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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1. Lý do chọn đề tài 

Hiện nay, thị trường bán lẻ Việt Nam vừa rớt khỏi top 30 thế giới nhưng theo kết quả 

nghiên cứu mới đây của Savills, thị trường này vẫn đầy tiềm năng trong những năm tới. 

Năm 2008, Việt Nam được đánh giá là quốc gia mới nổii có thị trường bán lẻ hấp dẫn 

nhất thế giới, nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh, nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, 

đặc biệt là người tiêu dùng thuộc hàng trẻ nhất châu Á và ngày càng mạnh tay chi tiêu. 

Đến 2009, thị trường bán lẻ Việt Nam chỉ đứng thứ 6 về mức độ hấp dẫn và rơi xuống 

thứ 23 năm 2011. Đến 12/6/2012, hãng tư vấn danh tiếng của Mỹ A.T.Keraney công bố 

Chỉ số thường niên về thị trường bán lẻ toàn cầu (GRDI) năm 2012, Việt Nam đã chính 

thức rơi khỏi danh sách 30 quốc gia đang phát triển có thị trường bán lẻ sôi động nhất thế 

giới. Đây đã là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam tụt hạng trong danh sách này. 

Từ xếp hạng nêu trên, một số ý kiến cho rằng: Thị trường bán lẻ Việt Nam đã xấu đi từ 

vài năm nay. Khủng hoảng kinh tế khiến sức mua của người dân giảm sút, hàng loạt 

doanh nghiệp bán lẻ phải đóng cửa. Kinh tế khó khăn, thị trường bán lẻ VN vẫn đầy tiềm 

năng. 

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, nghiên cứu của Savills Việt Nam, thị trường bán 

lẻ tại VN vẫn đầy tiềm năng khi có hàng loạt các trung tâm thương mại mới mọc lên và 

không ít các nhà bán lẻ vẫn tiếp tục gia nhập thị trường. 

Xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa, sau khi Việt Nam  gia nhập WTO, vào đầu 

năm 2009 các chuỗi bán lẻ trong nước bắt đầu chịu áp lực của những nhà bán lẻ hàng đầu 

thế giới đang chuẩn bị xâm nhập vào thị trường Việt Nam như Tesco, Walmart, 

Carrefous, Lotte… làm cho thị trường này ngày càng trở nên sôi động. Hơn bao giờ hết, 

việc cải thiện chất lượng dịch vụ bán lẻ để có thể cạnh tranh với các chuỗi cửa hàng bán 

lẻ nước ngoài đang và sẽ hoạt động tại thị trường trong nước là một điều vô cùng cần 

thiết. Mặc dù chất lượng dịch vụ bán lẻ đóng vai trò rất quan trọng đối với các nhà bán lẻ, 

nhưng cho đến nay, chưa có nhiều nghiên cứu về chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam. 

Bán lẻ là một ngành rất đặc thù vì nó hỗn hợp của sản phẩm và dịch vụ, do vậy để có thể 

làm hài lòng khách hàng, ngoài yếu tố sản phẩm có chất lượng cao, các yếu tố chất 



lượng: như cung cách phục vụ, cách trưng bày, độ tin cậy… cũng có tầm ảnh hưởng rất 

lớn đến chất lượng dịch vụ bán lẻ và đánh giá chung của khách hàng. Với chất lượng 

cuộc sống ngày càng nâng cao, người dân đi siêu thị ngày càng nhiều hơn, họ càng có 

nhiều đòi hỏi khắt khe về chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Trong bối cảnh đó, các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này tuy có nhiều cơ hội do nhu cầu tăng cao nhưng bên 

cạnh đó cũng đứng trước nguy cơ canh tranh gay gắt. Với sự quan tâm đúng mức về chất 

lượng dịch vụ bán lẻ, các siêu thị Việt Nam sẽ có thể tạo được lợi thế cạnh tranh trên sân 

nhà, và khẩu hiệu: “ Người Việt Nam dùng nhà bán lẻ Việt Nam ” sẽ trở thành hiện thực 

đối với các nhà bán lẻ trong nước, trước làn sóng các nhà bán lẻ nước ngoài vào thị 

trường Việt Nam. 

Dựa trên mô hình nghiêu cứu 5 thành phần cơ bản của chất lượng dịch vụ siêu thị 

là: (1) phương tiện hữu hình, (2) độ tin cậy, (3) nhân viên phục vụ, (4) giải quyết khiếu 

nại, (5) chính sách của cửa hàng của Dabholka & ctg (1996) , các tác giả Việt Nam đã 

thực hiện nghiên cứu định tính để điều chỉnh, bổ sung các thành phần của chất lượng dịch 

vụ siêu thị tại Việt Nam, bao gồm 5 thành phần, đó là: (1) tính đa dạng của hàng hóa, (2) 

khả năng phục vụ của nhân viên, (3) cách thức trưng bày trong siêu thị, (4) mặt bằng siêu 

thị, và (5) an toàn trong siêu thị. Đây là 1 mô hình được nhiều nhà nghiên cứu cho là khá 

toàn diện và đầy đủ để đo lường & đánh giá về chất lượng dịch vụ của siêu thị bán lẻ hiện 

nay. 

Hiện nay, tại Việt Nam nói chung cũng như thành phố Hà Nội nói riêng đang có 

nhiều hệ thống siêu thị của các doanh nghiệp trong & ngoài nước cạnh trạnh rất khốc liệt, 

để có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp thương mại phải tìm mọi biện 

pháp tăng cường chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp mình. Chuỗi Hapro Mart thuộc 

Tổng công ty siêu thị Hà Nội với nhiệm vụ là nòng cốt tạo diện mạo mới cho thương mại 

Thủ đô đang dần từng bước khẳng định mình trên thị trường và đến nay là một trong 

những nhà phân phối hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên trước áp lực cạnh tranh của thị 

trường bán lẻ với các siêu thị mạnh như BigC, Metro, Fivi Mart….khiến cho Hapro Mart 

cũng cần phải thay đổi những chiến lược và chính sách quản trị chất lượng dịch vụ để có 

thể thành công trong thị trường bán lẻ hiện nay 



Với những lý do đó, nhóm đã chọn đề tài: “ Đánh giá quản trị chất lượng dịch vụ 

của hệ thống siêu thị Hapro Mart” dựa theo mô hình 5 yếu tố đã đề cập ở trên để phân 

tích, đánh giá từ đó đưa ra giải pháp giúp siêu thị hoàn thiện chất lượng dịch vụ, tạo niềm 

tin vững chắc và lòng trung thành nơi khách hàng. 

 

1.2. Mục tiêu & câu hỏi nghiên cứu 

               Mục tiêu nghiên cứu 

 Xác định các nhân tố cấu thành nên chất lượng dịch vụ tại hệ thống siêu thị 

Hapro Mart 

 Xác định chiều hướng, mức độ tác động của các nhân tố trong chất lượng dịch vụ 

đến sự thỏa mãn của khách hàng. 

 Đánh giá sự thõa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại siêu thị 

Thuận Thành.  

 Đánh giá mức độ trung thành của khách hàng đối với hệ thống siêu thị Hapro 

Mart. 

 Xác định mối quan hệ giữa sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng đối 

với hệ thống siêu thị Hapro Mart. 

 Đề xuất các giải pháp giúp siêu thị hoàn thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao khả 

năng cạnh tranh với đối thủ, giữ chân được khách hàng truyền thống đồng thời thu hút 

khách hàng tiềm năng. 

      Câu hỏi nghiên cứu 

 Chất lượng dịch vụ tại hệ thống siêu thị Hapro Mart bao gồm những yếu tố nào? 

 Các yếu tố nào của chất lượng dịch vụ siêu thị ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và 

lòng trung thành của khách hàng ? 

 Mức độ tác động của từng yếu tố đó đối với sự hài lòng của khách hàng ? 

 Khách hàng đánh giá như thế nào đối với chất lượng dịch vụ tại hệ thống siêu thị 

Hapro Mart? Mức độ hài lòng như thế nào ? Lòng trung thành ra sao ? 

 Mức độ cạnh tranh về chất lượng dịch vụ của hệ thống siêu thị Hapro Mart với 

các siêu thị lớn khác ( Big C, Metro, Fivi Mart…) trong địa bàn Hà Nội như thế nào? 



 Các giải pháp nào có thể đề xuất giúp nâng cao chất lượng dịch vụ?  

 

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện tại các siêu thị trực thuộc hệ thống siêu thị Hapro 

Mart, trong khoảng thời gian từ tháng 2 cho đến tháng 4/2013. 

Đối tượng là các khách hàng đi mua sắm tại hệ thống siêu thị Hapro Mart, các khách 

hàng thường xuyên đi siêu thị trên địa bàn Hà Nội 

Phạm vi nghiên cứu là không gian tại hệ thống siêu thị Hapro Mart, mở rộng nghiên 

cứu thêm các siêu thị khác như BigC, Metro, Fivi Mart, 1 số siêu thị mini và cửa hàng tự 

chọn. 

