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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chon ñề tài. 

Chiến lược ñóng vai trò hết sức quan trọng ñối với sự tồn tại và 

phát triển của doanh nghiệp, có một chiến lược ñúng  và ñươc xây 

dựng một cách khoa học, sẽ giúp cho công ty có hướng ñi vững chắc 

, khai thác ñược cơ hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nâng cao 

khả năng cạnh tranh khi hội nhập kinh tế quốc tế . Đây là vấn ñề ñặc 

biệt cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn trong toàn bộ quá trình 

hoạt ñộng và sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Với mong muốn ñóng góp thiết thực vào sự phát triển của 

Công ty, tôi quyết ñịnh chọn ñề tài: “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG” 

2. Mục ñích nghiên cứu. 

Đề tài nghiên cứu hệ thống hoá về mặt lý luận ñể xây dựng chiến 

lược kinh doanh của Công Ty nhằm vận dụng vào việc xây dựng 

chiến lược Công Ty cổ phần nhựa Đà Nẵng. 

3. Đối tượng nghiên cứu.  

         Nghiên cứu tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và thực 

trạng chiến lược kinh doanh của Công ty từ cấp Công ty ñến các ñơn 

vị kinh doanh và các bộ phận chức năng của Công ty ñể xây dựng 

chiến lược công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng. 

4. Phạm vi nghiên cứu. 

 Nghiên cứu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và thực trang công tác 

xây dựng chiến lược cổ phần nhựa Đà Nẵng  

5. Phương pháp nghiên cứu. 

Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân 

tích tổng hợp, phương pháp phân tích thống kê, phương pháp chuyên 

gia và dự báo. 

 4 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài. 

Hệ thống hoá những vấn ñề về lý luận liên quan ñến xây dựng 

chiến lược công ty 

Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh và thực trang xây dựng 

chiến lược Công Ty cổ phần nhựa Đà Nẵng . Từ ñó rút ra những vấn 

ñề còn tồn tại trong công tác xây dựng chiến lược Công ty hiện nay. 

Xây dựng chiến công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng trong thời gian 

ñến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

7. Kết cấu của ñề tài  

Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược và xây dựng chiến lược 

cấp công ty  

Chương 2 : Tình hình hoạt ñộng kinh doanh và thực trạng xây 

dựng chiến lược công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng. 

Chương 3: Xây dựng chiến lược Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG 

CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 

1.1. Chiến lược và các cấp chiến lược trong tổ chức công ty. 

1.1.1. Khái niệm và vai trò chiến lược. 

1.1.1.1. khái niệm về chiến lược. 

Theo Johnson và Scholes ñịnh nghĩa:“ Chiến lược là ñịnh 

hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế 

cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc ñịnh dạng các nguồn lực của 

nó trong môi trường thay ñổi, ñể ñáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa 

mãn mong ñợi của các bên hữu quan ” 

1.1.1.2. Vai trò của chiến lược 

Giúp nhà quản trị phát hiện các cơ hội, lường trước và né tránh 

các bất trắc trong tương lai, vạch ra các hành ñộng một cách hữu 

hiệu, và nhận thức rõ các hiện tượng không chắc chắn và những rủi 

ro trong quá trình hoạt ñộng của tổ chức. 

1.1.2. Các cấp chiến lược trong tổ chức. 

1.1.2.1. Chiến lược cấp công ty. 

Chiến lược cấp công ty là hướng tới mục ñích và phạm vi tổng 

thể của tổ chức. 

Chiến lược cấp công ty, bao gồm: Chiến lược tập trung, chiến 

lược hội nhập, chiến lược ña dạng hoá, chiến lược liên minh, chiến 

lược thâm nhập, chiến lược tái cấu trúc, chiến lược cải tổ. 

1.1.2.2. Chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh  

Chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh liên quan ñến cách thức cạnh 

tranh thành công trên các thị trường cụ thể 

Chúng ta sẽ xem xét lợi hại của ba loại chiến lược chính ở cấp 

các ñơn vị kinh doanh, ñó là chiến lược dẫn ñạo về chi phí; chiến 
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lược tạo sự khác biệt và chiến lược tập trung vào các khe hở thị 

trường 

1.1.2.3. Chiến lược cấp chức năng. 

Chiến lược cấp chức năng (hay chiến lược hoạt ñộng) là các 

chiến lược giúp cho các chiến lược cấp kinh doanh và cấp công ty 

thực hiện một cách hữu hiệu nhờ các bộ phận cấu thành trên phương 

diện các nguồn lực, các quá trình, con người và các kỹ năng cần thiết.  

1.1.3.Mô hình quản trị chiến lược. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh 1.1: Mô hình quản trị chiến lược 
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1.2. Xây dựng chiến lược cấp công ty và các loại chiến lược cấp 

công ty.  

