loại, đúng nơi, đúng thời điểm vẫn còn được điều hành, 

quản lý khá đơn giản, lỏng lẻo. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh doanh mà còn làm tăng chi phí lao động cũng như quản lý. 

Lượng hàng bán qua hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng 

tiện lợi… ở Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng hơn 10%, trong khi đó của Trung 

Quốc là 30 - 40%, Thái lan là 60%. Mặt khác, các nhà phân phối trong nước 

chưa xây dựng được kênh phân phối trực tiếp mà phải qua quá nhiều tầng nấc 

(trường hợp của các mặt hàng như thép, phân bón,…là biểu hiện rõ nhất cho 

những hạn chế này) nên không tạo được giá cạnh tranh. Các siêu thị của ta vẫn 

chưa chú trọng đến quy mô, đến chất lượng dịch vụ, các chính sách chăm sóc 

khách hàng đồng thời cũng không mấy quan tâm đến thương hiệu và sản phẩm 

của mình. 

Kinh doanh bán lẻ hiện đại đòi hỏi các nhà quản lý cần có những công cụ 

hỗ trợ đắc lực để đưa ra các quyết định và con người chính là điều quan trọng 

nhất. Đối với một hệ thống siêu thị, bộ phận mua hàng đóng vai trò khá quan 

trọng. Chuyên viên mua hàng chuyên nghiệp có thể thương lượng với nhà cung 

cấp trên tất cả các phương diện từ giá cả, số lượng, thời gian giao nhận hàng cho 

đến các chương trình tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại, ngay cả quy cách đóng 

gói, hình thức bao bì sản phẩm,…Thậm chí họ có thể tư vấn lại cho nhà cung 

cấp về việc nên sản xuất như thế nào, tiếp thị ra sao... Tuy nhiên ở khâu này, 

dường như các chuyên viên mua hàng của các nhà bán lẻ nước ngoài lại tỏ ra rất 

chuyên nghiệp và có phần lấn lướt hơn. 

Các doanh nghiệp bán lẻ nội địa đang vướng mắc một vần đề không nhỏ 

trong nội tại bản thân doanh nghiệp đó là đội ngũ nhân lực của ngành vừa thiếu 

về số lượng vừa yếu về trình độ. Trong đội ngũ nhân lực, chỉ có khoảng 4-5% 

được đào tạo bài bản, hơn 50% nhân lực chưa qua đào tạo, tâm lý bán hàng còn 

mang nặng tính ban phát, trình độ ngoại ngữ yếu. Ở bậc sơ cấp, điều dễ nhận 

thấy là đội ngũ bán hàng ít có tính ổn định khi mà người lao động vẫn coi bán 

hàng là một công việc không lâu dài, nguyên nhân chính bởi mức lương chưa 

hấp dẫn. Trong khi đó, nhân viên quản lý bậc trung và cao cấp lại thiếu trầm 

trọng, mà doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam rất khó khăn trong việc tuyển và giữ vì 

nguồn cung hạn hẹp, mức lương không thể cạnh tranh được với doanh nghiệp 

bán lẻ nước ngoài. Tuy nhiên, doanh nghiệp nội địa lại phát huy điểm mạnh duy 

nhất của mình là am hiểu văn hoá của người Việt Nam nên có cách ứng xử gần 

gũi, tạo sự thân thiện trong việc quản lý nhân sự, giữ người tài. 

Từ những điểm còn hạn chế của hệ thống bán lẻ Việt Nam, có thể thấy 

trong tương lai gần, việc các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bị chi phối và mất 

dần thị phần về tay các nhà bán lẻ nước ngoài là điều khó tránh khỏi. Bản thân 

các doanh nghiệp trong nước phải có ý thức nỗ lực để tìm cách xây dựng tốt vị 

trí ở thị trường nội địa bằng cách chuyên nghiệp các hình thức phân phối như: 
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nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo các vấn đề về giá, chủ động nguồn hàng 

và ngày càng đa dạng các mặt hàng, thực hiện tốt chế độ khuyến mãi, hậu 

mãi…Đầu tư khôn ngoan với tiềm lực tài chính dồi dào không bao giờ nhìn thị 

trường ngắn hạn mà phái tính đến việc gặt hái ở những năm sau đó. Dù với 

phương án nào thì cũng cần phải nhanh chóng khắc phục những điểm yếu của 

mình. Có thể nói, còn rất ít thời gian để các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và 

tổ chức lại hệ thống phân phối hiện đại đủ sức cạnh tranh. Nếu không có một 

chiến lược phát triển thị trường nội địa đúng đắn, không nỗ lực phấn đấu hình 

thành mạng lưới bán buôn, bán lẻ hiện đại, mang tính chuyên nghiệp cao thì 

chúng ta khó có thể cạnh tranh được. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. http://finance.tvsi.com.vn 

2. http://qlg.mof.gov.vn 

3. http://thuongxachohan.com.vn 

4. http://www.baothuongmai.com.vn 

5. http://www.co-opmart.com.vn 

6. http://www.ncseif.gov.vn 
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MÔ HÌNH BÁN LẺ OMNICHANNEL 

ThS. Trần Vĩnh Hoàng 
 

Bài viết về mô hình bán lẻ Omnichannel được hai tác giả Darrell Rigby 

và Julia Kirby đăng trên tạp chí Harvard Business Review, tuy bài viết đã được 

giới thiệu khá lâu (2011) nhưng với tình hình của thị trường bán lẻ Việt Nam 

khái niệm về mô hình bán lẻ Omnichannel vẫn là mới mẻ. Mô hình kinh doanh 

Omnichannel đã và đang là một xu hướng và một sự chuyển mình theo kịp xu 

hướng của thế giới luôn là lựa chọn thông minh của những người kinh doanh 

bán lẻ tại Việt Nam ở thời điểm này. sau đây là vài dòng giới thiệu về hai tác 

giả. 

Darrell Rigby là một đối tác trong văn phòng ở Boston của Bain & 

Company và doanh nghiệp đứng đầu toàn cầu về bán lẻ và sáng tạo thực hành. 

Ông gia nhập công ty tư vấn kinh doanh toàn cầu vào năm 1978 và chuyên về 

chiến lược doanh nghiệp và bán lẻ toàn cầu. Ông là một diễn giả thường xuyên 

và là tác giả về các vấn đề chiến lược, bao gồm sự đổi mới, quản lý trong bất ổn, 

CRM và quản lý thay đổi ở Harvard Business Review. Ông là một diễn giả chính 

tại hội nghị The Economist, và Diễn đàn Lãnh đạo chiến lược và đã làm cho 

phương tiện truyền thông xuất hiện trên CNN, NBC, CNBC, Moneyline và 

Bloomberg. 

Julia Kirby là một biên tập viên cao cấp tại Harvard Business Review, 

nơi cô phát triển các bài viết về tiếp thị, cũng như các chủ đề kinh doanh khác. 

KHÁI QUÁT 

Công nghệ số tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ nhất đối với ngành bán lẻ trong 

50 năm qua với việc tạo ra những khả năng vượt trội bao gồm cả cơ hội và nguy 

cơ cho các nhà bán lẻ truyền thống. Đồng thời, công nghệ số tạo ra mô hình bán 

lẻ omni-channel – mô hình tiếp thị, kênh phân phối tất cả trong một, gọi tắt là 

kênh phân phối toàn diện. Với mô hình này, khách hàng có thể đến từ rất nhiều 

nguồn, ở tất cả các kênh và xem thông tin bằng nhiều thiết bị khác nhau từ các 

cửa hàng truyền thống đến truyền thông kỹ thuật số (mobile), truyền thông xã 

hội, catalogs, call centers , v...v... 

Sự thay đổi này đang thay đổi trò chơi lớn trong ngành bán lẻ. Nó không 

chỉ giúp người tiêu dùng có nhiều thông tin và quyền lực hơn mà còn bắt nhà 

bán lẻ phải cải tiến và suy nghĩ lại về việc định vị giá trị cũng như mô hình kinh 

tế của họ. 

BỐI CẢNH 

Mr. Rigby, tác giả của bài viết về “Tương lai của ngành mua sắm” 
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(Harvard Business Review, 12/2011), đã mô tả mô hình bán lẻ omnichannel là gì 

và chỉ ra những điều các nhà bán lẻ truyền thống phải làm để cạnh tranh trong 

môi trường này. 

CÁC ĐIỂM QUAN TRỌNG 

❖ Công nghệ số tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ nhất đối với ngành bán 

lẻ trong 50 năm gần đây nhất. 

Sự thay đổi thường xảy ra trong ngành bán lẻ theo chu kỳ mỗi 50 năm. 

Những sự thay đổi chính trong ngành bán lẻ bao gồm sự xuất hiện các cửa hàng 

(1860s), các trung tâm mua sắm (1910s) và các siêu thị lớn với nhiều chương 

trình giảm giá (1960s). Nhưng sự thay đổi dựa trên công nghệ số (2010+) có thể 

xem là sự thay đổi quan trọng nhất trong tất cả. Công nghệ số cơ bản thay đổi 

trải nghiệm mua sắm trong ngành bán lẻ. 

Hiện tại, mua sắm trực tuyến chiếm 9-10% tổng chi tiêu trong ngành bán 

lẻ và xu hướng này sẽ tiếp tục tăng nhanh chóng. Khi mua sắm trực tuyến, người 

tiêu dùng có thể mua bất cứ thứ gì vào bất kỳ thời điểm nào. 

Người tiêu dùng còn có nhiều sự lựa chọn hơn, việc mua sắm trở nên dễ 

dàng hơn, giá cả thấp và có thể tiếp cận những lời khuyên của chuyên gia để cân 

nhắc trong quá trình mua sắm. Mặc dù hiện nay bán lẻ trực tuyến chiếm thị phần 

còn khá nhỏ, nhưng tác động của nó rất quan trọng, bao gồm: 

- Doanh số bán hàng ít hơn: Gần 10% doanh số mua hàng hiện nay 

không còn diễn ra tại một cửa hàng bán lẻ truyền thống, do đó, sẽ dẫn đến một 

sự thay đổi lớn đối với các cửa hàng bán lẻ. 

- Giá thấp hơn: Để cạnh tranh với các nhà bán lẻ trực tuyến với chi phí 

thấp hơn và giá cả minh bạch, các nhà bán lẻ truyền thống phải giảm giá bán. 

- Gia tăng mong đợi về dịch vụ: Mặc dù các nhà bán lẻ trực tuyến thiếu 

sự hiện diện vật lý của cửa hàng, họ đã nâng cao dịch vụ khách hàng bằng việc 

cung cấp cho người tiêu dùng nhiều thông tin để đưa ra các quyết định mua 

hàng. 

- Sự chuyển đổi quyền lực về tay khách hàng: Bán lẻ kỹ thuật số đã 

trao quyền trở lại cho khách hàng. Khách hàng có thể đặt những câu hỏi cho bạn 

bè trước khi mua sắm, tham khảo đánh giá từ người tiêu dùng khác và sử dụng 

thiết bị di động để so sánh giá. 

- Làm xói mòn hình ảnh thương hiệu: Nhiều nhà bán lẻ bị thử thách 

trong việc bảo vệ thương hiệu của họ. Ví dụ, một nhà bán lẻ quảng cáo chính họ 

là sự lựa chọn với mức giá thấp nhất trên thị trường. Nhưng mức giá thấp nhất 

không còn chính xác nữa. Điều này làm người tiêu dùng hoài nghi về việc định 

vị giá trị của nhà bán lẻ và tác động tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu của nhà 

bán lẻ. 
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Các nhà bán lẻ truyền thống gặp rắc rối nếu đối thủ cạnh tranh có giá thấp 

hơn; nếu khách hàng đánh giá cao các chủng loại sản phẩm đa dạng sẵn có trực 

tuyến; nếu một loại sản phẩm được tìm hiểu thông tin chuyên sâu thông qua kinh 

nghiệm trực tuyến; và nếu các sản phẩm được dễ dàng giao hàng và trả lại. 

❖ Công nghệ số làm cho mô hình bán lẻ omnichannel trở thành hiện 

thực 

Mô hình bán lẻ omnichannel là sự tổng hợp trải nghiệm của khách hàng 

trên tất cả các kênh. Các kênh tương tác bao gồm cửa hàng truyền thống, máy 

tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng, truyền thông xã hội, truyền 

hình, call centers, catalogs và nhiều kênh khác nữa. Mô hình bán lẻ omnichannel 

đang nhanh chóng trở thành một dòng chảy tự nhiên trong cuộc sống của người 

tiêu dùng và đẩy mạnh tình hình cạnh tranh.  

Đối với các nhà bán lẻ truyền thống, trở thành một nhà bán lẻ 

omnichannel đòi hỏi sự tham gia của tổ chức, một nền văn hóa mới, và những 

khả năng mới. 

 

❖ Amazon đang xác định lại các quy tắc của ngành bán lẻ 

Amazon là con đẻ của ngành bán lẻ công nghệ số. Công ty này đang 

không ngừng thực hiện “Bánh xe bay Bezos” (đặt theo tên người sáng lập Jeff 

Bezos), bao gồm ba bước liên tục: 

- Cung cấp nhiều lựa chọn nhất thế giới đối với các sản phẩm nhằm 

thu hút lượng truy cập, mở rộng mạng lưới cho người bán hàng thuộc bên 

thứ ba với lợi nhuận cao. Hiện nay Amazon cung cấp 25 triệu sản phẩm và 

đang thu hút người bán hàng của bên thứ ba ngày càng nhiều. 

- Sử dụng quy mô để giảm chi phí hàng hóa và thỏa mãn khách hàng, 

và vượt qua rào cản chính sách tiết kiệm của khách hàng bằng mức giá thấp hơn. 

Khi xem xét về giá vận chuyển và thuế, các loại thuế, giá của Amazon thấp hơn 

đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh như Walmart và Target. 
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- Cung cấp sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng để lấy được lòng 

trung thành của họ và tăng doanh số mua hàng. Amazon đạt được điểm số 

hài lòng của khách hàng cao nhất ngành công nghiệp bán lẻ, vượt mặt đáng kể 

Nordstrom, Costco, Best Buy, và Walmart. 

Chiến lược này đã dẫn đến sự thành công về tài chính cho Amazon. 

Doanh thu của công ty trên mỗi khách hàng đang tăng trưởng khoảng 10% mỗi 

năm, và hơn 60% trong quý IV. Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm 

Amazon đạt 32% mỗi năm, so với các nhà bán lẻ truyền thống chỉ ở mức 7%. 

Trong khi mức đầu tư của Amazon khá thấp hơn so với các nhà bán lẻ truyền 

thống (4,4% so với 5,6%), tỷ lệ thu nhập trên vốn sử dụng của công ty hơn gần 

ba lần so với các đối thủ bán lẻ truyền thống. Cổ phiếu giao dịch của Amazon 

sinh lời gấp 93 lần thu nhập so với 17 lần thu nhập đối với các cửa hàng. Giá trị 

thị trường cổ phiếu đạt 100 tỷ USD bằng với tổng giá trị đề ra của Target, 

Kohl’s, Macy’s, Nordstrom, Staples, Best Buy, Sears và JC Penney. 

❖ Các nhà bán lẻ omnichannel phải xác định lại chính mình để kết 

hợp tốt nhất cả yếu tố truyền thống và công nghệ số. 

Các nhà bán lẻ truyền thống đã phản ứng chậm với mối đe dọa từ bán lẻ 

công nghệ số. Các công ty này đã bị tụt lại phía sau, chứ không phải là dẫn đầu 

cuộc cách mạng xảy ra trong ngành công nghiệp này. 

Trong cuộc cạnh tranh với Amazon và các nhà bán lẻ trực tuyến khác, các 

nhà bán lẻ truyền thống phải phát triển các chiến lược tận dụng lợi thế vật lý đặc 

trưng của họ kết hợp với các lợi thế công nghệ số để tạo ra trải nghiệm mua sắm 

đáng tin cậy, hấp dẫn, liền mạch cho khách hàng. 

Các nhà bán lẻ phải tìm ra cách tận dụng tối đa lợi thế của tất cả các tài 

sản của họ nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm tổng thể của khách hàng. 

 

Con đường cho một nhà bán lẻ truyền thống trở thành một nhà bán lẻ om-

nichannel đòi hỏi sự đổi mới.  

Chuyển đổi từ một nhà bán lẻ truyền thống trở thành một nhà bán lẻ 

omnichannel là một quá trình đòi hỏi năm chiến lược:  
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- Tầm nhìn omnichannel: Tầm nhìn đó phải chạm vào trái tim và khối 

óc của những người trong tổ chức. Tầm nhìn này phải dựa trên việc đánh giá cơ 

hội đang có và mô hình kinh tế của công ty.  

- Các quyết định mang tính điều hành và chiến lược: Công ty phải ra 

các quyết định về chiến lược và điều hành. Chiến lược bao gồm khách hàng mục 

tiêu; vị trí đặt cửa hàng; làm thế nào để tích hợp trang web, điện thoại di động, 

và phương tiện truyền thông xã hội; loại sản phẩm; dịch vụ khách hàng; giá cả; 

lợi nhuận; và nhiều hơn nữa.  

- Cơ sở hạ tầng: Tổ chức phải xác định được nguồn cung ứng, phân phối 

và khả năng công nghệ cần thiết.  

- Khả năng phát triển của tổ chức: Điều này bao gồm nguồn nhân lực 

và các quá trình ra quyết định để đạt được mục tiêu.  

- Quản lý chuyển đổi: Trở thành một nhà bán lẻ omnichannel là một 

sáng kiến chuyển đổi rất lớn, cần phải được quản lý kỹ càng.  

Việc chuyển đổi tổng thể của một nhà bán lẻ đòi hỏi sự đổi mới đáng kể. 

Bao gồm cải cách những vấn đề cốt lõi của các nhà bán lẻ truyền thống (chiếm 

khoảng 70% tổng đầu tư), nền tảng công nghệ cho việc đổi mới (chiếm khoảng 

20% tổng đầu tư) và các hoạt động nhằm tạo ra đổi mới có tính đột phá (có thể 

chiếm 10% vốn đầu tư dành cho sự đổi mới của một tổ chức).  

Sự cải cách thành hệ thống Omni-channel phải dựa theo thị hiếu của 

khách hàng. Sự đổi mới này nên dựa trên thị hiếu của khách hàng và khả năng sử 

dụng của khách hàng thay vì chỉ dựa trên việc đổi mới công nghệ. Hiểu được 

cách khách hàng mong muốn khi mua sắm, các nhà bán lẻ có thể tạo ra những 

kinh nghiệm omni-channel thích hợp thu hút khách hàng. 

❖ Tương lai khó dự đoán của việc mua sắm 

Ông Rigby đã đưa ra một danh sách dài các loại trải nghiệm mua sắm có 

thể xảy ra trong tương lai và các nhà bán lẻ đang bắt đầu có được kinh nghiệm 

trong ngày hôm nay: 

- Việc mua sắm trong một cửa hàng ở tàu điện ngầm và giao hàng trong 

vòng vài giờ. 

- Tạo ra những cửa hàng trưng bày trực tuyến để thu hút lượng truy cập 

và mua hàng. 

- Việc bán hàng cần được gắn liền với lịch sử mua hàng của khách và sở 

thích mua hàng của họ. 

- Có một “chiếc gương ma thuật” (trong một cửa hàng hoặc tại nhà) cho 

thấy khách hàng thấy sự phù hợp của hàng hóa với họ. 

- Thực tế là khách hàng sẽ cân nhắc rất kĩ lưỡng trước những quyết định 

mua sắm lớn. 
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- Sử dụng các hình ảnh ma nơ canh bằng công nghệ số số để tăng tỷ lệ 

các trò chuyện bằng cách thay đổi hình ảnh này dựa trên xu hướng, thời tiết, 

hoặc chính khách hàng. 

- Trưng bày hài hòa để cung cấp nhiều thông tin về sản phẩm và sự lựa 

chọn hơn, đồng thời đảm bảo lượng hàng tồn kho ít hơn. 

- Tận dụng các tín hiệu công nghệ số để cung cấp thông tin sản phẩm và 

gọi cho một chuyên gia khi cần thiết. 

- Trở thành một chuyên gia bán hàng từ xa. 

- Hướng dẫn giải quyết thắc mắc của khách hàng thông qua bàn hỗ trợ 

công nghệ số. 

- Tạo ra các máy tính với trí thông minh nhân tạo và khả năng ngôn ngữ 

tự nhiên mang lại hiệu quả tốt hơn vượt qua cả những nhân viên bán hàng trung 

bình. 

-  Cho phép khách hàng xem qua một mặt hàng và biết cách kết hợp các 

mặt hàng với nhau. 

- Cho phép khách hàng xem một măt hàng, lấy được hình ảnh của nó, và 

tìm thấy nơi họ có thể mua các mặt hàng với giá nào. 

- Trang bị cho các nhà cung cấp cách vượt qua các nhà bán lẻ và bán hàng 

trực tiếp cho người tiêu dùng. 

- Cung cấp dữ liệu cho các nhà bán lẻ về sở thích và kích cỡ để đưa ra 

những gợi ý tùy chỉnh cho từng cá nhân. 

- Có robot trưng bày hoặc cơ hội thử nghiệm sản phẩm. 

- Tạo cơ hội cho gười tiêu dùng bình chọn các sản phẩm hữu ích mà một 

cửa hàng địa phương nên bán. 

-  Cho phép khách hàng nhận được thời gian cung cấp trong quá trình 

mua sắm cho các hạng mục liên quan.Tạo ra các cửa hàng giới thiệu sản phẩm 

nhỏ để phục vụ khách hàng. 

CÁC ĐIỂM QUAN TRỌNG KHÁC  

Các nhà bán lẻ nhỏ. Hình thức bán lẻ Omni-channel không chỉ dành cho 

các chuỗi bán hàng lớn. Các nhà bán lẻ nhỏ hơn có lợi thế trong việc tìm hiểu 

khách hàng, giới thiệu sản phẩm mới, và bản địa hóa loại sản phẩm của họ.  

Cung cấp cho khách hàng những gì họ cần. Khi một người tiêu dùng 

sử dụng một thiết bị di động để tìm kiếm thông tin trực tuyến hoặc so sánh giá 

cả, điều đó có nghĩa là các cửa hàng đã không cung cấp đầy đủ thông tin người 

tiêu dùng yêu cầu. Để tránh việc khách hàng rời bỏ cửa hàng, các nhà bán lẻ phải 

hiểu và cung cấp thông tin mà khách hàng muốn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

http://www.ups.com/media/en/HBR_Rigby_Webinar_12-07-

11_v0120911.pdf 

http://www.ups.com/media/en/HBR_Rigby_Webinar_12-07-11_v0120911.pdf
http://www.ups.com/media/en/HBR_Rigby_Webinar_12-07-11_v0120911.pdf
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VẬN DỤNG MÔ HÌNH KINH DOANH OSTERWALDER TẠI  

DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM 

                  ThS. Phạm Thị Ngọc Mai 

 

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt 

và khốc liệt. Đặc biệt, trong những năm gần đây, thị trường chứng kiến cuộc 

xâm lấn ồ ạt của các hệ thống siêu thị ngoại 100% vốn đầu tư nước ngoài. Theo 

số liệu thống kê, kể từ năm 2012, doanh nghiệp bán lẻ ngoại đã chiếm tới 40% 

thị phần (so với 25% của các doanh nghiệp trong nước), và con số này vẫn 

không ngừng tăng lên theo thời gian. Thực tế đó đã đặt các doanh nghiệp bán lẻ 

Việt trước nhiều thách thức. Làm gì để đứng vững và vươn lên trong cạnh tranh? 

Câu trả lời chỉ có thể là  xác định lại hoặc thay đổi mô hình kinh doanh phù hợp, 

giúp doanh nghiệp thích ứng với sự biến đổi của môi trường kinh doanh. 

1. Mô hình kinh doanh Osterwalder 

Mô hình kinh doanh mô tả cấu trúc doanh nghiệp tạo ra, phân phối và 

nắm giữ giá trị. Nói một cách cụ thể hơn, mô hình kinh doanh miêu tả giá trị khả 

năng chào hàng của một doanh nghiệp cho một hoặc nhiều loại khách hàng; 

miêu tả thuật kiến trúc của doanh nghiệp và mạng lưới đối tác nó dùng để tạo 

lập, tiếp thị, và giao hàng giá trị nói trên, nhằm phát sinh các dòng doanh thu, tạo 

ra lợi nhuận. 

Mô hình kinh doanh phản ánh phần nào giả định của doanh nghiệp về cái 

mà khách hàng cần, cách thức họ cần và cách thức doanh nghiệp có thể tổ chức 

kinh doanh để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, được khách hàng chi trả và tạo ra 

lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Mô hình kinh doanh do Osterwalder (2004) đưa ra dựa trên sự tổng hợp 

những định hình khác biệt vào một mô hình tham khảo. Sự định hình đó của tác 

giả miêu tả một mô hình kinh doanh rằng nó bao gồm chín viên gạch quan hệ 

nhau cho việc xây dựng mô hình kinh doanh.  
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Bảng 1. Mô hình kinh doanh Osterwalder 

Key 

Partnerships 

(KP) - bản đồ 

về các nhà 

cung cấp 

nguồn lực và 

các đối tác: 

đối tác chiến 

lược giữa các 

công ty không 

phải là đối thủ 

của nhau, đối 

tác giữa các 

công ty là đối 

thủ của nhau 

để cùng nâng 

thị trường lên, 

cùng đầu tư để 

tạo ra công 

việc kinh 

doanh mới, 

quan hệ mua 

bán để đảm 

bảo đầu vào 

cho công ty. 

Key 

Activities 

(KA) –Hoạt 

động quan 

trọng: sản 

xuất, giải 

quyết các vấn 

đề (của 

khách hàng) 

và xây dựng 

mạng 

lưới/nền tảng 

công nghệ để 

phục vụ 

khách hàng. 

 

Value 

Propositions 

(VP) - các giá 

trị được tạo 

ra cho khách 

hàng: Sản 

phẩm mới, 

độc đáo, chất 

lượng vượt 

trội, đáp ứng 

nhu cầu khách 

hàng, giá cả 

tối ưu, ít rủi ro 

nhất … 

 

Customer 

Relationships 

(CR) - quan 

hệ thiết lập 

với khách 

hàng: tư vấn 

trực tiếp, tư 

vấn gián tiếp, 

duy trì và lắng 

nghe cộng 

đồng khách 

hàng, hợp tác 

với khách hàng 

để tạo ra sản 

phẩm mà họ 

muốn. 

 

Custome

r Segment 

(CS)-  nhóm 

khách hàng 

hướng tới: 

thị trường đại 

chúng, thị 

trường 

ngách, thị 

trường hỗn 

hợp. 

 

Key 

Resources 

(KR) - các 

nguồn lực 

quan trọng 

nhất của 

doanh 

nghiệp: các 

nguồn lực vật 

lý, nguồn lực 

tri thức, nhân 

lực và tài 

chính. 

Channels 

(CH) - các 

kênh phân 

phối: các kênh 

phân phối trực 

tiếp  và kênh 

phân phối gián 

tiếp  
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Cost Structure (C$) - chi phí cần thiết để 

duy trì và điều hành một công việc kinh doanh.  

Revenue Streams (R$) -

luồng lợi nhuận  

(Nguồn: facts.baomoi.com và tổng hợp của tác giả) 

Phân tích mô hình kinh doanh kinh doanh Osterwalder cho thấy việc 

doanh nghiệp áp dụng cấu trúc này cần dựa trên quá trình phân tích 9 thành phần 

của mô hình kết hợp đối chiếu với điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điều này cho 

phép các doanh nghiệp xác định được một mô hình kinh doanh phù hợp và hiệu 

quả. 

2. Áp dụng mô hình Osterwalder  tại các doanh nghiệp bán lẻ VN 

2.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các doanh nghiệp bán lẻ VN 

* Thế mạnh chủ yếu: 

- Các doanh nghiệp bán lẻ Việt có khả năng am hiểu sâu thị trường nội 

địa, nắm bắt kịp thời những nhu cầu địa phương, thói quen chi tiêu của khách 

hàng… 

- Doanh nghiệp Việt luôn có lợi thế trong việc sở hữu nhiều điểm bán 

thuận lợi, làm bệ phóng vững chãi cho quá trình phát triển kinh doanh bán lẻ.  

- Các doanh nghiệp Việt luôn nhận được sự ủng hộ, tin yêu của người tiêu 

dùng trong nước, bởi tinh thần yêu chuộng hàng Việt Nam chất lượng cao của 

người Việt. 

* Điểm yếu mấu chốt: 

-Vấn đề tài chính: hầu hết các nhà kinh doanh bán lẻ trong nước đều rơi 

vào tình trạng thiếu hụt nguồn vốn với doanh số bán lẻ hàng hóa dịch vụ trung 

bình khoảng 20 tỉ USD/năm - một con số còn rất khiêm tốn; trong khi những tập 

đoàn bán lẻ nước ngoài như Metro và Bourbon đều có mức vốn là 120 triệu 

USD. 

- Về hậu cần: Hệ thống phân phối hiện đại đòi hỏi một hệ thống hậu cần 

chuyên nghiệp. Trong khi đó, ở các siêu thị của Việt Nam, vẫn diễn ra tình trạng 

trung tâm phân phối hoặc nhà cung cấp không giao đủ hàng bán trong các dịp lễ 

tết; việc phân phối hàng hóa còn mang tính thụ động, không đảm bảo kịp lúc, 

đúng nhu cầu. 

-Tính chuyên nghiệp: Phần lớn các doanh nghiệp bán lẻ trong nước vẫn 

đang loay hoay bế tắc trong kinh doanh, chưa xây dựng được thương hiệu, chưa 

chú trọng đến quy mô, cảnh quan môi trường, đồng thời cũng không mấy quan 

tâm đến thương hiệu và sản phẩm của mình. 

- Vấn đề con người: Đội ngũ nhân viên còn thiếu kinh nghiệm, thiếu tính 

chuyên nghiệp trong quá trình làm việc 
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2.2. Áp dụng mô hình Osterwalder 

Việc áp dụng mô hình Osterwalder phải dựa trên việc khai thác các thế 

mạnh, đồng thời khắc phục những vấn đề còn tồn tại, theo đó, mô hình 

Osterwalder có thể được vận dụng vào các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam theo 

hướng sau: 

- Với thế mạnh “sân nhà”, doanh nghiệp Việt luôn có lợi thế trong việc sở 

hữu nhiều điểm bán thuận lợi, điều này cho phép các doanh nghiệp bán lẻ nội 

cạnh tranh dựa trên giải pháp giá trị gia tăng bằng sự tiện ích cho khách hàng. 

- Giải pháp cho khách hàng là giá rẻ mỗi ngày dựa trên việc tạo dựng mối 

quan hệ chặt chẽ với những nhà cung cấp tốt.  

- Giải pháp tiện nghi và tiện ích cho khách hàng với những khu bán hàng 

hiện đại, để khách hàng có thể chọn là nơi dừng chân mua sắm một lần với 

những chủng loại hàng hóa đa dạng và chất lượng. 

- Với nguồn nhân lực dồi dào, các doanh nghiệp nội có thể phát triển hệ 

thống bán hàng trực tiếp; thường xuyên trao đổi với khách hàng qua các phương 

tiện truyền thông chi phí thấp, đặc biệt là mạng internet. 

-Tập trung vào 3 hoạt động then chốt: Mua hàng hóa, phân phối và kiểm 

soát chi phí. 

- Phát triển các nguồn lực chính yếu bao gồm kho bãi và hậu cần, con 

người.  

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với nhà cung ứng, xem họ như là một 

thành phần của chuỗi giá trị và tận dụng lợi thế mua nhiều với giá thấp. 

- Dòng doanh thu chủ yếu được tạo ra từ bán lẻ. Bên cạnh đó, các doanh 

nghiệp cũng có thể theo đuổi chiến lược phát triển nhãn hàng riêng của doanh 

nghiệp mình. 

- Cấu trúc chi phí nên tập trung vào việc giảm thiểu chi phí và tiết kiệm 

dựa trên quy mô lớn; áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý.  

Áp dụng mô hình Osterwalder trong kinh doanh bán lẻ tại các doanh 

nghiệp Việt Nam được xem như một quá trình chuyển đổi, giúp doanh nghiệp 

thích nghi với sự biến động của môi trường kinh doanh. Hiệu quả của sự đổi mới 

này phụ thuộc chủ yếu vào quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là theo 

xu hướng chuyển từ một tổ chức hướng nội sang hướng ngoại, lấy khách hàng 

làm đối tượng trọng tâm, hoạch định một chiến lược kinh doanh rõ ràng với mục 

tiêu phục vụ khách hàng là chính yếu. Trong tiến trình thay đổi đó, vai trò của 

con người nói chung và các nhà quản trị nói riêng trở nên hết sức quan trọng. Họ 

phải là những nhà lãnh đạo xuất sắc, có thể cảm nhận, dự báo và đánh giá khá 

chuẩn xác về biến động của môi trường kinh doanh bên ngoài và mầm mống vấn 

đề bên trong tổ chức để chủ động đề xuất những thay đổi thích hợp và trực tiếp 

dẫn dắt doanh nghiệp trong suốt quá trình thay đổi này.  
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Cạnh tranh trên thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng gay gắt, đặc biệt là 

trước sự “đổ bộ” hàng loạt của các doanh nghiệp bán lẻ ngoại đã kéo theo nhiều 

thách thức mà các doanh nghiệp Việt phải gồng mình đối phó. Đồng thời đây 

cũng được coi là cơ hội để tự đánh giá và làm mới chính mình thông qua quá 

trình đổi mới mô hình kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp, đem lại một “diện 

mạo” mới đầy sức sống cho doanh nghiệp nội. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. http://facts.baomoi.com 

2. http://Marketing24h.com 

3. http://vietnamnet.vn 

4. http://www.bvsc.com.vn 

5. http://www.cbrevietnam.com 

6. http://www.tapchitaichinh.vn 

7. Sam Walton, Vua Bán Lẻ - Chiến Lược Thống Lĩnh Thị Trường Bán 

Lẻ, NXB Lao động Xã hội, 2013 

8. Willard N.Ander&Neil Z.Stern, Nghệ thuật bán lẻ, NXB Tổng hợp Tp 

HCM, 2012 

http://marketing.24h.com.vn/brand-marketing/tin-tuc-thuong-hieu/nhung-neo-duong-chuyen-doi-mo-hinh-kinh-doanh-thanh-cong/
http://vietnamnet.vn/
http://www.bvsc.com.vn/
http://www.cbrevietnam.com/
http://www.tapchitaichinh.vn/
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M&A CƠ HỘI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  

KHI THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 

CH. Mai Thoại Diễm Phương 

ThS. Trương Thị Thuý Vân 
 

TÓM TẮT  

Thị trường bán lẻ, nhất là hình thức doanh nghiệp với chuỗi bán lẻ hiện 

đại đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt. Các nhà bán lẻ trong nước theo 

nhận định của nhiều chuyên gia thì vẫn còn nhiều nhược điểm: Giá cả thiếu 

cạnh tranh; Chất lượng mua hàng thiếu ổn định; Hệ thống phân phối chưa được 

rộng khắp về các vùng nông thôn… Để có thể lớn mạnh đủ sức trụ vững ở thị 

trường này, M&A có thể là một lựa chọn. M&A là một phương thức rất bình 

thường và cũng thông dụng trong những năm gần đây ở trên thế giới cũng như ở 

Việt Nam. M&A giúp dẫn đầu xu hướng; M&A giúp DN tìm lại thế cân bằng;… 

Tuy vậy M&A tiềm ẩn những rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, cần có khung 

pháp lý chắc chắn về vấn đề M&A nhằm tránh tình trạng tự phát. 

 Thị trường bán lẻ  

Theo báo cáo về “Mức độ sôi động của các thị trường bán lẻ khu vực 

châu Á – Thái Bình Dương 2014″ do CBRE công bố, Việt Nam là một trong 

những thị trường bán lẻ tiềm năng được đánh giá cao vào bậc nhất khu vực do cơ 

cấu dân số trẻ và sức mua ngày càng được cải thiện nhờ tầng lớp trung lưu bành 

trướng mạnh mẽ. 

 

Hình 1. 10 quốc gia có thị phần bán lẻ cao nhất trong năm 2014 

Nhìn vào thực tế, vấn đề đáng lo ngại nhất chính  là nội lực của  hệ thống 

bán lẻ Việt Nam hiện nay vẫn còn khá nhiều yếu điểm, trong đó phải kể đến bốn 

điểm yếu cơ bản là: tài chính, hậu cần, sự chuyên nghiệp và vấn đề nhân lực. 
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Giải pháp M&A: 

Để có thể lớn mạnh đủ sức trụ vững ở thị trường này, M&A có thể là một 

lựa chọn tối ưu. M&A, được viết tắt từ hai chữ Tiếng Anh “Merger (sáp nhập) 

và Acquisition (mua lại)” là một thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính 

kinh doanh và quản trị chiến lược. Hoạt động M&A là hoạt động sáp nhập hay 

mua bán giữa hai hoặc nhiều công ty với nhau. Trong giai đoạn khủng hoảng 

kinh tế như hiện nay, việc hai công ty sát nhập cùng nhau sẽ có giá trị lớn hơn 

hai công ty hoạt động riêng lẻ. Trong một số trường hợp, những công ty lớn sẽ 

mua lại các công ty nhỏ và yếu hơn nhằm tạo nên một công ty mới có sức cạnh 

tranh hơn và giảm thiểu chi phí. Các công ty sau khi M&A sẽ có cơ hội mở rộng 

thị phần và đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Vì thế, những công ty nhỏ 

thường sẵn sàng để công ty khác mua. Điều đó sẽ tốt hơn nhiều so với việc bị 

phá sản hoặc rất khó khăn để tồn tại trên thị trường. 