 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định tính 

1.4.1. Nghiên cứu định tính  

Nghiên cứu  định  tính  để  khám  phá,  điều  chỉnh  và bổ  sung  các biến quan  sát 

dùng để  đo lường các khái niệm  nghiên cứu. Phương pháp này được  thực  hiện  theo 

phương pháp phỏng vấn  sâu (n=5) theo một nội dung được chuẩn bị  trước dựa  theo 

thang đo có sẵn.  

Các thông tin cần thu thập: Xác định xem chất lượng dịch vụ siêu thị bao gồm 

những yếu tố nào? Những yếu tố đó có tác động như thế nào đối với sự thỏa mãn và lòng 

trung thành của khách hàng đối với hệ thống siêu thị Hapro Mart. 

Đối tượng phỏng vấn: 5 khách hàng bất kỳ đã từng mua sắm tại siêu thị Hapro Mart   

Kết quả nghiên cứu sơ bộ là cơ sở cho thiết kế bảng câu hỏi đưa vào nghiên cứu 

chính  thức. Bảng câu hỏi sau khi được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện được đưa vào 

nghiên cứu chính thức 

1.4.1.1. Thiết kế bảng câu hỏi  

Tất cả các biến quan sát trong các thành phần của chất lượng dịch vụ đều sử dụng 

thang đo Likert 5 mức độ với lựa chọn số 1 nghĩa  là rất không đồng ý với phát biểu và 



lựa chọn số 5  là rất đồng ý với phát biểu. Nội dung các biến quan sát trong các thành 

phần được hiệu chỉnh cho phù hợp với đặc thù tại siêu thị Thuận Thành. 

1.4.1.2. Diễn đạt và mã hóa thang đo  

Như đã trình bày ở trên, mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ có năm yếu tố 

tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng đối với hệ thống siêu thị Hapro Mart, bao gồm: 

(1) Hàng hóa 

(2) Nhân viên phục vụ 

(3) Trưng bày siêu thị 

(4) Mặt bằng siêu thị 

(5) An toàn siêu thị 

Mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với siêu thị được đo lường bởi một biến nói 

về mức độ thỏa mãn chung. 

Lòng trung thành của khách hàng đối với siêu thị được đo lường bới ba biến được 

thể hiện bằng thang Likert 5 mức độ nhằm hỏi về việc tiếp tục mua sắm tại siêu thị, sẵn 

sàng giới thiệu cho người khác. 

1.4.1.3. Xác định kích thước mẫu và phương pháp thu thấp số liệu 

Đây  là  giai  đoạn  nghiên cứu  chính  thức  được  thực  hiện  thông  qua kỹ  thuật phỏng 

vấn khách hàng đến mua sắm tại siêu thị thông qua bảng câu hỏi chi  tiết. Kích thước 

mẫu được xác định theo công thức cứ một biến trong bảng câu hỏi thì tương ứng với 11 

bảng câu hỏi. Nhóm tiến hành khảo sát online lấy ý kiến của các khách hàng đã từng đi 

siêu thị trong đó có hệ thống siêu thị Hapro Mart với mẫu là 160. 

Số liệu được tổng hợp dưới dạng excel, nhóm sẽ phân các kết quả theo 5 tiêu chí để tiến 

hành đánh giá phân tích. 

1.4.1.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá 

Bài nghiên cứu có sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp và đánh giá số liệu thu 

được, bên cạnh đó nhóm còn tham khảo từ các tài liệu, bài viết để được cái nhìn tổng 

quan nhất cho để tài 

 

 



1.5. Nội dung nghiên cứu: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

1.1 Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

1.1.1. Cơ sở lý thuyết: 

1.1.2. Mô hình nghiên cứu  

1.2. Tổng quan về siêu thị Hapro 

1.2.1. giới thiệu về siêu thị 

1.2.2 Tổng quan về thị trường siêu thị, và phân tích các đối thủ cạnh tranh của 

Hapro trong quản trị chất lượng dịch vụ 

Chương 2. Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ của HaproMart 

Dựa vào 5 tiêu chí: 

(1) tính đa dạng của hàng hóa,  

(2) khả năng phục vụ của nhân viên,  

(3) cách thức trưng bày trong siêu thị, 

 (4) mặt bằng siêu thị,  

 (5) an toàn trong siêu thị 

2.1. Miêu tả nghiên cứu 

2.2. Phân tích kết quả nghiên cứu 

2.3. Nhận xét chung 

Chương 3: Định hướng và giải pháp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG 

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

1.1 Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

1.1.1  Khái niệm dịch vụ: 

 Hiện nay, có nhiều tranh luận về khái niệm dịch vụ. Đến nay có rất nhiều khái 

niệm về dịch vụ. Sau đây là một số khái niệm:  

 Philip Kotler định nghĩa dịch vụ như sau: Dịch vụ  là mọi hành động và kết quả 

mà một bên có thể cung cấp cho bên kia và chủ yếu là vô hình và không dẫn đến 

quyền sở hữu cái gì đó. Sản phẩm của nó có  thể có hay không gắn liền với sản 

phẩm vật chất  .v.v.v 

 Dịch vụ là những lao vụ được thực hiện không liên quan đến sản xuất hàng hóa.   

(Theo từ điển tiếng Đức).  

 Dịch vụ  theo nghĩa hẹp  là những hoạt động  không  sản xuất  ra  của  cải vật chất, 

do những người bỏ sức lao động cung cấp hiệu quả vô hình mà không có  sản  

phẩm  hữu  hình…Theo nghĩa rộng, đó là những  hoạt  động  đưa  lao động  sống  

vào  sản  phẩm  vật  chất  để  thỏa mãn nhu cầu nào đó của người khác. (Theo từ 

điển Kinh tế thị trường Trung Quốc).  

 Dịch vụ là sự phục vụ góp phần đáp ứng các nhu cầu của cá nhân hay tập thể khác 

với thể thức chuyển  quyền sở hữu một  thứ của cải vật chất nào đó. (Theo từ điển 

thuật ngữ kinh tế tài chính).  

 Dịch vụ là một sản phẩm kinh tế không phải là một vật phẩm mà là công việc của  

con  người  dưới  hình  thái  là  lao  động  thể  lực,  kiến  thức  và  kỹ  năng chuyên  

nghiệp,  khả  năng  tổ  chức  và  thương  mại.(Giáo  trình  kinh  tế  các ngành 

thương mại dịch vụ_Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2003).  

 Sản phẩm dịch vụ có đặc điểm vô hình, không thể cân đo đong đếm và rất khó 

kiểm soát chất  lượng; không đồng nhất  thay đổi  theo khách hàng, theo  thời gian; không 

thể tách ly, nhất là những dịch vụ có hàm lượng lao động cao và không thể tồn kho.   



1.1.2. Khái niêm chất lượng dịch vụ 

 Trong một thời gian dài, các nhà nghiên cứu đã cố gắng định nghĩa và đo lường 

chất lượng dịch vụ. Lấy ví dụ, Lehtinen & Lehtinen (1982) cho là chất lượng dịch vụ phải 

được đánh giá trên hai khía cạnh, (1) quá trình cung cấp dịch vụ và (2) kết quả của dịch 

vụ. Gronroos (1984) cũng đề nghị hai thành phần của chất lượng dịch vụ, đó là (1) chất 

lượng kỹ thuật, đó là những gì khách hàng nhận được và (2) chất lượng chức năng, diễn 

giải dịch vụ được cung cấp như thế nào. Tuy nhiên, khi nói đến chất lượng dịch vụ, 

chúng ta không thể không nói đến sự đóng góp rất lớn của Parasuraman & ctg (1998, 

1991). Parasuraman & ctg (1988, trang 17) định nghĩa chất lượng dịch vụ là “mức độ 

khác nhau giữa sự mong đợi của người tiêu dùng về dịch vụ và nhận thức của họ về dịch 

vụ”. Các tác giả này đã khởi xướng và sử dụng nghiên cứu định tính và định lượng để 

xây dựng và kiểm định thang đo các thành phần chất lượng dịch vụ (gọi là thang đo 

SERVQUAL). Thang đo SERVQUAL được điều chỉnh và kiểm định ở nhiều  loại hình 

dịch vụ khác nhau. 

Khi bộ thang đo SERVQUAL (Parasuraman và cộng sự, 1988) được công bố đã 

có những tranh luận về vấn đề làm thế nào để đo lường chất lượng dịch vụ một cách tốt 

nhất. Gần hai thập kỷ sau đó, nhiều nhà nghiên cứu đã tập trung nỗ lực chứng minh tính 

hiệu quả của bộ thang đo SERVQUAL. 

 Bộ thang đo SERVQUAL nhằm đo lường sự cảm nhận về dịch vụ thông qua năm 

thành phần chất lượng dịch vụ, bao gồm: 

1. Tin cậy (reliability): thể hiện khả năng thực hiện dịch vụ phù hợp và đúng hạn 

ngay lần đầu.  

