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Dun & Bradstreet (D&B), doanh nghiệp hàng đầu thế giới về 
thông tin thương mại và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 
trong 170 năm qua 

•  Tập đoàn Dun & Bradstreet (D&B) hiện sở hữu nguồn cơ sở dữ liệu lớn nhất và chuyên sâu 
nhất gồm trên 225 triệu doanh nghiệp trên toàn cầu 

•  Dữ liệu được cập nhật trên 1.5 triệu lần mỗi ngày 
•  Doanh số toàn cầu năm 2012   : 2 tỉ US$  
•  Vốn hóa thị trường    : 6.08 tỉ US$  
•  Tổng số nhân viên toàn cầu   : Trên 5,500 nhân viên 
•  Tập đoàn D&B được niêm yết trên  : Sàn chứng khoán New York (NYSE: DNB) 
•  Xếp hạng thứ 996 trong Fortune 1000 và xếp hạng số 1 trong mảng Thông Tin Tài Chính, được 

Fortune ghi nhận trong nhóm những công ty được hâm mộ nhất tại Mỹ kể từ năm 2007 
•  Báo cáo Thông tin Doanh nghiệp của D&B và mã số DUNS được sử dụng rộng rãi bởi các cơ 

quan chính phủ và hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn cầu để giúp xác minh nhà cung cấp 

4 years in a row! 



Tại sao SỰ TUÂN THỦ và TÍNH MINH 
BẠCH quan trọng đối với nhà mua hàng 
quốc tế? 
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!
“Một!môi!trường!thương!mại!
quốc!tế!minh!bạch!hơn!và!có!
nhiều!thông!;n!hiểu!biết!

chuyên!sâu!hơn”!
!

!!
Nhu!cầu�

“Người'mua'hàng'gặp'khó'khăn'để'biết'rõ'về'đối'tác'họ'đang'làm'
việc”'

“Thông'En'chuyên'sâu'và'minh'bạch'về'người'bán'hàng'thường'
không'đầy'đủ,'đặc'biệt'trong'thời'kỳ'kinh'tế'suy'thoái'hiện'nay”'

…'…'

Tình hình hiện tại 



Tác động tiêu cực của Gián đoạn 
nguồn cung đối với Lợi nhuận 

   

 

Tác động của sự gia tăng rủi ro (gián đoạn nguồn 
cung) đối với Chuỗi Cung Ứng của nhà mua hàng là 
rất lớn 
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Source: Procurement Strategy Council; 
CFO Executive Board, Safeguarding Supply: Protecting the Enterprise from Unforeseen Supply Chain Risks,  
Washington, D.C.: The Corporate Executive Board Company, 2009. 
 

Kết quả kinh doanh của doanh 
nghiệp thay đổi tương ứng 
(theo tỉ lệ %) trong 3 năm 



Để thành công, Nhà mua hàng cần quản lý nhà cung 
cấp của họ trong suốt quá trình quan hệ mua bán với 
nhau 

6 

Mô hình Quản lý Vòng đời Nhà cung cấp 

-  Có đăng ký kinh 
doanh đúng pháp 
lý không? 

-  Các tiêu chuẩn về 
an toàn & sức 
khỏe? 

-  Chất lượng? 
-  Tác động môi 

trường? 
-  Sử dụng nguồn 

năng lượng? 
-  Năng lực tài 

chính? 
-  v.v. 

-  Hệ thống số hóa 
-  Trao đổi Dữ liệu 

Điện tử (EDI) 
-  Định kỳ đánh giá lại 

năng lực nhà cung 
cấp (đội ngũ đánh 
giá của nhà mua 
hàng và/hoặc thuê 
ngoài bởi 1 đơn vị 
thứ ba uy tín) 



Làm thế nào để nâng cao sự TÍN NHIỆM 
và TIN CẬY với Nhà mua hàng Quốc tế? 
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Sức mạnh của Mã số DUNS 
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!  Là mã số được công nhận toàn cầu và được chấp thuận trong tất cả các giao dịch thương 
mại quốc tế, mã số DUNS giúp gia tăng sự tin cậy và tín nhiệm toàn cầu cho doanh nghiệp 
bạn, bất kể bạn từ quốc gia nào 

!  DUNS® là mã số gồm 9 chữ số, có tính duy nhất, và được cấp cho các doanh nghiệp trải qua 
thành công các bước xác minh của D&B và được vào hệ thống Dữ liệu Toàn cầu của D&B. 
Mã số DUNS giúp dễ dàng tiếp cận thông tin doanh nghiệp và giúp giao thương toàn cầu 
được thuận lợi hơn. 

!  Mã số DUNS của D&B là tiêu chuẩn toàn cầu để xác minh doanh nghiệp cho các giao thương 
online và offline. 

!  Mã số DUNS được sử dụng rộng rãi trong quy trình đánh giá nhà cung cấp bởi: 
•  Các doanh nghiệp Fortune 500, như: Wal-mart, Target, Home Depot,  Intel, Apple, v.v. 
 

 
 

•  Được công nhận, khuyến nghị, và/hoặc yêu cầu bắt buộc bởi 200 tổ chức chính phủ, 
các hiệp hội thương mại và ngành nghề trên toàn thế giới: 

Liên Hiệp 
Quốc 

Chính phủ 
Hoa Kỳ 

Hội Đồng 
Châu Âu 

Chính phủ Úc Tổ chức ISO 

…etc. 
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Tại sao Mã số DUNS quan trọng trong 
Thương mại Quốc tế? 
 

