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3.3. CÁC CÔNG TÁC HỖ TRỢ ĐỂ THỰC THI CHI ẾN LƯỢC 
 3.3.1. Công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu 
 Quá trình nghiên cứu thị trường phải giải quyết các vấn ñề sau: 
 - Xác ñịnh nước nào là thị trường có triển vọng nhất cho việc xuất 
khẩu hàng của ta hoặc họ ñáp ứng việc nhập khẩu với ñiều kiện thuận lợi, 
khả năng mua bán là bao nhiêu.  
- Xác ñịnh mức cạnh tranh  trên thị trường hiện tại và tương lai, ñặc ñiểm 
mạnh yếu của ñối thủ cạnh tranh  
- Áp dụng những phương thức mua bán cho phù hợp sản phẩm của chúng 
ta muốn thâm nhập thị trường ñó cần ñạt yêu cầu về chất lượng 
(ISO.9000; HACCP), số lượng, bao bì ñóng gói...  
- Thu thập thông tin chính xác, ñầy ñủ kịp thời về tình hình thị trường. 
Để ñẩy mạnh hoạt ñộng xuất khẩu Công ty cần có sự quan tâm ñầu tư 
ñúng ñắn cho công tác này bằng các biện pháp cụ thể sau: 
  - Thành lập riêng một phòng ban chuyên nghiên cứu thị trường, còn 
gọi là phòng Marketing. 
  - Đầu tư thoả ñáng cho công tác nghiên cứu thị trường bằng cách 
hàng năm Công ty trích một phần lợi nhuận ñể ñầu tư cho hoạt ñộng này.  
 3.3.2. Công tác nghiên cứu mặt hàng xuất khẩu. 
 Khi nghiên cứu sản phẩm dành cho xuất khẩu, công ty phải tập trung 
phân tích các nội dung sau: 
 - Vị trị hiện tại sản phẩm trên thị trường 
 - Đặc ñiểm khác biệt của sản phẩm so với sản phẩm của ñối thủ cạnh 
tranh. 
 - Khả năng thích ứng trong xuất khẩu 
 3.3.3. Công tác lựa chọn thương nhân giao dịch. 
 Khi lựa chọn các ñối tác (nhà nhập khẩu, nhà bán buôn) công ty cố 
gắng tìm ra: 
 - Loại hàng hóa nào họ ñang bán 
 - Họ ñang bán hàng cho tổ chức thương mại nào chính trên thế giới 
 - Khu vực nào ở ñất nước họ là nơi họ bán hàng tốt nhất. 
 Nơi lý tưởng nhất ñể tìm các ñối tác tiềm năng chính là hội chợ 
thương mại như: http:// www. Usaita.com hoặc http:// usvtv.Org/.  
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chủ ñộng ñược nguyên liệu, thiết kế, thương hiệu sản phẩm, khả năng 
tham gia khâu phân phối tăng lên nên có thể kiểm soát trở lại khâu sản 
xuất. Có như vậy thì chiến lược xuất khẩu trực tiếp của trong ty trong dài 
hạn mới có khả năng thực thi.  
    Bên cạnh ñó, công ty cần phải xây dựng ñược một ñội ngũ quản 
lý chuyên nghiệp, vững về nghiệp vụ xuất khẩu và quan tâm tới xúc tiến 
thương mại, tiếp cận cộng nghệ thông tin trong giao dịch, ký kết.... với 
ñối tác, ñể công ty hạn chế rủi ro khi làm ăn với nước ngoài…. 
     * Ưu ñiểm của xuất khẩu trực tiếp: 
    - Do trực tiếp tham gia kinh doanh quốc tế nên công ty có thể 
tích lũy ñược kinh,  nghiệm 
    - Công ty có thể trực tiếp gặp gỡ khách hàng, trực tiếp tìm hiểu 
tình hình, ñộng thái thị trường và căn cứ vào ñó ñể cung cấp sản phẩm 
phù hợp. 
    - Độc lập hoàn thành nghiệp vụ xuất khẩu, do ñó nắm ñược 
quyền kinh doanh ñối ngoại. 
    * Nhược ñiểm của xuất khẩu gián tiếp: 
    - Do phải ñộc lập hoàn thành nghiệp vụ xuất khẩu nên chi phí 
lớn hơn. 
    - Doanh nghiệp phải có những cán bộ thông thạo ngoại ngữ, 
nghiệp vụ ngoại thương, pháp luật quốc tế. 
  3.2.2. Lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu cho công ty. 
  Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu luận văn ñề xuất các phương án 
chiến lược và mỗi phương án ñều có những ưu nhược ñiểm của nó.  
  Dựa vào việc phân tích, ñánh giá các tác ñộng của môi trường kinh 
doanh, nội lực hiện tại của công ty. Tác giả luận văn nhận thấy rằng 
trước mắt là tập trung nỗ lực thực hiện các hợp ñồng gia công xuất khẩu 
ñã ký kết ñến hết năm 2010. Trong những năm tiếp theo tập thể lãnh ñạo 
công ty quyết tâm ưu tiên ký kết hợp ñồng xuất khẩu theo phương thức 
F.O.B và tiến ñến tăng cường thêm các chức năng mới trong chuỗi giá trị 
như tham gia vào khâu thiết khế và marketing nhằm chuẩn bị cho chiến 
lược xuất khẩu gián tiếp sản phẩm của mình vào thị trường Mỹ. 
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    - Đào tạo cán bộ phòng kinh doanh xuất nhập khẩu và phòng kỹ 
thuật chất lượng may nắm vững quy trình xuất - nhập khẩu, tuân thủ 
nghiêm ngặt ñạo luật về cải tiến an toàn sản phẩm tiêu dùng và có kinh 
nghiệm làm chứng từ cũng như soạn thảo các loại văn bản, hợp ñồng 
giao dịch; hiểu biết về hàng hóa và thị trường Mỹ…  
    * Ưu ñiểm của xuất khẩu gián tiếp: 
    - Công ty có thể sử dụng tổ chức bán hàng, kinh nghiệm bán 
hàng của công ty ngoại thương ñể nhanh chóng tiêu thụ hàng hóa ra nước 
ngoài. 
    - Công ty không phải lo chi phí giao dịch với nước ngoài, 
không chịu rủi ro khi giá ngoại tệ biến ñộng… 
    - Công ty không phải lo tổ chức bộ máy xuất khẩu, cán bộ xuất 
khẩu, các loại giấy tờ thủ tục có liên quan… 
    * Nhược ñiểm của xuất khẩu gián tiếp: 
    - Công ty không nắm ñược tình hình giao dịch với thị trường 
nước ngoài, không tích lũy ñược kinh nghiệm xuất khẩu. 
    - Công ty không tạo ñược uy tín của mình ở nước ngoài ñể từ 
ñó mà phát triển thị trường…. 
   (c). Chiến lược xuất khẩu trực tiếp (thực hiện phương án 1) 
   Để chuẩn bị cho chiến lược xuất khẩu trực tiếp hàng hóa của mình 
ra thị trường nước ngoài, công ty cần phải phân tích chuỗi hàng hóa của 
công ty mình. Chuỗi hàng hóa này ñược sản xuất theo mô hình tam giác, 
gồm ba bên chủ chốt ở ba ñỉnh là nhà phân phối - công ty tìm nguồn 
hàng - nhà sản xuất. Trong quá trình này, công ty có thể mở rộng hoạt 
ñộng của mình dọc theo chuỗi hàng hóa và thực hiện theo sản xuất theo 
mẫu mã của mình. Khi ñó, công ty có thể tự thiết kế quần áo thời trang 
với thương hiệu của riêng mình hoặc dưới thương hiệu của nhà phân phối 
chính. Ngoài ra, ñể giảm sự lệ thuộc vào vào các nhà phân phối lớn trên 
thế giới công ty cần phải nỗ lực di chuyển mở rộng cả hai cạnh của tam 
giác, ñặc biệt là chuỗi may mặc sẽ ñột phá vào khẩu thiết kế và thương 
hiệu. 
   Công ty cần phải ñầu tư mở rộng phát triển phần nguồn của 
chuỗi sản phẩm (sản xuất nguyên phụ liệu ngành dệt may). Khi ñó, nhờ 
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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài 