1.2.1. Khái niệm xây dựng chiến lược công ty: 

Là một quy trình có hệ thống nhằm ñi ñến xác ñịnh các chiến 

lược kinh doanh ñược sử dụng ñể tăng cường vị thế cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Nó bao gồm từ việc phân tích môi trường ñể xác ñịnh 

các ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và nguy cơ, xác ñịnh mục tiêu dài 

hạn, trên cơ sở ñó xây dựng, triển khai thực hiện các chiến lược kinh 

doanh sao cho phát huy ñầy ñủ các ñiểm mạnh, khắc phục tối ña các 

ñiểm yếu, tận dụng nhiều nhất các cơ hội và giảm thiểu những nguy 

cơ. 

 1.2.2. Vai trò và ý nghĩa của xây dựng chiến lược. 

1.2.2.1. Vai trò của xây dựng chiến lược. 

Là ñịnh hướng phát triển cơ bản nhất cho tổ chức, tạo khuôn 

khổ cho quản lý tất cả các ngành, các ñơn vị kinh doanh và các bộ 

phận chức năng của công ty. 

1.2.2.2. Ý nghĩa của xây dựng chiến lược công ty. 

- Nhận biết ñược các cơ hội và nguy cơ trong tương lai, thích 

nghi, giảm thiểu sự tác ñộng xấu từ môi trường, tận dụng những cơ 

hội của môi trường khi nó xuất hiện.  

 - Phân phối một cách có hiệu quả về thời gian, nguồn lực cho 

các lĩnh vực hoạt ñộng khác nhau.  

1.2.3. Các loại chiến lược cấp công ty. 

1.2.3.1.Chiến lược tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh ñơn lẻ. 

Chiến lược tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh riêng lẻ có 

thể giúp công ty  tập trung vào các nguồn lực vật chất, công nghệ, tài 
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chính, quản trị tổng quát và các năng lực cạnh tranh của mình ñể 

cạnh tranh thắng lợi trên một lĩnh vực.  

1.2.3.2. Chiến lược hội nhập. 

* Chi ến lược hội nhập dọc. 

 Chiến lược hội nhập dọc nghĩa là công ty ñang sản xuất các 

ñầu vào cho chính mình (Hội nhập về phía sau, hay ngược chiều) 

hoặc phát tán các ñầu ra của mình (hội nhập về trước hay xuôi chiều) 

* Hội nhập ngang. 

Hội nhập ngang xảy ra khi công ty hợp nhất một hoặc nhiều 

ñối thủ cạnh tranh và gia tăng thị phần. 

1.2.3.3. Chiến lược ña dạng hóa. 

 Chiến lược ña dạng hóa là chiến lược tăng trưởng dựa trên sự 

thay ñổi một cách cơ bản về công nghệ, sản phẩm, lĩnh vực kinh 

doanh nhằm tạo lập những cặp sản phẩm – thị trường mới cho doanh 

nghiệp.  

Có hai hình thức ña dạng hóa ñó là: Đa dạng hóa liên quan và 

ña dạng hóa không liên quan. 

1.2.3.4.Chiến lược thâm nhập. 

Có các hình thức của chiến lược thâm nhập ñó là : Mua lại, liên 

doanh và ñầu tư mới từ bên trong. 

1.2.3.5. Chiến lược tái cấu trúc và cải tổ. 

* Chi ến lược tái cấu trúc:  là chiến lược mà qua ñó công ty 

thay ñổi tập hợp các ñơn vị kinh doanh hay cấu trúc tài chính của nó. 

* Chi ến lược cải tổ: Một bộ phận không thể thiếu ñược của tái 

cấu trúc là phát triển một chiến lược cải tổ các lĩnh vực kinh doanh 

cốt lõi hay tiếp tục duy trì của công ty. 
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1.3. Tiến trình xây dựng chiến lược cấp công ty. 

1.3.1. Xác ñịnh viễn cảnh, sứ mệnh, và các mục tiêu của công ty. 

1.3.1.1. Xác ñịnh viễn cảnh. 

Viễn cảnh thể hiện các mục ñích mong muốn cao nhất và khái 

quát nhất của tổ chức.  

*Nội dung của viễn cảnh có thể bao gồm hai bộ phận cơ bản: 

Tư tưởng cốt lỗi và hình dung về tương lai. 

1.3.1.2. Xác ñịnh sứ mệnh. 

* Khái ni ệm sứ mệnh: Sứ mệnh của công ty ñược coi như bản 

tuyên bố về mục ñích tồn tại của công ty, thể hiện nguyên tắc và triết 

lý kinh doanh, lý tưởng và niềm tin mà công ty hướng tới. 

