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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong kinh doanh, khách hàng chính là chìa khóa then chốt, quyết  

định sự thành bại của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào giành được 

mối quan tâm và sự trung thành của khách hàng, doanh nghiệp đó sẽ tồn tại, 

thành công và phát triển. Chiến lược kinh doanh hướng đến khách hàng  

đang ngày càng trở thành chiến lược kinh doanh có tầm quan trọng đặc 

biệt. Tìm mọi cách để phát triển khách hàng mới, duy trì và củng cố khách 

hàng hiện tại đang trở thành một công cụ kinh doanh hữu hiệu, chi phí thấp 

nhưng mang lại hiệu quả kinh doanh cao. 

Việc tạo dựng lòng trung thành vốn rất cần thiết để duy trì hoạt động 

kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh tranh 

khốc liệt hiện nay, do nhiều lý do, lòng trung thành của khách hàng không 

hẳn sẽ gắn liền với doanh nghiệp mãi mãi. 

Trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, ngành giao nhận và 

vận tải ngoại thương cũng đang trên bước đường hội nhập với ngành giao 

nhận thế giới. Hiện nay, có khoảng hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam tham 

gia lĩnh vực này, sự cạnh tranh xảy ra rất khốc liệt. Do đó, chất lượng dịch vụ 

là vấn đề sống còn với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao nhận. 

Do vậy, nghiên cứu chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp là một công tác 

hết sức quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để có thể có 

những cải tiến và điều chỉnh sản phẩm dịch vụ, đáp ứng kịp thời sự mong 

muốn của khách hàng cũng như những thay đổi trong nhu cầu của khách 

hàng, từ đó phục vụ khách hàng tốt hơn, làm cho khách hàng hài  lòng  hơn 

khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, khiến khách hàng ngày càng 

gắn bó với doanh nghiệp. 

Nhằm khắc phục các nhược điểm hiện tại và nâng cao khả năng cạnh 



2 

 

 

tranh hơn trong hoạt động giao nhận hàng hóa tại công ty, tác giả đã chọn đề 

tài “Quản trị chất lượng “dịch vụ giao nhận hàng hóa” tại Công ty cổ 

phần Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng (Vietfracht Danang)” làm đề tài cho 

luận văn tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài hướng đến thực hiện các mục tiêu nghiên cứu sau: 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản trị chất lượng. 

- Làm rõ thực trạng công tác quản trị chất lượng đối với “dịch vụ giao 

nhận hàng hóa” tại Vietfracht Danang thời gian qua. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chất lượng 

đối với “dịch vụ giao nhận hàng hóa” tại Vietfracht Danang trong tương lai. 

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Các hoạt động liên quan đến công tác quản trị chất lượng đối với “dịch 

vụ giao nhận hàng hóa” tại Vietfracht Danang. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về nội dung 

Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên  quan 

đến các hoạt động giao nhận hàng hóa của Vietfracht Danang. 

- Phạm vi thời gian 

Số liệu thống kê và khảo sát phục vụ nghiên cứu được thu thập đến hết 

năm 2013. Tầm xa của các giải pháp cụ thế đến năm 2020, và của các giải 

pháp tổng thể đến năm 2025. 

- Phạm vi về không gian 

Nghiên cứu được tiến hành tại Vietfracht Danang, và tại một số đối tác có 

quan hệ với công ty, các nhóm lợi ích có liên quan đến công ty cũng như một 

vài công ty giao nhận khác có những nét tương đồng với công ty nhằm mục 
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đích học hỏi kinh nghiệm và so sánh đối chứng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài nói trên thì phương pháp nghiên cứu của luận văn là 

vận dụng một cách tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu định tính và định 

lượng như sau: 

- Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Luận văn phân 

tích các tư liệu về quản trị chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa đã được 

thực hiện trong những năm gần đây để nghiên cứu, so sánh và ứng dụng cho 

Việt Nam. 

- Phương pháp lấy ý kiến thông qua phỏng vấn trực tiếp và gửi phiếu 

điều tra. 

- Phương pháp tư duy logic, thống kê, phân tích tổng hợp, hệ thống, 

chuỗi giá trị, mô hình hóa. 

- Phương pháp điều tra: Luận văn sử dụng phương pháp điều tra thực tế, 

có chọn mẫu. Tiến hành lấy kiến khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của 

công ty thông qua bảng câu hỏi nhằm mục đích thăm dò mức độ hài lòng của 

khách hàng đối với dịch vụ của công ty. 

- Công cụ nghiên cứu: Luận văn sử dụng excel để thống kê kết quả nhận 

được từ các phiếu thăm dò. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, bảng biểu, đồ thị 

và phụ lục, luận văn được bố cục gồm 03 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị chất lượng. 

Chương 2: Thực trạng công tác quản trị chất lượng “dịch vụ giao nhận 

hàng hóa” tại Vietfracht Danang. 

Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chất lượng đối 

với “dịch vụ giao nhận hàng hóa” tại Vietfracht Danang. 
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6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Nghiên cứu sẽ giúp cho tác giả nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức 

chuyên môn về công tác quản trị chất lượng dịch vụ nói chung cũng như quản 

trị chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa nói riêng. 

Nghiên cứu nhằm chỉ ra những bất cập trong công tác quản trị chất 

lượng dịch vụ tại Công ty,  từ đó giúp cho lãnh đạo Công ty xây dựng cho 

mình chính sách phù hợp nhằm gia tăng sự hài lòng, tăng cường lòng trung 

thành của khách hàng. 

Nghiên cứu sẽ cho người đọc cái nhìn tổng quan về công tác quản trị 

chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp Việt Nam, có thể làm cơ sở cho các 

nghiên cứu sâu hơn về công tác quản trị chất lượng dịch vụ. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu: 

Các tài liệu nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ giao nhận hàng hóa gồm 

có các sách chuyên khảo, giáo trình và những luận văn, luận án cũng như các 

đề tài nghiên cứu khoa học... Tiêu biểu về sách  giáo trình và chuyên khảo tác 

giả đã tham khảo cuốn –  “Giáo trình quản trị chất lượng, chủ biên GS.TS 

Nguyễn Đình Phan và TS. Đặng Ngọc Sự Trường Đại học kinh tế quốc dân, 

xuất bản năm 2012. Cuốn sách cung cấp cho tác giả các kiến thức không chỉ 

cơ bản, chuyên sâu mà còn cập nhật về chất lượng và quản trị chất lượng. 

“Quản trị chất lượng toàn diện (TQM)” - TS. Nguyễn Quốc Tuấn và nhóm tác 

giả ThS. Trương Hồng Trình- ThS. Lê Thị Minh Hằng (2010). Tài liệu cũng 

trang bị cho tác giả một nền tảng lý thuyết về chất lượng. Nội dung tài liệu 

hướng đến việc phát triển tư duy hệ thống trong hoạt động quản lý nói chung 

và quản lý chất lượng thông qua hoàn thiện kỹ năng xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng toàn diện, hình thành văn hóa hướng đến chất lượng 

trong tổ chức. “Quản trị chất lượng và ISO 9000”. Chủ biên: Nguyễn Kim 

Định Đại học mở - bán công TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 1994. Nhìn 
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chung, ba cuốn sách tập trung giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản về Quản 

trị chất lượng như khái niệm, đặc điểm về chất lượng, quản trị chất lượng cho 

tác giả một cái nhìn tương đối đầy đủ về cơ sở lý luận quản trị chất lượng. 

Ngoài ra, tài liệu nghiên cứu về Quản trị chất lượng dịch vụ càng phong 

phú hơn với các công trình nghiên cứu luận văn, luận án. Chẳng hạn luận văn 

“Quản trị chất lượng dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines” của tác giả 

Huỳnh Thị Tường Vân” tại Đại học Đà Nẵng tập trung nêu những vấn đề lý 

luận cơ bản về quản trị chất lượng, công tác quản trị chất lượng của 3 xí 

nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn nhất và một số giải 

pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng dịch vụ mặt đất tại 03 sân bay. 

Luận văn “Quản trị chất lượng dịch vụ tại Furama resort” của tác giả Phạm 

Thị Thu Thủy tại Đại học Đà Nẵng được thực hiện với mục tiêu hệ thống hóa 

những cơ sở lý luận về quản trị chất lượng dịch vụ, phân tích thực trạng quản 

trị chất lượng dịch vụ tại Furama resort cũng như đề xuất các giải pháp quản 

trị chất lượng dịch vụ tại Furama resort. Những luận văn này nghiên cứu về 

quản trị chất lượng dịch vụ tại sân bay và resort tuy nhiên, những nghiên cứu 

điều tra về thực trạng và giải pháp đề xuất đều mang tính hiệu quả và có ý 

nghĩa thực tiễn, có thể áp dụng một số phần phân tích khi tiến hành nghiên 

cứu về quản trị chất lượng giao nhận hàng hóa tại Vietfracht Đà Nẵng.  

Bên cạnh đó, tác giả còn tham khảo thêm luận văn “Nâng cao chất lượng 

dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty TNHH giao  

nhận vận tải Hà Thành”  - Luận văn thạc sĩ của tác giả Trần Văn Hợp trường 

Đại học kinh tế quốc dân năm 2012. Luận văn hệ thống hóa cơ sở lí luận về 

loại hình dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và chất lượng dịch vụ 

giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ 

vận tải hàng hóa của Công ty TNHH  giao nhận vận tải Hà Thành nên khá 

tương đồng với đề tài mà tác giả muốn nghiên cứu. Tác giả có thể tham khảo 
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luận văn này và áp dụng phương pháp phân tích vào đơn vị mình nghiên cứu 

là Vietfracht Danang. 

Ngoài ra, trong các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Hàng Hải, Tạp chí 

Vietnam Logistics Review, các bài viết trên các diễn đàn mạng Internet cũng 

có nhiều bài viết tham luận, diễn giải về vấn đề liên quan. Tuy nhiên, hầu hết 

đều chưa được nghiên cứu chuyên sâu, còn khái quát và mang nhiều ý kiến 

chủ quan của người viết, chưa dẫn cơ sở lý luận và khoa học đầy đủ. Vì vậy, 

hầu hết bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo trong quá trình phân tích, 

không được tác giả sử dụng làm nền tảng lý luận của đề tài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

 

1.1. KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG  

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của chất lượng  

a. Khái niệm về chất lượng: 

Khái niệm chất lượng đã có từ rất lâu và được sử dụng phổ biến và tương 

đối thông dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Tuy nhiên hiểu 

như thế nào về chất lượng không phải là một vấn đề đơn giản. Vì chất lượng 

là một vấn đề rộng và phức tạp, phản ánh một cách tổng hợp các nội dung của 

kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Do tính phức tạp này nên hiện nay có rất nhiều 

quan điểm khác nhau về chất lượng. Mỗi khái niệm đều có những căn cứ khoa 

học, thực tiễn khác nhau và có đóng góp nhất định thúc đẩy khoa học quản lý 

chất lượng không ngừng phát triển và hoàn thiện.  

Hiện nay có một số định nghĩa về chất lượng đã được các chuyên gia 

chất lượng đưa ra như sau: 

Theo W.Edwads Deming: “ Chất lượng là sự phù hợp với mục đích sử 

dụng” hay “Chất lượng là sự phù hợp với nhu cầu" theo J.M.Juran - một Giáo 

sư người Mỹ. 

Chất lượng là sự phù hợp với các yêu cầu hay đặc tính nhất định" Theo 

Giáo sư Crosby.Chất lượng là sự sự thoả mãn nhu cầu thị trường với chi phí 

thấp nhất" Theo Giáo sư người Nhật – Ishikawa. 

Trong mỗi lĩnh vực khác nhau, với mục đích khác nhau nên có nhiều quan 

điểm về chất lượng khác nhau. Tuy nhiên, có một định nghĩa về chất lượng 

được thừa nhận ở phạm vi quốc tế, đó là định nghĩa của Tổ chức Tiêu chuẩn 

hoá Quốc tế. Theo điều 3.1.1 của tiêu chuẩn ISO 9000:2005 định nghĩa chất 

lượng là: "Mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp có đặc tính vốn có"  
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Chất lượng là khái niệm đặc trưng cho khả năng thoả mãn nhu cầu của 

khách hàng. Vì vậy, sản phẩm hay dịch vụ nào không đáp ứng được nhu cầu 

của khách hàng thì bị coi là kém chất lượng cho dù trình độ công nghệ sản 

xuất ra có hiện đại đến đâu đi nữa. Đánh giá chất lượng cao hay thấp phải 

đứng trên quan điểm người tiêu dùng. Cùng một mục đích sử dụng như nhau, 

sản phẩm nào thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cao hơn thì có chất lượng cao hơn. 

Như vậy, chất lượng là đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đáp ứng vượt 

qua sự mong đợi của khách hàng. [6] 

b. Đặc điểm của chất lượng 

Chất lượng có các đặc tính cơ bản là: 

- Chất lượng được đo bằng sự thỏa mãn nhu cầu. Nhu cầu luôn biến 

động nên phải định kỳ xem xét lại yêu cầu (tiêu chuẩn) chất lượng. Nếu một 

sản phẩm vì lý do nào đó mà không đáp ứng được yêu cầu, không được thị 

trường chấp nhận thì phải bị coi là có chất lượng kém, cho dù trình độ công 

nghệ để chế tạo ra sản phẩm đó có thể rất hiện đại. Đây là một kết luận then 

chốt và là cơ sở để các nhà chất lượng định ra chính sách, chiến lược kinh 

doanh của mình. Sự thỏa mãn nhu cầu phải được thể hiện trên nhiều phương 

diện như tính năng của sản phẩm, giá thỏa mãn nhu cầu, thời điểm cung cấp, 

dịch vụ an toàn... 

- Chất lượng được đo bằng sự thoả mãn các yêu cầu, mà yêu cầu luôn  

luôn biến động nên chất lượng cũng luôn biến đổi theo thời gian, không gian,  

điều kiện sử dụng.  

- Khi đánh giá chất lượng của một đối tượng, cần phải xét mọi đặc tính 

của đối tượng, có liên quan đến sự thoả mãn những yêu cầu cụ thể. Các nhu 

không chỉ từ phía khách hàng mà còn từ các bên có liên quan, ví dụ như yêu 

cầu mang tính pháp chế, nhu cầu của cộng đồng xã hội. Nhu cầu có thể được 

công bố rõ ràng dưới dạng các quy định, tiêu chuẩn nhưng cũng có những nhu 
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cầu không thể miêu tả rõ ràng, người sử dụng chỉ có thể cảm nhận chúng, 

hoặc có khi chỉ phát hiện được trong quá trình sử dụng. 

- Chất lượng không phải chỉ là thuộc tính của sản phẩm, hàng hoá. Chất 

lượng có thể áp dụng cho mọi thực thể, có thể là sản phẩm, một hoạt động, 

một quá trình, một doanh nghiệp hay một con người. 

1.1.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ 

   So với một sản phẩm hữu hình thì chất lượng dịch vụ khó xác định, đo 

lường, kiểm soát và cải tiến hơn nhiều vì sản phẩm của dịch vụ là vô hình, 

không lưu giữ được, không tái sản xuất được, phụ thuộc vào từng cá nhân, có 

tính tự phát, tính không đảo ngược và bao hàm cả yếu tố cảm xúc. Tuy nhiên, 

có một điều không thể bàn cãi là chất lượng dịch vụ được định nghĩa và đánh 

giá bởi khách hàng chứ không phải của người cung ứng dịch vụ. 

Theo ISO 8402, có thể coi “chất lượng dịch vụ là tập hợp các đặc tính 

của một đối tượng, tạo cho đối tượng đó khả năng thỏa mãn những yêu cầu đã 

nêu ra hoặc tiềm ẩn”. Chất lượng dịch vụ là mức độ hài lòng của khách hàng 

trong quá trình cảm nhận và tiêu dùng dịch vụ, là dịch vụ tổng thể của doanh 

nghiệp mang lại chuỗi lợi ích và thỏa mãn đầy đủ nhất giá trị mong đợi của 

khách hàng trong hoạt động sản xuất cung ứng và trong phân phối dịch vụ ở 

đầu ra. Cũng có thể hiểu chất lượng dịch vụ đó là sự thỏa mãn khách hàng 

được đo bằng hiệu số giữa chất lượng mong đợi và chất lượng đạt được. 

Khách hàng là người cảm nhận chất lượng dịch vụ đạt được và có sự so sánh 

với mức dịch vụ mong đợi, nếu chất lượng dịch vụ đạt được hoặc vượt trội sự 

mong đợi của khách hàng thì có nghĩa sản phẩm của doanh nghiệp có chất 

lượng hoàn hảo, nếu khách hàng cảm nhận rằng dịch vụ mà họ nhận được 

không như sự kỳ vọng của họ thì chất lượng dịch vụ là không đảm bảo và 

doanh nghiệp phải có kế hoạch thay đổi cho phù hợp với mong đợi của khách 

hàng.  
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1.1.3. Quản trị chất lượng và các khái niệm liên quan 

a. Khái niệm quản trị chất lượng 

Chất lượng không tự sinh ra, chất lượng không phải là một kết quả ngẫu 

nhiên, nó là kết quả của sự tác động của hàng loạt các yếu tố có liên quan chặt 

chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý một 

cách đúng đắn các yếu tố này. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng 

được gọi là quản trị chất lượng. 

Nếu mục đích cuối cùng của chất lượng là thỏa mãn nhu cầu khách hàng 

thi quản lý chất lượng là tổng thể những biện pháp kinh tế, kỹ thuật, hành 

chính tác động lên toàn bộ quá trình hoạt động của một tổ chức để đạt được 

mục đích đó với chi phí xã hội thấp nhất.  

Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm 

soát một tổ chức về chất lượng. Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng nói 

chung bao gồm lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, hoạch định 

chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng. 

Tuy nhiên, tùy thuộc vào quan điểm nhìn nhận khác nhau của các 

chuyên gia, các nhà nghiên cứu, tùy thuộc vào đặc trưng của từng nền kinh tế, 

mà người ta đã đưa ra khái niệm khác nhau về quản lý chất lượng như sau: 

Học giả A.G Robertson, một chuyên gia người Anh về chất lượng, cho 

rằng “ Quản trị chất lượng chính là một hệ thống quản lý nhằm xây dựng 

chương trình và sự phối hợp các cố gắng của những đơn vị khác nhau để duy 

trì và tăng cường chất lượng trong các tổ chức thiết kế, sản xuất sao cho đảm 

bảo nền sản xuất có tính hiệu quả nhất, đồng thời cho phép thỏa mãn đầy đủ 

các yêu cầu của người tiêu dùng”.  

Cũng giống vậy, A.V Feigenbaum, nhà khoa học người Mỹ cho rằng      

“ Quản trị chất lượng là một hệ thống hoạt động thống nhất có hiệu quả của 

những bộ phận khác nhau trong một tổ chức chịu trách nhiệm triển khai các 
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tham số chất lượng, duy trì mức chất lượng đã đạt được và nâng cao nó để 

đảm bảo sản xuất và tiêu dùng sản phẩm một cách kinh tế nhất, thỏa mãn nhu 

cầu của người tiêu dùng”. 

Quản lý chất lượng hiện đã được áp dụng trong mọi ngành, không chỉ 

trong sản xuất mà trong mọi lĩnh vực dịch vụ, trong mọi loại hình tổ chức, từ 

quy mô lớn đến quy mô nhỏ, cho dù có tham gia vào thị trường quốc tế hay 

không. Quản lý chất lượng đảm bảo cho tổ chức làm đúng những việc phải 

làm và những việc quan trọng, theo triết lý "làm việc đúng" và "làm đúng 

việc", "làm đúng ngay từ đầu" và "làm đúng tại mọi thời điểm". 

Theo PM Book của Viện Quản lý Dự án (PMI) thì: "Quản lý chất lượng 

dự án bao gồm tất cả các hoạt động có định hướng và liên tục mà một tổ chức 

thực hiện để xác định đường lối, mục tiêu và trách nhiệm để dự án thỏa mãn 

được mục tiêu đã đề ra, nó thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thông qua 

đường lối, các quy trình và các quá trình lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo 

chất lượng và kiểm soát chất lượng". 

Theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS) thì: “ Quản lý chất lượng là 

hệ thống các phương pháp tạo điều kiện sản xuất tiết kiệm những hàng hóa có 

chất lượng, hoặc đưa ra những dịch vụ có chất lượng thỏa mãn nhu cầu 

người tiêu dùng” 

Tiến sĩ Deming: “ với quan điểm mọi vật đều biến động và quản lý chất 

lượng là cần tạo ra sự ổn định về chất lượng bằng việc sử dụng các biện pháp 

thống kê để giảm biên độ biến động của các yếu tố trong quá trình” Trên cơ 

sở đó, tiến sĩ Deming đưa ra 14 quan điểm có liên quan đến các vấn đề kiểm 

soát quá trình bằng thống kê, cải tiến liên tục thông qua số liệu thống kê, mối 

liên hệ giữa các phòng ban... 