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty ñã từng bước ñi lên bằng 
chính nội lực của mình và trở thành một doanh nghiệp sở hữu nhà nước 
với quy mô lớn hàng ñầu công nghiệp thành phố Đà Nẵng.  

Nhờ có máy móc, thiết bị hiện ñại với công nghệ tiên tiến và ñội ngũ 
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm, 
Công ty ñã không ngừng vươn lên dệt may ñược ngày càng nhiều chủng 
loại sản phẩm chất lượng cao, kiểu dáng ñẹp ñáp ứng ñược nhu cầu thị 
hiếu ngày càng cao của khách hàng. Trong ñó, nổi bật ñáng kể nhất là 
các loại khăn bông, khăn tắm, áo choàng với các kiểu trang trí Dobby, 
Jacquard, in hoa và thêu với nhiều hoa văn, màu sắc ñẹp, hài hoà; các 
loại quần âu, quần áo thể thao và nhiều loại sản phẩm may mặc khác với 
công nghệ cao one-wash, bio-wash, ball-wash, stone-wash... Các loại sản 
phẩm này của Công ty hiện ñang ñược nhiều người tiêu dùng ở Mỹ, Nhật 
Bản và các nước thuộc EU ưa chuộng, tiêu thụ với số lượng ñáng kể, 
chiếm gần 100% tổng số sản phẩm xuất xưởng. Riêng thị trường Mỹ 
ñang chiếm hơn 70% tổng số sản phẩm xuất khẩu của Công ty. 
Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới và khu vực ñang diễn biến nhanh 
chóng, phức tạp về mọi mặt, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập phát triển 
ngày càng mạnh, chính vì vậy sự cạnh tranh trên thị trường trong và 
ngoài nước sẽ ngày càng quyết liệt, tình hình giá các nguyên liệu cơ bản 
tiếp tục tăng cao, ñột biến khó dự ñoán. Đây ñang là những thách thức 
lớn ñặt ra cho công ty.  
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả quyết ñịnh chọn ñề tài “CHI ẾN 
LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 
SANG THỊ TRƯỜNG MỸ GIAI ĐOẠN 2010 – 2015” làm ñề tài 
nghiên cứu của mình. 
2. Mục ñích nghiên cứu  
 - Tổng hợp những lý luận liên quan về chiến lược xuất khẩu 
 - Đánh giá thực trạng về chiến lược xuất khẩu tại công ty trong những 
năm qua. Đưa ra những ñề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược xuất khẩu 
của công ty. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 3.1. Đối tượng nghiên cứu 
 Nghiên cứu tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và công tác xây 
dựng chiến lược xuất khẩu sang thị trường Mỹ của công ty cổ phần dệt 
may 29/3 trong thời gian qua. 
 3.2. Phạm vi nghiên cứu  
 - Luận văn giới hạn nghiên cứu xây dựng chiến lược xuất khẩu của 
công ty cổ phần dệt may 29/3 sang thị trường Mỹ giai ñoạn 2010 – 2015. 
 - Số liệu thu thập và phân tích ñến hết ngày 31/12/2009 
4. Phương pháp nghiên cứu 
 - Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: 
Phương pháp duy vật biện chứng; phương pháp duy vật lịch sử; phương 
pháp phân tích tổng hợp;thống kê số liệu; phương pháp chuyên gia;… 
5. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung 
chính của luận văn gồm có 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược xuất khẩu 
Chương 2: Tình hình hoạt ñộng kinh doanh và thực trạng xây dựng 
chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may 29/3. 
Chương 3: Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần Dệt May 
29/3 sang thị trường Mỹ ñến năm 2015  

6. Những ñóng góp của ñề tài 
 - Tổng hợp những lý luận liên quan về chiến lược.  
 - Đề tài này hy vọng giúp công ty cổ phần Dệt May 29 -3 những 
chiến lược xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong thời gian tới. Dựa trên 
thực trang tình hình xuất khẩu của công ty thì thị trường Mỹ là thị 
trường chủ lực chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của công ty. Vì 
vậy nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường này có ý nghĩa hết sức 
quan trong ñối với công ty. 
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   (a). Chiến lược gia công xuất khẩu 
   Trước mắt công ty tiếp tục thực hiện gia công xuất khẩu theo 
phương thức C.M.P (phương án 4) và tiến ñến xuất khẩu theo phương 
F.O.B (phương án 3). 
   Để chuẩn bị cho chiến lược xuất khẩu theo phương thức F.O.B. 
công ty cần khắc phục những ñiểm yếu sau: 
   - Đầu tư mở rộng phát triển phần nguồn của chuỗi sản phẩm 
(sản xuất nguyên phụ liệu ngành dệt may) hoặc ký kết, thiết lập mối 
quan hệ tốt với nhà nhập khẩu nguyên phụ liệu ñể có ñược nguồn 
nguyên liệu ổn ñịnh. 
   - Tập trung ñầu tư mạnh mẽ cho công tác thiết kế mẫu, có 
chính sách thu hút nhà thiết kế mẫu vào làm việc với những ñiều kiện 
ưu ñãi. 
   - Đầu tư thoả ñáng cho công tác nghiên cứu thị trường nhằm 
tìm kiếm thêm ñối tác nhập khẩu, tránh trình trạng như hiện nay công ty 
phụ thuộc vào tập ñoàn bán lẻ  Paceman khi xuất khẩu vào thị trường 
Mỹ…. 
   * Ưu ñiểm của gia công xuất khẩu: Công ty giải quyết ñược 
công ăn việc làm, tranh thủ thu hút công nghệ mới, nâng cao tay nghề 
cho người lao ñộng, tăng thu ngoại tệ… 
    * Nhược ñiểm của gia công xuất khẩu: Công ty phải ñầu tư 
thiết bị phù hợp với chủng loại sản phẩm của người ñặt hàng, ñội ngũ 
công nhân phải có tay nghề cao, phải chấp nhận một phí gia công rẻ… 
   (b). Chiến lược xuất khẩu gián tiếp (thực hiện phương án 2) 
    Để chuẩn bị cho việc thực hiện chiến lược xuất khẩu gián tiếp 
ñạt ñược hiệu quả công ty cần khắc phục những ñiểm yếu sau:  
    - Xây dựng hình ảnh công ty, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu 
hàng hóa với người tiêu dùng trong nước và trên thế giới nhằm tìm kiếm 
thêm ñối tác. 
    - Củng cố và duy trì thị phần hiện có ở các bang Dallas, 
Haslet, Buena Park, Washington, New York… thông qua các nhà 
nhập khẩu Mỹ. 



