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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Việc Nhà nước xoá bỏ cơ chế bao cấp chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường có sự 

điều tiết của Nhà nước từ năm 1989 đã làm cho nền kinh tế nước ta chuyển sang một bước 

ngoặt mới. Chính sách khuyến khích hoạt động của các thành phần kinh tế khác nhau cùng 

tham gia cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi các cơ sở, các doanh nghiệp, các thương nhân phải 

không ngừng đầu tư theo chiều rộng, chiều sâu vào sản xuất và kinh doanh để chiếm lĩnh thị 

trường trong nước và để vươn rộng ra các thị trường trong khu vực và trên thế giới. 

 Chính sách đó cho đến nay còn tác động đến hệ thống các tổ chức khoa học công nghệ 

công lập. Một hệ thống vẫn được Nhà nước bao cấp từ trước đến nay. Nghị định 

115/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập ra đời có thể coi là 

bước ngoặt lớn trong đổi mới cơ chế tổ chức, quản lý và hoạt động của hệ thống tổ chức khoa 

học và công nghệ của nhà nước, nhằm mục đích nâng cao quyền tự chủ, chủ động, sáng tạo, 

trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học & công nghệ, nâng cao khả năng 

ứng dụng thành quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư cho 

khoa học và công nghệ, và tăng khả năng thu nhập cho cán bộ công chức.  

 Viện Dinh dưỡng là một đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập 

tự năm 1980 với chức năng, nhiệm vụ chính nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và cơ cấu bữa ăn 

người Việt Nam, đề xuất cho Nhà nước các biện pháp tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, chữa 

bệnh phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước từng 

giai đoạn; phân tích giá trị dinh dưỡng của thực phẩm; nghiên cứu vệ sinh ăn uống, kiểm 

nghiệm thực phẩm. Bên cạnh công tác phát triển hoạt động nghiên cứu, nhằm hiện thực hóa 

các công trình nghiên cứu tại cộng đồng, các hoạt động phát triển sản xuất sản phẩm dinh 

dưỡng cũng được ban lãnh đạo Viện quan tâm. Trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng ra đời 

nhăm đáp ứng yêu cầu thực tiễn này. 

 Trong khuôn khổ báo cáo này, em xin tập trung vào tình hình sản xuất kinh doanh tại 

Trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng, với mong muốn vận dụng các kiến thức quản lý kinh tế đã 

được học để phân tích tình hình hoạt động của chính đơn vị mình đang làm việc. Báo cáo thực 

tập của em được chia thành ba phần với bố cục được trình bày như sau:  

     Phần 1: Giới thiệu khái quát chung về Viện Dinh dưỡng và trung tâm Thực phẩm 

dinh dưỡng 

     Phần 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của trung tâm. 

     Phần 3: Đánh giá chung và lựa chọn đề tài tốt nghiệp. 

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng, 

người đã trực tiếp hướng dẫn em, và các thầy cô trong khoa Kinh tế và Quản lý – Trường 

ĐHBK Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em hoàn thành kỳ thực tập cuối khoá này. 

Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Dinh dưỡng cùng toàn thể anh chị em 

đồng nghiệp, Các phòng ban chức năng đã giúp đỡ và tạo điều kiện để em hoàn thành kỳ thực 

tập cuối khoá này. Kính mong được các thầy các cô tiếp tục góp ý dạy bảo để em có thể đạt 

được kết quả tốt hơn trong học tập và công tác đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong đợt 

thực tập này. 

      Em xin chân thành cảm ơn! 
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1.1. Quá trình hình thành phát triển và chức năng nhiệm vụ của Viện 

Dinh dưỡng 

1.1.1. Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của Viện Dinh dưỡng 

Viện Dinh Dưỡng được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 13/06/1980 của 

Hội đồng Chính phủ. Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày 30/11/1998 của Thủ 

tướng Chính phủ đã xếp Viện Dinh Dưỡng là một trong 6 viện toàn quốc của ngành y 

tế. Viện được giao các nhiệm vụ nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và cơ cấu bữa ăn 

người Việt Nam, đề xuất cho Nhà nước các biện pháp tăng cường sức khỏe, phòng 

bệnh, chữa bệnh phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và điều kiện phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước từng giai đoạn; phân tích giá trị dinh dưỡng của thực phẩm; nghiên cứu 

vệ sinh ăn uống, kiểm nghiệm thực phẩm; dinh dưỡng điều trị và đồng thời đào tạo cán 

bộ dinh dưỡng cho đất nước. 

Tên tổ chức: - Tên tiếng Việt: Viện Dinh Dưỡng  

         - Tên tiếng Anh: National Institute of Nutrition   

              - Tên viết tắt tiếng Anh: NIN 

Loại tổ chức: Sự nghiệp có thu. 

Địa chỉ: Số 48b phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 04. 39717090;  04.3 9713784 

Fax: 84-4-39717885 

Website: nutrition.org.vn 

Email: nindn@hn.vnn.vn 

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế 

Cơ quan quyết định và ngày tháng năm thành lập: Theo Quyết định số 181/CP 

ngày 13/06/1980 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ). 

Mã số thuế kinh doanh: 0101388163 

Tổng tài sản (tính đến 12/2009): 34.142.735.000đ 

- Cơ cấu cán bộ, viên chức và người lao động khác  

o Tổng số cán bộ, viên chức của Viện: 157 người (đến 7/2009) 

o Biên chế 131 người 

o Hợp đồng lao động 26 người. 

- Diện tích đất được giao sử dụng  

o Diện tích đất Viện đang sử dụng: 2.293,6 m2 (chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất). 

o Diện tích đất xây dựng nhà: 1.458,8 m2  

- Diện tích nhà làm việc: gồm 3 khối nhà 

o Diện tích sàn xây dựng: 4.843,4 m2 

o Nguyên giá nhà: 6.028.002.000đ 

o Nguyên giá vật kiến trúc: 184.826.000đ 

mailto:nindn@hn.vnn.vn
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1.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 

Sự ra đời của Viện Dinh dưỡng đánh dấu một mốc quan trọng đối với ngành 

dinh dưỡng Việt Nam. Các Viện trưởng qua các thời kỳ gồm có GS. Từ Giấy - Thầy 

thuốc nhân dân, Anh hùng Lao động (1980-1993); GS, TSKH Hà Huy Khôi -Nhà giáo 

Nhân dân (1993-2003); PGS, TS. Nguyễn Công Khẩn-Thầy thuốc ưu tú (2003-2008) 

và hiện nay là PGS.TS Lê Thị Hợp-Thầy thuốc ưu tú.  

Các kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong triển khai chiến lược quốc gia về 

dinh dưỡng, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và các can thiệp đặc 

hiệu khác. 

Bảng 1.1 Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 

Thời gian Kết quả thực hiện 

1985-2007 

Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 51,8% xuống còn 21,2%. 

Được tổ chức Y tế thế giới (WHO) và UNICEF đánh giá là quốc gia duy 

nhất trong khu vực đạt mức giảm suy dinh dưỡng xấp xỉ mức đề ra để tiến 

đến mục tiêu Thiên niên kỷ (2%/năm) 

3/2008 

Việt Nam được Ủy ban Thường trực Dinh dưỡng Liên hiệp quốc chọn là 

nước chủ nhà và đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 35 để chia sẻ kinh 

nghiệm phòng chống suy dinh dưỡng. 

Sau gần 30 năm phấn đấu và phát triển, Viện Dinh Dưỡng luôn hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ và thể hiện là cơ quan tham mưu đắc lực cho Bộ Y tế và các Bộ Ngành 

khác về đường lối dinh dưỡng, làm điểm đầu mối triển khai Chiến lược quốc gia về 

dinh dưỡng 2001-2010 và chương trình phòng chống suy dinh dưỡng. 

1.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Viện Dinh dưỡng (xác định trong đăng ký 

kinh doanh) 

Căn cứ quyết định số 252 QĐ – BYT ngày 26 tháng 1 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Dinh dưỡng thực hiện 

Nghị định số 115/2005/NĐ – CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ, Viện Dinh dưỡng ngoài 

các chức năng nhiệm vụ thực hiện Nhà nước giao, có các chức năng nhiệm vụ được xác 

định trong ngành nghề lĩnh vực đăng ký kinh doanh gồm: 

Chức năng: 

- Tham gia tư vấn, phản biện các vấn đề chính sách liên quan đến dinh dưỡng 

và thực phẩm khi có yêu cầu và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

           - Mở rộng các hoạt động cung cấp các dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ được giao phục vụ nhu cầu của xã hội và người dân. 

           - Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và kỹ thuật ngành dinh dưỡng vào 

việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng. Tổ chức tiếp nhận, chuyển giao 

công nghệ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
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            - Thực hiện liên doanh, liên kết với các công ty nhằm ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu các đề tài khoa học vào sản xuất theo quy định của pháp luật. 

 Lĩnh vực kinh doanh   

 - Nghiên cứu các sản phẩm dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng theo nhu cầu 

của các tổ chức, cá nhân. 

 - Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và ứng dụng các sản phẩm dinh dưỡng (sản 

phẩm thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm thức ăn chức năng phòng 

chống các bệnh thừa cân, béo phì và các bệnh mạn tính liên quan dinh dưỡng), từng 

bước liên kết với các doanh nghiệp, công ty thực phẩm để mở rộng sản xuất và phân 

phối trên thị trường các sản phẩm đã được thử nghiệm hiệu quả.      

- Tổ chức tiếp nhận, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực 

phẩm cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

           - Mở rộng các hoạt động cung cấp các dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ được giao phục vụ nhu cầu của xã hội và người dân gồm: 

 + Dịch vụ khám, tư vấn, điều trị dinh dưỡng cho nhân dân. 

              + Dịch vụ truyền thông giáo dục sức khỏe về dinh dưỡng. 

              + Dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

1.2. Quá trình hình thành phát triển và chức năng nhiệm vụ của 

Trung tâm thực phẩm dinh dưỡng 

1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển: 

Trung tâm thực phẩm dinh dưỡng là một đơn vị trực thuộc Viện dinh Dưỡng. 

Trong thông tư số 06/BYT – TT ngày 20/04/1981 hướng dẫn thi hành quyết định số 

181/CP ngày 13/6/1980 của Hội đồng chính phủ về việc thành lập Viện dinh dưỡng trực 

thuộc Bộ Y tế, tại mục “tổ chức bộ máy và và biên chế” có ghi: Phòng tổ chức và kỹ 

thuật ăn uống (bao gồm cả xưởng Pilot là một đơn vị cấu thành và ra đời ngay từ khi có 

Viện Dinh dưỡng. 

Thời kỳ từ năm 1981 – 1996: hoạt động của xưởng Pilot chủ yếu là sản xuất 

kinh doanh các sản phẩm Pepsin, bột đạm cóc, bột dinh dưỡng, doanh thu chỉ ở mức 100 

– 200 triệu/năm. 

Trong thời kỳ 1997 – 1999: Ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh, Xưởng 

có hoạt động hợp tác nghiên cứu và phát triển sản xuất bột dinh dưỡng với tổ chức 

GRET 

Thời kỳ 2000 đến nay: công tác đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực và nghiên 

cứu các sản phẩm dinh dưỡng được chú trọng phát triển. Do vậy có rất nhiều sản phẩm 

mới ra đời, chất lượng cao hơn, hình thức bao bì hấp dẫn hơn, chủng loại phong phứ, giá 

cả đa dạng, Chính vì vậy giá trị sản lượng hàng năm tăng, doanh thu đạt khoảng từ 4 – 5 

tỷ đồng/năm. 



Báo cáo Thực tập tốt nghiệp – Đỗ Thị Bảo Hoa 7 

Để hoạt động hiệu quả hơn cho cộng đồng trong lĩnh vực phòng chống suy dinh 

dưỡng trẻ em, ngày 25/03/2004 Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Trung tâm Thực phẩm 

dinh dưỡng được thành lập năm 2004 theo quyết định số 18/QĐ – TCCB của nâng cấp 

từ Xưởng thực nghiệm. 

o Tên tiếng Việt: Trung tâm thực phẩm dinh dưỡng 

o Tên tiếng Anh: Applied Nutri – Food Technology Center 

o Điện thoại: 04. 39716293, 043.9712562 

o Tổng số lao động: 17 người, trong đó 6 biên chế, 11 hợp đồng, bộ phận sản 

xuất có 5 – 7 nhân công thời vụ, bộ phận bán hàng có 3 – 5 cộng tác viên 

o Vốn kinh doanh: 3.500.000.000đ. 

o Quy mô: nhỏ. 

Trung tâm đã và đang áp dụng các tiêu chuẩn: bộ tiêu chuẩn HACCP – CODE 

2003 cho các sản phẩm bột dinh dưỡng và bột đạm cóc. Việc áp dụng các tiêu chuẩn 

trên được Bộ Y Tế, trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT đánh giá và 

cấp chứng nhận phù hợp. Các quá trình sản xuất quan trọng của Trung tâm luôn luôn 

đảm bảo được thực hiện theo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế.  Các sản phẩm của Viện 

Dinh dưỡng do trung tâm thực phẩm dinh dưỡng sản xuất luôn luôn đáp ứng được các 

yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y tế.  

1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng 

 Nghiên cứu công thức, quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng 

có tác dụng phòng chống suy dinh dưỡng, tăng cường và nâng cao sức khỏe của 

các đối tượng nhân dân. 

 Nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ bổ sung vi chất dinh dưỡng 

vào thực phẩm phục vụ chương trình dinh dưỡng và cải thiện tình trạng vi chất 

dinh dưỡng của nhân dân. 

 Tham gia đào tạo, chuyển giao công nghệ và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực này. 

 Hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong 

nghiên cứu, sản xuất và dịch vụ các sản phẩm dinh dưỡng. 

 Tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Khoa học thực phẩm, công nghệ 

thực phẩm thích ứng phục vụ dinh dưỡng và các vấn đề liên quan. 

1.2.3. Các hàng hoá và dịch vụ hiện tại  

1. Men tiêu hoá pepsin: loại viên capsule 250 mg, viên nén bao phim 150 mg, pepsin – B1 

capsule 250 mg. 

2. Bột dinh dưỡng: gồm các sản phẩm: Nufavie Plus sữa, Nufavie  hương thịt lợn, Nufavie 

Plus Gà – vi chất 

3. Bột đạm cóc 

4. Thực phẩm bổ sung đạm và vi chất dinh dưỡng Davita 

5. Bánh quy dinh dưỡng 



Báo cáo Thực tập tốt nghiệp – Đỗ Thị Bảo Hoa 8 

1.3. Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá hoặc dịch vụ chủ yếu 

1.3.1. Quy trình sản xuất bột dinh dưỡng 

Hình 1.1 Sơ đồ quy trình sản xuất bột dinh dưỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu: Nguyên liệu sản xuất bột dinh dưỡng được mua trên thị trường, đạt tiêu 

chuẩn cơ sở của Viện dinh dưỡng. 

Ép đùn: Gạo, vừng được làm chín qua quá trình ép đùn. Nhiệt độ ép: 175 – 200
0
C. 

Sản phẩm của quá trình ép đùn là bỏng xốp, trắng. 

Sấy: Sấy đậu tương và sấy muối ở nhiệt độ 110
0
C, thời gian 10 phút 

Độ ẩm yêu cầu sau sấy: muối: ≤ 4,2%, đậu tương: ≤ 8% 

Rang: Quá trình rang nhằm mục đích làm chín hoàn toàn đậu tương. Thời gian rang 

120 phút/mẻ, nhiệt độ rang 110 – 120
0
C. Đậu tương sau khi rang có độ ẩm ≤ 4% và có 

mùi thơm đặc trưng. 

