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MỞ ĐẦU 

 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 

Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội là chủ đầu 

tư hạ tầng Khu Công nghiệp Nhơn Hội A với quy mô diện tích 630 

ha. Tuy nhiên, kể từ khi triển khai dự án đến nay, việc đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật chưa thể hiện được hiệu quả đầu tư, đồng thời, 

thực tế triển khai của Công ty cũng không có được một định hướng rõ 

ràng, chủ động trong đầu tư, kinh doanh. Do vậy, việc xây dựng 

chiến lược cho Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội 

nhằm đạt được các mục tiêu kỳ vọng của doanh nghiệp là điều rất 

cần thiết. 

2.  Mục đích nghiên cứu 

- Hệ thống hóa lý luận chung về chiến lược, trong đó chú 

trọng chiến lược phát triển công ty trong hệ thống chiến lược chung 

của doanh nghiệp. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng chiến lược của Công ty, 

từ đó dựa trên cơ sở lý luận và các công cụ xây dựng chiến 

lược của Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội nhằm 

thực hiện các mục tiêu kỳ vọng. 

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu tình hình hoạt động doanh nghiệp của Công ty 

giai đoạn từ  năm 2010 - 2012. Trọng tâm là phân tích nguồn lực, 

đánh giá phân tích khả năng và nhận dạng, phân tích năng lực cốt 

lõi của Công ty. 

- Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập t rung phạm vi nghiên cứu về hoạt động 
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kinh doanh và các chiến lược đang áp  dụng tại Công ty từ đó xây 

dựng chiến lược Công ty đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. 

4.  Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu kinh tế, như tổng hợp, hệ thống, thống kê, 

so sánh, quy nạp, dự báo, điển cứu, … nhằm xây dựng cơ sở lý 

luận về xây dựng chiến lược một cách cơ bản nhất tại Công ty CP 

Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội.  

5.  Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở  đầu và kết  luận, cấu trúc cơ bản của 

luận văn gồm có 3 chương như sau:  

Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược công ty 

Chương 2: Chiến lược hiện tại của Công ty Cổ phần KCN 

Sài Gòn - Nhơn Hội  

Chương 3: Xây dựng chiến lược tại Công ty Cổ phần KCN 

Sài Gòn - Nhơn Hội 

6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 

Tác giả đưa ra một số giải pháp, đánh giá: 

- Phân tích ma trận và khai thác các năng lực cốt lõi 

- Hình thành các chiến lược. 

- Một số đề xuất thực thi các chiến lược đã lựa chọn. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC 

1.1.1. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược 

a. Khái niệm chiến lược 

Chiến lược là tổng thể các quyết định, các hành động liên 

quan đến việc lựa chọn các phương tiện và phân bổ các nguồn lực 

nhằm đạt được một mục tiêu nhất định. 

b. Khái niệm quản trị chiến lược 

Quản trị chiến lược là một bộ phận các quyết định quản 

trị và các hành động xác định hiệu suất dài hạn của một công ty. 

Quản trị chiến lược bao gồm các hành động liên tục: soát xét môi 

trường, xây dựng chiến lược, thực thi chiến lược và đánh giá 

kiểm soát chiến lược.  

1.1.2. Hệ thống chiến lược trong doanh nghiệp 

a. Chiến lược cấp chức năng 

Các chiến lược chức năng khai thác sâu hơn về cách thức 

tạo ra lợi thế cạnh tranh theo từng khối lợi thế.  

b. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 

Có ba loại chiến lược chính là: chiến lược dẫn đạo về chi 

phí, chiến lược tạo sự khác biệt và chiến lược tập trung vào các khe 

hở thị trường. 

c. Chiến lược toàn cầu 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, việc đạt được một 

lợi thế cạnh tranh và cực đại hóa năng lực của một công ty đòi 

hỏi nó phải mở rộng hoạt động của nó ra bên ngoài quốc gia mà nó 

đang tồn tại. 
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d. Chiến lược cấp công ty 

Chiến lược cấp công ty được trình bày cụ thể ở mội dung tiếp 

theo. 

1.2. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY TRONG DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Khái quát chiến lược cấp công ty 

Chiến lược cấp công ty xác định và vạch rõ mục đích, các 

mục tiêu của công ty, xác định các hoạt động kinh doanh mà công 

ty theo đuổi, tạo ra các chính sách và các kế hoạch cơ bản để đạt 

được mục tiêu của công ty, phân phối nguồn lực giữa các hoạt 

động kinh doanh.  

