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I am looking to build grocery delivery for an open market, who can I 

recruit to handle business model and operations 

Tôi đang tìm cách xây dựng dịch vụ giao hàng tạp hóa cho một thị 

trường mở, tôi có thể tuyển dụng ai để xử lý mô hình kinh doanh và 

hoạt động 

To handle the business model and operations of a grocery delivery service 

for an open market, you may want to consider recruiting individuals with 

experience in supply chain management, logistics, and e-commerce. 

Để xử lý mô hình kinh doanh và hoạt động của dịch vụ giao hàng tạp hóa 

cho một thị trường mở, bạn có thể muốn xem xét tuyển dụng các cá nhân 

có kinh nghiệm trong quản lý chuỗi cung ứng, hậu cần và thương mại điện 

tử. 

These individuals should have a strong understanding of how to efficiently 

source and deliver products to customers, as well as knowledge of how to 

effectively market and sell the service. 

Những cá nhân này nên có hiểu biết sâu sắc về cách tìm nguồn và cung 

cấp sản phẩm hiệu quả cho khách hàng, cũng như kiến thức về cách tiếp 

thị và bán dịch vụ hiệu quả. 

Additionally, you may want to consider recruiting people with experience in 

financial management, as they can help you develop a sustainable financial 

model for the business. 

Ngoài ra, bạn có thể muốn xem xét tuyển dụng những người có kinh 

nghiệm trong quản lý tài chính, vì họ có thể giúp bạn phát triển một mô 

hình tài chính bền vững cho doanh nghiệp. 

Some options to find these individuals include recruiting from within the 

industry, posting job listings on career websites and professional 



networking platforms, or working with a staffing agency that specializes in 

recruiting for e-commerce and logistics roles. 

Một số lựa chọn để tìm những cá nhân này bao gồm tuyển dụng từ trong 

ngành, đăng danh sách việc làm trên các trang web nghề nghiệp và nền 

tảng mạng chuyên nghiệp hoặc làm việc với một cơ quan nhân sự chuyên 

tuyển dụng cho các vai trò thương mại điện tử và hậu cần. 

Can you help do any of this 

Bạn có thể giúp làm bất kỳ điều này không 

As a language model, I can assist you with some of the tasks involved in 

building a grocery delivery service for an open market. 

Là một mô hình ngôn ngữ, tôi có thể hỗ trợ bạn một số nhiệm vụ liên quan 

đến việc xây dựng dịch vụ giao hàng tạp hóa cho một thị trường mở. 

I can help you with tasks such as: 

Tôi có thể giúp bạn với các nhiệm vụ như: 

Developing a business plan and financial model for the service 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và mô hình tài chính cho dịch vụ 

Researching and identifying potential suppliers and vendors for the 

products you will be delivering 

Nghiên cứu và xác định các nhà cung cấp và nhà cung cấp tiềm năng cho 

các sản phẩm bạn sẽ cung cấp 

Creating marketing materials and strategies to promote the service to 

customers 

Tạo tài liệu và chiến lược tiếp thị để quảng bá dịch vụ đến khách hàng 

Identifying and analyzing industry trends and competitors 

Xác định và phân tích xu hướng ngành và đối thủ cạnh tranh 



Assisting with recruiting and hiring staff for the business 

Hỗ trợ tuyển dụng và thuê nhân viên cho doanh nghiệp 

However, it's important to note that my capabilities are limited to providing 

information and helping with tasks that involve language-based activities. 

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khả năng của tôi chỉ giới hạn trong 

việc cung cấp thông tin và trợ giúp các nhiệm vụ liên quan đến các hoạt 

động dựa trên ngôn ngữ. 

I can not execute any task that requires physical or real-life actions. 

Tôi không thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào yêu cầu hành động vật lý 

hoặc thực tế. 

It's also recommended that you consult with industry experts or 

professionals with relevant experience to ensure the success of your 

business. 

Bạn cũng nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong ngành hoặc các 

chuyên gia có kinh nghiệm liên quan để đảm bảo sự thành công của doanh 

nghiệp. 

Develop a business plan and financial model for this service 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và mô hình tài chính cho dịch vụ này 

Sure, I can help you develop a basic business plan and financial model for 

a grocery delivery service for an open market. 

