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Trình độ trung học

NHÂN VIÊN MỚI GIÁM SÁT QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Trình độ cao đẳng, đại học 
hoặc có kinh nghiệm

NHÂN VIÊN CÓ KINH NGHIỆM 
(Bán thời gian hoặc toàn thời gian)

CHỦ DOANH NGHIỆP / SỞ HỮU NHƯỢNG QUYỀN 
(Tự xây dựng thương hiệu hay mua nhượng quyền)

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH BÁN LẺ 

VAI TRÒ 
NHÂN VIÊN 
BÁN THỜI 

GIAN HOẶC 
TOÀN THỜI 

GIAN

VAI TRÒ 
CỦA QUẢN 

LÝ CẤP CAO 
HOẶC ĐIỀU 

HÀNH

VAI TRÒ CỦA 
NHÂN VIÊN TOÀN 

THỜI GIAN

VAI TRÒ 
GIÁM SÁT

VAI TRÒ 
TRỢ LÝ QUẢN LÝ

VAI TRÒ 
QUẢN LÝ

Có óc sáng tạo.
Xuất sắc hoàn thành 
nhiệm vụ ở mức 
độ cao. 
Người có tư duy 
tích cực.

Cho thấy đam mê, cam 
kết, kiên trì, sáng tạo và 
đặt niềm tin vào quản lý 
trực tiếp trong quá trình 
thực hiện.
Thực hiện các yêu cầu 
đào tạo.

Quản lý trực tiếp hỗ trợ 
và hướng dẫn.
Biết nắm lấy cơ hội và 
chấp nhận thử thách.
Thực hiện các chương 
trình đào chuyên biệt.

Đạt được những yêu cầu 
cần thiết.
Có kinh nghiệm rộng 
trong ngành bán lẻ. 
Hỗ trợ như một cố vấn
Hiểu tầm nhìn công ty.
Cải thiện điểm yếu và có 
khả năng gây ảnh 
hưởng, tạo động lực cho 
người khác. 
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PHÂN PHỐI
Đảm bảo sản phẩm đúng được đặt vào đúng chỗ và đúng thời điểm (nhà kho, sự 
hiện diện, xe nâng và chuyển hàng, điều phối phân bổ, nhân sự cửa hàng)

MUA HÀNG
Xác định sản phẩm và dịch vụ bán (người mua, người bổ sung hàng hóa, người 
hoạch định ngành hàng)

TRƯNG BÀY
Thu hút sự chú ý của khách hàng (trang trí bằng đồ nữ công gia chánh, thiết kế 
màn hình, hàng hoá hữu hình)

BÁN HÀNG
Sử dụng kỹ năng và kiến thức để bán hàng (nhân viên bán hàng, thu ngân và đại 
diện bán hàng)

QUẢN LÝ
Hoạch định và phối hợp các hoạt động bán lẻ (giám sát viên, quản lý công tác 
huấn luyện, quản lý điều hành, quản lý nhân sự, quản lý cửa hàng)

HỖ TRỢ
Sử dụng những kỹ năng chuyên môn (công nghệ thông tin, luật, ngăn ngừa thất 
thoát, bảo trì) nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp bán lẻ hoạt động trôi chảy.



ĐIỀU HÀNH
Thường yêu cầu bằng cấp hoặc 
được đánh giá qua kinh nghiệm 
vượt trội trong ngành 
 

Quản lý Vùng/Khu vực/ CEO/
Chủ Doanh nghiệp

Quản lý vùng/Toàn quốc/CEO/
Chủ Doanh nghiệp

NHÂN VIÊN MỚI
Thường yêu cầu bằng cấp trung 
học hoặc 1 - 3 năm kinh nghiệm
 

GIÁM SÁT
Thường yêu cầu cấp độ và kỹ năng 

có bằng cấp tín chỉ 

QUẢN LÝ 
Thường yêu cầu cấp độ và kỹ năng 

có bằng cấp đại học và 5 năm 

kinh nghiệm  

Nhân viên mua hàng cao cấp

Giám đốc mua hàng

Giám đốc ngành hàng

Trợ lý bán hàng

Nhân sự cửa hàng

Nhân viên bổ sung hàng hóa

Một vài công việc kiêm nhiệm đa 

năng và lặt vặt. Ví dụ người quản lý 

một cửa hàng bán giầy nhỏ có thể là 

nhân viên mua hàng, nhân viên trưng 

bày hàng hoá, trợ lý bán hàng, nhân 

viên vệ sinh, và giám sát nhân sự!