 20 

khẩu là công ty mẹ, công ty thành viên với nhà cung cấp nguyên phụ 
liệu. Đây chính là một bất lợi ñối với công ty trong giai ñoạn hiện nay. 
  3.2.1.2. Hình thành các phương án chiến lược dựa trên phân 
tích ma trận S.W.O.T 
  Qua phân tích môi trường kinh doanh ở chương 2, tác giả rút ra 
ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội, ñe dọa (SWOT) của công ty. Việc phân 
tích dựa trên lập luận cho rằng các nỗ lực chiến lược phải hướng ñến 
việc tạo ra sự phù hợp tốt nhất giữa các khả năng nguồn lực của công ty 
và tình thế bên ngoài. Tuy vậy, vấn ñề có tầm quan trọng thiết yếu 
chính là làm cách nào ñể công ty có thể tạo dựng lợi thế cạnh tranh và 
duy trì nó một cách bền vững. 
   (a). Xác ñịnh các cơ hội và ñe dọa 
   (b). Xác ñịnh các ñiểm mạnh và ñiểm yếu 
   (c). Xây dựng các chiến lược kết hợp 

              Bên ngoài 
Bên trong 

Cơ hội (O) 
O1, O2, O3, O4, O5 

Đe doạ (T) 
T1,T2,T3,T4,T5 

 
Điểm mạnh (S) 

S1,S2,S3,S4,S5,S6 

Các chiến lược SO:  
Phương án 1: 
S1,S3,S4,S5,S6 + 
O1,O2): Thực hiện 
chiến lược xuất khẩu 
trực tiếp 

Các chiến lược ST 
Phương án 2: 
S1,S2,S3,S4,S5 + 
T1,T2,T3,T4:  Thực hiện 
chiến lược xuất khẩu gián 
tiếp 

 
Điểm yếu (W) 
W1,W2,W3, 
W4,W5,W6. 

 

Các chiến lược WO 
Phương án 3: 
W1,W2,W4,W6 + 
O1,O2,O5: Thực hiện 
chiến lược xuất khẩu 
theo phương thức 
F.O.B. 

Các chiến lược WT 
Phương án 4:  
W1,W3,W4,W5 + 
T2,T4,T5: Thực hiện chiến 
lược gia công xuất khẩu 
theo phương thức C.M.P 

  3.3.1.3. Hình thành các phương án chiến lược. 
  Do nguồn tài nguyên có hạn ñồng thời cũng ñể ñạt ñược hiệu quả 
cao nhất với phí tổn thấp nhất, công ty phải lựa chọn một trong các 
chiến lược ñể theo ñạt ñược mục tiêu ñã ñề ra.  
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU 

1.1. VAI TRÒ CỦA X.K TRONG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế. 
 1.1.1. Khái niệm xuất khẩu 
 Xuất khẩu là hoạt ñộng trao ñổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia 
với phần còn lại của thế giới dưới hình thức mua bán thông qua quan hệ 
thị trường nhằm mục ñích khai thác lợi thế của quốc gia trong phân công 
lao ñộng quốc tế. 
 1.1.2. Vai trò của hoạt ñộng kinh doanh xuất khẩu 
 1.1.2.1. Đối với nền kinh tế thế giới 
 Khai thác ñược lợi thế, giảm bớt bất lợi, tạo ra sự cân bằng trong quá 
trình sản xuất và tiêu dùng, các quốc gia phát triển phải tiến hành trao ñổi 
với nhau, mua những sản phẩm mà mình sản xuất khó khăn, bán những 
sản phẩm mà việc sản xuất nó là có lợi thế.  
 Thông qua hoạt ñộng xuất khẩu tạo ñiều kiện phát triển kinh tế nội ñịa. 
  1.1.2.2. Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia. 
  Xuất khẩu ñem lại nguồn thu cho quốc gia và cho doanh nghiệp.  
  Xuất khẩu còn tác ñộng làm chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và 
phát triển sản xuất.   
Xuất khẩu tạo ra khả năng thị trường tiêu thụ cũng như cung cấp ñầu vào 
cho sản xuất nhằm khai thác tối ña năng lực sản xuất trong nước phục vụ 
nhu cầu của thị trường. 
Xuất khẩu làm tăng dự trữ ngoại tệ.  
Xuất khẩu góp phần giải quyết công ăn, việc làm.  
Xuất khẩu là cơ sở mở rộng và thúc ñẩy các quan hệ kinh tế ñối ngoại  
của ñất nước.  
  1.1.2.3.  Đối với doanh nghiệp 
  Tăng doanh số bán hàng, ña dạng hoá thị trường ñầu ra, thu ñược 
các kinh nghiệm quốc tế. 
1.2. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH XU ẤT KHẨU 
 1.2.1. Khái niệm và ñặc ñiểm của chiến lược kinh doanh xuất khẩu 
Chiến lược kinh doanh xuất khẩu là một chương trình hành ñộng tổng 
quát của doanh nghiệp, nhằm mở rộng hoạt ñộng kinh doanh của doanh 
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nghiệp ra thị trường nước ngoài thông qua các hoạt ñộng mua bán quốc 
tế về hàng và dịch vụ ñể ñạt ñược các mục tiêu về thị trường, tăng kim 
ngạch trong tương lai của doanh nghiệp. 
 1.2.2. Nội dung của chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu 
  - Xác ñịnh các mục tiêu then chốt về xuất khẩu 
  - Xây dựng các phương án huy ñộng nguồn lực thực hiện mục tiêu 
  - Xây dựng hệ thống các giải pháp và giải pháp thực hiện 
 1.2.3. Phân loại chiến lược xuất khẩu 
   1.2.3.1. Xuất khẩu trực tiếp 
Xuất khẩu trực tiếp là hoạt ñộng bán hàng trực tiếp của một công ty cho 
các khách hàng của mình ở thị trường nước ngoài. Để thâm nhập thị 
trường quốc tế qua xuất khẩu trực tiếp, các công ty thường sử dụng hai 
hình thức chủ yếu sau: Đại diện bán hàng, ñại lý phân phối. 
  1.2.3.2. Xuất khẩu gián tiếp 
  Xuất khẩu gián tiếp là hình thức bán hàng hóa và dịch vụ của công 
ty ra nước ngoài thông qua trung gian (thông qua người thứ 3) 
  Các trung gian mua bán chủ yếu trong kinh doanh xuất khẩu là: 
Đại lý, Công ty quản lý xuất khẩu, Công ty kinh doanh xuất khẩu, Đại lý 
vận tải 
   1.2.3.3. Gia công xuất khẩu  
   Nhà sản xuất có thể nhận hợp ñồng gia công xuất khẩu thông qua 
hai cách sau: 
   - Người thuê gia công cung cấp nguyên vật liệu và chỉ trả tiền gia 
công. 
   - Người gia công mua tự mua nguyên vật liệu và sẽ bán cho người 
thuê gia công theo giá bao gồm cả nguyên vật liệu và tiền công. 
   Hình thức xuất khẩu này chủ yếu ñược áp dụng trong các ngành 
sản xuất sử dụng nhiều lao ñộng và nguyên vật liệu như dệt, giày da… 
1.3. TIẾN TRÌNH XÂY D ỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU 
 1.3.1. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu 
  1.3.1.1. Các bước nghiên cứu thị trường 
   (a). Nghiên cứu khái quát 
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    Trong những năm gần ñây công ty ñã bắt ñầu có những chiến 
lược cụ thể trong khâu phát triển sản xuất, nghiên cứu thị trường, thiết 
kế theo nhu cầu của người Vi ệt Nam và ñưa sản phẩm ñến với người 
tiêu dùng trong cả nước thông qua hệ thống siêu thị Big C, Coopmart.  
  3.1.3.2. Mục tiêu phát triển xuất khẩu sản phẩm dệt may của 
công ty sang thị trường Mỹ giai ñoạn 2010 – 2015.  
BẢNG 3.2: KẾ HOẠCH XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 