M&A hiện đang diễn ra phổ biến tại các quốc gia trên thế giới. Năm 

2013, tổng giá trị M&A toàn cầu đạt 2.215 tỷ đô, trong đó các thương vụ M&A 

diễn ra nhiều nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông chiếm tới 

23%. Đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giá trị M&A đạt 403,4 tỷ đô 

tăng 15% so với năm 2012, trong đó Nhật Bản là quốc gia có những thương vụ 

M&A lớn với tổng giá trị M&A đạt 42,9 tỷ đô. Trước năm 2007, mỗi năm Việt 

Nam chỉ có không quá 50 thương vụ M&A, với giá trị giao dịch cao nhất khoảng 

300 triệu USD. Bắt đầu từ năm 2009, giá trị của các thương vụ M&A đã đạt hơn 

1,08 tỷ USD và đến năm 2012 giá trị này đã tăng thành 5,1 tỷ USD. Theo dự 

kiến của các chuyên gia, tốc độ tăng trưởng của hoạt động này đến năm 2017 có 

thể đạt 25-30%. Trong số các nhà đầu tư nước ngoài, đối tác Nhật Bản chiếm ưu 

thế trong các hoạt động M&A tại Việt Nam, tiếp theo là Mỹ và Singapore.  

M&A là một công cụ hữu hiệu để doanh nghiệp tái cấu trúc, duy trì và 

nâng cao hiệu quả hoạt động. M&A còn khơi nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài đổ 

vào để tăng khả năng phát triển kinh tế của các quốc gia. Các hoạt động này đã 

tạo ra một xu thế hướng các công ty, tập đoàn đến việc liên kết tập trung nhằm 

tận dụng các giá trị cộng hưởng từ thương hiệu, tài chính và thị trường. Mục 

đích cuối cùng của hoạt động M&A thường để kết hợp lợi ích tài chính, hạ thấp 

chi phí vốn của doanh nghiệp và tạo ra giá trị ngay cả khi các hoạt động của 

doanh nghiệp không sinh lợi. Vấn đề quan trọng là làm sao để hai bên thống nhất 

về mục tiêu.  

Những hạn chế của hoạt động M&A  

Trên thực tế, hoạt động M&A cũng gặp không ít khó khăn khi thực hiện:  

• Hệ thống luật pháp còn bất cập: Mặc dù Chính phủ đã có nhiều 

khuyến khích cho hoạt động đầu tư và nỗ lực cải cách môi trường pháp luật, 

nhưng các thương vụ M&A ở Việt Nam vẫn gặp phải những rào cản nhất định 

về pháp luật và chính sách quản lý. Theo quan điểm nhà đầu tư, sự bất cập của 
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hệ thống luật pháp vẫn là một trở ngại chính và tối quan trọng trong sự phát triển 

của hoạt động M&A. Trong năm 2013 và đầu năm 2014, một vài quy định mới 

liên quan đến hoạt động M&A thay thế các quy định cũ đã được ban hành, như 

Nghị định mới về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần ngân hàng thương 

mại Việt Nam; Nghị định 189/2013/NĐ-CP, thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP 

về việc tư nhân hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (SOEs), có thể đưa 

đến cải cách SOEs; Dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư khắc phục các giới hạn pháp lý 

hiện tại;...  

• Thay đổi về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: Theo pháp luật 

hiện hành, quyền sở hữu nước ngoài bị hạn chế ở một số lĩnh vực kinh doanh 

trong việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được sở hữu một tỷ lệ nhất 

định trong vốn điều lệ của công ty mục tiêu. Cụ thể, 30% là tỷ lệ áp dụng đối với 

lĩnh vực ngân hàng; 49% áp dụng đối với dịch vụ viễn thông dựa trên hạ tầng có 

sẵn, lĩnh vực kinh doạnh giải trí và trò chơi điện tử; 51% áp dụng đối với dịch vụ 

nghe nhìn, dịch vụ vận tải đường bộ; 65% áp dụng đối với dịch vụ viễn thông 

không có cơ sở hạ tầng hoặc được phép đầu tư lên đến 100% trong các lĩnh vực 

không hạn chế.  

• Tìm kiếm công ty đầu tư mục tiêu phù hợp: Việc tìm một mục tiêu 

đầu tư đáng giá ở Việt Nam có thể được xem là khá thử thách, chủ yếu do thiếu 

các thương vụ chất lượng với quy mô phù hợp (trong đa số các ngành) và do 

thiếu các công ty đại chúng và thông tin thị trường. Do đó, nhiều nhà đầu tư tự 

dựa trên kiến thức và mối quan hệ của họ để tìm công ty đầu tư mục tiêu. Thêm 

vào đó, quá trình từ xác định công ty đầu tư mục tiêu hấp dẫn đến hoàn tất thành 

công thương vụ khá thử thách. Các nhà đầu tư rất coi trọng và đánh giá cao đội 

ngũ lãnh đạo có năng lực và đáng tin cậy, nhưng đây vẫn còn là một khía cạnh 

gây nhiều khó khăn. Cũng cần lưu ý rằng, việc thống nhất mục tiêu và chiến 

lược của nhà đầu tư và công ty đầu tư mục tiêu chưa bao giờ là một việc đơn 

giản và dễ dàng. 

• Sự thiếu chu đáo của bên bán: Ở Việt Nam, tầm quan trọng và sự cần 

thiết của một nhà tư vấn tài chính có kinh nghiệm trong một thương vụ M&A 

vẫn chưa được bên bán doanh nghiệp đánh giá cao. Thậm chí, một số doanh 

nghiệp không sẵn lòng kết hợp với một nhà tư vấn tài chính để được hỗ trợ trong 

việc điều phối và hoàn thành giao dịch bán doanh nghiệp, vì nghĩ rằng, họ có thể 

tự làm tốt hơn. Kết quả là sẽ tạo ra những căng thẳng và trong nhiều trường hợp 

đây có thể là lý do chính dẫn đến sự thất bại của thương vụ.  

• Công bố thông tin còn hạn chế: Một trong những khó khăn phổ biến 

trong quá trình soát xét tại Việt Nam là không có sẵn những công cụ tìm kiếm, 

cũng như mức độ tin cậy và kho dữ liệu thông tin. Vì vậy, quá trình soát xét sẽ 

được thực hiện chủ yếu dựa trên các tài liệu được cung cấp bởi bên bán liên quan 
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đến khía cạnh pháp lý, thuê, tài chính và hoạt động của công ty đầu tư mục 

tiêu. Trong khi đó, phía các nhà đầu tư yêu cầu các điều khoản cam kết và đảm 

bảo để đề phòng các rủi ro trong việc dựa trên toàn bộ thông tin khi độ chính xác 

chưa được đối chiếu với nhiều nguồn tại Việt Nam. 

• Tính minh bạch và chính trực của đội ngũ lãnh đạo: Môi trường 

kinh doanh tại Việt Nam chưa được minh bạch bằng các nước phát triển trên thế 

giới và chế tài pháp lý chưa được nhất quán. Vì thế, các công ty trong nước 

thường có những giao dịch thiếu minh bạch. Các công ty thường duy trì hai hệ 

thống sổ sách kế toán và đây là điều khá phổ biến. Công ty thường “giấu diếm” 

các nhà đầu tư tiềm năng những thông tin bất lợi về kinh doanh, như vấn đề về 

thuế, giao dịch với các bên liên quan, nợ/nợ tiềm ẩn và những tranh chấp/kiện 

tụng hiện có. Những quan ngại về năng lực và tính trung thực của đội ngũ lãnh 

đạo cũng cần được nhắc đến. Năng lực của đội ngũ lãnh đạo được đặc biệt lưu ý 

trong những thương vụ phức tạp, cũng có thể do những lo ngại của các nhà đầu 

tư về sự khác biệt về môi trường kinh doanh cũng như văn hóa lãnh đạo giữa nhà 

đầu tư và đội ngũ điều hành. Tính minh bạch của ban lãnh đạo doanh nghiệp 

đang là nguyên nhân đáng kể dẫn đến thất bại của các thương vụ. 

• Mức giá kỳ vọng chưa hợp lý của bên bán doanh nghiệp: Đây là hệ 

quả của việc thiếu hệ thống quản trị chuyên nghiệp, trong đó quyết định kinh 

doanh và kế hoạch đa phần được dựa trên “kinh nghiệm” hoặc “cảm tính” hơn là 

dựa trên thông tin và số liệu thực tế như đã đề cập ở trên. Một kế hoạch kinh 

doanh quá tham vọng sẽ đẩy giá kỳ vọng của bên bán đến mức phi thực tế. Một 

trong những cách thức để xoa dịu vấn đề này là nhà đầu tư đưa ra mức giá kỳ 

vọng sớm hơn (sau khi xem xét những tài liệu trọng yếu của bên bán doanh 

nghiệp) để xác định và tìm hướng giải quyết trước sự khác biệt mức giá giữa hai 

bên. Nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị cơ sở hợp lý của mức giá đề nghị, dựa trên 

đánh giá rủi ro và tiềm năng của công ty, tình hình tài chính hiện tại và vị thế 

cạnh tranh trong ngành, bên cạnh những yếu tố khác. 

Tình hình ở Việt Nam hiện nay, với sức nóng của sự phát triển kinh tế, 

việc gia nhập WTO và sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp đã tạo điều 

kiện hiệu thuận lợi thúc đẩy hoạt động M&A. Các hoạt động M&A trở thành 

mối quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như các cơ quan 

quản lý nhà nước. Sự gia tăng các thương vụ M&A trong thời gian qua cho thấy 

nhiều doanh nghiệp đã coi đây là hoạt động đầu tư, một kênh tham gia thị trường 

và là một trong những giải pháp để tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp. 

Để các hoạt động M&A do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện có tỷ lệ 

thành công cao và nâng cao giá trị gia tăng cho các thương vụ M&A này, các 

doanh nghiệp Việt Nam cần tự trang bị cho mình kiến thức về hoạt động M&A 



79 

 

(các thủ tục, nguyên tắc, phương pháp định giá, quyền và nghĩa vụ của các bên 

tham gia, giải quyết tranh chấp phát sinh,…) cần bổ sung và đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao đáp ứng việc thực hiện các thương vụ M&A. Bởi yếu tố cốt 

lõi của các thương vụ M&A là việc định giá doanh nghiệp, đa phần các thương 

vụ M&A không thành công đến từ việc người bán trả giá quá cao so với giá trị 

thực tế của doanh nghiệp, vượt mức chi trả của người mua hoặc sau khi đã mua 

thì lại lúng túng trong việc quản lý một hệ thống cơ cấu tổ chức mới. Ngoài các 

yếu tố tự thân doanh nghiệp thì hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động M&A 

cần thống nhất và cụ thể hơn trong các văn bản quy phạm pháp luật. Việc lựa 

chọn được hình thức M&A phù hợp với nhu cầu, mục đích và môi trường kinh 

doanh của doanh nghiệp, kết hợp với một đội ngũ chuyên gia tốt, chuyên nghiệp 

cùng với sự hỗ trợ và bảo vệ của một hệ thống pháp luật hiệu quả sẽ giúp các 

hoạt động M&A của doanh nghiệp Việt Nam thành công hơn nhưng vẫn tránh 

được những rủi ro có thể có của hoạt động này như xung đột giữa các cổ đông 

lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông nhỏ hay các tác động của việc 

thay đổi nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. http://tinnhanhchungkhoan.vn 

2. http://www.maf.vn 

3. http://www.reuters.com/finance/deals/mergers 

4. http://www.vca.gov.vn/News.aspx 

5. www.mergermarket.com 

http://tinnhanhchungkhoan.vn/
http://www.maf.vn/
http://www.reuters.com/finance/deals/mergers
http://www.vca.gov.vn/News.aspx
http://www.mergermarket.com/


80 

 

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BÁN HÀNG - THÁCH THỨC CHO 

ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 

ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm 

TÓM LƯỢC 

Với xu hướng phát triển của xã hội, bán hàng trong những năm gần đây 

đã có những chuyển biến so với bán hàng truyền thốngphù hơp. Những chuyển 

biến ấy tạo nên một số cơ hội song cũng gây thách thức không nhỏ cho hoạt 

động đào tạo ngành bán hàng. Nhận diện thách thức trong việc tạo nguồn nhân 

lực cho ngành bán hàng giúp có những điều chỉnh hợp lý từ trong chương trình 

đào tạo đến cách thức đào tạo. Có như vậy, ngành quản trị bán hàng của khoa 

quản trị kinh doanh mới thực sự là địa chỉ đáng tin cậy cho việc đào tạo nhân lực 

trong lĩnh vực này. 

1. NHỮNG YẾU TỐ LÀM THAY ĐỔI NGÀNH BÁN LẺ 

• Xu hướng công nghệ 

Những thay đổi của công nghệ đã có những tác động khá rõ nét đến 

phương thức bán hàng hiện đại. Ranh giới giữa thương mại điện tử và bán lẻ 

đang dần biến mất, và thương mại điện tử cùng kinh doanh trực tuyến sẽ trở 

thành một phần thiết yếu của thế giới bán lẻ. Khách hàng lên các website cung 

cấp chi tiết thông tin của sản phẩm và giao dịch trực tuyến. Vì thế, kể cả khi cửa 

hàng đã đóng cửa thì chỉ cần lướt qua windows bày hàng bên ngoài, khách hàng 

vẫn có thể đặt mua những sản phẩm mình vừa nhìn thấy qua mạng. 

• Sự tác động của yếu tố xã hội 

Việc phải đối mặt với nhiều vấn đề khi tham gia lưu thông trên đường 

làm nhiều người không buồn đặt chân ra đường để mua đồ đang ngày càng 

tăng.Điều này cho thấy có những thay đổi trong hành vi của khách hàng. Họ chỉ 

cần online và đặt hàng mà không phải hối hả lái đến cửa hàng để mua món đồ 

nào đó.Xu hướng này còn tồn tại trong cả kinh doanh thực phẩm, khi đồ ăn và 

rau quả tươi có thể được đưa tới tận cửa nhà bạn. 

• Sự thay đổi trong thói quen mua hàng 

Với cuộc sống hối hả, người mua hàng chỉ cần ghé qua siêu thị, download 

sản phẩm vào giỏ mua hàng ảo, sau đó nhấn nút “quyết định mua” để giỏ hàng 

ảo này sẽ được nhân viên bán hàng chọn đủ hàng theo yêu cầu chuyển ngay cho 

khách. Thậm chí, những người bận rộn còn hẹn giờ mình có mặt ở nhà nhân viên 

đến giao hàng. 

• Thói quen sử dụng Internet, điện thoại Smartphone để lướt Web và 

online 
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2. MỘT SỐ ĐIỂM THAY ĐỔI CỦA BÁN HÀNG  

S

TT 

Những yếu tố trong bán 

hàng 

Đặc điểm của bán hàng 

Truyền thống Hiện đại 

1

1 

Hàng hóa được trưng 

bày để giao dịch buôn 

bán 

Hàng thật có thể 

nhìn, sờ, cầm nắm,.. 

Có thể là hàng hóa được 

thiết kế theo mô hình 

hoặc mô phỏng (ảo). 

2 Nơi diễn ra giao dịch  Gắn với địa chỉ hữu 

hình. 

Có thể ảo trên các trang 

web. 

3 Hình thức giao dịch với 

nhân viên bán hàng 

Giao dịch, đối thoại 

trực tiếp với khách 

hàng. 

Có thể giao dịch gián 

tiếp với khách hàng 

thông qua mail, thư 

thương mại, thư tín,.. 

4 Cách gọi tên kênh phân 

phối 

Trực tiếp, gián tiếp Trực tiếp, gián tiếp, 

hiện đại và truyền 

thống. 

5 Chiều dài kênh Dài Hiện nay chiều dài kênh 

được rút ngắn khá nhiều 

và phát triển mạnh kênh 

trực tiếp. 

3. NHỮNG THÁCH THỨC TRONG ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH 

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 

• Thách thức đối với mô hình đào tạo nhân lực cho chuyên ngành quản trị 

bán hàng 

Hiện nay, chương trình đào đạo của nhiều chuyên ngành theo mô hình 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu vào 

Nguồn 

tuyển sinh 

cho chuyên 

ngành quản 

trị bán hàng 

Đầu ra: 

Kiến thức; 

Kỹ năng; 

Nghiệp vụ; 

Phẩm chất 

Công nghệ đào tạo 

Quản lý; cơ sở vật chất; 

dịch vụ đào tạo; tài 

chính; Giảng viên 

Chương trình đào tạo; 

học liệu 
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Với những chuyển biến trong cách thức bán hàng, mô hình đào tạo nhân 

lực cho ngành bán hàng sẽ đối mặt với sự không tương thích giữa cũ và mới.Bởi 

lẻ, mô hình đào tạo trên giúp đào tạo nhân lực bán hàng truyền thống. Vậy trong 

bán hàng hiện đại, liệu mô hình trên có còn tương thích không? Cần phải có 

những kiểm nghiệm lại mô hình đào tạo này trong bối cảnh mới. 

• Thách thức đối với chương trình đào tạo cho chuyên ngành 

Những thay đổi khá nhanh chóng của phương thức bán hàng hiện đại tạo 

nên thách thức không nhỏ trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu 

nhân lực bán hàng cho các doanh nghiệp. Có thể nói bán hàng hiện đại đã khác 

xưa khá nhiều từ trong cách thức quản lý, cách tiếp cận khách hàng, phương 

pháp bán hàng. Thực trạng của giáo dục đại học ở Việt Nam đào tạo chưa gắn 

liền với nhu cầu xã hội và chưa thích ứng tốt với biến đổi của môi trường. Các 

donah nghiệp mất nhiều thồi gian, chi phí đào tạo lại để có thể sử dụng  được. Vì 

vậy, cử nhân quản trị bán hàng sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng nào để 

có thể thích ứng với bán hàng hiện đại. Thiết nghĩ việc xây dựng chương trình 

đào tạo cần tính đến tính thời sự của ngành và có những học phần hỗ trợ phù hợp 

trong từng giai đoạn. Cần có những nghiên cứu cụ thể để việc thiết kế chương 

trình đào tạo cử nhân chuyên ngành quản trị bán hàng mang nhiều giá trị thực tế. 

Từ đó, giải quyết phần nào việc tạo nhân lực thích ứng đáp ứng nhu cầu xã hội. 

• Thách thức từ tính pháp lý khi xây dựng chương trình đào tạo 

Các chương trình đào tạo trong nước hiện nay gặp trở ngại không nhỏ từ 

chương trình khung của bộ giáo dục và đào tạo. Nghĩa là khi xây dựng chương 

trình đào tạo phải thỏa điều kiện chương trình khung. Điều này phần nào gây nên 

giới hạn trong việc thiết kế chương trình đào tạo của cho chuyên ngành. Với 

thách thức này, khi xây dựng chương trình đào tạo cần có cuộc khảo sát ý kiến 

của doanh nghiệp có sử dụng nhân lực, đặc biệt là nhân lực bán hàng hiện đại.  

• Thách thức đối với lực lượng giảng viên, chuyên gia tham gia giảng dạy 

Đây là chuyên ngành đào tạo khá mới trong khi phương thức bán hàng đã 

thay đổi khá nhiều so với bán hàng truyền thống. Vậy làm sao có được nguồn 

nhân lực giảng dạy cho chuyên ngành này. Việc tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho 

nhu cầu đào tạo mới nhưng cũng đầy thách thức này cũng là bài toán phải tìm lời 

giải để chuyên ngành quản trị bán hàng thật sự khởi sắc và mang dấu ấn riêng 

của khoa quản trị kinh doanh trường ĐH Tài chính - Marketing. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bài viết của tác giả NCS Châu Đình Linh 

2. www.bsdinsight.com 

3. www.kh-sdh.edn 

http://www.bsdinsight.com/
http://www.kh-sdh.edn/
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGHỀ BÁN HÀNG 

VS. TSKH. Nguyễn Văn Đáng 

 

Trong nền kinh tế phát triển và hội nhập, thị hiếu của khách ngày càng 

đòi hỏi cao về chất lượng và dịch vụ đối với sản phẩm và người bán hàng. Khách 

hàng không đơn thuần chỉ là mua sản phẩm mà là mua giải pháp sao cho thỏa 

mãn được nhu cầu cá nhân của họ. Do vậy, bán hàng không chỉ là bán sản phẩm 

mà là bán giải pháp và giá trị lợi ích của sản phẩm, đáp ứng mong đợi của khách 

hàng. Những người trực tiếp trong công việc bán hàng, không chỉ là bán “nụ 

cười” nữa, mà còn là chuyên gia am hiểu về kỹ thuật và tính năng sản phẩm của 

công ty mình, có thể cung cấp cho khách hàng các giải pháp tốt nhất để giải 

quyết các vấn đề của họ. 

I. CƠ HỘI CỦA NGHỀ BÁN HÀNG 

1. Cơ hội có được việc làm 

Như chúng ta đều biết, điều kiện kinh tế thị trường đang phát triển mạnh 

ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu và rộng, thêm vào đó 

chính phủ Việt nam còn chủ động tham gia vào nhiều định chế kinh tế và thương 

mại như WTO. AFTA, OPEC, TTP…đã mở ra những cơ hội lớn trong trao đổi 

thương mại giữa các nước không chỉ trong khu vực mà còn vượt qua hành lang 

Đông – Tây, lan tỏa đến tất cả các nước xa xôi nhất. Làm sao có thể cung cấp 

các loại hàng hóa đến tay tất cả các khách hàng có nhu cầu trên toàn thế giới? 

Đây là một thách thức nhưng lại là cơ hội lớn cho tất cả những ai có hoài bão 

đang trên đường hành hương đến sự nghiệp bán hàng hiện đại. Vì bất kỳ sản 

phẩm nào được sản xuất vẫn phải cần đến người bán hàng chuyển giao cho 

khách hàng, do vậy, trong thế giới hội nhập, khuôn khổ thị trường liên tục mở 

rộng và vươn xa, cũng vì thế mà lực lượng bán hàng ngày càng phải phát triển 

nhanh và mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu này. 

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có một đội ngũ bán hàng và như chúng 

ta thường thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì vị trí tuyển dụng 

nghề bán hàng thường rất được ưu tiên và có số lượng lớn. Theo nguồn dữ liệu 

từ các đơn vị tuyển dụng, thì lực lượng đội ngũ bán hàng hội đủ tiêu chuẩn để 

cung cấp cho các doanh nghiệp chỉ đáp ứng được từ 30 đến 40% nhu cầu hiện 

nay. 

2. Cơ hội được giao tiếp với nhiều phong cách khách hàng 

Tuy phải đối mặt với nhiều áp lực từ doanh thu bán hàng và nhiều vấn 

đến liên quan đến hậu mãi, nhưng công việc bán hàng không bao giờ nhàm chán. 

Sự cảm nhận thi vị của bán hàng trong mối giao tiếp với sự đa dạng về thành 
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phần, tính cách, dân tộc, văn hóa…. kể cả chia sẻ niềm tin cũng đủ làm say mê  

người bán hàng hòa mình vào niềm vui bất tận với cộng đồng khách hàng, luôn 

đầy ắp những điều mới lạ.      

3. Cơ hội thăng tiến cao 

Không khó khăn gì có thể nhận biết ngay được rằng, hầu hết các doanh 

nhân thành đạt đều bắt đầu từ công việc bán hàng. Ngay cả khi họ đang ở vị trí 

cấp cao trong doanh nghiệp, thì công việc đặc biệt được họ quan tâm vẫn là 

doanh số bán hàng. Có thể nói một CEO thành công, trước hết phải là người bán 

hàng giỏi. Chẳng hạn, như Steve Job – người sáng lập ra Apple, ông không chỉ 

là thiên tài công nghệ mà còn là người bán hàng siêu đẳng. Điều này được thể 

hiện ngay sau khi chế tạo thành công bảng vi mạch điện tử máy tính, thì ông là 

người đầu tiên mang đi rao bán. Chính những mẻ hàng nhỏ lẻ bán được ban đầu 

đã đặt nền móng cho ông thành lập công ty - một thương hiệu nổi tiếng Apple 

sau này.  

Người bán hàng là người biết rõ nhất về điểm mạnh và điểm yếu của sản 

phẩm cũng như của doanh nghiệp trong đánh giá của khách hàng. Do vậy, những 

đề xuất của họ về cải tiến sản phẩm hay các ý tưởng đóng góp vào chiến lược 

sản phẩm hay chiến lược kinh doanh, thường rất thực tế và xác đáng. Những ý 

kiến của họ là những đóng góp có ý nghĩa thiết thực vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

Ngoài ra, những người bán hàng giỏi có quan hệ xã hội rộng và thường 

chiếm được cảm tình tốt của nhiều khách hàng. Thông qua đó, họ có thể tạo lập 

được những mối quan hệ khách hàng tin cậy và nâng tầm nhãn quan nhận biết sở 

thích tiêu dùng của họ. Đó cũng là những yếu tố quan trọng trong quá trình tạo 

lập sự nghiệp từ bán hàng để trở thành CEO thành công. 

4. Cơ hội trong sự phát triển của thương mại điện tử 

Cơ hội việc làm rất lớn khi thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh 

và có tính phổ quát nhờ vào công nghệ thông tin – mạng Internet. Người bán 

hàng nhiều khi không cần giao tiếp trực tiếp để bán hàng. Mọi chi phí bán hàng 

qua mạng đều rẻ, ít tốn công sức và chi phí quảng cáo. Các loại sản phẩm đều 

được mô tả bằng hình ảnh đẹp, các tính năng kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm 

được chỉ dẫn chi tiết, các thông tin cải tiến sản phẩm được cập nhật lên mạng 

nhanh chóng và rộng rãi, làm cho công tác bán hàng trở nên hiệu quả và gia tăng 

vị thế xã hội. 

II. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGHỀ BÁN HÀNG 

Hiển nhiên rằng, hầu như không có con đường nào dẫn đến thành công lại 

bằng phẳng, nó phải là chông gai và đầy thử thách đối với những con người 

giám vượt lên chính mình. Bán hàng là một nghề chuyên nghiệp nên nó đòi hỏi 
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sự kiên nhẫn, bền bỉ tôi luyện cá nhân; bán hàng là nghệ thuật nên nó đòi hỏi 

phải phát huy tinh thần sáng tạo; bán hàng là chiến lược hướng vào giải pháp và 

niềm tin của người tiêu dùng, vì thế nó đòi hỏi sự hiểu biết không chỉ về lĩnh vực 

giao tiếp xã hội mà còn về kĩ thuật – công nghệ sản phẩm…  

1. Vượt qua chính mình 

Kẻ địch đáng sợ nhất của người bán hàng là tâm lý thích nhàn rỗi, muốn 

làm việc nhẹ nhàng, ngại đối diện sự thật, sợ bị khách hàng xa lánh và xua đuổi, 

sợ cảm giác khó chịu của khách hàng…Do vậy, mỗi người bước vào nghề bán 

hàng cần phải xác định rõ khả năng và thói quen của mình để giám thay đổi và 

vươn lên không ngừng. Nhiều khi mỗi chúng ta vẫn không biết được mình có tố 

chất gì, có năng lực gì hay thậm chí cả vấn đề muốn làm gì hoặc “trở thành” ai, 

nếu không qua trải nghiệm thực tế. Tất cả những điều này đòi hỏi mỗi ai dấn 

thân vào nghề bán hàng, phải biết quan sát và nhận biết mình thông qua các hành 

vi hoạt động của mình. Nhiều khả năng của con người chỉ được phát lộ khi được 

va chạm và cọ sát với những khắc nghiệt của tình huống hay hoàn cảnh. Do vậy, 

khó khăn vào nghề bán hàng là làm sao thay đổi được chính mình và phát hiện 

được những năng lực còn tiềm ẩn trong mình. 

2. Cạnh tranh khốc liệt 

Quá nhiều các sản phẩm bày bán trên thị trường có cùng tính năng, công 

dụng hay chất lượng, vì lẽ đó, mà tính cạnh tranh càng trở nên khốc liệt. Sản 

phẩm của công ty mình được rao bán chưa chắc đã là tốt nhất hay rẻ nhất, do 

vậy, người bán hàng cần tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm bằng chính cá tính của 

mình và nhấn mạnh vào những ưu điểm then chốt.  

Với những người ưa thích và chấp nhận nghề bán hàng đều biết rằng, có 

tới 70% rắc rối đối với cuộc sống hàng ngày của họ đến từ những khách hàng 

khó tính và hay gây khó dễ. Do vậy, người bán hàng chuyên nghiệp là những 

người thích nghi được với mọi tính cách của khách hàng cũng như vượt qua 

những tự ái cá nhân. Họ là những người luôn quán triệt “khách hàng là thượng 

đế” và biết dẹp bỏ “cái tôi” để hướng tới mục tiêu doanh số bán hàng cao nhất. 

3. Ổn định trạng thái tâm lý 

Người bán hàng thật sự là đại diện cho công ty, do vậy họ luôn phải chủ 

động kiểm soát tâm trạng của mình cho dù bất cứ bức xúc nào đến phía khách 

hàng. Người bán hàng luôn giữ gìn tác phong chuẩn mực, ngay cả khi cá nhân 

vướng phải những chuyện không vui. Nụ cười thân thiện luôn nở trên môi, hãy 

sống thật mãnh liệt với thời khắc hiện tại để nhìn thấu khát vọng và mong muốn 

của thượng đế khách hàng. Biết giữ gìn thân thể khỏe mạnh, tinh thần sảng 

khoái, tràn đầy năng lượng để truyền cảm hứng cho khách hàng và sức sống cho 

sản phẩm. 
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4. Dư luận về nghề bán hàng 

Một bộ phận dân chúng vẫn còn bị ám ảnh nặng nề bởi những mặc cảm 

xấu về nghề bán hàng từ xa xưa như là “ phường trâu lái gỗ”. Một nghề không 

được coi trọng bởi người ta gán cho nó bản chất gian dối và lừa lọc. Tuy nhiên, 

trong thời đại văn minh công nghiệp ngày nay, hầu hết những định kiến xấu này 

đã nhường chỗ cho sự tôn vinh: nghề bán hàng là nghề siêu đẳng hay đó là nghề 

đẳng cấp của thế giới hiện đại v.v… Thực sự là một nghề cao quý, vì nó mang 

lại các giải pháp tiện nghi, lợi ích kinh tế cũng như giá trị nhân văn thiết thực 

cho cả người tiêu dùng lẫn người bán hàng. 

5. Giá trị văn hóa và tinh thần của nghề bán hàng 

Ngoài những điều như đã nói ở trên, nghề bán hàng thật sự là một nghề 

vinh quang, vì nó còn góp phần tạo nên quá trình tái sản xuất, giúp tiêu thụ sản 

phẩm, đảm bảo phát triển sản xuất và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. 

Ngay cả khi sản phẩm hội đủ các giá trị lợi ích nhưng vẫn có thể rất khó 

tiêu thụ trên thị trường, nếu không có người bán hàng giỏi thực hiện. Người bán 

hàng giỏi có khả năng giúp cho khách hàng nhận ra được những điểm ưu việt 

của sản phẩm và biết cách giải quyết các vấn đề mà họ đang gặp bằng sản phẩm. 

Bán hàng thật sự là một nghề hấp dẫn trong môi trường kinh tế năng 

động, nhiều thách thức, phản ánh tinh thần làm việc sáng tạo, tinh thần đồng đội 

và tính kỉ luật cao. Nghề bán hàng chính là cầu nối tinh thần để giúp cho những 

ai thích hòa nhập với thế giới đa màu sắc về phong cách, thái độ và ứng xử, 

thông qua đó có thể nâng cao giá trị sống của mình. 

Tóm lại, để thành công, người bán hàng cần rèn luyện mình trở nên năng 

nổ, xốc vác và có một chút hiếu thắng - "Hiếu thắng" tích cực: không bao giờ 

chịu đầu hàng trước bất kỳ khó khăn nào. Hoài bão trong nghề bán hàng là một 

tiền đề hết sức quan trọng cho những ai khao khát đi vào cuộc sống kinh doanh. 

Người bán hàng cần đặt ra mục tiêu cao, luôn tìm mọi cách để đạt được mục tiêu 

đó và không bao giờ hài lòng với những thành tích đạt được. Khả năng giao tiếp 

và đàm phán tốt là những tố chất không thể thiếu của một người bán hàng giỏi. 

Đặc biệt, trong kinh doanh sản phẩm vô hình như ngành dịch vụ, khi tạo dựng 

được mối quan hệ tốt với khách hàng, nghĩa là đã đạt được 80% cơ hội thành 

công. 

Nhiều người nghĩ rằng, bán hàng là nghề phải nói nhiều. Không hẳn như 

vậy! Điều quan trọng là những gì nói ra phải có giá trị giải pháp và tính thuyết 

phục cao. Người bán hàng không nên chỉ là một nhân viên kinh doanh thuần túy, 

vì họ cần có khả năng tư vấn cung cấp giải pháp xử lý các vấn đề sản phẩm cho 

khách hàng. Do đó, không những chỉ phải trau dồi hiểu biết về sản phẩm, dịch 

vụ của công ty, mà người bán hàng còn phải cập nhật kiến thức về kinh tế, văn 

hóa, xã hội và cả nghệ thuật nữa.  
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Người bán hàng thường xuyên chịu áp lực về doanh số, áp lực từ khách 

hàng… Họ phải chứng tỏ được khả năng của mình thông qua doanh thu bán 

hàng đạt được. Vì vậy nghề bán hàng đòi hỏi phải có khả năng chịu đựng áp lực 

cao và tinh thần thép để vượt qua những thách thức đó, đồng thời cần linh hoạt, 

năng động và sáng tạo để thích nghi với nhiều thay đổi và tìm ra những giải pháp 

thích hợp cho từng vấn đề.   
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CƠ HỘI ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ BÁN HÀNG:  

GÓC NHÌN TỪ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VÀ  

NHU CẦU NHÂN SỰ BÁN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

       ThS. Nguyễn Kiều Oanh

   

Các năm gần đây thị trường bán lẻ Việt Nam không chỉ thu hút các nhà 

bán lẻ hàng đầu thế giới mà còn có cả các quỹ đầu tư tham gia dưới nhiều hình 

khác nhau. Bên cạnh đó, các công ty nội địa cũng gia nhập vào ngành và vươn 

lên để giữ vững thị phần. Sự gia nhập sâu rộng vào thị trường bán lẻ trong thời 

gian qua đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành. Nói 

chung thành công của một doanh nghiệp phần lớn được quyết định bởi yếu tố 

con người và đặc biệt đặc thù của ngành bán hàng thì nhân sự còn quan trọng 

hơn. Ngành càng tăng trưởng thì nhu cầu nhân sự càng tăng, vậy nên sự phát 

triển nhanh của ngành bán lẻ mở ra nhiều cơ hội cho thị trường lao động nói 

chung và hoạt động đào tạo nhân lực nói riệng khi thị trường lao động đang 

trong tình trạng khan hiếm nguồn lực này cả về số lượng lẫn chất lượng. 

Sức hút của thị trường bán lẻ Việt Nam 

Thị trường bán lẻ Việt Nam không chỉ có sức hút đối với các công ty 

trong nước mà  nhà bán lẻ nước ngoài cũng xâm nhập vào thị trường này. Sức 

hút của thị trường bán lẻ Việt Nam do nhiều yếu tố kết hợp, đó là tiến trình toàn 

cầu hóa và chính sách đầu tư của Việt Nam gần như tạo ra thị trường mở luôn 

đón nhận đầu tư từ nước ngoài, thứ hai những rào cản khi gia nhập vào ngành 

kinh doanh bán lẻ không quá lớn cho các nhà đầu tư và đặc biệt yếu tố quyết 

định đó là sức mua của thị trường.  

Sự gia nhập của các nhà đầu tư nước ngoài: 

Trong thời gian qua đã xuất hiện những "đại gia" bán lẻ từ Thái Lan, Nhật 

Bản, Singapore... đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam để đón nhận cơ hội từ 

lĩnh vực bán lẻ. Nhiều tập đoàn lớn của Thái Lan đã đặt chân tới Việt Nam như 

CP Group, Berli Jucker (BJC) và mới nhất là nhà bán lẻ hàng đầu Central Group. 

Tập đoàn này đã mua 49% cổ phần của Công ty Đầu tư Phát triển công nghệ và 

giải pháp mới NKT – thành viên của Nguyễn Kim Group, một “ông lớn” trong 

thị trường bán lẻ điện máy tại Việt Nam. Không chịu kém cạnh, các doanh bán lẻ 

hàng đầu Nhật Bản cũng nhanh chân xâm nhập thị trường bán lẻ Việt Nam. 

Aeon Nhật Bản sau thương vụ đầu tư vào chuỗi siêu thị Citimart, đã tiếp tục mở 

rộng ảnh hưởng của mình tại thị trường bán lẻ Việt Nam bằng cách hợp tác với 

Fivimart. Bên cạnh việc đầu tư vào các hệ thống phân phối như trung tâm 

thương mại hay chuỗi siêu thị thì các DN Nhật Bản cũng là những doanh nghiệp 

nước ngoài đi tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử, một lĩnh vực còn 

mới mẻ và rất có tiềm năng. Vào tháng 12/2014, 3 tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực 
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thương mại điện tử tại Nhật Bản gồm SBI Holdings, Econtext ASIA và 

BEENOS đã ký kết hợp tác với Công ty Sen Đỏ và nắm giữ 33% cổ phần tại DN 

này. 

