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1. Giới thiệu chung 

1.1 Đối tượng sử dụng tài liệu 

Quản lý chiết khấu sử dụng khai báo, tính toán, theo dõi các chương trình chiết khấu 

khuyến mãi hiện tại đang áp dụng của doanh nghiệp. Đồng thời phân tích hiệu quả 

của các chương trình khuyến mãi này vào việc thúc đẩy phát triển kinh doanh của chính 

doanh nghiệp.  

1.2 Các khai báo cần thiết 

- Định nghĩa danh mục chương trình 

o Tên và nội dung cơ bản chương trình  

o Thời gian và phân loại chiết khấu 

- Định nghĩa đối tượng áp dụng chiết khấu 

o Đối tượng khách hàng áp dụng 

o Đối tượng mặt hàng áp dụng 

- Định nghĩa thời gian áp dụng chương trình chiết khấu 

o Theo mùa vụ 

o Theo năm, quý, tháng 

o Theo một khoảng thời gian 

- Định nghĩa chi tiết chiết khấu được hưởng  

o Chiết khấu % 

o Chiết khấu tiền 

o Chiết khấu tặng hàng 

1.2.1 Loại chiết khấu 

- Chiết khấu từng dòng: chiết khấu kiểm tra dò điều kiện trên từng dòng chi tiết và 

tính chiết khấu khuyến mãi trên từng dòng chi tiết. 

- Chiết khấu trên đơn: chiết khấu kiểm tra điều kiện trên tổng hóa đơn và tính chiết 

khấu trên số tổng xét được. 

- Chiết khấu cuối kỳ: chiết khấu tính toán dựa trong khoảng thời gian và được chi 

thưởng hoặc cấn trừ cho những lần mua hàng sau . 

1.2.2 Thời gian chiết khấu 
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Tùy thuộc vào nhu cầu quản lý hoặc thống kê chương trình khuyến mãi chiết khấu theo 

từng khoảng thời gian như: 

- Theo tháng 

- Theo năm 

- Theo quý 

- Theo mùa vụ 

- Theo một khoảng thời gian  

1.2.3 Khách hàng và vật tư được chiết khấu 

Tương tự khái niệm nhóm vật tư và nhóm khách hàng.  

- Vật tư đại diện: khai báo danh sách các vật tư thõa mãn quy tắc nào đó sẽ được áp 

dụng cho chương trình chiết khấu 

- Khách hàng đại diện:  khách hàng thỏa mãn một số quy tắc nào đó sẽ được hưởng 

chiết khấu khi đạt yêu cầu  

1.2.4 Khai báo chi tiết chương trình chiết khấu 

- Định nghĩa chương trình chi tiết được hưởng 

- Tỷ lệ phần trăm được hưởng 

- Chiết khấu hàng tặng 

- Chiết khấu tiền 

- Đối tượng và khoảng thời gian áp dụng  

2. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

2.1 Khai báo khoảng thời gian 

Đường dẫn: Bán hàng => Khai báo chiết khấu => Khai báo khoảng thời gian  
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- Mã khoảng thời gian: mã do người dùng tự quy định 

- Tên khoảng tg/tên khác: mô tả chi tiết khoảng thời gian  

- Ngày từ/đến: thời gian chi tiết của mã đại diện này 

- Trạng thái: chọn “0” nếu không muốn sử dụng  

2.2 Khai báo nhóm khách hàng chiết khấu 

Đường dẫn: Bán hàng => Khai báo chiết khấu => Khai báo nhóm khách hàng chiết khấu 

 

- Mã nhóm khách ck: mã do người dùng quy định để tiện theo dõi 

- Tên nhóm ck/tên khác: mô tả chi tiết nhóm khách hàng 

- Ds khách hàng: danh sách khách hàng được đại diện (ví dụ: khách hàng X, Y, Z) 
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- Danh sách nhóm khách hàng 1,2,3: nhóm khách hàng được đại diện 

- Loại điều kiện:  

o Thỏa tất cả điều kiện khai báo trên thì mới được chọn 

o Một trong các điều kiện: chỉ cần đạt 1 trong các điều kiện xét thì được chọn  

- Loại trừ: điều kiện loại ra không xét (ví dụ: ngoài những khách hàng A, B, C) 

- Trạng thái: để “0” nếu không muốn sử dụng tiếp. 

