
Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến 

lược 

1. Khái niệm 

2. Vai trò 

3. Quy trình QTCL 

4. Các cấp chiến lược 



Khái niệm 

Trong kinh doanh, khái niệm “Chiến lược” được hình thành vào 

thập niên 50 và 60 của thế kỷ 20, những quan điểm nổi bật 

nhất : 

 Alfred D. Chandler 

 Philip Selznick 

 Igor Ansoff 

 Peter Drucker 

 



Khái niệm  

Chiến lược là việc xác định: 

 Các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp 

 Việc áp dụng một chuỗi các hành động 

 Phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này 

 

     (Chandler - 1962) 



Khái niệm 

Chiến lược là một kế hoạch tích hợp: 

Các mục tiêu chính yếu 

Các chính sách 

 Chuỗi hành động 

Vào một tổng thể một cách chặt chẽ. 

 

       (Quinn ) 



Khái niệm 

Theo Fred David : “ Chieán löôïc laø 

khoa hoïc vaø ngheä thuaät : soaïn thaûo, 

thöïc hieän vaø ñaùnh giaù caùc quyeát ñònh 

chöùc naêng giuùp doanh nghieäp ñaït muïc 

tieâu ñeà ra”. 



Vai Trò 

Xaùc ñònh muïc ñích vaø höôùng ñi cho doanh nghieäp ôû töông 

lai. 

Ñöa ra quyeát ñònh kinh doanh phuø hôïp vôùi moâi tröôøng kinh 

doanh. 

Duy trì vaø taêng vò theá caïnh tranh cuûa coâng ty treân thò tröôøng. 

Ñem laïi hieäu quaû kinh doanh cao hôn, taêng doanh thu vaø lôïi 

nhuaän. 



Phân loại 

Chiến lược cấp công ty:Lựa chọn hoạt động kinh 

doanh, phối hợp, điều chỉnh các đơn vị 

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh:Phát triển và bảo 

vệ lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm và dịch vụ. 

Chiến lược chức năng: Các quy trình tác nghiệp 

của các bộ phận 



KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học 

của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các 

quyết định liên quan đến chức năng quản trị 

cho phép tổ chức đạt được mục tiêu đề ra. 



YÊU CẦU CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

 

Phải đạt được mục đích tăng thế lực của các doanh 
nghiệp và giành lợi thế cạnh tranh 

Phải đảm bảo sự an toàn kinh doanh cho doanh nghiệp 

Phải xác định phạm vi kinh doanh, mục tiêu và những 
điều kiện cơ bản để thực hiện mục tiêu 

Phải dự đoán được môi trường kinh doanh trong tương 
lai 

Phải có chiến lược kinh doanh dự phòng 

Phải kết hợp độ chín muồi với thời cơ 



GIAI ĐOẠN CHIẾN LƯỢC  

    Giai đoạn    Hoạt động 

 

 
Hoạch định 

chiến lược 

Tổ chức nghiên 

cứu 

Phân tích và 
lựa chọn chiến 

lược 

Thực hiện chiến 

lược 

Đề ra kế hoạch, 

chính sách 

Phân bổ nguồn 

lực 

Kiểm tra chiến 

lược 
So sánh kết quả 

với mục tiêu 

Khắc phục, 

điều chỉnh 



 

Hoạch định 

Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu 

Phân tích môi trường kinh doanh 

Phân tích môi trường nội bộ 

Phân tích và lựa chọn chiến lược 



 

Thực hiện chiến 

lược 

Đề ra mục tiêu, chính sách và 

phân bổ nguồn lực 

Triển khai chiến lược 



 

Kiểm tra chiến 

lược 

Quy định nội dung kiểm tra 

Đo lường kết quả thực hiện 

So sánh kết quả với mục tiêu 

Khắc phục, điều chỉnh 



Mô hình quản trị chiến lược của f.david 

Nghiên cứu 

triểt lý kinh 

doanh, sứ 

mạng mục 

tiêu của 

doanh nghiệp 

Phân tích và dự báo môi trường bên 

ngoài 

Phân tích và dự báo môi trường kinh 

doanh bên trong 

Xét lại mục 

tiêu 

Quyết định chiến 

lược 

Phân phối nguồn 

lực 

Kiểm tra, đánh giá 

và điều chỉnh 

Xây dựng và triển khai thực hiện các kế 

hoạch ngắn hạn hơn 

Xây dựng chính 

sách 

Hình thành chiến lược 
Thực hiện chiến 

lược 

Đánh giá và 

điều chỉnh 

chiến lược 



Chương 2: Tầm nhìn, sứ mệnh và mục 

tiêu 

1. Sứ mạng 

2. Tầm nhìn 

3. Mục tiêu 



Sứ mạng 

Baûn söù maïng tuyeân boá yù nghóa vaø lyù do toàn taïi cuûa 

doanh nghieäp. 

Phaûn aùnh caùc quan ñieåm, nguyeân taéc, trieát lyù kinh 

doanh cuûa doanh nghieäp thoâng qua xaùc ñònh : thò 

tröôøng, saûn phaåm, khaùch haøng, coâng ngheä cuûa doanh 

nghieäp. 



Sứ mạng 

Vai trò 

Đồng tâm nhất trí trong nội bộ doanh nghiệp 

Cơ sở huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực 

Cơ sở để chọn mục tiêu và chiến lược 

 Lập và củng cố hình ảnh của doanh nghiệp 

 Yếu tố để phân biệt doanh nghiệp với nhau 



Nội dung cơ bản của sứ mạng 

1. Khách hàng 

2. Sản phẩm 

3. Thị trường 

4. Công nghệ 

5. Lợi nhuận 

6. Triết lý kinh doanh 

7. Đặc điểm riêng của DN 

8. Mối quan tâm của DN đối với xã hội 

9. Mối quan tâm của DN đối với nhân viên 



Nội dung cơ bản của sứ mạng 

Khaùch haøng : Ai laø ngöôøi tieâu thuï cuûa coâng ty ? 

 Saûn phaåm hoaëc dòch vuï : Dòch vuï hay saûn phaåm 

chính cuûa coâng ty laø gì ? 

Thò tröôøng : Coâng ty caïnh tranh ôû ñaâu ? 

Coâng ngheä : Coâng ngheä coù laø moái quan taâm haøng 

ñaàu cuûa coâng ty hay khoâng ? 

 Söï quan taâm ñoái vôùi vaán ñeà soáng coøn, phaùt trieån 

vaø khaû naêng sinh lôïi : Coâng ty coù raøng buoäc vôùi caùc 

muïc tieâu kinh teá hay khoâng? 



Nội dung cơ bản của sứ mạng 

 Trieát lyù : Ñaâu laø nieàm tin cô baûn, giaù trò, nguyeän 

voïng vaø caùc öu tieân trieát lyù cuûa coâng ty . 

 Töï ñaùnh giaù veà mình : Naêng löïc ñaëc bieät hoaëc öu 

theá caïnh tranh chuû yeáu laø gì ? 

 Moái quan taâm ñoái vôùi hình aûnh coäng ñoàng : Coâng 

ty quan taâm nhö theá naøo ñeán coäng ñoàng vaø phaùt trieån 

hình aûnh coäng ñoàng ? 

 Moái quan taâm ñoái vôùi nhaân vieân : Thaùi ñoä cuûa coâng 

ty ñoái vôùi nhaân vieân nhö theá naøo? 