Sự vươn lên của doanh nghiệp nội địa:  

Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của các DN bán lẻ nước 

ngoài, tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp bán lẻ lớn trong nước như Saigon 

Co.op, Vissan, Vingroup… cũng có những bước đi mới nhằm chiếm lĩnh thị 

trường. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển thương hiệu và mạng lưới phân phối, 

các doanh nghiệp cũng có xu hướng hợp tác và sáp nhập lẫn nhau. 

Tập đoàn Vingroup mới đây đã tuyên bố sẽ “nhảy” vào lĩnh vực bán lẻ 

điện máy với thành viên mới là VinPro. Ngày 3/2, Tập đoàn Vingroup đã công 

bố kế hoạch phát triển 25 trung tâm thương mại Vincom và Vincom MegaMall 

trên toàn quốc trong năm 2015. Trước đó, năm 2014, Vingroup đã mua lại chuỗi 

siêu thị Ocean Mart, công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Khang Gia 

(Khang Gia Trading) - chủ đầu tư của trung tâm thương mại Grand Mall. Gần 

đây nhất Tập đoàn này đã nhận chuyển nhượng chuỗi siêu thị (79 Mart) từ Tập 

đoàn Alphanam. 

Một doanh nghiệp bán lẻ nội địa có tiếng khác là Saigon Co.op cũng đang 

phát triển nhanh hệ thống phân phối của mình. Đến nay toàn hệ thống của DN 

này đã có 70 siêu thị trên toàn quốc, trong đó có 28 siêu thị tại TPHCM. Số còn 

lại nằm rải khắp tại hầu hết các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.Trước sức ép 

cạnh tranh từ các doanh nghiệp ngoại, Saigon Co.op cũng mở rộng thị trường 

bằng cách hợp tác với tập đoàn bán lẻ hàng đầu Sigapore là Mapletree để phát 

triển Khu trung tâm thương mại và giải trí phức hợp SC VivoCity tại TPHCM, 

dự kiến khai trương quý II năm 2015. 

Xu hướng đầu tư và sức tăng trưởng của thị trường 

Theo đánh giá của các công ty phân tích thị trường hàng đầu trên thế giới, 

thị trường bán lẻ Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục là “điểm nóng” thu hút 

các nhà đầu tư, trong đó hợp tác chính là xu hướng chủ đạo. Deloitte Việt Nam 

cho rằng, mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng sẽ là điểm 

nóng đối với các nhà đầu tư. Bởi đây là lĩnh vực được dự đoán có mức tăng 

trưởng cao trong năm 2015 cũng như những năm tiếp theo. 

Theo dự báo của CBRE, doanh thu bán lẻ tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng 

mạnh trong những năm tới, từ mức 75,6 tỷ USD trong năm 2014 lên 85,4 tỷ vào 

2015 và đến 2017 có thể đạt 109 tỷ USD.  

Tính đến hết năm 2013, số doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài chiếm hơn 

40% trong số 700 siêu thị tại Việt Nam. Đồng thời, 31 trong tổng số 125 trung 

tâm thương mại hiện tại có yếu tố đầu tư nước ngoài. Theo Bộ Công Thương, 

đến năm 2020, cả nước sẽ có khoảng 1.200 - 1.300 siêu thị, 180 trung tâm 
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thương mại. Dự báo, đến 2020, tỷ trọng bán lẻ qua mạng lưới siêu thị, trung tâm 

thương mại sẽ chiếm 45% tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội, tương đương 

khoảng 25 - 30 tỷ USD. 

Nhu cầu nhân sự trong ngành bán lẻ 

Hầu như doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực đều đặc biệt cần nhân viên bán 

hàng, vì đây là bộ phận chính yếu mang lại lợi nhuận cho công ty. Trong đó có 

thể chia chia hai nhóm là nhân sự cấp cao và nhân viên bán hàng nói chung. 

Nhu cầu nhân sự cấp cao trong ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ trong năm 

2014: theo Báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao trong quý II/2014 tại thị 

trường Việt Nam của Công ty Navigos Search công bố ngày 14/7 cho biết ngành 

Tiêu dùng/Bán lẻ chiếm 14%, chỉ đứng sau ngành sản xuất với nhu cầu là 17%, 

các ngành còn lại trong top năm  là Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm chiếm 

10%; Công nghệ thông tin chiếm 9% và Dệt may chiếm 7%. 

Bán hàng là công việc có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất, theo trang kiếm 

việc nhanh nhu cầu nhân sự trong năm 2013 là 20.512 tin tuyển dụng, năm 2014 

tăng gần 50% tin so với năm 2013. Hầu như doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực 

đều đặc biệt khát nhân viên bán hàng, vì đây là bộ phận chính yếu mang lại lợi 

nhuận cho công ty.  

Trong khi nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng chỉ có 60% người lao động có 

nhu cầu tìm kiếm việc làm trong ngành này. Cung không đáp ứng đủ cầu nên các 

doanh nghiệp luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành Bán hàng. Đòi hỏi kinh 

nghiệm cũng như kỹ năng không quá cao, vì vậy số lượng người lao động tìm 

kiếm việc làm trong nhóm ngành này tập trung lớn ở lao động độ tuổi 18 – 

24.Tuy nhiên dự đoán nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm trong độ 

tuổi 25 - 30 sẽ tiếp tục tăng trong năm các năm tới. 

Từ thực tế trên cho thấy nhu cầu lao động trong ngành bán hàng nói 

chung là rất lớn, không chỉ ở phân khúc lao động quản lý cấp cao mà còn tập 

trung vào nhóm lao động bán hàng và kinh doanh. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự 

trong ngành bán hàng do sự tăng trưởng nhanh của ngành và hơn nữa là nhu cầu 

lớn về số lượng và cao về chất lượng dẫn đến thị thị trường luôn “thiếu hụt” lao 

động. Thực trạng tuyển dụng tại các doanh nghiệp cho ta thấy khoảng cách giữa 

cung và cầu tại thị trường lao động này còn quá lớn, không chỉ khoảng cách về 

số lượng mà còn về chất lượng, không chỉ khan hiếm nhân lực vị trí cấp cao mà 

cả vị trí nhân viên bán hàng và kinh doanh. Đây là vừa là cơ hội và cũng là thách 

thức của ngành đào tạo trong việc cung cấp nguồn lao động phù hợp với nhu cầu 

cho phát triển kinh tế xã hội. 

Ngành bán lẻ Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng vì vậy nhu cầu 

nhân sự trong thời gian tới vẫn nằm trong top ngành có nhu cầu nhân sự cao. 
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Tuy nhiên trong thời kỳ hội nhập cũng đòi hỏi nhiều yêu cầu cao hơn đối với 

người lao động, với tiêu chí tuyển dụng cao hơn đòi hỏi nguồn nhân lực phải có 

nhiều kỹ năng khác ngoài kiến thức chuyên môn như: khả năng giao tiếp, sử 

dụng vi tính, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng báo cáo, kỹ năng tìm hiểu và xử lý 

thông tin, đặc biệt là năng lực tổ chức công việc thật hiệu quả. Vì vậy, không chỉ 

người lao động phải biết trang bị kiến thức và kỹ năng gì mà ngành đào tạo bán 

hàng cần phải biết lựa chọn những nội dung và hình thức đào tạo như thế nào là 

phù hợp. 
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va-cuoc-canh-tranh-moi_1333.html 

4. http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/ 

5. http://www.histaff.vn/vi/tin-tc/tin-cong-dong-nhan-su/443-nganh-ban-

hang-chim-73-nhu-cu-nhan-lc-ca-th-trng-tuyn-dng-trc-tuyn.html  

http://socongthuonght.gov.vn/xuc-tien-thuong-mai/mo-cua-thi-truong-ban-le-doanh-nghiep-viet-nam-can-111uoc-201ctiep-suc201d
http://socongthuonght.gov.vn/xuc-tien-thuong-mai/mo-cua-thi-truong-ban-le-doanh-nghiep-viet-nam-can-111uoc-201ctiep-suc201d
http://www.co-opmart.com.vn/trangchu/TinCoopmart/nganh-ban-le-va-cuoc-canh-tranh-moi_1333.html
http://www.co-opmart.com.vn/trangchu/TinCoopmart/nganh-ban-le-va-cuoc-canh-tranh-moi_1333.html
http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/
http://www.histaff.vn/vi/tin-tc/tin-cong-dong-nhan-su/443-nganh-ban-hang-chim-73-nhu-cu-nhan-lc-ca-th-trng-tuyn-dng-trc-tuyn.html
http://www.histaff.vn/vi/tin-tc/tin-cong-dong-nhan-su/443-nganh-ban-hang-chim-73-nhu-cu-nhan-lc-ca-th-trng-tuyn-dng-trc-tuyn.html
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NGHIÊN CỨU YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC  

NHÂN SỰ BÁN LẺ DỊCH VỤ VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG, 

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING 

ThS. Lưu Thanh Thủy 

 

Đặt vấn đề 

Đào tạo nhân lực để đáp ứng nhu cầu xã hội, đào tạo để người học có thể 

làm việc ngay khi tốt nghiệp, đó là sứ mệnh của một tổ chức đào tạo nhân lực. 

Khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Tài chính – Marketing tự hào là một trong 

những nơi đầu tiên đào tạo chuyên ngành Quản trị bán hàng một cách chính 

thống, cả về kiến thức học thuật lẫn kỹ năng chuyên môn từ năm 2010. Tuy 

nhiên, chưa có những đợt tái đánh giá tổng thể sự phù hợp của chương trình với 

thực tế nhu cầu nhân lực ngành này trong xã hội. Ngành dịch vụ được coi là một 

trong những trong trụ cột phát triển kinh tế, đặc biệt có ý nghĩa đối vói các khu 

vực thành thị. Trong giới hạn thời gianvà khả năng nghiên cứu, bài viết thể hiện 

kết quả nghiên cứu yêu cầu trình độ, kỹ năng nhân sự bán lẻ dịch vụ ở một số 

ngành và mối liên hệ đến nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị 

bán hàng,qua đó thấy được những điểm cần phải cải thiện để hoàn thiện hơn nữa 

nội dung đào tạo, thỏa mãn nhu cầu xã hội về nhân lực ngành bán lẻ dịch vụ. 

 

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp, hệ thống các thông tin tuyển 

dụng nhân sự bán lẻ dịch vụ các ngành: ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, bất động 

sản, y tế, làm đẹp, marketing và công nghệ thông tin. 

Phương pháp so sánh được sử dụng nhằm rút trích các yêu cầu tương đồng 

và khác biệt giữa các ngành này. Kết quả này được so sánh tiếp theo với nội 

dung chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị bán hàng hiện nay để nhìn 

nhận khách quan những nội dung đủ và thiếu của chương trình, là cơ sở cho 

những giải pháp, kiến nghị được đưa ra. 

 

Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Nghiên cứu sử dụng 60 thông tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh ở 11 

ngành nghề khác nhau, số lượng cụ thể theo bảng sau: 
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Bảng 1. Số lượng mẫu nghiên cứu phân chia theo ngành 

 

Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu 

Lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và công nghệ thông tin chiếm 3 vị trí hàng 

đầu với số lượng các thông tin tuyển dụng được thu thập tương ứng là 22, 10 và 

10 cho mỗi ngành nghề. Điều này phản ánh khá sát thực với thực trạng các 

ngành nghề dịch vụ đang dẫn đầu thị trường hiện nay, cụ thể ở khu vực thành 

thị. 

Trong nghiên cứu này, các yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng chuyên 

môn (ngoại ngữ, tin học), kỹ năng mềm và phẩm chất cá nhân là các biến được 

quan sát và tổng hợp. 

 

Bảng 2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, 

kỹ năng mềm của nhân sự bán lẻ dịch vụ 

Nhóm Ngành Tên CV TĐCM Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Kỹ năng mềm Phẩm chất 

cá nhân 

1 Ngân 

hàng 

CVPTKD, 

CV QHKH 

ĐH 

chuyên 

ngành 

TC-NH, 

QTKD, 

MKT,… 

A-B TOEIC 

550 - 

650; 

IELTS 

5.5; 

B-C; 

Ngoại 

ngữ 

khác 

theo 

yêu cầu 

Giao tiếp, bán hàng, 

phát triển KH & 

CSKH, thương 

lượng & thuyết phục, 

phân tích số liệu báo 

cáo tài chính, thu 

thập & phân tích 

thông tin, lập KH 

kinh doanh & KH 

làm việc, giải quyết 

vấn đề, tư duy logic, 

làm việc độc lập & 

Tinh thần cầu 

tiến, trách 

nhiệm, năng 

động, sáng tạo, 

nhanh nhẹn, 

hoạt bát, chủ 

động, lịch sự; 

cẩn thận, chăm 

chỉ, chịu được 

áp lực công 

việc 
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nhóm 

2 BĐS NVKD 

BĐS 

Trung 

cấp trở 

lên, 

chứng 

chỉ kinh 

doanh 

BĐS 

THVP Anh 

văn 

giao 

tiếp 

Giao tiếp, đàm phán, 

làm việc nhóm & 

độc lập, nghe gọi ĐT 

tốt, tư vấn, chốt HĐ, 

giải quyết vấn đề 

kiên trì, tinh 

thần trách 

nhiệm, có hoài 

bão, tự tin, 

nhiệt huyết, 

nhanh nhẹn, 

trung thực, cầu 

tiến, thanh lịch, 

lưu loát, yêu 

thích & có tố 

chất kinh doanh 

3 CNTT NVKD PM CĐ, ĐH THVP Anh 

văn B 

Giao tiếp, thuyết 

phục, hiểu biết công 

nghệ 

chịu áp lực cao, 

trách nhiệm 

4 QC,TT NVKD, 

NVKTDV 

CĐ, ĐH THVP Anh 

văn 

giao 

tiếp, B 

Giao tiếp, CSKH, 

QHKH, đàm phán, 

thuyết phục, làm 

việc độc lập, viết tốt 

tinh thần trách 

nhiệm, năng 

động, nhạy bén, 

đam mê kinh 

doanh, sáng tạo, 

có óc mỹ thuật 

5 Giáo dục NVTV CĐ, ĐH THVP Anh 

văn 

giao 

tiếp 

Làm việc nhóm & 

độc lập, giao tiếp tốt, 

lập & triển khai kế 

hoạch, quản lý thời 

gian, trình bày, lãnh 

đạo đội nhóm, bán 

hàng, thuyết phục 

ưa nhìn, nhanh 

nhẹn, hoạt bát, 

nhiệt tình, trách 

nhiệm cao, yêu 

thích trẻ em, 

thích KD, nhiệt 

tình, tinh thần 

cầu tiến, hòa 

đồng, nghiêm 

túc 

6 Làm đẹp NV sales Trung 

cấp trở 

lên 

THVP   Giao tiếp & đàm 

phán, PR, triển khai 

hoạt động, CSKH, 

thuyết phục 

nhanh nhẹ, ứng 

biến linh hoạt, 

nhiệt tình, cẩn 

thận, tỉ mỉ, chi 

tiết, năng động, 

chịu áp lực cao, 

cầu tiến, ngoại 

hình khá 

7 Dịch vụ 

kinh 

doanh 

NV sales 

DVKT 

CĐ, ĐH 

chuyên 

ngành 

THVP IELST 

5.5 

Giao tiếp, bán hàng, 

làm việc nhóm, quản 

lý thời gian 

chịu áp lực cao, 

cẩn thận, trung 

thực, định 
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KD hướng nghề rõ 

ràng 

8 TMĐT NVBH 

online 

CĐ, ĐH THVP Anh 

văn 

giao 

tiếp 

Giao tiếp tốt năng động, 

sáng tạo, chịu 

áp lực cao 

9 Logistic NDKD CĐ, ĐH THVP TOEIC 

550 - 

650; 

IELTS 

5.5; B-

C 

Giao tiếp, tư duy, 

làm việc độc lập, 

CSKH, QHKH, hiểu 

biết thị trường 

chịu áp lực cao, 

nhiệt tình, năng 

động, trách 

nhiệm, làm việc 

lâu dài 

10 NH, KS Quản lý 

nhà hàng 

CĐ, ĐH THVP Anh 

văn + 

Ngoại 

ngữ 

khác 

Làm việc nhóm & 

độc lập, giao tiếp tốt, 

lập & triển khai kế 

hoạch, quản lý thời 

gian, trình bày, lãnh 

đạo đội nhóm,  

chịu áp lực cao, 

tinh thần trách 

nhiệm, hợp tác, 

nhiệt tính, trách 

nhiệm, nhanh 

nhẹn, vui vẻ, 

hoạt bát, cầu 

tiến 

11 Du lịch NV sales 

tour 

CĐ, ĐH THVP Anh 

văn 

giao 

tiếp 

Giao tiếp, thương 

lượng, thuyết phục 

trách nhiệm, 

nhiệt tình, chịu 

áp lực cao 

Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu 

Từ yêu cầu xã hội 

Bảng 2 cho thấy, trình độ chuyên môn tối thiểu được yêu cầu ở 11 ngành 

nghề đang quan sát từ trung cấp trở lên, nhưng chiếm tỉ lệ nhỏ, khoảng 2/11 

nhóm, tương đương 18%, 82% yêu cầu trình độ từ cao đẳng, đại học, đây cũng là 

xu hướng tất yếu về trình độ của người lao động trong tương lai.  

Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học xuất hiện ở tất cả các nhóm, với mức yêu 

caầu tối thiểu là tin học văn phòng và anh văn giao tiếp, để chứng minh cho năng 

lực ngoại ngữ, tin học của mình, đòi hỏi các ứng viên phải tham gia các kì thi sát 

hạch năng lực theo hệ thống bằng của Bộ giáo dục, Sở giáo dục (A, B, C) hoặc 

các tổ chức quốc tế (IELTS, TOEIC, …). TOEIC là chứng chỉ ngoại ngữ dành 

cho người đi làm, có giá trị quốc tế và có thể thay thế chứng chỉ quốc gia A, B, 

C, khá quen thuộc với nhà tuyển dụng, nên xu hướng thi TOEIC sẽ ngày càng 

trở nên phổ biến hơn. 

Kỹ năng mềm và phẩm chất cá nhân được yêu cầu khá cụ thể, chi tiết và 

phong phú. Tại bảng 2, cột kỹ năng mềm chỉ ra những kỹ năng thường được các 

nhà tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng đưa ra nhiều 

nhất là: Kỹ năng giao tiếp (100%), Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập 

(54%), Kỹ năng thuyết phục, thương lượng (54%), Kỹ năng giải quyết vấn đề 
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(18%), Kỹ năng quản lý thời gian (18%) và Kỹ năng bán hàng (18%). Tuy vậy, 

những kỹ năng khác như Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch, Kỹ năng tìm kiếm, 

thu thập và phân tích thông tin, Kỹ năng CSKH và phát triển các mối quan hệ 

với khách hàng, Kỹ năng lãnh đạo đội, nhóm hiện đang được nhiều nhà tuyển 

dụng quan tâm, đưa vào yêu cầu tuyển dụng của mình để chọn lọc được những 

ứng viên thích hợp nhất. 

Lĩnh vực kinh doanh, bán hàng là lĩnh vực đòi hỏi người lao động phải 

chịu được áp lực công việc cao, chiếm 100% các nhóm ngành nghề ở bảng 2. Vị 

trí thứ 2 thuộc về những phẩm chất “vốn có” của một người kinh doanh: năng 

động, nhanh nhẹn, hoạt bát, linh hoạt, cởi mở, hòa đồng với 63%. Những phẩm 

chất khác như cầu tiến, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm được xem là tạo 

nên sự khác biệt giữa những công việc bán hàng thông thường, đơn giản với 

những công việc kinh doanh đòi hỏi trình độ, năng lực nhân sự ở tầm chuyên 

nghiệp hơn. 

Đến chương trình đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành QTBH, 

trường ĐH Tài chính - Marketing  

Chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị bán hàng gồm 2 khối kiến 

thức chính, khối kiến thức cơ sở và khối kiến thức ngành, chuyên ngành. Khối 

kiến thức cơ sở và kiến thức ngành được xây dựng theo yêu cầu chung của 

ngành đào tạo Quản trị kinh doanh. Đề cập đến khối kiến thức chuyên ngành, 

hiện nay, sinh viên chuyên ngành QTBH đang được trang bị những nội dung 

kiến thức chuyên ngành theo bảng 3, song song, sinh viên toàn trường ĐH Tài 

chính – Marketing được yêu cầu trang bị thêm kiến thức Kỹ năng mềm trước khi 

tốt nghiệp, cụ thể gồm các Kỹ năng:  
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Bảng 3. Kiến thức chuyên ngành và Kỹ năng mềm của sinh viên chuyên 

ngành QTBH - UFM 

Kiến thức chuyên 

ngành 

Kỹ năng mềm Ngoại ngữ, tin học 

• Quản trị bán hàng 

• Quản trị bán lẻ 

• Quản trị quan hệ 

khách hàng 

• Quản trị xúc tiến 

thương mại  

• Nghiệp vụ bán hàng 

• Bán hàng công nghiệp 

• Kỹ năng giải quyết 

vấn đề và ra quyết 

định 

• Kỹ năng giao tiếp và 

ứng xử trong kinh 

doanh 

• Kỹ năng tổ chức công 

việc và quản lý thời 

gian 

• Kỹ năng tư duy hiệu 

quả và sáng tạo 

• Kỹ năng thuyết trình 

hiệu quả 

• Kỹ năng làm việc tập 

thể và tinh thần đồng 

đội. 

• TOEIC 405 

• Chứng chỉ tin học 

văn phòng B 

Nguồn: Tổng hợp từ www.ufm.edu.vn 

Kết luận 

So sánh giữa yêu cầu thực tế với mẫu chọn là nhóm ngành bán lẻ dịch vụ, 

có thể thấy những điểm yếu và thiếu cần khắc phục của chương trình đào tạo cử 

nhân đại học chuyên ngành QTBH, cụ thể là: 

Thứ nhất, các môn học chuyên ngành chưa có nội dung đề cập đến lĩnh 

vực dịch vụ, một lĩnh vực hiện đang luôn có nhu cầu về nhân sự kinh doanh, bán 

hàng và được cho là sẽ thu hút nhiều lao động bậc trung, bậc cao trong tương lai. 

Thứ hai, trình độ Anh văn TOEIC 405 có thể còn phù hợp với một số 

ngành nghề, vị trí, nhưng trước sự cạnh tranh về tự do di cư lao động, tìm kiếm 

công việc của khối cộng đồng kinh tế chung AEC vào cuối năm 2015, thì trình 

độ tiếng Anh cần phải tăng lên nữa, nhất là khi sinh viên muốn làm việc trong 

môi trường quốc tế. 

Thứ ba, sinh viên hiện nay đang tham gia các khóa đào tạo 6 kỹ năng 

mềm để đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra, không phải là trang bị, thực hành và làm 

chủ 6 kỹ năng này.  

Thứ tư, những phẩm chất cá nhân là điều khiến không chỉ các nhà tuyển 

dụng lao động quan tâm, mà còn cả những nhà giáo dục, đào tạo. Hệ thống đánh 

giá phẩm chất, năng lực sinh viên hiện nay chưa đủ nghiêm túc để họ phải quan 

tâm hơn nữa vào bồi đắp, rèn luyện, hình thành những phẩm chất mà xã hội tri 

thức yêu cầu. Tư tưởng học vì bằng cấp, điểm số và đối phó qua môn từ phía 
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sinh viên, tư tưởng làm việc cho xong trách nhiệm từ phía giảng viên có thể là 

yếu tố ảnh hưởng lớn nhất trong việc hình thành nhân cách, phẩm chất những 

người lao động tri thức trong tương lai. Có thể lấy việc đánh giá điểm quá trình, 

điểm rèn luyện của sinh viên UFM hiện nay là một ví dụ. 

Từ những hạn chế còn tồn tại nêu trên, tác giả đề xuất một số giải pháp 

khắc phục như sau: 

Một, rà soát lại nội dung giảng dạy định kỳ hàng năm, dựa trên việc khảo 

sát, lấy ý kiến từ cả người học, người dạy, người sử dụng lao động và các bên có 

liên quan khác. Tăng cường kênh trao đổi giữa nhà trường – nhà tuyển dụng. 

Nhà trường cần có cơ chế khuyến khích giảng viên trực tiếp triển khai hoạt động 

này, không chỉ là phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng và khuyến khích thay 

đổi cách thức đánh giá kết quả học tập, năng lực của sinh viên. Cần có chính 

sách động viên, công nhận kịp thời các nỗ lực từ phía giảng viên. 

Hai, tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi giữa nhà tuyển dụng và sinh 

viên năm 1 của trường về những yêu cầu của thị trường lao động, theo từng 

ngành nghề, để sinh viên tự biết lập kế hoạch, phân bổ thời gian hợp lý để đầu tư 

cho khả năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng khác trong 4 năm theo học tại trường. 

Về phía giảng viên, qua những thông tin trao đổi này, có thể nắm bắt được 

những yêu cầu thực tiễn về chất lượng nguồn nhân lực họ đang đào tạo, để tự 

thay đổi, cập nhật, làm mới nội dung lý thuyết, tăng cường hơn nữa vào khả 

năng làm chủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên sau này. 

Ba, sinh viên phải đóng vai trò chủ động hơn trong việc tạo ra các sân 

chơi thể hiện và bồi dưởng bản lĩnh, năng lực, kỹ năng của bản thân, không thụ 

động trông chờ vào những hình thức, sự kiện của Khoa, trường, giảng viên đứng 

lớp để chỉ nhằm mục đích lấy điểm cho đạt yêu cầu. Để thay đổi vai trò chủ đạo 

này, Trường và Khoa cần ban hành các Quy định về phát triển năng lực sinh 

viên, cũng như tạo điều kiện hỗ trợ, các cơ chế khuyến khích và các bộ môn sẽ 

giữ vai trò giám sát việc thực hiện, để kịp thời can thiệp khi sinh viên có nguy cơ 

đi không đúng hướng. 

Hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 

Đối tượng nghiên cứu chỉ phản ánh 11 ngành bán lẻ dịch vụ, chưa đủ để 

đại diện cho toàn khu vực dịch vụ. Số lượng mẫu ở một số ngành chưa đủ chuẩn 

theo yêu cầu, nên kết quả nghiên cứu chỉ phản ánh một phần yêu cầu nhân lực 

của các nhà tuyển dụng đang hoạt động tại ngành này. 

Ngoài ra, lĩnh vực bán lẻ hàng hóa không được đề cập đến trong nghiên 

cứu này, nên đây là thể có hướng nghiên cứu tiếp theo để có thể hoàn chỉnh bức 

tranh về yêu cầu nhân lực của ngành bán lẻ. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. 60 mẫu đăng tin tuyển dụng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

2. www.ufm.edu.vn 

http://www.ufm.edu.vn/
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CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM VỚI NHU CẦU VỀ 

TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

ThS. Trương Thị Thuý Vân 

 

Tóm tắt 

Trong số 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất năm 

2014, đáng chú ý có ngành Hàng Tiêu dùng/Bán lẻ có nhu cầu tuyển dụng nhân 

sự cấp cao tăng mạnh (tăng 8% so với quý II), đẩy ngành Tài chính – Ngân 

hàng – Bảo hiểm xuống vị trí thứ 3. Năm vừa qua chúng ta đã chứng kiến rất 

nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập lớn chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực hàng 

tiêu dùng và bán lẻ với sự tham gia của các tập đoàn tên tuổi trên thế giới. Với 

sự thay đổi đó, việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự từ cấp cơ sở đến cấp trung 

và cấp cao để phục vụ cho việc phát triển trong ngành này thời gian tới sẽ rất 

khả quan. Tuy nhiên, một vấn đề không nhỏ mà bản thân các doanh nghiệp bán 

lẻ Việt Nam hiện nay đang vướng mắc là đội ngũ nhân lực của ngành vừa thiếu 

về số lượng, vừa yếu về trình độ. 

 

Biến động nhân lực, cộng với nhu cầu mở rộng sản xuất, ngay những 

tháng đầu năm 2015 các doanh nghiệp đã dồn dập thông báo tuyển dụng lao 

động với số lượng lớn nhưng vẫn không đủ chỉ tiêu. Trong tháng 01 Trung tâm 

Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh đã 

khảo sát 1.512 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 14.197 chỗ làm 

việc và 6.796 lao động có nhu cầu tìm việc. Từ kết quả khảo sát, tổng hợp cơ sở 

dữ liệu, phân tích cho thấy thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh trong tháng 01/2015 diễn biến như sau: Nhu cầu tuyển dụng lao động 

trong tháng 01/2015 tập trung nhiều ở các nhóm ngành: Vận tải – Kho bãi – 

Xuất nhập khẩu (6,52%); Công nghệ thông tin (6,70%); Kinh doanh – Bán hàng 

(21,08%); Dịch vụ phục vụ (8,59%). 

 
Doanh nghiệp đã chú trọng đến chất lượng và năng suất lao động do vậy 
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việc tái cấu trúc bộ máy theo xu hướng nhân lực chất lượng cao bên cạnh việc 

nâng cấp – hiện đại hoá hệ thống sản xuất vẫn diễn ra trong năm 2015. Vì vậy 

nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn – trình độ ngoại ngữ sẽ 

tăng trong những tháng tiếp theo. 

Năm 2014 đã chứng kiến rất nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập lớn 

chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và bán lẻ với sự tham gia của các 

tập đoàn tên tuổi trên thế giới. Với sự thay đổi đó, việc tuyển dụng và đào tạo 

nhân sự từ cấp cơ sở đến cấp trung và cấp cao để phục vụ cho việc phát triển 

trong ngành này thời gian tới sẽ rất khả quan. 

Ông Bùi Ngọc Quốc Hưng – Giám đốc Điều Hành CareerBu– đã chia sẻ 

một số thông tin tuyển dụng trực tuyến về 10 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng 

trực tuyến cao nhất trên trang CareerBuilder.vn theo thứ tự từ cao nhất đến thấp 

nhất là: (1) Bán hàng/ Kinh doanh, (2) Tiếp thị & Marketing, (3) Công nghệ 

thông tin – Phần mềm, (4) Hành chính/ Thư ký, (5) Cơ khí/ Ô tô/ Tự động hóa, 

(6) Kế toán/ Kiểm toán, (7) Sản xuất/ Vận hành sản xuất, (8) Điện/ Điện tử/ Điện 

lạnh, (9) Dịch vụ khách hàng, (10) Công nghệ thông tin/ Phần cứng/ Mạng. 

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng trong ngành Bán hàng/ Kinh doanh cao gần gấp 

đôi so với ngành thứ 2 liền kề là Marketing.  

Cũng theo Báo cáo của Công ty Navigos Search công bố ngày 14/11, nhu 

cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao trong quý III/2014 tại thị trường Việt Nam, 5 

ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất là: Sản xuất chiếm 

17%; Tiêu dùng/Bán lẻ chiếm 14%; Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm chiếm 

10%; Công nghệ thông tin chiếm 9% và Dệt may chiếm 7%. Trong số 5 ngành 

có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất trong quý này, đáng chú ý có 

ngành Hàng Tiêu dùng/ Bán lẻ có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao tăng 

mạnh (tăng 8% so với quý II), đẩy ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm 

xuống vị trí thứ 3.  

Bà Lê Thị Thuý Loan, Giám đốc Công ty TNHH Loan Lê, chuyên cung 

ứng nhân sự cho các doanh nghiệp cũng cho biết trong các vị trí tuyển dụng thì 

nhân sự trong ngành bán hàng đang tăng cao. Rất nhiều công ty có nhu cầu tuyển 

dụng nhân viên bán hàng thậm chí tuyển cả những vị trí rất cao từ trưởng phòng 

kinh doanh đến giám đốc kinh doanh. Có lẽ, khi kinh tế phục hồi thì các doanh 

nghiệp bắt đầu đẩy mạnh khâu tiếp thị kinh doanh của công ty mình. Trên trang 

web tuyển dụng của Vietnamworks, mỗi ngày cũng có hàng ngàn vị trí rao tuyển 

trong đó số vị trí tuyển dụng nhiều nhất là ngành bán hàng rồi đến nhân sự trong 

ngành tài chính, kế toán, ngân hàng. 

Một vấn đề không nhỏ mà bản thân các doanh nghiệpbán lẻ Việt Nam 

hiện nay đang vướng mắc là đội ngũ nhân lực của ngành vừa thiếu về số lượng, 

vừa yếu về trình độ. Chỉ có khoảng 4-5% đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, 

hơn 50% nhân lực chưa qua đào tạo, tâm lý bán hàng còn mang nặng tính ban 
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phát, ngoại ngữ yếu. Ở bậc sơ cấp, điều dễ nhận thấy là đội ngũ bán hàng ít có 

tính ổn định khi mà người lao động vẫn coi bán hàng là một công việc không lâu 

dài, nguyên nhân chính bởi mức lương chưa hấp dẫn. Trong khi đó, nhân viên 

quản lý bậc trung và cao cấp lại thiếu trầm trọng mà doanh nghiệp bán lẻ Việt 

Nam đang rất khó khăn trong việc tuyển và giữ chân nhân viên vì nguồn cung 

hạn hẹp, mức lương không thể cạnh tranh được với doanh nghiệp bán lẻ nước 

ngoài. 

Có thể nói, đối với hầu hết các doanh nghiệp, chi phí tuyển dụng luôn 

được cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với quy mô và nhu cầu. Dù ngân sách lớn 

hay nhỏ, thì việc kiểm soát ngân sách luôn là một bài toán không phải lúc nào 

cũng tìm được nghiệm dành cho các nhà quản lý. Như chia sẻ của một doanh 

nghiệp, so với các gói khuyến mãi đăng tuyển trên thị trường tuyển dụng trực 

tuyến, thì việc đưa ra gói ưu đãi đặc biệt 12 tháng đăng tuyển miễn phí của 

JobStreet.com Việt Nam đã và đang là một trong những giải pháp mà doanh 

nghiệp đã chọn để giải quyết bài toán chi phí tuyển dụng hiện nay. 

Song song với việc kiểm soát ngân sách, làm sao để giữ chân nhân tài 

cũng được nhiều nhà tuyển dụng quan tâm. Theo chia sẻ của một doanh nhân: 

“Doanh nghiệp phải trả lương nhân viên đúng việc, đúng vị trí. Mức lương nên 

căn cứ như hệ tọa độ bao gồm trục tung và trục hoành: thái độ và khả năng làm 

việc”. Ngoài 2 yếu tố cơ bản: thái độ và khả năng, thì nhiệt huyết với công việc 

cũng là một yếu tố khá quan trọng. Cần cải thiện môi trường làm việc, nên cung 

cấp thêm phúc lợi cho nhân viên, tạo không gian làm việc thoải mái. Dù công ty 

qui mô nhỏ (dưới 100) nhưng nhân viên vẫn thoải mái dù mức lương không quá 

cao. 

Theo khảo sát của JobStreet.com Việt Nam, trong năm yếu tố quyết định 

ảnh hưởng đến quyết định tìm việc của ứng viên: mức lương (31.8%), cơ hội 

thăng tiến (35.9%), địa điểm làm việc (19.9%), phúc lợi (25.2%) cũng như khả 

năng tài chính của công ty (47.9%). Với chức năng gợi ý mức lương việc thu hút 

các ứng viên tiềm năng và thực sự nghiêm túc sẽ trở nên dễ dàng hơn, bản đồ địa 

điểm sẽ giúp hạn chế sự vắng mặt của ứng viên và sự chia sẻ những thông tin chi 

tiết về công ty sẽ giúp các ứng viên có một bức tranh toàn diện về môi trường 

làm việc cũng như văn hóa công ty cũng sẽ được khắc họa một cách rõ nét trước 

khi ứng viên ứng tuyển cho từng mẫu tin tuyển dụng. 