2.3 Khai báo nhóm vật tư chiết khấu  

Đường dẫn: Bán hàng => Khai báo chiết khấu => Khai báo nhóm khách hàng chiết khấu 

 

- Mã nhóm mặt hàng ck: mã do người dùng quy định để tiện theo dõi 

- Tên nhóm ck/tên khác: mô tả chi tiết nhóm mặt hàng  

- Ds khách hàng: danh sách khách hàng được đại diện (ví dụ: vật tư X, Y, Z) 

- Danh sách nhóm vt 1,2,3: nhóm vật tư được đại diện 

- Loại điều kiện:  

o Thỏa tất cả điều kiện khai báo trên thì mới được chọn 

o Một trong các điều kiện: chỉ cần đạt 1 trong các điều kiện xét thì được chọn  

- Loại trừ: điều kiện loại ra không xét (ví dụ: ngoài những mặt hàng A, B, C) 

- Trạng thái: để “0” nếu không muốn sử dụng tiếp. 

2.4 Danh mục loại chiết khấu 

Đường dẫn: Bán hàng => Khai báo chiết khấu => Danh mục loại chiết khấu  
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- Mã loại ck: mã loại do người dùng quy định 

- Tên loại ck và tên ck khác: diễn giải  

- Phân loại xử lý 

o Chiết khấu từng dòng 

o Chiết khấu tính trên đơn 

o Chiết khấu cuối kỳ   

- Trạng thái: để 0 nếu không muốn sử dụng loại chiết khấu này 

2.5 Danh mục chính sách chiết khấu 

Đường dẫn: Bán hàng => Danh mục chính sách chiết khấu 
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- Mã chiết khấu: người dùng tự quy định theo nguyên tắc, không quá 24 ký tự, không 

có ký tự đặc biệt và không có dấu. 

- Tên chiết khấu và tên khác: tên chương trình khuyến mãi  

- Loại chiết khấu: chọn loại chiết khấu tương ứng 

- Ds đơn vị: áp dụng cho đơn vị/chi nhánh nào. Để trống là áp dụng tất cả  

- Mã khoảng thời gian: áp dụng trong khoản thời gian định nghĩa trước hoặc theo thời 

gian chỉ định  

- Mức độ ưu tiên: trong trường hợp nhiều chương trình chạy cùng lúc thì ưu tiên áp 

dụng chương trình nào được tính trước quy định theo số thứ tự, ưu tiên cao thì stt 

nhỏ hơn. 

- Lũy tiến 

Khái niệm lũy tiến ý nghĩa khi hóa đơn đạt gấp nhiều lần so với giá trị cần đạt để 

hưởng chiết khấu thì chiết khấu sẽ được tính toán như thế nào. 

o Không Lũy tiến: chiết khấu chỉ áp cho mức đạt chứ không tăng theo giá trị 

bội của điều kiện đạt. 

o Lũy tiến: chiết khấu tăng theo bội số của điều kiện đạt. 
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o Lũy tiến theo số lượng đạt từ trên xuống: trường hợp trong cùng chương 

trình khuyến mãi có nhiều mức độ ưu tiên khác nhau thì khi hóa đơn đủ điều 

kiện sẽ xét theo mức độ ưu tiên cao nhất (xét theo bội số), sau đó số lượng 

còn lại sẽ được tính và áp cho mức độ ưu tiên thấp hơn. 

o Lũy tiến theo số lượng đạt từ dưới lên: ngược lại với từ trên xuống, từ dưới 

lên sẽ ưu tiên xét và áp chiết khấu theo mức độ ưu tiên thấp trước (xét theo 

bội số), số lượng còn lại sẽ áp dần lên các mức độ ưu tiên cao hơn. 

Ví dụ: chương trình hàng tặng mua 10 mã hàng A được được tặng 1 mã hàng B.  

Khách hàng mua hàng 21 cái tức là gấp 2 lần so với điều kiện đạt khuyến mãi 

o Nếu không lũy tiến: chỉ tặng 1 B 

o Lũy tiến: tặng 2 B  

- Trừ vào tiền hàng: tùy chọn này cho phép số tiền chiết khấu được tính toán và trừ 

thẳng vào tiền hàng trên đơn hang hoặc hóa đơn 

- Cộng dồn/tích lũy: tùy chọn này cho phép xét chiết khấu cộng dồn nhiều hóa đơn và 

đến hóa đơn đạt sẽ được hưởng chiết khấu này 

Lưu ý: nếu không check vào 1 trong 2 dấu tùy chọn “trừ vào tiền hàng” hay “cộng 

dồn/tich lũy” thì chiết khấu liên quan đến tiền sẽ được tính toán và đưa vào cột tiền 

chiết khấu trên hóa đơn 

 

2.6 Danh mục chi tiết chính sách chiết khấu 

Đường dẫn: Bán hàng => Khai báo chi tiết chính sách chiết khấu 
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- Mã chiết khấu: chương trình chi tiết của chương trình chiết khấu nào 

- Ngày từ đến: gán tự động từ mã chiết khấu đã chọn. Tuy nhiên nếu các chính sách 

cùng chương trình thay đổi theo từng khoảng thời gian thì có thể chọn lại. 

