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THƯ NGỎ 
 

 KÍNH GỬI : QUÝ DOANH NGHIỆP !!! 

Chúng tôi là thành viên công ty Cổ phần đầu tư Setup Thương Mại Việt Nam xin gửi lời chào, lời chúc 
thành đạt và phát triển bền vững tới quý công ty.  

Thị trường BĐS cạnh tranh, những tranh chấp giữa khách hàng và chủ đầu tư về các tiện ích khi nhận nhà 
đã khiến việc hoàn thiện sớm các tiện ích khi bàn giao nhà cho khách hàng đã trở thành xu hướng được các nhà 
đầu tư ngày một coi trọng. Với mong muốn hỗ trợ tối ưu cho các nhà thầu, chủ đầu tư xây dựng hoàn thành các 
khu tiện ích như : Trung tâm thương mại, Siêu thị, Nhà hàng , Quán Bar, Khu vui chơi trẻ em , trường mầm non 
... Công ty CP Setup Thương Mại Việt Nam luôn là đối tác chiến lược sát cánh cùng các chủ đầu tư trong các 
dự án. 

 
Chúng tôi hiểu rằng , là một CĐT trong lĩnh vực xây dựng, nhất là lĩnh vực xây dựng dân dụng là một việc 

đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn cùng với tầm nhìn xa của nhà lãnh đạo, bởi xây dựng dân dụng là đi xây những tổ 
ấm, tạo nên nơi chốn đi về của mỗi công dân.  

 
Mỗi căn hộ mà quý công ty xây dựng tôi xin phép được gọi là “ Nhà”  từ mà mỗi người luôn luôn trân quý, 

yêu thương và cũng là nơi tốt nhất để đi về.Nhà chứa đựng biết bao hàm ý trong cuộc đời mỗi người, là nơi 
sinh ra, lớn lên, trưởng thành và già đi. Những thứ khác có thể xuề xòa nhưng riêng chọn nhà thì chắc chắn 
phải cân nhắc thật sự kỹ càng vì nó gắn liền với cả đời người của nhiều thế hệ. 

 
Trái tim của ngôi nhà chính là nhà bếp - nơi không gian sinh hoạt chung của gia đình. Giúp gia đình giữ lửa 

thì trong hệ sinh thái của khu dân cư nhất định phải có chợ. Nhưng ngày nay khi sự tăng trưởng kinh tế xã hội 
ngày càng tiến xa thì người dân có xu hướng mua sắm nhiều trong các siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương 
mại… và việc ngay trong các khu chung cư sở hữu Siêu thị, trung tâm thương mại trở thành tất yếu.  

 
Để tạo nên sự khác biệt cũng như thể hiện sự quan tâm của mình liệu các CĐT có tự mở Trung tâm thương 

mại, siêu thị phục vụ dân cư của mình? Đứng giữa việc có thể và không thể chúng tôi có mặt sẵn sàng trợ giúp 
các chủ đầu tư xây dựng nên những Trung tâm thương mại, siêu thị… thỏa sự tận tậm của CĐT đối với khách 
hàng. Set up thương mại Việt Nam: luôn mong muốn được đồng hành cùng các chủ đầu tư xây dựng nên 
những “khu chợ” tuyệt vời từ khi lên ý tưởng tới khi có thể đi vào vận hành. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: 

 
✔  Hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh 
✔ Tìm kiếm đối tác – đơn vị thuê mặt bằng theo đúng công năng của TTTM 
✔ Tư vấn giải pháp hoàn thiện thủ tục pháp lý 
✔ Cung cấp giải pháp mặt bằng 
✔ Thiết kế_thi công xây dựng 
✔ Thiết kế_ thi công nội thất 
✔ Set up, bố trí quầy kệ 
✔ Cung cấp giải pháp nhân sự_ tổ chức phòng kinh doanh. 
✔ Cung cấp giải pháp nguồn hàng 
✔ Tư vấn _ đào tạo quá trình quản lý, vận hành 
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✔ Cung cấp công cụ bán hàng, kiểm soát hàng hóa, doanh thu 
✔ Hỗ trợ hoạt động marketing 
✔  Hoàn thiện và kiểm soát hoạt động kinh doanh_ gia tăng lợi nhuận 