2. Đáp ứng (responsiveness): thể hiện sự  sẵn lòng của nhân viên phục vụ nhằm cung 

cấp dịch vụ kịp thời cho khác hàng. 

3. Năng lực phục vụ (assurance): thể hiện trình độ chuyên môn và cung cách phục vụ 

lịch sự, niềm nở với khách hàng. 

4. Đồng cảm (empathy): thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến từng các nhân khách 

hàng. 



5. Phương tiện hữu hình (tangibles): thể hiện qua ngoại hình, trang phục của nhân 

viên phục vụ, các trang thiết bị để thực hiện dịch vụ. 

Bộ thang đo gồm 2 phần, mỗi phần có 22 phát biểu. Phần thứ nhất nhằm xác định 

kỳ vọng của khách hàng đối với loại dịch vụ của doanh nghiệp nói chung. Nghĩa là không 

quan tâm đến một doanh nghiệp cụ thể nào, người được phỏng vấn cho biết mực độ 

mong muốn của họ đối với dịch vụ đó. Phần thứ hai nhằm xác định cảm nhận của khách 

hàng đối với việc thực hiện dịch vụ của doanh nghiệp khảo sát. Nghĩa là căn cứ vào dịch 

vụ cụ thể của doanh nghiệp được khảo sát để đánh giá. Kết quả nghiên cứu nhằm nhận ra 

các khoảng cách giữa cảm nhận khách hàng về chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp thực 

hiện và kỳ vọng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ đó. Cụ thể theo mô hình 

SERVQUAL, chất lượng dịch vụ được xác định như sau: 

 Chất lượng dịch vụ = Mức độ cảm nhận – Giá trị kỳ vọng 

 Parasuraman & ctg (1991) khẳng định rằng SERVQUAL là thang đo hoàn chỉnh 

về chất lượng dịch vụ, đạt giá trị và độ tin cậy và có thể ứng dụng cho mọi loại hình dịch 

vụ khác nhau. Tuy nhiên mỗi loại hình dịch vụ cụ thể có những đặc thù riêng của chúng. 

Nhiều nhà nghiên cứu cũng đã kiểm định thang đo này với nhiều loại hình dịch vụ cũng 

như tại nhiều quốc gia khác nhau. Kết quả cho thấy thành phần của chất lượng dịch vụ 

không giống nhau ở từng ngành dịch vụ và từng thị trường khác nhau. Cụ thể, Mehta & 

ctg (2000), trong một nghiên cứu tại Singapore, kết luận rằng chất lượng dịch vụ siêu thị 

chỉ bao gồm hai thành phần là phương tiện hữu hình và nhân viên phục vụ. Nguyễn & ctg 

(2003) kiểm định SERVQUAL cho thị trường khu vui chơi giải trí ngoài trời tại thành 

phố Hồ Chí Minh cho thấy chất lượng dịch vụ này bao gồm bốn thành phần là độ tin cậy, 

khả năng phục vụ của nhân viên, sự đồng cảm và phương tiện hữu hình. Để kết luận do 

đặc thù của mỗi loại hình dịch vụ nên nhà nghiên cứu cần phải điều chỉnh thang đo 

SERVQUAL cho từng nghiên cứu cụ thể. 

 Việc sử dụng mô hình chất lượng và khoảng cách làm cơ sở cho việc đánh giá chất 

lượng dịch vụ cũng có nhiều tranh luận (Carmen, 1990; Babakus &Boller, 1992; Cronin 

& Taylor, 1992). Cronin & Taylor, 1992 với mô hình SERVPERE, cho rằng mức độ cảm 



nhận của khách hàng đối với sự thực hiện dịch vụ của doanh nghiệp phán ánh tốt nhất 

chất lượng dịch vụ. Theo mô hình SERVPERE thì : Chất lượng dịch vụ = Mức độ cảm 

nhận. 

 Kết luận này đã được đồng tình bởi các tác giả khác như Lee và cộng sự (2000), 

Brady và cộng sự (2002). Bộ thang đo SERVPERE cũng sử dụng 22 phát biểu tương tự 

như phần hỏi về cảm nhận của khách hàng trong mô hình SERVQUAL, bỏ qua phần kỳ 

vọng. 

1.1.3 Chất lượng dịch vụ siêu thị: 

 Như đã giới thiệu, thang đo SERVQUAL được sử dụng rộng rãi trong các loại 

hình dịch vụ, nhưng sử dụng thang đo này trong dịch vụ thì vẫn là một vấn đề cho các 

nhà nghiên cứu. Dabholka & ctg (1996) dựa vào nghiên cứu định tính, lý thuyết dịch vụ 

và thang đo SERVQUAL đã đưa ra năm thành phần của chất lượng dịch vụ bán lẻ, bao 

gồm: phương tiện hữu hình, độ tin cậy, nhân viên phục vụ, giải quyết khiếu nại và chính 

sách của cửa hàng. Thang đo chất lượng dịch vụ bán lẻ của Dabholka & ctg (1996) được 

xem là thang đo có thể sử dụng thích hợp trong thị trường bán lẻ siêu thị vì hình thức 

kinh doanh siêu thị là dạng kinh doanh hỗn hợp vừa sản phẩm vừa dịch vụ.  

 Tuy nhiên thang đo của Dabholka & ctg (1996) được phát triển và kiểm định tại 

Mỹ, môi trường văn hóa và điều kiện phát triển của hệ thống siêu thị khác với tình hình 

của Việt Nam. Chính vì vậy, giảng viên Nguyễn Thị mai Trang, Khoa kinh tế, Trường 

ĐHQG – HCM, đã dựa vào nghiên cứu định tính, lý thuyết dịch vụ và thang đo Dabholka 

& ctg (1996) đã đưa ra năm thành phần của chất lượng dịch vụ siêu thị tại thành phố Hồ 

Chí Minh bao gồm: tính đa dạng của hàng hóa, khả năng phục vụ của nhân viên, cách 

thức trưng bày trong siêu thị, mặt bằng siêu thị và an toàn trong siêu thị. Nhìn chung, các 

thành phần chất lượng dịch vụ siêu thị như nhân viên phục vụ, mặt bằng siêu thị, trưng 

bày hàng hóa, độ an toàn thì có điểm tương đồng so với mô hình thang đo chất lượng 

dịch vụ siêu thị của Dabholka & ctg (1996). Tóm lại, thang đo chất lượng dịch vụ siêu thị 

của Dabholka & ctg (1996) là thang đo phù hợp hơn thang đo SERVQUAL để đo lường 

chất lượng dịch vụ siêu thị - loại hình dịch vụ bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ. 



1.1.4 Sự thỏa mãn: 

 Phương châm hoạt động của các công ty kinh doanh là phải thỏa mãn nhu cầu của 

khách hàng vì khách hàng là nguồn doanh thu và lợi nhuận của công ty. Khi khách hàng 

hài lòng với hàng hóa, chất lượng dịch vụ của công ty thì khả năng tiếp tục mua lại sản 

phẩm của công ty là rất cao. Mặt khác, khi họ thỏa mãn họ sẽ có xu hướng giới thiệu và 

nói tốt về sản phẩm của công ty với người khác. Sự thỏa mãn của người tiêu dùng đối với 

dịch vụ là cảm xúc đối với công ty kinh doanh dịch vụ dựa trên việc tiếp xúc hay giao 

dịch với công ty. 

Chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn là hai khái niệm khác nhau nhưng có mối quan 

hệ chặt chẽ với nhau trong nghiên cứu về dịch vụ. Các nghiên cứu trước đây cho thấy 

chất lượng dịch vụ là nguyên nhân dẫn đến sự thỏa mãn. Lý do là chất lượng dịch vụ liên 

quan đến việc cung cấp dịch vụ còn sự thỏa mãn chỉ được đánh giá sau khi đã sử dụng 

dịch vụ đó. Nếu chất lượng dịch vụ được cải thiện nhưng không dựa trên nhu cầu của 

khách hàng thì không bao giờ khách hàng hài lòng và thỏa mãn với chất lượng dịch vụ 

đó. Do đó khi sử dụng dịch vụ, nếu khách hàng cảm nhận được rằng dịch vụ đó có chất 

lượng cao thì khách hàng sẽ thỏa mãn với dịch vụ đó. Và ngược lại, nếu họ cảm nhận 

rằng dịch vụ đó có chất lượng thấp thì họ sẽ không hài lòng. Trên cơ sở đó chúng ta có 

giả thuyết H1 như sau: Có mối quan hệ cùng chiều giữa các yếu tố của chất lượng dịch 

vụ siêu thị và sự thỏa mãn của khách hàng. 

