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Luận văn 
 

“Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

doanh nhập khẩu thiết bị khoa học 

của công ty cổ phần công nghệ 

Biển Đông” 
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LỜI MỞ ĐẦU 
 

Trong thời gian qua, Khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả 

tích cực và đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của 

đất nước. Việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học - công nghệ có ý nghĩa 

hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. 

 Hoạt động nhập khẩu thiết bị khoa học và chuyển giao công nghệ hiện đã 

và đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển khoa học công nghệ của 

Việt Nam. Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông là một công ty tư nhân hoạt 

động trong lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học công nghệ và 

chuyển giao công nghệ. Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi phải 

cạnh tranh với các công ty quốc doanh hay công ty liên doanh với nước ngoài 

cũng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu với số vốn lớn và nguồn tài 

trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong những năm qua công ty đã không ngừng vươn 

lên hoạt động có hiệu quả, tạo được chỗ đứng trên thị trường trong nước và là 

bạn hàng tin cậy với các đối tác nước ngoài.  

         Cũng như bất kỳ công ty thương mại quốc tế nào, công ty cổ phần công 

nghệ luôn quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu. Trong 

thời gian thực tập tại công ty em đã cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu cách thức hoạt 

động của công ty và thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài : 

“Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa 

học của công ty cổ phần công nghệ Biển Đông” 
Đề tài được thực hiện nghiên cứu với mục đích tìm hiểu thực trạng và khả 

năng thực hiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại công ty cổ phần 

công nghệ Biển Đông, tìm hiểu quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu thực 

tế diễn ra như thế nào, cách thức sử dụng các nguồn lực sao cho đạt hiệu quả cao 

nhất. Với đề tài phù hợp với chuyên ngành đào tạo, em hy vọng sẽ không bị bỡ 

ngỡ khi tiếp xúc với thực tế sau khi ra trường. 
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Kết cấu của chuyên đề (ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu 

tham khảo) bao gồm các phần sau : 

- Chương I : Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị 

khoa học tại Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông. 

- Chương II : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập 

khẩu thiết bị khoa học tại Công ty Cổ phần công nghệ Biển Đông.  

 

Do thời gian thực tập ngắn và kiến thức hạn chế nên bài báo cáo không thể 

tránh khỏi sai sót, em mong muốn nhận được sự  góp ý của các thầy cô. 

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường đại học Kinh tế quốc 

dân, khoa Thương mại đã giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý 

báu về nền kinh tế thị trường trong thời gian em học tập tại trường. Đặc biệt là 

sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo THS. Nguyễn Quang Huy và các anh chị 

trong công ty cổ phần công nghệ Biển Đông đã giúp đỡ và tạo điều kiện để em 

hoàn thành chuyên đề thực tập này. 
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CHƯƠNG I : 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU 

THIẾT BỊ KHOA HỌC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

BIỂN ĐÔNG 
 

I .Tổng quan về Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông 
 1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần công nghệ Biển 

Đông. 

 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Biển Đông ra đời từ tháng 10 năm 2002, khi 

mới thành lập công ty chỉ có 5 thành viên đó là anh Nguyễn Việt Tiến (hiện là 

giám đốc công ty), anh Nguyễn Việt Thắng (hiện là phó giám đốc phụ trách 

quản lý kinh doanh), anh nguyễn Trọng Nghĩa (kỹ sư Hóa học ), anh Dương 

Ngọc Tấn (kế toán) và anh Bùi  Minh Cường  (kỹ sư chuyên ngành công nghệ) 

vốn là 5 ngời bạn học cùng phổ thông sau khi ra trường mỗi người có thời gian 

cọ xát và trau dồi kinh nghiệm ở nhiều môI trường khác nhau nhưng vẫn đau 

đáu cùng một ước mơ đó là muốn làm cầu nối cho các đơn vị,doanh nghiệp 

trong nước với công nghệ khoa học hiện đại và tiên tiến nhất trên thế giới, cùng 

với kinh nghiệm và sự phân tích về nhu cầu thị trường thiết bị khoa học họ đã 

quyết định thành lập công ty cổ phần công nghệ Biển Đông  

Với : 

 Giấy phép kinh doanh số: 0103001519 ngày cấp 31/10/2002.Cấp tại Hà Nội. 

 Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biển Đông 

 Người đại diện: Ông Nguyễn Việt Tiến            Chức vụ: Giám Đốc 

 Địa chỉ ĐKKD : Phòng 36/B2 _Giảng Võ _Ba Đình _ Hà Nội. 

 Mã Số Thuế: 0101303378 

 Ngân Hàng Thơng Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam LHA – TCB Láng 

hạ. 

 Số tài khoản: 140_22283498_014 
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Các ngành kinh doanh chính: 

 Mua bán, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành thiết bị khoa học công nghệ , thiết bị 

đo lường; 

 Mua bán vật tư tiêu hao hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm); 

 Mua bán vật liệu xây dựng; 

 Kinh doanh bàn ghế và thiết bị nội thất; 

 Tư vấn kinh doanh, sản xuất, đào tạo và chuyển giao Công Nghệ thiết bị 

giáo dục và dạy nghề; 

 Giai đoạn này công ty Biển Đông hoạt động với quy mô nhỏ chủ yếu là mua 

bán lắp đặt, sửa chữa, bảo hành thiết bị khoa học công nghệ, thiết bị đo lường và 

điều khiển,trang thiết bị và dụng cụ y tế . 

 Đến năm 2003, Công ty CN CP Biển Đông cung cấp thêm dịch vụ mua bán 

lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió, cáp nhiệt, hệ thống khí sạch, khí y tế. Lúc 

này số lượng nhân viên chính thức trong công ty tăng lên 10 người thêm 5 thợ 

lắp đặt và bảo trì các hệ thống tuy nhiên những lúc nhiều hợp đồng cùng thi 

công một lúc thì công ty phảI thuê thêm lao động hợp đồng ngắn hạn để đảm 

bảo tiến độ và uy tín của công ty. 

 Năm 2005 công ty bắt đầu nhập khẩu và cung cấp thiết bị đo khí độc,bức xạ 

nhiệt, phóng xạ..của hãng DESAGA (Đức), METROSONICS (Mỹ), thiết bị đo 

nồng độ thẩm thấu oxy và hơI nớc, thiết bị đo nồng độ oxy và CO2 trong bao bì 

của hãng MOCON (Mỹ). Tổng số vốn lúc này là khoảng 2 tỷ đồng, hoạt động 

kinh doanh lúc này bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, Công Ty Biển Đông tuy mới 

hoạt động nhng cũng đã bắt đầu tạo dựng uy tín trong lòng khách hàng. Đây là 

tiền đề vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ về sau này trong sự nghiệp phát 

triển kinh doanh của công ty.  

 Đếm Năm 2007 Công Ty chính thức làm đại lý tại Việt Nam cho các hãng 

RIKEN, SIBATA (Nhật),NETZSCH (Đức), ASCOTT (Anh) Đây là bước nhảy 
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vọt đánh dấu sự phát triển vững vàng và có uy tín trong lòng khách hàng trong 

nước và các đối tác Quốc Tế. Đến cuối năm 2008 Doanh Thu đã lên tới 

9.300.000.000 VNĐ mặc dù lợi nhuận chưa cao nhưng đó là một sự khích lệ rất 

lớn cho ban giám đốc công ty để vững tin tiến vào công cuộc đổi mới và phát 

triển tiếp theo. Lúc này số nhân viên chính thức của công ty là 16 người cùng 

với 10 nhân viên hợp đồng thời vụ. Số lượng nhân viên trong công ty tăng lên, 

trình độ chuyên ngành của cán bộ công nhân viên cũng tăng lên. Số lượng lao 

động có trình độ Đại học và trên đại học chiếm gần 70% nhân viên của công ty. 

Hầu hết số còn lại có trình độ cao đẳng, trung cấp trở lên. Ban lãnh đạo Công Ty 

đã nhìn nhận đúng đắn nhu cầu về thiết bị khoa học công nghệ hiện đại là rất 

lớn, nhà cung cấp và đại lý của các hãng thì chưa có nhiều, thậm chí một số loại 

thiết bị không có nhà cung cấp. Do đó Ban lãnh đạo công ty tiếp tục mở rộng và 

đa dạng hóa thị trường nhập khẩu cũng như đa dạng hóa sản phẩm cung cấp của 

công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường trong nước.Từ 

đó mà công ty dần dần mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi kinh doanh. Lúc này 

Công ty đã là một doanh nghiệp cung cấp thiết bị khoa học nhập khẩu có uy tín 

vì thế thị trường đầu vào của công ty giờ không chỉ dừng lại ở con số 2-3 hãng ở 

2-3 Quốc Gia mà lên tới hàng chục hãng ở nhiều các Quốc gia khác nhau như: 

Nhật , Anh, Mỹ ,Đức,Thụy sỹ,Italia,Hàn Quốc,Hà Lan…. Do rất nhiều công ty 

nước ngoài muốn đưa sản phẩm vào Việt Nam, họ cạnh tranh với nhau về giá, 

về ưu đãi, triết khấu, bảo trì..nên công ty Biển Đông có nhiều thuận lợi hơn về 

nguồn hàng nhập khẩu. 

 Năm 2009 Doanh thu từ việc nhập khẩu và kinh doanh các mặt hàng thiết bị 

khoa học kỹ thuật như thiết bị đo lường, thiết bị phân tích nhiệt,thiết bị đo tia 

hồng ngoại xách tay.Portable infrared CO2 Monitor RI-411A; các máy phân tích 

hồng ngoại dùng cho phân tích nhanh các chỉ tiêu trong công nghiệp dược, thực 

phẩm, nước uống infra analyzer… bị giảm đáng kể, một phần nguyên nhân là do 

ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, do nhiều biến động về tỷ 
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giá ngoại tệ nên giá của các sản phẩm này tăng lên làm doanh thu của công ty 

giảm cụ thể là giảm gần 1 tỷ vnđ còn 8.024.546.250 vnđ. 

 Sang năm 2010 Doanh thu đạt đợc 10.302.532.880 vnđ một sự khởi sắc đáng 

mừng trong hoạt động kinh doanh kéo theo đó là thu nhập của người lao động và 

lợi nhuận của công ty cũng tương đối cao. Từ lúc thành lập công ty đã có những 

bước tiến rất vững chắc, thành công về quy mô hoạt động kinh doanh,về doanh 

thu và lợi nhuận, minh chứng là chỉ sau 1 năm bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng 

hoảng tài chính công ty đã có bước nhảy vọt về doanh thu và cả lợi nhuận tiếp 

tục vững vàng phát triển trong những năm tiếp theo. 

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 

2.1) Chức năng của công ty cổ phần công nghệ Biển Đông. 

Công ty CPCN Biển Đông là một doanh nghiệp thương mại nên chức năng chính 

là trung gian mua bán lưu thông hàng hoá, trao đổi mua bán nhập khẩu giữa bên 

công ty và các đối tác trong và ngoài nước. Chức năng này được thể hiện thông 

qua các chức năng sau đây: 

2.1.1) Chức năng kỹ thuật chuyên môn:  

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh,Công Ty CPCN Biển Đông đã đăng ký và 

được phép thực hiện: 

o Mua bán, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị đo 

lường và điều khiển, trang thiết bị dụng cụ y tế; 

o Mua bán, lắp đặt hệ thống điều hoà, thông gió, cáp nhiệt, hệ thống khí sạch, 

khí y tế; 

o Mua bán vật tư tiêu hao, hoá chất (trừ hoá chất nhà nước cấm) 

o Mua bán vật liệu xây dựng; 

o Kinh doanh bàn ghế và thiết bị nội thất; 

o Tư vấn, kinh doanh, sản xuất, đào tạo và chuyển giao công nghệ thiết bị giáo 

dục và dạy nghề,thiết bị máy dân dụng và công nghiệp; 

o Đại lý mua, Đại lý bán, ký gửi hàng hoá; 

o Kinh doanh và mua bán các loại xe ôtô.  
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Là công ty thương mại nhập khẩu và chuyển giao một số ngành hàng có điều 

kiện nên ngoài việc làm tốt các hoạt động có liên quan đến giao dịch, hợp tác với 

các đối tác, khách hàng và nhà cung ứng trong nước và ngoài nước, tổ chức vận 

động lưu thông hàng hoá từ các nhà cung cấp nước ngoài đưa vào tham gia kinh 

doanh trên phạm vi thị trường trong nước công ty còn cần phảI có đội ngũ nhân 

viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để kiểm tra chất lượng hàng hoá,chuyển 

giao công nghệ cho khách hàng, bảo trì, sửa chữa, kiểm tra hàng tồn kho, chu kỳ 

lưu chuyển hàng tồn kho. 

2.1.2) Chức năng thương mại: 

 Công ty CPCN Biển Đông thực hiện giá trị của hàng hoá bằng cách mua hàng 

hoá từ nhà sản xuất và xuất khẩu sau đó bán cho người tiêu dùng và làm đại lý 

phân phối độc quyền của một số sản phẩm thiết bị khoa học tại thị trường Việt 

Nam. Hàng hoá tham gia quá trình điều kiện đã thể hiện được giá trị, cũng như giá 

trị sử dụng của nó. Công ty thực hiện chức năng thương mại của mình qua hoạt 

động nhập khẩu và tổ chức lưu thông hàng hoá. 

2.1.3) Chức năng tài chính: 

Chức năng tài chính là chức năng rất quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát 

triển của Công ty. Các nghiên cứu về tài chính và các mục tiêu chiến lược tổng 

quát luôn gắn bó mật thiết với nhau vì các kế hoạch và chiến lược của Công ty 

liên quan đến nguồn tài chính. 

Bộ phận tài chính cung cấp cho tất cả các lĩnh vực khác các thông tin rộng rãi 

thông qua hệ thống kế toán, sổ sách kế toán ,sổ sách bán hàng... 

Cũng như các lĩnh vực khác, bộ phận chức năng về tài chính có trách nhiệm chính 

liên quan đến nguồn lực của Công ty. Trước hết việc tìm kiếm nguồn lực bao gồm 

cả việc tìm kiếm nguồn tiền và cả việc kiểm soát chế độ chi tiêu tài chính đều  

thuộc trách nhiệm của bộ phận tài chính. 

Chức năng tài chính bao gồm phân tích, lập kế hoạch và kiểm tra việc thực 

hiện kế hoạch tài chính và tình hình tài chính của Công ty như là: 

* Khả năng huy động vốn ngắn hạn 
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* Khả năng huy động vốn dài hạn 

* Chi phí vốn so với toàn ngành và đối thủ cạnh tranh 

* Các vấn đề thuế 

* Tình hình vay có thế chấp 

* Phí  hội nhập và các rào cản hội nhập 

* Tỷ lệ lãi 

* Vốn lưu động: tính linh hoạt của vốn đầu tư 

* Quy mô tài chính 

* Hệ thống kế toán có hiệu quả  phục vụ cho việc lập kế hoạch tài chính và 

lợi nhuận. 

Chức năng tài chính là chức năng vô cùng quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp 

thương mại nào. Với Công ty CPCN Biển Đông là một doanh nghiệp kinh doanh 

thương mại nên chức năng tài chính là thước đo đánh giá hiệu quả kinh doanh. 

Tình hình tài chính của công ty được phân bổ hợp lý hay không, công tác phân bổ 

vốn và nguồn vốn có hiệu quả hay không tất cả phụ thuộc vào việc chức năng tài 

chính của Công ty có được thực hiện tốt không. Vì thế Công ty Biển Đông luôn 

chú trọng vào việc nâng cao trình độ và hiệu quả của bộ phận tài chính trong Công 

ty, trong đó đặc biệt chú trọng là tình hình phân bổ tiền mặt, các khoản phải thu, 

phải trả một cách có hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh. 

2.2 )  Nhiệm vụ của Công Ty CPCN Biển Đông. 

Công ty CPCN Biển Đông là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh 

doanh thương mại. Công ty nhập khẩu hoá chất, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị 

đo lường và điều khiển, thiết bị phân tích nhiệt, thiết bị nghiên cứu dảng dạy, 

nghiên cứu công nghệ vật liệu. Và là một công ty nhập khẩu tư nhân.Có nghĩa là 

nhập khẩu các loại hàng hoá trên để phục vụ cho sản xuất, ứng dụng và nghiên 

cứu khoa học dựa trên nhu cầu của thị trường trong nước. 

- Nhiệm vụ thứ nhất : là nghiên cứu, phân tích nắm vững nhu cầu của thị 

trường nội địa về ngành hàng mình kinh doanh, xây dựng và tổ chức thực hiện các 
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kế hoạch để thực hiện mục đích  hoạt động kinh doanh của công ty đồng thời phải 

đảm bảo tuân theo quy định của nhà nước. 

- Nhiệm vụ thứ hai : là khai thác, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

vốn của Công ty. Đưa ra các kế hoạch để tạo thêm nguồn vốn đảm bảo cho việc mở 

rộng sản xuất và tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Công ty. Đảm bảo được tự 

trang trải về tài chính và kinh doanh có lợi nhuận, đáp ứng được nhu cầu của thị 

trường. 

- Nhiệm vụ thứ ba: là nghiên cứu nhu cầu về trình độ khoa học công nghệ 

của thị trường trong và ngoài nước để cập nhật và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật mới trên thế giới, nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín của công ty. Từ 

đó nâng cao chất lượng kinh doanh, chất lượng phục vụ đồng thời đổi mới và hiện 

đại hoá phương thức quản lý trong Công ty nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh 

cao. 

