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LỜI CẢM ƠN 

 

Trƣớc tiên, em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc  Ths. Nguyễn Tiến Dũng - Trƣởng Bộ 

môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế và Quản lý - Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội đã 

tận tình chỉ bảo, cung cấp tài liệu và hƣớng dẫn em trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp. 

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong Khoa Kinh tế và Quản lý, 

các đồng nghiệp tại Trung tâm Thực phẩm Viện Dinh dƣỡng, đặc biệt là các anh chị trong 

phòng Kế toán - Tài chính, Phòng Tổ chức - Hành chính Viện Dinh Dƣỡng đã nhiệt tình giúp 

đỡ em trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu thực hiện đề tài. 

Sau cùng, em xin cảm ơn các bạn và gia đình đã luôn quan tâm, chia sẻ và động viên 

em trong suốt quá trình thực tập, tìm hiểu và viết đồ án để em có đƣợc kết quả nhƣ ngày hôm 

nay. 

Do trình độ và hiểu biết của em vẫn còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi sai sót 

trong quá trình nghiên cứu và viết báo cáo. Em rất mong nhận đƣợc ý kiến góp ý từ phía thầy 

cô và các bạn để em hoàn thiện đồ án này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

     Hà Nội, ngày         tháng           năm  

               Sinh viên thực hiện 

 

 

 

               Đỗ Thị Bảo Hoa 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

Hiêụ quả kinh doanh là kết quả quá trình lao đôṇg của con  ngƣời, là kết quả tài chính 

cuối cùng của các hoaṭ đôṇg kinh doanh , giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển , là 

nguồn mang laị thu nhâp̣ cho ngƣời lao đôṇg đồng thời là nguồn tích luỹ cơ bản để thƣc̣ hiêṇ 

tái sản xuất xa ̃hôị . Có thể nói hiệu quả kinh doanh là việc tạo ra nhiều lợi nhuận có ý nghĩa 

rất quan troṇg và thiết thƣc̣ đối với toàn xa ̃hôị , doanh nghiêp̣ và với tƣ̀ng cá nhân ngƣời lao 

đôṇg. Xuất phát tƣ̀ nhƣ̃ng ý nghiã đó mà cần phải tạo ra lợi nhuận và tìm mọi cách để tăng lợi 

nhuâṇ. Viêc̣ phấn đấu tăng lơị nhuâṇ không chỉ là vấn đề quan tâm của doanh nghiêp̣ mà còn 

là của toàn xã hội cũng nhƣ cá nhân mỗi ngƣời lao động . Đó là môṭ đò i hỏi tất yếu và bƣ́c 

thiết hiêṇ nay. Do vâỵ, hiêṇ nay hơn bao giờ hết các doanh nghiêp̣ phải giải quyết bằng đƣơc̣ 

vấn đề làm thế nào để không ngƣ̀ng nâng cao hiêụ quả kinh doanh và có lơị nhuâṇ . Trƣớc hết 

là để không bị phá sản và sau đó là để phát triển quy mô kinh doanh , chiến thắng đối thủ caṇh 

tranh, nâng cao uy tín, thế lƣc̣ của doanh nghiêp̣ trên thi ̣ trƣờng. 

Là một cán bộ của Trung tâm Thực phẩm dinh dƣỡng, Viện Dinh dƣỡng, từ những 

kiến thức thu đƣợc trong quá trình học tập, xuất phát với mong muốn đƣợc tìm hiểu, 

phân tích và có thể đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Trung 

tâm, trong khuôn khổ đồ án này, em đa ̃choṇ đề tài “ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BIÊṆ 

PHÁP NÂNG CAO HIỆ U QUẢ KINH DOANH TRUNG TÂM THƢC̣ PHẨM DINH 

DƢỠNG – VIÊṆ DINH DƢỠNG" cho đồ án tốt nghiêp̣ của mình. 

Nguồn dữ liệu dùng để phân tích trong khuôn khổ đồ án này bao gồm: các bản báo cáo 

tổng hợp hoạt động, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị 

những nắm 2008, 2009, 2010. Bản đồ án tập trung tính toán, xác định xu thế biến động và 

phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới các chỉ tiêu hiệu quả chủ yếu của đơn vị bao gồm: tình 

hình sử dụng các nguồn lực đầu vào (nguồn nhân lực, chi phí, tài sản và nguồn vốn chủ sở 

hữu) cũng nhƣ các biến động và các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu các năm 2009, 2010. 

Ngoài lời nói đầu , kết luâṇ , tài liệu tham khảo , nôị dung đồ án đƣơc̣ chia làm 3 phần 

chính sau : 

Phần 1  : Cơ sở lý thuyết về hiêụ quả kinh doanh. 

Phần 2 : Phân tích thưc̣ traṇg hiêụ quả kinh doanh taị Trung tâm Thưc̣ phẩm Dinh Dưỡng 

– Viêṇ Dinh Dưỡng. 

Phần 3 : Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Trung tâm Thực phẩm Dinh 

dưỡng – Viêṇ Dinh Dưỡng. 
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PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 

 

1.1. Khái niệm và phân loại hiệu quả kinh doanh  

1.1.1. Định nghĩa về hiệu quả và hiệu quả kinh doanh 

Hiệu quả là khái niệm thể hiện trình độ sử dụng các nguồn lực đầu vào để đạt đƣợc 

kết quả đầu ra mong muốn. Khi so sánh hiệu quả của hai tổ chức với nhau, hiệu quả hơn thể 

hiện khả năng đạt đƣợc kết quả cao với cùng nguồn lực đầu vào hoặc là khả năng sử dụng 

ít nguồn lực đầu vào hơn để đạt cùng một kết quả đầu ra. 

 Nói một cách khác, hiệu quả thể hiện sự so sánh giữa kết quả đạt đƣợc và nguồn lực 

đầu vào phải bỏ ra để đạt kết quả đó. Sự so sánh này có thể là so sánh tuyệt đối (hiệu số giữa 

kết quả đầu ra và nguồn lực đầu vào) hoặc là so sánh tƣơng đối (tỷ số giữa kết quả đầu ra 

và nguồn lực đầu vào). Khi các tổ chức sử dụng những nguồn lực đầu vào với quy mô lớn 

nhỏ rất khác nhau, thì việc lấy hiệu số giữa kết quả và nguồn lực đầu vào làm thƣớc đo 

hiệu quả tỏ ra không chính xác trong phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực của tổ chức. Do 

đó, các chuyên gia cho rằng cần phải lấy tỷ số mới thể hiện chính xác bản chất của hiệu quả. 

Vậy, hiệu quả có thể định nghĩa một cách đơn giản là tỷ số giữa kết quả đầu ra và nguồn lực 

đầu vào. 

Hiệu quả   = 
Kết quả đầu ra 

Nguồn lực đầu vào 

Hiệu quả kinh doanh là một dạng hiệu quả, thể hiện sự so sánh giữa kết quả kinh 

doanh và nguồn lực bỏ ra trong kinh doanh. 

 Kết quả kinh doanh: lƣợng bán, doanh thu, thị phần, lợi nhuận. 

 Nguồn lực bỏ ra trong kinh doanh: nhân lực (con ngƣời, chất xám ), vật lực 

(nguyên vật liệu, thiết bị, nhà xƣởng ), tài lực ( tiền, chi phí, vốn ) 

 

1.1.2. Phân loại và hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 

1.1.2.1 Phân loại hiệu quả: có thể phân thành hai loại lớn 

 Hiệu quả kinh tế: liên quan tới kết quả kinh tế và nguồn lực bỏ ra của một tổ chức, 

một khu vực địa lý, một quốc gia. Ở cấp doanh nghiệp, khái niệm đó trùng với hiệu 

quả kinh doanh hay hiệu quả tài chính. 

o Hiệu quả kinh doanh: hiệu quả của các tổ chức/ hoạt động kinh doanh trong đó 

kết quả đầu ra đƣợc đo dƣới dạng doanh thu và lợi nhuận có đƣợc. 

 Hiệu quả khác  (không  xét  dƣới  góc  độ  kinh  tế):  liên  quan  đến  kết  quả  dƣới dạng 

không phải dƣới dạng doanh thu và lợi nhuận thu đƣợc từ nguồn lực bỏ ra, mà là các 
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dạng kết quả khác, nhƣ là số lƣợng việc làm đƣợc tạo ra bởi doanh nghiệp, sự xáo 

trộn đời sống của một vùng dân cƣ, mức độ tác động tới môi trƣờng tự nhiên. 

1.1.2.2 Phân loại hiệu quả kinh doanh 

 Phân loại theo kết quả đầu ra: có các chỉ tiêu năng suất ( sức sản xuất) và doanh 

lợi ( sức sinh lời ) 

o Năng suất của nguồn lực X = Doanh thu thuần/  ( Ký hiệu là SX) 

o Doanh lợi của nguồn lực X = Lợi nhuận/ X ( Ký hiệu là RX) 

 Phân loại theo nguồn lực đầu vào: có các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động, hiệu 

quả sử dụng chi phí và hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả sử dụng vốn. 

o HQ sử dụng lao động = Kết quả/ số lao động bình quân. 

o HQ sử dụng chi phí = Kết quả/ chi phí (tổng chi phí, giá vốn hàng bán, 

chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lao động …) 

o HQ sử dụng tài sản = Kết quả/ Tài sản bình quân (Tổng tài sản, tài sản 

ngắn hạn, tài sản dài hạn, Hàng tồn kho, CKPThu, Tài sản cố định) 

o HQ sử dụng nguồn vốn = Kết quả/Vốn chủ sở hữu, Kết quả/ Vốn vay 

(Nợ) 

 Phân loại theo phạm vi số liệu trong tổ chức 

o Hiệu quả kinh doanh tổng thể: Kết quả kinh doanh của toàn doanh 

nghiệp/ Nguồn lực của toàn doanh nghiệp 

o Hiệu quả kinh doanh bộ phận: Kết quả kinh doanh của bộ phận (hoặc kết 

quả kinh doanh của toàn doanh nghiệp)/Nguồn lực của bộ phận. Trong 

một số trƣờng hợp không thể xác định đƣợc kết quả kinh doanh của bộ 

phận là bao nhiêu hoặc chiếm bao nhiêu phần trong kết quả kinh doanh 

chung của toàn doanh nghiệp, ngƣời ta phải sử dụng kết quả kinh doanh 

của toàn doanh nghiệp để tính hiệu quả kinh doanh của bộ phận.. 

1.1.2.3 Hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả và tên gọi 

 

 

Nguồn lực 

đầu vào 

Kết quả đầu ra 

Doanh thu thuần (S – Sales) Lợi nhuận sau thuế (R – Return) 

Lao động (L) 

Năng   suất   lao   động   (Sức   sản 

xuất của lao động) 

L

S
S

L
  

Doanh  lợi  lao  động  (Sức  sinh  

lời của lao động) 

L

R
R

L
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Chi phí (C) 

Năng suất chi phí 

C

S
S

C
  

Doanh  lợi  chi  phí  (Sức  sinh  

lời của chi phí) 

C

R
R

C
  

Tài sản (TS) 

Năng  suất  tài  sản  (Sức  sản  xuất 

của tài sản - SOA) 

TS

S
S

TS
  

Doanh lợi tài sản (Sức sinh lời 

của tài sản - ROA) 

TS

R
R

TS
  

Vốn chủ sở hữu 

(VCSH) 

Năng  suất  vốn  CSH  (Sức  sản 

xuất của vốn chủ sở hữu - SOE) 

VCSH

S
S

VCSH
  

Doanh  lợi  vốn  chủ  sở  hữu  

(Sức sinh  lời  của  vốn  chủ  sở  

hữu  – ROE) 

VCSH

R
R

VCSH
  

 

Mối liên hệ giữa hai nhóm chỉ tiêu năng suất (sức sản xuất) và doanh lợi (sức sinh lời) là: 

Sức sinh lời của nguồn lực X = Sức sản xuất của nguồn lực X × ROS 

ở đây, ROS (Return On Sales) là tỷ số lợi nhuận trên doanh thu hay doanh lợi tiêu thụ. 

 Do đó, khi phân tích các chỉ tiêu năng suất, cần so sánh tốc độ tăng của nguồn lực 

(mẫu số) và tốc độ tăng của doanh thu (tử số). Còn khi phân tích các chỉ tiêu doanh lợi (sức 

sinh lời), cần sử dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn để phân tích ảnh hƣởng của thành 

phần năng suất (sức sản xuất) và của tỷ số lợi nhuận trên doanh thu. 

 Đối với các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động, cần tính: 

 Hiệu quả sử dụng tổng lao động STL, RTL; 

 Hiệu quả sử dụng lao động trực tiếp SLtt, RLtt; 

 Hiệu quả sử dụng lao động gián tiếp SLgt; RLgt. 

 Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động khác có quan tâm, chẳng hạn nhƣ hiệu 

quả sử dụng lao động ở bộ phận bán hàng hay bộ phận kinh doanh. 

 Đối với các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí, cần tính 

 Hiệu quả sử dụng tổng chi phí STC, RTC; 

 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu ROS; 

 Hiệu quả sử dụng giá vốn hàng bán SGVHB, RGVHB; 

 Hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng SCbh, RCbh; 

 Hiệu quả sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp SCqldn, RCqldn; 

 Hiệu quả sử dụng chi phí tài chính SCtc; RCtc. 



 

 6 

 Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí đặc biệt khác hoặc cần quan tâm 

 Đối với các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu, cần tính 

 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản STTS, (SOA), RTTS  (ROA); 

 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn STSNH, RTSNH; 

 Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn STSDH, RTSDH; 

 Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu SVCSH  (SOE), RVCSH  (ROE) 

 Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản khác có quan tâm, nhƣ vòng quay hàng tồn 

kho, thời gian thu tiền bán hàng bình quân. 

 

1.1.3. Ý nghĩa của hiệu quả kinh doanh 

1.1.3.1 Đối với xã hội: 

Hiêụ quả kinh doanh là đôṇg lƣc̣ phát triển đối với toàn bô ̣nền kinh tế nói chung . Nhà 

nƣớc thông qua chỉ tiêu lơị nhuâṇ để đánh giá hiêụ quả sản xuất - kinh doanh của các doanh 

nghiêp̣ và quản lý doanh nghiê ̣ p bằng nhiều công cu ̣ , trong đó có công cu ̣thuế . Thông qua 

viêc̣ thu thuế lơị tƣ́c (nay là thuế thu nhâp̣ doanh nghiêp̣ ) Nhà nƣớc tạo lập đƣợc quỹ ngân 

sách Nhà nƣớc - môṭ khâu quan troṇg trong hê ̣thống tài chính - đóng vai trò là một nguồn 

vốn trong xa ̃hôị, tƣ̀ đó Nhà nƣớc có thể thƣc̣ hiêṇ vai trò quản lý tài chính nhà nƣớc của mình 

nhƣ đầu tƣ vào các ngành mũi nhoṇ , đầu tƣ xây dƣṇg cơ sở ha ̣tầng (xây dƣṇg đƣờng xá , cầu 

cống, điêṇ nƣớc...) góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống, tạo điều kiện cho các ngành kinh 

tế khác phát triển , thƣc̣ hiêṇ chƣ́c năng quản lý đất nƣớc , giƣ̃ vƣ̃ng an ninh trâṭ tƣ ̣an toàn xa ̃

hôị, tăng cƣờng phúc lơị xa ̃hôị.... 

1.1.3.2 Đối với bản thân doanh nghiệp : 

 Hiêụ quả là điều kiêṇ tồn taị và phát triển của doanh nghiêp̣ . Hiêụ quả giƣ̃ môṭ vi ̣ trí 

hết sƣ́c quan troṇg trong điều kiêṇ hac̣h toán kinh doanh theo cơ chế “lấy thu bù chi và đảm 

bảo có lãi” thì doa nh nghiêp̣ có tồn taị và phát triển đƣơc̣ hay không điều đó phu ̣thuôc̣ vào 

viêc̣ doanh nghiêp̣ có taọ ra đƣơc̣ lơị nhuâṇ và nhiêụ lơị nhuâṇ hay không? Với ý nghiã và kết 

quả, mục đích, đôṇg lƣc̣, đòn bẩy của sản xuất - kinh doanh, lơị nhuâṇ đƣơc̣ xem là thƣớc đo 

cơ bản và quan troṇg nhất , đánh giá hiêụ quả sản xuất của doanh nghiêp̣ . Hiêụ quả có tác 

đôṇg đến tất cả các hoaṭ đôṇg , quyết điṇh trƣc̣ tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiê ̣ p. 

Thƣc̣ hiêṇ tốt chỉ tiêu lơị nhuâṇ là điều kiêṇ quan troṇg đảm bảo cho tình hình tài chính của 

doanh nghiêp̣ lành maṇh , vƣ̃ng chắc bởi mƣ́c lơị nhuâṇ thƣc̣ hiêṇ cao hay thấp se ̃quyết điṇh 

khả năng thanh toán của doanh nghiệ p tốt hay không tốt , trên cơ sở đó tăng thêm uy tín của 

doanh nghiêp̣, tạo điều kiện thuận lợi cho các kỳ kinh doanh tiếp theo. Vâỵ có thể kết luâṇ đối 

với doanh nghiêp̣ phấn đấu cải tiến hoaṭ đôṇg sản xuất , quản lý tốt các yếu tố chi phí làm cho 
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giá thành sản phẩm của doanh nghiệp hạ, doanh nghiêp̣ có điều kiêṇ ha ̣giá bán, tăng sƣ́c caṇh 

tranh cho sản phẩm hàng hóa của mình dâñ đến đẩy maṇh tiêu thu ̣ , tăng thu lơị nhuâṇ môṭ 

cách trực tiếp . Ngƣơc̣ laị, nếu giá thành tăng se ̃làm giảm lơị nhuâṇ của doanh nghiêp̣ . Cho 

nên có thể nói , lơị nhuâṇ có vai trò phản ánh chất lƣơṇg hoaṭ đôṇg sản xuất - kinh doanh, là 

môṭ căn cƣ́ quan troṇg để doanh nghiêp̣ xem xét điều chỉ nh hoaṭ đôṇg của mình đi đúng 

hƣớng. Ngoài ra lợi nhuận còn có vai trò là nguồn tích luỹ để doanh nghiệp bổ sung vốn vào 

quá trình sản xuất , trích lập các quỹ doanh nghiêp theo quy định nhƣ : Quỹ phát triển kinh 

doanh, quỹ dƣ ̣trƣ̃ , quỹ khen thƣờng , phúc lợi ... tƣ̀ các quỹ này giúp doanh nghiêp̣ có điều 

kiêṇ bổ sung vốn, thƣc̣ hiêṇ tái sản  xuất mở rôṇg, đầu tƣ chiều sâu, đổi mới hiêṇ đaị hoá máy 

móc thiết bị , tăng quy mô sản xuất , cũng nhƣ nâng cao đời sống cho cán bô ̣công nhân viên 

trong doanh nghiêp̣.... 

1.1.3.3 Đối với người lao động : 

Hiêụ quả sản xuất kinh doanh là đôṇg lƣc̣ thúc đẩy , kích thích ngƣời lao động hăng 

say sản xuất , luôn quan tâm tới kết quả lao đôṇ g của mình . Nâng cao hiêụ quả sản xuất 

đồng nghiã với viêc̣ nâng cao đời sống ngƣời lao đôṇg trong doanh nghiêp̣ để taọ đôṇg lƣc̣ 

sản xuất , do đó năng suất lao đôṇg se ̃đƣơc̣ tăng cao . Tăng năng suất lao đôṇg se ̃góp phần 

nâng cao hiêụ quả kinh doanh . 

 

1.2. Quy trình phân tích hiệu quả kinh doanh 

Phân tích hiêụ quả kinh doanh là công cu ̣cung cấp thông tin phuc̣ vu ̣cho công tác 

điều hành hoaṭ đôṇg kinh doanh của các nhà quản tri ̣ doanh nghiêp̣ , nhƣ̃ng thông tin này  

thƣờng không có sẵn trong báo cáo tài chính hoăc̣ bất kỳ tài liêụ nào của doanh nghiêp̣ mà 

phải thông qua quá trình phân tích. Nôị dung chủ yếu của phân tích là: 

 

1.2.1. Xác định kỳ phân tích và hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 

Khi phân tích hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp , cần phải xác điṇh rõ kỳ 

phân tích. Kỳ phân tích có thể theo từng quí hoặc theo từng năm , môṭ năm hay hai năm… Có 

thể hiểu tiêu chuẩn hiệu quả là giới hạn, là mốc xác định ranh giới có hiệu quả hay không. 

Nếu theo phƣơng pháp so sánh toàn ngành có thể lấy giá trị bình quân đạt đƣợc của ngành 

làm tiêu chuẩn hiệu quả, hoặc có thể so sánh với chỉ tiêu của năm trƣớc. Cũng có thể nói rằng, 

các doanh nghiệp có đạt đƣợc các chỉ tiêu này mới có thể đạt đƣợc các chỉ tiêu về kinh tế. 

Hê ̣thống chỉ tiêu hiêụ quả kinh doanh bao gồm các nhóm chỉ tiêu sau: 

o Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động 

o Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí 

o Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hƣ̃u. 
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1.2.2. Thu thập dữ liệu và tính toán giá trị của các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 

Để phân tích đƣơc̣ các chỉ tiêu trên cần phải dƣạ vào các căn cƣ́ sau: 

o Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

o Bảng báo cáo tài chính tổng hợp. 

Trên cơ sở đó ta có thể đánh giá đƣơc̣ mối quan hê ̣giƣ̃a các chỉ tiêu phản ánh quy mô 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Măṭ khác, ta cũng se ̃nghiên cƣ́u sƣ ̣biến đôṇg của các 

chỉ tiêu của kỳ vừa qua so sánh với kỳ trƣớ c lấy làm kỳ gốc của doanh nghiêp̣ . Điều này giúp 

ta đánh giá đƣơc̣ thƣc̣ traṇg và triển voṇg của tƣ̀ng doanh nghiêp̣ so với nền kinh tế quốc dân. 

 

1.2.3. Phân tích xu thế biến động của các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 

 Phân tích xu th ế biến động của các chỉ tiêu hiệu qua kinh doanh là phân tích các yếu 

tố: 

o Tính toán sự thay đổi của hiệu quả sử dụng lao động 

o Tính toán sự thay đổi của hiệu quả chi phí 

o Tính toán sự thay đổi của hiệu quả sử dụng tài sản vốn. 

o Phân tích ảnh hƣởng của tử số, mẫu số tới tỷ số hiệu quả 

o Phân tích DuPont đối với ROE để thấy ảnh hƣởng của ROS, SOA và hệ số đòn 

bẩy ROE. 

