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Lời nói đầu
Ngày nay, đương đầu với biến động đang trở thành một phần tất yếu đối với doanh nghiệp 
trên chặng đường phát triển kinh doanh. Phương thức vận hành chuỗi cung ứng trong quá 
khứ đã không còn đủ sức đáp ứng và hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp một cách tối 
ưu đối với với tình hình mới. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp thành công là những tổ 
chức có khả năng thích ứng được với sự thay đổi liên tục và chuyển mình trở thành những 
động lực tạo ra thay đổi. Trải qua những tác động to lớn đến từ đại dịch COVID-19, chúng 
ta lại càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của một chuỗi cung ứng có khả năng thích 
nghi với các biến động, sự phức tạp trong môi trường kinh doanh bằng cách linh hoạt thay 
đổi.
Báo cáo khảo sát này sẽ cung cấp những góc nhìn đa chiều về chuỗi cung ứng tại Việt 
Nam, bắt đầu bằng việc hiểu được ‘Chúng ta đang ở đâu’ đến ‘Chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu’ 
và ‘Đi như thế nào’.
Để có nguồn tư liệu tổng hợp báo cáo này, chúng tôi đã hân hạnh nhận được sự hỗ trợ và 
đồng hành từ các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung 
ứng đến từ các ngành nghề đa dạng, các công ty có quy mô và mức độ trưởng thành khác 
nhau. Các ý kiến đóng góp đã được chia sẻ thông qua hình thức khảo sát trực tuyến và 
dựa trên đó chúng tôi đã tiến hành tổng hợp, phân tích nhằm đem lại góc nhìn về các 
thách thức hiện tại đối với hoạt động vận hành chuỗi cung ứng, các lĩnh vực cần tập trung 
và kỳ vọng trong tương lai.
Báo cáo nhằm mục đích cập nhật thông tin đến các nhân sự đang hoạt động trong lĩnh 
vực quản lý chuỗi cung ứng; về những thách thức mà các doanh nghiệp khác đang phải 
đối mặt; cũng như về những kế hoạch chuyển đổi trong tương lai. Những hiểu biết này sẽ 
giúp đội ngũ quản lý chuỗi cung ứng thêm tự tin khi phác thảo định hướng tương lai trong 
một môi trường kinh doanh nhiều biến động. Các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm từ 
KPMG luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn đương đầu với các khó khăn thách thức trong quản lý và 
vận hành chuỗi cung ứng. Cuối cùng, chúng tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành đến các 
anh/ chị đã tham gia trả lời khảo sát và cung cấp những thông tin quý báu nhằm đóng góp 
cho việc hoàn thiện báo cáo này.

Nguyễn Tuấn Hồng Phúc
Thành viên điều hành, Tư vấn Chiến lược
Khách hàng & Vận hành
KPMG Việt Nam



Mục lục

Những phát hiện chính từ khảo sát 4

A: Chuỗi cung ứng tại Việt Nam: Những
thách thức hiện tại

5

B: Những sáng kiến đang áp dụng và rào
cản gặp phải

9

C: Những định hướng phát triển chính 
cho chuỗi cung ứng trong tương lai

10

D: Kỳ vọng về chuỗi cung ứng của các 
doanh nghiệp là gì?

11

Quan điểm của KPMG 12

Chúng tôi có thể làm gì để hỗ trợ
hành trình chuyển đổi Chuỗi cung ứng
của bạn?

13

Phương pháp luận
và Đội ngũ thực hiện

14



© 2021 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG, đều là công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International 
Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh được thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Document Classification: KPMG Confidential

4

Những phát hiện chính từ khảo sát

67% Các nhà quản trị chuỗi 
cung ứng nhận định rủi ro 
thị trường là một trong 
những mối quan tâm hàng 
đầu của họ

Chỉ ra thiếu tính kết nối
giữa hoạt động chuỗi cung 
ứng và định hướng phát
triển kinh doanh của
doanh nghiệp là lĩnh vực 
thách thức nhất

Đồng ý rằng việc thiếu
góc nhìn toàn diện và
chi tiết theo thời gian
thực về chi phí, mức độ
dịch vụ, hàng tồn kho, v.v. 
xuyên suốt chuỗi cung
ứng là điểm khó khăn
đứng thứ hai

56%

52%

56%

Tin rằng sự do dự của 
ban lãnh đạo trong việc 
đầu tư quy mô lớn là trở 
ngại lớn nhất cho quá 
trình chuyển đổi chuỗi 
cung ứng

41%
Doanh nghiệp đã và đang
xây dựng các hoạt động
trong chuỗi cung ứng 
hướng đến đặt khách 
hàng là trọng tâm

Tin tưởng rằng quyết tâm
và cam kết từ ban lãnh
đạo là yếu tố then chốt để 
chuyển đổi chuỗi cung ứng 
thành công

Dự kiến tiếp tục phát triển 
hệ thống ERP – là cốt lõi 
trong hành trình chuyển 
đổi kỹ thuật số trong vận
hành và quản lý chuỗi
cung ứng

70%

56%

A: Chuỗi cung ứng tại Việt Nam: 
Những thách thức hiện tại

B. Những sáng kiến đang áp
dụng và rào cản gặp phải

41%

Các doanh nghiệp đang
theo đuổi các giải pháp
mang tính phân tán để
cải thiện hiệu suất chuỗi
cung ứng

