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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như 

ngày nay, các Công ty luôn cố gắng tìm ra nhiều giải pháp để trở nên 

có lợi thế hơn trước các đối thủ của mình. Một trong những cách thức 

cạnh tranh rất hiệu quả trong marketing hiện nay đang được các Công 

ty áp dụng đó là nỗ lực xây dựng một mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 

chuyên nghiệp và hoàn chỉnh, nhờ đó mà hàng hóa có thể đưa từ nơi 

sản xuất tới tận tay người tiêu dùng một cách nhanh nhạy, kịp thời,  

đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng về thời gian, địa điễm 

lẫn số lượng và chất lượng dịch vụ mà họ mong muốn. Thành viên 

của kênh phân phối là lực lượng rất đông đảo cá nhân tổ chức nằm 

bên ngoài doanh nghiệp nên quản trị kênh phân phối là điều hoàn 

toàn không đơn giản.  

Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp tự hào là doanh nghiệp đi tiên 

phong trong lĩnh vực sản xuất khóa ở Việt Nam. Năm 1976 Công ty 

đã cho ra đời chiếc khóa mang thương hiệu Việt Tiệp đầu tiên nhờ sự 

giúp đỡ nhiệt tình về dây chuyền công nghệ của nước bạn Tiệp Khắc,  

từ đó đã mở ra chặng đường phát triển bền bỉ và không ngừng đổi 

mới của thương hiệu Khóa Việt Tiệp. Hiện nay mạng lưới phân phối 

của Công ty đã có mặt ở 63 tỉnh thành và hơn 200 đại lý trên toàn 

quốc,  khóa Việt Tiệp đã trở thành người bạn đáng tin cậy,  góp phần 

quan trọng trong việc bảo vệ tài sản cho người dân Việt Nam. 

Chính vì kinh nghiệm lâu đời trong lĩnh vực chuyên môn của 

mình mà Công ty nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động phân phối 

sản phẩm, đặc biệt là cách thức tổ chức phân phối ở các thị trường 

trọng điểm. Thị trường tiêu thụ miền Trung được đánh giá cao về 

tiềm năng phát triển nhưng chưa được quan tâm đúng mức nên việc 
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hoàn thiện kênh phân phối ở khu vực này đang là vấn đề ưu tiên hàng 

đầu của Công ty hiện nay. Xuất phát từ thực tế hoạt động phân phối 

sản phẩm khóa của Chi nhánh miền Trung và mong muốn đóng góp 

vào sự phát triển chung của Công ty Việt Tiệp, tác giả quyết định 

chọn đề tài: “Quản trị kênh phân phối sản phẩm khóa của Công 

ty cổ phần Khóa Việt Tiệp tại khu vực miền Trung” để tiến hành 

nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

-  Luận văn nghiên cứu những cơ sở khoa học về phân phối và 

quản trị kênh phân phối. 

-  Đánh giá thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm tại khu 

vực miền Trung của Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp, nhận diện ra 

các ưu điểm, nhược điểm trong hệ thống phân phối hiện nay. 

-  Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị 

kênh phân phối của Chi nhánh Việt Tiệp khu vực miền Trung. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

-  Đối tượng nghiên cứu:   

Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp cùng kênh phân phối sản 

phẩm của Công ty tại khu vực miền Trung bao gồm các trung gian 

như đại lý cấp một, nhà bán lẻ. 

-  Phạm vi nghiên cứu: 

+ Phạm vi nội dung: luận văn tập trung đi sâu vào nghiên cứu 

công tác tổ chức và vận hành kênh phân phối tại miền Trung của 

Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp  

+ Phạm vi không gian: Thị trường sản phẩm khóa Việt Tiệp 

trên địa bàn các tỉnh miền Trung  

Phạm vi thời gian: Thực trạng hoạt động kênh phân phối sản 

phẩm khóa Việt Tiệp tại miền Trung trong giai đoạn 2011-2013 
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập thông tin dữ liệu thứ 

cấp qua sách báo, tài liệu tham khảo của Công ty thực tập, thu thập 

thêm dữ liệu của Công ty từ các nguồn thống kê uy tín có liên quan. 

- Phương pháp phân tích: Dựa trên tiến trình phân tích quản trị 

kênh phân phối để đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện 

5. Bố cục đề tài 

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương: 

Chương 1: Các vấn đề lý luận về quản trị kênh phân phối trong 

doanh nghiệp 

Chương 2: Thực trạng quản trị kênh phân phối sản phẩm khóa 

của Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp tại khu vực miền Trung 

Chương 3: Hoàn thiện quản trị kênh phân phối sản phẩm khóa 

của Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp tại khu vực miền Trung 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Nội dung lý thuyết về kênh marketing rất phong phú và đa 