Công ty cổ phần Setup Thương mại Việt Nam là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp, tổ chức 
và cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực Setup siêu thị, chuỗi cửa hàng, trung tâm thương mại và đại siêu thị. 
Để đạt được điều này, Công ty chúng tôi luôn luôn liên kết với hơn 200 nhà thầu xây dựng uy tín về thi 
công xây dựng , các nhà cung cấp hàng hóa với danh bạ hơn 10.000 nhà cung cấp hàng hóa trên thị trường 
với chính sách ưu đãi nhất cho chủ đầu tư. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kĩ năng 
quản lý đã tham gia vận hành chuỗi bán lẻ lớn tại việt nam như : BigC , Centrail group Autran, Lan chi , 
Vingroup… mong muốn được công tác và góp phần vào sự phát triển của quý công ty. 

 
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm chúng tôi luôn đưa gia giải pháp TỐI 

ƯU và TOÀN DIỆN tới khách hàng giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh HIỆU QUẢ, 
NHANH CHÓNG, TIẾT KIỆM đồng thời hạn chế rủi ro, rút ngắn thời gian giúp doanh nghiệp có thể đi 
tắt đón đầu cơ hội.  
 
Hãy để chúng tôi đồng hành cùng quý công ty tạo nên những điều tốt nhất cho khách hàng! 
 
Cảm ơn quý công ty đã đọc và lắng nghe những chia sẻ từ đội ngũ chúng tôi! 
 
Để biết thêm thông tin về dịch vụ vui lòng liên hệ: 
 
Công ty CP Setup Thương Mại Việt Nam  
Địa chỉ : Đại Đồng – Thạch Thất – Hà Nội 
VPGD : CT2A – VOV Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội 
Hotline : 0822.228.728 – 0966.228.728  
Email : setupsieuthiaah@gmail.com    Website : www.setupsieuthi.com  
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DỊCH VỤ 
SETUP SIÊU THỊ - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI-NHÀ HÀNG 
Kính gửi : Quý chủ đầu tư dự án  

Công ty CP Setup Thương Mại Việt Nam là một công ty tham gia vào hoạt động tổ chức xây dựng, vận 
hành quản lý nhân sự cho hệ thống các siêu thị, Trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng  tại Việt Nam. 
Chúng tôi hiểu được sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường bán lẻ tại Việt Nam, do đó việc nâng cao dịch vụ bán 
hàng, tư vấn đàm phán giúp cho chủ đầu tư giảm được tối ưu chi phí đầu tư ban đầu ,duy trì hoạt động tăng trưởng 
doanh số quy chuẩn hoạt động vận hành hệ thống nữa luôn là mục tiêu của chúng tôi . Để đạt được điều này, công 
ty chúng tôi luôn luôn liên kết với hơn 200 nhà thầu xây dựng uy tín về thi công xây dựng , các nhà cung cấp hàng 
hóa với danh bạ hơn 10.000 nhà cung cấp hàng hóa trên thị trường với chính sách ưu đãi nhất cho chủ đầu tư. 
Công ty chúng tôi có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kĩ năng quản lý đã tham gia vận hành chuỗi bán lẻ 
lớn tại việt nam như : BigC , Centrail Group Autran, Lan Chi Mart, Vingroup… mong muốn được công tác và góp 
phần vào sự phát triển của quý công ty.Chúng tôi  xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng cấu trúc setup siêu 
thị,trung tâm thương mại như sau :  

I. CẤU TRÚC NGÀNH HÀNG TRONG SIÊU THỊ - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
 

STT NGÀNH HÀNG NHÓM NGÀNH HÀNG NHỎ NCC ĐIỂN HÌNH GHI CHÚ 

01 Thực Phẩm TP Ngọt, TP Mặn, Bơ – Sữa, Đồ 
Uống, Đồ Khô, Đông Lạnh v.v 

Orion, Kinh Đô, 
Mesan, Vitamilk, Ba 
Vì , Hạ Long, Đông 
Đô, Cocacola, Pepsi 
v.v 

 

02 Gia Dụng Trang trí nhà cửa, gia dụng bếp, 
gia dụng điện, gia dụng vặt, phụ 
kiện nhà bếp, phụ kiện phòng 
tắm v.v 

Sunhouse, 
Kangraroo, Uefood, 
Quân huyền v.v 

 

03 Hóa Mỹ Phẩm Tẩy rửa, giặt, chăm sóc tóc, 
chăm sóc răng miệng, làm đẹp, 
tã bỉm, phụ kiện làm đẹp v.v  

Unilever, Mesa 
P&G, Diana 
Ucharm, Kotex v.v.. 