Giáo sư Juran, chuyên gia chất lượng nổi tiếng thế giới và là người có 

những đóng góp lớn cho sự thành công của các công ty Nhật Bản, là người 
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đầu tiên đề cập đến những khía cạnh rộng lớn về quản lý chất lượng, cùng với 

việc xác định vai trò trách nhiệm lớn về chất lượng thuộc về nhà lãnh đạo. Vì 

vậy, ông đã xác định quản lý chất lượng trước hết đòi hỏi trách nhiệm của 

lãnh đạo, sự tham gia của mỗi thành viên trong tổ chức. Giáo sư Juran cũng 

nhấn mạnh khía cạnh kiểm soát, điều khiển chất lượng và các yếu tố cải tiến 

liên tục. 

Như vậy, có thể nói rằng, với các cách tiếp cận khác nhau nhưng các 

chuyên gia chất lượng, các nhà nghiên cứu đã tương đối thống nhất với nhau 

về quan điểm quản lý chất lượng, đó là quản lý theo quá trình, nhấn mạnh yếu 

tố kiểm soát quá trình và cải tiến liên tục cùng với việc giáo dục, đào tạo và 

cuốn hút sự tham gia của mọi người trong tổ chức. Đồng thời đề cao vai trò 

trách nhiệm của lãnh đạo và các nhà quản lý, nhấn mạnh yếu tố con người 

trong hoạt động chất lượng và chú ý tới việc sử dụng các công cụ thống kê 

trong quản lý chất lượng. 

Tiếp thu sáng tạo các luồng tư tưởng, kinh nghiệm thực hành hiện đại, 

dựa trên cách tiếp cận khoa học, hệ thống Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 

( International Standard Organization) đã đưa ra khái niệm về quản trị chất 

lượng như sau: 

Quản trị chất lượng là tập hợp những hoạt động của chức năng quản trị 

chung, nhằm xác định chính sách chất lượng, mục đích chất lượng, trách 

nhiệm và thực hiện chúng thông qua các biện pháp như lập kế hoạch chất 

lượng, điều khiển chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong 

khuôn khổ một hệ thống chất lượng 

b. Vai trò của quản trị chất lượng 

Với bản chất của mình, quản trị chất lượng giữ một vai trò hết sức quan 

trọng trong sự thành công của doanh nghiệp. Đảm bảo tốt nhất đầu vào, tối ưu 

hóa quy trình sản xuất tác nghiệp, tối ưu hóa đầu ra, mang tới cho khách hàng 
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những dịch vụ khách hàng tốt nhất nhằm không ngừng thỏa mãn nhu cầu 

khách hàng là những nhân tố cơ bản, chính yếu nhằm không ngừng nâng cao 

chất lượng sản phẩm, giúp doanh nghiệp cạnh tranh thành công trên thị 

trường. Vì vậy, quản trị chất lượng chính là một trong những khâu sống còn 

của doanh nghiệp. Vai trò, tầm quan trọng của quản trị chất lượng được thể 

hiện cụ thể trên các mặt sau: 

  Đối với nền kinh tế-xã hội: Quản trị chất lượng góp phần đảm bảo tiết 

kiệm lao động xã hội do sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, sức lao động, 

công cụ lao động, tiền vốn, góp phần tăng năng suất. Quản trị chất lượng đảm 

bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần đẩy mạnh bán ra, tăng kim 

ngạch xuất khẩu, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước. 

  Đối với người tiêu dùng: Quản trị chất lượng đảm bảo nâng cao chất lượng 

sản phẩm, thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần 

nâng cao tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng. 

 Đối với bản thân doanh nghiệp: Chất lượng sản phẩm là vấn đề sống 

còn của bất cứ doanh nghiệp nào. Vì vậy, quản trị chất lượng nhằm không 

ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với 

doanh nghiệp. Quản trị chất lượng giúp doanh nghiệp xác định đúng hướng 

đi, giúp doanh nghiệp tổ chức sản xuất-kinh doanh một cách hiệu quả nhất, 

giúp doanh nghiệp loại bỏ được những thất thoát không đáng có. Hay nói 

cách khác, quản trị chất lượng giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp trong 

hoạt động sản xuất-kinh doanh. 

c. Các khái niệm liên quan đến quản trị chất lượng 

- Quản trị chất lượng đồng bộ: (Total quality management: TQM) 

Phương pháp quản trị chất lượng đồng bộ (TQM) được bắt nguồn từ ý 

tưởng và những bài giảng của tiến sĩ W. Edwards Deming và Joseph Juran. 

Hai giáo sư này được coi là những người xây dựng nền tảng cho cuộc cách 
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mạng trong lĩnh vực quản lý chất lượng. 

TQM tập trung vào việc cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các 

công ty. Quản lý chất lượng đồng bộ luôn nhấn mạnh rằng tất cả các hoạt 

động của công ty cần phải hướng tới việc thực hiện mục tiêu chất lượng. 

- Hệ thống quản trị chất lượng: 

Mỗi chương trình hay dự án quản trị chất lượng đều bắt đầu với những 

mục tiêu, cơ chế chính sách để thực hiện các hoạt động, những kỹ thuật hay 

biện pháp đo lường, kiểm soát nhằm xác định và thực hiện các giải pháp điều 

chỉnh và cải tiến công việc nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra. Để thực 

hiện được những công việc này một cách thống nhất, đòi hỏi doanh nghiệp 

phải có một hệ thống các yếu tố hay một cơ chế hài hòa để thực hiện những 

công việc này. Hệ thống các yếu tố hay cơ chế hài hòa đó chính là hệ thống 

quản trị chất lượng. 

Theo TCVN ISO 9000:2007 thì “hệ thống quản trị chất lượng là tập hợp 

các yếu tố có liên quan và tương tác để định hướng và kiểm soát một tổ chức 

về chất lượng”. Hệ thống quản trị chất lượng là hệ thống quản trị trong đó có 

sự phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên trong doanh 

nghiệp, tất cả các công việc được quy định thực hiện theo những cách thức 

nhất định nhằm duy trì hiệu quả và sự ổn định của các hoạt động. Hệ thống 

quản trị chất lượng chính là phương tiện để thực hiện mục tiêu và các chức 

năng quản trị chất lượng. 

Hệ thống chất lượng giúp doanh nghiệp luôn đạt mức chất lượng đã hứa 

hoặc đã đăng ký. Vì vậy một khi hệ thống chất lượng được xây dựng và áp 

dụng thì sẽ giúp khách hàng tin cậy và thoải mái hơn trong việc lựa chọn, mua 

và sử dụng sản phẩm. Mặc khác nó cung cấp sự nhất quán cho những người 

vận hành trong quá trình, giúp họ tự tin hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu 

đặt ra. Hệ quả là họ làm ít sai sót hơn, năng suất cao hơn chi phí thấp hơn.  
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1.2. NỘI DUNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO TIẾP CẬN HỆ 

THỐNG CHẤT LƯỢNG  

1.2.1. Hoạch định chất lượng 

Hoạch định chất lượng là quá trình xác định mục tiêu chất lượng cần đạt 

cũng như chính sách chất lượng cần thiết để đạt mục tiêu đó. Hoạch định chất 

lượng cũng bao gồm công tác xây dựng lộ trình và các kế hoạch tổng thể cũng 

như cụ thể để thực hiện mục tiêu chất lượng.[2] 

Do yêu cầu đồng bộ của các hoạt động quản trị chất lượng công tác hoạch 

định chất lượng là một chức năng quan trọng trong việc thực hiện các chính 

sách chất lượng đã được vạch ra. Hoạch định chất lượng giúp đưa ra những 

định hướng phát triển trong tương lai về chất lượng dịch vụ khách hàng mà 

doanh nghiệp cung cấp. Các nhiệm vụ chủ yếu: 

 Thiết lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng thể hiện cam 

kết của tổ chức đối với việc thỏa mãn yêu cầu khách hàng. 

 Xác định khách hàng và nhu cầu, mong đợi của khách hàng đối với sản 

phẩm dịch vụ của tổ chức. 

 Xác định các đặc tính của sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách 

hàng. 

 Xác định các quá trình cần thiết và trình tự và mối tương tác của các 

quá trình này trong hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng chúng trong toàn 

bộ tổ chức. 

 Xác định các chuẩn mực và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc tác 

nghiệp và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực 

 Đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ 

hoạt động tác nghiệp và theo dõi các quá trình này. 

Hoạch định chất lượng có tác dụng: 

- Định hướng phát triển chất lượng cho toàn công ty. 
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- Tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, giúp các 

doanh nghiệp chủ động thâm nhập và mở rộng thị trường. 

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực và tiềm năng trong 

dài hạn góp phần làm giảm chi phí cho chất lượng. 

1.2.2. Triển khai thực hiện  

Đây chính là quá trình điều hành, tổ chức các hoạt động tác nghiệp thông 

qua các hoạt động, kỹ thuật, phương tiện, phương pháp cụ thể nhằm đảm bảo 

chất lượng sản phẩm đáp ứng được các mục tiêu đã định. Trình tự các công 

việc, quá trình trong giai đoạn này phải được tuân thủ chặt chẽ. Các nhiệm vụ 

chủ yếu là: 

 Tiếp nhận, xem xét các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu khác có liên quan 

 Tổ chức thiết kế và phát triển sản phẩm, quá trình (nếu có); 

 Triển khai mua nguyên vật liệu, hàng hóa góp phần tạo ra sản phẩm 

dịch vụ của tổ chức; 

 Tổ chức sản xuất theo các quy trình công nghệ đã định, đảm bảo kiểm 

soát được hoạt động này; 

 Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường đảm bảo tính chính xác 

của kết quả đo lường. 

1.2.3. Đo lường, đánh giá và kiểm soát chất lượng  

Đo lường, đánh giá và kiểm soát chất lượng là hoạt động theo dõi, đo 

lường thu thập thông tin về chất lượng nhằm đánh giá tình hình thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chất lượng đã đề ra trong quá trình, mọi hoạt 

động và kết quả thực hiện các chỉ tiêu chất lượng trong thực tế so với các yêu 

cầu đặt ra. [5] 

Các nhiệm vụ chủ yếu là: 

 Lập kế hoạch, tổ chức thu thập thông tin và các dữ kiện cần thiết như: 

sự hài lòng của khách hàng, sự phù hợp của sản phẩm, sự phù hợp của hệ 
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thống quản lý chất lượng 

 Đánh giá kết quả thực hiện chất lượng và xác định mức độ chất lượng 

đạt được trong thực tế của tổ chức 

 So sánh chất lượng thực tế với các mục tiêu chất lượng đã hoạch định 

để phát hiện những sai lệch và đánh giá các sai lệch đó trên các phương diện 

kỹ thuật, kinh tế, xã hội. 

 Tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm khắc phục những sai lệch, đảm 

bảo thực hiện đúng những yêu cầu. 

1.2.4. Điều chỉnh và cải tiến  

Điều chỉnh và cải tiến chất lượng là quá trình thay đổi một hoặc nhiều 

thuộc tính của sản phẩm, dịch vụ nhằm mục tiêu không ngừng thỏa mãn nhu 

cầu ngày càng tăng của khách hàng. [5] 

Hoạt động cải tiến chất lượng nhằm nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả 

của hoạt động quản lý chất lượng. Trong cải tiến chất lượng, khắc phục và 

hành động khắc phục là hai vấn đề khác nhau. Khắc phục hướng đến việc giải 

quyết các khuyết tật, sự không phù hợp của sản phẩm, dịch vụ, quá trình được 

phát hiện trong quá trình đo lường, đánh giá. Hành động khắc phục hướng 

đến việc giải quyết các nguyên nhân gây ra các khuyết tật, sự không phù hợp 

nhằm ngăn ngừa sự tái diễn. Vấn đề quan trọng là phải xác định được nguyên 

nhân cốt lõi gây ra khuyết tật, sự không phù hợp để làm cơ sở cho việc đưa ra 

hành động khắc phục thích hợp, nâng cao hiệu quả của chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ. Các nhiệm vụ chủ yếu: 

 Xem xét những khuyết tật, sự không phù hợp của sản phẩm, dịch vụ 

(kể cả khiếu nại của khách hàng); 

 Xác định nguyên nhân gây ra các khuyết tật, sự không phù hợp; 

 Đánh giá cần có các hành động đảm bảo rằng sự không phù hợp không 

tái diễn; 
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 Xác định và thực hiện các hành động cần thiết; 

 Xem xét các hành động khắc phục đã được thực hiện đảm bảo thực 

hiện một cách có hiệu lực và đạt hiệu quả. 

1.3.NGUYÊN TẮC VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

1.3.1. Nguyên tắc quản trị chất lượng 

Nguyên tắc 1: Định hướng vào khách hàng  

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ do khách hàng xem xét quyết định. Các 

chỉ tiêu chất lượng sản phẩm và dịch vụ mang lại giá trị cho khách hàng và làm 

cho khách hàng thoả mãn và phải là trọng tâm của hệ thống chất lượng. Chất 

lượng định hướng vào khách hàng là một yếu tố chiến lược, dẫn tới khả năng 

chiếm lĩnh thị trường, duy trì và thu hút khách hàng, nó đòi hỏi phải luôn nhạy 

cảm với yêu cầu của thị trường, nó cũng đòi hỏi ý thức phát triển công nghệ, 

khả năng đáp ứng mau chóng và linh hoạt các yêu cầu của thị trường.  

Theo nguyên tắc này, doanh nghiệp phải  

- Hiểu nhu cầu và mong đợi của khách hàng  

- Thông tin các mong đọi và nhu cầu này trong toàn bộ doanh nghiệp  

- Đo lường sự thoả mãn của khách hàng và có các hành động cải tiến có  

kết quả. 

- Nghiên cứu các nhu cầu của cộng đồng 

- Quản lý các mối quan hệ của khách hàng và cộng đồng 

Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo  

Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích, đường lối và 

môi trường nội bộ trong doanh nghiệp. Hoạt động chất lượng sẽ không có 

hiệu quả nếu không có sự cam kết triệt để của lãnh đạo. Lãnh đạo doanh 

nghiệp phải có tầm nhìn cao, xây dựng những giá trị rõ ràng, cụ thể và định 

hướng vào khách hàng. Lãnh đạo phải chỉ đạo và tham gia xây dựng chiến 

lược, hệ thống và các biện pháp huy động sự tham gia và tính sáng tạo của 
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mỗi nhân viên để xây dựng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp và đạt kết 

quả tốt nhất có thể được.  

Để thực hiện nguyên tắc này, lãnh đạo doanh nghiệp phải  

- Hiểu biết và phản ứng nhanh với những thay đổi bên trong và bên ngoài  

- Nghiên cứu nhu cầu của tất cả những người cùng chung quyền lợi  

- Nêu được viễn cảnh trong lai của doanh nghiệp 

- Nêu rõ vai trò, vị trí của việc tạo ra giá trị ở tất cả các cấp của doanh nghiệp  

- Xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm của mọi thành viên  

- Trao quyền bằng cách tạo cho họ chủ động hành động theo trách nhiệm  

đồng thời phải chịu trách nhiệm  

- Gây cảm hứng và cổ vũ thừa nhận sự đóng góp của mọi người  

- Thúc đẩy quan hệ cởi mở, trung thực  

- Giáo dục, đào tạo và huấn luyện 

- Thiết lập các mục tiêu kích thích  

- Thực hiện chiến lược và chính sách để đạt được mục tiêu này.  

Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi thành viên  

Con người là nguồn lực quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp và sự 

tham gia đầy đủ với những hiểu biết và kinh nghiệm của họ có thể được sử 

dụng cho lợi ích của của doanh nghiệp. Thành công trong cải tiến chất lượng, 

công việc phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng, nhiệt tình hăng say trong công 

việc của lực lượng lao động. Do đó những yếu tố liên quan đến vấn đề an 

toàn, phúc lợi xã hội của mọi thành viên cần phải gắn với mục tiêu cải tiến 

liên tục và các hoạt động của doanh nghiệp.  

 Khi được huy động đầy đủ, nhân viên sẽ  

- Tích cực tìm kiếm các cơ hội để cải tiến, nâng cao hiểu biết, kinh 

nghiệm và truyền đạt trong nhóm  

- Tập trung nâng cao giá trị cho khách hàng  
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- Đổi mới và sáng tạo để nâng cao hơn các mục tiêu của doanh nghiệp  

- Giới thiệu doanh nghiệp cho khách hàng và cộng đồng 

- Thoả mãn nhiệt tình trong công việc và cảm thấy tự hào là thành viên 

của doanh nghiệp;  

Nguyên tắc 4: Phương pháp quá trình  

Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn và các 

hoạt động được quản lý như một quá trình. Quá trình là tập hợp các hoạt động 

có liên quan với nhau hoặc tương tác để biến đổi đầu vào thành đầu ra. Lẽ dĩ 

nhiên, để quá trình có ý nghĩa, giá trị của đầu ra phải lớn hơn đầu vào, có nghĩa 

là, quá trình làm gia tăng giá trị. Trong một doanh nghiệp, đầu vào của quá 

trình này là đầu ra của một quá trình trước đó. Quản lý các hoạt động của một 

doanh nghiệp thực chất là quản lý các quá trình và các mối quan hệ giữa chúng.  

 Để đảm bảo nguyên tắc này, cần phải có các biện pháp :  

- Xác định quá trình để đạt được kết quả mong muốn  

- Xác định các mối quan hệ tương giao của các quá trình với các bộ phận 

chức năng của doanh nghiệp  

- Quy định trách nhiệm rõ ràng để quản lý quá trình  

- Xác định khách hàng, người cung ứng nội bộ và bên ngoài quá trình  

- Xác định đầu vào và đầu ra của quá trình  

- Nghiên cứu các bước của quá trình, các biện pháp kiểm soát, đào tạo, 

thiết bị, phương pháp và nguyên vật liệu để đạt được kết quả mong muốn. 

Nguyên tắc 5: Tính hệ thống  

Không thể giải quyết bài toán chất lượng theo từng yếu tố riêng lẻ mà  

phải xem xét toàn bộ các yếu tố tác động đến chất lượng một cách hệ thống và 

đồng bộ, phối hợp hài hoà các yếu tố này. Hệ thống là tập hợp các yếu tố có 

liên quan hoặc tương tác với nhau. Phương pháp hệ thống của quản lý là cách 

huy động, phối hợp toàn bộ nguồn lực để thực hiện mục tiêu chung của doanh 
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nghiệp. Việc xác định, hiểu biết và quản lý một hệ thống các quá trình có liên 

quan tương tác lẫn nhau đối với mục tiêu đề ra sẽ đem lại hiệu quả của doanh 

nghiệp.  

  Theo nguyên tắc này doanh nghiệp phải  

- Xác định một hệ thống các quá trình bằng cách nhận biết các quá trình 

hiện có hoặc xây dựng quá trình mới có ảnh hưởng đến các mục tiêu đề ra  

- Lập cấu trúc của hệ thống để đạt được mục tiêu một cách hiệu quả nhất 

- Hiểu sự phụ thuộc lẫn nhau trong các quá trình của hệ thống 

- Cải tiến liên tục thông qua việc đo lường và đánh giá 

Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục  

Cải tiến liên tục là hoạt động lặp lại để nâng cao khả năng thực hiện các  

yêu cầu. Cải tiến liên tục là mục tiêu, đồng thời cũng là phương pháp của mọi 

doanh nghiệp. Muốn có được khả năng cạnh tranh và mức độ chất lượng cao 

nhất, doanh nghiệp liên tục cải tiến. Cách thức cải tiến cần phải “ bám chắc” 

vào công việc của doanh nghiệp.  

  Để thực hiện cải tiến doanh nghiệp phải: 

- Cải tiến liên tục sản phẩm, quá trình và hệ thống là mục tiêu của từng 

người trong doanh nghiệp 

- Áp dụng các phương pháp cơ bản của cải tiến từng bước và cải tiến lớn  

- Cải tiến liên tục hiệu quả và hiệu suất của tất cả các quá trình 

- Giáo dục và đào tạo cho các thành viên về các phương pháp và công cụ  

cải tiến như : 

 + Chu trình PDCA  

 + Kỹ thuật giải quyết vấn đề  

 + Đổi mới kỹ thuật cho quá trình  

 + Đổi mới quá trình  

- Thiết lập các biện pháp và mục tiêu để hướng dẫn cải tiến 
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- Thừa nhận các cải tiến.  

Nguyên tắc 7: Quyết định dựa trên sự kiện  

Mọi quyết định và hành động của hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh 

muốn có hiệu quả phải được xây dựng dựa trên việc phân tích dữ liệu thông 

tin. Việc đánh giá phải bắt nguồn từ chiến lược của doanh nghiệp, các quá 

trình quan trọng, các yếu tố đầu vào và kết quả của các quá trình đó.  

Theo nguyên tắc này doanh nghiệp phải  

- Đưa ra các phép đo, lựa chọn dữ liệu và thông tin liên quan đến mục tiêu. 

- Đảm bảo thông tin, dữ liệu là đúng đắn, tin cậy, dễ sử dụng. 

- Sử dụng đúng các phương pháp phân tích dữ liệu và thông tin. 