dạng, để có được những cơ sở lý luận vững vàng về phân phối và 

quản trị kênh phân phối thì tác giả đã tham khảo rất nhiều sách và 

giáo trình quản trị kinh doanh, trong đó đặc biệt quan tâm đến giáo 

trình “Quản Trị Marketing” của Philip Kotler, dịch giả PGS.TS Vũ 

Trọng Hùng, Nhà xuất bản Lao động Xã hội,  giáo trình “Quản trị 

Marketing định hướng giá trị” chủ biên PGS.TS Lê Thế Giới, TS 

Nguyễn Xuân Lãn, “Quản trị kênh phân phối” của PGS.TS Trương 

Đình Chiến. Các giáo trình này giới thiệu kiến thức khoa học một 

cách tổng quan về kênh marketing, về cách thiết kế, tổ chức và quản 

trị kênh phân phối. Đi vào chi tiết hơn là những khái niệm về thành 

viên kênh marketing, các loại hình bán buôn bán lẻ cùng với các hoạt 

động của họ trong kênh phân phối. Từ nền tảng đó giúp tác giả nắm 
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vững kiến thức về tổ chức và quản trị kênh phân phối để lựa chọn ra 

cách tiếp cận phù hợp nhất cho đề tài nghiên cứu. 

Để có cái nhìn hoàn thiện hơn về công tác thiết kế và quản trị 

kênh phân phối đạt hiệu quả, tác giả đã tham khảo một số luận văn 

nghiên cứu về giải pháp hoàn thiện kênh phân phối đối với các sản 

phẩm khác nhau như: 

- Luận văn thạc sĩ “ Quản trị kênh phân phối sản phẩm bông 

băng gạc y tế của tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO” của tác 

giả Dương Thị Hạnh Nguyên 

- Luận văn thạc sĩ: “ Quản trị hệ thống phân phối của Công ty 

Lioa tại khu vực Miền Trung “ của tác giả Hồ Như Khoa.  

- Luận văn thạc sỹ của Võ Kim Kỷ: "Quản trị kênh phân phối 

đối với sản phẩm rượu Vodka của Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội 

tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên".  

Đề tài “Quản trị kênh phân phối sản phẩm khóa của Công ty cổ 

phần Khóa Việt Tiệp tại khu vực miền Trung” là một đề tài tương đối 

mới tại Công ty Việt Tiệp, hiện chưa được các tác giả khác nghiên 

cứu nhưng được sự tư vấn và giúp đỡ tận tình của cán bộ hướng dẫn 

khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm đã giúp tác giả chọn đề tài 

này để thực hiện nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ kinh tế chuyên 

ngành Quản trị kinh doanh, với mục tiêu nhằm đề xuất các giải pháp 

thiết thực, mang lại hiệu quả cho hoạt động phân phối của Công ty cổ 

phần Khóa Việt Tiệp tại khu vực miền Trung 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 

TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. KÊNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

KÊNH 

1.1.1. Khái niệm và vai trò của kênh phân phối trong 

marketing 

Kênh marketing bao gồm các tổ chức và định chế tương tác 

với nhau, hoạt động như một hệ thống hoặc mạng lưới, phối hợp 

trong các nỗ lực của để tạo ra và phân phối sản phẩm đến người tiêu 

dùng cuối cùng 

1.1.2. Chức năng của kênh phân phối 

Các thành viên của kênh marketing vận hành nhiều chức năng 

quan trọng như sau:  

- Bán hàng, thông tin, truyền thông cổ động, giao tiếp, đáp ứng 

nhu cầu, thương lượng, lưu chuyển vật chât, tài trợ, chia sẻ rủi ro. 

1.1.3. Cấu trúc kênh phân phối 

Có 3 yếu tố cơ bản phản ánh cấu trúc của một kênh phân phối: 

-  Chiều dài của kênh được quyết định bởi số cấp độ trung gian 

có mặt trong kênh. 

-  Chiều rộng của kênh biểu hiện ở số lượng các trung gian 

thương mại ở mỗi cấp độ kênh 

- Các loại trung gian ở mỗi cấp độ kênh. 

1.1.4. Các cách thức tổ chức kênh 

Bao gồm kênh phân phối truyền thống, hệ thống kênh phân 

phối dọc, hệ thống kênh phân phối ngang và hệ thống đa kênh. 

1.2.  QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 

1.2.1. Khái niệm quản trị kênh phân phối 
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Quản trị kênh phân phối là toàn bộ các công việc quản lý điều 

hành hoạt động của hệ thống kênh nhằm đảm bảo sự hợp tác giữa các 

thành viên kênh đã được lựa chọn qua đó thực hiện các mục tiêu 

phân phối của doanh nghiệp 

1.2.2. Những đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối 

- Phạm vi hoạt động của kênh phân phối là bao trùm toàn bộ 

hoạt động của kênh. 

- Quản trị kênh phân phối bao gồm quản trị tất cả các dòng vận 

động trong kênh. 

- Mọi thành viên trong kênh đều có trách nhiệm và khả năng 

quản trị kênh ở những mức độ khác nhau. 

-  Quản trị kênh hàng ngày và quản trị kênh dài hạn có mối 

quan hệ biện chứng với nhau. 

1.2.3. Yêu cầu của quản trị kênh phân phối 

- Quản trị kênh phân phối phải được thực hiện thường xuyên 

và liên tục bởi vì môi trường kinh doanh của luôn có sự thay đổi. 

- Quản trị kênh phân phối là phải lập được kế hoạch chiến 

lược, chiến lược càng rõ ràng và cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp chủ 

động trong công tác quản trị. 