48%
Đề cử vận hành xuất sắc, 
cùng với số hóa, là chủ đề
trọng tâm cho việc phát
triển năng lực tương lai 
của chuỗi cung ứng

D. Kỳ vọng về chuỗi cung ứng
của các doanh nghiệp là gì?

Các nhân sự hoạt động trong chuỗi cung ứng khá thận trọng khi đặt
mục tiêu cải tiến xuyên suốt bốn giai đoạn của chuỗi cung ứng (Lập kế 
hoạch, Tìm nguồn cung, Sản xuất, Cung cấp). Nguyên nhân có thể đến
từ việc các sáng kiến cải tiến đã và đang được triển khai là các giải
pháp phân tán hơn là các giải pháp tích hợp, cũng như không phục vụ
chuyển đổi toàn diện.

C. Những định hướng phát
triển chính cho chuỗi cung ứng 
trong tương lai
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A: Chuỗi cung ứng tại Việt Nam:
Những thách thức hiện tại

Biểu đồ 2: 05 thách thức hàng đầu trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Biểu đồ 1: Những rủi ro trọng yếu trong Chuỗi cung ứng

Thiếu tính kết nối giữa định hướng kinh doanh và mô hình vận hành chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp thiếu thông tin cập nhật công nghệ mới cũng như do dự thực hiện hoạt động số hóa. 

Giá trị của Chuỗi cung ứng (CCU) chưa nhận được đánh giá đúng từ ban lãnh đạo, CCU vẫn đang thụ động đáp 
ứng cho các quyết định bán hàng hơn là được chủ động tham gia vào các quyết định cùng với ban lãnh đạo.

Hạn chế thông tin được cập nhật theo thời gian thực về chi phí, chất lượng dịch vụ, hàng tồn kho, v.v. xuyên suốt
chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Thiếu tính phối hợp giữa các bộ phận chức năng trong nội bộ chuỗi cung ứng.

56%

52%

48%

44%

44%

• Hai phần ba doanh nghiệp nhận định biến động nhu cầu liên tục là một trong 
những rủi ro đáng lo ngại nhất ảnh hưởng đến hiệu suất chuỗi cung ứng.

• 52% doanh nghiệp được khảo sát đang đối mặt với rủi ro khi làm việc với 
nhà cung cấp. Cần có những biện pháp chủ động nhằm cải thiện chất lượng 
của nhà cung cấp.

"Chúng ta đang vận hành doanh nghiệp 
trong một giai đoạn mà nền kinh tế phải đối 
mặt với nhiều biến động và luôn có những 
sự thay đổi bất ngờ. Và trong bối cảnh đại 
dịch hiện nay, chúng tôi càng nhận thấy rõ 
về tính cấp thiết của việc xây dựng chuỗi 
cung ứng linh hoạt và có khả năng ứng phó
tốt trước những tác động tiêu cực.

Để đạt được khả năng vận hành linh hoạt và 
có năng lực ứng phó tốt hơn, các doanh 
nghiệp cần phải thay đổi từ cách vận hành 
và quản lý cục bộ hiện nay sang phương 
thức tích hợp mang tính kết nối tất cả các 
hoạt động bao gồm: Lập kế hoạch, Tìm
nguồn cung, Sản xuất, Cung cấp; và đảm 
bảo các hoạt động này đều được định 
hướng nhất quán với nhu cầu phát triển kinh 
doanh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi 
phải có những thay đổi căn bản trong mô 
hình vận hành chuỗi cung ứng, sự đầu tư 
vào công nghệ và chức năng chuyên trách 
về quản lý chuỗi cung ứng trong đội ngũ 
quản lý cấp cao của doanh nghiệp để có thể 
ra quyết định điều hành hiệu quả hơn."

• Thiếu tính kết nối giữa mô hình vận hành chuỗi cung ứng và định hướng kinh doanh được bình chọn là thách 
thức lớn nhất trong các hoạt động của chuỗi cung ứng.

• Năm thách thức hàng đầu với kết quả khảo sát tương đối đồng đều từ 40-60%, cho chúng ta thấy các cam kết và
bảo trợ từ ban lãnh đạo hướng đến chuyển đổi chuỗi cung ứng trở nên linh hoạt và có khả năng ứng phó, là việc
cần được ưu tiên. 

Nguyễn Tuấn Hồng Phúc
Thành viên điều hành, Tư vấn Chiến lược 
Khách hàng & Vận hành
KPMG Việt Nam

67%

52%

41%

26%
19% 15% 15% 15%

Rủi ro thị 
trường

Rủi ro từ nhà 
cung cấp

Hoạt động của 
đối thủ cạnh 

tranh ảnh 
hưởng đến 

Doanh nghiệp

Hiện tượng 
thiên nga đen

Rủi ro gián 
đoạn cung ứng 
nguyên vật liệu 

chính

Gian lận và 
tham nhũng

Rủi ro pháp lý/ 
tuân thủ

Rủi ro uy tín do 
chất lượng sản 
phẩm/ dịch vụ



© 2021 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG, đều là công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International 
Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh được thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Document Classification: KPMG Confidential

6

A: Chuỗi cung ứng tại Việt Nam:
Những thách thức hiện tại

Các thách thức hàng đầu theo kết quả khảo sát, xuyên suốt 04 giai đoạn của chuỗi
cung ứng bao gồm: Lập kế hoạch, Tìm nguồn cung, Sản xuất và Cung cấp.

