
 

 

 

 

 

  

NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

 VINATRAIN EDUCATION SYSTEM

Khung chương trình đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế tại VinaTrain được thiết kế trên gíao 

trình đổi mới liên tục cập nhật chi tiết theo từng năm!  
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  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THU MUA QUỐC TẾ  

 

 

 

1. TÊN KHÓA HỌC: NGHIỆP VỤ SALE LOGISTICS 

   

2. THỜI LƯỢNG GIẢNG DẠY: 08 Buổi 

 

 

3. HỌC VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC  

 

- Học viên đang làm việc trong lĩnh vực XNK có nhu cầu tìm hiểu chuyên môn về sale 

logistics  

- Học viên có nhu cầu chuyển đổi công việc sang ngành logisitcs  

- Học viên là sinh viên năm cuối các trường đại học cần tiếp cận công việc thực tế và kiểm 

chứng lý thuyết đã học; 

- Các cán bộ có nhu cầu am hiểu, theo dõi nghiệp vụ để giám sát công việc của nhân viên 

phục vụ yêu cầu quản trị. 

- Những người chưa có kinh nghiệm, làm việc, kinh doanh trái nghành chưa biêt gì về sale 

logsitics  

              Mục tiêu:  

- Hiêu được quy trình làm sale logisitcs căn bẳn gồm những bước nào ; 

- Giải quyết các vấn đề cơ bản đến chuyên sâu trong công việc sale logistics  

- Giúp học viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. 

 

 

 



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO VINATRAIN  

Website: https://vinatrain.edu.vn                                                                                    Tới VinaTrain – Học để phát triển!  

 

 

 

4. HÌNH  ẢNH ĐÀO TẠO THỰC TẾ TẠI VINATRAIN  

 

  

 
Một số hình ảnh khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế tại VinaTrain 

 

5. MẪU FORM CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA  

 

Mẫu chứng nhận tốt nghiệp cấp cuối khóa tại VinaTrain tới học viên đã hoàn thiện khóa học 

 

Lưu ý: Chương trình có sự điều chỉnh phù hợp với các khóa và tập quán thương mại của từng vùng 

miền nhằm mục đích giúp học viên hiểu và thích nghi tốt với hoạt động nghiệp vụ thực tế!  
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6. NỘI DUNG ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI KHÓA HỌC ONLINE VÀ TRỰC TIẾP 

 

 

BUỔI 1 

NHẬP MÔN KHÓA HỌC, TÌM HIỂU VỀ LOGISITCS VÀ INCOTERM 

- Giới thiệu các công ty/tổ chức/cơ quan; các ngành nghề, các vị trí công việc trong 

lĩnh vực xuất nhập khẩu mà học viên có thể tham gia. 

- Phân tích cơ bản về chuỗi cung ứng logistics các  mô hình: 1PL; 2PL; 3PL; 4PL 

- Đặc trưng về tình hình logisitcs tại Việt Nam 

 

 

 

BUỔI 2 

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ INCOTERM 

- Cách ghi nhớ nhanh và không nhầm lẫn 11 điều kiện Incoterms 2010; 2020 

- Trường hợp sử dụng của từng Điều khoản theo phương thức kinh doanh, phương 

thức vận tải, phương thức thanh toán; 

- Kết hợp Incoterms với khâu thanh toán 

- Ứng dụng khi xây dựng điều kiện bán hàng 

- Ứng dụng khi làm việc với hãng vận tải 

- Lưu ý khi soản thảo hợp đồng để điều chỉnh những bất lợi trong Incoterms 

- Bài tập tình huống vận dụng: xây dựng giá bán theo ĐK Incoterms 

- Các trường hợp phát sinh và cách xử lý 

- Thực tế sử dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUỔI 3-4 

KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ VẬN TẢI  

Kiến thức vận tải biển  

- Khái quát về vận tải quốc tế bằng đường biển 

- Khái quát về container 

- Các phương thức trong vận chuyển đường biển bằng container: FCL/FCL, 

LCL/LCL 

- Kiểm tra lịch tàu 

- Dịch vụ tàu: Đi thẳng hay chuyển tải 

- Lưu ý trong vận chuyển: Giao hàng từng phần hay Giao hàng toàn phần 

- Kỹ thuật viết email trong vận tải quốc tế: Kiểm tra chi phí vận tải quốc tế 

- Chi phí trong vận tải quốc tế: Cước phí và phụ phí 

- Kỹ thuật viết email trong vận tải quốc tế: Yêu cầu Booking Confirmation 

- Chứng từ trong vận tải quốc tế (tiếp theo): SI, VGM, Bill of Lading, Arrival 

Notice, Delivery Order 

- Theo dõi tình trạng lô hàng (Track & Trace) 