1.2.2. Vai trò và nhiệm vụ của chiến lược cấp công ty 

a. Vai trò 

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

khuôn khổ cho quản lý tất cả các ngành, các đơn vị kinh doanh và 

các bộ phận chức năng của công ty. 

b. Nhiệm vụ 

- Xác định các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt. 

- Định hướng phát triển và tầm nhìn chiến lược. 

- Tập trung và phân bổ nguồn lực. 

- Phối hợp hoạt động, chuyển đổi nguồn lực và tăng cường 

năng lực cốt lõi cho các bộ phận. 

1.2.3. Nhà quản trị chiến lược cấp công ty 

Quản trị ở cấp công ty bao gồm Hội đồng Quản trị, Tổng giám 

đốc và các nhà quản trị cấp cao khác, Ban giám đốc và các cán bộ cấp 

công ty. Tổng giám đốc là nhà quản trị chiến lược chính ở cấp này. 

1.2.4. Các loại hình chiến lược cấp công ty chủ yếu 

 a. Chiến lược tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh        

đơn lẻ 
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Tập trung các nguồn lực để cạnh tranh mạnh mẽ trong một 

lĩnh vực kinh doanh. 

b. Chiến lược hội nhập 

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

đầu vào cho chính mình. Có 2 loại: Hội nhập dọc ngược chiều và Hội 

nhập dọc xuôi chiều. 

c. Chiến lược đa dạng hóa 

Là chiến lược tăng trưởng dựa trên sự thay đổi 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. 

d. Các liên minh chiến lược 

Liên minh chiến lược là một phương án để thực hiện giá trị 

liên quan đến đa dạng hoá, mà không cần phải chịu cùng mức chi 

phí quản lý, thường được tạo lập dưới hình thức liên doanh hoặc 

các hợp đồng liên kết cùng có lợi.  

e. Soát xét lại danh mục của Công ty 

 Soát xét các danh mục hoạt động hiện có của công ty để 

nhận diện các cơ hội kinh doanh mà công ty nên theo đuổi và đó 

cũng chính là nội dung cốt lõi của việc phát triển công ty. 

f. Chiến lược thâm nhập 

Có 3 hình thức thâm nhập: Đầu tư nội bộ, Mua lại và Liên 

doanh. 

g. Chiến lược tái cấu trúc 

Tái cấu trúc là một chiến lược mà qua đó công ty thay đổi 

tập hợp các đơn vị kinh doanh hay cấu trúc tài chính của nó.  

h. Chiến lược cải tổ 

Chiến lược cải tổ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi hay tiếp 

tục duy trì của công ty được xem là một bộ phận không thể thiếu 
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được của việc tái cấu trúc công ty. 

Không có mô hình chuẩn về cải tổ. Tuy nhiên, thường có 3 

bước: (1) Thay đổi lãnh đạo; (2) Lập lại tiêu điểm chiến lược; và 

(3) Cải thiện khả năng sinh lợi. 

1.3. QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 

TRONG DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Xác định sứ mệnh, viễn cảnh và các mục tiêu chủ yếu 

a. Xác định viễn cảnh 

Viễn cảnh thể hiện các mục đích mong muốn cao nhất 

và khái quát nhất của tổ chức. Nó tập trung sự tưởng tượng của 

con người trong tổ chức và động viên mọi nổ lực để đạt được 

các mục đích, sự nghiệp và ý tưởng cao hơn. Nội dung của viễn 

cảnh có thể bao gồm: Tư tưởng cốt lõi và Hình dung về tương lai. 

b. Xác định sứ mệnh 

Bản tuyên bố sứ mệnh là một mệnh lệnh then chốt về cách 

thức mà một tổ chức nhìn nhận về các đòi hỏi các bên hữu quan. 

Sứ mệnh là tiêu điểm và là hiệu lệnh nhằm giải phóng tiềm năng 

của tổ chức, song nó vẫn là những gì có khả năng đạt được trong 

một thời gian. 

c. Các mục tiêu 

Mục tiêu là trạng thái tương lai mà công ty cố gắng thực 

hiện hay là kết quả cuối cùng của các hành động được hoạch định. 

Để có ý nghĩa, mục tiêu phải có 4 đặc tính: (1) Chính xác và có thể 

đo lường, (2) Hướng đến các vấn đề quan trọng, (3) mang tính 

thách thức nhưng khả thi, (4) Xác định được thời gian phải đạt 

được mục tiêu. 