- Nhiệm vụ thứ tư: là Công ty phảI tuân thủ các chính sách, chế độ và luật 

pháp của nhà nước có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty. Kinh 

doanh đúng nguồn hàng đăng ký. Cam kết chịu trách nhiệm trước khách hàng, 

trước pháp luật về mặt hàng do doanh nghiệp thực hiện mua bán, về các hợp đồng 

kinh tế, hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu. 

- Nhiệm vụ thứ năm : là Công ty luôn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người 

lao động theo quy định của Bộ luật lao động, đảm bảo cho người lao động tham 

gia quản lý công ty trao cho họ quyền và trách nhiệm cùng xây dựng công ty, thực 

hiện chế độ phân phối thu nhập hợp lý, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 

người lao động như vậy họ sẽ hăng say làm việc, hiệu quả công việc mới ổn định 

và phát triển. 

- Nhiệm vụ thứ sáu : là thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ 

theo quy định của nhà nứơc, nộp thuế đầy đủ và đúng kỳ hạn. 

3. Cơ cấu Bộ máy quản lý của công ty Cổ phần công nghệ Biển Đông. 
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Sơ đồ 1.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty CPCN Biển Đông 
 

 

                              

 

 

          

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                      

                           

Nguồn: tài liệu do công ty cung cấp 

lực lượng lao động của công ty: 

Ban giám Đốc 

 1-Nguyễn Việt Tiến – Giám Đốc công ty 

 2-Nguyễn Việt Thắng – Phó GĐ phụ trách quản lý kinh doanh 

 3-Dương Ngọc Tấn – Phó GĐ phụ trách hành chính 

 4- Nguyễn trọng Nghĩa- Kỹ sư hoá học 

 5- Bùi Minh Cường – kỹ sư chuyên ngành công nghệ _ Trưởng 

phòng kỹ thuật  

Nhân viên chính thức các phòng ban: 

1) Dương Ngọc Tấn  _ Phó Giám đốc phụ trách hành chính 

Giám Đốc 
 

PGD phụ trách 
Hành 
chính 

 

PGD phụ trách 
Kinh doanh 

 

P.Tài chính 
kế toán 

 

Các Kho lưu trữ 
hàng hoá 

Cửa hàng kinh doanh 
giới thiệu sản phẩm 

P.Tổ chức 
hành chính 
tổng hợp 

 

P.Kinh 
doanh nhập 

khẩu 
 

P.Kỹ thuật 
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- Phòng tổ chức hành chính tổng hợp: 

1- Phạm văn Thắng:  quản trị nhân sự 

2- Nguyễn Tường Vân: nv phòng hành chính  

 - Phòng tài chính kế toán:  

  1- Dương Ngọc Tấn : Kế toán Trưởng 

  2- Hoàng Minh Nguyệt : Thủ Quỹ 

 2) Nguyễn Việt Thắng : Phó Giám Đốc  phụ trách kinh doanh 

 - Phòng kinh doanh nhập khẩu  

  1- Võ Quang Trung : Nhân viên kinh doanh 

  2- Ngô Bảo Khánh : Nhân viên nhập khẩu 

  3-Nguyễn Minh Tiến : Nhân viên quản lý việc bán hàng 

  4- Hà Minh Tâm : Nhân viên Kinh doanh 

 

- Phòng Kỹ thuật  

 1- Bùi Minh Cường - kỹ sư chuyên ngành công nghệ _ Trưởng 

phòng kỹ thuật  

 2- Nguyễn trọng Nghĩa- Kỹ sư hoá học 

 3-Nguyễn minh Nguyệt – Thạc sĩ khoa học chuyên ngành hoá học 

 4- Nguyễn Nam Phương – Kỹ sư hoá ,chuyên ngành phân tích 

5- Nguyễn Thanh Tùng – Kỹ sư hoá vật liệu,   chuyên ngành hoá                      

vật liệu 

6- Bùi Minh Kiên – Kỹ sư chuyên ngành công nghệ  

7- Hoàng Tùng – kỹ sư khoa học chuyên ngành hoá học 

8- Đỗ chí Thiện – kỹ sư khoa học chuyên ngành hoá học 

9- Phùng tuấn Nghĩa – Kỹ sư Công nghệ 

10- Mai Hữu Thắng – Kỹ sư vật lý 

11- Cao Thu Hằng- Kỹ sư chuyên ngành hoá học, thiết bị phân tích 

12- Bùi Tuấn Duy- Kỹ sư sinh học 
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Ban giám đốc là 5 người bạn cung học phô thông cùng chí hướng,với sự 

nỗ lực quyết tâm , sự năng động và niềm say mê của tuổi trẻ, ban giám đốc đã 

đưa Biển Đông dần trở nên vững mạnh hơn.Đội ngũ cán bộ   nhân viên chính 

thức trong công ty 100% là trình độ Đại học trở lên ,là những người đã có kinh 

nghiệm nhiều năm về chuyên môn. Ngoài nhân viên chính thức công ty còn có 

một đội nhân viên lắp đặt và giao nhận hàng khoảng 15 người . 

Vì công ty quy mô còn nhỏ nên số lượng nhân viên còn ít , tuy nhiên sắp 

tới công ty có dự định mở chi nhánh ở TP_ Hồ Chí Minh và  Lào nên nhu cầu 

tuyển dụng nhân viên của công ty sắp tới là rất lớn. 

3.1) Ban giám đốc 

* Giám Đốc   : Nguyễn Việt Tiến Là giám đốc rất có năng lực quản lý , trong 

nhiều năm quản lý năm nào công ty cũng có lợi nhuận, và năm sau phát triển hơn 

năm trước. Là chủ sở hữu công ty, là đại diện pháp nhân cao nhất của công ty và 

chịu mọi trách  nhiệm của doanh nghiệp trước pháp luật về điều hành hoạt động 

của doanh nghiệp. Giám đốc có quyền điều hành cao nhất trong doanh nghiệp,lên 

kế hoạch, tổ chức, triển khai, điều hành, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế 

hoạch kinh doanh. 

 

- Đại diện về mặt pháp lý cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng với người lao động, 

thoả ước lao động tập thể với đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp phù 

hợp với quy định của Nhà nước Việt Nam  

- Trong phạm vi quyền hạn, giám đốc ký kết các hợp đồng kinh tế để phục vụ hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp như các hợp  đồng lao động, cung cấp hàng 

hoá, hợp đồng kinh doanh. . .  

- Đại diện cho doanh nghiệp trong giao dịch với các cơ quan Nhà nước với các 

bên thứ 3 và trước toà án về tất cả mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của 

doanh nghiệp. Giám đốc đưa ra quyết định cuối cùng trong điều  hành các hoạt 

động hàng ngày của doanh nghiệp. . . 
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 * Phó Giám Đốc :Nguyễn Việt Thắng phụ trách khối kinh doanh,Phó Giám 

đốc Dương ngọc Tấn phụ trách khối hành chính. Các phó giám đốc được giám 

đốc được bổ nhiệm, giúp giám đốc điều hành doanh nghiệp theo phân công uỷ 

quyền của giám đốc. Chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được giám 

đốc phân công và uỷ quyền,có trách nhiệm quản lý, đôn đốc nhân viên hoàn thành 

tốt phần việc được phân công. 

3.2) Các phòng ban chức năng 

3.2.1) Khối các phòng hành chính 

3.2.1.1)  Phòng tổ chức hành chính tổng hợp 

Phòng tổ chức hành chính tổng hợp do anh Phạm văn Thắng làm trưởng 

phòng. Phòng hành chính phải xây dựng  và quản lý kế hoạch toàn diện của công 

ty. Giúp giám đốc những việc về kế hoạch phát triển kinh doanh, phát triển quy 

mô của Công ty  cũng như giúp giám đốc tuyển chọn đội ngũ nhân sự cho công 

ty.Có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho công 

ty. Ngoài ra còn thực hiện các công tác liên quan đến công đoàn,công tác tư tưởng 

tới nhân viên trong công ty, thực hiện các chế độ đãI ngộ người lao động theo 

đúng pháp luật quy định. 

3.2.1.2 Phòng tài chính kế toán 

Phòng tài chính kế toán do anh Dương Ngọc Tấn làm Trưởng phòng kiêm Kế 

Toán trưởng. Phòng tài chính kế toán có chức năng khai thác lập kế hoạch tạo 

nguồn vốn và phân bổ cho các hoạt động của Công ty. Điều hành giúp giám sát  

các hoạt động tài chính trong công ty. Lập các quỹ cho sản xuất kinh doanh, thực 

hiện công tác hạch toán, thống kê sổ sách kế toán, xác định lỗ lãi cho từng thời kỳ 

kế toán. Tính toán chi phí mua bán hàng hoá và xác định giá bán ra của sản phẩm 

Công ty. Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước như đóng thuế, lệ 

phí và thanh toán các khoản tiền liên quan đến các loại hợp đồng của Công ty. 

Thực hiện nghĩa vụ về việc tính lương cho người lao động trong Công ty. 
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Hoạt động tài chính kế toán còn liên quan đến việc xây dựng bảng tổng kết tài sản 

của Công ty, thực hiện các giao dịch, chuyển đổi ngoại tệ cho các hoạt động kinh 

của doanh nghiệp. . 

Tham mưu cho giám đốc để lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiêp, đảm bảo 

tuân thủ đúng pháp luật của nhà nước. 
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3.2.2) Khối kinh doanh 

3.2.2.1)phòng  kinh doanh nhập khẩu: 

a)  Tổ nhập khẩu:  chuyên nhập khẩu các thiết bị khoa học, hoá chất nhà 

nước cho phép, thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm, chuyển giao công nghệ 

khoa học và vật tư vật liệu tiêu hao... Đây là nhiệm vụ hoạt động kinh doanh 

chính của công ty hiện nay. Bởi vậy nên tổ nhập khuẩu luôn đặt lên vai những 

nhiệm vụ nặng nề nhất như: 

     + Nghiên cứu thị trường trong nước nhằm nắm rõ tình hình nhu cầu nội 

địa, đường lối chính sách luật lệ quốc gia có liên quan đến hoạt động kinh doanh 

hàng hoá của mình, các chính sách thuế áp cho loại hàng hoá công ty đang kinh 

doanh, nhận biết hàng hoá kinh doanh, nắm vững thị trường và lựa chọn danh mục 

hàng hoá sao cho phù hợp . 

     + Lập phương án kinh doanh : Đánh giá tình hình thị trường, lựa chọn mặt 

hàng, thời cơ, điều kiện và phương thức kinh doanh đề ra mục tiêu, đề ra biện 

pháp thực hiện, sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế của việc kinh doanh. 

Công ty hoạt động có hiệu quả hay không, sản phẩm có thể cung cấp đủ cho 

khách hàng thường xuyên hay không là từ kết quả to lớn của Tổ nhập khẩu. Vì thế 

mà giám đốc luôn tăng cường, bổ sung những cán  bộ có kiến thức về lĩnh vực 

xuất nhập khẩu cũng như có thâm niên trong nghề vào đội ngũ nhân viên của 

phòng. Tiềm năng phát triển là rất lớn vì vậy mà đòi hỏi Tổ nhập khẩu phải năng 

động, sáng tạo và linh hoạt trên hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu để nhằm 

thúc đẩy sự phát triển của Công ty cũng như tạo được uy tín lớn trong khách hàng. 

   + Tổ nhập khẩu còn phảI làm tốt các công tác giao nhận hàng từ phía đối 

tác nước ngoài, làm thủ tục hải quan, nhập khẩu và vận chuyển về kho. 

b) Tổ kinh doanh  : là một bộ phận văn phòng kinh doanh hàng hoá do 

nhóm xuất nhập khẩu, nhập khẩu tự doanh về. Tổ kinh doanh với việc giới thiệu 

sản phẩm đồng thời bán và thu gom nguồn hàng của các Công ty trong nước rồi 

bán lại cho khách hàng. Đó là một phương thức đa dạng hoá kinh doanh nó cũng 

đã mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Tổ kinh doanh cũng có trách nhiệm nghiên 
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cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, lựa chọn khách hàng mục tiêu, phân 

đoạn khách hàng, phát triển hệ thồng phân phối đồng thời làm công việc chăm sóc 

khách hàng sau khi bán hàng, thu thập những góp ý, yêu cầu nguyện vọng của 

khách hàng để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. 

Dù là Tổ xuất nhập khẩu hay Tổ kinh doanh thì nó cũng nhằm tất cả cho việc giao 

dịch và đặt hàng với đối tác nước ngoài và nhập khẩu, mua bán vật tư cho các đơn 

vị Công ty có nhu cầu nhằm mang lại hiệu quả lợi nhuận cho Công ty. 

 Tổ kinh doanh còn phụ trách một số cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhằm 

quảng bá thương hiệu công ty và giới thiệu tới khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về 

các thiết bị khoa học mà công ty đang cung cấp, hướng dẫn ,giảI thích và đáp ứng 

mọi nhu cầu của khách hàng về ngành hàng mà công ty đang hoạt động kinh 

doanh.Công việc tại các show room có các cửa hàng trưởng phụ trách điều hành 

các nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng. 

 Ngoài ra, Phòng kinh doanh nhập khẩu còn phụ trách 1 kho đạt tiêu chuẩn 

để có thể lưu giữ và bảo quản các sản phẩm, máy móc , thiết bị mà công ty cung 

cấp. Công việc ở kho do Thủ kho điều hành cùng các nhân viên kho phụ trách. 

3.2.2.2 Phòng Kỹ Thuật 

Phòng kỹ thuật là phòng tập trung nhiều nhân viên nhất ,do anh Bùi Minh 

Cường làm trưởng phòng kỹ thuật .Do công ty cung cấp rất nhiều loại thiết bị 

khoa học thuộc rất nhiều lĩnh vực hoá học, vật lý , công nghệ…vì thế cần phải có 

nhiều nhân viên có trình độ chuyên môn cao để kiểm tra hàng nhập về cũng như 

việc hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng, lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng…  

Phòng kỹ thuật đóng vai trò vô cùng quan trọng , nếu không có nhân viên 

kỹ thuật giỏi sẽ không thể đảm bảo được chất lượng dịch vụ cung cấp của công 

ty.Vì thế công ty cần phảI có những chính sách hậu đãI nhân viên phòng kỹ thuật 

để giữ được nhân tài cho công ty. 

II) Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 
1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty. 



 

 18 

   Là một doanh nghiệp nhập khẩu tự doanh từ lúc thành lập đến nay. Công ty 

CPCN Biển Đông kinh doanh nhập khẩu hoá chất, dụng cụ thiết bị y tế và điều 

khiển, thiết bị phòng thí nghiệm và chuyển giao công nghệ, do đòi hỏi của nhu 

cầu thị trường trong nước và tình trạng mặt hàng này ở nước ta hiện nay đang 

cấp bách và rất cần thiết. Nhưng các doanh nghiệp sản xuất trong nước lại chưa 

thể sản xuất được. Do đó, đa phần là phải nhập từ nước ngoài về nhằm đáp ứng 

nhu cầu của thị trường trong nước.Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, Công ty 

Cổ phần công nghệ Biển Đông được phép thực hiện kinh doanh trên nhiều lĩnh 

vực khác nhau như : Mua bán, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành thiết bị khoa học kỹ 

thuật, thiết bị đo lường và điều khiển, trang thiết bị và dụng cụ y tế, Mua bán lắp 

đặt hệ thống điều hoà, thông gió, cáp nhiệt, hệ thống khí sạch, khí y tế, tư vấn 

kinh doanh sản xuất, đào tạo và chuyển giao công nghệ thiết bị giáo dục, dạy 

nghề và thiết bị máy dân dụng và công nghiệp.Trên thực tế hiện nay công ty chủ 

yếu hoạt động nhập khẩu một số thiết bị khoa học sau đó bán và chuyển giao 

công nghệ cho các khách hàng có nhu cầu trong nước ,ngoài ra còn kinh doanh 

xuất nhập khẩu hàng hoá một số ngành hàng khác như nội thất, ôtô và thiết bị 

ôtô . 

1.1   Thị trường kinh doanh của công ty : 

Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại trong nước đối với hầu hết 

các sản phẩm mà công ty kinh doanh. Khách hàng của công ty chủ yếu là các 

viện nghiên cứu khoa học như viện bảo hộ lao động, các công ty sản xuất dược 

phẩm, hoá mỹ phẩm… Chủ yếu khách hàng của công ty tập trung ở 2 thành phố 

lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là nơi tập trung các viện nghiên cứu khoa học 

lớn ,các công ty , tập đoàn lớn . Ngoài ra thời gian gần đây ở miền trung có thêm 

một số khách hàng mới ở Nha Trang, Đà Nẵng đây là thị trường tiềm năng mới. 