Chắc chắn, tôi có thể giúp bạn phát triển một kế hoạch kinh doanh cơ bản 

và mô hình tài chính cho dịch vụ giao hàng tạp hóa cho một thị trường mở. 

Business Plan: 

Kế hoạch kinh doanh: 

Executive Summary: Provide an overview of the service, including the 

problem it solves and the target market. 



Tóm tắt điều hành: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về dịch vụ, bao gồm 

vấn đề mà nó giải quyết và thị trường mục tiêu. 

Market Analysis: Identify and analyze the target market, including 

demographics, needs, and trends. 

Phân tích thị trường: Xác định và phân tích thị trường mục tiêu, bao gồm 

nhân khẩu học, nhu cầu và xu hướng. 

Service Description: Describe the service in detail, including how it will 

operate, what products will be offered, and how they will be sourced and 

delivered. 

Mô tả dịch vụ: Mô tả chi tiết dịch vụ, bao gồm cách nó sẽ hoạt động, những 

sản phẩm nào sẽ được cung cấp và cách chúng sẽ được cung cấp và cách 

chúng sẽ được cung cấp và phân phối. 

Marketing and Sales: Outline the marketing and sales strategies that will be 

used to promote the service and attract customers. 

Tiếp thị và Bán hàng: Phác thảo các chiến lược tiếp thị và bán hàng sẽ 

được sử dụng để quảng bá dịch vụ và thu hút khách hàng. 

Operations and Logistics: Describe how the service will be operated, 

including the logistics of sourcing and delivering products. 

Hoạt động và Hậu cần: Mô tả cách thức hoạt động của dịch vụ, bao gồm 

cả hậu cần tìm nguồn cung ứng và cung cấp sản phẩm. 

Management and Staffing: Outline the management structure of the 

business and the staff required to operate it. 

Quản lý và nhân sự: Phác thảo cơ cấu quản lý của doanh nghiệp và nhân 

viên cần thiết để vận hành nó. 

Financial Projections: Provide financial projections for the business, 

including revenue, expenses, and profitability. 



Dự báo tài chính: Cung cấp các dự báo tài chính cho doanh nghiệp, bao 

gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận. 

Financial Model: 

Mô hình tài chính: 

Revenue: Estimate revenue from sales of products through the delivery 

service 

Doanh thu: Ước tính doanh thu từ việc bán sản phẩm thông qua dịch vụ 

giao hàng 

Cost of goods sold: Estimate cost of goods sold by considering the cost of 

products, packaging, shipping, and any other costs associated with 

sourcing and delivering products 

Giá vốn hàng bán: Ước tính giá vốn hàng bán bằng cách xem xét giá thành 

sản phẩm, bao bì, vận chuyển và bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến 

việc tìm nguồn cung ứng và giao sản phẩm 

Gross profit: Calculate the gross profit by subtracting the cost of goods sold 

from revenue 

Lợi nhuận gộp: Tính lợi nhuận gộp bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán từ 

doanh thu 

Operating expenses: Estimate operating expenses, such as salaries, rent, 

and marketing costs 

Chi phí hoạt động: Ước tính chi phí hoạt động, chẳng hạn như tiền lương, 

tiền thuê nhà và chi phí tiếp thị 

Net profit: Calculate the net profit by subtracting operating expenses from 

gross profit 

Lợi nhuận ròng: Tính lợi nhuận ròng bằng cách trừ chi phí hoạt động vào 

lợi nhuận gộp 



Break-even analysis: Determine the point at which the business will cover 

all of its expenses and begin to make a profit 

Phân tích hòa vốn: Xác định thời điểm mà doanh nghiệp sẽ trang trải tất cả 

các chi phí của mình và bắt đầu kiếm lợi nhuận 

Please note that this is just a basic outline, and it's important to consult with 

professionals in the field, such as financial advisor and business 

consultant, to ensure that your plan and financial model are accurate and 

realistic. 

Xin lưu ý rằng đây chỉ là một phác thảo cơ bản và điều quan trọng là phải 

tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này, chẳng hạn như cố 

vấn tài chính và nhà tư vấn kinh doanh, để đảm bảo rằng kế hoạch và mô 

hình tài chính của bạn là chính xác và thực tế. 

