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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài   

Trong những năm trở lại đây hoạt động phân phối ngày càng 

chiếm một vị thế hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp. Do sự 

tác động của sự đóng băng cụ thị trường bất động sản nên các doanh 

nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng nói chung và doanh nghiệp sản 

xuất xi măng nói riêng, phải tìm cho mình một hướng đi mới.  

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân cũng đang tìm những 

giải pháp nhằm quản trị kênh phân phối sản phẩm hiện tại của mình, 

góp phần nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm xi măng Vicem Hải 

Vân. Là một nhà máy sản xuất và kinh doanh mang thương hiệu "xi 

măng Vicem Hải Vân" đang gặp phải sự cạnh tranh khá khốc liệt từ 

các đối thủ cạnh tranh. Nhiều Công ty khác có mặt trên thị trường Việt 

Nam đã có những bước tiến không ngừng trong việc xây dựng và phát 

triển kênh phân phối sản phẩm của mình, làm ảnh hưởng đến lợi thế 

cạnh tranh trong kênh phân phối sản phẩm xi măng Vicem Hải Vân. 

Vì vậy, việc quản trị kênh phân phối phù hợp cho sản phẩm Xi măng 

Vicem Hải Vân  là vấn đề cấp thiết.  

Với những lý do đó, tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu: 

“Quản trị kênh phân phối tại công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải 

Vân" làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn áp dụng những cơ sở khoa học về phân phối và quản 

trị kênh phân phối đối với sản phẩm để đánh giá thực trạng hoạt 

động phân phối sản phẩm sản phẩm Xi măng Vicem Hải Vân của 

công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân. Thông qua tìm hiểu những 

đặc điểm kinh doanh của ngành và xu hướng phát triển của công ty 

Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân trong thời gian tới, luận văn đề 

xuất các giải pháp nhằm quản trị kênh phân phối cho công ty nhằm 
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hỗ trợ công tác kinh doanh và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị 

trường cho Công ty trên thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn chủ yếu nghiên cứu các vấn 

đề liên quan đến hoạt động phân phối và quản trị kênh phân phối tại 

công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân. 

- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu về 

hoạt động phân phối sản phẩm Xi măng Vicem Hải Vân tại công ty 

Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thông qua thực trạng hoạt động 

phân phối trong 3 năm gần đây (2010- 2012) và đề xuất các giải pháp 

quản trị kênh phân phối trong thời gian tới. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận  

Trong quá trình nghiên cứu, sẽ đi sâu nghiên cứu và vận dụng, tổng 

hợp từ các sách đã được công bố, liên quan đến phân phối sản phẩm như: 

Quản trị marketing, kênh phân phối sản phẩm, các sách báo, tạp chí, 

internet và các công trình khoa học khác.  

4.2. Phương pháp chuyên gia  

Tham khảo ý kiến của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ 

phát triển thị trường, nhân viên bán hàng của Công ty.   

4.3. Phương pháp thu thập số liệu  

- Số liệu về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công 

ty từ năm 2010 – 2012 được lấy từ các báo cáo.  

- Số liệu từ các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan. 

5. Bố cục của đề tài  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu 

tham khảo, đề tài gồm 3 chương:  

Chương 1. Cơ sở lý luận về thiết kế và quản trị kênh phân 

phối. 
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Chương 2. Thực trạng kênh phân phối sản phẩm xi măng 

Vicem Hải Vân tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân. 

Chương 3. Hoàn thiện quản trị kênh phân phối tại Công ty 

Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân. 

6. Tổng quan tài liệu 

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài này để nâng cao lý 

luận và có kiến thức thực tiễn tác giả đã tham khảo một số tài liệu 

như : Sách, giáo trình, các nghiên cứu - về cơ sở lý luận của kênh 

phân phối và quản trị kênh phân phối hàng hóa, kết hợp tham khảo 

một số luận văn Thạc sỹ kinh tế - chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

với các đề tài có liên quan đến lĩnh vực Quản trị Marketing - Phân 

phối hàng hóa đã bảo vệ của các trường trong những năm qua. 
 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIẾT KẾ  

VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 
1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH 
PHÂN PHỐI 

1.1.1. Khái niệm phân phối và kênh phân phối 
Phân phối hàng hoá và dịch vụ xét trên cả hai mặt tổ chức lưu 

chuyển danh nghĩa sở hữu và phân phối vận động vật lý của chúng từ 
đầu ra của người sản xuất và cung ứng đến khi tiếp cận với người 
tiêu dùng cuối cùng là một bộ phận hữu cơ trọng yếu hợp thành quá 
trình marketing tổng thể và chiến lược marketing chung. 

 “Kênh phân phối là tập hợp những cá nhân hay những cơ sở 
kinh doanh phụ thuộc lẫn nhau liên quan đến quá trình tạo ra và 
chuyển sản phẩm hay dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng.”  

1.1.2. Vai trò của các trung gian phân phối 
Vai trò cơ bản của các trung gian phân phối là biến những 

nguồn cung ứng khác nhau trong thực tế thành những loại sản phẩm 
mà khách hàng muốn mua.  
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1.1.3. Chức năng của kênh phân phối 
Các thành viên của kênh phân phối thực hiện một số chức năng 

chủ yếu sau: Thông tin; Cổ động; Tiếp xúc; Cân đối; Thương lượng;  

Tài trợ; Chia sẻ rủi ro.  

1.1.4. Những dòng lưu chuyển trong kênh phân phối 
Trong hệ thống kênh phân phối có các dòng lưu chuyển sau: 

Lưu chuyển vật chất; Lưu chuyển sở hữu; Lưu chuyển thanh toán;  

Lưu chuyển thông tin; Lưu chuyển cổ động. 