Các doanh nghiệp nội địa còn có thể phát huy điểm mạnh duy nhất của 

mình là am hiểu văn hoá của người Việt Nam và từ đó có cách ứng xử gần gũi 

tạo sự thân thiện trong việc quản lý nhân sự, giữ người tài. Ngoài ra, doanh 

nghiệp nội địa có thể đầu tư đào tạo nhân viên. Để tiết kiệm chi phí, có thể tổ 

chức các nhân viên trình độ cao đào tạo cho các nhân viên trình độ thấp hơn, 

đồng thời khuyến khích tinh thần học hỏi của nhân viên, đặt ra các chỉ tiêu cần 

đạt được để nâng cao dần trình độ của đội ngũ lao động. Ngoài ra, trong quá 
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trình đào tạo nguồn nhân lực cần quan tâm đào tạo nhân lực bán lẻ Việt Nam ở 

cả 3 cấp độ sơ - trung – cao cấp, trong đó ưu tiên trước hết cho nhân lực cao cấp 

(giám đốc, chủ doanh nghiệp) về tầm nhìn, năng lực "cấp quốc tế". Các vấn đề 

cơ bản mà các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cần đào tạo nhân viên đặc biệt ở 

các điểm như: Thay đổi tư duy bán hàng theo xu thế mở cửa – người bán hàng 

cần có thái độ đúng mực với khách hàng, để lại ấn tượng tốt để có lần gặp lại 

sau; Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp hơn, am hiểu về sản phẩm có thể tư vấn 

cho người mua giúp họ có cái nhìn đúng đắn về sản phẩm và tin tưởng doanh 

nghiệp; Nâng cao khả năng ngoại ngữ phục vụ khả năng tự tìm hiểu các tài liệu 

liên quan và phục vụ ngay cả các vị khách nước ngoài nhất là trong thời đại toàn 

cầu hóa như hiện nay; Không ngừng đào tạo trình độ quản lý nhân sự bậc trung 

và cao cấp đặc biệt là khả năng phân tích số liệu và dự báo thị trường xứng đáng 

là những người định hướng các chiến lược cho doanh nghiệp có bước đi đúng 

đắn trên thương trường cạnh tranh; Có chế độ ưu đãi phù hợp để tạo được nguồn 

cung cấp nhân lực chất lượng ổn định không nhất thiết phải là nâng cao mức 

lương mà có thể bằng chính môi trường làm việc.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. http://kinhdoanh.vnexpress.net 

2. http://tuyensinh.tdt.edu.vn 

3. http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn 

4. http://www.histaff.vn 

http://kinhdoanh.vnexpress.net/
http://tuyensinh.tdt.edu.vn/
http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/
http://www.histaff.vn/
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NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA NHÀ QUẢN LÝ BÁN LẺ 

ThS. Hoàng Thu Thảo 

 

Bất kể doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gì thì muốn có chỗ đứng và 

khẳng định được vị thế trên thị trường bán lẻ, người chủ doanh nghiệp đóng vai 

trò quyết định trong sự thành bại trên thương trường. Đối với nhà quản lý bán lẻ, 

bên cạnh những kỹ năng chuyên môn, khả năng phân tích, nhanh nhạy đối với 

thị trường, thì để thành công, bạn không thể thiếu được 5 kỹ năng cần thiết của 

nhà quản lý rất quan trọng sau đây: 

1. Kỹ năng giao tiếp. 

Không sai khi nói rằng, giao tiếp chính là kỹ năng quan trọng nhất đối với 

bất cứ ai. Đối với nhà quản lý bán lẻ, giao tiếp càng trở nên quan trọng hơn bao 

giờ hết. Giao tiếp tốt, lấy được thiện cảm từ phía người nghe là bạn đã nắm được 

50% thành công cho một giao dịch. Kỹ năng giao tiếp tốt cũng giúp bạn giải 

quyết được rất nhiều vấn đề trong nội bộ công ty, với khả năng giao tiếp tốt, bạn 

có thể trao đổi với nhân viên các vấn đề tế nhị một cách dễ dàng hợp lý và không 

khiến họ bị tổn thương,… Từ đó giúp cho bạn có thể giữ chân được những người 

tài, phục vụ cho công việc kinh doanh của mình. Cùng một vấn đề, nhưng nếu 

người truyền đạt là một nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp kết quả sẽ khác rất 

nhiều so với người  trưởng phòng hoặc cấp trên. Như vậy, là nhà quản lý doanh 

nghiệp bán lẽ, hãy trau dồi kỹ năng giao tiếp, vì nó là kỹ năng cần thiết của nhà 

quản lý và ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại của doanh nghiệp bạn. 

2. Kỹ năng nghe. 

Nghe là một phản xạ hoàn toàn tự nhiên thường xuyên trong đời sống 

hàng ngày của con người, tuy nhiên, ở phương diện một nhà quản lý, nghe cần 

phải đạt đến trình độ "kỹ năng". Bởi bạn đơn thuần không chỉ nghe, mà bạn còn 

phải nắm bắt, xử lý, tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, của khách hàng… Là 

một người quản lý, thay vì có cái nhìn một chiều, áp đặt suy nghĩ của mình lên 

nhân viên, cách tốt hơn và hiệu quả hơn nhiều là lắng nghe những tâm tư, 
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nguyện vọng của họ, lắng nghe những ý tưởng và vấn dề mà họ đang gặp phải. 

Hãy lắng nghe thật sự và đưa ra những lời khuyên chân tình, khách quan nhất, 

hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe thôi, nhân viên cũng sẽ cảm thấy họ được chia sẻ, 

được cảm thông, và được tôn trọng. Chính những điều đơn giản như thế, bạn có 

thể đã góp phần giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của nhân viên mình, 

đồng thời gia tăng quyền lực mềm của bạn. 

3. Được nhìn thấy và dễ tiếp cận 

Một nhà quản lý phải là một người được nhìn thấy và dễ tiếp cận, được 

nhìn thấy và tiếp cận cũng là một trong những kỹ năng cần thiết của nhà quản lý 

mà bạn cần phải trau dồi – điều đó có nghĩa là trong cửa hàng của bạn, mỗi khi 

khách hàng có vấn đề gì đó hoặc một câu hỏi nào đó cần được người quản lý giải 

đáp, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy và tiếp cận được bạn mà không cần phải 

mất công tìm kiếm. Hầu hết những câu hỏi hoặc những vấn đề cần sự giải đáp 

của quản lý cửa hàng thường là những vấn đề nhạy cảm hoặc ở những thời điểm 

nhạy cảm, vậy nên việc tiếp cận quản lý là việc vô cùng quan trọng. 

4. Kiến thức 

Một nhà lãnh đạo nói chung hay một quản lý cửa hàng nói riêng phải là 

người có kiến thức, kiến thức chính là kỹ năng cần thiết của nhà quản lý mà 

không ai có thể phủ nhận– họ phải biết về công việc của họ nhưng đồng thời 

cũng phải nắm được các công việc của những vị trí khác trong cửa hàng để có 

thể giải thích, đào tạo cho người mới hoặc điều phối cũng như tìm hướng khắc 

phục khi một vị trí nào đó trong cửa hàng bị bỏ trống. 

Ngoài ra, người quản lý phải có cái nhìn nhạy cảm với các vấn đề của cửa 

hàng để nhanh chóng phát hiện ra đâu là vấn đề cấp thiết, vấn đề nào cần được 

giải quyết nhanh chóng,… Và đôi khi, người quản lý phải là người kiêm luôn vị 

trí sửa chữa máy móc – nếu chiếc máy in của cửa hàng bị hỏng và không ai có 

thể sửa nó, bạn hãy là một nhân viên sửa máy in. 

5. Hành động 

Thay vì đứng một chỗ và chỉ trỏ điều này, điều khác; nói về điều này, 

điều kia – bạn hãy bắt tay vào làm – điều này sẽ giúp nhân viên của bạn học 
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được nhanh hơn cách chỉ nghe bạn nói, đồng thời khiến nhân viên cảm thấy gần 

gũi hơn với bạn. Phương châm của một nhà quản lý giỏi nên là: “Tôi sẽ không 

cho nhân viên của mình làm việc gì nếu tôi chưa tự mình làm việc đó” – điều đó 

bao gồm cả việc đổ rác, quét dọn và lau chùi nhà vệ sinh, dọn kho hàng và kê lại 

tủ để đồ. Tất cả điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và hành động của 

nhân viên, giúp nhân viên thêm tin tưởng và tôn trọng bạn. 

Liên tục trau dồi và nâng cao các kỹ năng cần thiết của nhà quản lý sẽ 

giúp bạn trở thành một nhà quản lý tài ba trong tương lai 
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KỸ NĂNG NHÂN VIÊN  BÁN LẺ TỪ THỰC TIỄN 

ThS. Nguyễn Thanh Lâm 

 

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bán hàng, sản xuất và tài 

chính là ba trụ cột quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Các hoạt động của 

các trụ cột này diễn ra đồng  thời và bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, tuy nhiên đa phần 

hoạt động của trụ cột bán hàng bao giờ cũng là hoạt động dẫn dắt các hoạt động 

khác. Để hoạt động bán hàng tốt cần có những nhân viên bán hàng giỏi, nhân 

viên bán hàng giỏi như là “Cơ Trưởng” là động lực phát triển cho doanh 

nghiệp.Bán lẻ là một trong những hoạt động bán hàng đầy thú vị và nhiều thử 

thách. Kinh nghiệm thực tiễn là một cơ sở quan trọng để thực hiện các kỹ năng 

bán lẻ thành công. Song để đúc kết được kinh nghiệm quý ta phải trải qua nhiều 

thử thách, thất bại lẫn thành công. Với kinh nghiệm thực tế bán lẻ các  sản phẩm 

gỗ và sản phẩm gạo; thành công cũng có thất bại cũng nhiều,tôi xin phép đúc kết 

các kinh nghiệm bán lẻ đối với bản thân  

Thứ nhất: Công tác chuẩn bị 

Công tác chuẩn bị là khâu quan trọng nhất của nhân viên bán hàng lẻ để 

bảo đảm thành công trong thương vụ. Chuẩn bị kỹ càng về hàng mẫu, thông tin 

về khách hàng, các đối thủ cạnh tranh trong ngành hàng, các mức giá có thể đàm 

phán, các đặc tính lý hóa của sản phẩm… Khi công tác chuẩn bị kỹ càng thì 

người bán hàng sẽ tự tin khi tiếp xúc với khách hàng và tạo niềm tin nơi lần đầu 

gặp khách hàng; đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất bảo đảm bán 

hàng thàng công. 

Thứ hai: Đạo đức nghề nghiệp 

Khởi đầu của một người bán hàng là tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, 

trước hết để khẳng định mình, sau đó để chia sẻ và gắn bó trách nhiệm với khách 

hàng. Phải đặt vị trí của mình vào vị trí của người mua hàng và đưa ra lời tư vấn 

Thứ ba: Đam mê 

Tổng Giám Đốc Howard Schultz người đã xây dựng thương hiệu cà phê 

Starbucks nổi tiếng đã viết “Nếu bạn dốc hết trái tim vào công việc bán hàng, 

bạn có thể đạt được những ước mơ mà người khác cho rằng không thể” trong tác 

phẩm “Dốc Hết Trái Tim” Trong lý thuyết về động viên của Vroom cũng cho 

rằng sức mạnh là tích của đam mê và hy vọng. Người bán hàng lẻ phải có lòng 

đam mê, kiên trì, tinh thần trách nhiệm, để theo đuổi mục đích phát triển sản 

phẩm của doanh nghiệp.  

Thứ tư: Kỹ năng giao tiếp 

“Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” câu slogan của Prudential phù 

hợp với kỹ năng giao tiếp của người bán hàng Biết lắng nghe, giao tiếp bằng 

mắt, sử dụng nụ cười để làm ngôn ngữ giao tiếp, chú ý trang phục phù hợp, 
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chỉnh tề, dáng đứng thẳng, nói năng tự tin khi tiếp cận khách hàng. Luôn đặt lợi 

ích khách hàng làm nền tảng trong giao tiếp.. 

Thứ năm: Nắm vững đặc tính của sản phẩm 

Lấy niềm tin khách hàng không phải bằng cách nói tốt quá nhiều về sản 

phẩm đang chào bán, nếu tâng bốc thái quá về sản phẩm làm cho khách hàng 

hoài nghi và không tin tưởng chất lượng sản phẩm của mình. 

Người bán hàng cần phải hiểu rõ tường tận sản phẩm của mình đang bán, 

nắm vững các đặc tính lý hóa,  những tính năng ưu việt, cũng như yếu kém của 

sản phẩm mình. Bên cạnh đó tìm hiểu rõ đặc tính sản phẩm của đối thủ cạnh 

trạnh để có thể so sánh sản phẩm của mình với sản phẩm cùng lọai. Đưa ra 

những giải pháp cũng như nhiều sự lựa chọn khác nhau để khách hàng có cơ hội 

so sánh, điều đó sẽ giúp khách hàng nhận định rõ về sản phẩm của bạn đang 

chào bán, qua đó họ nhận thấy được những tiện ích, tính năng vượt trội khi sử 

dụng sản phẩm của bạn. Không chỉ có vậy, người bán hàng còn phải tự nỗ lực 

nâng cao sự hiểu biết, kiến thức chuyên ngành qua sách báo, hội thảo, các khóa 

đào tạo, hội nghị khách hàng,… 

Thứ sáu: Quan tâm nhu cầu khách hàng 

 Phải thực sự quan tâm đến những yêu cầu đòi hỏi của khách hàng cũng 

như chính sách của công ty của họ trong việc lựa chọn mua sản phẩm của mình. 

Thứ bảy: Không nói xấu đối thủ cạnh tranh 

Tuyệt đối không được nói xấu cũng như hạn chế nhận xét về đối thủ cạnh 

tranh. Nói xấu người khác để đề cao mình bao giờ cũng là phương pháp tồi nhất 

trong các phương pháp đề cao mình. Khi bạn nói xấu đối thủ cạnh tranh là bạn tự 

bắn vào hình ảnh của mình và làm niềm tin khách hàng sụt giảm nghiêm trọng. 

Thứ chín: Lưu giữ thông tin 

Lưu lại những thông tin cần thiết về khách hàng, để có kế hoạch chăm sóc 

khách hàng định kỳ sau khi bán hàng. Khi tiếp xúc lại khác hàng, khách hàng rất 

cảm kích nếu các thông tin khách hàng chúng ta nắm vững và chính xác.  

Trên đây là một vài kinh nghiệm thực tế mà tôi mạo muội muốn được 

chia sẻ và mong muốn rằng các kinh nghiệm này giúp ích phần nào cho đội ngũ 

bán hàng  đang ngày đêm bám trụ các “thị trường”, các em sinh viên đang quan 

tâm đến lĩnh vực bán hàng và tôi cũng hiểu rằng “Mọi lý thuyết đều màu xám, 

còn cây đời mãi xanh tươi”./.  
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NGƯỜI THÀNH CÔNG VỚI 8 YẾU TỐ CỐT LÕI VÀ CHU TRÌNH 

NHẬN THỨC - HÀNH ĐỘNG - KẾT QUẢ 

ThS. Lượng Văn Quốc 

 

Trong hành trình đi đến thành công của mỗi người đều luôn phải trải qua 

những giai đoạn khó khăn và thử thách nhất định để có được những thành tựu 

trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Việc đúc kết và chia sẻ những kinh 

nghiệm của những người thành công là rất hữu ích cho hành trình này đối với 

những bạn sinh viên hoặc những người mới chập chững bước vào nghề. Qua 

phỏng vấn trao đổi kinh nghiệm cùng những người quản lý bán hàng thành công 

thì 8 yếu tố cốt lõi sau đây cùng với chu trình nhận thức – hành động – kết 

quả được chia sẻ trong bài viết này của tác giả nhân buổi hội thảo “Thị trường 

bán lẻ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập” của Khoa QTKD thuộc trường Đại 

học Tài chính–Marketing tổ chức. Đó là: PASSION, WORK HARD, PERSIST, 

SERVE, IMPROVE, IDEA, PUSH và FOCUS. 

I. 8 YẾU TỐ CỐT LÕI ĐỂ THÀNH CÔNG 

1. PASSION (ĐAM MÊ): một người dù làm công việc kinh doanh, nhà 

giáo, nhà khoa học hay bất kỳ một công việc gì đi chăng nữa thì để có được 

thành quả cao nhất, trước hết họ phải đam mê công việc của mình, yêu nghề mới 

sống chết với nghề dù có trải qua thăng trầm trong cuộc sống, bế tắc trong công 

việc không có lối thoát, dù lương thấp họ vẫn có thể cố gắng để miệt mài làm 

việc bất kể ngày đêm.  

2. WORK HARD (LÀM VIỆC CHĂM CHỈ): làm việc hết sức mình, cố 

gắng hết sức, chịu cực chịu khổ thì mới có thành quả được. Bình thường, một 

người làm việc siêng năng chăm chỉ thì không bao giờ chết đói và tương lai sự 

nghiệp càng ngày càng đi lên: nông dân làm ruộng chăm chỉ thì không thể nào 

không đủ lúa, gạo để ăn; một sinh viên ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và luôn 

đến lớp đầy đủ với thái độ học tập nghiêm túc thì không lý gì thi rớt; một giảng 

viên có tâm với nghề, cần mẫn với công việc và luôn có ý thức học hỏi cầu tiến 

thì ngày càng giảng tốt hơn; Việt kiều cũng phải làm việc cật lực 2-3 jobs đến 

khuya mới tích luỹ mua xe, mua nhà trả góp trong nhiều năm; một nhân viên bán 

hàng chăm chỉ, đi làm sớm về muộn, xem công ty như nhà của mình, không câu 

nệ việc lớn nhỏ thì thử hỏi sếp có nỡ sa thải không?  

3. PERSIST (KIÊN ĐỊNH, KIÊN NHẪN, BỀN BỈ): người thành công 

phải luôn kiên định với mục tiêu, lập trường vững vàng, bình tĩnh, biết kiên nhẫn 

chờ đợi và chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thời cơ. “Dù ai nói ngả nói nghiêng, 

lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. 
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4. SERVE (PHỤC VỤ): sự giàu có và thành đạt của bạn tỉ lệ thuận với số 

khách hàng bạn phục vụ. Mạng xã hội Facebook được Mark Zuckerberg sáng lập 

đã phục vụ hàng tỉ người khắp thế giới với giá trị tài sản của anh lên đến 34.8 tỷ 

USD; tỷ phú Bill Gates với phần mềm Microsoft; Steve Jobs với điện thoại 

Apple cũng thế… Vậy bạn đang phục vụ cho bao nhiêu người? Phòng mạch của 

bác sĩ khám ngoài giờ mỗi sáng sớm hoặc chiều tối khám bệnh được tối đa bao 

nhiêu người? chẳng phải có nhiều người phải xếp hàng chờ đợi hoặc bỏ về khi 

phải đợi quá lâu đó sao? Đơn giá một giờ công lao động của bạn là bao nhiêu và 

mỗi ngày bạn làm được tối đa bao nhiêu giờ? Nếu bạn đang phục vụ được cho 

rất ít người để bạn chỉ kiếm ít tiền như hiện tại thì bạn nên suy nghĩ và đổi cách 

kiếm tiền của bạn bằng cách phục vụ thật nhiều người. Ví dụ, bạn đang đi dạy 

kèm 1 học sinh thì hiệu quả kiếm tiền sẽ ít hơn bạn dạy lớp 100 sinh viên, và 

cũng sẽ ít hơn khi bạn giảng cho hơn 1000 người như trường hợp của diễn giả 

T.Harv Eker với Tư duy triệu phú (MMI) diễn ra ở TP.HCM và Hà Nội. 

5. IMPROVE (CẢI THIỆN, CẢI TIẾN): ngày nay phải tiến bộ hơn ngày 

hôm qua, và ngày mai phải tiến bộ hơn nữa. Luôn cải thiện bản thân, thường 

xuyên cải tiến phương pháp, cách thức làm việc để ngày càng hiệu quả hơn, đêm 

về ghi lại những việc đã làm được và suy nghĩ xem có cách nào làm tốt hơn 

không? 

6. IDEA (TƯ DUY SÁNG TẠO, TẠO Ý TƯỞNG MỚI): tạo ra ý tưởng 

mới, bạn phải tư duy sáng tạo để tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh và tạo ra 

giá trị tốt hơn, cạnh tranh hơn bởi những giá trị sáng tạo của bạn. 

7. PUSH (THÚC ÉP, THÚC GIỤC PHẢI HÀNH ĐỘNG): Nghĩ ra 

động cơ thúc giục bạn phải hành động. Ví dụ, kế hoạch giảm cân của bạn sẽ bị 

trôi theo thời gian và chỉ nằm trong “ý muốn” của bạn khi bạn không hành động 

mỗi ngày theo kế hoạch như đi bơi, tập GYM, ăn kiêng,…vì bạn không  đủ ý chí 

hay bạn thiếu động lực. Nếu bạn không đủ động lực để đi kiếm nhiều tiền thì bạn 

có nghĩ rằng một ngày nào đó bạn bất lực không thể đưa 100 triệu cho cha bạn 

mổ trong bệnh viện không? và bạn phải bất lực nhìn cha bạn chết trước mặt bạn. 

8. FOCUS (SỰ TẬP TRUNG, TOÀN TÂM TOÀN Ý): Thái độ làm việc 

nghiêm túc, tập trung cao độ thì hiệu quả sẽ cao hơn và ít sai sót hơn. Ví dụ, việc 

học hay việc làm của bạn sẽ hiệu quả hơn khi bạn tập trung cao độ trong những 

ngày sắp thi, lúc phải hoàn thành dự án. Nhưng khi bạn để “nước đến chân mới 

nhảy” thì rất dễ bị sơ suất hoặc không hiểu rõ mọi vấn đề vì không đủ thời gian, 

thậm chí bạn chỉ có thể cố hết sức học tập, làm việc với sự tập trung cao độ trong 

ngắn hạn để đối phó. Tuy nhiên, sự tập trung trong bài viết này muốn nói đến sự 

chuyên tâm, toàn tâm toàn ý một cách có hệ thống và suốt quá trình, luôn luôn 

“để tâm” của mình vào công việc và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất có 

thể. Chỉ có chuyên tâm bạn mới hiểu rõ mọi ngõ ngách của công việc, bạn mới 
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phát hiện những bất ổn cũng như thấy được cách mà bạn có thể sẽ làm tốt hơn, 

năng suất cao hơn, nâng cao được trình độ chuyên môn, tay nghề của bạn. 

 
Hình 1. Đồng tiền cổ Việt Nam 

Lấy hình tượng đồng tiền cổ Việt Nam “ngoài tròn - trong vuông”. 

Chúng ta ví 8 yếu tố kể trên, giống như phần “trong vuông” của đồng tiền cổ, 

những yếu tố nội tại này làm nền tảng, không thay đổi trong tâm thức chúng ta.  

Và các kỹ năng của người thành công có thể vận dụng uyển chuyển, linh hoạt 

trong từng tình huống cụ thể được ví như phần “ngoài tròn” của nó. Đó là các 

kỹ năng kỹ thuật (TECHNICAL SKILLs), kỹ năng quản lý (MANAGEMENT 

SKILLs), kỹ năng quan hệ con người (PEOPLE SKILLs), kỹ năng phân tích 

(ANALYZING SKILLs),…  

Hình sau đây minh hoạ cho nguyên tắc là “trong cứng, ngoài mềm”  hay 

còn gọi là sơ đồ La Bàn với 8 yếu tố cốt lõi để thành công (Tên do tác giả đặt):  

 

PASSION WORK HARD

PERSIST SERVE

IMPROVE IDEA

PUSH FOCUS

PEOPLE 
SKILLs

ANALYZING 
SKILLs

…
TECHNICAL 

SKILLs

MANAGEMENT 
SKILLs

 

Hình 2. Sơ đồ La Bàn với 8 yếu tố cốt lõi để thành công 

 

 



111 

 

II. CHU TRÌNH NHẬN THỨC – HÀNH ĐỘNG – KẾT QUẢ 

ROLEs

(VAI TRÒ)

GOAL

(MỤC TIÊU)

PLAN

(LẬP KẾ HOẠCH)

PROJECT

(LÀM DỰ ÁN)

ACTION LIST

(NHỮNG VIỆC 
PHẢI LÀM)

REPORT of RESULT

(BÁO CÁO KQ)

VISION

(TẦM NHÌN)

 

Hình 3. Chu trình nhận thức – hành động – kết quả 

Theo T. Harv Eker: Suy nghĩ sinh ra cảm xúc, cảm xúc đưa đến hành 

động, hành động tạo ra kết quả. Trong nhận thức của mỗi người, ta phải xác định 

cho được điều gì là quan trọng nhất đối với bản thân? Có người nghĩ rằng đó là 

sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt… có nghĩa là được sống khoẻ mạnh cùng gia 

đình, hạnh phúc bên vợ con cha mẹ trong cuộc sống sung túc về tiền bạc, thậm 

chí là tự do tài chính. Theo sách Dạy con làm giàu của tác giả Robert T. 

Kiyosaki & Sharon L. Lechter, sự giàu có được định nghĩa như là: “Số ngày bạn 

có thể sinh hoạt mà không cần đòi hỏi sự làm việc của bạn (hay của người nhà 

bạn) trong khi bạn vẫn có thể duy trì mức sống như bình thường”. Chẳng hạn, 

nếu chi phí sinh hoạt hàng tháng của bạn là 10 triệu đồng, và nếu bạn có một 

khoản tiết kiệm 30 triệu đồng, sự giàu có của bạn xấp xỉ cỡ 3 tháng hay 90 ngày 

sinh hoạt. Sự giàu có được đo bằng thời gian chứ không phải bằng tiền bạc. Như 

vậy, như theo định nghĩa sự giàu có này thì tự do tài chính chính là số ngày vô 

tận mà bạn có thể sinh hoạt bình thường khi bạn không đi làm.   

Bạn hãy liệt kê ra những điều cụ thể gì bạn muốn đạt được trong tương 

lai. Tầm nhìn (VISION) của bạn càng rộng và chính xác thì càng có cơ hội đạt 

được mục tiêu đã đặt ra. Mỗi người chúng ta đều luôn có những vai trò khác 

nhau trong từng hoàn cảnh khác nhau: đến cơ quan bạn là nhân viên/ là sếp, về 

nhà bạn là người chồng, người cha, về quê thăm cha mẹ thì bạn là người con, vô 

trường đi học bạn là sinh viên…Ta phải làm tốt vai trò của mình: phải biết định 

vị, định hướng và điều khiển bản thân để thực hiện tốt mỗi vai trò của mình 
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trong từng hoàn cảnh tương ứng. 

Dựa vào TẦM NHÌN trong nhận thức của bạn, bạn đưa ra những mục 

tiêu chính xác được lượng hoá rõ ràng trong hạn định thời gian và nguồn lực để 

đạt được mục tiêu bạn ấn định và định ra cách thức để thực hiện mục tiêu bằng 

việc lập kế hoạch (PLAN) rõ ràng. Kế hoạch này được thực thi thông qua các dự 

án (PROJECT) cụ thể với những danh sách những việc cần làm (ACTION LIST) 

theo kế hoạch cho từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm bằng những 

nhiệm vụ tác nghiệp cụ thể (TASK) và lưu ý là bạn phải thường xuyên NOTE lại 

(ghi chú lại) để theo dõi việc thực hiện có đúng như hoạch định không. Cuối 

cùng việc kiểm tra kết quả phải được báo cáo (REPORT) thường xuyên một 

cách rõ ràng, minh bạch để theo dõi và đối chiếu kết quả thực hiện được so với 

mục tiêu được đưa ra. Điều cần lưu ý là ngoài kết quả có thể thấy được bằng 

những con số tài chính hay những sản phẩm, dịch vụ có được như mục tiêu bạn 

muốn, bạn cần phải quan tâm đến cảm nhận của bạn ra sao (chẳng hạn như bầu 

không khí tổ chức: sự hài lòng, đồng thuận của cấp dưới,…) lúc đạt được những 

giá trị bạn muốn để nhìn nhận lại và rút ra những kinh nghiệm cho kế hoạch tiếp 

theo của chu trình nhận thức – hành động – kết quả này.     

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. T. Harv Eker, Bí mật tư duy triệu phú (MMI), NXB Trẻ.   

2. Robert T. Kiyosaki & Sharon L. Lechter, Dạy con làm giàu, NXB 

Trẻ. 
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NGHIÊN CỨU HÀNH VI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN  

CỦA GIỚI TRẺ VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỔI MỚI  

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING 

ThS. Lưu Thanh Thủy 

Trương Trung Thiên* 

Đặt vấn đề 

Thị trường bán lẻ Việt Nam đã và đang rất sôi động những năm gần đây, từ 

cuộc chiến khốc liệt giành giật điểm bán đẹp nhưng hạn chế về nguồn cung, 

những nhà bán lẻ ngày càng coi trọng vai trò của thương mại điện tử. Bán hàng 

trực tuyến đang và sẽ phát triển tốt ở Việt Nam vì số lượng khách mua hàng trực 

tuyến ngày càng tăng. Nhu cầu nhân sự vừa có khả năng bán hàng vừa có khả 

năng sử dụng công nghệ để bán hàng ngày càng cao. Chuyên ngành đào tạo 

Quản trị bán hàng Trường ĐH Tài chính – Marketing phải thay đổi như thế nào 

để đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội? 

 

Phương pháp nghiên cứu 

Xác định vấn đề nghiên cứu dựa trên tìm hiểu số liệu thống kê về xu hướng 

sử dụng điện thoại thông minh, máy tính kết nối Internet và xu hướng hoạt động 

trực tuyến của Google và công ty nghiên cứu thị trường TNS, nhóm nghiên cứu 

xây dựng bảng hỏi bán cấu trúc với 10 câu hỏi mở và lựa chọn về hành vi mua 

hàng trực tuyến, thực hiện lấy 82 mẫu phi xác suất tại trường ĐH Tài chính – 

Marketing vào ngày 03/4/2015. 

Dữ liệu được kiểm tra sơ bộ và nhập liệu bằng Excel, xử lý dữ liệu bằng 

thống kê, thể hiện dữ liệu bằng hình ảnh biểu đồ.   

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để thảo luận kết quả 

nghiên cứu. Sử dụng phương pháp tổng hợp thông tin từ nguồn thứ cấp và sơ cấp 

để đưa ra kết luận. 
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Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Xu hướng tiêu dùng điện thoại 

thông  minh (smartphone) và máy tính 

có kết nối  Internet của người Việt 

ngày càng gia tăng. Đặc biệt là ở phân 

khúc giới trẻ từ 16-24  tuổi, nhóm tuổi 

sở hữu smartphone nhiều  nhất với 

58% và đây cũng là nhóm người dùng 

hoạt động trực tuyến nhiều nhất với 86% so với các nhóm tuổi khác. Nhóm tuổi 

thứ 2 từ 25-34 với 72% thường xuyên có hoạt động trực tuyến và nhóm 35-44 

tuổi cũng đóng góp đến 42% (TNS/Google, 2013). Như vậy, có thể nói nhóm 

khách hàng có khả năng tài chính ở độ tuổi 16-44 là nhóm khách hàng tiềm năng 

của hoạt động bán hàng trực tuyến, nhóm tuổi này chiếm tỉ lệ trên 50% dân số 

Việt Nam (Báo cáo dân số Việt Nam, 2014)   

Số liệu khảo sát từ 82 sinh viên có 

độ tuổi từ 20-24) tại trường Đại học Tài 

chính – Marketing cho thấy 100% sinh 

viên trả lời có đang sử dụng điện thoại 

thông minh (smartphone) và máy tính 

có kết nối internet, 80% trong tổng số 

họ cho biết đã từng mua hàng trực 

tuyến (mua hàng online) trong đó có 

hơn 1/2 số người có tần suất mua hàng từ 1-5 lần/năm. 

20% những người còn lại mặc dù có kết nối 

Internet nhưng chưa từng mua hàng trực tuyến 

và hơn1/3 số người trong đó có ý định thử mua 

hàng trực tuyến trong vòng 6 tháng tới.Xu 

hướng chuyển sang mua hàng trực tuyến ở giới 

trẻ đang gia tăng rõ rệt, thói quen này được hình 

thành từ năm 20 tuổi và có thể kéo dài đến 

những năm 40 hoặc 60 tuổi hoặc cao hơn, cho 

thấy vòng đời khách hàng trực tuyến rất dài và không bị hạn chế về điều kiện vật 

lý. 
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Thông qua số liệu này ta có thể dự 

báo được những mặt hàng sẽ được đẩy 

mạnh tiêu thụ trong thời gian sắp tới 

đối với thị trường mua sắm trực tuyến.  

Phần đông người mua sắm trực tuyến  

thường chọn các mặt hàng như quần áo 

(26% người được khảo sát chọn mua), 

tiếp theo là hàng mỹ phẩm (17%); sau 

đó là đồ điện tử, điện gia dụng (14%); sách (12%); voucher, coupon dịch vụ 

(8%); giày, dép (6%); giải trí (4%); balo, túi xách (3%). Các mặt hàng có thể 

kinh doanh trực tuyến không chỉ dừng lại ở đó, hiện có nhiều mặt hàng khác đã 

được kinh doanh trực tuyến mà không xuất hiện trong mẫu khảo sát này, chẳng 

hạn như thú cưng, dược phẩm, .v.v. 

Phương thức thanh toán khi mua sắm 

trực tuyến chủ yếu là trả bằng tiền mặt 

khi nhận hàng, chiếm 92% và hầu hết lý 

do của nhóm người chọn phương thức 

thanh toán này là vì họ cho rằng nó an 

toàn và tiện lợi hơn so với các hình thức 

thanh toán khác như thanh toán qua dịch vụ điện tử (1%) và qua ngân hàng 

(7%).  

Tuy nhiên, thật không phải là dễ dàng 

khi thay đổi thói quen mua sắm của một 

người. Khi chuyển qua một hình thức 

mua hàng mới họ luôn tỏ ra rất cẩn trọng. 

Nguyên nhân đầu tiên ảnh hưởng đến việc 

mua hàng trực tuyến lần đầu của nhóm 

người có độ tuổi 20-24 trong bài khảo sát này đó chính là quảng cáo (với 53%). 

Với nhóm người có độ tuổi này việc tiếp cận với công nghệ, truy cập 

internet hàng ngày là một thói quen,thì việc nhìn thấy các quảng cáo, banner 

được đăng trên các trang tin tức sẽ là nguyên nhân tác động chủ yếu vào hành vi 

mua sắm trực tuyến của nhóm tuổi này. Họ sẽ nhấp vào các banner này để vào 

một trang website dùng cho việc mua sắm, tại đây sẽ có các mặt hàng làm họ 

cảm thấy hứng thú, thỏa mãn được nhu cầu và từ đó nảy sinh đến việc mua hàng 

trực tuyến. 

Một số ít hơn lại bắt đầu từ việc được người quen, bạn bè giới thiệu cho hình 
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thức mua sắm trực tuyến (chiếm 32%). Từ những trải nghiệm và đánh giá từ 

người quen, bạn bè; họ có thể bị ảnh hưởng và bắt đầu tìm kiếm những thông tin 

cơ bản về việc mua sắm trực tuyến thông qua internet. 

Công cụ tìm kiếm thông tin chủ yếu 

khi người mua có nhu cầu về một mặt 

hàng cần mua sắm trực tuyến đến từ: 

các công cụ tìm kiếm như (Google, 

bing…); Mạng xã hội (facebook, 

twitter, twoo…) và thông tin từ người 

quen, bạn bè (lần lượt là 28%, 26% và 23%). Công nghệ thông tin ngày càng 

phát triển, đồng nghĩa với đó là nguồn thông tin có sẵn trên Internet và các trang 

mạng xã hội là vô cùng khổng lồ, có thể đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm thông 

tin về một mặt hàng của người mua sắm trực tuyến chi tiết, rõ ràng và nhanh 

nhất. 

Thông tin từ bạn bè, người quen là những thông tin khá tin cậy, độ chính xác 

khá cao về một mặt hàng họ biết. Đây là những người có kiến thức về sản phẩm 

đó, hay là kinh nghiệm đã sử dụng mặt hàng đó trước đây và bây giờ truyền lại 

cho những người đang cần. Nguồn thông tin này cũng chiếm một tỉ lệ khá cao 

23%. 

Sự phát triển của công nghệ tác 

động đến cuộc sống của con người khá 

mạnh mẽ. Hình thức mua sắm trực 

tuyến đã mang lại những lợi ích mới 

cho người tiêu dùng, 37% người được 

khảo sát cho rằng hình thức mua sắm 

trực tuyến rất tiện lợi, họ không cần 

phải đi đến tận nơi để có thể chọn lựa 

món hàng mà mình muốn. Chỉ cần ngồi ở nhà dùng smartphone hoặc máy tính 

có kết nối internet là có thể mua được món hàng đó. Cùng với đó là sự tiết kiệm 

thời gian (chiếm 19%), sản phẩm đa dạng (14%), và giá rẻ hơn so với một số nơi 

(13%). Chỉ việc ngồi nhà tìm kiếm và chọn mua sản phẩm đó, cửa hàng sẽ giao 

hàng đến tận nơi là tiện ích mà hình thức mua sắm trực tuyến đã và đang đáp 

ứng được. 

Nhưng không phải mọi thứ đều tốt 

như vậy, 58% người được khảo sát trả lời 
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họ cảm thấy phiền lòng về vấn đề hàng hóa khi mua về không đúng chất lượng 

giống như đã quảng cáo, cũng như thông tin sản phẩm đã đăng trên internet, họ 

khó có thể kiểm tra sản phẩm một cách chi tiết để đảm bảo món hàng đáp ứng 

được nhu cầu của họ. 12% những người mua cảm thấy không thích hình thức 

mua hàng trực tuyến là vì họ không được sử dụng dụng thử hàng hóa, không 

được cầm nắm, xem xét… và hình thức đổi trả hàng thì phức tạp và có khi 

không được đổi trả hàng. Cùng với đó thời gian giao hàng chậm trễ và thường 

không rõ ràng (chiếm 15%) cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho những 

người mua sắm trực tuyến cảm thấy hình thức mua sắm này không phù hợp. Có 

thể đây là những lý do chính khiến 38% những người chưa từng mua hàng trực 

tuyến trong mẫu khảo sát khẳng định rằng họ không có dự định sẽ thử mua hàng 

trực tuyến. 

 

Kết luận và một số kiến nghị hoàn thiện, đổi mới chương trình giảng 

dạy và nghiên cứu chuyên ngành Quản trị bán hàng tại trường ĐH Tài 

chính - Marketing 

Từ nghiên cứu trên, chúng ta thấy được hành vi mua hàng của giới trẻ hiện 

nay, khẳng định vai trò quan trọng của hình thức bán hàng trực tuyến trong nền 

kinh tế ứng dụng công nghệ toàn cầu. 