1.3. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN 

PHỐI 

1.3.1. Xác định mục tiêu quản trị kênh phân phối 

- Mục tiêu chính là xây dựng và quản lý hiệu quả kênh phân 

phối phù hợp với mục tiêu, đặc điểm kinh doanh của Công ty nhằm 

đạt được mức độ bao phủ thị trường mục tiêu. 

- Mục tiêu thứ hai là tăng cường giá trị lợi ích cho khách hàng.  

- Mục tiêu thứ ba là qua hoạt động quản trị kênh hiện tại để tìm 

ra được mặt hạn chế của kênh hiện tại và từ đó có hoạt động cải tiến 
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kênh hiện tại hoạt động hiệu quả hơn với chi phí hợp lý. 

1.3.2. Lựa chọn cấu trúc kênh tối ƣu 

a. Thiết kế các dạng kênh phân phối 

•  Nhận dạng nhu cầu thiết kế kênh phân phối 

•  Xác định những mục tiêu của kênh phân phối 

•  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc kênh  

•  Xác định những phương án kênh chính 

b. Lựa chọn cấu trúc kênh tối ưu 

• Đánh giá các giải pháp kênh lựa chọn 

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. 

1.3.3. Xây dựng các chính sách quản trị kênh phân phối 

a. Chính sách tuyển chọn các thành viên của kênh phân 

phối 

• Tìm kiếm các thành viên kênh có khả năng qua các nguồn 

thông tin có giá trị như: tổ chức bán hàng theo khu vực, nguồn 

thương mại, khách hàng, quảng cáo, trưng bày thương mại. 

• Xác định các tiêu chuẩn lựa chọn thành viên kênh 

• Thuyết phục các thành viên tham gia vào kênh 

b. Chính sách kích thích các thành viên của kênh phân phối 

Các trung gian phân phối cần được khích lệ thường xuyên để 

họ làm tốt công việc được giao. Các điều khoản mà họ chấp thuận 

khi tham gia kênh phân phối cũng tạo ra một sự động viên nào đó, 

nhưng cần được bổ sung thêm việc huấn luyện, giám sát và khuyến 

khích. 

c. Chính sách giải quyết mâu thuẫn trong kênh phân phối 
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Cho dù kênh được thiết kế và quản trị tốt như thế nào, vẫn luôn 

xuất hiện mâu thuẫn vì quyền lợi khác nhau của thành viên. 

• Các loại mâu thuẫn kênh:  

Mâu thuẫn kênh dọc, mâu thuẫn kênh ngang , mâu thuẫn đa 

kênh 

• Các nguyên nhân gây mâu thuẫn kênh 

- Do sự khác nhau về mục đích của mỗi thành viên kênh. 

- Do sự khác nhau về nhận thức. 

- Do mức độ phụ thuộc quá lớn về lợi ích của các trung gian 

vào nhà sản xuất. 

• Quản trị mâu thuẫn kênh 

Giải pháp quan trọng nhất để giải quyết mâu thuẫn có hiệu quả 

là chấp nhận những mục tiêu cơ bản. Các thành viên của kênh phân 

phối thỏa thuận được với nhau về mục tiêu cơ bản mà họ cùng theo 

đuổi. 

d. Chính sách đánh giá các thành viên của kênh phân phối 

Người sản xuất phải định kỳ đánh giá hoạt động của những 

người trung gian theo những tiêu chuẩn như mức doanh số đạt được, 

mức dự trữ bình quân, thời gian giao hàng cho khách, xử lý hàng hư 

hỏng hoặc mất mát, mức độ hợp tác trong các chương trình quảng 

cáo và huấn luyện của doanh nghiệp. Những trung gian làm việc kém 

hiệu quả cần được góp ý, đôn đốc và huấn luyện thêm hay chấm dứt 

quan hệ với họ. 

1.3.4. Hoạt động kiểm soát và điều chỉnh kênh phân phối 

Kiểm soát kênh phân phối là quá trình đo lường, đánh giá kết 

quả hoạt động của kênh phân phối, tiến hành các hành động điều 

chỉnh đảm bảo cho kênh phân phối thực hiện những mục tiêu đã định 

phù hợp với môi trường biến động. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM 

KHÓA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT TIỆP TẠI 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

2.1.  KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT TIỆP 

VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI MIỀN TRUNG 

2.1.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp  

a. Quá trình hình thành phát triển 

b. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 

2.1.2. Đặc điểm sản phẩm khóa Việt Tiệp 

Hiện nay Công ty Việt Tiệp sản xuất lên tới trên 100 loại khóa,  

chia làm 9 nhóm sản phẩm bao gồm: khóa treo, khóa cầu ngang, 

khóa tủ, khóa tay nắm tròn, khóa xe đạp, xe máy, khóa cửa, nhóm 

chốt-móc cửa, nhóm bản lề, clemon 

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh Việt Tiệp 

miền Trung 

a. Chức năng của Chi nhánh 

b. Nhiệm vụ của Chi nhánh 

2.1.4. Đặc điểm nguồn nhân lực của Chi nhánh Việt Tiệp 

miền Trung 

2.2 .TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH VIỆT TIỆP 

MIỀN TRUNG TRONG THỜI GIAN QUA 

2.2.1.  Các đối thủ cạnh tranh ở khu vực Miền Trung 

Trên thị trường miền Trung hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp 

đang kinh doanh sản phẩm khóa cạnh tranh trực tiếp với Việt Tiệp, 

trong đó các Công ty Huy Hoàng, Minh Khai ( Việt Nam ), Yale , 

Jep, và các thương hiệu khóa Trung Quốc là đối thủ nổi bật nhất. 



