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Phần 1
Quyết đinh vận hành



Các quyêt định chiến lược và chiến thuật

Quyết định chiến lược  

Các quyết định có bản chất cụ 
thể và ngắn hạn và bị ràng buộc 

bởi các quyết định chiến lược   

• Phạm vi rộng 
• Dài hạn về bản chất 
• Toàn diện 
• Cái gì là tinh năng độc đáo của sản 

phẩm  

• Phạm vi hẹp  
• Ngắn hạn về bản chất 
• Liên quan đến nhôm nhỏ của vấn 

đề 
• Ai sẽ làm việc ca thứ Hai  ngày 

mai 

Các quyết định định định hướng 
cho toàn bộ công ty; chúng có 

phạm vị rộng và tinh chất lâu dài 

Quyết định chiến thuật 



Các quyết định trong quản trị vận hành 

Chúng ta xem xét một số quyết định cụ thể đi 

dần từ rộng đến cụ thể mà các nhà quản trị 

vận hành phải thực hiện bất kể công ty với  

quy mô nào. Cách tốt nhất để làm điều này là 

suy nghĩ về những quyết định mà chúng ta sẽ 

cần phải thực hiện nếu chúng ta thành lập 

công ty của riêng minh. Chẳng hạn như cơ sở  

sản xuất bánh quy hồ đào “Giáng Hương”



Quyết định quản trị vận hành  

Chiến lược vận hành (Operations strategy)

Câu hỏi: Các tính năng độc đáo nào của kinh doanh 

mà sẽ làm cho nó cạnh tranh?

Trả lời: Doanh nghiệp cung cấp bánh quy nướng 

mới theo phong cách nhà làm, ở dạng thức ăn 

nhanh  



Quyết định quản trị vận hành  

Thiết kế sản phẩm (Product design )

Câu hỏi: Các tính năng độc đáo của sản phẩm là gì?

Trả lời: Điểm độc đáo của bánh quy là chúng chứa 

những quả hồ đào cực lớn và giòn, tươi và ẩm.



Quyết định quản trị vận hành  

Lựa chọn quy trình ( Process selection) 

Câu hỏi: Các tính năng độc đáo của quy trình mang lại cho 

sản phẩm những đặc điểm riêng biệt là gì?

Trả lời: Một lò nướng đối lưu đặc biệt được sử dụng để làm 

bánh nhằm giữ cho chúng luôn tươi và ẩm. Bột được để lâu 

hơn bình thường để làm cho bánh thêm nhạt. 



Quyết định quản trị vận hành  

Quản trị chuổi cung ứng (Supply chain management )

Câu hỏi: Chúng ta nên sử dụng những nguồn cung cấp nào để đảm 
bảo nhận được nguyên liệu thường xuyên và kịp thời?

Làm thế nào để chúng ta quản trị các nguồn cung ứng này?

Trả lời: Các thành phần chính, hồ đào và đường mật hoa dừa, sẽ 

chỉ được mua từ hai nhà cung cấp duy nhất một ở TP Hồ chí Minh 

và một khác ở Bến Tre  vì hai nơi này cung cấp những sản phẩm tốt 

nhất..Việc quản trị thông qua lịch trình cung cấp chính xác.



Quyết định quản trị vận hành  

Quản trị chất lượng (Quality management)

Câu hỏi: Làm thế nào để các nhà quản trị đảm bảo chất lượng của sản 

phẩm, đo lường chất lượng và xác định vấn đề chất lượng?

Trả lời: Kiểm tra chất lượng được thực hiện ở mỗi giai đoạn của sản 

xuất bánh quy . Bột nhào được kiểm tra kết cấu; quả hồ đào được 

kiểm tra về kích thước và độ tươi; mật hoa dừa  được kiểm tra độ 

đặc.



Quyết định quản trị vận hành  

Dự báo ( Forecasting )

Câu hỏi: Nhu cầu mong đợi đối với sản phẩm là gì?

Trả lời: Doanh số dự kiến cho mỗi ngày trong tuần đã 
được xác định; ví dụ, dự kiến sẽ có nhiều bánh quy được 
bán hơn vào các ngày trong tuần và hầu hết trong giờ ăn 
trưa. Doanh số bán banh quy dự kiến cho mỗi tháng và 
trong năm cũng  được xác định.



Quyết định quản trị vận hành  

Phân tích vị trí của cơ sở  ( Location analysis  )

Câu hỏi: Nhu cầu mong đợi đối với sản phẩm là gì?

Trả lời Sau khi xem xét địa điểm bán và chi phí địa 
điểm, chúng tôi quyết định rằng cơ sở sẽ được đặt 
trong một trung tâm mua sắm.