 Bằng cách so sánh các số liêụ kỳ thƣc̣ tế so với kỳ kế hoac̣h, hay kỳ thƣc̣ tế so với năm 

trƣớc, kỳ thực tế so với t rung bình ngành hay của đối thủ caṇh tranh để thấy đƣơc̣ sƣ ̣tăng 

giảm của các yếu tố, măṭ tốt hay măṭ xấu để tƣ̀ đó tìm ra nguyên nhân gây ra biến xu thế biến 

đôṇg của các chỉ tiêu hiêụ quả kinh doanh. 

 

1.2.4. Phân tích chi tiết nhân tố doanh thu 

o Phân tích chi tiết theo khu vực địa lý 

o Phân tích chi tiết theo chủng loại sản phẩm 

o Phân tích chi tiết theo kênh phân phối 

o Phân tích chi tiết thời gian 

Qua việc phân tích đó chúng ta sẽ biết đƣợc nguyên nhân tăng, giảm doanh thu xuất phát từ 

khu vực nào, loại sản phẩm nào và nhóm khách hàng nào. 

 

1.2.5. Phân tích chi tiết tình hình sử duṇg yếu tố đầu vào 

Các yếu tố đầu vào cần phần tích chi tiết bao gồm: 

o Lao động 

o Chi phí 

o Tài sản và nguồn vốn 

Qua viêc̣ phân tích các yếu tố trên t a se ̃tìm ra đƣơc̣ xu thế biến đôṇg , cơ cấu, nguyên nhân 

biến đôṇg.  
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1.2.6. Nhâṇ xét và đánh giá chung 

Nhƣ vâỵ, tƣ̀ viêc̣ phân tích chi tiết sƣ ̣biến đôṇg của các chỉ tiêu hiêụ quả kinh doanh , 

phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu và phân tích tình hình sƣ̉ duṇg yếu tố đầu vào 

ta thấy đƣơc̣ nhƣ̃ng măṭ còn yếu kém của hiêụ quả kinh doanh , nguyên nhân gây biến đôṇg 

hiêụ quả kinh doanh. Tƣ̀ đó tìm ra giải pháp để tăng hiêụ quả kinh doanh cho doanh nghiêp̣. 

 

1.3. Phƣơng pháp phân tích và dữ liệu phục vụ phân tích 

1.3.1. Phương pháp so sánh giản đơn 

Phƣơng pháp so sánh giản đơn là kết quả của phép trƣ̀ giƣ̃a tri ̣ số của kỳ phân tích so 

với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế . Để phép so sánh có ý nghi ̃a thì điều kiện tiên quyết là các 

chỉ tiêu đƣợc đem so sánh phải đảm bảo tính chất so sánh đƣợc về không gian và thời gian. 

Về thời gian : Các chỉ tiêu phải đƣợc tính trong cùng một khoảng thời gian hạch toán 

nhƣ nhau (cụ thể nhƣ cùng tháng , quý, năm…) và phải đồng nhất trên cả ba mặt : cùng phản 

ánh nội dung kinh tế, cùng một phƣơng pháp tính toán, cùng một đơn vị đo lƣờng.  

Về không gian : Các chỉ tiêu kinh tế cần phải đƣợc  quy đổi về cùng quy mô tƣơng tƣ ̣

nhƣ nhau (cụ thể cùng một bộ phận, phân xƣởng, môṭ ngành…). 

Để đáp ƣ́ng các cho các muc̣ tiêu so sánh , ngƣời ta thƣờng dùng các phƣơng pháp so 

sánh sau:  

*  Phương pháp so sánh tuyêṭ  đối 

Là kết quả của phép trƣ̀ giƣ̃a tri ̣ số của kỳ phân tích so với kỳ gốc, kết quả so sánh biểu 

hiêṇ khối lƣơṇg, quy mô của các hiêṇ tƣơṇg kinh tế. 

 

Mƣ́c tăng giảm trên chỉ phản ánh về lƣơṇg , thƣc̣ chất của viêc̣ tăng giảm nói trên 

không nói là có hiêụ quả , tiết kiêṃ hay lañg phí . Phƣơng pháp này đƣơc̣ dùng kèm với các 

phƣơng pháp khác khi đánh giá hiêụ quả giƣ̃a các kỳ. 

*  Phương pháp so sánh tương đối 

Là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so sánh với kỳ gốc của chỉ tiêu 

kinh tế, kết quả so sánh này biểu hiêṇ kết cấu mối quan hê,̣ tốc đô ̣phát triển mƣ́c phổ biến của 

các hiện tƣợng kinh tế. 

Mƣ́c tăng giảm tƣơng đối các chỉ tiêu = 
Trị số kỳ phân tích 

x 100% 
Trị số kỳ gốc 

 Điều kiện so sánh: 

Mƣ́c tăng giảm tuyêṭ 

đối chỉ tiêu () 
= 

Trị số kỳ chỉ tiêu kỳ 

phân tích 
-    Trị số chỉ tiêu kỳ gốc 
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- Bảo đảm tính thống nhất về nội dung kinh tế của chỉ tiêu. 

- Bảo đảm tính thống nhất về phƣơng pháp tính các chỉ tiêu. 

- Bảo đảm tính thống nhất về đơn vị tính các chỉ tiêu cả về số lƣợng, thời gian và giá 

trị. 

 Ứng dụng: Phƣơng pháp so sánh giản đơn đƣợc sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực 

phân tích lao động, vật tƣ, tiền vốn, lợi nhuận… để kiểm tra mức độ hoàn thành kế 

hoạch và đánh giá tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

1.3.2. Phương pháp so sánh có liên hệ với chỉ tiêu kết quả 

Phƣơng pháp so sánh có liên hệ với chỉ tiêu kết quả xác định mức biến động tƣơng đối 

của chỉ tiêu phân tích, là kết quả so sánh giữa số phân tích với số gốc đã đƣợc điều chỉnh theo 

một hệ số của chỉ tiêu kết quả có liên quan. 

Gọi X là chỉ tiêu phân tích. X0 và X1 tƣơng ứng là chỉ tiêu phân tích ở kỳ gốc và kỳ 

phân tích. 

Gọi Y là chỉ tiêu kết quả có liên quan. Y0 và Y1 tƣơng ứng là chỉ tiêu kết quả ở kỳ gốc 

và kỳ phân tích. 

Mức độ biến động tƣơng đối của chỉ tiêu phân tích: 

 
0

1

01 .
Y

Y
XXX   

Phƣơng pháp so sánh có liên hệ với chỉ tiêu kết quả khi đƣợc sử dụng sẽ cho kết quả 

chính xác hơn phƣơng pháp so sánh giản đơn. Thông qua mức độ biến động tƣơng đối của chỉ 

tiêu phân tích có liên hệ với chỉ tiêu kết quả có thể biết sự tăng giảm của chỉ tiêu phân tích có 

hiệu quả hay không, tiết kiệm hay lãng phí. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng phổ biến trong 

các lĩnh vực phân tích lao động, vật tƣ, tiền vốn, lợi nhuận… để đánh giá tình hình phát triển 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

Điều kiện so sánh: 

o Bảo đảm tính thống nhất về nội dung kinh tế của chỉ tiêu. 

o Bảo đảm tính thống nhất về phƣơng pháp tính các chỉ tiêu. 

o Bảo đảm tính thống nhất về đơn vị tính các chỉ tiêu cả về số lƣợng, thời gian 

và giá trị. 

1.3.3. Phương pháp thay thế liên hoàn 

Phƣơng pháp thay thế liên hoàn là phƣơng pháp mà ở đó các nhân tố lần lƣơṭ đƣơc̣ thay 

thế theo mô ṭ trình tƣ ̣nhất điṇh để xác điṇh chính xác mƣ́c đô ̣ảnh hƣởng của chúng đến chỉ 

tiêu cần phân tích (đối tƣơṇg phân tích ) bằng cách cố điṇh các nhân tố khác trong mỗi lần 

thay thế. 

Thƣc̣ chất của phƣơng pháp này là thay số  liêụ thƣc̣ tế vào số liêụ kế hoac̣h , số liêụ 

điṇh mƣ́c hoăc̣ số liêụ gốc.  



 

 11 

Số liêụ đƣơc̣ thay thế của môṭ nhân tố nào đó phản ánh mƣ́c đô ̣ảnh hƣởng của nhân tố 

đó tới các chỉ tiêu phân tích trong khi các chỉ tiêu khác k hông thay đổi . Theo phƣơng pháp 

này chỉ tiêu phân tích trong khi các chỉ tiêu khác không thay đổi . Theo phƣơng pháp  này chỉ 

tiêu là làm ảnh hƣởng: C = f (x, y, z). 

Trình tự thay thế : Các nhân tố về khối lƣợng thay thế trƣớc , các nhân tố về chất lƣơṇg 

thay thế sau, trƣờng hơp̣ đăc̣ biêṭ tuỳ theo yêu cầu của muc̣ đích phân tích. 

Cụ thể: Gọi Q là chỉ tiêu cần phân tích; 

             Gọi a, b, c là trình tƣ ̣các nhân tố ảnh hƣởng đến chỉ tiêu phân tích; 

Thể hiêṇ bằng phƣơng trình: Q = a . b . c 

Đặt Q1 : Chỉ tiêu kỳ phân tích, Q1 = a1 . b1 . c1 

       Q0 : Chỉ tiêu kỳ phân tích, Q0 = a0 . b0 . c0 

Q1 - Q0 = ∆Q mƣ́c chênh lêc̣h giƣ̃a kỳ thƣc̣ hiêṇ và kỳ gốc , đây cũng là đối tƣơṇg cần 

phân tích 

∆Q = a1 . b1 . c1 - a0 . b0 . c0 

Thƣc̣ hiêṇ theo trình tƣ ̣các bƣớc thay thế . ( Lƣu ý : nhân tố đa ̃thay thế ở bƣớc trƣớc 

phảI đƣợc giữ nguyên cho bƣớc sau thay thế) 

 Thay thế bƣớc 1 ( cho nhân tố a) 

       a0 . b0 . c0 đƣơc̣ thay thế bằng a1 . b0 . c0 

      Mƣ́c đô ̣ảnh hƣởng của nhân tố a là  

            ∆a = a1 . b0 . c0 - a0 . b0 . c0 

 Thay thế bƣớc 2 ( cho nhân tố b ) 

a1 . b0 . c0 đƣơc̣ thay thế bằng a1 . b1 . c0 

Mƣ́c đô ̣ảnh hƣởng của nhân tố b là 

           ∆b = a1 . b1 . c0 – a1 . b0 . c0 

 Thay thế bƣớc 3 ( cho nhân tố c ) 

a1 . b1 . c0 đƣơc̣ thay thế bằng a1 . b1 . c1 

Mƣ́c đô ̣ảnh hƣởng của nhân tố c: 

           ∆c = a1 . b1 . c1 – a1 . b1 . c0 

Tổng hơp̣ mƣ́c đô ̣ảnh hƣởng của các nhân tố ta có 

   ∆a + ∆b +∆c = ∆Q 

 Ưu nhươc̣ điểm của phương phỏp 

Ƣu điểm: là phƣơng pháp đơn giản, dê ̃tính toán so với các phƣơng pháp xác điṇh nhân 

tố ảnh hƣởng khác . Phƣơng pháp thay thế liên hoàn có thể xác điṇh các nhân tố có quan hê ̣

với chỉ tiêu phân tích bằng thƣơng, tổng, hiêụ tích số và cả số % .  
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Nhƣơc̣ điểm: Khi xác điṇh nhân tố nào đó , phải giả định các nhân tố khác không đổi , 

trong thƣc̣ tế các nhân tố khác có thể thay đổi. Viêc̣ sắp xếp trình tƣ ̣các nhân tố từ nhân tố sản 

lƣơṇg đến chất lƣơṇg , trong thƣc̣ tế viêc̣ phân biêṭ rõ ràng giƣ̃a nhân tố sản lƣơṇg và nhân tố 

chất lƣơṇg là không rõ ràng.  

Phạm vi áp dụng : Phƣơng pháp này để phân tích nguyên nhân , xác định đƣợc mức độ 

ảnh hƣởng của nhân tố làm tăng , giảm chỉ tiêu đang phân tích . Tƣ̀ đó đƣa ra các biêṇ pháp 

khắc phuc̣ nhƣ̃ng nhân tố chủ quan ảnh hƣởng không tốt đến chất lƣơṇg kinh doanh và đồng 

thời củng cố, xây dƣṇg phƣơng hƣớng cho kỳ sau. 

1.3.4. Phương pháp phân tích tương quan và hồi quy 

Phƣơng pháp phân tích tƣơng quan và hồi quy là phƣơng pháp toán học đƣợc vận 

dụng trong phân tích kinh doanh để biểu hiện và đánh giá mối liên hệ giữa các chỉ tiêu kinh 

tế. 

Phƣơng pháp tƣơng quan: Quan sát mối liên hệ giữa hai hay nhiều biến số, nhƣng 

không biểu diễn thành phƣơng trình liên hệ và không nêu rõ đâu là biến nguyên nhân (đầu 

vào), đâu là biến kết quả (đầu ra). 

Phƣơng pháp hồi quy: Xác định mối liên hệ giữa một biến kết quả và một hay nhiều 

biến nguyên nhân bằng phƣơng trình liên hệ (phƣơng trình hồi quy). 

Phƣơng pháp tƣơng quan và hồi quy có liên quan chặt chẽ với nhau và có thể gọi tắt là 

phƣơng pháp tƣơng quan. Nếu quan sát, đánh giá mối liên hệ giữa một tiêu thức kết quả và 

một tiêu thức nguyên nhân gọi là tƣơng quan đơn. Nếu quan sát, đánh giá mối liên hệ giữa 

một tiêu thức kết quả với nhiều tiêu thức nguyên nhân gọi là tƣơng quan bội. 

Phƣơng pháp tƣơng quan và hồi quy phản ánh những nhân tố nghiên cứu ảnh hƣởng 

đến chỉ tiêu phân tích chiếm bao nhiêu %, còn lại bao nhiêu % là do ảnh hƣởng của các nhân 

tố khác không nghiên cứu. Đồng thời cũng chỉ ra mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đến chỉ 

tiêu phân tích. 

 

1.3.5. Dữ liệu và nguồn dữ liệu phục vụ cho việc phân tích 

1.3.5.1 Dữ liệu bên trong doanh nghiệp 

 Dữ liệu bên trong doanh nghiệp bao gồm các loại dữ liệu về: 

- Các đơn đặt hàng: Số lƣợng đơn hàng, lƣợng hàng trên từng đơn và các đơn đặt hàng 

đã đặt, đang giao, đã giao, đã thu tiền. 

- Các kết quả tiêu thụ: Lƣợng bán, doanh thu, tồn kho, thị phần theo khu vực, theo loại 

sản phẩm, theo thời gian và theo nhóm khách hàng. 
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- Tình hình công nợ: Các khoản phải thu theo khu vực, theo nhóm khách hàng, tuổi 

nợ. 

- Các thông tin khác: Đặc điểm của sản phẩm, giá bán, chính sách nhân viên bán hàng, 

chính sách đầu tƣ cho phát triển sản phẩm, xúc tiến bán của doanh nghiệp… 

 Các nguồn dữ liệu bên trong doanh nghiệp: 

- Hệ thống sổ sách kế toán: Chu trình đặt hàng - giao hàng - thu tiền. 

- Hệ thống báo cáo bán hàng: Từ các kho, các chi nhánh, đơn vị cấp dƣới báo cáo lên 

nhà quản trị marketing, cung cấp các số liệu về lƣợng bán, giá cả, doanh thu, hàng tồn 

kho, những khoản phải thu, những khoản phải chi, đặc điểm của các đơn hàng, khách 

hàng tại từng khu vực. 

1.3.5.2 Dữ liệu bên ngoài doanh nghiệp 

 Dữ liệu bên ngoài doanh nghiệp bao gồm các dữ liệu về: 

- Khách hàng: Là ngƣời sử dụng hay nhà trung gian. Dữ liệu về các mong muốn, quan 

tâm, hoạt động của khách hàng, những ý kiến phản hồi, than phiền… của khách hàng. 

- Đối thủ cạnh tranh: Dữ liệu về các bƣớc phát triển của đối thủ cạnh tranh nhƣ đặc 

điểm sản phẩm, giá bán, chiến dịch quảng cáo, khuyến mại… 

- Môi trƣờng vĩ mô: Dữ liệu về các quy định pháp lý mới, các tiến bộ của khoa học 

công nghệ, những trào lƣu xã hội, sự kiện xã hội… 

- Dữ liệu khác: Những thay đổi liên quan đến các kênh phân phối nhƣ sự xuất hiện các 

loại hình bán buôn và bán lẻ mới, chi phí gia nhập… 

 Các nguồn dữ liệu bên ngoài doanh nghiệp: 

- Nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp: Nhà quản trị marketing của doanh nghiệp có thể 

tự theo dõi tình hình bên ngoài qua các thông tin đại chúng hay qua các cuộc gặp gỡ 

và khảo sát riêng. Ngoài ra, các nhân viên bán hàng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài 

doanh nghiệp rất hiệu quả do công việc bán hàng đòi hỏi họ liên tục nắm tình hình địa 

bàn nơi họ phụ trách. 

- Nguồn lực bên ngoài doanh nghiệp gồm: 

+ Các chuyên gia bên ngoài doanh nghiệp nhƣ nhà kinh tế, nhà trung gian, tổ chức tƣ 

vấn. 

+ Những ngƣời là cổ đông của đối thủ cạnh tranh. 

+ Những ngƣời đã và đang làm việc cho đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp. 

+ Đóng vai những ngƣời mua hàng giả danh. 

+ Mua dữ liệu từ những công ty dịch vụ thông tin marketing chuyên nghiệp. 
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1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả kinh doanh 

Trong sản xuất kinh doanh hầu hết các doanh nghiêp̣ đều bi ̣ tác đôṇg bởi môi trƣờng 

bên trong và môi trƣờng bên ngoài doanh nghiêp̣. Sƣ ̣thành công của công nghiêp̣ cũng phu ̣

thuôc̣ khá nhiều vào nhƣ̃ng yếu tố này. Vì vậy doanh nghiệp cần phải phân tích đánh giá và 

biết kết hơp̣ hài hoà giƣ̃a các yếu tố này để nâng cao hiêụ quả sản xuất kinh doanh cho doanh 

nghiêp̣ mình. 

1.4.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 

1.4.1.1  Nhân tố quản tri ̣doanh nghiêp̣ 

Đối với mọi doanh nghiệp , càng ngày nhân tố quản trị càng đóng vai trò quan trọng 

trong viêc̣ nâng cao hiêụ quả hoaṭ đôṇg kinh doanh . Nó tác động tới hoạt động kinh doanh 

qua nhiều yếu tố nhƣ cơ cấu lao đôṇg , cơ sở vâṭ chất ... Công tác quản tri ̣ doanh nghiêp̣ đƣơc̣ 

tiến hành tốt se ̃giúp doanh nghiêp̣ có môṭ hƣớng đi đúng , điṇh hƣớng xác điṇh đúng chiến 

lƣơc̣ kinh doanh , các mục tiêu mang lại hiệu quả , kết quả hoăc̣ là phi hiêụ quả , thất baị của 

doanh nghiêp̣. 

Với môṭ cơ cấu tổ chƣ́c bô ̣máy quản tri ̣ doanh nghiêp̣ hơp̣ lý khôn g nhƣ̃ng giúp cho 

điều hành hoaṭ đôṇg kinh doanh tốt mà còn làm giảm tối thiểu các chi phí quản lý và xây 

dƣṇg môṭ cơ cấu lao đôṇg tối ƣu . Nhân tố này còn giúp lañh đaọ doanh nghiêp̣ đề ra nhƣ̃ng 

quyết điṇh đúng đắn , chính xác và kịp thời , tạo ra những động lực to lớn để kích thích kinh 

doanh phát triển, nâng cao hiêụ quả kinh doanh của doanh nghiêp̣. 

1.4.1.2 Lao đôṇg 

Mọi lực lƣợng kinh doanh đều do lực lƣợng lao động tiến hành. Nó là chủ thể trong hoaṭ 

đôṇg kinh doanh , mọi nỗ lực đƣa khoa học kỹ thuật trang thiết bị máy móc hiện đại để nâng 

cao hiêụ quả kinh doanh đều do con ngƣời taọ ra và thƣc̣ hiêṇ chúng . Song để đaṭ đƣơc̣ điều 

đó đôị ngũ nhân viên lao đôṇg cũng cần phải có môṭ lƣơṇg kiến thƣ́c chuyên môn ngành nghề 

cao, góp phần ứng dụng tốt, tạo ra những sản phẩm cao phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trên thị 

trƣờng và mang laị lơị ích cho doanh nghiêp̣. 

1.4.1.3 Vốn kinh doanh 

Yếu tố vốn là yếu tố chủ chốt quyết điṇh đến quy mô của doanh nghiêp̣ và quy mô có 

cơ hôị có thể khai thác. Nó phản ánh sự phát triển của doanh nghiệp và là sự đánh giá về hiệu 

quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn còn là nền tảng, là cơ sở cho doanh nghiệp hoạt động, 

góp phần đa dạng hoá phƣơng thức kinh doanh , đa daṇg hoá thi ̣ trƣờng , đa daṇg hoá sản 

phẩm. Ngoài ra vốn còn giúp cho doanh nghiệp đảm bảo độ cạnh tranh cao và giữ ƣu thế lâu 

dài trên thi ̣ trƣờng.  

1.4.1.4 Trang thiết bi ̣kỹ thuâṭ 
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Ngày nay công nghệ kinh doanh luôn giữ vai trò quan trọng trong mọi quá trình của đời 

sống. Luôn thay đổi dây chuyền kinh doanh trong mỗi doanh nghiêp̣ là điều luôn đƣơc̣ 

khuyến khích nhƣng cũng phải tuỳ theo quy mô và tính đồng bô ̣của doanh nghiêp̣. Chính nhờ 

nhƣ̃ng thiết bi ̣ khoa hoc̣ tiên tiến ngƣời lao đôṇg se ̃đƣơc̣ giải phóng sƣ́c lao đôṇg , năng suất 

tăng lên rất nhiều lần trong cùng môṭ thời gian , dâñ tới tăng hiêụ quả. Măṭ khác, trang thiết bi ̣ 

kỹ thuật không những đáp ứng cho khách hàng sản phẩm tốt , mâũ ma ̃đep̣ và phong phú 

không xâm haị đến sƣ́c khoẻ mà còn thoả mañ nhƣ̃ng nhóm khách hàng đòi hỏi có thuôc̣ tính 

đăc̣ biêṭ. 

1.4.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp  

1.4.2.1 Thị trường và đối thủ cạnh tranh 

Mối quan hê ̣giƣ̃a các doanh nghiêp̣ cùng ngành và cùng sản xuất môṭ ngành hàng hoăc̣ 

môṭ nhóm hàng có thể trở thành baṇ hàng của nhau tron g kinh doanh nhƣng có thể laị là đối 

thủ của nhau trên thị trƣờng đầu vào và đầu ra.  