- Đối tượng nhận: đối tượng nhận có thể chọn là khách hàng hoặc nhóm khách hàng. 

Sau khi chọn đối tượng chương trình sẽ tự động hiển thị danh mục của đối tượng đã 

chọn để chọn những khách hàng/nhóm khách hàng ảnh hưởng. 

- Đối tượng chiết khấu: đối tượng xét chiết khấu có thể theo sản phẩm hoặc nhóm sản 

phẩm. Khi chọn đối tượng xét chiết khấu chương trình sẽ tự động gán đúng danh 

sách của đối tượng đó để chọn khi cập nhật ở tab “chi tiết”. 

- Xét theo 

o Số lượng 

o Giá trị: thành tiền theo giá chuẩn (tức là chưa chiết khấu) 

- Chiết khấu/khuyến mãi: 

o Hàng tặng 

o Tỷ lệ 

o Tiền chiết khấu  
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Lưu ý: khi chiết khấu được xét lũy tiến theo số lượng và tiền chiết khấu thì tổng 

tiền chiết khấu sẽ là: 

Tiền chiết khấu = tiền chiết khấu khai báo x số lượng đạt 

Nếu chiết khấu trừ vào tiền hàng thì sẽ trừ vào giá trị thành tiền và chia cho số 

lượng dẫn đến giá bán sẽ giảm tương ứng theo. 

o Nhiều loại: có cả tặng hàng, tiền hoặc trừ tiền theo tỷ lệ chiết khấu  

 

Tab “chi tiết” 

 

 

 

Tùy theo chiết khấu khuyến mãi được hưởng (hàng tặng, tỷ lệ, tiền hay nhiều loại mà 

chương trình sẽ hiển thị/một số cột thông tin tránh gây bối rối cho người sử dụng. 

- Số lượng từ/đến: tùy theo chiết khấu khai báo theo số lượng hay giá trị chương trình 

sẽ hiển thị tương ứng để người dùng khai báo các mức xét chiết khấu 

- Đvt: sử dụng cho chiết khấu xét theo số lượng mua (thùng, chai, kg…). Trường hợp 

đơn vị tính xét chiết khấu khác đơn vị tính gốc của sản phẩm thì người sử dụng nên 

có thao tác khai báo hệ số quy đổi về dvt xét chiết khấu  

Ví dụ: 1 thùng gồm 24 chai, hóa đơn bán theo chai và điều kiện để hưởng chiết khấu 

là cần mua đủ 1 thùng mới đủ điều kiện áp dụng khuyến mãi. Như vậy người dùng 
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cần định nghĩa 1 thùng bằng 24 chai trong hệ thống để phần mềm xử lý quy đổi và 

tính toán chính xác. 

- Nhóm: sử dụng để nhận dạng nhóm điều kiện nào sẽ được tặng nhóm hàng tặng 

nào (liên kết với tab Hàng tặng) 

- Tặng hàng đang bán: tặng chính hàng đang bán 

- Hàng tặng: hàng được tặng 

- Đvt ck: đơn vị tính của hàng được tặng 

- Tại kho: hàng tặng lấy từ kho nào 

- Số lượng tặng: số lượng được tặng 

- Tỷ lệ ck: % chiết khấu được giảm trên giá bán chuẩn 

- Tiền ck: tiền chiết khấu được hưởng  

Lưu ý: trường hợp theo từng mức chiết khấu chỉ tặng một mặt hàng thì có thể khai trực 

tiếp hàng tặng tại tab thông tin này. Trường hợp hàng tặng gồm nhiều mặt hàng khác 

nhau ở từng mức độ mua hàng thì khai báo chi tiết hàng tặng tại tab “Hàng tặng” và sử 

dụng thông “nhóm” tại tab “chi tiết” và tab “hàng tặng” để định nghĩa những mặt hàng 

nào áp dụng cho khung đạt nào.  