Thiếu hoạt động lập kế hoạch dài hạn, 
những lỗi lặp lại trong hoạt động lập
kế hoạch cung ứng, và độ chính xác
của dự báo nhu cầu là ba thách thức
hàng đầu của giai đoạn Lập kế hoạch. 

Các doanh nghiệp sản xuất phải đối 
mặt với các hạn chế trong hoạt động
vận hành phân xưởng (bao gồm quy 
trình, con người, v.v.) và các nền tảng
công nghệ hỗ trợ.

1. LẬP KẾ HOẠCH

Ba thách thức hàng đầu trong giai
đoạn Tìm nguồn cung là sự không
chắc chắn về khả năng cung ứng của
nhà cung cấp, mạng lưới nhà cung
cấp đạt chất lượng còn hạn chế, và
việc phải dành nhiều thời gian cho
hoạt động giải quyết các vấn đề phát
sinh hàng ngày.

2. TÌM NGUỒN CUNG

3. SẢN XUẤT

Cơ sở hạ tầng, hoạt động quản lý vận
hành kho và quản lý chi phí phục vụ là 
ba thách thức hàng đầu trong giai 
đoạn Cung cấp.

4. CUNG CẤP
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A: Chuỗi cung ứng tại Việt Nam: 
Những thách thức hiện tại
Biểu đồ 3: Những thách thức hàng đầu trong Lập kế hoạch

59%
56%

48%
44%

37%

22%

Thiếu các hoạt động 
lập kế hoạch dài hạn

Lỗi lặp lại trong lập kế 
hoạch cung ứng

Độ chính xác của dự 
báo nhu cầu

Hạn chế năng lực lập 
kế hoạch

Tư duy cục bộ trong 
hoạt động lập kế 

hoạch

Phụ thuộc công cụ 
thủ công và thiếu 
công nghệ hỗ trợ

Biểu đồ 4: Những thách thức hàng đầu trong Tìm nguồn cung

Thị trường Quản lý nhà cung cấpChiến lược tìm nguồn cung

Hoạt động lập kế hoạch chiến lược và lập kế hoạch tích hợp đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc
đẩy hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng nhờ đảm bảo sự nhất quán giữa mục tiêu kinh doanh và mục tiêu
vận hành chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực vào các hoạt
động lập kế hoạch ngắn hạn với nhận thức hạn chế rằng liệu các hoạt động này có giúp họ đạt được các
mục tiêu kinh doanh đã đề ra hay không. Một vấn đề đáng lưu ý nữa là từng chức năng trong chuỗi cung
ứng có xu hướng theo đuổi các ưu tiên riêng ở cấp độ phòng ban thay vì được dẫn dắt bởi một mục tiêu
kinh doanh chung. Kết quả là, mặc dù đội ngũ nhân sự vẫn tất bật lập kế hoạch, nhưng doanh nghiệp vẫn
đối mặt với các vấn đề như mất cân bằng cung cầu, tồn kho chậm luân chuyển và mất doanh số.

Nguyễn Thị Kiều Chinh
Trưởng phòng, 
Tư vấn Chiến lược 
Khách hàng & Vận hành

Phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn đến từ khả năng đáp ứng thiếu ổn định của nhà cung cấp,
không có nhiều sự lựa chọn nhà cung cấp chất lượng để thay thế khi cần thiết, dẫn đến tình trạng
gián đoạn trong hoạt động sản xuất và phân phối. Một trong những nguyên nhân gốc rễ quan trọng
nhất của các vấn đề này là doanh nghiệp đang dành nhiều nỗ lực cho việc giải quyết vấn đề phát
sinh hàng ngày với nhà cung cấp, nhưng thiếu đầu tư nguồn lực đúng mức cho hoạt động mua sắm
chiến lược. Quản lý ngành hàng, quản lý quan hệ nhà cung cấp & quản lý rủi ro nhà cung cấp là
những lĩnh vực chiến lược quan trọng có thể đem lại giá trị gia tăng đáng kể, giúp hiện thực hóa các
khoản tiết kiệm chi phí và củng cố tính ổn định của nguồn cung; nhưng hiện vẫn chưa được nhận
định đúng mức.