*  Đối thủ cạnh tranh: 

Bao gồm hai nhóm, đối thủ caṇh tranh sơ cấp và đối thủ caṇh tranh thƣ́ cấp . Nếu doanh 

nghiêp̣ có đối thủ caṇh tranh  mạnh thì việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là rất khó khăn , vì 

vâỵ doanh nghiêp̣ cần phải đẩy maṇh tốc đô ̣tiêu thu,̣ tăng doanh thu, tổ chƣ́c bô ̣máy lao đôṇg 

phù hợp để tạo cho doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh về giá cả , chất lƣơṇg, chủng loại 

cũng nhƣ mẫu mã ... để nâng cao hiệu quả kinh doanh . Nhƣ vâỵ đối thủ caṇh tranh có ảnh 

hƣởng rất lớn đến viêc̣ nâng cao hiêụ quả kinh doanh của các doanh nghiêp̣ đồng thời cũng 

tạo ra động lực phát triển doanh nghiêp̣. Viêc̣ xuất hiêṇ càng nhiều đối thủ caṇh tranh thì viêc̣ 

nâng cao hiêụ quả kinh doanh của doanh nghiêp̣ càng trở nên khó khăn. 

* Thị trƣờng: 

Bao gồm thi ̣ trƣờng bên trong , thị trƣờng đầu vào và thị trƣờng đầu ra . Nó là yếu tố 

quyết điṇh quá trình kinh doanh mở rôṇg của doanh nghiêp̣. 

Đối với thị trƣờng đầu vào : cung cấp các yếu tố cho quá trình kinh doanh nhƣ nguyên 

vâṭ liêụ, máy móc thiết bị ... cho nên nó có tác đôṇg trƣc̣ tiếp đế n quá trình kinh doanh , tỉ lệ 

chiết khấu... 

Đối với thị trƣờng đầu ra : Nó quyết định doanh thu của doanh nghiệp trên cơ sở chấp 

nhâṇ hàng hoá dic̣h vu ̣của các doanh nghiêp̣ , thị trƣờng đầu ra sẽ quyết định doanh thu của 

doanh nghiêp̣, thị trƣờng đầu ra sẽ quyết định tốc độ tiêu thụ , tạo vòng quay vốn nhanh hay 

châṃ tƣ̀ đó tác đôṇg đến hiêụ quả kinh doanh của doanh nghiêp̣.  

1.4.2.2 Nhân tố khách hàng 
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Nhân tố này chiụ sƣ ̣tác đôṇg của giá cả, chất lƣơṇg sản phẩm, thu nhâp̣, thói quen của 

ngƣời tiêu dùng. Nhƣng bản thân nhân tố sƣ́c mua và cấu thành sƣ́c mua chiụ ảnh hƣởng của 

nhân tố số lƣơṇg và cơ cấu măṭ hàng kinh doanh . Mỗi sản phẩm của doanh nghiêp̣ đều có 

hiêụ quả  riêng nên nhân tố sƣ́c mua cũng khác nhau nên hiêụ quả chung của doanh nghiêp̣ 

cũng thay đổi. Nếu kinh doanh phù hơp̣ với nhu cầu ngƣời tiêu dùng, chiếm tỷ troṇg lớn trong 

toàn bộ mặt hàng của doanh nghiệp thì hiệu quả của doa nh nghiêp̣ cũng tăng lên . Do vâỵ đòi 

hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu nhân tố này để có kế hoạch  kinh doanh cho phù hợp. 

1.4.2.3 Nhân tố môi trường vi ̃mô 

Môi trƣờng vi ̃mô bao gồm kinh tế , chính trị, văn hóa - xã hội hay điều ki ện tự nhiên 

của một quốc gia , nó cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 

Chẳng haṇ nhƣ xét về yếu tố tài nguyên môi trƣờng : Nếu nhƣ nguồn tài nguyên dồi dào se ̃

làm cho giá mua nguyên vật liệu rẻ , chi phí kinh doanh giảm dâñ đến giá thành sản phẩm 

giảm và làm tăng lợi nhuận, tăng khả năng caṇh tranh của doanh nghiêp̣ và hiêụ quả kinh tế se ̃

cao hơn. Bên caṇh đó tài nguyên môi trƣờng cũng gây ảnh hƣởng lớn đến hiêụ quả  của doanh 

nghiêp̣ khi có thiên tai . Hay nhƣ chính sách kinh tế của nhà nƣớc , đây là môṭ trong nhƣ̃ng 

công cu ̣của Nhà nƣớc để điều tiết nền kinh tế là các chính sách tài chính , tiền tê,̣ luâṭ pháp... 

Đó là hê ̣thống các nhân tố tác đôṇg trƣc̣ tiếp hay gián tiếp đến hiêụ quả kinh doanh của 

doanh nghiêp̣. Nếu chính sách laĩ suất tín duṇg quy ƣớc mƣ́c laĩ suất quá cao se ̃gây cản trở 

cho viêc̣ vay vốn của các doanh nghiêp̣ và làm tăng chi phí vốn , lơị nhuâṇ giảm và hiêụ quả 

kinh doanh cũng se ̃giảm. 

 

1.5. Các phƣơng hƣớng nâng cao hiệu quả kinh doanh 

1.5.1.  Tăng kết quả đầu ra (tăng doanh thu) 

Doanh thu đƣơc̣ xác điṇh nhƣ sau:  

S =   Pi * Qi 

Trong đó:  

S : doanh thu. 

Q : Số lƣơṇg sản phẩm tiêu thụ trong kỳ. 

P : Giá bán đơn vị sản phẩm. 

Vì vậy , tăng doanh thu cần phải tăng số lƣơṇg sản phẩm tiêu thu ̣hoăc̣ tăng giá bán .  

Viêc̣ tăng giá bán cần xét đến nhiều điều kiêṇ bởi vì nếu cùng môṭ loaị sản ph ẩm đƣợc 

cung cấp bởi nhiều nhà kinh doanh thì chắc chắn các doanh nghiêp̣ se ̃caṇh tranh nhau về giá. 

Do vâỵ để tăng doanh thu thì doanh nghiêp̣ phải tìm cách tiêu thu ̣đƣơc̣ càng nhiều sản 

phẩm càng tốt. Muốn đaṭ đƣơc̣ điều này thì doanh nghiêp̣ phải đa daṇg hoá sản phẩm, đa daṇg 

hoá ngành nghề kinh doanh và mở rộng thị trƣờng để chiếm lĩnh thị trƣờng. 

1.5.2. Sử dụng tiết kiệm nguồn lực 
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1.5.2.1 Sử duṇg tốt nguồn nhân lưc̣ 

Trong các nguồn lƣc̣ đầ u vào của quá trình kinh doanh , yếu tố con ngƣời luôn giƣ̃ môṭ 

vai trò quyết điṇh , khai thác và sƣ̉ duṇg tốt nguồn nhân lƣc̣ trong kinh doanh đƣơc̣ thể hiêṇ 

qua: 

- Sắp xếp lao đôṇg hơp̣ lý cho doanh nghiêp̣, toàn bộ máy quản lý.  

- Nâng cao trình đô ̣tay nghề, trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân , tâṇ duṇg thời 

gian làm viêc̣, đảm bảo thƣc̣ hiêṇ các điṇh mƣ́c lao đôṇg. 

- Trang bi ̣ công nghê ̣, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào kinh doanh.  

- Có chế đô ̣khen thƣởng đaĩ ngô ̣ngƣời lao đôṇg. 

1.5.2.2 Sử duṇg vốn 

Vốn đầu tƣ luôn là nhân tố quan troṇg đối với bất kỳ doanh nghiêp̣ nào. Huy đôṇg và sƣ̉ 

dụng vốn có hiệu quả là vấn đề lớn mà doanh nghiệp luôn chú trọng trong hoạ t đôṇg kinh 

doanh của mình. Thông thƣờng doanh nghiêp̣ sƣ̉ duṇg môṭ số biêṇ pháp sau: 

-  Tâṇ duṇg triêṭ để năng lƣc̣ sẵn có của doanh nghiêp̣ , nâng cao hiêụ suất sƣ̉ duṇg thiết 

bị máy móc. 

- Giảm tối đa các bộ phận thừa không cần thiết.  

- Xây dƣṇg cơ cấu vốn tối ƣu. 

- Tiết kiêṃ chi phí và ha ̣giá thành. 

- Đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn lƣu động. 

- Lƣạ choṇ đổi mới công nghê ̣phù hơp̣ , sƣ̉ duṇg đúng muc̣ tiêu nguồn vốn công nghê ̣ . 

Nghiên cƣ́u sƣ̉ duṇg các loaị  nguyên vâṭ liêụ mới và nguyên vâṭ liêụ thay thế nhằm 

nâng cao chất lƣơṇg sản phẩm và ha ̣giá thành. 

1.5.2.3 Giảm chi phí 

Giảm chi phí nguyên vật liệu, tiết kiêṃ nguyên vâṭ liêụ vì chi phí nguyên vâṭ liêụ chiếm 

hơn 50% giá thành nên khi doanh nghiệp tiết kiệm nguyên vật liệu thì sẽ tiết kiệm chi phí về 

nguyên vâṭ liêụ và điều này se ̃làm giá thành sản phẩm ha ̣ . Nhƣng bên caṇh viêc̣ ha ̣giá thành 

sản phẩm thì khi tiết kiệm nguyên vật liệu quá mứ c se ̃dâñ đến chất lƣơṇg lƣơṇg sản phẩm 

kém. Vì vậy doanh nghiệp cần có kế hoạch dự trữ bảo quản cũng nhƣ cấp phát nguyên vật 

liêụ môṭ cách hơp̣ lý. 

Để giảm các chi phí trong kinh doanh thì doanh nghiêp̣ thƣc̣ hiêṇ các biện pháp: 

- Cắt giảm lao đôṇg dƣ thƣ̀a để giảm chi phí lao đôṇg. 

- Sắp xếp bô ̣máy quản lý goṇ nhe ,̣ bố trí công viêc̣ hơp̣ lý hoaṭ đôṇg có hiêụ quả se ̃góp 

phần giảm chi phí quản lý... 

1.5.3. Cải thiện hệ thống thông tin và nghiên cứu thi ̣trường 
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Ngày nay với việc bùng nổ thông tin của mạng i nternet, làm cho khoảng cách giữa thế 

giới và doanh nghiêp̣ xích laị gần nhau , đòi hỏi các doanh nghiêp̣ phải vâṇ duṇg công nghê ̣

thông tin vào kinh doanh chẳ ng haṇ nhƣ các trang thƣơng maị điêṇ tƣ̉ Alibaba , Getamarket, 

Eshop, Ebay... Thông tin có tốt mới giúp doanh nghiêp̣ đƣa ra nhƣ̃ng quyết điṇh đúng đắn để 

có đầu ra cho công ty. 

 Nghiên cƣ́u thi ̣ trƣờng để nắm chắc nhu cầu thi ̣ trƣờng và khả năng đáp ứng nhu cầu thị 

trƣờng của doanh nghiêp̣ tƣ̀ đó xây dƣṇg kế hoac̣h và phƣơ ng án kinh doanh phù hơp̣ . Để 

nghiên cƣ́u thi ̣ trƣờng doanh nghiêp̣ cần tiến hành nhƣ̃ng bƣớc sau: 

- Tìm kiếm khách hàng mới. 

- Làm tăng khả năng mua. 

- Mở rôṇg thi ̣ trƣờng cũng nhƣ thi ̣ phần. 

- Xây dƣṇg kênh phân phối thích hơp̣. 

Ngoài ra doanh nghiệp cần phải khai thác khách hàng tiềm năng , sƣ̉ duṇg các hình thƣ́c 

quảng cáo, tiếp thi ,̣ cải tiến cung cách phục vụ… nhằm gia tăng ý muốn mua sắm của khách 

hàng.   
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PHẦN 2: PHÂN TÍCH  HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM THỰC PHẨM 

DINH DƢỠNG – VIỆN DINH DƢỠNG 

 

2.1. Đặc điểm kỹ thuật – kinh tế của đơn vị 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển  

2.1.1.1 Viện Dinh dưỡng 

 Viện Dinh Dƣỡng đƣợc 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 tƣớng 

Chính phủ đã xếp Viện Dinh Dƣỡng là một trong 6 viện toàn quốc của ngành y tế. Viện đƣợc 

giao các nhiệm vụ nghiên cứu nhu cầu dinh dƣỡng và cơ cấu bữa ăn ngƣời Việt Nam, đề xuất 

cho Nhà nƣớc các biện pháp tăng cƣờng sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh phù hợp với nhu 

cầu dinh dƣỡng và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc từng giai đoạn; phân tích 

giá trị dinh dƣỡng của thực phẩm; nghiên cứu vệ sinh ăn uống, kiểm nghiệm thực phẩm; dinh 

dƣỡng điều trị và đồng thời đào tạo cán bộ dinh dƣỡng cho đất nƣớc. 

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

        - Tên tiếng Anh: National Institute of Nutrition   

             - Tên viết tắt tiếng Anh: NIN 

 Loại tổ chức: Sự nghiệp có thu. 

 Địa chỉ: Số 48B - Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trƣng, 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 

Lĩnh vực kinh doanh   

 - Nghiên cứu các sản phẩm dinh dƣỡng đặc thù cho các đối tƣợng theo nhu cầu của 

các tổ chức, cá nhân. 

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

thực phẩm tăng cƣờng vi chất dinh dƣỡng, thực phẩm thức ăn chức năng phòng chống các 

bệnh thừa cân, béo phì và các bệnh mạn tính liên quan dinh dƣỡng), từng bƣớc liên kết với 

các doanh nghiệp, công ty thực phẩm để mở rộng sản xuất và phân phối trên thị trƣờng các 

sản phẩm đã đƣợc thử nghiệm hiệu quả.      

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

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

mailto:nindn@hn.vnn.vn
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           - Mở rộng các hoạt động cung cấp các dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

đƣợc giao phục vụ nhu cầu của xã hội và ngƣời dân gồm: 

              + Dịch vụ khám, tƣ vấn, điều trị dinh dƣỡng cho nhân dân. 

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

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

2.1.1.2 Trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng 

Trung tâm thực phẩm dinh dƣỡng là một đơn vị trực thuộc Viện dinh Dƣỡng. Trong 

thông tƣ số 06/BYT – TT ngày 20/04/1981 hƣớng dẫn thi hành quyết định số 181/CP ngày 

13/6/1980 của Hội đồng chính phủ về việc thành lập Viện dinh dƣỡng 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 

xƣởng Pilot) là một đơn vị cấu thành và ra đời ngay từ khi có Viện Dinh dƣỡng. 

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

doanh các sản phẩm pepsin, bột đạm cóc, bột dinh dƣỡng, doanh thu chỉ ở mức 100 – 200 

triệu/năm. 

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

động hợp tác nghiên cứu và phát triển sản xuất bột dinh dƣỡng với tổ chức GRET 

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

các sản phẩm dinh dƣỡng đƣợc chú trọng phát triển. Do vậy có rất nhiều sản phẩm mới ra đời, 

chất lƣợng cao hơn, hình thức bao bì hấp dẫn hơn, chủng loại phong phú, giá thấp. Chính vì 

vậy giá trị sản lƣợng hàng năm tăng, doanh thu đạt khoảng từ 4 – 6 tỷ đồng/năm. 

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

dƣỡng trẻ em, ngày 25/03/2004 Viện trƣởng Viện Dinh dƣỡng Trung tâm Thực phẩm dinh 

dƣỡng đƣợc thành lập năm 2004 theo quyết định số 18/QĐ – TCCB của nâng cấp từ Xƣởng 

thực nghiệm. 

o Tên tiếng Việt: Trung tâm thực phẩm dinh dƣỡng 

o Tên tiếng Anh: Applied Nutri – Food Technology Center 

o Điện thoại: 04. 3971 6293; 043.971 2562 

o Tổng số lao động: 18 ngƣời, trong đó 6 biên chế, 12 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 dƣỡng và bột đạm cóc. Việc áp dụng các tiêu chuẩn trên đƣợc 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 đƣợc thực hiện theo 
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các tiêu chuẩn của Bộ Y tế.  Các sản phẩm của Viện Dinh dƣỡng do Trung tâm thực phẩm 

dinh dƣỡng sản xuất luôn luôn đáp ứng đƣợc các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo 

quy định của Bộ y tế.  

Lĩnh vực hoạt động của trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng 

 Nghiên cứu công thức, quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm dinh dƣỡng có tác 

dụng phòng chống suy dinh dƣỡng, tăng cƣờng và nâng cao sức khỏe của các đối 

tƣợng nhân dân. 

 Nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ bổ sung vi chất dinh dƣỡng vào thực 

phẩm phục vụ chƣơng trình dinh dƣỡng và cải thiện tình trạng vi chất dinh dƣỡng 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 nƣớc trong nghiên cứu, 

sản xuất và dịch vụ các sản phẩm dinh dƣỡng. 

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

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

Các hàng hoá và dịch vụ hiện tại  

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

mg. 

2. Bột dinh dƣỡng: gồm các sản phẩm: Nufavie Plus sữa, Nufavie  hƣơng thịt lợn, Nufavie Plus Gà 

– vi chất 

3. Bột đạm cóc 

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

5. Bánh quy dinh dƣỡng 
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2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm: 

Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Viện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2  Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Trung Tâm Thực phẩm Dinh dƣỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ chế hoạt động của Viện và Trung tâm đều theo dạng trực tuyến chức năng. Trung 

tâm đã hình thành các bộ phận với chức năng riêng biệt, tuy nhiên do số nhân sự còn hạn chế 

nên lực lƣợng tại mỗi bộ phận chỉ 1 -2 ngƣời, riêng bộ phận sản xuất là 10 ngƣời. Mọi hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Trung tâm đều đƣợc các phòng chức năng của Viện kiểm soát. 

Trung tâm không đƣợc trực tiếp tuyển dụng nhân sự, mà khi có nhu cầu tăng nhân sự sẽ gửi 

đề nghị lên phòng Tổ chức hành chính, phòng chức năng này sẽ có trách nhiệm tuyển dụng. 

GĐ Trung tâm TPDD 

Nghiên cứu 

phát triển sản 

phẩm và QLCL 

Sản xuất 

PGĐ Kinh doanh PGĐ Kỹ thuật 

Hậu cần: 

- Vật tƣ 

- Kho 

Bán hàng 

và xúc tiến 

thƣơng mại 

Kế toán 

nội bộ 

Viện trƣởng 

Phó VT PT 

Tài chính 

Phó VT PT 

Chuyên môn 

Phòng Chỉ 

đạo tuyến 

Phòng Tài 

chính Kế toán 

 

Phòng Kế 

hoạch vật tƣ 

 

Phòng Tổ chức 

hành chính 

 

Phòng Quản lý 

khoa học 

 

Các Trung tâm 

khác 

 

Các Khoa chuyên 

môn khác 

 

Trung tâm Thực 

phẩm Dinh Dƣỡng 
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2. 1.3. Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá hoặc dịch vụ chủ yếu 

2. 1.3.1 Quy trình sản xuất bột dinh dưỡng 

 

Hình 2.3. Sơ đồ quy trình sản xuất bột dinh dƣỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tổ R&D và QLCL) 

 

 

 

Sữa, Premix, hƣơng 

liệu 

Định lƣợng 

Phối trộn 

Định lƣợng 

Đóng gói 

Thành phẩm 

Muối tinh 

Sấy khô 

Nghiền mịn 

Định lƣợng 

 

Gạo, vừng 

Định lƣợng 

 

Ép đùn 

Nghiền mịn 

 

Đậu tƣơng 

Sấy 

Rang chín 

Bóc vỏ 

Nghiền mịn 
n 

Định lƣợng 
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Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu: Nguyên liệu sản xuất bột dinh dƣỡng đƣợc mua trên thị trƣờng, đạt tiêu chuẩn 

cơ sở của Viện dinh dƣỡng. 

Ép đùn: Gạo, vừng đƣợc 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 tƣơng và sấy muối ở nhiệt độ 110
0
C, thời gian 10 phút 

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

Rang: Quá trình rang nhằm mục đích làm chín hoàn toàn đậu tƣơng. Thời gian rang 120 

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

đặc trƣng. 

Bóc vỏ: Sau khi rang, đậu tƣơng đƣợc làm nguội rồi đƣợc qua máy tách vỏ. Tốc độ rơi của 

hạt vào mặt thới khoảng 80 – 100 kg/h. Vỏ đậu tƣơng sau khi tách đƣợc quạt hút chuyển đến 

túi đựng vỏ. Đậu tƣơng sạch đƣợc tách làm đôi và đi ra ngoài qua cửa riêng. Độ sạch yêu cầu 

của đậu tƣơng: tỷ lệ  đã tách vỏ ≥ 98% 

Nghiền: Bỏng ép đùn, muối, đậu tƣơng đã tách vỏ đƣợc 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 dƣỡng khác nhau mà quá trình trộn có tỷ lệ phối trộn 

nguyên liệu và bán thành phẩm khác nhau. Trộn theo phƣơng pháp trộn đa cấp. Mỗi mẻ trộn 

có khối lƣợng 40 kg, thời gian trộn tối thiểu 20 phút. 

Đóng gói: Bàn thành phẩm sau khi trộn, đƣợc đƣa qua máy đóng gói. Khối lƣợng một gói từ 

250 – 270g. Gói sau khi đóng không đƣợc xì hơi và hở mép. 

Vào hộp, vào thùng: Gói sau khi đóng đƣợc vào hộp, sau đó vào thùng cattong.Quy cách: 1 

gói 250 g/hộp, 40 hộp/thùng. 

Bảo quản: Sản phẩm đƣợc bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát. 
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2.1.3.2 Quy trình sản xuất men Pepsin 

Hình 2.4 Sơ đồ quy trình sản xuất men Pepsin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tổ R&D và QLCL) 

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

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

Trộn thêm tá dƣợc 

Bột kép đồng nhất 

Tạo cốm, Sấy cốm 

Đóng nang  

Ép vỉ 

Kiểm nghiệm  

Đóng hộp, đóng thùng 

Màng dạ dày lợn 

Thủy phân 

 

Nghiền men, kiểm tra 

hoạt tính 

Tách men và Sấy 
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Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu: Màng dạ dày lợn đƣợc mua trên thị trƣờng, còn tƣơi, đảm bảo tiêu chuẩn vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

Thuỷ phân: Màng dạ dày đƣợc xay nhỏ bằng máy xay có kích thƣớc mắt sàng 5mm. Sau đó 

đƣợc 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 đƣợc lọc  bằng NaCl, tỷ lệ 250g NaCl/lít dịch thuỷ phân.  

Sấy men: Men đã tách đƣợc trộn với tinh bột và đƣờng glucoza, sau đó đƣợc sấy ở 40 – 42
0
C, 

thời gian 16 – 18h. 