Hiện nay, công ty đang chủ yếu kinh doanh hàng hóa của các hãng nước ngoài 

như RIKEN,SIBATA (Nhật),DESAGA (Đức), MOCON (Mỹ), 

METROSONICS (Mỹ), ASCOTT (ANH).... , đa phần công ty kinh doanh với tư 

cách là một đại lý phân phối độc quyền của các nhà sản xuất , đáp ứng nhu cầu 
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của khách hàng về thiết bị khoa học công nghệ. Trong quá trình kinh doanh, 

doanh nghiệp luôn luôn tìm kiếm các nguồn hàng mới để đa dạng hóa chủng loại 

thiết bị khoa học công nghệ đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng, đảm 

bảo tốt hơn nguồn cung ứng thiết bị khoa học hiện đại nhất phù hợp nhất với 

khách hàng, từ đó hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn. 

1.2 .Kinh doanh nhập khẩu hàng hóa : 

 Hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa được thực hiện đối với 

chủ yếu các mặt hàng chủ chốt của công ty. Công ty nhập khẩu thiết bị khoa học 

ở rất nhiều nước trên thế giới Anh, Mỹ, Nhật, ITALIA, Đức… Chủ yếu Biển 

Đông là nhà phân phối độc quyền các thiết bị khoa học công nghệ của các hãng 

uy tín trên thế giới  tại Việt Nam . Các sản phẩm đó được nhập về và phân phối 

cho thị trường trong nước là chủ yếu , tuy nhiên sắp tới công ty có dự định mở 

rộng thị trường sang Lào. 

2. Đặc điểm hàng hoá kinh doanh của công ty: 

2.1 Hoá chất : 

 là những loại hoá chất phân tích và hoá chất dược dụng (mà nhà nước 

không cấm). 

Hoá chất phân tích thì dùng để kiểm nghiệm phân tích một nhóm chất khác 

nhau hoặc một chất. Nó thường được đựng trong những bao, gói nhỏ từ 500mlg 

đến 5-10kg, hoặc là được đựng vào các lọ thuỷ tinh, lọ nhựa từ 1ml đến 5l. Độ 

tinh khiết cao và nó là hoá chất phân tích nên nó rất đắt bởi nó có ứng dụng rất lớn 

cho các nghành như Dược, Y, Thú y và các nghành nghiên cứu có liên quan khác.      

  Về hoá chất dược dụng, nó có  đặc điểm  là để sản xuất theo tiêu chuẩn của 

dược phẩm theo nước : Mỹ, Anh, Nhật Bản, Đức, ấn độ, Pháp. Nó thường được 

đóng gói từ 25-50kg. 

2.2. Thiết bị khoa học :  

là những thiết bị phân tích, đo lường , đo các chỉ số bao gồm : Thiết bị 

chưng cất dầu thô, các hệ thiết bị phản ứng, các hệ thống tách chiết lỏng - lỏng, 

lỏng - rắn,Thiết bị đo khí độc, bức xạ nhiệt, phóng xạ, thiết bị đo nồng độ thẩm 
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thấu oxy và hơi nước, thiết bị đo tia hồng ngoại sách tay...các sản phẩm doanh 

nghiệp kinh doanh đều thuộc vào loại hàng hoá kinh doanh có điều kiện..điều kiện 

về chất lượng, tiêu chuẩn, trình độ kỹ thuật ,bảo trì bảo dưỡng.Vì thế đội ngũ nhân 

viên của công ty đều có hiểu biết sâu rộng, tay nghề trình độ chuyên môn cao để 

chuyển giao công nghệ cho người mua. Đây là loại hàng hoá tương đối kén người 

mua, vì giá thành rất cao nên người mua phải là những tổ chức lớn, có nguồn lực 

vốn tốt, có mục đích và nhu cầu thực sự và có những kỹ sư khoa học tay nghề cao 

mới có thể sử dụng được và khai thác hết hiệu quả của các thiết bị khoa học công 

nghệ . Và đây cũng là loại hàng hoá kén người bán, người cung cấp sản phẩm phải 

có trình độ chuyên môn nhất định có thể cập nhật liên tục kiến thức về khoa học 

công nghệ để hiểu biết về thiết bị khoa học mà mình cung cấp, có khả năng tư vấn 

cho khách hàng chọn được thiết bị  hợp lý nhất với nhu cầu của khách hàng. Cũng 

như trong việc chuyển giao công nghệ cho khách hàng nhân viên khi hướng dẫn 

cách sử dụng thiết bị phải đảm bảo đúng cách , đúng chuẩn mực của công nghệ. 

3. Hệ thống, mạng lưới kinh doanh : 

 Các sản phẩm của công ty dù được nhập khẩu từ nước nào thì cũng đều 

được tiêu thụ, phân phối tại thị trường nội địa. Hiện nay, quy mô thị trường của 

công ty đang cố gắng bao trùm toàn bộ thị trường Việt Nam, hiện nay 2 thị 

trường chủ yếu nhất vẫn là Hà Nội và TP. HCM . Sản phẩm của công ty hướng 

tới các đối tượng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu có liên quan đến 

khoa học, từ đối tượng cá nhân là các công ty tư nhân, các tổ chức, tập đoàn 

doanh nghiệp lớn đến các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học Y học, 

các công ty hoá dược phẩm. 

  Hệ thống mạng lưới phân phối hàng hóa của doanh: công ty áp dụng 

phương thức phân phối rộng rãi, nghĩa là công ty cố gắng đưa sản phẩm và dịch 

vụ của mình tới càng nhiều đại lý phân phối càng tốt.Công ty Phân phối trực tiếp 

đến tay khách hàng qua hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm và phân phối 

gián tiếp thông qua các đại lý cấp dưới. 
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Thông thường, hàng hóa của doanh nghiệp được phân phối đến các đại lý 

phân phối, từ các đại lý này, hàng hóa được đưa tới các cửa hàng bán lẻ hoặc 

công ty trực tiếp đưa tới các cửa hàng bán và tại đây hàng hóa được đưa đến tay 

người tiêu dùng cuối cùng, là các cá nhân. Công ty thực hiện quản lý công tác 

bán hàng, các hoạt động trợ giúp người bán hàng và các dịch vụ chăm sóc khách 

hàng. trực tiếp tại các đại lý phân phối và hệ thống các cửa hàng bán lẻ. Tuy 

nhiên, những đại lý  này không chỉ bán hàng của doanh nghiệp mà còn bán hàng 

hóa cùng loại của các doanh nghiệp khác. Do đó, hoạt động marketing của 

doanh nghiệp không chỉ là hướng vào người tiêu dùng mà còn được thực hiện 

đối với đại lý cấp dưới để khuyến khích họ tích cực trong việc tiêu thụ hàng của 

doanh nghiệp, như : các chương trình hội nghị khách hàng, các giải thưởng đại 

lý phân phối xuất sắc trong năm, các chương trình khuyến mại đối với người bán 

hàng và đặc biệt là chương trình trợ cấp vốn cho đại lý cấp dưới bằng phương 

thức cho nợ tiền hàng cho tới khi hàng hóa được tiêu thụ trong vòng một năm 

đầu. Với hình thức phân phối rộng rãi - doanh nghiệp cố gắng đưa sản phẩm của 

mình tới càng nhiều người bán lẻ càng tốt - đã  tạo nên một mạng lưới phân phối 

rộng khắp trên phạm vi cả nước và xâm nhập được vào các ngóc ngách của thị 

trường. 

Bên cạnh kênh phân phối gián tiếp, doanh nghiệp còn sử dụng kênh phân 

phối trực tiếp mà mục tiêu là các khách hàng sử dụng quy mô lớn như các công 

trình nghiên cứu khoa học của các viện, các bệnh viện, các doanh nghiệp áp 

dụng công nghệ khoa học váo sản xuất , các công ty thiết bị y tế, trường đại học 

Y. Đối với kênh phân  phối này, doanh nghiệp trực tiếp liên hệ với đối tác thông 

qua các chương trình quảng cáo, tìm kiếm khách hàng trực tiếp hoặc thông qua 

các chương trình đấu thầu để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đầu mối tiêu thụ. 

Doanh thu của hình thức tiêu thụ này được thực hiện theo từng hợp đồng riêng 

lẻ, không ổn định, phụ thuộc vào tính năng động và khả năng của đội ngũ nhân 

viên kinh doanh trong công ty. Tuy nhiên, trong những năm qua, cùng với sự 

lớn mạnh của doanh nghiệp cũng như uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, 
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doanh thu thu được từ hình thức phân phối này ngày càng có xu hướng tăng lên, 

chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống phân phối hàng hóa của doanh 

nghiệp. 

Ngoài các hình thức phân phối kể trên, để nâng cao vị thế sản phẩm của 

mình, doanh nghiệp đã thực hiện các chương trình marketing nhằm xây dựng và 

củng cố thương hiệu sản phẩm như các chương trình quảng cáo, tuyên truyền 

trên các phương tiện truyền thông, các chương trình khuyến mại, hỗ trợ khách 

hàng 

4) Đối tượng khách hàng của công ty 

Là những doanh nghiệp sản xuất có liên quan đến lĩnh vực hoá học, hoá 

chất , lĩnh vực nghiên cứu khoa học ,phân tích  ….ví dụ như công ty dược, công 

ty thiết bị vật tư, công ty sản xuất mỹ phẩm và các viện nghiên cứu khoa học, 

dưới đây là danh sách một số khách hàng quen thuộc của công ty… 

Bảng 1.1 : Một số khách hàng quen thuộc của Công ty 

Về hoá chất Công ty Dược phẩm Hà nội 

Công ty Dược phẩm Hà tây 

Công ty cp Dược Hà nam 

Trường ĐH Dược Hà nội 

Trường ĐH Y Hà nội 

TT kiểm nghiệm thuốc thú y 

TT hoá học môI trường 

Viện kiểm nghiệm 

Viện hoá học 

Viện di truyền học 

Thiết bị y tế-Thiết bị phòng  

thí nghiệm 

Công ty cp thiết bị vật tư Nghệ an 

Công ty Dược phẩm TW1 

Công ty Dược phẩm TW2 

Công ty thiết bị y tế TW3 Đà nẵng 
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Sở y tế Lạng Sơn 

Sở y tế Hải phòng 

Xí nghiệp Dược phẩm TW1 

Xí nghiệp Dược phẩm TW2 

Công ty Dược phẩm TW3 Đà nẵng 

Công nghệ sinh học-Vật liệu  

tiêu hao 

Công ty công nghệ truyền thông Comtec 

Liên hiệp khoa học sản xuất công nghệ hoá học

Trường Cao đẳng khí tượng thuỷ văn 

TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng . 

Nguồn: Tài liệu công ty cung cấp 

III. Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa 

học  của công ty cổ phần công nghệ Biển Đông 
1) Vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học của 

công ty Biển Đông 

Những năm về trước trở về năm 2008 ngoài hoạt động kinh doanh nhập 

khẩu công ty còn cung ứng dịch vụ mua bán ,sửa chữa trong nước, buôn bán nội 

thất, ôtô…. nhưng những năm gần đây hoạt động kinh doanh nhập khẩu được 

chú trọng đặt lên hàng đầu vì thế công ty chú trọng chỉ hoạt động kinh doanh 

nhập khẩu thiết bị công nghệ đặc biệt là năm 2010 và 2011. Hơn nữa thu nhập từ 

hoạt động này cũng có lợi nhuận cao hơn các hoạt động khác và với mặt hàng 

thiết bị khoa học công ty có ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh trên thi trường 

vì thế hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học là vô cùng quan trọng 

với công ty. 

2. kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học 

2.1. Tổ chức kinh doanh nhập khẩu hàng hóa ở công ty : 
2.1.1. Loại hình kinh doanh nhập khẩu : 

Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông đang áp dụng loại hình kinh doanh 

nhập khẩu theo phương thức kinh doanh nhập khẩu đa dạng hóa các loại thiết bị  
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với 2 ngành chính là thiết bị khoa học nghiên cứu và thiết bị khoa học phân tích 

hoá chất….Hiện nay, công ty có một số lợi thế sau : 

  công ty có đầu tư nghiên cứu và có điều kiện nắm vững được thông tin về 

người tiêu dùng, các nhà cung cấp sản phẩm trên thị trường, tình hình hàng hóa 

và dịch vụ, đối thủ cạnh tranh và do đó, công ty có khả năng cạnh tranh trên thị 

trường. 

 Công ty có khả năng đào tạo được những cán bộ kinh doanh, nhân viên 

nhập khẩu giỏi, có chuyên môn cao, trình độ hiểu biết về thiết bị khoa học 

chuyên sâu hơn, có thể trở thành các chuyên gia nghành hàng. 

 Do có rất nhiều loại hàng hóa, nên có thể giảm một số rủi ro trong kinh 

doanh, giảm tình trạng ứ  đọng vốn, có khả năng quay vòng nhanh.    

2.1.2 . Mặt hàng kinh doanh nhập khẩu  

Mặt hàng kinh doanh nhập khẩu của công ty chỉ trong lĩnh vực thiết bị 

khoa học cung cấp để sản xuất, nghiên cứu , lọc tách các khí  …tuy vậy nhưng 

số lượng mặt hàng thì lại rất đa dạng và dồi dào…. Tuy nhiên ,Thị trường của 

loại hàng hóa này nằm phân tán nhỏ lẻ, nên đòi hỏi công ty phải thiết lập được 

một mạng lưới phân phối rộng khắp, có khả năng bao phủ toàn bộ các khu vực 

thị trường. 

 

Bảng 1.2 :Một số sản phẩm chủ yếu công ty Biển Đông cung cấp. 

Thiết bị khoa học kỹ thuật Hãng cung cấp 

 Thiết bị trưng cất dầu thô theo 

tiêu chuẩn ASTM D 2892, 

ASTM D 5236 và ASTM D 

1160 

 Các hệ thiết bị phản ứng  

 Các hệ tách chiết lỏng – lỏng, 

lỏng – rắn  

i-Fischer (Đức) 

 

 

 

i-Fischer (Đức) 

i-Fischer (Đức) 
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 Thiết bị đo khí độc, bức xạ 

nhiệt, phóng xạ..  

 Thiết bị đo nồng độ thẩm thấu 

ôxy và hơI nước . 

  Thiết bị đo nồng độ oxy và 

CO2 trong bao bì. 

 Thiết bị phân tích nhiệt 

 Buồng phun muối kiểm tra ăn 

mòn 

 Thiết bị kiểm tra bề mặt sơn 

 

 Thiết bị đo tia hồng ngoại xách 

tay. Portable Infrared CO2 

Monitỏ RI-411A.  

 Hồng Ngoại khả biến FTIR-

Flurier transportation infrared. 

 Các máy phân tích hồng ngoại 

dùng cho phân tích nhanh các 

chỉ tiêu như độ ẩm , protein, 

chất béo, tro, đường , rượu … 

trong công nghệ dược, thực 

phẩm, nước uống infra 

analyzer.. 

 Hệ Thống phân tích dòng chảy 

continuos flow analyzer 

 Máy đo chỉ số octan Octan 

number measurement 

 Các hệ thống bơm định lượng  

METROSONICS (Mỹ),RIKEN (Nhật) 

DESAGA ( Đức) 

 

MOCON (Mỹ) 

 

MOCON (Mỹ) 

NETZSCH (Đức) 

 

ASCOTT (Anh) 

 

ELCOMETER  

 

 

VARIAN (Mỹ), 

 BRAN -LUEBBE (Đức) 

 

VARIAN (Mỹ), 

 BRAN -LUEBBE (Đức) 

 

VARIAN (Mỹ), 

 BRAN -LUEBBE (Đức) 

 

 

 

 

VARIAN (Mỹ), 

 BRAN -LUEBBE (Đức) 
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 Hệ thống phân tích khí thải   

On-line analyzers for emission 

gas. 

 … 

 

 

VARIAN (Mỹ), 

 BRAN -LUEBBE (Đức) 

 

 

 

Nguồn : Tài liệu công ty cung cấp 

2.1.3.Quy trình kinh doanh nhập khẩu  

Quá trình kinh doanh nhập khẩu của Công ty Biển Đông được thực hiện 

đồng thời trên cả hai thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Trong khi tiến 

hành các nghiệp vụ thực hiện hợp đồng nhập khẩu, công ty đồng thời thực hiện 

các hoạt động tìm kiếm đầu mối tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới 

người tiêu dùng tại thị trường nội địa. 

Sơ đồ 1.2 : Quy trình kinh doanh nhập khẩu của công ty : 
 Nghiªn cøu thÞ 

trêng trong  
níc vµ quèc tÕ 

Nghiªn cøu kÕt 
qu¶ tiªu thô  

hµng nhËp khÈu  
vµ b¸o c¸o tån  
kho kú tríc 

LËp kÕ 
ho¹ch nhËp 

khÈu  

Giao dÞch,®µm  
ph¸n, ký kÕt 

hîp ®ång  
nhËp khÈu  

Tæ chøc 
thùchiÖn hîp 

®ång nhËp khÈu  
(më L/C mua 

b¶o hiÓm, nhËn  
hµng, kiÓm tra 
hµng hãa) 

Tæ chøc ®a 
hµng ®Õn n¬i 

tiªu thô  

NhËn ®¬n ®Æt 
hµng cña 

kh¸ch hµng  

T×m kiÕm ®Çu  
mèi tiªu thô  
hµng nhËp 

khÈu  

Nguồn : Tài Liệu công ty cung cấp 

IV. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh nhập khẩu thiết bị 

khoa học của công ty CPCN Biển Đông. 

1. kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty Biển Đông. 