Bóc vỏ: Sau khi rang, đậu tương được làm nguội rồi được qua máy tách vỏ. Tốc độ rơi 

của hạt vào mặt thới khoảng 80 – 100 kg/h. Vỏ đậu tương sau khi tách được quạt hút 

chuyển đến túi đựng vỏ. Đậu tương sạch được tách làm đôi và đi ra ngoài qua cửa 

riêng. Độ sạch yêu cầu của đậu tương: tỷ lệ  đã tách vỏ ≥ 98% 

Nghiền: Bỏng ép đùn, muối, đậu tương đã tách vỏ được nghiền riêng từng loại  bằng 

máy nghiền  búa, mắt sàng của máy nghiền có khe hở 0,1 – 0,15 mm. Bán thành phẩm 

sau khi nghiền phải tơi và đạt độ mịn yêu cầu. 

Trộn: Tuỳ theo từng loại bột dinh dưỡng khác nhau mà quá trình trộn có tỷ lệ phối 

trộn nguyên liệu và bán thành phẩm khác nhau. Trộn theo phương pháp trộn đa cấp. 

Mỗi mẻ trộn có khối lượng 40 kg, thời gian trộn tối thiểu 20 phút. 

Đóng gói: Bàn thành phẩm sau khi trộn, được đưa qua máy đóng gói. Khối lượng một 

gói từ 250 – 270g. Gói sau khi đóng không được xì hơi và hở mép. 

Vào hộp, vào thùng: Gói sau khi đóng được vào hộp, sau đó vào thùng cattong.Quy 

cách: 1 gói 250 g/hộp, 40 hộp/thùng. 

Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát.

Muối 

Gạo, vừng 

Đậu tương Sấy Rang Bóc vỏ 

Ép đùn 

Sấy 

Nghiền 

Trộn 
Đóng 

gói 
Vào hộp, 

vào thùng 

Thành phẩm Bảo 

quản 
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1.3.2. Quy trình sản xuất men Pepsin 

Hình 1.2 Sơ đồ quy trình sản xuất men Pepsin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Viện dinh dưỡng sản xuất từ nguyên liệu đến bán thành phẩm, Công ty dược 

Intechfarm sản xuất từ bán thành phẩm đến sản phẩm cuối cùng. 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu: Màng dạ dày lợn được mua trên thị trường, còn tươi, đảm bảo tiêu chuẩn 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Thuỷ phân: Màng dạ dày được xay nhỏ bằng máy xay có kích thước mắt sàng 5mm. 

Sau đó được thuỷ phân bằng HCl ở 40 – 42
0
C, pH = 1,5 – 2, thời gian 18 – 24 giờ. 

Tách men: Sau khi thuỷ phân, men được lọc  bằng NaCl, tỷ lệ 250g NaCl/lít dịch thuỷ 

phân.  

Sấy men: Men đã tách được trộn với tinh bột và đường glucoza, sau đó được sấy ở 40 

– 42
0
C, thời gian 16 – 18h. 

Nghiền men: Men sau khi sấy được nghiền bằng máy nghiền búa, mắt sàng của máy 

nghiền có khe hở 0,1 – 0,15 mm 

Kiểm tra hoạt tính: Kiểm tra hoạt tính của men theo phương pháp H/QT/19.63. Men 

đạt yêu cầu phải có thời gian thuỷ phân hoàn toàn protein < 4h. 

Dập viên/đóng nang: Men đạt chỉ tiêu hoạt tính được trộn thêm với nguyên liệu phụ 

để tạo cốm. Trộn thêm vitamin B1 khi sản xuất men pepsin B1. Hỗn hợp sau khi trộn 

được sát cốm và sấy khô. Cốm đã sấy tiếp tục qua máy dập viên để tạo viên nén, nếu 

là pepsin B1 và pepsin 250 mg sẽ được qua máy đóng nang để tạo viên nang cứng. 

Khối lượng viên nén: 150 mg + vỏ nang, khối lượng viên nang: 250mg + vỏ nang. 

Đóng vỉ, vào hộp: Sau khi dập viên, đóng nang. Sản phẩm được đóng vỉ và vào hộp.  

Quy cách:  - Men Pepsin 150 mg (dạng viên nén): 20 viên x 150 mg/vỉ, 5 vỉ/hộp. 

       - Men Pepsin 250 mg (dạng viên nang): 10 viên x 250 mg/vỉ, 5 vỉ/hộp 

       - Men Pepsin B1 (dạng viên nang): 10 viên x 250 mg/vỉ, 2 vỉ/hộp 

Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát.

Màng dạ dày lợn Thuỷ phân Tách men Sấy men Nghiền men 

Trộn tá dược 
Tạo cốm, 

sấy cốm 

Thành phẩm 

Kiểm tra  

hoạt tính 
Bán thành phẩm 

Dập viên/ 

Đóng nang 

Kiểm tra 

hoạt tính 

Đóng vỉ,  

vào hộp 
 

Bảo quản 
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1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Trung tâm 

1.4.1. Hình thức tổ chức sản xuất của Trung tâm: 

Trung tâm Thực phẩm Dinh dưỡng là đơn vị trực thuộc Viện Dinh Dưỡng, hoạt 

động phụ thuộc vào cơ chế quản lý của Viện Dinh Dưỡng, chưa có tài khoản và con 

dấu riêng. Hệ thống tổ chức sản xuất của Trung tâm Thực phẩm Dinh dưỡng được chia 

thành các bộ phận theo sản phẩm sản xuất. Mỗi bộ phận đảm nhận sản xuất toàn bộ 

hoặc một số các công đoạn của các sản phẩm khác nhau.  

 Bộ phận sản xuất men Pepsin: hình thức sản xuất được tổ chức theo kiểu 

chuyên môn hóa theo đối tượng. Đây là bộ phận sản xuất bán thành phẩm trước 

khi gia công ép vỉ. 

- Thủy phân: thủy phân bằng HCl. 

- Tách men: lọc tách bằng NaCl. 

- Sấy men: Trộn men với tinh bột, glucoza, sấy bằng tủ sấy đối lưu. 

- Nghiền men: Sử dụng máy nghiền búa. 

 Bộ phận Sản xuất Gói bổ sung vi chất Davita: hình thức sản xuất được tổ chức 

theo kiểu chuyên môn hóa theo công nghệ. Đây là bộ phận đóng gói bán thành 

phẩm sau gia công.  

 Bộ phận sản xuất các loại bột dinh dưỡng, bột đạm cóc: hình thức sản xuất 

được tổ chức theo kiểu chuyên môn hóa kết hợp. Sản phẩm bột dinh dưỡng và 

bột đạm cóc đều trải qua một số công đoạn chính như: Sấy, rang, bóc vỏ, 

nghiền, trộn, đóng gói, hoàn thiện. Tuy nhiên mỗi sản phẩm còn có các công 

đoạn riêng: bột dinh dưỡng có thêm công đoạn Ép đùn. 

Nhận xét: Hiện nay Trung tâm đang áp dụng mô hình tổ chức sản xuất theo kiểu 

chuyên môn hóa kết hợp. Một số sản phẩm được tiến hành gia công ở các cơ sở bên 

ngoài (Có thể tiến hành gia công toàn bộ hoặc một vài công đoạn). Mô hình tổ chức 

này phù hợp năng lực sản xuất cũng như điều kiện hiện nay của Trung tâm. 
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1.4.2. Kết cấu sản xuất của Trung tâm 

 Hình 1.3 Kết cấu sản xuất của Trung tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bộ phận sản xuất chính: Là các bộ phận trực tiếp tạo ra sản phẩm 

Bộ phận sản xuất phụ trợ: Là các bộ phận hỗ trợ cho bộ phận sản xuất được tiến 

hành liên tục theo đúng kế hoạch, nó bao gồm: 

- Bộ phận Nghiên cứu phát triển sản phẩm và Quản lý chất lượng: Lấy mẫu, kiểm tra 

chất lượng đầu ra của sản phẩm, cải tiến chất lượng sản phẩm. 

- Bộ phận Hậu cần: chịu trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu cho sản xuất, 

vận chuyển sản phẩm, quản lý kho nguyên liệu và thành phẩm. 

Bộ phận Sản xuất Gói 

bổ sung vi chất Davita 

Bộ phận sản xuất các 

loại bột dinh dưỡng, 

bột đạm cóc 

Bộ phận Nghiên cứu 

phát triển sản phẩm và 

Quản lý chất lượng 

Bộ phận Hậu cần: 

- Vật tư 

- Nguyên liệu 

Bộ phận sản xuất chính Bộ phận sản xuất phụ trợ 

Bộ phận sản xuất men 

Pepsin 

Kho Nguyên vật liệu 

Kho thành phẩm 
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1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm: 

Hình 1.4  Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Viện: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5  Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Trung Tâm Thực phẩm Dinh dưỡng 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tổ 

Chức Hành 

chính 

Viện trưởng 

Phó VT PT 

Tài chính 

Phó VT PT 

Chuyên môn 

Hội đồng 

Khoa học 

Phòng QL 

Khoa học 

Các khoa phòng chuyên môn  Các phòng chức năng 

Phòng 

Chỉ 

đạo 

tuyến 

Phòng 

Tài 

chính 

Kế 

toán 

 

Phòng 

Kế 

hoạch 

vật tư 

 

Phòng 

Tổ 

chức 

hành 

chính 

 

Phòng 

Quản 

lý 

khoa 

học 

 

Khoa 

DD 

Cộng 

đồng 

 

Khoa 

DD học 

đường và 

ngành 

nghề 

 

Khoa 

nghiên cứu 

và ứng 

dụng vi 

chất DD 

 

Khoa 

hóa sinh 

và 

chuyển 

hóa DD 

 

Khoa 

DD 

lâm 

sàng và 

tiết chế  

 

Khoa 

DD ứng 

dụng và 

giám sát 

DD 

 
Khoa 

Thực 

phẩm 

và 

VSAT

TP 

 

Trung 

tâm 

đào tạo 

DD và 

VS 

ATTP 

 

Trung tâm 

Giáo dục 

truyền 

thông DD 

nghề 

 

Trung tâm 

khám tư 

vấn DD 

và kiểm 

soát béo 

phì 

Trung 

tâm 

Ứng 

dụng 

DD 

 

Trung 

tâm 

Thực 

phẩm 

DD 

 

GĐ Trung 

tâm TPDD 

Nghiên cứu 

phát triển sản 

phẩm và QLCL 

Sản xuất 

PGĐ Kinh 

doanh 

PGĐ Kỹ 

thuật 

Hậu cần: 

- Vật tư 

- Kho 

Bán hàng 

và xúc tiến 

thương mại 

Kế toán 

nội bộ 
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Chức năng của  từng bộ phận trong Trung tâm: 

o Giám đốc Trung tâm: Là người phụ trách chung, quản lý và chỉ đạo các hoạt 

động của Trung tâm, xác lập, phê duyệt các chính sách chất lượng và an toàn vệ 

sinh thực phẩm. Điều hành các cuộc họp xem xét lãnh đạo. Đảm bảo sử dụng 

các nguồn lực có hiệu quả. Phân công trách nhiệm và quyền hạn cho phụ trách 

các bộ phận bên dưới. 

o PGĐ Kỹ thuật: chịu trách nhiệm quản lý chung bộ phận sản xuất và nghiên 

cứu phát triển sản phẩm. Quản lý việc thực hiện đề tài các cấp cũng như đưa ra 

các định hướng sản phẩm mới. Trực tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị từ bộ 

phận sản xuất. Lập lệnh sản xuất từng đợt cho các bộ phận sản xuất. Chịu trách 

nhiệm chung về chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất. 

o PGĐ Kinh doanh: Chịu trách nhiệm chung về việc tiêu thụ sản phẩm và doanh 

số bán hàng. Giao dịch và tìm kiếm hợp đồng. Quản lý và phát triển các hoạt 

động maketing, mở rộng thị trường. 

o Bán hàng và xúc tiến thương mại: Phụ trách mảng tiếp thị, quảng cáo, thiết 

kế bao bì, catalogue... Tiếp nhận những thông tin phản hồi từ khách hàng, 

nghiên cứu thị trường để phục vụ chiến lược kinh doanh. 

o Kế toán nội bộ: Chịu trách nhiệm về việc thanh quyết toán và tài chính trong 

Trung tâm. Tổng hợp báo cáo thu chi, nhập xuất, quản lý hợp đồng các loại, 

theo dõi và thu hồi công nợ. Hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện đúng qui định 

tài chính. Kết hợp với phòng Tài chính kế toán thực hiện các thủ tục thanh 

quyết toán. 

o Hậu cần: Chịu trách nhiệm về vật tư, nguyên phụ liệu sản xuất, vận chuyển 

nguyên liệu và sản phẩm. Quản lý kho nguyên liệu và thành phẩm. 

o Nghiên cứu phát triển sản phẩm và quản lý chất lượng: Chịu trách nhiệm về 

việc nghiên cứu, cải tiến công nghệ, phát triển sản phẩm. Đưa ra các hướng 

phát triển sản phẩm mới. Thực hiện đề tài các cấp. Theo dõi chất lượng sản 

phẩm (lấy mẫu, kiểm nghiệm…). Phối hợp xây dựng và duy trì hệ thống 

HACCP trong sản xuất, phối hợp với bộ phận sản xuất để đưa ra các biện pháp 

xử lý những tình huống phát sinh trong sản xuất. 

Sản xuất: Chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất. Theo 

dõi tình hình sản xuất (con người, máy móc, nguyên liệu…) từ đó đề xuất năng lực sản 

xuất cho PGĐ Kỹ thuật để lập lệnh sản xuất. 
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2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing 

2.1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của trung tâm trong những năm gần 

đây 

Bảng 2.1 Doanh thu bán hàng theo khách hàng 

Stt 

 

Tên 

khách 

hàng 

 

Doanh thu (1000 VNĐ) Tăng/giảm (%) 

2007 

Tỷ 

trọng 

% 

2008 

Tỷ 

trọng 

% 

2009 

Tỷ 

trọng 

% 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

1 

Hệ 

thống 

phòng 

khám 867.693 21,45 1.900.489 29,32 1.476.840 18,50 219,03 77,71 

2 

Các 

chương 

trình 

Dự án 1.227.310 30,34 2.737.949 42,24 5.051.592 63,28 223,09 184,50 

3 

Kênh 

dược, 

thực 

phẩm 1.950.186 48,21 1.843.449 28,44 1.454.488 18,22 94,53 78,90 

  Tổng 4.045.189 100,00 6.481.887 100,00 7.982.921 100,00 160,24 123,16 

Nguồn: Bộ phận bán hàng 

Qua bảng 2.1 có thể nhận thấy doanh thu năm sau đều tăng hơn năm trước, tuy  

nhiên tỷ trọng doanh thu theo kênh tiêu thụ cũng có những biến đổi theo thời gian. 

Đặc biệt trong giai đoạn 2008 - 2009, với sự khó khăn chung của nền kinh tế, doanh 

thu của các kênh phòng khám và kênh tiêu thụ theo các công ty phân phối dược 

phẩm, thực phẩm chức năng gần như không có sự gia tăng, dao động theo hình sin. 

Tuy nhiên trong năm 2009, do khai thác tốt được các hợp đồng lớn của các tổ chức 

quốc tế đang triển khai các chương trình y tế tại cộng đồng, nên doanh thu của kênh 

này đã được tăng lên và chiếm 63,28% tổng doanh thu năm 2009, đồng thời làm 

doanh thu của năm 2009 tăng 160% so với năm 2008. 

Hệ thống khách hàng của Trung tâm tập trung chủ yếu vào hệ thống phòng 

khám và tư vấn dinh dưỡng tại các tỉnh. Hiện nay đã xây dựng được 18 phòng khám 

taị địa phương, tập trung chủ yếu ở phía Bắc. 

Ngoài ra, do tính đặc thù của các sản phẩm chủ yếu được thiết kế, xây dựng để 

cải thiện tình trạng suy dinh dương của trẻ em, đặc biệt là các trẻ suy dinh dưỡng 

nặng tại các vùng nghèo, khó khăn, nên chúng rất phù hợp cho các Dự án chăm sóc y 

tế. Một số khách hàng lớn của Trung tâm gồm Tổ chức cứu trợ trẻ em Save the 

Children, Child Fund Australia, Plan Mỹ, World Mission, HEMA… 
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Trung tâm cũng hướng tới việc phát triển thị trường tự do thông qua một số 

nhà phân phối là các công ty phân phối dược phẩm. Tuy nhiên, doanh thu từ mảng thị 

trường này còn hạn chế, mới chỉ phát triển được mặt hàng men tiêu hoá pepsin. 