Trước sự đòi hỏi tất yếu của xã hội, chương trình đào tạo chuyên ngành 

Quản trị bán hàng cũng cần phải thay đổi để đáp ứng, tồn tại và phát triển, một 

số kiến nghị sau nhằm hoàn thiện, đổi mới hơn chương trình giảng dạy và 

nghiên cứu, cụ thể: 

Về phía chuyên gia đào tạo: tự học hỏi, nghiên cứu những hình thức bán 

hàng mới, cập nhật trong nội dung giảng dạy dưới dạng các tiểu luận, đồ án để 

cùng sinh viên tìm hiểu, thực hiện các nghiên cứu ứng dụng chuyên ngành để 

tăng cường năng lực học thuật, chuyên môn và nghiệp vụ, tham gia đào tạo thực 

tế tại doanh nghiệp. 

Về phía người học: chủ động trong nghiên cứu kiến thức ở bậc đại học, tích 

cực tham gia các hoạt động của lớp, trường, tự tạo ra những cuộc thi bán hàng 

online bổ ích, lành mạnh, phát triển năng lực bản thân, chủ động tiếp cận gia 

đình, nhà trường, thầy cô, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để có được sự trợ giúp về 

chuyên môn, tài chính. 

Về phía nhà trường: tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho giảng viên các 

chuyên ngành tham gia các khóa đào tạo kiến thức bán hàng trực tuyến, hỗ trợ 

về thủ tục, tài chính cho giảng viên tham gia vào các sự kiện chuyên ngành này 
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quy mô quốc tế, qua đó cập nhật kiến thức mới nhất của chuyên ngành để cạp 

nhật nội dung đào tạo, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người 

lao động và người sử dụng lao động gặp gỡ nhau càng sớm càng tốt. 

Về phía Khoa quản lý chuyên ngành: quy định các chuẩn mực tuyển sinh 

của chuyên ngành, không chạy theo số lượng, mà cần quan tâm đến đúng chất 

lượng, năng lực, đam mê của người học chuyên ngành đó. Giảm thiểu những 

sianh viên tốt nghiệp nhưng không đủ trình độ, năng lực, phẩm chất làm việc 

theo chuyên ngành họ đã học 4 năm tại trường. Ngoài ra, cũng cần xem xét đưa 

học phần Thương mại điện tử vào chương trình đào tạo Cử nhận Quản trị bán 

hàng để đáp ứng nhu cầu nhân lực kinh doanh của các doanh nghiệp.  

Nghiên cứu đã thực hiện vẫn còn một số điểm hạn chế như mẫu khảo sát 

chưa đủ đại diện cho hành vi mua hàng trực tuyến của giới trẻ Việt Nam nói 

chung, nên được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tiếp theo để tạo cơ sở dữ liệu 

đáng tin cậy hơn cho cộng đồng doanh nghiệp sử dụng. 
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THÁI ĐỘ TRONG CÔNG VIỆC - BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA 

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 

ThS. Nguyễn Thị Trường Hân  

 

Đội ngũ bán hàng là lực lượng nòng cốt cho đầu ra của sản phẩm. Họ là 

những người tiếp xúc và trực tiếp tạo trải nghiệm về chất lượng dịch vụ cho 

khách hàng. Vì vậy, có thể nói họ là “bộ mặt” và cũng là yêu cầu bức thiết đối 

với doanh nghiệp bán lẻ. Trong những yếu tố tạo nên sự thu hút và thỏa mãn kỳ 

vọng của khách hàng, thái độ trong công việc của đội ngũ bán hàng là yếu tố hết 

sức quan trọng. Thái độc tích cực không chỉ là yêu cầu thiết yếu đối với nhân 

viên bán hàng chuyên nghiệp, mà còn là yếu tố góp phần không nhỏ vào sự 

thành bại của một doanh nghiệp bán lẻ. Trong bài viết này, tác giả đề cập thái 

độ trong công việc của đội ngũ bán hàng theo 2 khía cạnh: thái độ phục vụ 

khách hàng và thái độ đối với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. 

 

1. THÁI ĐỘ TRONG CÔNG VIỆC 

Theo từ điển tiếng Việt, Thái độ được định nghĩa là: “Cách nhìn nhận, 

hành động của cá nhân về một hướng nào đó trước một vấn đề, một tình huống 

cần giải quyết. Đó là tổng thể những biểu hiện ra bên ngoài của ý nghĩ, tình cảm 

của cá nhân đối với con người hay một sự việc nào đó”. 

Trong tâm lý học, có nhiều quan điểm, nhiều định nghĩa khác nhau về 

thái độ. Tuy nhiên, một định nghĩa về thái độ được sử dụng khá phổ biến, đó là: 

“Thái độ là một bộ phận hợp thành, một thuộc tính trọn vẹn của ý thức, quy định 

tính sẵn sàng hành động của con người đối với đối tượng theo một hướng nhất 

định, được bộc lộ ra bên ngoài thông qua hành vi, cử chỉ, nét mặt và lời nói của 

người đó trong những tình huống, điều kiện cụ thể”. Theo cách hiểu này, thái độ 

là sự kết hợp biện chứng giữa nhận thức, tình cảm và hành vi, nghĩa là có sự kết 

hợp giữa sự hiểu biết về đối tượng, sự thích thú với đối tượng và tính tích cực 

hoạt động của bản thân với đối tượng. 

Thái độ trong công việc được thể hiện rất đa dạng, thường gắn liền với sự 

lượng giá tích cực hoặc tiêu cực của người lao động về các khía cạnh của môi 

trường làm việc cũng như đối với bản thân công việc. Xét theo góc độ của hành 

vi tổ chức, ba thái độ thường được quan tâm là: sự thỏa mãn đối với công việc, 

sự gắn bó với công việc và sự tích cực nhiệt tình với tổ chức.  

Đối với những công việc mà đối tượng tiếp xúc trực tiếp của người lao 

động là con người, đặc biệt những con người đó thường được mệnh danh là 

“thượng đế”, thì thái độ trong công việc của người lao động (ở đây đề cập đến 

đội ngũ nhân viên bán hàng) tạo nên thành công của cá nhân họ cũng như của tổ 

chức thường nằm ở thái độ phục vụ khách hàng và thái độ đối với sản phẩm/dịch 



120 

 

vụ của công ty. Bài viết sẽ tập trung phân tích 2 khía cạnh này dưới góc nhìn tâm 

lý học. 

2. THÁI ĐỘ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG 

Không khó để trở thành một nhân viên bán hàng, nhưng để trở thành một 

nhân viên bán hàng chuyên nghiệp quả thật không đơn giản. Mỗi ngày họ có thể 

tiếp xúc với hàng trăm khách hàng với những cá tính khác nhau, những yêu cầu 

và cách hành xử khác nhau. Để làm hài lòng tất cả, điều đó đòi hỏi nhân viên 

bán hàng ngoài những kiến thức chuyên môn giúp giải đáp mọi thắc mắc của 

khách hàng, còn phải luôn giữ thái độ tích cực đối với khách hàng. Thái độ đó 

được thể hiện thông qua từng cử chỉ, hành động, lời nói của người bán. Tất cả 

các cách thể hiện thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng phải làm cho khách 

hàng cảm thấy thoải mái, thân thiện, cảm thấy được chào đón và tôn trọng như 

phương châm “khách hàng là thượng đế”. 

Thực tế cho thấy, đôi khi bước vào một siêu thị hay cửa hàng nào đó, 

chúng ta không có ý định mua sản phẩm A, nhưng vì thái độ nhiệt tình và chân 

thành của người bán, chúng ta dễ dàng thay đổi ý định ban đầu của mình: quyết 

định mua sản phẩm. Trong trường hợp này, chính sự “dễ mến” của người bán đã 

khiến ta thay đổi. Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy, khi đưa ra quyết định, con 

người rất dễ bị tư duy trực giác chi phối. Đó là những quyết định dựa trên cảm 

tính như “cảm thấy” thích, có thiện cảm hay ác cảm… Chính thái độ tích cực của 

người bán sẽ góp phần thúc đẩy việc đưa ra quyết định dựa trên tư duy trực giác 

của khách hàng diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, việc hiểu rõ một số biểu hiện tiêu 

biểu của thái độ tích cực dưới đây là điều rất cần thiết đối với nhân viên bán 

hàng: 

- Tươi cười hướng mắt về khách hàng khi bắt đầu cũng như trong suốt 

quá trình giao tiếp với họ. 

- Chào hỏi lịch sự, nhã nhặn với khách hàng để nắm bắt nhu cầu của họ. 

- Để khách hàng được thoải mái và riêng tư trong việc lựa chọn sản phầm, 

nhưng sẵn sàng có mặt khi khách hàng cần. 

- Lắng nghe những yêu cầu của khách hàng. 

- Thể hiện thái độ tiếp thu một cách chân thành trước những lời góp 

ý/phàn nàn của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty cũng như những 

vấn đề liên quan đến bản thân người bán. 

- Sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong phạm vi trách 

nhiệm và quyền hạn của bản thân. Hoặc hướng dẫn cho khách hàng đến bộ 

phận/người có quyền hạn giải quyết phàn nàn/khiếu nại của khách hàng một 

cách lịch sự và nhiệt tình. 

- Biết nói lời cảm ơn và xin lỗi chân thành đến khách hàng. 

- Không phân biệt đối xử với khách hàng. 
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- Tiễn khách một cách vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ khách mang hành lý, đồ 

đạc khi khách ra về… 

Những biểu hiện trên cũng sẽ giúp khách hàng nhận thấy bạn là người 

bán hàng chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. Đây 

cũng là các yếu tố quan trọng tạo nên sự hài lòng và trung thành của khách hàng 

đối với doanh nghiệp. 

3. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY 

Bên cạnh thái độ phục vụ khách hàng, thái độ của nhân viên có nhiệt tình 

đối với chính sản phẩm/dịch vụ của công ty hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

quyết định mua sản phẩm của khách hàng. Một khi người bán luôn tin tưởng vào 

sản phẩm mình đang giới thiệu, thì niềm tin đó rất dễ khiến cho khách hàng tin 

rằng sản phẩm mà người bán đưa ra là rất đáng để mua. Ngược lại, nếu người 

bán có thái độ tiêu cực với sản phẩm, kèm theo đó là thái độ phục vụ lạnh nhạt, 

thì dù cho mong muốn ban đầu của khách hàng như thế nào thì cuộc giao dịch đó 

cũng khó thành công. Bởi lẽ, thật khó để khiến cho người khác tin vào cái mà 

bản thân mình đang thiếu niềm tin! Khách hàng có thể bị hấp dẫn bởi nhiệt huyết 

của người bán đối với sản phẩm, ngược lại cũng có thể vì thái độ lạnh nhạt và 

thiếu tự tin của họ mà từ chối mua sản phẩm. Vì vậy, những nhân viên bán hàng 

xuất sắc, dù ở bất cứ tình huống nào, đối với công ty và sản phẩm của mình, họ 

luôn có nhiệt huyết và biết cách thể hiện nhiệt huyết ấy, niềm tin ấy một cách 

trọn vẹn đến khách hàng. 

Tuy nhiên, một câu hỏi thường được đặt ra đối với các nhân viên bàn 

hàng là: “Làm thế nào để giữ được và truyền đạt có hiệu quả sự yêu thích đặc 

biệt của mình đối với sản phẩm tới khách hàng?”. Từ việc nghiên cứu một số tài 

liệu và thực tế bán hàng, một vài gợi ý dưới đây sẽ giúp trả lời câu hỏi này: 

- Điều chỉnh thái độ của chính mình:  

Người bán cần tránh thể hiện thái độ lo lắng của mình về việc khách hàng 

từ chối mua sản phẩm hay vấn đề sẽ như thế nào nếu không bán được sản phẩm. 

Khi lo lắng, theo quy luật lây lan tâm lý, bạn sẽ lan truyền tâm trạng không tốt 

ấy của mình sang khách hàng, họ sẽ khó hứng thú với sản phẩm của một người 

bán tiêu cực. Bởi thế, bạn cần rèn luyện tinh thần lạc quan, sự bình tĩnh và tâm 

thái tích cực để vượt qua sự lo lắng của bản thân khi tiếp xúc với khách hàng 

trong bất cứ tình huống nào. 

- Kiên định niềm tin trước những khó khăn: 

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc nhân viên bán 

hàng đối mặt với những khó khăn, trắc trở trong hoạt động nghề nghiệp là điều 

khó tránh khỏi. Khách hàng thờ ơ, đối thủ cạnh tranh, áp lực trong nội bộ tổ 

chức… đều là những thử thách tính tích cực, thái độ nhiệt tình đối với nhân viên 
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bán hàng. Dù thế nào chăng nữa, người bán hàng cũng không được mất đi niềm 

tin và sự nhiệt huyết đối với sản phẩm/dịch vụ của công ty. 

- Hiểu đầy đủ thông tin về sản phẩm:  

Có một câu nói khá thú vị của quán quân tiếp thị ở một công ty máy tính: 

“Khách hàng không có thời gian để trở thành chuyên gia về sản phẩm mà bạn 

tiếp thị. Họ tin vào kiến thức chuyên ngành của bạn”. Khi khách hàng có nhu 

cầu mua sản phẩm, họ sẽ có nhu cầu hiểu tình hình liên quan đến sản phẩm. Vì 

vậy, hiểu rõ những kiến thức liên quan đến sản phẩm là trách nhiệm căn bản của 

nhân viên bán hàng. Người bán cần hiểu đặc trưng cơ bản của sản phẩm cũng 

như những giá trị mà sản phẩm mang lại cho khách hàng. Ngoài ra, họ còn phải 

nắm một cách toàn diện về tình hình của công ty, các thông tin có liên quan về 

đối thủ cạnh tranh và không ngừng tìm hiểu các động thái có liên quan của sản 

phẩm. Việc hiểu rõ về sản phẩm mình đang tiếp thị cũng như công ty sẽ giúp cho 

nhân viên bán hàng cảm thấy tự tin vào kiến thức của bản thân. Kiến thức ấy sẽ 

giúp người bán tương tác với người mua một cách hiệu quả, có thể giải đáp 

những thắc mắc của người mua và góp phần chứng tỏ sự nhiệt tình của họ trong 

quá trình tiếp xúc với khách hàng. Về phía khách hàng, họ sẽ cảm thấy tin tưởng, 

an tâm khi người bán tự tin giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty một cách 

đầy đủ, rõ ràng. Bởi thế, sự hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm là yêu cầu bắt 

buộc đối với nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.  

4. KẾT LUẬN 

Khả năng thu hút và làm hài lòng người mua của nhân viên bán hàng là 

yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự thành công của cá nhân, cũng như có thể 

quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp bán lẻ. Những trải nghiệm 

tích cực của người mua đối với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp không chỉ 

níu giữ sự trung thành của họ đối với doanh nghiệp, mà còn là kênh marketing 

truyền miệng hiệu quả đối với bất kì một doanh nghiệp nào. Đặc biệt, trong bối 

cảnh các hình thức bán lẻ hiện đại ngày càng được ưa chuộng và mức sống của 

người dân ngày một nâng cao, việc quan tâm thật sự đến lợi ích của khách hàng 

và sự nhiệt huyết đối với sản phẩm/dịch vụ của công ty là cách tạo ra những trải 

nghiệm tích cực, và cũng là cách thuyết phục khách hàng tốt nhất mà một nhân 

viên bán hàng có thể thực hiện. 
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TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

ThS. Lượng Văn Quốc 

 

Từ khi Việt Nam mở cửa thị trường bán lẻ từ ngày 1/1/2009, ngành bán lẻ 

Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực: Số lượng trung tâm 

thương mại, siêu thị và các điểm bán lẻ theo xu hướng hiện đại đã tăng rất 

nhanh. Cấp độ, không gian thị trường bán lẻ đã có sự thay đổi đáng kể, tổ chức 

thị trường được các địa phương chú trọng, các doanh nghiệp bán lẻ đã không 

ngừng mở rộng mạng lưới bán lẻ, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, trung tâm 

thương mại phát triển nhanh. Trong đó có nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn như 

Saigon Coop, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Tổng công ty Thương mại Sài 

Gòn, Điện máy Nguyễn Kim, Công ty CP Nhất Nam, Tập đoàn Phú Thái… 

So với các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp bán lẻ trong nước có 

những hạn chế như sau: 

Theo ông Phan Thế Ruệ - Nguyên thứ trưởng Bộ Thương Mại, Chủ tịch 

Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam, thị trường bán lẻ Việt Nam còn nhiều hạn chế: quy 

mô thị trường phát triển nhanh nhưng manh mún, nhỏ bé, tự phát, không gắn kết. 

Vì vậy số lượng doanh nghiệp đông nhưng không mạnh, thường xung đột lợi ích 

trước mắt, rất khó hợp tác để tạo ra sức mạnh cạnh tranh trên thị trường. Môi 

trường cạnh tranh lĩnh vực bán lẻ chưa bình đẳng, hầu hết các doanh nghiệp bán 

lẻ, cửa hàng, cửa hiệu, các đại lý bán lẻ đều thuộc loại nhỏ, phân tán, yếu về tài 

chính bị các nhà bán buôn, các tổng đại lý lớn chi phối về nguồn hàng, áp đặt 

những điều kiện bất lợi, khó có thể cạnh tranh trên thị trường. Chất lượng hệ 

thống bán lẻ còn ở mức thấp, Số lượng chủng loại hàng hoá ở một cửa hàng, siêu 

thị còn quá ít mẫu mã, đơn điệu. Chất lượng hàng hoá bán lẻ khó kiểm soát, xuất 

sứ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng nhái, hàng giả, hàng 

kém chất lượng vẫn được lưu thông, người tiêu dùng không yên tâm. Chi phí đầu 

vào quá cao, năng lực cạnh tranh thấp, hệ thống bán lẻ bị phân khúc nhiều tầng 

nấc, hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ, phải thuê mặt bằng, cửa hàng với giá ở 

mức cao, không ổn định, vay vốn lãi suất cao, trả công người lao động ngày 

càng có xu hướng tăng; môi trường cạnh tranh giành giật thị trường khá khốc liệt 

dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp, không mở rộng kinh doanh như mong muốn. 

Hạ tầng thương mại phát triển chậm, không đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường. 

Hệ thống chợ, nhất là chợ nông thôn, chợ ở các vùng kinh tế trọng điểm vừa 

thiếu, vừa tạm bợ đã hạn chế lưu thông hàng hoá, hệ thống kho, bảo quản, chế 

biến, đóng gói còn rất sơ khai ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hàng hoá. 
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Thiếu tính liên kết giữa các lực lượng tham gia thị trường bán lẻ và thiếu 

đi một nhạc trưởng trong hoạt động thương mại, nên các nhà cung cấp mạnh ai 

nấy rao, nhà bán lẻ mạnh ai nấy bán, cạnh tranh lẫn nhau, dẫn tới tất cả đều phát 

triển manh mún, thiếu bài bản. Những doanh nghiệp bán lẻ tạo được niềm tin đối 

với các nhà sản xuất, nhà cung cấp, đảm bảo được nguồn hàng ổn định phục vụ 

người tiêu dùng không nhiều, chủ yếu là các “đại gia” nước ngoài như Big C, 

Metro, chỉ có một vài doanh nghiệp thuần Việt như Co-op mart, Vinatext mart… 

là bước đầu làm được điều đó. 

Sự thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự bán lẻ cũng đang là một 

điểm nghẽn khiến ngành bán lẻ Việt Nam không phát triển được như mong 

muốn. Sự thiếu chuyên nghiệp ấy thể hiện trong từng khâu của bán lẻ, từ nhập 

hàng, trưng bày đến giao tiếp với người tiêu dùng và nó bắt nguồn từ cách tư duy 

rất cũ của những người bán lẻ.  

Một là, do năng lực tài chính yếu, vốn hạn chế dẫn đến phương thức giao 

dịch chủ yếu là “mua đứt, bán đoạn” hàng hóa, khả năng duy trì chiến lược cạnh 

tranh của doanh nghiệp đối với nguồn cung hàng hóa thấp; hình thức phân phối 

bán lẻ dưới dạng siêu thị, cửa hàng... có quy mô nhỏ về diện tích và chủng loại 

hàng hóa; lao động ít, thương hiệu chưa được quan tâm đầu tư. 

Hai là, trình độ quản trị chưa chuyên nghiệp; trình độ của người lao động 

còn hạn chế, các công cụ hỗ trợ để tiếp cận thông tin, thị trường và nguồn cung 

hàng hóa còn thiếu, thị trường và nguồn cung hàng hóa...; thiếu các chuyên gia 

cao cấp ở các khâu từ quản lý, điều hành, tổ chức, hậu cần và kho vận, công 

nghệ thông tin cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý. 

Ba là, thiếu mặt bằng kinh doanh, chưa có quy hoạch địa điểm kinh 

doanh bán lẻ theo tiêu chuẩn quốc tế; rất nhiều cửa hàng nhỏ mặt phố. 

Bốn là, hệ thống hậu cần như kho, bãi, hoặc liên kết và tổ chức nguồn 

cung cấp hàng hoá thiếu chuyên nghiệp. Vai trò kết nối nhà sản xuất với thị 

trường của khâu phân phối bán lẻ vẫn chưa được quan tâm, chú trọng. Nhiều 

doanh nghiệp có sản phẩm hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài, có mặt tại các siêu 

thị, trung tâm thương mại, nhưng lại rất khó khăn để xuất hiện trong các siêu thị, 

trung tâm thương mại của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam. 

Ngoài ra, hoạt động phân phối bán lẻ còn gặp những khó khăn, như: 

khung pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp phân phối bán lẻ còn thiếu và chồng chéo; 

các văn bản pháp luật thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, thay đổi; thủ tục hành 

chính còn phức tạp; hiệu lực thi hành của các văn bản pháp luật thấp, khó bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền sản phẩm; cơ sở hạ tầng thương mại còn yếu 

kém và lạc hậu nên việc xây dựng các cơ sở bán hàng lớn hoặc trung bình gặp 

khó khăn, nhất là khu vực nông thôn. 

Những tồn tại và yếu kém trên đây là do hoạt động bán lẻ của Việt Nam 

đang chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường và hội nhập 
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quốc tế. Để tận dụng những cơ hội, vượt qua những thách thức của toàn cầu hóa, 

các doanh nghiệp phân phối bán lẻ của Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh 

tranh. 

1. Kinh nghiệm của một số tập đoàn bán lẻ ngoài nước 

Kinh nghiệm của Wal Mart (Mỹ): (1) Cắt giảm chi phí, giảm giá, dịch vụ 

tối ưu, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin + đảm bảo cuộc sống nhân viên”. 

(2) Bằng mọi cách đem đến sự thỏa mãn cho khách hàng.  (3) Quan tâm và trân 

trọng đồng sự: động viên và thử thách nhân viên. 

Kinh nghiệm của Pantaloon Retail Ltd (Ấn Độ): (1) Định vị chính xác 

phân khúc khách hàng mục tiêu và nghiên cứu văn hóa mua sắm của khách 

hàng. (2) Pantaloon đầu tư trang bị phần mềm quản lý hiện đại trong việc điều 

phối hàng hóa luân chuyển giữa các siêu thị cùng các nhà cung cấp, hàng hoá 

được phân phối và quản lý theo nguyên tắc “Just-in-time”. 

Kinh nghiệm của tập đoàn Coles Myer (Úc): Làm vui lòng khách hàng 

bằng giá trị và sự tiện nghi lớn lao.  

Kinh nghiệm của tập đoàn Dairy Farm (Singapore): Hướng đến việc làm 

cho khách hàng hài lòng và làm họ vừa ý với những ý tưởng bán lẻ mới mẻ. 

Kinh nghiệm củatập đoàn Carrefour (Pháp) và Tesco (Anh): Cung cấp 

thêm dịch vụ du lịch, viễn thông và tài chính cho khách hàng của mình;  

Kinh nghiệm của tập đoàn Starbucks (Mỹ) bổ sung dịch vụ âm nhạc, 

phim ảnh, để biến siêu thị trở thành một tổ hợp kinh doanh dịch vụ, trong đó lấy 

mua sắm là dịch vụ trung tâm. 

Kinh nghiệm của tập đoàn Lotus (Thái Lan): coi bán lẻ nghĩa là lắng nghe 

khách hàng và hiểu vì sao họ chọn chỗ của mình để đến mua sắm và không phải 

lúc nào cũng vì giá cả. 

Kinh nghiệm của tập đoàn Lotte Shopping (Hàn Quốc): cung cấp cho 

khách hàng những gì họ muốn ngay từ trước khi họ biết mình muốn gì. 

2. Kinh nghiệm của một số tập đoàn bán lẻ trong nước 

Kinh nghiệm của Co.opmart: (1) phát triển quan hệ tốt với các cơ quan 

Nhà nước: tranh thủ được các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước trong việc thực 

hiện chủ trương bình ổn giá thị trường và cuộc vận động “người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam’";có điều kiện sử dụng kênh truyền thông của Nhà 

nước trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu Co.opmart trước các thương 

hiệu khác. (2) chiến lược lựa chọn mô hình phát triển chuỗi Co.opmart đi trước 

các hệ thống siêu thị khác, nhờ đó nhanh chóng gia tăng được thị phần và phủ 

rộng tầm ảnh hưởng của Co.opmart trên phạm vi cả nước; (3) Nơi mua sắm đáng 

tin cậy, bạn của mọi nhà. (4) liên kết, hợp tác chặt chẽ với nhà sản xuất và nhà 

nhập khẩu để mua hàng tận gốc. (5) thực hiện chuyên môn hóa các chức năng 

kinh doanh theo các lĩnh vực hoạt động. 

Kinh nghiệm của Nguyễn Kim: (1) dự đoán được xu hướng thị trường để 



127 

 

đi đầu trong việc phát triển dịch vụ bán hàng mới, thích hợp với xu thế hiện đại 

bằng cách liên tục tạo ra những giá trị vượt trội cho khách hàng: môi trường mua 

sắm rộng rãi, thoáng mát, phong cách lịch sự; nước uống và giữ xe miễn phí; 

liên tục thiết kế những chương trình hỗ trợ giá, tặng quà giá trị cao cho khách 

mua hàng; bố trí đông đảo nhân viên phục vụ khách hàng tận tình với chất lượng 

dịch vụ cao; cộng với dịch vụ giao hàng tận nơi, vận chuyển, lắp đặt miễn phí 

chỉ sau 2 - 3 giờ kể từ khi khách gọi điện thoại đặt mua hàng, đổi sản phẩm khác 

trong vòng năm ngày kể từ ngày giao hàng. (2) đầu tư vào bộ phận nghiên cứu 

thị trường để nắm bắt chính xác xu hướng phát triển của ngành và nhu cầu của 

thị trường, cập nhật liên tục những kiến thức công nghệ và phong cách bán hàng 

hiện đại. (3) ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn với các đối tác 

trong nhiều lĩnh vực: cung cấp hàng hóa, tài chính-ngân hàng, đầu tư phát triển 

cơ sở hạ tầng và truyền thông: hợp tác với Eximbank để mở rộng điều kiện mua 

hàng cho khách hàng với nhiều hình thức trả góp, trả chậm; hợp tác Tổng công 

ty Dệt may Việt Nam (Vinatex) để hỗ trợ kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ 

tầng cho hệ thống trung tâm bán lẻ; hợp tác với Đài Truyền hình TP.HCM để 

quảng bá, phát triển thương hiệu, chuyển tải những thông điệp cần thiết của nhà 

bán lẻ về sản phẩm, công nghệ, dịch vụ để nâng cao hiệu quả chăm sóc khách 

hàng;…  

Kinh nghiệm của hệ thống Metro: (1) liên kết, hợp tác với các nhà sản 

xuất, nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất hàng ổn định cả về số lượng, chất 

lượng và giá cả. (2) đưa ra nhãn hàng riêng, nhiều nhất và liên tục giới thiệu đến 

người tiêu dùng ở nhiều ngành hàng khác nhau, từ thực phẩm, hóa mỹ phẩm đến 

đồ dùng nhà bếp, văn phòng hay hàng may mặc. Metro có 6 nhãn hàng riêng là 

Aro (nhãn hàng thiết yếu giá rẻ với khoảng 500 mặt hàng thực phẩm và 200 mặt 

hàng phi thực phẩm), Fine food (nhãn hàng chuyên về thực phẩm), Fine 

dreaming (nhãn hàng phi thực phẩm, đồ dùng gia đình như khăn giấy, hóa mỹ 

phẩm), Horeca (nhãn hàng dành cho bếp ăn bao gồm thực phẩm và phi thực 

phẩm), H-Line (nhãn hàng dành cho nhà hàng, khách sạn với các sản phẩm như 

kem, cà phê, sữa tắm, khăn tắm...) và Sigma (nhãn hàng thiết bị văn phòng). (3) 

có chế độ quản lý và chăm sóc khách hàng đến từng người. 

Kinh nghiệm của hệ thống siêu thị Thế giới di động: (1) nâng cao năng 

lực ứng dụng các công nghệ thương mại điện tử. (2) đầu tư vào việc xây dựng 

website nhằm đẩy mạnh xây dựng và quảng bá thương hiệu. 

3. Một số bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực cạnh 

tranh cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam 

(1) Xác định chính xác phân khúc thị trường mục tiêu: Việc định vị chính 

xác phân khúc khách hàng mục tiêu và nghiên cứu văn hóa mua sắm của họ là 

nhân tố quyết định hình thức bày trí hàng hóa để làm hài lòng khách hàng. Cần 

quan tâm đến các lĩnh vực phân phối bán lẻ cho giới trẻ, phụ nữ, tầng lớp trung 
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lưu, người dân nhập cư, gia đình nghèo… Có thể nói, trong tương lai, thị phần 

phân phối bán lẻ Việt Nam chia ra ba phân khúc chính: thu nhập cao (hàng xa 

xỉ), thu nhập trung bình (siêu thị hiện có) và thu nhập thấp (các cửa hàng giảm 

giá).  

(2) Nắm bắt và dự đoán sớm được xu hướng phát triển của thị trường: 

cần phải đầu tư vào bộ phận nghiên cứu thị trường để nắm bắt xu hướng phát 

triển của ngành và nhu cầu thị trường, cập nhật liên tục những kiến thức công 

nghệ và phong cách bán hàng hiện đại. Doanh nghiệp phân phối bán lẻ phải nắm 

bắt xu hướng người tiêu dùng tạo ra những giá trị vượt trội cho khách hàng: môi 

trường mua sắm rộng rãi, thoáng mát, phong cách lịch sự; nước uống và giữ xe 

miễn phí; liên tục thiết kế những chương trình hỗ trợ giá, tặng quà giá trị cao cho 

khách mua hàng,… 

(3) Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách thỏa mãn tối đa mọi nhu 

cầu của khách hàng: là yếu tố then chốt cho sự sống còn và phát triển của doanh 

nghiệp. Làm vui lòng khách hàng bằng giá trị và sự tiện nghi, làm cho khách 

hàng hài lòng, cung cấp thêm dịch vụ du lịch, viễn thông và tài chính cho khách 

hàng của mình; bổ sung dịch vụ âm nhạc, phim ảnh, lắng nghe khách hàng và 

hiểu vì sao họ chọn chỗ của mình để đến mua sắm và không phải lúc nào cũng vì 

giá cả”; cung cấp cho khách hàng những gì họ muốn ngay từ trước khi họ biết 

mình muốn gì để nâng cao năng lực cạnh tranh… 

(4) Đổi mới chiến lược kinh doanh: thị trường luôn luôn biến động, nhu 

cầu của người tiêu dùng cũng luôn luôn thay đổi nên các doanh nghiệp phân 

phối bán lẻ hiện đại cần hoạch định và thực hiện chiến lược kinh doanh, chiến 

lược marketing một cách chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ 

khách hàng, xây dựng chính sách chất lượng… từ đó tạo ra niềm tin đối với 

khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giữ vững và phát huy vị thế cạnh 

tranh trên thị trường. Cần có chiến lược phù hợp và chiến lược cần tích cực thay 

đổi không ngừng vì dù chiến lược kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp có tốt 

đến đâu thì nó cũng không thể hiệu quả mãi mãi. Phân khúc thị trường, tìm kiếm 

khoảng trống, kẽ hở thị trường tạo cơ hội cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô, 

mọi loại hình thâm nhập thị trường.  

(5) Phát huy ưu thế về sự thông hiểu tập quán, sở thích tiêu dùng của 

người dân để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng: nắm được nhu cầu, sở 

thích, thói quen tiêu dùng, trang trí khu bày bán cũng cần phải có chỗ để xe rộng 

rãi, thuận tiện, vì khi mang lại sự thoải mái cho khách hàng, khách hàng sẽ ghi 

nhận và lưu giữ hình ảnh tốt đẹp của doanh nghiệp, khả năng tiếp tục đến mua 

hàng là rất cao. Điều này các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài như Metro, Big C 

đã làm rất tốt. Việc am hiểu tập quán, thói quen của người tiêu dùng Việt Nam 

nên Coopmart đã tạo cho mình một hướng đi chuẩn xác đó là kết hợp giữa tính 

văn minh, hiện đại nhưng vừa mang phong cách chợ truyền thống. Cũng như 
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thấu hiểu tâm lý của các bà nội trợ thích trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ, tư 

vấn,…Đây là yếu tố tạo nên sự gần gũi, thân quen với phong cách tiêu dùng của 

người dân.  

(6) Xây dựng và tăng cường quảng bá hình ảnh doanh nghiệp: việc giữ 

được uy tín đối với khách hàng khi cung cấp những hàng hóa có chất lượng, giá 

cả hợp lý và các dịch vụ chăm sóc khách hàng đa dạng là điều kiện cơ bản để giữ 

vững hình ảnh của doanh nghiệp trong lòng người tiêu dùng, khẳng định được 

thương hiệu trên thị trường. Việc quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, băng rôn, poster quảng cáo để tạo sức thu hút đối với người tiêu 

dùng, thực hiện nhiều chương trình mua sắm hấp dẫn cho khách hàng. 
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NIỀM TIN – CHÌA KHÓA MỞ CỬA TRÁI TIM KHÁCH HÀNG 

ThS. Trần Thị Thảo 

 

I. Đặt vấn đề 

Trong quá trình tìm kiếm, tiêu thụ sản phẩm, nhận thức của khách hàng 

về sản phẩm/dịch vụ sẽ tạo ra cảm xúc của họ dành cho doanh nghiệp. Cảm xúc 

này khi được củng cố sẽ trở thành thái độ ổn định của khách hàng với doanh 

nghiệp: hài lòng hay không hài lòng. Thái độ cụ thể đó dẫn đến những quyết 

định tiêu dùng của khách hàng liên quan đến doanh nghiệp: ủng hộ hay loại bỏ. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu tâm lý con người cũng cho thấy rằng trong nhiều 

trường hợp, cảm xúc từ ấn tượng ban đầu tác động đến nhận thức của chúng ta 

về thế giới khách quan, và nhận thức thế nào sẽ dẫn đến hành vi tương ứng như 

vậy. Điều đó có nghĩa là trong quá trình mua hàng, không hiếm khi khách hàng 

chưa kịp nhận ra những giá trị của doanh nghiệp, chỉ cần những cảm xúc ban 

đầu do nhân viên bán hàng tạo ra ở khách hàng cũng có thể làm thay đổi nhận 

thức, đánh giá về sản phẩm và hành vi tiêu dùng của họ. 

Chính sách mở cửa đã đem đến cho người tiêu dùng Việt nhiều lựa chọn 

và trải nghiệm mới trong hoạt động mua sắm ở nhiều nhà bán lẻ chuyên nghiệp 

hàng đầu thế giới. Đồng thời điều này cũng tạo ra nhiều áp lực, thách thức cho 

các nhà bán lẻ trong nước. Một trong những thách thức đó là vấn đề nguồn nhân 

lực. Nhân viên bán lẻ là người trực tiếp kết nối doanh nghiệp với người tiêu 

dùng. Hiệu quả làm việc của nhân viên bán lẻ tạo nên những cảm xúc của khách 

hàng đối với doanh nghiệp. Chính họ là người tạo dựng nên hình ảnh của doanh 

nghiệp trong tâm trí khách hàng chứ không phải một ai khác.  

Yếu tố để con người hợp tác làm việc cùng nhau đó chính là niềm tin. 

Thành bại của hoạt động bán hàng cũng ở việc doanh nghiệp có tạo được niềm 

tin cho khách hàng hay không. Việc tạo dựng niềm tin cho khách hàng không chỉ 

ở chất lượng sản phẩm, uy tín của doanh nghiệp. Cảm giác tin tưởng của khách 

hàng phần lớn do nhân viên bán lẻ tạo ra. Tuy nhiên, quan niệm “tất cả những 

tay tiếp thị đều nói xạo” gây không ít khó khăn cho nhân viên bán lẻ trong hoạt 

động có tính chất quan trọng hàng đầu này. Đặt biệt trong môi trường ngày càng 

xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh hiện nay, tạo dựng niềm tin ở khách hàng vừa 

là một thách thức đối với nhân viên bán lẻ, vừa là một yếu tố then chốt quyết 

định sự thành công trong hoạt động bán hàng của họ. 

II.Cách thức tạo niềm tin ở khách hàng 

Niềm tin là kết tinh của hệ thống quan điểm, tri thức với rung cảm, ý chí 

của cá nhân. Niềm tin sẽ hình thành chân lý của cá nhân. Cá nhân hành động 

theo niềm tin, vì niềm tin cá nhân có thể làm mọi việc, khắc phục mọi trở ngại. 