- Ra quyết định hành động dựa trên các kết quả phân tích kết hợp với 

khả năng, kinh nghiệm và khả năng trực giác. 

Nguyên tắc 8: Quan hệ hợp tác có lợi với các bên liên quan  

Các doanh nghiệp cần tạo dựng mối quan hệ hợp tác để đạt được mục tiêu 

chung. Các mối quan hệ này bao gồm quan hệ nội bộ và quan hệ bên ngoài. 

  Để thực hiện nguyên tắc này doanh nghiệp phải : 

- Xác định và lựa chọn đối tác 

- Lập mối quan hệ trên cơ sở cân đối mục tiêu dài hạn, ngắn hạn  

- Tạo kênh thông tin rõ ràng, công khai và hiệu quả 

- Phối hợp triển khai và cải tiến sản phẩm và quá trình  

- Hiểu rõ và thông báo nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng cuối 

cùng đến đối tác 

- Chia sẻ thông tin và kế hoạch  

- Thừa nhận sự cải tiến và thành tựu của đối tác. 

1.3.2.  Các công cụ quản trị chất lượng  

Hiện nay các công cụ thống kê đang được sử dụng rộng rãi trong hoạt 

động kiểm soát chất lượng. Kiểm soát chất lượng bằng thống kê cho phép 
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hoạt động một cách nhất quán hơn và đạt được mục tiêu đề ra. Thông qua 

thống kê sẽ đánh giá được một cách chính xác và biết được tình trạng hoạt 

động sản xuất từ đó dự báo được những điều xảy ra trong tương lai để có 

những xử lý kịp thời chính xác. Các công cụ thống kê trong kiểm soát gồm 7 

công cụ sau: 

- Sơ đồ khối: thể hiện toàn bộ các hoạt động cần thực hiện của quá trình 

sản xuất thông qua sơ đồ khối và các ký hiệu nhất định. Sơ đồ giúp tìm hiểu 

những nguyên nhân dẫn đến sai sót trong quản trị chất lượng một cách dễ dàng. 

- Phiếu kiểm tra chất lượng giúp tập trung, đơn giản hóa các dữ liệu chất 

lượng được thu thập, và ghi chép một cách đơn giản bằng ký hiệu các đơn vị 

đo về các sai sót, khuyết tật sản phẩm. 

- Biểu đồ phân bố: là biểu đồ dạng cột cho thấy sự thay đổi, biến động 

của tập hợp các dữ liệu. Biểu đồ giúp nhà quản lý nắm bắt được tổng thể vấn 

đề và qua đó sẽ có những can thiệp giải quyết kịp thời. 

- Biểu đồ phân tán thực chất là một biểu đồ biểu diễn mối tương quan 

giữa nguyên nhân và kết quả hoặc giữa các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

nghĩa là giúp tìm hiểu mối quan hệ giữa hai loại dữ liệu trong một quá trình. 

- Biểu đồ Pareto giúp tìm ra vấn đề tồn tại ở đâu và chỉ rõ vấn đề cần ưu 

tiên giải quyết từ đó có thể dễ dàng kiểm soát chất lượng sản phẩm. Biểu đồ là 

một đồ thị hình cột phản ánh các dữ liệu thu thập được, sắp xếp chúng theo 

thứ tự từ cao đến thấp. 

- Sơ đồ nhân quả ( sơ đồ xương cá) giải quyết mối quan hệ giữa nguyên 

nhân và kết quả từ đó đề xuất những biện pháp khắc phục nhằm cải tiến và 

hoàn thiện chất lượng của nhà quản lý.  

- Biểu đồ kiểm soát giúp tổng hợp các dữ liệu để dễ quan sát, nó được 

biểu thị dưới dạng đồ thị sự thay đổi của chỉ tiêu chất lượng để đánh giá quá 

trình sản xuất có ở trạng thái kiểm soát hay chấp nhận được hay không. 



24 

 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam và thế giới đã và đang 

có những biến đổi mạnh mẽ và sâu sắc. Xu thế toàn cầu hóa một mặt tạo 

nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng thị trường, mặt 

khác cũng tạo ra những thách thức vô cùng to lớn – đó là sự cạnh tranh ngày 

càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn. Do đó, sự thành công hay thất bại của 

doanh nghiệp trong cạnh tranh phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phù hợp với 

nhu cầu của thị trường về chất lượng hàng hóa, dịch vụ; giá cả và các điều 

kiện mua bán, giao nhận. 

Để đạt được các mục tiêu chất lượng với hiệu quả kinh tế cao nhằm thỏa 

mãn toàn diện những nhu cầu của khách hàng và các bên hữu quan, các doanh 

nghiệp Việt Nam cần phải đổi mới tư duy về chất lượng và quản lý chất lượng 

theo hướng phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển của nền kinh tế 

tri thức; đồng thời học tập các kinh nghiệm quản lý chất lượng của các nước 

đi trước để không ngừng phát triển hoạt động quản lý chất lượng của mình 

theo hướng năng động và hiệu quả hơn, trên cơ sở huy động hiệu quả các 

nguồn lực trong doanh nghiệp. 

Những vấn đề lý luận quản trị chất lượng được trình bày trong chương 1 

sẽ là nền tảng cho việc phân tích thực trạng quản lý chất lượng của Vietfracht 

Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng của 

công ty ở các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG  2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 

“DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA” TẠI VIETFRACHT  

DANANG 
 

2.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI VIETFRACHT DANANG 

2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển 

 a. Giới thiệu khái quát về tổng công ty: 

Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu được thành lập lần đầu vào ngày 

18/02/1963 với tên gọi “Tổng Công ty Vận tải ngoại thương”, trực thuộc Bộ 

Ngoại thương. Đến năm 1984 được đổi tên là “Tổng Công ty Thuê tàu và Môi 

giới hàng hải” và được chuyển sang trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Đến 

năm 2006 được cổ phần hoá và niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội, mang 

tên mới từ đó đến nay là Công ty CP Vận tải và Thuê tàu. Tên viết tắt cũng là 

thương hiệu của Công ty tồn tại không thay đổi suốt từ ngày thành lập, từ năm 

1963 - đến nay là Vietfracht. 

Vietfracht là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như: Tổ chức Hàng 

hải quốc tế và Ban-tích (BIMCO), Liên đoàn quốc tế những Hiệp hội giao 

nhận (FIATA), Liên đoàn những Hiệp hội quốc gia về đại lý và môi giới hàng 

hải (FONASBA), Hiệp hội Chủ tàu các nước thuộc Hội các nước Đông Nam 

Á (FASA), Diễn đàn Chủ tàu châu Á (ASF), và là một trong những thành 

viên sáng lập của nhiều tổ chức quốc gia như: Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam 

(VSA),  Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam (VISABA), Hiệp hội 

Giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS) và Phòng Thương mại và công 

nghiệp Việt Nam (VCCI).  

         Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, Vietfracht được biết đến là 
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một trong những công ty hàng hải hàng đầu của Việt Nam. Công ty luôn đổi 

mới, cải tiến chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách 

hàng và đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Với những thành tích 

đáng tự hào, công ty đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng 

và danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất/Nhì/Ba, Huân 

chương Độc lập hạng Ba, Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Công ty 

xác định trong giai đoạn 2010- 2015 sẽ đưa công ty lên một tầm cao mới.Mở 

rộng hợp tác kinh doanh, cùng với đa dạng hóa dịch vụ, tập trung phát triển 

nguồn nhân lực, đầu tư nâng cấp phương tiện vận tải, cải thiện kết cấu hạ 

tầng, phương tiện làm việc và hệ thống thông tin liên lạc, tham gia góp vốn 

thành lập các công ty liên doanh, công ty liên kết và các công ty con. 

Vietfracht luôn mong muốn không ngừng tăng cường và tích cực hợp tác, 

mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với tất cả bạn hàng trên toàn thế giới.  

       b. Lịch sử hình thành và phát triển của Vietfracht Đà Nẵng: 

Vietfracht Danang thành lập ngày 25/8/1975 với tư cách là một trong 

chín chi nhánh của Tổng công ty Vận tải và Thuê Tàu Vietfracht có trụ sở tại 

Hà Nội. Ngày 30/9/2003 Chi nhánh Công ty Vận Tải và Thuê Tàu Đà Nẵng 

chuyển thành Công Ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Đà Nẵng. VFDN là chi 

nhánh đầu tiên được thực hiện cổ phần hóa trong hệ thống các công ty con, 

chi nhánh của tổng công ty Vietfracht. 

 Hiện nay công ty là một trong những công ty thương mại vận tải quốc tế 

đứng đầu tại miền Trung với các dịch vụ chính : 

 Vận tải đường biển: 

Tổng Công ty Vietfracht có bề dày hoạt động trong ngành vận tải đường 

biển hơn 40 năm qua. Với đội ngũ thủy thủ có trình độ, Vietfracht hiện đang 

quản lý một đội tàu với tổng năng lực chuyên chở hơn 16,000 DWT. Trong 

tương lai, Vietfracht sẽ tiếp tục đầu tư vào đội tàu vận tải biển nhằm nâng cao 
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hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng phục vụ khách hàng. VFDN hiện 

đang chịu trách nhiệm về việc kinh doanh của dịch vụ vận tải đường biển tại 

khu vực miền Trung. 

 Vận tải đường bộ và cho thuê kho bãi 

Bao gồm các dịch vụ: hoạt động bãi, vận tải container và vận chuyển 

đường bộ. Công ty có phương tiện chuyên chở riêng để phục vụ việc vận tải 

như xe rơ mooc, xe thùng.  

 Đại lý hàng hải 

Đại lý vận tải container: Từ ngày đầu thành lập, vận tải container là một 

dịch vụ được Đà Nẵng tập trung phát triển. Vì thế, dịch vụ vận tải container 

của Vietfracht Danang đã đạt được vị thế đáng kể trên thị trường hàng hải 

trong nước cũng như quốc tế. Khởi đầu làm đại lý cho những hãng tàu 

container hàng đầu thế giới như Mitsui O.S.K Lines (Nhật Bản), American 

President Lines (Singapore), VFDN tự hào trở thành người tiên phong trong 

lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng container trong khu vực. VFDN hiện làm đại 

lý cho hãng tàu Hueng-A với các dịch vụ như bốc xếp hàng, làm thủ tục hải 

quan xuất nhập cảng, thu gom hàng. 

Đại lý tàu biển: Cung cấp dịch vụ cho các loại tàu ra vào các cảng biển 

chính là Cảng Đà Nẵng, Chân Mây-Huế và Quy Nhơn, Dung Quất bao gồm 

thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh cho tàu và thuyền viên, thủ tục giao nhận 

hàng tại cảng, thu xếp bốc dỡ hàng hóa, giải quyết khiếu nại, thu xếp cứu hộ, 

cung cấp nhiên liệu và nhu yếu phẩm... 

 Môi giới thuê tàu 

Là ngành nghề kinh doanh truyền thống của Vietfracht, Công ty có mối 

quan hệ rộng và gần gũi với các chủ tàu và đại lý thuê tàu trên thế giới. Công 

ty thu xếp giúp nhà xuất khẩu và nhập khẩu tìm được loại tàu họ cần với giá 

thuê hợp lý nhất. Trong những năm qua, môi giới thuê tàu luôn đạt được 
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doanh số cao trong các dịch vụ kinh doanh của Vietfracht. Và khả năng am 

hiểu thị trường vận tải biển này tạo nên lợi thế cho công ty trong việc vận 

chuyển đường biển với việc tìm được nhà vận tải tốt nhất. 

 Giao nhận  

Vietfracht cung cấp các dịch vụ giao nhận tiếp vận cả nội địa và quốc tế 

bao gồm: đường không, đường bộ và đường biển, dịch vụ thông quan, vận 

chuyển đa phương thức hàng quá cảnh, Vietfracht là đơn vị đầu tiên cung ứng 

dịch vụ hàng quá cảnh qua 3 nước Thái Lan, Lào và Việt Nam. 

2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 

- Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty  

Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức của công ty 

 

 

 

 

 

 

               (Nguồn : Phòng nhân chính) 

- Nhận xét về đặc điểm mô hình tổ chức quản lý trên các phương diện 

+ Kiểu mô hình 

Sau nhiều năm hoạt động và không ngừng đổi mới, Vietfracht Danang 

đã có những bước phát triển mạnh mẽ về cả hoạt động kinh doanh cũng như 

bộ máy tổ chức.  

Qua sơ đồ trên, ta nhận thấy công ty được tổ chức và cơ cấu theo kiểu 

trực tuyến chức năng. Mỗi phòng ban phụ trách theo từng loại hình dịch vụ và 

tạo thành dây chuyền khép kín theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng. 

Theo cơ cấu này, các trưởng phòng chịu trách nhiệm đối với dịch vụ mà 
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phòng mình đang tiến hành. Ưu điểm là các phòng có thể tập trung mọi nguồn 

lực cho hoạt động dịch vụ mình đang đảm nhiệm. Do đó, phòng sẽ phục vụ 

tốt nhất nhu cầu khách hàng của mình. 

Cơ cấu tổ chức của công ty tuân theo nguyên tắc thống nhất chỉ huy tức 

là mỗi cấp chỉ có một thủ trưởng cấp trên trực tiếp chỉ huy. Các trưởng phòng 

chỉ tuân thủ mệnh lệnh từ tổng giám đốc. Trong khi đó, các nhân viên trong 

phòng chỉ tuân thủ mệnh lệnh từ trưởng phòng. Nguyên tắc này đảm bảo cho 

quyền lực quản trị không bị suy giảm.  

+ Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban. 

Tổng giám đốc:  

Tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị. Điều hành và 

chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty theo nghị quyết, 

quyết định của HĐQT, nghị quyết của đại hội cổ đông, điều lệ công ty và tuân 

thủ pháp luật. 

Phòng nhân chính: 

Có nhiệm vụ quản lý, tuyển dụng lao động, sắp xếp, bố trí, đào tạo và 

bồi dưỡng cán bộ công nhân viên, lập chiến lược về quản lý lao động cho 

từng bộ phận. 

Phối hợp với các chi nhánh, đại diện và các phòng chức năng xây dựng, 

áp dụng, điều chỉnh các định mức lao động, đơn giá tiền lương, quỹ bảo hiểm 

xã hội... theo quy định của nhà nước. 

Phòng kế toán 

Tham mưu cho hội đồng quản trị, tổng giám đốc trong lĩnh vực kế toán 

và tài chính. Thực hiện chế độ tài chính kế toán, thanh tra giám sát hoạt động 

sản xuất kinh doanh bằng các nghiệp vụ, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo 

cáo, quyết toán kiểm kê đảm bảo tính trung thực và kịp thời đầy đủ. 
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Phòng kho vận 

Kiểm tra tình trạng container và số container tồn kho, tìm kiếm khách 

hàng và bán hàng trong nước, điều động đội xe chở hàng, cho thuê kho bãi. 

Phòng đại lý tàu biển và môi giới tàu 

Là đơn vị kinh doanh thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển và môi giới hàng 

hải. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đại lý tàu biển, dịch vụ hàng hải khác theo 

Hợp đồng đã ký hoặc theo yêu cầu của khách hàng tại khu vực Đà Nẵng. 

Thực hiện các nghiệp vụ hàng hải đúng luật pháp quốc tế, chính phủ Việt 

Nam và các quy định của Công ty. 

Phòng giao nhận 

Thực hiện tất cả các công việc giao nhận và vận tải hàng hóa như: 

 Dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển, đường hàng không. 

 Dịch vụ vận tải đa phương thức 

 Thủ tục hải quan 

Nhận xét: Mỗi phòng ban trong công ty đều có chức năng và nhiệm vụ 

riêng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của phòng mình. 

Tuy nhiên nhìn trên cơ cấu tổ chức của công ty khó có nhận ra được công tác 

quản trị chất lượng nhiệm vụ của phòng nào. Qua đó có thể thấy công tác 

quản trị chất lượng chưa được coi trọng trong công ty. 

2.1.3. Đặc điểm về nguồn lực của công ty 

a. Nguồn nhân lực 

Lao động là nhân tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất 

kinh doanh của công ty, quyết định đến thành công của công ty. Việc xây 

dựng cơ cấu nguồn nhân lực gọn nhẹ, hiệu quả và năng động mà các nhà quản 

lý cần quan tâm. 
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Bảng 2.1:Tình hình nguồn nhân lực của VFDN trong 3 năm 2011-2013 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

 
Số 

lượng 

(người) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

lượng 

(người) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

lượng 

(người) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tổng lao động 36 100 39 100 43 100 

1.Phân theo giới tính 

Nam 30 83.33 33 84.61 36 83.72 

Nữ 6 16.67 6 15.39 7 16.28 

2. Phân theo trình độ 

Sau đại học 5 13.89 5 12.82 6 13.95 

Đại học 21 58.33 24 61.54 27 62.79 

Khác (cao đẳng, 

trung cấp...) 
10 27.78 10 25.64 10 23.26 

3. Phân theo độ tuổi 

Dưới 30 10 27.78 12 30.77 14 32.56 

Từ 30-39 20 55.56 22 56.41 24 55.81 

Từ 40-49 3 8.33 3 7.69 3 6.98 

Từ 50-60 3 8.33 2 5.13 2 4.65 

       ( Nguồn: Phòng nhân chính) 

Nhìn chung, lực lượng đội ngũ nhân viên tại công ty có sự phát triển 

nhanh về số lượng và chất lượng qua các năm. Và do đặc thù kinh doanh của 

công ty là loại hình kinh doanh dịch vụ đòi hỏi sức khỏe, di chuyển nhiều nên 

số lượng lao động nam trong công ty nhiều hơn so với nữ. Cụ thể năm 2011 

tỷ trọng nam giới chiếm 83.33% trong tổng số lao động. Và đến năm 2013, 

con số đó đã tăng lên 83,72%. Điều này chứng tỏ nhân viên nam đóng vai trò 

quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty, là những người có ảnh 
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hưởng trực tiếp tới các mối quan hệ và hợp đồng trong công ty. 

Do yêu cầu kinh doanh có tính chất cạnh tranh ngày càng gay gắt nên 

công ty đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

giỏi, ngoại ngữ tốt, trẻ trung, năng động, sáng tạo và được trang bị vững vàng 

kiến thức nghiệp vụ. Qua bảng số lượng nhân viên, ta thấy lao động của công 

ty có trình độ cao. Nhân viên có trình độ đại học chiếm một tỉ trọng lớn và 

tăng qua các năm: 58.33%, 61.54%, 62.79%. Trình độ sau đại học, đại học tập 

trung ở các cấp quản lý, các phòng nghiệp vụ, còn trình độ cao đẳng, trung 

cấp ít biến động chủ yếu tập trung ở bộ phận kho vận. Việc này cho thấy rằng 

công ty đã chú ý rất nhiều trong việc tuyển dụng nhân viên có trình độ cao. 

Ngoài ra, hàng năm công ty còn tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ, ngoại 

ngữ nhằm nâng cao trình độ cho nhân viên. 

  Nhìn vào bảng số liệu, có thể thấy đội ngũ nhân viên trẻ của công ty 

tăng lên qua các năm ( độ tuổi dưới 30 tăng từ 10 người năm 2011 lên 14 

người năm 2013) cho thấy công ty cũng rất chú trọng trong việc đào tạo, 

tuyển dụng nhân viên trẻ, chịu được áp lực công việc, nhiệt tình, hoàn thành 

tốt công việc nhanh chóng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

b. Cơ sở vật chất 

Cũng như tất cả các công ty khác, cơ sở vật chất của Vietfracht Danang 

chủ yếu là các phương tiện chuyên phục vụ cho việc vận chuyển, các kho, bãi 

chứa hàng, văn phòng và hệ thống các thiết bị thông tin. 

  Văn phòng làm việc 

Công ty sở hữu môt tòa nhà làm việc 3 tầng tại 113 Hoàng Văn Thụ, 

Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Văn phòng công ty làm việc tại tầng 2, được sắp 

xếp theo hình hộp. Với cách bố trí văn phòng làm việc như vậy sẽ làm cho 

hoạt động kinh doanh và mối quan hệ giữa các phòng chặt chẽ hơn, dễ dàng 

kết hợp trong công việc cũng như tiết kiệm thời gian và linh động hơn, cung 
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cấp cho khách hàng một dịch vụ chất lượng hơn.  

 Trang thiết bị văn phòng và hệ thống công nghệ thông tin 

Hệ thống máy tính kết nối trong toàn bộ công ty, công ty có một trang 

web chính thức cung cấp đầy đủ thông tin về Vietfracht. Hầu hết mỗi nhân 

viên đều được trang bị máy tính cá nhân phục vụ cho công việc của mình. 

Công ty trang bị hệ thống thiết bị tin học cho toàn bộ công ty đảm bảo tính tập 

trung và thống nhất. Cài đặt thiết bị bảo mật mới, hệ thống quản lý thông tin 

khách hàng và hệ thống Anti-virut góp phần chống lại nguy cơ mất an toàn 

ngày càng cao. 