ĐẾN NĂM  2015 
ĐVT: Tỷ ñông

                       Năm 
 Mặt hàng 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- May mặc 373,01 403,3 442,6 486,8 535,5 561,2 

- Khăn bông 15,54 17,1 18,8 20,68 22,75 25,03 

Tổng doanh thu 388,55 420,42 461,37 507,5 558,3 586,3 
                                                             Nguồn: Phòng kinh doanh xuất nhập 
3.2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ 
PHẦN DỆT MAY 29/3 SANG THỊ TRƯỜNG MỸ  
 3.2.1. Hình thành các phương án chiến lược của công ty 
  3.2.1.1. Nhận diện chiến lược hiện tại của công ty 
  Qua phân tích ở chương 2, tác giả luận văn nhận thấy Công ty cổ 
phần dệt may 29/3 ñang thực hiện chiến lược xuất khẩu sau: 
   (a). Đối với mặt hàng dệt khăn: Tại thị trường Mỹ Công ty 
ñang thực hiện chiến lược xuất khẩu theo phương thức F.O.B cho nhà 
nhập khẩu, ñây chính là thế mạnh của công ty tại thị trường Mỹ. Tuy 
nhiên, kim ngạch xuất khẩu ñối với mặt hàng này trong những năm qua 
chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với kim ngạch xuất khẩu của công ty. 
   (b). Đối với mặt hàng may: Tại thị trường Mỹ công ty ñang 
thực hiện chiến lược gia công xuất khẩu theo phương thức C.M.P cho 
nhà nhập khẩu. Điều này cũng có nghĩa rằng, nhà nhập khẩu chắc chắn 
biết ñược giá nguyên phụ liệu sát nhất ñể ñưa ra giá sát nút với công ty 
khi ñàm phán và cũng có thể nhà nhập khẩu hưởng phần trăm lợi nhuận 
từ nhà cung cấp nguyên phụ liệu khi chỉ ñịnh mua hàng, hoặc nhà nhập 
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 Chính vì vậy, cùng với sự phát triển của toàn ngành dệt may Việt 
Nam. Công ty không ngừng hoàn thiện chuỗi giá trị nhằm tạo giá trị gia 
tăng cho sản phẩm của mình.  
 3.1.3. Mục tiêu phát triển của công ty cổ phần dệt may 29/3. 
   3.1.3.1. Muc tiêu chung của Công ty cổ phần dệt may 29/3. 
    (a). Thị trường xuất khẩu 
    * Đối với sản phẩm may: Công ty sẽ phấn ñấu mức tăng 
trưởng thị trường Mỹ khoảng 12%/năm, tiếp tục phát triển thị trường 
Nhật và EU trong các năm tới với mức tăng trưởng hàng năm khoảng từ 
10-20%. Thực hiện mục tiêu là từ may gia công xuất khẩu (CMP) 
chuyển sang xuất khẩu hàng dệt may theo phương thức mua nguyên liệu, 
bán sản phẩm (FOB) và sản xuất sản phẩm mang thương hiệu 
“HACHIBA” ñể xuất khẩu. Cách làm này không những tăng kim ngạch 
xuất khẩu, mà còn gia tăng giá trị ñích thực, tăng lợi nhuận cho Công ty 
và thu nhập của người lao ñộng. 

BẢNG 3.1: KẾ HOẠCH PHÁT TRI ỂN SẢN XUẤT ĐẾN NĂM 2015 

ĐVT: Tỷ ñông

                       Năm  
 Thị trường 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Nội ñịa: trong ñó 36,17 39,7 43,6 48,4 53,0 58,2 
- May mặc 3,617 4,637 4,796 5,808 6,36 7,566 

- Khăn bong 32,553 35,333 38,804 42,592 46,64 50,634 

2. Xuất khẩu: trong ñó 422,34 462 484 532,4 585,64 644,2 
- May mặc 393.9 430,76 472,64 519,9 5571,89 598,45 

- Khăn bong 28,4 31,24 34,36 37,08 41,58 45,74 

Tổng doanh thu 436,17 479,7 527,6 580,8 638,64 702,4 
Nguồn: Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu

    * Đối với sản phẩm Dệt khăn: Công ty chú trọng ñến việc tìm 
kiếm thị trường ngách như: Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông, châu Phi, Đông 
Âu…ñây là sản phẩm thế manh về chất lượng, thương hiệu của Công ty 
ñối với thị trường trong nước. 
    (b). Thị trường nội ñịa 
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   - Nghiên cứu khái quát thị trường cung cấp những thông tin về 
quy mô, cơ cấu, sự vận ñộng của thị trường, các yếu tố ảnh hưởng ñến thị 
trường thông qua việc nghiên cứu môi trường bên ngoài doanh nghiệp.    
   (a1). Môi trường vĩ mô: Trong môi trường cạnh tranh hiện 
nay, các ngành và doanh nghiệp chịu sự tác ñộng rất lớn từ môi trường vĩ 
mô, bao gồm các yếu tố: kinh tế, công nghệ, văn hoá xã hội, chính trị 
pháp luật và vấn ñề toàn cầu.  
 (a2).  Môi trường vi mô (môi trường ngành): Theo Michael 
Porter, có 5 lực lượng cạnh tranh cơ bản ñóng vai trò quan trọng quyết 
ñịnh ñến sự tồn vong của doanh nghiệp trong tương lai, ñó là: nhà cung 
ứng, ñối thủ cạnh tranh, ñối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, khách hàng, sản 
phẩm thay thế. 
   (b). Nghiên cứu chi tiết 
    (b1). Phân tích tình hình nội bộ doanh nghiệp. 
  - Chuỗi giá trị: Chuỗi giá trị của doanh nghiệp là tổng hợp 
các hoạt ñộng chủ yếu và hoạt ñộng hỗ trợ có liên quan của doanh nghiệp 
tạo ra và làm tăng giá trị cho khách hàng. Trong chuỗi giá trị gồm có: 
hoạt ñộng bổ trợ và hoạt ñộng chính. Các hoạt ñộng bổ trợ xảy ra bên 
trong từng loại hoạt ñộng chính. Chuỗi giá trị giúp doanh nghiệp phân 
tích toàn bộ các hoạt ñộng của doanh nghiệp,  các nhà phân tích của 
doanh nghiệp tìm ra những công ñoạn chủ yếu tạo ra giá trị . Từ ñó 
doanh nghiệp có những biện pháp ñể tập trung khai thác tạo lợi thế cạnh 
tranh 
  - Phân tích nguồn lực và khả năng tiềm tàng: Phân tích nguồn 
lực giúp doanh nghiệp xác ñịnh các dự trữ về nguồn lực, khả năng và các 
tài sản sẵn có của mình. Các nguồn lực có thể chia làm hai loại: nguồn 
lực hữu hình và nguồn lực vô hình. 
  Khả năng tiềm tàng là khả năng của doanh nghiệp sử dụng các 
nguồn lực ñã ñược tích hợp một cách có mục ñích ñể ñạt ñược một trạng 
thái mục tiêu mong muốn. 
  Từ việc phân tích các nguồn lực và khả năng tiềm tàng sẽ 
giúp doanh nghiệp xác ñịnh ñược năng lực cốt lõi của mình.Năng lực cốt 
lõi là năng lực sinh ra từ các nguồn lực và khả năng tiềm tàng của công 