Quyết định quản trị vận hành  

Lập kế hoạch năng lực ( Capacity planning )

Câu hỏi: Cơ sở vật chất phải lớn đến mức nào?

Trả lời  Doanh nghiệp cần có khả năng sản xuất 200 bánh 

quy mỗi giờ hoặc tối đa 2000 bánh quy mỗi ngày..



Quyết định quản trị vận hành  

Bố trí cơ sở  ( Facility layout)

Câu hỏi: Cơ sở nên được bố trí như thế nào? Bếp và lò 
nướng nên đặt ở đâu? Có nên có chỗ ngồi cho khách 
hàng không?

Trả lời  Doanh nghiệp đang cạnh tranh trên cơ sở tốc độ 
và chất lượng; do đó, cơ sở cần được bố trí để phát huy 
các tính năng này. Sẽ có một khu vực tiếp khách nho nhỏ 
cho khách hàng và một quầy lớn và tủ trưng bày để mua 
hàng.



Quyết định quản trị vận hành  

Thiết kế công việc và đo lường công việc (Job design and work 

measurement

Câu hỏi: Những công việc nào sẽ cần thiết trong cơ sở ? Ai sẽ làm 

nhiệm vụ gì ? và hiệu suất của họ sẽ được đo lường như thế nào?

Trả lời  Hai người sẽ cần thiết trong nhà bếp trong thời gian bận 

rộn và một người trong thời gian không bận rộn. Một người sẽ 

luôn cần thiết để nhận đơn hàng và giao hàng. Hiệu suất sẽ được 

đo lường thông qua năng suất lao động.



Quyết định quản trị vận hành  

Quản trị hàng tồn kho ( Inventory management)

Câu hỏi: Việc kiểm kê nguyên vật liệu sẽ được theo dõi như thế nào? Khi 

nào đơn đặt hàng được đặt, và bao nhiêu sẽ được giữ trong kho?

Trả lời  Một chính sách khác được phát triển cho các nguyên liệu thông 

thường, chẳng hạn như bột mì và mật hoa dừa. Những thành phần này sẽ 

được đặt hàng hai tuần một lần. Một thỏa thuận mua hàng đặc biệt được 

thực hiện với nhà cung cấp các nguyên liệu đặc biệt.



Quyết định quản trị vận hành  

Lập lịch trinh ( Scheduling)

Câu hỏi: Ai sẽ làm việc theo lịch trình nào?

Trả lời  Hai người sẽ làm việc theo ca. Một nhân viên bếp sẽ 

làm việc cả ca, nhân viên thứ hai làm việc bán thời gian.



Phần2
Về Chúng tôi 



Trang giới thiệu về chúng tôi 

• Trang Giới thiệu về chúng tôi là cơ hội để xây dựng lòng tin, kể câu 

chuyện của bạn và chia sẻ những điều khiến bạn trở thành bạn.

• Người mua sắm cũng quan tâm đến sứ mệnh của công ty. Họ xem có 

chia sẻ các giá trị cốt lõi với doanh nghiệp hay không và để quyết định 

xem họ có muốn mua sắm với doanh nghiệp hay không.

• Nhà đầu tư quan tâm đến tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nhgiệp để 

quyết định xem có nên đầu tư hay không 

• Trang Giới thiệu về chúng tôi là một trang bán hàng định hướng 
mục tiêu. 



Trang giới thiệu về chúng tôi  là nơi lý tưởng để đáp ứng một 
số mục tiêu:

• Truyền đạt câu chuyện về doanh nghiệp của bạn và 
lý do bạn bắt đầu nó.

• Mô tả khách hàng hoặc nguyên nhân mà doanh 
nghiệp của bạn phục vụ.

• Giải thích mô hình kinh doanh của bạn hoặc cách sản 
phẩm của bạn được tạo ra.

• Tạo bộ mặt cho doanh nghiệp của bạn, giới thiệu 
những người sáng lập hoặc những người trong nhóm 
của bạn. 

Trang giới thiệu về chúng tôi 



Nói tóm lại, trang Giới thiệu về chúng tôi là ngôi nhà 

cho câu chuyện thành lập của bạn, nơi để thể hiện 

những thành công trong kinh doanh của bạn và là 

trang bán hàng trả lời câu hỏi cấp bách nhất mà 

khách hàng mới có về doanh nghiệp của bạn, ngoài 

lý do tại sao họ nên mua sản phẩm của bạn:

Trang Giới thiệu về chúng tôi



• Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi cảm xúc: “Hãy nhớ lại những ngày thơ ấu 
vô tư, khi bạn không cảm thấy tội lỗi khi ăn hàng núi ngũ cốc với chất 
dinh dưỡng đáng ngờ?"

