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Tài liệu này là một tấm bản đồ chỉ dẫn bạn đi qua các giai đoạn kinh 

doanh nhà thuốc. Bạn sẽ hiểu làm thế nào để kinh doanh nhà thuốc hiệu 
quả chứ không phải tự mò nữa. 
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1. Khoản mục chi phí mở và kinh doanh 

Chi phí mở và kinh doanh nhà thuốc được chia thành 2 nhóm chính 

- Chi phí đầu tư ban đầu 
- Chi phí vốn lưu động 

STT Khoản mục Giá trị Ghi chú 

Chi phí đầu tư ban đầu phục vụ mở nhà thuốc 

1 Cơ sở vật chất ban đầu tủ 
quầy, điều hòa, tủ lạnh mini, 
quạt 

69.000.000 Tùy vào trang thiết bị 
bạn đầu tư mà chi phí có 
thể thay đổi 

2 Ẩm kế tự ghi theo yêu cầu 
GPP 

1.800.000  

3 Máy tính kết nối internet 4.930.000  

4 Phần mềm quản lý nhà thuốc 4.000.000  

5 Phí tư vấn GPP 13.000.000 Bạn có thể tự làm để 
giảm chi phí 

6 Tiền thuốc đầu tư ban đầu 150.000.000 Tiền thuốc dự tính đầu 
tư ban đầu 

Tổng 242.730.000  

Chi phí vốn lưu động phục vụ kinh doanh tính theo tháng 

1 Phí thuê cửa hàng 8.000.000  

2 Lương nhân viên 2 ca 11.000.000  

3 Chứng chỉ hành nghề 3.500.000  

4 Phí khác: điện, nước, 
internet, thuế, văn phòng 
phẩm, vv… 

1.500.000  

5 Phí mua thêm thuốc đầu tư 
thêm 

11.900.000 Tiền thuốc vẫn sẽ tăng 
lên đến khi kho hàng đạt 
tối ưu. 

Tổng 35.900.000  
Trong một năm đầu kinh doanh, chi phí kho thuốc là chi phí lớn nhất chiếm tới 62% 
vốn đầu tư ban đầu và 33% vốn lưu động. Việc biết được điểm dừng của kho thuốc 
và tối ưu hóa giá trị kho thuốc rất quan trọng để kinh doanh cho hiệu quả. 

2. Lộ trình doanh thu của hoạt động kinh doanh 
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Lộ trình doanh thu của nhà thuốc được chi thành 3 giai đoạn, cụ thể: 

Giai đoạn thu hút khách hàng 

Giai đoạn này càng ngắn thì hoạt động kinh doanh của bạn càng hiệu quả. 
Trong giai đoạn này, bạn vẫn phải bù lỗ để thu hút khách hàng. Thông thường giai 
đoạn này mất khoảng 3 tháng. Dưới đây là số liệu một nhà thuốc kinh doanh cụ thể 
trong 3 tháng đầu: 

Tháng 1 2 3 
Doanh thu 39.000.000 56.000.000 104.000.000 

  Giai đoạn này nhà thuốc mới đi vào hoạt động nên thường nảy sinh nhiều vấn 
đề, lo lắng khi thấy hoạt động không hiệu quả vì bạn vẫn đang phải bù lỗ. Bạn nên 
coi đây là giai đoạn đầu tư chứ không nên coi đây là giai đoạn để đánh giá hoạt động 
kinh doanh của mình. 

Giai đoạn duy trì tăng trưởng doanh thu 

 Giai đoạn thu hút khách hàng thường có doanh thu tăng nhanh vì tính từ con 
số 0. Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh thu và bắt đầu có lợi nhuận 
là điều quan trọng ở giai đoạn này. Bạn cần đảm bảo doanh thu tiếp tục tăng để bạn 
khai thác hết tiềm năng kinh doanh và bù lại một phần chi phí bạn bỏ ra đầu tư ban 
đầu.  

 Giai đoạn này kéo dài từ 12 tháng - 18 tháng. Để đảm tốc độ tăng trưởng và 
đạt được lợi nhuận theo như bạn mong muốn, bạn cần chú ý tới chất lượng phụ vụ 
của nhà thuốc: 

- Chất lượng tư vấn của nhân viên bán hàng. 
- Cơ cấu danh mục hàng cân đối giữa hàng tư vấn và hàng phổ thông. 
- Giá trị kho hàng cần tối ưu mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng. 

Giai đoạn duy trì hoạt động kinh doanh 

 Giai đoạn này, nhà thuốc đi vào hoạt động ổn định. Bạn cần thu hồi khoản 
đầu tư ban đầu và rút tiền ra khỏi hoạt động kinh doanh để tiếp tục đầu tư phát triển 
kinh doanh. 

 Thông thường sau 2 năm đi vào hoạt động kinh doanh, doanh thu của nhà 
thuốc rất khó tăng thêm vì hoạt động đã tới ngưỡng kinh doanh. Để tiếp tục phát 
triển, bạn nên bắt đầu rút vốn và đầu tư mở rộng tiếp theo mô hình chuỗi hoặc chuyển 
sang các khu vực khác tiềm nằng bằng cách copy mô hình bạn đã làm. 

3. Tỉ suất lợi nhuận của hoạt động kinh doanh 

Tỉ suất lợi nhuận tính như nào? 
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Hình ảnh mô tả trên 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. 

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận 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. 
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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. 

4. Bản kế hoạch tài chính kinh doanh nhà thuốc 

Nếu bạn đã đọc đến trang này của tài liệu thì chắc chắn bạn cần thêm một tài liệu 
nữa từ WEB NHÀ THUỐC. Đó là bản kế hoạch tài chính để mở và kinh doanh 
nhà thuốc. Bản kế hoạch này cho phép bạn: 

- Kết nối chi phí, doanh thu, lợi nhuận thành một bản kế hoạch tài chính dựa 
trên các giả định phù hợp với đúng nhu cầu kinh doanh thực tế của bạn. 

- Bạn có thể thử đưa số liệu vào để đo lường, đánh giá hiệu quả phương án kinh 
doanh của bạn thông qua các chỉ tiêu tài chính: Tổng chi phí đầu tư ban đâu, 
doanh thu/ngày, lợi nhuận gộp, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, vv... 

- Bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh nhà thuốc của bạn ngay 
cả khi bạn chưa thực sự kinh doanh. 

Nếu bạn cần bản kế hoạch tài chính này, bạn có thể xem bản kế hoạch trong các tài 
liệu khác được chia sẻ bởi WEB NHÀ THUỐC trong tài khoản đã được cài đặt 
hoặc liên hệ với chúng tôi qua thông tin: 

- Email: hotro@webnhathuoc.com 

- ĐT/Zalo: 098 919 9535 
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5. Giới thiệu phần mềm quản lý 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 

 

 

Công Văn của Cục quản lý gửi các sở Y tế 63 tỉnh thành giới thiệu phần mềm của WEB NHÀ THUỐC 