1.2. TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI 
1.2.1. Số lượng các cấp của kênh phân phối 
“Các kênh phân phối có thể được mô tả bằng số lượng các cấp 

trung gian của nó. Mỗi người trung gian sẽ thực hiện một số công việc 
nhất định nhằm đem sản phẩm tới gần người tiêu dùng hơn và tạo thành 
một cấp trong kênh phân phối. Chúng ta sẽ dùng số cấp trung gian để 
chỉ độ dài của một kênh phân phối. Do đặc điểm khác nhau của sản 
phẩm và dịch vụ mà các kênh phân phối cũng được thiết kế khác nhau, 
bao gồm kênh phân phối hàng tiêu dùng, kênh phân phối tư liệu sản 
xuất và kênh phân phối dịch vụ.” [3, tr 230] 

1.2.2. Tổ chức kênh phân phối 
a. Kênh marketing truyền thống 

b. Hệ thống marketing dọc 

c. Hệ thống marketing ngang 

d. Hệ thống marketing đa kênh 

1.3. QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI 
1.3.1. Phân tích yêu cầu của khách hàng về mức độ đảm 

bảo dịch vụ 
Các chỉ tiêu chủ yếu dùng để đánh giá mức độ đảm bảo dịch 

vụ là: Qui mô lô hàng; Thời gian chờ đợi; Địa điểm thuận tiện; Sản 

phẩm đa dạng;  Dịch vụ hỗ trợ.  
1.3.2. Xây dựng những mục tiêu và ràng buộc của KPP 
Mỗi nhà sản xuất triển khai những mục tiêu của mình trong 
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những điều kiện ràng buộc từ phía khách hàng, sản phẩm, các trung 
gian phân phối, các đối thủ cạnh tranh, chính sách của doanh nghiệp 
và môi trường kinh doanh. 

1.3.3. Xác định những phương án chính của kênh phân phối 
Một khi doanh nghiệp đã định được thị trường mục tiêu và 

định vị trí cho sản phẩm của mình, thì công việc tiếp theo là phải xác 
định những phương án chính của kênh phân phối. Mỗi  phương án 
của kênh được mô tả bằng ba yếu tố: các loại trung gian, số lượng 
trung gian, các điều kiện và trách nhiệm của mỗi thành viên trong 
kênh phân phối. 

1.3.4. Đánh giá các phương án chính của kênh phân phối 
Sau khi đã xây dựng được một số phương án kênh phân phối, 

nhà sản xuất sẽ chọn ra một kênh phân phối thỏa mãn tốt nhất những 
mục tiêu dài hạn của mình. Mỗi kênh phân phối cần được đánh giá 
theo những tiêu chuẩn kinh tế, kiểm soát và thích nghi. 
1.4. NHỮNG NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 

1.4.1. Tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối 
Việc tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối rất quan 

trọng, nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động của kênh. Do đó, 
việc tuyển chọn các thành viên trong kênh là một việc làm rất cần 
thiết, phải được cân nhắc cẩn thận và kĩ càng. Quá trình tuyển chọn 
các thành viên trong kênh phân phối gồm 3 bước cơ bản: 

 Bước 1: Tìm kiếm các thành viên có khả năng. 
 Bước 2: Xác định các tiêu chuẩn lựa chọn. 
 Bước 3: Củng cố các thành viên của kênh 

Quá trình tuyển chọn thành viên kênh phân phối là một quá 
trình hai chiều có tác động qua lại giữa người tuyển chọn và người 
được chọn. Vì vậy doanh nghiệp phải có chiến lược thuyết phục họ 
bằng cách đưa ra những lợi ích tiềm năng của hệ thống kênh. 

1.4.2. Kích thích các thành viên của kênh phân phối 
Để các thành viên kênh hợp tác chặt chẽ lâu dài trong hoạt 
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động tiêu thụ sản phẩm, người quản trị kênh của các doanh nghiệp 
phải giải quyết những vấn đề cơ bản có liên quan tới việc quản trị 
kênh như sau: 

 - Tìm ra các nhu cầu và khó khăn của các thành viên kênh 
 - Giúp đỡ các thành viên kênh 
1.4.3. Mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn trong KPP 
a. Các loại mâu thuẩn trong kênh phân phối 

Trong kênh phân phối có các mâu thuẫn sau: Mâu thuẫn chiều 

dọc; Mâu thuẫn chiều ngang; Mâu thuẫn đa kênh. 

b. Các nguyên nhân gây mâu thuẫn trong kênh  

Nguyên nhân chủ yếu là sự sung khắc về mục đích và đây 
cũng là mâu thuẫn khó giải quyết  

c. Giải quyết mâu thuẫn trong kênh phân phối 

Giải pháp quan trọng nhất để quản lý mâu thuẫn có hiệu quả là 
chấp nhận những mục tiêu cơ bản. Lập kế hoạch phân phối cụ thể 
giữa các bên.  

1.4.4. Đánh giá các thành viên của kênh phân phối 
Các tiêu chuẩn thường được chọn để đánh giá như: 
+ Định mức doanh số và mức đạt thực tế trong từng thời kỳ. 
+ Mức độ lưu kho trung bình. 
+ Thời gian ngắn nhất hoặc trung bình giao hàng cho khách.  
+ Cách xử lý hàng hoá thất thoát hoặc hư hỏng. 

+ Mức hợp tác trong các chương trình quảng cáo và hiệu quả 
của từng đợt quảng cáo đó. 

+ Những dịch vụ đã làm cho khách. 
+ Hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên bán hàng ... 



7 

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI  
TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 
Công ty xi măng Hải Vân trước là doanh nghiệp nhà nước trực 

thuộc Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt nam, tiền thân là xi 
nghiệp Liên doanh xi măng Hoàng Thạch.  