1.3.1.3. Xác ñịnh mục tiêu của công ty. 

*Các ñặc tính của mục tiêu: 

- Mục tiêu ñược coi là thiết lập tốt nếu nó chính xác và có thể 

ño lường 

- Mục tiêu ñược thiết lập phải hướng ñến các vấn ñề quan trọng 

- Mục tiêu ñược thiết lập phải mang tính thách thức nhưng có 

thể thực hiện ñược (thực tế) 

- Mục tiêu ñược xây dựng tốt nên xác ñịnh với một khoảng thời 

gian (ñôi khi là chính xác) có thể ñạt ñược 

1.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài. 

Mục tiêu của phân tích môi trường bên ngoài là nhận thức các 

cơ hội và nguy cơ. Môi trường ngành bao gồm môi trường vĩ mô và 

môi trường ngành 

1.3.2.1.Phân tích môi trường vĩ mô. 

Trên thực tế, cần ñánh giá sáu yếu tố : kinh tế , công nghệ, văn 

hoá xã hội, nhân khẩu học, chính trị luật pháp và toàn cầu. 
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1.3.2.2. Phân tích ngành và cạnh tranh  

Mô hình năm lực lượng cạnh tranh. 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2 : Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael E. Porter 

1.3.3.Phân tích môi trường bên trong. 

1.3.3.1.Phân tích chiến lược hiện tại của công ty. 

Trước hết, cần phải nắm ñược cách tiếp cận chiến lược của 

công ty, họ ñang muốn trở thành người dẫn ñạo chi phí, người tạo sự 

khác biệt, hay chỉ là sự tập trung vào phục vụ tốt một khe hở thị 

trường ... Tìm hiểu các chiến lược chức năng, như sản xuất, tài chính, 

marketing, nguồn nhân lực, cải tiến sản phẩm ñể nhận thức tốt hơn 

chiến lược hiện tại. 

 

Nguy cơ của các 
ñối thủ tiềm năng 
 

Năng lực 
thương lượng 

của người     
cung cấp 

 

 
Sự ganh ñua 
các công ty 

hiện có 
 

Năng lực 
thương lượng 

của người 
mua 

 

Đe dọa của 
sản phẩm 
thay thế 
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1.3.3.2. Phân tích nguồn lực. 

Cách thức chủ yếu ñể phân tích bên trong, ñó là phân tích 

nguồn nguồn lực. Phân tích nguồn lực cho thấy các dự trử về nguồn 

lực, khả năng và các tài sản sẵn có cho toàn bộ công ty. 

 Các nguồn lực có thể chia thành hai loại : nguồn lực hữu hình 

và nguồn lực vô hình. 

1.3.3.3.Phân tích khả năng tiềm tàng. 

Khả năng tiềm tàng là khả năng của công ty sử dung các nguồn 

lực ñã ñược tích hợp một cách có mục ñích ñể ñạt ñược một trạng 

thái mục tiêu mong muốn. Như là sự liên kết chặt chẽ tổ chức lại với 

nhau, các khả năng sản sinh theo thời gian thông qua những tương 

tác giữa các nguồn lực vô hình và hữu hình. 

1.3.3.4. Xác ñịnh năng lực cốt lõi.                    

* Khái ni ệm: Năng lực cốt lõi là các nguồn lực và khả năng 

của công ty ñược sử dụng như nguồn tạo ra lợi thế cạnh tranh. Năng 

lực cốt lõi làm cho một công ty có tính cạnh tranh và phẩm chất riêng 

có của nó. Năng lực cốt lõi phát sinh theo thời gian thông qua quá 

trình học tập, tích lũy một cách có tổ chức về cách khai thác các 

nguồn lực và khả năng khác nhau.  

1.3.4. Xây dựng và lựa chọn chiến lược 

1.3.4.1.Xây dựng các phương án chiến lược. 

Nội dung trung tâm của việc phát triển công ty là nhận dạng 

xem các cơ hội kinh doanh nào mà công ty nên theo ñuổi. Một ñiểm 

bắt ñầu phổ biến nhất là soát xét danh mục các hoạt ñộng kinh doanh 

hiện có của công ty.  

1.3.4.2.Đánh giá và lựa chọn chiến lược tối ưu. 

Những phận tích trên ñã ñưa ra một số chiến lược. Chúng ta 

phải ñánh giá mức ñộ hấp dẫn của từng chiến lược theo từng yếu tố 
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so sánh như việc khai thác tối ña các năng lực cốt lõi, khai thác các 

cơ hội, tạo lập lợi thế cạnh tranh, chuyển giao các năng lực giữa các 

hoạt ñộng kinh doanh, tính kinh tế về phạm vi và việc gia tăng giá trị 

cho Công ty. 

1.3.5.Thực thi chiến lược. 

1.3.5.1. Thiết kế cấu trúc tổ chức. 

Chiến lược chỉ có thể thực thi thông qua cơ cấu tổ chức, vì thế 

sau khi xây dựng chiến lược cho công ty các nhà quản trị phải thực 

hiện ngay bước tiếp theo, ñó là thiết kế cơ cấu tổ chức. 