 8 

ty, như nguồn tạo ra lợi thế cạnh tranh. Các tiêu chuẩn xác ñịnh năng lực 
cốt lõi: ñáng giá, hiếm, khó bắt chước, không thể thay thế. 
  (b2). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hành vi mua của người tiêu 
dung: Việc mua sắm của người tiêu dùng chịu tác ñộng mạnh mẽ của 
những yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý. Đối với nhà quản trị, ña 
số những yếu tố này là không thể kiểm soát ñược, nhưng chúng cần phải 
ñược phân tích cẩn thận và xem xét những ảnh hưởng của chúng ñến 
hành vi của người mua. 
  1.3.1.2. Các phương pháp nghiên cứu thị trường. 
    (a). Nghiên cứu tại văn phòng: Hoạt ñộng nghiên cứu tại văn 
phòng ñặt nền móng cho nghiên cứu thực ñịa, và cần phải: 
    - Cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin cơ bản, rút ngắn 
thời gian nghiên cứu, cung cấp thông tin cho việc dự báo. 
    - Xác ñịnh ñược những nhân tố cụ thể cần ñược tìm hiểu 
    - Xác ñịnh ñược những thông tin xần tiếp cận khi tiến hành 
nghiên cứu trên thực ñịa. 
   (b). Nghiên cứu thực ñịa: Nghiên cứu thực ñịa ñặt ra những 
câu hỏi mang tính cụ thể hơn chẳng hạn như: Loại nào? Kích cỡ bao 
nhiêu? Mẫu gì? Sở thích nào? 
 1.3.2. Nghiên cứu về mặt hàng xuất khẩu. 
 Đây là một trong những nội dung cơ bản nhưng rất quan trọng và cần 
thiết ñể có thể tiến hành ñược hoạt ñộng xuất khẩu. Khi doanh nghiệp có 
ý ñịnh  tham gia vào hoạt ñộng sản xuất khẩu thì doanh nghiệp cần phải 
tiến hành lập danh mục mặt hàng có thể ñưa ra xuất khẩu. 
 1.3.3. Lựa chọn thương nhân giao dịch 
 Khi lựa chọn các ñối tác (nhà nhập khẩu, nhà bán buôn) các công ty 
cố gắng tìm hiểu xem: Loại hàng nào họ ñang bán, họ ñang bán hàng cho 
tổ chức thương mại chính nào trên thế giới. Khu vực nào ở ñất nước họ là 
nơi họ bán hàng tốt nhất. Nếu họ là nhà xuất khẩu thì họ bán hàng sang 
nước nào của EU và thế giới… 
 1.3.4. Lựa chọn phương thức giao dịch 
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CHƯƠNG 3 
CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỆT MAY 29/3 SANG THỊ TRƯỜNG MỸ ĐẾN NĂM 2015 

3.1. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ M ỤC TIÊU PHÁT TRI ỂN CỦA 
CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 
 3.1.1. Sứ mệnh 
 Công ty Cổ phần dệt may 29/3 luôn sẵn sàng hợp tác với khách hàng 
trong và ngoài nước, các ñối tác kinh doanh, nhân viên, xã hội với cam 
kết sau: 
   * Đối với khách hàng 
   - Về chất lượng: Công ty luôn lấy phương châm “phát tri ển nhờ 
giữ ñược chữ tín” , sự hài lòng của khách hàng là thành công của công ty. 
   - Về số lượng và chủng loại: ñáp ứng ñầy ñủ về số lượng và chủng 
loại theo yêu cầu mong ñợi của khách hàng và ñối tác kinh doanh. 
   - Lấy sự thuận tiện của khách hàng và ñối tác kinh doanh làm 
chuẩn mực giao dịch của mình. 
  * Đối với ñội ngũ nhân viên công ty 
  Công ty luôn coi con người là nguồn lực quyết ñịnh tạo nên chất 
lượng, thành công, uy tín. Sự thành công của ñội ngũ nhân viên chính là 
sự thành công của công ty. 
  * Đối với xã hội 
  Công ty xem kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận của công ty mà 
còn ñóng góp ñáng kể cho sự phát triển của thành phố là giải quyết công 
ăn việc làm cho hàng ngàn lao ñộng, góp phần ổn ñịnh chính trị xã hội  
nhiệm vụ chính trị ñối với ñất nước. 
 3.1.2. Tầm nhìn  
 Việc Việt Nam gia nhập WTO ñã mở ra cho công ty nhiều cơ hội phát 
triển cũng như tạo ra nhiều thách thức mà công ty phải tìm cách vượt 
qua. Tầm nhìn của công ty Cổ phần dệt may 29/3 là “ Đổi mới công nghệ 
sản xuất, cùng với việc mở rộng thị trường Quốc tế, phát triển từng bước 
vững chắc ñã ñưa Doanh nghiệp trở thành một trong những con chim 
ñầu ñàn của ngành dệt may miền Trung”. 
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nguyên vật liệu có giá cao, hay nhà cung cấp xa nhà máy của công ty, 
không thực hiện ñúng hợp ñồng, ñưa ra những lý do về chất lượng, an 
toàn lao ñộng ñể trì hoãn không thanh toán tiền hàng hoặc yêu cầu giao 
hàng sớm. 
   (c). Áp lực của ñối thủ cạnh tranh 
    (c1). Đối thủ cạnh tranh trong nước:  
     - Đối với ngành dệt: Đối thủ hiện tại của Công ty là Công ty 
Dệt khăn Minh Khai, Công ty Dệt Phong phú… 
     - Đối với ngành May: Công ty Dệt May Hòa Thọ 
(HOTEXCO) và Công ty CP Xuất nhập khẩu Dệt may Đà Nẵng  
(VINATEX)… 

    (c2). Đối thủ cạnh tranh ngoài nước: Thị trường xuất khẩu lớn 
nhất của Việt Nam nó chung và Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 nói riêng là 
thị trường Mỹ, nhưng hiện nay chúng ta ñang phải chịu sự cạnh tranh khốc 
liệt của những người khổng lồ trong ngành dêt may từ Trung quốc, Ấn ñộ, 
Hàn Quốc, các nước ASEAN, ñặc biệt từ khi hạn ngạch hàng dệt may (quota) 
ñược loại bỏ hoàn toàn cho các nước thành viên tổ chức thương mại quốc tế 
WTO. 
    (d). Áp lực của sản phẩm thay thế: May mặc là loại hàng hóa 
ñặc biệt, không một hàng hóa nào có thể thay thế nó. Nếu có, sự thay thế 
cũng chỉ là loại này thay thế loại kia trong kiểu cách, mẫu mã, chất 
liệu… Như vậy, ngành may mặc không có ngành khác cạnh tranh, cạnh 
tranh chỉ xảy ra trong nội bộ ngành. 
 