Tháng 04/2006 , Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định 
về việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng Công ty 
công nghiệp xi măng Việt nam, đến tháng 03/2007 Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng đã ban hành Quyết định 367/Q Đ-BXD về việc thực hiện 
cổ phần hóa các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng 
Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.  

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty Cổ phần 
xi măng Vicem Hải Vân 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm các phòng ban của 
công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân 

2.1.4. Tình hình sử dụng các nguồn lực của công ty cổ phần 
Xi măng Vicem Hải Vân 

a. Tình hình sử đụng nguồn nhân lực tại công ty 

Nhìn chung trong thời gian vừa qua tình hình lao động của 
công ty có sự biến động theo chiều hướng tốt. Song công ty cũng cần 
chú trong tới công tác quản trị nguồn nhân lực để nâng cao chất 
lượng lao động hơn nữa trong thời gian tới. 

b. Tình hình máy móc, trang thiết bị và công nghệ của Công ty 

Công ty đã lắp đặt hệ thống dây chuyền tự động sản xuất xi 
măng được nhập từ Đức, máy mới 100%. Một dây chuyền có thể sản 
xuất ra nhiều loại sản phẩm. Tính vượt trội về thiết bị công nghệ là 
hệ thống điều khiển tự động bằng chương trình kỹ thuật số thế hệ 
mới nhất của SIEMENS, có lọc bụi máng khí động, phần mềm điều 
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khiển thế hệ Simax6. Khi có bất kỳ một trục trặc nào máy sẽ tự dừng 
và báo lỗi trên màn hình. 

c. Tình hình tài chính tại công ty 

Nhìn vào bảng cân đối kế toán công ty giai đoạn 2010 – 2012 
cho thấy tổng tài sản và nguồn vốn của công ty có xu hướng tăng đều 
qua các năm. Trong cơ cấu tài sản tỷ trọng tài sản ngắn hạn và dài hạn 
có sự chênh lệch không đáng kể qua các năm và tỷ trọng tài sản ngắn 
hạn của công ty có xu hướng biến động theo chiều hướng giảm dần. 
Điều này cho thấy cấu trúc tài sản của công ty được chuyển biến theo 
chiều hướng tương đối tốt. Công ty đã chuyển hướng đầu tư từ tài sản 
ngắn hạn sang tài sản dài hạn. Đây là hướng đi hoàn toàn hợp lý so với 
tình hình kinh tế hiện nay. Bên cạnh đó thì cơ cấu nguồn vốn cho thấy 
tỷ trọng nợ của công ty rất thấp dưới 50% và có xu hướng gia tăng về 
tỷ trọng. Mặc dù tỷ trọng nợ của công ty qua các năm nhưng tỷ trọng 
này vẫn dưới 50%, điều này chứng tỷ tính tự chủ và tính ổn định về 
tình hình tài chính của công ty qua các năm là rất an toàn. 

Vậy thông qua việc phân tích bảng cân đối kế toán nêu trên 
cho thấy tình hình tài chính của công ty là khá tốt. Ty nhiên công ty 
trong thời gian tới công ty công ty cần phải có các giải pháp cũng 
như có các chiến lược đầu tư và tài trợ hợp lý hơn nhắm góp phần 
nâng cao hiệu quả đòn bẩy tài chính trong thời gian tới.  

2.1.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 
Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân 

a. Sản phẩm của công ty 

Để phục vụ một cách tốt nhất cho yêu cầu của khách hàng. Công 
ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân hiện đang sản xuất các loại sản 
phẩm xi măng dưới 2 hình thức chính là xi măng đóng bao 50 kg và xi 
măng rời  

b. Khách hàng 

Khách hàng của công ty gồm có các nhà phân phối vật liệu xây 
dựng và công trình, dự án. 
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c. Các đối thủ cạnh tranh trong nội bộ ngành 

Tại thị trường miền Trung và Tây Nguyên có 16 thương hiệu 
cạnh tranh hết sức khốc liệt với nhau. 

Các thương hiệu xi măng thuộc tổng công ty công nghiệp xi 
măng Việt Nam đó là: Hoàng Thạch, Vicem Hải Vân, Bỉm Sơn, Hải 
Phòng, Hoàng Mai và Hà Tiên. 

Các thương hiệu xi măng ngoài tổng công ty công nghiệp xi 
măng Việt Nam bao gồm: Phúc Sơn, Chinfon, Nghi Sơn, Cosevco19, 
Sông Gianh, Kim Đỉnh… 

d. Nhà cung cấp đầu vào 

- Clinker: Mua từ các nhà máy sản xuất trong tổng công ty công 
nghiệp xi măng Việt Nam; Đá phụ gia Puzolan: Mua của các đơn vị 
khai thác từ các mỏ đá tại khu vực Quảng Ngãi, Hòa Sơn, Long Thọ 
Huế…có chất lượng tốt, đáp ứng cho nhà sản xuất; Nguồn vỏ bao xi 
măng: Ngoài nguồn vỏ bao mua từ đối tác là công ty vật liệu xây lắp Đà 
Nẵng, công ty còn mua từ các nguồn khác trên thị trường; Thạch cao: 
Mua qua công ty cổ phần Thạch cao xi măng và các đơn vị có chức 
năng hoặc trực tiếp nhập khẩu từ nước ngoài. 

e. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP Xi 

măng Vicem Hải Vân  

Nhìn chung trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 mặc 

nền kinh tế gặp nhiều khó khăn đặc biệt là sự đóng băng của thị 

trường bất động sản song lợi nhuận của công ty luôn nằm ở con số 

dương. Tuy nhiên công ty cũng nên xây dựng cho mình một phương 

án kinh doanh để duy trì và đưa mức doanh thu tăng lên, góp phần 

đưa công ty ngày càng phát triển. 