Ngoài ra, tại văn phòng làm việc có đầy đủ các dụng cụ văn phòng phẩm 

phục vụ cho quá trình kinh doanh. 

Bảng 2.2 : Trang thiết bị văn phòng 

Máy móc thiết bị Số lượng Tình trạng sử dụng 

Máy vi tính 30 80% 

Máy scan 2 80-90% 

Máy fax 2 70-80% 

Máy photo 1 80-90% 

Máy in 3 80-90% 

Điện thoại bàn 30 90% 

Máy nỗ 1 90% 

       ( Nguồn: Phòng nhân chính)  

 Cơ sở hạ tầng kho bãi 

Công ty sỡ hữu một bãi container diện tích 4.400m2. Tình hình kho bãi 

như vậy so với đối thủ cùng ngành thì công ty chưa đủ mạnh để cạnh tranh. 

Có một số hãng tàu muốn kí kết hợp đồng với công ty nhưng diện tích bãi 

không đáp ứng được nhu cầu của khách. Do đó, công ty cần mở rộng thêm 

diện tích cũng như tìm thêm địa điểm nhằm giúp cho hoạt động kho bãi phát 
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triển, góp phần tăng thêm doanh thu cho công ty. 

 Trang thiết bị vận chuyển 

Công ty có một đội xe gồm 4 xe đầu kéo container, 4 romoc 40’. Qua 

một số bàng báo cáo tình hình sử dụng xe của phòng kho vận qua các năm thì 

4 xe luôn khai thác hết công suất sử dụng. Tuy nhiên lượng hàng của công ty 

là lớn, phòng luôn phải thuê ngoài để đáp ứng nhanh chóng khi khách hàng 

cần. Do vậy phòng cũng có đề xuất lãnh đạo đầu tư thêm 1 xe để nâng cao 

hơn nữa dịch vụ của phòng cũng như tăng thêm doanh số và giảm bớt chi phí 

thuê ngoài.  

c. Nguồn lực tài chính 

Đánh giá tình hình tài chính của công ty giúp nhận định một cách tổng 

quát tình hình tài chính trong kỳ kinh doanh làm tốt hay xấu. Điều đó cho 

phép ta thấy rõ đươc thực chất của quá trình hoạt động kinh doanh thương 

mại và dự đoán được khả năng phát triển hay xu hướng suy thoái của công ty 

mình và trên cơ sở đó để đưa ra biện pháp quản lý hữu hiệu. 
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Bảng 2.3: Thông tin tài sản- Nguồn vốn của công ty giai đoạn 2011-2013 

         ĐVT: VNĐ 

Khoản mục Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

A.Tài sản ngắn hạn 12,964,753,104 12,062,478,419 11,656,178,403 

I.Tiền và các khoản 

tương đương tiền 
4,061,985,421 1,613,479,378 2,772,689,436 

II. Các khoản đầu 

tư tài chính ngắn 

hạn 

4,392,005,087 5,033,255,121 3,155,258,436 

III. Các khoản phải 

thu ngắn hạn 
4,208,128,291 4,684,457,347 4,305,253,125 

IV. Tài sản ngắn 

hạn khác 
302,634,305 731,286,564 1,422,977,501 

B. Tài sản dài hạn 6,642,335,514 10,034,209,526 10,650,062,190 

I. Các khoản phải 

thu dài hạn 
   

II. Tài sản cố định 3,620,564,569 6,966,807,212 7,542,583,232 

III. Bất động sản 

đầu tư 
   

IV. Các khoản đầu 

tư dài hạn 
3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 

V. Tài sản dài hạn 

khác 
21,770,945 67,402,314 107,478,958 

Tổng tài sản 19,607,088,618 22,096,687,945 22,306,240,593 

A. Nợ phải trả 9,371,171,160 11,715,855,327 10,290,235,251 

I. Nợ ngắn hạn 9,305,790,788 11,485,790,195 10,153,800,051 

II. Nợ dài hạn 65,380,372 230,065,132 136,435,200 

B. Vốn chủ sỡ hữu 10,235,917,458 10,380,832,618 12,016,055,342 

Tổng nguồn vốn 19,607,088,618 22,092,687,945 22,306,290,593 

 (Nguồn: Phòng kế toán) 
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Qua bảng cân đối kế toán ta thấy, tổng giá trị về tài sản và nguồn vốn 

của công ty giai đoạn 2011-2013 tăng dần qua các năm. 

Nhìn chung thì hoạt động kinh doanh của công ty khá ổn định, quy mô 

tài chính qua các năm tăng. Đặc biệt, nhìn vào khoản mục tài sản cố định ta 

có thể thấy rằng công ty rất quan tâm vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đối với 

máy móc, chính xác là tài sản cố định năm 2012 tăng gần 3 tỷ 346 triệu đồng 

so với năm 2011 tương đương 92% và năm 2013 thì con số đó tăng lên 576 

triệu đồng tương đương với 8%. 

Trong kết cấu tài sản thì phần tài khoản tiền mặt, khoản phải thu ngắn 

hạn và đầu tư tài chính ngắn hạn luôn chiếm tỉ trọng lớn, cụ thể như năm 2013 

thì tiền mặt chiếm 2 tỷ 773 triệu đồng, tăng 72% so với năm 2012, phải thu 

ngắn hạn chiếm 4 tỷ 305 triệu đồng giảm 8% so với năm 2012 và đầu tư ngắn 

hạn chiếm 3 tỷ 155 triệu đồng giảm 37% so với năm 2012. 

Nguồn vốn của công ty cũng tăng qua các năm. Trong đó, đặc biệt là nguồn 

vốn chủ sở hữu tăng mạnh trong năm 2013 với mức tăng 1 tỷ 635 triệu đồng, 

tăng 16% so với năm 2012. Ngoài ra, công ty còn giảm đáng kể các khoản nợ 

phải trả trong ngắn hạn và dài hạn. Cụ thể, năm 2013 nợ ngắn hạn giảm 12% còn 

10 tỷ 154 triệu đồng và nợ dài hạn giảm 41% còn 136 triệu đồng. 

2.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 

a. Tình hình doanh thu của từng lĩnh vực chính trong công ty 
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Bảng 2.4: Doanh thu của các hoạt động qua các năm 2011-2013 

         ĐVT: VND 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

STT 
Loại hình dịch 

vụ 
Doanh thu 

thuần 

Doanh thu 

thuần 

Doanh thu 

thuần 

1 Đại lý container 13,323,970,487 14,025,232,092 16,196,059,416 

2 
Môi giới thuê 

tàu 
5,793,126,403 6,098,027,793 6,959,048,724 

3 Giao nhận 27,289,080,112 28,725,347,486 29,967,338,762 

4 Đại lý hàng hải 3,233,611,022 3,403,801,076 4,584,062,996 

5 Kho vận 1,499,359,844 1,578,273,520 91,715,281 

6 
Cho thuê văn 

phòng 
158,980,155 167,347,532 155,570,000 

7 
Chi nhánh Quy 

Nhơn 
18,349,876,882 19,315,659,876 19,580,390,832 

Tổng cộng 69,648,004,915 73,313,689,383 77,394,173,011 

        Nguồn: Phòng kế toán 

Qua bảng trên, ta có thể thấy được doanh thu cụ thể từng lĩnh vực tăng 

đều qua các năm. Sau 2 năm kể từ năm 2011, doanh thu của công ty đạt hon 

77 tỷ đồng, tăng 11,12% so với năm 2011. Để có thể đạt được những con số 

như vậy, công ty đã phải xây dựng và đầu tư vào kho bãi, đội xe, tổ chức tập 

huấn nâng cao trình độ của nhân viên nhằm giữ vững được vị thế của mình 

trong thời buổi cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành. Dễ 

dàng nhận thấy hoạt động giao nhận vận tải và đại lý container mang lại 

doanh thu nhiều nhất cho công ty.  
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b. Khối lượng hàng hóa giao nhận của công ty 

          Đơn vị : Tấn 
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Biểu đồ 2.1: Khối lượng hàng hóa giao nhận của công ty qua các năm 

( Nguồn : Phòng giao nhận và vận tải) 

Khối lượng hàng hóa giao nhận cho biết tình hình hoạt động của lĩnh vực 

giao nhận của công ty tốt hay xấu, thị phần tăng hay giảm. Tuy nhiên cũng 

cần phải xác định được khối lượng giao nhận tăng lên là do tăng khách hàng 

hay là do lượng hàng hóa cần giao nhận của khách hàng cũ tăng lên. 

Qua biểu đồ trên ta thấy nhìn chung khối lượng hàng hóa giao nhận của 

công ty tăng qua các năm. Từ năm 2008 đến năm 2012 khối lượng hàng hóa 

giao nhận tăng lên đáng kể từ 25248 tấn lên đến 35987 tấn. Tốc độ tăng trung 

bình của khối lượng giao nhận từ 2008 đến 2012 là 10%. Năm 2013 khối 

lượng giao nhận hàng hóa của công ty có giảm xuống là 32156 tấn là do nền 

kinh tế khó khăn, chưa phục hồi. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI 

DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY  

2.2.1. Hoạch định chất lượng 

a. Xây dựng mục tiêu chất lượng  

Công ty triển khai xây dựng mục tiêu chất lượng theo các bước sau:  
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- Phân tích kết quả mục tiêu kỳ trước:  

Mục tiêu chất lượng của công ty và bộ phận được xây dựng định kỳ 6 

tháng 1 lần bao gồm: mục tiêu chất lượng 6 tháng đầu năm (từ tháng 1 đến 

tháng 6) và mục tiêu chất lượng 6 tháng cuối năm ( từ tháng 7 đến tháng 12). 

1 hoặc 2 tuần trước thời điểm kết thúc kỳ mục tiêu, các bộ phận tổng hợp, 

đánh giá phân tích kết quả việc thực hiện mục tiêu và đề xuất mục tiêu cho kỳ 

tiếp theo. 

Phòng nhân chính có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất 

lượng của công ty. 

- Dự thảo mục tiêu chất lượng kỳ tiếp theo: 

Trong giai đoạn này, mục tiêu chất lượng sẽ được đưa ra xem xét, phân 

tích trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo. Sau đó, giám đốc và trưởng phòng 

các bộ phận quyết định nội dung mục tiêu chất lượng của đơn vị và các chỉ 

tiêu đăng ký mục tiêu chất lượng của các bộ phận. 

Mục tiêu chất lượng của đơn vị được hoàn chỉnh trong cuộc họp theo 

quyết định của giám đốc. 

- Phê duyệt mục tiêu chất lượng: 

Lãnh đạo phê duyệt mục tiêu chất lượng của công ty cũng như mục tiêu 

chất lượng của các bộ phận. 

* Mục tiêu chất lượng của công ty 

 Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các lĩnh vực 

dịch vụ mà Công ty đang cung cấp 

 Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng làm khách hàng ngày 

càng hài lòng khi sử dụng dịch vụ của công ty 

 Làm giảm những sai sót, các lỗi xảy ra khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

 Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty 

theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 
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b. Xây dựng chính sách chất lượng  

- Công ty yêu cầu đảm bảo cung ứng các dịch vụ với các tiêu chí:  

 Khách hàng là trung tâm . 

 Chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu . 

 Đảm bảo thời gian giao hàng . 

 Giá cả hợp lý 

- Chính sách chất lượng được thiết lập nhằm công bố trong toàn công ty  

về tầm quan trọng của việc đảm bảo các yêu cầu về chất lượng đối với Hệ 

thống quản trị chất lượng, cụ thể: 

 Vietfracht Danang cam kết cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trên cơ 

sở Hệ thống quản trị an toàn chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 

2008, các thỏa thuận chất lượng đã thống nhất với Khách hàng.  

 Công ty cam kết cải tiến liên tục Hệ thống quản trị chất lượng và nâng 

cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hướng đến mục tiêu “Đáp ứng nhu cầu và sự 

mong đợi của Khách hàng”.  

 Đảm bảo chính sách chất lượng được truyền đạt và thấu hiểu trong 

toàn thể cán bộ, công nhân viên.  

* Chính sách chất lượng của công ty: 

 Chất lượng luôn gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của 

mọi thành viên trong công ty, nhằm đưa ra sản phẩm tốt nhất. 

 Chất lượng quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty và của mỗi 

thành viên. 

 Sự thỏa mãn của khách hàng luôn là yêu cầu cao nhất cần phải đạt được 

đối với dịch vụ của công ty. 

 Cải tiến thường xuyên, liên tục Hệ thống quản lý chất lượng để công ty 

luôn có sản phẩm dịch vụ với chất lượng cao, giá cả phù hợp hơn, đáp ứng 

hơn nữa lợi ích và những mong đợi khách hàng. 
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 Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng làm khách hàng ngày 

càng hài lòng khi sử dụng dịch vụ của công ty 

2.2.2. Triển khai thực hiện  

- Căn cứ vào mục tiêu chất lượng, công ty tiến hành xây dựng các quy 

trình nội bộ, hướng dẫn công việc nhằm đảm bảo tổ chức cung ứng dịch vụ 

tuân thủ với các bước công việc được văn bản hóa như: Quy trình làm hàng 

xuất, quy trình làm hàng nhập, quy trình làm thủ tục hải quan... Tất cả có đến 

khoảng 38 quy trình, 45 hướng dẫn, 150 biểu mẫu.  

- Trưởng phòng có trách nhiệm triển khai các quy trình này đến nhân 

viên phòng mình, hàng tháng có báo cáo, đánh giá công tác thực hiện và các 

vấn đề phát sinh ( nếu có). 

- Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo cho nhân viên để nắm bắt quy 

trình, triển khai thực hiện.  

- Hiện tại, trưởng phòng phân công trách nhiệm cụ thể cho từng nhân 

viên thực hiện quá trình cung cấp dịch vụ, tổ chức công tác giám sát đảm bảo 

quá trình cung ứng đúng mục tiêu chất lượng và quy trình. 

- Quá trình triển khai, thực hiện quản lý chất lượng tại công ty luôn đảm bảo: 

+ Các quá trình cần thiết trong Hệ thống quản trị chất lượng được nhận 

biết và áp dụng trong toàn bộ hoạt động của công ty. 

+ Các quy trình, tiêu chuẩn và phương pháp cần thiết được xác định 

nhằm đảm bảo thực hiện và kiểm soát các quá trình được áp dụng. 

+ Công ty luôn sẵn có các nguồn lực và thông tin cần thiết để đạt được 

kết quả và cải tiến liên tục các quá trình đã thiết lập.  

Nhìn chung, cán bộ công nhân viên trong công ty luôn thực hiện đúng 

theo quy trình công ty đã đưa ra. Đối với các trường hợp phát sinh, tùy từng 

trường hợp mà cán bộ trực tiếp thực hiện báo cáo lại cấp trên để tìm hướng 

giải quyết. 

- Để phù hợp với chính sách chất lượng, công ty cung cấp đầy đủ, kịp 

thời các nguồn lực, phù hợp với công nghệ và kế hoạch đã đề ra  
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 Không ngừng đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao trình độ quản lý, 

chuyên môn và tay nghề đáp ứng mục tiêu chất lượng . 

 Liên tục đầu tư thiết bị, công nghệ mới phù hợp với sự phát triển của 

công ty. 

 Cung cấp dịch vụ chính xác, kịp thời. 

Một số quy trình mà công ty áp dụng: 

Sơ đồ 2.1: Quy trình giao hàng xuất khẩu nguyên container 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DIỄN GIẢI  

(1) Vietfracht Danang kí hợp đồng vận tải với khách hàng 

(2) Công ty tiến hành Booking note với hãng tàu và đại lý tàu cấp vỏ 

container cho công ty đóng hàng 

(3) Hàng có thể được đóng vào container ở kho của chủ hàng hoặc hàng 

được đưa thẳng ra bãi container rồi mới đóng hàng 

(4)  Container có hàng được bốc lên tàu 

(5) Đại lý tàu cấp vận đơn Master Bill of Lading cho công ty 

(6)  VFDN cấp lại House B/L 

(7)  Gởi mail các chứng từ hàng hóa ( Pre-alert) cho đại lý giao nhận 
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của mình 

(8)  Người gửi hàng gởi các chứng từ hàng hóa (B/L, INVOICE, 

PACKING LIST...) cho người nhận hàng ở cảng đến. 

(9)  Hàng được dỡ lên bãi container ở cảng 

(10)   Đại lý giao nhận của Vietfracht ở cảng dỡ hàng đến đại lý tàu để 

nhận lệnh giao hàng của hãng tàu 

(11)  Đại lý hãng tàu giao lệnh giao hàng ( D/O) của hãng tàu cho Đại lý 

giao nhận của công ty ở nơi đến. 

(12)  Đại lý giao nhận ở nước ngoài trình lệnh giao hàng của hãng tàu cho 

người quản lý bãi để nhận hàng 

(13)  Người nhận hàng mang vận dơn xuất trình ở Đại lý giao nhận 

(14)  Đại lý giao hàng cho người nhận 

Sơ đồ 2.2: Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu theo phương thức 

nguyên container bằng đường biển đối với vai trò là đại lý cho hãng tàu 
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DIỄN GIẢI 

(1) Người gửi hàng điền vào booking note rồi gởi cho hãng tàu yêu cầu 

vận chuyển những container hàng nguyên đến Cảng Việt Nam. Khi hàng 

được giao cho đại lý hãng tàu tại CY ở cảng đi thì một vận đơn B/L được cấp 

phát cho người gửi 

(2) Đại lý ở cảng đi chuyển những container nguyên lên tàu. Tàu  

Hueng –A nhận chở hàng từ nước ngoài về Việt Nam, có trách nhiệm thông 

báo cho bộ phận hàng nhập VFDN những chi tiết về lô hàng sắp đến (NOA). 

Tiếp đó VFDN gửi 1 manifest cho hãng tàu Hueng-A để làm thủ tục hải quan. 

Sau khi tàu Hueng-A cập cảng thì tiến hành giao container cho VFDN. 

(3) Trong thời gian hàng được vận chuyển từ cảng đi cho tới cảng cuối 

cùng thì đồng thời người gửi hàng nước ngoài sẽ chuyển bộ chứng từ về hàng 

hóa cho người nhận. Khi nhận được những chứng từ cần thiết thì người nhận 

cầm B/L xuất trình cho VFDN để nhận lệnh giao hàng D/O 

(4) Người nhận hàng mang D/O đến cảng nộp các phí có liên quan và 

nhận container hàng. 

2.2.3. Đo lường, đánh giá và kiểm soát chất lượng 

Công ty thực hiện đo lường chất lượng theo đúng các mục tiêu chất 

lượng đề ra. 

- Triển khai áp dụng các phương pháp kiểm soát chất lượng 

Hoạt động kiểm tra chất lượng trong công ty được tổ chức thực hiện nhằm 

xác minh thiết kế dịch vụ đảm bảo thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng với 

chi phí tiết kiệm nhất. Hiện tại, các quy trình kiểm soát chất lượng đã được 

thiết lập theo yêu cầu của tiêu chuẩn, từ việc kiểm soát quá trình thực hiện dịch 

vụ đến kiểm soát các gói dịch vụ không phù hợp, kiểm soát tài liệu hồ sơ... Tuy 

nhiên , qua khảo sát thực tế có thể thấy rằng việc thực hiện theo các quy trình 

này chưa được tuân thủ triệt để và chưa hình thành thói quen trong công ty 
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cũng như trong từng bộ phận. Kết quả đánh giá nội bộ của công ty qua các đợt 

1,2 năm 2012 và đợt 1 năm 2013 cho thấy số lỗi do không thực hiện theo quy 

trình của công ty hầu như không giảm, thậm chí còn tăng từ 3%-5%. 

Khi kiểm soát chất lượng, Vietfracht Danang thực hiện cách thức sau: 

- Kiểm soát trong từng vị trí công việc: 

 Theo quy định của công ty, trong quá trình cung ứng dịch vụ cho khách 

hàng, cá nhân sau có trách nhiệm phát hiện dịch vụ không phù hợp: 

+ Nhân viên, phó phòng, trưởng phòng 

+ Phản hồi của khách hàng, các bộ phận liên quan trong công ty 

Để loại bỏ các điểm không phù hợp, thiếu sót trong quá trình cung ứng, 

công ty xây dựng hệ thống kiểm soát thông qua bảng biểu checklist như 

checklist chuẩn bị hồ sơ giao hàng cho khách và xây dựng quy trình kiểm soát 

dịch vụ không phù hợp như sau: 

Bước 1: Phát hiện dịch vụ không phù hợp 

Nhận biết dịch vụ không phù hợp 

Phát hiện dịch vụ không phù hợp thông qua: 

+ Báo cáo sự vụ, báo cáo của nhân viên, của trưởng bộ phận 

+ Kiểm tra của trưởng bộ phận 

+ Phản hồi của khách hàng, các bộ phận liên quan trong công ty. 

Trách nhiệm báo cáo: 

Nhân viên thực hiện công việc gây ra lỗi sai có trách nhiệm báo cáo đến 

trưởng bộ phận hoặc cán bộ phụ trách để có hướng dẫn xử lý. 