1.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài 

Mục tiêu của phân tích bên ngoài là nhận thức các cơ hội 
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và nguy cơ từ môi trường bên ngoài của tổ chức.  

a. Môi trường vĩ mô 

 

Hình 1.1. Môi trường vĩ mô 

1.3.2.1. Phân tích ngành và cạnh tranh 

 

Hình 1.2: Mô hình năm lực lượng canh tranh của Michael E.Porter 
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1.3.3. Phân tích môi trường bên trong 

Phân tích bên trong nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm 

yếu của tổ chức.  

a. Phân tích nguồn lực 

Phân tích các nguồn lực hữu hình và vô hình. 

b. Phân tích các khả năng tiềm tàng và năng lực cốt lõi 

Bốn tiêu chuẩn của lợi thế cạnh tranh bền vững: đáng giá, 

hiếm, khó bắt chước, không thể thay thế. 

1.3.4. Xây dựng và lựa chọn chiến lược tối ưu 

a. Mô hình với 5 quá trình của thực hiện chiến lược 

Áp dụng Mô hình 5 quá trình lựa chọn chiến lược công 

ty gồm: Phân tích dựa vào nguồn lực công ty; Đánh giá khả năng 

công ty; Phân tích tiềm năng kinh tế trong nguồn lực và khả năng 

của công ty; Lựa chọn chiến lược; và Mở rộng và phát triển nguồn 

lực và khả năng của công ty. 

b. Xây dựng các chiến lược 

Sử dụng cách tiếp cận của Gary Hamel và C.K. Prahalad. 

Xem năng lực cốt lõi là nền tảng để xây dựng chiến lược.  

 

Hình 1.4: Ma trận phát triển và khai thác các năng lực cốt lõi 
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c. Xây dựng chiến lược dựa vào nguồn lực 

d. Lựa chọn chiến lược 

e. Đánh giá và lựa chọn chiến lược tối ưu 

Chiến lược được lựa chọn phải tạo được lợi thế cạnh tranh 

bền vững và khai thác được các cơ hội thị trường trên cơ sở phù 

hợp với mục tiêu, sứ mệnh của tổ chức và các bên liên quan. 

f. Tiêu chí đánh giá chiến lược 

1.4. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH HẠ TẦNG KCN ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 

1.4.1. Quy mô vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn chậm 

1.4.2. Khách hàng chủ yếu là các tổ chức, hoạch định kinh 

doanh lâu dài 

1.4.3. Các dịch vụ hỗ trợ có thể khai thác kinh doanh ổn 

định lâu dài 

1.4.4. Quy định pháp luật chặt chẽ  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Một chiến lược là hành động mà một công ty thực hiện để 

đạt được một hay nhiều mục tiêu. Các mục tiêu của công ty xác định 

những gì phải làm nếu công ty muốn đạt được sứ mệnh. Các mục 

tiêu được xây dựng tốt phải chính xác có thể đo lường, hướng đến 

các vấn đề mấu chốt, phải thách thức nhưng hiện thực, và phải xác 

định thời hạn cụ thể để đạt được. 
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CHƯƠNG 2 

CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY CP KHU CÔNG 

NGHIỆP SÀI GÒN – NHƠN HỘI  (SNP) 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG 

NGHIỆP SÀI GÒN – NHƠN HỘI  

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

a. Giới thiệu tổng quát 

b. Sự hình thành và phát triển của công ty SNP 

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội 

được thành lập vào tháng 7 năm 2006 tại địa bàn tỉnh Bình Định,  

hiện là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Khu Công nghiệp Nhơn Hội (khu A) với diện tích 630 ha. 

 

 

Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội 

2.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính 

Đầu tư, xây dựng, kinh doanh khu công nghiệp 

2.1.3. Tuyên bố viễn cảnh, sứ mệnh, tầm nhìn tại Công ty 

Công ty chưa xây dựng và tuyên bố chính thức viễn cảnh, 
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sứ mệnh, tầm nhìn, mà chỉ có kế hoạch hoạt động hàng năm nhưng 

cũng không thường xuyên. 