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI 

CÔNG CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 

2.2.1. Tổ chức kênh phân phối 

a. Mạng lưới phân phối của công ty 

Hiện tại, công ty có phòng tiêu thụ thực hiện chức năng tổ 
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chức phân phối, tiêu thụ sản phẩm theo kế hoạch doanh số mà Giám 

đốc công ty giao phó. Hệ thống kênh phân phối của công ty hiện có 

hai dạng chính và được thiết kế tổ chức kênh phân phối theo kiểu 

kênh marketing truyền thống. 

 

 
Hình 2.2. Sơ đồ mạng lưới phân phối của công ty 

b. Các thành viên trong kênh phân phối của công ty 

Với đặc tính của sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng nên 

trong thời gian vừa qua công ty tiến hành tổ chức kênh phối như sau: 

Công ty có 110 nhà phân phối, 155 cửa hàng trực thuộc và 30 cửa 

hàng liên kết cùng hợp tác với nhiều đối tác sử dụng sản phẩm sau xi 

măng. Sản phẩm xi măng hiện nay có bán khắp các tỉnh, thành thông 

qua các kênh phân phối như: nhà phân phối, nhà bán buôn, nhà bán 

lẻ, showroom giới thiệu sản phẩm, tăng độ phủ cho các vùng sâu, 

vùng xa. Trong tương lai cần phải phát triển hệ thống phân phối ở 

các tỉnh, thành miền Trung và Bắc Tây Nguyên 

c. Đánh giá kết quả tiêu thụ qua từng kênh 

Kênh phân phối trực tiếp 

Hình thức bán: thông qua hợp đồng, điện thoại đặt hàng trực 

tiếp công ty hoặc đã ký kết từ đầu năm. Cho nên cách thức bán cũng 

đơn giản, cho nên cách thức thoả thuận chủ yếu là giá cả. 

Khách hàng chủ yếu là khách hàng lớn gồm các công ty xây 

dựng hay nhà máy trộn bê-tông cung cấp cho những công trình lớn. 

 

CÔNG TY  
XM VICEM  

HẢI VÂN 

 

KHÁCH 
HÀNG  

Nhà 
phân            
phối 
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Bảng 2.3. Kết quả tiêu thụ xi măng của công ty qua kênh trực tiếp 

ĐVT: Tấn 
Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 

Sản phẩm 
Sản lượng Sản lượng Tuyệt đối Tương đối 

 - Xi măng PCB 30 27.704 18.202 -9.502 -34,30 

 - Xi măng PCB 40 64.814 76.400 11.586 17,88 

 - Xi măng PC 40 11.607 10.371 -1.236 -10,65 

Tổng 104.125 104.973 848 0,81 

(Nguồn: Phòng tiêu thụ) 

Thông qua kết quả tiêu thụ nêu trên cho thấy sản lượng từng 

mặt hàng xi măng của công ty có sự biến động qua 2 năm và nhìn 

chung có xu hướng tăng nhưng mức tăng này không đáng kể. Trong 

kênh này thì khối lượng tiêu thụ sản phâm xi măng PCB 40 luôn 

chiếm tỷ trọng cao và tăng mạnh qua các năm trong khi đó thì xi 

măng PCB 30 và xi măng PC 40 lại giảm. Nguyên nhân của việc này 

là do sản phẩm xi măng PCB 30 chủ yếu dùng để xây dụng nhà cửa 

và chủ yếu phù hợp với khách hàng vùng nông thôn có thu nhập thấp 

bởi vì nó có giá thấp nhất, bên cạnh đó việc xi măng PC 40 giảm là 

do trong năm 2012 do tình hình kinh tế khó khăn nên hầu như các dự 

án của khu vức Quảng Nam và Đà Nẵng giảm làm cho nhu cầu sử 

dụng sản phẩm này giảm thêm. Vậy sản phẩm chủ đạo của công ty 

vẫn là xi măng PCB 40 nên trong thời gian tới công ty cần có giải 

pháp để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm này hơn nữa.  

Kênh phân phối cấp I 

● Cấu trúc kênh:   

           Công ty              Nhà phân phối                  KH tiêu dùng 

Trong thời gian vừa qua thì kênh nay mang lại kết quả như 

sau: 
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Bảng 2.4. Kết quả tiêu thụ sản phâm xi măng qua kênh gián tiếp 

ĐVT: Tấn 
Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 

Sản phẩm 
Sản lượng Sản lượng Tuyệt đối Tương đối 

 - Xi măng PCB 30 122.048 81.808 -40.240 -32,97 
 - Xi măng PCB 40 285.534 323.600 38.066 13,33 
 - Xi măng PC 40 0 0 0   

Tổng 407.582 405.408 -2.174 -0,53 

(Nguồn: Phòng tiêu thụ) 

Thông qua bảng số liệu nêu trên một lần nữa khẳng định rằng 

sản phẩm xi măng PC 40 không phân phối qua kênh gián tiếp và hai 

mặt hàng xi măng PCB 30 và PCB 40 tiêu thụ qua kênh này chiếm tỷ 

trọng rất cao. Vì vậy nhằm để kích thích tiêu thụ thì trong thời gian 

tới công ty cần mở rộng thêm hệ thống kênh phân phối nhằm góp 

phần bao phủ toàn bộ thị trường mục tiêu của công ty.  