Nghiền men: Men sau khi sấy đƣợc 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 phƣơng pháp H/QT/19.63. Men đạt yêu 

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

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

 

2.2. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả  

2.2.1. Chuẩn bị dữ liệu cho phân tích 

Để có đƣợc nhận định khái quát về tình hình hoạt động của đơn vị: Quy mô tài sản, nguồn 

vốn, tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận, ta dựa vào các nguồn dữ liệu tài chính của đơn 

vị bao gồm : bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các năm 2008, 

2009, 2010. 

Từ các số liệu cơ bản này, chúng ta sẽ tính toán, phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tại đơn vị.
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Bảng 2.1.  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2010, 2009 

 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

Mã 

số Chỉ tiêu 

31.12.2010  Tỷ trọng  31.12.2009  Tỷ trọng  2010/2009 

Giá trị  %  Giá trị  %  Giá trị % 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   8.332.921   7.982.921   350.000 4,38% 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu   0   0   0   

10 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1 -2) 8.332.921  100,00    7.982.921  100,00    350.000 4,38% 

11 Giá vốn hàng bán   5.648.740   67,79    5.913.250    74,07    -264.510 -4,47% 

20 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 11) 2.684.181   32,21    2.069.671    25,93    614.510 29,69% 

21 Doanh thu hoạt động tài chính   0   0   0   

22 Chi phí tài chính   0   0   0   

24 Chi phí bán hàng   401.550     4,82    151.206      1,89    250.344 165,56% 

25 Chi phí quản lý doanh nghiệp   592.989     7,12    481.753      6,03    111.236 23,09% 

30 Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh (20+21-22-24-25) 1.689.642   20,28    1.436.712    18,00    252.930 17,60% 

40 Thu nhập/(chi phí) khác   0   0   0   

50 Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trƣớc thuế (30+40) 1.689.642   20,28    1.436.712    18,00    252.930 17,60% 

51 Chi phí thuế TNDN hiện hành  25% 422.411     5,07    359.178      4,50    63.233 17,60% 

52 Chi phí thuế TNDN hoãn lại    0   0        -      0 - 

60 Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN (50-51+52) 1.267.232   15,21    1.077.534    13,50    189.698 17,60% 

(Nguồn Phòng TCKT) 
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Bảng 2.2: Bảng cân đối kế toán 2010, 2009, 2008 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

Mã 

số Chỉ tiêu 

Tại ngày 31 tháng 12 2010 tăng / giảm so 

với 2009 

2009 tăng / giảm so 

với 2008 2010 2009 2008 

TÀI SẢN Giá trị  %  Giá trị  %   Giá trị   %  Giá trị % Giá trị % 

100 TÀI SẢN NGẮN HẠN 6.093.799 93,08 6.295.498 96,16 4.255.506 93,46 -201.699 -3,20% 2.039.992 47,94% 

110 Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 3.647.995 55,72 3.984.320 60,86 3.257.015 71,53 -336.325 -8,44% 727.305 22,33% 

130 Các khoản phải thu  ngắn hạn 485.915 7,42 637.468 9,74 859.153 18,87 -151.553 -23,77% -221.685 -25,80% 

140 Hàng tồn kho 1.827.160 27,91 1.443.816 22,05 139.338 3,06 383.344 26,55% 1.304.478 936,20% 

150 Tài sản ngắn hạn khác 132.729 2,03 229.894 3,51 0 0,00 -97.165 -42,27% 229.894   

200 TÀI SẢN DÀI HẠN 758.816 11,59 251.557 3,84 297.626 6,54 507.259 201,65% -46.069 -15,48% 

210 Tài sản cố định 758.816 11,59 251.557 3,84 297.626 6,54 507.259 201,65% -46.069 -15,48% 

211 Tài sản cố định hữu hình 758.816 11,59 251.557 3,84 297.626 6,54 507.259 201,65% -46.069 -15,48% 

240 Tài sản dài hạn khác 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00% 0 0,00% 

250 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6.852.615 104,67 6.547.055 100,00 4.553.132 100,00 305.560 6,71% 1.993.923 43,79% 

NGUỒN VỐN                     

300 NỢ PHẢI TRẢ 1.785.384 27,27 1.969.521 30,08 574.276 12,61 -184.138 -9,35% 1.395.245 242,96% 

310 Nợ ngắn hạn 1.785.384 27,27 1.969.521 30,08 574.276 12,61 -184.138 -9,35% 1.395.245 242,96% 

311 Vay và nợ ngắn hạn                     

313 Phải trả ngƣời bán 1.362.973   1.610.343   414.657   -247.370 -15,36% 1.195.685 288,35% 

315 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 422.411   359.178   159.618   63.233 17,60% 199.560 125,02% 

318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 0           0   0 0,00% 

320 Nợ dài hạn 0 0,00   0,00   0,00 0 0,00% 0 0,00% 

400 VỐN CHỦ SỞ HỮU 5.067.232 77,40 4.577.534 69,92 3.978.856 87,39 489.698 10,70% 598.678 15,05% 

410 Vốn chủ sở hữu 5.067.232 77,40 4.577.534 69,92 3.978.856 87,39 489.698 10,70% 598.678 15,05% 

411 Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 3.800.000   3.500.000   3.500.000   300.000 8,57% 0 0,00% 

416 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 1.267.232   1.077.534   478.856   189.698 17,60% 598.678 125,02% 

                        

430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6.852.615 104,67 6.547.055 100,00 4.553.132 100,00 305.560 4,67% 1.993.923 43,79% 
(Nguồn Phòng TCKT)
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Bảng 2.3: Bảng tính các giá trị bình quân 

         ĐVT: nghìn đồng 

Stt Chỉ số 2009 2010 

1 Tổng tài sản bình quân 5.550.094 6.699.835 

2 TSDH bình quân 274.592 505.187 

3 TSNH bình quân 5.275.502 6.194.649 

4 HTK bình quân 791.577 1.635.488 

5 Các khoản phải thu bình quân  748.311 561.692 

6 Vốn chủ sở hữu bình quân 4.278.195 4.822.383 

(Nguồn Phòng TCKT) 

 

2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động 

2. 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 lƣợng lao động và 

việc làm của Trung tâm bị hạn chế, không đƣợc tuyển dụng chính thức mà sử dụng nhân công 

lao động trực tiếp theo tính chất thời vụ, đội ngũ bán hàng 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 

nhƣ bộ phận bán hàng. Năm 2010, tuyển dụng thêm 1 lao động trực tiếp bổ sung cho bộ phận 

sản xuất pepsin. 

Bảng 2.4 Số lƣợng lao động của Trung tâm  từ 2005 đến 2010 

ĐVT: nghìn đồng 

Năm 

Cán bộ quản lý Lao động gián tiếp Lao độngtrực tiếp Tổng 

số Số lƣợng % Số lƣợng % Số lƣợng % 

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% 3 25,00% 7 58,33% 12 

2008 2 16,67% 3 25,00% 7 58,33% 12 

2009 2 11,76% 6 35,29% 9 52,94% 17 

2010 3 5,45% 5 33,33% 10 55,56% 18 

(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 55 – 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 dƣơng, nên đội ngũ kỹ sƣ đƣợc ƣu tiên tuyển dụng trong những năm qua. 
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Bảng 2.5 Cơ cấu ngƣời lao động theo trình độ học vấn 

ĐVT: người 

Năm Thạc sỹ 
Đại học Cao đằng/ 

Trung cấp 
Cấp 3 

Tổng 

số Dƣợc sỹ Kỹ sƣ Bác sỹ Cử nhân 

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% 

2010 

Slg 3 0 6 0 1 6 2 18 

% 16,67% 0,00% 33,33% 0,00% 5,56% 33,33% 11,11% 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 dƣỡng. Các nhân viên này phải có trình độ dƣợc sĩ, bác sĩ, kỹ sƣ công nghệ thực phẩm 

hoặc các chuyên ngành khoa học tự nhiên liên quan. Nhận thấy số nhân sự 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 ngƣời đƣợc đào 

tạo ở nƣớc ngoài. Nhƣ vậy, về cơ cấu nhân sự đã có sự chuyển biến rõ rệt về chất lƣợng, đƣa 

yếu tố con ngƣời lên hàng đầu trong các vấn đề ƣu tiên giải quyết.  

Bảng 2.6 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 

ĐVT: người 

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

Tổng Năm 

Số 

lƣợng % 

Số 

lƣợng % 

Số 

lƣợng % 

Số 

lƣợng % 

Số 

lƣợng % 

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

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

2010 0 0,00% 13 72,22% 3 16,67% 0 0 2 11,11% 18 

(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính) 

 Sự gia tăng số lƣợng nhân sự tập trung ở độ tuổi từ 21 đến dƣới 40, do định hƣớng ƣu 

tiên trong việc tuyển dụng là tuyển nguồn nhân lực có trình độ đại học là chủ yếu. Ngay từ khi 

chuyển đổi từ Xƣởng 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 đƣợc đào tạo bài bản tiến hành tuyển dụng 

và đào tạo họ bằng các khóa học trong nƣớc hoặc đƣa đi đào tạo ở nƣớc ngoài quay về phục 

vụ công ty và có thể trở thành những lãnh đạo trong tƣơng lai. Trƣờng 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. 
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2.2.2.4. Năng suất lao động 

 
Bảng 2.7 Năng suất lao động của Trung tâm 

 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính Năm 2009 Năm 2010 

So sánh 

+/- % 

Doanh thu thuần 1.000 đ 7.982.921 8.332.921 350.000 4,38 

Lợi nhuận sau thuế 1.000 đ 1.077.534 1.267.232 189.698 17,60 

Lao động bình quân ngƣời 17 18 1 5,88 

Lao động trực tiếp bình quân ngƣời 9 10 1 11,11 

Lao động gián tiếp bình quân ngƣời 8 8 0 0,00 

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu ROS % 13,50 15,21 1,71 12,67 

Năng suất lao động bình quân  1.000 đ/người 469.584 462.940 -6.644 -1,41 

Năng suất lao động trực tiếp 1.000 đ/ngƣời 886.991 833.292 -53.699 -6,05 

Năng suất lao động gián tiếp 1.000 đ/ngƣời 997.865 1.041.615 43.750 4,38 

Doanh lợi tổng lao động 1.000 đ/người 63.384 70.402 7.017 11,07 

Doanh lợi lao động trực tiếp 1.000 đ/ngƣời 119.726 126.723 6.997 5,84 

Doanh lợi  lao động gián tiếp 1.000 đ/ngƣời 134.692 158.404 23.712 17,60 

Tổng quỹ lƣơng 1.000 đ 1.072.989 1.044.032 -28.957 -2,70 

Năng suất tổng quỹ lương  7,44 7,98 0,54 7,28 

Thu nhập bình quân 1.000 đ/ngƣời/tháng 5.260 4.833 -426 -8,10 

(Nguồn: Phòng kế toán.) 

 

 Phân tích về tốc độ tăng trưởng của năng suất lao động 

Từ bảng trên ta có    SL = SL(2010)  - SL(2009)  = - 6.644 (nghìn đồng/ ngƣời) 

Nhƣ vậy, bằng cách sử dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh hƣởng đến năng 

suất lao động : 

- Nhân tố doanh thu:  

  SL (S) = S2010/L2010 -S2009 /L2010 =  19.444  (nghìn đồng/ ngƣời) 

- Nhân tố lao động:  

  SL (L) = S2009/L2010 -S2009 /L2009  = -26.088 (nghìn đồng/ ngƣời) 

     Vậy   SL =  SL (S) +  SL (L) = - 6.644 (nghìn đồng/ ngƣời) 

  Nhận xét: 

 

  Số tuyệt đối % 

Năng suất lao động bình quân giảm -6.644 100 

       Do doanh thu tăng làm NSLĐbq tăng 19.444 -292,68 

       Do lao động tăng làm NSLĐbq giảm -26.088 392,68 
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 Phân tích về doanh lợi của lao động 

Ta có :  RL = SL x ROS 

 RL = RL(2010)  - RL(2009)  =  7.017  ( nghìn đồng/ ngƣời) 

  Tƣơng tự cũng áp dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh 

hƣởng đến doanh lợi lao động: 

- Nhân tố năng suất lao động: 

  RL (SL) = ROS2010*SL(2010) - ROS2010 * SL(2009) =  - 1.010 (nghìn đồng/ ngƣời) 

- Nhân tố ROS 

   RL (ROS) = ROS2010*SL(2009) - ROS2009 * SL(2009) = 8.027 (nghìn đồng/ ngƣời) 

 Vậy  RL =  RL (SL) +  RL (ROS) = -1.010  + 8.027 = 7.017 (nghìn đồng/ ngƣời) 

 Nhận xét: 

  Số tuyệt đối % 

Doanh lợi lao động tăng          7.010  100 

Do năng suất lao động giảm làm DLLĐ giảm          -1.010 -14,40 

 Do ROS tăng làm DLLĐ tăng          8.027  114,40 

  

 Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động 

Số lƣợng và chất lƣợng lao động là một trong những yếu tố quyết định quy mô kết quả 

sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, việc phân tích tình hình sử dụng số lƣợng lao động cần xác 

định mức tiết kiệm hay lãng phí. Trên cơ sở đó, tìm mọi biện pháp tổ chức sử dụng lao động 

tốt nhất. Vận dụng phƣơng pháp so sánh có liên hệ đến tình hình hoàn thành kế hoạch doanh 

thu thuần về số lƣợng lao động. 

    
0

1

01 .
Y

Y
XXX               với X1, X0 :  số lao động kỳ trƣớc và kỳ thực hiện. 

             Y1, Y0 : doanh thu kỳ trƣớc và thực hiện. 

    Nếu X<0 chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm tƣơng đối sức lao động 

    Còn nếu X>0 doanh nghiệp sử dụng lãng phí sức lao động. 

Chỉ số Đơn vị 2009 2010 

Doanh thu 1000đ   7.982.921    8.332.921  

Quỹ lƣơng 1000đ 1.072.989 1.044.032 

Số lao động Ngƣời 17 18 

Lao động trực tiếp Ngƣời 9 10 

Lao động gián tiếp Ngƣời 8 8 

Tiền lƣơng bình quân 1000 đ/ngƣời/tháng 5.260 4.833 

Năng suất lao động bình quân 1000đ/người 469.584 462.940 

Năng suất tổng quỹ lương bình quân   7,44 7,98 
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Nhƣ vậy thay số vào ta có kết quả nhƣ sau: 

 Đối với lao động chung 

X= 18 - 17 * 1,044= 0,26 >0 chứng tỏ trong năm 2010 trung tâm sử dụng lãng 

phí lao động  là khoảng chƣa đên 01 ngƣời 

 Đối với lao động trực tiếp: 

X= 10 – 9*1,044= 0,604 > 0 chứng tỏ trong năm 2010 trung tâm sử dụng lãng 

phí lao động trực tiếp là khoảng 1 ngƣời 

 Đối với lao động gián tiếp: 

X = 8 – 8 *1,044 = - 0,352 > chứng tỏ trong năm 2010 trung tâm sử dụng tiết 

kiệm lao động gián tiếp là gần 1 ngƣời 

Nhận xét chung về tình hình sử dụng lao động 

 Năng suất lao động bình quân giảm 6.644 nghìn đồng so với năm 2009 tƣơng 

ứng với 1,41% nguyên nhân là do đơn vị tuyển dụng thêm lao động và doanh thu mặc 

dù tăng, nhƣng với tốc độ không đủ lớn (4,38%) so với tốc độ tăng lao động (5,88%). 

Tình hình sử dụng lao động là tƣơng đối hợp lý, mức lãng phí lao động chƣa đến một 

nhân lực. Nhƣ vậy việc tăng thêm 1 nhân lực cho bộ phận sản xuất trực tiếp là chƣa 

đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, Trung tâm là một đơn vị hoạt động quy mô nhỏ, đang 

trong quá trình phát triển, mở rộng, nên bài toán quản lý nguồn nhân lực cần phải 

đƣợc tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. 

 Doanh lợi tổng lao động năm 2010 tăng 7.017 nghìn đồng so với năm 2009 

tƣơng đƣơng 11,07%. Điều này đƣợc giải thích là do tỷ suất lợi nhuận ROS năm 2010 

là 15,21% (tƣơng đƣơng  tăng 17,6%) có tốc độ lớn hơn so với tốc độ tăng của lao 

động (5,88%). 

 Năng suất tổng quỹ lƣơng tăng 0,54 tƣơng đƣơng với 7,28% so với năm 2009 

là do năm 2010 có doanh thu tăng lên, trong khi tổng quỹ lƣơng lại giảm đi, thu nhập 

bình quân đầu ngƣời là 4.833 nghìn đồng/tháng giảm đi so với năm 2009 8,10%. Điều 

này đƣợc giải thích là do trong năm 2010, đơn vị áp dụng chính sách tiết kiệm chi phí 

trực tiếp sản xuất, giảm định mức khoán tiền nhân công lao động, thắt chặt quản lý 

ngày công, giờ công. Tuy nhiên với mức thu nhập bình quân 4,8 triệu 

đồng/ngƣời/tháng, vẫn thỏa mãn nhu cầu của ngƣời lao động và cũng là mức thu nhập 

bình quân cao hơn so với các đơn vị khác trong Viện, cũng nhƣ so với mặt bằng lƣơng 

chung của các nhà máy sản xuất. 
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2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 

2.2.3.1. Các loại chi phí của Trung tâm  

Chi phí của doanh nghiệp bao gồm các loại sau: 

Hiện nay, Trung tâm đang sử dụng các cách phân loại chi phí sau: 

  Theo yếu tố (nội dung kinh tế của chi phí): Có 5 yếu tố chi phí: 

 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Gồm toàn bộ giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu 

phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ mà Trung tâm đã sử dụng cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

 - Chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ tiền lƣơng, phụ cấp và các khoản trích trên tiền 

lƣơng theo tỷ lệ quy định của công nhân, viên chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

đơn vị. 

 - Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của 

tất cả các TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nƣớc, 

điện thoại…) dùng vào sản xuất kinh doanh. 

 - Chi phí khác bằng tiền: Phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chƣa phản ánh ở các 

yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

 Mục đích: Giúp Trung tâm biết đƣợc các chi phí đã dùng vào sản xuất và tỷ trọng của 

từng loại chi phí đó là bao nhiêu, làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện 

chi phí sản xuất, xây dựng kế hoạch cung ứng vật tƣ, tiền vốn… 

  Theo công dụng và địa điểm phát sinh chi phí: Có 5 khoản mục chi phí: 

 - Chi phí nguyên, nhiên vật liệu trực tiếp. 

 - Chi phí nhân công trực tiếp. 

 - Chi phí sản xuất chung. 

 - Chi phí bán hàng. 

 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 Mục đích: Giúp Trung tâm tính và thể hiện đƣợc giá thành công xƣởng sản phẩm và 

giá thành toàn bộ sản phẩm theo khoản mục chi phí và phân tích tình hình thực hiện mục tiêu 

giảm từng mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 
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Bảng 2.8 Tính các giá trị chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

STT Chỉ tiêu 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

So sánh 

+/- % 

1 Doanh thu Thuần 7.982.921 8.332.921 350.000 4,38 

2 Lợi nhuận sau thuế 1.077.534 1.267.232 189.698 17,60 

3 Giá Vốn hàng bán 5.913.250 5.648.740 -264.510 -4,47 

4 Chi phí bán hàng 151.206 401.550 250.344 165,56 

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 481.753 592.989 111.236 23,09 

6 Chi phí tài chính 0 0 0 - 

7 Chi phí khác 0 0 0 - 

8 Tổng Chi phí 6.546.209 6.643.279 97.070 1,48 

9 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS (%) 13,50 15,21 1,71 12,67 

10 Năng suất tổng chi phí 1,22 1,25 0,03 2,86 

11 Năng suất giá vốn hàng bán 1,35 1,48 0,125 9,27 

12 Năng suất chi phí bán hàng 52,80 20,75 -32,04 -60,69 

13 Năng suất chi phí QLDN 16,57 14,05 -2,52 -15,20 

14 Năng suất chi phí tài chính - - - - 

15 Năng suất chi phí khác - - - - 

16 Doanh lợi tổng chi phí 16,46 19,08 2,61 15,89 

17 Doanh lợi giá vốn hàng bán 18,22 22,43 4,21 23,11 

18 Doanh lợi chi phí bán hàng 712,63 315,58 -397,04 -55,72 

19 Doanh lợi chi phí QLDN 223,67 213,70 -9,97 -4,46 

20 Doanh lợi chi phí tài chính - - - - 

21 Doanh lợi chi phí khác - - - - 

 

 Phân tích về tốc độ tăng trưởng của năng suất tổng chi phí 

Từ bảng trên ta có    SC = SC(2010)  - SC(2009)  = 0,03 

  Nhƣ vậy, bằng cách sử dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh 

hƣởng đến năng suất năng suất tổng chi phí: 

- Nhân tố doanh thu:  

  SC (S) = S2010/C2010 -S2009 /C2010 = 0,05 

- Nhân tố tổng chi phí:  

   SC (C) = S2009/C2010 -S2009 /C2009  = -0,02 

 Vậy   SC =  SC (S) +  SC (C) = 0,05 + (-0,02) = 0,03 
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 Nhận xét: 

  Số tuyệt đối % 

Năng suất tổng chi phí tăng 0,03 100 

Do doanh thu tăng làm NSCP tăng 0,05 151,11 

 Do tổng chi phí tăng làm NSCP giảm -  0,02 -  51,11 

 

Để tìm hiểu, phân tích sâu thêm về các yếu tố chi phí ảnh hƣởng đến tốc độ tăng trƣởng của 

năng suất tổng chi phí, chúng ta tính toán thêm về sự biến đổi của hai chỉ tiêu quan trọng là: 

Năng suất giá vốn hàng bán và năng suất chi phí bán hàng.  

