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Quy trình tìm nguồn cung thông thường của các
công ty quốc tế
Hoạt
động

Xác định nhu cầu
và lên kế hoạch
mua hàng

Mua hàng

Các hoạt động
cụ thể

•Tư vấn chiến lược mua
hàng và vận hành.
•Xác định nhu cầu mua
hàng và tuân thủ kế
hoạch
•Mua hàng với ưu đãi
thuế

•Đánh giá năng lực và
kỹ năng mua hàng
•Quản lý mua hàng theo
ngành hàng
•Tìm kiếm nhà cung cấp
•Sắp xếp logistics đầu
vào

Các quy trình
chính

Quy trình mua hàng của các công ty quốc tế:

Đánh giá nhu cầu và kế
hoạch
Các yêu cầu và các
thông số kỹ thuật
Phân tích tự sản xuất
hay mua có lợi hơn
Xác định giá mua, mức
độ cam kết dịch vụ

Quản lý lệnh mua hàng
Soạn và phê duyệt yêu
cầu mua hàng
Nhận hàng, kiểm tra &
lập hóa đơn
Đối chiếu, kiểm soát &
Thanh toán

Quản lý hiệu quả
hoạt động

•Quản lý hiệu quả hoạt
động

Quản lý hợp đồng

•Mua hàng với ưu đãi
thuế
•Quản lý mối quan hệ
với nhà cung cấp

Quản lý logistic

Xác định nguồn cung
chiến lược và đấu thầu

Quản lý chất lượng

Quản lý hợp đồng

Quản lý kho bãi

Đàm phán

Quản lý hàng tồn kho

Phê duyệt hợp đồng và
thực hiện

Quản lý mối quan
hệ với nhà cung
cấp

•Quản lý hiệu quả hoạt
động
•Cam kết chất lượng
dịch vụ- SLA

Xác nhận và đăng ký
Quản lý rủi ro nhà cung
cấp
Quản lý mối quan hệ với
nhà cung cấp
Quản lý hiệu quả hoạt
động

Các điểm tiếp xúc chính giữa công ty quôc tế với nhà cung câp
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Quy trình trở thành nhà cung ứng cho công ty quốc
tế - Bước sơ tuyển
Để tham gia vào chuỗi cung ứng của một công ty quốc tế, nhà cung cấp cần đi qua quá trình sơ
tuyển:
Phê duyệt nhà cung cấp OEM

1. Sơ tuyển nhà
cung cấp

2. Đánh giá nhà
cung cấp

3. Kiểm tra
nhà cung cấp

Kết quả

Tiêu chí
▪ Kỹ thuật
▪ Chất lượng
▪ Chi phí
▪ Mức độ phản hồi
nhanh
▪ Độ đáng tin cậy

Đánh giá về cơ cấu tổ chức, quản lý, tình
trạng tài chính, năng lực, bí quyết

Đánh giá chi tiết năng lực và bí
quyết các phòng ban, chất lượng và
công suất

Kiểm tra quy
trình hoặc hệ
thống
Thông qua kiểm
tra

Nhà cung cấp được phê
duyệt để tham dự quy trình
báo giá / mời thầu

Các tiêu chí
đánh giá nhà
cung cấp

Các hành vi cần có
▪ Độ tin cậy và chính
trực
▪ Tôn trọng và quan
tâm
▪ Hợp tác
▪ Giao tiếp rõ ràng,
mạch lạc và có sự
phản hồi thông tin đầy
đủ
▪ Hệ thống đo lường rõ
ràng
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Quy trình trở thành nhà cung ứng cho công ty quốc
tế - Bước báo giá / đấu thầu
Nhà cung cấp được yêu cầu phải trả lời tất cả các câu hỏi, và cung cấp các thông tin của gói Đề
nghị báo giá (RFQ) / Đề nghị đấu thầu (RFP). Dưới đây là một quy trình báo giá / đấu thầu điển hình