Quyền Ánh Ngọc
Phó Giám đốc
Tư vấn Chiến lược 
Khách hàng & Vận hành

37%

22%
19%

30% 30%

19%

56%

33%

Thiếu nguồn cung 
địa phương

Hạn chế mạng lưới 
NCC

Biến động giá 
nguyên vật liệu

Tìm nguồn cung tập 
trung vào giá thay vì 

chất lượng

Thiếu phân bổ thời 
gian cho chiến lược 
tìm nguồn cung do 

xử lý phát sinh hằng 
ngày

Thiếu chiến lược 
mua hàng tổng thể 

và chiến lược quản lý 
danh mục hàng hóa

Không chắc chắn về 
khả năng cung ứng 
của NCC/ thiếu cân 
nhắc đến năng lực 
của NCC khi mua 
hàng và thiếu tầm 
nhìn toàn diện về 

NCC

Đảm bảo việc tuân 
thủ chất lượng của 

NCC
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41%

22%

48% 48%

30%
26% 26%

22%
15%

Tính khả dụng 
của cơ sở hạ 
tầng phù hợp

Thiếu hỗ trợ 
công nghệ trong 
quản lý và thực 
hiện chức năng 

logistics

Quản lý kho/ các 
dịch vụ đi kèm

Quản lý chi phí 
phục vụ

Tuân thủ lịch 
giao hàng/ thỏa 

thuận chất lượng 
dịch vụ OTIF

Khả năng truy 
xuất nguồn gốc/ 

Trách nhiệm 
đảm bảo sản 

phẩm được giao 
đến tận tay 
khách hàng

Phương thức 
vận chuyển sản 
phẩm đặc biệt

Quản lý nhà 
cung cấp dịch vụ 

logistics

Quản lý logistics 
thu hồi

A: Chuỗi cung ứng tại Việt Nam: 
Những thách thức hiện tại
Biểu đồ 5: Những thách thức hàng đầu trong Sản xuất

Biểu đồ 6: Những thách thức hàng đầu trong Cung cấp

Lưu ý: Câu hỏi áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt động sản xuất

Công cụ hỗ trợ Vận hành

Cơ sở hạ tầng Vận hành

37%

26% 22%

44% 41%
33% 30%

11%

Sự cố ngừng 
máy và các vấn 

đề ngoài dự 
đoán liên quan 
đến sự cố máy 

móc

Chi phí nâng 
cấp công nghệ/ 
máy móc tiên 

tiến

Mức độ linh hoạt 
trong sản xuất 

chưa cao 

Sự thiếu đồng 
bộ giữa hoạt 

động sản xuất 
và kế hoạch kinh 

doanh

Đảm bảo sử 
dụng các nguồn 
lực một cách tối 

ưu

Quản lý nhân 
sự/ nguồn lực 

sẵn có với năng 
lực phù hợp

Tuân thủ kế 
hoạch sản xuất

Đảm bảo chất 
lượng sản phẩm 

đáp ứng nhu 
cầu/ mong đợi 
khác nhau của 

khách hàng

Sản xuất là hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, và hiệu suất của hoạt động sản xuất có thể tác động
đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hiện đang gặp
nhiều khó khăn thách thức trong việc nâng cao năng lực sản xuất. Thiếu tính kết nối giữa kế hoạch
cung ứng và hoạt động điều độ sản xuất, dẫn đến tần suất thực hiện chuyển đổi sản xuất tăng cao.
Hoạt động bảo trì chưa được áp dụng các thông lệ tiên tiến dẫn đến tình trạng hư hỏng ngừng máy
ngoài dự đoán diễn ra thường xuyên. Khó khăn trong tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng và
chuyên môn phù hợp cũng là một khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng nâng cao năng lực
sản xuất. Các vấn đề trọng yếu này cần được tiếp cận bằng một giải pháp mang tính tổng thể nhằm
nâng cao năng lực vận hành và cải thiện hiệu suất hoạt động tại các đơn vị sản xuất.

Hoàng Thị Hồng Hà
Phó Giám đốc
Tư vấn Chiến lược
Khách hàng & Vận hành

Bên cạnh việc đáp ứng được các yêu cầu về cơ sở hạ tầng phù hợp, hai thách thức trọng
yếu trong giai đoạn Cung cấp là quản lý chi phí phục vụ (cost-to-serve) và quản lý vận hành
kho. Mặc dù doanh nghiệp nhận thức được nhu cầu cần hiểu rõ các hạng mục chi phí phục
vụ, nhưng khó khăn trong việc tổng hợp và phân tích dữ liệu để xác định các lĩnh vực cần tập
trung cải tiến. Mặt khác, tối ưu hóa hoạt động vận hành kho cũng là một cơ hội cải tiến tiềm
năng cần doanh nghiệp nghiêm túc đầu tư nguồn lực thực hiện.Vũ Anh Kha

Trưởng phòng, Tư vấn Chiến lược 
Khách hàng & Vận hành
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41%

33%

30%

19%

15%

11%
7% 7%

Chi phí đầu tư cho các hoạt động chuyển đổi quy mô lớn 
tương đối cao là một trong những rào cản phổ biến nhất. 
Thêm vào đó, thời gian hoàn vốn kéo dài cũng là một trong 
những nguyên nhân khiến các khoản đầu tư lớn này trở nên 
kém hấp dẫn đối với ban lãnh đạo. Điều này thể hiện thông 
qua phần lớn các sáng kiến cải tiến được triển khai xuyên suốt
chuỗi cung ứng là các giải pháp mang tính phân tán.

B: Những sáng kiến đang áp dụng
và rào cản gặp phải
Biểu đồ 7: Sáng kiến đang áp dụng cải thiện 
hiệu suất chuỗi cung ứng (CCU)

Chỉ 11% doanh nghiệp tham gia khảo sát sử dụng các nền 
tảng công nghệ được kết nối xuyên suốt chuỗi cung ứng. Các 
doanh nghiệp khác sẽ cần nhanh chóng thích ứng và hợp 
nhất các nền tảng công nghệ phân tán hiện nay để không bị 
tụt lại phía sau.