• Hảy sử dụng màu sắc tươi sáng, vui nhộn trên trang Giới thiệu về chúng 
để làm cho thương hiệu của bạn trở nên đáng nhớ hơn. 

• Hãy Kể câu chuyện thực tế về cách sản phẩm của bạn trở nên sống động. 

• Hảy chia sẻ những khó khăn, những khoảnh khắc đáng nhớ và những 
phần quan trọng của hành trình giúp thương hiệu của bạn có vị trí như 
ngày hôm nay. 

• Hãy kể chuyện chân thực là cách tiếp thị đơn giản nhưng mạnh mẽ vẫn 
tồn tại lâu đời. 

Trang giới thiệu về chúng tôi 



Bố cục kể một câu chuyện

Giới thiệu vấn đề. Mô tả vấn đề đã gọi bạn (nhân 
vật chính) hành động.

Vượt lên thách thức. Giải thích cách bạn đặt ra để 
tìm ra giải pháp (tức là bắt đầu kinh doanh) và 
những trở ngại bạn phải đối mặt trong suốt chặng 
đường.

Đi đến một giải pháp. Chia sẻ thông tin chi tiết về 
cách doanh nghiệp của bạn đang theo đuổi mục 
đích và các mốc quan trọng mà bạn đã đạt được.

Hình dung những gì tiếp theo. Vẽ một bức tranh về 
tương lai cho công ty của bạn hoặc nêu sứ mệnh và 
mục tiêu của công ty. 



Phần3
Tầm nhìn 



• Một bảng tóm tắc mô tả lý do tồn tại của chúng tôi 
với tư cách là một tổ chức-- một bản tóm tắt sẽ 
giúp thúc đẩy nhân viên hiện tại và thậm chí thu 
hút những nhân viên mới chất lượng cao.

• Một tuyên bố ngắn gọn về những gì tổ chức đang 
cố gắng đạt được để giúp các bên thứ ba như nhà 
đầu tư hoặc giới truyền thông hiểu rõ hơn về chúng 
tôi.

• Một 'giới hạn' giúp chúng ta loại trừ một số cơ hội 
không đóng góp vào tầm nhìn của chúng ta.

• Hành động như một lời nhắc nhở và một niềm hy 
vọng cho một tổ chức trong thời kỳ khó khăn.

Tầm nhìn là gì ?



• Chúng phải ngắn, đơn giản - tối đa là hai câu. 
Bạn cần một phiên bản mạnh mẽ, dể hiểu, dễ 
nhớ.

• Chúng cần phải cụ thể cho doanh nghiệp của 
bạn và mô tả một kết quả duy nhất

• Không sử dụng các từ “mở” để giải thích. 

• Chúng cần có đủ tham vọng để trở nên thú vị 
nhưng không quá tham vọng đến mức dường 
như không thể đạt được

• Chúng cần phải phù hợp với giá trị mà bạn muốn 
mọi người thể hiện khi họ thực hiện công việc 
của mình.

Quy tắc viết tầm nhin 



• Bước 1: Xác định những gì bạn làm như 
một kết quả đầu ra (output)

• Bước 2: Xác định xem tổ chức của bạn sẽ 
mang lại bước ngoặt độc đáo nào cho kết 
quả (outcome)

• Bước 3: Áp dụng một số định lượng cấp 
cao

• Bước 4: Thêm các khía cạnh liên quan, 
con người, 'thế giới thực'

Cách viết tầm nhìn 



Cách viết tầm nhìn

• Phân biệt giữa kết quả đầu ra ( output )và kết quả ( 
(outcome)

• Kết quả ( outcome) là những gì doanh nghiệp 
mong muốn đạt được; Kết quả đầu ra ( output ) 
là các hành động hoạt động hổ trợ kêt quả 
mong muốn.

• Kết quả phụ thuộc vào nhận thức của khách 
hàng khó đo lường; kết quả đầu ra thường đo 
lường ( hiệu ứng dưa hấu- watermelon effect).    



Ví dụ:

- tập trung vào kết quả và “kết quả đầu ra” : ví dụ: “Đặt một 

máy tính được hỗ trợ bởi Microsoft trên mọi bàn làm việc 

trên thế giới”.  

- Tập trung vào  kết quả đầu ra thay vì tập trung đầu vào. Ví 

dụ: “doanh nghiệp chúng tôi sử dụng truyền thống lâu đời 

được truyền qua nhiều thế hệ của gia đình..” thay vì “chúng 

tôi chỉ sử dụng nguyên liệu cao cấp có nguồn gốc địa 

phương”.