1.3.5.2 Kiểm soát chiến lược. 

Kiểm soát chiến lược là quá trình trong ñó những người 

quản trị giám sát việc thực hiện của một tổ chức cũng như các 

thành viên của nó .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

CHƯƠNG 2 

TÌNH HÌNH HO ẠT ĐÔNG KINH DOANH VÀ TH ỰC TRẠNG 

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC  CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ 

NẴNG. 

2.1.Giới thi ệu chung về Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng. 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 

* Giới thiệu về công ty. 

Tên tiếng Việt: Công ty CP Nhựa Đà Nẵng 

Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Nhựa Đà Nẵng  

       Tên tiếng Anh: Da Nang Plastic Joint Stock Company 

       Tên viết tắt: DanaPlast 

       Mã chứng khoán của công ty là: DPC 

       Loại hình: Công ty cổ phần 

       Trụ sở: 371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

                   Điện thoại:  (0511) 3714642 / 3714286 / 3714460 

                   Fax: (0511) 3714561/ 3714931/ 3714286 

                   E-mail: Danaplast@dng.vnn.vn / dpc@danaplast.vn 

                   Website: www.danaplast.vn 

Logo của Công ty: 

 

 

 

 

Slogan: “Bền vững với mọi công trình” 

2.1.2. Lĩnh vực hoạt ñộng  

* Các sản phẩm cơ bản. 

Hoạt ñộng sản suất kinh doanh của công ty trong thời gian gần 

ñây tập trung vào các sản phẩm sau: 
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- Các sản phẩm ống nước : ống HDPE, ống PVC. 

- Bao dệt PP và túi HDPE. 

2.2. Thực trạng xây dựng chiến lược công ty cổ phần nhựa Đà 

Nẵng. 

2.2.1.Về sứ mệnh và mục tiêu của công ty cổ phần nhựa Đà 

Nẵng. 

2.2.1.1. Về sứ mệnh. 

Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng mang ñến sự thỏa mãn cho 

khách hàng bằng chất lượng và sự ña dạng của sản phẩm trên cơ sở 

ứng dụng những công nghệ hàng ñầu, cải tiến liên tục các hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh. 

Tạo giá trị cho công ty, cho cổ ñông và ñóng góp một cách có 

trách nhiệm về kinh tế, xã hội cho Thành Phố Đà Nẵng. 

 Công ty ñã dùng slogan , ñó là “Bền vững với mọi công trình” 

2.2.1.2. Về mục tiêu. 

* M ục tiêu chiến lược dài hạn: 

- Lấy sản phẩm nhựa công nghiệp làm mục tiêu mũi nhọn. 

- Khai thác lợi thế cạnh tranh về vị trí ñịa lý ñể phân khúc thị 

phần. 

- Nâng cao uy tín Công Ty ñể tạo khả năng huy ñộng vốn ñầu tư 

chiều sâu. 

- Khuôn mẫu hoá bằng nhiều hình thức ñể ña dạng hoá sản phẩm 

cạnh tranh. 

- Thương mại hoá có ñiều tiết trong việc kinh doanh nguyên liệu 

nhựa.   

* M ục tiêu cụ thể: 

- Duy trì tốc ñộ tăng doanh thu sản xuất trung bình  5-10%/năm  
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- Khai thác công suất máy móc thiết bị ñạt trung bình 80-90% 

công suất thiết kế 

- Đầu tư mới ñể tạo ra sản phẩm mới cạnh tranh tại thị trường 

Miền Trung 

        -Tổ chức mở rộng xuất khẩu các sản phẩm nhựa ñể tạo doanh 

thu ổn ñịnh ñồng thời cân ñối nhu cầu ngoại tệ cho Công Ty. 

2.2.2.Chiến lược hiện tại công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng. 

2.2.2.1.Phân tích chiến lược tập trung vào một lĩnh vực của công 

ty 

Hiện tại công ty ñang thực hiện chiến lược tập trung vào một 

lĩnh vực, ñó là các loại sản phẩm nhựa, chủ yếu là nhựa công nghiệp. 

2.2.2.2. Tình hình hoạt ñông sản xuất kinh doanh công ty cổ 

phần nhựa Đà Nẵng. 

     Được thể hiện qua sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thị trường của 

từng loại sản phẩm của công ty. 

2.2.2.3. Ưu nhược ñiểm  chiến lược hiện tại của công ty. 