Tầm nhìn 

Tầm nhìn là một thông điệp ngắn gọn và 

xuyên suốt định hướng hoạt động đường dài 

của một doanh nghiệp 



Vai trò của tầm nhìn 

Vạch ra khát vọng chinh phục đỉnh cao mạnh mẽ cho 

doanh nghiệp, nhân viên và các thành phần liên quan 

Tạo ra một sự đồng tâm, nhất trí mạnh mẽ trong tổ chức 

Giúp doanh nghiệp giành lợi thế cạnh tranh, vượt qua khó 

khăn và kiểm soát được ngành nghề kinh doanh của mình 



Mục tiêu 

 Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị 

muốn đạt được trong tương lai cho tổ chức của 

mình.  

 Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, 

phát triển từng bước hướng đến mục đích lâu dài 

của tổ chức.   

 



Mục tiêu 

Kết quả, chỉ tiêu cụ thể mà doanh nghiệp phấn 

đấu để đạt đến trong một khoảng thời gian nhất 

định 

Xuất phát từ sứ mệnh 

Mục tiêu thường đề cập đến doanh số, 

thị phần, lợi nhuận 



Vai trò của mục tiêu 

Phương tiện để hoàn thành sứ mệnh 

Giúp DN nhận ra những hoạt động ưu tiên trong 

từng giai đoạn để sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực 

Cơ sở để lập kế hoạch hành động 

Động lực thúc đẩy nhân viên 



Xác định mục tiêu 
Yêu cầu mục tiêu:  

 Khi ñeà ra muïc tieâu phaûi đảm bảo theo nguyên tắc 

SMART:  

 Specific: Cụ thể, dễ hiểu 

 Measurable: Coù theå ño löôøng ñöôïc 

 Achievable: Vừa sức 

 Realistic: Thực tế, coù tính khaû thi  

 Time bound: Coù thôøi gian xaùc ñònh 

 



Chương 3: Phân tích môi trường bên 

ngoài 

1. Khái niệm môi trường bên ngoài 

2. Các yếu tố môi trường bên ngoài 

3. Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đối 

với DN 

 



Khái niệm 

Moâi tröôøng laø toaøn boä nhöõng yeáu toá 

taùc ñoäng vaø aûnh höôûng ñeán hoaït 

ñoäng vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa 

doanh nghieäp.  



Khái niệm 

MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ 

Taùc ñoäng laâu daøi, AÛnh höôûng ñeán tính chaát 

vaø ñaëc ñieåm cuûa moâi tröôøng vi moâ 

 

 
MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ 

Taùc ñoäng mang tính ñaëc thuø 

cuûa ngaønh coâng nghieäp vaø 

hình thaønh tính chaát caïnh 

tranh cuûa töøng ngaønh 



 

 

YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

 
BAO GỒM : 

  Môi trường kinh tế. 

  Môi trường Chính trị - pháp luật. 

  Môi trường văn hóa - xã hội. 

  Môi trường công nghệ.  

  Môi trường tự nhiên. 
 



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

 Môi trường kinh tế 

 - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

 - Yếu tố lạm phát  

 - Tỉ giá hối đoái và lãi suất  

 - Tiền lương và thu nhập  

 
 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

GDP tác động đến nhu cầu của gia đình, doanh nghiệp, nhà nước.  

GDP tác động đến tất cả các mặt hoạt động quản trị như: hoạch định, 

lãnh đạo, tổ chức, kiểm soát và ra quyết định 



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường kinh tế 

 - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

 - Yếu tố lạm phát  

 - Tỉ giá hối đoái và lãi suất  

 - Tiền lương và thu nhập  

 
  Yếu tố lạm phát 

Ảnh hưởng tới tâm lý và tiêu dùng của người dân. 

Việc dự đoán chính xác yếu tố là rất quan trọng trong chiến lược  

sản xuất kinh doanh. 



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường kinh tế 

 - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

 - Yếu tố lạm phát  

 - Tỉ giá hối đóai và lãi suất  

 - Tiền lương và thu nhập  

 
Tỷ giá hối đoái và lãi suất 

Ảnh hưởng tới các hoạt động xuất nhập khẩu. 

Lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và 

việc tiêu dùng của người dân. 



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường kinh tế 

 - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

 - Yếu tố lạm phát  

 - Tỉ giá hối đóai và lãi suất  

 - Tiền lương và thu nhập  

Tiền lương và thu nhập 

Tác động tới giá thành và nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường chính trị - pháp luật 

- Chính phủ:  cơ quan giám sát, duy trì và bảo vệ pháp 

luật, bảo vệ lợi ích quốc gia. Vai trò điều tiết nền kinh tế vĩ 

mô thông qua các chính sách tài chính, tiền tệ, thuế và các 

chương trình chi tiêu.  

- Pháp luật: Đưa ra những quy định cho phép hay ko cho 

phép, hoặc những ràng buộc, đòi hỏi các doanh nghiệp 

phải tuân theo.  



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường chính trị - pháp luật 

Để tận dụng được cơ hội và giảm thiểu những 

nguy cơ, các doanh nghiệp phải nắm bắt được 

các quan điểm, những quy định, những ưu tiên, 

những chương trình chi tiêu của CP. 

Thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí có 

thể thực hiện vận động hành lang khi cần thiết.  



Môi trường văn hóa – xã hội 

 

Dân số  

Lối sống  

Văn hóa  

Gia đình  

Tôn giáo  

Dân số 

    Ảnh hưởng lên nguồn nhân 

lực, ảnh hưởng tới đầu ra của 

doanh nghiệp. Xác định quy 

mô thị trường…. 

MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường văn hóa – xã hội 

 
Dân số  

Lối sống  

Văn hóa  

Gia đình  

Tôn giáo  

Lối sống 

 Chi phối đến việc hình thành 

những nhu cầu về chủng loại 

chất lượng và kiểu dáng hàng 

hóa.  



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường văn hóa – xã hội 

 
Dân số  

Lối sống  

Văn hóa  

Gia đình  

Tôn giáo  

Văn hóa 

 Tác động và chi phối hành vi 

ứng xử của người tiêu dùng và 

người quản trị doanh nghiệp.  



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường văn hóa – xã hội 

 
Dân số  

Lối sống  

Văn hóa  

Gia đình  

Tôn giáo  

Gia đình 

 Ảnh hưởng trực tiếp đến năng 

suất chất lượng, hiệu quả làm 

việc của mọi người.  



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường văn hóa – xã hội 

 
Dân số  

Lối sống  

Văn hóa  

Gia đình  

Tôn giáo  

Tôn giáo 

 Ảnh hưởng tới văn hóa đạo 

đức, tư cách của mọi người, 

trong việc chấp hành và thực 

thi các quyết định. 



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường văn hóa – xã hội 

Sự tác động của các yếu tố văn hóa có tính chất 

lâu dài và tinh tế, khó nhận biết. 

Xác định cách thức mà người ta sống, làm việc, 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. 



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường công nghệ 

Lượng phát minh sáng chế và cải tiến khoa học 

kỹ thuật tăng lên nhanh chóng - Bùng nổ về cuộc 

cách mạng về thông tin và truyền thông. 

Xuất hiện nhiều loại máy móc và nguyên liệu vật 

liệu mới với những tính năng và công dụng hoàn 

toàn chưa từng có trước đây. 