Tab “Hàng tặng” 

 

- Hàng tặng: hàng được tặng 

- Đvt ck: đơn vị tính của hàng được tặng 

- Tại kho: hàng tặng lấy từ kho nào 

- Số lượng tặng: số lượng được tặng 
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- Nhóm: liên kết với khung đạt bên tab “chi tiết”, cùng nhóm thì hàng tặng đó được xét 

cho mức mua cần đạt tương ứng. 

Tab “điều kiện tổng” 

 

Khi điều kiện xét chiết khấu không xét từng dòng mà xét trên tổng của hóa đơn mua. 

- Tổng số lượng đạt và đơn vị tính tương ứng từ đến  

- Tổng tiền đạt từ/đến: tổng giá trị tiền trước thuế  

- Tổng loại đạt: tổng số loại cần đạt trong các đối tượng chiết khấu khai báo trong tab 

“chi tiết” 

- Nhóm tặng: trường hợp nhiều mặt hàng được tặng nếu đủ điều kiện sẽ được khai 

báo tại tab “Hàng tặng” và liên kết với nhóm tại đây. 

Tab “khác” 

 

- Mức độ ưu tiên: trường hợp chương trình khuyến mãi có nhiều chi tiết khác nhau và 

ưu tiên áp dụng theo thứ tự thì sử dụng thông tin này, chi tiết ưu tiên tính trước thì 

giá trị tại thông tin này nhỏ hơn 
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(tham khảo thêm chiết khấu từ trên xuống và từ dưới lên) 

- Tên và tên khác 

- Ghi chú: ghi chú thêm  

 

2.7 Báo cáo chiết khấu 

2.7.1 Báo cáo chiết khấu cuối kỳ 

Điều kiện lọc 

 

Một số thông tin  

- Loại giá: hiển thị theo giá chưa chiết khấu hoặc giá chiết khấu 

- Trả lại: có tính các hóa đơn bị trả lại hay không (tức là trừ đi phần bị trả lại) 

Mô tả báo cáo 

 Báo cáo liệt kê các hóa đơn chi tiết và chiết khấu kỳ sẽ được hưởng tương ứng. 
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2.7.2 Báo cáo tổng hợp chiết khấu hóa đơn  

Điều kiện lọc 

 

Mô tả báo cáo 

 Báo cáo hiển thị chi tiết và chiết khấu đã được hưởng của hóa đơn đó. 

 

3. MỘT SỐ VÍ DỤ 

3.1 Chiết khấu ngay 

3.1.1 Chương trình 1 
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Cơ cấu:  Chương trình áp dụng từ 01/01/2019 đến 31/01/2019. Khách hàng mua mỗi 100 chai các mặt 

hàng loại chai thì được tặng 5 chai cùng loại. 

Phân tích chương trình:  

 

Thời gian Đối tượng áp dụng Chiết khấu được 

hưởng 

Ghi chú 

01/01/2019 – 

31/01/2019 

Khách hàng: tất cả Tặng 5 chai cùng loại.  

Mặt hàng: nhóm hàng chai 

Điều kiện xét: mua mỗi 100 

(chai) 

 

Khai báo 

- Khai báo chương trình chiết khấu 

 

- Khai báo chi tiết chương trình chiết khấu 
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3.1.2 Chương trình 2 

Cơ cấu: áp dụng trong quý 2 năm 2019. Cho tất cả khách hàng. M 

ua các mặt hàng thuộc nhóm Dược phẩm, hóa mĩ phẩm, dầu ăn và mua từ 2 trong 3 loại hàng trở lên 

với số giá trị trước thuế chưa chiết khấu nhưu sau: 

+ Mỗi 10 000 000 VNĐ: tặng ngay 20 chai Pet 100 (24gr) PCO trắng sữa vuông. 

+ Mỗi 50 000 000 VNĐ: tặng ngay 110 chai Pet 100 (24gr) PCO trắng sữa vuông. 