10 

2.2.2. Đặc điểm thị trƣờng và khách hàng ở khu vực miền 

Trung 

Khu vực này tương đối rộng lớn với tổng diện tích là 71051, 7 

km2. Dân số hơn 10 triệu người,  tốc độ tăng dân số trung bình của 

cả khu vực là 0,89% mỗi năm nên có thể nói đây là thị trường tiềm 

năng của Việt Tiệp. 

2.2.3. Kết quả kinh doanh và tiêu thụ của Chi nhánh Việt 

Tiệp miền Trung trong thời gian qua 

a. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Việt Tiệp 

miền Trung 

b. Cơ cấu doanh thu tiêu thụ của Chi nhánh Việt Tiệp miền 

Trung so với các khu vực khác 

c. Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm của Chi nhánh Việt Tiệp miền 

Trung 

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT TIỆP TẠI THỊ TRƢỜNG 

MIỀN TRUNG 

2.3.1. Về nhiệm vụ và mục tiêu quản trị kênh phân phối 

2.3.2. Tổ chức kênh phân phối 

Chi nhánh Miền Trung của Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 

đặt tại thành phố Đà Nẵng, có trách nhiệm quản lý các tỉnh từ Quảng 

Bình vào đến khu vực Tây Nguyên bao gồm các tỉnh Gia Lai, Kon 

Tum. Tùy theo đặc điểm, sức mua từng thị trường mà mỗi địa 

phương có từ 2-6 đại lý ủy quyền của Việt Tiệp. Mô hình tổng quát 

về kênh phân phối của Chi nhánh như sau: 
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Hình 2.3 : Sơ đồ kênh phân phối của Chi nhánh Việt Tiệp miền Trung 

b. Các thành viên trong kênh phân phối 

 Nhân viên thị trường 

Chi nhánh miền Trung quản lý các đại lý cấp 1 thông qua đại 

diện của mình là các nhân viên thị trường. Mỗi tỉnh /thành phố có 1 

nhân viên thị trường phụ trách,  hiện tại số lượng nhân viên là 10 

người tương ứng với 10 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. 

 Đại lý cấp 1  

Đây là bộ phận bán hàng chủ lực của Chi nhánh miền Trung , 

các đại lý cấp 1 không nhất thiết phải kinh doanh duy nhất một loại 

hình sản phẩm khóa mà họ thường kinh doanh tổng hợp các mặt hàng 

như: phụ tùng xe máy, các loại ốc vít, đồ gia dụng và các mặt hàng 

kim khí khác. Một tỉnh thường có từ 2 tới 6 đại lý và đặt ở khu vực 

có kinh tế hạ tầng phát triển, đông dân cư, việc tuyển chọn các đại lý 

này dựa trên tình hình tài chính, năng lực bán hàng, khả năng lưu kho 

hàng hóa. 

 Các nhà bán lẻ:  

Bao gồm các quầy hàng, sạp kinh doanh phân cấp nhỏ hơn đại 

lý, sản phẩm kinh doanh của đơn vị bán lẻ rất đa dạng: họ có thể là 

những quầy tạp hóa, tiệm sửa chữa khóa, siêu thị mini. Nhà bán lẻ có 

Đại lý 

Cấp 1 

Bán 

Lẻ 

Người 

Tiêu 

Dùng 

 

 

Chi nhánh 

Việt Tiệp 

miền Trung 
Công trình 
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vị trí buôn bán thuận lợi, mức phân bố rộng và số lượng vượt trội hơn 

so với đại lý, có thể bán hàng ở các huyện, xã xa xôi. 

c. Các loại hình kênh phân phối của Chi nhánh Việt Tiệp 

miền Trung 

Chi nhánh Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp tại khu vực miền 

Trung tổ chức phân phối theo các dạng kênh như sau: 

• Kênh phân phối trực tiếp 

 

 

 

Ưu điểm:  

- Chi nhánh miền Trung phân phối trực tiếp đến khách hàng 

công trình mà không cần thông qua bất kì gian nào nên chi phí phân 

phối được giảm thiểu. Mặt khác, phân phối trực tiếp có số lần chuyển 

giao sản phẩm ít hơn,  góp phần giảm thiểu rủi ro về hư hỏng, thất 

thoát, nhầm lẫn sản phẩm. 

- Đối tượng mua hàng có cách thức thanh toán sòng phẳng, 

góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa cũng như vốn. 

- Chi nhánh có thể tiếp xúc trực tiếp với khách hàng của mình, 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu thập thông tin về khách hàng.  

Nhược điểm: 

- Loại hình kênh này vẫn chưa được đẩy mạnh nên sản lượng 

phân phối chỉ mới đạt gần 10  so với tổng sản lượng phân phối của 

chi Nhánh.  

- Khả năng bao phủ thị trường không cao.  