1.1.5 Lòng trung thành đối với siêu thị 

 Lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu đóng vai trò quan trọng cho 

sự thành công của một thương hiệu. Các nghiên cứu trước đây cho thấy các công ty 

thường có xu hướng đi tìm những thị trường mới, những khách hành mới nhưng lại quên 

đi việc quan tâm, chú trọng đến thị trường hiện có. Trong khi đó chi phí để tìm kiếm 

được một khách hàng mới lại cao hơn rất nhiều lần so với chi phí bỏ ra để giữ chân một 

khách hàng cũ, do đó lợi nhuận đem lại từ thị trường hiện có cao hơn rất nhiều so với thị 

trường mới. Lòng trung thành của người tiêu dùng đối với một thương thiệu nói chung và 

đối với một thương hiệu dịch vụ như siêu thị nói riêng, nói lên xu hướng của khách hàng 



tiêu dùng thương hiệu đó và lặp lại hành vi này (Chaudhuri, 1999). Do vậy, thương hiệu 

nào tạo được lòng trung thành của người tiêu dùng càng cao thì lợi nhuận đem lại sẽ càng 

lớn. 

 Khi khách hàng đánh giá tôt về chất lượng dịch vụ của siêu thị thì mối quan hệ 

giữa khách hàng và siêu thị sẽ ngày càng gắn bó hơn. Một khi khách hàng đánh giá tốt về 

chất lượng dịch vụ công ty thì họ sẽ có xu hướng đề cao công ty đó và điều quan trọng là 

họ biểu lộ sự ưa thích của mình đối với công ty đó hơn so với những công ty khác. Vì 

vậy, họ sẽ  mua lại, mua nhiều hơn và có thể chấp nhận giá cao mà không chuyển sang sử 

dụng dịch vụ của siêu thị khác. Bên cạnh đó khách hàng còn có hành vi giới thiệu, tuyên 

truyền cho những người xung quanh về thương hiệu họ đang sử dụng. Hay nói một cách 

khác, chất lượng dịch vụ siêu thị được xem là trong những yếu tố có thể dị biệt hóa so với 

các siêu thị khác và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho siêu thị để thu hút, giữ chân khách hàng 

và tạo ra lợi nhuận cho siêu thị. 

 Sự thỏa mãn và lòng trung thành là hai khái niệm có quan hệ hết sức chặt chẽ. Vì 

một khi khách hàng thỏa mãn thì sẽ có xu hướng sử dụng dịch vụ nhiều và thường xuyên 

hơn so với những khách hàng không thỏa mãn. Hơn nữa, khi họ thỏa mãn thì họ sẽ tiếp 

tục mua và còn truyền miệng về dịch vụ đó cho những người xung quanh. Trên cơ sở đó 

chúng ta có giả thuyết H2 là có mối quan hệ cùng chiều giữa sự thỏa mãn và lòng trung 

thành đối với siêu thị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.Mô hình nghiên cứu 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu 
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1.2. Tổng quan về siêu thị Hapro 

1.2.1. Giới thiệu về siêu thị 

Ngày 11/1/2007, với sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ 

chức Thương mại thế giới WTO, nền kinh tế Việt Nam trong đó ngành thương mại đứng 

trước thời cơ và  thách thức lớn. Khi đó cơ hội cho việc phát triển sẽ là rất lớn, thị trường 

sẽ được mở rộng về phạm vi và qui mô, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể phát 

triển. Bên cạnh những thuận lợi thì thách thức cũng là không nhỏ. Các doanh nghiệp 

trong đó các doanh nghiệp thương mại như Tổng Công ty Thương mại sẽ phải chịu sự 

cạnh tranh rất lớn của các doanh nghiệp nước ngoài mà nhìn một cách khách quan họ 

mạnh hơn ta rất nhiều(vốn, con người, công nghệ,...). Tổng Công ty Thương mại – tên 

giao dịch Hapro là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ công 

ty con, chủ đầu tư chính của chuỗi cửa hàng Hapro Mart. Với thương hiệu Hapro Mart 

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội muốn nhanh chóng khẳng định thương hiệu phân phối 

nội địa, trước khi Việt Nam chính thức mở rộng cánh cửa bán lẻ cho các nhà đầu tư nước 

ngoài theo cam kết gia nhập WTO. 

Mục tiêu của chuỗi hệ thống Hapro Mart. 

- Trở thành nhà phân phối – bán lẻ hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực phân phối 

hàng hóa qua kênh phân phối hiện đại 

- Chiếm 20% thị phần Miền bắc của thị trường bán lẻ qua kênh tiêu dùng hiện đại vào 

năm 2010 

- Đưa thương hiệu Hapro trở thành thương hiệu uy tín, được nhiều người tiêu dùng biết 

đến  

- Trở thành nhà phân phối - bán lẻ chiến lược cho các nhà sản xuất trong nước và nước 

ngoài 

Hoạt động kinh doanh chính. 

- Phân phối hàng hóa thông qua kênh siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện 

ích 



- Nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bán lẻ. 

- Cung cấp dịch vụ hậu cần bán lẻ (kho - vận) và dịch vụ hạ tầng thương mại 

Tình hình thực hiện. 

Vào ngày 11/11/2006, hệ thống bán lẻ Hapro Mart chính thức ra mắt bằng việc 

khai trương 2 siêu thị và gần 10 cửa hàng tiện ích tại Thủ đô Hà Nội. Hàng hóa trong các 

cửa hàng tiện ích chủ yếu là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng phục vụ 

sinh hoạt hàng ngày của người dân, với chất lượng bảo đảm, chủng loại phong phú, giá cả 

hợp lý, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. 

Đến 31/12/2007 Hapro Mart đã có 13 siêu thị và 18 cửa hàng tiện ích tại khu vực phía 

Bắc, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và một số thành phố, tỉnh có mức sống tương đối khá 

như Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Kạn, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh. 

Trong năm 2008 dự kiến mở thêm 15 siêu thị, 200 cửa hàng tiện ích và 5 trung tâm 

thương mại. 

Công ty Siêu thị Hà Nội được Tổng Công ty Thương mại Hà Nội phân công quản 

lý và phát triển một số Siêu thị và Cửa hàng tiện ích như: Siêu thị D2 Giảng Võ tại Giảng 

Võ – Ba Đình – Hà Nội, Siêu thị C12 Thanh Xuân tại C12 Thanh Xuân Bắc – Thanh 

Xuân – Hà Nội, Siêu thị Số 5 Lê Duẩn tại số 5 Lê Duẩn – Ba Đình – Hà Nội, Siêu thị 

Hoàng Hoa Thám tại tầng 3 Chợ Bưởi – Ba Đình – Hà Nội, Cửa hàng Tiện ích Nam 

Trung Yên tại B3A Nam Trung Yên - Cầu Giấy – Hà Nội, Cửa hàng Tiện ích Vĩnh Phúc 

tại G3 Vĩnh Phúc - Cầu Giấy – Hà Nội, Cửa hàng Tiện ích Việt Hưng tại K3 Khu Đô thị 

mới Việt Hưng – Gia Lâm – Hà Nội. Và thêm một số Siêu thị tại các tỉnh phía Bắc như: 

Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Kạn. Ngoài ra còn có 2 siêu thị góp vốn với Tổng 

Công ty: Việt Tiên Sơn tại Hải Dương và 1 siêu thị tại Thanh Hoá.  

Trong năm 2007, mặc dù có rất nhiều khó khăn và trong thời gian ngắn , Công ty 

đã khai trương được 08 Siêu thị, trong đó có 02 Siêu thị có góp vốn của Tổng Công ty, 03 

Cửa hàng nhượng quyền thương mại và 01 Cửa hàng tiện ích, nâng tổng số Siêu thị và 

Cửa hàng thuộc chuỗi Hapro Mart đến cuối năm 2007 gồm 17 điểm/31 điểm kinh doanh 

mang thương hiệu Hapro Mart. Đây là một sự cố gắng vượt bậc của tập thể CBCNV 



Công ty Siêu thị Hà Nội, góp phần nâng cao và khẳng định thương hiệu Hapro Mart trên 

thị trường Việt Nam.  

1.2.2 Tổng quan về thị trường siêu thị, và phân tích các đối thủ cạnh tranh của 

Hapro trong quản trị chất lượng dịch vụ 

Lĩnh vực bán lẻ là lĩnh vực mà các doanh nghiệp mới gia nhập ngành khá dễ dàng 

bởi: 

Vốn cho việc kinh doanh lĩnh vực siêu thị không quá lớn so với các ngành khác 

nên khả năng gia nhập ngành của các đối thủ tiềm năng là rất lớn. 

Khả năng tiếp cận những nhà cung cấp dễ dàng. Các nhà cung cấp lại rất khuyến 

khích việc mở rộng kênh phân phối, đặc biệt là qua hệ thống siêu thị nên có nhiều ưu đãi 

đối với những nhà phân phối mới gia nhập ngành. 

Các chính sách của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho việc thành lập 

doanh nghiệp mới kinh doanh trong lĩnh vực siêu thị và các hoạt động kinh doanh của nó 

nhất là khi Việt Nam sắp chính thức mở rộng cánh cửa bán lẻ cho các nhà đầu tư nước 

ngoài theo cam kết gia nhập WTO. 