Nội dung tiêu biểu của gói
báo giá / mời thầu

Bước 1
Công ty công bố
đề nghị báo giá
(RFQ) / mời thầu
(RFP)

Bước 2
Các nhà cung
cấp gửi thầu
cạnh tranh

Nhà cung cấp xác nhận
nguyện vọng tham gia
báo giá / mời thầu

Bước 3
Xem xét, đánh giá các
gói đấu thầu và lập
danh sách nhà cung
cấp tiềm năng để thực
hiện đàm phán

Cam kết bảo mật / NDA

Bảng câu hỏi đánh giá
nhà cung cấp

Bước 4
Công ty đàm phán
với các nhà cung
cấp được chọn

Tổng quan bản chào
giá / bản mời thầu

Các điều kiện và
điều khoản chung

Bước 5
Lựa chọn
nhà cung cấp
và thực hiện
hợp đồng

Các câu hỏi liên quan
đến báo giá/ đấu thầu từ
các nhà cung cấp

Thông số kỹ thuật & bảng
giá
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Minh họa nội dung gói đề nghị chào giá / đấu thầu
Tổng quan bản chào giá / bản đấu thầu

Bảng câu hỏi đánh giá nhà cung cấp

Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm
và bảng giá

Các câu hỏi từ phía nhà cung cấp về
đề nghị báo giá / đấu thầu
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Các tiêu chí đánh giá trong bước báo giá / đấu thầu
Trong quá trình báo giá / đấu thầu, các nhà cung cấp có thể được đánh giá dựa trên một hoặc
nhiều tiêu chí sau:
Năng lực hoạt động
• Hệ thống báo cáo (các chỉ số đo lường
hiệu quả hoạt động, chi tiêu, giá phải trả,
v.v)
• Phát triển sản phẩm
• Nhà máy và máy móc thiết bị
• Khả năng cung cấp
• Số lượng cơ sở hoạt động
• Hệ thống quản lý chất lượng
• Kiểm soát chi phí
• Vị trí địa lý
• Độ linh hoạt của kế hoạch sản xuất
• Hệ thống logistics đã được tích hợp
• Các đổi mới, sáng kiến
• Truyền thông điện tử
Dịch vụ
• Tỉ lệ giao hàng đúng hạn
• Thời gian từ lúc đặt hàng đến lúc giao
hàng
• Thời gian trả lời phản hồi
• Các dữ liệu đo lường kết quả hoạt động
Chất lượng
•
•
•
•

Tiêu chuẩn chất lượng
Kiểm tra chất lượng
Số lượng hàng không đạt chất lượng
Các hoạt động bảo trì và bảo dưỡng

Hợp tác phát triển
•
•
•
•
•
•
•
•

Chất lượng phản hồi
Dịch vụ bán hàng
Dịch vụ kỹ thuật
Dịch vụ hành chính
Cơ cấu tổ chức
Đạo đức kinh doanh
Quan hệ đối tác
Cam kết quản lý nhà cung cấp

Các hiểu
biết về thị
trường
cung cấp

Các tiêu chí đánh
giá – Ví dụ
• Hệ thống báo
cáo

Giá
•
•
•
•

• Tỉ lệ giao hàng
đúng hẹn

Chi phí thấp nhất
Giá cố định trong một khoảng thời gian
Chương trình giảm giá
Điều chỉnh giá dựa trên lạm phát

• Đánh giá, kiểm
tra chất lượng
• Vị trí địa lý

Khác
•
•
•
•
•
•
•
•

Các chương trình bảo vệ môi trường
Số lượng hàng có thể giao
Tính ổn định của lực lượng lao động
Rủi ro tiền tệ
Khả năng thiết kế sản phẩm
Bảo hành
Các dịch vụ kiểm tra hàng hóa
Tính phù hợp với thị trường địa phương