•  Hệ thống Số hóa Dữ liệu Quốc tế (Data Universal Numbering System), viết tắt là 
DUNS hoặc D-U-N-S, là hệ thống được phát triển và điều chỉnh bởi Dun & Bradstreet 
(D&B), nhằm cấp một mã số nhận dạng duy nhất cho một thực thể kinh doanh, và 
được gọi là “mã số DUNS”.  

•  Mã số DUNS được giới thiệu vào năm 1963 nhằm hỗ trợ báo cáo thông tin tín nhiệm 
doanh nghiệp của D&B. Vì sự chính xác thông qua việc cập nhật và xác thực thông 
tin doanh nghiệp của D&B nên mã số DUNS đã nhận được sự công nhận trên toàn 
cầu và trở thành tiêu chuẩn chung cho việc xác định hồ sơ đối tác trước khi quyết 
định hợp tác kinh doanh. Các tổ chức yêu cầu đối tác cung cấp DUNS bao gồm Ủy 
ban Châu Âu, Liên Hiệp Quốc, Chính phủ Mỹ, Hải Quan Mỹ, v.v cùng với hơn 200 tổ 
chức quốc tế, các hiệp hội thương mại và ngành nghề trên toàn cầu cũng như nhiều 
tập đoàn đa quốc gia lớn như GM, Apple, Walmart, Target, Intel, Siemens… Hiện tại 
cơ sở dữ liệu DUNS của D&B đang có hơn 225 triệu hồ sơ công ty trên khắp thế giới. 

•  Ngược lại khi bạn biết DUNS của đối tác hoặc khách hàng, bạn sẽ biết được bạn 
đang làm ăn với ai môt cách chính xác nhất. 

•  Trong khu vực châu Á, các doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hồng 
Kông đã sử dụng DUNS rất thành công để phát triển nhanh XNK trong thời gian qua. 
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Quy trình đăng ký nhà cung cấp của WALMART 
được hỗ trợ bởi Dun & Bradstreet 

http://corporate.walmart.com/suppliers/minimum-requirements  
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… và để trở thành nhà cung cấp của tập 
đoàn bán lẻ thế giới TARGET 

TARGET CORPORATION: 

-  Proceed to: 

http://

supplierregistration.target.com/

Supplier/

Supplier_Registration_Checklist.as

px  
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Nhà cung cấp của INTEL được yêu cầu 
phải được xác minh bởi Dun & Bradstreet 

https://supplier.intel.com/seem/register.aspx  

 



13 

Mã số DUNS là yêu cầu bắt buộc để được 
đăng ký vào APPLE Developer Program 

https://developer.apple.com/support/ios/D-U-N-S.html  
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Làm thế nào để có mã số DUNS?  
Và những ích lợi khi có mã số DUNS?  
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•  Làm thế nào? : 
-  Gọi văn phòng D&B tại Việt Nam: 39117288 và đăng ký DUNS Registered Supplier (DRS) 
-  Thời gian từ 5-7 ngày làm việc để được xác minh và cấp mã số DUNS 
-  Chi phí 4.400.000 VND/năm (chưa bao gồm VAT) 

•  Ích lợi: 
-  Được ghi vào Danh bạ Toàn cầu các Nhà cung cấp đăng ký D-U-N-S® và Danh bạ các Nhà 

cung cấp tại Việt Nam của D&B  www.dnbvietnam/dnbsupplier , là nơi có hàng triệu nhà mua 
hàng trên thế giới truy cập hàng ngày để tìm kiếm nhà cung cấp.  

-  Được cung cấp Con dấu điện tử DUNS gắn lên website của doanh nghiệp bạn, nhằm giúp nâng 
cao sự tín nhiệm và sự xác thực khi kinh doanh quốc tế, giúp doanh nghiệp bạn nổi bật so với 
đối thủ cạnh tranh. 

-  Tăng cơ hội gia tăng khách hàng mục tiêu và khách đến thăm trang web thành khách hàng và 
đối tác kinh doanh. 

-  Rút ngắn quy trình ra quyết định của khách hàng tiềm năng bằng cách chủ động cung cấp thông 
tin trước khi khách hàng của bạn liên hệ D&B để có báo cáo đánh giá về doanh nghiệp bạn 

-  Gia tăng cơ hội Xuất khẩu/ Nhập khẩu nhờ gia tăng sự tín nhiệm, thông tin được quảng bá 
rộng rãi và cơ hội được tìm thấy bởi nhiều nhà mua hàng tiềm năng trên toàn cầu. 

Kết nối doanh nghiệp bạn với nhà mua hàng quốc tế 
với D&B DUNS Registered (DRS) 



Cảm ơn 
 

Dun & Bradstreet (Vietnam) LLC 
Lầu 21, Phòng 2104, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Hồ Chí Minh. 
T : (+84-8) 39 117 288 
F : (+84-8) 39 117 289 
(Ms) Nhi Le – Giám đốc Phát triển Kinh doanh 
Email: lethin@dnb.com ; HP: 0905645028   
www.dnbvietnam.com   
 