2.2.2. Thực trạng quản trị kênh phân phối tại công ty cổ 

phần Xi măng Vicem Hải Vân  

a. Lựa chọn các thành viên kênh phân phối 

Thành viên kênh trực tiếp tại công ty 

Trong những năm qua công ty đã tiềm kiếm, tuyển chọn các 

doanh nghiệp kinh doanh bê tông, các công ty xây dựng và công 

trình xây dựng lớn có đầy đủ tính pháp lý và năng lực tài chính để ký 

hợp đồng mua hàng trực tiếp với công ty. Việc tìm kiếm và tuyển 

chọn do nhân viên thị trường phụ trách thỏa thuận về các hình thức 

hỗ trợ chiết khấu hay về phương thức giao hàng (giao tại kho công ty 

hay tại kho của khách hàng) để tạo điều kiện thuận lợi giao nhận, 

thanh toán khách hàng với công ty.  
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Thành viên kênh trong kênh gián tiếp 

Trong thời gian vừa qua công ty tiến hành tuyển chọn theo các 

tiêu chí sau: 

- Các cửa hàng vật liệu xây dựng phải kinh doanh có hiệu quả 

trong vòng một năm để đảm bảo cho việc luân chuyển vốn cũng như 

hạn chế nguồn hàng ứ đọng. 

- Điều kiện tài chính của nhà phân phối ký cược, bảo lãnh hay 

cầm cố tài sản là 500.000.000 đồng trở lên và có đầy đủ cơ sở vật 

chất kỹ thuật như phương tiện vận chuyển sản phẩm hay kho dự trữ 

sản phẩm xi măng 100m2 trở lên. 

- Nhà phân phối hay cửa hàng vật liệu xây dựng phải có mặt 

bằng đủ kinh doanh 60m2 trở nên và nằm trong vùng đông dân cư. 

- Để đảm bảo cho khả năng thanh toán và trả nợ thì đòi hỏi các 

cửa hàng cần phải có một số vốn nhất định để ký cược với công ty. 

 Hiện nay, công tác lựa chọn nhà phân phối tuy đảm bảo về số 

lượng nhưng vẫn có sự bất cập trong việc lựa chọn hay thiết lập mối 

quan hệ hợp tác giữa các nhà phân phối. Nhìn chung công ty có số 

lượng các nhà trung gian chính khá nhiều. 

Bên cạnh đó còn tồn tại những nguyên nhân trong việc tuyển 

chọn các thành viên trong kênh: 

- Quá trình tuyển chọn các thành viên trong kênh vẫn còn 

nhiều hạn chế, chưa được đầu tư đúng ngay từ đầu như đầu tư băn 

rôn, áp phích, xe đẩy... 

- Một số trung gian chưa đủ điều kiện vẫn được công ty ký làm 

nhà phân phối. 

- Công ty nắm bắt thông tin chưa kịp thời  

- Mức độ bao phủ thị trường không đồng đều giữa các khu vực 

chủ yếu tập trung gần khu vực thành phố 
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b.  Kích thích các thành viên kênh phân phối 

Các chế độ chính sách công ty đã và đang áp dụng trong thời 

gian qua như sau: 

Chính sách chiết khấu sản lượng  

Chính sách chiết khấu thanh toán  

Chính sách hỗ trợ bán hàng. 

c. Các mâu thuẫn và cách giải quyết các mâu thuẩn trong 

kênh phân phối Các mâu thuẫn trong kênh phân phối 

- Mâu thuẫn chiều ngang 

- Mâu thuẫn chiều dọc 

Cách giải quyết mâu thuẫn trong kênh phân phối 

Cho người quản lý vùng tới tìm hiểu và giải quyết các mâu thuẫn. 

Báo cáo lên chi nhánh và đợi chỉ thị của cấp trên. 

d. Chính sách đánh giá và thưởng phạt các thành viên trong 

kênh phân phối 

Chính sách đánh giá các thành viên trong kênh phân phối 

Công ty tiến hành đánh giá và thưởng phạt các thành viên vào 

cuối thời điểm (quí, năm) hoặc sau khi kế hoạch giao đã được thực hiện. 

Để tiến hành hoạt động đánh giá các nhà phân phối, công ty 

phải căn cứ vào số liệu, nguồn thông tin cụ thể, từ thực tế các nhà 

phân phối. 

Chính sách thưởng phạt đối với các thành viên trong kênh: 

Định kỳ cuối năm công ty tổ chức buổi tổng kết để đánh giá 

hoạt động kinh doanh của các nhà phân phối tổng hợp trong cả năm.  

Mức thưởng cuối năm của công ty như sau: 

- Nhà phân phối hoàn thành kế hoạch năm: 20.000.000 đồng 

- Nhà phân phối có doanh thu ổn định:  20.000.000 đồng 

Bên cạnh đó công ty cũng đưa ra biện pháp phạt nếu như các 

thành viên không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra:  
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+ Vi phạm hợp đồng đặt hàng: nhà phân phối không thực hiện 

theo đúng thỏa thuận trong qui định đặt hàng. 

+ Chậm trễ trong thanh toán tiền hàng. 

2.2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị kênh phân phối 

tại công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân  

a. Thành công 

Sản lượng xi măng tiêu thụ của nhà phân phối của công ty 

không ngừng gia tăng qua các năm. 

- Quản lý tốt các quá trình bán buôn và chính sách giá cả của 

nhà phân phối bán cho khách hàng. 

- Mạng lưới phân phối xi măng tương đối rộng khắp trong khu 

vực Đà Nẵng và khu vực lân cận nên đáp ứng cơ bản nhu cầu về xi 

măng trên thị trường này. 

- Kết quả công tác quản tri kênh phân phối cho các nhà phân 

phối và khách hàng tiêu thụ sản phẩm của công ty đã làm cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh được ổn định và phát triển, ảnh hưởng tốt 

đến đời sống xã hội, tạo được công ăn việc làm trong khu vực. 

b. Hạn chế 

� Đối với chính sách tuyển chọn các trung gian : 

 -  Việc tuyển chọn các thành viên kênh chưa được tiến hành 

một cách bài bản và kỹ lưỡng. 