 

 27 

1.1.  Kim nghạch nhập khẩu qua các năm 

Kinh doanh nhập khẩu là hoạt động chủ yếu của Công ty cổ phần công 

nghệ Biển Đông. Kim nghạch nhập khẩu của công ty không ngừng tăng lên qua 

các năm, đó là kết quả của sự mở rộng nghành hàng kinh doanh, mở rộng quan 

hệ kinh doanh với các đối tác nước ngoài và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng 

như uy tín với khách hàng. 

Bảng 1.3 : Kim ngạch nhập khẩu của công ty năm 2008 - 2010 : 

Năm 

Kim nghạch nhập 

khẩu thực tế 

(1000VNĐ) 

Mức tăng, giảm so với năm trước 

Giá trị 

(1000VNĐ) 

Tỷ lệ 

( % ) 

2008 9 314 558 _ _ 

2009 8 024 546 - 1 290 012 -13.85% 

2010 10 302 532 2 277 986 28.38% 

Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua các năm 

Kim ngạch nhập khẩu của Công ty công nghệ cổ phần Biển Đông chưa có 

xu hướng tăng rõ ràng: năm 2008 tổng kim ngạch nhập khẩu 9 314 558 000 vnđ 

tuy nhiên đến năm 2009 tổng kim ngạch lại giảm xuống đáng kể tới 13,85% trị 

giá 1 290 012 000 vnđ do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn 

đến tình trạng lạm phát cao trong nước đi kèm với khủng hoảng kinh tế .Sang 

đến năm 2010 công ty Biển Đông đã có bước lội ngược dòng ngoạn mục  với đà 

tăng lên tới 28,38% so với năm 2009 nâng tổng kim ngạch nhập khẩu lên          

2277986000 vnđ . Tốc độ tăng trưởng trong kim nghạch nhập khẩu chưa ổn 

định, vẫn có mức tăng trưởng âm ,tuy nhiên kết quả nhập khẩu của năm 2010 

báo hiệu công ty đã bứt mình thoát khỏi tình trạng khủng hoảng chung của toàn 

nền kinh tế, điều này cho phép chúng ta tin tưởng vào một đà tăng trưởng mới 

của công ty trong những năm tiếp theo . Đặc biệt năm 2010 , mức tăng kim 

nghạch nhập khẩu cao hơn hẳn so với các năm khác do có sự mở rộng nghành 

hàng kinh doanh và sự gia tăng một số đối tác nước ngoài mới... Năm 2010, 

mức tăng trưởng nhập khẩu được phục hồi, một phần do các sản phẩm mới đã có 
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sự phát triển, mở rộng thị phần trong thị trường nội địa, mặt khác, do có sự đầu 

tư bài bản vào một chiến lược marketing hoàn thiện theo một chương trình thực 

hiện xuyên suốt một năm đối với tất cả các mặt hàng kinh doanh. Phần tăng 

trường nhập khẩu chủ yếu do sự gia tăng nhập khẩu của các thiết bị khoa học 

công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất trong lĩnh vực khoa học phân tích 

Hàng năm, công ty dựa vào sự tăng trưởng của sản lượng tiêu thụ trong 

nước, dự đoán xu hướng phát triển của thị trường trong nước và thế giới để đề ra 

kế hoạch nhập khẩu về sản lượng, cơ cấu, thời gian nhập khẩu thích hợp nhất, 

sản lượng hàng hóa trong một lần nhập.Do đó, sự tăng trưởng trong kim nghạch 

nhập khẩu còn thể hiện sự tăng trưởng trong hoạt động tiêu thụ hàng nhập khẩu 

trong nước và sự gia tăng trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa nói 

chung của toàn công ty. 

1.2.  Thị trường nhập khẩu và đặc điểm về các nhà cung ứng của Công ty 

Những mặt hàng nhập khẩu của Công ty có rất nhiều trên thị trường cung 

cấp thế giới. Hiện nay các quốc gia trên thế giới đang đánh giá Việt Nam là một 

nước có môi trường đầu tư ổn định, một thị trường có tiềm năng lớn. Các hãng 

cung cấp hàng hoá cho Công ty luôn tìm cách cạnh tranh nhau nhằm đưa được sản 

phẩm của mình vào thị trường Việt Nam. 

    Do đó, về thị trường nhập khẩu thực sự là một lợi thế lớn cho các doanh 

nghiệp Việt Nam nói chung và cho Biển Đông nói riêng. Sự cạnh tranh của các 

Công ty cung cấp đã tạo cho Biển Đông có nhiều sự lựa chọn bạn hàng một cách 

có lợi nhất phù hợp với thị trường trong nước. 

Hãng DEGASA của CHLB Đức : Đây là một hãng cung cấp đầu tiên cho Công ty, 

là một bạn hàng lâu năm và đáng tin cậy của Công ty từ hồi còn là một cửa hàng 

kinh doanh đại lý độc quyền tại miền Bắc, và cũng là cung cấp hàng đầu cho 

Công ty hiện nay.  

Thị trường cung cấp từ Mỹ : Là một thị trường cung cấp hàng đầu của thế 

giới về mọi mặt. Kể từ khi Mỹ và Việt Nam ký kết Hiệp định thương mại song 

phương thì các Công ty của Mỹ đã xâm nhập vào thị trường vn nhằm cạnh tranh 
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khốc liệt với các đối thủ khác để giành được thị trường Việt Nam. Tuy vậy, các 

nhà cung cấp của Mỹ có ưu thế hơn nhiều vì sản phẩm của họ được cả thế giới ưa 

chuộng. 

Các thị trường cung cấp khác như Nhật Bản, Anh, Pháp…cũng luôn tìm 

cách tiếp cận vào thị trường Việt Nam. Do vậy mà Công ty có rất nhiều phương 

án để lựa chọn bạn hàng cung cấp để làm sao tiết kiệm chi phí và là mặt hàng 

được thị trường trong nước chấp nhận. 

Về thiết bị khoa học phân tích đo lường trước kia công ty chỉ có duy nhất từ 

hãng MOCON của Mỹ nhưng bây giờ thì có rất nhiều hãng của rất nhiều nước 

khác chào hàng nhằm cạnh tranh để đưa được sản phẩm của họ vào thị trường 

Việt Nam như từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Đức, Italia , Hàn Quốc. 

 

 

 

 

 

Bảng 1.4: Những thị trương nhập khẩu chủ yếu của Công ty CP CN Biển 

Đông 

Đơn vị : % 

                              Năm 

Nước xuất khẩu 

2009 (%) 2010 (%) 

Đức 30 32 

Nhật Bản 17 18 

Mỹ 16 19 

Italia 3 8 

Anh  12 14 

Pháp 9 12 

(Nguồn : Báo cáo hàng năm của Công ty) 
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  Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy, chiếm phần lớn giá trị hợp đồng là bốn nước: 

Đức, Nhật, Mỹ, Anh. 

   Nguyên nhân chính là do bốn nước này là bốn nước phát triển, có nền khoa học 

công nghệ phát triển hàng đầu trên thế giới , hơn nữa lại  có trình độ ,công nghệ 

sản xuất thiết bị khoa học tốt nhất hiện nay. Cộng thêm Chi phí và giá thành sản 

phẩm phù hợp với thị trường tiêu dùng Việt Nam. Vì thế thông tin phản hồi từ 

phía khách hàng sau khi sử dụng các thiết bị được sản xuất ở những nước này là 

rất tốt ,chất lượng đảm bảo và sử dụng rất bền đặc biệt là những thiết bị  của Đức 

và Nhật Bản luôn được khách hàng lựa chọn hàng đầu và tin dùng.  

1.3. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, nghành hàng kinh doanh của công ty 

Cổ phần công nghệ Biển Đông rất đa dạng. Trên thực tế, công ty Biển Đông chủ 

yếu kinh doanh các thiết bị khoa học nhập khẩu từ các hãng hàng đầu về công 

nghệ trên thế giới. Hiện nay, công ty đang thực hiện nhập khẩu ba nhóm hàng 

chính : thiết bị khoa học, hoá chất và thiết bị y tế.  
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Bảng 1.5: Kim nghạch nhập khẩu các mặt hàng của Công ty CPCN Biển 

Đông năm 2009- 2010                                                    Đơn vị : 1000VNĐ 

                           Năm 

Chỉ tiêu 

2009 2010 

Giá trị Tỷ trọng 

(%) 

Giá trị Tỷ trọng 

(%) 

Tổng kim ngạch nhập khẩu 8 024 546 100 10 302 532 100 

Hoá chất 2 086 381 26 2 266 557 22 

Thiết bị khoa học 3 450 554 43 4 739 164 46 

Thiết bị y tế 2 487 609 31 3 296 810 32 

(Nguồn : báo cáo hàng năm công ty) 

  Qua bảng số liệu ta thấy được rằng Công ty đa phần là nhập khẩu thiết bị 

khoa học và hoá chất. Qua hai năm phát triển Công ty đã chứng tỏ được khả năng 

của mình, giá trị nhập khẩu từ năm 2009 sang năm 2010 tăng rất cao, tăng khoảng 

2tỷ đồng. Hoạt động nhập khẩu có vai trò rất quan trọng đối với Công ty. 

Về thiết bị y tế chiếm tỷ trọng thứ hai trong tổng kim ngạch nhập khẩu của 

công ty. Nó chỉ đứng sau nhập khẩu thiết bị khoa học-thiết bị thí nghiệm và 

chuyển giao công nghệ. Và năm 2009, tỷ trọng nhập khẩu chiếm 31% kim nghạch 

nhập khẩu và có giá trị là  2 487 609 nghìn VNĐ. Đến năm 2010 thì tỷ trọng nhập 

khẩu chiếm 32% kim nghạch nhập khẩu và có giá trị là 3 296 810 nghìn VNĐ. 

Hoá chất cũng chiếm tỷ trọng tương đối trong các mặt hàng nhập khẩu của 

Công ty. Năm 2009 nó chiếm 26% tỷ trọng kim nghạch, thì đến năm 2010 tỷ 

trọng kim nghạch nhập khẩu của nó chỉ còn chiếm được 22% tổng giá trị kim 

nghạch nhập khẩu. 

Qua bảng số liệu ta thấy mặt hàng thiết bị khoa học - thiết bị khoa học -

chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ cho các công ty ,phòng thí nghiệm, viện 

nghiên cứu khoa học tăng lên, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước. 

Năm 2009, tỷ trọng nhập khẩu chiếm 43% kim nghạch nhập khẩu và có giá trị là 3 

450 554  nghìn VNĐ. Sang năm 2010 thì tỷ trọng nhập khẩu chiếm 46% kim 

nghạch nhập khẩu và có giá trị là  4 739 164  nghìn VNĐ. Sau những năm tới, để 
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đáp ứng tối đa cho nhu cầu thị trường trong nước đang hội nhập và phát triển, nhu 

cầu về thiết bị khoa học-thiết bị thí nghiệm-chuyển giao công nghệ có xu hướng 

tăng lên, tạo điều kiện cho hoạt động nhập khẩu được nhộn nhịp và hiệu quả. Năm 

2011 mặt hàng thiết bị khoa học được công ty đưa thành mặt hàng chủ lực , công 

ty sẽ giành 90% vốn và nguồn nhân lực để nghiên cứu và đưa ra các phương án 

khai thác tối đa hiệu quả của ngành hàng thiết bị khoa học, do công ty đã có tiền 

đề từ những năm trước thiết bị khoa học luôn là mặt hàng có tỷ trọng tiêu thụ cao 

nhất, mang lại lợi nhuận cao cho công ty. Hơn nữa về ngành hàng thiết bị khoa 

học công ty đã chiếm được ưu thế hơn trong lòng khách hàng so với một số đối 

thủ cạnh tranh. Vì thế chủ trương trong những năm tới công ty sẽ cung cấp chuyên 

về thiết bị khoa học và đa dạng hoá các loại thiết bị khoa học còn thiết bị y tế và 

hoá chất thì hạn chế dần dần vì lợi nhuận thu được không cao trong khi sức ép 

cạnh tranh trên thị trường rất cao. Do vốn đầu tư ít hơn nên rất nhiều công ty chọn 

ngành hàng thiết bị y tế và hoá chất để cung cấp. Vì thế công ty càng tự tin hơn 

khi chọn ngành hàng chủ lực riêng có của mình là thiết bị khoa học . 

1.4. Phương thức nhập khẩu hàng hóa : 

Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông thực hiện nhập khẩu hàng hóa dưới hai 

hình thức chủ yếu là hình thức nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu đại lý. 

Nhập khẩu trực tiếp là hình thức nhập khẩu mà trong đó người mua (người 

nhập khẩu) và người bán (người xuất khẩu) thỏa thuận, bàn bạc, thảo luận trực 

tiếp (hoặc thông qua thư từ, điện tín) về hàng hóa, giá cả, điều kiện giao dịch, 

phương thức thanh toán. Theo hình thức này, người nhập khẩu thường tiến hành 

giao dịch thỏa thuận theo một hợp đồng hay một lô sản phẩm trong một thời kỳ 

nhập dài. 

Nhập khẩu đại lý là hình thức người nhập khẩu ký hợp đồng với các hãng 

sản xuất để trở thành đại lý phân phối của hãng tại nước mình. Tuy nhiên, khác 

với hình thức đại lý phân phối cho các hãng trong nước, các doanh nghiệp nhập 

khẩu đại lý vẫn phải tiến hành các bước của tiến trình nhập khẩu như bình 

thường, nhưng điểm khác biệt là các điều khoản hợp đồng được thỏa thuận trong 



 

 33 

thời gian dài, nguồn cung cấp hàng khá ổn định, tính rủi ro thấp hơn so với các 

hình thức nhập khẩu thông thường. 

Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông thực hiện nhập khẩu chủ yếu dưới 

hình thức nhập khẩu đại lý với hầu hết các mặt hàng mà công ty kinh doanh, và 

đều là hình thức đại lý phân phối độc quyền của hãng tại Việt Nam. Với hình 

thức này, công ty đã tạo ra được một nguồn cung cấp hàng hóa ổn định, tỷ lệ rủi 

ro trong hoạt động nhập khẩu thấp và được chia sẽ trách nhiệm trong các trường 

hợp tăng hay giảm giá lớn trên thị trường thế giới, đồng thời không phải cạnh 

tranh với các công ty nhập khẩu cùng nhãn hiệu khác. Tỷ trọng hàng hóa nhập 

khẩu bằng hình thức nhập khẩu đại lý đang được công ty coi trọng và là hình 

thức nhập khẩu chủ đạo.  

1.5.  Tình hình thực hiện kế hoạch nhập khẩu 

Theo quy trình kinh doanh nhập khẩu hàng hóa, hàng năm công ty Biển 

Đông  thường đặt ra kế hoạch nhập khẩu dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường, 

kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu của kỳ trước, tới trước mỗi đợt nhập khẩu, công 

ty lại tiến hành cụ thể hóa các chỉ tiêu nhập khẩu. 

Trong những năm gần đây, kế hoạch nhập khẩu của công ty đặt ra luôn 

được hoàn thành vượt mức đặt ra đầu năm duy chỉ có năm 2009 là bị không đạt 

mức. 

Bảng 1. 6: Tình hình thực hiện kế hoạch nhập khẩu : 

Đơn vị  : 1000 VNĐ 

Năm Kế hoạch Thực hiện % Thực hiện KH 

2008 8 000 000 9 314 558  116,5 

2009 9 000 000  8 024 546 89 

2010 9 500 000 10 302 532 108,5 

Nguồn : So sánh kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả kinh doanh các năm. 

  Trong những năm gần đây, công ty luôn thực hiện nhập khẩu cao hơn so 

với kế hoạch đặt ra tuy nhiên chỉ có năm 2009 là bị không đạt kế hoạch do ảnh 

hưởng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đồng USD tăng cao nên đẩy giá 
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hàng nhập khẩu tăng cao theo vì thế nhu cầu tiêu thụ hàng nhập khẩu giảm 

xuống. Năm 2008, công ty thực hiện vượt kế hoạch 16,5%, năm 2010 thực hiện 

không đạt so với kế hoạch 11% và năm 2010 là 8,5%. 

Trên thực tế,  kim nghạch nhập khẩu được thực hiện một phần dựa theo kế 

hoạch do ban giám đốc đã đặt ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công ty 

dựa vào thực tế tiêu thụ sản phẩm trong kỳ và những biến động diễn ra trên thị 

trường thế giới để tiến hành nhập khẩu. Khi có những có hội kinh doanh mới, 

công ty sẽ tiến hành nhập khẩu với mức nhập cao hơn so với mức kế hoạch đề ra 

hoặc thực hiện nhập khẩu với mức thấp hơn khi có những khó khăn trong quan 

hệ đối tác với bạn hàng hoặc những lên xuống bất ngờ của giá cả. Nhưng nhìn 

chung, trong cả ba năm năm 2008 và 2010, kim ngạch nhập khẩu vượt so với kế 

hoạch chủ yếu là do kết quả tiêu thụ vượt so với mức dự  đoán của công ty nên 

đòi hỏi công ty phải tăng mức nhập khẩu để đảm bảo kinh doanh thông suốt. 

2. Kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu trong nước. 

Bảng 1.7: Kết quả kinh doanh qua các năm của Công ty Biển Đông 

                                                                                            Đơn vị: Đồng  VNĐ 

stt  Chi tiêu 2008 2009 2010 

 1 1Tổng tài sản 6 659 326 756 4 917 647 875 5 841 655 227 

2 Tổng tài sản lưu động 6 483 237 874 4 800 408 064 4 835 024 889 

3 Tổng nợ ngắn hạn 4 992 685 739 3 244 407 779 3 533 139 070 

4 Doanh Thu 9 314 558 389 8 024 546 250 10 302 532 880 

5 Vốn chủ sở hữu 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 

6 Lợi nhuận trứơc thuế      14 139 324      10 755 239     79 027 171 

7 Lợi nhuận sau thuế     9 840 774    6 599 079  65 096 486 

(Nguồn: Báo cáo từ Công ty) 

Năm 2008 công ty đã đi vào hoạt động ổn định tuy nhiên lúc đó công ty vẫn là 

công ty nhỏ nên hoạt động không đặt mục tiêu lợi nhuận lên đầu mà là giữ uy tín 

cho công ty và tạo dựng niềm tin trong lòng khách hàng vì thế tổng doanh thu tuy 

đạt được 9 314 558 389 VNĐ nhưng lợi nhuận sau thuế thu được là  9 840 774  
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VNĐ .Sang năm 2009 Doanh thu có giảm xuống do ảnh hưởng của cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu, tỷ giá hối đoái biến động nhiều do đó lợi nhuận cũng bị 

giảm xuống khoảng 33% so với năm 2008 còn là 6 599 079 VNĐ. Đến năm 2010 

thực sự là một sự thành công lớn của công ty, bước qua những ảnh hưởng của 

cuộc khủng hoảng toàn cầu, công ty Biển Đông đã từng bước ổn định và phát triển 

minh chứng là doanh thu năm 2010 đạt được là 10 302 532 880 VNĐ kéo theo đó 

lợi nhuận cũng tăng đột biến lên tới 65 096 486 VNĐ tăng gấp 9,8 lần so với lợi 

nhuận năm 2009.  

3. Phân tích Hiệu quả hoạt động kinh doanh thiết bị khoa học của công ty 

Biển Đông 

3.1:  Hiệu quả bán hàng thiết bị khoa học nhập khẩu 

Doanh Thu 

Hiệu quả bán hàng =   

Chi phí vốn hàng 

Bảng 1.8 :Hiệu quả bán hàng thiết bị khoa học nhập khẩu 

                             Năm 

Chỉ tiêu 

2009 2010 

Tổng doanh thu 8 024 546 10 302 532  

Tổng Chi phí vốn hàng  7 039 075 4 498 922 

Hiệu quả bán hàng chung  1,14 2,29 

Doanh thu bán hàng thiết bị khoa học  3 450 554 4 739 164 

Chi phí vốn hàng thiết bị khoa học  2 851 697,5 2 042 743 

Hiệu quả bán hàng thiết bị khoa học (lần) 1,21 2,32 

(Nguồn : Từ báo cáo hàng năm của công ty)              Đơn vị: 1000VNĐ 

     Từ bảng trên ta thấy so với năm 2009 thì hiệu quả bán hàng thiết bị khoa học 

nhập khẩu của công ty năm 2010 cao gấp hai lần (2,32 lần). Như vậy công ty đã 

nâng cao được hiệu quả của bán hàng thiết bị khoa học nhập khẩu nhờ giảm chi 

phí vốn hàng. 
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   Năm 2010, doanh thu đạt được cũng rất cao mà chi phí NVL vốn hàng lại 

thấp, do đó hiệu quả đạt được cao gấp hai lần năm 2009 là hoàn toàn xứng đáng. 

Nhờ vậy, về bán hàng thiết bị khoa học nhập khẩu Công ty cần phải giữ được mức 

tăng trưởng này, đồng thời nếu cứ tăng doanh thu mà hạ được chi phí NVL vốn 

hàng như vậy thì Công ty sẽ đạt được mức tăng trưởng rất khả quan. 

So với hiệu quả chung bán hàng của công ty, hiệu quả bán hàng nhập khẩu 

cao hơn hiệu quả bán hàng chung của công ty, từ đó ta có thể đánh giá ngành hàng 

thiết bị khoa học là ngành hàng kinh doanh hiệu quả cao hơn cả. Đây cũng là lý 

do để công ty lựa chọn chuyên sâu nghiên cứu và dồn nguồn lực chủ yếu phát 

triển kinh doanh ngành hàng thiết bị khoa học… 

3.2 Tỷ suất lợi nhuận của vốn kd thiết bị khoa học :  

                                     Tổng Lợi nhuận kd thiết bị khoa học 

                         P1 =   

                                        Tổng vốn hàng thiết bị khoa học 

 

       Trong đó : Tổng vốn hàng  thiết bị khoa học = Tổng giá sản phẩm + tổng 

chi phí        

      (tổng chi phí bao gồm chi phí nhập khẩu, vận chuyển, kho bãi, chi phí bán 

hàng, các chi phí phát sinh khác) 

Bảng 1.9 : Tỷ suất lợi nhuận của vốn kd thiết bị khoa học 

  Đơn vị : VNĐ. 

                 Năm 

Chỉ tiêu 

2009 Tỷ lệ 

(%) 

2010 Tỷ lệ  

(%) 

Tổng Lợi nhuận 6 599 079 

 

100 65 096 486 100 

Tổng vốn kinh doanh 4 917 647 875  5 841 655 227  

Hiệu quả chung                     0,00134  0,011  

Lợi nhuận kd thiết bị khoa học 5 988 563,7 90,74 38 812 117 59,6 
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Vốn kd thiết bị khoa học 2 851 697 000  2 042 743 000  

Hiệu quả P1 0,0021  0,019  

(Nguồn : Từ báo cáo của công ty) 

Bảng tỷ suất lợi nhuận của vốn cho thấy cứ một đồng vốn tạo ra bao nhiêu 

đồng lợi nhuận trong một năm. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty tăng lên theo 

từng năm và năm 2010 là cao nhất : Cứ 1000 đồng vốn bỏ ra thì tạo ra được 11 

đồng lợi nhuận.Hiệu quả tuy tăng lên theo các năm nhưng không đáng kể vì vậy 

cần phải giảm tổng chi phí, tăng năng suất lao động, để hiệu quả của đồng vốn 

tăng lên. 

Ngành hàng thiết bị khoa học có hiệu quả cao hơn hiệu quả chung của toàn 

công ty. Năm 2010 cứ 1000 đồng vốn bỏ ra thì tạo được 19 đồng lợi nhuận cao 

hơn so với các ngành hàng khác. Kinh doanh thiết bị khoa học từ năm 2009 sang 

năm 2010 công ty đã thực hiện được giảm chi phí mà lợi nhuận vẫn tăng cao, hiệu 

quả sử dụng vốn cao. 

 

V. Đánh giá về hoạt động kinh doanh của hoạt động xuất nhập 

khẩu hoá chất và thiết bị y tế ở Công ty CPCN Biển Đông 
1) Những ưu điểm 

   Nhìn chung dù mới thành lập nhưng Công ty CPCN Biển Đông là một doanh 

nghiệp làm ăn có hiệu quả. Công ty đã hoàn thành tốt mục tiêu mà ban lãnh đạo 

đề ra, vừa đảm bảo cung cấp đủ hàng hoá cho các khách hàng vừa làm ăn có lãi, 

cải thiện và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Trong quá trình kinh doanh 

Công ty đã tỏ ra năng động sáng tạo, nắm bắt được nhu cầu của thị trường trong 

và ngoài nước, chủ động tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm thị trường và đã đáp ứng 

được các nhu cầu tiêu chuẩn cao về hàng hoá. Trong quan hệ với nước ngoài, 

Công ty đã tìm kiếm và củng cố được các mối quan hệ với các nhà cung ứng ở 
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nhiều nước khác nhau, tăng khả năng lựa chọn thị trường nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của Công ty. 

   Cụ thể : 

1.1 Về công tác nghiệp vụ :   

Mặc dù phải cạnh tranh với một số Công ty được phép xuất khẩu trực tiếp 

khác. Công ty vẫn luôn có được các hợp đồng kinh doanh với các bạn hàng thân 

quen trong nước, có được các hợp đồng uỷ thác đối với các doanh nghiệp không 

có giấy phép nhập khẩu trực tiếp. Đó là thành công lớn của Công ty nhờ có giá cả 

hợp lý, phục vụ tận tình, các dịch vụ hoàn hảo và phương pháp giao nhận hàng 

thuận tiện ngày càng có uy tín với bạn hàng. 

  Với hình thức kinh doanh linh hoạt và nhạy bén, Công ty đã tiến hành nhập khẩu 

các mặt hàng khác trong và ngoài nghành quy định của Nhà nước. 

1.2 Về công tác nhập khẩu uỷ thác : 

 Đây không phải là công tác nhập khẩu chủ yếu của Công ty. Song cũng 

nhờ nó mà Công ty tạo được lợi nhuận, có thêm nhiều bạn hàng làm ăn cũng như 

uy tín của mình được tăng lên. 

1.3 Về thị trường nhập khẩu:  

thị trường của Công ty không ngừng mở rộng tạo được mối quan hệ bạn 

hàng lâu dài với nhiều nước. Thị trường chủ yếu cung cấp hoá chất-Thiết bị khoa 

học kỹ thuật cho Công ty là : Đức, Mỹ, Nhật, Anh . Đây là các quốc gia có nền 

công nghiệp phát triển cũng như có nền móng phát triển lâu dài từ trước về các 

mặt hàng này. Vì vậy nhập khẩu từ các nước này công ty có thể an tâm về chất 

lượng cũng như bảo đảm phù hợp với sự phát triển của văn minh nhân loại. 

1.4  Về công tác tổ chức : 

 Mô hình tổ chức của Công ty gọn nhẹ, phù hợp giúp cho Công ty dễ dàng thực 

hiện mọi  nghiệp vụ nhập khẩu. Đội ngũ cán bộ hầu hết còn trẻ, nhiệt tình trong 

công việc và phần lớn là có trình độ đại học,có chuyên môn kỹ thuật về các ngành 

hoá học, công nghệ, vật lý... 
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     Cuối mỗi tháng, mỗi quý, công ty lại tiến hành tổ chức và kiện toàn bộ máy 

làm việc cho phù hợp với nhu cầu thực tế, nâng cao hiệu quả công tác. Ban giám 

đốc thường xuyên quan tâm, hàng năm tổ chức các cuộc tham quan, du lịch để tạo 

không khí hăng say và lòng nhiệt tình trong công việc. 

1.5  Về hiệu quả kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học:  

 Hoạt động kinh doanh nhập khẩu ngành hàng thiết bị khoa học của công ty 

Biển Đông đem lại lợi nhuận đáng kể so với các hoạt động kinh doanh khác năm 

2010 là 59,6%. Kinh doanh nhập khẩu ngành hàng thiết bị khoa học có ưu điểm là 

mặt hàng kén người cung cấp vì thế sức cạnh tranh không qua gay gắt. Hơn nữa 

công ty lại ký được hợp đồng nhà phân phối độc quyền cho một số hãng tại Việt 

Nam nên lại có ưu thế tuyệt đối trong một số loại sản phẩm thiết bị khoa học . 

Ngoài ra , do doanh thu bán hàng thiết bị khoa học của công ty luôn tăng và luôn 

đáp ứng đủ doanh số mà các hãng đã đặt ra nên công ty Biển Đông đã đàm phán 

được mức chiết khấu cao hơn với thời gian thanh toán dài hơn so với trước vì thế 

chi phí cũng giảm đi đáng kể vì thế công ty đã lựa chọn ngành hàng thiết bị khoa 

học làm ngành hàng chủ lực cho công ty. 

Về khâu tiêu thụ: hiện nay công ty chủ yếu tập trung khai thác những khách 

hàng lớn , có nhu cầu dài hạn như cung cấp thiết bị khoa học đo lường phân tích 

cho các dự án nghiên cứu của các viện khoa học quốc gia, các tập đoàn mỹ phẩm , 

dược phẩm lớn… công ty cũng đã có khách hàng quen thuộc như viện bảo hộ lao 

động, viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môI trường, viện kiểm nghiệm, viện 

di truyền học, công ty dược phẩm TW1, công ty dược phẩm TW2… ngoài ra công 

ty còn mở rộng hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm ,phát triển đội ngũ nhân 

viên kinh doanh, mở rộng thị trường nhằm tăng doanh thu cho công ty.  

2) Những vấn đề còn bất cập và nguyên nhân  

    Mặc dù có uy tín trong nghề nhưng công ty chưa phải phát huy hết thế 

mạnh của mình, như là mở rộng hoạt động kinh doanh xuất khẩu, đa dạng hóa mặt 

hàng để tăng thêm nguồn lợi nhuận. Xuất khẩu là dịp để Công ty có thêm nguồn 

ngoại tệ để Công ty dùng nó kinh doanh nhập khẩu. 
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    Việc tìm kiếm thị trường trong nước chưa thực sự có hiệu quả. Do vậy 

việc nhập khẩu hàng hóa dễ bị các Công ty khác cạnh tranh qua mặt dễ dàng. 

Công ty nên có đội ngũ điều tra nghiên cứu thị trường rõ và mạnh bạo hơn nữa. 

Mà điều này qua thực tế công ty thừa có khả năng làm được. 

      Qua hoạt động của mình, Công ty đã chứng tỏ có ưu thế so với các Công ty 

cạnh tranh khác. Do đó, Công ty đã thu về được một khoản lợi nhuận lớn cho 

mình. Tuy nhiên, các mối quan hệ của Công ty có được chủ yếu là vẫn thông qua 

các văn phòng đại diện của các công ty môi giới hoặc nhập khẩu uỷ thác, chứ 

chưa phải là các mối quan hệ trực tiếp. Do đó, việc đàm phán và ký kết hợp đồng 

bị kéo dài, giá cả của hợp đồng cao và chịu nhiều chi phí dịch vụ. 

    Hoạt động maketing của Công ty chưa được tiến hành tốt do chưa có một 

bộ phận chuyên trách đặc biệt mà chỉ có hình thức manh mối nhất thời và phân bố 

rải rác trong các bộ phận. Điều này làm cho hoạt động của Biển Đông chưa được 

khuyếch trương, sự hiểu biết thị trường không được chặt chẽ, không có tính hệ 

thống và làm mất đi nhiều cơ hội của công ty. 

    Trên thị trường của Công ty đã xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh như : 

công ty xuất nhập khẩu y tế Hà nội, Công ty Hoàng Nam, Công ty TNHH Vinasis 

và thực chất công ty đã mất nhiều hợp đồng vào tay họ. Theo dự kiến của năm 

2011, giá trị những hợp đồng thuộc chuyên nghành hoá chất thiết bị khoa học  

công nghệ sẽ mất đi trong vài năm tới là 20-30%, đây quả thực là một vấn đề đáng 

lo ngại, đòi hỏi công ty phải cố gắng tiếp tục khẳng định vị trí của mình trên thị 

trường hóa chất và thiết bị khoa học công nghệ. 

    Đội ngũ nhân viên còn trẻ và vẫn còn ít nên chưa có kinh nghiệm lâu năm 

trong nghề. Công ty cần quan tâm hơn tới việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp  vụ cho 

những thành phần kế thừa. Điều này sẽ làm cho Công ty linh hoạt và nhạy bén 

hơn trong kinh doanh quốc tế 
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CHƯƠNG II:  GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH 

DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC TẠI  

CÔNG TY CP CN BIỂN ĐÔNG. 

I - Định hướng kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học của công ty 
1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty 

Trong những năm vừa qua công ty cổ phần công nghệ Biển Đông đã đạt 

được một số thành công  nhất định về doanh thu và uy tín thương hiệu trong 

ngành.Tuy nhiên  Biển Đông vẫn luôn luôn trăn trở để hoàn thiện mình và phát 

triển hơn nữa. Mục tiêu của Biển Đông là phải lập được cho mình những kế 

hoạch tài chính chính xác hơn để giảm chi phí kinh doanh xuống mức thấp nhất, 

tăng cường việc xúc tiến bán hàng, mở rộng qui mô kinh doanh cả về thị trường 

cũng như các chủng loại hàng hoá. 

Công ty Biển Đông đã có những kế hoạch thúc đẩy đổi mới cơ cấu kinh 

doanh, đổi mới phương pháp kinh doanh nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của 

khách hàng, gây được chữ tín với các đối tác kinh doanh và có thể mở rộng qui 

mô kinh doanh đến một số thị trường mới mà doanh nghiệp thấy là có triển vọng 

và đảm bảo được hiệu quả kinh doanh như Lào,Campuchia..,Nhằm thu nhiều 

hơn lợi nhuận cho doanh nghiệp. Muốn như vậy thì càng giảm chi phí bao nhiêu 

càng đảm bảo lợi nhuận bấy nhiêu. 

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và cũng là để công việc 

kinh doanh của công ty tiến triển tốt đẹp nhằm đem lại lợi nhuận cao trong hoạt 

động kinh doanh nhập khẩu, công ty đã xây dựng cho mình một chiến lược mới 

cho thời gian sắp tới. 

Công ty sẽ tiến hành mở rộng thị trường, củng cố, giữ vững thị trường đã có 

trong khu vực nhằm đảm bảo khả năng tiêu thụ hàng hoá. Đồng thời tìm kiếm 

những bạn hàng mới nhằm tạo cho mình khả năng chủ động trong kinh doanh 

cũng như sự linh hoạt để theo kịp với sự biến động của nền kinh tế thị trường. 