Bảng 2.9 Cơ cấu chi phí năm 2009, 2010 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

Năm 

Năm 2010 Năm 2009 So sánh 

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ +/- % 

Doanh thu thuần 8.332.921 100% 7.982.921 100% 350.000 4,38% 

Tổng chi phí 6.643.279 79,72% 6.546.209 82,00% 97.070 1,48% 

Giá vốn hàng bán 5.648.740 67,79% 5.913.250 74,07% -264.510 -4,47% 

Chi phí nguyên vật liệu 4.926.394 59,12% 5.072.988 63,55% -146.594 -2,89% 

Chi phí nhân công 610.288 7,32% 759.782 9,52% -149.494 -19,68% 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 97.984 1,18% 76.834 0,96% 21.150 27,53% 

Các chi phí khác 14.074 0,17% 3.646 0,05% 10.428 286,01% 

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

Chi phí bán hàng 401.550 4,82% 151.206 1,89% 250.344 165,56% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 592.989 7,12% 481.753 6,03% 111.236 23,09% 

Khấu hao tài sản cố định hữu hình 97.984 1,18% 76.834 0,96% 21.150 27,53% 

Khấu hao tài sản thuê tài chính 0 0,00% -    

Khấu hao tài sản cố định vô hình 0 0,00% -    

Chi phí nhân viên 433.744 5,21% 313.207 3,92% 120.537 38,48% 

Dự phòng nợ khó đòi 0 0,00% -    

Chi phí cung cấp dịch vụ bên ngoài 61.261 0,74% 91.712 1,15% -30.451 -33,20% 

 

Năng suất giá vốn hàng bán 

Từ bảng trên ta có    SGVHB = SGVHB(2010)  - SGVHB(2009)  = 0,125 

  Nhƣ vậy, bằng cách sử dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh 

hƣởng đến năng suất năng suất giá vốn hàng bán: 

- Nhân tố doanh thu:  

  SGVHB (S) = S2010/GVHB2010 -S2009 /GVHB2010 = 0,062 
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- Nhân tố giá vốn hang bán:  

   SGVHB (C) = S2009/GVHB2010 -S2009 /GVHB2009  = 0,063 

 Vậy   SGVHB =  SGVHB (S) +  SGVHB (C) = 0, 125 

 Nhận xét: 

  Số tuyệt đối % 

Năng suất giá vốn hàng bán tăng 0,125 100 

       Do doanh thu tăng làm NSGVHB tăng             0,062          49,50    

       Do tổng GVHB tăng làm NSGVHB tăng             0,063          50,50    

 

Năng suất chi phí bán hàng 

Từ bảng trên ta có    SCFBH = SCFBH(2010)  - SCFBH(2009)  = - 32,04 

  Nhƣ vậy, bằng cách sử dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh 

hƣởng đến năng suất năng suất chi phí bán hàng: 

- Nhân tố doanh thu:  

  SCFBH (S) = S2010/CFBH2010 -S2009 /CFBH2010 = 0,87 

- Nhân tố chi phí bán hang: 

   SCFBH (CFBH) = S2009/CFBH2010 -S2009 /CFBH2009  = -32,91 

 Vậy   SCFBH =  SCFBH (S) +  SCFBH (C) = -32,04 

 Nhận xét: 

  Số tuyệt đối % 

Năng suất chi phí bán hàng giảm - 32,04 100 

       Do doanh thu tăng làm NSCFBH tăng 0,87 - 2,72 

       Do chi phí bán hàng tăng làm NSCFBH giảm - 32,91 102,72 

 

Tính toán mức độ tiết kiệm chi phí 

- Mức độ tiết kiệm tổng chi phí: 

Tổng chi phí 2010 theo năng suất tổng chi phí năm 2009 

=  8.322.921/1,22 = 6.833.218 (nghìn đồng) 

Tổng chi phí 2010 thực tế: 6.643.279 (nghìn đồng) 

Mức tiết kiệm của tổng chi phí : 

6.833.218 – 6.643.279 = 189.939 (nghìn đồng) 

Áp dụng tƣơng tự công thức ở trên để tìm hiểu mức độ tiết kiệm hay lãng phí của các 

chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của năm 2010 

so với năm 2009, ta cũng thấy đƣợc: 

Mức độ tiết kiệm của giá vốn hàng bán: 523.768 (nghìn đồng) 

Mức độ lãng phí của chi phí bán hàng: 243.715 (nghìn đồng) 
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38 

Mức độ lãng phí của chi phí quản lý doanh nghiêp: 90.114 (nghìn đồng) 

Nhƣ vậy, qua tính toán cho thấy, năm 2010, đơn vị đã tiết kiệm chi phí trực tiếp sản 

xuất để đầu tƣ thêm cho các chi phí bán hàng. Chính sách này hoàn toàn hợp lý khi tổng 

chi phí của đơn vị không những không tăng mà còn tiết kiệm hơn so với năm 2009 gần 

190 triệu đồng (tƣơng đƣơng 2,86 % tổng chi phí năm 2010). 

 Phân tích về doanh lợi  tổng chi phí 

Ta có:  RC = SC x ROS 

                RC = RC(2010)  - RC(2009)  = 2,61 

 Tƣơng tự cũng áp dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh hƣởng đến 

doanh lợi tổng chi phí: 

o Nhân tố năng suất tổng chi phí: 

  RC (SC) = ROS2010 * SC(2010) - ROS2010 * SC(2009) = 0,53 

o Nhân tố ROS 

   RC (ROS) = ROS2010 * SC(2009) - ROS2009 * SC(2010) = 2,08 

 Vậy  RC =  RC (SC) +  RC (ROS) =  0,53+ 2,08    =  2,61 

 Nhận xét: 

  Số tuyệt đối % 

Doanh lợi tổng chi phí tăng           2,61    100 

       Do năng suất tổng chi phí tăng làm DLCP tăng             0,53   20,28 

       Do ROS tăng làm DLCP tăng             2,08    79,72 

 

Nhƣ vậy qua bảng tính các giá trị chỉ tiêu hiệu quả chi phí ta thấy rằng: 

- Năng suất tổng chi phí cho biết một đồng chi phí tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Năng 

suất tổng chi phí của năm 2010 tăng so với năm 2009 đồng thời doanh lợi tổng chi phí 

cũng tăng, tuy nhiên tốc độ gia tăng của doanh lợi tổng chi phí lớn hơn rất nhiều so với 

mức độ tăng của năng suất tổng chi phí. Điều này chứng tỏ sự thay đối của nhân tố tỷ 

suất lợi nhuận trên doanh thu ROS, chỉ số thể hiện khả năng sinh lời, đóng một vai trò 

rất quan trọng. 

 Phân tích tốc độ tăng trưởng của  tỷ suất lợi nhuận ROS 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2009 

Năm 

2010 

So sánh 

+/- % 

1 Doanh thu Thuần 7.982.921 8.332.921 350.000 4,38 

2 Lợi nhuận sau thuế 1.077.534 1.267.232 189.698 17,60 

3 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS 13,50 15,21 1,71 12,67 
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39 

Ta có: ROS = R/S 

Từ bảng trên ta có    ROS = ROS(2010)  - ROS(2009)  = 1,71 

  Nhƣ vậy, bằng cách sử dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh 

hƣởng đến tỷ suất lợi nhuận: 

- Nhân tố doanh thu:  

  ROS (S) = R 2010/S2010 - R2010 /S2009 = - 0,67 

- Nhân tố lợi nhuận:  

   ROS (R) = R 2010/S2009 - R2009 /S2009  = 2,38 

 Vậy   ROS =  ROS (S) +  ROS (R) = 1, 71 

 

 Nhận xét: 

  Số tuyệt đối % 

ROS tăng 1,71 100 

       Do doanh thu tăng làm ROS giảm -          0,67    -     39,00    

       Do tổng lợi nhuận tăng làm ROS tăng             2,38        139,00    

 

Nhận xét chung về tình hình sử dụng chi phí 

 

Các khoản chi phí cấu thành giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 67 %)  phần 

lớn chúng là các chi phí biến đổi, chi phí bán hàng khoảng 4,85%, 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 lƣợng nguyên vật liệu và nhiên liệu hoạt động máy móc rất lớn, chi phí nhân công 

lớn. Điều này đƣa đến tốc độ phát triển của đơn vị cao nhƣng nếu gặp rủi ro nhƣ lƣợng tiêu 

thụ giảm sút hoặc không sản xuất đủ nhu cầu thị trƣờng 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. 

Năng suất tổng chi phí năm 2010 là 1,25 tăng 0,03 tƣơng đƣơng 2,86% so với năm 

2009 chứng tỏ đơn vị sử dụng chi phí hiệu quả. Nguyên nhân đƣợc giải thích là do tốc độ tăng 

doanh thu (4,38%) lớn hơn so với tốc độ tăng của chi phí (1,48%). Năm 2010 là năm nền kinh 

tế chƣa đƣợc khôi phục, tốc độ tăng trƣởng giảm, nên việc áp dụng chính sách tiết kiệm các 

chi phí sản xuất là hết sức cần thiết. Năm 2010, trung tâm đã tiết kiệm các loại chi phí chiếm 

tỷ trọng lớn, cụ thể là chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công. Điều này đã làm cho chi 

phí giá vốn hàng bán tiết kiệm hơn so với năm 2009 là 523.768 nghìn đồng. Trung tâm cũng 

thay đổi chiến lƣợc kinh doanh, bƣớc đầu triển khai các hoạt động quảng bá sản phẩm, làm 

chi phí bán hàng tăng, kéo theo năng suất chi phí bán hàng giảm 60,69% so với năm 2009. 

Tuy nhiên do chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí (4,82%), nên không làm 

ảnh hƣởng đến năng suất tổng chi phí năm 2010. 
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Doanh lợi tổng chi phí tăng 2,61 tƣơng ứng với 15,89% so với năm 2009, đồng thời 

chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời lợi nhuận trên doanh thu ROS cũng tăng 17,6%. Điều này 

chứng tỏ đơn vị hoạt động kinh doanh có hiệu quả. 

 

2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản và vốn đầu tư 

Tài sản và vốn đầu tƣ là hai yếu tố nguồn lực đầu vào vô cùng quan trọng của bất cứ một đơn 

vị sản xuất kinh doanh nào.Tính toán, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản và hiệu quả sử dụng 

nguồn vốn giúp đơn vị có thể nhận định đƣợc khả năng sử dụng các nguồn lực này trong ngắn 

hạn và định hƣớng đầu tƣ dài hạn. 

Bảng 2.10: Bảng tính các giá trị chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính Năm 2009 Năm 2010 

So sánh 

+/- 
% 

Doanh thu thuần 1.000 đ 7.982.921 8.332.921 350.000 4,38 

Lợi nhuận sau thuế 1.000 đ 1.077.534 1.267.232 189.698 17,60 

TSDH bình quân 1.000 đ 251.557 758.816 507.259 201,65 

TSNH bình quân 1.000 đ 6.295.498 6.093.799 -201.699 -3,20 

Hàng tồn kho bình quân 1.000 đ 1.443.816 1.827.160 383.344 26,55 

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.000 đ 637.468 485.915 -151.553 -23,77 

Tổng tài sản bình quân 1.000 đ 6.547.055 6.852.615 305.560 4,67 

Vốn chủ sở hữu bình quân 1.000 đ 4.577.534 5.067.232 489.698 10,70 

Năng suất TSDH   31,73 10,98 -20,75 -65,40 

Năng suất TSNH   1,27 1,37 0,10 7,84 

Năng suất hàng tồn kho   5,53 4,56 -0,97 -17,52 

Năng suất các khoản phải thu ngắn hạn   12,52 17,15 4,63 36,94 

Năng suất tổng tài sản (SOA)   1,2193 1,2160 -0,003 -0,270 

Năng suất vốn chủ sở hữu   1,744 1,644 -0,099 -5,703 

Doanh lợi TSDH % 428,35 167,00 -261,34 -61,01 

Doanh lợi TSNH % 17,12 20,80 3,68 21,50 

Doanh lợi tổng tài sản % 16,46 18,49 2,03 12,36 

Doanh lợi vốn chủ sở hữu % 23,54 25,01 1,47 6,24 

ROS (LNST/DT) % 13,50 15,21 1,71 12,67 

L(TTSbq/VCSHbq)   1,43 1,35 -0,08 -5,45 

ROA = SOA x ROS   0,1646 0,1849 0,203 12,36 

ROE =ROA x L   0,2354 0,2501 0,01 6,24 
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 Phân tích sự thay đổi của năng suất tổng tài sản (SOA) 

Từ bảng trên ta có    SOA = SOA (2010)  - SOA(2009)  = - 0,0033 

  Nhƣ vậy, bằng cách sử dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh 

hƣởng đến năng suất tổng tài sản: 

- Nhân tố doanh thu thuần:  

  SOA (S) = S2010/TS2010 -S2009 /TS2010 =  0,0511 

- Nhân tố tổng tài sản bình quân:  

   SOA (TS) = S2009/TS2010 -S2009 /TS2009  = -0,0544 

 Vậy   SOA =  SOA (S) +  SOA (TS) = 0,0511 + (-0,0544) = -0,0033 

 Nhận xét: 

  Số tuyệt đối % 

Năng suất tổng tài sản giảm  -0,0033 100 

       Do doanh thu tăng làm NSTS tăng 0,0511 -1550.47 

       Do tổng tài sản tăng làm NSTS giảm -0,0544 1650,47 

 

Qua phân tích, ta nhận thấy rằng năng suất tổng tài sản 2010 giảm với tỷ lệ nhỏ, không 

có sự chênh lệch khác biệt về 2 yếu tố tăng doanh thu và tăng tổng tài sản. 

Tuy nhiên, dựa vào bảng tính giá trị các chỉ số hiệu quả 2.10, ta lại thấy năng suất tài 

sản giảm đi đáng kể (65,40%) so với năm 2009, và năng suất hang tồn kho cũng giảm 

17,52% so với năm 2009. Vì vậy, chúng ta sẽ phải phân tích chi tiết hơn 2 chỉ tiêu này. 

 Tính tốc độ tăng trưởng của năng suất tài sản dài hạn 

Từ bảng trên ta có    STSDH = STSDH(2010)  - STSDH(2009)  = - 20,7526 

  Nhƣ vậy, bằng cách sử dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh 

hƣởng đến năng suất năng suất tài sản dài hạn: 

- Nhân tố doanh thu:  

  STSDH (S) = S2010/TSDH2010 -S2009 /TSDH2010 = 0,4612 

- Nhân tố tài sản dài hạn: 

   STSDH (TSDH) = S2009/TSDH2010 -S2009 /TSDH2009  = -21,2138 

 Vậy   SCFBH =  SCFBH (S) +  SCFBH (C) = -20,7526 

 

  Số tuyệt đối % 

Năng suất  tài sản dài hạn giảm  -20,7526 100 

       Do doanh thu tăng làm NSTSDH tăng 0,4612 -2,22 

       Do tổng tài sản tăng làm NSTSDH giảm -21,2138 102,22 
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 Tính tốc độ tăng trưởng của năng suất hàng tồn kho 

Từ bảng trên ta có    SHTK = SHTK(2010)  - SHTK(2009)  = - 0,9685 

  Nhƣ vậy, bằng cách sử dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh 

hƣởng đến năng suất năng suất hàng tồn kho: 

- Nhân tố doanh thu:  

  SHTK (S) = S2010/HTK2010 -S2009 /HTK2010 = 0,1916 

- Nhân tố hàng tồn kho: 

   SHTK (HTK) = S2009/HTK2010 -S2009 /HTK2009  = - 1,1600 

 Vậy   SHTK =  SHTK (S) +  SHTK (C) = -0,9685 

  Số tuyệt đối % 

Năng suất  hàng tồn kho giảm  -0,9685 100 

       Do doanh thu tăng làm NSTSDH tăng 0,1916 -19,78 

       Do tổng tài sản tăng làm NSTSDH giảm -1,1600 119,78 

 

Để phân tích hiệu quả của các chỉ tiêu sinh lời, chúng ta phân tích tốc độ tăng trƣởng 

của hai chỉ tiêu cơ bản là doanh lợi tổng tài sản ROA và doanh lợi vốn chủ sở hữu 

ROE. Ta có bẳng so sánh khả năng sinh lời các năm 2009 và 2010 

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 

So sánh 

+/- % 

Năng suất tổng tài sản (SOA) 1,2193 1,2160 -0,003 -0,270 

Năng suất vốn chủ sở hữu 1,744 1,644 -0,099 -5,703 

ROS (LNST/DT) 13,50 15,21 1,71 12,67 

L(TTSbq/VCSHbq) 1,43 1,35 -0,08 -5,45 

ROA = SOA x ROS 0,1646 0,1849 0,203 12,36 

ROE =ROA x L 0,2354 0,2501 0,0147 6,24 

 

 Phân tích về doanh lợi tổng tài sản (ROA) 

Ta có :  ROA =  SOA x ROS 

                ROA = ROA2010  - ROA2009  =  0,0203 

Tƣơng tự cũng áp dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh hƣởng đến 

doanh lợi tổng tổng tài sản: 

- Nhân tố năng suất tổng tài sản: 

  ROA (SOA) = ROS2010 * SOA2010 - ROS2010 * SOA2009 = - 0,0005 

- Nhân tố ROS 

   ROA (ROS) = ROS2010 * SOA2009 - ROS2009 * SOA2009 =  0,0208 

 Vậy  ROA =  ROA (SOA) +  ROA (ROS) = (- 0,0005) + 0,0208  = 0,0203 
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 Nhận xét: 

 

  Số tƣơng đối % 

Doanh lợi tổng tài sản ROA tăng 0,0203 100,00 

       Do năng suất tổng tài sản giảm làm DLTS giảm -0,0005 -2,46 

       Do ROS tăng làm DLTS tăng 0,0208 102,46 

 

 Phân tích về doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) 

Ta có :  ROE =  ROA x L 

                ROE = ROE2010  - ROE2009  = 0,0147 

  Tƣơng tự cũng áp dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn, các nhân tố ảnh 

hƣởng đến doanh lợi vốn chủ sở hữu: 

- Nhân tố doanh lợi tổng tài sản: 

  ROE (ROA) = ROA2010 * L2010 - ROA2009 * L2010 = 0,0275 

- Nhân tố L 

   ROE (L) = ROA2009 * L2010 - ROA2009 * L2009 = - 0,0128 

 Vậy  ROE =  ROE (ROA) +  ROE (L) =   = 0,0147 

 Nhận xét: 

  Số tƣơng đối % 

Doanh lợi vốn chủ sở hữu tăng ROE 0,0147 100 

       Do ROA tăng  làm DLVCSH tăng 0,0275 187,31 

       Do L giảm làm DLVCSH tăng -0,0128 -87,31 

 

Nhận xét chung về tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn 

- Năm 2010, tài sản  ngắn hạn bình quân giảm 201.699 nghìn đồng (tƣơng đƣơng 3,2 

%) so với năm 2009, chủ yếu là do giảm các khoản sau: 

- Giảm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: 336.325 nghìn đồng (giảm 8,4% so với năm 

2009) 

- Giảm các khoản phải thu: phải thu khách hàng 151.553 nghìn đồng (giảm 23,77% so 

với năm 2009) 

- Giảm tài sản ngắn hạn khác: 97.165 nghìn đồng (giảm 42,27% so vơi năm 2009) 

Về tài sản dài hạn bình quân tăng 507.259 nghìn đồng do có sự đầu tƣ trang bị mới 

gồm 2 máy đóng gói nhỏ từ 1 – 10 g để phục vụ cho các dòng sản phẩm bột đạm cóc, davita, 

cũng nhƣ định hƣớng nghiên cứu sản phẩm mới của đơn vị trong các năm tới sẽ tập trung phát 

triển dòng sản phẩm dạng này. 

Nguồn tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn trong năm 2010 luôn chiếm một tỷ lệ 

lớn hơn 50% (77,4%) trong khi năm 2009 là  69,92% điều này đảm bảo cán cân thanh toán của 

đơn vị luôn đƣợc đảm bảo. 
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 Năng suất tổng tài sản giảm 0,0003 tƣơng đƣơng 0,27% so với năm 2009 là do 

mức tăng trƣởng của tổng tài sản (4,67%) lớn hơn so với mức độ tăng trƣởng của doanh thu 

(4,38%). Năng suất tài sản dài hạn cũng giảm 20,75 tƣơng đƣợng giảm 65,4% so với năm 2009.  

 Năng suất hàng tồn kho giảm 17,52% so với năm 2009, thể hiện trình độ quản lý 

vật tƣ của đơn vị chƣa cao, sử dụng đồng vốn chƣa hiệu quả. Tuy nhiên điều này cũng đƣợc lý 

giải là do sự chuẩn bị nguyên vật liệu sản xuât gối đầu cho kỳ sản xuất năm 2011. Mặt khác, năm 

2011 đƣợc dự báo trƣớc sự tăng giá đồng loạt của các loại nguyên liệu nhập khẩu, nên việc mua 

vật liệu dự trữ cũng có thể đƣợc xem là một giải pháp dự phòng của đơn vị, trong điều kiện có một 

nguồn tiền nhàn rỗi chiếm tỷ trọng lớn. 

 Năng suất các khoản phải thu ngắn hạn tăng 36,94%, chứng tỏ công tác kiểm soát 

công nợ tại đơn vị đã có sự cải thiện rõ rệt. 

 Doanh lợi tổng tài sản tăng 12,36% so với năm 2009, và doanh lợi vốn chủ sở hữu 

tăng 6,24% so với năm 2009, chứng tỏ đƣợc hiệu quả của sức sinh lời. Điều này cho thấy trong 

ngắn hạn đơn vị hoạt động có hiệu quả.Tuy nhiên để phát triển bền vững trong dài hạn cần tập 

trung vào việc khai thác tối đa trang thiết bị mới để nâng cao chất lƣợng sản phẩm và tăng tốc độ 

tăng trƣởng của doanh thu. 

 

2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu 

2.3.1 Phân tích chi tiết biến động của doanh thu 

Bảng 2.11 Doanh thu bán hàng theo khách hàng 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

Stt 

  

Tên khách 

hàng 

Doanh thu   Tăng/giảm (%) 

2008 

Tỷ trọng 

% 2009 

Tỷ 

trọng % 2010 

Tỷ 

trọng % 2009/2008 2010/2009 

1 
Hệ thống 

phòng khám 
1.900.489 29,32 1.476.840 17,50 1.541.590 18,50 77,71 104,38 

2 
Các chƣơng 

trình Dự án 
2.737.949 42,24 5.051.592 65,28 5.931.373 71,18 184,50 117,42 

3 
Kênh dƣợc, 

thực phẩm 
1.843.449 28,44 1.454.488 17,22 859.957 10,32 78,90 59,12 

  Tổng 6.481.887 100,00 7.982.921 100,00 8.332.921 100,00 123,16 104,38 

(Nguồn: Bộ phận bán hàng) 

 

Qua bảng 2.11 có thể nhận thấy doanh thu năm sau đều tăng hơn năm trƣớc, tuy  nhiên tỷ 

trọng doanh thu theo kênh tiêu thụ cũng có những biến đổi theo thời gian. Đặc biệt trong giai 

đoạn này, 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 dƣợc phẩm, thực phẩm chức năng có xu hƣớng giảm 

mạnh. Tuy nhiên trong năm 2010, do khai thác tốt đƣợc các hợp đồng lớn của các tổ chức 

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

đƣợc tăng lên và chiếm 71,18% tổng doanh thu năm 2010, đồng thời làm doanh thu của năm 

2010 tăng 4,38% so với năm 2009. 
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Hệ thống khách hàng của Trung tâm tập trung chủ yếu vào hệ thống phòng khám và tƣ 

vấn dinh dƣỡng tại các tỉnh. Hiện nay đã xây dựng đƣợc 08 phòng khám taị địa phƣơng, tập 

trung chủ yếu ở phía Bắc. 