Nhân viên mua hàng

Trợ lý mua hàng

Tập sự viên mua hàng

Giám đốc tài chính / kế toán
Giám đốc IT / bán hàng trực tuyến
Giám đốc kiểm soát thất thoát 
hàng hóa
Chuyên gia sản phẩm
Luật sư

Thư ký
Nhân viên dịch vụ khách hàng
Nhân viên vệ sinh
Nhân viên kiểm soát thất thoát 

Nhân viên bảo trì cửa hàng

Nhân viên Tín dụng và Nợ

Giám sát thất thoát

Kỹ thuật viên IT

Giám đốc tiếp thị

Giám đốc khuyến mãi

Giám đốc quảng cáo

Trợ lý bán hàng

Đại diện bán hàng

Trợ lý giám đốc bán hàng

Quản lý tầng

Trưởng nhóm

Trường phòng 

Giám đốc hậu cần

Giám đốc chuỗi cung ứng

Quản lý kho

Giám đốc điều hành 

Nhân viên kho

Nhân viên điều khiển xe nâng

Nhân viên giao hàng

Giám đốc phân phối

Nhân sự cửa hàng

Điều phối giao hàng

Cửa hàng trưởng

Giám đốc nhân sự

Giám đốc điều hành

Giám đốc huấn luyện

Giám sát OHS

Giám sát nhân sự

Quản lý phân ca 

Giám đốc đào tạo 

Nhân viên sắp xếp hàng hóa 

Giám đốc marketing

Giám đốc trưng bày

Trưởng ngành hàng

Nhân viên bổ sung hàng hóa ban đêm
Nhân viên phụ trách nữ công 
gia chánh
Nhân viên bổ sung hàng hóa tập sự

Nhân viên trưng bày hàng hóa

Nhân viên thiết kế trừng bày

Nhân viên trang trí cửa hàng

Nhân viên ngành hàng

MUA HÀNG TRƯNG BÀY HỖ TRỢ BÁN HÀNG PHÂN PHỐI QUẢN LÝ

VAI TRÒ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
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1. BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁN LẺ

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ BÁN LẺ

PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ

PHẦN 3: SẮP XẾP HÀNG HÓA 

PHẦN 4: NHÂN SỰ

PHẦN 5: HOẠT ĐỘNG 

PHẦN 6: NGUYÊN TẮC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chương 1: Giới thiệu về ngành bán lẻ
Chương 2: Trải nghiệm mua sắm 
Chương 3: Vị trí và con người trong bán lẻ 
Chương 4: Doanh số và lợi nhuận 

Chương 1: Giới thiệu về nhân sự 
Chương 2: Quá trình tuyển chọn 
Chương 3: Vai trò người quản lý khi được tuyển dụng 
Chương 4: Tối ưu hóa hiệu suất nhân viên bán hàng
Chương 5: Quản lý truyền thông

Chương 1: Các yếu tố hoạt động hỗ trợ trải nghiệm mua sắm   
Chương 2: Cách thức điều phối nhân sự hỗ trợ hoạt động 
Chương 3: Tiêu chuẩn an toàn 
Chương 4: Yêu cầu về luật pháp liên quan đến hoạt động
Chương 5: Vai trò của kiểm soát thất thoát

Chương 1: Giới thiệu về báo cáo tài chính 
Chương 2: Công cụ báo cáo tài chính
Chương 3: Phân tích và đọc số liệu báo cáo tài chính

Chương 1: Giới thiệu 
Chương 2: Quản lý bán hàng và dịch vụ
Chương 3: Đo lường hiệu quả bán hàng và dịch vụ  

Chương 1: Giới thiệu về sắp xếp hàng hóa 
Chương 2: Nhận hàng và lên hàng
Chương 3: Sàn trưng bày hàng hóa 
Chương 4: Quản lý hàng tồn

2. CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO NÒNG CỐT 
    TRONG NGÀNH BÁN LẺ (1 ngày)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU

 1. Giới thiệu về Lãnh đạo
 2. Mô hình Lãnh đạo bán lẻ
 3. Lãnh đạo qua tình huống
 4. Lãnh đạo bản thân

 1. Hiểu các khái niệm về lãnh đạo và đặc tính của người của Lãnh đạo; 
 2. Giúp người học nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động trong công tác; 
 3. Giúp người học nhận thức và phát huy tinh thần làm chủ. Có tầm nhìn tổng thể, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý;
 4. Giúp người học nhận thức tầm quan trọng của công tác kèm cặp và xây dựng đội ngũ kế thừa. Hiểu đặc tính của nhân viên 
                  và các tình huống cụ thể để kèm cặp phù hợp;
 5. Giúp người học nhận thức những tác động từ hành vi của mình đến kết quả kinh doanh của công ty và xây dựng chương 
                  trình phát triển cá nhân;
 6. Tăng khả năng giao tiếp với đồng nghiệp và thuộc cấp.
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3. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ LÃNH
    ĐẠO TRONG NGÀNH BÁN LẺ (3 ngày)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 NGÀY 1: Thực nghiệm quản lý doanh nghiệp bán lẻ mô phỏng
 NGÀY 2: Phát triển chiến lược bán lẻ: xây dựng mô hình bán lẻ phù hợp
  * Chiến lược bán lẻ cơ bản
  * Xây dựng chiến lược Khác biệt và chiến lược Chi phí 
  * Bán hàng đa kênh & mô hình kinh doanh bán lẻ mới
 NGÀY 3: Lãnh đạo trong doanh nghiệp bán lẻ
  * Mô hình Lãnh đạo trong bán lẻ
  * Lãnh đạo tình huống trong bán lẻ
  * Lãnh đạo bản thân

MỤC TIÊU

Chương trình huấn luyện đặc biệt “PHÁT TRIỂN NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG NGÀNH BÁN LẺ” được thiết kế nhằm giúp các cấp quản lý, 
quản lý và phát triển doanh nghiệp hiệu quả cũng như định hướng tương lai cho doanh nghiệp bán lẻ của mình trước sự phát triển 
không ngừng của ngành bán lẻ.
 1. Am hiểu ngành bán lẻ 
 2. Trải nghiệm, học hỏi và thực hành trên doanh nghiệp bán lẻ mô phỏng   
 3. Hiểu và sử dụng sức mạnh tập thể hiệu quả 
 4. Xây dựng tầm nhìn chiến lược

4. CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ 
    CẤP CAO (2.5 ngày)

MỤC TIÊU KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nâng cao kỹ năng hoạch định chiến lược kinh doanh, 
xác định cơ hội & thách thức nhằm đưa doanh nghiệp 
phát triển trong môi trường kinh doanh năng động với 
chu kỳ kinh doanh linh hoạt.
Nâng cao khả năng phân tích kết quả kinh doanh và ra 
quyết định hiệu quả trên cơ sở thấu hiểu quan hệ hỗ 
tương giữa các  bộ phận.
Thực nghiệm và nâng cao kỹ năng lãnh đạo thiết yếu để 
dẫn dắt doanh nghiệp phát triển nhanh.
Nâng cao trình độ kinh doanh và kiến thức tài chính 
doanh nghiệp.
Hiểu sâu sắc những quyết định tài chính tác động đến 
kết quả hoạt động kinh doanh.
Ra những quyết định tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận.

Giá trị về tư duy:
 * Có tầm nhìn tổng thể
 * Có tầm nhìn chiến lược dài hạn
 * Nâng cao khả năng tư duy chiến luợc
Giá trị ứng dụng:
 * Ứng dụng thành công 37 bài học quản trị điển hình.
 * Xây dựng những nguyên tắc quản trị hiệu quả.
 * Xây dựng kiến thức nền tảng bền vững và tạo ra những 
                 thay đổi đáng giá trong quản lý và điều hành doanh nghiệp 
                 trên thực tế.
 * Đúc kết bài học thực tế đắt giá từ thành công lẫn thất bại 
                 của chính mình và cả từ đối thủ cạnh tranh trên thương 
                 trường trong suốt 09 năm vận hành doanh nghiệp.
Giá trị kinh tế:
 * Tiết kiệm thời gian: Gặt hái kiến thức sâu sắc và kinh 
                 nghiệm thực tiễn quý báu tương đương 09 năm điều hành     
                 chỉ trong hơn 02 ngày.
 * Tiết kiệm chi phí: nâng cao khả năng tiên liệu những rủi ro, 
                 và hạn chế sai lầm gây tổn thất trên thương trường thực tế.