- Công tác chủ động tìm kiếm khách hàng còn yếu, hầu hết là 

các đơn hàng tự xuất phát từ phía các công trình. 

• Kênh phân phối gián tiếp  

Chi nhánh 

miền Trung 

Khách hàng 

Công trình 
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Kênh gián tiếp cấp 1 

 

 

 

 

- Ưu điểm  

+ Các đại lý là những đơn vị kinh doanh rất am hiểu thị trường 

+ Chi nhánh tận dụng được các nguồn lực sẵn có của đại lý 

như mặt bằng, cơ sở vật chất, lực lượng bán hàng, kho bãi và phương 

tiện vận tải. Nhờ sử dụng đại lý làm trung gian phân phối sẽ giúp Chi 

nhánh giảm bớt các gánh nặng về tài chính và an toàn về vốn 

+ Tiết kiệm được thời gian và chi phí giao dịch do phần lớn 

công việc được đảm nhận bởi các đại lý. 

- Nhược điểm  

+ Các đại lý đưa ra chính sách cạnh tranh nhau để lôi kéo 

khách hàng về phía mình: giá cả không đồng nhất, tăng giá vào mùa 

mua sắm cao điểm, cố tình làm mất uy tín các trung gian khác để trục 

lợi… những hành động này ảnh hưởng xấu đến thị trường mục tiêu, 

thị phần và làm mất hình ảnh của Công ty. 

+ Một số đại lý cấp một thực hiện không đúng chiết khấu với 

người bán lẻ dẫn đến xung đột giữa các cấp trong kênh. 

+ Các đại lý hay thanh toán chậm trễ, không đúng thời hạn qui 

định,  điều này gây ra thiệt hại cho Chi nhánh, giảm hiệu quả sử dụng 

vốn. 

Kênh gián tiếp cấp 2  

 

 

 

Ưu điểm  

 

Đại lý  

cấp 1 

Người tiêu dùng 

Các công trình 

Chi nhánh 

Miền 

Trung 

Nhà  

bán lẻ 

Người 

tiêu dùng 

Đại lý  

cấp 1 

Chi nhánh 

Miền 

Trung 
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+  Số lượng nhà bán lẻ đông đảo, bao phủ thị trường tốt nhất 

trong các loại hình kênh của Chi nhánh 

+ Hoạt động bán hàng đơn giản, thuận tiện cho người tiêu 

dùng  

Nhược điểm  

+ Sản phẩm chuyển giao nhiều lần, gây phát sinh hao hụt , 

hỏng hóc, chi phí lưu thông cao 

+ Các nhà bán lẻ không có logo, bảng hiệu quảng cáo thương 

hiệu Việt Tiệp  giảm sự nhận diện thương hiệu 

+ Chi nhánh kiểm soát các nhà bán lẻ chưa tốt, hiện tại mới chỉ 

quản lý gián tiếp thông qua các đại lý 

•  So sánh về qui mô sản lượng phân phối giữa các loại hình 

kênh 

Bảng 2.8 Sản  ƣợng ph n phối t nh th o  oại h nh  ênh của Chi 

nhánh miền Trung 

(Đvt: đơn vị chiếc) 

Loại 

kênh 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Sản 

 ƣợng 
% 

Sản 

 ƣợng 
% 

Sản 

 ƣợng 
% 

Gián tiếp 1843096 90,1 1956662 91,5 20772099 91,65 

Trực tiếp 202516 9,9 181766 8,5 1892494 8,35 

Tổng 2045612 100 2138428 100 22664593 100 

2.3.4  Các chính sách quản trị kênh hiện tại của Chi nhánh 

Việt Tiệp miền Trung 

 a.  Chính sách tuyển chọn thành viên kênh phân phối 

• Các điều kiện chung: 
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- Các đại lý phải có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hợp 

pháp do UBND Tỉnh/Thành Phố cấp và giấy phép còn thời hạn hoạt 

động. 

- Đại lý có văn phòng, cửa hàng ở địa điểm thích hợp cho việc 

trưng bày sản phẩm, có kho chứa hàng và phương tiện vận tải. 

- Đại lý có tinh thần hợp tác tốt, tuân thủ chặt chẽ các chính 

sách của Chi nhánh. 

• Tiêu chuẩn yêu cầu đối với đại lý: 

- Bao gồm: năng lực tài chính, kinh nghiệm phân phối,mặt 

bằng kinh doanh, nhân viên bán hàng, tinh thần hợp tác. 

 b. Chính sách kích thích các thành viên phân phối 

Hiện tại Chi nhánh Việt Tiệp miền Trung thực hiện kích thích 

thành viên kênh bằng 3 chính sách: chiết khấu, khen thưởng và xúc 

tiến thương mại 

Bảng 2.11 Giá trị chiết khấu th o đơn hàng 

Nhóm 

 sản phẩm 

Giá trị đơn hàng  

(triệu đồng) 

Giá trị chiết 

khấu (%) 

 

Nhóm 1 

 

<10 

10 đến 20 

Trên 20 đến 50 

>50  

3.5 

4  

5 

6.5 

Nhóm 2 
<20 

>20  

1.5 

3  

Nhóm 3 

<10 

10 đến 30 

Trên 30  

2.5 

4 

6 

c. Chính sách giải quyết mâu thuẫn trong kênh phân phối 

 Hiện tại trong hệ thống xuất hiện 2 loại mâu thuẫn: 
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* Mâu thuẫn ngang:  

- Đại lý giữa khu vực giáp ranh 2 miền bán lấn tuyến lẫn nhau 

do chính sách chiết khấu giữa các Chi nhánh không đồng nhất . 