Tác giả có thể ñưa ra một số ưu ñiểm và nhược ñiểm chiến 

lược hiện tại của Công ty như sau: 

- Chiến lược tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh của Công ty 

DPC, giúp Công ty tập trung mọi nguồn lực và năng lực ñể phát triển 

một cách bền vững, tránh ñược rủi ro.  Tuy nhiên tác giả nhận thấy, 

Công ty tập trung vào một lĩnh vực nhưng ña dạng nhiều loại sản 

phẩm. Một số sản phẩm ít tạo giá trị tăng thêm cho Công ty, như: 

dép, ủng, thau chậu,... dẫn ñến việc tổ chức sản xuất gặp nhiều khó 

khăn vì bố trí lao ñộng rất phức tạp vì trình ñộ khác nhau. Việc kinh 

doanh cũng có nhiều trở ngại vì sự cạnh tranh với nhiều phân khúc 

thị trường, khó ñáp ứng với nhiều nhu cầu khác biệt. Do vậy hiệu quả 

kinh doanh không cao. 
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2.3. Thực thi chiến lược hiện tại. 

2.3.1. Cấu trúc tổ chức tại công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Sơ ñồ cơ cấu tổ chức của Công ty 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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thuật &  

Dịch vụ CN 

 
Tổ ống 
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màng 
mỏng 

 
Tổ  
Dệt 

 
Tổ 

May 
bao 

 
Tổ Cơ 
ñiện 

 
Tổ 

KCS 
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2.3.2. Hệ thống kiểm soát chiến lược. 

Từ cơ cấu tổ chức tổ chức như trên công ty ñã ñưa ra hệ thống 

kiểm soát ñể giám sát, ñánh giá việc thực thi chiến lược, gồm: Kiểm 

soát hiệu quả; kiểm soát chất lượng; kiểm soát và cải tiến; kiểm soát 

và ñáp ứng khách hàng. 

2.4. Các thành tựu ñạt ñược. 

2.4.1. Thành tựu về thị trường. 

Công ty ñã chọn phương án tập trung ñầu tư ña dạng hoá các 

loại sản phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh về mặt 

ñịa lý, có nhu cầu lớn trong các ngành công, nông nghiệp, thuỷ sản 

tại miền Trung và Tây nguyên. Thị trường chủ yếu của Công ty hiện 

nay là Đà Nẵng (40%), các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (45%), 

thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận (10%), Thành phố Hà 

Nội và khu vực lân cận (5%) 

2.4.2. Thành tựu về tài chính. 

Từ năm 2008 ñến nay tình hình kinh tế - chính trị thế giới biến 

ñộng mạnh mẽ tác ñộng ñến Việt Nam gây ra sự thay ñổi liên tục 

chính sách kinh tế - xã hội của nước ta. Giá xăng dầu, ñiện, nước 

tăng mạnh, lãi suất ngân hàng tăng theo, tín dụng ñược siết chặt, hàng 

loạt doanh nghiệp bị âm vốn chủ sở hữu cùng nhiều doanh nghiệp 

biến mất trên thương trường. Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng cũng 

không nằm ngoài vòng xoáy ñó, nhưng công ty ñã vượt qua những 

khó khăn tạo việc làm thường xuyên  và ñảm bảo ñược ñời sống cho 

người lao ñộng,cổ ñông có cổ tức hàng năm, ñồng thời công ty cũng 

ñã ñóng góp ñầy ñủ nghĩa vụ với nhà nước và xã hội.  
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2.5. Xác ñịnh ñiểm mạnh và ñiểm yếu của công ty cổ phần nhựa 

Đà Nẵng. 

2.5.1. Điểm mạnh. 

Sản phẩm của Công ty ñược sử dụng nhiều trong các công trình 

xây dựng, công trình công cộng ñạt chất lượng cao ñáp ứng ñược các 

tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế. Công ty có lượng khách 

hàng truyền thống ñó là các tổ chức luôn tiêu thu lượng hàng thường 

xuyên và ổn ñịnh. 

2.5.2. Điểm yếu. 

- Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm và 

phần lớn nguyên vật liệu của Công ty ñược nhập khẩu từ nước ngoài 

nên việc biến ñộng giá cả các nguyên vật liệu trên thị trường thế giới 

sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp ñến hiệu quả hoạt ñộng của Công ty. 

- Công ty vẫn chưa khai thác hết tiềm năng thị trường trong nước 

và các nước lân cận. 

- Chưa chú trọng phát triển các nhóm sản phẩm mới mang tính 

ñặc thù nhằm giảm yếu tố cạnh tranh. 
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CHƯƠNG 3 

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ 

NẴNG 

3.1.Triển vọng phát triển của ngành nhựa và vị thế của công ty so 

với các doanh nghiệp khác cùng ngành. 

3.1.1.Triển vọng của ngành nhựa Việt Nam. 

So với các ngành công nghiệp khác, ngành nhựa ñược xem là 

một trong những ngành có tốc ñộ phát triển nhanh nhất. Trong những 

năm gần ñây, ngành nhựa Việt Nam có những bước phát triển nhảy 

vọt ñáng kể, tốc ñộ tăng trưởng bình quân 25%, trong ñó có những 

mặt hàng phát triển bộc lộ tốc ñộ tăng trưởng ñạt gần 100%. Sự tăng 

trưởng ñó xuất phát từ thị trường rộng, tiềm năng lớn và ñặc biệt là vì 

ngành nhựa Việt Nam mới chỉ ở bước ñầu của sự phát triển so với thế 

giới. 