-  Số lượng các trung gian tương đối nhiều dẫn đến việc kiểm soát 

và quản lý mạng lưới trung gian phân phối gặp nhiều khó khăn. 

 - Mức độ bao phủ thị trường không đồng đều giữa các khu 

vực chủ yếu tập trung gần khu vực thành phố.  

- Tiềm lực một số trung gian còn yếu chưa đáp ứng được yêu 

cầu về tài chính, doanh số, vận tải, mối quan hệ. 

���� Đối với các chính sách khuyến khích trung gian : 

- Triễn khai và áp dụng các chính sách đôi khi còn chậm trễ, 
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chưa linh hoạt làm mất cơ hội chiếm lĩnh thị phần . 

- Hình thức thanh toán các chế độ, chính sách cho các trung gian 

bằng cách qui đổi thành xi măng không gây hấp dẫn với các NPP 

- Hoạt động phân phối công ty chưa gây được ấn tượng, hiệu 

quả chưa cao trong quá trình khuyến khích, chiết khấu và hậu mãi 

cho các nhà phân phối 

���� Đối với chính sách đánh giá và thưởng phạt: 

- Công ty không thường xuyên tổ chức đánh giá các thành 

viên. 

- Việc đánh giá và thưởng phạt các thành viên kênh phân phối 

chỉ diễn ra vào thời điểm cuối năm nên chưa tác động tích cực các 

trung gian. 

- Chính sách thưởng phạt của công ty đối với các thành viên 

chưa đủ sức cuốn hút dẫn đến doanh số bán không ổn định. 

 

CHƯƠNG 3 

HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI  
TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH 

PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 
3.1.1. Tình hình chung của công ty trong thời gian đến. 
a. Dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng trên cả nước của Hiệp 

hội xi măng Việt Nam giai đoạn 2013 – 2014 

b. Nhận định tình hình chung trong thời gian đến. 

3.1.2. Chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp 

a. Chiến lược kinh doanh của công ty từ năm 2013 – 2015 

b. Mục tiêu kinh doanh của công ty năm 2013 

c. Mục tiêu của việc hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối 
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3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN 
PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 

3.2.1. Hoàn thiện quy trình tổ chức kênh phân phối tại công ty 
a. Nhận dạng nhu cầu tổ chức kênh phân phối 

Với số lượng các trung gian phân phối hiện nay thì có đến 80% 
các nhà phân phối, cửa hàng trực thuộc tập trung tại các thành phố 
lớn và một số tỉnh lân cận. Từ đó ta thấy nhu cầu mở thêm các nhà 
phân phối, của hàng giới thiệu sản phẩm và liên kết với các nhà bán 
buôn, bán lẻ tại các vùng này là cần thiết. 

b. Xác định và phối hợp các mục tiêu phân phối 
- Duy trì và phát triển những kênh bán hàng hiện có của Công ty  
- Đa dạng hoá các thành phần tham gia kênh phân phối.  
- Cần ký hợp đồng tiêu thụ hay ký gửi SP với các hội chợ Vietbuild  
- Về tổ chức lực lượng bán hàng, thương vụ :  
+ Các nhà bán buôn, tiến hành phân công theo khu vực thị trường.  
+ Với lực lượng bán lẻ tại các showroom của Công ty, cần chú 

ý tuyển chọn nhân viên đáp ứng các tiêu chuẩn về ngoại hình, hiểu 
biết về đặc điểm của hàng hoá để có thể tư vấn cho khách hàng … 

c. Xác định cấu trúc và phương án cho kênh phân phối 

Từ thực tế hệ thống kênh phân phối của Công ty tại các khu 
vực. tiến hành cấu trúc lại kênh phân phối như sau: 

Đối với những tỉnh, thành chỉ có một đến hai nhà phân phối thì 
phải sử dụng thêm kênh 3 cấp, vì như vậy sản phẩm của Công ty mới 
có khả năng bao phủ thị trường.  

Hình 3.1. Kênh phân phối cho khu vực 1 
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Tại những tỉnh, thành còn lại (khu vực 2) ngoài 3 kênh như 

hình 3.1 cần phải tổ chức thêm kênh 3 cấp như hình 3.2. 

Hình 3.2. Kênh phân phối cho khu vực 2 
3.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn thành viên KPP 
a. Hoàn thiện các tiêu chuẩn tuyển chọn mà công ty đang áp dụng 

���� Đối với công tác tuyển chọn kênh trực tiếp:  
Ngoài các tiêu chuẩn công ty đưa ra như điều kiện tài chính, khả 

năng thanh toán, cơ sở vật chất, mà còn đòi hỏi công ty phải đặc biệt 
chú ý hơn nữa và ưu tiên cho nhà phân phối có uy tín, quan hệ rộng 
trên thương trường.  

����  Đối với công tác tuyển chọn các thành viên trong kênh: 
- Các tiêu chuẩn tuyển chọn: Đối với công tác tuyển chọn các 

thành viên phải lập bảng đánh giá các tiêu chuẩn lựa chọn  

Bảng 3.2. Bảng các tiêu chuẩn đánh giá lựa chọn nhà phân phối 

mới 

 

Chỉ tiêu 
Điểm đánh giá theo từng 
tiêu chuẩn cho các nhà 

phân phối 

Các tiêu chuẩn 
Hệ số điểm cho 
từng tiêu chuẩn 

Phân phối 
A 

B C .... K 

Uy tín và khả năng hợp tác 2,5      
Mức tiêu thụ tối thiểu 1,5      
Khả năng thanh toán 2      
Cơ sở vật chất 1      
Vị trí 1      
Giấy phép kinh doanh 1      
Tham niên trong nghề 1      

Tổng số điểm 10      
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Hoàn thiện chính sách tuyển dụng và đào tạo lực lượng bán 

hàng của công ty 

Công ty cần phải xác định tiêu chí sau: 
� Trình độ: đạt các yêu cầu cơ bản về học vấn, có kiến thức 

về tin học (để hiện đại hoá việc lưu giữ các thông tin khách hàng, cập 
nhật các thông tin trên mạng, xử lý các đơn hàng ) 

� Năng lực tốt về bán hàng: khả năng làm việc độc lập, sáng 
tạo, linh hoạt.  