Bảng 2.2 Doanh thu phân theo khu vực địa lý 

Stt 

 

Khu vực 

 

Doanh thu (x 1000 VN Đ) Tăng/giảm (%) 

2007 

Tỷ 

trọng 

% 2008 

Tỷ 

trọng 

% 2009 

Tỷ 

trọng 

% 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

1 Miền Bắc 3.608.309 89,20 5.416.913 83,57 6.173.991 77,34 150,12 114,0 

2 
Miền trung, 

Tây nguyên 197.405 4,88 445.306 6,87 823.837 10,32 225,58 185,0 

3 Miền Nam 239.475 5,92 619.668 9,56 985.092 12,34 258,76 159,0 

4 Tổng 4.045.189 100,00 6.481.887 100,00 7.982.921 100,00 160,24 123,2 

Tỷ trọng doanh thu của Trung tâm tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc, 

chiếm đến hơn 80% tổng doanh thu. Điều này được giải thích là do tính đặc thù của 

hệ thống, các chương trình Dự án phát triển y tế và dinh dưỡng tập trung tại các vùng 

phía Bắc nhiều hơn, cũng như hệ thống phân phối sản phẩm và các hoạt động 

marketing chưa được đẩy mạnh vào khu vực miền Trung và miền Nam. 

Bảng 2.3: Doanh thu bán hàng theo sản phẩm 

Stt 

 

Tên sản phẩm 

 

Doanh thu (x 1000 VN Đ) Tăng/giảm (%) 

2007 

Tỷ 

trọng 

% 2008 

Tỷ 

trọng 

% 2009 

Tỷ 

trọng 

% 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

1 Men pepsin 2.418.176 59,78 3.359.046 51,82 2.383.277 29,85 138,91 71,0 

2 Bột dinh dưỡng 527.643 13,04 1.082.115 16,69 2.131.014 26,69 205,08 196,9 

3 Bột đạm cóc 368.588 9,11 460.936 7,11 691.502 8,66 125,05 150,0 

4 Bánh quy 730.782 18,07 1.174.489 18,12 968.665 12,13 160,72 82,5 

5 Davita 0 0,00 405.301 6,25 1.808.462 22,65 - 446,2 

  Tổng 4.045.189 100,00 6.481.887 100,00 7.982.921 100,00 160,24 123,16 
Nguồn: Bộ phận bán hàng 

 Trung tâm hiện nay đang tập trung vào 5 dòng sản phẩm chính, phục vụ đối 

tượng khách hàng là trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Tỷ trọng doanh thu theo các 

sản phẩm đã có nhiều biến đổi theo thời gian. Giai đoạn 2007 – 2008, doanh thu chủ 

yếu là do sản phẩm men tiêu hóa pepsin đem lại. Đây là sản phẩm chủ lực của Trung 

tâm, và đã bước đầu xây dựng được uy tín thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, có 

một số tác động trong việc định hướng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và xúc 

tiến cải thiện mẫu mã bao bì, kiểu dáng sản phẩm. Năm 2008, Trung tâm cho ra đời 

sản phẩm mới Davita (là một loại thực phẩm có bổ sung protein và vi chất dinh 

dưỡng đóng gói nhỏ 10g). Sản phẩm này đặc biệt phù hợp cho các đối tượng trẻ em 
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thiếu vi chất dinh dưỡng và protein. Với khối lượng nhỏ, giá rẻ, nên sản phẩm đã 

được cộng đồng dễ dàng chấp nhận. Sau 2 năm ra đời, Davita đã vươn lên chiếm 

22,65% tỷ trọng doanh thu năm 2009, làm thay đổi đáng kể cơ cấu sản phẩm của 

trung tâm. 

Năm 2009 cũng là năm đánh dấu bước ngoặt của các sản phẩm bột dinh dưỡng. Do 

được áp dụng kết quả nghiên cứu của các công thức mới, thay đổi kiểu dáng, mẫu mã 

sản phẩm, nên doanh thu cuả dòng sản phẩm này tăng xấp xỉ gấp 3 lần so với các năm 

trước.  

 

2.1.2. Chính sách sản phẩm – thị trường 

 Men tiêu hoá pepsin: là một trong những sản phẩm truyền thống và mang 

lại doanh thu nhiều nhất của Trung tâm, bản chất là một enzyme thuỷ phân 

protein được sử dụng trong các trường hợp dành cho trẻ biếng ăn, tiêu hoá 

kem, táo bón, trẻ suy dinh dưỡng nhằm kích thích cảm giác ngon miệng, 

các bệnh nhân bị đau dạ dày, viêm đại tràng.  

- Loại viên capsule 250mg: đóng vỉ 10 viên/vỉ, 5 vỉ/hộp 

- Loại viên nén bao phim 150mg: 20 viên/vỉ, 5 vỉ/hộp 

- Men pepsin có bổ sung vitamin B1: viên capsule 250 mg, 10 viên/vỉ, 2 

vỉ/hộp 

 Bột dinh dưỡng: là một dòng sản phẩm chủ yếu của trung tâm, là một loại 

thức ăn bổ sung dùng cho đối tượng trẻ em từ 6 – 24 tháng tuổi, có bổ sung 

các vi chất cần thiết cho trẻ, có bổ sung men amilaza làm tăng đậm độ năng 

lượng trong khẩu phần ăn của trẻ. Sản phẩm bột dinh dưỡng trẻ em đã đươc 

sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP – CODE 2003 và được Quacert chứng 

nhận 

o Bột ăn liền Nufavie Plus sữa: đóng trong màng thiếc, đinh lượng 

250 g/túi, bên ngoài có bao bì bằng giấy duplex 

o Bột ăn liền Nufavie Plus gà vi chất: đóng trong màng thiếc, đinh 

lượng 250 g/túi, bên ngoài có bao bì bằng giấy duplex 

o Bột nấu Nufavie – hương thịt lợn: đóng trong màng thiếc, đinh 

lượng 250 g/túi, bên ngoài có bao bì bằng giấy duplex 

 Thực phẩm bổ sung đạm và vi chất dinh dưỡng Davita 

 Bột đạm cóc 

 Bánh quy 

 Thị trường mục tiêu: Ngày nay trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO và cùng 

với những thay đổi về cơ chế quản lý của Nhà nước đối với các đơn vị nghiên cứu 

khoa học công nghệ, theo định hướng của Viện Dinh dưỡng, Trung tâm xác định 

thị trường mục tiêu của mình trong thời gian tới gồm:  

- Củng cố hệ thống tiêu thụ qua kênh y tế 
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- Mở rộng thị trường tự do trong nước thông qua mạng lưới các nhà phân 

phối  

- Hướng tới mở rộng thị trường nước ngoài, cụ thể là tiếp cận các dự án 

can thiệp, cứu trợ trẻ em tại Lào và Campuchia 

 Khách hàng mục tiêu: Các sản phẩm Trung tâm  là các sản phẩm thực phẩm bổ 

sung và thực phẩm chức năng, đối tượng khách hàng mục tiêu là các đơn vị, cơ sở 

y tế, và các Dự án y tế. Công tác truyền thông, giới thiệu sản phẩm và các chương 

trình xúc tiến bán hàng đều hướng vào các đối tượng này. 

2.1.3. Chính sách giá 

Với uy tín và chất lượng sản phẩm của mình, các sản phẩm Viện Dinh dưỡng 

được định vị là sản phẩm có chất lượng cao. 

 

Bảng 2.4  Bảng giá các sản phẩm của Viện Dinh dưỡng- Cập nhật tháng 12 năm 2009 

Stt Tên sản phẩm Quy cách ĐVT Giá bán 

1 Bột giàu vi chất dinh dưỡng vị mặn 250 g/hộp Kg 62.000 

2 Bột giàu vi chất dinh dưỡng vị ngọt 250 g/hộp Kg 62.000 

3 Bột DD ngũ cốc vị mặn hương thịt lợn 250 g/hộp Kg 59.000 

4 Bột DD ăn liền Nufavie Plus 250 g/hộp Kg 62.000 

5 Bánh quy giàu Canxi 240 g/hộp Kg 54.000 

6 Bánh quy giàu sắt kẽm 240 g/hộp Kg 48.000 

7 Bột đạm cóc 10 gói x 5g Hộp 35.000 

8 Gói bổ sung đạm và vi chất DAVITA 20 gói x 10g Hộp 50.000 

9 Men tiêu hóa Pepsin viên nang 250 mg 
Vỉ 10 viên– 5 

vỉ/hộp 

Hộp 
60.000 

10 Men tiêu hóa Pepsin viên nén 150 mg 
Vỉ 20 viên– 5 

vỉ/hộp 

Hộp 
60.000 

11 
Men tiêu hóa Pepsin-B1 viên nang 250 

mg 

Vỉ 10 viên– 2 

vỉ/hộp 

Hộp 
26.000 

Nguồn: Phòng Tài chính kế toán 

Trung tâm tập trung theo định hướng mục tiêu tính tối đa hóa lợi nhuận trong dài 

hạn, duy trì và tăng thị phần trong ngắn hạn, điều đó có nghĩa là trong giai đoạn 

đầu để chiếm lĩnh thị trường phải chấp nhận một lợi nhuận khiêm tốn thậm chí có một 

số sản phẩm sẽ bị lỗ trong ngắn hạn. Sau khi đã có thị trường ổn định và chiếm được 

lòng tin của khách hàng sẽ thu được lợi nhuận trong dài hạn nhờ lợi ích bởi quy mô. 

Mặt khác sử dụng cặp quan hệ chất lượng - giá cả để gây ảnh hưởng tới sự cảm 

nhận của khách hàng về chất lượng hàng hóa (điều này đặc biệt phổ biến trong lĩnh 

vực sản phẩm Y tế).  
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Trung tâm luôn giữ mức giá ổn định và thống nhất trên toàn quốc. Các khách 

hàng mua với số lượng lớn và thanh toán ngay sẽ được Trung tâm trừ chiết khấu 

thương mại và chiết khấu thanh toán tùy theo số lượng hàng mua vào. Khách hàng là 

các dự án thì sẽ được áp mức giá thống nhất trong thời gian theo hợp đồng đấu thầu 

mà Trung tâm tham gia ngay cả khi giá bán sản phẩm được Bộ Y Tế cho phép tăng. 

 Phương pháp xác định giá: Trung tâm định giá sản phẩm theo phương pháp 

định giá hướng chi phí, tức là chủ yếu dựa vào việc tập hợp các chi phí cấu 

thành giá (nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung…) và một phần lợi nhuận 

mong  đợi. Tuy nhiên, trong trường hợp tham gia các gói thầu lớn, thì việc 

định giá này được thực hiện theo phương án định giá hướng thị trường, theo 

giá trị cảm nhận, nhằm vừa đảm bảo lợi nhuận của đơn vị vừa đảm bảo tính 

khả thi của việc đấu thầu. 

 Điều kiện bán hàng, thanh toán, công nợ: 

Trung tâm áp dụng các điều kiện bán hang và thanh toán linh hoạt theo từng 

đối tượng khách hang. Đối với khách hang là hệ thống trung tâm phòng khám, 

áp dụng chính sách đại lý, bán theo giá ấn định, được hưởng chiết khấu hoa 

hồng, hang bán được thanh toán trả chậm, theo lô đặt hang, đặt hang lô sau, 

thanh toán lô trước. Đối với khách hang hợp đồng, thì tùy thuộc từng khách 

hang cụ thể mà có thể bắt thanh toán ngay, hoặc sau khi kết thúc hợp đồng 

2.1.4. Chính sách phân phối  

Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống phân phối của Trung tâm  

 

Hệ thống Trung tâm 

Khám tư vấn Dinh 

dưỡng ở các tỉnh 

Trung tâm Thực phẩm Dinh dưỡng 

Các dự án về y tế và 

chăm sóc sức khỏe 

Các công ty phân 

phối dược phẩm, 

thực phẩm 

Đối tượng sử dụng (trẻ em, phụ nữ…) 

(1) (2) (3) 
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Trong tình hình năng lực hiện nay, Trung tâm chưa thể phân phối trực tiếp đến người 

tiêu dùng, nên muốn mở rộng thị trường cho các sản phẩm hiện có, phải dựa trên sự 

hợp tác với các tổ chức là chủ yếu 

1.Công ty dược phẩm:bao gồm các công ty phân phối dược phẩm, phân phối sản 

phẩm tiêu dùng. Đây là khúc thị trường cần quan tâm xúc tiến, để đẩy mạnh tốc độ 

mở rộng thị trường. Tuy nhiên, do cơ chế hoạt động của Viện Dinh dưỡng còn chưa 

linh hoạt, nên việc phát triển kênh tiêu thụ này còn gặp phải những khó khăn nhất 

định. 

2. Các Trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng: đây là một khúc thị trường có doanh 

thu không lớn, tuy nhiên cần tập trung như một hoạt động quảng bá thương hiệu tại 

các địa phương, tạo điều kiện cho người dân được tiếp xúc với sản phẩm 

3. Các dự án y tế: về lĩnh vực dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em và phụ nữ. Đây 

là một thị trường hết sức tiềm năng và có thể khai thác nhờ thế mạnh hợp tác và uy tín 

của Viện Dinh dưỡng. Lợi thế của việc khai thác thị trường này là hết sức hữu ích và 

ổn định về sản lượng. 

2.1.5. Các hình thức xúc tiến bán hàng 

 Chi tiêu xúc tiến 

o Quảng cáo: 

- Thông qua báo chí: quảng cáo giới thiệu các sản phẩm hiện có dưới 

hình thức các bài viết chuyên môn, đăng tải trên các báo ngành, tạp chí 

phụ nữ, trên các trang web về dinh dưỡng và sức khỏe. 

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm: NINFOOD, với khẩu 

hiệu: Dinh dưỡng nâng cao trí tuệ và tầm vóc người Việt. 

- Trang bị hệ thống  áp phích, tờ rơi, catalog sản phẩm cho các trung tâm 

khám tư vấn, hệ thống nhà thuốc. 

- Xây dựng các tài liệu khoa học liên quan các sản phẩm, giới thiệu hoạt 

động để lồng ghép tổ chức các hoạt động quảng bá tại các Hội thảo của 

dự án PCSDDTE, NNS.  

- Tổ chức hội nghị khách hàng 

- Kết hợp với các bộ phận Công nghệ thông tin, dinh dưỡng lâm sang, 

truyền thông dinh dưỡng, trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng, trung tâm 

kiểm nghiệm xây dựng trang web giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách 

hàng, thực hiện các dịch vụ mua hàng trực tuyến. 

o Khuyến mại, chiết khấu thương mại 

- Sử dụng các hình thức chiết khấu thương mại linh hoạt cho các đối 

tượng khách hàng khác nhau 

- Tổ chức các đợt hàng triển lãm thương mại, tham gia các hội chợ giới 

thiệu sản phẩm. 
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 Các thông điệp, slogan: NINFood – dinh dưỡng hoàn hảo cho một sự khởi đầu 

vững chắc. 

2.1.6. Công tác thu thập thông tin marketing 

 Đây là một hoạt động chưa được chú trọng thực hiện tại đơn vị. Công tác thu 

thập thông tin marketing hầu như không được thực hiện, ngoại trừ việc thu thập ý 

kiến khách hang về chất lượng sản phẩm được thực hiện một năm một lần. 

2.1.7. Một số đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp 

Hiện nay Trung tâm gặp phải sự cạnh tranh rất khốc liệt từ các doanh nghiệp chuyên 

sản xuất thực phẩm, bánh kẹo.. trong đó đối thủ cạnh tranh chính được xác định gồm:  

- Nutifood, Vinamilk, Nestle…: sản phẩm bột dinh dưỡng 

- Dược phẩm Hà tây: sản phẩm Men pepsin 

-     Dược phẩm Hải phòng: sản phẩm bột đạm cóc 

Các doanh nghiệp trên có rất nhiều thế mạnh về kênh phân phối sản phẩm, thương 

hiệu, quy mô sản xuất, kinh phí cho quảng cáo, khuyến mại hơn hẳn so với Trung 

tâm. 