Biểu đồ 8: Tư duy tạo rào cản cho
hoạt động chuyển đổi quy mô lớn

Biểu đồ 9: Mức độ áp dụng công nghệ trong
chuỗi cung ứng

56%
52%

33%

22%
19% 19%

Triển khai một 
số sáng kiến tại 
một số điểm trên 
chuỗi cung ứng

Mang đến góc 
nhìn toàn diện 
trên toàn bộ 

chuỗi cung ứng

Số hóa và tăng 
cường mức độ 
quản lý dữ liệu 
trên toàn chuỗi 

cung ứng

Xây dựng chuỗi 
cung ứng bền 

vững 

Hợp tác với các 
đối tác chuỗi 

cung ứng

Triển khai 
chương trình 

chuyển đổi chuỗi 
cung ứng quy 

mô lớn

Phương pháp
quản lý tụt hậu

Doanh nghiệp 
tập trung vào 
các lĩnh vực 
ưu tiên khác

Ban lãnh đạo
tránh các dự án
đầu tư quy mô
lớn

Hạn chế trong nguồn lực và
quỹ thời gian của ban lãnh
đạo dành cho hoạt động
chuyển đổi chuỗi cung ứng

Không chấp nhận
sự thay đổi

Tâm lý người
theo sau

Không muốn
tiếp thu các

kiến thức
phức tạp

Thiếu sự
cam kết

19% 41% 30% 11%

Tối thiểu/ Không sử dụng hệ thống ERP (Hệ thống hoạch định nguồn 
lực doanh nghiệp)/ nền tảng công nghệ. Chủ yếu dựa vào Excel, 
không thực hiện số hóa
Sử dụng các nền tảng độc lập/ các phân tích dựa trên các tệp Excel 
theo tỷ lệ 50%-50%

Sử dụng tối thiểu các tệp Excel và phần lớn công việc được thực 
hiện thông qua các nền tảng công nghệ được kết nối/ số hóa

Sử dụng 100% các nền tảng công nghệ được kết nối xuyên suốt 

Mức độ áp dụng công nghệ CaoThấp

Hầu hết các doanh nghiệp quan tâm đến sáng kiến cải tiến được thực
hiện nhanh và các giải pháp mang tính phân tán; một trong những yếu
tố thành công tiên quyết là cần đánh giá mức độ phụ thuộc lẫn nhau
giữa các sáng kiến cải tiến này và áp dụng các phương pháp đo lường
thích hợp nhằm theo dõi hiệu suất chuỗi cung ứng xuyên suốt từ đầu
đến cuối, để đảm bảo rằng những sáng kiến cải tiến được triển khai đem
lại hiệu quả tích cực. Và để thực hiện, khả năng hiển thị thông tin xuyên
suốt chuỗi cung ứng cần rõ ràng, bên cạnh khả năng phân tích kinh
doanh và phân tích dữ liệu tốt.
Mặt khác, các nhân sự quản lý chuỗi cung ứng hiện nay đang cân nhắc
triển khai các chương trình chuyển đổi hoạt động chuỗi cung ứng quy
mô lớn với phương pháp tiếp cận mang tính tổng thể và bài bản hơn là
tiếp tục với các giải pháp phân tán. KPMG tin rằng các lãnh đạo doanh
nghiệp trước tiên nên làm rõ những kỳ vọng chiến lược của mình, từ đó
xây dựng lộ trình chuyển đổi với phương pháp tiếp cận phù hợp, dựa
trên mức độ sẵn sàng của tổ chức.

Võ Thụy Đoan Trang
Giám đốc, 
Tư vấn Chiến lược Khách hàng & Vận hành
KPMG Việt Nam
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41%
33%

26%
19%

48% 48%
37%

26%

Đặt khách hàng là 
trọng tâm

Chuỗi cung ứng 
vận hành bền 

vững 

Quản lý nhà cung 
cấp/ đối tác

Giảm thiểu rủi ro 
trong chuỗi cung 

ứng

Chuỗi cung ứng 
kỹ thuật số 

Vận hành xuất sắc Tăng cường khả 
năng lãnh đạo và 
văn hóa doanh 

nghiệp

Khả năng thu hút 
nhân tài

C: Những định hướng phát triển chính
cho chuỗi cung ứng trong tương lai
Biểu đồ 10: Các lĩnh vực trọng tâm trong chuỗi cung ứng

Most commonly pursued initiative for companies in Vietnam is still the Operations Excellence 
and Digital supply chain, meanwhile 41% survey responded with Customer centricity and 33% 
say focus in Sustainable supply chain

Biểu đồ 11: Những yếu tố giúp chuyển đổi chuỗi cung ứng thành công

Phần lớn doanh nghiệp đồng
ý “Khả năng lãnh đạo” và
“Quản lý thay đổi” là những
yếu tố quan trọng giúp đảm
bảo thực hiện chuyển đổi
chuỗi cung ứng thành công.