 Theo kế hoạch năm 2011 doanh nghiệp cố gắng tăng doanh thu lên 15% 



 

 42 

so với năm 2010, đạt 11 847 912 810VND và dự tính chi phí kinh doanh tăng 

10%, tăng tỷ trọng kinh doanh thiết bị khoa học lên 10% trong tổng doanh thu vì 

mặt hàng này là ưu thế của công ty,khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. 

Công ty sẽ cắt giảm một số chi phí không hợp lý ở năm trước đồng thời sẽ quản 

lý sát sao tình hình thực hiện chi phí trong các khâu. Tuy nhiên để khắc phục 

những hạn chế trong công tác bán hàng của năm trước, công ty sẽ phát triển 

thêm bộ máy nhân sự cụ thể là phải bổ sung lực lượng người cho bộ phận kinh 

doanh đặc biệt là bộ phận công tác ở Hà Nội. Công ty dự định sẽ mở thêm một 

số chi nhánh tại TP HCM và Lào vì thế cần phảI lên kế hoạch tuyển dụng và đào 

tạo đội ngũ nhân viên với quy mô lớn nhằm thu hút được nhiều nhân tài về cho 

công ty.  

 2.  Phương hướng  kinh doanh nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới 

   Trên cơ sở những thành công trong kinh doanh, Công ty đã khằng định quyết 

tâm giữ vững uy tín của mình trong lĩnh vực nhập khẩu thiết bị khoa học, thiết bị 

y tế và hoá chất,nỗ lực hơn nữa để giành thêm thị phần trên thị trường. Phấn đấu 

cho đến năm 2015 công ty sẽ chiếm 30% tổng giá trị hợp đồng trong lĩnh vực này. 

Đây là một việc làm không dễ dàng vì những đối thủ cạnh tranh cũng ngày càng 

có kinh nghiệm hơn. Nhưng dựa vào những gì công ty đã đạt được trong các năm 

qua, ban lãnh đạo Công ty quyết định hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao trình 

độ công nhân viên , mở rộng quy mô công ty để đạt được mục tiêu trên. Sự đa 

dạng hoá mặt hàng kinh doanh cũng được chú trọng và theo ban lãnh đạo của 

Công ty thì thị trường quan trọng nhât vẫn là thị trường thiết bị khoa học và phải 

khẳng định được uy tín của Công ty trên lĩnh vực này. Để thực hiện mục tiêu này 

một cách hiệu quả, Công ty quyết định chú trọng vao những vấn đề sau:  

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho các cán bộ công nhân viên, làm 

cho họ có trách nhiệm hơn trong sự phát triển chung của Công ty,  áp dụng chế độ 

thưởng phạt nghiêm minh đối với những thành tích và những vi phạm trong công 

việc. 
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Sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho phù hợp. Chú ý nâng cao nghiệp vụ cho các 

nhân viên từng phòng ban. Trong trường hợp cần thiết sẽ cử nhân viên đi học 

nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Bố trí các cán bộ có kinh nghiệm hỗ trợ cho các 

phòng ban chức năng. 

 Về quan hệ với đối tác nước ngoài : công ty định hướng phát triển mối 

quan hệ với các bạn hàng truyền thống, tăng cường vai trò đại lý phân phối độc 

quyền tại Việt Nam thông qua việc thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình 

trong hoạt động nhập khẩu. Qua đó, công ty tranh thủ sự giúp đỡ của các nhà 

cung cấp về mặt tài chính, trình độ quản lý tổ chức, đặc biệt là tham gia vào các 

chương trình marketing mang tính toàn cầu của nhà cung cấp. Bên cạnh đó, 

công ty đã có những bước đầu tìm kiếm đối tác kinh doanh mới, theo hướng đa 

dạng hóa sản phẩm kinh doanh. 

Chú trọng đến việc phát triển maketing của công ty, nâng cao hiệu quả việc 

nghiên cứu thăm dò khả năng và xu hướng của các bạn hàng để phục vụ tốt hơn 

nhu cầu của bạn hàng. 

Tăng cường việc mở rộng mối quan hệ cả trong và ngoài nước. Mở rộng 

hiểu biết về các nhà cung ứng nước ngoài để tăng khả năng lựa chọn nguồn hàng 

nhập khẩu. 

Tăng cường công tác tổ chức quản lý tài chính, tiết kiệm trong chi tiêu và 

quản lý vốn có hiệu quả, mở rộng lĩnh vực đầu tư bằng cách liên doanh nếu thấy 

cần thiết. 

Phát triển và nâng cao cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ công việc kinh doanh 

của Công ty. 

Đầu tư nhiều hơn và thành lập một phòng nghiên cứu thị trường trong nước 

và quốc tế để đưa ra những kế hoạch đón đầu nhu cầu của thị trường, nâng cao 

năng lực cạnh tranh cho công ty. 

II . Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu thiết 

bị khoa học .  
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Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học tức là 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty , là nâng cao chỉ tiêu về hiệu 

quả kinh tế và hiệu quả xã hội của Công ty. Bao gồm những vấn đề sau : Về lợi 

nhuận, về chi phí ,về vốn và phúc lợi xã hội, tiền lương, tiền thưởng, về lao động, 

năng suất lao động. 

1. Giải pháp về Giảm chi phí kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học. 

Chi phí kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là nhân tố cấu thành nên giá thành 

hàng hóa, quyết định đến giá bán của hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận thu được 

và do đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nhập khẩu. Do đó, giảm chi phí 

kinh doanh nhập khẩu là một yếu tố tất  yếu để tăng hiệu quả kinh doanh nhập 

khẩu hàng hóa tại công ty. 

Các khoản mục chi phí của hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa 

học tại Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông bao gồm các khoản mục chi phí 

chính : 

 Chi phí nhập khẩu thiết bị khoa học. 

 Chi phí vận chuyển, bảo quản thiết bị. 

 Chi phí tiêu thụ thiết bị khoa học nhập khẩu. 

 Chi phí quản lý, chi phí bán hàng 

 Đối với tất cả các khoản mục chi phí, công ty đều có thể thực hiện các biện 

pháp giảm chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học. 

1.1 .Biện pháp giảm chi phí nhập khẩu thiết bị khoa học : 

 Thực hiện tốt các khâu của hoạt động nhập khẩu thiết bị, bắt đầu từ 

việc tìm kiếm những đầu mối cung ứng thiết bị tin cậy, giảm độ rủi ro trong kinh 

doanh. Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông hiện đang là đại lý phân phối của 

rất nhiều các nhà cung ứng thiết bị khoa học trên thế giới, nên đây chủ yếu là 

những bạn hàng truyền thống, tin cậy. Song công ty cần lưu ý trong việc tìm 

kiếm các đối tác mới, cần phải nghiên cứu ,tìm hiểu về uy tín của các doanh 

nghiệp trên thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh tối đa. 
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 Khâu kiểm tra thiết bị khoa học nhập khẩu phải được thực hiện 

nghiêm túc, nhằm giảm số lượng thiết bị hỏng do vận chuyển, hàng kém chất 

lượng. Các quy định chất lượng thiết bị cần được xem xét kỹ khi ký hợp đồng 

nhập khẩu và khi tiến hành mở L/C thanh toán. 

 Công ty cần nắm vững lịch trình thiết bị đến cảng, sắp xếp thời gian 

cho người ra đón hàng kịp thời, đúng thời hạn quy định, giảm chi phí lưu kho 

bãi do nhận hàng chậm, đồng thời tận dụng được các điều khoản thưởng phạt về 

thời gian dỡ hàng  khỏi tàu. 

 Đối với chi phí mua bảo hiểm : nghiên cứu kỹ lịch trình di chuyển 

của thiết bị nhập khẩu, nắm bắt được những rủi ro có thể gặp phải sẽ giúp công 

ty quyết định mức bảo hiểm phù hợp (trong trường hợp nghĩa vụ mua bảo hiểm 

thuộc về công ty), tránh lãng phí do mua mức bảo hiểm quá cao hoặc quá thấp. 

 Chi phí vận chuyển thiết bị từ nơi nhập khẩu về nước : hiện nay, 

Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông  chủ yếu nhập khẩu theo giá FOB, do đó, 

chi phí vận chuyển hàng hoá thiết bị khoa học nằm trong giá nhập khẩu.  

1.2. Biện pháp giảm chi phí vận chuyển, bảo quản thiết bị khoa học : 

 Công tác quảng cáo giới thiệu sản phẩm thiết bị khoa học, tìm kiếm 

bạn hàng, nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách từ trước khi thiết bị về cảng sẽ 

giúp cho doanh nghiệp có được một kế hoạch phân phối, vận chuyển hàng chủ 

động từ cảng về nơi tiêu thụ, tránh phải vận chuyển thiết bị nhiều lần theo nhiều 

con đường khác nhau. Cần phải hết sức chú ý cẩn thận khi vận chuyển thiết bị 

khoa học hạn chế rung động mạnh tối đa vì thiết bị khoa học rất dễ hỏng làm 

ảnh hưởng độ chính xác của thiết bị. Với một mạng lưới phân phối rộng rãi trên 

khắp cả nước, chi phí vận chuyển, lưu thông thiết bị của công ty là khá lớn, do 

đó, một kế hoạch vận chuyển hợp lý và an toàn có thể giúp cho công ty giảm chi 

phí trong lưu thông. Công ty có thể áp dụng các mức giá khác nhau cho thời 

gian giao hàng, ví dụ, giảm 1 – 5% giá bán cho những khách hàng đặt hàng 7 

ngày  trước ngày giao hàng.  
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 Thực hiện tốt công tác bảo quản và vận chuyển thiết bị nhập khẩu 

của công ty, cần tránh va chạm, cẩu thả trong bốc xếp hàng, giảm thiểu tối đa 

thiết bị  bị hư hại trong vận chuyển, lưu kho.  

1.3.Biện pháp giảm chi phí tiêu thụ thiết bị khoa học nhập khẩu : 

 Thực hiện các biện pháp tăng doanh thu bán hàng thiết bị khoa học, 

đẩy nhanh tốc độ lưu thông thiết bị khoa học nhập khẩu. 

 Đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh lành nghề, để mỗi nhân viên 

công ty là một kênh phân phối và một kênh marketing hiệu quả. 

 Các chương trình marketing cần được xây dựng cho một khoảng thời 

gian ít nhất là khoảng 6 tháng đến 1 năm, để doanh nghiệp có thể tự chủ về 

nguồn vốn kinh doanh, tăng hiệu quả các chương trình marketing, làm cho uy tín 

và hình ảnh của doanh nghiệp trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. 

1.4.Biện pháp giảm chi phí quản lý : 

Với hệ thống quản lý theo chức năng, nghiệp vụ với bộ máy tổ chức khá 

gọn nhẹ, Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông có thể giảm chi phí quản lý 

bằng các biện pháp làm tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý, như nâng 

cao nghiệp vụ chuyên sâu của các nhân viên trong từng phòng ban, tăng cường 

sự quản lý của ban giám đốc tới việc thực hiện kế hoạch của các phòng ban chức 

năng nhằm tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các chỉ thị.  

2. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo 

   Một chính sách quảng cáo tốt sẽ làm cho khách hàng tin tưởng về khả năng kinh 

doanh của Công ty và như vậy sẽ làm tăng sự lựa chọn của khách hàng, tin tưởng 

uỷ thác cho Biển Đông nhập các thiết bị khoa học công nghệ cho họ. 

   Các phương tiện quảng cáo có thể là : 

 Các xuất bản phẩm kinh doanh chuyên nghành và các xuất bản phẩm kỹ 

thuật chuyên nghành. 

 Thư gửi trực tiếp. 

 Qua danh bạ công nghiệp. 
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 Qua các hội thảo, triển lãm chuyên ngành thiết bị khoa học đo lường- phân 

tích. 

 Qua tạp chí chuyên nghành như : báo khoa học và đời sống, các báo chuyên 

nghành khác…Khoa học và đời sống, sức khoẻ và gia đình cũng như các báo 

chuyên nghành là các tờ báo có uy tín lớn, có nội dung hay và phong phú được 

nhiều người đón đọc, nhất là những người làm trong nghành hóa học, ngành dược-

y tế đều đặt mua tạp chí này.  

Vì vậy việc quảng cáo trên các tạp chí chuyên nghành đảm bảo cho Công ty 

có thể truyền thông tin của mình đến những đối tượng, mục tiêu, những khách 

hàng tiềm năng và các đối tượng khác liên quan. Bên cạnh đó, Công ty cũng phải 

quảng cáo trên các tạp chí chuyên nghành xuất nhập khẩu, các tạp chí thương mại 

khác, việc quảng cáo này tác động đến khách hàng cả trong và ngoài nghành hoá 

học,ngành dược-y tế đang cần uỷ thác nhập khẩu một mặt hàng nào đó. 

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh  
Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông là một công ty cổ phần, thuộc loại 

hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn vốn không cao, trong đó, vốn lưu động 

chiếm một tỷ lệ chủ yếu do hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là hoạt 

động kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học. Chính vì vậy, việc sử dụng hiệu 

quả nguồn vốn lưu động là rất cần thiết và việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu 

động phụ thuộc vào việc sử dụng tiết kiệm và tăng nhanh tốc độ quay vòng vốn 

lưu động. 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thiết bị khoa học nhập 

khẩu công ty phải có các biện pháp để tăng tốc độ quay vòng vốn lưu động. Với 

mục tiêu đó, trước hết công ty cần chú trọng hơn nữa trong công tác nghiên cứu 

nhu cầu thị trường, dự đoán sự biến động của thị trường để khi thị trường có nhu 

cầu ta cần phải đáp ứng ngay. Có như vậy, công ty mới có thể thu hồi vốn nhanh 

để thực hiện các thương vụ khác, góp phần làm tăng nhanh vòng quay vốn lưu 

động. Hơn nữa, việc xác định đúng nhu cầu của thị trường sẽ góp phần làm giảm 

hiện tượng thiết bị tồn kho. Như vậy, công ty có thể giải quyết tốt tình trạng ứ 
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đọng vốn, giảm chi phí do phải tiến hành bảo quản thiết bị. Điều đó vừa có ý 

nghĩa trong việc tăng tốc độ quay vòng vốn vừa có ý nghĩa trong việc giảm giá 

thành sản phẩm do giảm chi phí bảo quản, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản 

phẩm thiết bị khoa học của công ty. Đối với một số tài sản cố định không sử 

dụng đến hoặc hư hỏng công ty nên xử lý dứt điểm bằng cách thanh lý nhằm thu 

hồi lượng vốn cố định để bổ sung thêm vào nguồn vốn kinh doanh. 

Công ty cần xác định chính xác vốn lưu động cần thiết cho hoạt động kinh 

doanh nhập khẩu thiết bị khoa học nhằm huy động hợp lý các nguồn vốn bổ 

sung. Nếu xác định không đúng nhu cầu về vốn sẽ dẫn tới tình trạng thiếu vốn 

kinh doanh, và từ đó làm cho quá trình kinh doanh bị ngưng trệ, ảnh hưởng lớn 

đến kết quả kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị 

khoa học cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Việc huy động 

thừa vốn sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí vốn, làm chậm tốc độ luân chuyển vốn, 

giảm hiệu quả kinh doanh nhập khẩu. 

Ngoài ra, công ty cũng nên chú trọng đặt mối quan hệ tốt với các ngân 

hàng nhằm tạo vốn. Mở rộng hoạt động kinh doanh nhập khẩu có thể mang lại 

nhiều lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu. 

Công ty nên lập kế hoạch đàm phán với các hãng sản xuất thiết bị khoa 

học mà công ty tiêu thụ được nhiều để nâng cao chiết khẩu đồng nghĩa với việc 

giảm giá gốc của thiết bị khoa học nhập khẩu , thời gian thanh toán dài hơn để 

đồng vốn được tận dụng luân chuyển tốt hơn. 

4. Nâng cao chất lượng sản phẩm thiết bị khoa học  

   Việc nâng cao chất lượng sản phẩm thiết bị khoa học của Công ty Biển Đông là 

đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cung cấp các thiết bị khoa học chất lượng tiêu 

chuẩn , hiên đại và phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như tài chính của khách 

hàng. 

   Công ty cần phải cung cấp các sản phẩm thiết bị khoa học với chất lượng cao 

nhất, đúng thông số kỹ thuật, đảm bảo cho sự vận hành sau này. Do vậy Công ty 
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cần phải lựa chọn, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng các loại thiết bị khoa học khác 

nhau, các nhà cung ứng khác nhau để có sự lựa chọn tốt nhất. 

   Đối với sản phẩm dịch vụ mà Công ty cung ứng thì chất lượng không ngừng 

được nâng cao bằng biện pháp như : đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng, đảm 

bảo đúng thời hạn giao hàng, thời hạn thanh toán, cố gắng phải giải quyết các mâu 

thuẫn phát sinh bằng các biện pháp hợp lý nhất. Đảm bảo đúng chất lượng của 

thiết bị như đã giới thiệu. 

   Tất cả những điều này sẽ tạo nên hình ảnh tốt đẹp về công ty đối với người cung 

ứng và khách hàng trong nước, tạo sự thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nhập 

khẩu thiết bị khoa học nói riêng cũng như tạo sự thuận lợi cho hoạt động kinh 

doanh của Công ty nói chung trong tương lai. 