2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TY 

2.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài tại Công ty 

a. Môi trường kinh tế 

Kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn kéo dài.  

b. Môi trường công nghệ 

Chính phủ và địa phương có nhiều chính sách khuyến khích 

phát triển. Chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện đầu tư 

đang là nhân tích cực cho sự học tập nâng cao năng lực tại chỗ. 

c. Môi trường văn hóa xã hội 

 Đang thể hiện là yếu tố tích cực, góp phần quan trọng tạo 

nên sức hấp đầu tư của địa phương. 

d. Môi trường nhân khẩu học 

Bình Định có dân số gần 1,5 triệu, hơn 50% trong độ tuổi 

lao động, mật độ 247 người/km
2
 . Có nhiều trung tâm đào tạo nhân 

lực, có lực lượng lao động lớn đang làm việc ở các tỉnh phía Nam. 

e. Môi trường chính trị - luật pháp 

 Ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế quốc gia và hoạt 

động của doanh nghiệp. 

f. Môi trường toàn cầu 

Kinh tế tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục gặp nhiều khó 

khăn, một số nơi khác đang diễn ra xung đột chính trị, diễn biến khó 

dự lường. Châu Á vẫn là nền kinh tế năng động nhất thế giới. 

2.2.2. Phân tích môi trường bên trong tại Công ty SNP 

a. Mô hình quản trị chiến lược tại Công ty SNP 

Nhìn chung Công ty chưa xây dựng chiến lược và mô hình 

quản trị chiến lược. Hoạt động hiện tại theo kế hoạch hàng năm. 
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b. Các chiến lược hiện tại của Công ty SNP 

-  Chiến lược cấp công ty 

+  Chiến lược tập trung vào một ngành kinh doanh đơn lẻ 

Công ty tâp trung cho sản phẩm duy nhất là đất công nghiệp 

đã để cho thuê lại xây dựng các công xưởng, nhà máy sản xuất.  

+ Các Hợp đồng ngắn hạn và đấu giá cạnh tranh. 

Công ty đang thực hiện các hợp đồng ngắn hạn với các nhà 

thầu để xây dựng hệ thống hạ tầng KCN Nhơn Hội A.  

- Chiến lược cấp chức năng 

+ Chiến lược nguồn nhân lực và hiệu quả 

Lãnh đạo công ty là những người có kinh nghiệm về xây 

dựng các KCN cũng như phát triển lĩnh vực khác trong Tập đoàn 

mà Công ty là một thành viên. Lực lượng chuyên môn được đào 

tạo thực tế, được tham quan, học tập tại các KCN đã thàn công.  

Bên cạnh đó, Công ty sự dụng phần thưởng vật chất để 

thúc đẩy hiệu suất công việc của các cá nhân.  

+ Chiến lược Marketing và hiệu quả 

Sử dụng uy tín, ảnh hưởng từ thương hiệu chung của Tập 

đoàn Đầu tư Sài Gòn trong giao dịch, tìm kiếm khách hàng. 

2.3. BẢN CHẤT LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 

SNP 

2.3.1. Các lợi thế cạnh tranh của Công ty 

a. Vượt trội về thỏa mãn khách hàng 

Công ty SNP luôn hướng đến việc đáp ứng nhu cầu khách 

hàng một cách tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt hơn so 

với các đối thủ cạnh tranh. Do vậy, khách hàng sẽ cảm nhận giá trị 

sản phẩm của doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng tạo dựng được 

lợi thế cạnh tranh trên cơ sở khác biệt đó. 
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b. Vượt trội về hiệu quả 

Nguồn nhân lực cấp cao có kinh nghiệm cộng với hình thức 

khen thưởng vật chất tức thời góp phần tạo nên những vượt trội về 

hiệu quả của Công ty. 

2.3.2. Nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh 

a. Nguồn lực tài chính, tài sản 

Nguồn lực tài chính, tài sản của Công ty SNP trong thời 

gian qua được hình thành chủ yếu là do vốn góp từ doanh nghiệp 

thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Tổng vốn điều lệ của các 

công ty thành viên khoảng 20.000 tỷ đồng)  

b. Nguồn nhân lực; nguồn lực tổ chức 

Năng lực, kinh nghiệm của Lãnh đạo Công ty.  

Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, kể cả 

phân phối  mua cổ phiếu ưu tiên của Công ty. 

c. Giá trị của thương hiệu 

Công ty đang sử dụng rất hiệu quả thương hiệu chung của 

Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn trong giao dịch, quan hệ khách hàng. 

d. Năng lực đổi mới 

Xây dựng hạ tầng đều thuê nhà thầu thực hiện nên ít có cơ 

hội và điều kiện đổi mới công nghệ. 

e. Khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên 

Công ty SNP có rất nhiều tiềm năng tiếp cận các tài nguyên 

tại Bình Định cũng như các tỉnh lân cân, kể cả tài nguyên đất và các 

mỏ khoáng sản. 