2.1.8. Nhận xét về tình hình tiêu thụ và công tác marketing của doanh nghiệp 

Những điểm mạnh điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với Trung tâm Thực phẩm dinh 

dưỡng bao gồm:  

Điểm mạnh:  

- Trung tâm có một đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành, có bề dày 

kinh nghiệm về nghiên cứu các vấn đề về dinh dưỡng, thường xuyên 

cập nhật các thông tin dinh dưỡng và y tế trên phạm vi quốc tế. Các sản 

phẩm cuả Viện Dinh dương là kết quả nghiên cứu khoa học không 

những về các thành phần sử dụng mà còn đưa ra được các kết quả thử 

nghiệm lâm sàng, được quốc tế công nhận. 

- Các sản phẩm dinh dưỡng của Trung tâm gắn liền với các chương trình 

quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng, đã tạo được uy tín rất cao trong 

xã hội về sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng. Người dân rất tin 

tưởng vào các sản phẩm của Trung tâm. Trong tình hình an toàn thực 

phẩm đang là một vấn đề nóng bỏng, người dân mất lòng tin vào các 

sản phẩm thực phẩm thì uy tín của Viện Dinh dưỡng là môt chiếc chìa 

khoá vàng để Trung tâm mở cánh cửa tiếp cận với xã hội.  

- Trung tâm đã có một thời gian dài làm việc với các dự án về dinh dưỡng 

của quốc tế, và đã thiết lập được các mối quan hệ rất tốt với các đối tác 

nước ngoài thông qua chất lượng sản phẩm. Do đó, Trung tâm có rất 

nhiều lợi thế trong việc  mở rộng thị trường quốc tế, thông qua các dự 

án về dinh dưỡng của các tổ chức quốc tế.   

Điểm yếu  

 

- Trung tâm chưa có bộ phận marketing và bán hàng chuyên nghiệp. Các 

hình thức quảng cáo, xúc tiến mang tính chất tự phát, chưa bài bản, 

chuyên nghiệp. 
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- Cơ sở, trang thiết bị sản xuất của Trung tâm còn nhiều hạn chế. Hiện 

nay các mặt hàng chủ lực của Trung tâm như Men tiêu hóa Pepsin, 

Davita vẫn phải đi gia công bên ngoài. Do đơn vị chưa có đủ điều kiện, 

trang thiết bị để sản xuất khép kín. Như vậy, một thực tế đặt ra là: 

Trung tâm sẽ phụ thuộc rất nhiều vào đối tác, thiếu tính chủ động trong 

quá trình sản xuất. Mặt khác, công thức sản xuất của các sản phẩm sẽ 

thiếu tính bảo mật. Các đơn vị gia công sẽ nhanh chóng nắm bắt được 

công thức sản xuất và tự cho ra đời những sản phẩm mang thưong hiệu 

của chính họ, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của Trung tâm. Đây là 

một bài toán khó khăn, đòi hỏi phải có những biện pháp và hàng rào 

luật pháp để bảo hộ thương hiệu của sản phẩm cũng như những định 

hướng đầu tư cho đơn vị. 

- Các sản phẩm của Trung tâm chưa được đầu tư đúng mức về bao bì, 

mẫu mã nên chưa thực sự hấp dẫn người tiêu dùng.  

- Biên chế của trung tâm còn hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến năng lực sản 

xuất và phát triển sản phẩm của Trung tâm. 

Cơ hội: 

- Kinh tế Việt Nam được dự đoán tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao trong 

những năm sắp tới, trung bình từ 7% đến 8%/năm. Mức sống của người dân ngày 

càng được cải thiện kéo theo nhu cầu về chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, sự quan 

tâm của gia đình với trẻ nhỏ cũng không ngừng tăng sẽ đòi hỏi các sản phẩm dinh 

dưỡng có chất lượng cao hơn và công tác phục vụ tốt hơn.  

- Thị trường trong nước rộng lớn và khả năng mở rộng thị trường xuất 

khẩu cao.  

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn ở mức cao (trên 30 %) 

- Chất lượng vệ sinh thực phẩm và tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt 

Nam đang là một vấn đề nóng bỏng, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ 

của người dân. Do đó nhu cầu về các sản phẩm dinh dưỡng có chất 

lượng đang ngày càng tăng cao 

- Các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em được Nhà 

nước, Bộ Y tế quan tâm, đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của người dân 

đối với việc chăm sóc sức khoẻ của trẻ em. Đây là một kênh quảng cáo 

vô cùng hiệu quả cho các sản phẩm dinh dưỡng của Trung tâm. 

- Định hướng phát triển của Viện dinh dưỡng, Bộ Y tế đối với hoạt động 

của Trung tâm trong thời gian tới có nhiều thay đổi, tăng thêm tính chủ 

động cho Trung tâm để mở rộng, phát triển mảng thị trường tự do, tạo 

cơ hội cho Trung tâm mở rộng sản xuất kinh doanh.  

Thánh thức: 

- Trước tình hình bùng phát các sản phẩm dinh dưỡng trên thị trường bao gồm 

các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài, Trung tâm đang đứng trước một 

thách thức mới trong công cuộc củng cố và phát triển vị trí của mình trên thị 

trường. 
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Trong những năm gần đây, hàng loạt dạng thực phẩm chức năng ra đời đã trở 

thành một lĩnh vực phát triển được rất nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm 

và dược phẩm quan tâm và tập trung đầu tư phát triển. 

- Ngay cả những công ty sản xuất bánh kẹo, sữa hàng đầu cũng phát triển các 

dòng sản phẩm theo xu hướng nàydo tính dễ sử dụng, dễ quản lý và đơn giản 

hơn rất nhiều trong việc cấp phép và gia hạn lưu hành sản phẩm. 

- Các sản phẩm dinh dưỡng của Trung tâm vẫn đang chịu sự quản lý chặt chẽ 

của Bộ Y tế về chất lượng và giá cả, ảnh hưởng đến tính tự chủ trong sản xuất kinh 

doanh của Trung tâm, giảm tính cạnh tranh của các sản phẩm.  

            

2.2. Phân tích công tác lao động, tiền lương 

2.2.1. Cơ cấu lao động của Trung tâm 

 Do đặc tính là một đơn vị sản xuất của Viện nghiên cứu nên  số lượng lao động 

và việc làm của Trung tâm bị hạn chế, không được tuyển dụng chính thức mà sử dụng 

nhân công lao động trực tiếp theo tính chất thời vụ, đội ngũ bán hang sử dụng theo 

hình thức cộng tác viên. Đặc biệt trong giai đoạn cuối năm 2008 đầu năm 2009, 

Trung tâm có sự biến động rất lớn về nhân lực. Do yêu cầu của năng suất công việc 

và nhu cầu phát triển, trong năm 2009 Trung tâm đã tuyển thêm 5 nhân lực, hỗ trợ 

phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như bộ phận bán hang. 

Bảng 2.5  Số lượng lao động của Trung tâm  từ 2004 đến 2009 

Năm 

Cán bộ quản lý Lao động gián tiếp Lao độngtrực tiếp 

Tổng số Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

2004 1 8,33% 4 33,33% 7 58,33% 12 

2005 1 8,33% 4 33,33% 7 58,33% 12 

2006 1 8,33% 4 33,33% 7 58,33% 12 

2007 2 16,67% 4 33,33% 7 58,33% 12 

2008 2 16,67% 4 33,33% 7 58.33% 12 

2009 2 5,45% 6 35,29% 9 52,94% 17 

Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính 

Do quy mô hoạt động của Trung tâm vẫn còn ở quy mô nhỏ, chủ yếu đi gia 

công thuê ngoài bán thành phẩm, nên tỷ lệ lao động trực tiếp chỉ chiếm khoảng 52 – 

58% tổng số lao động. Phần lớn các hoạt động của trung tâm tập trung nghiên cứu và 

phát triển các sản phẩm đặc thù của dinh dương, nên đội ngũ kỹ sư được ưu tiên tuyển 

dụng trong những năm qua. 

Bảng 2.6  Cơ cấu người lao động theo trình độ học vấn 

Năm 
Thạc 

sỹ 

Đại học Cao 

đằng/Trung 

cấp 

Cấp 3 
Tổng 

số 
Dược 

sỹ 
Kỹ sư 

Bác 

sỹ 

Cử 

nhân 
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2007 
Slg 3 0 4 0 1 2 2 12 

% 25,00% 0,00% 33,33% 0,00% 8,33% 16,67% 16,67% 100% 

2008 
Slg 3 0 4 0 1 2 2 12 

% 25,00% 0,00% 33,33% 0,00% 8,33% 16,67% 16,67% 100% 

2009 
Slg 3 1 5 0 1 5 2 17 

% 17,65% 5,88% 29,41% 0,00% 5,88% 29,41% 11,76% 100% 

Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính 

Do đặc thù là một đơn vị thuộc Viện nghiên cứu, nên Trung tâm  chỉ tuyển 

những ứng viên có trình độ học thức từ cấp 3 trở lên để làm công nhân sản xuất. Đối 

với những nhân viên nghiên cứu và quản lý sản xuất, công nghệ, tuân theo quy định 

tuyển dụng chung của Viện Dinh dưỡng. Các nhân viên này phải có trình độ dược sĩ, 

bác sĩ, kỹ sư công nghệ thực phẩm hoặc các chuyên ngành khoa học tự nhiên liên 

quan. Nhận thấy số CB-CNV có trình độ  đại học và trên đại học chiếm đến khoảng 

60 - 70% nhân lực của Trung tâm, trong những năm gần đây đặc biệt là đội ngũ cán 

bộ quản lý đều có bằng thạc sĩ hoặc là những người được đào tạo ở nước ngoài. Như 

vậy, về cơ cấu nhân sự đã có sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, đưa yếu tố con 

người lên hàng đầu trong các vấn đề ưu tiên giải quyết.  

Bảng 2.7  Cơ cấu lao động theo độ tuổi 

Tuổi 18 - 20 21 -30 31 - 40 41 - 50 >50 

Tổng 
Năm 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

2007 1 8,33 3 25,00 4 33,33 0 0,00 4 33,33 12 

2008 1 8,33 3 25,00 4 33,33 0 0,00 4 33,33 12 

2009 0 0,00 12 70,59 3 17,65 0 0,00 2 11,76 17 

Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính 

 Sự gia tăng số lượng nhân sự tập trung ở độ tuổi từ 21 đến dưới 40, do định 

hướng ưu tiên trong việc tuyển dụng là tuyển nguồn nhân lực có trình độ đại học là 

chủ yếu. Ngay từ khi chuyển đổi từ Xưởng thực nghiệm thành Trung tâm, Viện đã 

hoạch định kế hoạch trẻ hóa đội ngũ cán bộ kế thừa. Với kế hoạch này, phòng Tổ 

chức hành chính đã  tiến hành tìm kiếm, phát hiện những ứng viên trẻ, có năng lực, có 

trình độ được đào tạo bài bản tiến hành tuyển dụng và đào tạo họ bằng các khóa học 

trong nước hoặc đưa đi đào tạo ở nước ngoài quay về phục vụ công ty và có thể trở 

thành những lãnh đạo trong tương lai. Trường hợp không thể bổ nhiệm làm lãnh đạo 

thì những cá nhân đó cũng sẽ là những nhân viên năng động, có kiến thức vững chắc, 

đóng góp tốt nhất cho hoạt động chung của Viện và Trung tâm. 

2.2.2. Định mức lao động 
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 Mức lao động: là lượng lao động hao phí hợp lý nhất được quy định để chế tạo 

một sản phẩm hay hoàn thành một công việc nhất định trong các điều kiện về tổ chức,  

kỹ thuật, tâm sinh lý và điều kiện kinh tế – xã hội xác định.  

 Định mức lao động: là một quá trình đi xác định lượng lao động hao phí hợp 

lý đó. Đối với Trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng, các sản phẩm được sản xuất ra đều 

dựa trên kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình phát triển, quy mô sản xuất nhỏ, 

bán tự động, nên việc định mức lao động sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực 

tế. 

Việc xác định mức lao động gồm các bước sau: 

* Đối với sản phẩm bột dinh dưỡng, bột đạm cóc: Việc sản xuất được thực 

hiện gần như 100% bằng máy nên việc xác định định mức lao động phụ thuộc phần 

lớn vào chu kỳ của máy và khả năng thao tác của nhân viên vận hành. Việc xác đinh 

định mức chính là xác định thời gian chuẩn cho một sản phẩm và nó được thực hiện 

như sau: 

- Tham khảo các số liệu, thong số kỹ thuật của quy trình công nghệ được 

chuyển giao. 

- Quan sát số lương nhân viên cần cho mỗi công đoạn (nhân viên và máy làm 

việc bình thường) 

- Nghiên cứu việc sử dụng thời gian của người lao động khi làm ra sản phẩm 

đó bằng phương pháp bấm giờ. 

- Theo dõi một số nhân viên khác để lập ra mức Min, Max tính trung bình và 

sau đó lập ra quy trình thao tác chuẩn đào tạo mọi nhân viên và yêu cầu tất cả mọi 

nhân viên phải tuân theo khi thao tác. 

- Tại công đoạn đóng gói thì việc xác định định mức lao động theo máy giống 

như sản xuất dược phẩm. 

* Đối với sản phẩm thủy phân pepsin: thao tác được thực hiện phần lớn bằng 

thủ công do vậy việc xác định định mức lao động khó thực hiện hơn rất nhiều, vì phụ 

thuộc vào trình độ tiếp thu và độ khéo léo của công nhân.chính là xác định thời gian 

chuẩn cho việc lắp ráp một sản phẩm và nó được thực hiện như sau: 

- Tham khảo các quy trình thao tác chuẩn và thời gian thao tác chuẩn của 

chuyên gia hướng dẫn. 

- Tiến hành thao tác và theo dõi thời gian hoàn thành bằng phương pháp bấm 

giờ. 

- Sửa chữa lại quy trình cho phù hợp và theo dõi lại thời gian hoàn thành. 

- Đào tạo cho công nhân và tiến hành theo dõi thời gian chuẩn cho từng công 

đoạn. Thời gian chuẩn được tính cho 2 đối tượng: công nhân có thâm niên tại  dưới 1 

năm và công nhân có thâm niên  hơn 1 năm tại đơn vị.  
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- Tại công đoạn đóng gói thì việc xác định định mức lao động theo máy giống 

như sản xuất dược phẩm. 

2.2.3. Tình hình sử dụng thời gian lao động 

Thời gian làm việc: Mỗi tuần làm việc 5 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ.  

Đối với khối văn phòng: sáng từ 8:00 – 12:00, nghỉ trưa: 12:00 – 13:00, chiều 

từ 13:00 – 17:00.  

Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: 8:00 – 16h30. 

Thời giờ được tính vào giờ làm việc: 

- Công nhân làm việc 8 giờ liên tục thì được nghỉ giữa ca ít nhất một giờ. 

- Thời giờ nghỉ giải lao: theo tính chất công việc  

- Thời giờ nghỉ cần thiết trong quá trình lao động được tính trong định mức lao 

động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người. 

Thời giờ làm thêm: không quá 4 giờ trong 1 ngày, 200 giờ trong 1 năm, 

trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ một năm. 

Nghỉ phép hàng năm: 12 ngày phép/năm đối với nhân viên, 14 ngày 

phép/năm đối với trưởng/phó phòng, và sau mỗi 5 năm cống hiến được nghỉ thêm 01 

ngày phép/năm . 

Nghỉ lễ, Tết: được nghỉ 09 ngày theo qui định của Bộ luật lao động: Tết dương 

lịch: 01 ngày, Tết nguyên đán: 04 ngày, Ngày chiến thắng: 1 ngày, ngày Quốc tế lao 

động: 01 ngày, ngày Quốc khánh: 01 ngày và ngày giỗ tổ Hùng Vương: 01 ngày. 