Bước 2: Xử lý dịch vụ không phù hợp 

Đối với các dịch vụ không phù hợp xảy ra trong quá trình cung ứng dịch 

vụ có khả năng khắc phục, không làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác và 

không làm ảnh hưởng đến dịch vụ cung cấp, nhân viên/ bộ phận gây lỗi tiến 

hành thực hiện lại hoặc sữa chữa cho phù hợp và báo cáo kết quả khắc phục 
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cho cán bộ phụ trách hoặc trưởng bộ phận. Cán bộ phụ trách hoặc trưởng bộ 

phận theo dõi và ghi vào sổ theo dõi dịch vụ không phù hợp và tiến hành bình 

giảng rút kinh nghiệm. 

Đối với trường hợp dịch vụ không phù hợp xảy ra có ảnh hưởng đến các 

bộ phận khác trong quá trình cung cấp dịch vụ, cán bộ phụ trách hoặc trưởng 

bộ phận tuỳ vào tình huống cụ thể đưa ra phương án thích hợp, thông báo và 

phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm khắc phục ngay lỗi sai. Phương án 

xử lý kết quả phải được ghi chép vào sổ theo dõi dịch vụ không phù hợp. 

Bước 3: Kiểm tra 

Dịch vụ không phù hợp sau khi bị khắc phục, tiến hành làm lại hoặc sửa 

chữa phải được kiểm tra trước khi chuyển sang bước tiếp theo. 

Nếu kết quả kiểm tra không đạt thì tiến hành thực hiện lại bước 2 

Kết quả kiểm tra đạt thì thực hiện tiếp bước 4 

Bước 4: Kết thúc 

Hàng tháng phụ trách bộ phận tổng hợp, thống kê dịch vụ không phù 

hợp, phân tích những thời điểm thường hay xảy ra và những lỗi hay gặp phải 

để đưa ra các phương án khắc phục, phòng ngừa nhằm hạn chế việc xảy ra 

hoặc lặp lại các dịch vụ không phù hợp. 

- Kiểm soát định kỳ: đánh giá nội bộ, thông qua hồ sơ lưu tại bộ phận. 

Thực hiện 6 tháng/lần.  

- Đánh giá từ bên ngoài: ý kiến thăm dò của khách hàng đối với từng bộ 

phận, hệ thống thông tin phản hồi. 

 Triển khai áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng  

Hiện nay, công ty chỉ tập trung quản lý chất lượng ở khâu cung cấp dịch 

vụ cho khách hàng mà chưa quan tâm đến việc quản lý chất lượng sau khi 

cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu, đo lường sự thỏa mãn của 

khách hàng chưa được tiến hành một cách chủ động, hiệu quả. Các phiếu 
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thăm dò của khách hàng hầu như chỉ được gởi tới một số khách hàng lớn, 

khách hàng truyền thống của công ty và do vậy chưa thật sự đo lường được sự 

thỏa mãn của khách hàng. Đứng trên quan điểm hiện nay, có thể công ty đang 

cung cấp dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu cho khách hàng và có thế dẫn 

đến giảm sự thỏa mãn của khách hàng. 

Mặc dù các hoạt động quản lý chất lượng được tổ chức và vận hành theo 

hệ thống nhưng trên thực tế các phòng, ban, bộ phận trong công ty chưa có sự 

phối hợp chặt chẽ để đạt các mục tiêu chất lượng, vẫn còn tâm lý bảo thủ về tổ 

chức, người ở bộ phận nào thì chỉ chú tâm đến việc của bộ phận đó. Các quy 

trình kiểm soát đã được thiết lập nhưng thường không được tuân thủ triệt để. 

2.2.4. Điều chỉnh và cải tiến 

Dựa vào các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình cung 

ứng dịch vụ, ý kiến khách hàng các bộ phận đã triển khai các quy trình xử lý, 

điều chỉnh và cải tiến như sau: 

Trước hết, công ty thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ nhằm tìm ra 

những điểm không phù hợp để thực hiện cải tiến 
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Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ tại công ty 

 Sơ đồ 2.3: Quá trình đánh giá chất lượng nội bộ 

Tr¸ch nhiÖm Néi dung 
Tµi liÖu, mÉu biÓu 

liªn quan 

§¹i diÖn l·nh ®¹o   

 

 

Th«ng b¸o ®¸nh gi¸ 

BM-B§-03-01 

Ch−¬ng tr×nh ®¸nh 

gi¸ BM-B§-03-02 

 Tæng Gi¸m ®èc   

      c«ng ty 
 Môc 5.2 

§¹i diÖn l·nh 

®¹o/ C¸c phßng 

ban 

 

 

Th«ng b¸o ®¸nh gi¸ 

BM-B§-03-01 

Ch−¬ng tr×nh ®¸nh 

gi¸ BM-B§-03-02 

L·nh ®¹o C«ng 

ty, nhãm ®¸nh 

gi¸, Phô tr¸ch bé 

phËn 

 

 

Danh s¸ch tham dù 

häp ®¸nh gi¸ 

BM-B§-03-04 

Nhãm ®¸nh gi¸  
PhiÕu ghi chÐp 

BM-B§-03-03 

Nhãm ®¸nh gi¸ 
 

 

B¸o c¸o ®¸nh gi¸ 

BM-B§-03-05 

L·nh ®¹o C«ng 

ty, nhãm ®¸nh 

gi¸, Phô tr¸ch bé 

phËn 

 

 

Danh s¸ch tham dù 

häp ®¸nh gi¸ 

BM-B§-03-04 

Nhãm ®¸nh gi¸ 
 

 

QT-B§-05 

QT-B§-06 

§¹i diÖn l·nh ®¹o 
 

 
QT-B§-02 

_ 

Th«ng b¸o ®¸nh gi¸ 

Phª duyÖt 

+ 

Th«ng b¸o cho c¸c bé phËn 

liªn quan 

TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ 

Häp khai m¹c 

ViÕt b¸o c¸o 

Häp kÕt thóc 

Thùc hiÖn, kiÓm tra thùc hiÖn 

H§KP 

         L−u hå s¬ 



49 

 

 

Lập kế hoạch đánh giá 

Trong qu¸ tr×nh x©y dùng hÖ thèng, ®¸nh gi¸ néi bé cã thÓ ®−îc tæ chøc 

nhiÒu lÇn tuú theo yªu cÇu. Sau khi chøng nhËn, lÞch ®¸nh gi¸ sÏ ®−îc lËp c¨n 

cø vµo møc ®é quan träng cña ho¹t ®éng ®−îc ®¸nh gi¸, kÕt qu¶ cña lÇn ®¸nh 

gi¸ tr−íc vµ lÞch ®¸nh gi¸ gi¸m s¸t cña c¬ quan chøng nhËn. 

Th«ng th−êng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé cña C«ng ty ®−îc tæ chøc 2 

lÇn/n¨m, ngoµi ra cßn cã thÓ tæ chøc c¸c cuéc ®¸nh gi¸ ®ét xuÊt ®Ó ®¸nh gi¸ 

tõng phÇn hoÆc toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng khi L·nh ®¹o cã yªu cÇu. 

C¨n cø vµo chu kú trªn, §¹i diÖn l·nh ®¹o x¸c ®Þnh ngµy, dù kiÕn nhãm 

®¸nh gi¸ vµo mÉu “Th«ng b¸o ®¸nh gi¸”, BM-B§-03-01, lËp ch−¬ng tr×nh 

®¸nh gi¸ BM-B§-03-02  

Tr−ëng nhãm ®¸nh gi¸ häp nhãm ®¸nh gi¸ (nÕu cÇn) ®Ó lËp Ch−¬ng tr×nh 

®¸nh gi¸ theo mÉu BM-B§-03-02. Ch−¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ cÇn ®¶m b¶o tÊt c¶ 

c¸c yªu cÇu hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ®−îc ®¸nh gi¸ ë c¸c bé phËn/ ho¹t 

®éng cã liªn quan, råi tr×nh Tæng Gi¸m ®èc phª duyÖt. 

ViÖc lùa chän c¸n bé trong nhãm ®¸nh gi¸ dùa trªn c¬ së ®· ®−îc ®µo 

t¹o vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé, am hiÓu vÒ ISO 9000 vµ c¸c ho¹t ®éng cña 

C«ng ty. 

Sau khi th«ng b¸o vµ ch−¬ng tr×nh ®· ®−îc duyÖt, §¹i diÖn l·nh ®¹o chÞu 

tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho c¸c bé phËn liªn quan ®Ó phèi hîp chuÈn bÞ.  

C«ng viÖc chuÈn bÞ cho cuéc ®¸nh gi¸ 

Khi ph©n c«ng ®¸nh gi¸ viªn cÇn l−u ý theo nguyªn t¾c ng−êi ®¸nh gi¸ 

kh«ng ®−îc liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng ®−îc ®¸nh gi¸.  

Nhãm ®¸nh gi¸ cÇn chuÈn bÞ c¸c néi dung sau: 

- Xem xÐt tµi liÖu, t×m hiÓu ho¹t ®éng vÒ bé phËn ®−îc ®¸nh gi¸ 

-  ChuÈn bÞ s½n phiÕu hái nÕu cÇn 

-  ChuÈn bÞ phiÕu ghi chÐp 
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Häp khai m¹c 

 Thµnh phÇn tham dù häp khai m¹c bao gåm: 

-  L·nh ®¹o C«ng ty 

-  Phô tr¸ch c¸c bé phËn trong hÖ thèng chÊt l−îng 

-  Nhãm ®¸nh gi¸ 

-  C¸n bé kh¸c nÕu cÇn  

L·nh ®¹o C«ng ty sÏ nhÊn m¹nh môc ®Ých cña cuéc ®¸nh gi¸ vµ yªu cÇu 

c¸c bé phËn phèi hîp tèt ®Ó cuéc ®¸nh gi¸ ®¹t hiÖu qu¶ cao. 

Tr−ëng nhãm ®¸nh gi¸ tr×nh bµy ch−¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ vµ ph−¬ng ph¸p 

®¸nh gi¸ vµ lµm râ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®¸nh gi¸ nÕu cã. 

Nh÷ng ng−êi tham dù häp cÇn ghi râ hä tªn, bé phËn vµ ký tªn vµo 

“Danh s¸ch tham dù ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé” theo mÉu BM-B§-03-04.  

TiÕn hµnh ®¸nh gi¸, viÕt b¸o c¸o 

ViÖc ®¸nh gi¸ ®−îc tiÕn hµnh trªn c¬ së c¸c yªu cÇu cña ISO 9001:2008 

vµ c¸c v¨n b¶n, qui ®Þnh cña C«ng ty. 

Nhãm ®¸nh gi¸ triÓn khai ®¸nh gi¸ theo ch−¬ng tr×nh ®· ph©n c«ng. 

Nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc xem xÐt trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ®−îc ghi vµo PhiÕu ghi 

chÐp theo mÉu BM-B§-03-03 

§¸nh gi¸ ®−îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c mÉu ®¹i diÖn, nh−ng cÇn ®¶m 

b¶o xem xÐt hÕt c¸c yÕu tè chÝnh cña hÖ thèng. 

Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ nÕu ph¸t hiÖn ra c¸c ®iÓm kh«ng phï hîp th× 

nªn thèng nhÊt tr−íc víi Phô tr¸ch bé phËn ®Ó tr¸nh viÖc tranh luËn trong cuéc 

häp kÕt thóc. 

C¸c ®iÓm kh«ng phï hîp cÇn ®−îc xem xÐt, thèng nhÊt trong nhãm ®¸nh 

gi¸ ®Ó tr¸nh sù trïng lÆp hoÆc bÊt ®ång ý kiÕn. 

Tr−ëng nhãm ®¸nh gi¸ ghi kÕt qu¶ chung vµo biÓu “B¸o c¸o ®¸nh gi¸ néi 

bé” m· sè BM-B§-03-05    
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Häp kÕt thóc 

Thµnh phÇn tham dù häp kÕt thóc t−¬ng tù häp khai m¹c, ng−êi tham dù 

ký tªn vµo phÇn häp kÕt thóc. 

Tr−ëng nhãm ®¸nh gi¸ nªu kÕt qu¶ chung cña cuéc ®¸nh gi¸, bao gåm: 

- T×nh h×nh chung vÒ v¨n b¶n 

- ViÖc ¸p dông t¹i c¸c bé phËn 

- Møc ®é th«ng hiÓu cña c¸c c¸n bé ®èi víi c¸c qui ®Þnh trong hÖ thèng 

- Tinh thÇn, th¸i ®é cña c¸c bé phËn ®−îc ®¸nh gi¸ 

- Tæng sè lçi ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ 

C¸c ®¸nh gi¸ viªn lÇn l−ît tr×nh bµy c¸c ®iÓm kh«ng phï hîp t¹i c¸c bé 

phËn vµ nªu ý kiÕn vÒ c¸ch kh¾c phôc nÕu cÇn. 

C¸c ®iÓm kh«ng phï hîp sÏ ®−îc ph©n lo¹i thµnh: 

-  C¸c ®iÓm kh«ng phï hîp nÆng cÇn kh¾c phôc phßng ngõa: ph¶i viÕt 

vµo PhiÕu yªu cÇu kh¾c phôc phßng ngõa BM-B§-05-01 ®Ó theo dâi viÖc x¸c 

®Þnh nguyªn nh©n, biÖn ph¸p kh¾c phôc, ngµy hoµn thµnh vµ kÕt qu¶ hµnh 

®éng kh¾c phôc, phßng ngõa.    

- C¸c sù viÖc kh«ng phï hîp nhÑ cÇn xö lý sù kh«ng phï hîp: ®−îc ghi 

vµo Sæ ghi chÐp xö lý c¸c vÊn ®Ò kh«ng phï hîp BM-B§-06-02 ®Ó theo dâi vµ 

xö lý theo Quy tr×nh kiÓm so¸t sù kh«ng phï hîp QT-B§-06.   

Thùc hiÖn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn hµnh ®éng kh¾c phôc 

C¸c b¸o c¸o kh«ng phï hîp sÏ ®−îc göi cho c¸c bé phËn ®Ó kh¾c phôc 

theo Qui tr×nh kh¾c phôc, phßng ngõa QT-B§-05. 

C¨n cø theo thêi h¹n hoµn thµnh cña mçi bé phËn, §¹i diÖn l·nh ®¹o cö 

c¸n bé kiÓm tra l¹i ®Ó ®¶m b¶o hµnh ®éng kh¾c phôc ®Ò ra ®−îc thùc hiÖn mét 

c¸ch cã hiÖu qu¶.  

 Tr−êng hîp bé phËn ch−a thùc hiÖn ®−îc hµnh ®éng kh¾c phôc, c¸n bé 

kiÓm tra ph¶i b¸o c¸o §¹i diÖn l·nh ®¹o ®Ó xem xÐt ®Ó quyÕt ®Þnh cho thªm 

thêi gian ®Ó kh¾c phôc hoÆc ®−a ra yªu cÇu hµnh ®éng kh¾c phôc míi.  
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- Quy trình điều chỉnh các điểm không phù hợp 

Đối với các dịch vụ không phù hợp xảy ra trong quá trình cung ứng dịch vụ 

có khả năng khắc phục tại chỗ, không làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác và 

không làm ảnh hưởng đến dịch vụ cung cấp, nhân viên/ bộ phận gây lỗi tiến 

hành thực hiện lại hoặc sữa chữa cho phù hợp và báo cáo kết quả khắc phục cho 

cán bộ phụ trách hoặc trưởng bộ phận. Cán bộ phụ trách hoặc trưởng bộ phận 

theo dõi và ghi vào sổ theo dõi dịch vụ không phù hợp để rút kinh nghiệm. 

Đối với trường hợp dịch vụ không phù hợp xảy ra có ảnh hưởng đến các 

bộ phận khác trong quá trình cung cấp dịch vụ, cán bộ phụ trách hoặc trưởng 

bộ phận tùy vào tình huống cụ thể đưa ra phương án thích hợp, thông báo và 

phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm khắc phục ngay lỗi sai. Sau khi 

khắc phục, cán bộ lập báo cáo sự vụ, phương án và kết quả phải được ghi 

chép vào sổ theo dõi dịch vụ không phù hợp. 

Đối với trường hợp dịch vụ không phù hợp xảy ra vượt ngoài khả năng 

giải quyết của bộ phận và có khả năng không khắc phục ngay được hoặc nếu 

khắc phục được sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ( chậm chuyến tàu, 

khiếu nại của khách hàng...) phụ trách bộ phận phải báo cáo kịp thời cho lãnh 

đạo để phối hợp xử lý. 

Quy tr×nh quy ®Þnh c¸c b−íc thùc hiÖn hµnh ®éng kh¾c phôc, phßng ngõa 

nh»m h¹n chÕ hoÆc lo¹i bá c¸c sai sãt cã thÓ x¶y ra ®èi víi s¶n phÈm hoÆc víi 

hÖ thèng Qu¶n lý chÊt l−îng. 

 Ph¹m vi ¸p dông 

Quy tr×nh nµy ¸p dông khi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sau: 

- §Ò ra biÖn ph¸p vµ thùc hiÖn hµnh ®éng kh¾c phôc 

- §Ò ra biÖn ph¸p vµ thùc hiÖn hµnh ®éng phßng ngõa 
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Néi dung quy tr×nh: 

 Sơ đồ 2.4:  Quy trình khắc phục, phòng ngừa 

Tr¸ch nhiÖm S¬ ®å quy tr×nh 
Tµi liÖu, mÉu biÓu 

liªn quan 

TÊt c¶ mäi ng−êi 

 

 

PhiÕu yªu cÇu 

KPPN: BM-B§-

05-01Môc 5.2.1 

Phô tr¸ch bé phËn 
 Môc 5.2.2 

 

Phô tr¸ch bé phËn 

 

 

Sæ theo dâi hµnh 

®éng KPPN: BM-

B§-05-02 

Môc 5.2.3 

Bé phËn liªn quan 

 

 

PhiÕu yªu cÇu 

KPPN: BM-B§-

05-01 

Môc 5.2.4 

Ban Tæng  Gi¸m 

®èc 

 

 

Môc 5.2.5 

Bé phËn liªn quan 
 

 

Môc 5.2.6 

§¹i diÖn l·nh ®¹o  
 BM-B§-05-01 

Môc 5.2.7 

 

§¹i diÖn l·nh ®¹o  

 

 

Môc 5.2.8 

 

§¹i diÖn l·nh ®¹o  

 

 

Môc 5.2.9 

 

 

 

Y/c hµnh ®éng kh¾c phôc, 

phßng ngõa 

CËp nhËt vµo sæ theo dâi

Phª duyÖt

K/tra viÖc thùc hiÖn

§¹t ?

Xem xÐt

Ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ 

®Ò ra biÖn ph¸p 

Thùc hiÖn theo biÖn ph¸p 

®· ®−îc duyÖt 

‐

+

+

+

‐

‐

L−u hå s¬, cËp nhËt 
HTVB nÕu cÇn 
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- Quy trình và thủ tục triển khai hành động cải tiến  

Hàng tháng phụ trách bộ phận tổng hợp, thống kê dịch vụ không phù 

hợp, phân tích những thời điểm thường hay xảy ra và những lỗi hay gặp phải 

để đưa ra các phương án khắc phục, phòng ngừa nhằm hạn chế việc xảy ra 

hoặc lặp lại các dịch vụ không phù hợp.  

Trên cơ sở dữ liệu thống kê, phân tích, các bộ phận có thể đưa vào kế 

hoạch đào tạo, nội dung cần đào tạo lại đối với các trường hợp sai lỗi do trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ đồng thời làm căn cứ để xây dựng mục tiêu chất 

lượng kỳ tiếp theo. 

Ngoài ra, Lãnh đạo công ty định kỳ mỗi năm ít nhất hai lần tổ chức xem 

xét hệ thống quản lý chất lượng. Căn cứ vào nhu cầu xem xét, các kiến nghị 

của các phòng ban, các trưởng phòng thu thập các ý kiến đề nghị cải tiến, lên 

kế hoạch xem xét trình Lãnh đạo phê duyệt. Kế hoạch xem xét được phê 

duyệt sẽ được thông báo cho các bộ phận liên quan tham gia. Từ cuộc họp 

xem xét, các hành động thích hợp sẽ được Lãnh đạo kết luận, ra quyết định 

điều chỉnh quy trình và lưu hồ sơ. 

2.3  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI VIETFRACHT DANANG 

Để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ, công ty 

tiến hành đợt đánh giá chất lượng dịch vụ của Vietfracht Danang thông qua 

phòng Giao nhận, Container tại Đà Nẵng sẽ giúp lãnh đạo công ty và chi 

nhánh có kế hoạch điều chỉnh cải thiện chất lượng dịch vụ, và qui trình chăm 

sóc khách hàng để tăng sự cam kết của khách hàng với dịch vụ do công ty 

cung cấp, tăng lợi thế cạnh tranh.  