Sự khác biệt về sản phẩm không phải là nỗi lo đối với các doanh nghiệp này vì các 

nhà cung cấp sản phẩm là như nhau, đặc biệt sự trung thành của khách hàng là không lớn 

lắm. 

Chi phí chuyển đổi của người mua không đáng kể. Khách hàng có thể dễ dàng 

chuyển đổi sở thích mua hàng ở siêu thị này sang siêu thị khác. Điều này phụ thuộc chủ 

yếu vào khả năng thu hút khách hàng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mới gia nhập 

ngành có thể thu hút khách hàng mới bằng những chính sách giảm giá hay cung cách 

phục vụ mới,... 

Lợi thế chi phí tuyệt đối nhờ sự áp dụng những phương tiện hỗ trợ hiện đại như 

việc sử dụng máy camera theo dõi để tiết kiệm lao động hay các biện pháp và kĩ thuật 

bảo quản hàng hoá hiện đại mà những thế hệ đi sau có được. 

 Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì những rào cản khi gia nhập ngành cũng 

không ít: 



Để có hiệu quả kinh tế không thể không tính đến lợi thế kinh tế nhờ quy mô. Liệu 

các doanh nghiệp mới gia nhập ngành có đủ khả năng có được quy mô doanh nghiệp lớn 

ngay từ ban đầu để cạnh tranh với các đối thủ hiện tại. 

Doanh nghiệp mới gia nhập ngành có thể thu hút khách hàng chủ yếu bằng phong 

cách phục vụ mới. Điều này thật sự khó khăn cho các doanh nghiệp vì để định hình một 

phong cách phục vụ hoàn toàn mới, hấp dẫn, mới lạ là một điều không phải dễ dàng. 

Cường độ cạnh tranh trong ngành rất khốc liệt, việc cạnh tranh chủ yếu là dựa trên 

giá cả và dịch vụ. Nguyên nhân chủ yếu là do: 

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực siêu thị như: Saigon 

Co-op, Chuỗi hệ thống siêu thị của Tập đoàn Dệt may VN (Vinatex) - Vinatexmart, các 

chuỗi siêu thị Intimex và Fivimart cũng đều tăng cung, mở rộng các hệ thống phân phối 

của mình. Ngoài ra đặc biệt phải kể đến 2 tập đoàn bán lẻ nước ngoài đang hoạt động 

mạnh tại Việt Nam, đó là siêu thị Metro của tập đoàn Cash & Carry (Đức) và siêu thị Big 

C của tập đoàn Bourbon (Pháp) với mô hình phân phối hiện đại, phương pháp quản lý 

tiên tiến, tiềm lực tài chính mạnh .... đã tạo ra một sức ép cạnh tranh lớn đối với hệ thống 

trung tâm thương mại, siêu thị của Việt Nam. 

Ngoài ra, còn có một hình thức kinh doanh mới rất phát triển trên thế giới và đã 

xuất hiện tại Việt Nam, đó là hình thức kinh doanh nhượng quyền thương mại ( 

Franchising) để mở rộng mạng lưới bán hàng, khai thác và kết hợp nguồn lực của nhiều 

doanh nghiệp nhỏ có qui mô lớn và trình độ tổ chức cao, G7 Mart là một ví dụ. Các 

doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức này cũng gây một áp lực cạnh tranh khá lớn với 

hệ thống Hapro Mart. 

Với sức hấp dẫn của thị trường bán lẻ Việt Nam, nhiều đại gia bán lẻ nước ngoài 

đang bày tỏ sự quan tâm đến thị trường này và sẽ sớm tìm đến như WalMart (Mỹ);  Lotte 

Shopping (Hàn Quốc), Tesco (Anh), Dairy Farm (Singapore), v.v. Hơn thế, trong khi các 

đại gia kinh doanh bán lẻ nước ngoài chỉ tập trung vào khâu phân phối, bán hàng theo 

hướng chuyên nghiệp thì phần nhiều các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ và dịch vụ tiêu 

dùng trong nước trong đó Công ty Siêu thị Hà Nội là một ví dụ lại ôm đồm thêm chức 



năng sản xuất, hậu cần kho vận… do vậy khó tập trung phát triển được một ngành phân 

phối đủ mạnh và chuyên nghiệp. 

Chi phí cố đinh và chi phí lưu kho trong ngành ngày càng cao, đòi hỏi Công ty 

phải đẩy mạnh công tác bán hàng, tăng quy mô doanh nghiệp để giảm chi phí bình quân 

trên mỗi sản phẩm, làm cho cung vượt cầu dẫn đến mức độ cạnh tranh tăng. 

Tốc độ tăng trưởng của ngành tương đối nhanh do nhu cầu tăng. Điều này thu hút 

các doanh nghiệp mới gia nhập ngành, khiến cho cường độ cạnh tranh trong ngành càng 

tăng. Các doanh nghiệp trong ngành buộc phải tập trung vào cuộc chiến về giá và dịch 

vụ, liên tục đổi mới tạo sự khác lạ để thu hút khách hàng. 

Các sản phẩm của các doanh nghiệp trong ngành không có sự khác biệt nhau lắm 

về chất lượng, sự đa dạng, phong phú. Do đó sự lựa chọn của khách hàng chủ yếu là dựa 

trên giá cả và dịch vụ. 

Chi phí rút lui ra khỏi ngành là không cao như những ngành khác. Tuy nhiên một 

số doanh nghiệp Nhà nước được bao cấp nên cho dù kinh doanh không hiệu quả nhưng 

vẫn bám trụ để duy trì lao động xã hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chương 2:  Kết quả nghiên cứu 

2.1 Miêu tả nội dung cuộc nghiên cứu 

Tổng số bảng câu hỏi phát ra là 160 phiếu, với hình thức điều tra online các khách hàng 

tiềm năng đã đi siêu thị. Tổng số bảng câu hỏi khảo sát thu về là 160. Sau khi kiểm tra, 

tất cả các phiểu thu về đều đạt chất lượng để đưa vào nghiên cứu số liệu. 

2.1.1..Độ tuổi 

Đối với tiêu thức độ tuổi của khách hàng, nhóm nghiên cứu đã phân chia mẫu dựa trên 4 

tiêu chí sau: 

+ Dưới 18 tuổi 

+ Từ 18-22 tuổi 

+ Từ 23- 34 tuổi 

+ Từ 35 - 44 tuổi 

+ Từ 44 – 60 tuổi 

+ Trên 60 tuổi 

  Bảng 2. 1: Thống kê độ tuổi khách hàng 

Độ tuổi Số lượng (người) Tỉ lệ % 

Dưới 18 tuổi 2 1% 

Từ 18-22 tuổi 148 93 % 

Từ 23- 34 tuổi 10 6% 

Từ 34 – 44 tuổi 0 0 

Từ 44 – 60 tuổi  0 0 

Trên 60 tuổi 0 0 

                                                          (Nguồn: Câu 1 phiếu điều tra) 



 

 

 

 

 Trong tổng số 160 mẫu khách hàng được điều tra thì phần lớn các khách 

hàng đều nằm trong độ tuổi từ 18-22 tuổi có 148 khách hàng (chiếm 93 %) và 10 

khách hàng trong độ tuổi từ 22-34 tuổi (chiếm 6%). Điều này cũng dễ hiểu vì nhóm 

chủ yếu nghiên cứu đối tượng sinh viên, đây là nhóm khách hàng khá năng động và 

tiêm năng, nhóm khách hàng này có đầy đủ năng lực và kiến thức để đánh giá chất 

lượng dịch vụ của cac siêu thị. Bên cạnh đó độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi này cũng đang 

là đối tương khách hàng tiềm năng của các siêu thị, vì sinh viên chiếm số lượng khá 

lớn tại Hà Nội và có nhu cầu mua sắm khá cao. 

 

2.1.2.  Giới tính: 

 Như ta thường thấy, trong cuộc sống hằng ngày thì nhu cầu về  mua sắm thường 

được phái nữ quan tâm, chú ý nhiều hơn phái nam. Với ngiên cứu này cũng vậy, trong 

160 phiếu trả lời cung cấp thông tin cá nhân về giới tính sau khi được thống kê đâ cho 

thấy: có tới 60% tỉ lệ nữ đến mua hàng tại siêu thị (chiếm 96 người) và số còn lại là 

phái nam với 64 người (chiếm 40%). Qua đó cho thấy mẫu được chọn thì tỉ lệ nữ đến 

Độ tuổi

Dưới 18 tuổi [2]

Từ 18 -22 tuổi [148]

Từ 23 - 34 tuổi [10]

Từ 35 - 44 tuổi [0]

93%

6%

1%



với siêu thị thuận thành gần gấp đôi số nam. Điều này là phù hợp với quan sát thực 

tiễn. 