2.2.4. Năng suất lao động 

Bảng 2.8  Năng suất lao động và thu nhập năm  2007, 2008 và 2009 

ĐVT: 1000 đồng 

Năm 

Số nhân 

viên 

(người) 

Doanh 

thu 

Năng suất 

(/người) 

Quỹ 

lương 

Thu nhập bình 

quân (/người) 

2007 12 4.045.189 337.099,08 289.969 2.013,68 

2008 12 6.481.887 540.157,25 414.242 2.876,68 

2009 17 7.982.921 469.583,59 729.000 3.573,53 

2008/2007 0 2.436.698 203.058 124.273 863,00 

% 0% 37% 60% 43% 43% 

2009/2008 5 1.501.034 -70.574 314.758 697 

% 42% 31% -13% 76% 24% 

Nguồn: Phòng kế toán. 

Năng suất lao động trong năm 2008 tăng 60% do Trung tâm cho ra đời các sản 

phẩm mới, thay thế các sản phẩm cùng loại, cải thiện mẫu mã bao bì sản phẩm, bên 

cạnh đó đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Năm 2009,do có tình hình 
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biến động lớn về nhân sự, một số về hưu và chuyển công tác, Trung tâm tiến hành 

tuyển dụng thêm và đào tạo nhân viên, nâng cao tay nghề, trình độ công nhân, nhân 

viên quản lý. Bên cạnh đó, Trung tâm chưa mở rộng mạng lưới phân phối, nên năng 

suất lao động bình quân đã bị giảm đi so với năm 2008, tuy nhiên về tổng doanh thu 

thì năm 2009 vẫn cao hơn so với năm 2008 khoảng 1,5 tỷ đồng. Năng suất lao động 

bình quân giảm, tiền lương bình quân tăng là một thực tế của năm 2009, điều này 

được giải thích là do mức lương cơ bản của Nhà nước tăng, hệ thống tiền lương của 

đơn vị phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố này, trong khi đó mức tăng doanh thu không đủ 

nhanh, để bù đắp chi phí lương tăng thêm này. 

Trung tâm luôn gắn liền trách nhiệm với quyền lợi của người lao động, năng 

suất lao động tăng, hiệu quả kinh doanh cao thì thu nhập của người lao động cũng 

tăng theo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 tăng 43%, đạt 2.876 triệu 

đồng/người và năm 2009 tăng 24%, đạt 3.573 triệu đồng/người 

2.2.5. Công tác tuyển dụng và đào tạo lao động 

 Công tác tuyển dụng: 

Khi có nhu cầu lao động, việc tuyển dụng được thông báo rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm, các trang web 

về tuyển dụng và được thông báo trong nội bộ trong Viện. Việc tuyển dụng do Phòng 

Tổ chức hành chính của Viện đảm nhận. Khi nhận được một số lượng hồ sơ úng 

tuyển, Phòng Tổ chức tổ chức thi kiểm tra tay nghề, Tiếng Anh, …. Nếu đạt yêu cầu 

sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp, các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được ký hợp đồng thử 

việc. Thời gian thử việc vẫn được hưởng 85% lương theo hợp đồng chính thức, khi 

đạt yêu cầu thì được ký kết hợp đồng lao động chính thức, đồng thời được hưởng các 

chế độ về BHXH, BHYT. Trong thời gian thử việc, nếu trùng vào dịp lễ, tết, các nhân 

viên này cũng trích thưởng theo quy chế chung của Viện đối với nhân viên tập việc. 

Trung tâm cũng ưu tiên tuyển dụng con em một số Cán bộ- Công nhân viên công tác 

lâu năm đã tốt nghiệp PTTH nhưng không thi đậu vào Đại học hoặc Cao đẳng và có 

nhu cầu vào làm việc trong Trung tâm. 

Qui định chung về tuyển dụng: 

- Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên 

- Trình độ học vấn tối thiểu cấp 3 

- Ưu tiên những người có nơi ở gần các địa điểm sản xuất của đơn vị. 

Thời gian thử việc: 

- 60 ngày đối với công việc có chức danh, nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật 

bậc đại học và trên đại học hoặc chức vụ quan trọng, mức lương thử việc theo hệ số 

ngạch bậc và quy định của Nhà nước đối với cán bộ viên chức. 
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- 30 ngày đối với công việc không có chức danh, nghề cần trình độ trung cấp, 

công nhân kỹ thuật, mức lương thử việc ít nhất bằng 85% lương cơ bản theo quy định 

của Bộ Lao động thương binh và xã hội. 

Tất cả nhân viên sau thời gian thử việc đạt yêu cầu của công ty đều được ký hợp 

đồng lao động chính thức và được hưởng quyền lợi theo qui định của nhà nước.  

 Công tác đào tạo: 

Đặc thù của Công ty là sản xuất các sản phẩm dịch truyền tĩnh mạch và dụng cụ y tế 

sử dụng công nghệ đặc thù nên công ty chú trọng đào tạo cho công nhân viên theo 

mục đích của công việc và vị trí mà nhân viên sẽ đảm nhận, công ty có các hình thức 

đào tạo như sau: 

1, Đào tạo nội bộ: Các nhân viên được tập trung lại để học về các hướng dẫn 

công việc mới, đào tạo về bộ tiêu chuẩn HACCP – CODE 2003 (gồm cả đào tạo mới 

và đào tạo định kỳ hằng năm), đào tạo về PCCC (đào tạo mới và định kỳ), cử cán bộ trẻ 

trình độ đại học  tham dự lớp đào tạo chứng chỉ dinh dưỡng cơ bản do Viện tổ chức 

hang năm. 

Đào tạo tại chỗ là hình thức đào tạo theo kiểu vừa làm vừa học, người có trình 

độ, thâm niên và kinh nghiệm cao giúp người mới vào nghề hoặc người có trình độ 

thấp theo phương thức một kèm một, diễn ra ngay tại nơi làm việc. 

2, Đào tạo bên ngoài: Công ty luôn tạo điều kiện cho CB-CNV học tập nâng 

cao kiến thức, trình độ để đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng cao:  

 - Cử CB-CNV có ít nhất 3 năm công tác trở lên tham gia các khóa đào tạo sau 

đại học về các chuyên ngành; Dinh dưỡng cộng đồng, công nghệ thực phẩm, kinh phí 

do Viện tài trợ toàn bộ hoặc một phần. 

2.2.6. Tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương 

 Tổng quỹ lương là toàn bộ các khoản tiền lương mà đơn vị  phải trả cho người 

lao động làm việc, phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị trong từng 

chu kỳ sản xuất kinh doanh. 

Trung tâm xác định tổng quỹ lương chung theo kế hoạch gồm các thành phần 

sau theo công thức: 

VC = VKH + VPC  + VTG 

Trong đó:  

- VC: Tổng quỹ lương chung theo kế hoạch. 

 - VKH: Tổng quỹ lương theo kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương. 

Quỹ lương theo kế hoạch được tính như sau: 

 VKH = ∑ Si  x Li x 12 tháng 

Với:  Si : số lao động nhóm i. 
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Li : mức lương tháng của nhóm thứ i được quy định trong hợp đồng lao động 

mà công ty đã ký với người lao động. 

- VPC: Quỹ các khoản phụ cấp lương và các khoản chế độ khác (nếu có) mà 

chưa tính đến trong đơn giá tiền lương (phụ cấp đi lại, phụ cấp cho những người đạt 

vượt năng suất định mức, phụ cấp độc hại, phụ cấp làm đêm, phụ cấp điện thoại…..). 

- VTG: Quỹ tiền lương làm thêm giờ được tính theo số giờ thực tế làm thêm 

nhưng không vượt quá quy định của Luật lao động. 

 Đơn giá tiền lương: Doanh nghiệp áp dụng cách tính đơn giá tiền lương cho 

một đơn vị sản phẩm sản xuất ra do vậy đơn giá tiền lương tại BBraun là số tiền 

lương được phép chi cho một đơn vị sản phẩm được sản xuất ra. Đơn giá tiền lương 

được xác định như sau: 

Đg = Lg x Tsp 

Trong đó: - Đg: là đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm. 

  - Lg: tiền lương giờ đựoc xác định như sau: Lg = L/(22x8) 

  - Tsp: Mức lao động của một đơn vị sản phẩm 

2.2.7. Tình hình trả lương cho các bộ phận và cá nhân 

Hiện nay Trung tâm đang áp dụng 01 hình thức trả lương  đối với nhân viên. 

Đó là hình thức trả lương theo hệ số ngạch bậc theo quy định của Nhà nước đối với 

công nhân viên chức và cộng thêm mức thu nhập tăng thêm khoán theo doanh thu 

hang tháng. Định mức thu nhập tăng thêm được quy định theo các vị trí công tác và 

được phê duyệt trong quy chế chi tiêu nội bộ của Viện. Lương và thu nhập tăng thêm 

của cán bộ công nhân viên trong Trung tâm được chi trả qua hệ thống tài chính của 

Viện. Đối với các cán bộ là viên chức (được tuyển chính thức vào biên chế) sẽ được 

thêm khoản phụ cấp như các cán bộ khác của Viện. Nhân viên hợp đồng được hưởng 

các khoản phụ cấp theo quy chế của nhân viên hợp đồng của Viện. 

 Cách tính lương được thực hiện như sau: 

BHXGltN
L

L iitt
hd

thg  
26

 

Trong đó:  - Lhd: là lương tháng mà công ty ký với người lao động trong 

hợp đồng. 

        - Ntt: Số ngày làm việc thực tế trong tháng. 

  - BH: các loại bảo hiểm Xã hội, BHYT… 

  -  Glti: Số giờ làm thêm loại i  

  - Xi: Hệ số tính tiền lương làm thêm giờ 

Loại 1: ngoài giờ hành chính , X1 = 1.5. 
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Loại 2: ngày Thứ 7, Chủ nhật, X3 = 2. 

Loại 3: ngày lễ, tết được nghỉ theo luật Lao động, X4 = 3. 

Tiền lương của tất cả nhân viên được trả qua hệ thống tài khoản tại ngân hàng, 

mỗi nhân viên đều được Trung tâm mở cho một tài khoản tại ngân hàng và tiền lương 

sẽ đựoc chuyển vào tài khoản vào ngày 14 hoặc 15 hàng tháng. 

2.2.8. Nhận xét về công tác lao động và tiền lương của Trung tâm 

Chất lượng lao động: Đối với khối sản xuất trực tiếp Trung tâm luôn tuyển 

dụng những nhân viên phù hợp với yêu cầu của công việc do vậy tránh được những 

lãng phí. 

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật và nghiên cứu là các cán bộ trẻ, được đào tạo chính 

quy, gắn bó với đơn vị. Đây là một đặc điểm nổi bật trong công tác lao động của 

Trung tâm nói riêng và Viện nói chung. Tổ chức không chịu nhiều tổn thất về chi phí 

đào tạo do tình trạng “nhảy việc” của nhân viên trẻ như các doanh nghiệp khác 

 Đội ngũ quản lý có trình độ chuyên môn cao, nhưng trình độ quản lý còn 

nhiều hạn chế, thiếu kinh nghiệm về quản lý kinh doanh, marketing và phân tích tài 

chính, nên việc quản lý điều hành chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân, không được 

đào tạo bài bản.  

Công tác tiền lương: Công tác tiền lương của công ty nói chung vẫn dựa trên 

các quy định của Nhà nước trong công tác tiền lương đối với cán bộ công nhân viên 

chức. Trước năm 2008, công tác phụ cấp chỉ tập trung cho cán bộ sản xuất trực tiếp, 

còn đội ngũ kỹ sư, gián tiếp chỉ được hưởng lương theo ngạch bậc, dẫn đến tình trạng 

bất hợp lý trong thu nhập của nhân viên, không khuyến khích được sự sang tạo, cải 

tiến công nghệ của đội ngũ kỹ sư. Từ năm 2008, sau khi có quy định về khoán thu 

nhập tăng thêm theo vị trí công việc theo doanh thu và sản lượng sản xuất, tình trạng 

cân đối thu nhập theo chất lượng lao động được cải thiện rõ rệt, Tiền lương có gắn 

với chất lượng làm việc và nội dung công việc. Việc trả lương cho cộng tác viên bán 

hàng gắn với kết quả hoạt động kinh doanh là giải pháp tốt để nâng cao hiệu quả kinh 

doanh. Tuy nhiên việc tăng lương cho những nhân viên mới ra trường còn có chỗ 

chưa hợp lý (thời điểm tăng lương, tỷ lệ tăng…). 

2.3. Phân tích công tác quản lý vật tư, tài sản cố định 

2.3.1. Các loại nguyên vật liệu dùng trong Trung tâm 

Các nguyên liệu chính sử dụng trong Trung tâm: 

1, Các loại nông sản: gạo, đậu tương, đậu xanh, vừng… 

2, Cóc khô 

3, Màng men dạ dày lợn 

4, Đạm đậu tương 

5, Các loại đường 
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6, Các loại premix 

7, Sữa bột 

8, Các loại vật liệu bao gói ngoài như: màng thiếc, hộp, thùng carton, nilon….. 

2.3.2. Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu 

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu là lượng nguyên vật liệu cần thiết tối đa để 

sản xuất một đơn vị sản phẩm. Với mỗi sản phẩm đều có một mức sử dụng nguyên 

vật liệu riêng. Tùy theo từng loại sản phẩm mà mức sử dụng nguyên vật liệu khác 

nhau, mức này được căn cứ vào yêu cầu của sản phẩm cụ thể 

Một đặc điểm nổ bật của các sản phẩm tại Trung tâm là các sản phẩm của các 

đề tài nghiên cứu khoa học, nên các thong số kỹ thuật, bao gồm cả các định mức tiêu 

hao sản phẩm đều được nghiên cứu tại công đoạn này. Sau đó, khi triển khai sản xuất 

thực tế, sẽ được hiệu chỉnh, hoàn thiện lại và áp dụng vào công tác tính toán giá thành 

hang năm. 

Công tác xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu được tiến hành theo các 

bước: 

- Tham khảo các số liệu, công thức sản phẩm được nghiên cứu hoặc chuyển giao. 

- Theo dõi, tổng hợp số liệu hao hụt nguyên vật liệu tại mỗi công đoạn (nhân viên và 

máy làm việc bình thường) sau đó đưa ra định mức tiêu hao 

- Hàng năm hiệu chỉnh lại định mức tiêu hao này tùy thuộc vào sự biến đổi về công 

nghệ hoặc công thức hoặc thiết bị. 

- Các vật liệu tiêu hao khác như keo gắn, các vật liệu đóng gói bán thành phẩm được 

tính cho 1,000 sản phẩm. 

2.3.3. Tình hình sử dụng, dự trữ, bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu 

Sau khi lập kế hoạch sản xuất sản phẩm, Trung tâm tiến hành hạch toán 

nguyên vật liệu mỗi loại theo kế hoạch sản xuất từng kì, từng bộ phận để cung ứng 

vật tư và có kế hoạch dự trữ và cấp phát. Nhằm đảm bảo việc cấp phát nguyên vật 

liệu kịp thời, nhịp nhàng theo yêu cầu của quá trình sản xuất. Hệ thống kho nguyên 

liệu luôn có người trực để cấp phát nguyên vật liệu ngay khi bộ phận sản xuất yêu cầu 

do khu vực sản xuất có hạn chế về diện tích sử dụng nên không có kho trung gian tại 

bộ phận sản xuất. Các nguyên liệu được cấp theo yêu cầu nguyên liệu cho một lô sản 

xuất nên không có nguyên liệu thừa sau khi cấp phát.  