3.1.2. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác cùng 

ngành. 

− Công ty nằm tại TP trung tâm của khu vực Miền Trung 
cho nên: 

+ Chưa có một doanh nghiệp nào ñủ mạnh như Công 
Ty tại khu vực này 

+ Có thể cạnh tranh về mặt ñịa lý tất cả các sản phẩm 
cồng kềnh trong phạm vi bán kính ít nhất 300 km. 

− Là doanh nghiệp có uy tín trong hoạt ñộng kinh doanh 
cho nên khả năng tận dụng rất tốt các chính sách ưu ñãi 
của các tổ chức tín dụng về lãi suất cũng như các 
nguồn vốn ưu ñãi khác của ñịa phương 
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− Được Nhà Nước quan tâm phát triển khu vực kinh tế 
Miền Trung nên ñược hưởng nhiều chính sách ưu ñãi 
rất quan trọng. 

3.2. Phân tích và dự báo môi trường kinh doanh của công ty. 

3.2.1. Môi trường vĩ mô. 

 Môi trường kinh tế; môi trường công nghệ; môi trường văn 

hóa xã hội; môi trường nhân khẩu học; môi trường chính trị - pháp 

luật; môi trường toàn cầu. 

*Những cơ hội và nguy cơ sau: 

+ Cơ hội:  

Nền kinh tế Việt Nam ñang trong giai ñoạn kiến thiết và phát 

triển nên nhu cầu về ống nhựa các loại còn tiếp tục tăng trưởng. 

Thị trường trong nước và các nước lân cận còn rất nhiều tiềm 

năng nhưng Công ty chưa khai thác hết. 

Máy móc thiết bị hiện nay vẫn chưa hoạt ñộng hết công suất 

trong khi nhu cầu ống nhựa trong ngành xây dựng, ñiện, nước, bưu 

chính viễn thông ngày càng nhiều. 

Công ty có nhiều tiềm năng ñể phát triển hoạt ñộng sản xuất 

các sản phẩm nhựa phục vụ cho lĩnh vực công nghệ cao bởi ñây là 

loại sản phẩm có nhu cầu rất lớn trong tương lai và tính cạnh tranh 

tương ñối thấp. 

+Nguy cơ:  

Nguyên vật liệu nhựa các loại ñang có xu hướng tăng nhanh 

trong những năm gần ñây và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian 

tới. Do ñó, Công ty cần có chính sách dự trữ, tồn kho hợp lý ñể ñối 

phó với tình hình này, ñảm bảo ổn ñịnh ñược hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh cũng như khả năng chi trả cổ tức. 
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Trong trường hợp giá của nguyên liệu tăng mạnh trong ngắn 

hạn do biến ñộng của thị trường thế giới, trong khi giá bán sản phẩm 

không thể tăng tương ứng sẽ làm ảnh hưởng ñến hiệu quả hoạt ñộng 

của Công ty. 

3.2.2. Phân tích ngành và cạnh tranh. 

Hiện tại lợi nhuận từ ngành nhựa không ñủ hấp dẫn so với các 

ngành khác, theo một số thông tin thu thập, thì lợi nhuận sau thuế từ 

ngành này là khoảng 8%- 10%. Nguồn cung ñang rất phong phú và 

ña dạng, khách hàng có rất nhiều lựa chọn và nhà sản xuất sẵn sàng 

ñáp ứng mẫu mã theo yêu cầu của người mua. Vì vậy, việc xuất hiện 

các ñối thủ cạnh tranh tiềm tàng ñể tạo sự khác biệt cho sản phẩm 

nhằm nhập ngành là không nhiều. 

Một nhà sản xuất mới muốn có ñược kinh nghiệm, cũng như 

nguồn nguyên liệu ñầu vào tốt hơn thì phải mất một thời gian nhất 

ñịnh. Đó là lợi thế chí phí tuyệt ñối, rào cản lớn mà ngành ñã tạo ra 

ñối với các ñối thủ cạnh tranh tiềm tàng. 

Công ty ñang phải cạnh tranh rất gay gắt trên thị trường Đà 

Nẵng, Miền Trung và Tây Nguyên. Những công ty lớn ñang nằm ở 

hai ñầu khu vực Bắc và Nam, ñang có xu hướng thâm nhập mạnh vào 

thị trường này như  công ty nhựa Tiền Phong, công ty nhựa Bạch 

Đằng, công ty nhựa Bình Minh.... Điều này ảnh hưởng ñến hoạt ñộng 

kinh doanh của công ty, vì ñây là thị trường chủ yếu của công ty . 