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường công nghệ 
 

Trình độ tự động hóa, vi tính hóa, hóa học hóa và 

sinh học hóa trong tất cả các khâu sản xuất, phân phối 

lưu thông và quản lý ngày càng cao hơn. 

Các phương tiện truyền thông và vận tải ngày càng 

hiện đại và rẻ tiền hơn dẫn tới không gian sản xuất và 

kinh doanh ngày càng rộng lớn hơn.  



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường tự nhiên 

Điều kiện tự nhiên bao gồm vị trí địa lý, khí hậu, cảnh 

quan thiên nhiên, đất đai, sông biển và các nguồn tài 

nguyên. 

Môi trường tư nhiên Việt Nam mang lại nhiều thuận 

lợi cho cho các ngành như khai thác khoáng sản, du 

lịch, vận tải…. 

 



MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

Môi trường tự nhiên 

Thiên nhiên ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống con người, về 

nếp sống sinh hoạt và nhu cầu hàng hóa.  



MÔI TRƯỜNG VI MÔ 

Khách hàng: 

Khách hàng bị thu hút bởi những lợi ích hứa hẹn 

sẽ được hưởng thụ khi mua hàng. 

Khách hàng luôn luôn thay đổi nhu cầu, lòng trung 

thành của khách hàng luôn bị lung lay trước nhiều 

hàng hóa đa dạng. 

Người kinh doanh khó nắm bắt tâm lý và yêu cầu 

của khách hàng. 



MÔI TRƯỜNG VI MÔ 

Đối thủ cạnh tranh 

Là những cá nhân hay tổ chức có khả năng thỏa 

mãn nhu cầu của khách hàng mục tiêu doanh 

nghiệp bằng: 

Cùng loại sản phẩm 

Bằng sản phẩm có khả năng thay thế. 

Ví dụ:  

Sản phẩm cùng loại và thay thế của bếp gas. 

Sản phẩm cùng loại và thay thế của xe Honda. 



MÔI TRƯỜNG VI MÔ 

Đối thủ cạnh tranh 

Đối thủ tiềm ẩn: những tổ chức có ý định và chuẩn 

bị kế hoạch tham gia vào lĩnh vực mà công ty đang 

kinh doanh. 

Đối thủ tiềm ẩn nhiều do môi trường kinh doanh 

ngày nay thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng 

ngành nghề. 



MÔI TRƯỜNG VI MÔ 

Nhà cung cấp 

Những cá nhân hay tổ chức cung ứng các yếu 

tố đầu vào cho doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp thường được chào mời bởi 

nhiều nhà cung cấp một cách tận tình. 

 



Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá bên ngoài -EFE 

 
Laäp moät baûng goàm 10-20 yeáu toá cô hoäi vaø nguy cô. 

Xaùc ñònh heä soá quan troïng cho töøng yeáu toá töø 0 ñeán 1. 

Toång heä soá quan troïng cuûa caùc yeáu toá baèng 1. 

Xaùc ñònh troïng soá cho töøng yeáu toá töø 1 ñeán 4 ( 4 phaûn 

öùng treân trung bình, 3 phaûn öùng trung bình, 2 phaûn öùng 

döôùi trung bình vaø 1 phaûn öùng keùm ). 

Nhaân taàm quan troïng cuûa töøng yeáu toá vôùi troïng soá vaø 

coäng laïi ñeå xaùc ñònh ñieåm ma traän. 

Toång soá ñieåm cuûa ma traän trong khoaûng töø 1 ñeán 4, 

möùc trung bình laø 2,5 ñieåm. 



Ví dụ EFE 

Các yếu tố bên ngoài chủ yếu Tầm quan trọng Trọng số Tính điểm 

Cải cách thuế 
0,1 3 0,3 

Tăng chi phí cho bảo hiểm 
0,09 2 0,18 

Công nghệ thay đổi 
0,04 2 0,08 

Tăng lãi xuất 
0,1 2 0,2 

Sự dịch chuyển dân số từ vùng này sang vùng khác 
0,14 4 0,56 

Thay đổi hành vi , lối sống 
0,09 3 0,27 

Những phụ nữ có việc làm 
0,07 3 0,21 

Khách hàng là nam giới 
      

Nhân khẩu thay đổi trong cơ cấu gia đình 
0,1 4 0,4 

Thị trường ở chu kì suy thoái 
0,12 3 0,36 

Các nhóm dân tộc 
0,15 1 0,15 

Tổng cộng điểm     2,71 



Đánh giá: Tổng số điểm quan trọng của 

công ty là: 2,71 cho thấy các chiến lược 

mà công ty đang triển khai phản ứng với 

các yếu tố bên ngoài chỉ ở mức trung 

bình 

 



Chương 4: Phân tích môi trường bên 

trong 

1. Sản xuất 

2. Tài chính 

3. Nhân sự 

4. Marketing 

5. Nghiên cứu và phát triển 

………….. 



Phương pháp phân tích 

 So saùnh caùc hoaït ñoäng vaø yeáu toá caàn phaân tích cuûa 

doanh nghieäp vôùi : 

 Caùc thôøi kyø tröôùc ñaây cuûa doanh nghieäp. 

 Caùc chæ tieâu keá hoaïch cuûa doanh nghieäp. 

 Möùc trung bình cuûa ngaønh. 

 Caùc ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu. 

 Chuaån möïc, nguyeân taéc vaø cam keát. 



Sản xuất 

 Chi phí mua nguyeân vaät lieäu ? 

 Coù ñuû thaønh phaåm vaø nguyeân lieäu saûn xuaát khoâng 

 Hieäu quaû cuûa chính saùch vaø thuû tuïc quaûn lyù toàn kho ? 

 Söï boá trí caùc phöông tieän saûn xuaát ? 

 Lôïi theá do saûn xuaát vôùi qui moâ lôùn ? 

 Hieäu quaû söû duïng caùc ñôn vò gia coâng ? 



Tài chính 

 Khaû naêng huy ñoäng voán ngaén haïn ? 

 Khaû naêng huy ñoäng voán daøi haïn ? 

 Khaû naêng thanh toaùn ? 

 Quan heä vôùi chuû sôû höõu, nhaø ñaàu tö vaø coå ñoâng ? 

 Quy moâ voán vaø nguoàn voán ? 

 Chi phí söû duïng voán ? 

 Caùc vaán ñeà veà thueá ? 

 …… 



Nhân sự 

 Trình ñoä, kyõ naêng, tinh thaàn laøm vieäc cuûa nhaân vieân? 

 Heä thoáng thuø lao vaø khen thöôûng cuûa doanh nghieäp ? 

 Hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng tuyeån duïng, ñaøo taïo, 

ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc ? 

 Hieäu quaû ñoäng vieân nhaân vieân laøm vieäc ? 

 Döï baùo nhu caàu nhaân löïc vaø khaû naêng caân ñoái nhaân löïc ? 

 Naêng suaát lao ñoäng vaø tyû leä vaéng maët ? 

 Caùc kyõ naêng ñaëc bieät cuûa nhaân söï ? 

 Kinh nghieäm laøm vieäc cuûa nhaân söï ? 



Marketing 
 Hiệu quả phân khúc thị trường ? 

 Định vị sản phẩm so với đối thủ ? 