2.4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG 

TY SNP 

2.4.1. Các thành tựu đạt được của Công ty Cổ phần Khu 

Công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội qua việc thực hiện chiến lược 
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a. Về thị trường 

Công ty đã thu hút được một số dự án đầu tư trực tiếp nước 

ngoài từ Đài Loan, Malaysia,  … đang quan tâm đến thị trường Nhật 

Bản,  Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chiến lược chiếm lĩnh hay 

mở rộng thị trường chưa có tính chủ động.  

b. Về tài chính 

Hiện nay vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng, chưa có 

nguồn thu đáng kể nên dòng ngân quỹ âm trong những năm qua. 

2.4.2. Đánh giá sự phù hợp chiến lược qua việc tổng hợp 

phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 

a. Điểm mạnh (Strenghts) 

- Chiến lược sản xuất đơn lẻ 

- Tài chính và khả năng tiếp cận khách hàng. 

- Kinh nghiệm quản lý của Lãnh đạo. 

- Sử dụng thương hiệu “Sai Gon Invest” hiệu quả 

b. Điểm yếu (Weakness) 

- Bộ máy Công ty khá nhỏ, chức năng các bộ phận chưa quy 

định chặt chẽ. 

- Bộ phận marketing của Công ty chưa đủ mạnh. 

- Thiếu tính chủ động trong công tác xây dựng.  

- Chưa quan tâm khai thác chiến lược đa dạng hóa. 

c. Cơ hội (Opportunities) 

- Chủ trương phát triển công nghiệp của Chính phủ. 

- Việt Nam đang dần trở thành là điểm đến tin cậy của các nhà 

đầu tư trong nước và nước ngoài. 

- Gia tăng tính cạnh tranh cấp quốc gia.  

- Dự án lọc hóa dầu với quy mô 30 triệu tấn dầu thô/năm là cơ 

hội lấp đầy nhanh chóng KCN. 
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- Xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra theo xu hướng có lợi cho 

Việt Nam 

- Vị trí trí địa kinh tế của KCN Nhơn Hội A.  

d. Thách thức (Threats) 

- Biến động mạnh của tỷ giá ngoại tệ (USD).  

- Tình hình các KCN đang mở tràn lan trên cả nước. 

- Đối thủ cạnh tranh tham gia các tổ chức thương hội có 

mạng lưới hoạt động phủ khắp toàn cầu. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương 2, Luận văn đã khảo sát, trình bày tổng quan, 

tình hình sản xuất kinh doanh, phân tích nguồn lực và trực trạng xây 

dựng chiến lược tại Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội 

(SNP), đơn vị mà tác giả lựa chọn để xây dựng chiến lược công ty.  

Công ty SNP đang sử dụng chiến lược tập trung ngành kinh 

doanh đơn lẻ với sản phẩm là cho thuê đất công nghiệp đã có hạ tầng 

kỹ thuật. Do Công ty mới được thành lập vào năm 2006, thêm vào đó 

điều kiện tình hình kinh tế trong nước và thế giới những năm tiếp 

theo lại gặp nhiều khó khăn kéo dài nên hoạt động và hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp rất hạn chế. 

Trong giai đoạn hiện nay, Công ty đang triển khai đầu tư hạ 

tầng, trong khi diện tích cho thuê lại chưa đáng kể nên dòng ngân 

quỹ chủ yếu là âm. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như 

thời gian qua việc điều tiết, giãn tiến độ xây dựng là cần thiết vì điều 

đó sẽ tránh được tình trạng hàng tồn kho quá lớn, gây thiệt hại cho 

Công ty về mặt tài chính. 
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CHƯƠNG 3 

 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN  

KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GON – NHƠN HỘI 

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG LẠI CHIẾN LƯỢC 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – 

NHƠN HỘI 

3.1.1. Đánh giá ưu nhược điểm các chiến lược của Công 

ty SNP 

a. Ưu điểm 

- Chưa xây dựng chiến lược  nhưng Lãnh đạo Công ty có thức 

về chiến lược. 

- Chiến lược tập trung vào một ngành kinh doanh đơn lẻ trong 

giai đoạn vừa qua khá phù hợp với môi trường kinh doanh thực tế.  

- Việc điều chỉnh giãn tiến độ Dự án giảm bớt áp lực vốn cũng 

như tránh thiệt hại do phải gánh chịu lãi suất ngân hàng. 

b. Nhược điểm 

- Không tạo dựng và sử dụng một cách có hiệu quả các năng 

lực cạnh tranh cốt lõi  

- Chưa được quan tâm nghiên cứu khai thác các lợi thế hiện 

có và tạo sự khác biệt về năng lực thông qua các hình thức hội nhập, 

đa dạng hóa. 