   (e).  Áp lực cạnh tranh từ các ñối thủ tiềm ẩn: Trên thị trường 
xuất khẩu thì ñối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong lĩnh vực dệt may ñó 
vẫn là các ñại gia trong ngành dệt may như Trung Quốc, kế ñến là 
Ấn Độ, Bangladesh…lợi thế của họ là dân số ñông, trẻ chi phí sản xuất 
rất thấp. 
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 Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương thức giao 
dịch sau: Phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức 
tín dụng chứng từ. 
 1.3.5. Ký kết và thực hiện hợp ñồng xuất khẩu 
 Ký kết hợp ñồng xuất khẩu là một trong những khâu quan trọng trong 
hoạt ñộng xuất khẩu. Nó quyết ñịnh ñến khả năng, ñiều kiện thực hiện 
những công ñoạn mà doanh nghiệp thực hiện trước ñó. Đồng thời quyết 
ñịnh ñến tính khả thi hay không khả thi của kế hoạch kinh doanh của 
doanh nghiệp. Việc ñàm phán phải căn cứ vào nhu cầu trên thị trường 
vào ñối thủ cạnh tranh, khả năng, ñiều kiện và mục tiêu của doanh nghiệp 
cũng như mối quan hệ của doanh nghiệp với ñối tác. Nếu ñàm phán diễn 
ra tốt ñẹp thì kết quả của nó là hợp ñồng ñược ký kết. 

 
CHƯƠNG 2 

TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TH ỰC TRẠNG 
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY               

CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 
 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
 Công ty thành lập từ năm 1976 ñến nay hơn 34 năm hoạt ñộng và 
trưởng thành, hiện nay công ty tạo công ăn việc làm ổn ñịnh cho hơn 
2500 lao ñộng, ñã ñạt ñược những thành tựu quan trọng và tạo dựng 
ñược uy tín về thương hiệu HACHIBA, sự tin cậy về sản phẩm với ñối 
tác và khách hàng trong và ngoài nước. 
2.1.2. Sơ ñồ cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 
Công ty quản lý theo cơ cấu trực tuyến chức năng 
  2.1.3. Cơ cấu các mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu 
 - Cơ cấu các sản phẩm kinh doanh chủ yếu của công ty bao gồm: May 
mặc, Wash, Dệt.  
2.2. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU TẠI 
CÔNG TY SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 
 2.2.1. Công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu tại công ty. 
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 Trong những năm qua, do ñặc ñiểm hoạt ñộng xuất khẩu của công ty 
chủ yếu là gia công theo phương thức C.M.P nhằm ñảm bảo việc làm cho 
công nhân nên công tác nghiên cứu thị trường chưa ñược công ty chú 
trọng. Công tác nghiên cứu thị trường, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 
sử dụng hai cách thu thập sau: Nghiên cứu tại bàn, nghiên cứu tại hiện 
trường   
 2.2.2. Công tác lựa chọn thương nhân giao dịch tại công ty. 
 Việc lựa chọn trung gian công ty dựa trên các tiêu chí sau: Uy tín của 
trung gian, mối quan hệ với công ty, giá cả và quy mô lô hàng, chủng 
loại hàng, yêu cầu kỹ thuật, thời gian giao hàng. 
 2.2.3. Hoạt ñộng xuất khẩu của công ty sang thị trường Mỹ giai 
ñoạn 2007 – 2009.  
  2.2.3.1. Nhận thức về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh 
tranh của công ty.  
  Công ty luôn nhận thức ñược rằng khi lộ trình cắt giảm thuế theo 
cam kết gia nhập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (CEPT/AFTA) ñược 
thực hiện, hàng rào bảo hộ bị gỡ bỏ, khi ñó sản phẩm của Doanh nghiệp 
không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh 
tranh gay gắt với hàng hóa các nước ASEAN ñặc biệt là hàng dệt – may 
Trung Quốc. 
  2.2.3.2. Tình hình xuất khẩu sang thị trường Mỹ giai ñoạn 2006 
– 2009.  
  Nghiên cứu tình hình xuất khẩu Dệt may của Công ty sang thị 
trường Mỹ, tác giả có các nhận xét ñánh giá sau: 
   (a). Về tốc ñộ tăng trưởng 

BẢNG 2.1:  KIM NGẠCH X.K VÀO TH Ị TRƯỜNG MỸ       

                                                                                 ĐVT: 1000 USD 

Năm 2006 2007 2008 2009 
Kim ngạch 14.788 20.006 18.170 20.653 

Tốc ñộ tăng trưởng (%) 46,8 35,3 -9,17 13,17 

Nguồn:Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 
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trường tiêu dùng khổng lồ nhưng lại không quá cầu kỳ và yêu cầu khắt 
khe về sản phẩm như  Châu Âu. 
   (d). Môi trường công nghệ: Với quan ñiểm phát theo hướng 
chuyên môn hóa, hiện ñại hóa, tạo bước nhảy vọt về chất sản phẩm, tăng 
nhanh tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu, gắn chặt với việc bảo vệ môi trường 
và phù hợp với khả năng ñáp ứng về nguồn nhân lực, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững. Vì vậy công ty luôn chú trọng ñến công tác 
bảo trì, sửa chữa và nâng cấp máy móc thiết bị theo lịch trình rất chặt chẽ 
nhằm ra những sản phẩm có chất lượng tốt và mẫu mã ñẹp có thể ñáp 
ứng nhu cầu của khách hàng trong nước cũng như ở nước ngoài.   
    (e). Môi trường quốc tế: Kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi 
suy thoái. Hàng dệt may của Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Mỹ 
không cần hạn ngạch. Mức ñộ cạnh tranh với các thị trường khác sẽ gay 
gắt hơn, do hội nhập càng sâu và rộng. Xuất khẩu vào thị trường Mỹ vẫn 
còn những rào cản.  
  2.3.2.2. Môi trường vi mô. 
   (a). Áp  lực của nhà cung cấp 
     (a1). Đối với ngành Dệt: Công ty phụ thuộc rất lớn vào các 
nhà cung cấp nước ngoài. 
    (a2). Đối với ngành May: Nguyên vật liệu chính ñều do 
phía gia công cung cấp, cùng với các yêu cầu kỹ thuật, kích cỡ, thời 
gian và tiến ñộ giao hàng. Công ty chỉ mua một số nguyên liệu phụ như 
chỉ may, nút từ phía công ty dệt Vĩnh Phú hoặc nhập từ Đài loan theo 
tiêu chuẩn ñơn hàng.   