 

   Bảng 2.2: Thống kê giới tính khách hàng 

Giới tính Số lượng (người) Tỉ lệ % 

Nam 64 40% 

Nữ 96 60% 

Tổng 160 100.0% 

                                                             (Nguồn: Câu 2 phiếu điều tra) 

 

 

 

2.1.3. Mức thu nhập 

Như đã biết, mức sống của con người mỗi vùng miền, tỉnh thành là khác nhau. Thực 

tế cũng cho thấy, mức sống của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Nội nhìn chung khá 

cao, nhưng do đối tượng khảo sát chủ yếu là đối tượng từ 18 đến 22 tuổi, thường là 

đối tượng sinh viên ít có khả năng kiếm được thu nhập cao. Sauk hi khảo sát chúng tôi 

đã được bảng thống kê sau: 

Giới tính

Nam [64]

Nữ [96]40%

60%



Bảng 2.3: Thống kê mức thu nhập của khách hàng 

Mức thu nhập Số lượng (người) Tỉ lệ % 

Thu nhập dưới 2 triệu 114 71% 

Từ 2 - 5 triệu 32 20% 

Từ 5- 10 triệu 8 5% 

Từ 10 – 20 triệu 0 0% 

Trên 20 triệu 6 4% 

Tổng 160 100.0% 

                                                                                     (Nguồn: Câu 3 phiếu điều tra) 

 

 

 

Tuy mức thu nhập và ở những đột tuổi khác nhau nhưng họ đều có chung sở thích là đi 

mua sắm. Siêu thị là nơi mà họ thường hay mua vì ở đây sản phẩm đa dạng, dễ tìm, 

phong cách phục vụ tốt, đầy đủ tiện nghi,… Một số người đi siêu thị để giảm stress sau 

một ngày làm việc mệt mỏi. Qua biểu đồ ta thầy đa số người được phỏng vấn là có mức 

lương trung bình dưới 2 triệu, tỷ lệ những người này chiếm tới 42% tương đương với 67 

người trong số 160 người được phỏng vấn. Thứ hai là những người co mức thu nhập từ 2 

Thu nhập

Dưới 2 triệu [114]

Từ 2 - 5 triệu [32]

Từ 5 - 10 triệu [8]

Từ 10 - 20 triệu [0]

Trên 20 triệu [6]

71%

20%

5%

4%



triệu dến 5 triệu và thu nhập cao trên 10 triẹu gần bằng nhau lần lượt là 13% và 10%. 

Cuối cùng là những người có thu nhập từ 5 tới 10 triệu, số này chiếm khoảng 35% tương 

đương với 56 người trong tổng số 160 người. 

 

2.2 Phân tích kết quả nghiên cứu 

Qua 160 phiếu câu hỏi thăm dò hành vi khách hàng, nhóm chúng tôi đã có bảng điều tra 

thị trường phản ánh tình hình dịch vụ siêu thị ở Hà Nội nói chung, và siêu thị Hapro nói 

riêng, kết quả được phản ánh qua các số liệu sau: 

2.2.1 Sự lựa chọn siêu thị của khách hàng. 

 a . Các khách hàng có hay đi siêu thị? 

Cuộc sống ngày càng hiện đại, nhu cầu đi mua sắm siêu thị càng tăng, nhóm tôi đã thực 

hiện khảo sát mức độ thường xuyên đi siêu thị của khách hàng và được kết quả: 

 

 

       ( Nguồn: câu 4 phiếu khảo sát) 

Qua biểu đồ chúng ta thấy 55% khách hàng có thói quen đi siêu thị ( ứng 88/160 người 

được hỏi) và 45% (ứng với 72 người) không hay tới nơi này. 

 

Khách hàng có thường đi siêu thị 
không?

Có

Không



 

b. các siêu thị thường xuyên đi 

 

 

Qua điều tra nghiên cứu cho thấy mức độ đi siêu thị thường xuyên của khách hàng tập 

trung vào siêu thi lớn Big C. Trong số 160 người thì có tới 58 người quay lại với Hapro 

thường xuyên hơn, chiếm 36%, hơn một phần ba tổng số người được phỏng vấn. Đứng 

thứ hai ngay sau Big C là các của hàng tự chọn hoặc siêu thị mini, kế đó là siêu thị 

Fivimart và Metro. Hapromart có sô khách hàng thường xuyên thấp nhất với 32 người, 

chiếm 11%. 

 

2.2.2 Điều tra về sự lan tỏa thương hiệu của hệ thống siêu thị Hapro Mart 

Bạn có biết đến siêu thị 

Hapro không? 

Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Có 106 66% 

Không 54 34% 

       (Nguồn: Câu 5 Phiếu điều tra) 
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Theo điều tra, có 106 ngươi được hỏi biết đến siêu thị Hapro chiếm 66%, số còn lại chưa 

từng biết đến Hapro chiếm 34% 

2.2.3 Những sản phẩm được chọn mua tại siêu thị Hapro 

Theo khảo sát, chúng tôi nhận thấy, khách hàng của siêu thị Hapro có xu hướng lựa chọn 

các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày hơn là các mặt hàng xa xỉ: 

STT Tên mặt hàng Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

1 Thực phẩm  86 38% 

2 Đồ uống 44 19% 

3 Quần áo, phụ kiện 12 5% 

4 Hàng điện tử 4 2% 

5 Mỹ phẩm 4 2% 

6 Nội thất 4 2% 

7 Các mặt hàng khác 72 32 

        ( Nguồn: câu 6 phiếu điều tra) 

 

Bạn có biết đến siêu thị Hapro không?

Có [106]

Không [54]



 

Hapro là siêu thị có nhiều thực phẩm, hoa quả tươi, chủng loại đa dạng phong phú nên tỷ 

lệ mua sắm mặt hàng này chiếm 38% cao nhât. Tiếp theo là các mặt hàng tiêu dùng khác 

chiếm 32%. Hàng mỹ phẩm, hàng điện tử, nội thất ít được khách hàng quan tâm và tiêu 

dùng. 

 

2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ của Hapro: 

2.3.1. Tiêu chí đa dạng của hàng hóa 

STT Mức độ hài lòng Số lượng ( người ) Tỷ lệ (%) 

1 Không biết/ Không quan tâm 50 31% 

2 Rất không tốt 0 0% 

3 Không tốt 5 6% 

4 Bình thường 58 36% 

5 Tốt 17 21% 

6 Rất tốt 4 5% 

        (Nguồn: câu 7 phiếu điều tra) 

 

Bạn thường mua gì khi tới Hapro

Thực phẩm [86]

Đồ uống [44]

Quần áo, phụ kiện [12]

Hàng điện tử [4]

Mỹ phẩm [4]

Nội thất [4]

Các mặt hàng khác [72]
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Theo khảo sát, nhiều khách hàng không quan tâm đến tiêu chí đa dạng của hàng hóa tại 

siêu thị Hapro Mart chiếm đến 31% với 50/160 phiếu điều tra. Song tỷ lệ đánh giá không 

tốt chiếm 1 số lượng khá nhỏ với 6% trong khi đó những đánh giá đạt (từ mức trung bình 

trở lên) lại khá cao chiếm 63% 

So sánh tương quan với các siêu thị khác trên địa bàn Hà Nôi: 

 Siêu thị BigC: 

 

Siêu thị BigC được đánh giá vượt trội hơn hẳn so với Hapro Mart, với tỷ lệ đạt ( từ 

mức trung bình trở lên là 92% ( tương ứng với 148/160 phiếu) 

 

 

 

 

 



 Siêu thị Fivi Mart 

 

Là một siêu thị tư nhân nhưng Fivi Mart cũng được đánh giá khá cao trong việc đa 

dạng hàng hóa, với tỷ lệ đạt ( từ trung bình trở lên) chiếm 71% với 112/160 phiếu 

 Siêu thị Metro 

 

Là một siêu thị bán buôn, Metro cũng được đánh giá khá cao trong việc đa dạng 

hàng hóa với tỷ lệ đạt ( từ trung bình trở lên ) chiếm 76% với 116/160 phiếu 

 

 

 

 

 

 

 



 Các siêu thị mini, cửa hàng tự chọn: 

 

Ngày nay, các siêu thị mini và cửa hàng tự chọn được mở ra nhiều hơn, gần khu dân cư, 

và được mọi người khá yêu thích về tính tiện lợi của nó với tỷ lệ đạt: 78% ứng với 

124/160 phiếu 

 

2.3.2. Tiêu chí thái độ phục vụ của nhân viên 

 Siêu thị Hapro Mart 

Trong thị trường bán lẻ, thái độ phục vụ của người bán hàng được đánh giá là 1 tiêu chí 

quan trong nhất để tạo nên chất lượng dịch vụ của siêu thị cũng như sự thỏa mãn của 

khác hàng. Tại siêu thị Hapro tiêu chí đó được khách hàng đánh giá: 

STT Mức độ hài lòng Số lượng ( người ) Tỷ lệ ( % ) 

1 Không biết / Không quan tâm 52 33% 

2 Rất không tốt 0 0% 

3 Không tốt 16 10% 

4 Bình thường 56 35% 

5 Tốt 32 20% 

6 Rất tốt 4 3% 

       ( Nguồn: câu 8 phiếu điều tra ) 



 

