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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp, ñặc biệt là doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, rất ít quan tâm ñến vấn ñề chiến lược, thậm chí không 

xác ñịnh ñược cho mình một chiến lược. Nguyên nhân cơ bản là do 

các doanh nghiệp này chưa nhận thức ñược vai trò của chiến lược. 

Theo Mintzberg, doanh nghiệp cần có chiến lược bởi vì chiến lược 

cho phép: 1) Xác lập ñịnh hướng dài hạn cho doanh nghiệp; 2) tập 

trung các nỗ lực cho doanh nghiệp vào việc thực hiện các nhiệm vụ 

ñể ñạt mục tiêu mong muốn; 3) xác ñịnh phương thức tổ chức và 

hành ñộng ñịnh hướng các mục tiêu ñặt ra; 4) xây dựng tính vững 

chắc và hài hoà cho tổ chức. Trước những ý nghĩa thực tiễn ñó của 

chiến lược, tôi thực hiện ñề tài “Chiến lược phát triển Công ty Cổ 

phần du lịch và dịch vụ Hội An”  với hi vọng góp phần vào việc 

vạch ra những hướng ñi ñúng, tạo nên sự thành công của Công ty. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chủ yếu của nghiên cứu này là: 

(1) – Đánh giá chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần 

Du lịch và Dịch vụ Hội An trong những năm 2005 – 

2010 

(2) – Phác thảo chiến lược cho Công ty Cổ phần Du lịch và 

Dịch vụ Hội An trong giai ñoạn 2011 – 2020. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu các bước trong hoạch 

ñịnh chiến lược, trên cơ sở ñó ñưa ra một số giải pháp xây dựng 
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chiến lược cho Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hội An. 

Phạm vi nghiên cứu: Khoảng thời gian ñể phân tích, ñánh 

giá chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ 

Hội An là từ năm 2005 – 2010. Thời gian ñể thực hiện các phương 

hướng và giải pháp chiến lược là giai ñoạn 2011 – 2020. Đây là 

khoảng thời gian tương ñối dài phù hợp với một giai ñoạn chiến lược 

của Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hội An. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp chủ yếu ñược sử dụng khi nghiên cứu chuyên 

ñề này là phương pháp thống kê mô tả và sử dụng các ma trận hoạch 

ñịnh chiến lược như : ma trận GE, ma trận SWOT. 

5. Bố cục luận văn 

Luận văn ñược chia thành 3 chương chính: 

Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về chiến lược phát triển Công ty 

Chương 2: Tình hình thực hiện chiến lược của Công ty Cổ phần 

Du lịch và Dịch vụ Hội An thời gian qua 

Chương 3:  Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Du lịch và 

Dịch vụ Hội An giai ñoạn 2011 – 2020 

����� 

 

CHƯƠNG 1 – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ  

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRI ỂN CÔNG TY  

1.1.Khái quát về chiến lược Công ty 

1.1.1. Khái niệm chiến lược và chiến lược Công ty 

1.1.1.1. Khái niệm chiến lược: 
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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 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. Chiến lược Công ty: 

Là một kiểu mẫu của các quyết ñịnh trong một Công ty, nó 

xác ñịnh và vạch rõ mục ñích, các mục tiêu của Công ty, xác ñịnh các 

hành ñộng mà công ty thực hiện nhằm giành lợi thế cạnh tranh bằng 

cách lựa chọn, quản trị một nhóm các hoạt ñộng kinh doanh khác 

nhau cạnh tranh trong một số ngành và thị trường sản phẩm.  

1.1.2. Vai trò của xây dựng chiến lược Công ty 

1.2. Hoạch ñịnh chiến lược cấp Công ty 

1.2.1. Xác ñịnh sứ mệnh và các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

- Sứ mệnh trình bày lý do tồn tại của tổ chức và chỉ ra nó sẽ 

làm gì  

- Các mục tiêu chủ yếu xác ñịnh những gì mà tổ chức hi vọng 

ñáp ứng trong phạm vi trung và dài hạn, hầu hết các tổ chức theo 

ñuổi lợi nhuận, mục tiêu ñạt ñược năng lực vượt trội chiếm vị trí 

hàng ñầu.  

1.2.2. Phân tích môi trường kinh doanh: 

1.2.2.1 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài  

a. Môi trường vĩ mô 

b. Phân tích môi trường tác nghiệp 

Mô hình Năm tác lực của Michael E. Porter ñược sử dụng ñể 
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phân tích cấu trúc ngành kinh doanh.  

1.2.2.2. Phân tích bên trong 

a. Phân tích các nguồn lực và khả năng: 

b. Đánh giá và xác ñịnh năng lực cốt lõi của Công ty: 

1.2.3. Lựa chọn chiến lược 

1.2.3.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung:  

  Chiến lược chủ ñạo ñặt trọng tâm vào việc cải tiến các sản 

phẩm hoặc thị trường hiện có mà không thay ñổi bất kỳ yếu tố nào.  

