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Project Report Structure and Terminology

 Dự án chiến lược chuỗi cung ứng của Vinafco được thực hiện với 4 phần .

1. Năng lực hiện tại

2.Tương lai : Chiến lược chuỗi cung ứng điều chỉnh

3.Tương lai : Tổ chức lại chuỗi cung ứng

4. Phân tích Lợi ích và rủi ro.

• Mỗi một phần nêu trên đều có một báo cáo chi tiết và bản tóm tắt tổng quan này là phần tổng hợp của cả 4 báo

cáo
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Năng lực Hiện tại

Tóm Tắt : Vinafco

Thông qua việc phân tích dữ liệu, trực tiếp quan sát và
phỏng vấn, đánh giá năng lực hiện tại của Vinafco cổ
phần như sau :

 Có đủ năng lực về hạ tầng, tài sản để trở thành một
trong những nhà cung cấp dịch vụ logistic hàng đầu

 Cần bổ sung chuyên gia quản lý cấp trung, công
nghệ và quy trình giúp cho VFC cung cấp được dịch
vụ chất lượng cao và đồng nhất.

 Mặc dù tập trung vào ở một số ít thị trường, các
hoạt động vẫn còn ở mức chung của thị trường, 
chưa chuyên biệt , phù hợp với nhận định trên

 Mạng lưới nhà kho tốt nhưng ở khu vực TpHCM
không mạnh, thấy rõ thông qua việc phải liên tục
thuê kho ngoài dẫn đến kém hiệu quả khai thác.

 Quyết định sử dụng nhà phát triển phần mềm địa
phương cho WMS và TMS đảm bảo cho việc triển
khai thành công và đảm bảo thành công với các
khách hàng phụ thuộc vào công nghệ.



Page 4
www.logisticsbureau.com

Tương lai : Chuỗi cung ứng điều chỉnh

Thị trường mục tiêu
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Các khu vực kinh tế lựa chọn để

phân tích dựa trên cơ sở sau

• Đây là nguồn của các thị

trường hiện tại mà Vinafco đã

có kinh nghiệm

• Đây là nguồn của các thị

trường được biết là sẽ hoặc

dự kiến là sẽ phát triển

• Đây là các khu vực có dịch

chuyển hàng hóa và cần đến

logistics

• Đây là các khu vực có nhu

cầu đa dịch vụ
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Tương lai : Chuỗi cung ứng điều chỉnh

Thị trường 3PL : Đối thủ của Vinafco 

Mặc dù có sự tương đồng về mặt dịch vụ nhưng

nói chung các đối thủ nước ngoài cung cấp các

dịch vụ cộng thêm cao hơn cùng với hệ thống

CNTT tinh vi hơn

Các đối thủ nước ngoài cũng có khả năng cung cấp

các giải pháp có sẵn cho các ngành khác nhau và

đã được kiểm tra mức độ thành công ở các khu

vực khác, điều này làm hấp dẫn các tập đoàn đa

quốc gia mong đợi cùng một chuẩn dịch vụ ở các

vùng khác nhau trên thế giới
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Tương lai :Tổ chức lại chuỗi cung ứng :

Tổ chức lại năng lực: Tiếp cận

• Việc sắp xếp năng lực là để đảm bảo Vinafco 

có nguồn lực, qui trình và các công cụ phát

triển kỹ năng để cung cấp các dịch vụ hàng

đầu ở các thị trường mà Vinafco chọn theo

đuổi.

• Để việc sắp xếp thành công về khía cạnh tài

chính, cần cân nhắc nang lực cần có tương

ứng với yêu cầu dịch vụ, tránh tình trạng đầu

tư thừa.

• Trong các hoàn cảnh bình thường, việc bổ

sung năng lực là dựa vào dự báo cũng như

dựa vào các nguồn tăng trưởng đã biết, ví dụ

như hợp đồng mới.

• Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta muốn thúc

đẩy việc phát triển thông qua một chiến lược

cụ thể để tăng năng lực và qua đó tăng tính

hấp dẫn trên thị trường. Để đạt được sự tang 

trưởng này Vinafco phải cung cấp dịch vụ

ngang ngửa với các đối thủ cạnh tranh nước

ngoài.

• Quan trọng nhất là Vinafco phải chứng minh 

được năng lực chứ không phải chỉ hứa hẹn

• Theo đó , Vinafco cần đầu tư với niềm tin vào

chiến lược đề ra.

• Đầu tư sẽ có hai dạng

• Đầu tư để chuyển đổi tài sản/nguồn lực hiện

hữu để đạt được năng lực dịch vụ cần thiết

và

• Đầu tư vào các tài sản/nguồn lực/công nghệ

mới để đáp ứng được các nhu cầu dịch vụ

dự kiến.
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Tương lai :Tổ chức lại chuỗi cung ứng :

Tổ chức lại năng lực: Các bước đi cụ thể

• Tổng cộng có 50 bước đi cụ thể liên quan tới việc tổ chức lại nang lực của Vinafco trong

giai đoạn từ 2016 tới 2020 bao gồm

• Cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng

• Mở rộng Nhà Kho 

• Hoàn chỉnh các hệ thống đã đầu tư, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu dịch vụ của các ngành theo

đuổi

• Đầu tư phương tiện vận tải phù hợp với các dự án cụ thể

• Tàu biển, nhằm nâng chất lượng dịch vụ và đảm bảo liên kết với khách hàng