- Chưa có hệ thống kiểm soát hoạt động hiệu quả. Thiếu sự 

phối hợp nhịp nhàng, linh động giữa các bộ phận. 

3.1.2. Sự cần thiết phải xây dựng lại chiến lược tại 

Công ty SNP 

Khi nghiên cứu thực trạng chiến lược tại Công ty SNP, tác giả 

nhận thấy rằng, cần làm sáng tỏ một số vấn đề sau đây: 

- Xác định ngành nghề kinh doanh, những thế mạnh và hạn 
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chế nội tại; những cơ hội mở rộng ngành kinh doanh. 

- Xác định sự khác biệt của sản phẩm của Công ty. 

- Xác định phân khúc khách hàng mục tiêu và thị trường mục 

tiêu. 

Từ các vấn đề nêu trên, có thể kết luận việc xây dựng lại 

chiến lược cho Công ty  SNP là hết sức cần thiết và cấp bách. 

3.2. XÁC ĐỊNH VIỄN CẢNH, SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN 

– NHƠN HỘI 

3.2.1. Viễn cảnh 

a. Tư tưởng cốt lõi 

b. Hình dung trong tương lai 

3.2.2. Sứ mệnh của Công ty SNP 

a. Tuyên bố sứ mệnh 

b. Phân tích sứ mệnh 

3.2.3.  Phân tích môi trường ngành tại Công ty 

Lựa chọn 3 lĩnh vực kinh doanh chính, bao gồm ngành 

kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; ngành xây 

dựng; và các lĩnh vực hỗ trợ hoạt động của các dự án sản 

xuất trong KCN. 

a. Lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 

b. Lĩnh vực xây dựng 

c. Lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ hoạt động trong khu công nghiệp 

3.2.4. Dự báo triển vọng và xu thế phát triển của các 

ngành lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty SNP 

a. Lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp  

Ngành kinh doanh hạ tầng đang có nhiều tiến triển do xu 

hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  
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Hiện nay, Công ty đã có sẵn trên 300 ha đất công nghiệp 

nên những thay đổi tích cực về thu hút đầu tư trong nhiều năm tới 

vẫn nằm trong tầm lợi thế của Công ty.  

b. Lĩnh vực xây dựng hạ tầng KCN và cơ sở sản xuất. 

Nhìn chung có triển vọng do lĩnh vực này hoàn toàn gắn 

kết với lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN, thậm chí khi mở rộng sang 

khu dân cư, đô thị, .. thì nó cũng là đa dạng hóa có liên quan. 

c. Lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ hoạt động trong khu công nghiệp 

Khi có nhiều dự án triển khai xây dựng hoặc đi vào hoạt 

động thì các dịch vụ hỗ trợ sẽ được khai thác triệt để. Mặt khác, 

điều này còn nâng cao sự hài lòng cho khách hàng.  

3.2.5. Mục tiêu của Công ty SNP (giai đoạn 2013 - 2020, 

tầm nhìn đến 2030) 

a. Mục tiêu tổng quát  

- Đến năm 2020, trở thành doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh 

vực hạ tầng KCN của khu vực miền Trung và Tây nguyên,  lấp đầy 

mặt bằng KCN Nhơn Hội (Khu A) với diện tích 630 ha. Tổng doanh 

thu lũy kế các năm đạt 3.000 tỷ đồng. Đã dự tính cho trường hợp Dự 

án lọc hóa dầu triển khai như dự kiến. 

- Đến năm 2030, phấn đấu trở thành Công ty hạ tầng mạnh 

nhất khu vực, đầu tư và vận hành cùng lúc nhiều KCN tại địa 

phương và các tỉnh lân cận, và đã thâm nhập các lĩnh vực hạ tầng 

dân cư, đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng; khai thác triệt để các dịch vụ 

trong khu công nghiệp, quy mô vốn điều lệ đạt 1.000 tỷ đồng, doanh 

thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 200 -:- 300 tỷ đồng. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Năm 2015 phải đạt doanh thu 200 tỷ đồng. Sau đó mỗi 

năm doanh thu tăng 30% - 50%. 
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- Lợi nhuận sau thuế hàng năm từ 20 - 30% trong vòng 3 

năm sau khi hòa vốn, dự kiến vào năm 2016. 

- Cơ cấu lại quy mô hoạt động của doanh nghiệp theo hướng 

đa ngành. 