� Đào tạo lực lượng bán hàng  
 Đề nghị công ty xây dựng giáo trình đào tạo, huấn luyện cho 

nhân viên bán hàng, qui định rõ các đối tượng phải tham gia chương 
trình đào tạo cơ bản. 

3.2.3. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành 
viên kênh phân phối 

a. Hoàn thiện chính sách chiết khấu thanh toán áp dụng đối 

với xi măng bao và xi măng rời. 

Cần bổ sung thêm một danh mục hỗ trợ thêm nhằm tạo động 
lực thanh toán của các thành viên trong kênh để thu lại nguồn vốn để 
tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với mục tiêu của công 
ty, chi tiết như sau: 

Bảng 3.3. Bảng chiết khấu thanh toán 

Diễn giải 
Điều kiện được hưởng 

chế độ thanh toán 

Mức hỗ 
trợ             

(đồng/tấn) 
1. Đối với NPP không 
bảo lãnh, ký cược nhưng 
mua hàng trả tiền trước. 

Dư nợ đến ngày cuối 
tháng bằng 0. 

20.000 

2. Đối với NPP ký cược  
Dư nợ đến ngày cuối 
tháng bằng với tiền ký 
cược. 

17.000 

3. Đối với NPP bảo lãnh 
hoặc cầm cố tài sản 

Dư nợ đến ngày cuối 
tháng bằng với tiền bảo 
lãnh, cầm cố. 

15.000 
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b. Hoàn thiện hình thức nhận các chế độ chính sách chiết 

khấu 

Hình thức trả các chế độ chính sách chiết khấu của công ty 

hiện nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng. Vì 

vậy cần thiết phải điều chỉnh lại như sau: Tất cả số tiền được chiết 

khấu phải được bù trừ vào công nợ hằng tháng hoặc giảm trừ trên 

hóa đơn hàng bán cho khách hàng. 

Đối với những nhà phân phối nhỏ không nhận được khung hỗ 

trợ sản lượng tiêu thụ 6 tháng và cả năm thì công ty phải có mức hỗ 

trợ riêng cho những nhà phân phối nhỏ bằng cách cộng dồn để hỗ trợ 

số tiền hỗ trợ theo khung hỗ trợ cả năm.  

Công ty cần phải có chính sách hỗ trợ linh hoạt kịp thời nhằm 

động viên khuyến khích các thành viên trong những đợt cao điểm, 

ngoài ra công ty phải cung cấp sản phẩm đúng theo yêu cầu của nhà 

phân phối nhằm tránh trình trạng đối thủ chen chân vào.  

Để thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm công ty đã áp dụng 

một số chính sách giảm giá cho các nhà phân phối không còn nợ với 

công ty, khi mua hàng bằng tiền mặt sẽ được giảm 5 % so với mức 

giá bán cùng thời điểm đó của công ty. 

Ngoài các chính sách nêu trên, công ty cũng nên có thêm 

những chính sách khuyến khích khác, mới lạ hơn như tặng vé đi du 

lịch trong và ngoài nước cho các nhà phân phối bán đạt hoặc vượt 

mức doanh số theo kế hoạch công ty giao.  

c. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ bán hàng 

Chính sách hỗ trợ và phương tiện bán hàng:  

Hỗ trợ trung gian tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện nhân viên 

bán hàng 

Giới thiệu nhân viên bán hàng có năng lực cho các trung gian. 

Hằng năm công ty mở lớp huấn luyện nhân viên bán hàng 
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Hằng năm công ty cần tổ chức hội thi người bán hàng giỏi giữa các 

nhà phân phối trên cùng khu vực có những phần thưởng xứng đáng 

để khuyến khích họ.  

Ngoài ra công ty hỗ trợ tư vấn cho các nhà phân phối không 

đáp ứng được điều kiện (yếu) của công ty, khuyến khích họ sáp nhập 

để trở thành một nhà phân phối mạnh hơn. Mục đích nhằm giảm bớt 

số lượng các nhà phân phối để dễ quản lí và tạo điều kiện để họ dễ 

dàng nhận được những chính sách hỗ trợ của công ty. 

3.2.4. Hoàn thiện việc giải quyết mâu thuẫn trong kênh 

phân phối 

Từ những mâu thuẫn trong kênh, tìm hiễu nguyên nhân gây 

nên những mâu thuẫn đó và đưa ra những phương pháp giải quyết 

hợp lý và hiệu quả. 

- Nhân viên bán hàng của Công ty tại các nhà phân phối phải 

báo cáo tình hình thị trường hàng ngày tại khu vực mình quản lý cho 

tổ trưởng (người quản lý trực tiếp tại mỗi tỉnh).  

- Trong hợp đồng ký kết giữa Công ty và nhà phân phối có 

điều khoản bán đúng giá quy định của Công ty và chỉ được bán trong 

địa bàn đã được thỏa thuận trước giữa hai bên. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cửa hàng của NPP 

- Tổ chức các hội nghị khách hàng, các buổi họp thân mật để các 

thành viên trong kênh phân phối bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, 

những khúc mắc,… để các thành viên có thể hiểu rõ nhau hơn.  

- Có một đường dây nóng để kịp thời xử lý các mâu thuẫn xảy ra. 