   (b). Áp lực của khách hàng 
    (b1). Đối với khách hàng trong nước: Công ty ñang nỗ  
l ực xây dựng thương hiệu cho mình và hệ thống phân phối thuận lợi 
cho khách hàng ñể có thể thu hút ñược ñông ñảo khách hàng trong nước. 
     (b2). Đối với khách hàng nước ngoài: Chủ yếu là khách 
hàng truyền thống, các tập ñoàn bán lẻ như Tập ñoàn Paceman (San 
Francisco), Sanmar. Do vậy, hoạt ñộng sản xuất của công ty lệ thuộc 
quá nhiều vào các ñơn ñặt hàng của khách, họ luôn gây sức ép ñối với 
công ty như: ép giảm giá, thay ñổi mẫu mã, chỉ ñịnh nhà cung cấp 
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      (b). Chính sách giá cả:  
Giá bán sản phẩm công nghiệp = giá vật tư + giá tiền công + một phần lãi 

cố ñịnh do khách hàng chấp thuận (thường rất thấp). 
     (c). Chính sách phân phối: Do ñặc ñiểm sản xuất kinh doanh 
của công ty là may gia công chủ yếu nên việc phân phối ñến tay người 
tiêu dùng thông qua các khách hàng lớn, các nhà buôn hay các nhà môi 
giới. 
   (d). Chính sách Cổ ñộng: Trong các năm qua công ty ñã tham 
dự nhiều hội chợ triễn lãm trong và ngoài nước ñể có cơ hội quảng bá 
hình ảnh và thương hiệu HACHIBA. Ngoài ra công ty còn là ñơn vị tài 
trợ cho Hội chợ hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2007 tổ chức tại Đà 
Nẵng. 
 2.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài 
  2.3.2.1. Môi trường vĩ mô 
   (a). Tình hình kinh tế: Thị trường nước ngoài ñang rộng mở 
cho các doanh nghiệp. Sản phẩm dệt may có tiềm năng lớn về xuất 
khẩu, ñặc biệt là thị trường Hoa Kỳ. Mức tiêu thụ của người dân Mỹ 
rất lớn. Đây là thị trường ñầy tiềm năng. Kim ngạch xuất khẩu hàng 
dệt may của Việt Nam vào thị trường Mỹ năm 2009 ñạt 5,2 tỉ USD; EU 
ñạt 1,656 tỉ USD,  Nhật Bản ñạt 828 triệu USD, còn lại là các thị trường 
khác. 
    (b). Tình hình chính trị, pháp luật: Kể từ khi HĐTM Vi ệt - Mỹ 
có hiệu lực, việc tăng nhanh khối lượng và doanh số xuất khẩu sang thị 
trường Mỹ có ý nghĩa quan trọng vì theo quy ñịnh của Luật thương mại 
Mỹ, mức quota nhập khẩu hàng dệt vào thị trường Mỹ sẽ ñược xác ñịnh 
trên cơ sở trị giá hoặc khối lượng hàng dệt ñã ñưa vào thị trường Mỹ. 
Đạo luật cải tiến an toàn sản phẩm tiêu dùng áp dụng ñối với ngành dệt 
may có hiệu lực từ 10/2/2010 cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới doanh 
nghiệp. 
   (c). Tình hình văn hóa xã hội:  Thị trường Mỹ là thị trường 
tương ñối dễ tính. Sự ña dạng trong sắc tộc, tôn giáo, thu nhập và ñặc 
biệt là tâm lý chuộng tự do cá nhân của người Mỹ ñã ñem lại một thị 
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   (b). Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu dệt may sang Mỹ 
   * Đối với mặt hàng khăn bông: Bao gồm Khăn trơn, Khăn 
Jacquard, khăn tắm. 
   * Đối với mặt hàng may mặc: Đây là mặt hàng xuất khẩu chủ 
lực của công ty, trong ñó mặt hàng Quần Nam chiếm tỷ trọng cao nhất kế 
ñến là áo Jacket, áo sơ mi.  
   (c). Về sự biến ñộng: Năm 2008 Công ty không tránh khỏi tình 
thế khó khăn này chung của ngành, kim ngạch xuất khẩu năm 2008 giảm 
9,17% so với năm 2007. Tuy nhiên năm 2009 Công ty ñã có ñược mức 
tăng trưởng dương lớn hơn hai con số. Thành quả mà Công ty ñạt ñược 
trong năm 2009 là do sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân trong 
công ty trên cơ sở phát huy những truyền thống và thành quả của hơn 30 
năm xây dựng nhà máy. 
 (d). Phương thức xuất khẩu 
   - Đối với mặt hàng may mặc: 
 
 
 
 
 
   - Đối với mặt hàng dệt khăn:  
   
 
 
 
 
 
 2.2.4. Đánh giá tình hình xây dựng chiến lược X.K của công ty 
  2.2.4.1. Những thành tựu 
  - Kim ngạch xuất khẩu qua thị trường Mỹ chiếm hơn 90% kim 
ngạch xuất khẩu của Công ty và không ngừng tăng lên mỗi năm.  
  2.2.4.2. Những hạn chế. 

CÔNG TY CÁC NHÀ THƯƠNG 
MẠI BÁN BUÔN Ở MỸ 

HỆ 
THỐNG 
BÁN LẺ 

NGƯỜI 
TIÊU 
DÙNG 

Hình 2.3. Kênh xuất khẩu khăn bông vào thị trường Mỹ 

 

CÔNG TY 
 

GIA CÔNG XUẤT KHẨU THEO 
PHƯƠNG THỨC C.M.P 

 