- Một số đại lý thực hiện bán phá giá gây khó khăn cho các đại 

lý khác. 

* Mâu thuẫn dọc 

- Chi nhánh và đại lý đều bán hàng cho nhóm công trình  

cạnh tranh nhau. 

 Cách giải quyết mâu thuẫn 

- Cử nhân viên tăng tăng cường kiểm tra các khu vực thị 

trường để sớm phát hiện các mâu thuẫn trong hệ thống. 

- Yêu cầu các đại lý thực hiện đúng cam kết, tiến hành xử phạt 

nếu vi phạm 

- Cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong công tác tuyển chọn đại lý 

d. Chính sách đánh giá thành viên kênh phân phối 

Cuối năm 2013 Chi nhánh đã tiến hành đánh giá 32 đại lý 

thông qua các nhân viên phụ trách từng khu vực như sau: 

Bảng 2.13: Kết quả đánh giá đại  ý năm 2013 

Tiêu chí Kém Trung bình Khá Tốt 

Kết quả kinh doanh 0 9 19 4 

Năng lực bao phủ thị trường 0 6 20 6 

Khả năng lưu kho hàng hóa 0 8 15 9 

Thời hạn thanh toán hóa đơn 0 4 20 8 

Năng lực nhân viên bán hàng 0 10 18 4 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH 

PHÂN PHỐI CỦA CHI NHÁNH KHÓA VIỆT TIỆP MIỀN 

TRUNG 

2.4.1. Những ƣu điểm 
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- Mỗi địa phương đều đã có tối thiểu ít nhất 2 đại lý của Việt 

Tiệp, tạo ra sự thông suốt, liền mạch trong quá trình phân phối hàng 

hóa từ khu vực tỉnh Quảng Bình vào đến các tỉnh Gia Lai, Kon Tum 

- Mô hình kênh phân phối đơn giản, trực quan dễ quản lý. 

- Các đại lý phân phối được tuyển chọn vào hệ thống làm việc 

tương đối hiệu quả, nhìn chung đáp ứng được yêu cầu của Chi nhánh 

về doanh số bán hàng và các thông số kinh doanh khác. 

- Chi nhánh đã triển khai đầy đủ các chính sách quản trị kênh 

phân phối cần thiết, bám sát với tình hình kinh doanh thực tế ở từng 

địa phương và có sự linh hoạt điều chỉnh. 

- Chi nhánh tìm hiểu cặn kẽ các xung đột phát sinh trong hệ 

thống phân phối và có chính sách giải quyết các mâu thuẫn trong 

kênh, tạo môi trường kinh doanh công bằng và cạnh tranh lành mạnh 

hơn, đảm bảo uy tín của Công ty trước khách hàng. 

2.4.2. Những hạn chế: 

- Số lượng đại lý vẫn còn thiếu, mạng lưới phân phối của Chi 

nhánh chưa bao quát hết thị trường miền Trung. Chẳng hạn ở các tỉnh 

có địa bàn rộng như Quảng Nam, Quãng Ngãi mỗi địa phương chỉ có 

tầm 2 đến 3 đại lý, nhiều nhà bán lẻ và khách hàng ở đây phiền rằng 

các đại lý ở quá xa về địa lý dẫn đến chi phí vận chuyển cao và có độ 

trễ về thời gian mua hàng, các đại lý chỉ tập trung phân bố ở khu vực 

thành thị phát triển mà chưa vươn tới các khu vực xa trung tâm. 

- Trong vấn đề quản lý kênh, Chi nhánh mới chỉ kiểm soát 

được tình hình tiêu thụ sản phẩm của các đại lý cấp một mà chưa 

quan tâm  đến lực lượng bán lẻ.  

- Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ thành viên trong kênh 

chưa đủ tốt để tạo ra sự ganh đua về doanh số, chưa có chính sách cụ 

thể để hỗ trợ đặc biệt cho các đại lý khi gặp khó khăn 
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- Chính sách giá thả nổi, tự do của Chi nhánh áp dụng cho các 

đại lý vẫn tồn tại nhiều nhược điểm: xuất hiện tình trạng nâng giá bán 

lên cao ở một vài địa phương, đại lý lớn dùng giá bán để cạnh tranh 

chèn ép các đại lý nhỏ, bán hàng lấn tuyến gây ra các mâu thuẫn 

trong hệ thống. 

- Sản lượng bán hàng tập trung chủ yếu ở kênh gián tiếp, kênh 

trực tiếp chỉ chiếm 10% tổng sản lượng. Sự phụ thuộc quá nhiều vào 

một kênh phân phối sẽ gây nhiều rủi ro cho Chi nhánh nếu như xuất 

hiện các biến cố thị trường không tốt xảy ra trong loại hình kênh này. 