3.2.5. Hoàn thiện chính sách đánh giá và thưởng phạt các 

thành viên 

a. Phát triển các tiêu chuẩn đánh giá 

Cở sở phát triển các tiêu chuẩn đáng giá các thành viên trong 

kênh phân phối căn cứ vào các yếu tố cơ bản sau: 
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� Dựa vào cách tổ chức hoạt động bán hàng của các 

thành viên 

Dù dạng dữ liệu lượng bán nào được sử dụng, công ty cần 

đánh giá dữ liệu bán theo 3 mức độ so sánh sau: 

• Lượng bán hàng hiện tại của thành viên công ty so với lượng 

bán hàng trong lịch sử. 

• So sánh lượng bán của một thành viên với tổng lượng bán 

của các thành viên công ty. 

• Lượng bán của từng thành viên công ty so với các chỉ tiêu đã 

xác định trước( nếu các chỉ tiêu đã được ấn định) 

� Dựa vào thái độ hợp tác của các thành viên 

Công ty thường đánh giá thái độ hợp tác trong hoạt động phân 

phối của các thành viên thông qua kết quả bán hàng, những vấn đề 

các thành viên đang hợp tác cùng Công ty, như dịch vụ hỗ trợ khách 

hàng, xúc tiến ... 

Các tiêu chuẩn công ty tham khảo để đánh giá các thành 

viên trong kênh 

Các tiêu chuẩn đánh giá gồm: Uy tín và mức độ hợp tác; 

Doanh thu đạt được năm trước; Quá trình thanh toán tiền hàng; Mức 

độ dự trữ bình quân; Xử lý hàng hóa hư hỏng hoặc mất mát.   

b. Các phương pháp đánh giá các thành viên kênh 

Dùng bảng đa tiêu chuẩn để đánh giá các thành viên kênh 

Việc đánh giá trong thời gian tới được tiến hành như sau: 

Bước 1: Đưa ra các tiêu chuẩn liên quan cần thiết cho việc 

đánh giá và các phương pháp để đo lường các tiêu chuẩn đó. 

Bước 2: Xác định tỉ trọng phản ánh tầm quan trọng tương đối 

của mỗi tiêu chuẩn (hệ số cho mỗi tiêu chuẩn). 

Bước 3: Cho điểm các thành viên ứng với từng tiêu chuẩn theo 

thang điểm từ 0-10. 
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Bước 4: Lấy điểm mỗi tiêu chuẩn nhân với tỉ trọng của tiêu 

chuẩn đó (quy đổi điểm). 

Bước 5: Đánh giá từng tiêu chuẩn xét theo tỉ trọng được cộng 

lại để xếp hạng hoạt động toàn bộ cho mỗi thành viên (đánh giá tổng 

điểm). 

Việc đánh giá hiệu quả các nhà phân phối phải tuân thủ các 

yêu cầu sau: 

Bảng 3.4 Bảng đánh giá các thành viên kênh phân phối 

 

Danh sách các thành viên hệ thống phân 
phối 

Thành viên 1 Thành viên 2 ... Tiêu chuẩn 
Trọng 

số 
Điểm 

Điểm 
quy đổi 

Điểm 
Điểm 

quy đổi 
Điểm 

Điểm 
quy đổi 

Uy tín và mức độ hợp tác 4       

DT đạt được năm trước 2       

Quá trình thanh toán tiền 
hang 

2       

Mức độ dự trữ bình quân  1       

Xử lý hàng hóa hư hỏng 
hoặc mất mát   

1       

Tổng số điểm đánh giá 10       

  Dựa trên kết quả đánh giá các thành viên kênh và hiệu quả 

hoạt động của từng kênh, người quản trị kênh sẽ điều chỉnh chiến 

lược và các chính sách quản lý kênh phân phối cụ thể. 

Bên cạnh đó việc đánh giá phải được thực hiện định kỳ và phải 

chặt chẽ để phòng ngừa và quản lý chặt chẽ hơn các nhà phân phối 

trong quá trình tiêu thụ hàng hóa của công ty từ đó có những biện 

pháp, kế hoạch phát triển tiếp tục hay cắt giảm đối với các nhà phân 

phối gây khó khăn cho công ty kịp thời hơn. 
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KẾT LUẬN 

 

Ngày nay hầu hết các nhà sản xuất đều cung cấp sản phẩm 

của mình cho thị trường thông qua hệ thống kênh phân phối. Từ 

kênh phân phối, sản phẩm của các doanh nghiệp sẽ đến tay khách 

hàng nhanh hơn nhằm đáp ứng các nhu cầu khách hàng cũng như 

các mục tiêu kinh doanh của công ty. Đối với mặt hàng xi măng 

của công ty, mạng lưới phân phối có thể nói là có tính quyết định 

đến hiệu quả kinh doanh, trong đó quá trình phân phối qua các nhà 

phân phối chiếm một khối lượng tiêu thụ rất lớn. Do vậy việc kiểm 

soát và quản lý được các nhà phân phối tiêu thụ sẽ giúp cho công ty 

kiểm soát tốt thị trường, chủ động hơn trong tiêu thụ, giảm thiểu 

được những rủi ro về tình trạng ứ đọng vốn, tình trạng vi phạm hợp 

đồng đại lý, tình trạng các đại lý tự động đẩy giá bán lên quá cao, 

không hợp tác tốt với công ty theo như điều khoản hợp đồng ký kết 

của công ty với đại lý.  

Chính vì vậy nỗ lực quản trị kênh phân phối có ý nghĩa hết sức 

to lớn cho sự phát triển của công ty. Trong môi trường cạnh tranh 

ngày càng gay gắt như hiện nay thì việc xây dựng được một hệ thống 

kênh phân phối hiệu quả sẽ là một lợi thế cạnh tranh không nhỏ giúp 

doanh nghiệp có thể tồn tại và ngày càng phát triển. 