Research and identify potential suppliers and vendors for the products you 

will be delivering 

Nghiên cứu và xác định các nhà cung cấp và nhà cung cấp tiềm năng cho 

các sản phẩm bạn sẽ cung cấp 

Researching and identifying potential suppliers and vendors for the 

products you will be delivering as part of your grocery delivery service is an 

important step in the process of building your business. 

Nghiên cứu và xác định các nhà cung cấp và nhà cung cấp tiềm năng cho 

các sản phẩm bạn sẽ cung cấp như một phần của dịch vụ giao hàng tạp 

hóa là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng doanh nghiệp của 

bạn. 

Here are some strategies you can use to research and identify potential 

suppliers and vendors: 

Dưới đây là một số chiến lược bạn có thể sử dụng để nghiên cứu và xác 

định các nhà cung cấp và nhà cung cấp tiềm năng: 



Use online directories and databases: There are many online directories 

and databases that list suppliers and vendors in various industries, 

including the grocery industry. 

Sử dụng thư mục và cơ sở dữ liệu trực tuyến: Có nhiều thư mục và cơ sở 

dữ liệu trực tuyến liệt kê các nhà cung cấp và nhà cung cấp trong các 

ngành khác nhau, bao gồm cả ngành tạp hóa. 

Some examples include ThomasNet, Alibaba, and Global Sources. 

Một số ví dụ bao gồm ThomasNet, Alibaba và Global Sources. 

These directories can be a good starting point for identifying potential 

suppliers and vendors. 

Các thư mục này có thể là một điểm khởi đầu tốt để xác định các nhà cung 

cấp và nhà cung cấp tiềm năng. 

Attend trade shows and industry events: Attending trade shows and 

industry events can be a great way to meet potential suppliers and vendors 

in person. 

Tham dự các triển lãm thương mại và các sự kiện trong ngành: Tham dự 

các triển lãm thương mại và các sự kiện trong ngành có thể là một cách 

tuyệt vời để gặp gỡ trực tiếp các nhà cung cấp và nhà cung cấp tiềm năng. 

Many events also have an online option that you can attend as well. 

Nhiều sự kiện cũng có một tùy chọn trực tuyến mà bạn cũng có thể tham 

dự. 

Network with industry professionals: Networking with other professionals in 

the grocery industry can be a great way to learn about potential suppliers 

and vendors. 

Kết nối với các chuyên gia trong ngành: Kết nối với các chuyên gia khác 

trong ngành tạp hóa có thể là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về các nhà 

cung cấp và nhà cung cấp tiềm năng. 



This can be done through professional associations and networking 

groups, as well as through social media and other online platforms. 

Điều này có thể được thực hiện thông qua các hiệp hội chuyên nghiệp và 

các nhóm mạng, cũng như thông qua phương tiện truyền thông xã hội và 

các nền tảng trực tuyến khác. 

Contact local wholesalers and distributors: Local wholesalers and 

distributors can be a great source of products for your grocery delivery 

service. 

Liên hệ với các nhà bán buôn và phân phối địa phương: Các nhà bán buôn 

và phân phối địa phương có thể là một nguồn sản phẩm tuyệt vời cho dịch 

vụ giao hàng tạp hóa của bạn. 

They often have strong relationships with suppliers and can help you find 

the products you need. 

Họ thường có mối quan hệ bền chặt với các nhà cung cấp và có thể giúp 

bạn tìm thấy các sản phẩm bạn cần. 

Look for suppliers that specialize in local and organic products: Consider 

suppliers that specialize in local and organic products, as these products 

are often in high demand and can help differentiate your service from 

others. 

Tìm kiếm các nhà cung cấp chuyên về các sản phẩm địa phương và hữu 

cơ: Xem xét các nhà cung cấp chuyên về các sản phẩm địa phương và 

hữu cơ, vì các sản phẩm này thường có nhu cầu cao và có thể giúp phân 

biệt dịch vụ của bạn với các sản phẩm khác. 

It's also important to thoroughly research and evaluate any potential 

suppliers or vendors you are considering working with. 

Điều quan trọng nữa là phải nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá bất kỳ nhà 

cung cấp hoặc nhà cung cấp tiềm năng nào mà bạn đang cân nhắc làm 

việc cùng. 