Nếu nguyên vật liệu cấp phát không kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản 

xuất chung của Trung tâm. Vì vậy để quá trình sản xuất liên tục và hiệu quả thì Trung 

tâm cần phải có những chính sách dự trữ nguyên vật liệu một cách tối ưu. Nếu quá 

trình dự trữ nguyên vật liệu quá nhiều gây ra tình trạng ứ đọng vốn, tăng tổng chi phí 

bảo quản, lưu kho. Vì vậy bộ phận vật tư luôn theo dõi và kiểm tra quá trình nhập và 

xuất nguyên vật liệu cho  theo từng đơn hàng.  
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Hiện tại do quy mô sản xuất của Trung tâm chưa lớn, nên quy trình quản lý 

nguyên vật liệu được sử dụng chung với phần mềm quản lý kế toán SAS.  Từ các bản đặt 

hàng thực tế, bộ phận bán hang và kế toán cân đối lượng hang tồn trong kho, rồi lập lệnh 

sản xuất. Bộ phận sản xuất  lập kế hoạch về sản xuất, và căn cứ vào định mức nguyên 

liệu cho từng loại sản phẩm quản lý sản xuất sẽ tính ra lượng nguyên vật liệu cần thiết 

cho sản xuất sau đó cân đối với lượng tồn kho hiện tại để đưa ra các yêu cầu nguyên liệu 

cho bộ phận tiếp liệu đặt hang với các nhà cung ứng. 

Tuy  nhiên, do tính đặc thù của các sản phẩm, nên có một số nguyên vật liệu 

(premix: vitamin và chất khoáng, cóc khô, màng dạ dày…) thường phải đặt hang trước 

10 – 12 tuần. Các loại nguyên liệu khác phải đặt hang trước 2 – 4 tuần. Chính vì lý do 

này mà đôi khi Trung tâm gặp tình trạng thụ động trong sản xuất. 

2.3.4. Cơ cấu và tình hình hao mòn của tài sản cố định 

TSCĐ hữu hình: 

- Chắn chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. 

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy 

- Có thời gian sử dụng trên 01 năm và có giá trị từ 10,000,000 đ (mười triệu đồng) 

trở lên. 

TSCĐ trong Trung tâm  phần lớn là các loại sau: 

-  Nhà xưởng, vật kiến trúc… 

- Máy móc thiết bị: các máy móc dùng trong sản xuất 

- Phương tiện thiết bị, các công cụ quản lý, văn phòng 

 Phương pháp kế toán TSCĐ: 

- Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐ, thời gian sử dụng hữu tích và tỷ lệ khấu 

hao TSCĐ: theo chuẩn mực kế toán và quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của 

Bộ tài chính. 

- Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.  

- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến 

việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào 

giá trị TSCĐ. Riêng những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Báo cáo kết quả hoạt 

đông kinh doanh. 

- Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao luỹ kế được xóa 

sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Cơ cấu: TSCĐ hữu hình gồm nguyên giá và giá trị hao mòn (khấu hao 

TSCĐ). 

Bảng 2.9 Cơ cấu tài sản cố định các năm 2007, 2008, 2009 



 

Báo cáo Thực tập tốt nghiệp – Đỗ Thị Bảo Hoa 

 
32 

Chỉ tiêu 2009 2008 2007 

Tăng giảm 

 2008/2007 

Tăng giảm 

2007/2006 

TSCĐ   297.626 369.466 -297.626 -100,00% -71.840 -19,44% 

TSCĐ 

hữu 

hình   297.626 369.466 -297.626 -100,00% -71.840 -19,44% 

Nguyên 

giá   667.093 667.093 -667.093 -100,00% 0 0,00% 

Giá trị 

hao 

mòn lũy 

kế   -369.466 -297.626 369.466 -100,00% -71.840 24,14% 

TSCĐ 

vô hình 0 0 0 0   0   

Nguyên 

giá 0 0 0 0   0   

Giá trị 

hao 

mòn lũy 

kế 0 0 0 0   0   

CPXD 

cơ bản 

dở dang 0 0 0 0   0   

Nguồn: Phòng Kế toán 

Phương pháp tính khấu hao: 

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần 

nguyên giá tài sản qua suốt thời gian hữu dụng ước tính.  Các tỷ lệ trích khấu hao 

hàng năm như sau: 

Nhà xưởng và máy móc thiết bị   12.5% - 16.67% 

Máy tính    20.00% - 33.33% 

Thiết bị văn phòng      12.50 - 20.00% 

Phần mềm         33.33% 

Thanh lý TSCĐ: Lãi và lỗ do thanh lý nhượng bán tài sản cố định được xác 

định bằng số chênh lệch giữa số tiền thu thuần do thanh lý với giá trị còn lại của tài 

sản và được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh. 

2.3.5. Tình hình sử dụng tài sản cố định.  

Thời gian sử dụng TSCĐ theo qui định: 



 

Báo cáo Thực tập tốt nghiệp – Đỗ Thị Bảo Hoa 

 
33 

- Nhà cửa, vật kiến trúc: 5 – 50 năm 

- Máy móc thiết bị: 5 – 15 năm 

- Thiết bị, dụng cụ quản lý: 3 – 10 năm 

Thời gian sử dụng thực tế:  

Nhà xưởng và máy móc thiết bị  5 – 10 năm 

Máy tính       3 – 5 năm 

Thiết bị văn phòng      3 – 5 năm 

Phần mềm             3 năm 

Thực tế, hiện nay Trung tâm có một số TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn 

khả năng sử dụng (máy móc sản xuất thủy phân pepsin). Số TSCĐ này  sẽ thanh lý và 

tiếp tục đầu tư mua TSCĐ để phục vụ sản xuất. 

2.3.6. Nhận xét về công tác quản lý vật tư và tài sản cố định 

- Nguyên vật liệu: Trung tâm định kỳ tiến hành kiểm kê hàng tháng vào thời 

điểm cuối năm để xác định tỷ lệ hao hụt, đánh giá phẩm chất, đề xuất dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho (nếu có), luôn đảm bảo nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất, 

kinh doanh của đơn vị. 

- Tài sản cố định: làm nhãn mác gắn trực tiếp các máy móc thiết bị, lập hồ sơ tài 

sản cố định, bàn giao có các bộ phận sử dụng (có phiếu giao nhận TSCĐ). Nhờ đó, các 

đơn vị có thể tự quản lý được TSCĐ tại đơn vị mình, thuận tiện trong việc kiểm kê và 

đánh giá TSCĐ hàng năm. 
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2.4. Phân tích chi phí và giá thành 

2.4.1. Các loại chi phí của Trung tâm  

Chi phí của doanh nghiệp bao gồm các loại sau: 

1. Các chi phí cấu thành giá vốn hàng bán bao gồm: 

Bảng 2.10 Kết cấu của giá vốn hàng bán 

                                                                   Đơn vị tính: 1000 đồng 

Năm 2009 2008 2007 

Chi phí nguyên vật liệu 5.072.988 4.503.684 2.097.412 

Chi phí nhân công 759.782 607.826 379.891 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 76.834 71.840 71.840 

Các chi phí khác 3.646 4.375 2.552 

Tổng 5.913.250 5.187.725 2.551.695 

Nguồn: Phòng Kế toán 

2. Các chi phí quản lý doanh nghiệp 

Bảng 2.11 Chi phí quản lý doanh nghiệp 

     Đơn vị tính: 1000 đồng 

Năm 2009 2008 2007 

Khấu hao tài sản cố định hữu hình 76.834 71.840 71.840 

Khấu hao tài sản thuê tài chính - - - 

Khấu hao tài sản cố định vô hình - - - 

Chi phí nhân viên 313.207 313.207 313.207 

Dự phòng nợ khó đòi - - - 

Chi phí cung cấp dịch vụ bên ngoài 91.712 138.633 95.171 

Tổng 481.753 523.680 480.218 

Nguồn: Phòng Kế toán. 

3. Chi phí bán hàng 

Bảng 2.12 Chi phí bán hàng 

Đơn vị tính: 1000 đồng 

 Năm 2009 2008 2007 

Chi phí bán hàng 151.206 132.005 80.025 

Tổng 151.206 132.005 80.025 

Nguồn: Phòng Kế toán 
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4, Các chi phí tài chính khác 

Bảng 2.13 Các chi phí tài chính khác 

Đơn vị tính: 1000 đồng 

 Năm 2009 2008 2007 

Chi phí lãi - - - 

Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - 

Lỗ do đánh giá lại các khoản có gốc ngoại tệ cuối năm - - - 

Tổng - - - 

Nguồn: Phòng Kế toán 

Bảng 2.14 Tổng hợp chi phí các năm 2007, 2008 và 2009 

                                                                                               Đơn vị tính: 1000 đồng 

 

Năm 

Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007 

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 

Giá vốn hàng bán 5.913.250 90,33% 5.187.725 88,78% 2.551.695 82,00% 

Chi phí tài chính 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Chi phí bán hàng 151.206 2,31% 132.005 2,26% 80.025 2,57% 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 481.753 7,36% 523.680 8,96% 480.218 15,43% 

Tổng 6.546.209 100,00% 5.843.410 100,00% 3.111.938 100,00% 

Nguồn: Phòng Kế toán 

Dựa vào bảng 2.16, ta thấy các khoản chi phí cấu thành giá vốn hàng bán 

chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 82 - 88%) phần lớn chúng là các chi phí biến đổi, chi phí 

bán hàng khoảng 3%, chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng 10% - 15% phần lớn 

chúng là các chi phí cố định.  

Chi phí cấu thành giá vốn hàng bán của Trung tâm lớn hơn nhiều so với phần 

chi phí còn lại do đặc điểm công nghệ sản xuất một lượng nguyên vật liệu và nhiên 

liệu hoạt động máy móc rất lớn, chi phí nhân công lớn. Điều này đưa đến tốc độ phát 

triển của công ty cao nhưng nếu gặp rủi ro như lượng tiêu thụ giảm sút hoặc không 

sản xuất đủ nhu cầu thị trường hoặc do giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao… thì sự 

thiệt hại sẽ cao hơn so với những công ty có tỷ trọng chi phí cố định lớn. 

Trong năm 2007 và 2008  do giá nguyên vật liệu tăng cao nên chi phí nguyên, 

nhiên vật liệu tăng cao nên giá thành sản phẩm tăng cao. Tuy nhiên sản phẩm chịu sự 

quản lý rất chặt chẽ về giá bán của bộ Y tế do vậy lợi nhuận năm sau tăng không 

nhiều so với doanh thu do giá bán sản phẩm không thay đổi (tính đến hết 06/2008), từ 

tháng 07/2008 doanh nghiệp được phép tăng giá bán nhưng không quá 15%. Điều này 

ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của đơn vị. Trung tâm đang tiến hành triệt để các 

biện pháp nhằm giảm chi phí sản xuất tối đa để đảm bảo sự tồn tại phát triển của đơn 

vị. 
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2.4.2. Hệ thống sổ kế toán của Trung tâm 

Do khối lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều và để thuận lợi cho việc ghi chép và 

phản ánh số liệu vào hệ thống tài khoản và sổ sách thì kế toán đã chọn hình thức sổ kế 

toán sử dụng là Nhật ký Chung kết hợp với Nhật ký đặc biệt 

• Nhật ký đặc biệt: gồm 3 loại sổ nhật ký 

- Nhật ký thu, chi: số thu, chi tiền mặt; sổ tiền gửi ngân hàng: theo dõi tình 

hình thu, chi phát sinh trong kỳ, quản lý lượng tiền mặt tồn quỹ. 

- Nhật ký bán hàng: theo dõi doanh thu, công nợ khách hàng và đại lý để báo cáo 

cho ban giám đốc biết được doanh thu tiêu thụ theo tuần, tháng và số luỹ kế nhằm kịp 

thời có các biện pháp điều chỉnh, có chiến lược kinh doanh cho phù hợp với tình hình 

thực tế trên thị trường. 

- Nhật ký mua hàng: theo dõi việc mua nguyên vật liệu cho sản xuất, công cụ 

dụng cụ… Số liệu nhập vào sổ này căn cứ từ các chứng từ gốc do phòng vật tư 

chuyển đến. 

• Nhật ký chung: dùng để tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong tháng 

theo thứ tự thời gian và ghi chép số liệu từ các sổ nhật ký trên trừ nhật ký thu chi. 

Cuối tháng, căn cứ vào số liệu trên sổ nhật ký chung tiến hành chuyển vào sổ cái tài 

khoản. 

Trong quá trình ghi chép vào các sổ nhật ký thì kế toán cũng tiến hành theo dõi các 

đối tượng kế toán riêng biệt trên các sổ, thẻ kế toán chi tiết như tài sản cố định, nguyên vật 

liệu… cuối tháng, tổng hợp số liệu và khóa các sổ, thẻ kế toán chi tiết này. Sau đó, căn cứ 

vào số liệu của số, thẻ chi tiết để lập Bảng cân đối số phát sinh và kiểm tra, chỉnh sửa vì đây 

là căn cứ để lập báo cáo tài chính. 

Trình tự ghi sổ: 

- Hàng ngày, phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, kế toán căn cứ vào chứng từ ngày 

đến làm gốc. Chứng từ ngày đến được dùng làm căn cứ ghi sổ vào sổ Nhật ký chung và 

sổ Nhật ký đặc biệt có liên quan: nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiến, nhật ký bán hàng, nhật 

ký mua hàng.  

- Cuối tháng, kế toán tổng hợp số liệu Nhật ký đặc biệt và căn cứ vào Nhật ký 

chung trích lọc các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái.  

- Cuối tháng, nửa năm, kế toán cộng số liệu trên Sổ cái lập bảng cân đối phát 

sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  

- Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng với số liệu ghi trên sổ cái và bảng 

tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo Cáo Tài 

Chính. 
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Hình 2.2  Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung tại Trung tâm 

 

 

Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành: 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621): các loại nông sản, hóa chất, nhiên 

liệu… được xác định theo công thức gốc cho một lô sản phẩm và theo nhu cầu sử dụng 

thực tế trong tháng ở từng bộ phận. 

Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622): tại phân xưởng sản xuất bột dinh dưỡng, tổ 

đóng gói sản phẩm gói nhỏ, tổ thủy phân pepsin. 

Chi phí sản xuất chung (TK 627): sau đó sẽ được phân bổ theo TK 622. 

Chi phí bán hàng (TK 641): chi phí bán hàng và marketing, các trung tâm khám 

tư vấn tại các tỉnh… 

Chi phí quản lý  (TK 642):  chi phí văn phòng phẩm… 

2.4.3. Công tác xây dựng giá thành kế hoạch của Trung tâm 

Trung tâm xây dựng giá thành kế hoạch của năm tới dựa trên giá thành sản 

xuất thực tế của từng mặt hàng trong năm cũ và dự trù chi phí tăng thêm do biến động 

của các yếu tố sau: 

- Giá các nguyên liệu đầu vào: nông sản, cóc khô, dạ dày…. 

- Giá các loại nhiên liệu (gas, xăng, dầu …) 

- Chỉ số CPI (liên quan đến việc điều chỉnh lương nhân viên) 

2.4.4. Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế  
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Phương pháp tập hợp chi phí: 

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên với sự trợ giúp của máy 

tính bằng phần mềm SAS để hạch toán hàng tồn kho. Tất cả hàng thành phẩm và 

nguyên, nhiên vật liệu khi nhận về hoặc nhập kho đều được nhập vào kho ảo trên SAS 

theo đúng khối lượng thực tế, lượng sử dụng thực tế cũng được nhập vào phần mềm và 

đến kỳ kế toán sẽ kiểm tra đối chiếu số lượng thực tế và số lượng trong kho ảo. 

Theo phương pháp này thì tình hình nhập, xuất, tồn vật tư hàng hóa sẽ được 

phản ánh thường xuyên liên tục, có hệ thống trên sổ kế toán và trong phần mềm. Vì vậy 

giá trị vật tư hàng hóa tồn kho có thể được xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế 

toán. 

Trình tự hạch toán: 

- Bước 1: tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm các yếu tố chi phí đầu vào 

theo nội dung kinh tế của từng chi phí. 

- Bước 2: kết chuyển hoặc tính toán phân bổ các chi phí sản xuất đã tập hợp 

được ở bước 1 cho các đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm có liên 

quan 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ tập hợp vào TK 621 

Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tập hợp chi phí và tính giá 

thành sản phẩm tập hợp vào tài khoản 622 chung và tài khoản 627 chung. 

- Bước 3: cuối kỳ kế toán sẽ tiến hành tập hợp toàn bộ chi phí này vào các tài 

khoản 154 tương ứng theo từng loại sản phẩm để xác định giá thành sản phẩm nhập 

kho trong kỳ. 