Cách viêt tầm nhìn: Kết quả so với kết quả đầu ra 



- một vấn đề phổ biến với các tuyên bố về tầm nhìn là chúng 

quá nhìn xa trông rộng! 

- cảm hứng ban đầu bắt nguồn từ một tuyên bố tầm nhìn 

tuyệt vời có thể nhanh chóng chuyển sang sự thất vọng, hoặc 

thậm chí là sự hoài nghi giữa nhân viên và khách hàng.

- Cần định lượng nhưng đừng quá cụ thể hoặc áp dụng các số 

liệu cụ thể ở giai đoạn này

- Ví dụ: "mọi khách hàng bước qua cửa"  hoặc "mọi 

khách hàng trong khoảng cách đi bộ đến cửa hàng". 

Cách viêt Tầm nhìn: Tham vọng so với  Thất vọng & hoài nghi 



Một mẹo cuối cùng bạn có thể áp dụng để giúp nó trở nên đáng nhớ hơn 

là thêm một khía cạnh đời thực để mọi người có thể gợi lên một hình 

ảnh tinh thần vững chắc để liên kết với tuyên bố tầm nhìn của bạn.

Ví dụ: “Trên mỗi bàn làm việc đều có một máy tính được hỗ trợ 

bởi Microsoft” thay vì “Để mọi người đang làm việc trên thế giới 

sử dụng sản phẩm của Microsoft”.

“mọi khách hàng rời khỏi cửa hàng của chúng tôi đều mỉm cười’ 

thay vì “mọi khách hàng đều hài lòng với sản phẩm của chúng 

tôi”.

Cách viêt Tầm nhìn: thêm các khía cạnh đời thường



“Sản xuất và bán các loại bánh ngọt và bánh nướng có nguồn gốc 

nguyên liệu địa phương thơm ngon và hài lòng đến nỗi mọi khách 

hàng rời cửa hàng của chúng tôi đều mỉm cười”.

“Có tác động tích cực, đáng kể đến sự phát triển của thị trường 

chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia đình, nơi các sản phẩm an toàn và 

có ý thức về môi trường chiếm ưu thế và nơi có sản phẩm Makes 3 

Organics® trong mọi gia đình.

Ví dụ trình bày tầm nhìn



Ví dụ:

“làm cho mọi thương hiệu organic trở nên truyền cảm hứng hơn 

và nông dân thông minh hơn. 

“Tạo giá trị tối đa cho các xã viên đồng thời giúp người tiêu dùng 

có được sản phẩm organic đầy dinh dưởng ” 

Ví dụ trình bày tầm nhìn không tuân theo quy tắc



Ví dụ:

Chúng tôi cam kết đạt được các tiêu chuẩn mới về sự xuất 

sắc bằng cách cung cấp các dịch vụ quản lý vốn con người 

ưu việt và tối đa hóa tiềm năng của tất cả các bên liên quan 

- khách hàng, ứng viên và nhân viên - thông qua việc cung 

cấp các dịch vụ đáng tin cậy, đáp ứng tốt nhất…. 

Ví dụ trình bày tầm nhìn không tuân theo quy tắc



Phần4
Sứ mệnh  



Sứ mệnh là gì ? 

• Trả lời Lý do tại sao doanh nghiệp tồn tại để 

truyền cảm hứng cho mọi người trong doanh 

nghiệp  tìm thấy mục đích.

• Trả lời Sản phẩm hoặc dịch vụ doanh nghiệp 

cung cấp 

• Trả lời Đối tượng doanh nghiệp cung cấp



Cách để viêt trình bày sứ mệnh   

• Bước 1: Xác định lý do  Tai sao bản thân bạn làm 

những điều bạn làm.

• Bước 2 : Xác đinh lý do tại sao công ty của bạn làm 

những điều công ty làm ?

• Bước 3. Xác định các cách thức doanh nghiệp thực 

hiện.

• Bước 4 : Xác địch công ty của bạn làm cái gì cho 

khách hàng của bạn ?

• Bước 5: chỉnh sửa và tinh chỉnh



Lý do tại sao ?  

• Chỉ có hai cách để tác động đến hành vi của con người: bạn có 

thể làm là ép buộc nó hoặc bạn có thể truyền cảm hứng cho nó. 

• Tìm ra “lý do tại sao ” bạn làm điều gì đó giúp bạn dễ dàng hơn 

và những người bạn làm việc cùng tìm thấy sự cảm hứng khi 

làm điều đó. 

• Khi bạn thấy cảm hứng của những gì bạn đang làm hoặc cung 

cấp, thì khách hàng của bạn sẽ dễ dàng chấp nhận sứ mệnh đó 

hơn.