Để có cái nhìn khách quan về tình hình tổ chức thực hiện chất lượng dịch 

vụ tại Vietfracht Đà Nẵng, tác giả đã tiến hành nghiên cứu thăm dò ý kiến của 

50 khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của công ty. Kết quả có 41 phiếu 

hợp lệ.  
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Kết quả nghiên cứu được thu thập và xử lý bằng excel:  

- Sử dụng dịch vụ của Vietfracht Danang trong thời gian nào: 62% trước 

2011, 12% trong năm 2011, 14% trong năm 2012 và 12% trong năm 2013. 

Điều đó cho thấy đa số khách hàng của VFDN là khách hàng truyền thống, họ 

đã và đang sử dụng dịch vụ của VFDN. Như vậy, công ty đã tạo dựng được 

lòng trung thành trong khách hàng. 

- Đối với giá của dịch vụ rẻ hơn đối thủ: 30% khách hàng không đồng ý 

về giá của dịch vụ tại VFDN, 37% không có ý kiến, 33% đồng ý về giá của 

dịch vụ tại VFDN rẻ hơn đối thủ. Có thể thấy có đến 30% khách hàng cho 

rằng giá của VFDN cao hơn so với các công ty khác trong cùng lĩnh vực. Tuy 

nhiên họ vẫn sử dụng dịch vụ của Vietfracht là do chủ yếu họ là những khách 

hàng truyền thống của công ty, họ không muốn thay đổi dịch vụ của mình 

sang nhà cung cấp khác. Điều này đáng để cho VFDN suy ngẫm và không 

ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ (thời gian, thái độ, phong cách, trình độ 

nghiệp vụ, xử lý các vấn đề phát sinh v.v) để đáp ứng nhu cầu khách hàng vì 

đây chính những yếu tố khiến khách hàng quyết định chọn dịch vụ của 

Vietfracht Danang chứ không phải là chi phí/giá của VFDN vì giá của VFDN 

thường đắt hơn các công ty khác trong ngành. Chính chất lượng dịch vụ mới 

quyết định đến sự chấp nhận dịch vụ của Vietfracht và làm gia tăng sự cam 

kết của khách hàng với công ty trong bối cảnh có rất nhiều đối thủ khách cạnh 

tranh về “chi phí thấp”. Để tăng cường khách hàng mới, khách hàng trung 

thành cam kết lâu dài Vietfracht Danang nên có chính sách giá/chi phí linh 

hoạt phù hợp với từng đối tượng khách hàng bên cạnh phải giữ các yếu tố 

chất lượng dịch vụ. 

- Về phong cách, thái độ:  Phong cách và thái độ làm việc của nhân viên 

Vietfracht Danang là một trong những điểm mạnh cạnh tranh của công ty cần 

được không ngừng cải thiện và duy trì. Có 32% khách hàng hoàn toàn hài 
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lòng với phong cách và thái độ phục vụ của nhân viên Vietfracht , 49% hài 

lòng, 10% không có ý kiến, và 7% không đồng ý. Công ty cần có kế hoạch 

không ngừng cải thiện phong cách và thái độ phục vụ của nhân viên vì đây là 

lợi thế cạnh tranh của công ty, phấn đấu trở thành văn hóa phục vụ khách 

hàng của VFDN tiến đến không có khách hàng nào không hài lòng với phong 

cách và thái độ của nhân viên. Tất cả nhân viên bất kể bộ phận và vị trí cần 

được tập huấn, chia sẻ cách thức tiếp cận và chăm sóc khách hàng. 

- Đánh giá “trình độ nghiệp vụ của nhân viên Vietfracht Danang”, có 

66% khách hàng hoàn toàn hài lòng với trình độ nghiệp vụ của nhân viên 

VFDN và 24% hài lòng, 5% không có ý kiến, 5% không hài lòng. Không có 

khách hàng nào hoàn toàn không hài lòng với đánh giá trình độ nghiệp vụ của 

nhân viên VFDN. Tuy nhiên, việc đánh giá trình độ nghiệp vụ của khách hàng 

chủ yếu dựa theo cảm tính và đánh giá gián tiếp dựa theo các tiêu chí của 

khách hàng như thời gian xử lý công việc, xử lý các phát sinh, mức độ thuần 

phục khi tác nghiệp v.v do vậy chưa phản ánh chính xác. Các trưởng, phó 

phòng cần thường xuyên giám sát, đánh giá trình độ nghiệp vụ của nhân viên 

và có kế hoạch huấn luyện, cải thiện định kỳ để nhân viên có thể hoàn thành 

tốt công việc mà công ty giao phó và hạn chế rủi ro xảy ra nếu có. 

- Về đánh giá “hoạt động chăm sóc khách hàng” có 11% khách hàng cho 

rằng hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty vượt qua mong đợi của 

khách hàng, họ hoàn toàn đồng ý về hoạt động chăm sóc khách hàng của công 

ty, 67% đồng ý, 20% không có ý kiến. Nhìn chung hoạt động chăm sóc khách 

hàng mặc dù còn một vài hạn chế nhưng nói chung là đáp ứng yêu cầu (qua 

quan sát & kết quả phản hồi). Khảo sát cũng ghi nhận hoạt động chăm sóc 

khách hàng là một trong những lợi thế thế mạnh của công ty đặc biệt là phòng 

container Đà Nẵng. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một khách hàng (2,4%) cho 

rằng hoạt động chăm sóc khách hàng kém.  
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- Có 93% khách hàng cho rằng họ sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của 

Vietfracht Danang và 89% trong số đó có ý định giới thiệu dịch vụ của 

Vietfracht Danang với bạn bè và người thân. Điều này cho thấy lượng khách 

hàng trung thành của công ty có khuynh hướng vẫn tiếp tục cam kết sử dụng 

dịch vụ của công ty và họ có ý định giới thiệu công ty với người thân, bạn bè 

và đối tác để giúp công ty phát triển. Điều này thể hiện phần nào đó niềm tin 

của khách hàng hiện tại đối với chất lượng dịch vụ của công ty. Tuy nhiên, 

đây chỉ là những phản hồi của nhóm đối tượng khách hàng đang sử dụng dịch 

vụ của công ty, chúng ta vẫn chưa tiếp cận được khách hàng không còn sử 

dụng dịch vụ của công ty hoặc một số khách hàng tiềm năng (có thể là khách 

hàng của các đối thủ hoặc nhóm khách hàng chưa quyết định sẽ sử dụng dịch 

vụ của công ty nào) để có thể nắm rõ khuynh hướng của khách hàng một cách 

chính xác hơn. 

2.4 NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN 

CHẾ TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI 

VIETFRACHT DANANG  THỜI GIAN QUA   

2.4.1.Những kết quả đạt được  

Trên cơ sở tìm hiểu về công ty trong quá trình thực tập, qua phân tích 

thực trạng quản trị chất lượng dịch vụ và số liệu hoạt động kinh doanh của 

công ty trong những năm gần đây ta thấy rằng công ty đã nỗ lực vượt qua 

nhiều khó khăn về vốn, nhân lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng...để đạt được 

những thành công to lớn  và hoàn thành những mục tiêu đề ra trong quá trình 

kinh doanh.  

Một số kết quả đạt được của công tác quản trị chất lượng tại công ty: 

- VFDN xây dựng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ chất lượng định 

hướng người sử dụng, dựa trên các yêu cầu của họ. 

- Ngăn ngừa các lỗi có thể xảy ra trong quá trình hoạt động bằng cách 
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xác định các vấn đề có thể phát sinh trước khi người sử dụng bị tác động bởi 

các sai sót này. 

- Sửa sai ngay khi phát hiện các lỗi đã xảy ra trong quy trình hoạt động 

để làm hài lòng từng người sử dụng.  

- Sử dụng tiêu chuẩn có sẵn để áp dụng trong tất cả các hoạt động của 

công ty, đảm bảo các hoạt động được thực hiện một cách hệ thống, ổn định và 

nhất quán. 

 - Sử dụng các tiêu chí đánh giá chất lượng một cách phù hợp và trong 

mối liên hệ tới các tiêu chuẩn sử dụng. 

- Xây dựng “văn hoá đánh giá chất lượng” trong mỗi bộ phận, mỗi cá 

nhân, trong đó việc tạo ra, lưu trữ, sử dụng minh chứng trở thành một công 

việc thường ngày nhằm phục vụ cho công tác ra quyết định và quản lý của 

mỗi cá nhân, lãnh đạo cũng như tổ chức. 

-  Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo rằng tất cả nhân viên  hiểu 

và thực hiện các hoạt động định hướng chất lượng một cách tự nguyện. 

Công ty đạt được những thành công trên là do: 

- Tập thể lãnh đạo VFDN có năng lực và tinh thần trách  trong việc tìm 

kiếm khách hàng nhằm kí kết thêm nhiều hợp đồng và mở rộng thêm lĩnh vực 

kinh doanh,ngoài ra họ còn rất chăm lo đến đời sống của nhân viên trong 

công ty. Bên cạnh đó ban lãnh đạo cũng rất sáng suốt nhận định đúng tình 

hình hiện nay của thị trường và của công ty nên đã đề ra những biện pháp và 

chính sách hợp lý nhằm giúp công ty tạo được vị thế trên thị trường và chiếm 

được lòng tin tưởng của khách hàng. 

-  Đội ngũ nhân viên của công ty có trình độ và chuyên môn, họ rất nhiệt 

tình với công việc mà mình được giao và luôn hết mình vì quyền lợi chung 

của công ty. Hơn nữa là họ có tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn và nỗ 

lực phấn đấu vì mục tiêu của công ty. 
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2.4.2. Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị chất lượng dịch 

vụ tại Vietfracht Danang: 

Trong những năm qua việc triển khai hệ thống quản trị chất lượng dịch 

vụ tại VFDN đã có những ưu điểm rõ nét để đảm bảo dịch vụ phát triển đúng 

hướng về chất lượng, đáp ứng mục tiêu, chính sách chất lượng. 

Các bộ phận đã có sự triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng nhất là 

trong khâu triển khai thực hiện gồm: xác định trách nhiệm lãnh đạo, xây 

dựng các quy trình, hướng dẫn công việc, kiểm soát quá trình, đưa ra các 

chương trình theo dõi, cải tiến, các chính sách về nguồn lực. 

Tuy nhiên qua số liệu đánh giá của công ty đã phản ánh chất lượng dịch 

vụ chưa có nhiều hướng phát triển ổn định và bền vững bởi lẽ hệ thống quản 

trị chất lượng dịch vụ VFDN vẫn còn một số hạn chế như sau: 

 Hạn chế về quan điểm chất lượng dịch vụ 

Hệ thống ISO tại các đơn vị phát huy hiệu quả ở chức năng đồng bộ, 

tiến độ nhưng nó cũng gây ra cảm giác nhân viên luôn được kiểm soát bởi 

quá trình, nhân viên không có đủ thông tin để nhìn nhận giá trị mà mình đóng 

góp cho đơn vị, do vậy dẫn đến sự thụ động trong việc phát huy ý kiến cải 

tiến, sáng kiến trong nhân viên. 

Quan điểm chất lượng dịch vụ mang tính cục bộ, nó chưa được xuyên 

suốt từ tầm nhìn chất lượng, đến mục tiêu của công ty. Hơn nữa, các bộ phận 

chưa hiểu rõ mục tiêu chất lượng chung, do vậy các chính sách nguồn lực lại 

không đáp ứng đến chính sách phát triển dịch vụ, hoạt động cung cấp dịch vụ 

chỉ hướng đến gia tăng doanh số, sản lượng mà ít chú trọng đến chất lượng, 

hiệu quả và chi phí. 

Nhìn chung, hệ thống quản lý chất lượng hiện hữu của VFDN vẫn còn 

nhiều điểm bất cập, chạy theo phong trào và nặng về hình thức, chưa đảm 

bảo duy trì việc thực hiện đúng những gì công ty đặt ra, chưa tạo được sự 
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thay đổi theo hướng tích cực trong cách nghĩ, cách làm của tất cả các nhân 

viên trong công ty. 

 Hạn chế trong công tác triển khai hệ thống chất lượng 

+ Hạn chế trong khâu tổ chức và thực hiện hệ thống chất lượng 

Hệ thống kiểm soát chất lượng tại VFDN đã làm tốt việc xác định quy 

trình, hướng dẫn công việc, từng quy trình có sự phân công trách nhiệm của 

các cá nhân liên quan. Tuy nhiên đây là quá trình cung ứng dịch vụ cho khách 

hàng, sự tương tác giữa nhân viên và hành khách có quyết định rất lớn đến sự 

thành công, song hệ thống tiêu chuẩn công việc chưa có nên rất khó để đánh 

giá nhân viên làm tốt vai trò của mình. 

Hệ thống các quy trình, hướng dẫn nhiều tuy nhiên các công cụ hỗ trợ tra 

cứu chưa được tin học hóa nên dẫn đến việc bất nhất và thiếu đồng bộ trong 

triển khai thực hiện. 

+ Hạn chế trong công tác đánh giá, kiểm soát chất lượng, cải tiến 

Công tác đánh giá, kiểm soát mang tính tập trung, chưa kịp thời. Công 

tác kiểm soát quá trình còn rườm rà trong khâu thực hiện, chưa phát huy tốt 

kênh thông tin nội bộ đối với công tác cải tiến chất lượng. Nguyên nhân là do 

công tác đánh giá chất lượng dịch vụ chỉ thực hiện qua phiếu điều tra khách 

hàng hằng năm, các chỉ tiêu đánh giá còn chung chung, chưa cụ thể vì vậy rất 

khó trong việc xác định những nguyên nhân căn bản vì sao không đạt tiêu 

chuẩn để có giải pháp khắc phục kịp thời. 

Các bộ phận chưa chủ động triển khai công tác đánh giá, thăm dò khách 

hàng do đó chưa xác định được các khoảng cách thực của chất lượng dịch vụ 

để có sự cải tiến phù hợp, đồng bộ, khả thi. 

Vietfracht Đà Nẵng chỉ tập trung vào các biện pháp kiểm soát quá trình, 

chưa thường xuyên tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hệ thống chất 

lượng, chưa đầu tư các giải pháp công nghệ thông tin để thu thập ý kiến khách 



61 

 

 

hàng, kiểm soát quá trình thuận tiện hơn. 

Đội ngũ đánh giá viên thiếu kinh nghiệm, thiếu khách quan  kết quả tổng 

kết được chưa phản ánh trung thực về chất lượng thực tế. 

2.4.3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế 

- Trong các chiến lược phát triển cũng như trong các kế hoạch hoạt động 

của công ty, cấp lãnh đạo vẫn đặt nặng việc gia tăng doanh số, sản lượng chứ 

chưa xem chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu. Dẫn đến các bộ phận chỉ lo hoàn 

thành doanh số cho công ty mà không chú trọng đến vấn đề chất lượng dịch vụ.  

- Vốn đầu tư của công ty còn ít, nên công ty chưa phát triển được đội xe 

vận chuyển riêng, còn phụ thuộc vào việc thuê ngoài để đáp ứng được lượng 

hàng gia tăng. 

- Về mặt chất lượng nguồn nhân lực, hiện nay công ty chưa chú trọng 

chương trình đào tạo chuyên môn cho nhân viên. Tuy có tổ chức cho nhân 

viên tham gia một số khóa học ngoại khóa, tuy nhiên những khóa học này 

ngắn hạn và mang tính giới thiệu khái quát, không chuyên sâu nên cũng 

không giúp trang bị kiến thức chuyên môn cho nhân viên. 

- Ngoài ra công ty cũng chưa chú trọng đầu tư vào trang thiết bị máy 

móc và công nghệ thông tin hiện đại. Hiện tại hoạt động chứng từ tại công ty 

ở một số bộ phận còn làm theo dạng thủ công dẫn đến tình trạng chậm chạp 

trong khâu cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũng. Về mặt chất lượng chứng 

từ, có thể thấy một số mẫu chứng từ đã lạc hậu, thiếu thông tin, về quy cách 

thì thiếu chuyên nghiệp. 

- Các thành viên trong công ty chưa nhận thức đúng đắn vai trò của mình 

trong hệ thống quản lý chất lượng, ý thức tự giác trách nhiệm chưa cao. 

Với bề dày 50 năm hoạt động trong lĩnh vực, công ty đã gặt hái được 

những thành quả nhất định, tuy nhiên với hoạt động truyền thống đơn thuần, 

công ty khó có thể cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt với ngày 

càng nhiều các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 

Trong chương 2 tác giả tiến hành phân tích cũng như sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu nhằm phân tích và đưa ra các thực trạng quản trị 

chất lượng dịch vụ tại Vietfracht Đà Nẵng. 

Thông qua các nghiên cứu về thực trạng quản trị chất lượng dịch vụ giao 

nhận hàng hóa tại Vietfracht Đà Nẵng, tác giả đã chỉ ra các vấn đề còn tồn tại 

và hạn chế trong hoạt động quản trị chất lượng dịch vụ của công ty trong thời 

gian qua. Trong quá trình hội nhập nền kinh tế toàn cầu, công ty cần khắc 

phục các nhược điểm trên để tạo cho mình sức mạnh cạnh tranh. 

Từ những kết quả từ quá trình phân tích ở chương 2, tác giả đề xuất giải 

pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa cho 

công ty. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI VIETFRACHT DANANG 

 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

Sứ mệnh, mục tiêu của công ty 

Sứ mệnh của công ty: 

 “Chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành Công ty kinh doanh đa lĩnh vực 

nhưng xoay quanh cốt lõi là nghiệp vụ hàng hải, với mục tiêu hàng đầu là 

hiệu quả và chất lượng dịch vụ. Công ty luôn hướng tới sự sáng tạo, đổi mới 

trong phát triển kinh doanh, hoạt động chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế 

tốt nhất, nhằm không ngừng tăng trưởng giá trị cổ phiếu cho cổ đông. Công ty 

luôn tạo ra môi trường làm việc năng động, sáng tạo cho mọi thành viên nhằm 

đưa lại cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.” 

Mục tiêu của công ty: 

- Phấn đấu trở thành một trong số các doanh nghiệp hàng hải uy tín, tiêu 

biểu, có hiệu quả cao, chất lượng dịch vụ tốt của ngành hàng hải, có thương 

hiệu Vietfracht nổi bật. 

- Không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động sản xuất kinh 

doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm tối đa hoá lợi ích của cổ đông 

- Song song với hiệu quả sản xuất kinh doanh, chú trọng cải thiện điều 

kiện và môi trường làm việc để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

người lao động. 

- Củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác liên kết để 

không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn duy trì - phát triển uy tín, 

hình ảnh, thương hiệu Vietfracht trên thương trường.  
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- Ngoài ra, công ty tích cực tham gia công tác xã hội, phấn đấu hoàn 

thành tốt mọi nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước và Xã hội. 

3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

GIAO NHẬN HÀNG HÓA TẠI VIETFRACHT DANANG 

3.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch địch chất lượng  

Gồm các bước sau: 

- Xác lập những mục tiêu và chính sách chất lượng 

- Xác lập đối tượng khách hàng. Bất kì doanh nghiệp nào cũng cần xác 

định được đối tượng khách hàng mà mình hướng tới. Từ đó tìm hiểu sâu hơn 

về các khách hàng mà doanh nghiệp lựa chọn là khách hàng mục tiêu. Càng 

hiểu rõ về khách hàng bao nhiêu càng có cơ hội đáp ứng một cách tốt nhất, 

làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 

- Xác định nhu cầu và đặc điểm nhu cầu của khách hàng: nghiên cứu nhu 

cầu doanh nghiệp cần cụ thể hóa vào trong dịch vụ khách hàng của mình làm 

sao cho dịch vụ khách hàng được chấp nhận và thỏa mãn được những yêu cầu 

của khách hàng đề ra trước khi sử dụng dịch vụ 

- Chuyển giao những kết quả của hoạch định cho bộ phận tác nghiệp 

Ở các bước trên, Vietfracht Đà Nẵng đã thực hiện tốt trong việc bám sát 

mục tiêu tổng quát, các chính sách chất lượng. Tuy nhiên, công ty chưa xác 

lập mục tiêu cụ thể để có các giải pháp cải tiến phù hợp, các bước xác định 

nhu cầu khách hàng và các đặc điểm nhu cầu chưa chủ động được triển khai 

thực hiện. Việc triển khai bảng câu hỏi ngoài mục tiêu đánh giá về chất lượng 

dịch vụ của công ty còn nhằm thăm dò ý kiến của khách hàng qua thang đo 

Likert. 

Sử dụng thang đo Likert với nhiều nhận định về tiêu chuẩn trong cùng 

một bảng 
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16 Thông tin được cung cấp kịp thời trước-trong-sau 

khi kết thúc dịch vụ 

1 2 3 4 5 

17 Nhân viên công ty hiểu được nhu cầu của khách 

hàng 

1 2 3 4 5 

18 Khách hàng được tư vấn hỗ trợ nhiệt tình 1 2 3 4 5 

19 Nhân viên luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng 

1 2 3 4 5 

20 Thái độ phục vụ của nhân viên Vietfracht Danang 

thân thiện 

1 2 3 4 5 

 

3.2.2. Hoàn thiện công tác triển khai thực hiện 

a. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. 