 Thị phần và tăng trưởng thị phần ? 

 Keânh phaân phoái vaø chi phí phaân phoái ? 

 Nghiên cứu thị trường và thông tin thị trường 

 Cô caáu saûn phaåm vaø khaû naêng môû roäng ? 

 Chu kyø soáng cuûa caùc saûn phaåm chuû yeáu ? 

 Hieäu quaû toå chöùc baùn haøng ? 



Nghiên cứu & phát triển 

 Mức độ đầu tư cho hoạt động R&D 

 Khaû naêng vaø chi phí söû duïng hoaït ñoäng R&D beân ngoaøi. 

 Naêng löïc cuûa nhaân söï phoøng R&D ? 

 Thoâng tin quaûn lyù vaø maùy tính hoã trôï R&D ? 

 Khaû naêng caïnh tranh veà tính naêng cuûa caùc saûn phaåm ? 

 Toác ñoä vaø chi phí phaùt trieån saûn phaåm môùi ? 



Ma trận IFE 

Ma traän IFE toång hôïp nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieåm 

yeáu quan troïng cuûa doanh nghieäp, xaùc ñònh caùc 

naêng löïc coát loõi ñeå phaùt trieån lôïi theá caïnh tranh 

cho doanh nghieäp 



Xaây döïng ma traän caùc yeáu toá noäi boä 

 Choïn töø 10-20 ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu quan troïng. 

 Xaùc ñònh heä soá quan troïng cho töøng yeáu toá töø 0 ñeán 1. 

 Toång heä soá quan troïng cuûa caùc yeáu toá baèng 1. 

 Xaùc ñònh ñieåm soá cho töøng yeáu toá töø 1 ñeán 4 ( 4 ñieåm 

maïnh lôùn, 3 ñieåm maïnh nhoû, 2 ñieåm yeáu nhoû vaø 1 ñieåm yeáu lôùn). 

 Nhaân taàm quan troïng cuûa töøng yeáu toá vôùi ñieåm soá vaø 

coäng laïi ñeå xaùc ñònh ñieåm ma traän. 

 Toång soá ñieåm cuûa ma traän khoaûng töø 1 ñeán 4 ñieåm, 

möùc trung bình 2,5 ñieåm. 



Ví dụ 
Yếu tố chủ yếu Tầm quan 

trọng 
Trọng số Tính điểm 

Điểm hòa vốn giảm từ 2triệu sp xuống 1 triệu sản phẩm 
0,15 3 0,45 

Tuổi thọ sp tăng 10%, và tỷ lệ hàng lỗi giảm xuống 12% 
0,10 3 0,03 

Năng suất tăng từ 2.500 lên 3.000sp/ công nhân/ năm 
0,10 3 0,03 

Tái cấu trúc cơ cấu, giúp đưa ra những quyết định phù hợp 
0,15 3 0,45 

Dịch vụ sau bán hàng tốt hơn đối thủ cạnh tranh trong ngành 
0,10 4 0,4 

Ngân sách đầu tư R& D tăng lên 80ty trong năm giúp cải thiện về hình ảnh, mẫu mã và chất 

lượng ản phẩm 0,15 3 0,45 

Tỷ số Nợ/ VCSH tăng lên đạt 45% 
0,10 1 0,1 

Đưa nhà máy mới xây dựng vào sản xuất giúp giảm 20% chi phí đầu vào 
0,05 3 0,15 

Giảm số lượng nhân viên quản lý và công nhân thừ 3000 xuống còn 2500 
0,05 3 0,15 

Giảm giá thành đơn vị xuống còn 90.000/ sp 
0,05 3 0,15 

Tổng số điểm 
    2,90 



Đánh giá: Tổng số điểm quan trong là 

2,90 lớn hơn 2,5 cho thấy nội bộ của 

doanh nghiệp mạnh các điểm nổi bật 

hơn so với đối thủ trong ngành 



Chương 5: Phân tích và lựa chọn chiến 

lược  

1. Giai đoạn chiến lược 

2. Ma trận SWOT 

3. Ma trận BCG 

4. Ma trận QSPM 



GIAI ĐOẠN CHIẾN LƯỢC  

    Giai đoạn    Phương pháp 

 

 
Phân tích môi trường 

chiến lược 
Ma trận EFE, IEF, SPACE, SWOT 

Phân tích thực trang 

kinh doanh 
Ma trân BCG, GE 

Lựa chọn chiến lược Ma trận QSPM 



Ma traän SWOT 

Lieät keâ caùc cô hoäi (O), nguy cô (T), ñieåm maïnh (S) vaø caùc ñieåm 

yeáu (W) quan troïng vaøo caùc oâ thích hôïp cuûa ma traän SWOT. 

Keát hôïp ñieåm maïnh vôùi cô hoäi ñöa ra caùc phöông aùn chieán 

löôïc(SO), ñieåm yeáu vôùi cô hoäi ñöa ra caùc 

phöông aùn chieán löôïc (WO ), ñieåm maïnh vôùi ñe doïa ñöa ra caùc 

phöông aùn chieán löôïc (SO), ñieåm yeáu vôùi 

ñe doïa ñöa ra caùc phöông aùn chieán löôïc (WT ). 



Thiết lập bảng ma trận SWOT:  

  

MA TRẬN SWOT 

CƠ HỘI  

(Oppoturnities) 

Liệt kê các cơ hội 

NGUY CƠ  

(Threats) 

Liệt kê các mối đe 

dọa 

ĐIỂM MẠNH  

(Strengths) 

Liệt kê điểm 

mạnh 

Chiến lược phối 

hợp SO: 

Sử dụng các điểm 

mạnh để tận dụng cơ 

hội 

Chiến lược phối 

hợp ST:  

Sử dụng điểm mạnh 

để tránh các đe dọa 

ĐIỂM YẾU  

(Weaknesses) 

Liệt kê điểm yếu 

Chiến lược phối 

hợp WO:  

Vượt qua điểm yếu 

bằng cách tận dụng 

cơ hội 

Chiến lược phối 

hợp WT:  

Tối thiểu hóa các 

điểm yếu và tránh 

các mối đe dọa. 



Ma trận bcg 



Ma trận bcg 



Ma trận BCG 

Truïc hoaønh theå hieän thò phaàn töông ñoái cuûa SBU 

( RMS: Relative Market Share). 

Neáu SBU khoâng ñöùng ñaàu ngaønh veà doanh soá 

RMS = Doanh soá cuûa SBU/ doanh soá cuûa ñoái thuû ñöùng 

ñaàu ngaønh. 

Neáu SBU ñöùng ñaàu ngaønh veà doanh soá 

RMS = Doanh soá cuûa SBU/ Doanh soá cuûa ñoái thuû ñöùng 

nhì ngaønh. 



Ma trận bcg 

 Truïc tung theå hieän möùc taêng tröôûng haøng naêm cuûa ngaønh ( MGR : Market 

Growth Rate). 

MGR = (Doanh soá ngaønh naêm sau – Doanh soá ngaønh naêm tröôùc) / Doanh 

soá ngaønh naêm tröôùc. 

 Neáu SBU coù MGR treân 10% ñöôïc xem möùc MGR cao. 

 Bieåu dieãn SBU leân ma traän BCG baèng voøng troøn, taâm cuûa voøng troøn laø 

giao ñieåm giöõa RMS vaø MGR. 