So sánh tương quan với các siêu thị khác, thì mức độ hài lòng với tiêu chí thái độ phục vụ 

của nhân viên của siêu thị Hapro còn chưa cao với tỷ lệ đạt ( từ trung bình trở lên ) là 

58% tương ứng 92/160 phiếu. Số lượng khách hàng được hỏi không quan tâm còn chiếm 

tỷ lệ cao: 33% tương ứng với 52 phiếu 

So sánh tương quan với các siêu thị khác: 

 Siêu thị BigC: nhận được đánh giá cáo của khách hàng về tiêu chí thái độ phục vụ 

của nhân viên với tỷ lệ đạt ( từ trung bình trở lên ) là 87% tương ứng với 138/160 

phiếu 

 Siêu thị Fivi Mart: đánh giá của khách hàng về tiêu chí thái độ phục vụ của nhân 

viên ở mức trung bình với tỷ lệ đạt ( từ trung bình trở lên ) là 64% tương ứng với 

102/160 phiếu 

 Siêu thị Metro: tỷ lệ đạt ( từ mức trung bình trở lên ) của tiêu chí này là 67% 

tương ứng với 106/160 phiếu 

 Các siêu thị mini, cửa hàng tự chọn: tỷ lệ đạt ( từ mức trung bình trở lên ) của tiêu 

chí này khá cao là 78% tương ứng với 124/160 phiếu 

 

 

 

 

 

 



2.3.3 Tiêu chí trưng bày sản phẩm 

Sản phẩm được bày trí đẹp mắt cũng la 1 tiêu chí để hấp dẫn khách hàng quay trở lại siêu 

thị. Tại Hapro Mart tiêu chí này được đánh giá: 

STT Mức độ hài lòng Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

1 Không biết / Không quan tâm 50 31% 

2 Rất không tốt 1 1% 

3 Không tốt 1 1% 

4 Bình thường 56 35% 

5 Tốt 40 25% 

6 Rất tốt 10 6% 

        ( Nguồn: câu 9 phiếu khảo sát) 

 

Tại Hapro Mart tiêu chí trưng bày sản phẩm cũng chưa được đánh giá cao so với tương 

quan với các siêu thị khác, tỷ lệ đạt ( từ trung bình trở lên ) là 66% tương ứng với 

106/160 phiếu 

So sánh tương quan với các siêu thị khác: 

 Siêu thị BigC: tiêu chí này tại BigC vẫn được đánh giá cao với tỷ lệ đạt ( từ trung 

bình trở lên ) chiếm 88% tương ứng với 140/160 phiếu 

 Siêu thị Fivi Mart: tỷ lệ đạt ( từ trung bình trở lên ) là 72% tương ứng với 114/160 

phiếu 

 Siêu thị Metro: tỷ lệ đạt ( từ trung bình trở lên ) là 71% tương ứng với 113/160 

phiếu 



 Các siêu thị mini, cửa hàng tự chọn: tỷ lệ đạt ( từ trung bình trở lên ) là 79% tương 

ứng với 126/160 phiếu 

 

2.3.4 Tiêu chí mặt bằng siêu thị 

Là một trong những tiêu chí quan trọng cấu thành nên chất lượng dịch vụ của siêu thị, tại 

Hapro Mart tiêu chí này được khách hàng đánh giá:  

STT Mức độ hài lòng Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

1 Không biết / Không quan tâm 46 29% 

2 Rất không tốt 0 0% 

3 Không tốt 5 6% 

4 Bình thường 40 25% 

5 Tốt 50 31% 

6 Rất tốt 14 9% 

          ( Nguồn: Câu 10 phiếu khảo sát ) 

 

Tại Hapro tiêu chí mặt bằng được đánh giá chưa cao so với tương quan các siêu thị khác 

với tỷ lệ đạt ( từ mức tung bình trở lên ) là 65% tương ứng với 104/116 phiếu 

So sánh tương quan với các siêu thị: 

 Siêu thị BigC: tỷ lệ đạt ( từ mức tung bình trở lên ) là 88% tương ứng với 140/160 

phiếu 

 Siêu thị Fivi Mart: tỷ lệ đạt ( từ mức tung bình trở lên ) là 71% tương ứng với 

113/160 phiếu 



 Siêu thị Metro: tỷ lệ đạt ( từ mức tung bình trở lên ) là 73% tương ứng với 116/160 

phiếu 

 Các siêu thị mini và cửa hàng tự chọn: tỷ lệ đạt ( từ mức tung bình trở lên ) là 80% 

tương ứng với 128/160 phiếu 

 

2.3.5 Tiêu chí sự an toàn của siêu thị 

Tại Hapro Mart tiêu chí này được đánh giá:  

STT Mức độ hài lòng Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

1 Không biết / Không quan tâm 46 30% 

2 Rất không tốt 0 0% 

3 Không tốt 1 1% 

4 Bình thường 40 25% 

5 Tốt 60 38% 

6 Rất tốt 10 6% 

        ( Nguồn: Câu 11 phiếu điều tra) 

 

Tại Hapro Mart tiêu chí an toàn được đánh giá cao hơn các tiêu chí khác với tỷ lệ đạt ( từ 

mức tung bình trở lên ) là 69% tương ứng với 110/160 phiếu 

So sánh tương quan với các siêu thị khác: 

 Siêu thị BigC: tỷ lệ đạt ( từ mức tung bình trở lên ) là 84% tương ứng với 134/160 

phiếu 



 Siêu thị Fivi Mart: tỷ lệ đạt ( từ mức tung bình trở lên ) là 74% tương ứng với 

118/160 phiếu 

 Siêu thị Metro: tỷ lệ đạt ( từ mức tung bình trở lên ) là 71% tương ứng với 114/160 

phiếu 

 Các siêu thị mini và cửa hàng tự chọn: tỷ lệ đạt ( từ mức tung bình trở lên ) là 76% 

tương ứng với 122/160 phiếu 

 

2.4 Nhận xét chung 

Qua phân tích kết quả của cuộc nghiên cứu, chúng ta thấy siêu thị Hapromart bên cạnh 

những ưu điểm được khách hàng đánh giá tốt thì vẫn còn nhiều hạn chế so với các siêu 

thị khác trên địa bàn thành phố.  

2.4.1 Kết quả đạt được 

- Siêu thị được khách hàng đánh giá tốt về các mặt: về chất lượng sản phẩm, không gian 

thoáng đãng, có sân chơi cho các cháu nhỏ khi các bậc phụ huynh đi mua sắm; có phòng 

trà, tủ để đồ và nơi giữ xe cho khách hàng được bố trí hợp lý,… 

2.4.2 Những mặt hạn chế   

- Phong cách phục vụ của nhân viên chưa tốt. Hầu hết các nhân viên không nhiệt tình với 

khách hàng, hiểu biết chưa sâu rộng về sản phẩm nên không giúp được khách hàng trong 

quá trình lựa chọn sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 

3.1. Định hướng 

Căn cứ vào tình hình hiện tại của doanh nghiệp – những thuận lợi và khó khăn, 

siêu thị Hapro cần có những định hướng căn bản làm nguồn gốc cho việc đưa ra giải pháp 

một cách hiệu quả. 

Đối với một hệ thống bán lẻ như chuỗi siêu thị Hapro Mart thì việc quan tâm hơn 

nữa đến chất lượng dịch vụ trong giai đoạn hiện nay là bắt buộc. Mặc dù ra đời lâu và gắn 

bó với người tiêu dùng tại Hà Nội nhưng thực tế, sự xuất hiện của Big C, Metro, 

Fivimart, đã lấy đi một lượng khách đáng kể từ Hapro. Trong thời gian sắp tới, Hapro cần 

có những đổi mới cụ thể về chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu 

cầu mua sắm, tiêu dùng của khách hàng. 

Kết quả nghiên cứu từ đề tài cho thấy tầm quan trọng của ba nhân tố lớn đến sự 

hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại siêu thị Hapro đó là việc trưng bày 

hàng hoá, thái độ của nhân viên, mặt bằng.Trong đó, nhân tố trưng bày hàng hoá có nói 

đến việc tìm kiếm hàng hoá dễ dàng, lấy được hàng hoá trên kệ dễ dàng và các gian hàng 

được bố trí hợp lí; nhân tố thái độ của nhận viên liên quan tới phong cách phục vụ nhiệt 

tình, lịch sự; khối lượng hàng hoá luôn đáp ứng nhu cầu khách hàng với chủng loại 

phong phú và gía cả phù hơp. Tất cả những yếu tố trên đều ảnh hưởng thuận chiều đến sự 

hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại siêu thị. Do đó, Hapro cần phải 

duy trì và tăng cường mức độ đầu tư vào những yếu tố đó mới có thể nâng cao sự thoả 

mãn của khách hàng. 

Sự hài lòng của khách hàng phụ thuộc vào một số yếu tố chất lượng dịch vụ. Đồng 

thời,sự hài lòng đó lại có mối tương quan chặt chẽ đến lòng trung thành của khách hàng. 

Trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc giữ chân khách hàng trung thành là vô 

cùng quan trọng. Muốn làm được như vậy, nhũng nhà quản lí tại siêu thị Hapro cần đi từ 

việc thoả mãn khách hàng ở mức độ cao nhất bởi vì hiện nay khách hàng chỉ hài lòng trên 

mức trung bình đối với chất lượng dịch vụ tai siêu thị mà thôi. Siêu thị cần quan tâm 

không chỉ những yếu tố có tầm ảnh hưởng mạnh mà nên xúc tiến những yếu tố còn lại để 



hoàn thiện hệ thống chất lượng dịch vụ của mình và có những hoạt động PR hiệu quả hơn 

nữa.  

Cũng theo kết quả nghiên cứu, nhóm nhận thấy sự hài lòng của khách hàng về chất 

lượng dịch vụ có sự khác nhau rõ rệt giữa các nhóm khách hàng thuộc các nhóm tuổi 

khác nhau. Nhũng người lớn tuổi trung niên thì họ thường hài lòng hơn với Hapro vì đã 

gắn bó lâu đời với nó. Tuy nhiên, giới trẻ thì hay thay đổi để tìm kiếm nơi nào có thể thoả 

mãn tốt nhất nhu cầu của mình. Vì vậy, Hapro cũng nên quan tâm đến việc giảm thiểu sự 

khác nhau đó nhằm thoả mãn hầu hết khách hàng đến với siêu thị. Họ sẽ cảm thấy tin 

tưởng, thích thú hơn khi đi Hapro với môi trường mua sắm thoả mái nhất. 

3.2. Giải pháp 

Thông qua định hướng như trên, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cụ thể 

như sau: 

- Về việc trưng bày hàng hoá 

Liên quan trực tiếp đến những thuận tiện trong việc lựa chọn hàng hoá của khách 

hàng. Siêu thị cần duy trì cách bố trí các gian hàng và sắp xếp hàng hoá như hiện tại. 

Đồng thời, siêu thị nên  sử dụng hình thức tem gia trên tất cả các sản phẩm tại các khu 

vực như hàng đông lạnh,đồ tươi để khách hàng dễ dàng hơn nữa trong việc lựa chọn hàng 

hóa thay vì sử dụng hình thức in giá theo cụm đồng loạt tại tất cả các gian hàng. 

- Về thái độ nhân viên 

Thái độ nhân viên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của khách hàng về chất 

lượng dịch vụ của một doanh nghiệp. Hapro được xem là siêu thị có nhân viên phục vụ 

làm khách hàng tương đối hài lòng và cần phải phát huy ưu thế này bằng một số việc: 

tích cực tác động đến lòng trung thành của nhân viên thông qua việc tổ chức các hội nghị 

nhân viên hàng tháng, có sự tham gia của lãnh đạo trao đổi ý kiến một cách cởi mở và 

giải quyết những vấn đề bất cập theo hướng có lợi cho cả hai bên nói riêng cũng như siêu 

thị nói chung; áp dụng những chính sách đãi ngộ hợp lý để thúc đẩy nhân viên làm việc; 

xây dựng đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo, 

hết lòng vì khách hàng, được lòng khách đến, vui lòng khách đi. Có như vậy siêu thị mới 

có thể đứng vững và phát triển trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay. 



- Về khối lượng, chủng loại và giá cả hàng hoá 

 Khối lượng hàng hoá 

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhà cung cấp để đảm bảo khối lượng hàng hoá 

luôn sẵn có nhằm đáp ứng nhu cầu mọi lúc của khách hàng. Doanh nghiệp nên chủ động 

sắp xếp những cuộc gặp gỡ với đối tác, bàn bạc về vấn đề lượng đặt hàng và giá cả để 

đảm bảo hai bên luôn thực hiện hợp đồng đúng hạn. 

 Chủng loại hàng hoá 

Hapro cần nỗ lực không ngừng nắm bắt thông tin thị trường về những sản phẩm 

mới có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lí để liên hệ nhà 

sản xuất, đàm phán và đặt hàng cho siêu thị để siêu thị luôn có những mặt hàng mới làm 

phong phú danh mục hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng. 

 Giá cả hàng hoá 

Mức giá hiện tại của Hapro khá hợp lí với mức sống của người dân ở đây nên 

được tin dùng và ưa chuộng. Nhà quản lí siêu thị nên bố trí một đội ngũ nhân viên chuyên 

nghiệp từ 3 đến 5 người  đảm nhiệm việc khảo sát mức giá của các siêu thị khác đối với 

từng mặt hàng cụ thể và điều chỉnh giá xủa mình phù hợp, không quá chênh lệch so với 

đối thủ theo hướng bất lợi( cao hơn quá nhiều ) 

- Về mặt bằng siêu thị 

Trong quá trình nghiên cứu định tính, yếu tố này cũng là một vướng mắc của 

nhiều khách hàng. Trong 3 tháng tới, siêu thị phải đầu tư một khoản chi phí nhất định làm 

mái che từ khu vự nhà xe sang siêu thị để khách hàng tiện đi lại khi trời mưa. Ngoài ra, 

siêu thị phải khuýên khích, động viên nhân viên tạp vụ quan tâm hơn nữa đến việc dọn 

dẹp phòng vệ sinh và trả một mức lương tương xứng với công việc vất vả này bên cạnh 

việc treo bảng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung của mọi người nơi công cộng. 

- Tăng cường những hoạt động xúc tiến một cách hiệu quả 

Tiếp tục thực hiện các chương trình khuýên mãi định kì và phiếu ghi điểm có quà 

tặng cho khách hàng mua sắm tại siêu thị. Thông báo cho khách hàng biết những chương 

trình này một cách rõ ràng thông qua các tờ rơi quảng cáo hoặc đoạn quảng cáo ngắn 

trrên truyền hình địa phương. 



Việc thực hiện những giải pháp trên cần được tiến hành đúng lúc và có nguyên tắc 

để đảm bảo doanh nghiệp có thể tăng cường chất lượng dịch vụ siêu thị, thoả mãn khách 

hàng tốt nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại siêu thị 

là một đề tài đã không còn xa lạ với các tác giả. Tuy nhiên, việc áp dụng hệ thống siêu thị 

Hapro Mart vẫn còn rất cần thiết. Trong suốt thời gian nghiên cứu, nhóm tác giả đã có thể 

đánh giá tổng quát về sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại hệ thống 

siêu thị Hapro Mart. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng giúp nhóm đề xuất một số giải 

pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ tại siêu thị. 

Nhìn chung, chất lượng dịch vụ hiện tại của siêu thị tương đối làm khách hàng hài 

lòng nhưng mức độ đó không cao. Vì vậy, trong thời gian tới, doanh nghiệp cần cố gắng 

hơn nữa để thu hút khách hàng, giữ chân khách hàng trung thành, làm nền tảng vững 

chắc cho siêu thị trong quá trình cạnh tranh. Đặc biệt, Hệ thống siêu thị Hapro Mart cần 

chú ý duy trì những yếu tố đã làm khách hàng cảm thấy hài lòng nhất là trưng bày hàng 

hoá, độ an toàn trong siêu thị, tính đa dạng của hàng hoá và tăng cường các biện pháp 

khẳng định vị trí trong lòng khách hàng thông qua các yếu tố như mặt bằng siêu thị, thái 

độ phục vụ của nhân viên.  Có như vậy, siêu thị mới nâng cao mức độ thoả mãn của 

khách hàng được. 

 

3.2. KIẾN NGHỊ 

- Đối với các tổ chức chính trị - xã hội: 

Tạo điều kiện cho Hapro Mart tiếp tục tham gia các hội chợ truyền thống nhằm 

quảng bá  và khẳng định hình ảnh của mình với khách hàng nội địa cũng như khách hàng 

ngoại tỉnh. 

Có những ưu đãi để Hapro Mart mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trên địa 

bàn Hà Nội, mở rộng đa dạng đối tượng khách hàng, hướng tới các khách hàng sinh viên. 

Giúp đỡ và tạo điều kiện cho quản lí và nhân viên siêu thị này tham gia các cuộc 

hổi thảo về chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam. 

- Đối với siêu thị: 



Phát huy tinh thần trách nhiệm của tất cả mọi người làm việc trong siêu thị, tăng 

cường những mặt mạnh và hạn chế những điểm yếu trong khâu chất lượng dịch vụ. 

Duy trì nguồn kinh phí dự kiến cho các hoạt động thường niên và các chính sách 

liên quan đến hàng hoá, giá cả,… 

Nhà quản lí ra quyết định chi một khoản  vốn đầu tư nhất định cho việc khen 

thưởng, phúc lợi cho nhân viên, kí kết hợp đồng mới với các nhà cung cấp, chi tiền để 

nhân viên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của mình như: tìm hiểu mức giá của các doanh 

nghiệp bán lẻ trên địa bàn, nghiên cứu nắm bắt thông tin thị trường,… 