NGƯỜI  
TIÊU DÙNG  

Hình 2.2. Kênh xuất khẩu hàng may mặc vào thị trường Mỹ 
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  - Hiện nay công  ty chưa có bộ phận chuyên thực hiện công tác nghiên cứu 
thị trường. 
  - Công ty chưa chủ ñộng tìm kiếm thị trường mà chủ yếu làm gia công cho 
khách hàng quen thuộc hoặc làm theo hợp ñồng ñã có.  
  - Phương thức xuất khẩu của Công ty chủ yếu là thông qua trung gian, 
công ty chưa thể ñưa sản phẩm vào trực tiếp các siêu thị hay các ñơn vị bán lẻ ở 
nước ngoài.... 
2.3. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MÔI TR ƯỜNG KINH DOANH C ỦA 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 
 2.3.1. Phân tích môi trường bên trong 
  2.3.1.1. Phân tích các nguồn lực 
   (a). Qui trình, năng lực sản xuất, cơ sở vật chất 
    a1. Qui trình sản xuất: Công ty sở hữu 32 dây chuyền may 
và dệt khăn hàng xuất khẩu khép kín theo công nghệ tiên tiến nhất của 
các nước EU, Mỹ và Nhật Bản.  
 a2. Năng lực sản xuất: Công ty cổ phần dệt may 29/3 là ñơn 
vị sản xuất, xuất khẩu khăn bông và hàng may mặc với 5 xí nghiệp thành 
viên hơn 2500 công nhân, năng lực sản xuất hằng năm: May mặc: Trên 8 
triệu sản phẩm, Wash: trên 5 triệu quần âu với công nghệ wash, Dệt: trên 
1000 tấn sản phẩm khăn bông.  
     a3. Cơ sở vật chất: Tổng diện tích của công ty là 40.635 m2. 
Trong ñó, nhà xưởng chiếm diện tích 13.167,5 m2. Khu vực còn lại là 
khuôn viên, văn phòng làm việc, nhà ăn, bãi ñậu xe …   
   (b). Nguồn nhân lực: Công ty luôn coi trọng phát huy nguồn 
nhân lực, xây dựng các biện pháp khuyến khích sự sáng tạo trong lao 
ñộng sản xuất, phát huy vai trò của người lao ñộng, tạo mối quan hệ ñoàn 
kết gắn bó giữa các cá nhân trong tập thể… Tổng số lao ñộng chuyển 
sang công ty cổ phần là 2.557 người. Trong ñó có khoảng 70% là công 
nhân có tay nghề cao, có ñủ năng lực ñáp ứng nhanh chóng các ñơn hàng 
của khách.  
 (c). Nguồn lực tài chính: Tình hình tài chính của Công ty trong 
những năm qua là tương ñối ổn ñịnh và ñang phát triển theo chiều hướng 
ngày càng tích cực. Nhìn chung tài sản của Công ty có khả năng hoán 
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chuyển giữa tiền và các khoản phải thu ngắn hạn là rất lớn, tạo ra lợi thế 
rất lớn cho công ty vì ñiều này mang lại khả năng thanh toán tốt hơn cho 
Công ty trong việc thanh toán các khoản nợ ñến hạn trả.  
   (d). Nguồn nguyên liệu: Công ty gần như hoàn toàn phụ thuộc 
nguồn nguyên liệu từ nước ngoài, công ty luôn gặp nhiều bất cập trong 
vấn ñề giá cả về nguồn cung ứng, chất lượng nguồn nguyên liệu... 
   2.3.1.2. Năng lực kinh doanh: Tuy nền kinh tế thế giới gặp 
nhiều khó khăn trong những năm gần ñây nhưng kết quả hoạt ñộng 
xuất kinh doanh của công ty vẫn tăng ñều qua các năm. 
  2.3.1.3. Thị trường: Sản phẩm của công ty hiện nay ñang ñược 
nhiều người tiêu dùng ở Mỹ, Nhật Bản và các nước E.U ưa chuộng tiêu 
thụ với số lượng ñáng kể, chiếm tới 70% tỷ trọng xuất khẩu của công ty, 
30% còn lại ñược tiêu thụ trên thị trường nội ñịa trải rộng trong cả nước. 
  2.3.1.4. Nguồn lực vô hình của công ty 
    (a). Văn hóa công ty: Hiện nay công ty ñang xây dựng các 
chuẩn mực ñể thực hiện tạo thành nền nếp có tính bền vững nhưng không 
khô cứng, máy móc. Trở thành chính sách nhất quán và cố gắng ñể ñạt 
ñược mức ñồng thuận trở thành chuẩn mực trong suy nghĩ ñạo ñức nghề 
nghiệp và hành vi của các nhân viên trong công ty.  
   (b). Thương hiệu “Hachiba” của công ty: Thương hiệu thời 
trang Hachiba của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 là thương hiệu ñã ñược 
bình chọn và ñược ñánh giá khá cao theo các tiêu chí của giải thưởng như: 
Hàng Việt Nam chất lượng cao, Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín nhiều 
năm liền,… với hàng loạt nổ lực xây dựng thương hiệu trong thời gian 
qua công ty ñã phát huy thế mạnh của dòng sản phẩm Dệt, nó ñã ñược khẳng 
ñịnh trên thị trường xuất khẩu các quốc gia: Mỹ, Nhât, EU,…  
  2.3.1.5. Hệ thống hoạt ñộng marketing:   
   (a). Chính sách sản phẩm: Hiện nay sản phẩm xuất khẩu 
của công ty bao gồm: áo Jacket, Sơ mi, quần tây, bộ ñồ bảo hộ lao 
ñộng,….Là doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu nên công ty 
ñang cố gắng nâng cao chất lượng của sản phẩm ñể giành ñược 
nhiều ñơn ñặt hàng hơn nữa, ñồng thời cũng chiếm ñược thị trường 
thế giới.   
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 3.3.4. Công tác lựa chọn phương thức giao dịch. 
 Để thực hiện các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của mình trên thị 
trường thế giới. Công ty cần lựa chọn phương thức giao dịch cho phù 
hợp với ñặc ñiểm kinh doanh của mình. 
 - Phương thức nhờ thu: áp dụng ñối với nhóm khách hàng có quan 
hệ lâu năm và tín nhiệm người nhập khẩu.  
 - Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ: Ở Việt Nam hiện 
nay,các ngân hàng cũng ñã mở ra rất nhiều dịch vụ nhằm tạo ñiều kiện 
cho việc thanh toán quốc tế giữa các doanh nghiệp trong nước trở nên 
thuận lợi hơn. Nhiều ngân hàng ngoài dịch vụ thanh toán theo L/C, 
chuyển tiền thì nhờ thu xuất nhập khẩu cũng rất phổ biến với rất nhiều lợi 
ích như HSBC,VIB, LienVietBank… 
 3.3.5. Công tác ký kết và thực hiện hợp ñồng xuất khẩu. 
 Ðể thực hiện một hợp ñồng xuất khẩu, ñơn vị kinh doanh phải tiến hành 
các khâu công việc sau ñây:  
  - Chuẩn bị hàng xuất khẩu.  
  - Kiểm tra chất lượng  
  - Mua bảo hiểm  
  - Làm thủ tục hải quan.  
  - Giao nhận hàng với tàu  
  - Làm thủ tục thanh toán  
  - Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có)  
3.4. CÁC KIẾN NGHỊ 
 3.4.1. Đối với nhà nước 
  3.4.1.1.Tiếp tục ñổi mới cơ chế, ban hành các chính sách hỗ trợ 
ngành dệt may. 
  3.4.1.2. Thay ñổi công tác xúc tiến thương mại 
  3.4.1.3. Hỗ trợ và cũng cố kết cấu hạ tầng phục vụ xuất khẩu 
  3.4.1.4. Áp dụng một chế ñộ tỷ giá hối ñoái tương ñối ổn ñịnh và 
phù hợp khuyến khích xuất khẩu 
  3.4.2. Về phía Hiệp Hội Dệt May Vi ệt Nam 
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KẾT LUẬN 
 
 Trong môi trường kinh doanh ñầy thách thức, bên cạnh những thuận 
lợi thì Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 cũng gặp không ít khó khăn trong 
việc ñịnh hướng chiến lược xuất khẩu và bộc lộ một số hạn chế, thiếu cơ 
sở khoa học trong công tác xây dựng chiến lược của mình. Với giới hạn 
ñề tài, tác giả ñi sâu phân tích thực trạng hoạt ñộng xuất khẩu và công tác 
xây dựng chiến lược xuất khẩu của công ty. Trên cơ sở ñó, tác giả ñề 
xuất ñịnh hướng chiến lược xuất khẩu và các giải pháp hỗ trợ thực thi 
chiến lược xuất khẩu phù hợp với nguồn lực của Công ty. 

 Luận văn ñã hoàn thành nội dung: 

 Một là, Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận cơ bản về xây dựng chiến 
lược xuất khẩu. 

 Hai là, Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ 
phần dệt may 29/3. 

 Ba là, Phân tích tình hình hoạt ñộng kinh doanh và thực trạng xây 
dựng chiến lược xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong thời gian qua. 

 Bốn là, Xây dựng ñịnh hướng chiến lược xuất khẩu sang thị trường 
Mỹ cho công ty trong thời gian ñến và ñề xuất giải pháp thực hiện. 

 Những ñịnh hướng chiến lược và các giải pháp ñề xuất ñược xây dựng 
trên cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt ñộng xuất khẩu của Công ty ñể góp 
phần thúc ñẩy sự phát triển của Công ty. 

 