 Ñoä lôùn cuûa voøng troøn theå hieän doanh soá cuûa SBU chieám trong toång doanh 

soá cuûa doanh nghieäp. 



SBU DS bán Số đối thủ DS bán Tăng 
trưởng TT 

cạnh tranh Top 3 MGR 

A 0.5 8 0.7; 0.6; 0.5 15% 

B 1.9 22 1.9; 1.4; 1.0 8% 

C 1.8 14 1.8; 1.2; 1.0 17% 

D 3.2 5 3.2; 1.8; 0.7 4% 

E 0.5 10 2.5; 1.8; 1.7 4% 



1. Ngôi sao. Các SBU thuộc vào ô này làm ra các sản phẩm 
có thị phần và mức tăng trưởng cao. Nó đòi hỏi nhiều tiền 

để duy trì vị thế cạnh tranh trong một thị trường tăng trưởng 

cao. 

2. Bò sữa. Các SBU loại này có thị phần cao nhưng mức 

tăng trưởng thấp, tức là nó hoạt động trong một thị trường 

bão hoà. Khi tốc độ tăng trưởng giảm, thì các ngôi sao 
chuyển thành bò sữa. Các SBU này không đòi hỏi chi phí 

nhiều, nhưng sinh ra nhiều tiền mặt. Công ty cần "vắt sữa" 

các SBU này để hỗ trợ cho các SBU khác. Chiến lược đối với 
các SBU này là bảo vệ thị phần trên cơ sở củng cố lòng 

trung thành của khách hàng. 

 



3. Dấu hỏi. Các SBU thuộc ô này làm ra các sản phẩm có thị 

phần thấp nhưng có mức tăng trưởng cao. Đó có thể là các 
sản phẩm có vị thế thấp trong thị trường. Chiến lược 

Marketing thích hợp cho các SBU này là tạo ra sự lợi thế khác 

biệt mạnh mẽ để thu hút khách hàng nhằm tăng thị phần. 

4. Con chó. Các SBU loại này có thị phần thấp và hoạt động 

trong một thị trường có mức tăng trưởng thấp. Loại này 

không có tương lai để đầu tư nữa. Chiến lược đối với các 
SBU này là giảm chi phí để tối đa lợi nhuận (khai thác nốt). 

 



Ma trận QSPM 

 Duøng ma traän QSPM löïa choïn chieán löôïc : 

 Laáy töø EFE 10 cô hoäi vaø nguy cô quan troïng. 

 Laáy töø IFE 10 ñieåm maïnh vaø ñeåm yeáu quan troïng. 

 Xaùc ñònh troïng soá cho caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø beân trong. 

 Ñöa caùc phöông aùn chieán löôïc vaøo ma traän QSPM. 

 Xác định điểm hấp dẫn của chiến lược đối với mỗi 

yeáu toá (1 khoâng haáp daãn, 2 ít haáp daãn, 3 khaù haáp daãn, 4 haáp daãn). 

 Tính toång ñieåm haáp daãn cho töøng phöông aùn chieán löôïc. 



Ma trận IE (Ma trận các yếu tố bên trong, 

bên ngoài): 

 
Ma trận IE ( Internal – External Matrix) đặt các SBU khác 

nhau của một doanh nghiệp vào 01 bảng có 09 ô. Ma 

trận này được dựa trên 02 khía cạnh chủ yếu : 

 Tổng số điểm quan trọng của ma trận IFE thể hiện trên 

trục X 

 Tổng số điểm quan trọng của ma trận EFE thể hiện trên 

trục Y 

Mỗi SBU phải thiết lập ma trận IFE và EFE trên cơ sở đó 

thiết lập ma trận IE của công ty 

 



 Trục X thể hiện tổng số điểm quan trọng của ma trận IFE 

 Nếu tổng số điểm từ 1.0 – 1.99 là yếu về nội bộNếu tổng số 

điểm từ 2.0 – 2.99 là trung bìnhNếu tổng số điểm từ 3.0 – 4.0 là 

mạnh 

 Trục Y thể hiện tổng số điểm quan trọng của ma trận EFE trong 

đó: 

   

Nếu tổng số điểm từ 1.0 – 1.99 là thấp 

Nếu tổng số điểm từ 2.0 – 2.99 là trung bình 

Nếu tổng số điểm từ 3.0 – 4 là mạnh 

 



Ma trận ge 

Do coâng ty tö vaán Mc. Kinsey xaây döïng, öùng duïng 

thaønh coâng ôû coâng ty General Electric. 

Döïa treân 2 yeáu toá : vò theá caïnh tranh & ñoä haáp daãn cuûa 

thò tröôøng, moãi yeáu toá chia laøm 3 möùc ñoä : cao, trung 

bình, thaáp 

 



MA TRẬN VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC VÀ ĐÁNH 

GIÁ HOẠT ĐỘNG – MA TRẬN SPACE 

Ma trân SPACE cho thấy một doanh 

nghiệp nên lựa chọn chiến lược : Tấn 

công, Thận trọng, Phòng thủ, hay Cạnh 

tranh 



Chương 6: Chiến lược cấp doanh 

nghiệp 

1. Ý nghĩa 

2. Phân loại 



Ý nghĩa 

Chieán löôïc caáp doanh nghiệp giuùp nhaø quaûn trò xaùc ñònh : 

Ngaønh kinh doanh naøo caàn tieáp tuïc. 

Ngaønh kinh doanh naøo caàn loaïi boû. 

Ngaønh kinh doanh naøo neân tham gia 



Phân loại 

Chiến lược cấp doanh nghiệp gồm: 

+ Chiến lược tăng trưởng 

+ Chiến lược suy giảm 



Chiến lược tăng trưởng 

Chiến lược tăng 
trưởng hướng nội 

Chiến lược thâm 
nhập thị trường 

Chiến lược phát 
triển thị trường 

Chiến lược phát 
triển sản phẩm 

Chiến lược đa dạng 
hóa 

Chiến lược tăng 
trưởng hướng ngoại 

Chiến lược hội nhập 
về phía trước 

Chiến lược hội 
nhập về phía sau 

Chiến lược hội 
nhập hàng ngang 



1. Chiến lược tăng trưởng hướng nội 

A. Thâm nhập thị trường 

B. Phát triển thị trường 

C. Phát triển sản phẩm 

D. Đa dạng hóa  

 



Chiến lược thâm nhập thị trường 

Ñaëc ñieåm 

 Taêng thò phaàn cho caùc saûn phaåm hieän coù ôû tröôøng hieän taïi baèng caùc noã löïc 

veà marketing. 

Bieän phaùp 

Mua laïi ñoái thuû caïnh tranh cuøng ngaønh ñeå taêng tröôûng. 

 Taêng soá löôïng nhaân vieân baùn haøng, caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi, quaûng caùo 

vaø quan heä coâng chuùng. 

 Khuyeán khích khaùch haøng söû duïng saûn phaåm nhieàu hôn hay thay theá saûn 

phaåm khi ñeán haïn. 



Chiến lược thâm nhập thị trường 

Aùp duïng khi 

 Thò tröôøng coøn nhieàu tieàm naêng, nhu caàu tieâu thuï lôùn. 

 Coù theå taêng möùc ñoä söû duïng cuûa khaùch haøng hieän taïi. 

 Doanh thu cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu giaûm nhöng doanh thu toaøn ngaønh 

vaãn taêng. 