Hiện nay công ty đã đầu tư một hệ thống máy vi tính khá hiện đại và nối 

mạng cho toàn công ty. Tuy nhiên công ty vẫn chưa khai thác hết giá trị mà 

hệ thống thông tin có thể mang lại. Để hoàn thiện thêm hệ thống thông tin này 

luận văn xin đưa ra một số ý kiến đóng góp sau: 

 - Công ty nên ứng dụng hệ thống máy vi tính trong các nghiệp vụ như 

lưu trữ chứng từ, cân đối kế toán, quản lý nhân sự, lập báo cáo, lập thông 

báo... 

Với việc thiết lập đơn đặt hàng trên máy vi tính cộng với những ứng 

dụng lưu trữ các hồ sơ hợp đồng, danh sách khách hàng…mà công ty đã có sẽ 

giúp cho cán bộ nhân viên của công ty dễ dàng truy cập để sử dụng cho lập 

báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác. 

- Hiện nay việc ứng dụng thương mại điện tử được chú trọng và không 

còn là khái niệm xa lạ với tất cả mọi người và đang được ứng dụng rộng rãi 

trong hoạt động thương mại. Trang web của công ty được thương mại hóa 

không chỉ là công cụ quảng bá cho công ty mà còn mang lại rất nhiều tiện ích 
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cho khách hàng, đặc biệt đối với KH là các doanh nghiệp, tổ chức lớn. Khách 

hàng chỉ cần ngồi truy cập vào trang web của công ty là có thể nắm bắt được 

sản phẩm, giá cả…Hoạt động mua bán cũng trở nên nhanh chóng chỉ sau 1 cú 

click chuột. Sự tiện lợi đem lại cho KH càng nhiều thì khả năng cạnh tranh 

của công ty càng lớn. Vì vậy công ty cần tiến hành nâng cấp trang web của 

mình nhằm thuận tiện cho hoạt động quản lý dịch vụ cũng như cung cấp 

thông tin mau chóng cho khách hàng. 

b. Đổi mới nhận thức về chất lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực tại công ty 

-  Đổi mới nhận thức của cán bộ nhân viên về chất lượng 

Công ty cần có sự đổi mới và nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân 

viên về chất lượng, về vai trò và tầm quan trọng của quản lý chất lượng.Vì 

nhận thức đúng đắn thì hành động mới đúng đắn,mới thực hiện những dịch vụ 

có chất lượng. Nhìn chung, hầu hết cán bộ nhân viên vẫn có những suy nghĩ 

phổ biến rằng chất lượng dịch vụ là những gì mình mang lại cho khách hàng 

phụ thuộc vào các yếu tố kĩ thuật và giá cả của dịch vụ, mối quan tâm chủ yếu 

của họ là vấn đề năng suất và doanh thu. Họ chưa hiểu rằng chất lượng dịch 

vụ phụ thuộc và yếu tố con người,vào hệ thống quản lý chất lượng là vấn đề 

có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh 

hiện nay. 

 Để thay đổi nhận thức chất lượng thì trước hết phải đổi mới nhận thức 

cho cán bộ lãnh đạo,quản lý cho phù hợp với yêu cầu hiện nay. Đây là một 

việc làm mang tính chất quyết định ảnh hưởng rất nhiều đến hướng đi,cách 

làm và sự thành bại của VFDN. Lãnh đạo có chuyển đổi nhận thức và có thấy 

được sự cần thiết là chính mình phải đích thân tham gia vào mới làm cho vấn 

đề chất lượng dễ được nhận thức và đảm bảo sự hợp tác của toàn thể cán bộ 

công nhân viên trong công ty.Các nhà quản lý phải có những biện pháp giáo 
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dục, giải thích, động viên cán bộ công nhân viên để nâng cao sự nhận thức 

của họ về chất lượng. 

- Chú trọng đầu tư vào con người, đặc biệt là quan tâm đến công tác 

tuyển dụng, đào tạo và tái đào tạo. 

Trong thời gian tới VFDN cần chú trọng đầu tư vào con người, việc tiếp 

nhận lao động mới cần phải có sự tuyển chọn kỹ lưỡng theo các tiêu chuẩn 

chặt chẽ để tránh tình trạng gia tăng lao động đôi dư nhưng hiệu quả của hoạt 

động dịch vụ lại không cao. Cần chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ 

quản lý có trình độ đại học và trên đại học, có kiến thức về quản lý, khoa học 

kỹ thuật mới, công nghệ hiện đại. Xây dựng đội ngũ tin học, kỹ thuật nghiệp 

vụ vững làm nòng cốt, có khả năng điều hành và kiểm tra mọi vấn đề trong 

quá trình thực hiện dịch vụ. 

Bên cạnh đó công tác nâng cao chất lượng lao động thông qua tuyển 

dụng cũng phải tăng cường các hình thức đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ 

công nhân viên để nâng cao trình độ và kỹ năng cho người lao động. Vì chất 

lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của công 

ty. Do đó, với một lượng lao động trẻ, đầy năng lực thì công ty cũng phải 

không ngừng tạo điều kiện cho họ phát huy tối đa năng lực của mình. Các kế 

hoạch đào tạo, huấn luyện phải đáp ứng đặc thù nhiệm vụ của từng bộ phận, 

phân hệ, theo mức độ từ trên xuống dưới, xuất phát từ thực tiễn đến lý thuyết 

nghiệp vụ... 

Để thực hiện và duy trì công tác quản trị chất lượng thì một điều quan 

trọng là phải có một đội ngũ cán bộ và người lao động luôn hiểu được vai trò, 

trách nhiệm và công việc của mình. Trong bối cảnh hiện nay, các công ty 

không ngừng cải tiến và phát triển để tăng cường sức mạnh và nâng cao vị 

thế cạnh tranh. Trong môi trường đó, đội ngũ lao động phải không ngừng 

được đào tạo và đào tạo một cách sâu rộng. Theo Ishikawa: Quản lý chất 
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lượng bắt đầu và kết thúc bằng đào tạo”. Vì vậy, đào tạo chất lượng là một 

phần không thể tách rời, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình phát triển và bao 

trùm lên mọi hoạt động ở tất cả các cấp của công ty. 

Mục tiêu của đào tạo chất lượng tại Vietfracht Danang là truyền đạt nhu 

cầu của khách hàng đến mọi người trong tổ chức, chỉ ra những lĩnh vực cần 

cải tiến, những thay đổi trong tương lai và những quy định mới cần được 

triển khai. Đào tạo chất lượng cần phải xuất phát từ chính sách chất lượng và 

được thực hiện theo một chu trình khép kín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1 Chu trình đào tạo chất lượng 

- Khai thác tiềm năng sáng kiến của cán bộ công nhân viên nhằm mục 

đích liên tục cải tiến chất lượng. 

Vietfracht Danang cần tạo điều kiện cho tất cả các thành viên trong công 

ty phát huy được tính năng động sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm 

CHÍNH SÁCH 
CHẤT LƯỢNG 

Phân công  
trách nhiệm 

Xác định 
mục tiêu 

Thực hiện hành 
động cải tiến 

Đánh giá kết quả 
đào tạo 

Tổ chức  
đào tạo

Đánh giá hiệu 
quả đào tạo 

Đánh giá nhu 
cầu đào tạo

Xây dựng 
chương trình 
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trong công việc, khai thác triệt để tiềm năng sáng kiến của họ nhằm cải tiến 

liên tục hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ trong công ty. Các nhà quản lý 

cần tạo không khí hợp tác trong tập thể để cán bộ công nhân viên thẳng thắn 

trình bày ý kiến của mình .Công ty nên đánh giá và xét thưởng xứng đáng 

cho các sáng kiến này, ngoài ra có những phần thưởng xứng đáng cho những 

người có nhiều sáng kiến nhất trong năm. Công ty cũng nên coi các sáng kiến 

đóng góp là một tiêu chuẩn khi xét tăng lương hoặc đề bạt. 

- Đối với công tác tuyển dụng cần có kế hoạch tuyển chọn nhân viên cụ thể: 

 Trưởng phòng của mỗi phòng ban cùng với giám đốc và phòng nhân 

sự lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho bộ phận mình khi cần nhu cầu, đặc 

biệt là mùa cao điểm 

 VFDN nên bổ sung và tuyển thêm nhân viên đúng chuyên môn nghiệp 

vụ cho phòng hành chính nhân sự, bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm việc lập kế 

hoạch tuyển dụng, đăng kí tuyển nhân sự, cùng với giám đốc quyết định việc 

tuyển dụng đào tạo. Các phòng ban nếu cần tuyển thêm người sẽ xin ý kiến của 

giám đốc sau đó chuyển nhu cầu tuyển dụng xuống phòng nhân sự, dựa trên 

yêu cầu của bộ phận cần tuyển, phòng nhân sự sẽ đăng tin tuyển dụng trên 

nhiều phương tiện, khi có ứng viên phù hợp sẽ gọi phỏng vấn. 

 Quá trình tuyển dụng cần thực hiện đầy đủ các bước như thu nhận hồ 

sơ, xét tuyển sơ bộ qua hồ sơ dự tuyển của ứng viên theo các yêu cầu chung 

rồi đi vào phỏng vấn và kiểm tra các kỹ năng khác mà công việc đòi hỏi. Việc 

phỏng vấn cũng cần được đánh giá khách quan bằng cách cho điểm theo các 

tiêu chuẩn như trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng 

giao tiếp, ứng xử, khả năng sáng tạo, linh hoạt... để tránh cách đánh giá chủ 

quan theo cảm tính và tuyển chọn được những ứng viên có số điểm từ cao 

xuống thấp, tránh tình trạng tuyển dụng những nhân viên có mối quan hệ đặc 

biệt nhưng lại không đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyển chọn, chắc chắn nếu điều 
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đó xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng lao động của đội ngũ 

nhân viên sau này rất khó giải quyết. 

- Phân công, bố trí công việc, nhân sự 

Có bản mô tả công việc cho tất cả các vị trí trong công ty. Từ đó toàn thể 

nhân viên sẽ nắm được rõ ràng hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối 

với công việc. Bản mô tả công việc sẽ được trao cho nhân viên khi chính thức 

được tuyển dụng và đảm nhận công việc của mình. 

Hiện tại việc bố trí nhân sự tại VFDN là chưa hợp lí. Có nhiều vị trí nhân 

viên kiêm nhiều việc, dễ gây sai sót. Vì vậy, công ty nên bố trí lại cơ cấu nhân 

sự tại như sau: 

Bộ phận 
Số lượng 

(cũ) 

Số lượng 

( mới) 
Tỷ lệ (%) 

1. Container 5 6 12% 

2. Giao nhận 5 6 12% 

3. Kho vận 13 15 30% 

4. Đại lý tàu biển và môi giới tàu 5 5 10% 

5. Kế toán 3 4 8% 

6. Nhân chính 4 5 10% 

7. Đội xe 6 7 14% 

8. Giám đốc và phó giám đốc 2 2 4% 

Tổng cộng 43 50 100% 

Bảng 3.1 : Tái cơ cấu lao động theo bộ phận của Vietfracht Danang 

c. Hoàn thiện thủ tục, quy trình của hệ thống quản lý chất lượng 

Thực tế cho thấy công ty hiện đang áp dụng một số quy trình tuy nhiên 

có một số thủ tục phức tạp, qua nhiều bước không cần thiết nhưng lại gây 

chậm chễ trong viêc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Vì vậy, VFDN nên 

chủ trương đơn giản hóa các quy trình để tạo sự thuận tiện cho khách hàng 
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cũng như cho nhân viên . Cụ thể là công ty phải thiết kế, xây dựng mẫu đơn 

đặt chỗ trong đó có ghi đầy đủ những thông tin cần thiết về quyền lợi và nghĩa 

vụ của các bên theo chuẩn mực nhưng cũng không rườm rà dễ gây nhầm lẫn 

khi thực hiện. Khâu giải quyết đơn đặt hàng cũng nên giao cho nhân viên toàn 

quyền quyết định, sẽ có trách nhiệm báo cáo với những nhà quản lý cấp cao 

sau. Điều này sẽ rút ngắn được thời gian đặt chỗ cho khách và đem lại cho họ 

cảm giác hài lòng.  

d.  Tổ chức làm việc theo nhóm (tổ, đội) 

Kinh nghiệm trong quản lý cho thấy các ý tưởng sáng tạo xuất sắc 

thường được hình thành từ sự tổng hợp trí lực của các thành viên qua cách 

làm việc theo nhóm ( tổ, đội) 

Sự hợp tác nhóm trong hoạt động chất lượng có một ý nghĩa rất to lớn 

đối với doanh nghiệp, giúp mang lại hiệu quả cao trong cải tiến và hoàn thiện 

chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm. Bởi vì, sự cố gắng vượt bậc của 

mọi cá nhân riêng lẻ trong tổ chức khó có thể đạt được sự hoàn chỉnh trong 

việc giải quyết những vấn đề so với sự hợp tác của nhiều người. 

Một cách gọi của hình thức hợp tác nhóm trong quản lý chất lượng là 

nhóm chất lượng. Có nhiều định nghĩa khác nhau về nhóm chất lượng. Trong 

phạm vi nghiên cứu của đề tài này, nhóm chất lượng được quan niệm một 

cách đơn giản, đó là nhóm nhỏ một số nhân viên cùng bộ phận được hình 

thành trên cơ sở tự nguyện nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến quản 

trị chất lượng. 

Hoạt động nhóm chất lượng có thể được tiến hành định kì mỗi tuần một 

lần và tuân theo các bước cơ bản như:  

 Đưa ra các vấn đề, phân tích vấn đề 

 Triển khai cách giải quyết  

 Báo cáo với ban lãnh đạo  
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 Xem xét theo dõi của ban lãnh đạo. 

Trong hoạt động của nhóm chất lượng, việc tích lũy kiến thức và kinh 

nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề sẽ có một ý nghĩa rất to lớn. Dần 

theo các quá trình thảo luận trong nhóm, các thành viên có thể học tập lẫn 

nhau, từ đó mở rộng phạm vi hiểu biết và tăng khả năng giải quyết vấn đề 

của các thành viên trong nhóm. 

Để các nhóm chất lượng hoạt động hiệu quả, lãnh đạo cấp cao và cấp 

trung gian có nhiệm vụ quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm chất lượng 

hoạt động và tạo điều kiện cho các nhóm này duy trì hoạt động một cách 

thường xuyên. Cụ thể: 

Thông qua đào tạo, huấn luyện để trang bị cho các nhóm về một số công 

cụ, phương pháp hỗ trợ cho việc xác định vấn đề, phân tích và giải quyết vấn 

đề như các công cụ thống kê đơn giản ( phiếu kiểm tra, biểu đồ Pareto, sơ đồ 

nhân quả, phương pháp động não ( brainstorming)... 

- Bố trí nơi gặp gỡ cho các thành viên trong nhóm. 

- Cung cấp thông tin cho các thành viên trong nhóm một cách đầy đủ , 

chi tiết, kịp thời và đúng bậc của từng cá nhân có liên quan và đảm bảo hiểu 

được các thông tin đó. 

- Khi cần thiết có thể giải quyết vấn đề trả thêm lương làm thêm giờ do 

hoạt động nhóm. 

- Có chế độ khuyến khích, khen thưởng bằng cách nêu gương trong toàn 

công ty và một khoản tiền xứng đáng tương đối với những nhóm có những 

sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí. 

- Hàng tháng, lãnh đạo cần họp với các nhóm chất lượng để tổng kết và 

truyền đạt các kinh nghiệm, biện pháp nâng cao chất lượng cho các nhóm khác. 

- Hoạt động của các nhóm chất lượng dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Do 

đó Ban lãnh đạo không nên can thiệp quá sâu vào công việc của nhóm mà hãy 
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để cho nhóm quyết định những vấn đề mà họ sẽ giải quyết. Đây là những vấn 

đề mà họ gặp phải trong công việc hàng ngày, do chính họ nhận thức được và 

có thể thu thập được thông tin về chúng. 

- Việc đánh giá hoạt động của các nhóm chất lượng không nên hạn chế ở 

những kết quả đạt được. Bởi lẽ, ở những bộ phận làm việc khác nhau, kết quả 

đạt được có thể rất khác nhau. Vì vậy, việc đánh giá này cần phải bao gồm 

các phương pháp hoạt động của nhóm, thái độ giải quyết các vấn đề, mức độ 

khó nhọc và mức độ phối hợp hoạt động 

3.2.3. Hoàn thiện công tác đo lường, đánh giá và kiểm soát 

- Công ty nên tính toán và định ra một mức chi phí hợp lý cho vấn đề 

chất lượng, trích 10% lợi nhuận hàng năm để bổ sung vào chi phí chất lượng 

của công ty. Tiến hành đánh giá và lập kế hoạch đánh giá các hạng mục cần 

được nâng cấp và cải tiến và chọn thời gian sửa chữa thích hợp. 

- Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ 

+ Dùng thư góp ý về sự hài lòng của khách đối với các dịch vụ đã sử 

dụng, thư góp ý được thiết lập theo từng loại hình dịch vụ và được đặt tại các 

địa điểm cung cấp dịch vụ đó. 

+ Lập mẫu thu thập dữ liệu của khách hàng: thu thập dữ liệu một cách có 

hệ thống để có bức tranh rõ ràng về thực tế. 

+ Thu thập những phản hồi của khách hàng và cân nhắc điều chỉnh để 

phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. 

+ Tất cả các phiếu thăm dò phải nhập vào hệ thống đánh giá và theo dõi. 

Thư góp ý được ban lãnh đạo kiểm tra, đánh giá và đưa ra các biện pháp sữa 

chữa kịp thời. 

- Xây dựng phòng, ban quản lý chất lượng 

Trong các doanh nghiệp dịch vụ giao nhận hàng hóa hiện nay thì bộ 

phận kiểm soát chất lượng hoạt động này luôn gắn liền với mô hình sản xuất 
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kinh doanh của của công ty. Xây dựng bộ phận quản lý chất lượng dịch vụ sẽ 

giúp cho việc thống nhất tổ chức tổ chức bộ máy quản lý chất lượng các dịch 

vụ tại nhiều cấp, từ cấp tổng giám đốc cho tới các phòng ban. Hoạt động của 

phòng ban này là kiểm soát chất lượng các hoạt động của công ty một cách 

thường xuyên và liên tục để hướng việc thực hiện các hoạt động theo đúng kế 

hoạch đề ra và phát hiện ra những sai sót để đưa ra những biện pháp kịp thời, 

công việc của phòng ban này được mô tả ở hình sau: 

 

Hình 3.2 Quá trình kiểm soát chất lượng dịch vụ tại công ty 

Phòng quản lý chất lượng kiểm tra tình hình thực trạng chất lượng dịch 

vụ bằng cách tổ chức một cuộc điều tra tổng thể và toàn diện về chất lượng 

dịch vụ ở các phòng hiện nay, xác định xem khả năng thỏa mãn các nhu cầu 

của khách về chất lượng dịch vụ của công ty như thế nào, bộ phận nào tốt, bộ 
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Đầu vào 

Hoạt động cung ứng, 
phân phối hàng hóa, 
dịch vụ khách hàng. 
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phận nào yếu, tìm ra những sai sót cụ thể trong quy trình tại các dịch vụ. Tích 

cực hơn nữa trong công tác điều tra sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bằng 

phiếu điều tra, hỏi trực tiếp hoặc quan sát... tại các công đoạn cung cấp dịch 

vụ. Sau đó thu thập và xử lý thông tin để đưa ra kết luận chính xác hơn về 

chất lượng phục vụ. Có thể so sánh với một số đối thủ cạnh tranh xem chất 

lượng của họ hơn, kém công ty như thế nào. Từ đó, triển khai biện pháp sửa 

chữa sai sót, ngăn chặn sai sót từ khâu đầu tiên nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ, tạo ra được chuỗi dịch vụ hoàn hảo. 

Nhiệm vụ của phòng quản trị chất lượng: 

 Nghiên cứu sự thay đổi của nhu cầu khách hàng về chất lượng dịch vụ 

mà công ty đang cung ứng. Từ đó lập tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với thị 

trường và phù hợp với công ty 

 Triển khai các kế hoạch quản trị chất lượng dịch vụ của công ty và tổ 

chức thực hiện 

 Lập quy trình thực hiện các công việc của quản trị chất lượng, phân 

định rõ quyền hạn và chức năng của từng cá nhân thực hiện quy trình 

 Tổ chức giám sát việc thực hiện của nhân viên, đánh giá kết quả và 

tìm biện pháp khắc phục sai phạm nếu có. 

3.2.4. Hoàn thiện công tác điều chỉnh và cải tiến 

Điều chỉnh và cải tiến chất lượng là quá trình thay đổi một hoặc nhiều 

thuộc tính của sản phẩm, dịch vụ nhằm mục tiêu không ngừng thỏa mãn nhu 

cầu ngày càng tăng của khách hàng. 