Đối với Trung tâm,  chi phí nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng lớn (87%) 

trong cơ cấu giá thành sản phẩm, vì vậy việc hạch toán đúng đắn, chính xác các chi phí 

về nguyên vật liệu có tầm quan trọng đặc biệt trong việc hạ giá thành sản phẩm 

Công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu của Trung tâm có nhiệm vụ chính là 

phản ánh kịp thời, chính xác tình hình nhập, xuất nguyên vật liệu, kiểm tra việc sử 

dụng, dự toán tiêu hao nguyên vật liệu. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Trung tâm đã tổ 

chức hạch toán trực tiêp cho đối tượng chịu chi phí. 

Chi phí nguyên liệu trực tiếp: mở TK 621 để theo dõi chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp cho các sản phẩm. Tương ứng với TK 152 kế toán cũng theo dõi chi phí 

nguyên vật liệu xuất dùng cho các sản phẩm 

Chi phí nhân công trực tiếp: 

Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền phải trả cho công nhân viên trực 

tiếp sản xuất ra sản phẩm bao gồm các khoản: tiền lương, bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, 

kinh phí công đoàn… 



 

Báo cáo Thực tập tốt nghiệp – Đỗ Thị Bảo Hoa 

 
39 

Chi phí nhân công trực tiếp được tập hợp trung vào TK 622, sau đó sẽ tiến hành 

phân bổ cho các nhóm sản phẩm. BHXH, BHYT, KPCĐ được tiến hành và nộp theo 

qui định của Nhà nước. 

Kế toán tiền lương sau khi đã tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm hợp 

lương phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp sẽ phản ánh vào tài khoản 334, 338. sau 

đó tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sẽ được tính là chi phí nhân 

công trực tiếp sản xuất cho các sản phẩm. Sau khi tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 

thì kế toán sẽ tiến hành kết chuyển số phát sinh sang TK 154 

Chi phí sản xuất chung: 

Chi phí sản xuất chung bao gồm toàn bộ chi phí có liên quan đến sản xuất: tiền 

lương của bộ phận quản lý sản xuất, bộ phận cơ điện và các chi phí liên quan khác. Chi 

phí sản xuất chung trước tiên được tập hợp vào các TK cấp 2, cuối tháng sẽ đưa vào 

TK 627 tổng hợp rồi phân bổ cho các nhóm sản phẩm liên quan. 

Tiền lương của bộ phận sản xuất chung bao gồm tiền lương của bộ phận quản 

lý, bộ phận phục vụ cho hoạt động sản xuất, tiền lương của xưởng cơ điện, bộ phận bảo 

vệ… Tiền lương của bộ phận sản xuất chung được tính là phần lương còn lại của tổng 

quỹ lương sau khi trừ chi phí tiền lương của bộ phận sản xuất trực tiếp, khối văn phòng, 

tiền lương nhân viên bán hàng.  Tiền lương của bộ phận sản xuất chung sẽ được tập 

hợp vào TK 6271. 

Chi phí vật tư, công cụ dụng cụ phát sinh trong kỳ với số lượng lớn sẽ tiến hành 

tập hợp vào TK 1421, sau đó tiến hành phân bổ cho các kỳ sau nhằm tránh tạo nên sự 

thay đổi lớn trong giá thành sản phẩm. 

Chi phí dịch vụ mua ngoài như tiền điện, nước, cước điện thoại, chi phí thuê 

ngoài.. được tập hợp vào TK 6277 

Chi phí khác bằng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất như các chi phí sửa chữa 

nhỏ tại phân xưởng… 

Phương pháp tập hợp: từ các TK 334,153,214,111… kế toán tổng hợp sẽ định 

khoản những chi phí nào thuộc về chi phí sản xuất chung và kết chuyển sang TK 627. 

Ngoài ra, kế toán còn mở thêm các tài khoản cấp 2 như sau: TK 6271: chi phí 

nhân công, TK 6272: chi phí vật liệu, TK 6274: chi phí khấu hao TSCĐ, TK 6277: chi 

phí dịch vụ mua ngoài, TK 6278: chi phí khác. 

Chi phí bán hàng TK 641: chi phí quảng cáo, xúc tiến bán hang… 

Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 642: , chi phí văn phòng phẩm... 

 Tính giá thành sản phẩm: 

Đánh giá sản phẩm dở dang: Sản phẩm dở dang là sản phẩm đang nằm trong 

dây chuyền sản xuất, sản phẩm đã chuyển vào kho nhưng chưa có kết quả kiểm tra cuối 

cùng của QC. Tỷ lệ hoàn thành của sản phẩm dở dang: 60% 
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Tại Trung tâm các sản phẩm được sản xuất theo lô mỗi lô sản phẩm được hoàn 

thành trong 1 ca sản xuất do vậy lượng sản phẩm dở dang nằm trong dây chuyền sản 

xuất tại thời điểm kiểm kê là rất nhỏ sản phẩm dở dang chủ yếu là sản phẩm đã chuyển 

vào kho chờ kết quả từ QC. 

Công thức đánh giá sản phẩm dở dang: 

Giá trị sản phẩm dở dang    =      60%   x    Đơn giá sản phẩm 

Nhập kho thành phẩm được kế toán tính giá thành theo phương pháp tổng cộng chi phí: 

tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến TK 154 đến cuối kỳ khi được tổng hợp lại rồi 

loại trừ chi phí đở dang của sản phẩm đang chờ kết quả từ Qc hoặc mang đi gia công 

trong kho. 

Công thức tính: 

Tổng giá 

thành sản 

xuất trong kỳ 

= 

Chi phí sản 

xuất dở 

dang đầu kỳ 

+ 

Chi phí sản 

xuất phát 

sinh trong 

kỳ 

- 

Chi phí sản 

xuất dở dang 

cuối kỳ 

Dựa vào số liệu tổng hợp nhập xuất thành phẩm hàng tháng: lấy được số lượng 

sản xuất trong kỳ tính ra được đơn giá của một sản phẩm: 

 

Đơn giá một đơn 

vị sản phẩm 
= 

Tổng giá thành sản xuất  trong kỳ 

Số lượng sản phẩm  nhập kho trong kỳ 

2.4.5. Phân tích sự biến động của giá thành thực tế  

Từ năm 2006 giá nguyên liệu đã tăng từ 17% đến 50% trong đó xăng dầu tăng 

rất cao, nông sản tăng 20%, sữa bột tăng 60%, glucô tăng 49%, vật liệu bao bì tăng 

30% . 

Tuy nhiên giá sản phẩm của Trung tâm được duy  trì  không tăng trong vòng 2 

năm 2008 – 2009, mặc dù chịu rất nhiều biến động về giá cả nguyên liệu. Để thực hiện 

được công tác này Trung tâm đã phải cắt giảm chi phí để duy trì sản xuất. 

Giá thành phân xưởng của sản phẩm bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 

chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung phân xưởng. Nếu cộng thêm chi 

phí quản lý doanh nghiệp vào giá thành phân xưởng thì sẽ tính ra giá thành nhà máy; 

nếu cộng thêm chi phí bán hàng, Trung tâm sẽ có giá thành toàn bộ sản phẩm. 

2.4.6. Nhận xét về công tác quản lý chi phí và giá thành của Trung tâm 

Trung tâm tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo từng lô sản xuất là phù 

hợp với đặc điểm và quy mô của Trung tâm là có qui trình sản xuất đơn giản, thời gian 

sản xuất sản phẩm ngắn, quy mô sản xuất nhỏ , hơn nữa  do  việc áp dụng phần mềm 
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trong công tác kế toán giá thành là rất phù hợp do có thể kiểm tra ngay tức thì các yếu 

tố, khoản mục của chi phí sản xuất. 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp được theo dõi 

chi tiết theo 5 nhóm sản phẩm nên rất thuận lợi cho việc tính giá thành của từng nhóm 

sản phẩm 

- Chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được 

theo dõi chi tiết theo từng yếu tố chi phí rất thuận tiện để kiểm tra, truy cập số liệu 

nhằm giám sát, khắc phục những khoản chi phí bất hợp lý. 

- Tuy nhiên còn một số điểm chưa phù hợp như:  

Chi phí sản xuất chung chỉ được tập hợp theo yếu tố chi phí mà không theo dõi 

phân xưởng, tổ sản xuất nên chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh ở từng phân 

xưởng không được phản ánh chính xác.  

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho các nhóm sản 

phẩm theo doanh thu thì đơn giản, dễ làm nhưng doanh thu thường là căn cứ phân bổ 

không đúng vì doanh thu thường các sản phẩm thay đổi theo chu kỳ và các đơn đặt 

hang lớn, trong khi đó các chi phí ngoài sản xuất thường có bản chất cố định. 

- Công tác quản lý giá thành Z tương đối tốt, mặc dù giá nguyên vật liệu đầu vào 

(nông sản, sữa bột, vật liệu bao bì…) tăng rất cao nhưng từ năm 2007 đến nay nhưng 

Trung tâm  vẫn cố gắng cắt giảm tối đa các chi phí để giữ giá thành ổn định trong thời 

gian dài. Đến tháng 7 năm 2008, do giá nguyên vật liệu vẫn tiếp tục tăng cao, ảnh 

hưởng đến chi phí sản xuất của đơn vị (tăng giá thành) nên Trung tâm buộc phải tăng 

giá bán lên 15% để đảm bảo sự hoạt động của công ty và đảm bảo quyền lợi cho người 

lao động. 
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2.5. Phân tích tình hình tài chính của Trung tâm 

2.5.1. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  

Bảng 2.15.1.  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2009, 2008, 2007 

Mã 

số Chỉ tiêu 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 2009/2008 2008/2007 

1.000 đồng 1.000 đồng 1.000 đồng Tiền % Tiền % 

1 

Doanh 

thu bán 

hàng và 

cung cấp 

dịch vụ   7.982.921 6.481.887 4.045.189 1.501.034 23,16% 2.436.698 60,24% 

2 

Các 

khoản 

giảm trừ 

doanh thu   0 0 0 0   0   

10 

Doanh 

thu thuần 

về bán 

hàng và 

cung cấp 

dịch vụ (1 -2) 7.982.921 6.481.887 4.045.189 1.501.034 23,16% 2.436.698 60,24% 

11 

Giá vốn 

hàng bán   5.913.250 5.187.725 2.551.695 725.525 13,99% 2.636.030 103,31% 

20 

Lợi nhuận 

gộp về 

bán hàng 

và cung 

cấp dịch 

vụ (10 - 11) 2.069.671 1.294.162 1.493.494 775.509 59,92% -199.332 -13,35% 
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21 

Doanh 

thu hoạt 

động tài 

chính   0 0 0 0   0   

22 

Chi phí 

tài chính   0 0 0 0   0   

24 

Chi phí 

bán hàng   151.206 132.005 80.025 19.201 14,55% 51.980 64,95% 

25 

Chi phí 

quản lý 

doanh 

nghiệp   481.753 523.680 480.218 -41.927 -8,01% 43.462 9,05% 

30 

Lợi 

nhuận/(lỗ) 

từ hoạt 

động kinh 

doanh 

(20+21-

22-24-

25) 1.436.712 638.477 933.251 798.235 125,02% -294.774 -31,59% 

40 

Thu 

nhập/(chi 

phí) khác   0 0 0 0   0   

50 

Tổng lợi 

nhuận/(lỗ) 

kế toán 

trước thuế (30+40) 1.436.712 638.477 933.251 798.235 125,02% -294.774 -31,59% 

51 

Chi phí 

thuế 

TNDN 

hiện hành 

(**) 25% 359.178 159.619 261.310 199.559 125,02% -101.691 -38,92% 

52 

Chi phí 

thuế 

TNDN   0 0 0 0 - 0   
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hoãn lại 

(***) 

60 

Lợi 

nhuận/(lỗ) 

sau thuế 

TNDN 

(50-

51+52) 1.077.534 478.858 671.941 598.676 125,02% -193.083 -28,74% 

1 

Doanh 

thu bán 

hàng và 

cung cấp 

dịch vụ   7.982.921 6.481.887 4.045.189 1.501.034 23,16% 2.436.698 60,24% 

Nguồn: Phòng Kế toán 

Chú ý:   (**) Từ năm 2008 thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 25%, năm 2007, mức thuế này là 28% . 

Bảng 2.15.2.  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2009, 2008, 2007 

 

Mã 

số Chỉ tiêu 

31.12.2009 

 Tỷ 

trọng  31.12.2008 

 Tỷ 

trọng  31.12.2007 

 Tỷ 

trọng  

1.000 đồng  %  1.000 đồng  %  1.000 đồng  %  

1 

Doanh thu bán 

hàng và cung cấp 

dịch vụ   7.982.921   6.481.887   4.045.189   

2 

Các khoản giảm 

trừ doanh thu   0   0   0   

10 

Doanh thu thuần 

về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (1 -2) 7.982.921 

 

100,00    6.481.887 

 

100,00    4.045.189 

 

100,00    

11 Giá vốn hàng bán   5.913.250   74,07    5.187.725    2.551.695    
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80,03    63,08    

20 

Lợi nhuận gộp về 

bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

(10 - 

11) 2.069.671   25,93    1.294.162 

   

19,97    1.493.494 

   

36,92    

21 

Doanh thu hoạt 

động tài chính   0   0   0   

22 Chi phí tài chính   0   0   0   

24 Chi phí bán hàng   151.206     1,89    132.005     2,04    80.025 

     

1,98    

25 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp   481.753     6,03    523.680     8,08    480.218 

   

11,87    

30 

Lợi nhuận/(lỗ) từ 

hoạt động kinh 

doanh 

(20+21-

22-24-

25) 1.436.712   18,00    638.477     9,85    933.251 

   

23,07    

40 

Thu nhập/(chi 

phí) khác   0   0   0   

50 

Tổng lợi 

nhuận/(lỗ) kế 

toán trước thuế (30+40) 1.436.712   18,00    638.477     9,85    933.251 

   

23,07    

51 

Chi phí thuế 

TNDN hiện hành 

(**) 25% 359.178     4,50    159.619     2,46    261.310 

     

6,46    

52 

Chi phí thuế 

TNDN hoãn lại 

(***)   0   0        -      0   

60 

Lợi nhuận/(lỗ) 

sau thuế TNDN 

(50-

51+52) 1.077.534   13,50    478.858     7,39    671.941 

   

16,61    

70 

Tỷ suất 

LN/doanh thu   13,50%   7,39%   16,61%   
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2.5.2. Phân tích bảng cân đối kế toán. 

