
Bạn có biết rằng nếu doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho không 

hiệu quả thì sẽ gây tổn thất doanh thu, gia tăng chi phí và ảnh hưởng 

trực tiếp đến lợi nhuận?

Công ty bạn có gặp các vấn đề sau trong quản lý tồn kho?

 Không đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất hoặc thành phẩm tồn kho không đủ giao cho khách hàng làm gián

đoạn hoạt động kinh doanh.

 Hàng hóa/nguyên vật liệu tồn kho lâu ngày, bị hỏng hóc, hao mòn, hết hạn sử dụng…buộc phải tiêu hủy vì

không đáp ứng được chất lượng.

 Tồn kho quá nhiều dẫn ảnh hưởng đến việc lưu động vốn.

Vì vậy, quản lý hàng tồn kho hiệu quả chính là một trong những nhân tố quan trọng làm nên thành công của bất

cứ doanh nghiệp nào trong thời đại hiện nay.

Phần 1: Khái quát về quản lý hàng tồn

1.1. Vai trò của Quản lý tồn kho.

1.2. Quản lý hàng tồn và kinh doanh

1.3. Đặc tính và ý nghĩa của tồn kho

1.4. Các lý do không thể giảm tồn kho

Phần 2: Cách tư duy về tồn kho hợp lý - các

phương pháp đặt hàng

2.1. Các loại tồn kho và cách tư duy tồn kho

hợp lý

a) Tồn kho chu kỳ - Tồn kho an toàn - Tồn kho

chiến lược

b) Quyết định tồn kho mục tiêu - Hạ thấp tồn

kho tiêu chuẩn

c) Cắt giảm tồn kho chu kỳ - tồn kho an toàn -

tồn kho chiến lược

2.2. Các phương pháp đặt hàng để tối ưu hóa

tồn kho

a) Bốn phương pháp đặt hàng

b) Quản lý tồn kho bằng "Số ngày"

c) Phương pháp quyết định tồn kho an toàn.

d) Kiểm soát tình trạng xuất hàng bất thường

▪ Hiểu được tầm quan trọng và vai trò của việc quản lý hàng tồn kho đối với lợi nhuận của công ty.

▪ Nắm được cách tư duy về tồn kho hợp lý và các phương pháp đặt hàng thích hợp.

▪ Hiểu được các phương pháp quản lý hàng hóa, phương pháp kiểm kê hiệu quả cũng như cách tổ chức 

sắp xếp và vận hành tối ưu.

Mục tiêu

★ Đối tượng： Trưởng nhóm, quản lý ở bộ phận quản lý kho và các bộ phận có liên quan.

★ Hình thức tổ chức： Tại công ty khách hàng theo yêu cầu (2 ngày)

Nội dung

Phần 3: Tồn kho và tài chính

3.1. Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho

3.2. Những ảnh hưởng đến con số quyết toán lãi

và lỗ

Phần 4: Quản lý hàng hóa và phương pháp

kiểm kê

4.1. Phương pháp kiểm kê chính xác là gì

a) Định nghĩa

b) Những yêu cầu trong hoạt động kiểm kê

c) Phân tích ABC (Pareto) - Hợp lý hóa thao tác

kiểm kê và giảm lương hàng tồn.

d) Đánh giá kết quả kiểm kê và biện pháp

4.2. Quản lý kho hàng

a) Các nguyên tắc cơ bản quản lý kho hàng.

b) Tổ chức sắp xếp kho hàng

c) Hoạt động 5S - Trực quan hàng tồn

d) Cách thức bảo quản hàng hóa trong kho

e) Các nội quy - quy định - hướng dẫn về quản lý

kho hàng

Phần 5: Kế hoạch hành động

※Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.
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