Như vậy, niềm tin của khách hàng là kết tinh của quan điểm, sự hiểu biết về sản 
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phẩm/dịch vụ, nhân viên và doanh nghiệp với cảm xúc mà nhân viên bán hàng 

tạo ra ở họ trong quá trình sắm, tiêu dùng. Để tạo được niềm tin ở khách hàng 

chỉ trong một hoặc vài lần tiếp xúc ngắn ngủi đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng liên 

tục của người làm công tác bán hàng. Dưới đây là 5 điều mà một nhân viên bán 

lẻ chuyên nghiệp cần phải thực hiện được: 

1. Tiếp cận: Phải “phá” được “bức tường vô hình” giữa khách hàng 

và chúng ta.  

Bước đầu tiên trong việc tạo lập niền tin chính ở khách hàng chính là việc 

tiếp cận. Trước khi có giao dịch, giữa khách hàng và nhân viên bán hàng chưa 

xác lập được mối quan hệ. Khi giao dịch được thực hiện, đây cũng chỉ là quan hệ 

giữa người bán – kẻ mua. Thực tế này chính là bức tường vô hình nhưng chắc 

chắn làm cho việc tiếp cận khách hàng trở nên rất khó khăn. Trong giao tiếp, 

việc chưa nhận thức rõ về đối tượng giao tiếp tạo nên tâm thế “phòng thủ” ở con 

người. Tâm lý này có ở cả khách hàng lẫn nhân viên bán hàng. Qua những câu 

hỏi và trả lời đầu tiên, chúng ta vẫn chưa thật sự cởi mở mà vẫn còn rất dè chừng 

đối phương. Hơn nữa, trong nhận thức của phần lớn khách hàng, nhân viên bán 

hàng thuộc “phe bên kia” – chỉ chú trọng đến lợi ích của doanh nghiệp mà không 

quan tâm đến lợi ích khách hàng. Để phá được bức tường vô hình này, nhân viên 

bán hàng phải gạt bỏ sự phòng thủ, dè chừng này trước. Đó chính là ánh mắt dò 

xét khách hàng, là thái độ thờ ơ, thiếu nhiệt tình khi khách hàng đặt câu hỏi hay 

yêu cầu hỗ trợ. Chúng ta chỉ có vài giây ngắn ngủi để tìm lối vượt qua bức tường 

vô hình này ở khách hàng. Vì vậy, nhân viên bán hàng phải luôn ở tâm thế sẵn 

sàng phục vụ khách hàng với thái độ tích cực nhất: sự niềm nở, nhiệt tình và 

quan tâm. Khi khách hàng bước vào gian hàng, bạn hãy chào đón họ bằng một 

nụ cười thân thiện, ánh mắt chân thành và cử chỉ nhanh nhẹn. Hãy để khách 

hàng có vài giây riêng tư, tự do lựa chọn theo ý thích của mình.Việc theo sát 

khách hàng từng bước chân hay lời nói, cử chỉ quá vồn vã sẽ khiến khách hàng 

không thoải mái. Chỉ cần khi khách hàng hướng ánh mắt tìm bạn, sự có mặt 

ngay lập tức của bạn sẽ tạo thiện cảm với họ ngay trong những giây phút trải 

nghiệm đầu tiên. Điều này sẽ giúp chúng ta gửi đến khách hàng thông điệp “Tôi 

ở đây để hỗ trợ, phục vụ và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng một cách tốt 

nhất”.  

2.Tìm hiểu nhu cầu “thực sự” của khách hàng 

Điều này không dễ dàng vì không ai muốn để lộ mong muốn của mình 

với người lạ. Kỹ năng này cần một sự kiên nhẫn nhất định cũng như kỹ năng 

lắng nghe và sự luyện tập. Quan sát hành vi của khách hàng ngay từ khi họ xuất 

hiện sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin quý giá. Trong khi khách hàng đi một 

vòng gian hàng, bạn cần biết bước chân họ dừng ở đâu lâu nhất, ánh mắt họ tập 

trung vào khu vực hàng hóa nào nhiều nhất. Những điều này sẽ cho bạn biết sản 

phẩm nào đang được khách hàng quan tâm, chú ý. Khi giao tiếp với khách hàng, 
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thiếu sự kiên nhẫn trong việc lắng nghe làm cho nhận định, phán đoán của chúng 

ta về nhu cầu của khách hàng trở nên thiếu chính xác. Nhận định vội vàng khiến 

chúng ta nhanh chóng đưa ra những lời tư vấn không phù hợp. Điều này tạo cho 

khách hàng cảm giác chúng ta chỉ muốn bán những thứ mà chúng ta muốn chứ 

không phải là thứ mà khách hàng cần. Chỉ khi nào thông điệp mà khách hàng 

“giải mã” từ lời nói cũng như hành vi ứng xử của nhân viên bán hàng là sự quan 

tâm và nhiệt tình phục vụ vì lợi ích của họ, lúc đó họ mới thoải mái bộc lộ những 

mong muốn thật sự của mình. 

Quá trình tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trở nên hiệu quả và nhanh 

chóng hơn nếu nhân viên bán lẻ có kỹ năng đặt câu hỏi tốt. Trước một khách 

hàng chưa xác định rõ nhu cầu của mình, nhân viên bán hàng cần khéo léo đặt 

câu hỏi để gợi mở, dẫn dắt khách hàng. Chúng ta không nên đặt nhiều câu hỏi 

cùng một lúc làm khách hàng bối rối. Việc hối thúc khách hàng trả lời ngay 

những câu hỏi của chúng ta cũng sẽ khiến khách hàng không thoải mái. 

3. Đáp ứng nhu cầu đó 

Khi đã xác định rõ nhu cầu của khách hàng, nhân viên bán hàng cần lưu ý 

đưa ra cho khách ít nhất hai sự lựa chọn và sự lựa chọn thấp nhất (giá cả, chất 

lượng, …) phải là nhu cầu ban đầu của họ. Chúng ta cần phân biệt giữa cái 

khách hàng cần và cái họ muốn. Sản phẩm khách hàng cần là cái họ đã xác định 

trước khi đến. Khi bán hàng, bằng kỹ năng giao tiếp và thuyết phục của mình, 

bạn có thể khơi gợi, dẫn dắt nhu cầu của khách hàng, làm cho họ hứng thú với 

sản phẩm tốt hơn cái họ cần, từ đó hình thành ý muốn tiêu dùng của họ. Trong 

việc xây dựng mục tiêu bán hàng, đáp ứng vượt trên sự mong đợi của khách 

hàng sẽ làm cho khách hàng không chỉ hoàn toàn hài lòng tại thời điểm đó mà 

còn là cơ sở hình thành nên tình cảm tốt đẹp của khách hàng với doanh nghiệp. 

4. Phải luôn giữ lời hứa 

Niềm tin hình thành từ việc chúng ta giữ lời hứa với khách hàng, cho dù 

đó chỉ là vấn đề nhỏ nhất. Vì vậy, nhân viên bán hàng cần suy nghĩ kỹ trước khi 

đưa ra một cam kết nào đó với khách hàng. Một khi đã hứa, bạn phải chắc rằng 

điều đó sẽ được ghi chú lại là thực hiện ngay khi có thể.  

5. Chỉ cung cấp thông tin nào mà mình thật sự nắm chắc 

Khách hàng mong đợi sự am hiểu của người bán hàng sẽ giúp cho họ có 

một lựa chọn đúng đắn trong quyết định tiêu dùng của mình. Điều này đòi hỏi 

nhân viên bán lẻ phải nắm chắc tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm và 

doanh nghiệp – giúp chúng ta thuyết phục khách hàng tốt hơn. Dù như vậy, nhân 

viên bán lẻ cũng không phải là người “biết tuốt”. Vì thế với những vấn đề khách 

hàng thắc mắc, nếu bạn không nắm chắc hãy chân thật với khách hàng khi trả lời 

họ. Nếu có thể, hãy cho khách hàng biết khi nào hoặc ai có thể giúp họ giải 

quyết những đề đó. Khách hàng sẽ thông cảm và tin tưởng bạn hơn khi bạn chân 

thật với họ chứ không phải vì bạn là một “bách khoa toàn thư” chưa chính xác. 
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III.Kết luận 

Trong quá trình bán hàng, bên cạnh việc thực hiện 5 điều lưu ý như đã 

trình bày, chúng ta cần kìm chế cảm xúc bản thân và kiên nhẫn với khách, cho 

dù trong tình huống khách hàng sai hoàn toàn. Nếu cảm thấy bản thân khó kiềm 

chế cảm xúc tiêu cực để tiếp tục công việc được nữa thì nên chúng ta xin lỗi 

khách và bàn giao khách hàng cho đồng nghiệp khác. Tranh cãi trực tiếp với 

khách hàng là một điều tối kỵ khi giao tiếp. Cho dù bạn đúng, việc chứng minh 

khách hàng sai cũng không mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, mà có khi còn 

gây ảnh hưởng đến những cảm xúc tích cực mà trước đó bạn đã nỗ lực gầy dựng. 

Tạo niềm tin ở khách hàng là một quá trình khó khăn và dài lâu của doanh 

nghiệp. Chính vì thế ngay từ những thời điểm tiếp xúc đầu tiên, nhân viên bán 

hàng phải thể hiện thái độ hết mực chân thành, nhiệt tình và tận tâm với khách 

hàng. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đã đặt được những viên gạch chắc chắn 

cho doanh nghiệp - làm nền tảng cho quá trình tạo dựng niềm tin vững chắc ở 

khách hàng sau này. 
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NHỮNG PHẦM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CẦN THIẾT CỦA  

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP –  

TIẾP CẬN TÂM LÝ HỌC 

ThS. Nguyễn Thị Trường Hân  

 

Đối với các doanh nghiệp bán lẻ, việc sở hữu một đội ngũ nhân viên bán 

hàng hùng hậu, có đầy đủ phẩm chất đạo đức và phẩm chất trí truệ để đáp ứng 

yêu cầu công việc là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự thành công của doanh 

nghiệp. Bởi họ chính là những người đại diện cho doanh nghiệp tiếp xúc và 

mang lại cảm xúc cho khách hàng. Dưới góc độ đào tạo, việc xác định những 

phẩm chất nghề nghiệp cần thiết của nhân viên bán hàng, đặc biệt trong thời kỳ 

hội nhập, sẽ góp phần giúp giảng viên định hướng cho hoạt động giảng dạy. Khi 

nhận biết được những phẩm chất này và ý thức tầm quan trọng của chúng, bản 

thân sinh viên cũng sẽ cố gắng rèn luyện ngay trong quá trình học, để khi ra 

trường có thể dễ dàng thích ứng với những đòi hỏi của công việc. Bài viết này sẽ 

góp phần làm rõ những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết của nhân viên bán 

hàng trong thời kỳ hội nhập theo góc nhìn Tâm lý học. 

1. KHÁI NIỆM “PHẨM CHẤT” VÀ “PHẨM CHẤT NGHỀ 

NGHIỆP” TRONG TÂM LÝ HỌC 

Trong Tâm lý học, có nhiều quan điểm, nhiều định nghĩa khác nhau về 

“phẩm chất”, chẳng hạn, quan điểm xem phẩm chất là một trong hai mặt thống 

nhất của nhân cách (phẩm chất và năng lực, hay còn gọi “đức” và “tài”). Bài viết 

này sử dụng cách hiểu về phẩm chất như là tổng hợp những thứ làm nên giá trị 

của một con người như: các phẩm chất trí tuệ, phẩm chất ý chí – cảm xúc, phẩm 

chất đạo đức, phẩm chất giao tiếp xã hội... 

Trong hoạt động nghề nghiệp, để người lao động có thể thực hiện hiệu 

quả công việc cũng như phát huy hết khả năng của bản thân thì cần phải có 

những phẩm chất cần thiết phù hợp với nghề. Mỗi hoạt động khác nhau, mỗi 

nghề nghiệp khác nhau, với tính chất và mức độ khác nhau sẽ đòi hỏi cá nhân có 

những phẩm chất nhất định để phù hợp với nghề - đó được gọi là phẩm chất 

nghề nghiệp [3]. 

Những phẩm chất nghề nghiệp thường được hình thành và phát triển qua 

ba con đường: (1) do giáo dục chung hoặc do bẩm sinh đem lại; (2) thông qua 

giáo dục và đào tạo chuyên môn; (3) thông qua hoạt động nghề của cá nhân 

trong thực tiễn. 

Một khi người lao động có những phẩm chất phù hợp với nghề thì họ rất 

dễ phát huy những tiềm năng bản thân, làm việc hiệu quả hơn và có xu hướng 

gắn bó với với nghề hơn. Vì vậy, ngay khi còn là sinh viên trên giảng đường đại 
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học, việc tìm hiểu và rèn luyện những phẩm chất nghề nghiệp là nhiệm vụ của 

người học để có thể nhanh chóng thích nghi với công việc và mang lại những 

thành công cá nhân. 

2. NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHÂN VIÊN BÁN 

HÀNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 

Có thể nói, hiện nay, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn hội nhập 

quốc tế sâu sắc và toàn diện. Tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược 

xuyên Thái Bình Dương (TPP), gia nhập vào các tổ chức lớn trong khu vực và 

trên thế giới như ASEAN, APEC, WTO… đồng nghĩa với việc trong hoạt động 

kinh doanh, các doanh nghiệp Việt Nam thật sự bước vào một thời kỳ mới: thời 

kỳ hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu, rộng. Hơn nữa, việc gia nhập Cộng 

đồng kinh tế ASEAN (AEC - dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015) 

cũng sẽ là một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập kinh tế toàn diện của Việt Nam. 

Bên cạnh những cơ hội mà hội nhập kinh tế quốc tế mang lại (như góp 

phần mở rộng thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam, tăng thu hút đầu tư nước 

ngoài, viện trợ phát triển chính phủ và giải quyết vấn đề nợ quốc tế, tạo điều 

kiện tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, đào tạo cán bộ quản lý và cán bộ kinh 

doanh, nâng cao vị trí Việt Nam trên trường quốc tế, tạo cơ hội giao lưu nguồn 

lực nước ta với các nước...) thì thách thức mà chúng ta phải đối mặt cũng không 

nhỏ. Và một trong những thách thức đó chính là yếu tố nhân lực. Như theo chia 

sẻ của bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế: “Trong tất cả trụ cột để Việt Nam 

đủ lực hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, tôi lo lắng nhất là yếu tố con người. 

Thiếu đội ngũ nhân lực trên tất cả các mặt về quản trị, về kỹ thuật và kể cả 

những người đang làm trong lĩnh vực cụ thể thì tính chuyên nghiệp cũng rất yếu. 

Xét ở góc độ trụ cột, yếu tố con người sẽ là thách thức đối với doanh nghiệp 

Việt”. (Bài viết “Gia nhập AEC: Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt Nam”, trang 

vietnamnet.vn).  

Để yếu tố con người không phải là thách thức đối với Việt Nam trong quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề quan trọng cần quan tâm hàng đầu là khâu 

đào tạo nguồn nhân lực. Nếu kết quả đào tạo là những người lao động có kiến 

thức chuyên môn vững vàng, có khả năng thích ứng, có những kỹ năng nghề 

nghiệp cần thiết và đạo đức kinh doanh  thì “tính chuyên nghiệp” trong công 

việc không phải là vấn đề đáng bận tâm đối với chúng ta. 

Với các doanh nghiệp bán lẻ, đội ngũ nhân viên bán hàng là nhân tố vô 

cùng quan trọng cho đầu ra của sản phẩm. Nếu đội ngũ này có đầy đủ phẩm chất 

đạo đức và phẩm chất trí truệ để đáp ứng yêu cầu công việc thì rất dễ mang lại 

thành công cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc nhận diện những phẩm chất 

nghề nghiệp của nhân viên bán hàng trong thời kỳ hội nhập là điều cần thiết để 

phục vụ cho hoạt động đào tạo. 

Từ những nghiên cứu lý luận và thực tiễn, có thể kể đến những phẩm chất 
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nghề nghiệp tiêu biểu đối với nhân viên bán hàng trong thời kỳ hội nhập như 

sau: 

2.1. Những phẩm chất trí tuệ 

- Tư duy nhanh nhẹn, linh hoạt (nhanh trí): thể hiện ở khả năng vận dụng 

nhanh chóng những kiến thức, kinh nghiệm vào công việc của nhân viên bán 

hàng. Đặc biệt, khi giao tiếp với khách hàng đến từ các vùng miền, các quốc gia 

khác nhau, họ có thể đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ. Chính sự nhanh trí có 

thể giúp họ xử lý tốt các tình huống ấy. 

- Khả năng quan sát và suy xét sâu sắc: là khả năng biết nhận ra cái chủ 

yếu, cần thiết, khả năng suy nghĩ, phân tích để tìm ra đặc điểm, bản chất của vấn 

đề, tách rõ nguyên nhân với kết quả. Khả năng này giúp người bán hàng nhận ra 

nhu cầu của khách hàng, phân loại khách hàng, trạng thái tâm lý của khách hàng, 

những mối bận tâm của khách hàng... 

- Khả năng nắm bắt vấn đề chuyên môn: khả năng này thể hiện trước hết 

ở sự am hiểu sâu sắc về sản phẩm như chất liệu sản xuất, tính năng kỹ thuật, 

thành phần cấu tạo, xuất xứ, ưu nhược điểm, cách bảo quản, sử dụng… Ngoài ra, 

họ còn phải nắm một cách toàn diện về tình hình của doanh nghiệp, các thông tin 

có liên quan về đối thủ cạnh tranh và không ngừng tìm hiểu các động thái có liên 

quan của sản phẩm. 

- Khả năng thích nghi: nhân viên bán hàng có thể làm việc ở các môi 

trường, hoàn cảnh khác nhau, tiếp xúc với nhiều kiểu khách hàng đến từ các nền 

văn hóa khác nhau. Khả năng thích nghi sẽ giúp họ nhanh chóng hòa nhập với 

tình hình mới, kiểu khách hàng mới. 

2.2. Những phẩm chất thuộc về cảm xúc và ý chí 

- Khả năng điều khiển, kiểm soát cảm xúc và làm chủ bản thân trong tất 

cả các tình huống. Phẩm chất này vô cùng quan trọng với một người bán hàng 

hiện đại. Bởi lẽ, hàng ngày họ có thể tiếp xúc với hàng trăm khách hàng với các 

kiểu tính cách và đòi hỏi khác nhau. Khách hàng có thể có những lời nói, phản 

ứng, hành xử  mà người bán hàng cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Nhưng 

hơn ai hết, họ phải là người vượt qua những cảm xúc tiêu cực của bản thân để 

làm chủ tình hình và tiến hành những cuộc giao tiếp hiệu quả. 

- Có những mục tiêu rõ ràng, cụ thể và biết lập kế hoạch một cách hiệu 

quả nhất nhằm tiến từng bước vững chắc trên con đường đi đến mục tiêu đề ra. 

Biết hướng trọng tâm vào việc thực hiện các công việc để đạt được mục tiêu và 

theo đuổi niềm đam mê nghề nghiệp. 

- Có khả năng đối mặt với những khó khăn, thử thách trong công việc, 

độc lập trong suy nghĩ và hành động, nỗ lực không ngừng để trau dồi kiến thức 

chuyên môn,  kiến thức về văn hóa và những kỹ năng nghề nghiệp. 

2.3. Các phẩm chất thuộc về giao tiếp xã hội 

- Khả năng lắng nghe: Lắng nghe giúp thỏa mãn nhiều nhu cầu của khách 
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hàng cũng như những đối tượng khác như nhu cầu được tôn trọng, được chia 

sẻ... Đó là sợi dây vô hình kết nối con người lại với nhau, nhất là khi giao tiếp 

trong môi trường đa văn hóa. Qua đó có thể tìm hiểu đối tượng một cách tốt hơn 

và tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với họ. Mặt khác, việc lắng nghe còn giúp thu thập 

được nhiều thông tin hơn, hình thành nhận thức đúng đắn về bản chất của vấn đề 

cũng như đối tượng giao tiếp, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp và giải quyết 

mâu thuẫn. Ngoài ra, nó còn giúp người đối thoại có được một sự lắng nghe tích 

cực. Vì vậy, lắng nghe để thấu hiểu người khác là một phẩm chất vô cùng quan 

trọng đối với nhân viên bán hàng hiện đại. 

- Khả năng thuyết phục: có thể nói, đối với nhân viên bán hàng trong thời 

kỳ hội nhập, không có khả năng thuyết phục cũng đồng nghĩa với sự thất bại. 

Làm thế nào để người khác tin và làm theo, như với khách hàng là quyết định 

mua và sử dụng sản phẩm, đó chính là kỹ năng thuyết phục. Nó không chỉ đến từ 

việc người bán hàng có sự am hiểu sâu sắc về sản phẩm, có lập luận sắc bén, mà 

trong tổng thể cách người đó có thể dùng để khiến cho khách hàng cảm thấy tin 

tưởng: như cách biểu hiện của ngôn ngữ cơ thể (ánh mắt, biểu cảm trên gương 

mặt, cử chỉ, hành động...), giọng nói (dứt khoát, rõ ràng)... Nói cách khác, họ 

biết bộc lộ một niềm tin và sức mạnh trong cách mà họ nói cũng như cách hành 

động của mình.  

- Khả năng gây thiện cảm và thể hiện tính độc đáo, bản lĩnh của cá nhân: 

trong vô số những doanh nghiệp bán lẻ trong và ngoài nước hiện diện ở thị 

trường Việt Nam, khả năng này giúp nhân viên bán hàng tạo ấn tưởng sâu đậm 

trong tâm trí khách hàng, từ đó góp phần tạo nên bản sắc riêng của doanh 

nghiệp.  

- Kiên trì, nhẫn nại, nhiệt tình trong giao tiếp và công việc, đặc biệt khi xử 

lý các phàn nàn khiếu nại của khách hàng.  

2.4. Những phẩm chất đạo đức  

- Trung thực, giữ chữ tín với khách hàng: Phẩm chất đạo đức của nhân 

viên bán hàng thể hiện trước hết ở sự chân thành, trung thực trong công việc. 

Chẳng hạn, khi giới thiệu món hàng, họ sẽ không thổi phồng những công năng 

của sản phẩm hay những tiện ích của dịch vụ mà doanh nghiệp mang lại cho 

khách hàng. Hơn nữa, người bán hàng cần lưu ý, trong thời đại công nghệ thông 

tin, khách hàng ngày một tinh tế hơn, sắc sảo hơn, hiểu biết hơn vì họ có nhiều 

kênh để tìm hiểu về tất cả những gì liên quan đến doanh nghiệp. 

- Tận tâm với công việc: điều này thể hiện qua thái độ của nhân viên bán 

hàng đối với công việc như sự quan tâm thật sự tới nhu cầu, lợi ích của khách 

hàng, khiến họ cảm thấy mình quan trọng và thấu hiểu khách hàng để xác định 

mình có thể làm gì giúp họ, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ khách hàng khi họ cần, giúp 

khách hàng có cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh 

nghiệp.  
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- Tuân thủ pháp luật: trong thời kỳ hội nhập, người bán hàng phải hiểu và 

tuân thủ các quy định của pháp luật, không chỉ pháp luật Việt Nam mà còn cả 

những luật lệ quốc tế để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với cá nhân 

cũng như doanh nghiệp. 

3. KẾT LUẬN 

Có thể nói, trong hoạt động giảng dạy của giảng viên, việc làm cho sinh 

viên nhận biết những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết và ý thức được tầm quan 

trọng của chúng là điều vô cùng quan trọng. Hy vọng rằng, dưới góc nhìn Tâm 

lý học, những chia sẻ của tác giả dựa trên việc tìm hiểu lý luận và thực tế về vấn 

đề này sẽ nhận được sự đóng góp, bổ sung của các chuyên gia, các đồng nghiệp, 

để từ đó hoàn thiện bức tranh vừa toàn diện, vừa sâu sắc và sát với thực tế về 

những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết của nhân viên bán hàng trong thời kỳ hội 

nhập. 
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NHẬN ĐỊNH NHU CẦU VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO  

NGUỒN NHÂN LỰC CHO THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM 

ThS. Lê Ngọc Hải 

CH. Trần Thị Tuyết Mai 

 

Kinh doanh bán lẻ ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam vì thị trường 

này đã và đang mang lại tỉ suất lợi nhuận tốt. Cũng vì thế, thị trường này đang bị 

cạnh tranh rất khốc liệt, nếu không có kinh nghiệm cũng như kế hoạch kinh 

doanh rõ ràng, rất dễ bị các đối thủ khác đánh bật và giành mất thị phần. 

Năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trước bối cảnh thế 

giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so 

với dự báo,xung đột mâu thuẫn xảy ra ở nhiều nơi đặc biệt căng thẳng trên biển 

Đông. Trước tình hình đó, mặc dù thống kê cho thấy kinh tế Việt Nam đã xuất 

hiện dấu hiệu phục hồi, nhưng năng suất và  sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn 

chưa mấy được cải thiện. 

Thị trường bán lẻ Việt Nam là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng, 

năm 2014 là một năm hết sức sôi động với các hoạt động mua bán, sáp nhập, 

liên kết, liên doanh cả về sản xuất lẫn kinh doanh của các doanh nghiệp bản lẻ 

như: Kinh Đô, Citimart, Metro và mới nhất là Nguyễn Kim, hầu hết các doanh 

nghiệp nội đều có xu hướng co cụm, giữ vị trí của mình, thậm chí có một vài 

đơn vị rút địa điểm như Fivimart, Intimex, Hapro. Việc làm này nhằm củng cố 

lại về chất lượng kinh doanh, khẳng định thương hiệu, riêng Co.opmart và Satra 

đều vẫn đang có thêm những địa điểm mới với các siêu thị và chuỗi cửa hàng 

thực phẩm tiện lợi. Còn đối với doanh nghiệp nước ngoài, hầu hết các tập đoàn 

lớn trên thế giới đều đã gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam với Lotte, BigC, 

Parkson, Aeon… 

Năm 2014 trôi qua chứng minh hệ thống bán lẻ của các Doanh nghiệp 

Việt Nam không mấy hiệu quả, so với các Doanh nghiệp nước ngoài là một cuộc 

chơi không cân sức. Trong đó, Doanh nghiệp nước ngoài chủ động, kinh doanh 

theo chuỗi và có chiến lược cụ thể chiếm lĩnh thị trường. Bên cạnh một số 

Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động hiệu quả cũng đã có một số Doanh nghiệp 

phải đóng cửa do bán giá quá cao vì người thu nhập thấp không tiếp cận được. 

Chính vì vậy, các Doanh nghiệp trong nước phải có chính sách và chiến lược 

phát triển đối với từng phân khúc thị trường hợp lý để phát triển bền vững. 

Năm 2015 tiếp theo sẽ là một năm đầy cơ hội và thách thức với ngành 

bán lẻ và các doanh nghiệp nội địa vớiviệc Việt Nam cho phép thành lập các 

công ty bán lẻ 100% vốn đầu tư nước ngoài theo cam kết khi gia nhập Tổ chức 

thương mại thế giới (WTO). Bên cạnh đó, năm 2015 là năm khu vực kinh tế 

chung ASEAN (AEC) chính thức có hiệu lực cho phép các dòng tài nguyên, 
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hàng hóa, nguồn vốn, nhân lực… di chuyển tự do và thuận lợi trong nội khối. 

Thêm vào đó, việc Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) với 12 nước tham gia nếu ký kết trong năm 2015 cho phép hơn 10.000 

loại hàng hóa từ các nước thành viên được loại bỏ hoàn toàn thuế quan. Việc này 

sẽ gây nhiều khó khăn, bất lợi cho hàng hóa trong nước nhưng cũng là động lực 

thúc đẩy tình hình sản xuất và phân phối, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh 

nghiệp Việt Nam. 

Thực trạng nguồn nhân lực cho thị trường bán lẻ Việt Nam 

Sau khi gia nhập WTO, thị trường bán lẻ Việt Nam đã có những bước 

tăng trưởng mạnh mẽ, đi kèm đó là nhu cầu rất lớn và cấp bách về đội ngũ nhân 

sự chuyên ngành. Theo đánh giá từ nhuongquyenvietnam.com thì “Nhân sự 

chuyên nghiệp là một thử thách lớn” là một trong bốn đặc điểm lớn của thị 

trường bán lẻ Việt Nam vớisố nhân sự ngành bản lẻ Việt Nam năm 2013 và 

2014 lần lượt là 4,5 triệu và 5 triệu, trong khi đó tỷ lệ nhân sự được đào tạo 

chuyên nghiệp về quản lý bán lẻ chỉ đạt mức khiêm tốn là 2% (2013) và 3,1% 

(2014). 

Theo báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao trong quý 4/2014 tại 

thị trường Việt Nam của công ty Navigos Search ngày 14/07/2014 thì ngành 

Tiêu dùng/Bán lẻ chiếm 14%, đứng thứ 2 trong nhóm 5 ngành có nhu cầu tuyển 

dụng nhân sự cấp cao cao nhất. Đáng chú ý hơn là ngành Tiêu dùng/Bán lẻ có 

nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao tăng mạnh nhất so với 4 ngành nghề còn lại 

trong nhóm (8%). 

Theo thống kê của careerbuilder.vn thì ngành Bán hàng/Kinh doanh là 

ngành đứng đầu trong nhóm 10 ngành có nhu cầu tuyển dụng trực tuyến cao nhất 

trong năm 2014, chiểm tý lệ 11,8% gấp đôi nhu cầu của ngành cao thứ hai là 

Tiếp thị/Marketing. 

Tại Việt Nam, mô hình bán lẻ các loại mặt hàng là hình thức phổ biến 

nhất trong kinh doanh và khách hàng đang ngày càng có những đòi hỏi cao hơn 

cả về chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Chính vì thế, quản lý các hệ thống bán 

hàng là ngành nghề rất phổ biến, không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai các 

doanh nghiệp bán lẻ sẽ phải tìm kiếm những nguồn nhân lực với sự hiểu biết sâu 

rộng trong lĩnh vực này. 

Trong tiềm thức của người Việt Nam, công việc của một nhân viên bán 

hàng là một công việc đơn giản, không cần kỹ năng và không phù hợp với những 

người có học vấn cao. Đây là nhận định khá cổ hủ và sai lầm, thực tế cho thấy ở 

những của hàng nhân viên được đào tạo chuyên sâu và có kỹ năng bán hàng thì 

những cửa hàng đó thường nhận được nhiều sự thiện cảm của khách hàng hơn. 

Những kiến thức cần thiết mà nhân viên bán hàng nên được trang bị: kỹ năng 

bán hàng, tiếp thị, quản lý sắp xếp hàng hóa - tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, tài 

chính - kế toán - nhân sự, quản trị kinh doanh, vận hành thiết bị… Tuy nhiên, vì 



141 

 

suy nghĩ cố hữu, rất nhiều nhà bán lẻ cho rằng việc trang bị kiến thức cho nhân 

viên bán hàng là không cần thiết, cùng suy nghĩ đó, rất ít nhân viên bán hàng chủ 

động nâng cao kiến thức cho bản thân, nếu có thì chỉ là sự đầu tư chưa đồng bộ, 

chưa chuyên sâu đáp ứng đặc thù của từng loại hình bán lẻ. 

 
Nguồn: http://tbavietnam.org/ 

Bên cạnh đó, theo báo cáo bán lẻ hiện đại tại Việt Nam của Maruyama và 

Lê Việt Trung thì nhân sự phục vụ cho ngành bản lẻ chủ yếu vẫn là nhân viên 

tiếp thị, bán hàng, những cán bộ cao cấp xây dựng kế hoạch và chiến lược phát 

triển cho công ty vẫn còn rất thiếu. 

 
Thang điểm đánh giá từ 1 (dồi dào) đến 5 (rất thiếu) 

Nguồn: http://tbavietnam.org/ 

Nhân lực phục vụ trong thị trường bán lẻ Việt Nam hiện nay, thiếu tính 

chuyên nghiệp trong thị trường bán lẻ hiện đại, thiếu khả năng sử dụng ngoại 

ngữ, chậm thay đổi tư duy với môi trường mới. Đội ngũ nhân viên có trình độ 

cao hiện nay mới chỉ có từ 4-5% được đào tạo bài bản.  

Nhân lực của ngành bán lẻ thực sự là một điểm yếu của các doanh nghiệp 

bán lẻ Việt Nam. Có thể chia nhân lực ngành này thành hai nhóm: Nhóm thứ 

nhất gồm nhân viên trực tiếp bán hàng, quản lý kho hàng, kế toán, thu ngân… 

Nhóm thứ hai là nguồn nhân lực cấp trung và cao. Cả hai nhóm nhân lực này đều 

rất quan trọng nên cần phải đầu tư và có sự bứt phá để phát triển bền vững. 
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Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang gặp 

phải là thiếu các vị trí quản lý cấp cao như: giám đốc siêu thị, trưởng phó 

phòng… Có như vậy là bởi công nghệ bán lẻ hiện đại mới chỉ xuất hiện ở Việt 

Nam vài năm nay nên nhân viên có trình độ và kinh nghiệm chưa nhiều, trong 

khi thị trường bán lẻ đang tăng trưởng nóng. Với những lao động giản đơn như 

kế toán, nhân viên bán hàng tuy không khó tuyển dụng nhưng đa phần trình độ 

lại chưa cao, chưa có sự nhìn nhận đúng về công việc bán hàng. Chính vì thế các 

doanh nghiệp hiện nay, để đào tạo nhân viên họ cử đi học hoặc tự tổ chức các 

lớp tập huấn tại doanh nghiệp, đồng thời thuê các chuyên gia nước ngoài để nâng 

cao kiến thức quản lý marketing và bán hàng cho nhân viên. 

Trước sức ép to lớn đối với nguồn nhân lực nói chung và nhân lực cấp 

cao cho thị trường bán lẻ nói riêng thì việc đào tạo nhân sự cho thị trường này 

hiện là nhu cầu rất lớn và vô cùng cấp bách. 

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường bán lẻ Việt Nam 

Theo báo cáo về “Phân tích thị trường lao động năm 2014 và dự báo nhu 

cầu nhân lực năm 2015 tại TPHCM” của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và 

thông tin thị trường lao động TPHCM thì nhu cầu nhân lực tại TPHCM năm 

2015 là 265.000 chỗ làm việc trong đó ngành nghề “nhân viên kinh doanh - quản 

lý bán hàng - nhân sự” chiếm tỷ lệ 25,18%. Đây là ngành nghề chiếm tỷ lệ cao 

nhất trong nhóm ngành kinh tế dịch vụ trên địa bàn TPHCM năm 2015 so với 

các ngành nghề còn lại như: Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng - Bảo hiểm 

(5,5%), Du lịch (5,5%), Dịch vụ tư vấn - Khoa học công nghệ (5,6%), Dịch vụ 

vận tải - Kho bãi - Cảng (4,5%), … 

Quá trình hội nhập sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm với nhiều yêu cầu cao 

hơn đối với người lao động, với tiêu chí tuyển dụng cao hơn đòi hỏi người lao 

động phải có nhiều kỹ năng.Năm 2015 đánh dấu sự phục hồi của nền kinh tế 

toàn cầu cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ sẽ hỗ trợ các 

kênh bán lẻ. Bên cạnh đó, nhân lực phục vụ trong thị trường bán lẻ Việt Nam 

hiện nay đánh giá là thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu khả năng sử dụng ngoại 

ngữ, chậm thay đổi tư duy với môi trường mới.Nhân viên bán hàng hiện đại có 

yêu cầu khá cao, họ không chỉ là người hướng dẫn, trả lời những thắc mắc của 

khách hàng mà còn phải biết đôi chút về nghiệp vụ kế toán để tính toán tiền hàng 

nhập vào, xuất ra trong ca làm việc. Ngoài ra, còn phải thuộc đặc điểm, ưu điểm 

của rất nhiều mặt hàng, để khi khách hàng có thắc mắc thì phải trả lời rành rọt. 

Là một nghề dịch vụ luôn phải tiếp xúc với khách hàng nên dù có mệt tới đâu 

cũng phải tiếp đón, vui cười với khách kể cả khi gặp những người khách khó 

tính. Có yêu cầu như vậy bởi họ trực tiếp quan hệ với khách hàng, tạo nên khách 

hàng quen thuộc, đối tượng góp trên 60% doanh thu của công ty.Trước tình hình 

trên, để tạo ra nguồn cung nhân lực đủ cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng 

nhu của thị trường, cần chú trọng giải quyết các vấn đề sau: 
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1. Năng lực thực hành nghề chuyên môn: nâng cao năng lực thực hành 

nghề chuyên môn, trang bị hệ thống kỹ năng công việc vững chắc để nâng cao 

cơ hội có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, bằng cách xây dựng một 

chương trình học tập có thể giúp người học phát triển những năng lực có thể đáp 

ứng được đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động. 

2. Kỹ năng mềm, đặc biệt là các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: 

ngành bán lẻ là ngành trực tiếp quan hệ với khách hàng, tạo nên mối liên hệ tốt 

với khách hàng và những người làm việc hiệu quả dễ thăng tiến không thể thiếu 

những kỹ năng mềm. Thực tế cho thấy, người thành đạt chỉ có 25% là do kiến 

thức chuyên môn, với 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ 

được trang bị. Để thành công, người lao động phải trang bị cả 02 kỹ năng trên. 

3. Năng lực ứng dụng tin học và sử dụng tốt 01 ngoại ngữ: việc quản lý 

bán hàng theo cách thông thường sẽ không mang lại sự chuyên nghiệp cho 

doanh nghiệp, trái lại còn dễ dẫn đến việc thất thoát do không có công cụ kiểm 

soát. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bán lẻ có vai trò quan trọng trong 

việc giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp, cũng vì thế việc đào tạo công 

nghệ thông tin, nâng cao năng lực ứng dụng tin học và sử dụng tốt 01 ngoại ngữ 

là nhu cầu cấp thiết trong quá trình đào tạo. 

4. Kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm lao động:trong quá trình 

chuyển sang nền kinh tế thị trường và sản xuất công nghiệp hiện đại, tác phong 

công nghiệp của người lao động còn hạn chế, nên tính tự do, ý thức chấp hành 

kỷ luật lao động còn yếu. Cần đào tạo người lao động có ý thức chấp hành kỷ 

luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm, làm việc trong môi 

trường đa văn hóa, vượt qua các rào cản về ngôn ngữ khi có yếu tố lao động 

nước ngoài. 

5. Hiểu biết cụ thể về thị trường lao động: cơ sở đào tạo cần chủ động tiếp 

cận thị trường bán lẻ, tiếp cận các công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động trong 

lĩnh vực bán lẻ để nắm bắt nhu cầu thị trường, điều chỉnh chương trình đào tạo 

cho phù hợp. 

Thời gian vừa qua, Đào tạo nguồn nhân lực đã nhận được sự quan tâm 

của các bộ, ngành, Doanh nghiệp. Nhưng đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một 

chuyên ngành đào tạo chính quy nào dành cho ngành bán lẻ. Dù nhân lực bán lẻ 

là yếu tố quyết định đến tầm nhìn và kế hoạch dài hạn của Doanh nghiệp, nhưng 

xã hội vẫn chưa nhìn nhận đúng vai trò và ý nghĩa của việc đào tạo nguồn nhân 

lực bán hàng nói chung và dịch vụ bán lẻ nói riêng. Còn trên thực tế, hiện tồn tại 

khó khăn cho kế hoạch tuyển dụng nhân sự của các Doanh nghiệp bán lẻ chính 

là Tăng chi phí cho nguồn nhân lực thì giảm sức cạnh tranh, nhưng kém đầu tư 

thì khó tìm và giữ được nhân viên giỏi. Từ các góc độ nhìn nhận của xã hội, cả ở 

phía chính sách đãi ngộ đều cho thấy sự chưa phù hợp. Trong khi đó, thương mại 

là nghề rất vất vả, đòi hỏicả hai mặt sức khỏe và tinh thần. Chính vì lẽ đó, nguồn 
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nhân lực bán lẻ đang khó cả về số lượng và chất lượng. 

Chính vì thế để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực cho ngành bán lẻ Việt 

Nam thiết nghĩ trong thời gian tới các doanh nghiệp bán lẻ VN, nhất là hiệp hội 

các nhà bán lẻ VN cần liên kết với nhau, quan tâm hơn nữa tới đào tạo nhân lực, 

bên cạnh đầu tư vốn, công nghệ. Ngoài ra, trong quá trình đào tạo nguồn nhân 

lực cần quan tâm đào tạo nhân lực bán lẻ VN ở cả 3 cấp độ sơ – trung – cao, 

trong đó ưu tiên trước hết cho nhân lực cao cấp (giám đốc, chủ doanh nghiêp) về 

tầm nhìn năng lực “cấp quốc tế”. 
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ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH MUA HÀNG  

TẠI  CỬA HÀNG THỰC PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOOD 

ThS. Lê Ngọc Hải 

 

Tóm tắt 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm: (1) đánh giá mức độ hài lòng của 

khách mua hàng tại cửa hàng thực phẩm tiện lợi SatraFoods, (2) kiểm định 

thang đo và mô hình nghiên cứu, (3) kiểm tra xem có khác biệt về mức độ hài 

lòng của khách hàng theo các yếu tố nhân khẩu học (giới tính, tuổi, nghề nghiệp, 

thu nhập) hay không. 

Mô hình nghiên cứu ban đầu bao gồm 5 nhân tố độc lập (HÀNG HÓA, 

TRƯNG BÀY, MẶT BẰNG, NHÂN VIÊN, TIỆN LỢI) và 1 nhân tố phụ thuộc 

(HÀI LÒNG), sau khi phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS mô hình hiệu 

chỉnh chỉ còn lại 3 nhân tố NHÂN VIÊN, TRƯNG BÀY, TIỆN LỢI tác động đến 

sự HÀI LÒNG của khách hàng.Phân tích nhân khẩu học bằng phương pháp 

phân tích phương sai Anova cho thấy có 1 giả thuyết được chấp nhận là: “Có 

khác biệt về sự hài lòng của khách hàng ở các nhóm có thu nhập khác nhau”. 

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu này giúp cho các nhà quản trị SatraFoods 

thấy được các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất 

lượng dịch vụ tại cửa hàng từ đó đưa ra các giải pháp cần thiết và phù hợp để 

nâng cao mức độ hài lòng của khách mua hàng cũng như tối ưu hóa hiệu quả 

kinh doanh. 

 

1. Sự cần thiết nghiên cứu 

Việt Nam sau khi gia nhập WTO kể từ năm 2009, các doanh nghiệp bán 

lẻ nội địa đang phải đối mặt với thách thức lớn bởi sức ép cạnh tranh từ những 

tập đoàn bán lẻ nước ngoài đang ngày một gia tăng tại Việt Nam.Điểm lại một 

số những chuỗi bán lẻ đáng chú ý của Việt Nam hiện nay gồm có: Sài gòn Co.op 

với chuỗi siêu thị Saigon Co.op Mart và chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi 

Co.op Food, tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA)… hiện 

vẫn đang chiếm thị phần khá tốt tại kênh phân phối siêu thị.  

Trong môi trường cạnh tranh với rất nhiều đối thủ có nhiều kinh nghiệm 

trong lĩnh vực bán lẻ, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng có nhiều sự 

lựa chọn thì việc để khách hàng nhận được sự hài lòng cao nhất là điều vô cùng 

quan trọng. SatraFoods với thế mạnh khi có chuỗi 45 cửa hàng thực phẩm tiện 

lợi phủ khắp Tp.HCM và nguồn thực phẩm chất lượng được cung cấp trực tiếp 

từ các công ty con và công ty liên kết luôn cung cấp cho người tiêu dùng những 

thực phẩm tươi ngon nhất. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc SatraFoods cũng cần 

phải quan tâm đến chất lượng dịch vụ của mình để không ngừng gia tăng mức độ 
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hài lòng của khách mua hàng tại đây. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách mua hàng 

tại cửa hàng thực phẩm tiện lợi SatraFoods.Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả 

sẽ đề xuất các giải pháp giúp công ty có thêm căn cứ trong việc đưa ra các chính 

sách nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Lý thuyết nghiên cứu 

Khái niệm về chất lượng dịch vụ 

Trong một thời gian dài, nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng định nghĩa và 

đo lường chất lượng dịch vụ. Gronroos (1984) có sự phân biệt hai hình thức chất 

lượng dịch vụ là chất lượng kỹ thuật, là cái mà được khách hàng chấp nhận, nội 

dung của dịch vụ ở trong chính bản thân nó và chất lượng thuộc về chức năng, 

bao gồm thời gian trong đó dịch vụ được cung cấp. Parasuraman (1988) chất 

lượng dịch vụ là sự đánh giá toàn diện về thái độ hướng tới sự xuất sắc của dịch 

vụ. 

Khái niệm về sự hài lòng của khách hàng 

Theo Philip Kotler, sự thỏa mãn của khách hàng là mức độ của trạng thái 

cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ việc tiêu 

dùng sản phẩm hoặc dịch vụ với những kỳ vọng mong muốn. Kỳ vọng được 

xem như là ước mong hay mong đợi của con người, nó bắt nguồn từ nhu cầu cá 

nhân, kinh nghiệm trước đó và thông tin bên ngoài như quảng cáo, thông tin từ 

bạn bè, gia đình,trong đó nhu cầu cá nhân là yếu tố được hình thành từ nhận thức 

của con người mong muốn thỏa mãn cái gì đó như nhu cầu thông tin liên lạc, ăn 

uống, nghỉ ngơi,… 

Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ với sự hài lòng của khách hàng 

Chất lượng dịch vụ là nhân tố tác động nhiều nhất đến sự hài lòng của 

khách hàng (Cronin & Taylor, 1992). Nếu nhà cung cấp dịch vụ đem đến cho 

khách hàng những sản phẩm có chất lượng thỏa mãn nhu cầu của họ thì doanh 

nghiệp đó đã bước đầu làm cho khách hàng hài lòng. 

3.2. Mô hình nghiên cứu 

Dabholkar và cộng sự (1996) đã phát triển quy mô thang đo cấu trúc thứ 

bậc được gọi là RSQS để đo lường chất lượng dịch vụ trong ngành bán lẻ. Họ 

phát hiện ra rằng thang đo này có giá trị tốt và độ tin cậy cao. Dabholkar và cộng 

sự (1996) đã xác định năm thành phần cơ bản để đánh giá chất lượng dịch vụ 

bán lẻ như sau: Khía cạnh vật lý, Sự tin cậy, Tương tác cá nhân, Giải quyết vấn 

đề, Chính sách cửa hàng. 

Trong một nghiên cứu về cửa hàng thực phẩm tiện lợi, Võ Thị Lan và 

cộng sự (2013) đã thực hiện nghiên cứu định tính nhằm bổ sung các thành phần 

của chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng thực phẩm tiện lợi phù hợp với môi 
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trường kinh doanh tại Việt Nam.Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần 

chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng thực phẩm tiện lợi bao gồm 5 yếu tố: Hàng 

hóa, Trưng bày hàng hóa, Mặt bằng, Nhân viên, Tiện lợi. 

3.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu 

Với giả thuyết và bối cảnh nghiên cứu thực tế hoàn toàn tương đồng, tác 

giả đề xuất sử dụng mô hình nghiên cứu của Võ Thị Lan và cộng sự (2013) làm 

mô hình nghiên cứu trong đề tài của mình. 

Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết được trình bày như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Phương pháp phân tích 

Phương pháp định tính được thực hiện bằng cách phỏng vấn nhân viên 

cửa hàngvà thảo luận tay đôi với 10 khách thường xuyên mua hàng tại cửa hàng 

để xem xét và đánh giá các yếu tố tác động đến sự hài lòng của kháchmua hàng. 

Phương pháp định lượng được thực hiện sau khi đã có bảng câu hỏi nháp, 

tác giả tiến hành khảo sát sơ bộ 50 khách hàng theo phương pháp chọn mẫu 

thuận tiện với mục đích kiểm định độ tin cậy của các biến và chạy thử ra mô 

hình khảo sát chính thức. 

Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu 

định lượng với phương pháp chọn mẫu thuận tiện,kích thước mẫu tối thiểu là 

274 (theo Tabachnick & Fidell (1996) cho rằng kích thước mẫu cần phải đảm 

bảo theo công thức: n>8m+50) và tiến hành phỏng vấn trực tiếp khách mua hàng 

tại chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi SatraFoods thông qua bảng câu hỏi để thu 

thập dữ liệu. 

Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được làm sạch và mã hóa, nhập liệu để sử 

dụng cho phân tích dữ liệu thông qua phần mềm SPSS với các bước chính sau: 

kiểm định hệ số tin cậy của các yếu tố, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân 

tích mô hình hồi quy tuyến tính, phân tích Anova, thống kê mô tả, thảo luận kết 

quả và đề xuất các giải pháp. 

 

 

HÀNG HÓA 

TRƯNG BÀY 

MẶT BẰNG 

NHÂN VIÊN 

HÀI LÒNG CỦA 

KHÁCH HÀNG 

 

TIỆN LỢI 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề 

xuất 
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4. Phân tích dữ liệu và kết quả 

Có tất cả 300 phiếu khảo sát được nhóm thu thập dữ liệu phát ra tại 05 

cửa hàng thực phẩm tiện lợi SatraFoods theo tiêu chí thuận tiện như sau: 

- Cửa hàng Satrafoods số 187 Phạm Văn Hai, Q.TB  60 phiếu 

- Cửa hàng SatraFoods số 46-48 đường 41, Q.4   60 phiếu 

- Cửa hàng SatraFoods số 163 Phan Đăng Lưu, Q.PN  60 phiếu 

- Cửa hàng SatraFoods số 2-4-6 Lê Thị Riêng, Q.1  60 phiếu 

- Cửa hàng SatraFoods số 353 Lê Văn Lương, Q.7  60 phiếu 

Sau khi phỏng vấn trực tiếp khách hàng và thu lại phiếu khảo sát thì có 

289 phiếu khảo sát hợp lệ, đầy đủ thông tin chiếm tỷ lệ 96.3%. Do đó số lượng 

mẫu đưa vào phân tích là 289 phiếu thỏa điều kiện mẫu tối thiểu là 274. 

4.1. Đánh giá sơ bộ độ tin cậy thang đo với hệ số Cronbach’s Alpha 

Đối với thang đo chất lượng dịch vụ:hầu hết các nhân tố trong thang đo 

chất lượng dịch vụ đều thõa mãn yêu cầu Cronbach’s alpha lớn hơn 0.6 và hệ số 

tương quan biến tổng của các biến quan sát lớn hơn 0.3, duy chỉ có biến quan sát 

“Giá hàng hóa cạnh tranh so với những kênh khác” trong nhân tố HÀNG HÓA 

là không đạt yêu cầu, do đó bị loại bỏ ra khỏi mô hình nghiên cứu. 

Đối với thang đo sự hài lòng:sau khi đánh giá độ tin cậy nhân tố này thì 

hệ số Cronbach’s alpha là 0.732 (>0.6) và hệ số tương quan biến-tổng của các 

biến quan sát đều lớn hơn 0.3 nên nhân tố này được chọn để tiến hành phân tích 

các bước tiếp theo. 

4.2. Phân tích nhân tố khám phá 

Phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm thu nhỏ dữ liệu phân tích đồng 

thời xem xét mối quan hệ giữa các nhân tố đo lường trong tổng thể các biến. 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA đối với nhân tố độc lập cho 

thấy sau 5 lần phân tích nhân tố khám phá, tại điểm dừng Eigenvalue > 1 ta thu 

được 6 nhóm, phương sai trích được 61.641% đạt yêu cầu lớn hơn 50%, nhưng 

sau khi đánh giá lại độ tin cậy thì chỉ có 3 nhóm là đảm bảo ý nghĩa thống kê, đó 

là nhóm 1 (TRƯNG BÀY), nhóm 2 (TIỆN LỢI), nhóm 3 (NHÂN VIÊN). 



149 

 

Bảng 1. Kết quả phân tích EFA với ma trận xoay nhân tố 

 
Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 

8 Hàng hóa được xếp ngăn nắp theo ngành, loại hàng .

777 

     

7 Hàng hóa được trưng bày đẹp, bắt mắt, dễ tìm. .

700 

     

9 Bảng thông tin về hàng hóa rõ ràng .

649 

     

10 Có bảng chỉ dẫn hàng hóa trong cửa hàng .

616 

     

11 Trưng bày hàng mua chung gần nhau, tiện lợi .

504 

     

14 Giao thông xung quanh cửa hàng tiện lợi  .

767 

    

15 Cửa hàng có chỗ giữ xe rộng rãi, an toàn  .

760 

    

26 Đa dạng về phương thức thanh toán  .

742 

    

27 Có tư vấn về thực phẩm  .

710 

    

19 Dễ tìm thấy nhân viên khi cần   .

736 

   

18 Nhân viên nắm rõ thông tin sản phẩm   .

712 

   

22 Nhân viên giải quyết khiếu nại nhanh chóng, hợp lý   .

705 

   

21 Nhân viên tính tiền nhanh chóng, chính xác   .

704 

   

23 Thời gian đóng cửa, mở cửa hợp lý    .

783 

  

24 Tiết kiệm thời gian mua sắm    .

695 

  

5 Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm     .

834 

 

4 Thực phẩm tươi ngon     .

566 

 

12 Có băng rôn, poster về các chương trình KM, giảm giá     .

507 

 

25 Có đầy đủ mặt hàng      .

892 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA đối với nhân tố phụ thuộc là 

thang đo sự hài lòng chung của khách hàng trích được 1 nhân tố tại giá trị 

Eigenvalue là 1.957 

4.3. Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu 

Qua quá trình nghiên cứu định lượng, các biến độc lập của mô hình có 

những thay đổi và sắp xếp lại trật tự mới, mô hình nghiên cứu được điều chỉnh 

lại như sau: 

 

 

 

 

 

Các yếu tố này được đưa vào mô hình hồi quy để phân tích mức độ tác 

TRƯNG BÀY 
HÀI LÒNG CỦA 

KHÁCH HÀNG 

 

H1 

NHÂN VIÊN 
H2 

H3 
TIỆN LỢI 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 
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động của từng nhân tố đến sự hài lòng của khách mua hàng tại cửa hàng thực 

phẩm tiện lợi SatraFoods. 

4.4. Kiểm định thang đo 

Phân tích tương quan hệ số Pearson 

Bảng 2. Phân tích tương quan hệ số Pearson 

 TRUNGBAY TIENLOI NHANVIEN HAILONG 

TRUNGBAY Pearson Correlation 1 .430** .375** .310** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 289 289 289 289 

TIENLOI Pearson Correlation .430** 1 .194** .260** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 

N 289 289 289 289 

NHANVIEN Pearson Correlation .375** .194** 1 .311** 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .000 

N 289 289 289 289 

HAILONG Pearson Correlation .310** .260** .311** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 289 289 289 289 

Hệ số tương quan Pearson được dùng để lượng hóa mức độ chặt chẽ của 

mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng. 

Xem xét ma trận tương quan giữa các biến, ta có hệ số sig. của các biến 

độc lập so với biến phụ thuộc đều nhỏ hơn 0.05 nên ta có đủ căn cứ để chấp 

nhận giả thuyết “H1: Có mối quan hệ chặt chẽ giữa biến phụ thuộc với các biến 

độc lập”. 

Ngoài ra, ma trận tương quan trên cũng cho ta kết quả rằng hệ số Pearson 

của các biến độc lập đều dương, cho thấy có sự tương quan thuận giữa biến độc 

lập với biến phụ thuộc, có nghĩa là sự thay đổi trong bất kỳ nhân tố nào đều ảnh 

hưởng thuận chiều đến sự hài lòng của khách mua hàng tại cửa hàng thực phẩm 

tiện lợi SatraFoods. 
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Phân tích hồi quy tuyến tính bội 

Bảng 3. Phân tích hồi quy tuyến tính bội 
Model 

R 
R 

Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

 1 .397a .158 .149 .56031 .158 17.777 3 285 .000 1.674 

a. Predictors: (Constant), NHANVIEN, TIENLOI, TRUNGBAY 
b. Dependent Variable: HAILONG 
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.681 .263  6.398 .000   
TRUNGBAY .180 .070 .164 2.577 .010 .727 1.3

75 

TIENLOI .116 .048 .146 2.425 .016 .814 1.2
28 

NHANVIEN .220 .058 .221 3.768 .000 .858 1.165 

a. Dependent Variable: HAILONG 

Phân tích hồi quy sẽ xác định mối quan hệ nhân quả giữa biến phụ thuộc 

và biến độc lập. Mô hình phân tích hồi quy sẽ mô tả hình thức của mối liên hệ và 

qua đó giúp dự đoán được mức độ của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của 

biến độc lập. 

Căn cứ vào mô hình nghiên cứu đã hiệu chỉnh, ta có phương trình hồi quy 

tuyến tính bội diễn tả sự hài lòng của khách mua hàng tại cửa hàng thực phẩm 

tiện lợi SatraFoods như sau: 

HAILONG = β0 + β1 NHANVIEN + β2 TRUNGBAY + β3 TIENLOI 

Từ bảng phân tích hồi quy tuyến tính bội, ta có: 

- Hệ số R2 điều chỉnh từ R2 được sử dụng để phản ánh sát hơn mức độ 

phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến vì nó không phụ thuộc vào độ 

lệch phóng đại của R2. 

- Giá trị thống kê F được tính từ R2 thay đổi (R Square Change) khác 0 

(17.777) với giá trị sig. rất nhỏ (<0.05) cho thấy mô hình sử dụng là phù hợp và 

các biến đều đạt được tiêu chuẩn chấp nhận. 

- Hệ số Durbin Watson với giá trị 1.674 (< 2) dùng để kiểm định tương 

quan chuỗi bậc nhất cho thấy mô hình không vi phạm khi sử dụng phương pháp 

hồi quy bội và chấp nhận giả thuyết không có sự tương quan chuỗi bậc nhất 

trong mô hình. 

- Tiêu chí Collinearity diagnostics (hiện tượng đa cộng tuyến) với hệ số 

phóng đại phương sai VIF của các biến độc lập đều nhỏ hơn 2 thể hiện tính đa 

cộng tuyến của các biến độc lập là không đáng kể và các biến trong mô hình 

được chấp nhận. 
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Từ kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội trên cho thấy mối quan hệ 

giữa biến phụ thuộc “HÀI LÒNG” và các biến độc lập được thể hiện qua 

phương trình sau: 

HAILONG = 1.681 + 0.220NHANVIEN+ 0.180 TRUNGBAY + 0.116 

TIENLOI 

Theo phương trình hồi quy ở trên cho thấy sự HÀI LÒNG của khách 

hàng có quan hệ tuyến tính với các nhân tố NHÂN VIÊN, TRƯNG BÀY, TIỆN 

LỢI. Thêm vào đó, các hệ số Beta đều lớn hơn 0 cho thấy các biến độc lập tác 

động thuận chiều với sự HÀI LÒNG của khách hàng. Kết quả này cũng khẳng 

định các giả thuyết nêu ra trong mô hình nghiên cứu là H1, H2, H3 được chấp 

nhận và được kiểm định phù hợp. 

Như vậy, chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi SatraFoods phải nỗ lực cải 

tiến những nhân tố này để nâng cao sự HÀI LÒNG của khách mua hàng tại đây. 

5. Kết luận 

Nghiên cứu tập trung vào đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về 

chất lượng dịch vụ tại cửa hàng thực phẩm tiện lợi SatraFoods. Trên cơ sở đó, 

các nhà lãnh đạo có thể nhìn nhận được mức độ đáp ứng của chất lượng dịch vụ 

thông qua kết quả phân tích dữ liệu. Khi thực hiện cải tiến, hệ thống cửa hàng 

cần chú ý đến tính đồng bộ và nhất quán của các giải pháp thể hiện ở các phương 

diện sau: 

5.1. Nâng cao khả năng phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên 

Nhân tố NHÂN VIÊN tác động mạnh nhất đến mức độ hài lòng của 

khách hàng với hệ số Beta cao nhất trong mô hình nghiên cứu là 0.220. Yếu tố 

con người luôn là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên chất lượng của dịch vụ, 

đối với dịch vụ bán lẻ ở cửa hàng thực phẩm tiện lợi SatraFoods cũng không 

ngoại lệ. Điều này cho thấy nhân viên cửa hàng không chỉ có trách nhiệm hoàn 

thành công việc mà còn là những người xây dựng hình ảnh SatraFoods với khách 

hàng. Sự vui vẻ, hòa nhã, thân thiện, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao với 

công việc sẽ tạo nên sự gần gũi với khách hàng. 

Vì vậy, để gia tăng mức độ hài lòng khách hàng lên mức cao hơn thì Ban 

lãnh đạo cửa hàng SatraFoods cần có một số giải pháp sau: 

- Chú trọng từ công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên. 

- Xây dựng quy chế về văn hóa cửa hàng, tạo sự thân thiện, chuyên 

nghiệp cho đội ngũ nhân viên từ trang phục, cách giao tiếp với khách hàng. 

- Luôn đặt tiêu chí quan tâm đến từng cá nhân khách hàng, tạo cho khách 

hàng cảm nhận sự tôn trọng từ phía cửa hàng đối với họ. 
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- Tổ chức các buổi tập huấn cho từng nhóm nhân viên khác nhau với các 

chủ đề chuyên sâu như: chuyên đề hỗ trợ khách hàng mua sắm; chuyên đề sử 

dụng máy tính tiền và các thiết bị tính tiền của ngân hàng liên kết; chuyên đề 

giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng. 

5.2. Tạo cảm giác tốt cho khách hàng từ việc bố trí không gian cửa 

hàng 

Nhân tố TRƯNG BÀY tác động vừa phải đến mức độ hài lòng của khách 

hàng với hệ số Beta là 0.180. Đối với cửa hàng thì việc trưng bày hàng hóa trong 

cửa hàng là bộ mặt và là ấn tượng ban đầu của doanh nghiệp trong mắt người 

tiêu dùng. Đây cũng là cách thức cạnh tranh đơn giản và dễ ứng dụng nhất. 

Vì vậy, để gia tăng mức độ hài lòng khách hàng lên mức cao hơn thì Ban 

lãnh đạo cửa hàng SatraFoods cần có một số giải pháp sau: 

- Thu hút từ cái nhìn đầu tiên. 

- Nhóm các sản phẩm có công dụng hoặc tính chất riêng biệt lại với nhau. 

- Mô hình chung cho hệ thống chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi 

SatraFoods. 

- Bố trí các gian hàng thực phẩm tươi sống, đồ dùng tiện ích hàng ngày, 

hàng khuyến mãi, giảm giá gần khu vực cửa chính, quầy tính tiền để tạo thêm sự 

thuận tiện cho khách hàng. 

5.3. Tạo ra ngày càng nhiều sự tiện lợi cho khách hàng 

Đây là nhân tố có mức độ tác động thấp nhất đến mức độ hài lòng của 

khách hàng với hệ số Beta thấp nhất trong mô hình nghiên cứu là 0.116. Với một 

xã hội hiện đại, thì yếu tố tiện lợi trong các cửa hàng là điều tất yếu. Tuy nhiên, 

để đáp ứng đúng tâm lý và nhu cầu của khách hàng thì đòi hỏi các cửa hàng tiện 

lợi SatraFoods phải luôn đổi mới theo xu thế để thu hút khách hàng. 

Vì vậy, để gia tăng mức độ hài lòng khách hàng lên mức cao hơn thì Ban 

lãnh đạo cửa hàng SatraFoods cần có một số giải pháp sau: 

- Tạo nơi đậu xe thuận tiện khi mua sắm cho khách hàng. 

- Kết hợp với các ngân hàng để tạo ra nhiều phương thức thanh toán. 

- Tạo ra nhiều dịch vụ tiện lợi phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách 

hàng. 

- Bố trí nhân viên hỗ trợ khách chọn mua hàng nhanh, đi ngay. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ YÊU CẦU CỦA XÃ HỘI  

ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 

ThS. Lê Thị Thanh Trang 

1. Đặt vấn đề 

Bài toán rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hiện luôn là đề tài 

rất nan giải cho các nhà báo giới, nhà khoa học, nhà trường, và nhà tuyển dụng. 

Ngày nay, xu hướng hội nhập đòi hỏi người sinh viên sau khi tốt nghiệp phải tự 

trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đạo đức, tác phong chuyên nghiệp 

trước nhà tuyển dụng. Để giúp các bạn sinh viên có cái nhìn tổng quan về một 

số yêu cầu của nhà tuyển dụng cũng như trang bị cho các bạn một số kiến thức 

chủ yếu cần chuẩn bị trước khi rời ghế môi trường đại học để chuyển sang chiếc 

ghế của môi trường doanh nghiệp. Đó là lý do của bài viết. 

2. Tổng quan về đánh giá của các doanh nghiệp đối với sinh viên ra 

trường: 

Bất kỳ một doanh nghiệp nào trong quá trình hoạt động và sản xuất kinh 

doanh theo đuổi mục tiêu lợi nhuận đều phải chuẩn bị rất nhiều nguồn lực khác 

nhau như: Vốn, máy móc thiết bị, quy trình công nghệ, nguồn lực con người. 

Trong đó nguồn lực con người là yếu tố quyết định nhất đối với sự thành bại của 

doanh nghiệp, vì thế việc tuyển dụng được đội ngũ nhân sự có kiến thức chuyên 

môn và kỹ năng thành thạo đang là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm rất 

lớn. 

Hiện nay sinh viên mới ra trường ngoài một số lực lượng đáp ứng được 

ngay nhu cầu của các nhà tuyển dụng nhưng đa phần chưa đạt yêu cầu như các 

doanh nghiệp mong muốn, có thể điển hình qua một số vấn đề cụ thể sau: 

Thứ nhất là chưa nắm vững kiến thức chuyên môn. 

Đa số các bạn sinh viên chưa nắm vững kiến thức khi học ở trường, nghĩa 

là các bạn chưa xây dựng cho mình mục tiêu sau khi học xong đại học, các bạn 

thường thiếu linh hoạt và nhạy bén trong vấn đề vận dụng kiến thức để xử lý tình 

huống thực tế, kết quả thường sẽ bị “out” (đánh rớt) trong quá trình phỏng vấn. 

Ví dụ một sinh viên ngành Quản trị bán hàng phải nắm vững kiến thức về bán 

hàng và các kỹ thuật bán hàng nhưng lúc phỏng vấn yêu cầu bán mặt hàng công 

nghiệp, khó bán, đối tượng khách hàng là tổ chức vậy làm sao thuyết phục khách 

hàng mua hàng thì đa phần các bạn chưa đưa ra các giải pháp thuyết phục được 

khách hàng. Thông qua quá trình phỏng vấn cũng nhận định rằng do các bạn 

chưa nắm vững kiến thức chuyên môn như đặc điểm, hành vi mua hàng của 

khách hàng tổ chức, quy trình mua hàng của khách hàng tổ chức, cũng như 

những người tham gia quyết định trong quá trình mua hàng của khách hàng tổ 
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chức… từ đó chúng ta mới đưa ra các giải quyết phù hợp được. 

Thứ hai, thiếu sự thành thạo trong việc sử dụng trong sử dụng kỹ năng 

mềm. 

Theo quy định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo chương trình đại học nói 

chung yêu cầu sinh viên khi xét tốt nghiệp phải có đủ các giấy chứng nhận tham 

dự các khóa huấn luyện kỹ năng mềm như sau: 

- Kỹ năng thuyết trình hiệu quả; 

- Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo; 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; 

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh; 

- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian; 

- Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội. 

Có thể thấy rằng nếu thực hiện phép so sánh sinh viên ngày nay với sinh 

viên 10, 20 năm trước đó rõ ràn tiêu chuẩn về những kiến thức và kỹ năng thì 

đúng là các bạn hiện nay hơn hẳn thế hệ trước. Tuy nhiên, thực tế đa phần có 

tâm lý học những kỹ năng mềm để đủ điều kiện ra trường chứ chưa chú trọng 

đến việc sử dụng thành thạo để phục vụ công tác đi làm sau này, hay chưa thấy 

được tầm quan trọng của chúng đối với công việc. Ví dụ điển hình, một sinh 

viên dù có bằng tốt nghiệp đạt loại giỏi, xuất sắc đi chăng nữa, hay có những 

công trình nghiên cứu khoa học được đánh giá cao đến mấy đi nữa nhưng không 

có khả năng “trình bày” một cách đầy đủ, rõ ràng, chính xác, cũng nhưng cách 

trình bày của bạn chưa thuyết phục người nghe thì sẽ không được các doanh 

nghiệp đánh giá cao. 

Hay một ví dụ khác nữa là ngày nay môi trường làm việc của các doanh 

nghiệp là môi trường tương tác lẫn nhau, do đó đòi hỏi người nhân viên phải có 

tinh thần đồng đội rất cao, và người nhân viên phải luôn nhớ quy tắc “sự cộng 

hưởng sức mạnh đội nhóm bao giờ cũng tạo ra một sức mạnh lớn hơn và hiệu 

quả hơn cá nhân”. 

Thứ ba chưa thành thạo trong sử dụng ngoại ngữ và tin học. 

Ngày nay xu hướng hội nhập đã rất phổ biến, tất yếu dòng chảy đầu tư 

của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam càng lớn, ngược lại các doanh 

nghiệp Việt Nam cũng có mối quan hệ giao thương sâu rộng với các doanh 

nghiệp nước ngoài, vì thế nguồn lực nhân sự của doanh nghiệp đòi hỏi phải có 

trình độ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu công việc. Đa số doanh nghiệp 

lấy ngôn ngữ tiếng Anh và tin học văn phòng làm căn cứ để chọn lựa ứng viên. 

Tuy nhiên thực trạng các bạn sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu điệu kiện này 

trong quá trình phỏng vấn nghĩa là các bạn chưa sử dụng một các thành thạo và 

lưu lót tiếng anh, thậm chí nhút nhát, ngại giao tiếp và như thế là mất điểm ngay 

trước nhà tuyển dụng. 
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Thứ tư là sinh viên chưa trang bị tác phong chuyên nghiệp 

Một vấn đề nữa các doanh nghiệp hay phản ảnh là các sinh viên chưa 

trang bị những kỹ năng trong phỏng vấn, chẳng hạn như chưa tìm hiểu về doanh 

nghiệp tuyển dụng, vị trí tuyển dụng, trang phục, dung mạo bên ngoài chưa 

chỉnh chu đúng đắn, cụ thể các bạn có thể mặc quần Jean, áo ngắn tay, mang 

dép… đi phỏng vấn. Và những điều này trong rất phản cảm. 

3. Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu 

cầu xã hội: 

Xuất phát từ thực trạng khách quan của một số doanh nghiệp về những 

yêu cầu cần thiết đối với người sinh viên sau khi tốt nghiệp, bài viết muốn đưa ra 

một số giải pháp mang tính chất phối hợp và tương tác giữa “Nhà trường”, “Nhà 

doanh nghiệp” và “Sinh viên”. 

Đối với Nhà trường 

Nhà trường sẽ giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng và xác lập những 

mục tiêu và chương trình đạo tạo cho từng chuyên ngành cụ thể. Tùy thuộc vào 

chuyên ngành sẽ có những kiến thức chuyên môn tương ứng. Tuy nhiên để công 

tác hoạch định này đạt hiệu quả cao nhà trường cần thực hiện các cuộc nghiên 

cứu khảo sát về nhu cầu của xã hội cho từng chuyên ngành cụ thể để đưa ra 

những tiêu chí chủ chốt đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đối tượng khảo sát 

chủ yếu là các doanh nghiệp sử dụng người lao động. 

Ngoài việc đảm bảo tuân thủ khối lượng kiến thức theo khung quy định 

của chương trình đại học, nên tăng cường thời lượng và hoạt động cho các 

chương trình ngoại khóa để giúp sinh viên cọ xát với thực tế nhằm trắc nghiệm 

kiến thức, cũng như rèn luyện sinh viên cách giải quyết các vấn đề thực tế. Để 

làm tốt điều này nhà trường cần ra quy định rõ ràng coi đây là chương trình bắt 

buộc, trong đó nhà trường sẽ đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh 

viên để hỗ trợ họ tạo lập mối quan hệ tốt trước nhà tuyển dụng tương lai, thông 

qua đó người sinh viên cảm thấy gần gũi hơn, và quen dần với môi trường làm 

việc của các doanh nghiệp. 

Nếu nhà trường đóng vai trò định hướng, hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp 

với sinh viên thì người giảng viên sẽ giữ vai trò là người thay mặt nhà trường hỗ 

trợ trực tiếp đến các sinh viên mà họ phụ trách. Do đó, đòi hỏi người giảng viên 

ngoài việc đảm bảo hàm lượng kiến thức theo khung quy định theo những 

phương pháp giảng dạy chủ động mà trong quá trình giảng dạy cần lồng ghép 

các tình huống thực tế cho sinh viên giải quyết để thông qua đó chúng ta sẽ làm 

sáng tỏ thêm lý thuyết. Hay nói khác hơn người giảng viên cần nắm vững 

nguyên tắc vòng tròn tiếp nhận kiến thức khép kín: “Lý thuyết =>Thực tế=>Lý 

thuyết” 

Đối với doanh nghiệp 

Doanh nghiệp là đối tượng sử dụng nguồn lực được đào tạo từ các trường 
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đại học là chủ yếu. Vì vậy để góp phần làm tăng chất lượng nguồn lực nhân sự 

cho xã hội và cũng cho chính doanh nghiệp thì ngay từ đầu doanh nghiệp cần có 

các công tác hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện như sau:  

- Chương trình sẵn sàng hợp tác với các trường đại học trong việc thực 

hiện các cuộc khảo sát về nhu cầu của xã hội đối với đội ngũ sinh viên sau khi 

tốt nghiệp; 

- Sẵn sàng bố trí người, thời gian hướng dẫn các lớp học ngoại khóa từ 

các trường đại học; 

- Sẵn sàng hỗ trợ đội ngũ sinh viên thực tập tốt nghiệp. 

Suy cho cùng đây là các hoạt động cộng đồng, doanh nghiệp làm những 

việc này về ngắn hạn chẳng thấy mang lại lợi ích gì nhưng xét cho tận thì nếu 

doanh nghiệp biết cách khai thác tốt các hoạt động hỗ trợ sinh viên trên có thể 

giúp doanh nghiệp giải quyết nhiều vấn đề như: 

- Góp phần nâng cao mặt bằng chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội 

trong đó có doanh nghiệp; 

- Nâng cao uy tín thương hiệu của doanh nghiệp; 

- Tăng lượng khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp; 

- Có thể giúp doanh nghiệp giải quyết một số vấn đề trước mắt từ lực 

lượng sinh viên thực tập. 

- Và nhiều lợi ích tiềm ẩn khác nữa. 

Đối với sinh viên 

Nguồn lực sinh viên đóng vai trò là người thực thi những mục tiêu, nhiệm 

vụ mà nhà trường và xã hội mong muốn. Vì vậy trước hết là cần quán triệt tư 

tưởng rõ ràng ngay từ đầu để có hướng đi cho phù hợp. Người sinh viên ngày 

nay cần phải nhận thức rằng chúng ta học không phải chỉ để đạt được những 

bằng cấp tốt mà còn phải xác định là học để “hành”. Vì thế cách học đòi hỏi vận 

dụng, ứng dụng nhiều hơn trong các loại kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, 

trình độ ngoại ngữ, tin học và ngay cả phải chuẩn bị tốt các kỹ năng phỏng vấn 

để ghi điểm trước nhà tuyển dụng.  