Biểu đồ 12: Giải pháp công nghệ đang được 
khám phá để chuyển đổi chuỗi cung ứng

Không ngạc nhiên khi ERP và xây dựng các công cụ tùy chỉnh 
là những giải pháp công nghệ được lựa chọn hàng đầu của 
đội ngũ vận hành và quản lý chuỗi cung ứng.

Biểu đồ 13: Giải pháp công nghệ được thực 
hiện/ phát triển để chuyển đổi chuỗi cung ứng

Hơn một nửa (56%) doanh nghiệp tham gia khảo sát phản hồi
có kế hoạch tiếp tục phát triển hệ thống ERP hiện tại và áp 
dụng các phân tích nâng cao trong quản lý vận hành chuỗi 
cung ứng. 22 % kết quả khảo sát đang phát triển các nền tảng 
lập kế hoạch độc lập giúp giải quyết vấn đề trong hoạt động
lập kế hoạch đã đề cập ở trên.

Khách hàng Nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứngKhả năng phục hồi của chuỗi cung ứng

124 3

Khả năng lãnh đạo
Quản lý thay đổi Triển khai nhóm làm việc 

liên phòng ban & Khen 
thưởng và công nhận

Sự phối hợp của các
chức năng chủ chốt

& Đầu tư vào công nghệ 
cốt lõi/ nền tảng mới

Hệ thống ERP
56%

Big data và phân tích nâng cao
33% 

Hệ thống lập kế hoạch
độc lập

22%

Internet vạn vật (IoT)/Hệ thống
điều hành sản xuất (MES)/ công

nghệ cảm biến
22%

Trí tuệ nhân tạo
19%

Tự động hóa quy trình
bằng robot

11%

Hệ thống ERP

Big data / Phân tích nâng cao

Các công cụ / công nghệ tùy chỉnh riêng

56%

52%

48%

44% Cơ sở hạ tầng di động / truyền thông

44% Hệ thống lập kế hoạch độc lập

Sáng kiến cải tiến đang được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đặt trọng tâm vẫn đang là “Vận hành xuất sắc” và 
“Chuỗi cung ứng kỹ thuật số”. Ngoài ra, 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát chọn “Đặt khách hàng là trọng tâm”, và 
33% lựa chọn tập trung vào “Chuỗi cung ứng vận hành bền vững”.
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D: Kỳ vọng về chuỗi cung ứng của các
doanh nghiệp là gì? 

Biểu đồ 14: Mức độ kỳ vọng của các doanh nghiệp về lợi ích đạt được đối với các KPI chuỗi
cung ứng

Các điểm chính:

• Theo như kết quả khảo sát, các kỳ vọng lớn nhất xuất hiện ở giai đoạn Lập kế hoạch và Cung cấp. Chúng ta có thể 
nhận thấy rằng Mức độ cải thiện số 5 (tương đương >50%), là khoảng cải thiện đáng kể nhất, nhận được tỷ lệ bình 
chọn cao nhất cho ba KPI đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng.

• Phần lớn các doanh nghiệp chỉ hướng đến mức độ cải thiện vào khoảng 10-20% đối với các KPI đo lường hiệu 
suất. Điều này cho thấy rằng các giải pháp cải tiến đang được lên kế hoạch bởi cách doanh nghiệp chủ yếu mang 
tính cục bộ và ngắn chứ không mang tính chuyển đổi.

Giai đoạn
trong chuỗi
cung ứng

Các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu 
quả (KPIs)

Các khoảng mong muốn về lợi ích

Mức 1
(0-10%)

Mức 2
(10-20%)

Mức 3
(20-30%)

Mức 4
(30-50%)

Mức 5
(>50%)

Chưa rõ

Lập kế hoạch

Mức độ cải thiện của độ chính xác về dự
báo 15% 18% 15% 15% 26% 11%

Mức độ cải thiện của số vòng quay hàng 
tồn kho 11% 11% 26% 19% 26% 7%

Mức độ giảm trong thất thoát doanh thu
do thiếu hàng 19% 15% 7% 26% 22% 11%

Tìm nguồn
cung

Mức độ cải thiện trong khả năng giao
hàng đúng hạn, đầy đủ của NCC 7% 30% 7% 11% 23% 22%

Mức độ giảm chi phí nguyên vật liệu thô, 
bao bì 15% 19% 26% 7% 19% 14%

Sản xuất

Mức độ giảm tỷ lệ phế liệu 22% 33% 17% 6% 11% 11%

Mức độ cải thiện năng suất nhân công 11% 33% 22% 17% 11% 6%

Mức độ cải thiện hiệu quả thiết bị tổng
thể 17% 28% 28% 6% 6% 15%

Mức độ giảm chi phí sản xuất 17% 50% 17% 11% 0% 5%

Cung cấp

Mức độ cải thiện trong khả năng giao
hàng đúng hạn, đầy đủ cho khách hàng 30% 4% 15% 15% 26% 10%

Mức độ giảm chi phí phân phối trung
bình trên một đơn vị sản phẩm 19% 22% 11% 26% 7% 15%

Những lưu ý khi đọc biểu đồ: 

• Số liệu trình bày trong từng ô tương đương với tỷ lệ người tham gia khảo sát chọn lựa kỳ vọng về mức độ cải thiện tương ứng 
với từng KPI, tổng của mỗi hàng là 100%.