Bảng 2.16: Bảng cân đối kế toán các năm 2007, 2008 và 2009 

 Mã 

số Chỉ tiêu 

Tại ngày 31 tháng 12   

2009 tăng / giảm so 

với 2008 

2008 tăng / giảm so 

với 2007 2009 

 Tỷ 

trọng  2008 

 Tỷ 

trọng  2007 

 Tỷ 

trọng  

TÀI SẢN 1.000 đồng  %  1.000 đồng  %  1.000 đồng  %  1.000 đồng % 1.000 đồng % 

100 

TÀI SẢN NGẮN 

HẠN 6.295.498 96,16 4.255.506 93,46 3.698.447 90,92 2.039.992 47,94 557.059 15,06 

110 

Tiền và các khoản 

tương đương tiền 3.984.320 60,86 3.257.015 71,53 2.549.456 62,67 727.305 22,33 707.559 27,75 

130 

Các khoản phải thu  

ngắn hạn 637.468 9,74 859.153 18,87 1.009.653 24,82 -221.685 -25,80 -150.500 -14,91 

140 Hàng tồn kho 1.443.816 22,05 139.338 3,06 139.338 3,43 1.304.478 936,20 0 0,00 

150 

Tài sản ngắn hạn 

khác 229.894 3,51   0,00   0,00         

200 

TÀI SẢN DÀI 

HẠN 251.557 3,84 297.626 6,54 369.466 9,08 -46.069 -15,48 -71.840 -19,44 

220 Tài sản cố định 251.557 3,84 297.626 6,54 369.466 9,08 -46.069 -15,48 -71.840 -19,44 

221 

Tài sản cố định 

hữu hình 251.557 3,84 297.626 6,54 369.466 9,08 -46.069 -15,48 -71.840 -19,44 

260 

Tài sản dài hạn 

khác   0,00   0,00   0,00         

270 

TỔNG CỘNG 

TÀI SẢN 6.547.055 100,00 4.553.132 100,00 4.067.913 100,00 1.993.923 43,79 485.219 11,93 

Nguồn: Phòng Kế toán 
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Mã 

số Chỉ tiêu 

Tại ngày 31 tháng 12 

2009 tăng / giảm so 

với 2008 

2008 tăng / giảm 

so với 2007 2009 

 Tỷ 

trọng  2008 

 Tỷ 

trọng  2007 

 Tỷ 

trọng  

NGUỒN VỐN    %     %     %          

300 NỢ PHẢI TRẢ 1.969.521 30,08 574.276 12,61 395.973 9,73 1.395.245 242,96% 178.303 45,03% 

310 Nợ ngắn hạn 1.969.521 30,08 574.276 12,61 395.973 9,73 1.395.245 242,96% 178.303 45,03% 

330 Nợ dài hạn   0,00   0,00   0,00         

400 VỐN CHỦ SỞ HỮU 4.577.534 69,92 3.978.856 87,39 3.671.940 90,27 598.678 15,05% 306.916 8,36% 

410 Vốn chủ sở hữu 4.577.534 69,92 3.978.856 87,39 3.671.940 90,27 598.678 15,05% 306.916 8,36% 

                        

440 

TỔNG CỘNG 

NGUỒN VỐN 6.547.055 100,00 4.553.132 100,00 4.067.913 100,00 1.993.923 43,79% 485.219 11,93% 

Nguồn: phòng kế toán 
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Nhận xét về cơ cấu tài sản: 

Năm 2009, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tăng 2.039 nghìn đồng (tương đương 

47,90%) so với năm 2008, chủ yếu là do tăng các khoản sau: 

- Tăng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: 727,3 nghìn đồng (tăng 22,33% so với năm 

2008) 

- Giảm các khoản phải thu: phải thu khách hàng – 221,68 nghìn đồng (giảm 25,8% so 

với năm 2008) 

- Tăng hàng tồn kho 1.304,47 nghìn đồng chủ yếu là  thành phẩm tồn kho do đến 

tháng 12 năm 2009 Trung tâm phải chuẩn bị nguyên liệu cho gói thầu của Dự án Save the 

Children trị giá gần 2 tỷ đồng dẫn đến sự biến động đột ngột của chỉ số này. 

- Tài sản lưu động khác: không có sự biến động nào. 

Về tài sản cố định và đầu tư dài hạn: không có sự đầu tư trang bị mới, nên chỉ giảm 

do khấu hao tài sản hang năm. 

Cơ cấu tài sản không có sự biến động đáng kể nào trong 3 năm hoạt động, trong đó 

tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng quá lớn so với tài sản đầu tư dài hạn. Điều này phản ánh 

tính đặc thù của các đơn vị sự nghiệp vẫn được sự bao cấp của Nhà nước, nên chưa được 

định giá chinh xác các tài sản được cấp từ nguồn ngân sách hoặc các nguồn tài trợ khác. 

Nhận xét về cơ cấu nguồn vốn: 

Từ bảng 2.16, ta thấy nguồn tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn trong năm 2009 

luôn chiếm một tỷ lệ lớn hơn 50% (69,92%) trong khi năm 2008 là 87,39% điều này đảm bảo 

cán cân thanh toán của đơn vị luôn được đảm bảo. 

 

 

2.5.3. Phân tích một số tỷ số tài chính  

Bảng 2.17: Một số tỷ số tài chính 

Các tỉ số về 

Ký 

hiệu 

Năm 

2009 2008 2007 

1.0 Cơ cấu tài chính 

1.1 

Cơ cấu TS ngắn hạn 

TSNH / Tổng TS CTSLĐ 0,962 0,935 0,909 

1.2 

Cơ cấu TS dài hạn 

TSDH / Tổng TS CTSCĐ 0,038 0,065 0,091 

1.3 

Cơ cấu nguồn vốn CHS 

NVCSH / Tổng NV CVC 0,699 0,874 0,903 

1.4 

Tài trợ dài hạn 

(NVCSH + Nợ dài hạn) / Tổng NV CTTDH 0,699 0,874 0,903 

2.0 Khả năng thanh toán 

2.1 

 KN thanh toán chung 

 KHH  3,196 7,410 9,340 TSNH / Nợ ngắn hạn  
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2.2 

 KN thanh toán nhanh 

 KN  2,463 7,168 8,988 (TSNH-Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn  

3.0  Khả năng hoạt động  

3,1 

 Vòng quay hàng tồn kho (lần) 

 VHTK  2,521 11,630 14,516 DT thuần / Hàng tồn kho bình quân  

3.2 

 Thời gian thu tiền bán hàng (ngày) 

 TPThu  22,693 25,325 30,366 Các khoản phải thu bình quân / Doanh thu  

3.3 

 Vòng quay TSNH (lần)  

VTSNH 0,378 0,407 0,330 DT thuần / TSNH bình quân  

3.4 

 Vòng quay Tổng tài sản (lần) 

 VTTS  0,360 0,376 0,289 DT thuần / Tổng TS bình quân  

4.0  Khả năng sinh lời  

4.1 

 ROS - sức sinh lời của DT thuần 

 LDT  0,135 0,074 0,166 LN sau thuế / DT thuần  

4.2 

 ROE - Sức sinh lời vốn CSH 

 LVC  0,063 0,031 0,079 Lợi nhuận sau thế / NVCSH bình quân  

4.3 

 ROA - Sức sinh lời của vốn kinh doanh 

 LTTS  0,049 0,028 0,055 Lợi nhuận sau thuế / Tổng TS bình quân  

 

 

 

2.5.4. Nhận xét về tình hình tài chính của doanh nghiệp  

Nhận xét về các chỉ số tài chính 

Cơ cấu tài chính: 

- TSDH phản ánh sự đầu tư dài hạn của Trung tâm. Trong các năm 2007, 2008, 2009, 

Trung tâm đều có tỉ số tài trợ dài hạn lớn hơn tỷ số về cơ cấu TSDH nên không gặp 

rủi ro trong việc sử dụng nguồn vốn dài hạn (VCSH + NDH) để đầu tư cho TSDH. 

- Tỷ số từ tài trợ: phản ánh mức độ độc lập tự chủ về tài chính của doanh nghiệp hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Tỷ số này trong các năm đều lớn hơn 0.5. Tỷ số này giảm 

nhẹ qua các năm thể hiện đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Trung tâm tăng cường huy 

động vốn vay từ nhiều nguồn khác nhau. 

Khả năng thanh toán: 

 Qua các chỉ số về khả năng thanh toán chung và thanh toán nhanh của doanh 

nghiệp đều lớn hơn 1 trong các năm. Điều đó thể hiện doanh nghiệp không gặp khó 

khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. 

Khả năng hoạt động 
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- Vòng quay hàng tồn kho: Thể hiện 1 đồng đầu từ và hàng tồn kho mang lại bao 

nhiêu đồng doanh thu. Năm 2009 vòng quay hàng tồn kho giảm do một lượng lớn 

hàng được dự trữ để sản xuất gói thầu cho tổ chức Save the children vào đầu năm 

2010. 

- Thời gian thu tiền hán hàng năm 2009 < 2008 < 2007, điều đó chứng tỏ Trung tâm 

đã quản lý tốt hơn khoản phải thu (chính sách bán hàng được cải thiện). 

Khả năng sinh lời:  

- Các chỉ số ROA/ROE/ROS thể hiện 1 đồng đầu tư mang lại bao nhiều đồng lợi 

nhuận sau thuế. Năm 2009 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn năm trước. 
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PHẦN 3 

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 

 

3.1. Đánh giá chung về các mặt quản trị của Trung tâm 

3.1.1. Các ưu điểm  

 Marketing:  

- Sản phẩm chất lượng cao, uy tín do kế thừa kết quả nghiên cứu khoa học bài 

bản của Viện, đồng thời Trung tâm không ngừng nghiên cứu và nâng cao trình độ 

CB-CNV. Công tác đầu tư trang thiết bị bắt đầu được quan tâm. 

- Thương hiệu uy tín, tạo được sự tin tưởng tại cộng đồng 

- Chính sách giá: thực hiện giá bán và chính sách giá thống nhất trên toàn 

quốc, giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng các sản phẩm. 

- Đã hình thành hệ thống, mạng lưới phân phối. 

Lao động tiền lương: 

- Áp dụng đúng theo chế độ lao động mà Bộ Luật Lao Động đã quy định, chế 

độ đãi ngộ, chăm sóc nhân viên tốt, tạo mối quan hệ đoàn kết như trong một gia đình, 

tạo sự gắn bó lâu dài với đơn vị. 

- Chế độ lương, thưởng rõ ràng, gắn liền với trách nhiệm của từng người lao 

động  góp phần kích thích kết quả lao động, tạo sự gắn bó giữa người lao động với 

đơn vị, sử dụng hiệu quả chất xám của CB-CNV. 

- Có chế độ tuyển dụng rõ ràng, chính sách đào tạo lâu dài để tạo nguồn nhân 

lực, cán bộ quản lý cho đơn vị, xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế đủ năng lực trình độ với 

sự phát triển của Trung tâm. 

Sản xuất: 

- Sản xuất ổn định do dự trữ đảm bảo đủ nguyên vật liệu. 

Công tác quản lý vật tư và tài sản: 

- Nguyên vật liệu: định kỳ tiến hành kiểm kê xác định tỷ lệ hao hụt, đánh giá 

phẩm chất, đề xuất dự phòng giảm giá hàng tồn kho (nếu có) vào thời điểm cuối năm, 

luôn đảm bảo nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh. 

- Tài sản cố định: làm nhãn mác gắn trực tiếp các máy móc thiết bị, lập hồ sơ tài 

sản cố định, bàn giao có các đơn vị sử dụng (có phiếu giao nhận TSCĐ). Nhờ đó, các 

đơn vị có thể tự quản lý được TSCĐ tại đơn vị mình, thuận tiện trong việc kiểm kê và 

đánh giá TSCĐ hàng năm. 

Công tác quản lý chi phí và giá thành: 
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- Trung tâm tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo từng kỳ rất phù hợp 

với đặc điểm của đơn vị là có qui trình sản xuất đơn giản, thời gian sản xuất sản phẩm 

ngắn, tiêu thụ theo lô. 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp được theo dõi 

chi tiết theo từng nhóm sản phẩm rất thuận lợi cho việc tính giá thành của từng nhóm 

sản phẩm 

- Chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

được theo dõi chi tiết theo từng yếu tố chi phí rất thuận tiện để kiểm tra, truy cập số 

liệu nhằm giám sát, khắc phục những khoản chi phí bất hợp lý. 

3.1.2. Những hạn chế 

Tài chính: 

- Nguồn vốn chủ sở hữu luôn lớn hơn 50% trong tổng nguồn vốn: điều này có 

nghĩa là các cân thanh toán của đơn vị được an toàn. Tuy nhiên sự bất cập thể hiện ở 

chỗ nguồn vốn chủ sở hữu chưa được sử dụng hợp lý, hầu hết vẫn nằm tại tài khoản 

ngân hang, điều đó thể hiện tính thụ động trong việc điều tiết nguồn vốn kinh doanh 

của đơn vị. 

Marketing: 

- Trung tâm mới chỉ áp dụng chiến lược marketing trực tiếp chưa có các chiến 

lược marketing đa dạng. 

- Trung tâm chưa có các chiến lược marketing riêng cho từng loại sản phẩm, 

nhất là các dòng sản phẩm mới. 

- Chưa có chiến lược cụ thể cho từng khu vực thị trường, chiến lược marketing 

chung chưa sát và chưa phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng vùng thị trường. 

- Kênh phân phối chính của Trung tâm hiện nay vẫn là thông qua các cơ sở y 

tế, các dự án phòng chống suy dinh dưỡng của Bộ Y tế nên còn rất nhiều bất cập. 

Trung tâm chưa xây dựng được một hệ thống phân phối thương mại chuyên nghiệp để 

tiếp cận với thị trường tự do. Đối với người tiêu dùng, các sản phẩm của Trung tâm 

thiên về các sản phẩm dược phẩm, dùng khi có vấn đề về sừc khoẻ, chứ chưa được 

coi là các sản phẩm thực phẩm, có thể dùng hàng ngày để bổ sung dinh dưỡng. Do 

vậy khả  năng tiếp cận khách hàng của các sản phẩm của trung tâm còn nhiều hạn 

chế. 

- Các sản phẩm của Trung tâm trong một thời gian dài được phổ biến thông 

qua các dự án phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, tạo tâm lý là sản phẩm được 

cho, tặng nên người dân chưa hình thành thói quen mua các sản phẩm của Trung tâm. 

 Sản xuất: 

- Một số công đoạn sản xuất còn thủ côngc, nên có thể xảy ra lỗi do con người 

và năng suất lao động không ổn định cần hiện đại hóa để nâng cao năng suất lao động 

và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định hơn. 
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Công tác quản lý chi phí và giá thành của doanh nghiệp: 

- Chi phí sản xuất chung chỉ được tập hợp theo yếu tố chi phí mà không theo 

dõi phân xưởng nên chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh ở từng phân xưởng 

không được phản ánh chính xác. 

- Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung cho các loại sản phẩm theo chi phí 

nguyên vật liệu chính là chưa hợp lý vì chi phí sản xuất chung chủ yếu phát sinh theo 

thời gian lao động. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho các 

nhóm sản phẩm theo doanh thu thì đơn giản, dễ làm nhưng doanh thu thường là căn 

cứ phân bổ không chính xác vì doanh thu thường thay đổi giữa các kỳ trong khi đó 

các chi phí ngoài sản xuất thường có bản chất cố định. 

 3.2. Định hướng đề tài tốt nghiệp 

Với xu hướng phát triển và hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, sản phẩm thực 

phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng sản xuất tại Việt Nam không những phải 

cạnh tranh với sản phẩm trong nước mà còn phải đối đầu với các sản phẩm nước 

ngoài. Tâm lý ưa dùng thuốc nhập ngoại vẫn còn hiện hữu vì chất lượng các sản phẩm 

được sản xuất tại Việt Nam mặc dù với công nghệ hiện đại nhưng chất lượng vẫn 

không thể so sánh với thuốc nhập ngoại. 

Với Viện Dinh dưỡng các sản phẩm luôn được người tiêu dùng trong nước tin 

dùng vì là sản phẩm có uy tín do quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ và hệ 

thống quản lý chất lượng được vận hành, áp dụng HACCP – CODE 2003 và được các 

tổ chức chứng nhận uy tín ( QUACERT, Bộ Y Tế) chứng nhận. 

Tuy việc duy trì chất lượng sản phẩm đã thu nhận được một số thành công 

bước đầu, nhưng xuất phát từ một đơn vị hành chính sự nghiệp bước ra thị trường, 

nên Trung tâm cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức của quy luật cạnh 

tranh thị trường. Công tác marketing,  xúc tiến thương mại của đơn vị cần phải đẩy 

mạnh hơn nữa, để sản phẩm được phổ biến và có chỗ đứng trên thị trường. Từng 

bước tạo thế và lực để có thể cạnh tranh trong nước chứ cũng như xuất khẩu. 

Là một người cán bộ làm việc tại Viện Dinh dưỡng và làm việc trực tiếp tại 

Trung tâm thực phẩm dinh dưỡng em nhận thấy việc đẩy mạnh hoạt động marketing 

tại đơn vị là nội dung cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, một cách tiếp cận chuyên 

nghiệp với cộng đồng sẽ giúp nâng cao uy tín, thương hiệu cho các sản phẩm, từ đó sẽ 

mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh cho đơn vị. Do vậy em  chọn đề tài: 

“Phân tích và thiết kế biện pháp nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Trung 

tâm thực phẩm dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng” với mong muốn đưa ra những 

biện pháp thiết thực, nhằm đẩy mạnh kết quả tiêu thụ tại đơn vị. 
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4. Phụ lục 
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