 

04 Thời Trang Thời trang nam, thời trang nữ, 
thời trang trẻ em , giày dép, túi 
ví, phụ kiện  

Việt Tiến, Owen, 
Maxken v.v 

 

05 Tươi Sống Rau củ quả, Hải sản , thủy sản, 
Gia súc – Gia Cầm v.v  

Hệ thống các HTX 
Việt Nam, Nông Sản 
sạch, CP, Dabaco, 
Ba Huân  

 

06 Bakerry & Fast 
Food 

Bánh Mỳ - Bakerry, Ăn nhanh, 
Ăn vặt v.v 

Chìa khóa xanh, CP, 
.v.v 

 

07 Đồ chín Cơm văn phòng, Cơm buffe, Phở 
ăn sáng , Lẩu nhẹ v.v,….. 

  



 

CÔNG TY CỔ PHẦN SETUP THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 
Địa chỉ : Đại Đồng – Thạch Thất – Hà Nội  
VPGĐ : CT2A – VOV Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội  
Điện thoại : 0822.228.728 – 0966.228.728  
Email : admin@setupsieuthi.com  
Website : www.setupsieuthi.com 

 

 

 

II. HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CHÍNH 

 
STT 

 
HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 

NGƯỜI THỰC HIỆN  
PHÊ DUYỆT 

I GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG   

1 Đăng ký kinh doanh  
(Thành lập doanh nghiệp,hoạt động bán lẻ, kinh doanh ăn 
uống nhà hàng, dấu công ty, dấu chức danh, hồ sơ khai thuế, 
chữ ký số 3 năm, hóa đơn 300 số) 

 
Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 

 
 

CĐT 

2 Làm các thu tục giấy tờ và đi nộp thay đơn vị xin  cấp phép 
bán lẻ rượu 

Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
 

CĐT 
3 Làm các thu tục giấy tờ và đi nộp thay đơn vị Xin cấp phép 

bán lẻ thuốc lá 
Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 
 

CĐT 
4 Làm các thu tục giấy tờ và đi nộp thay đơn vị Xin cấp phép 

cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn VSATTP 
Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 
 

CĐT 
5 Làm các thu tục giấy tờ và đi nộp thay đơn vị Xin cấp phép 

hoạt động đảm bảo PCCC 
Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 

CĐT 
6 Hoàn thiện phương án kinh doanh sơ, Sơ đồ mặt bằng, Định 

biên nhân sự, kế hoạch cho các hạng mục II đến VIII 
Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 

CĐT 
I-a XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CHO THUÊ GIA HÀNG 

TRONG SIÊU THỊ - TTTM 
  

1 Xây dựng công năng sử dụng của diện tích mặt bằng như 
phương án I-6. 

Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

2 Tổ chức lên danh sách các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu 
sử dụng diện tích đúng công năng được phê duyệt  

Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

3 Tổ chức mời chào các đơn vị thuê gian hàng, thuê mặt băng 
theo công năng 

Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

4 Tổ chức đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế giữa đơn vị thuê 
và CĐT theo giá được duyệt thuê 

Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

5 Kết hợp cùng bên thuê xây dựng layout, thiết kế, hình ảnh 
xây dựng 

Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

6 Giám sát việc thi công của bên thuê Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

7 Tổ chức hoạt động hỗ trợ bên thuê đưa vào hoạt động Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

II  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – CÔNG CỤ DỤNG CỤ   

1  Phương án mặt bằng  Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 
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2 Hoàn thiện các hạng mục  xây dựng cơ bản cho siêu thị ( Sàn 
nhà, Chiếu sáng, Điều Hòa, Loa Siêu Thị, Hệ thống dây 
điện,Mạng Wlan , lắp đặt hệ thống kho v.v) 

  
CĐT 

3 Tổ chức phương án mua và lắp đặt giá kệ siêu thị và bàn thu 
ngân, kệ siêu thị,đảo ụ trang trí siêu thị. 

Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

4 Tổ chức mua và lắp đặt thiết bị IT,thiết bị thu ngân ( Lắp đặt 
mạng Internet, PC,Máy Scan,In bill,Cân in tem, Máy in mã 
vạch ) 

Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

5 Tổ chức mua và đặt in túi nilong, túi bóng siêu thị , văn 
phòng phẩm , hệ thống tem nhãn 

Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

6 Kiểm tra xây dựng phương án lựa chọn phần mềm hoạt động 
( Phần mềm quản lý , phần mềm bán hàng , máy chấm công ) 

Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

7 Hệ thống tủ đông – tủ mát Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

III TỔ CHỨC NHÂN SỰ   
1 Tuyển dụng Nhân viên mua hàng kiêm kế toán công nợ . 

Nhân viên kho. 
Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 

CĐT 
2 Tuyển dụng nhân viên siêu thị ( 07 ngày ) Quản lý siêu thị  

CĐT 
3 Đào tạo nhân sự tại đơn vị Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 

CĐT 
4 Tổ chức nhân sự vào thực hiện công việc   CĐT 

IV TỔ CHỨC MUA HÀNG HÓA    
1 Mời chào NCC đến chào hàng Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 

CĐT 
2 Đàm phán thỏa thuận phương án vào hàng cho siêu thị, làm 

hợp đồng phân phối ( khoảng 100 NCC ) 
Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 

CĐT 
3 Tập kết hàng về siêu thị Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 

CĐT 
4 Trang trí siêu thị theo trưng bày Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 

CĐT 
5 Hoàn thiện hệ thống tem nhãn mác hàng hóa 

 
Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
CĐT 

 
V CHIẾN LƯỢC MARKETTING    
1 Xây dựng CTKM theo quỹ của NCC Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
CĐT 

2 Xây dựng và in ấn tờ rơi Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

3 Kế hoạch tờ rơi, các hạng mục quảng cáo tại chỗ Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

4 Kế hoạch marketting online Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

5 Kế hoạch tổ chức khai trương siêu thị Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

VI TRANG TRÍ SIÊU THỊ - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI     
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1 Lên phương án Market trang trí trong siêu thị  Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

2 Lên phương án Markett trong trí ngoài siêu thị Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

3 Lên kế hoạch tổ chức mời thi công các hạng mục in ấn trang 
trí siêu thị  

Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

 
CĐT 

4 Giám sát các hạng mục tổ chức thi công, giám sát các hạng 
của các nhà thầu thi công hạng mục trang trí siêu thị 

Công ty  
Setup siêu thị  

 
CĐT 

VII TỔ CHỨC KẾ TOÁN SIÊU THỊ  - TTTM   
1 Đào tạo bàn giao về các hạng mục thu mua và NCC giao 

hàng  
Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 

CĐT 
2 Đào tạo về theo dõi công nợ, theo dõi tồn kho, doanh thu bán 

hàng 
Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
 

CĐT 
3 Đào tạo chuyển giao về công tác quản lý , hạch toán nội bộ, 

hạch toán cơ quan thuế  
Công ty  

Setup siêu thị 
 

CĐT 
4 Chuyển giao toàn bộ mảng duy trì hoạt động cho kế toán theo 

dõi 
Công ty CP Setup Thương 

Mại Việt Nam 
CĐT 

5 Kiểm tra và đánh giá hoạt động kế toán  Công ty CP Setup Thương 
Mại Việt Nam 

CĐT 

 
Với mong muốn đồng hành cùng chủ đầu tư,nâng cao giá trị chất lượng cho chủ đầu tư chúng tôi 

luôn hỗ trợ tối ưu cho chủ đầu tư với phương châm “ kiểm soát dễ dàng – tăng ngàn lợi nhuận”. Quý 
khách có cần dịch vụ tư vấn mở siêu thị , nhà hàng, quán café, trung tâm thương mại vui lòng liên hệ với 
chúng tôi tại địa chỉ :  

Công ty CP Setup Thương Mại Việt Nam  
Địa chỉ : Đại Đồng – Thạch Thất – Hà Nội  
VPGD : CT2A – VOV Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội  
Hotline : 0966.228.728 – 0822.228.728    
Email : setupsieuthiaah@gmail.com    Website : www.setupsieuthi.com 
 

 CÔNG TY CP SETUP THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 
 
 
 
 
 
 