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

thiện tình trạng suy dinh dƣỡng của trẻ em, đặc biệt là các trẻ suy dinh dƣỡng 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… 

Trung tâm cũng hƣớng tới việc phát triển thị trƣờng tự do thông qua một số nhà phân 

phối là các công ty phân phối dƣợc phẩm. Tuy nhiên, doanh thu từ mảng thị trƣờng này còn 

hạn chế, mới chỉ phát triển đƣợc mặt hàng men tiêu hoá pepsin. 

Bảng 2.12 Doanh thu phân theo khu vực địa lý 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

Stt 

  

Tên khu 

vực 

Doanh thu   Tăng/giảm (%) 

2008 

Tỷ trọng 

% 2009 

Tỷ trọng 

% 2010 

Tỷ trọng 

% 2009/2008 2010/2009 

1 Miền Bắc 5.416.913 83,57 6.173.991 77,34 6.292.189 75,51 113,98 101,9 

2 
Miền trung, 

Tây nguyên 445.306 6,87 823.837 10,32 958.286 11,50 185,00 116,3 

3 Miền Nam 619.668 9,56 985.092 12,34 1.082.446 12,99 158,97 109,9 

  Tổng 6.481.887 100,00 7.982.921 100,00 8.332.921 100,00 123,16 104,4 

(Nguồn: Bộ phận bán hàng) 

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

hơn 75% tổng doanh thu. Điều này đƣợc giải thích là do tính đặc thù của hệ thống, các 

chƣơng trình Dự án phát triển y tế và dinh dƣỡng tập trung tại các vùng phía Bắc nhiều hơn, 

cũng nhƣ hệ thống phân phối sản phẩm và các hoạt động marketing chƣa đƣợc đẩy mạnh vào 

khu vực miền Trung và miền Nam. 

Bảng 2.13: Doanh thu bán hàng theo sản phẩm 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

Stt 

  

Tên sản phẩm 

  

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

2008 

Tỷ 

trọng 

% 2009 

Tỷ 

trọng 

% 2010 

Tỷ 

trọng 

% 2009/2008 2010/2009 

1 Men pepsin 3.359.046 51,82 2.383.277 29,85 2.678.201 32,14 70,95 112,4 

2 Bột dinh dƣỡng 1.082.115 16,69 2.131.014 26,69 2.014.067 24,17 196,93 94,5 

3 Bột đạm cóc 460.936 7,11 691.502 8,66 710.798 8,53 150,02 102,8 

4 Bánh quy 1.174.489 18,12 968.665 12,13 676.633 8,12 82,48 69,9 

5 Davita 405.301 6,25 1.808.462 22,65 2.253.222 27,04 - 124,6 

  Tổng 6.481.887 100,00 7.982.921 100,00 8.332.921 100,00 123,16 104,38 

(Nguồn: Bộ phận bán hàng) 
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Trung tâm hiện nay đang tập trung vào 5 dòng sản phẩm chính, phục vụ đối tƣợng 

khách hàng là trẻ em, đặc biệt là trẻ em dƣới 5 tuổi. Tỷ trọng doanh thu theo các sản phẩm đã 

có nhiều biến đổi theo thời gian. 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 bƣớc đầu xây dựng đƣợc uy tín thƣơng 

hiệu trên thị trƣờng. Tuy nhiên, có một số tác động trong việc định hƣớng nghiên cứu phát 

triển sản phẩm mới và xúc tiến cải thiện mẫu mã bao bì, kiểu dáng sản phẩm. Năm 2009, 

Trung tâm cho ra đời sản phẩm mới Davita (là một loại thực phẩm có bổ sung protein và vi 

chất dinh dƣỡng đóng gói nhỏ 10g). Sản phẩm này đặc biệt phù hợp cho các đối tƣợng trẻ em 

thiếu vi chất dinh dƣỡng và protein. Với khối lƣợng nhỏ, giá rẻ, nên sản phẩm đã đƣợc cộng 

đồng dễ dàng chấp nhận. Sau 2 năm ra đời, Davita đã vƣơn lên chiếm 27,04% tỷ trọng doanh 

thu năm 2010, làm thay đổi đáng kể cơ cấu sản phẩm của trung tâm. 

 

2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của doanh thu 

 2.3.2.1. Chính sách sản phẩm – thị trường 

 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 nƣớc đối với các đơn vị nghiên cứu 

khoa học công nghệ, theo định hƣớng của Viện Dinh dƣỡng, thị trƣờng mục tiêu 

hiện tại là các đơn vị, cơ sở y tế, và các Dự án y tế. Công tác truyền thông, giới 

thiệu sản phẩm và các chƣơng trình xúc tiến bán hàng đều hƣớng vào các đối 

tƣợng này. 

 Đặc điểm sản phẩm : tập trung nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm phục vụ cho 

các đối tƣợng trẻ em, đặc biệt trẻ dƣới 5 tuổi, có tác dụng phòng chống suy dinh 

dƣỡng. Trung tâm chủ yếu khai thác nghiên cứu các loại sản phẩm có giá thấp, 

phục vụ cho các đối tƣợng trẻ em vùng nghèo, nông thôn, để các dự án có thể 

triển khai trên quy mô lớn, thời gian dài. 

 Nhãn hiệu, bao bì: đơn giản, mẫu mã chƣa hấp dẫn. 

 Dịch vụ khách hàng: các hoạt động logistic còn chƣa chuyên nghiệp, từ công đoạn 

tiếp nhận đơn hàng đến khi vận chuyển hàng đến cho khách còn nhiều thủ tục 

rƣờm rà, giao hàng chƣa đúng hẹn. 

2.3.2.2. Chính sách giá 

Với uy tín và chất lƣợng sản phẩm của mình, các sản phẩm Viện Dinh dƣỡng đƣợc 

định vị là sản phẩm có chất lƣợng cao. 

Trung tâm tập trung theo định hƣớng 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 
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chiếm lĩnh thị trƣờng 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 trƣờng ổn định và chiếm đƣợc lòng tin của khách 

hàng sẽ thu đƣợc lợi nhuận trong dài hạn nhờ lợi ích bởi quy mô. 

Mặt khác sử dụng cặp quan hệ chất lƣợng - giá cả để gây ảnh hƣởng tới sự cảm nhận 

của khách hàng về chất lƣợng hàng hóa (điều này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực sản phẩm 

Y tế).  

Trung tâm luôn giữ mức giá ổn định và thống nhất trên toàn quốc. Các khách hàng 

mua với số lƣợng lớn và thanh toán ngay sẽ đƣợc Trung tâm trừ chiết khấu thƣơng mại và 

chiết khấu thanh toán tùy theo số lƣợng hàng mua vào. Khách hàng là các dự án thì sẽ đƣợc 

áp mức giá thống nhất trong thời gian theo hợp đồng đấu thầu.  

2.3.2.3. Chính sách phân phối  

Hình 2.5. Sơ đồ hệ thống phân phối của Trung tâm 

 

 

 

Trong tình hình năng lực hiện nay, Trung tâm chƣa thể phân phối trực tiếp đến ngƣời 

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

với các tổ chức là chủ yếu. 

Hệ thống Trung tâm 

Khám tƣ vấn Dinh 

dƣỡng ở các tỉnh 

Trung tâm Thực phẩm Dinh dƣỡng 

Các dự án về y tế và 

chăm sóc sức khỏe 

Các công ty phân 

phối dƣợc phẩm, 

thực phẩm 

Đối tƣợng sử dụng (trẻ em, phụ nữ…) 

(1) (2) (3) 
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1.Công ty dược phẩm:bao gồm các công ty phân phối dƣợc phẩm, phân phối sản 

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

mở rộng thị trƣờng. Tuy nhiên, do cơ chế hoạt động của Viện Dinh dƣỡng còn chƣa 

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 trƣờng có doanh 

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

các địa phƣơng, tạo điều kiện cho ngƣời dân đƣợc tiếp xúc với sản phẩm 

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

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

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

ổn định về sản lƣợng. 

2.3.2.4. Chính sách xúc tiến bán 

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

Dinh dƣỡng nâng cao trí tuệ và tầm vóc ngƣời Việt. 

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

tƣ vấn, hệ thống nhà thuốc. 

- Tổ chức hội nghị khách hàng 

o Khuyến mại, chiết khấu thƣơng mại 

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

khách hàng khác nhau 

- Tổ chức các đợt hàng triển lãm thƣơng mại, tham gia các hội chợ giới thiệu sản 

phẩm. 
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2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới việc sử dụng yếu tố đầu vào  

2.4.1. Yếu tố  lao động  

 Trình độ quản lý còn thiếu: đội ngũ quản lý có trình độ chuyên môn cao, nhƣng 

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 đƣợc đào tạo bài bản.  

 Lực lƣợng lao động không ổn định: Tuổi trung bình của đơn vị là rất trẻ, 70,59% 

trong độ tuổi từ 21 – 30, nên tâm lý làm việc chƣa ổn định, dễ thay đổi, trình độ 

và kinh nghiệm chuyên môn còn hạn chế, cần đƣợc cử đi đào tạo. 

 Sử dụng lao động trực tiếp chƣa thật sự hiệu quả do quy trình công nghệ bán tự 

động, nhiều công đoạn thủ công, nên cần nhiều công nhân trực tiếp, mang nặng 

tính chất mùa vụ, năng suất lao động chƣa cao. Nhiều vị trí sản xuất phải do kỹ 

sƣ trực tiếp thực hiện, thể hiện trình độ bố trí lao động còn chƣa hợp lý, chƣa phát 

huy tối đa chất lƣợng của nguồn nhân lực. 

 Nguồn nhân lực gián tiếp đặc biệt là ở các bộ phận nghiên cứu phát triển sản 

phẩm và bộ phận xúc tiến bán hàng còn thiếu (3 nhân lực), phải kiêm nhiệm, 

chƣa chuyên nghiệp. 

 Mức lƣơng cho đội ngũ kỹ sƣ, bán hàng còn thấp, không cạnh tranh với các 

doanh nghiệp bên ngoài do vẫn áp dụng theo quy định của Nhà nƣớc với cán bộ 

viên chức. 

2.4.2. Yếu tố chi phí  

 Chi phí sản xuất chung đã có định hƣớng tiêt kiệm, nên các định mức khoán nhân 

công đƣợc giảm đi so với năm 2009. Thắt chặt công tác kiểm soát các công đoạn 

sản xuất nhằm xây dựng lại định mức tiêu hao nguyên vật liệu đã làm giảm chi phí 

nguyên vật liệu năm 2010. 

 Chi phí bán hàng bao gồm việc đầu tƣ cho xây dựng thƣơng hiệu, in ấn tờ rơi và tổ 

chức hội nghị khách hàng. Năng suất chi phí bán hàng giảm là do doanh thu tăng 

không đủ lớn so với mức đầu tƣ tăng của chi phí bán hàng. Điều đó cho thấy cần 

phải sử dụng chi phí này một cách hiệu quả hơn bằng các chính sách xúc tiến bán 

chuyên nghiệp. 

 Năm 2010 cũng đầu tƣ thêm một số vật dụng văn phòng cho bộ phận nghiên cứu và 

phát triển, nên đã làm tăng chi phi quản lý doanh nghiệp. Mặt khác công tác quản 

lý chi phí điện thoại, tiêu hao văn phòng phẩm còn chƣa có quy định chặt chẽ, cũng 

là yếu tố ảnh hƣởng làm lãng phí chi phi quản lý doanh nghiệp. Chi phí quản lý 
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doanh nghiệp đƣợc phân bổ cho các nhóm sản phẩm theo doanh thu thì đơn giản, 

dễ làm nhƣng doanh thu thƣờng là căn cứ phân bổ không đúng vì doanh thu thƣờng 

các sản phẩm thay đổi theo chu kỳ và các đơn đặt hàng lớn, trong khi đó các chi 

phí ngoài sản xuất thƣờng có bản chất cố định.  

 Tỷ suất lợi nhuận ROS tăng chủ yếu là do tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu của các 

lô hàng hợp đồng lớn và sự tăng giá sản phẩm đƣợc thực hiện vào 6 tháng cuối 

năm. 

2.4.3. Yếu tố tài sản và vốn chủ sở hữu 

 Năng suất tổng tài sản năm 2010 giảm, là do việc đầu tƣ trang thiết bị mới chƣa đem lại 

hiệu quả về tăng doanh thu. Điều này phụ thuộc một yếu tố khách quan đó là việc mua 

sắm trang thiết bị của đơn vị không đƣợc chủ động, mà phải thông qua bộ máy quản lý 

vật tƣ của Viện, nên đến tháng 9/2010 mới nhập đƣợc thiết bị, do đó không khai thác 

đƣợc hết năng suất của máy nhƣ dự kiến. 

 Tăng hàng tồn kho chủ yếu là  nguyên liệu tồn kho do đến tháng 12 năm 2010 Trung 

tâm phải chuẩn bị nguyên liệu cho gói thầu của Dự án Save the Children dẫn đến sự 

biến động  của chỉ số này. 

 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 tƣ dài hạn. Điều này phản 

ánh tính đặc thù của các đơn vị sự nghiệp vẫn đƣợc sự bao cấp của Nhà nƣớc, nên 

chƣa đƣợc định giá chính xác các tài sản đƣợc cấp từ nguồn ngân sách hoặc các 

nguồn tài trợ khác. 

 

2.5. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh 

Bảng 2.14 : Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Trung tâm 

 

STT Chỉ tiêu 

  Năm 

2009 

Năm 

2010 

So sánh 

Đơn vị tính +/- % 

A HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

1 Năng suất lao động bình quân  1000đ/ngƣời 469.584 462.940 -6.644 -1,41 

2 Năng suất lao động trực tiếp 1000đ/ngƣời 
886.991 833.292 -53.699 -6,05 

3 Năng suất lao động gián tiếp 1000đ/ngƣời 997.865 1.041.615 43.750 4,38 

4 Doanh lợi tổng lao động 1000đ/ngƣời 
63.384 70.402 7.017 11,07 

5 Doanh lợi lao động trực tiếp 1000đ/ngƣời 119.726 126.723 6.997 5,84 

6 Doanh lợi  lao động gián tiếp 1000đ/ngƣời 
134.692 158.404 23.712 17,60 

B HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ 

1 Năng suất tổng chi phí   
1,22 1,25 0,03 2,86 

2 Năng suất giá vốn hàng bán   
1,35 1,48 0,13 9,27 

3 Năng suất chi phí bán hàng   
52,80 20,75 -32,04 -60,69 

4 Năng suất chi phí QLDN   
16,57 14,05 -2,52 -15,20 
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5 Năng suất chi phí tài chính   
- - - - 

6 Năng suất chi phí khác   
- - - - 

7 Doanh lợi tổng chi phí   
16,46 19,08 2,61 15,89 

8 Doanh lợi giá vốn hàng bán   
18,22 22,43 4,21 23,11 

9 Doanh lợi chi phí bán hàng   
712,63 315,58 -397,04 -55,72 

10 Doanh lợi chi phí QLDN   
223,67 213,70 -9,97 -4,46 

11 Doanh lợi chi phí tài chính   
- - - - 

12 Doanh lợi chi phí khác   
- - - - 

C HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN VÀ VỐN CSH 

1 Năng suất TSDH   
31,73 10,98 -20,75 -65,40 

2 Năng suất TSNH   
1,27 1,37 0,10 7,84 

3 Năng suất tổng tài sản (SOA)   
1,219 1,216 -0,003 -0,27 

4 Năng suất vốn chủ sở hữu   
1,74 1,64 -0,10 -5,70 

5 Doanh lợi TSDH % 
428,35 167,00 -261,34 -61,01 

6 Doanh lợi TSNH % 
17,12 20,80 3,68 21,50 

7 Doanh lợi tổng tài sản % 
16,46 18,49 2,03 12,36 

8 Doanh lợi vốn chủ sở hữu % 
23,54 25,01 1,47 6,24 

9 ROS (LNST/DT) % 
13,50 15,21 1,71 12,67 

10 ROA = SOA x ROS   
0,16 0,18 0,02 12,36 

11 L(TTSbq/VCSHbq)   
1,43 1,35 -0,08 -5,45 

12 ROE = ROS x SOA x L   
0,24 0,25 0,01 6,24 

 

Về nguồn lao động 

+ Năng suất lao động bình quân của năm 2010 có xu hƣớng giảm so với năm 2009, 

nhƣng không có sự khác biệt rõ rệt và dấu hiệu của sự lãng phí lao động, mặc dù số 

lao động bình quân năm 2010 có tăng lên 1 nhân lực. Việc tuyển dụng thêm nhân lực 

này là chƣa thực sự cần thiết nếu nhƣ nguồn lao động ổn định và không có sự điều 

chuyển nhân sự. 

+ Doanh lợi lao động và năng suất tổng quỹ lƣơng trong năm 2010 đã phát triển theo 

chiều hƣớng tốt, do tỷ suất lợi nhuận tăng và tiết kiệm đƣợc chi phí nhân công sản 

xuất. 

Về chi phí 

 Cả 3 chỉ tiêu: năng suất tổng chi phí, doanh lợi tổng chi phí và tỷ suất lợi nhuận theo 

doanh thu năm 2010 của đơn vị đều phát triển theo xu hƣớng tăng. Điều này chứng tỏ hoạt 

động sử dụng chi phí của đơn vị là có hiệu quả. Việc thay đổi một số chính sách quản lý chi 

phí nhƣ giảm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công đã chứng tỏ đƣợc tính đúng đắn và bù 

đắp đƣợc các khoản mục chi phí bán hàng. Năm 2010 chi phí bán hàng tăng cao là bƣớc khởi 

đầu cho một chính sách xúc tiến bán mới của đơn vị. Tuy nhiên, các hoạt động xúc tiến này 

chƣa phù hợp và không đủ mạnh để làm thúc đẩy doanh thu. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 
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với tỷ lệ cao hơn so với mức tăng trƣởng của doanh thu, cho thấy việc sử dụng chi phí quản lý 

doanh nghiệp còn gây lãng phí, cần có các biện phát tiết kiệm. 

Về tài sản và nguồn vốn 

Các chỉ tiêu năng suất tổng tài sản và năng suất vốn chủ sở hữu năm 2010 đều có xu 

hƣớng giảm so với năm 2009, cho thấy mức tăng trƣởng của doanh thu không bắt kịp với mức 

tăng trƣởng của tài sản (chủ yếu là tài sản dài hạn) và vốn chủ sở hữu. Hơn nữa, chỉ số năng 

suất tổng tài sản lớn hơn 1, cho thấy tổng tài sản của đơn vị nhỏ hơn doanh thu, điều này 

chứng tỏ tổ chức muốn phát triển bền vững sẽ phải đầu tƣ mở rộng quy mô trong dài 

hạn.Trong khi đó các chỉ tiêu doanh lợi tổng tài sản và doanh lợi vốn chủ sở hữu đều tăng, là 

các dấu hiệu tốt của sức sinh lời. 

 Về doanh thu 

Doanh thu thuần của Trung tâm năm 2010 tăng so với năm 2009 với mức tăng tăng 

trƣởng thấp hơn so với mức tăng trƣởng của năm 2009, cũng nhƣ mức tăng trƣởng của ngành. 

Thị phần của nhóm khách hàng bán lẻ (hệ thống phòng khám và các công ty dƣợc) chỉ chiếm 

1/3 tổng thị phần là thấp, chứng tỏ sản phẩm của Trung tâm chƣa đƣợc phổ cập tới ngƣời tiêu 

dùng trực tiếp. Sản phẩm chủ yếu đƣợc tiêu thụ tại khu vực phía Bắc, chƣa tiếp cận đƣợc thị 

trƣờng miền Trung và miền Nam. Sản phẩm chủ lực đem lại lợi nhuận cao là sản phẩm pepsin 

có chiều hƣớng tiêu thụ giảm là dấu hiệu kinh doanh không tốt cho đơn vị. Sản phẩm mới 

Davita khẳng định đƣợc thị phần tiêu thụ với xu hƣớng tăng do sự phù hợp với các chƣơng 

trình dự án. 

Một số hạn chế của các nhân tố ảnh hưởng 

 Chính sách sản phẩm: tuy luôn có ý thức cải thiện về mẫu mã bao bì sản phẩm, nhƣng 

trên thực tế, các bao bì sản phẩm chƣa thật sự chuyên nghiệp để hấp dẫn ngƣời tiêu 

dùng, Hiện tại trung tâm mới chỉ tập trung vào vấn đề chất lƣợng, và mục đích chủ 

yếu là để phục vụ các đối tƣợng nghèo, các đối tƣợng tiêu dùng khác chƣa đƣợc đầu 

tƣ quan tâm thích đáng. Dịch vụ logistic chƣa hoạt động tích cực, vẫn mang nặng tính 

chất của một đơn vị nghiên cứu, hành chính sự nghiệp, không linh hoạt. 

 Chính sách giá: do phục vụ các đơn hàng hợp đồng hoặc đấu thầu là chủ yếu nên 

Trung tâm có chính sách giá không linh hoạt, mức chiết khấu thƣơng mại và các hỗ 

trợ xúc tiến bán cho các kênh bán lẻ không thực sự hấp dẫn. 

 Chính sách phân phối: hệ thống kênh phân phối đã đƣợc hình thành và đi vào hoạt 

động, xong chính sách các kênh bán lẻ mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ theo hình thức 

đại lý hƣởng hoa hồng, và hỗ trợ chi phí vận chuyển. Đối với các đại lý mới, chƣa có 

các hình thức hỗ trợ xúc tiến để đẩy mạnh sự nhận diện thƣơng hiệu tại địa phƣơng từ 

đó tăng mức doanh thu tiêu thụ. 

 Chính sách quảng cáo, xúc tiến bán còn nghèo nàn, chƣa chuyên nghiệp, không có kế 

hoạch truyền thông cụ thể của năm, chƣa có những chiến dịch quảng cáo đồng bộ, để 

thu hút sự chú ý của khách hàng. Các chế độ khuyến mại chƣa đƣợc áp dụng linh 

hoạt. 
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PHẦN 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRUNG TÂM 

THỰC PHẨM DINH DƢỠNG – VIỆN DINH DƢỠNG 

3.1. Chiến lƣợc kinh doanh Trung tâm thực phẩm dinh dƣỡng trong thời gian tới 

 Mục tiêu chiến lƣợc:  

TT Chỉ tiêu ĐVT 2011 Đến 2015 Đến 2020 

1 Doanh số tỷ đồng 12 20 35 

2 Lợi nhuận tỷ đồng 1,8 4.0 7.0 

3 Vốn chủ sở hữu tỷ đồng 6 10 20 

4 Lao động ngƣời 18 20 30 

 

Trung tâm Thực phẩm dinh dƣỡng là một đơn vị sản xuất kinh doanh  sản phẩm thực 

phẩm dinh dƣỡng và các sản phẩm, ấn phẩm dinh dƣỡng. Sản phẩm cốt lõi là các sản phẩm 

dinh dƣỡng dành cho trẻ em và phụ nữ có thai, tiến tới phát triển mở rộng các sản phẩm dành 

cho các bệnh mãn tính không lây. Đơn vị đƣợc vận hành và áp dụng hiệu quả hệ thống quản 

lý chất lƣợng ISO 22000 – 2005. 