Bên cạnh ñó công ty còn phải cạnh tranh mạnh mặt hàng nhập từ 

Trung Quốc, do sản phẩm của Trung quốc vừa rẻ, mẫu mã lại ñẹp, 

ñây thật sự là ñối thủ khó lường. 

Nhìn chung, ñối thủ cạnh tranh của công ty cổ phần nhựa Đà 

Nẵng là mạnh, số lượng ñông, có tìm lực tài chính cũng như trình ñộ 

máy móc, công nghệ lớn hơn nhiều so với công ty cổ phần nhựa Đà 

 22 

Nẵng. Do vậy, công ty cần xây dụng cho mình một chiến lược tốt 

nhất, cần ñầu tư máy móc thiết bị ñể ña dạng hóa cũng như tăng chất 

lượng sản phẩm ñể giữ vững thị trường và ngày càng phát triển. 

3.3. Phân tích môi trường bên trong công ty cổ phần nhựa Đà 

Nẵng. 

3.3.1. Phân tích nguồn lực. 

a. Nguồn lực tài chính. 

Nguồn lực tài chính là một trong những nguồn lực quan trọng 

ñể thực hiện chiến lược công ty. Trong bốn năm từ 2008 – 2011, mặc 

dù kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến ñộng nhưng 

tình hình tài chính công ty luôn ổn ñịnh và mức lợi nhuận sau thuế 

trung bình 10%/ năm. 

b. Nguồn lao ñộng: Tổng số lao ñộng của công ty là 192 người, 

cơ cấu phân bổ lao ñộng thích hợp. 

c.Tài sản cố ñịnh. 

* Cơ sở nhà xưởng – văn phòng: 06 Nhà xưởng sản xuất với diện 

tích 4.363m2; 03 Kho dự trữ và chứa các nguyên liệu – vật tư, hàng 

hoá với diện tích chiếm 1.277m2; hệ thống văn phòng và cửa hàng 

trưng bày sản phẩm có tổng diện tích 1.805m2; các công trình cơ sở 

hạ tầng  phục vụ hoạt ñộng sản xuất và quản  lý chung với diện tích 

2.005 m2; 6.250 m2 ñường nội bộ. 

* Máy móc thiết bị công nghệ: Các thiết bị của Công ty hầu hết 

ñược ñầu tư mới, là loại thiết bị chuyên dùng, có trình ñộ công nghệ 

phù hợp với yêu cầu sản xuất hiện tại. Chất lượng của thiết bị còn có 

khả năng ñáp ứng cho nhu cầu sản xuất hiện tại và trong khoảng 10 

năm tới. 
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3.3.2. Phân tích khả năng và năng lực cốt lõi. 

Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng dựa trên các nguồn lực vô hình 

như là nền tảng của các khả năng và năng lực cốt lõi hơn các nguồn 

lực hữu hình của công ty. Các nguồn lực vô hình là các nguồn lực 

khó nhìn thấy, rất khó ñể các ñối thủ cạnh tranh tìm hiểu, mua lại, bắt 

chước hay thay thế. Chính vì vậy, nó dễ dàng trở thành một nền tảng 

có lợi thế cạnh tranh bền vững. 

a. Nguồn lực tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực. 

b. Giá trị của thương hiệu. 

c. Năng lực ñổi mới. 

d. Vị trí ñịa lý. 

3.3.3. Nhận dạng các năng lực cốt lõi của công ty. 

Năng lực cốt lõi là các nguồn lực và khả năng ñược sử dụng 

như nguồn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty. 

Năng lực cốt lõi của công ty của công ty gồm: Con người là tài sản – 

là nguồn lực; danh tiếng; vị trị ñịa lý; năng lực ñổi mới. 

3.4. Xây dựng chiến lược công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng. 

Qua việc phân tích và dự báo môi trường vĩ mô, môi trường 

ngành và cạnh tranh, phân tích nguồn lực của công ty, cũng như dựa 

vào việc phân tích và xác ñịnh khả năng, năng lực cốt lõi của công ty 

cổ phần nhựa Đà Nẵng. 

Qua việc phân tích ưu nhược ñiểm chiến lược tập trung vào 

một lĩnh vực kinh doanh hiện tại của công ty . 

Căn cứ vào sứ mệnh, mục tiêu của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng 

Theo tác giả Công ty có thể chọn chiến lược kết hợp ñó là: Tập 

trung và hội nhập dọc xuôi chiều là chiến lược tốt nhất. 
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3.5. Thực thi chiến lược ñã lựa chọn. 