4.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm từ khâu tạo nguồn hàng thiết bị 

khoa học nhập khẩu 

Nguồn hàng thiết bị khoa học nhập khẩu của doanh nghiệp là toàn bộ khối 

lượng và cơ cấu hàng hoá thích hợp với nhu cầu của khách hàng đã và có khả 

năng huy động được trong kỳ kế hoạch. Như vậy, chỉ tính được vào nguồn hàng 

thiết bị khoa học nhập khẩu  của doanh nghiệp thương mại trước hết là những 

loại thiết bị phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong kỳ kế hoạch về khối 

lượng, cơ cấu mặt hàng và chủng loại quy cách cụ thể chứ không phải toàn bộ 

các loại thiết bị khoa học trên thị trường. Hai là,cũng chỉ đưa vào nguồn hàng 

thiết bị một số lượng nhất định trong cân đối của kế hoạch kinh doanh những 

loại thiết bị mà doanh nghiệp thương mại đã và chắc chắn có thể huy động được 

trong kỳ kế hoạch. 

Để thực hiện tốt công tác tạo nguồn hàng thiết bị khoa học nhập khẩu, công 

ty phải thực hiện các nội dung sau :  

 Xác định nhu cầu cụ thể của khách hàng về khối lượng, cơ cấu mặt 

hàng, quy cách chủng loại, thời gian và giá cả mà khách hàng có thể chấp nhận. 

Bản chất của kinh doanh nhập khẩu là nhập khẩu hàng hóa về để bán cho thị 
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trường trong nước chứ không phải phục vụ tiêu dùng nội bộ, do đó doanh 

nghiệp phải tìm hiểu nhu cầu cụ thể của khách hàng về tất cả các mặt : 

 Khối lượng hàng hóa. 

 Cơ cấu mặt hàng. 

 Quy cách chủng loại cụ thể. 

 Kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc. 

 Thời gian khách hàng cần giao hàng. 

 Địa điểm giao hàng. 

 Giá cả mà khách hàng chấp nhận. 

Những thông tin về nhu cầu khách hàng là những thông tin thu được từ 

hoạt động nghiên cứu thị trường tiêu dùng trong nước. 

  Tìm hiểu khả năng sản xuất thiết bị khoa học của thị trường nước 

ngoài : 

So với kinh doanh hàng hóa trong nước, kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 

gặp nhiều khó khăn ,kinh doanh thiết bị khoa học nhập khẩu lại càng khó hơn do 

phải tìm hiểu thị trường nước ngoài, do mỗi loại sản phẩm có rất nhiều nước sản 

xuất. Mỗi nước lại có nhiều hãng sản xuất khác nhau, mỗi hãng lại làm ra nhiều 

loại sản phẩm. PhảI tìm hiểu dòng thiết bị này thì nước nào sản xuất là chất 

lượng chuẩn nhất, giá thành phù hợp nhất với thị trường Việt Nam. Thông qua 

nghiên cứu thị trường nước ngoài để đánh giá người cung ứng trên các mặt : 

 Năng lực kỹ thuật và sản xuất. 

 Tình hình tài chính. 

 Độ tin cậy của sản phẩm. 

 Độ tin cậy của việc giao hàng. 

 Năng lực bảo đảm của các hoạt động dịch vụ kèm 

theo. 

 Các biện pháp khai thác nguồn hàng thiết bị khoa học trong hoạt 

đông kinh doanh : 
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 Xây dựng chiến lược về nguồn hàng thiết bị khoa học của doanh 

nghiệp  : để tạo nguồn hàng đầy đủ đồng bộ cho hoạt động kinh doanh các 

doanh nghiệp cần có tầm nhìn xa xây dựng chiến lược kinh doanh nói chung và 

chiến lược tạo nguồn hàng nói riêng. Đối với doanh nghiệp kinh doanh nhập 

khẩu hàng hóa thiết bị khoa học, chiến lựơc kinh doanh và chiến lược tạo nguồn 

hàng là rất quan trọng, đòi hỏi phải được xây dựng trong một thời kỳ dài do thị 

trường thế giới biến động phức tạp, việc thực hiện nhập khẩu cần phải có thời 

gian đàm phán, tổ chức thực hiện lâu dài. 

 Sử dụng linh hoạt các hình thức tạo nguồn mua hàng trong hoạt động 

kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học : doanh nghiệp có thể áp dụng các hình 

thức tạo nguồn sau :  

 Mua theo nhu cầu đặt hàng : căn cứ vào biến động thị trường và 

lượng tồn kho, doanh nghiệp sẽ mua hàng theo nhu cầu của khách hàng. 

 Mua theo lối tích trữ, đầu cơ : doanh nghiệp sẽ dự tính nhu cầu và 

biến động của thị trường để mua nhiều vào khi giá thấp,bán ra khi giá cao. 

 Mua theo lịch trình ngân sách của doanh nghiệp. 

 Tạo nguồn vốn ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa : doanh nghiệp có thể 

áp dụng các biện pháp như : xuất khẩu hàng hóa để lấy ngoại tệ, liên doanh liên 

kết sản xuất kinh doanh nhập khẩu, thực hiện buôn bán đối lưu với bạn hàng 

nước ngoài, nhận ủy thác nhập khẩu cho các đơn vị sản xuất trong nước, vay 

ngân hàng. 

 Tổ chức hệ thống thông tin về nguồn hàng thiết bị khoa học đồng 

thời cộng tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong tạo nguồn mua hàng hoá 

thiết bị khoa học. 

 Hoạt động tạo nguồn hàng thiết bị khoa học của doanh nghiệp kinh 

doanh nhập khẩu có thể được thực hiện theo các hướng sau : 

 Củng cố mối quan hệ cung ứng với các hãng cung cấp thiết bị khoa 

học truyền thống của công ty: những nguồn hàng truyền thống luôn là một đầu 
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mối cung ứng hàng hóa quan trọng, đảm bảo tính an toàn, giảm rủi ro cho doanh 

nghiệp nhập khẩu, tận dụng những ưu đãi của nhà xuất khẩu. Đặc biệt, là một 

đại lý phân phối độc quyền của nhiều hãng, đối với Công ty Cổ phần công nghệ 

Biển Đông nhà cung ứng truyền thống có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động 

kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp có thể củng cố mối quan hệ này các biện 

pháp như thực hiện tốt nghĩa vụ nhập khẩu đối với nhà cung ứng như thanh toán 

đủ, đúng thời hạn, nghĩa vụ nhận hàng. Đồng thời, là một đại lý phân phối, 

doanh số tiêu thụ sản phẩm thiết bị khoa học cũng làm tăng uy tín của doanh 

nghiệp.  

 Tìm kiếm, mở rộng các nhà cung ứng mới : bên cạnh những nhà 

cung cấp truyền thống, việc tìm kiếm các bạn hàng mới sẽ tạo ra sự đa dạng 

nguồn hàng thiết bị khoa học của công ty nâng cao chất lượng sản phẩm cung 

cấp của công ty. Việc mở rộng nhà cung ứng mới phải được thực hiện từ hoạt 

động nghiên cứu thị trường thế giới, đàm phán, giao dịch để thỏa thuận hợp 

đồng nhập khẩu.   

4.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách đa dạng hoá các loại thiết bị 

nhập khẩu . 

Công ty cần đa dạng hoá các loại thiết bị khoa học nhập khẩu kinh doanh 

trên cơ sở một số chuyên nghành truyền thống trước rồi sau đó tiếp đến đa dạng 

hoá ngành. Đây là cách thức kinh doanh an toàn và phổ biến nhất để nâng cao 

chất lượng sản phẩm mà công ty cung cấp, nâng cao doanh thu, lợi nhuận  tức là 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao hơn nữa uy tín kinh nghiệm 

của mình.  

   Việc nhập khẩu một loại thiết bị khoa học mới là công việc hết sức khó khăn, 

vừa phải nắm bắt thời cơ, vừa phải cân nhắc cẩn thận. Những vấn đề mà cán bộ 

kinh doanh không thể bỏ qua khi nhập khẩu một loại thiết bị mới :  

 Đặc điểm của loại thiết bị khoa học đó : Về chủng loại, mẫu mã, chất 

lượng, kỹ thuật, đặc điểm tiêu thụ, tính thời vụ, tính công nghệ. 

 Những doanh nghiệp đã và đang kinh doanh loại thiết bị này. 
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 Chính sách của Nhà nước đối với thiết bị đó như thế nào. 

 Tình hình tiêu thụ loại thiết bị đó ở trong nước như thế nào, nó đang ở giai 

đoạn nào trong chu kỳ sống. 

 Việc mở rộng mặt hàng kinh doanh nâng cao quy mô hàng hoá thiết bị khoa học 

cung ứng của công ty ,vì đa dạng hoá sản phẩm sẽ tạo ra sự cạnh tranh giữa các 

sản phẩm vì thế mỗi thiết bị khoa học mà công ty cung cấp đều là thiết bị chất 

lượng tốt. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quay vòng vốn, từ đó tạo ra cơ hội tìm 

kiếm lợi nhuận . Ngoài ra thu hút được nhiều lao động cho xã hội, tức là nâng cao 

hiệu quả xã hội. 

4.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của công ty bằng cách hoàn thiện 

phương thức thanh toán 

Hoàn thiện phương thức thanh toán để nâng cao chất lượng dịch vụ của công 

ty đồng thời giảm bớt những chi phí không cần thiết trong từng loại phương thức 

thanh toán để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

   Lựa chọn một phương thức thanh toán đúng để đảm bảo cho sự an toàn của 

đồng tiền và tạo ra sự thuận lợi cho các bên cho việc thực hiện nghĩa vụ thanh 

toán với nhau. Trong thanh toán ngoại thương có nhiều phương thức thanh toán 

như phương thức nhờ thu, thư tín dụng, séc, hối phiếu, các phương pháp này đều 

có ưu nhược điểm riêng, tùy thuộc mối quan hệ giữa hai bên, độ tin cậy, uy tín, sự 

phát triển của hệ thống ngân hàngvà dịch vụ mà hai bên sẽ lựa chọn một phương 

thức thanh toán phù hợp mà có lợi nhất.Trong thanh toán nội thương ,công ty nên 

đặt ra các phương thức thanh toán thuận lợi nhất cho khách hàng, thanh toán 

chuyển khoản, thanh toán trực tiếp, có nhân viên đến tận nơI nhận tiền...Phương 

thức đặt cọc qua ngân hàng trung gian để tạo niềm tin cho khách hàng khi hợp 

đồng không được thực hiện đúng toàn bộ tiền đặt cọc sẽ hoàn trả lại cho khách 

hàng,từ đó công ty có thể đưa ra mức đặt cọc cao hơn => giảI quyết một phần vấn 

đề vốn. 

5. Nâng cao nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa thiết bị khoa hoc 
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Trong quá trình kinh doanh nhập khẩu thiết bị khoa học, công tác nhập 

khẩu tạo nguồn hàng cho quá trình kinh doanh đóng một vai trò quan trọng, đảm 

bảo khả năng cung ứng các loại thiết bị khoa học phù hợp với nhu cầu trong 

nước, khả năng và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp và đặc biệt phù hợp với 

các tiềm lực tài chính của bản thân doanh nghiệp.  

5.1. Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa thiết bị khoa học  

phải được bắt đầu từ việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường trong 

nước và quốc tế.     

-  Đối với thị trường trong nước : doanh nghiệp phải nắm bắt được thị 

hiếu của người tiêu dùng đối với các loại thiết bị khoa học mà mình kinh doanh,  

xây dựng các chính sách về nhập khẩu hàng hoá thiết bị khoa học, sự thay đổi 

của cầu về hàng hóa đó, các đối thủ cạnh tranh mà doanh nghiệp có thể phải đối 

đầu, các khu vực thị trường và nhóm khách hàng tiềm năng. 

  - Đối với thị trường quốc tế , việc nghiên cứu thị trường phải xác định 

được rõ thị trường và đối tác nào có khả năng cung ứng các loại thiết bị khoa 

học phù hợp với nhu cầu trong nước và khả năng của doanh nghiệp, nắm bắt 

được những sự thay đổi về cung cầu, giá cả của hàng hóa thiết bị khoa học trên 

thị trường thế giới, những chính sách, luật pháp quốc gia và quốc tế. 

5.2. Công tác nghiên cứu thị trường : 

 Ngoài việc đảm bảo cho doanh nghiệp nhập hàng đúng thời điểm và nhu 

cầu thị trường trong nước còn phải tạo cơ hội để mở rộng nguồn hàng nhập khẩu 

theo hướng đa dạng hóa nguồn hàng thiết bị khoa học. Công ty cổ phần công 

nghệ Biển Đông hiện nay đang chú trọng phát triển mối quan hệ với các bạn 

hàng truyền thống song bên cạnh đó cũng cần đa dạng hóa các loại thiết bị khoa 

học nhập khẩu của mình. Việc nghiên cứu thị trường cẩn thận sẽ mang lại cho 

doanh nghiệp những thông tin chính xác về thị trường, giúp doanh nghiệp có thể 

lựa chọn được những đối tác mới tin cậy, giảm rủi ro trong kinh doanh. 

5.3. Hoàn thiện hoạt động giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu: 
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 Trên cơ sở những thông tin thu được qua việc nghiên cứu thị trường và 

những thông tin về đối tác kinh doanh, kết hợp với khả năng và nhu cầu của 

mình công ty cần đưa ra những mục tiêu cụ thể cho đàm phán, cùng những biện 

pháp để thực hiện mục tiêu. Đối với công tác giao dịch đàm phán và ký kết hợp 

đồng công ty cần có những nhân viên chuyên phụ trách các mối quan hệ với 

nước ngoài, đào tạo về khả năng giao dịch cũng như khả năng nắm bắt thông tin. 

5.4. Quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu :  

Trước hết công ty phải đào tạo đội ngũ nhân viên xuất nhập khẩu có khả 

năng đáp ứng được nhu cầu của quá trình nhập khẩu hàng hóa tại doanh nghiệp. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty cần có sự liên hệ chặt chẽ với nhà 

xuất khẩu về thời gian mở L/C, lịch trình tàu, thời gian giao hàng và nhận hàng 

để tránh tình trạng phải mất chi phí lưu kho bãi do chậm nhận hàng hay mở L/C 

không phù hợp với hợp đồng như hiện nay, gây ra những lãng phí không cần 

thiết, đồng thời cũng làm giảm uy tín của công ty trước các đối tác nước ngoài. 

6. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng nhập khẩu 

 Sản phẩm và thị trường luôn là hai yếu tố gắn liền với nhau. Quá trình kinh 

doanh nhập khẩu hàng hóa chỉ được hoàn thành khi sản phẩm nhập khẩu được 

tiêu thụ trên thị trường. Như vậy, bán hàng là khâu cuối cùng có ý nghĩa quyết 

định đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Muốn nâng cao hiệu quả kinh 

doanh thiết bị khoa học nhập khẩu thì công ty phải thực hiện tốt khâu bán hàng 

để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hoá thiết bị khoa học, thu hồi vốn nhanh và 

tăng vòng quay của vốn. Tại đây có thể đưa ra những biện pháp sau : 

6.1. Xác định giá bán hợp lý :  

 Giá bán có tác động lớn đến lượng hàng hóa bán ra, đặc biệt đối với các 

mặt hàng quan trọng có tính chiến lược. Chỉ một sự thay đổi nhỏ về giá là có thể 

dẫn tới lớn về lượng hàng bán ra, khả năng cạnh tranh của công ty trên thị 

trường. Đặc biệt, Công ty Biển Đông kinh doanh nhập khẩu mặt hàng thiết bị 

khoa học công nghệ, với nhiều nhãn hiệu sản phẩm khác nhau được sản xuất tại 

nước ngoài ,sự cạnh tranh trên thị trường cũng rất gay gắt. Do đó, khi xác định 
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giá bán công ty cần phải căn cứ vào giá cả thị trường và chiến lược kinh doanh 

của mình để đưa ra mức giá phù hợp. 

Giá tiêu thụ của hàng nhập khẩu (P) thường được tính theo công thức : 

 

P 

 

= 

Giá 

nhập 

khẩu 

 

+ 

Chi 

phí 

nhập 

khẩu 

 

+ 

Chi 

phí 

hàng 

bán 

 

+ 

Chi 

phí 

lưu 

thông 

 

+ 

Chi 

phí 

quản 

lý 

 

+ 

Lợi 

nhuận 

mục 

tiêu 

 

 Trong đó, lợi nhuận mục tiêu do doanh nghiệp đặt ra trong kế hoạch kinh 

doanh nhập khẩu hàng hóa, theo quy mô kinh doanh, khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp trên thị trường so với các đối thủ cạnh tranh khác, năng lực hoạt 

động của doanh nghiệp, các kết quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa của các kỳ 

kinh doanh trước. 

6.2. Tăng hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp trên 

từng khu vực thị trường :  

 công ty Biển Đông cần tăng tính tự chủ cho từng nhân viên trong việc 

xúc tiến bán hàng, tìm kiếm khách hàng tại khu vực thị trường mà mình phụ 

trách. Hiện nay, Biển Đông đang thực hiện tính lương trên % doanh thu đạt 

được ngoài phần lương cơ bản đã thỏa thuận. Lương hàng tháng nhận được của 

nhân viên kinh doanh không chỉ phụ thuộc vào doanh số bán hàng mà còn phụ 

thuộc vào tỷ lệ % số tiền thu được trên tổng doanh thu thực tế. Phương thức này 

có khả năng tăng hiệu suất hoạt động, phát huy năng lực và ý thức lao động của 

nhân viên. 

 Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến bán hàng : hiện nay mức độ cạnh 

tranh trên thị trường ngày càng tăng, thị phần của công ty Biển Đông đang có xu 

hướng giảm xuống, để củng cố vị trí, uy tín và hình ảnh của công ty. Ngoài việc 

tác động vào mức giá công ty nên sử dụng các hình thức xúc tiến để đem lại hiệu 

quả cao trong bán hàng. Các hình thức nên sử dụng là : 



 

 57 

 Quảng cáo : thông qua quảng cáo nhằm xây dựng hình ảnh của 

công ty Biển Đông đối với khách hàng, song phải lựa chọn hình thức quảng cáo 

thích hợp nhất vì nếu không có trọng điểm thì sẽ đem lại hiệu quả thấp bởi chi 

phi quảng cáo thường lớn. Công ty nên sử dụng hình thức quảng cáo trên các tạp 

chí tiêu dùng, tăng cường các bảng hiệu quảng cáo trên đường phố, các phương 

tiện truyền thanh truyền hình, qua mạng Internet như đã nói ở phần trên. 

 Khuyến mại : đây là một trong những biện pháp kích thích tiêu 

dùng của khách hàng. Tuy nhiên, khuyến mại phải đi kèm với chất lượng và giá 

trị của hàng hóa. Các hình thức khuyến mại có thể áp dụng như : tặng quà khi 

khách mua hàng của công ty Biển Đông, giảm giá đối với các khách hàng 

thường xuyên, khách hàng mua với khối lượng lớn, thực hiện chiết khấu đối với 

các khách hàng thanh toán tiền trước thời hạn quy định. 

 Mặc dù các hình thức khuyến mại trên làm giảm doanh thu thuần và do đó 

làm giảm lợi nhuận nhưng nó giúp cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh kịp thời, 

khuyến khích mua hàng, tăng khối lượng hàng hóa bán ra. Do vậy, xét về tổng 

số vẫn góp phần làm tăng lợi nhuận, củng cố các mối quan hệ với khách hàng. 

 Tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng, các chương trình 

hướng dẫn người sử dụng bảo quản và sử dụng tốt sản phẩm, các dịch vụ trước 

và sau bán hàng, như các chương trình hội nghị khách hàng, tặng quà cho các 

khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty lâu năm, hoạt động bảo dưỡng sản 

phẩm tại các công trình lớn. 

  Công ty Biển Đông cần mở rộng thị trường bằng cách mở rộng các đại lý 

bán hàng tại các khu vực thị trường mục tiêu mới. Tăng cường mối quan hệ với 

hệ thống các cửa hàng bán lẻ bằng các chương trình hỗ trợ tài chính ,nâng cao 

hoa hồng theo số lượng hàng tiêu thụ cho người bán lẻ, duy trì và phát triển các 

chương trình hội nghị khách hàng hàng năm, các giải thưởng giành cho người 

bán lẻ xuất sắc . 

7. Hoàn thiện hệ thống quản trị tổ chức và nhân sự 

7.1.  Hoàn thiện hệ thống quản trị tổ chức :  
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Để thành công trong kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp thương mại 

cần được thực hiện trên nền của một hệ thống cấu trúc tổ chức hợp lý và có hiệu 

quả. Hệ thống tổ chức của doanh nghiệp thương mại được hình thành ngay khi 

bước vào kinh doanh và trong thực tế, có tính ổn định  hơn so với các yếu tố 

khác. Tuy nhiên, cấu trúc tổ chức không phải là một yếu tố bất biến. Sự trì trệ và 

kém thích nghi của tổ chức là một trong những vấn đề quan trọng có thể dẫn đến 

khả năng thất bại của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, hệ thống tổ chức 

cần đảm bảo khả năng thích ứng tốt với các xu hướng vận động tăng trưởng hay 

suy thoái kinh doanh. Đổi mới theo chiến lược kinh doanh để thích nghi với 

hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp đòi hỏi quản trị tổ chức với tư cách là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng của quản trị doanh nghiệp phải được tiến hành 

thường xuyên trong suốt quá trình hình thành, tồn tại và phát triển doanh nghiệp. 

Nội dung chính của quản trị tổ chức bao gồm : 

 Thiết kế và xác lập cơ cấu tổ chức. 

 Tuyển dụng và bố trí nhân viên. 

 Chỉ huy hoạt động của hệ thống tổ chức. 

 Kiểm soát hoạt động của hệ thống tổ chức. 

 Điều chỉnh  hệ thống tổ chức. 

 Các loại mô hình tổ chức được hình thành theo cách thức tập hợp lĩnh vực 

hoạt động  bao gồm : mô hình tổ chức theo chức năng nghiệp vụ, mô hình tổ 

chức theo sản phẩm, mô hình tổ chức theo khu vực địa lý, mô hình tổ chức theo 

đối tượng khách hàng. 

 Hiện nay, Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông đang áp dụng mô hình tổ 

chức theo chức năng nghiệp vụ, doanh nghiệp chọn chức năng nghiệp vụ làm 

dòng chủ đạo để xây dựng tổ chức. Theo đó, hệ thống tổ chức của doanh nghiệp 

bao gồm các đơn vị thành viên là các phòng ban, bộ phận chuyên trách về các 

lĩnh vực chức năng khác nhau. Ưu điểm của hệ thống tổ chức này  là hiệu quả 

tác nghiệp cao, phát huy tối đa ưu điểm của chuyên môn hóa, đơn giản hóa đào 
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tạo chuyên gia quản lý, chú trọng hơn tiêu chuẩn nghề nghiệp và tư cách nhân 

viên. Tuy nhiên, nhược điểm của nó lại là :  

 Dễ xuất hiện mâu thuẫn giữa các đơn vị chức năng khi đề ra chỉ tiêu 

và chiến lược. 

 Kết quả hoạt động kém nếu không có sự phân phối hợp hành động 

nhịp nhành giữa các bộ phận, chuyên môn hóa quá mức. 

 Khó xác định trách nhiệm cho từng bộ phận đối với kết quả hoạt 

động của doanh nghiệp. 

Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông đã lựa chọn và áp dụng hệ thống tổ chức 

nghiệp vụ chức năng và cần phải có biện pháp phát huy hết ưu điểm và hạn chế 

những nhược điểm của nó. Công ty có thể hạn chế nhược điểm bằng một số biện 

pháp sau :  

 Đối với hệ thống tổ chức này, ban giám đốc có vai trò quan trọng 

trong việc vạch ra đường lối, thống nhất ý kiến giữa các phòng ban chức năng về 

các kế hoạch, chỉ tiêu và đề ra quyết định cuối cùng cho mọi việc, nhằm tránh sự 

mâu thuẫn trong kế hoạch và hành động của các phòng ban. 

 Phải tạo ra sự liên kết, phối hợp giữa những cán bộ đứng đầu các 

phòng ban trong công ty trong kế hoạch thực hiện thông qua những kế hoạch 

hành động thống nhất do ban giám đốc đề ra, các cuộc họp bàn về chương trình 

thực hiện, thực hiện kiểm tra chéo về kế hoạch thực hiện chi tiết để tìm ra những 

điểm mâu thuẫn, bất hợp lý. 

 Tinh giảm bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả nhằm làm 

giảm chi phí, tăng lợi nhuận và giảm chồng chéo trong hoạt động. 

 Khi đánh giá kết quả cũng như quy trách nhiệm, cần phải có sự công 

bằng nhất định, chia thành quả đạt được cho các phòng ban theo tỷ lệ đóng góp 

vào công việc (nếu có thể xác định một cách tương đối) hoặc chia đều thành quả 

cũng như trách nhiệm. 

7.2. Các giải pháp phát triển yếu tố con người trong công ty : 
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Trong mọi họat động, con người luôn là nhân tố quyết định, đặc biệt hoạt 

động kinh doanh là một hoạt động của con người. Hiệu quả kinh doanh tùy 

thuộc vào năng lực của đội ngũ nhân viên, khả năng phát huy tiềm năng con 

người của ban lãnh đạo. Để phát triển yếu tố con người, công ty có thể áp dụng 

một số biện pháp sau : 

 Tìm kiếm và thu hút nhân tài : thông qua các hình thức quảng cáo, tự 

giới thiệu trên các phương tiện truyền thông về truyền thống, hiệu quả kinh 

doanh, triển vọng phát triển công ty, chế độ nhân sự. Công ty sẽ làm tăng khả 

năng thu hút những người có năng lực mong muốn trở thành một thành viên của 

công ty. Những lớp người mới sẽ làm thay đổi không khí làm việc, nâng cao ý 

thức lao động và sáng tạo của toàn thể nhân viên. 

 Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ : đây 

được xem là một nhiệm vụ có tính chiến lược trong hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. Đào tạo bồi dưỡng nhân viên một mặt tạo ra động cơ làm việc 

cho nhân viên để có tinh thần làm việc tốt hơn. Mặt khác, tạo ra được cơ sở thực 

hiện cho nhân viên có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đào tạo và 

giáo dục nhân viên phải nhằm vào mục tiêu toàn diện cho kế hoạch đào tạo của 

doanh nghiệp : nâng cao thể chất, nâng cao khả năng hòa nhập cộng đồng, 

nghiệp vụ, tinh thần, thái độ và trách nhiệm đối với doanh nghiệp và xã hội. 

 Thực hiện quản trị nhân sự về chế độ : người lao động sẽ chỉ phát 

huy hết trí lực và sức lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được đáp ứng đầy đủ 

điều kiện làm việc cũng như các quyền lợi về vật chất và tinh thần. Để đáp ứng 

lợi ích của cả hai phía (doanh nghiệp và người lao động), doanh nghiệp cần có 

hệ thống chế độ làm việc và đãi ngộ thích hợp với từng điều kiện cụ thể và luôn 

được hoàn thiện, như : thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, điều kiện làm 

việc, thu nhập,  thưởng, các chế độ ưu đãi, bảo hiểm y tế, khả năng thăng tiến. 

8. Tăng cường ứng dụng thương mại điện tử  
Thương mại điện tử là xu hướng phát triển tất yếu trong điều kiện phát triển 

hiện nay, thương mại điện tử đang được cả thế giới, các khu vực và các quốc gia 
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đặc biệt quan tâm, coi đó là nền thương mại của tương lai. Nhờ có các phương 

tiện của thương mại điện tử, các doanh nghiệp có được thông tin phong phú về 

thị trường và đối tác, dễ dàng tạo dựng và củng cố quan hệ bạn hàng, rút ngắn 

quy trình sản xuất, nhanh chóng tạo ra sản phẩm mới. Thương mại điện tử đặc 

biệt có ý nghĩa đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, đặc biệt là đối 

với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế. 

 Tuy nhiên, ở Việt Nam, môi trường thương mại điện tử còn ở giai đoạn sơ 

khai, chưa phát triển : cơ sở hạ tầng cho thương mại điện tử lạc hậu, chi phí cao, 

đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin còn thiếu, chưa mang tính phổ cập trong 

dân chúng, hạ tầng cơ sở pháp ly chưa được hệ thống tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn 

quốc tế. 

 Đối với các doanh nghiệp, nên chuẩn bị những tiền đề về công nghệ thông 

tin, nguồn nhân lực để sớm tham gia thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh nhập khẩu nói riêng. 

Hiện nay, Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông đã bước đầu áp dụng thương 

mại điện tử đối với hoạt động tiêu thụ hàng hóa trong nước. Tuy nhiên, mức độ 

áp dụng của thương mại điện tử chưa cao, chỉ mới dừng lại ở mức độ giới thiệu 

mẫu mã, nhãn hiệu sản phẩm mà chưa có  cập nhật thường xuyên giá cả, phương 

thức thanh toán, nhưng đã đề ra mẫu đăng ký mua hàng điện tử. Công ty có thể 

áp dụng một số biện pháp sau :  

   Trang bị hạ tầng cơ sở công nghệ : chỉ có thể tiến hành một cách 

thực tế và có hiệu quả thương mại điện tử khi đã có một hạ tầng cơ sở công nghệ 

thông tin đủ năng lực. Đòi hỏi về hạ tầng cơ sở công nghệ bao gồm hai mặt : 

một là tính tiên tiến hiện đại về công nghệ và thiết bị, hai là tính phổ cập. Đối 

với đội ngũ nhân viên kinh doanh cần phải được phổ cập kiến thức về loại hình 

kinh doanh điện tử này để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong 

phạm vi thị trường mà mình quản lý, giảm chi phí đi lại và tăng hiệu quả làm 

việc của các nhân viên. 
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 Lựa chọn, tuyển dụng và đào tạo cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực 

thông tin nhưng đồng thời phải có những am hiểu về lĩnh vực hoạt động của 

công ty, bồi dưỡng các kỹ thuật cơ bản về mạng, tra cứu thông tin cho các cán 

bộ văn phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin hiện đại, độ an toàn cao. 

Đây là một trong những hạn chế của công ty, hiện nay công ty chưa có một bộ 

phận chuyên trách quản lý Website và mảng thương mại điện tử của doanh 

nghiệp, nên các đơn đặt hàng (nếu có) và các dịch vụ trực tuyến sẽ không được 

sử lý kịp thời. 

  Mặt hàng kinh doanh của công ty là hàng hóa thiết bị khoa học công 

nghệ , cần có những cách thức sử dụng, bảo quản, lắp đặt phù hợp và thời gian 

bảo hành lâu dài. Công ty có thể đưa các chương trình tư vấn người tiêu dùng, 

chương trình đăng ký bảo hành và nhận phản hồi của khách hàng vào Website 

của công ty. Các chương trình này sẽ làm cho người tiêu dùng gắn bó hơn với 

doanh nghiệp, tăng khả năng quảng bá rộng rãi hình ảnh doanh nghiệp trên các 

diễn đàn (chat room). 

  Tiếp tục phát triển và hoàn thiện Website riêng của công ty, tiến tới 

mức độ áp dụng thương mại điện tử cho tất cả các khâu của quá trình kinh 

doanh, từ quảng cáo, chào hàng, giới thiệu sản phẩm, đặt hàng và thanh toán 

trực tuyến, giao hàng đến tận nơi tiêu dùng. 

 Website của công ty hiện nay chỉ được giới thiệu trên các chương 

trình, biển quảng cáo sản phẩm của công ty như một yếu tố phụ về địa chỉ liên 

hệ, chưa có sự quảng cáo rộng rãi với tư cách là một mảng hoạt động thương 

mại điện tử. Công ty cần thực hiện các chương trình liên kết với các Website 

khác hoặc đặt các banner quảng cáo trên các Website có tính phổ cập cao trong 

và ngoài nước như các tạp chí điện tử, danh bạ Website Việt Nam. 
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Đất nước ta đang trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khi à nền sản 

xuất công nghiệp chưa vận động và phát triển theo đúng con đường của nó. Lịch 

sử nhiều năm đất nước trong cảnh chiến tranh tàn phá nặng nề đã để lại cho chúng 

ta một nền sản xuất công nghiệp vô cùng lạc hậu và nghèo nàn, lực lượng sản xuât 

rất thấp kém. Để chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự phát triển công nghiệp 

hiên đại từ điểm xuất phát thấp chúng ta không thể đi theo các bước tuần tự như 

các nước khác đã làm mà phải phát triển theo kiểu nhảy vọt ,rút ngắn bằng cách 

phát triển nhanh khoa học công nghệ nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên việc 

nghiên cứu và phát minh đòi hỏi thời gian rất dài ,điều kiện cơ sở nghiên cứu rất 

cao cấp và trình độ xuất chúng của các nhà khoa hoc vì thế cách để rút ngắn con 

đường khoa học công nghệ hiện đại nhất đến với Việt Nam là nhập khẩu công 

nghệ và chuyển giao công nghệ . 

 Từ đó những thành viên trong ban giám đốc thành lập ra công ty cổ phần 

công nghệ Biển Đông ,chuyên kinh doanh nhập khẩu các thiết bị khoa học , nhằm 

đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển khoa học công nghệ trong nước. Tuy vậy ,trên 

thị trường cũng có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực này vì thế cạnh 

tranh cũng rất khốc liệt và gay gắt.Vì thế việc nghiên cứu và phân tích nhằm đưa 

ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty là vô cùng 

cần thiết . 

Với đề tài : Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu 

thiết bị khoa học của công ty cổ phần công nghệ Biển Đông 
Em đã hiểu được những hoạt động thực tế của một quy trình kinh doanh 

nhập khẩu hàng hóa, ứng dụng của những kiến thức mà đã được nhà trường 

trang bị khi học tập vào thực tế như thế nào, và với những hiểu biết ít ỏi của 

mình em cũng xin đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 

nhập khẩu hàng hóa của Công ty cổ phần công nghệ Biển Đông . 

 Trong thực tế, bất kỳ doanh nghiệp nào và hoạt động trong lĩnh vực nào 

cũng mong muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình, và thực tế cũng có 
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nhiều biện pháp khác nhau để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Điều quan trọng là 

mỗi doanh nghiệp phải tìm ra được những biện pháp phù hợp với khả năng, mục 

đích của mình và vận dụng vào thực tế ở doanh nghiệp mình. 
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