Phân tích chương trình 

Thời gian Đối tượng áp dụng Chiết khấu được 

hưởng 

Ghi chú 

01/04/2019 – 

30/06/2019 

Khách hàng: tất cả Tặng ngay 20 chai Pet 

100ml (24gr) PCO trắng 

sữa vuông  

 

Mặt hàng: nhóm hàng dược 

phẩm, dầu ăn, hóa mĩ phẩm 
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Điều kiện xét:  

+ Mua mỗi 10 000 000 VNĐ 

+ Mua ít nhất 2 trong 3 loại 

hàng trên  

 

01/04/2019 – 

30/06/2019 

Khách hàng: tất cả Tặng ngay 110 chai Pet 

100ml (24gr) PCO trắng 

sữa vuông 

 

Mặt hàng: nhóm hàng dược 

phẩm, dầu ăn, hóa mĩ phẩm 

Điều kiện xét:  

+ Mua mỗi 50 000 000 VNĐ 

+ Mua ít nhất 2 trong 3 loại 

hàng trên  

  

 

Khai báo chương trình 

- Khai báo chương trình chiết khấu 
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- Khai báo chi tiết chương trình chiết khấu 

o Chi tiết 1 
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o Chi tiết 2 
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3.1.3 Chương trình 3 

Cơ cấu: áp dụng trong tháng 7 năm 2019. Cho các khách hàng thuộc miền Nam ngoại trừ thành phố 

HCM. Mua hàng từ 1 000 000 VNĐ được giảm 2%, trừ vào giá trị của hóa đơn. 

Phân tích chương trình 

Thời gian Đối tượng áp dụng Chiết khấu được 

hưởng 

Ghi chú 

01/7/2019 – 

31/07/2019 

Khách hàng: miền Nam, ngoại 

trừ HCM  

Giảm 2% trừ thẳng vào 

giá trị   

 

Mặt hàng: tất cả 

Điều kiện xét:  

+ Hóa đơn từ 1 000 000   

 

 

Khai báo chương trình 

- Khai báo chương trình chiết khấu 
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- Khai báo chi tiết chương trình 

o Khách hàng đại diện  

 

o Chi tiết chương trình chiết khấu  
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3.1.4 Chương trình 4 

Cơ cấu: áp dụng trong quý 4 năm 2019. Cho các khách hàng trong thành phố HCM. Mua các mặt 

hàng thuộc nhóm Bảo vệ thực vật ngoại trừ 2 mã (10000259, 1000260). Chi tiết: 

o Mua mỗi 1 thùng: tặng 1 chai PET 450 ml PCO 1910 vàng tròn (mã 10000301) và 1 

chai PET 500ml trắng sữa vuông (mã 10000320) 

o Mua mỗi 5 thùng: tặng 100 000 VNĐ trừ thẳng vào đơn 



Chương trình chiết khấu khuyến mãi  

 

ARITO SOLUTION 
24 

Trường hợp đơn hang đạt nhiều mức sẽ ưu tiên xét mức đạt với số lượng cao nhất, sau đó xét tiếp dựa 

trên số lượng còn lại.  

 

Phân tích chương trình 

Thời gian Đối tượng áp dụng Chiết khấu được 

hưởng 

Ghi chú 

01/10/2019 – 

31/12/2019 

Khách hàng: thuộc HCM  Tặng 1 chai 10000301 

và 1 chai 10000320  

Ưu tiên 2 

Mặt hàng: nhóm bảo vệ thực 

vật, ngoại trừ 10000259 và 

10000260 

Điều kiện xét:  

+ Mua mỗi 1 thùng 

 

01/10/2019 – 

31/12/2019  

Khách hàng: thuộc HCM  Giảm 100 000 VNĐ Ưu tiên 1 

Mặt hàng: nhóm bảo vệ thực 

vật, ngoại trừ 10000259 và 

10000260 

Điều kiện xét:  

+ Mua mỗi 5 thùng  

 

Khai báo chương trình 

- Khai báo chương trình chiết khấu 
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- Khai báo chi tiết chương trình 

o Nhóm vật tư chiết khấu  

 

- Chi tiết chương trình chiết khấu  

o Chi tiết 1 
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o Chi tiết 2 
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3.2 Chiết khấu kỳ  

Cơ cấu: áp dụng trong quý 4 năm 2019. Khách hàng mua đạt doanh số 100 000 000 (xét theo giá trị 

chưa chiết khấu chưa thuế) sẽ được chiết khấu tiến tương ứng 2% doanh số thực đạt. 

Phân tích chương trình 

Thời gian Đối tượng áp dụng Chiết khấu được 

hưởng 

Ghi chú 

01/10/2019 – 

31/12/2019 

Khách hàng: tất cả  2% doanh số đạt.  

Mặt hàng: tất cả 

Điều kiện xét:  

Mua từ 100 00 000 VNĐ 

 

Khai báo chương trình 

- Khai báo chương trình chiết khấu 
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- Chi tiết chương trình chiết khấu  

 

 

 


