
Bài tập 1: 
 
Khách sạn dự định lắp đặt một hệ thống tồn kho được điện toán hóa để quản lý các mặt hàng vệ sinh như xà 
phòng và dầu gội đầu. Mức sử dụng hàng ngày đối với các bánh xà phòng trông như có phân phối chuẩn với 
µ=16 và độ lệch chuẩn σ=3. Mỗi khi có một đơn đặt hàng, nhà sản xuất phải mất trọn một tuần mới giao 
được hàng. Nhân viên làm công việc đặt mua hàng và tiếp nhận hàng gọi điện mất một khoảng 1 giờ đồng 
hồ và khi trả buồng 10$/h. Chi phí cơ hội của vốn là 20% mỗi năm. Mỗi bánh xà phòng có giá khoảng 
0.25$. Khách sạn sợ hết hàng tồn kho cơ bản như thế nên muốn có  mức phục vụ 94%. Hãy đề nghị lượng 
đặt hàng (Q*) và điểm đặt hàng tại (ROP) cho  một hệ thống kiểm kê liên tục. 
 
Bài làm: 
 
 
Mức sử dụng trong một năm: 
 
D =   d x 365 = 16 x 365 = 5.840 
 
H = 20% x 0,25 = 0,05 
 
S = 10$ 
 
Lượng đặt hàng: 
 
 
Q*  =            = 
 
 
 = 1.528,4 
   
 
Vì    r = 94%  => Zr = 1.555 (tra bảng xác xuất) 
 
Mức cầu trong thời gian chờ: 

 
dL =    d  x (LT) 
 = 16 x 7 
 = 112 
 
Dự trữ an toàn 
SS = Zr  x  σd   x       LT 
 
 = 1,555 x 3 x       7 
 
 = 12,34 
 
Điểm đặt hàng lại 
 
ROP = SS  +      dL   
 = 12,34 + 112 
 = 124,34 
 
 
 
 
 

Lưu ý: 

LT (lead time): thời gian đặt hàng. 
S: chi phí đặt hàng (10$) 
P: đơn giá (0.25$) 
ROP: điểm đặt hàng lại 
µ=16, σ=3 
LT = 1 tuần x 7 ngày x 24h = 168h 
 
Tra bảng xác xuất 
r Zr 
90% 1,282 
91% 1,321 
92% 1,405 
93% 1,47 
94% 1,555 
95% 1,645 
96% 1,751 
97% 1,888 
98% 2,045 
99% 2,326  

2DS 

H 

2 x 5.840 x 10 

0,05 

(µ=16) 



Bài tập 2: 
 
Giám đốc khách sạn cho những người đi nghỉ nói trên không thích phải theo dõi liên tục mức sử dụng các 
mặt hàng vệ sinh mà ông cho là tốt hơn nên được xếp loại là các mặt hàng C có giá trị thấp. Do đó ông ta đề 
nghị nên sử dụng hệ thống kiểm kê định kỳ. Hãy đề nghị thời kỳ kiểm kê và mức tồn kho mục tiêu cho một 
hệ thống có mức phục vụ 94%. 
 
Bài làm: 
 
Thời gian kiểm kê: 
 
RP =  Q* /    d 
 
 = 1.528  /  16  = 95,53 
 

Dự trữ an toàn: 
 
SS = Zr  x σd   x        RP + LT 
  
 = 1,555  x 3 x       93,53 + 7 
 
 = 47,2 
 
Mức dự trữ mục tiêu 
 
TIL = SS + d  (RP + LT) 
 
 = 47,2 + 16 (93,53 + 7) 
 
 = 1.667,72 
 
 