3.3. XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 

3.3.1. Phân tích ma trận phát triển và khai thác các năng 

lực cốt lõi 

Biểu diễn ma trận phát triển và khai thác các năng lực cốt 

lõi theo Hình 3.1 dưới đây. 

 

Hình 3.1: Ma trận phát triển và khai thác năng lực cốt lõi của 

SNP 

a. Điền vào chỗ trống 

Công ty SNP đang thực hiện chiến lược tập trung ngành 

kinh doanh đơn lẻ nên việc thúc đẩy, khai thác hiệu quả các năng lực 
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cốt lõi hiện có là bảo đảm khả năng cạnh tranh thắng lợi. 

b. Hàng đầu cộng 10 

Xây dựng và phát huy các năng lực cốt lõi mới, bao gồm 

năng lực marketing và xây dựng để giữ vững vị thế dẫn đầu trong 

ngành kinh doanh đất công nghiệp tại Bình Định trong thời gian tới. 

Nhận diện đây là chiến lược đa dang hóa liên quan nhưng cũng là 

hội nhập dọc trong hoạt động xây dựng hạ tầng KCN và nhà xưởng. 

c. Không gian trống 

Lựa chọn những lĩnh vực mới có thể thâm nhập và 

mang lại hiệu quả tối ưu cho Công ty trong thời gian đến. Ở 

đây, nếu muốn đa dạng hóa thì nên chọn hình thức liên minh. 

d. Các cơ hội to lớn 

Ở giai đoạn này Công ty SNP có thể lựa chọn để theo 

đuổi các cơ hội nếu thấy nó đặc biệt hấp dẫn hay có liên quan 

tới các cơ hội kinh doanh hiện tại của công ty. Đây là chiến 

lược đa dạng hóa. Nên chọn các hình thức liên minh. 

3.3.2. Hình thành các chiến lược 

a. Chiến lược 1 - Tập trung ngành kinh doanh đơn lẻ 

Tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển ngành đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng KCN vì đây ngành kinh doanh ban đầu 

và chủ yếu của Công ty. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư nhằm đến 

năm 2020 cho thuê hết 100% đất công nghiệp. Đề hoàn thành mục 

tiêu này, Công ty phải xây dựng và phát triển công tác marketing 

thành một năng lực cốt lõi của Công ty. Điều này hoàn toàn có thể 

thực hiện được vì lợi thế là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn 

(có đến 50 công ty thành viên và hoạt động đa ngành). 

b. Chiến lược 2 – Hội nhập dọc 

Công ty tự xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, điều này được hiểu 
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như tự cung cấp một phần đầu vào của Dự án để hình thành sản 

phẩm đất công nghiệp để cho thuê. Tuy nhiên, chỉ triển khai đối với 

một số hạng mục đơn giản để tránh phân tán nguồn lực. Để thực hiện 

điều này, Công ty phải phát triển năng lực mới là năng lực xây dựng. 

Nó cũng sẽ rất hữu dụng cho quá trình hoạt động sau này ở các lĩnh 

vực đa dạng hóa như xây dựng nàh xưởng, văn phòng, khu đô thị, … 

c. Chiến lược 3 – Đa dạng hóa 

- Khi tốc độ thu hút đầu tư cải thiện, Công ty sẽ thâm nhập 

sang lĩnh vực xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho nhà đầu tư thứ 

cấp trong KCN. Chiến lược này sẽ kết hợp sáng tạo các năng lực 

hiện có và năng lực mới hình thành (năng lực xây dựng). Lựa chọn 

hình thức liên doanh để gia tăng, nuôi dưỡng nguồn lực chuyên môn. 

- Sau năm 2020, Công ty là mở rộng sang các lĩnh vực khu 

đô thị, dân cư, du lịch. Các thị trường mới này rất tiềm năng cả về 

địa bàn và sản phẩm, tuy nhiên với quy mô đầu tư lớn gấp nhiều lần 

so với hiện tại, do vậy thâm nhập các thị trường này bằng phương 

thức liên doanh sẽ có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao. 

- Các dịch vụ hỗ trợ hoạt động trong KCN là thị trường rất 

tiềm năng cần được đầu tư khai thác. Lĩnh vực này rất đa dạng và 

phong phú nên đầu tư độc lập sẽ tốn rât nhiều công sức và tài chính. 