3.5.1. Thiết kế cơ cấu tổ chức. 

 Theo tác giả cơ cấu tổ chức của công ty ñã nêu ở chương 2 vẫn 

phù hợp ñể triển khai chiến lược ñã lựa chọn vì:   Cơ cấu quản lý tại 

Công ty theo mô hình trực tuyến chức năng, mỗi bộ phận ñều có 

nhiệm vụ rõ ràng nhằm tổ chức, quản lý, ñiều hành tốt Công ty. Mô 

hình này ñảm bảo cho mọi công việc của các phòng ban không bị 

chồng chéo, mọi người làm theo ñúng công việc của mình, thông tin 

nhanh chóng. Nhờ có sự phân chia giữa các bộ phận chức năng làm 

giảm ñi các cấp trung gian nhưng vẫn ñảm bảo sự phối hợp hoạt ñộng 

nhịp nhàng giữa các phòng ban.  

3.5.2. Hệ thống kiểm soát chiến lược. 

Qua cơ cấu hiện tại của công ty, việc kiểm soát thực thi chiến 

lược ñạt mức ñộ hiệu quả qua công cụ là Kiểm soát tài chính, kiểm 

soát ñầu ra, kiểm soát hành vi và văn hóa tổ chức. 

3.6. Một số chính sách triển khai chiến lược. 

3.6.1. Chính sách tài chính. 

Để thực thi chiến lược công ty cần một lượng vốn ñủ mạnh, hiện 

tại nguồn vốn của công ty còn nhiều hạn chế. Vì nguồn vốn là hoạt 

ñộng chủ yếu ñối với các doanh nghiệp, nhất là trong giai ñoạn ñầu 

tư phát triển, mở rộng thị trường, ña dạng hóa sản phẩm. 

3.6.2. Chính sách nguồn nhân lực. 

- Tiêu chuẩn hóa các chức danh ñể bố trí nhân lực cho phù hợp. 

- Xây dựng chính sách thu hút người có năng lực vào làm việc cho 

công ty, trẻ hóa ñội ngũ lao ñộng, trong ñó lao ñộng kỷ thuật và quản 

lý cấp cao. 

- Chú trọng công tác ñào tạo và ñào tạo lại nguồn nhân lực. Thực 

hiện tuyển dụng, ñào tạo tại chỗ, gởi ñi ñào tạo... 
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- Cải tiến và thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng theo 

hướng tạo ñộng lực thúc ñẩy sự sáng tạo và ñóng góp cảu người lao 

ñộng. 

3.6.3. Chính sách nghiên cứu và phát triển. 

Công ty DPC ñang sở hữu nguồn nhân lực có kinh nghiệm, 

trình ñộ chuyên môn cao. Vì vậy, vấn ñề nghiên cứu và phát triển nên 

ñặt trọng tâm khai thác những sáng tạo của nguồn nhân lực kết hợp 

với ứng dụng các thành tựu khoa học mới. Công ty cần có chính sách 

thỏa ñáng cho những thành viên có nhiều phát minh, sáng kiến. Cần 

tổ chức các cuộc thi sáng tạo có giải thưởng lớn theo hướng khuyến 

kích các nhóm nghiên cứu tự nguyện, có những sáng chế có giá trị 

cao cho công ty.  
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KẾT LUẬN 

 
Xây dựng chiến lược công ty là vấn ñề hết sức quan trọng và 

cấp thiết. Trên cơ sở nền tảng lý thuyết và tiếp cận với tình hình thực 

tiễn hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần nhựa Đà 

Nẵng, luận văn ñã ñi sâu phân tích các môi trường, nguồn lực, khả 

năng, phân tích và nhận dạng các năng lực cốt lõi ñể xác ñịnh các vấn 

ñề mấu chốt cần phải giải quyết trong quá trình xây dựng chiến lược 

công ty. 

Nhận dạng các năng lực cốt lõi của công ty, tìm ra khả năng 

cạnh tranh ñể xây dựng chiến lược công ty là ñóng góp của luận văn.  

Luận văn ñã hoàn thành các nội dung sau: 

 - Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược công ty. 

 - Đánh giá hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và thực trạng xây 

dựng chiến lược công ty 

 - Xây dựng chiến lược công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ñề tài, việc nghiên cứu 

nội bộ tại công ty chưa ñược sâu sát, nên chắc rằng kết luận có phần 

nào ñó chưa chuẩn xác hoặc phù hợp ñiều kiện thực tế tại công ty. 

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành ñề tài, tác giả ñã nhận 

ñược sự nhiệt tình hướng dẫn của cô PGS.TS. Nguyễn Thị Như 

Liêm, em xin chân thành cảm ơn sự giúp ñỡ quý báu của cô. Mặc dù 

rất cố gắng, song hạn chế về thời gian, tài liệu nghiên cứu và khả 

năng bản thân nên ñề tài chắc chắn không tránh khỏi những sai sót 

nhất ñịnh. Tác giả thật sự mong muốn nhận ñược những góp ý từ các 

thầy cô và bạn bè ñể ñề tài hoàn thiện hơn. 