• “Mọi người không mua những gì bạn làm. Họ mua tại sao bạn 

làm điều đó”



Các cách thức doanh nghiệp thực hiện nó  

• Bằng cách trả lời câu hỏi này, bạn cũng có thể tìm ra các 

cách bạn tiếp cận cung cấp giải pháp khác với cách mà đối 

thủ cạnh tranh của bạn tiếp cận vấn đề tương tự.

• Chú ý sự đa dạng khi viết các giải pháp thực hiện nó.

• Mẩu câu “Chúng tôi làm việc với [khách hàng mục tiêu] để 

giúp họ [liệt kê 2-3 đề xuất có giá trị ngắn gọn giải thích rõ 

ràng cách sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn cung cấp 

giải pháp cho những điểm khó khăn phổ biến nhất của 

khách hàng mục tiêu].



Bạn làm được cái gì cho khách hàng của bạn ?

• Một nguyên tắc ngón tay cái tốt ở đây là cố gắng tìm ra một 

vài sản phẩm hoặc dịch vụ cho doanh nghiệp của bạn.

• Mẩu câu: Tại [tên công ty], chúng tôi tạo ra [mô tả dịch 

vụ  và / hoặc sản phẩm của công ty bạn].

• Mẩu câu :Chúng tôi [chèn các từ và / hoặc cụm từ có thể 

hành động rõ ràng như: giúp đỡ, hỗ trợ, làm việc với, 

cung cấp, v.v.] khách hàng của mình bằng cách tạo ra 

[dịch vụ và / hoặc sản phẩm] [chèn / những đề xuất giá 

trị.]



Ví dụ viết sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các sản phẩm chăm sóc 

cá nhân và gia dụng lành mạnh nhất, chất lượng cao 

nhất và dễ tiếp cận nhất cho BẠN. Bằng cách sử dụng 

các nguyên liệu tinh khiết và đơn giản với quy trình sản 

xuất đã được kiểm nghiệm theo thời gian cho tất cả các 

sản phẩm của mình, chúng tôi đáp ứng nhu cầu của 

tương lai cho con người và hành tinh ngày nay



Ví dụ viết sứ mệnh

• Chúng tôi tạo ra phần mềm quản lý công việc để trợ giúp 

các chuyên gia công nghệ bằng cách cung cấp quy trình 

làm việc liền mạch, hơp tác nhóm tương tác dễ dàng và 

minh bạch toàn bộ nhóm cho tất cả mọi người có liên 

quan. 

• HubSpot - “Giúp hàng triệu tổ chức phát triển tốt hơn.”  

(khách hàng mục tiêu )



Phần5
Giá trị cốt lỏi   



Giá trị cốt lỏi

• Giá trị công ty là triết lý cơ bản, trọng tâm hướng 
dẫn doanh nghiệp và nhân viên của doanh nghiệp

• Những đức tin này cũng ảnh hưởng đến các đối tác, 

khách hàng và cổ đông.

• Văn hóa của một công ty phải phù hợp với các giá trị cốt 
lõi . , ç ß �öç �TX̀ ãX�JãT�̉ Ä¶X�M©�©ç §ì�Nç ä êJã©�¶J ̉ §Xî



Quy tắc viết giá trị cốt lỏi

• Ngắn gọn

• Cụ thể 

• Giải quyết mục tiêu chung 

• Làm chúng trở nên đôc đáo



Ví dụ giá trị cốt lỏi

• Tập trung vào khách hàng ; Xuất sắc liên tục; Sự đổi mới; 

Cho Cộng đồng; Phẩm giá và sự tôn trọng

• Trung thực và chính trực, nồng nhiệt và hào phóng, 

không sợ hãi và bền bỉ là cốt lõi trong hệ thống giá trị 

của những người sáng lập của chúng tôi với tư cách là 

một gia đình. 



Giá trị cốt lỏi

Trao quyền cho mọi người hôm nay để xây dựng một tương 

lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo.(Tại sao)

• Làm điều đúng đắn. Luôn luôn ; dẫn đầu bằng tấm gương; 

Mang lại điều tốt nhất cho mọi người;Tạo một chút âm 

nhạc; Làm tất cả theo tinh thần Cox (Bằng cách nào )

• Xác định và đầu tư vào tăng trưởng & đa dạng hóa;Làm hài 

lòng khách hàng của chúng tôi; Tôn trọng các cam kết của 

chúng tôi; Phát triển và kết hợp công nghệ mới; Cải thiện 

an ninh tài chính (cái gì )



Phần6
Thảo luận   
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