 Chiến lƣợc ngành kinh doanh 

Với việc xác định chiến lƣợc doanh nghiệp là đa dạng hóa sản phẩm thì chiến lƣợc 

ngành kinh doanh là hết sức quan trọng để xây dựng chiến lƣợc. Mỗi ngành kinh doanh cần 

dựa vào những đặc điểm của riêng mình để tiến hành nghiên cứu chiến lƣợc phù hợp.  

Với những phân tích khả năng thị trƣờng, sự phát triển nhu cầu cũng nhƣ khả năng của 

Trung tâm, có thể dự kiến cơ cấu các ngành hàng cho chiến lƣợc 2015, tầm nhìn 2020 nhƣ 

sau: 

Bảng 3.1: Kế hoạch sản phẩm và doanh thu 2011 - 2020 

         Đơn vị tính: triệu đồng 

TT

  
Ngành hàng 

2011 2015 2020 

Giá trị % Giá trị % Giá trị % 

1 
Sản phẩm cho 

trẻ em 12.000 100,00% 16.000 78,9% 24.000 68,6% 

2 
Sản phẩm cho 

phụ nữ có thai 0 0,00% 2.000 10,5% 5.000 14,3% 

3 

Sản phẩm cho 

các bệnh mãn 

tính không lây 0 0,00% 1.000 5,3% 4.000 11,4% 

4 Khác 0 0,00% 1.000 5,3% 2.000 5,7% 

6 Tổng 12.000 100% 20.000 100% 35.000 100% 
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 Sản phẩm trẻ em: Thực hiện chiến lƣợc phát triển thị trƣờng nội địa, chiến lƣợc liên 

doanh, hợp tác. Về quy mô, đối với sản phẩm thực phẩm trẻ em tầm nhìn 2020 sẽ gần nhƣ 

không thay đổi. Tuy nhiên sẽ tập trung đầu tƣ chiều sâu để nâng cao năng suất lao động, 

giảm sử dụng lao động và nâng cấp chất lƣợng sản phẩm. 

 Sản phẩm phụ nữ có thai: Áp dụng chiến lƣợc phát triển thị trƣờng nội địa. Tầm nhìn 

2020 sẽ tập trung phát triển công nghệ quản trị và công nghệ sản xuất nhằm tạo ra năng 

suất lao động tăng đột phá, giảm sử dụng nhân công. Thực hiện chiến lƣợc liên doanh, 

hợp tác. Tiến hành chiến lƣợc phát triển thị trƣờng tận dụng thƣơng hiệu NINFOOD. 

 Kinh doanh khác: Thực hiện chiến lƣợc tận dụng thƣơng hiệu Viện Dinh dƣỡng để tiến 

hành các kinh doanh khác: truyền thông, tƣ vấn dinh dƣỡng, kinh doanh các sản phẩm, ấn 

phẩm dinh dƣỡng. 

 

3.2.  Biện pháp 1:  Tung ra thị trƣờng sản phẩm dinh dƣỡng mới nhằm tăng doanh thu 

và khả năng sinh lời 

Các sản phẩm hiện tại của Trung tâm tập trung vào các dòng thực phẩm bổ sung đa vi 

chất và men tiêu hóa pepsin. Một thách thức đặt ra là hiện nay trên thị trƣờng có rất nhiều sản 

phẩm cùng loại cạnh tranh và nhiều sản phẩm thay thế khác. Tuy nhiên để có một sản phẩm 

dinh dƣỡng đặc thù, khác biệt, thì chƣa đƣợc tập trung nghiên cứu. Việc tạo ra một sản phẩm 

năng lƣợng cao, bổ sung đa vi chất dinh dƣỡng, tiện dụng đã trở nên một nhu cầu cấp thiết. 

 

3.2.1. Mục tiêu của biện pháp 

 Tiêu thụ với số lƣợng: 10.000kg trong năm 2011 

 Tăng doanh thu từ sản phẩm mới: 1.500 nghìn đồng 

 Mức tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu kỳ vọng từ sản phẩm: 14 – 15% 

 

3.2.2. Căn cứ đưa ra biện pháp 

Năm 2010, Trung tâm với sự hỗ trợ của tổ chức Unicef nghiên cứu một dòng sản 

phẩm dinh dƣỡng đặc biệt cho đối tƣợng trẻ suy dinh dƣỡng và suy dinh dƣỡng cấp tính sử 

dụng. Mục đích thiết kế sản phẩm để phục vụ cho các đối tƣợng trẻ suy dinh dƣỡng cấp, đặc 

biệt phù hợp với các chƣơng trình cứu trợ y tế hoặc cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, với đặc tính 

tiện dụng, sản phẩm rất dễ dàng sử dụng tại cộng đồng. Đây là một loại sản phẩm đƣợc 

nghiên cứu riêng cho các đối tƣợng suy dinh dƣỡng, đã đƣợc sản xuất thử nghiệm và đánh giá 

lâm sàng năm 2010, cho thấy kết quả khả quan.  Trung tâm quyết định chính thức cho ra đời 

sản phẩm này và tung ra thị trƣờng vào tháng 6 năm 2011. 
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Mô tả sản phẩm: Sản phẩm dạng thanh, ăn trực tiếp, năng lƣợng cao: 500 Kcal/92g, quy cách 

đóng gói: 92g/gói, 150 gói/thùng. 

Đối tượng sử dụng: trẻ suy dinh dƣỡng, biếng ăn, suy dinh dƣỡng cấp tính tại cộng đồng, các 

đối tƣợng trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp trong mùa bão lụt. 

Đối tượng khách hàng mục tiêu: Các chƣơng trình dự án y tế cộng đồng và các trung tâm 

khám tƣ vấn dinh dƣỡng. 

Chất lượng sản phẩm: chất lƣợng cao. 

Lợi ích cốt lõi của khách hàng: 

 Đối với ngƣời tiêu dùng trực tiếp:  giúp trẻ phục hồi dinh dƣỡng, chỉ cần sử dụng 1 gói 

sản phẩm 92 g đã đáp ứng đƣợc 30 – 50% nhu cầu năng lƣợng và dinh dƣỡng dƣới 5 

tuổi trên 1 ngày. Đặc biệt phù hợp với các đối tƣợng trẻ bệnh không thể dung nạp 

đƣợc lƣợng thức ăn trong một ngày nhƣ trẻ bình thƣờng. 

 Đối với các khách hàng là các dự án can thiệp y tế: là giải pháp can thiệp cải thiện tình 

trạng dinh dƣỡng của trẻ trong ngắn hạn, hoặc phƣơng án cứu trợ hiệu quả trong các 

trƣờng hợp khẩn cấp. 

Mức giá dự kiến: 150.000 đ/kg 

Sản lượng tiêu thụ dự kiến: 10.000 kg 

Thời điểm tung sản phẩm: tháng 6/2011 

 

3.2.3. Nội dung của biện pháp 

 Tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm tại 2 miền (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) 

nhằm mục đích công bố sản phẩm, các kết quả nghiên cứu khoa học về sản phẩm. Đối 

tƣợng khách mời là các khách hàng tổ chức y tế trong nƣớc và quốc tế, NGOs, hội 

viên hội dinh dƣỡng Việt Nam, hội nhi khoa Việt Nam. 

 Phát tờ rơi, catolog giới thiệu sản phẩm đến hệ thống khách hàng:gửi thƣ giới thiệu 

kèm tờ rơi và catolog sản phẩm đến toàn bộ khách hàng của trung tâm 

 Truyền thông trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, để quảng bá hình ảnh sản 

phẩm 

o Đăng bài PR sản phẩm và Viện Dinh dƣỡng trên các trang web uy tín (dân trí, 

Vnexpress hoặc VietnamNet…). Dự kiến tổ chức trƣớc khi phát hành sản 

phẩm 3 tuần. 

o Trên chƣơng trình giải trí cuối tuần VTV1: chọn quảng cáo trong phim cuối 

tuần chủ nhật spot 10 giây vào 2 tuần sau khi sản phẩm đƣợc tung ra thị 

trƣờng. 
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o Trên chƣơng trình Ô cửa bí mật của VTV3, phát sóng vào lúc 11h55 đến 13h 

chủ nhật hàng tuần, spot 10 giây vào 2 tuần tung ra sản phẩm, xen kẽ với 

chƣơng trình quảng cáo ở VTV1. 

 Khuyến mại tại các điểm bán đại lý phòng khám: tặng 200 xuất quà cho mỗi phòng 

khám, mỗi xuất gồm 1 gói sản phẩm mới cho 200 khách hàng đến tham dự các lớp dạy 

thực hành dinh dƣỡng hàng tuần do các Trung tâm khám tại địa phƣơng tổ chức. 

 

3.2.4. Ước tính chi phí và hiệu quả của biện pháp 

Mức sản lƣợng tiêu thụ dự kiến là 10.000kg, trong đó sẽ cung cấp khoảng 6.000 kg cho tổ 

chức Unicef và 2000 kg cho Dự án Phòng chống suy dinh dƣỡng trẻ em quốc gia, 2000kg sẽ 

tiêu thụ trên thị trƣờng. Mức giá sản phẩm dự kiến là 150.000 đ/kg. Vậy tổng doanh thu  là: 

10.000 kg x 150.000 đ/kg = 1.5000.000.000 đ 

 Chi phí hội thảo giới thiệu sản phẩm tại 2 miền (dự kiến tổ chức tại Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh: 

o Hội thảo tại Hà Nội: 25.000.000 đ 

o Hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh: 55.000.000 đ 

Tổng chi phí hội thảo: 80.000.000 đ 

 Chi phí in tờ rơi, catalog sản phẩm mới gửi toàn bộ hệ thống khách hang 

o Chi phí cho 10000 tờ rơi là: 500 đ/tờ, tổng chi phí cho tờ rơi là: 

500 đ/tờ x 10000 tờ = 5.000.000 đ 

o Chi phí cho 150 cuốn catalog: 10.000 đ/quyển, tổng chi phí cho catalog là: 

10.000 đ/quyển x 150 = 1.500.000 đ 

o Chi phí cho 20 baron: 50.000 đ/chiếc, tổng chi phí cho baron là: 

50.000 đ/quyển x 20 = 1.000.000 đ 

o Chi phí khác (vận chuyển, bƣu điện, trƣng bày…):  2.500.000 đ 

Tổng chi phí sẽ là: 

5.000.000+ 1.500.000 + 1.000.000 +2.500.000 = 10.000.000 đ 

 Chi phí đăng bài, quảng cáo trên truyền hình, báo mạng 

o Đăng bài PR  trên trang VnExpress.net (chuyên mục giới thiệu thuốc và sức 

khỏe)  

2 bài x  6.400.000đ = 12.800.000 đ 

o Đăng bài PR  trên trang dantri.com.vn (chuyên mục sức khỏe)  

3 bài x  4.500.000đ = 13.500.000 đ 

o Đăng quảng cáo trên kênh VTV 1 (trong khi chiếu phim cuối tuần, spot 10 

giây):  
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2 spots x 12.000.000đ/spot = 24.000.000 đ 

o Đăng quảng cáo trên kênh VTV 3 (chƣơng trình Ô cửa bí mật, cut 4, spot 10 

giây):  

2 spots x 25.000.000đ/spot = 50.000.000 đ 

Tổng chi phí sẽ là: 100.300.000 đ 

 Khuyến mại, giới thiệu sản phẩm tại hệ thống phòng khám 

Khuyến mại trung bình tại mỗi phòng khám 200 sản phẩm (92g/gói) cho 200 đối 

tƣợng trẻ suy dinh dƣỡng đến khám tại trung tâm, giá của 1 gói sản phẩm: 13.800 đ 

Chi phí khuyến mại là: 200 gói x 13.800đ/gói x 13 phòng khám = 35.880.000 đ 

Bảng 3.2: Kết quả và hiệu quả biện pháp 1 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1. Doanh thu tăng thêm  1.500.000 

2. Giá vốn hàng bán (bằng 65,5% doanh thu) 982.500 

3. Lợi nhuận gộp (3= 2-1) 517.500 

4. Tổng chi phí của biện pháp 226.180 

5. Chi phí hội thảo giới thiệu sản phẩm 80.000 

6. Chi phí băng rôn, tờ rơi 10.000 

7. Chi phí đăng bài, quảng cáo trên truyền hình, tạp chí 100.300 

8 Khuyến mại, giới thiệu tại các điểm đại lý 35.880 

9 Lợi nhuận trƣớc thuê của biện pháp 9=3-4 291.320 

  Tỷ lệ lợi nhuận ROS 19,42 

 

 

3.3. Biện pháp 2: Kiện toàn và mở thêm các Trung tâm khám và tƣ vấn dinh dƣỡng để 

tăng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận ROS 

 Hiện nay đã xây dựng đƣợc 08 phòng khám và tƣ vấn dinh dƣỡng tại các địa phƣơng. 

Tiếp tục mở rộng 05 phòng  khám và tƣ vấn dinh dƣỡng  tại các tỉnh, liên doanh để đẩy mạnh 

tiêu thụ sản phẩm. Đem đến sự hiểu biết cho khách hàng về Trung tâm và sản phẩm của 

Trung tâm thông qua thƣơng hiệu Viện Dinh dƣỡng, giúp Trung tâm thu thập đƣợc những 

thông tin có ích về thị trƣờng nhƣ: nhu cầu sản phẩm, thị hiếu ngƣời tiêu dùng. Từ đó giúp 

Trung tâm có những thay đổi phù hợp góp phần đẩy mạnh tiêu thụ. 

 Có mạng lƣới tiêu thụ sản phẩm rộng khắp tiếp cận với mọi thị trƣờng giảm khoảng 

cách về không gian giữa sản xuất và tiêu dùng, Trung tâm có thể đáp ứng mọi yêu cầu của 

khách hàng ở bất cứ đâu. 
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3.3.1 Mục tiêu 

 Mở rộng số lƣợng phòng khám: 5 trong năm 2011 

 Doanh thu tăng thêm: 1.500 – 1.700 nghìn đồng 

 Mức tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu kỳ vọng: 15 - 17% 

 

3.3.2. Căn cứ đưa ra biện pháp 

Hiện nay, sản phẩm của Trung tâm làm ra có chất lƣợng rất tốt giá thành hợp lý do 

đƣợc các chuyên gia dinh dƣỡng trong nƣớc và quốc tế tƣ vấn. Tuy nhiên sản phẩm của Trung 

tâm còn ít ngƣời biết đến, tỷ lệ hàng đƣợc bán trực tiếp là thấp, kênh phân phối hàng hóa công 

ty Dƣợc, thực phẩm chức năng còn nhiều bất cập: các đơn hàng thƣờng giao chậm, chƣa có 

các chính sách hỗ trợ cho các đại lý trong việc tiêu thụ sản phẩm. Các phòng khám tƣ vấn đã 

mở trƣớc đây chƣa đƣợc đầu tƣ thích đáng, mới chỉ sử dụng hình thức bán đại lý hƣởng chiết 

khấu 10% tổng doanh thu bán đƣợc của từng phòng khám. Tuy hình thức này tƣơng đối đơn 

giản, gọn nhẹ, không tốn nhiều chi phí, nhƣng không phát huy đƣợc hiệu quả truyền thông và 

mức thù lao chƣa khuyến khích các bác sĩ tƣ vấn trực tiếp. Thƣơng hiệu Viện Dinh dƣỡng là 

một thƣơng hiệu uy tín, cũng đã đƣợc đại bộ phận ngƣời dân biết đến, nhƣng chỉ ở phạm vi 

nghiên cứu hoặc tƣ vấn dinh dƣỡng. Bởi vậy, tiếp cận ngƣời tiêu dùng thông qua hình thức tƣ 

vấn dinh dƣỡng của đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, đƣợc đào tạo cho tuyến tỉnh là một giải 

pháp tạo uy tín tốt của sản phẩm với ngƣời tiêu dùng. 

 

3.3.3. Nội dung của biện pháp 

Kiện toàn, đầu tƣ thêm cho 08 phòng khám có sẵn. 

Mở rộng số lƣợng phòng khám mới. 

Căn cứ vào nhu cầu và nguồn lực sẵn có tại địa phƣơng, hỗ trợ việc mở thêm 05 

phòng khám tƣ vấn tại các Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các tỉnh, tập trung ở các 

tỉnh có kinh tế đang phát triển mạnh, thu nhập và dân trí ở mức trên trung bình so với toàn 

quốc. Sở dĩ chọn các trung tâm này là do đã có sẵn nguồn lực về cơ sở hạ tầng, đội ngũ bác sĩ 

chuyên khoa sản và chuyên khoa nhi, cũng nhƣ đã có kinh nghiệm triển khai các dịch vụ kế 

hoạch hóa gia đình tại địa phƣơng. 

Bảng 3.1: Các địa điểm sẽ mở phòng khám 

STT Địa điểm Số bàn tƣ vấn Số tƣ vấn viên 

01 Trung tâm CSSKSS Hải Phòng 04 04 

02 Trung tâm CSSKSS Quảng Ninh 03 03 

03 Trung tâm CSSKSS Hƣng Yên 02 02 

04 Trung tâm CSSKSS Vũng Tàu 05 05 

05 Trung tâm CSSKSS Ninh Thuận 03 03 
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Mỗi phòng khám có từ 2 - 4 bàn tƣ vấn: tƣ vấn viên là các bác sĩ chuyên khoa sản 

hoặc chuyên khoa nhi, làm việc theo giờ hành chính. Trung tâm sẽ hỗ trợ một tủ trƣng bày sản 

phẩm và các tờ rơi, poster quảng cáo. Sản phẩm đƣợc bán theo hình thức ký gửi, mỗi Trung 

tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản đƣợc hƣởng 7% chiết khấu theo doanh thu thay vì 10% nhƣ 

năm 2010 trở về trƣớc, nhƣng sẽ tăng chi phí trả trực tiếp thù lao cho bác sĩ tƣ vấn khoán theo 

doanh thu của từng tƣ vấn viên (5%), mức định mức khoán doanh thu tối thiểu là 5 triệu/tƣ 

vấn viên/tháng. 

Trung tâm sẽ tổ chức 01 lớp đào tạo ngắn hạn (khoảng 5 ngày) về cập nhật các kiến 

thức tƣ vấn dinh dƣỡng, các thông tin dinh dƣỡng cập nhật, các công cụ xác định các chỉ tiêu 

nhân trắc và xác định tình trạng dinh dƣỡng cho các nhân viên, việc này do các chuyên gia 

dinh dƣỡng của Viện đảm nhận, cuối mỗi khóa học cho học viên thực tập các tình huống 

thƣờng gặp tại Trung tâm khám tƣ vấn dinh dƣỡng của Viện Dinh dƣỡng. Phí dịch vụ tƣ vấn 

sẽ đƣợc địa phƣơng sử dụng vào việc trang trải chi phí văn phòng, điện nƣớc, lƣơng thƣờng 

xuyên bác sĩ. 

 

3.3.4. Ước tính chi phí và hiệu quả của biện pháp 

Doanh thu trung bình 1 tháng của mỗi phòng khám đã có trƣớc đây (chỉ bán trong giờ hành 

chính) là 16.000.000 đ, nay với mô hình và cơ chế mới này các phòng khám sẽ vừa thực hiện 

kinh doanh vừa thực hiện chức năng phân phối cho Đại lý lân cận. Vì vậy, doanh thu dự kiến 

sẽ khoảng 21.000.000 đ/tháng. Thực hiện chính sách khoán doanh thu cho các tƣ vấn viên 

phải đạt doanh số theo kế hoạch đã cam kết nhƣ trên.  

 Thù lao năng suất sẽ xét theo từng quý và trả theo tháng (Nếu trong quý đạt doanh thu 

thì nhân viên sẽ đƣợc lĩnh lƣơng năng suất cho cả quý đó, doanh số các tháng trong quý sẽ 

đƣợc bù trừ cho nhau. Trƣờng hợp doanh thu quý không đạt nhƣng đạt doanh thu 1 hoặc 2 

tháng trong quý thì nhân viên đó vẫn đƣợc lĩnh lƣơng năng suất trong các tháng đạt doanh số 

đó). Nếu doanh thu vƣợt mức kế hoạch này sẽ đƣợc thêm 1% mức vƣợt kế hoạch đó. 

