
v 

MỤC LỤC 

LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................. iii 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG ............. 1 

1.1. Định nghĩa về chuỗi cung ứng .................................................. 2 

1.2. Mục tiêu của chuỗi cung ứng .................................................... 5 

1.3. Sự phát triển của chuỗi cung ứng .............................................. 6 

1.4. Các giai đoạn của việc ra quyết định trong chuỗi 

cung ứng ..................................................................................... 8 

1.5. Các quan điểm về quy trình của chuỗi cung ứng ................... 11 

1.6.  Chiến lược cạnh tranh và chiến lược chuỗi cung ứng .......... 22 

1.7. Phương thức tạo chiến lược phù hợp ...................................... 25 

1.8. Quá trình toàn cầu hóa chuỗi cung ứng .................................. 28 

1.9. Các ví dụ về chuỗi cung ứng ................................................... 30 

CHƯƠNG 2:  HOẠT ĐỘNG LOGISTICS  

VÀ GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG ............................ 51 

2.1. Sự tương quan giữa marketing và logistics ............................ 51 

2.2. Giá trị khách hàng .................................................................... 53 

2.3. Dịch vụ khách hàng ................................................................. 56 

2.4. Tác động của việc hết hàng dự trữ .......................................... 59 

2.5. Dịch vụ khách hàng và duy trì khách hàng ............................ 61 

2.6. Chuỗi cung ứng theo thị trường .............................................. 65 

CHƯƠNG 3:  CÁC NHÂN TỐ TRONG CHUỖI 

CUNG ỨNG ........................................................... 73 

3.1. Định nghĩa các nhân tố trong chuỗi cung ứng ....................... 73 

3.2. Khung cấu trúc các nhân tố ..................................................... 77 

3.3. Cơ sở vật chất ........................................................................... 80 

3.4. Hàng dự trữ .............................................................................. 81 



vi 

3.5. Hoạt động vận tải ..................................................................... 83 

3.6. Thông tin .................................................................................. 84 

3.7. Nguồn cung .............................................................................. 86 

3.8. Định giá .................................................................................... 87 

CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ VẬN TẢI HÀNG HÓA ................... 90 

4.1. Vai trò của vận tải và phân loại vận tải .................................. 91 

4.2. Lựa chọn trong vận tải ........................................................... 100 

4.3. Nghiệp vụ vận tải và phân phát hàng hoá ............................ 116 

4.4. Chứng từ trong vận tải ........................................................... 121 

4.5. Lựa chọn thiết kế mạng lưới vận tải ..................................... 124 

4.6. Sự đánh đổi trong việc thiết kế mạng lưới vận tải ............... 130 

4.7. Thiết kế mạng lưới vận tải đáp ứng nhu cầu khách hàng .... 133 

4.8. Vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động 

vận tải ...................................................................................... 136 

CHƯƠNG 5: KHO BÃI VÀ QUẢN TRỊ TỒN KHO ............. 149 

5.1. Tầm quan trọng của kho bãi trong chuỗi cung ứng ............. 149 

5.2. Một số loại kho bãi trong hoạt động chuỗi cung ứng .......... 150 

5.3. Khái niệm hàng tồn kho ........................................................ 155 

5.4. Phân loại hàng tồn kho .......................................................... 155 

5.5. Lý do của việc lưu trữ hàng tồn kho ..................................... 157 

5.6. Lợi ích và chi phí cho lưu trữ hàng tồn kho ......................... 157 

5.7. Mục đích của quản trị hàng tồn kho ..................................... 159 

5.8. Những khái niệm liên quan đến quản trị tồn kho ................. 160 

5.9. Kỹ thuật phân tích A-B-C trong phân loại hàng 

hóa tồn kho ............................................................................. 162 

5.10. Các mô hình tồn kho ............................................................ 165 

5.11.  ự  áo .................................................................................. 173 

5.12. Lựa chọn  ỹ thuạ t  ự  áo thích hợp ................................... 176 



vii 

CHƯƠNG 6: CHUỖI CUNG ỨNG TINH GỌN & 6-SIGMA .. 214 

6.1. Giới thiệu về sản xuất tinh gọn (lean manufacturing) ......... 215 

6.2.  Các quy trình của chuỗi cung ứng tinh gọn ....................... 226 

6.3.  Các nguyên tắc thiết kế chuỗi cung ứng tinh gọn .............. 229 

6.4.  Nhược điểm của sản xuất tinh gọn ..................................... 235 

6.5.  Kinh nghiệm vận hành mô hình sản xuất tinh gọn ............ 236 

6.6.  Giới thiệu về quản lý chất lượng 6-sigma .......................... 240 

6.7.  Mô hình cây trái 6-sigma .................................................... 242 

6.8.  Lịch sử phát triển 6-sigma ................................................... 244 

6.9.  Phương pháp 6-sigma .......................................................... 246 

6.10. Vai trò của 6-sigma .............................................................. 250 

6.11. Hệ thống đào tạo nội bộ 6-sigma ........................................ 250 

6.12. Mô hình tích hợp lean và 6-sigma ...................................... 252 

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI .................................. 266 

7.1. Giới thiệu ................................................................................ 266 

7.2. Thiết kế mạng lưới ................................................................. 268 

7.3. Định vị hàng tồn kho và phối hợp hoạt động logistics ........ 280 

7.4. Phân bổ nguồn lực ................................................................. 283 

CHƯƠNG 8: THU MUA VÀ CHIẾN LƯỢC THU MUA .... 298 

8.1. Giới thiệu về hoạt động thu mua/cung ứng .......................... 298 

8.2. Lợi ích và rủi ro của hoạt động thuê ngoài ........................... 300 

8.3. Mô hình cho quyết định mua ngoài hay tự sản xuất ............ 302 

8.4. Chiến lược thu mua ................................................................ 306 

8.5. Hệ thống thu mua điện tử (E-procurement) ......................... 311 

CHƯƠNG 9: CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG VÀ 

TƯƠNG LAI CỦA CHUỖI CUNG ỨNG ......... 324 

9.1. Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng bền vững ...................... 325 

9.2. Tầm quan trọng của sự phát triển bền vững trong 

quản trị chuỗi cung ứng ......................................................... 327 



viii 

9.3. Các trụ cột chính của phát triển bền vững ............................ 329 

9.4. Các xu hướng đang phát triển mạnh mẽ ............................... 333 

9.5. Sự chuyển dịch cơ cấu của các ngành trọng điểm ............... 334 

9.6. Cuộc cách mạng đa phương tiện ........................................... 336 

9.7. Nhu cầu thích ứng .................................................................. 338 

9.8. Tìm kiếm cấu trúc linh hoạt .................................................. 340 

9.9. Tầm nhìn đến năm 2020 ........................................................ 343 

 

 

 

 