 Doanh soá tyû leä vôùi chi phí khuyeán maõi vaø quaûng caùo. 

 Hieäu quaû kinh teá theo quy moâ ñem laïi lôïi theá caïnh tranh. 



Chiến lược phát triển thị trường 

Ñaëc ñieåm 

 Ñöa caùc saûn phaåm hieän coù vaøo tieâu thuï ôû caùc khu vöïc ñòa lyù môùi. 

Bieän phaùp 

 Söû duïng nhaø phaân phoái ñaïi dieän ôû khu vöïc môùi. 

 Töï xaây döïng heä thoáng phaân phoái sæ vaø leû ôû khu vöïc môùi. 



Chiến lược phát triển thị trường 

 Caùc keânh phaân phoái môùi nhieàu, tin caäy, chi phí thaáp. 

 Toàn taïi caùc thò tröôøng môùi nhieàu tieàm naêng, chöa ñöôïc khai thaùc. 

 Naêng löïc saûn xuaát cuûa doanh nghieäp dö thöøa. 

 Doanh nghieäp thaønh coâng vaø coù vò theá maïnh ôû thò tröôøng hieän taïi. 

 Doanh nghieäp coù nguoàn löïc taøi chính vaø nhaân löïc ñeå môû roäng hoaït ñoäng. 

  Ngaønh kinh doanh hoäi nhaäp vôùi theá giôùi, môû roäng phaïm vi toaøn caàu 



Chiến lược phát triển sản phẩm 

Ñaëc ñieåm 

 Caûi tieán caùc saûn phaåm hieän coù ñeå baùn ôû thò tröôøng hieän taïi nhaèm taêng 

doanh thu. 

Bieän phaùp 

 Thay ñoåi kieåu daùng, maøu saéc cuûa saûn phaåm. 

 Boå sung tính naêng, coâng duïng cho saûn phaåm 



Chiến lược phát triển sản phẩm 

Aùp duïng khi 

 Hoaït ñoäng R&D cuûa doanh nghieäp maïnh. 

 Doanh nghieäp kinh doanh trong ngaønh coù toác ñoä phaùt trieån coâng ngheä 

nhanh. 

 Caùc saûn phaåm töøng ñöôïc khaùch haøng öa chuoäng ôû giai ñoaïn baõo hoøa. 

 Doanh nghieäp kinh doanh trong ngaønh taêng tröôûng nhanh. 

 Caùc ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu ñöa ra caùc saûn phaåm toát hôn vôùi giaù caïnh 

tranh. 



Chiến lược đa dạng hóa 

Chiến lược  

đa dạng hóa 

Chiến lược 
đa dạng hóa 

đồng tâm 

Chiến lược 
đa dạng hóa 
hàng ngang 

Chiến lược 
đa dạng hóa 

hỗn hợp 



Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm 



Chiến lược đa dạng hóa hàng ngang 



Chiến lược đa dạng hóa hỗn hợp 



2. Chiến lược tăng trưởng hướng ngoại 

A. Chiến lược hội nhập về phía trước 

B. Chiến lược hội nhập về phía sau 

C. Chiến lược hội nhập hàng ngang 



Chiến lược hội nhập về phía trước 

Hoäi nhaäp veà phía tröôùc ( Forward integration) 

Ñaëc ñieåm 

 Tieán tôùi sôû höõu hoaëc taêng cöôøng kieåm soaùt caùc nhaø phaân phoái hoaëc baùn 

leû. 

Bieän phaùp 

 Chuyeån sang töï phaân phoái saûn phaåm, xoùa boû söï leä thuoäc vaøo nhaø phaân 

phoái. 

Mua laïi nhaø phaân phoái cuûa coâng ty. 



Chiến lược hội nhập về phía trước 

Aùp duïng khi 

Nhaø phaân phoái ñoøi hoûi chi phí cao hay naêng löïc cuûa nhaø phaân phoái yeáu. 

Soá löôïng caùc nhaø phaân phoái coù naêng löïc treân thò tröôøng haïn cheá. 

Caùc nhaø phaân phoái hieän taïi ñaït lôïi nhuaän cao. 

Ngaønh ñang taêng tröôûng vaø tieáp tuïc taêng tröôûng. 

Doanh nghieäp coù ñuû nguoàn löïc veà taøi chính vaø nhaân löïc ñeå hoäi nhaäp 



Chiến lược hội nhập về phía sau 

Hoäi nhaäp veà phía sau ( Backward integration) 

Ñaëc ñieåm 

Tieán tôùi sôû höõu hoaëc taêng cöôøng kieåm soaùt caùc nhaø cung caáp cuûa 

doanh nghieäp. 

Bieän phaùp 

Chuyeån sang töï cung caáp vaät tö, xoùa boû söï leä thuoäc vaøo nhaø cung 

caáp. 

Mua laïi nhaø cung caáp cuûa coâng ty. 



Chiến lược hội nhập về phía sau 

Aùp duïng khi 

  Nhaø cung caáp khoâng ñuû naêng löïc hoaëc coù chi phí cung öùng vaät tö 

cao. 

Caùc nhaø cung caáp hieän taïi ñaït lôïi nhuaän cao. 

Doanh nghieäp coù ñuû nguoàn löïc veà taøi chính vaø nhaân löïc ñeå hoäi nhaäp. 

Doanh nghieäp hoaït ñoäng trong ngaønh taêng tröôûng nhanh. 

Soá löôïng caùc nhaø cung caáp treân thò tröôøng ít. 

OÅn ñònh chi phí saûn xuaát ñem laïi lôïi theá cho doanh nghieäp. 



Chiến lược hội nhập hàng ngang 

Hoäi nhaäp theo chieàu ngang (Horizontal integration) 

Ñaëc ñieåm 

 Tìm caùch sôû höõu hoaëc taêng cöôøng kieåm soaùt ñoái thuû caïnh tranh ñeå taêng 

tröôûng. 

Aùp duïng khi 

 Doanh nghieäp coù vò theá caïnh tranh toát. 

 Ngaønh kinh doanh taêng tröôûng nhanh. 

 Doanh nghieäp coù naêng löïc taøi chính vaø nhaân löïc. 

 Lôïi theá theo quy moâ ñem laïi lôïi theá caïnh tranh. 



Chiến lược suy giảm 

Aùp duïng khi 

Caàn saép xeáp laïi coâng ty sau khi taêng tröôûng nhanh. 

Ngaønh khoâng coøn taêng tröôûng daøi haïn vaø coù lôïi nhuaän. 

Coâng ty coù caùc cô hoäi kinh doanh khaùc haáp daãn hôn. 

Neàn kinh teá khoâng oån ñònh. 



Chiến lược cắt giảm chi phí 

Ñaëc ñieåm 

 Giaûm bôùt chi phí vaø taøi saûn ñeå kìm haõm suy giaûm veà doanh thu vaø 

lôïi nhuaän. 

Bieän phaùp 

 Giaûm thueâ möôùn, sa thaûi nhaân vieân. 

 Loaïi boû caùc saûn phaåm vaø maùy moùc khoâng hieäu quaû 



Chiến lược loại bỏ 

Ñaëc ñieåm 

 Baùn moät trong caùc SBU kinh doanh keùm hieäu quaû ñeå 

 taäp trung nguoàn löïc cho caùc SBU khaùc hoaëc ñaàu tö vaøo lónh vöïc môùi 

haáp daãn hôn. 