Các chi phí nhƣ sau: 

 Chi phí đầu tƣ vào trang thiết bị ban đầu: 

 + Các loại tủ trƣng bày: 5.000.000 đ 

 + Trang trí trong, ngoài cửa hàng biển hiệu: 5.000.000 đ 

 Chi phí cho 5 phòng khám mới là: 

5 x 10.000.000 đ = 50.000.000 đ 

 Chi phí trang trí lại 8 phòng khám hiện tại là: 

8 x 3.000.000 đ = 24.000.000 đ 

 Chi phí in tờ rơi và phát xung quanh các trung tâm khám mới khai trƣơng và những 

khu trung tâm, những nơi ngƣời dân có nhu cầu mua sắm cao nhƣ: các trƣờng mầm 

non, các khu mua sắm. 
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Địa điểm Số tờ rơi Số Catalog 

Quảng Ninh 1.000  50 

Hải Phòng 2.000 50 

Hƣng Yên 1.000 50 

Vũng Tàu 2.000 50 

Ninh Thuận 1.000 50 

Tổng số 7.000 250 

 

o Chi phí cho 7000 tờ rơi là: 500 đ/tờ, tổng chi phí cho tờ rơi là: 

500 đ/tờ x 7000 tờ = 3.500.000 đ 

o Chi phí cho 250 cuốn catalog: 10.000 đ/quyển, tổng chi phí cho catalog là: 

10.000 đ/quyển x 250 = 2.500.000 đ 

Tổng chi phí sẽ là: 

3.500.000 + 2.500.000 = 6.000.000 đ 

 Chi phí đào tạo cho nƣời hƣớng dẫn các nhân viên mới: 20.000.000 đ/năm (1 lớp 

tập huấn chung) 

 Chi phí lƣơng: chiếm 5% tổng doanh thu bán ra của phòng khám 

Ƣớc tính doanh thu bình quân của mỗi phòng khám tƣ vấn giới thiệu và bán sản phẩm 

là 21.000.000 đ/tháng. Doanh thu 1 năm là: 

21.000.000 x 13 x 12 = 3.276.000 đ/năm 

 Nhƣ vậy chi phí nhân công trong 1 năm là: 

3.276.000.000 đồng x 5% = 163.800.000 đ/năm 

 Chi phí khoán hợp tác: chiếm 7% tổng doanh thu bán ra của phòng khám 

Ƣớc tính doanh thu bình quân của mỗi phòng khám tƣ vấn giới thiệu và bán sản phẩm 

là 21.000.000 đ/tháng. Doanh thu 1 năm là: 

21.000.000 x 13 x 12 = 3.276.000 đ/năm 

 Nhƣ vậy chi phí nhân công trong 1 năm là: 

3.276.000.000 đồng x 7% = 229.320.000 đ/năm 
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Bảng 3.3: Kết quả và hiệu quả biện pháp 2 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị Tăng/giảm 

    2010 Ƣớc 2011 Tăng thêm   

1 Doanh thu thuần bình quân 1.541.590 3.276.000 1.734.410 112,51% 

  Số phòng khám 8 13 5 62,50% 

  Doanh thu bình quân theo tháng 16.058 21.000 4.942 30,77% 

2 Giá vốn hàng bán (67,8 % doanh thu) 1.045.198 2.221.128 1.175.930 112,51% 

3 Lợi nhuận gộp (1-2) 496.392 1.054.872 558.480 112,51% 

4 Tổng chi phí biện pháp 254.159 493.120 238.961 94,02% 

4,1 Chi phí đầu tƣ trang thiết bị 80000 80.000     

4,2 Chi phí đào tạo nhanh 20000 20.000     

4,3 Chi phí tiền lƣơng 0 163.800     

4,4 Chi phí khoán hợp tác 154.159 229.320 75.161 48,76% 

5 Lợi nhuận trƣớc thuế của biện pháp (3-4) 242.233 561.752 319.519 131,91% 

6 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 15,71% 17,15% 1,43% 9,13% 

 

 Biện pháp này đã mang lại sự thuận tiện cho ngƣời tiêu dùng trong khu vực. Nó đã đạt 

kết quả nhất định đó là tăng doanh thu khoảng 1,7 tỷ đồng. Và hiệu quả mang lại đó là phần 

lợi nhuận khoảng 561 triệu đồng. Nhƣng hơn hết thì biện pháp này về lâu dài sẽ mang lại đó 

là phát triển một thị phần to lớn cho Trung tâm; giúp thƣơng hiệu sản phẩm của Trung tâm 

đƣợc nhiều ngƣời biết đến, tạo chỗ đứng vững chắc cho sản phẩm cũng nhƣ thƣơng hiệu của 

Trung tâm ngày càng rõ nét hơn ở trong nƣớc cũng nhƣ trong khu vực. 

 

3.4. Biện pháp 3: Xây dựng chƣơng trình truyền thông nhằm hỗ trợ cho các biện pháp 

về mạng lƣới tiêu thụ và xây dựng lại website. 

 Đối với Trung tâm Thực phẩm dinh dƣơng từ trƣớc tới nay chƣa thực sự chú trọng đến 

công tác truyền thông, e-marketing... Vì vậy biện pháp tiếp theo sẽ là xây dựng một chƣơng 

trình quảng bá dành cho ngƣời tiêu dùng. 

3.4.1. Mục tiêu 

 Hỗ trợ giúp biện pháp 1và 2 

 Tăng mức độ biết đến các sản phẩm và các địa điểm phân phối mới. 

 Thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là các tổ chức y tế, phòng khám, bệnh viện, 

công ty Dƣợc là những đơn vị có nhu cầu lớn về sử dụng sản phẩm. 
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3.4.2. Căn cứ biện pháp. 

 Căn cứ vào biện pháp 1 và 2, nhằm nhắc nhớ ngƣời tiêu dùng về sự xuất hiện sản 

phẩm của Trung tâm cũng nhƣ địa điểm tƣ vấn khám ở các tỉnh. 

 Căn cứ vào thực trạng trong việc tìm kiếm thông tin của sản phẩm của Trung tâm trên 

internet là rất nghèo nàn. 

 Trang web của Viện thƣờng xuyên không cập nhật thông tin nhƣ: sản phẩm mới, các 

tính năng ƣu việt của sản phẩm. 

3.4.3. Nội dung của biện pháp 

 Tổ chức sự kiện ngày hội tƣ vấn dinh dƣỡng tại 13 điểm phòng khám vào dịp tuần lễ 

dinh dƣỡng và phát triển 20 – 25/10: tổ chức phát quà tặng cho các đối tƣợng khách 

hàng tại 13 phòng khám nhân dịp tuần lễ dinh dƣỡng và phát triển. 

 Sử dụng hình thức quảng cáo trên xe bus:  

Đây là một loại hình quảng cáo rất mới tại Việt nam. Với hình ảnh của những nhãn 

hàng quảng cáo đã làm cho chiếc xe buýt trở nên sống động, không còn đơn điệu nhƣ 

trƣớc nữa và luôn đập vào mắt của ngƣời tiêu dùng mỗi khi bƣớc ra đƣờng dù họ có đi 

xe buýt hay không. So với các hình thức quảng cáo ngoài trời khác, quảng cáo trên 

thành xe buýt đặc biệt hữu hiệu mang lại hiệu quả lớn, chi phí tiết kiệm,  

Quảng cáo thƣơng hiệu NINFOOD, là thƣơng hiệu chung của các dòng sản phẩm của 

Trung tâm trên tuyến xe 02 trong vòng 6 tháng. Sở dĩ chọn  tuyến 02 vì là tuyến xe nội 

thành đi xuyên suốt các phố chính của Hà Nội và Hà Đông. 

 Xây dựng lại nội dung trang web của Trung tâm: 

Ngày nay, internet là một công cụ tƣơng đối phổ thông trong cơ quan, gia đình ở thành 

phố, thị xã. Từ khi có công nghệ thông tin thì khoảng cách không còn là vấn đề lớn để 

doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, marketing tới ngƣời tiêu dùng. Ý thức đƣợc 

việc đó và xuất phát từ việc áp dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp nói chung 

và đặc biệt là trang web nói riêng, mặc dù Trung tâm đã giới thiệu sản phẩm trên trang 

web của Viện Dinh dƣỡng nhƣng nội dung còn rất đơn điệu, thông tin không đƣợc cập 

nhật thƣờng xuyên, bố cục khó tìm kiếm, khách hàng không thể đặt hàng trực tiếp qua 

mạng…nên đã đến lúc Trung tâm phải xây dựng lại nội dụng đảm bảo phong phú về 

nội dung, thƣờng xuyên cập nhật thông tin của sản phẩm, khách hàng có thể giao dịch 

qua mạng, tƣ vấn khách hàng. 

Mô tả trang web hiện tại: là trang web chung của Viện Dinh dƣỡng 
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3.4.4. Ước tính chi phí và hiệu quả 

 Do có chƣơng trình xúc tiến nên ƣớc tính doanh thu sẽ tăng thêm 5% so với năm 

trƣớc. Vậy tổng doanh thu tăng thêm là: 

8.332.921 x 5% = 416.646 đ 

 Chi phí quà tặng cho khách tham dự hội thảo 30.000đ/khách, tổng chi phí khuyến mại, 

dự kiến 500 khách sẽ là: 

30.000 đ/ngƣời x 500 ngƣời = 15.000.000 đ 

 Chi phí quảng cáo trên xe bus sẽ là:32.000.000 đ 

 Chi phí xây dựng lại trang web: 20.000.000 đ 

 Hiệu quả đầu tiên mà chƣơng trình khuyến mại đem lại là thu hút sự chú ý của khách 

hàng và tăng cƣờng sự nhận thức hiểu biết về sản phẩm của Viện Dinh dƣỡng nói chung và 

Trung tâm Thực phẩm dinh dƣỡng nói riêng. Hiệu quả nhất trong chiến dịch của Trung tâm là 

qua đây có thể lôi kéo đƣợc một phần khách hàng của các đối thủ cạnh tranh chuyển sang 

dùng sản phẩm của mình. 

Bảng 3.4: Kết quả và hiệu quả của biện pháp 3 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1. Doanh thu tăng thêm do có khuyến mại là 5% 416.646 

2. Giá vốn hàng bán (bằng 67,8% doanh thu) 282.486 

3. Lợi nhuận gộp (3= 2-1) 134.160 

4. Tổng chi phí của biện pháp 67.000 

4.1 Chi phí quà tặng khuyến mại 15.000 

4.2 Chi phí quảng cáo thƣơng hiệu NINFOOD 32.000 

4.3 Chi phí làm làm Website 20.000 

5 Lợi nhuận trƣớc thuế của biện pháp 5=3-4 67.160 

6 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS 16,12% 

 

 Mặc dù lợi nhuận của biện pháp này không cao, nhƣng cái đƣợc lớn nhất là đã đánh 

thức, nhắc nhớ đƣợc tới khách hàng về sự xuất hiện sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời 

quảng bá đƣợc hình ảnh của Trung tâm qua website, đánh trúng vào đối tƣợng khách hàng 

thƣờng xuyên sử dụng mạng internet vì thông thƣờng những ngƣời đam mê công nghệ họ 

luôn sử dụng công nghệ để tìm thông tin, chọn lựa sản phẩm trƣớc khi quyết định mua hàng. 

Mặt khác, chƣơng trình khuyến mại này đƣợc thực hiện để trợ giúp cho việc mở thêm trung 

tâm khám, do đó để đánh giá hiệu quả của biện pháp này ta phải tính đến cả sự đóng góp từ 

việc tăng doanh thu của biện pháp 1 và 2. 
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3.5. Tổng hợp hiệu quả của các biện pháp:  

 Chƣơng 3 đã trình bày một số biện pháp của em nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, 

thâm nhập thị trƣờng của Trung tâm Thực phẩm dinh dƣỡng – Viện Dinh dƣỡng. 

Các biện pháp này đƣa ra đều dựa trên các cơ sở là tận dụng các cơ hội hiện có để 

khắc phục các điểm yếu của Trung tâm, giúp Trung tâm chiếm lĩnh thị trƣờng tốt hơn. 

 Các biện pháp trên đều liên quan tới kế hoạch thâm nhập thị trƣờng và các chƣơng 

trình xúc tiến bán. Biện pháp này dựa trên nền tảng chung đó là sử dụng các sản phẩm hiện có 

và sản phẩm mới của Trung tâm để thâm nhập thị trƣờng, mà tại đó sản phẩm của Trung tâm 

đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời tiêu dùng. 

Bảng 3.5:Tổng hợp kết quả của các biện pháp 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

Biện pháp 

Doanh thu 

tăng thêm 

do biện 

pháp 

Giá vốn 

hàng 

bán tăng 

thêm 

Chi phí 

tăng 

thêm do 

biện 

pháp 

Lợi 

nhuận 

tăng 

thêm do 

biện 

pháp 

      3 4= 1-2-3 

Tung sản phẩm mới 1.500.000 982.500 226.180 291.320 

Mở phòng khám ở các tỉnh 1.734.410 1.175.930 238.961 319.519 

Chƣơng trình khuyến mại, truyền thông, website 416.646 282.486 67.000 67.160 

TỔNG CỘNG 3.651.056 2.440.916 532.141 677.999 

 

 Kết quả mà các biện pháp mang lại là: doanh thu tăng thêm hơn 3,6 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 

tƣơng đƣơng 43,81% so với năm trƣớc); lợi nhuận tăng thêm do biện pháp mang lại là hơn 

0.6 tỷ đồng (xấp xỉ 5 % doanh thu). 

 Nhƣ vậy, sau khi áp dụng 3 biện pháp nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Trung 

tâm Thực phẩm dinh dƣỡng đã cho thấy đã đạt đƣợc những kết quả tăng trƣởng mang tính đột 

phá, khẳng định đƣợc vị thế của trung tâm. Đây có thể nói là năm bản lề giúp Trung tâm thâm 

nhập sâu rộng vào khúc thị trƣờng mà lâu nay đang bị Trung tâm bỏ ngỏ hoặc chƣa có đầu tƣ 

thỏa đáng. 

Ta có bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến năm 2011 nhƣ sau: 
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Bảng 3.6: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2010 và dự kiến 2011 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

Mã 

số Chỉ tiêu 

31.12.2010 

 Tỷ 

trọng  31.12.2011 

 Tỷ 

trọng  2011/2010 

Giá trị  %  Giá trị  %  Giá trị % 

1 

Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ   8.332.921   11.983.977   3.651.056 43,81% 

2 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu   0   0       

10 

Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ (1 -2) 8.332.921 

     

100,00    11.983.977  100,00    3.651.056 43,81% 

11 Giá vốn hàng bán   5.648.740 67,79      8.089.656    67,50    2.440.916 43,21% 

20 

Lợi nhuận gộp về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 11) 2.684.181 

       

32,21    3.894.321    32,50    1.210.140 45,08% 

21 

Doanh thu hoạt động tài 

chính   0   0       

22 Chi phí tài chính   0   0       

24 Chi phí bán hàng   401.550 4,82         786.300      6,56    384.750 95,82% 

25 

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp   592.989 

        

7,12    652.288 5,44 59.299 10% 

30 

Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt 

động kinh doanh 

(20+21-22-

24-25) 1.689.642 

       

20,28    2.455.733    20,49    766.091 45,34% 

40 Thu nhập/(chi phí) khác   0   0       

50 

Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế 

toán trƣớc thuế (30+40) 1.689.642 

       

20,28    2.455.733    20,49    766.091 45,34% 

51 

Chi phí thuế TNDN hiện 

hành  25% 422.411 

        

5,07    613.933      5,12    191.523 45,34% 

52 

Chi phí thuế TNDN hoãn 

lại    0   0        -          

60 

Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế 

TNDN (50-51+52) 1.267.232 

       

15,21    1.841.800    15,37    574.568 45,34% 

 

Bảng báo cáo trên đƣợc tính toán dựa trên một số giả thiết nhƣ sau: 

 Giá vốn hàng bán của các sản phẩm hiện có không tăng so với năm 2010, tức là 

vẫn chiếm tỷ trọng khoảng 67 – 68 % so với doanh thu. Năm 2011, các doanh 

nghiệp phải đối mặt với sự khủng hoảng tiền tệ, sự leo thang của giá xăng dầu, dự 

báo chi phí nguyên vật liệu sẽ tăng. Tuy nhiên do đã có dự phòng trƣớc từ cuối 

năm 2010, nên phần lớn hàng tồn kho là nguyên vật liệu sản xuất đã đƣợc chuẩn 

bị cho năm 2011. Các định mức nguyên vật liệu tiếp tục đƣợc thắt chặt để kiểm 

soát tối đa hao phí trong sản xuất, các chi phí khác nhƣ nhân công, khấu hao và 

chi khác sẽ không phát sinh tăng. 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp: tăng 10% so với năm 2010, tiết kiệm tối đa chi phí 

này. 

 Chi phí bán hàng: cơ cấu lại chi phí bán hàng để sử dụng hiệu quả chi phí bán 

hàng, tập trung vào các chiến dịch đã đề xuất ở các biện pháp nêu trên. 
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Ta có bảng so sánh chi phí bán hàng năm 2010 và dự kiến năm 2011, nhƣ sau: 

TT  Chi tiết chi phí bán hàng 2010 2011 

1 Hội nghị, hội thảo, triển lãm, trƣng bày sản phẩm 122.268 80.000 

2 Chiết khấu thƣơng mại, thƣởng doanh số 174.159 393.120 

3 Vật liệu truyền thông (bangron, tờ rơi..), tủ trƣng bày 85.123 90.000 

4 Các chƣơng trình khuyến mại bằng hiện vật 0 50.880 

5 Chƣơng trình quảng cáo trên phƣơng tiện đại chúng 0 152.300 

6 Chi khác, tập huấn đào tạo tƣ vấn viên 20.000 20.000 

  Tổng cộng 401.550 786.300 

 Số lao động của Trung tâm: đến tháng 5/2011 sẽ có một nhân sự thủ quỹ của 

Trung tâm về hƣu, tuy nhiên sẽ chƣa tuyển thêm ngƣời, mà sẽ bố trí nhân sự ở bộ 

phận khác kiêm nhiệm, nên ƣớc tính tổng số nhân sự của trung tâm năm 2011 sẽ 

là 17 ngƣời. 

 Do việc đầu tƣ trang thiết bị đã đƣợc thực hiện cuối năm 2010, nên năm 2011 sẽ 

không mua thêm trang thiết bị, nguồn vốn đầu tƣ chủ sở hữu và tài sản là không 

tăng. 

Từ đó, có đƣợc các bảng tính toán về các chỉ tiêu hiệu quả năm 2011 nhƣ sau: 

Bảng 3.7: Tính các giá trị chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động dự kiến 2011 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính Năm 2011 

Năm 

2010 

So sánh 

+/- % 

Doanh thu thuần 1.000 đ 11.983.977 8.332.921 3.651.056 43,81 

Lợi nhuận sau thuế 1.000 đ 1.841.800 1.267.232 574.568 45,34 

Lao động bình quân ngƣời 17 18 -1 -5,56 

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu ROS % 15,37 15,21 0,16 1,06 

Năng suất lao động bình quân  1.000 đ/người 704.940 462.940 242.000 52,27 

Doanh lợi tổng lao động 1.000 đ/người 108.341 70.402 37.939 53,89 

 

Bảng 3.8: Tính các giá trị chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí dự kiến 2011 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2010 

So sánh 

+/- % 

1 Doanh thu Thuần 11.983.977 8.332.921 3.651.056 43,81 

2 Lợi nhuận sau thuế 1.841.800 1.267.232 574.568 45,34 

3 Giá vốn hàng bán 8.089.656 5.648.740 2.440.916 43,21 

4 Chi phí bán hàng 786.300 401.550 384.750 95,82 

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 652.288 592.989     

8 Tổng Chi phí 9.528.244 6.643.279 2.825.666 42,53 

9 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS 15,37 15,21 0,53 3,50 

10 Năng suất tổng chi phí 1,26 1,25 0,01 0,27 

16 Doanh lợi tổng chi phí 19,33 19,08 0,25 1,30 
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Bảng 3.9: Tính các giá trị chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản và nguồn vốn  dự kiến 2011 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính Năm 2011 Năm 2010 

So sánh 

+/- % 

Doanh thu thuần 1.000 đ 11.983.977 8.332.921 3.651.056 43,81 

Lợi nhuận sau thuế 1.000 đ 1.841.800 1.267.232 574.568 45,34 

Tổng tài sản bình quân 1.000 đ 6.852.615 6.852.615 0 0,00 

Vốn chủ sở hữu bq 1.000 đ 5.686.274 5.067.232 619.043 12,22 

Năng suất tổng tài sản (SOA)   1,7488 1,2160 0,53 43,81 

Năng suất vốn chủ sở hữu   2,124 1,644 0,48 29,17 

Doanh lợi tổng tài sản % 26,88 18,49 8,38 45,34 

Doanh lợi vốn chủ sở hữu % 32,65 25,01 7,64 30,54 

ROS (LNST/DT) % 15,37 15,21 0,16 1,06 

L(TTSbq/VCSHbq)   1,21 1,35 -0,15 -10,89 

ROA = SOA x ROS   0,2688 0,1849 0,08 45,34 

ROE =ROA x L   0,3265 0,2501 0,08 30,54 

 

Nhận xét chung: 

Thông qua việc xúc tiến doanh thu bán hàng từ 3 biện pháp nêu trên, các chỉ tiêu hiệu quả 

của đơn vị đã đƣợc cải thiện rõ rệt: 

 Chỉ tiêu năng suất lao động lao động bình quân và doanh lợi lao động bình quân 

đều tăng trên 50% so với năm 2010. 

 Các chỉ tiêu sử dụng chi phí đều ở mức ổn định, tăng nhẹ so với năm 2010, duy 

nhất chỉ có chỉ tiêu năng suất và doanh lợi chi phí bán hàng vẫn chƣa đƣợc cải 

thiện. Điều này có thể chấp nhận đƣợc vì đây là những năm bản lề cho một cơ chế 

hoạt động mới của Trung tâm, với mục tiêu cuối cùng là tăng trƣởng doanh thu và 

bảo toàn đƣợc tỷ suất lợi nhuận trên 15%. 

 Các chỉ tiêu năng suất và doanh lợi của tài sản và nguồn vốn (theo nhƣ các yếu tố 

đã giả thiết) thì sẽ đều tăng trƣởng ở mức khả quan. 
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KẾT LUẬN 

Nền kinh tế Việt Nam đang ngày một thâm nhập sâu và rộng hơn với kinh tế thế giới. 

Mỗi doanh nghiệp Việt Nam cần thấy rõ vai trò của mình trong việc góp phần làm nên sự 

thành công cũng nhƣ phồn thịnh cho nƣớc nhà.  

Việc phân tích hiệu quả kinh doanh trong hai năm 2009 – 2010 của trung tâm thực 

phẩm dinh dƣỡng – Viện Dinh dƣỡng đƣợc trình bày nhƣ trong đồ án cho thấy những mặt 

mạnh và mặt yếu còn tồn tại trong Trung tâm, nhận thấy hiệu quả kinh doanh vẫn còn chƣa 

cao, giúp ban lãnh đạo Trung tâm nói riêng và lãnh đạo Viện Dinh dƣỡng nói chung đƣa ra 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát huy những mặt tốt, khắc phục những 

mặt còn yếu kém. Trong tình hình hiện nay của nền kinh tế nói chung và của Trung tâm nói 

riêng thì cần phải chú trọng vào việc ổn định, giữ vững thị trƣờng, nâng cao sản xuất. Với 

kiến thức hạn hẹp của mình, em cũng xin đề xuất ba biện pháp giúp Trung tâm nâng cao hiệu 

quả kinh doanh: 

 Biện pháp 1: Tung ra thị trường sản phẩm dinh dưỡng mới nhằm tăng doanh thu 

và khả năng sinh lời . 

 Biện pháp 2: Kiện toàn và mở thêm các trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng để 

tăng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận ROS. 

  Biện pháp 3: Xây dựng chương trình truyền thông nhằm hỗ trợ cho các biện pháp 

về mạng lưới tiêu thụ và xây dựng lại website.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1 -  Ths. Nguyễn Tiến Dũng (2005), Bài giảng Marketing cơ bản, Khoa Kinh tế và Quản lý, 

Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội 

2 -  PGS.TS. Phạm Thị Gái (2004), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản Thống 

Kê. Hà Nội 

3 -  Nguyễn Tấn Thịnh (2009), Giáo trình Quản lý Nhân lực trong doanh nghiệp, Nhà xuất 

bản Khoa học & Kỹ thuật. 

4 -  PGS.TS. Phan Thị Ngọc Thuận (2003), Giáo trình chiến lược sản xuất kinh doanh và kế 

hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp, Nhà xuất bản khoa học 

5 -  Bảng cân đối k ế toán của Trung tâm Thực phẩm Dinh dƣỡng - Viện Dinh Dƣỡng năm 

2008, 2009, 2010 
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