Kiến thức vận tải hàng không 

- Quy trình vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không & Chứng từ liên quan 

- Chi phí trong vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không 

- Vận dụng tính chi phí trong vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không theo 

các điều khoản trong Incoterm 

- Theo dõi tình trạng lô hàng (Track & Trace) 
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BUỔI 5-6 

TÌM KHIẾM KHÁCH HÀNG 

1 – Hướng dẫn cách xác định tệp khách hàng  

- Khách hàng từ các nguồn mạng xã hội 

- Khách hàng từ hệ thống data; 

- Khách hàng cũ đã có của công ty; 

- Khách hàng vãng lai: 

2 – Các kênh tìm kiếm khách hàng với sale mới 

- Các kênh tìm kiếm, tiếp thị khách hàng: (kênh facebook; kênh website; kênh 

youtube; email marketing; kênh thực tế khác 

- Những sai lầm thường gặp khi tìm kiếm khách hàng của saler mới vào nghề 

- Cách phân loại tệp khách hàng cơ bản 

- Các giai đoạn của quá trình sale cần biết (tìm thông tin khách hàng-tiếp cận tư 

vấn–báo giá–đàm phán–chốt sale–theo dõi tiến độ-giả quyết phát sinh–thu hồi 

vốn–lưu hồ sơ) 

3- Cách tiếp cận khách hàng: 

- Hướng dẫn tiếp cận khách hàng tiềm năng  

- Cách gọi điện chào giá, tư vấn qua điện thoại 

- Cách viết email chào giá  

- Nguyên tắc tiếp cận khách hàng mới 

 

 

 

 

 

 

BUỔI 7-8-9 

XÂY DỰNG BÁO GIÁ, NGHỆ THUẬT CHÀO GIÁ 

Phân tích nhu cầu làm căn cứ báo giá 

 Cách xác định lý do khách hàng mua hàng là gì 

 Hiểu sản phẩm/dịch vụ của mình và đối thủ, phân tích các gói dịch vụ có thể 

tư vấn cho khách hàng 

 Lên phương án báo giá cụ thể, đinh hướng và giải thích với khách hàng khi có 

thắc mắc về giá. 

Thiết lập 1 báo giá hoàn thiện 

 Các yếu tố cần để lập 1 báo giá hoàn thiện 

 Xác định nhu cầu của khách hàng thông qua những yếu tố quản trị khác nhau 

 Kiến thức sơ lược về logistics cần biết để lập báo giá 

 Hướng dẫn lập báo giá theo form mẫu trên excel hoàn thiện 

 Cách gửi báo giá cho khách hàng qua mail, zalo, skype… 

Theo dõi bám đuổi khách hàng sau khi chào giá 

 Cách bám đuổi khách hàng sau chào giá  
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 Sai lầm thường gặp khi chào giá cho khách hàng 

 Cách thương thảo chốt sale sau chào giá  

Kỹ thuật chốt sale  
 Cách xử lý khi có câu hỏi về giá và dịch vụ từ khách hàng 

 Cách xử lý khi khách không hỏi gì, khách hàng từ chối 

 Xác định thời điểm chốt sale với nhóm khách hàng cụ thể, yếu tố quan trọng 

khiến khách chốt sale ngoài giá 

 Các kỹ thuật chốt sale: nghệ thuật bám đuổi, cách lấy được niềm tin từ khách 

hàng kỹ thuật chốt directly và  indirect 

 Sale thành công hay thất bại có phải do may mắn ? các yếu tố có được 1 đơn 

hàng. 

Chăm sóc khách hàng 

Nguyên tắc chăm sóc và giữ mối quan hệ với khách hàng trong sale. 

Kỹ năng mở rộng tệp khách hàng của những sale giỏi 

 

 

 

 

BUỔI 10 

 

PHẦN 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LÀM VIỆC  

 

Xây dựng kế hoạch làm việc 

 Cách xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết theo từng ngày, từng tuần 

 Thiết lập mục tiêu làm việc trong từng giai đoạn: ngắn hạn, dài hạn và cách 

triển khai cụ thể 

 Phương pháp nâng cao tinh thần chủ động sáng tạo để triển khai động lực cho 

sale. 

Lập và triển khai báo cáo  

 Hướng dẫn cách lập bảng báo cáo  

 Nguyên tắc báo cáo  

 Ý nghĩa của việc xây dựng và triển khai báo cáo trong sale logisitcs  

1. HỆ THỐNG CHI NHÁNH  

 Hà Nội:  Số 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,Cầu Giấy  

 Hồ Chí Minh:  45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1  

Lưu ý, tình hình thực tế Hệ Thống sẽ mở thêm các chi nhánh phụ được thông báo chi tiết trong mail  

Trân trọng! 

 

---------------***-------------- 

 