Cải tiến và hoàn thiện chất lượng là toàn bộ những hoạt động để đưa chất 

lượng lên mức cao hơn trước nhằm giảm dần khoảng cách giữa mong đợi của 

khách hàng và chất lượng đạt được thực tế, thỏa mãn nhu cầu khách hàng ở 

mức cao hơn. Mỗi sản phẩm đều có chu kỳ sống nhất định. Để tồn tại và 

không ngừng phát triển Vietfracht Danang cần có kế hoạch cho sự đổi mới, 
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cải tiến. Đó cũng là một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho công ty nếu công ty biết 

tận dụng. Việc đánh giá liên tục hoạt động của quá trình dịch vụ phải được 

tiến hành đều đặn để phát triển và tích cực tìm kiếm cơ hội nhằm cải tiến chất 

lượng dịch vụ. Để thực hiện những đánh giá như vậy, lãnh đạo phải lập và 

duy trì một hệ thống thông tin để thu thập và phổ biến số liệu từ mọi nguồn 

thích hợp. Lãnh đạo phân công trách nhiệm về hệ thống thông tin và cải tiến 

chất lượng dịch vụ. Một số công cụ cải tiến có thể được áp dụng như sau: 

-  Sử dụng công cụ thống kê trong công tác đánh giá chất lượng 

+ Biểu đồ nhân quả: là danh sách  liệt kê những nguyên nhân có thế của 

vấn đề và mối quan hệ của nó 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Hình 3.3: Biểu đồ nhân quả dịch vụ không đạt chất lượng 

Với các nguyên nhân đã tìm ra, công ty tiến hành các biện pháp nhằm 

giải quyết các nguyên nhân để giảm số lượng dịch vụ không tốt và nâng cao 

chất lượng. Biện pháp cụ thể như sau: 

 Chưa nhiệt tình với công việc: Có biện pháp kỷ luật thích đáng đối 

với nhân viên lười làm việc, không cố gắng làm tốt công việc của mình gây 

ảnh hưởng đến chất lượng. Chẳng hạn có thể trừ lương hoặc không được 

hưởng các ưu đãi của công ty. 

Không tuân 
thủ quy trình 

Chưa nhiệt tình 
với công việc 

Máy móc chưa 
hiện đại 

Kỹ năng nhân 
viên còn hạn 

chế 

Nhân viên cung cấp 
dịch vụ không tốt 



77 

 

 

 Kỹ năng nhân viên còn hạn chế: có thể là do trình độ chuyên môn của 

nhân viên còn hạn chế, do đó phải đào tạo thêm chuyên môn cho nhân viên, 

nâng cao kĩ năng xử lí các tình huống để kịp thời giải quyết các tình huống có 

khả năng gây nên dịch vụ kém. 

 Không tuân thủ quy trình: cần tiến hành điều tra nguyên nhân để có biện 

pháp xử lí phù hợp. Nếu nhân viên chưa nắm được quy trình thì cần có những 

buổi kiểm tra, củng cố quy trình cho nhân viên. Nếu nhân viên hiểu rõ quy trình 

nhưng làm sai dẫn đến chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng kém vì 

những nguyên nhân khác nhau thi cần có biện pháp xử lí ( cảnh cáo, trừ lương...) 

 Máy móc chưa hiện đại: thay đổi hoặc cải tiến các máy móc thiết bị đã 

quá lạc hậu hiện tại trong công ty để cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt hơn. 

+ Biểu đồ cột: trình bày biến thiên các dữ liệu, sự thay đổi các chỉ tiêu 

dịch vụ qua các năm. 

Các công cụ này giúp cho Vietfracht Danang đánh giá đúng nguyên nhân 

dịch vụ không phù hợp để có giải pháp cải tiến. 

- Thành lập nhóm chất lượng:  

Vietfracht Danang cần xây dựng nhóm chất lượng từ 3-5 người, do lãnh 

đạo phụ trách chất lượng làm trưởng nhóm. Thành viên từ cấp quản lý nhóm 

có cơ chế làm việc thường xuyên tuần/ lần, trên cơ sở đánh giá báo cáo 

chuyến tàu, chuyến bay, chuyến xe của nhân viên để tìm giải pháp khắc phục. 

Các bảng báo cáo và đề nghị cải tiến cần tập trung các nội dung sau: 

Nội dung cần cải 

tiến 
Nguyên nhân Biện pháp cải tiến 

Đánh giá 

hiệu quả 

Hàng ra cảng 

chậm 

Xe chở hàng ra 

không đúng 

thời gian 

Nhắc nhở, thường 

xuyên kiểm tra đôn 

đốc tài xế giao hàng 

đúng thời gian 

Xe chở hàng 

ra đúng giờ 
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Nhóm cải tiến cần xây dựng hội thảo nghiệp vụ, hoặc trao đổi kinh 

nghiệm, xây dựng bảng tin nội bộ tập trung các thông tin cải tiến của tổ chức. 

Thông qua hội thảo đó, những giá trị cải tiến được truyền thông đến nhân viên 

để kích thích sự sáng tạo, đóng góp của cá nhân trong tổ chức. Một trong 

những vấn đề mà nhóm chất lượng cần quan tâm đó là đánh giá về chỉ tiêu 

chất lượng hoặc chi phí chất lượng thông qua phương pháp Benchmarking với 

các đối thủ cạnh tranh. 

Ví dụ: So sánh các chỉ tiêu chất lượng giữa các công ty trong ngành 

Chỉ tiêu chất 

lượng 

Vietfracht 

Danang 

Viconship Safi Danang 

 

Hàng hóa bị mất 

mác, hư hỏng 

0.05 trường hợp/ 

1000 booking 

  

Khởi hành chậm  25% booking   

Hàng đến trễ hạn 10% booking   

 

3.3. GIẢI PHÁP KHÁC 

Hoàn thiện chính sách marketing nội bộ. 

Trong thời buổi kinh tế nước ta từng bước toàn cầu hóa, Vietfracht 

Danang chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên 

thị trường.Trong hoàn cảnh này,để thúc đẩy sự phát triển công ty cần phải chú 

trọng đến những hoạt động nghiên cứu thị trường để tìm ra những bạn hàng 

mới và đưa ra các dịch vụ thỏa mãn khách hàng. 

Đội ngũ nhân viên nghiên cứu này làm việc chính xác sẽ mang lại hiệu 

quả rất lớn cho công ty trong các hoạt động như: tìm kiếm nguồn hàng,  dịch 

vụ khách hàng...Những công việc mà các nhân viên nghiên cứu thị trường cần 

phải tiến hành như: 
 

- Chủ động tìm hiểu xu hướng và những biến đổi nhu cầu của khách 
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hàng, sự phản ứng của họ đối với dịch vụ của công ty. 

- Tìm hiểu và đánh giá những ảnh hưởng của các chính sách, quy định 

pháp luật của nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Thường xuyên cập nhật các thông tin cần thiết về các doanh nghiệp 

trong nước, các doanh nghiệp liên doanh,các doanh nghiệp 100% vốn nước 

ngoài mới được thành lập ở Việt Nam Để từ đó nắm bắt được doanh nghiệp 

nào là những khách hàng tiềm năng của công ty, doanh nghiệp nào là đối thủ 

cạnh tranh của công ty trong thời gian tới. 

+ Đối với những doanh nghiệp là khách hàng tiềm năng cần có những 

chính sách nhằm tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp để khi họ có nhu cầu thì công 

ty sẽ là bạn hàng đầu tiên đáng tin cậy nhất. 

+ Đối với những doanh nghiệp kinh doanh trong cùng lĩnh vực với công 

ty thì phải theo dõi từng hoạt động của họ để đưa ra những biện pháp ứng phó 

kịp thời. Đặc biệt với những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng công ty cần chú ý để 

đưa ra được dịch vụ khách hàng hấp dẫn hơn. 
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 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Qua phân tích thực trạng công tác quản trị chất lượng dịch vụ chương 2, 

tác giả đưa ra cơ sở để hình thành giải pháp và đưa ra một số giải pháp hoàn 

thiện công tác quản trị chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa của công ty 

trong chương 3. 

Các giải pháp tác giả đưa ra trong chương 3 phần nào giúp công ty có 

một cơ sở để tiến hành hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình. Tác giả đã 

đưa ra giải pháp trong bốn khâu của công tác quản trị chất lượng: hoạch định 

chất lượng; triển khai thực hiện, đo lường đánh giá kiểm soát chất lượng, cải 

tiến chất lượng. 
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KẾT LUẬN 
 

Chất lượng dịch vụ tạo ra mang ý nghĩa sống còn đối với Vietfracht 

Danang nói riêng và của ngành giao nhận vận tải nói chung. Vietfracht 

Danang luôn nhận thức được những điều này và không ngừng nỗ lực tăng 

cường công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ của mình 

nhằm thu hút được nhiều hơn nữa các đối tác nước ngoài. Đặc biệt trong xu 

thế toàn cầu hoá ngày nay khi đất nước ta đã gia nhập WTO. Việc phải đối 

mặt với ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh từ các nước có ngành giao nhận 

vận tải hàng hóa phát triển mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc…đã đặt ra không 

ít thử thách với công ty. Vì vậy quản trị chất lượng dịch vụ có ý nghĩa rất 

quan trọng khi nó đảm bảo cho tổ chức vận hành theo đúng mục tiêu chất 

lượng đề ra. 

Với ý nghĩa này, luận văn đã hoàn thành đề tài nghiên cứu: “ Quản trị 

chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê 

tàu Đà Nẵng” ( Vietfracht Danang). Luận văn đã cơ bản hệ thống hóa những 

vấn đề lý luận liên quan chất lượng dịch vụ, quản trị chất lượng dịch vụ tại 

Vietfracht Danang. 

Trong khuôn khổ nội dung đề tại tác giả đã đưa ra một số giải pháp giúp 

cho Vietfracht Danang hoàn thiện công tác quản trị chất lượng dịch vụ của 

mình để nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. 

. 
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PHỤ LỤC 

Khảo sát ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ giao nhận của 

Vietfracht Danang 

 Ý nghĩa của việc thăm dò ý kiến khách hàng 

Cho một cái nhìn tổng thể về chất lượng dịch vụ của công ty, mức độ hài 

lòng của khách hàng về dịch vụ công ty mang lại. 

 Điều tra thông qua bảng câu hỏi 

Đối tượng điều tra: Là tất cả khách hàng (tổ chức) đã và đang dùng dịch 

vụ Vietfracht Danang . 

Qui mô điều tra: 

+ Số lượng: 50 khách hàng. 

+ Hình thức điều tra: gửi phiếu điều tra qua email khách hàng. (theo file 

đính kèm) 

+ Thời gian: 14 ngày 

Công cụ điều tra: Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng (bảng câu hỏi) 

Phương pháp xử lý:  

+ Thu thập tất cả phiếu điều tra của khách hàng trả lời email. 

+ Dùng excel để phân tích và đánh giá kết quả. 

Bản câu hỏi khảo sát khách hàng 

 

 

 

 



 

 

BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI VIETFRACHT ĐÀ NẴNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh/chị vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô lựa chọn của mỗi câu: 
 

 

 

 

 

Phần I 

1.   Anh/chị cho biết đã sử dụng dịch vụ của Vietfracht Danang thời gian nào  

2013   2012  2011  trước 2011     

2 Anh/chị đã sử dụng dịch vụ gì (chọn vào ô thích hợp, không hạn chế số 

lượng)  

Dịch vụ giao nhận  Dịch vụ đại lý Container     

Dịch vụ kho vận             Dịch vụ đại lý hàng hải  

Dịch vụ môi giới thuê tàu nội địa/Quốc tế 

Các dịch vụ khác 

Xin chào anh/chị! 

Tôi tên là Võ Châu Quỳnh Phương, hiện là học viên cao học ngành 

Quản trị kinh doanh thuộc trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Hiện tại tôi 

đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Quản trị chất lượng “dịch vụ giao 

nhận hàng hóa” tại Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng 

(Vietfracht Danang)”. Đây là một khảo sát được thiết kế nhằm thu thập 

thông tin nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ phục vụ của công ty 

Vietfracht. Trên cơ sở đó, công ty Vietfracht có thể có những cải thiện để 

cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn đến với khách hàng. 

Sự hợp tác của Anh/Chị sẽ là những thông tin hữu ích để giúp tôi 

hoàn thành nghiên cứu.Tôi xin cam đoan sẽ giữ bí mật toàn bộ những 

thông tin này và chỉ sử dụng chúng cho mục đích nghiên cứu. 



 

 

Phần II 

Đánh giá của khách hàng về 4 thành phần chất lượng dịch vụ của 

Vietfracht Danang 

Trong những câu phát biểu sau. Anh/chị hãy cho điểm từ (1) đến (5) về 

mức độ đồng ý của anh/chị với (1) là hoàn toàn không đồng ý và (5) là hoàn 

toàn đồng ý. 

Anh/chị vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô lựa chọn của mỗi câu: 

(1) Hoàn toàn không đồng ý 

(2) Không đồng ý 

(3) Phân vân, không có ý kiến 

(4) Đồng ý 

(5) Hoàn toàn đồng ý 

I - Đánh giá giá dịch vụ 

1 Giá dịch vụ của Vietfracht Danang rẻ hơn các 

công ty khác. 

1 2 3 4 5 

2 Dịch vụ của Vietfracht Danang thường không 

phát sinh thêm chi phí 

1 2 3 4 5 

II - Đánh giá phong cách, và thái độ của nhân viên 

3 Thời gian thực hiện dịch vụ của nhân viên nhanh 

chóng 

1 2 3 4 5 

4 Nhân viên luôn cung cấp dịch vụ, giao và nhận 

hàng đúng thời hạn 

1 2 3 4 5 

5 Nhân viên Vietfracht Danang thân thiện khi xử lý 

công việc (qua điện thoại, email, làm việc trực tiếp) 

1 2 3 4 5 

6 Nhân viên luôn phục phục vụ khách hàng tích cực 1 2 3 4 5 

7 Công việc được xử lý theo hướng tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho khách hàng 

1 2 3 4 5 



 

 

8 Khách hàng hài lòng với phong cách, thái độ phục 

vụ của nhân viên 

1 2 3 4 5 

III - Đánh giá trình độ nghiệp vụ 

9 Nhân viên Vietfracht Danang có kiến thức nghiệp 

vụ tốt 

1 2 3 4 5 

10 Nhân viên Vietfracht Danang thuần thục khi xử lý 

công việc 

1 2 3 4 5 

11 
Nhân viên Vietfracht Danang tư vấn các giải pháp 

để xử lý công việc cho khách hàng 

1 2 3 4 5 

12 
Nhân viên Vietfracht Danang giải quyết vấn đề 

đúng thời gian đã cam kết với khách hàng 

1 2 3 4 5 

13 Nhân viên cung cấp dịch vụ đa dạng 1 2 3 4 5 

14 Nhân viên đảm bảo độ chính xác của chứng từ 1 2 3 4 5 

15 Khách hàng hài lòng với trình độ của nhân viên 1 2 3 4 5 

IV - Đánh giá về hoạt động chăm sóc khách hàng 

16 Thông tin được cung cấp kịp thời trước-trong-sau 

khi kết thúc dịch vụ 

1 2 3 4 5 

17 Nhân viên công ty hiểu được nhu cầu của khách 

hàng 

1 2 3 4 5 

18 Khách hàng được tư vấn hỗ trợ nhiệt tình 1 2 3 4 5 

19 Nhân viên luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng 

1 2 3 4 5 

20 Thái độ phục vụ của nhân viên Vietfracht Danang 

thân thiện 

1 2 3 4 5 

21 Khách hàng hài lòng với hoạt động chăm sóc 

khách hàng của công ty 

1 2 3 4 5 



 

 

3 Anh/chị có muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Vietfracht Danang không? 

Có  Không      

4 Anh/chị có ý đinh giới thiệu dịch vụ của Vietfracht Danang cho bạn bè và 

người thân không? 

Có  Không      

Xin trân trọng cám ơn các Anh/Chị! 



 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA 
 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa của Vietfracht Danang 

đề nghị quý Anh/ Chị trả lời những câu hỏi của dưới đây. 

1. Hiện nay công ty đã áp dụng hệ thống quản trị chất lượng hiện đại như 

ISO 9001:2008 chưa? 

 Có      Chưa  

2.Với hoạt động sản xuất và kinh doanh của quý công ty thì những nhân 

tố sau nhân tố nào là cần thiết,và xếp thứ tự về độ quan trọng giữa các 

tiêu chí (với 1 là quan trọng nhất và giảm dần đến tiêu chí n cần có đã 

chọn bên). 

STT Các nhân tố Cần thiết 
Thứ tự độ 

quan trọng 

1 Nhân lực   

2 Tài chính   

3 Công nghệ   

4 Chất lượng dịch vụ của công ty   

5 Máy móc   

6 Tổ chức quản lý   

7 Thông tin   
 

3. Xin quý anh/chị cho ý kiến đánh giá về chất lượng lao động đang làm 

việc tại đơn vị. 

3.1 Mặt mạnh 

STT Phẩm chất Kiến thức Kĩ năng 

    

    

    



 

 

3.2 Mặt yếu 
 

STT Phẩm chất Kiến thức Kĩ năng 

    

    

    

4.Tình trạng trang thiết bị trong công ty là: 

Rất tốt 

Bình thường 

Cũ, lạc hậu 

5.Công ty có áp dụng hệ thống máy vi tính trong xử lý, quản lý chất 

lượng các công việc trong dịch vụ giao nhận hàng hoá không?  

Có       Không 

6. Một số thuận lợi và khó khăn chính trong việc quản lý các hoạt động 

giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua: 
 

-Thuận lợi…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………..... 

-Khó khăn…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………..... 

Những thông tin trên đây là rất quý báu và cần thiết với tôi.Rất mong 

nhận được sự hợp tác của quý công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 



 

 

* Thực trạng công tác triển khai thực hiện qua số liệu điều tra 

Để tìm hiểu thực trạng quản trị chất lượng dịch vụ GNHH cũng như công 

tác triển khai thực hiện QTCL luận văn dùng phương pháp điều tra phân tích 

số liệu. 

Số lượng người phỏng vấn : 25 người. 

Số lượng phiếu thu về là : 22 phiếu 

Câu 1 

Qua việc tổng kết 22 phiếu điều tra, có 15/22 phiếu khẳng định công ty 

đã áp dụng hệ thống quản trị chất lượng vào hoạt động kinh doanh của mình. 

Tuy nhiên cũng có nhiều khách hàng chưa ý thức được về hệ thống quản 

trị chất lượng tại Vietfracht Danang. 

Câu 2 

STT Các nhân tố Thứ tự độ quan trọng Số phiếu chọn (%)

1 Nhân lực 1 100% 

2 Tài chính 4 30% 

3 Công nghệ 3 60% 

4 Chất lượng dịch vụ 2 85% 

5 Máy móc 5 50% 

6 Tổ chức quản lý   

7 Thông tin   

  

Qua bảng phỏng vấn trên ta thấy rằng nhân tố nhân lực là quan trọng 

nhất vì trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì yếu tố con người là yếu tố 

quyết định sự thành công hay thất bại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty. Sau đó là đến chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp. Điều đó 

cho thấy nhân viên của công ty có ý thức về công tác cung cấp CLDV tốt cho 

khách hàng. 



 

 

Câu 3 

Qua 22 phiếu phỏng vấn ta thấy rằng nguồn lực của công ty hiện nay có 

những ưu điểm và nhược điểm sau: 

- Ưu điểm: 

+Nhiệt tình với công việc mà mình được giao. 

+Chịu được sức ép của công việc. 

+Có khả năng giao tiếp tốt. 

+Có trình độ cao,trong những năm trở lại đây số nhân viên có trình độ 

đại học và trên đại học được tăng lên đáng kể. 

-Tồn tại: 

+Số lượng cán bộ nhân viên trong công ty còn khá khiêm tốn với hoạt 

động kinh doanh của công ty. 

+Trình độ chuyên môn của nhân viên trong công ty về  một số lĩnh vực 

mà công ty đang kinh doanh là chưa cao. 

Câu 4 

 Rất tốt Bình thường Quá cũ 

Số người chọn/tổng số người 

được phỏng vấn 
2/22 11/22 9/22 

 

Qua số liệu thống kê, ta có thê thấy trang thiết bị của công ty là cũ gây 

ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng có thể dẫn đến cung cấp dịch vụ 

kém không như cam kết. 

Câu 5 

Kết quả 22/22 phiếu điều tra thu thập được cho thấy công ty áp dụng hệ 

thống công nghệ thông tin vào công tác quản lý chất lượng dịch vụ. 

Câu 6 

Trong quá trình thực hiện QTCL dịch vụ thì công ty  gặp những khó 

khăn và thuận lợi sau: 



 

 

- Thuân lợi: 

 + Công ty đã áp dụng hệ thống quản trị chất lượng vào hoạt động SXKD. 

 + Công ty có đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi. 

- Khó khăn: 

 + Trang thiết bị của công ty là quá cũ. 

 + Công ty chưa có một phòng ban riêng biệt về hoạt động quản lý chất 

lượng. 

 + Trình độ của các phòng quản lý trong công ty là chưa cao. 

        