Bên cạnh đó, lực lượng lao động của Công ty hiện nay rất khiêm tốn 

nhưng mục tiêu khai thác thị trường này lại rất gần (2015), do vậy 

cũng nên chọn hình thức liên minh chiến lược hoặc liên doanh với 

các đơn vị đã tổ chức các dịch vụ này là phương án tối ưu.  

3.3.3. Một số đề xuất về thực thi chiến lược  

a. Thiết kế cấu trúc 

- Thành lập mới Ban kiểm soát nội bộ. 

- Thành lập mới phòng Marketing và phát triển dần thành 
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một năng lực cốt lõi của Công ty. 

         - Thành lập các Ban điều hành dự án theo yêu cầu. 

Tại Hình 3.2 dưới đây sẽ phát thảo cơ cấu tổ chức sau năm 

2020 của Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Nhơn Hội. 

 

Hình 3.2: Cấu trúc tổ chức Công ty SNP sau năm 2020 

b. Thiết lập hệ thống kiểm soát 

Xây dựng các hệ thống kiểm soát để giám sát, đánh giá xem 

trên thực tế chiến lược và cơ cấu của tổ chức có đang làm việc như 

dự định hay không, từ đó sẽ thực hiện các hành động cải thiện, thay 

đổi nếu nó không hoạt động như mong muốn. 
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Bốn khối căn bản tạo nên lợi thế cạnh tranh của Công ty là 

Hiệu quả, Chất lượng, Đổi mới, Sự đáp ứng khách hàng phải được 

kiểm soát chặt chẽ. Công ty phải thiết lập các thủ tục để đánh giá các 

mục tiêu hoạt động ở tất cả các cấp trong tổ chức để nắm rõ có đạt 

được hay không.  

c. Thiết lập chính sách 

- Tập trung xây dựng văn hóa Công ty một cách thích ứng, có 

khả năng khuyến khích óc sáng kiến, và tưởng thưởng sáng kiến ở  

nhiều cấp quản trị, phải quan tâm cấp trung gian và cấp thấp. 

- Về hệ thống thù lao khen thưởng chiến lược, hiện tại Công 

ty đã áp dụng hình thức là hoa hồng và quyền chọn mua chứng 

khoán.  

Tuy nhiên, để đảm bảo tưởng thưởng cho các hành vi chiến 

lược đúng đắn, Công ty SNP phải xây dựng hệ thống thưởng gắn bó 

chặt chẽ với chiến lược của tổ chức 

 

 

 

KẾT LUẬN 

 

Xây dựng chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam nói 

chung hiện nay vẫn là một vấn đề chưa được quan tâm một cách 

thiết thực (cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn). Do vậy, việc xây 

dựng chiến lược trong xu thế hiện nay là vấn đề hết sức quan trọng 

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

thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khu 

công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội, Luận văn đã đi sâu phân tích các 

môi trường, nguồn lực, phân tích và nhận dạng các năng lực cốt lõi 
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để xác định được các vấn đề mấu chốt cần phải giải quyết trong quá 

trình xây dựng chiến lược tại Công ty, từ đó xây dựng chiến  lược 

phát triển cho doanh nghiệp. Do giới hạn phạm vi nghiên cứu, tác 

giả chỉ xác định chiến lược phát triển Công ty SNP ở giai đoạn từ 

nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Nhận dạng được năng lực cốt lõi của Công ty Cổ phần Khu 

Công nghiệp Sài – Gòn Nhơn Hội, đề xuất các sản phẩm chính, lĩnh 

vực đầu tư tiềm năng và thị trường chiến lược theo phương thức đa 

dạng hóa có liên kết, phương pháp nuôi dưỡng nguồn lực để xây 

dựng chiến lược mới là những đóng góp chủ yếu của Luận văn. Tuy 

nhiên, để đạt được kết quả kỳ vọng, các nhân sự điều hành cao cấp 

của Công ty cần triển khai hoàn thiện các khâu thiết kế cấu trúc tổ 

chức, thực hiện hệ thống kiểm soát chiến lược và thực hiện các chính 

sách thực thi chiến lược. 

Luận văn đã hoàn thành các nội dung sau: 

- Hệ thống hóa các vấn đề về chiến lược phát triển công ty; 

- Phân tích và đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện 

chiến lược Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài – 

Gòn Nhơn Hội; 

- Xây dựng chiến lược phát triển công ty tại Công ty Cổ phần 

Khu  Công nghiệp Sài – Gòn Nhơn Hội. 

- Đề xuất sơ bộ về cấu trúc tồ chức và một số vấn đề liên 

quan về thực thi chiến lược. 