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Công tác quản lý kênh của Chi nhánh Việt Tiệp miền Trung 

vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, một số chức năng quản trị kênh 

bị xem nhẹ và chưa được quan tâm đúng mức 

- Dòng thông tin phản hồi 2 chiều giữa Chi nhánh và các thành 

viên phân phối trong kênh chưa được tốt, chưa kiểm soát toàn diện 

các hoạt động của đại lý và Chi nhánh còn thiếu nhiều thông tin về 

các đối tượng bán lẻ 

- Việc phân tích, đánh giá hoạt động của các thành viên kênh 

vẫn còn nhiều điểm mang nặng tính định tính, thiếu sự định lượng 

mang tính khoa học  

- Chính sách truyền thông cổ động cấp Chi nhánh còn hạn chế, 

chủ yếu sử dụng các chính sách có sẵn từ phía Công ty 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM 

KHÓA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT TIỆP TẠI 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ HOÀN THIỆN  

3.1.1. Định hƣớng của Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp và 

mục tiêu kinh doanh của Chi nhánh Việt Tiệp miền Trung 

a. Định hướng của Công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 

b. Các mục tiêu kinh doanh của Chi nhánh Việt Tiệp miền Trung 

- Sản lượng tiêu thụ liên tục tăng trưởng ổn định trong các năm 

tới và kỳ vọng vượt qua giá trị tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-

2013. Mục tiêu tăng trưởng doanh số tiêu thụ của Chi nhánh miền 

Trung trong giai đoạn 3 năm tới cụ thể như sau: 

+ Nhóm 1: Khóa treo; khóa cầu ngang; khóa tủ tăng trưởng 

5 /năm. 

+ Nhóm 2: Khóa tay nắm tròn; khóa xe, đạp xe máy; khóa cửa 

tăng trưởng 8 /năm. 

+ Nhóm 3: Chốt, móc cửa; bản lề; clemon tăng trưởng 

10 /năm. 

3.1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến cấu trúc kênh phân phối 

sản phẩm khóa Việt Tiệp trên thị trƣờng miền Trung 

a. Yếu tố sản phẩm 

b. Yếu tố thị trường tiêu thụ miền Trung 

c. Đối thủ cạnh tranh 

3.1.3. Những mục tiêu và yêu cầu của việc hoàn thiện kênh 

phân phối trên thị trƣờng miền Trung 

a. Mục tiêu cụ thể đối với kênh phân phối của Chi nhánh 

Việt Tiệp miền Trung 
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• Mục tiêu hiệu quả kinh doanh 

• Mục tiêu về độ bao phủ thị trường 

• Mục tiêu cạnh tranh 

• Mục tiêu về chất lượng dịch vụ 

b. Yêu cầu đặt ra đối với kênh phân phối 

• Kiểm soát được hệ thống phân phối 

• Có kế hoạch phát triển dài hạn cho thị trường 

• Đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mục tiêu 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CỦA 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT TIỆP TẠI 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

3.2.1. Xác định nhiệm vụ, mục tiêu quản trị kênh phân phối 

3.2.2. Hoàn thiện các chính sách quản trị kênh phân phối 

a. Chính sách tuyển chọn thành viên kênh phân phối 

• Hoàn thiện quy trình tuyển chọn thành viên kênh 

Thực hiện đúng quy trình  4 bước: Khảo sát khu vực thị trường 

 Thu thập danh sách đại lý tiềm năng  Đánh giá các ứng cử viên 

 Thương lượng, đàm phán, thuyết phục đại lý tham gia kênh. 

• Hoàn thiện các ràng buộc đối với thành viên kênh 

 + Trách nhiệm và quyền lợi của các đại lý 

 + Quyền và trách nhiệm của Chi nhánh 

• Hoàn thiện, bổ sung các tiêu chuẩn lựa chọn thành viên kênh 

 - Thâm niên hoạt động 

 -  Mặt bằng bán hàng 

 - Mức độ hợp tác 

• Hoàn thiện cách tính điểm bằng phương pháp định lượng 

b. Chính sách kích thích các thành viên của kênh phân phối 

•Bổ sung thêm loại hình chiết khấu theo hình thức thanh toán: 
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-  Trả trước 

-  Trả chậm 

-   Ký quỹ 

•Hỗ trợ đào tạo và thúc đẩy lực lượng bán hàng của đại lý. 

• Hỗ trợ về phương tiện vận chuyển. 

c. Chính sách giải quyết mâu thuẫn trong kênh 

 Các giải pháp ngăn ngừa mâu thuẫn 

- Chi nhánh cần chú ý không thiết kế quá nhiều đại lý, điểm 

bán lẻ trong cùng một khu vực địa lý để tránh hiện tượng cạnh tranh 

nội bộ giữa các đơn vị này. 

- Quản lý chặt chẽ các điểm bán hàng của Công ty. 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả các thành viên 

kênh 

 - Đặt ra những quy định, điều khoản chặt chẽ đối với đại lý. 

 -  Tiến hành khen thưởng vào cuối năm đối với các đơn vị 

thực hiện tốt cam kết. 