• Các ô được khoanh màu xanh lá cây nhằm làm nổi bật các kết quả có tỷ lệ bình chọn cao trong mức độ cải thiện tương ứng.
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Quan điểm của KPMG

Khảo sát này đã cung cấp cho chúng tôi những hiểu biết
sâu sắc về hiện trang chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Chuỗi cung ứng hiện tại không được thiết kế tối ưu, từ đó 
gây ra những thách thức và rủi ro cho các doanh nghiệp. 
Sự thiếu nhất quán giữa mô hình vận hành chuỗi cung 
ứng và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp, thiếu 
những góc nhìn toàn diện và chi tiết xuyên suốt toàn 
chuỗi, và tư duy cục bộ trong từng giai đoạn Lập kế 
hoạch, Tìm nguồn cung, Sản xuất và Cung cấp đang nổi 
lên như những lĩnh vực trọng tâm cần tập trung cải tiến.

Thật thú vị khi biết rằng các doanh nghiệp đang quan tâm 
đến việc làm thế nào để xây dựng chuỗi cung ứng theo 
hướng lấy khách hàng làm trung tâm, có khả năng phục 
hồi tốt và được hỗ trợ bởi các ứng dụng kỹ thuật số trong 
khi vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu vận hành xuất sắc. Đội 
ngũ vận hành và quản lý chuỗi cung ứng cũng tin rằng 
khả năng lãnh đạo và khả năng quản lý thay đổi một cách 
hiệu quả là cực kỳ quan trọng để thúc đẩy các chương 
trình chuyển đổi chuỗi cung ứng ở quy mô lớn.

Trong khi ở các thị trường có mức độ trưởng thành cao 
hơn, các xu hướng công nghệ mới phục vụ chuỗi cung 
ứng như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), 
Internet vạn vật (IoT), Bản sao kỹ thuật số (Digital twins) 
và Blockchain đang được cân nhắc nhiều hơn thì ở Việt 
Nam các nhà quản lý chuỗi cung ứng lại tập trung nhiều 
hơn vào các ứng dụng mang tính cơ bản và nền tảng.

Ưu tiên của lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp hiện nay 
là củng cố và nâng cao tính ổn định và hiệu quả hoạt 
động của chuỗi cung ứng. Các trọng tâm chính là áp dụng 
thông lệ tiên tiến về vận hành xuất sắc, số hóa chuỗi cung 
ứng và lập kế hoạch tích hợp nhằm cải thiện năng suất 
máy móc thiết bị và năng lực đội ngũ vận hành.

Trong môi trường kinh doanh luôn biến động và không 
chắc chắn, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực tại Việt Nam 
đang chuyển mối quan tâm của họ sang khả năng linh 
hoạt và phản ứng nhanh của chuỗi cung ứng trong khi 
vẫn duy trì chi phí tối ưu và mức độ dịch vụ khách hàng 
cao. Các mục tiêu này đang thúc đẩy các doanh nghiệp: 

• Tăng cường gắn kết với khách hàng thông qua các
tuyên bố giá trị hấp dẫn và các tương tác hiệu quả

• Liên tục cập nhật về các biến động thị trường và các
xu hướng ứng dụng kỹ thuật số

• Kết nối các kênh bán hàng và các đối tác kinh doanh
để cùng thực hiện các cam kết với khách hàng

• Kết nối khối kinh doanh với khối hỗ trợ và sản xuất để
cùng hướng đến mục tiêu tăng trưởng chung

• Trao quyền cho đội ngũ vận hành để phục vụ khách
hàng một cách tốt nhất

Mục đích là xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt có khả 
năng phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi từ nhu cầu 
khách hàng, được hỗ trợ bởi những hiểu biết sâu sắc từ 
dữ liệu theo thời gian thực về dự báo, chi phí, tình hình 
thâm nhập thị trường, mức độ hiệu quả và trải nghiệm 
khách hàng.

KPMG Việt Nam nhận thấy rằng các nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp ngày nay không chỉ cần giải pháp mà còn cần 
những cố vấn đáng tin cậy. Với kinh nghiệm toàn cầu và 
hiểu biết sâu sắc đối với thị trường Việt Nam trong các 
lĩnh vực lập kế hoạch kinh doanh tích hợp, mua sắm, sản 
xuất, quản lý chuỗi cung ứng, các chuyên gia KPMG có 
thể cung cấp các giá trị gia tăng đáng kể và đồng hành 
cùng hành trình chuyển đổi chuỗi cung ứng của bạn.
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Chúng tôi có thể làm gì để hỗ trợ hành
trình chuyển đổi Chuỗi cung ứng của bạn?
1. LẬP KẾ HOẠCH

• Lập kế hoạch bán hàng & 
vận hành (S&OP)