Bieän phaùp 

 Baùn SBU kinh doanh khoâng hieäu quaû. 

 Baùn SBU trong ngaønh khoâng coù trieån voïng hoaëc 

khoâng döïa treân naêng löïc loõi. 



Chiến lược thu hoạch 

Ñaëc ñieåm 

 Tìm caùch toái ña hoaù löôïng tieàn maët cho coâng ty. 

Bieän phaùp 

 Giaûm bôùt löôïng coâng nhaân vieân. 

 Giaûm chi phí mua nguyeân lieäu. 

 Giaûm giaù baùn 



Chiến lược giải thể 

Ñaëc ñieåm 

 Baùn toaøn boä taøi saûn cuûa coâng ty hoaëc töøng phaàn taøi saûn cuûa 

coâng ty. 

AÙp duïng khi 

 Söû duïng chieán löôïc giaûm chi phí hoaëc thu hoài voán khoâng 

thaønh coâng. 

  Coå ñoâng traùnh ñöôïc toån thaát khi baùn taøi saûn cuûa coâng ty. 

 Chæ coøn phöông aùn duy nhaát laø giaûi theå, baùn taøi saûn ñeå thu 

tieàn. 



Chương 7: Chiến lược cấp đơn vị kinh 

doanh và bộ phận chức năng 

1. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 

2. Chiến lược bộ phận kinh doanh 



Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 

YÙ nghóa cuûa chieán löôïc caáp ñôn vò kinh doanh 

Chieán löôïc caáp ñôn vò kinh doanh xaùc ñònh : 

Lôïi theá caïnh tranh cho caùc SBU cuûa coâng ty. 

Chieán löôïc caïnh tranh cho caùc SBU cuûa coâng ty. 



Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 

Chieán löôïc caïnh tranh caáp SBU (Michael Porter) 

Chieán löôïc ñaïi döông xanh (W. Chan Kim, Renee 

Mauborgne ) 

Chieán löôïc caáp SBU döïa vaøo thò phaàn 

 

 



Chiến lược bộ phận kinh doanh 

Chiến lược Marketing 

Chiến lược sản xuất 

Chiến lược tài chính 

Chiến lược nguồn nhân lực 

Chiến lược R&D 



Chieán löôïc Marketing 

 

Döïa vaøo chieán löôïc caïnh tranh caáp SBU ñeå xaùc ñònh 

caùc thaønh phaàn sau ñaây : 

 Ñònh vò saûn phaåm. 

  Saûn phaåm. 

 Giaù caû. 

  Phaân phoái. 

  Khuyeán maõi. 

  Quaûng caùo. 



Chieán löôïc saûn xuaát 

 
Döïa vaøo chieán löôïc caïnh tranh caáp SBU ñeå xaùc ñònh 

caùc thaønh phaàn sau ñaây : 

 Quy moâ saûn xuaát. 

  Chuûng loaïi saûn phaåm. 

  Thieát keá saûn xuaát. 

  Daây chuyeàn coâng ngheä. 

  Tay ngheà nhaân coâng. 

  Caùc coâng ñoaïn öu tieân ñaàu tö. 



Chieán löôïc taøi chính 

 

Döïa vaøo chieán löôïc caïnh tranh caáp SBU ñeå xaùc ñònh caùc 

thaønh phaàn sau ñaây : 

 Nguoàn voán huy ñoäng. 

 Quy moâ voán. 

 Kieåm soaùt giaù thaønh. 

 Phaân boå voán ñaàu tö. 

  Möùc lôøi treân saûn phaåm. 



Chieán löôïc R&D 

 

Döïa vaøo chieán löôïc caïnh tranh caáp SBU ñeå xaùc ñònh 

caùc thaønh phaàn sau ñaây : 

 Ngaân saùch cho R&D. 

 Nguoàn löïc ñaàu tö cho R&D. 

  Caùc hoaït ñoäng R&D troïng taâm. 

  Daãn ñaàu hay theo sau thò tröôøng veà R&D. 



Chieán löôïc nguoàn nhaân löïc 

 

Döïa vaøo chieán löôïc caïnh tranh cuûa SBU ñeå xaùc ñònh : 

 Tuyeån duïng vaø boá trí nhaân söï. 

  Phaùt trieån ngheà nghieäp vaø huaán luyeän. 

 Heä thoáng kieåm tra ñaùnh giaù nhaân löïc. 

  Heä thoáng caùc chính saùch ñoäng vieân. 



Chương 8: Thực hiện chiến lược 

1. Khái niệm 

2. Yêu cầu 

3. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến thực hiện 

chiến lược 

4. Quy trình thực hiện 



Khái niệm 

Trieån khai chieán löôïc laø quaù trình giao nhieäm 

vuï, xaây döïng caùc keá hoïach haønh ñoäng, phaân 

coâng coâng taùc, phoái hôïp hoïat ñoäng nhaèm thöïc 

hieän chính xaùc vaø coù hieäu quaû nhöõng muïc tieâu 

chieán löôïc ñaõ ban haønh. 

Trieån khai chieán löôïc giöõ vò trí quan  troïng vì 

noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï thaønh coâng cuûa 

chieán löôïc. 



Yêu cầu 

Trieån khai chieán löôïc ñoøi hoûi phaûi 

 Huy ñoäng moïi nguoàn löïc cuûa coâng ty 

 Höôùng tôùi muïc tieâu chieán löôïc 

 Linh hoaït vaø thích nghi vôùi moâi tröôøng 

 Luoân coù heä thoáng chính saùch phuø hôïp 

 Saün saøng chaáp nhaän thay ñoåi 



Nhöõng nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán thöïc thi chieán 

löôïc 

 Heä thoáng trì treä 

 Laõnh ñaïo chæ huy keùm 

 Nhaân söï khoâng chuaån bò toát 

 Taùi cô caáu toå chöùc keùm 

 Nguoàn löïc khoâng ñaày ñuû 

 Heä thoáng thoâng tin keùm 



Caùc nguyeân taéc trieån khai Chieán löôïc 

 Ñònh höôùng muïc tieâu roõ raøng 

 Keá hoaïch trieån khai thoáng nhaát 

 Taïo söï cam keát thöïc hieän 

 Baûo ñaûm nguoàn taøi nguyeân chieán löôïc 

 Chæ huy quyeát ñoaùn 

 Luoân coù söï kieåm tra vaø ñieàu chænh 



Thực thi chiến lược 

ÑIEÀU CHÆNH & 

CAÁP PHAÙT 

NGUOÀN TAØI 

NGUYEÂN 

XEM XEÙT LAÏI 

MUÏC TIEÂU 

NHIEÄM VUÏ 

CHOÏN LÖÏA & 

PHAÙT TRIEÅN 

CÔ CAÁU 

NHAÄN DIEÄN & 

GIAÛI QUYEÁT 

MAÂU THUAÃN 

XAÂY DÖÏNG & 

THÖÏC HIEÄN 

CAÙC KEÁ 

HOÏACH  

ÑAÙNH GIAÙ KEÁ 

HOAÏCH THÖÏC 

THI 



Thực thi chiến lược 

Böôùc 1 : Xem xeùt laïi muïc tieâu & nhieäm vuï 

 Lyù do   

Coù söï cheânh leäch giöõa muïc tieâu & thöïc teá 

Khai thaùc nhöõng cô hoäi môùi 

 Coâng vieäc 

Phaùt hieän vaø khai thaùc nhöõng cô hoäi môùi 

Ñaùnh giaù laïi tính khaû thi & möùc öu tieân cuûa muïc tieâu 

 Caáp naøo ñieàu chænh muïc tieâu ? 