 Các giải pháp khắc phục mâu thuẫn 

d. Chính sách đánh giá các thành viên kênh 

 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đánh giá cần xem xét:  

- Mức độ kiểm soát của Chi nhánh đối với đại lý 

- Tầm quan trọng của các thành viên kênh 

- Bản chất sản phẩm 

- Số lượng thành viên trong hệ thống 

 Phương pháp đánh giá 

Sử dụng phương pháp định lượng để tiến hành đánh giá . 

Phương pháp này gồm 4 bước cơ bản 

- Bước 1: Xác định chỉ tiêu cần đánh giá 
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- Bước 2: Xác định các hệ số phản ánh tầm ảnh hưởng của các 

chỉ tiêu . 

- Bước 3: cho điểm các thành viên theo thang điểm 1-10 

- Bước 4: Tiến hành đánh giá, xếp loại thành viên 

Bảng 3.5 Bảng đánh giá các thành viên  ênh ph n phối 

Tiêu 

chuẩn 

Hệ 

số 
Đại lý 1 ........... Đại lý n 

  Điểm 
Điểm 

quy đổi 
Điểm 

Điểm 

quy 

đổi 

Điểm 
Điểm 

quy đổi 

1        

2        

....        

n        

Tổng 1       

3.2.3 Rà soát và điều chỉnh hệ thống kênh phân phối  

Kiểm tra định kỳ hoạt động tiêu thụ, số lượng hàng tồn kho, 

tình hình thanh toán công nợ. Chi nhánh miền Trung thực hiện kiểm 

tra các đại lý cấp một thông qua biên bản tài chính công nợ dựa theo 

mẫu của Công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 

Nhân viên thị trường kiểm tra giám sát các đại lý vào các mốc 

thời gian: 

+ Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Huế: kiểm tra từ ngày 25-

30 hằng tháng 

+ Khu vực từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi: kiểm tra từ 

ngày 25 đến 30 hằng tháng 

+ Khu vực Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum: từ ngày 

24-31 hằng tháng 
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3.2.4. Một số kiến nghị  

Đối với Chi nhánh Việt Tiệp miền Trung:  

- Cần tiến hành xem xét, rà soát hệ thống kênh một cách kỹ 

lưỡng hơn để có thể phát hiện ra các thiếu sót, mâu thuẫn đang xảy ra 

trong hệ thống kênh hiện tại từ đó đề ra các biện pháp khắc phục hiệu 

quả. 

- Về công tác quản trị kênh, Chi nhánh cần đặt tầm quan trọng 

của 4 chính sách tuyển chọn, kích thích, đánh giá thành viên kênh và 

quản trị mâu thuẫn là như nhau và tuyệt đối không được xem nhẹ bất 

kì chính sách nào trong quá trình quản trị. 

- Cần quan tâm nhiều hơn đến lực lượng bán lẻ vì các nhà bán 

lẻ này có doanh số bán hàng tốt, họ có thể cung cấp rất nhiều thông 

số có ích về: thị trường, đặc điểm, xu hướng, hành vi mua hàng của 

người tiêu dùng cuối cho Chi nhánh. 

- Đa dạng hơn trong cấu trúc kênh, thiết lập thêm nhà phân 

phối ở các địa phương có sức tiêu thụ tốt. 

- Xây dựng một hệ thống kênh hoàn chỉnh, tăng độ bao phủ và 

đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mục tiêu ở khu vực miền 

Trung  

- Hướng tới một hệ thống kênh hiện đại bằng cách chuẩn hóa 

các qui trình, thủ tục, đội ngũ nhân viên kinh doanh 

 

KẾT LUẬN 

Phân phối hàng hóa là một thành phần quan trọng trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp có 

thể sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao nhưng nếu không xây 

dựng được hệ hống phân phối tốt thì rất khó để có thể đưa được sản 

phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Chính vì vậy, việc xây 



24 

dựng và phát triển hệ thống kênh hiệu quả luôn là ưu tiên hàng đầu 

của mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 

Để tồn tại và phát triển trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh 

tranh khốc liệt hiện nay thì vấn đề đặt ra cho Công ty cổ phần Khóa 

Việt Tiệp nói chung và Chi nhánh miền Trung nói riêng là phải tiến 

hành xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm của Công 

ty, xác định rõ từng vai trò và có những chính sách đầu tư đúng đắn 

nhằm có thể đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện tại 

cũng như về lâu dài của mình. Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp cần 

có một hệ thống phân phối đủ mạnh, bao phủ hết toàn bộ thị trường 

mục tiêu, đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng với một 

mức chi phí hợp lý nhất để hoạt động tiêu thụ sản phẩm diễn ra một 

hiệu quả và từ đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

trước các đối thủ trong lĩnh vực khóa kim khí. 

Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về công tác quản trị kênh 

phân phối của Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp trên thị trường miền 

Trung, tác giả đã hệ thống hóa một cách khái quát các vấn đề về kênh 

phân phối sản phẩm, cách thức tạo dựng, quản lý các hoạt động quản 

trị kênh nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm.  

Tuy nhiên, để thực hiện các chính sách phân phối hiệu quả đòi 

hòi nhiều thời gian nghiên cứu và phân tích chặt chẽ hơn nữa. Vì vậy, 

luận văn này khó tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận 

được những ý kiến đóng góp chân thành của quý thầy cô để luận văn 

trở nên hoàn thiện hơn. 
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