• Lập kế hoạch nhu cầu / 
Lập kế hoạch cung ứng

• Nâng cao khả năng đáp
ứng cam kết giao hàng 
đối với khách hàng 

• Tối ưu hóa hàng tồn kho

2. TÌM NGUỒN
CUNG

• Tái cấu trúc chức năng
mua sắm / xây dựng bộ
phận mua sắm tập trung

• Chiến lược mua sắm

• Cải tiến và tối ưu hóa quy
trình mua sắm

• Giảm chi phí nguyên vật
liệu trực tiếp

• Giảm chi phí gián tiếp

3. SẢN XUẤT

• Cải thiện năng suất máy
móc thiết bị

• Giảm chi phí vận hành và
quản lý năng lượng

• Tiêu chuẩn hóa quy trình
vận hành và thiết lập các
thông lệ tối ưu

• Triển khai Vận hành xuất
sắc áp dụng Lean Six 
Sigma và Bảo trì toàn 
năng suất toàn diện 
(TPM)

4. CUNG CẤP

• Thiết kế mạng lưới phân 
phối

• Giảm chi phí logistics

• Thiết kế kho và tối ưu hóa 
quy trình

Xác định lộ trình
Các chuyên gia của KPMG hiểu rõ một hành trình chuyển đổi 
cần bắt đầu từ đâu. Chúng tôi có khả năng xác định thứ tự ưu 
tiên tốt nhất đối với các sáng kiến cải tiến phù hợp với doanh 
nghiệp để hỗ trợ bạn xây dựng chuỗi cung ứng lấy khách 
hàng làm trung tâm và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật số nhờ đó 
có khả năng đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi trong nhu 
cầu của khách hàng. Tập trung vào hiệu quả vận hành và chi 
phí, chúng tôi nhắm tới sự kết nối giữa các chức năng kinh 
doanh và các bộ phận vận hành, do đó mỗi phòng ban chức 
năng trong doanh nghiệp đều cùng hướng tới mục tiêu chung 
về nâng cao mức độ dịch vụ khách hàng.

Triển khai vào thực tiễn
Đội ngũ chuyên gia KPMG không chỉ là những người 
soạn thảo ra kế hoạch; chúng tôi cùng với khách hàng 
sáng tạo và triển khai thành công các chương trình 
chuyển đổi chuỗi cung ứng.

Duy trì lợi ích
Những phương pháp tiếp cận và triển khai của chúng tôi 
đã được kiểm chứng trên thực tế và có thể giúp doanh 
nghiệp của bạn tiếp tục duy trì những lợi ích lâu dài trong 
hoạt động quản lý vận hành chuỗi cung ứng để luôn đáp 
ứng nhu cầu kinh doanh.

Xây dựng giải pháp
Với nền tảng phương pháp luận vững chắc và đa dạng, 
chúng tôi có khả năng hỗ trợ bạn xác định những lựa chọn 
phù hợp nhất cho doanh nghiệp với tỷ suất hoàn vốn tốt 
nhất. Chúng tôi có khả năng điều chỉnh cách tiếp cận trong 
quản lý và vận hành chuỗi cung ứng dựa trên các yêu cầu 
khác nhau từ những phân khúc khách hàng đa dạng và 
nâng cao khả năng tích hợp giữa các giai đoạn từ phát 
triển và giới thiệu sản phẩm mới, lập kế hoạch, mua sắm, 
giao hàng và dịch vụ khách hàng.
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Phương pháp luận và Đội ngũ thực hiện

Dữ liệu được công bố trong 
báo cáo này dựa trên phản 
hồi của cuộc khảo sát do 
KPMG Việt Nam thực hiện với 
tiêu đề “Chuỗi cung ứng
Việt Nam – Cơ hội và thách
thức” và kỳ vọng tương lai 
của 30 nhà lãnh đạo từ các
lĩnh vực trọng điểm trong nền
kinh tế.

Thành phần tham gia phản hồi
khảo sát bao gồm các Giám 
đốc điều hành, Giám đốc / 
Trưởng phòng chuỗi cung ứng, 
mua sắm, sản xuất và những 
nhân sự chủ chốt trong doanh
nghiệp. Cuộc khảo sát được 
thực hiện trong tháng 5 và 
tháng 6 năm 2021.

Nguyễn Tuấn Hồng Phúc
Thành viên điều hành, 
Tư vấn Chiến lược Khách hàng 
& Vận hành
KPMG Việt Nam

Võ Thụy Đoan Trang
Giám đốc, 
Tư vấn Chiến lược Khách hàng 
& Vận hành
KPMG Việt Nam

Quyền Ánh Ngọc
Phó Giám đốc, 
Tư vấn Chiến lược Khách hàng 
& Vận hành
KPMG Việt Nam

Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Chuyên viên tư vấn, 
Tư vấn Chiến lược Khách hàng 
& Vận hành
KPMG Việt Nam

Phan Thúy Quỳnh Lan
Trợ lý, 
Tư vấn Chiến lược Khách hàng 
& Vận hành
KPMG Việt Nam

Hoàng Thị Hồng Hà
Phó Giám đốc, 
Tư vấn Chiến lược Khách hàng 
& Vận hành
KPMG Việt Nam

Ban tài trợ dự án

Đội ngũ thực hiện

Nguyễn Thị Kiều Chinh
Trưởng phòng,
Tư vấn Chiến lược Khách hàng 
& Vận hành
KPMG Việt Nam

Vũ Anh Kha
Trưởng phòng,
Tư vấn Chiến lược Khách hàng 
& Vận hành
KPMG Việt Nam
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Lô E6, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

T: +84 (24) 3946 1600
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Tp. Hồ Chí Minh
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