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Tài liệu này sẽ giúp bạn trả lời các

câu hỏi

1. Làm sao bạn biết được nhà thuốc dang 

kinh doanh mà doanh thu bù đắp được chi 

phí kinh doanh?

2. Tỉ lệ phần trăm lợi nhuận của nhà thuốc 

bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nào?
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1. Tỉ suất lợi nhuận của nhà thuốc tính như nào?

Hình ảnh mô tả bên phải là báo cáo chi
tiết toàn bộ tình hình kinh doanh của một
một cơ sở bán lẻ thuốc từ doanh thu tới
chi phí và lợi nhuận. Điều bạn quan tâm
nhất chắc chắn là chỉ tiêu lợi nhuận bán
thuốc (chỉ tiêu II.3. Lãi gộp). Lấy lợi
nhuận chia cho doanh thu ta có được chi
tiêu tỉ suất lợi nhuận. Chi tiêu tỉ suất lợi
nhuận này thường được tính cho một
khoảng thời gian là 1 tháng.

Bạn mong muốn chỉ tiêu này càng lớn,
chứng tỏ hoạt động kinh doanh doanh
nhà thuốc của bạn càng hiệu quả.
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2. Tỉ suất lợi nhuận của nhà thuốc cần đạt là bao nhiêu.

Chủ nhà thuốc thường nghĩ rằng chỉ tiêu này khoảng 20% là hiệu quả.
Nhưng trên thực tế chỉ ra rằng:

 Bạn đạt 20%: Hoạt động kinh doanh chỉ bù đắp được các chi phí kinh
doanh như: tiền điện nước, tiền thuê nhân viên, tiền thuê mặt hàng, tiền
thuế, tiền khấu hao cơ sở vật chất và gpp. Bạn sẽ lỗ công sức của bạn
đang bỏ ra (quản lý và vận hành).

 Bạn đạt 25%: hoạt động kinh doanh sẽ bù đắp được chi phí kinh doanh và
công sức bạn bỏ ra để quản lý và vận hành nhà thuốc.

 Bạn đạt trên 25%: hoạt động kinh doanh có hiệu quả vì bạn đã bắt đầu có
lãi. Mục tiêu của bạn là phải đạt được chỉ tiêu trên mốc này.

Hầu hết các chủ nhà thuốc chỉ tính nhẩm ra 20% là thấy ổn rồi. Nếu bạn
làm ở mức tỉ suất lợi nhuận này, bạn có thể sẽ ngừng kinh doanh sau 6
tháng vì không có công mà lại mệt mỏi.
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3. Yếu tố nào đang ảnh hưởng tới chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận?

Có 3 yếu tố ảnh hưởng trực tiêp tới chỉ tiêu lợi nhuận của bạn, cụ thể:

 Khách hàng: Nếu bạn không có khách hàng thì bạn có đầu tư của hàng
đẹp đến đâu, hàng hóa tốt tới mấy thì cũng chẳng có doanh thu và lợi
nhuận. Ví dụ, nếu bạn có doanh thu từ 15 - 30 lượt khách mỗi ngày thì cho
dù tỉ suất lợi nhuận có là bao nhiêu cũng chẳng bù đắp nổi các chi phí bạn
đang bỏ ra.

 Cơ cấu danh mục hàng: Cơ cấu danh mục hàng của nhà thuốc không cân
đối trong đó hàng phổ thông thì nhiều còn hàng tư vấn thì ít. Nên dù bạn có
nhiều khách hàng, nhân viên bán hàng tư vấn giỏi thì tỉ suất lợi nhuận vẫn
sẽ thấp vì nhân viên không có hàng để bán.

 Chất lượng tư vấn của nhân viên bán hàng: Bạn có khách hàng, bạn có
danh mục hàng với cơ cấu tốt. Nhưng nhân viên tư vấn tệ, khách bảo gì bán
lấy và chỉ bán hàng dễ bán thì tỉ suất lợi nhuận cũng sẽ thấp.
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4.1. Làm cách nào bạn cải thiện và tối ưu hóa tỉ suất lợi nhuận của 

nhà thuốc?

Bạn muốn tăng tỉ suất lợi nhuận thì bạn phải biết được nguyên nhân tức là
yếu tố nào đang kém để tìm cách cải tiến:

 Yếu tố khách hàng có 2 nguyên nhân chính:

 Nhà thuốc có quá ít khách hàng quen, khách mua hàng chủ yếu toàn khách
vãng lai mua hàng.

 ÁP lực cạnh tranh quá lớn vì có nhiều nhà thuốc khác đang làm tốt hơn bạn
trong khu vực bạn kinh doanh.

Bạn cần đánh giá lại tiềm năng kinh doanh của địa điểm mà bạn đang mở nhà
thuốc. Tiềm năng kinh doanh còn thì mới có thể đầu tư thêm, tiềm năng kinh
doanh hết thì đầu tư bao nhiêu cũng không ra thêm doanh thu.
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4.2. Làm cách nào bạn cải thiện và tối ưu hóa tỉ suất lợi nhuận của 

nhà thuốc?

 Yếu tố cơ cấu danh mục:

 Trong cơ cấu danh mục hàng, tỉ lệ hàng tư vấn phải chiếm trên 35% tổng 
danh mục. Hàng tư vấn phải là những hàng đi kèm với hàng phổ thông và 
nằm ở nhiều mức giá khác nhau để khách hàng có nhiều lựa chọn. 

 Nếu tỉ lệ của bạn thấp thì phải tăng danh mục hàng tư vấn nên ngay từ bay 
giờ.

 Bạn cần tăng ngay tỉ lệ hàng tư vấn cho nhà thuốc để có thể bù đắp được
các mặt hàng phổ thông đang kinh doanh.
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4.3. Làm cách nào bạn cải thiện và tối ưu hóa tỉ suất lợi nhuận của 

nhà thuốc?

 Yếu tố chất lượng tư vấn của nhân viên

 Bạn muốn nhân viên tư vấn tốt, bạn phải tạo được động lực bán hàng cho 
nhân viên bằng cách gắn chặt lợi ích của nhân viên với lợi ích của nhà 
thuốc. 

 Nếu nhà thuốc của bạn đang gập vấn đề này bạn cần thiết lập ngay một 
chính sách lương + thưởng phù hợp, rõ ràng. 

 Lương trả theo mặc bằng thị trường và kinh nghiệm bán hàng, thưởng 
trả theo năng lực và chất lượng tư vấn của nhân viên. 

 Thưởng là khoản có điều nên bạn có thể nâng tới 40% lương để tạo 
động lực tốt cho nhân viên. 
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5.1. Giới thiệu về phần mềm quản lý nhà thuốc của WEB NHÀ THUỐC

 Phần mềm quản lý nhà thuốc đã được triển khai tới 5.000 khách hàng ở 63 tỉnh
thành trên toàn quốc với chính sách dùng thử như dùng thật.

 Giá phần mềm từ 3.000.000đ, bảo hành trọn đời và không giới hạn thời gian sử
dụng, tự động cập nhật miễn phí các yêu cầu của sở Y tế, Cục quản lý dược.

 Link đăng ký sử dụng phần mềm: https://bit.ly/35HKkek
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5.2. Công văn của Cục quản lý dược gửi sởY tế các tỉnh thành
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