Tóm lại, trên đây là một vài ý kiến bàn luận về thực trạng về yêu cầu của 

xã hội đối với sinh viên mới ra trường thông qua đây bài viết cũng đưa ra một số 

giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu của xã hội. Những 

giải pháp này cần thực hiện một cách đồng bộ và tương tác lẫn nhau và nếu làm 

tốt trong các đối tượng nhà trường, nhà tuyển dụng và sinh viên thi hy vọng chất 

lượng nguồn nhân lực của xã hội ngày càng được cải thiện theo chiều hướng tích 

cực. Cuối cùng xin mượn câu “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” để thay cho 

câu kết. 
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BÁN HÀNG QUAN HỆ (RELATIONSHIP SELLING) –  

KIỂU BÁN HÀNG THỜI THƯỢNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 

ThS. Lê Thị Thanh Trang 

 

Đặt vấn đề 

Nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới đã bước vào giai đoạn hội nhập 

sâu rộng trong rất nhiều phương diện khác nhau, đó là sự liên minh liên kết để 

cùng nhau chia sẽ những giá trị gia tăng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính 

trị, xã hội,văn hóa…không chỉ hiệu ứng này xảy ra ở những nền kinh tế mà còn 

ảnh hưởng sâu rộng đối với từng doanh nghiệp trong nền kinh tế đó. Văn hóa hội 

nhập chi phối trong lĩnh vực sản xuất, tiếp thị và phương thức kinh doanh sản 

phẩm dịch vụ. Trong bài viết này muốn giới thiệu về kiểu bán hàng hiện nay 

đang được các doanh nghiệp sử dụng rất phổ biến đó là bán hàng quan hệ 

(Relationship Selling). Câu hỏi đặt ra tại sao kiểu bán hàng này lại được các 

doanh nghiệp theo đuổi và chúng mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp hay xã 

hội nói chung. Đó là mục đích của bài viết muốn gửi đến. 

Bàn về bán hàng truyền thống (Transactional Selling) và bán hàng quan 

hệ (Relationship Selling): 

Bán hàng truyền thống (Transactional Selling): Là tập hợp các kỹ 

năng, chiến lược và tiến trình bán hàng để đáp ứng những nhu cầu của khách 

hàng với mức giá mà khách hàng chấp nhận được. Bán hàng truyền thống không 

tạo ra giá trị gia tăng cho cả người bán lẫn người mua. 

Bán hàng quan hệ (Relationship Selling): Theo Rackham and 

DeVincentis có hai hình thức bán hàng quan hệ: Bán hàng tư vấn và Bán hàng 

đối tác 

Bán hàng tư vấn: Là tập hợp các kỹ năng, chiến lược và tiến trình bán 

hàng để mang đến giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Theo đó những nỗ lực của 

đội ngũ bán hàng sẽ tạo ra giá trị mới và những lợi ích gia tăng ngoài những lợi 

ích cơ bản của sản phẩm. Bán hàng tư vấn tùy thuộc vào mức độ gần gũi của 

người nhân viên bán hàng với khách hàng và mức độ thấu hiểu của người nhân 

viên bán hàng về những vấn đề đang xảy ra trong kinh doanh của khách  hàng. 

Điều này phụ thuộc vào sự đầu tư về thời gian và công sức lẫn nhau giữa người 

nhân viên bán hàng và khách hàng của họ. Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu 

những vấn đề kinh doanh của khách hàng thì quan trọng hơn kỹ năng thuyết 

phục khách hàng mua hàng; ngoài ra sự sáng tạo trong xử lý tình huống cho 

khách hàng thì quan trọng hơn kỹ năng hiểu biết về kiến thức sản phẩm. Trong 

bán hàng tư vấn, nhân viên bán hàng tạo ra giá trị cho khách hàng dựa vào 03 

cách cơ bản sau: 
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- Giúp khách hàng hiểu rõ bản chất của vấn đề cần giải quyết trong doanh 

nghiệp của họ là gì. 

- Giúp khách hàng đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề của họ hơn là chỉ 

dừng lại ở mức độ khám phá vấn đề. 

- Nhân viên bán hàng phải đóng vai trò mình là phần viên trong tổ chức 

của khách hàng để đưa ra những giải pháp dựa trên nguồn lực thực tế của khách 

hàng. 

Bán hàng đối tác: Là tập hợp những kỹ năng, chiến lược, tiến trình bán 

hàng để mang đến giải pháp tốt nhất, tạo ra giá trị gia tăng vượt trội nhất cho các 

khách hàng chiến lược. Chức năng cơ bản nhất của bán hàng đối tác là khuyến 

khích mọi nguồn lực của đội ngũ bán hàng đóng góp vào sự thành công chiến 

lược của khách hàng. Trong việc bán hàng này không phải chỉ có một nhân viên 

bán hàng hay một nhóm bán hàng mà là một tổ chức bán hàng để họ có thể nắm 

rõ được những định hướng chiến lược của khách hàng. Loại bán hàng này thì tốn 

rất nhiều chi phí trong tiến trình bán hàng, vì có thể thực hiện các cuộc khảo sát 

trước khi thực hiện tư vấn các giải pháp cho khách hàng, đôi khi khách hàng 

không tiếp tục hợp tác sẽ gây tỗn thất cho doanh nghiệp. 

Một nghiên cứu gần đây của Tom Reilly, tác giả của cuốn sách “Bán hàng 

tạo ra giá trị” cho rằng lý do tại sao một số nhân viên bán hàng thành công và trở 

thành những người đạt thành tích hàng đầu trong các công ty của họ. Ông cho 

rằng những người bán hàng thành công nhất thường phát triển mối quan hệ mật 

thiết với khách hàng của họ. Việc gần gũi với khách hàng không chỉ dừng lại với 

những bữa cơm trưa mà phải thay đổi phương cách tiếp cận thường xuyên và 

phần lớn phải dành nhiều thời gian với khách hàng của mình. 

Thống kê cho thấy 71% các nhân viên bán hàng thành công thường xuyên 

tiêu khiển thời gian vui chơi, giải trí với khách hàng thông qua các hoạt động 

như chơi bóng, đánh golf, đi săn bắt, ăn tối với gia đình của họ. Đây là bước đầu 

tiên và phổ biến nhất để xây dựng mối quan hệ mất thiết với khách hàng của 

mình. 

Từ thực tiễn rút ra rằng xây dựng mối quan hệ với khách hàng là điều 

kiện tiên quyết cho sự thành công trong bán hàng. Rõ ràng là nếu nhân viên bán 

hàng và khách hàng đã có lòng tin lẫn nhau sẽ khuyến khích sự phát triển lòng 

trung thành của khách hàng rất mạnh và hứa hẹn một thương vụ kinh doanh sẽ 

diễn ra trong tương lai. 

Một điều rất đáng tiếc cho kiểu bán hàng truyền thống từ các thế hệ trước 

kia, theo đó người nhân viên bán hàng thường tiếp cận với khách hàng theo 

những khuôn mẫu sẵn ví dụ như họ phải chuẩn bị rất nhiều bước khi gặp khách 

hàng, hay chuẩn bị hàng tá cách để kết thúc thương vụ bán hàng hay hàng loạt 

kiểu khác nhau để xử lý phản bác của khách hàng. Trong khi đó đối với bán 

hàng quan hệ sẽ giải quyết ổn thỏa mọi tình huống xảy ra nếu chúng ta có sẵn 
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mối quan hệ tốt với khách hàng. Đại khái có thể mượn câu tục ngữ: “Thương 

nhau quả ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo” để diễn tả cho hai kiểu 

bán hàng quan hệ và bán hàng truyền thống”. 

Thực sự việc chúng ta tổ chức các buổi tiêu khiển, vui chơi, giải trí cho 

khách hàng thông qua các hoạt động như chơi bóng, chơi golf, đi săn bắt, đi ăn 

tối với gia đình khách hàng cũng vẫn chưa đủ. Vấn đề muốn nói ở đây là sự chọn 

lựa các hình thức tiếp cận khác nhau sao cho phù hợp với từng đối tượng khách 

hàng, do đó ngoài việc tìm ra những thứ tiêu khiển để tạo lập mối quan hệ với 

khách hàng người nhân viên bán hàng cần phải tạo lập lòng tin với khách hàng 

của họ thông qua một số yếu tố sau: 

Thứ nhất là hiểu biết sâu rộng về sản phẩm 

Hiểu biết về sản phẩm là tiêu chí bắt buộc người bán hàng phải nắm rõ, 

điều này sẽ giúp người bán hàng tự tin hơn trong quá trình tư vấn cũng nhữ đưa 

ra các giải pháp phù hợp cho khách hàng. Vì chúng ta biết rằng tâm lý chung của 

khách hàng không chỉ muốn biết sản phẩm đó có công dụng gì mà họ còn muốn 

biết nó có thể giúp ích gì cho họ và tại sao họ phải mua sản phẩm của chúng ta. 

Nội dung tri thức sản phẩm đòi hỏi người bán hàng phải nắm rõ ba lĩnh 

vực: Một là kiến thức chi tiết về sản phẩm như: thành phần, đặc điểm, chất 

lượng… Hai là kiến thức về công dụng sản phẩm: hiệu quả sử dụng, tính an 

toàn, tính tiện ích… Ba là kiến thức về: giá cả, điều kiện giao dịch, phương thức 

thanh toán, khuyến mãi, hậu mãi… 

Thứ hai là khám phá nhu cầu của khách hàng 

Nhân viên bán hàng phải chú ý đến những lần gặp đầu tiên với khách 

hàng của mình vì những thông tin đầu tiên bao giờ cũng chân thật nhất và người 

nhân viên bán hàng phải cố gắng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cũng như tìm 

hiểu những vấn đề kinh doanh của khách hàng của chúng ta đế có cách tiếp cận 

phù hợp nhất với từng khách hàng cụ thể. Nếu chẳng may chúng ta không có sản 

phẩm/dịch vụ hoặc không thể cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng thì 

chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ với họ và nói với họ rằng hãy cho chúng ta 

cơ hội để có thể tiếp tục hợp tác với họ trong tương lai. Sự chân thành bao giờ 

cũng là chìa khóa trong xây dựng mối quan hệ với khách hàng. 

Thứ ba là cung cấp giải pháp tốt nhất để cải thiện sản phẩm đầu ra 

cho khách hàng 

Một lần nữa nhu cầu của khách hàng phải được người nhân viên bán hàng 

thấu hiểu cặn kẽ và chúng ta phải chắc chắn rằng sản phẩm/dịch vụ của chúng ta 

không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà phải làm đến việc cung cấp các 

giải pháp tốt nhất để cải thiện sản phẩm/dịch vụ “đầu ra”của khách hàng chúng 

ta. Thông thường các giải pháp đưa ra cho khách hàng phải vượt trội hơn so với 

các giải pháp của đối thủ cạnh tranh thì mong ra mối quan hệ giữa doanh nghiệp 

với khách hàng mới tồn tại lâu dài được. 
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Thứ tư là xác nhận thương vụ bán hàng 

Bước cuối cùng của tiến trình bán hàng là việc kết thúc thương vụ. Thực 

sự bước này không phải là một phần của kiểu bán hàng quan hệ mà nó là một 

phần trong bán hàng truyền thống, theo đó người bán hàng có nghĩa vụ thúc đẩy 

quá trình ra quyết định mua hàng thông qua một số câu hỏi như: Tôi sẽ lên đơn 

hàng với số lượng nào thưa ông? Ông muốn thanh toán theo phương thức nào? 

Khi nào giao hàng sẽ thuận tiện nhất cho Ông?... Có rất nhiều cách kết thúc 

thương vụ bán hàng khác nhau nhưng trong bán hàng quan hệ việc xác nhận 

thương vụ thực tế chỉ mới bắt đầu của tiến trình bán hàng vì lúc này là bước tạo 

lập cam kết và rất cần thiết trong tạo lập mối quan hệ. Sự xác nhận thương vụ sẽ 

xây dựng lòng tin và mối quan hệ trong dài lâu với khách hàng. 

Tóm lại, quá trình hội nhập hóa làm cho các doanh nghiệp sẽ thay đổi 

phương thức kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế. Một sự thay đổi trong 

môi trường luôn thay đổi dễ thấy nhất là kiểu bán hàng mà các doanh nghiệp 

đang sử dụng phổ biến nhất là kiểu bán hàng quan hệ. Theo đó doanh nghiệp 

không chỉ cung cấp sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng mà 

doanh nghiệp phải làm được đến mức độ thấu hiểu những vấn đề trong kinh 

doanh của khách hàng, và làm thế nào để đưa ra giải pháp cải thiện sản phẩm 

đầu ra cho khách hàng có như thế mới giữ chânđược khách hàng trung thành với 

chúng ta chọn đời. 
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LINH CÁT - CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN TRỊ  

CHUỖI BÁN LẺ CATSASHOP  

CH. Mai Thoại Diễm Phương 

ThS.Trần Thị Thảo 

 

I. Đặt vấn đề 

Theo báo cáo của các chuyên gia, Việt Nam được đánh giá là một trong 

những thị trường bán lẻ đầy tiềm năng ở  tương lai. Chính vì vậy thị trường bán 

lẻ Việt Nam thời gian qua liên tục chứng kiến những sự thay đổi mang tính đột 

phá. Trước tiên, đó là cuộc đổ bộ của hàng loạt thương hiệu lớn đến từ nước 

ngoài như Robinsons (Thái Lan), AEON (Nhật Bản)... Bên cạnh đó còn là hoạt 

động liên doanh giữa các nhà bán lẻ như Saigon Co.opMart và FairPrice 

(Singapore); những cuộc thâu tóm như Berli Jucker Plc mua lại Family Mart và 

Metro Vietnam. Các doanh nghiệp Việt cũng đang góp phần khiến cuộc chiến 

bán lẻ trở nên sôi động với sự tham gia của Chuỗi siêu thị Ocean Mart và Hiway. 

Đó là chưa kể những lời đồn đoán về cuộc đổ bộ trong tương lai của người 

khổng lồ Walmart vào thị trường Việt Nam.Lướt qua các báo cáocủa 

PricewaterhouseCooper (PwC), AC Nielson, RNCOS về tình hình tăng trưởng 

thị trường bán lẻ Việt Nam, chúng ta sẽ nhận thấy một vài điểm tương đồng khi 

nói về đặc điểm của thị trường mới nổi nói chung và thị trường Việt Nam nói 

riêng: 

✓ Độ lớn của thị trường bán lẻ phụ thuộc nhiều vào việc tăng thu nhập và 

tiêu dùng của tầng lớp trung lưu. 

✓ Mối quan tâm ngày càng tăng về sức khỏe và chất lượng cuộc sống 

ngày càng cao. 

✓ Trung tâm các thành phố lớn là nơi tạo ra gần 80% giá trị thị trường 

với mật độ dân cư đông đúc và mức sống liên tục tăng. 

✓ Tuy nhiên, nhiều khu đô thị mới thành lập với tầng lớp dân cư đa dạng 

tạo thành những cơ hội mới cho những ai nhanh chân và có cách tiếp cận phù 

hợp. 

✓ Khả năng tiếp cận với các phương tiện truyền thông tăng, dẫn đến sự 

hình thành nhiều kênh bán lẻ mới. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, trong những năm qua, 

các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại đã từng bước xâm 

nhập thị trường và khẳng định được thương hiệu của mình. Hiện nay nhiều 

thương hiệu bán lẻ trong nước đã phát triển và khẳng định được vị thế trên thị 
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trường. Điển hình là hệ thống Saigon Co.op với tổng số 71 siêu thị (29 siêu thị 

tại TPHCM và mở rộng ra các tỉnh trong toàn quốc là 42 siêu thị) cùng với gần 

100 cửa hàng tiện ích Co.op Food. Ngày 19/10/2014, Saigon Co.op chính thức 

khai trương đưa vào hoạt động siêu thị Co.op Mart Hạ Long vốn đầu tư hơn 44 

tỷ đồng, nâng tổng số tổng siêu thị trên toàn quốc lên con số 72 siêu thị.Trong 

bối cảnh đó đã tạo ra nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng mang lại rất nhiều 

cơ hội cho các nhà bán lẻ mới gia nhập vào thị trường. Đặc biệt những nhà bán 

lẻ trẻ xuất hiện ngày càng nhiều đã khẳng định được tên tuổi như Rucoshop, 

Urbanstation, Catsashop, Effoc, PT shop,...... Trong phạm vi bài viết, chúng tôi 

xin được giới thiệu một đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhà quản trị bán lẻ trẻ tuổi 

thành công hiện nay – Linh Cát, chủ chuỗi cửa hàng thời trang Catsashop. 

II. Giới thiệu sơ lược về thương hiệu Catsashop 

Thời trang nam Catsashop là một thương hiệu thời trang thành lập năm 

2011, có cửa hàng đại diện tại 1190 Cách mạng Tháng 8, phường 4, quận Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh.Chỉ sau hơn 3 năm, cùng với sự năng động của thị trường 

Sài Gòn, hướng kinh doanh đúng đắn và không ngừng gia tăng chất lượng sản 

phẩm, chất lượng dịch vụ, cho đến nay Catsashop là một trong những thương 

hiệu thời trang nam được ưa thích nhất của các bạn trẻ miền Nam. Các mặt hàng 

chính của Catsashop là quần jeans, áo thun, áo sơ mi, kaki, đồ phụ kiện… Chiến 

lược giá thấp, phân khúc khách hàng tập trung vào giới trẻ, liên tục đa dạng và 

nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ… là chìa khoá dẫn đến thành công của 

Catsashop như ngày hôm nay. 

Định hướng kinh doanh đúng đã đưa hệ thống thời trang nam Catsashop 

phát triển nhanh chóng. Giai đoạn 2014-2016 sẽ là giai đoạn quy hoạch phát 

triển bền vững của thương hiệu.Bên cạnh đó, Catsashop trở thành một trong 

những hãng thời trang nam đi đầu trong việc sử dụng mô hình Franchise 

(Nhượng quyền thương hiệu) tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mô hình kinh 

doanh khá phổ biến trên thế giới từ những năm đầu thập kỷ 20. Lợi thế của nó là 

tạo ra một làn sóng kinh doanh đồng thương hiệu từ việc tận dụng đồng tiền 

nhàn rỗi của người khác. Tại Việt Nam, những thương hiệu nhượng quyền thành 

công đã vươn tới tầm Đông Nam Á. Thương hiệu thời trang nam Catsashop đã 

có kinh nghiệm quản lý, điều hành hệ thống và định hướng vươn lên phát triển 

đồng hành với các thương hiệu uy tín phục vụ cho giới trẻ trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. 

III. Linh Cát - Con đường phát triển và quản trị chuỗi bán lẻ 

Catsashop 

Linh Cát – cô gái sinh năm 1990, vừa mới tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật 

Công nghệ TP.HCM đã và đang là chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang mang 

thương hiệu Catsashop ( một thương hiệu rất quen thuộc với giới trẻ hiện nay). 
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Cũng giống như bao bạn trẻ khác, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Linh Cát vẫn 

tiếp tục theo đuổi con đường học vấn bốn năm trên giảng đường đại học với 

chuyên ngành Công nghệ sinh học không đúng như sự nghiệp kinh doanh mà 

Linh Cát đã chọn. Theo cô "Nhiều người sẽ nghĩ tôi uổng phí bốn năm nhưng tôi 

lại thấy mình gặt được nhiều thứ. Trong đó, lớn nhất là bài học phải làm theo 

những gì mình yêu thích để có được đam mê và sẵn sàng dốc sức". 

Lớn lên cùng internet và máy tính, Linh Cát sớm biết kinh doanh qua 

mạng là mảnh đất tốt lành cho những người thế hệ sau như cô nhưng mãi cho 

đến năm thứ hai đại học, Cát mới chọn được con đường.Cát kể, cách đây hai 

năm, rất nhiều người đổ xô sang Trung Quốc, Thái Lan... tìm nguồn hàng rồi 

mang về Việt Nam rao bán trên mạng. Trào lưu này khiến nữ sinh viên như cô 

được dịp sắm sửa vì giá sản phẩm khá mềm, có rất nhiều mẫu mã dù chất lượng 

không cao.Tuy nhiên, nam sinh viên thì lại đứng ngoài phong trào này. Không 

phải vì các bạn nam không thích thời trang mà nguồn hàng kinh doanh trên 

mạng phục vụ đối tượng này có nhưng ít và chưa thực sự hấp dẫn. Muốn sắm 

sửa, họ phải chấp nhận mua hàng ở các shop với giá cao mà không có nhiều lựa 

chọn. 

Quyết tâm thử sức ở đại dương xanh này, Linh Cát gom góp số tiền dành 

dụm được trong suốt cả năm làm thêm trước đó, đến chợ Tân Bình, lùng chọn 

những mẫu vải phù hợp với những mẫu thiết kế mà cô thích khi lướt web, tham 

khảo thời trang nam, rồi đặt may gia công.Theo tính toán của Linh Cát, giá bán ở 

các chợ đầu mối hay đặt hàng từ nước ngoài về, trung bình một áo sơ mi nam đã 

lên đến 180.000 đồng, bán ra phải trên 200.000 đồng mới có lãi.Nếu tự đặt may, 

giá bán chỉ bằng giá lấy hàng về mà lại đảm bảo được chất lượng và nhất là kiểu 

dáng không đại trà. "Điều này sẽ tạo nên thế mạnh cạnh tranh cho Catsashop", 

cô khẳng định.Khi đã có sản phẩm, Cát bắt đầu lên mạng lập cửa hàng. Trang 

web 123mua.vn là điểm đến đầu tiên của cô. Linh Cát tiết lộ: "Mới bắt đầu kinh 

doanh, lập website riêng khó thu hút người truy cập. Cách tốt nhất là dựa vào thế 

mạnh cộng đồng của những trang thương mại điện tử lớn".  Hằng ngày, bà chủ 

trẻ tự quản lý các công việc như cân đối thu chi, xuất hóa đơn, kiểm soát lượng 

vải nhập về kho, xuất vải xuống xưởng may gia công, nhập sản phẩm về kho, 

xuất sản phẩm ra bán, số lượng hàng tồn, tự cân đối công nợ, đi thanh toán tiền 

hàng cho các công ty….  

Mô hình kinh doanh của Cát khá đơn giản. Sau khi chọn và đặt hàng trên 

shop điện tử, khách hàng sẽ được giao hàng tận nơi hoặc đến nhà của Cát để thử 

và chọn lựa.Cái khó của cô chủ nhỏ là vốn quá ít, phải xoay vòng nên bán hết 

hàng Cát mới có điều kiện đầu tư thêm mẫu mới. Chính vì vậy, vừa kinh doanh, 

vừa đi học nhưng cô vẫn phải đi làm PG (nhân viên chào mẫu sản phẩm) để 

kiếm thêm vốn đầu tư cho sản xuất.Bên cạnh đó, sản xuất số lượng không nhiều 

nên việc in, thêu hay thêm thắt các họa tiết vào sản phẩm cũng bị hạn chế. Tuy 
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vậy, đúng như dự đoán của Linh Cát, sản phẩm chất liệu tốt, thiết kế trẻ trung lại 

bán với giá thành rẻ hơn nên được đón nhận rất nhiều."Chỉ sau 2 tháng chính 

thức bán hàng, tháng 11, tháng 12 năm đó, có ngày, doanh thu của Catsashop lên 

đến hơn 5 triệu đồng", Cát khoe. 

Sự phát triển này buộc Cát phải tính toán lại bài toán kinh doanh. Một 

mặt đẩy mạnh quảng bá trên web, phát tờ rơi giới thiệu tại các trường đại học..., 

mặt khác, Cát mạnh dạn mở shop thực để có nơi trưng bày và giới thiệu sản 

phẩm.Cửa hàng đầu tiên của Cát ra đời sau shop ảo bốn tháng. Nhờ quảng bá tốt, 

khách hàng tìm đến Catsashop ngày một nhiều hơn. Cát phải đầu tư thêm cửa 

hàng mới phục vụ đủ nhu cầu.Biết được tiềm năng của Catsashop, nhiều người, 

trong đó có cả người thân của Cát ngỏ ý làm đại lý. Cô đồng ý nhượng quyền 

thương hiệu với giá 0 đồng để có thể mở rộng kinh doanh. "Nguyên tắc để làm 

đại lý cho Catsahop, ngoài vị trí không làm ảnh hưởng đến các shop hiện có thì 

chỉ cần bán đúng sản phẩm, đúng giá”, Cát cho biết.Chưa đầy 2 năm nhưng 

chuỗi Catsashop đã lên đến con số 20, trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh - thành 

lớn. Trung bình, mỗi tuần Catsashop cho ra thị trường 20 mẫu thiết kế mới.Cát 

trăn trở "Vốn đầu tư có hạn, phải đợi xoay vòng nên khả năng sản xuất của 

Catsashop không đủ phục vụ nhu cầu thị trường". Đó chính là lý do Cát dù đang 

ấp ủ rất nhiều dự định nhưng vẫn chưa thể thực hiện."Mọi thứ đang diễn ra quá 

nhanh, tôi sẽ phải rà soát để quản lý tốt hơn. Ước mơ của tôi là đưa sản phẩm 

của Catsashop đi xa hơn nữa", Cát nói vậy. 

Hiện tại, Linh Cát có 21 cửa hàng ở TP.HCM, còn lại rải rác ở Hà Nội, 

Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau. “Trong 34 cửa hàng ấy, 7 cái 

trực tiếp là của mình. Những cửa hàng khác, mình nhượng quyền cho người 

khác kinh doanh thương hiệu Catsashop (không bán thương hiệu mà để họ làm 

đại lý phân phối sản phẩm do mình đưa xuống). Các đại lý sẽ bán hàng, còn 

mình thì chuẩn bị nguồn hàng, quảng cáo online, xây dựng thương hiệu… Riêng 

7 cửa hàng của mình, mỗi tháng cho doanh thu hơn 100 triệu đồng. Những tháng 

cao điểm, doanh thu thậm chí là trên 200 triệu đồng/tháng”, Linh Cát cho 

biết.Kế hoạch sắp tới của cô là mang sản phẩm qua bán ở Mỹ và Úc. Việc xây 

dựng Catsashop trở thành một thương hiệu thời trang nam lớn cho đối tượng trẻ 

và chất lượng tốt, giá cả hợp lý là mục tiêu của cô. 

IV. Kết luận 

Trẻ, quyết đoán, tư duy nhạy bén, dám mơ ước, dấn thân cho đam mê của 

mình … là những lợi thế của các nhà quản trị bán lẻ hiện đạt ngày nay. Mặc dù 

tuổi đời còn rất trẻ, kinh nghiệm tham gia thị trường chưa nhiều nhưng những gì 

Catsashop đạt được đã khẳng định hướng đi đúng đắn của một nhà quản trị bán 

lẻ hiện đại. Dám nghĩ, dám làm, dấn thân đến cùng cho ước mơ của mình, không 

sợ thất bạicùng tư duy nhạy bén đã giúp Linh Cát để lại dấu ấn đặc biệt của cô 

trong thị trường lẫn trong nhận thức của người tiêu dùng.Khi hệ thống mở rộng, 
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cơ hội kinh doanh đến càng nhiều cũng là lúc xuất hiện càng nhiều những thách 

thức cho Linh Cát nói riêng trong việc quản lý, duy trì kết quả mà cô đã đạt được 

…và cũng là thử thách chung cho những nhà quản trị trẻ hiện nay. 
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KHÍA CẠNH VĂN HÓA, MỘT KHOẢNG TRỐNG  

TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG VÀ BÁN HÀNG, 

MỘT THÁCH THỨC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 

ThS. Nguyễn Văn Hội 

 

Thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có 

mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Theo đánh giá của các chuyên gia, thị 

trường bán lẻ Việt Nam là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng. Hiện nay Việt 

Nam đang có trên 90 triệu dân, lực lượng dân số trẻ chiếm hơn một nửa. Mức 

GDP trung bình của nước ta đang xấp xỉ gần 2.000 USD/người. Trong tương lai 

giá trị này sẽ ngày càng tăng và đó là tiền đề cho sự phát triển của bán lẻ Việt 

Nam, đặc biệt là bán lẻ hiện đại. Đặc biệt từ năm 2016 khi Việt Nam chính thức 

tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) khi các nhà phân phối lớn trong khu 

vực và một số nước trên thế giới ồ ạt “nhảy” vào thị trường làm cho mức độ sôi 

động của thị trường bán lẻ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên có một điều đáng lưu ý 

là hiện nay cách thức bán hàng, thái độ, kỹ năng bán hàng của nhân viên bán 

hàng… nói chung là yếu tố “văn hóa” trong tố chất của nhân viên bán hàng ở các 

siêu thị, cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam không được cải thiện nhiều so với tốc độ 

tăng trưởng của thị trường. Những khách hàng đã từng đi mua hàng ở một số 

nước trong khu vực như Nhật Bản, Singapore, Thái lan… đã cảm nhật rất rõ nét 

sự “thiếu” này ở các nhân viên bán hàng người Việt, chẳng hạn như thái độ thiếu 

thiện cảm, thờ ơ, thiếu quan tâm khách hàng, thái độ ban ơn, thiếu lễ độ, thiếu 

minh bạch… và đặc biệt là rất không nhiều nhân viên bán hàng hiểu được những 

nét đặc trưng của các nền văn hóa thế giới, điều đó dẫn tới những hành vi ứng xử 

“lệch lạc” thấm chí vô tình xúc phạm đến khách hàng do phạm phải những sai 

lầm về chuẩn mực đa văn hóa, tôn giáo và các giá trị ở các nền văn hóa khác 

nhau. Đây là một trở lực rất lớn khi chúng ta tham gia vào nền kinh tế cộng đồng 

của khu vực, khi mà có sự tham gia của rất nhiều khách hàng đến từ nhiều nền 

văn hóa, vùng và tiểu vùng văn hóa khác nhau trong khu vực ASEAN và các 

nước trên thế giới. Thực trạng này không những ảnh hưởng đến sự thu hút khách 

hàng, giảm sút doanh số mà còn tạo ra một hình ảnh xấu cho thương mại Việt 

Nam và có sức lan truyền rất lớn. Nguyên nhân của vấn đề này có rất nhiều, 

trong phạm vi của bài viết này chỉ đề cập đến một khía cạnh là các chương trình 

đào tạo quản trị bán hàng và nhân viên bán hàng. 

Bán hàng là một lĩnh vực liên quan đến mối quan hệ giao tiếp trực tiếp 

giữa người với người, những mối quan hệ này bị chi phối rất lớn bởi yếu tố văn 

hóa, nó ảnh hưởng đến hành vi mua, khả năng trung thành của khách hàng. Nếu 

có sự ví von (có thể hơi khập khiễng) thì hàng hóa cũng giống như con người, có 

hai phần là “phần xác” và “phần hồn”, phần xác là cấu trúc sản phẩm, đặc tính 
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của sản phẩm; phần hồn là giá trị thương hiệu, là giá trị văn hóa ẩn chứa trong 

đó là vô hình. Khi mua sản phẩm hàng hóa theo nhu cầu của họ, khách hàng 

không chỉ kỳ vọng vào giá trị sử dụng thông qua chất lượng mà còn đòi hỏi giá 

trị văn hóa thông qua các sản phẩm đó, nó góp phần tạo ra phần “hồn” của sản 

phẩm và làm cho giá trị của sản phẩm được tăng lên, và tất nhiên, khách hàng 

sẵn sàng chấp nhận trả tiền cho phần giá trị gia tăng này khi họ cảm nhận được 

sự thỏa mãn từ yếu tố văn hóa. Cũng cần phải nói thêm rằng, quy trình bán hàng, 

kỹ năng bán hàng, hành vi ứng xử của nhân viên bán hàng đều lệ thuộc vào nền 

tảng văn hóa. Khách hàng các nước khác đến Nhật Bản, mua hàng tại các cửa 

hàng Nhật Bản họ sẽ hiểu được văn hóa của người Nhật, khách hàng mua hàng 

tại Thái Lan sẽ hiểu được văn hóa của dân tộc Thái…Cũng như ở Việt Nam 

chúng ta, đi đến những vùng miền xa lạ, để hiểu được cốt cách văn hóa ở vùng 

đó thì việc đầu tiên là nên đến chợ. Những nhà quản trị bán hàng, nhân viên bán 

hàng chính là những người góp phần “thổi” hồn văn hóa vào sản phẩm và cũng 

chính “phần hồn” này mới là thành phần quan trọng nhất để “níu chân” khách 

hàng, tạo ra khách hàng trung thành. Theo quy luật 80/20 thì chỉ có 20% khách 

hàng (trung thành) mới mang đến 80% lợi nhuận bền vững cho doanh nghiệp. Vì 

vậy việc mang đến một giá trị văn hóa cho khách hàng là một việc vô cùng quan 

trọng, nó không những tạo ra và duy trì khách hàng trung thành mà còn thu hút 

khách hàng mới, không những tăng doanh số trong hiện tại mà còn nâng cao giá 

trị thương hiệu thông qua phương thức marketing truyền miệng (Word Of Mouth 

- WOM). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, vấn đề giữ gìn, nuôi dưỡng văn hóa 

dân tộc truyền thống và hòa nhập đa văn hóa trong kinh doanh bán lẻ lại càng trở 

nên rất quan trọng, trong đó trình độ hiểu biết về văn hóa của nhà quản trị bán lẻ 

và nhân viên bán hàng đóng vai trò quyết định. 

Hiện nay các chương trình đào tạo cho cử nhân quản trị bán hàng ở Việt 

Nam rất thiếu các môn học cung cấp các kiến thức liên quan đến vấn đề văn hóa, 

gần đây cố gắng lắm mới đưa được môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam vào 

chương trình đào tạo cho đối tượng cử nhân quản trị bán hàng, còn chương trình 

cho nhân viên bán hàng chủ yếu là đào tạo về kỹ năng bán hàng. Các kiến thức 

về các nền văn hóa khách và ứng xử đa văn hóa rất ít được quan tâm (trong 

chương trình “Giao tiếp trong kinh doanh” có đề cập một phần về giao tiếp đa 

văn hóa nhưng chỉ một mục nhỏ, mà không phải giảng viên nào cũng đưa vào 

giảng dạy). Điều đó thể hiện ra một quan niệm lâu nay không được thay đổi là 

đào tạo ra những nhân viên bán hàng để bán hàng cho người Việt, kết quả là 

những nhà quản trị bán hàng và nhân viên bán hàng rất lúng túng khi bán hàng 

cho những khách hàng là những người nước ngoài, khách hàng thuộc các tôn 

giáo khác nhau…và tất nhiên, điều đó dẫn tới nhiều sự hiểu lầm mà ta hay gọi đó 

là do nguyên nhân bất đồng văn hóa về những hành vi ứng xử. Có một thực tế 

cũng đáng buồn không kém là rất nhiều (nếu không muốn nói là phần lớn) giảng 
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viên giảng dạy các môn học cho chương trình đào tạo về bán hàng (trừ môn Cơ 

sở văn hóa Việt Nam) lại chưa có những kiến thức về các nền văn hóa kể cả văn 

hóa Việt Nam. Để hòa nhập, hiện nay chúng ta đang tập trung vào chuẩn bị kỹ 

năng và ngoại ngữ mà quên mất nền tàng cơ sở của nó chính là văn hóa. Đây 

chính là khoảng trống trong đào tạo khi Việt Nam tiến vào hội nhập. 

Chính vì vậy cần thiết phải có những thảo luận, hội thảo để tái cấu trúc 

chương trình quản trị bán hàng và định hướng phương pháp giảng dạy cho các 

giảng viên chuyên ngành quản trị bán hàng và nghiệp vụ bán hàng theo những 

khía cạnh chủ yếu sau đây: 

Một là, bổ sung một số kiến thức mới về cơ sở văn hóa của một số nước, 

vùng và tiểu vùng trên thế giới giúp cho người học nắm bắt được những khác 

biệt về văn hóa. 

Hai là, thiết kế lại các bài giảng về kỹ năng của nhân viên bán hàng dựa 

trên nền tảng văn hóa; thiết kế lại quy trình bán hàng, hành vi của nhân viên bán 

hàng theo định hướng giữ gìn và nâng cao bản sắc văn hóa Việt Nam, tôn trọng 

các chuẩn mực văn hóa chung 

Ba là, mở các lớp bồi dưỡng cho các giảng viên đào tạo các môn học 

thuộc chuyên ngành quản trị bán hàng và bán hàng về các đặc trưng của văn hóa 

Việt Nam và của các nền văn hóa trên thế giới, đặc biệt là các nền văn hóa khác 

nhau trong khu vực ASEAN. 

Bốn là, tăng thời lượng cho các chương trình thực tế cho sinh viên để 

nâng cao tính trải nghiệm, hấp thụ văn hóa. 

Thời điểm Việt Nam tham gia vào Cộng đồng kinh tế ASEAN và các 

Hiệp định Thương mại tự do đang đến rất gần, việc đưa ra các chương trình đào 

tạo cho sinh viên chuyên ngành quản trị bán hàng và bán hàng những kiến thức 

cơ bản về văn hóa thực sự có một một ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy 

mạnh tăng trưởng ngành bán lẻ, tăng giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp và 

hơn thế nữa và nâng cao hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam. 

Đó là việc nên làm. 
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