• Bảo hành
• Tính phù hợp
với thị trường
địa phương

Các điều kiện
cần có
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Quy trình trở thành nhà cung ứng cho công ty quốc
tế - Bước đàm phán
Đối với các công ty quốc tế lớn, các mục tiêu chính của phiên đàm phán có thể bao gồm một hoặc
nhiều khía cạnh sau. Nếu các nhà cung cấp có thể đáp ứng các yêu cầu sau, họ có thể giành được
cơ hội phát triển quan hệ kinh doanh với các công ty quốc tế này.
Nâng cao dịch vụ
khách hàng và độ
tuân thủ quy trình

Giảm chi phí hằng năm

Liên tục cải tiến
nội bộ

Năng suất lao động
tăng hằng năm

Các tiết kiệm hằng
năm được tính bằng
các dự án giảm thiểu
giá vốn hàng hóa cho
công ty quốc tế

Minh bạch về giá cả
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Các kỳ vọng điển hình từ các công ty quốc tế đối
với các nhà cung cấp cấp độ 1
Thông thường, các tổ chức quốc tế có các kỳ vọng sau với các nhà cung cấp cấp độ 1 (đang được
phát triển) của họ:
Các tính năng
của hệ thống
Các chứng
chỉ quản lý chất
lượng:
ISO 9001,19949
14001, OHSAS,
IATF 16949

Đội ngũ kỹ thuật, thiết
kế sản phẩm của nhà
cung cấp tham gia
thường xuyên và
ngay từ đầu

Nhân sự có
thẩm quyền
chịu trách
nhiệm làm việc
với công ty

Nhà cung
cấp
cấp độ 1

Khả năng quản
lý các thay đổi
kỹ thuật

Đội ngũ quản lý
dự án
(các đội dự án)

Đội ngũ quản lý
chắc chắn và
đáng tin cậy
Các nhà cung
cấp có tính
sáng tạo cao
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Sau khi đã hội nhập vào chuỗi cung ứng, công ty mua
hàng sẽ thường xuyên theo dõi kết quả hoạt động
của nhà cung cấp
Ký được hợp đồng không phải là kết thúc của hành trình hội nhập vào chuỗi cung ứng của các
công ty quốc tế. Sau khi ký hợp đồng, các công ty quốc tế sẽ liên tục theo dõi kết quả hoạt động
của các nhà cung cấp. Các chỉ số đo lường hiệu quả cho các nhà cung cấp phát triển dựa trên các
yếu tố sau:
1

Luôn lắng nghe và thấu hiểu khách hàng

2

Có kinh nghiệm với một số quy trình phục vụ khách hàng cụ thể
(mua hàng, đặt hàng, kế toán, v.v.)

3

Công ty được quản lý tốt và có tình trạng tài chính ổn định

4

Xây dựng tính linh hoạt cao trong sản xuất để đáp ứng các thay
đổi về số lượng của các đơn hàng (+ / - 10% đến 20%)

5

Thường xuyên cập nhập đổi mới, giảm chi phí và tiết kiệm
hàng năm, và liên tục cải tiếc

6

Minh bạch về chi phí (cấu phần giá, thực hiện các đánh giá
về giá cả)

7

Là một nhà cung cấp đáng tin cậy, chuyên nghiệp và phát
triển ổn định
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Không phải nhà cung cấp nào cũng thành công hội
nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Để hội nhập thành công vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhà cung cấp cần loại bỏ các vấn đề còn tồn
đọng
sau:

1
2
3
4
5
6
7
8

Thiếu hệ thống vận hành / kiểm soát hoặc hệ thống cung ứng của nhà
cung cấp rời rạc
Không hoàn thành cam kết
Quan tâm lợi ích ngắn hạn hơn là lợi ích lâu dài

Thiếu các quy trình sản xuất tinh gọn và quản lý chất lượng không hiệu quả
Thiếu các kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề
Thiếu các chuẩn mực và hành vi an toàn lao động
Không hướng đến khách hàng

Giao tiếp thiếu chuyên nghiệp (Ngôn ngữ, cấu trúc, v.v.)
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Chân thành cám ơn sự quan
tâm của quý vị!
The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any
particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no
guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the
future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of
the particular situation
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