Thực thi chiến lược 

Böôùc 2 : Ñieàu chænh & caáp phaùt nguoàn taøi nguyeân 

 Nguyeân taéc 

Caáp phaùt döïa theo thöù töï öu tieân cuûa muïc tieâu 

Caáp phaùt ñuùng, ñuû vaø ñoàng boä 

 Phöông phaùp 

Ñaùnh giaù 

Ñieàu chænh 

Caáp phaùt  

 Nguyeân taéc “Cöûa soå chieán löôïc” 



Thực thi chiến lược 

Böôùc 3 : Choïn löïa vaø phaùt trieån cô caáu toå chöùc 

 Thöïc hieän chieán löôïc luoân gaén lieàn vôùi quaù trình taùi caáu truùc hoïat ñoäng cuûa 

doanh nghieäp. 

 Yeáu toá cô baûn cuûa taùi caáu truùc laø taùi caáu truùc cô caáu toå chöùc. 

 Moãi chieán löôïc ñeàu ñoøi hoûi coù nhöõng cô caáu phuø hôïp nhaèm thöïc hieän ñöôïc 

nhöõng muïc tieâu vaø caùc giaûi phaùp chieán löôïc ñaõ ñeà ra. 



Thực thi chiến lược 

Böôùc 4 : Nhaän dieän vaø giaûi quyeát nhöõng maâu thuaãn 

 Maâu thuaãn lôïi ích 

 Maâu thuaãn quyeàn lôïi 

 Maâu thuaãn do thoùi quen 

Phöông höôùng giaûi quyeát 

 Höôùng tôùi muïc tieâu chieán löôïc 

 Toân troïng lôïi ích cuûa caùc nhoùm quyeàn lôïi 

 Caùc giaûi phaùp phaûi thoáng nhaát 



Thực thi chiến lược 

Böôùc 5 : Xaây döïng & thöïc hieän caùc keá hoïach  

 Keá hoïach marketing 

 Keá hoaïch taøi chính 

 Keá hoaïch nhaân söï 

 Keá hoaïch saûn xuaát 

 Keá hoaïch cung öùng 

 Keá hoaïch tieâu thuï  

 … 



Thực thi chiến lược 

Böôùc 6 : Ñaùnh giaù keá hoaïch thöïc thi 

 Keát quaû thöïc hieän 

 Nhöõng vaán ñeà toàn taïi 

 Nhöõng nguyeân nhaân  

 … 



Chương 9: Kiểm tra, đánh giá và điều 

chỉnh chiến lược 

 Kieåm tra chieán löôïc lieân quan ñeán nhöõng coâng vieäc 

sau : 

 Kieåm tra caùc ñieàu kieän cô sôû cuûa chieán löôïc. 

 Ño löôøng keát quaû thöïc hieän vôùi tieâu chuaån. 

 Ñöa ra caùc ñieàu chænh ñeå ñaûm baûo keát quaû thöïc hieän 

phuø hôïp vôùi chieán löôïc. 



Quy trình thực hiện việc kiểm tra 

 XÁC ĐỊNH 

NỘI DUNG 

KiỂM TRA 

ĐỀ RA 

TIÊU CHUẨN 

KiỂM TRA 

ĐO LƯỜNG 

KẾT QuẢ 

ĐẠT ĐƯỢC 

SO SÁNH 
KẾT QuẢ 

VỚI TIÊU 

CHUẨN 

XÁC ĐỊNH 

NGUYÊN 

NHÂN 
SAI LỆCH 

ĐƯA RA 

BiỆN PHÁP 

ĐiỀU CHỈNH 



1. Xaùc ñònh noäi dung kieåm tra 

 

Xem xeùt laïi caùc ñieàu kieän cô sôû cuûa chieán löôïc 

 Xem xeùt laïi nhöõng thay ñoåi veà kinh teá, chính phuû, 

nhu caàu, xaõ hoäi vaø coâng ngheä ñeå ñieàu chænh laïi ma traän EFE. 

 Xem xeùt laïi nhöõng thay ñoåi veà hoaït ñoäng quaûn lyù, 

saûn xuaát, marketing, R&D, thu mua ñeå ñieàu chænh laïi 

ma traän IFE. 



2. Ñeà ra tieâu chuaån kieåm tra 

 Tieâu chuaån kieåm tra thöôøng laø caùc muïc tieâu. 

 Khi ñeà ra tieâu chuaån phaûi chuù yù caùc yeâu caàu : 

 Tieâu chuaån phaûi cuï theå. 

 Tieâu chuaån ño löôøng ñöôïc. 

 Tieâu chuaån phaûi khaû thi. 

 Tieâu chuaån coù giôùi haïn sai leäch cho pheùp 



3. Đo lường kết quả 

Ño löôøng keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp 

 Thò phaàn. 

 Taêng tröôûng doanh thu. 

 Taêng tröôûng taøi saûn. 

 …… 



3. Đo lường kết quả 

Ño löôøng keát quaû hoaït ñoäng cuûa boä phaän 

 Kieåm tra keát quaû : Ño löôøng keát quaû ñaït ñöôïc cuûa boä phaän. 

 Kieåm tra caùch thöïc hieän : phöông phaùp thöïc hieän so vôùi chính saùch, quy ñònh, thuû tuïc vaø 

caùc yeâu caàu quaûn lyù 

 Kieåm tra ñaàu vaøo : ño löôøng vieäc söû duïng caùc nguoàn löïc nhö con ngöôøi, vaät lieäu, maùy 

moùc. 



4. So saùnh keát quaû thöïc hieän vôùi tieâu chuaån 

 

 Xaùc ñònh sai leäch giöõa keát quaû thöïc hieän vaø tieâu 

chuaån 

 Neáu sai leäch naèm trong giôùi haïn thì chaáp nhaän keát 

quaû. 

 Neáu sai leäch vöôït giôùi haïn phaûi tìm nguyeân nhaân 

daãn ñeán sai leäch. 



5. Xaùc ñònh nguyeân nhaân 

 

Caùc nguyeân nhaân coù theå daãn ñeán sai leäch giöõa keát 

quaû vaø tieâu chuaån goàm : 

 Phaân tích vaø döï baùo moâi tröôøng khoâng chính xaùc. 

 Tieâu chuaån vaø muïc tieâu chöa phuø hôïp. 

 Toå chöùc khoâng hoã trôï cho thöïc hieän chieán löôïc. 

  Thieáu huït caùc nguoàn löïc caàn thieát. 

 Caùc hoaït ñoäng thöïc hieän chöa hieäu quaû. 



6. Ñöa ra bieän phaùp ñieàu chænh 

 

 Tuøy theo nguyeân nhaân tieán haønh ñöa ra hoaït ñoäng ñieàu chænh. 

 Ñieàu chænh phaûi ñaûm baûo ñöa ra haønh ñoäng khaéc phuïc vaø haønh ñoäng phoøng ngöøa trong 

thôøi gian tôùi. 