1.2.3.2 Chiến lược tăng trưởng bằng con ñường hội nhập (liên kết): 

   +Chiến lược tăng trưởng hội nhập theo chiều dọc: là chiến 

lược mà doanh nghiệp tự ñảm nhận sản xuất và cung ứng các yếu tố 

ñầu vào cho quá trình sản xuất (hội nhập dọc ngược chiều) hoặc tự 

giải quyết khâu tiêu thụ sản phẩm của mình (hội nhập xuôi chiều) 

  + Chiến lược tăng trưởng hội nhập theo chiều ngang   

1.2.4.3. Chiến lược ña dạng hoá 

Đa dạng hoá có thể tạo giá trị thong qua việc theo ñuổi một 

chiến lược tái cấu trúc, chuyển giao năng lực và thực hiện tính kinh tế 

về phạm vi. Có hai dạng ña dạng hoá: Đa dạng hoá liên quan và ña 

dạng hoá không liên quan. 

1.2.4.4 Xây dựng các liên minh chiến lược: 

Các liên minh chiến lược có thể cho phép Công ty thu ñược 

nhiều lợi ích hơn so với ña dạng hoá liên quan, nó không cần phải 

chịu cùng mức chi phí quản lý.  

1.2.4.5. Đầu tư mới từ bên trong: 

Đầu tư mới từ bên trong thường ñược sử dụng như là chiến 
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lược thâm nhập khi Công ty sở hữu hàng loạt các năng lực ñáng giá 

trong các lĩnh vực kinh doanh hiện có và có thể sử dụng ñể thúc ñẩy 

hay kết hợp việc thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh mới 

1.2.4.6. Mua lại 

Mua lại là một chiến lược mà qua ñó một Công ty mua việc 

kiểm soát hay 100 % lợi ích từ Công ty khác với ý ñịnh làm cho 

Công ty bị mua trở thành một ñơn vị kinh doanh phụ thuộc trong 

danh mục các ñơn vị kinh doanh của nó. 

1.2.4.7 Liên doanh 

1.2.4.8 Tái cấu trúc  - cải tổ 

  Tái cấu trúc là một chiến lược mà qua ñó Công ty thay ñổi tập 

hợp các ñơn vị kinh doanh hay cấu trúc tài chính của nó 

1.3. Các công cụ ñể xây dựng  và lựa chọn chiến lược 

1.3.1. Công cụ phân tích danh mục vốn ñầu tư 

          Giai ñoạn 1: Đánh giá các SBU căn cứ vào 2 tiêu chuẩn: 

Giai ñoạn 2: Phân loại các SBU. 

Giai ñoạn 3: Xây dựng mục tiêu chiến lược cho từng SBU.c 

Mô tả ma trận: 

Trục tung: thể hiện mức hấp dẫn của ngành. 

Trục hoành: vị thế cạnh tranh của SBU. 
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Vị thế cạnh tranh 

Mạnh Trung bình  Thấp 

Cao Đầu tư ñể tăng 

trưởng 

Đầu tư ñể 

tăng trưởng 

Tăng trưởng 

hoặc rút lui 

Trung 

bình 

Đầu tư chọn lọc 

ñể tăng trưởng 

Tăng trưởng 

hoặc rút lui 
Thu hoạch 

Sự dẫn 

hấp của 

ngành 

Thấp 
Tăng trưởng 

hoặc rút lui 
Thu hoạch Loại bỏ 

 

 1.3.2. Công cụ hình thành các phương án và lựa chọn chiến lược  

1.3.2.1. Ma trận SWOT 

Cách xây dựng: Theo Fred R. Dvid, ñể xây dựng ma trận SWOT, 

trải qua 8 bước: 

Bước 1: Liệt kê các cơ hội quan trọng bên ngoài công ty.  

Bước 2: Liệt kê các mối ñe dọa quan trọng bên ngoài công ty.  

Bước 3: Liệt kê các ñiểm mạnh bên trong công ty. 

Bước 4: Liệt kê các ñiểm yếu bên trong công ty. 

Bước 5: Kết hợp ñiểm mạnh với cơ hội ñể hình thành chiến lược S+O. 

Bước 6: Kết hợp ñiểm yếu với cơ hội ñể hình thành chiến lược W+O.  

Bước 7: Kết hợp ñiểm mạnh với ñe dọa ñể hình thành chiến lược S+T. 

Bước 8: Kết hợp ñiểm yếu với ñe dọa ñể hình thành chiến lược W+T 

1.3.2.2. Công cụ lựa chọn chiến lược 

Bước 1: Liệt kê các cơ hội/ñe dọa quan trọng bên ngoài và 

các ñiểm mạnh/ñiểm yếu bên trong công ty. 

Bước 2: Phân loại tầm quan trọng cho mỗi nhân tố bằng cách 
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gán cho mỗi yếu tố một trọng số từ 0,1 ñến 1, trong ñó 0,1 = không 

quan trọng và 1= rất quan trọng. 

Bước 3: Liệt kê các phương án chiến lược mà công ty nên 

xem xét thực hiện. Tập hợp các chiến lược thành các nhóm riêng 

nếu có thể. 

Bước 4: Xác ñịnh số ñiểm hấp dẫn (AS) của mỗi chiến lược. 

Ta chỉ so sánh những chiến lược cùng nhóm với nhau. Số ñiểm hấp 

dẫn ñược phân từ 1 ñến 5, trong ñó: 1 = hoàn toàn không hấp dẫn và 

5 = rất hấp dẫn. Nếu nhân tố thành công không có ảnh hưởng ñến sự 

lựa chọn chiến lược thì không chấm ñiểm. 

Bước 5: Tính tổng số ñiểm hấp dẫn, là kết quả của việc nhân 

số ñiểm phân loại với số ñiểm hấp dẫn trong mỗi hàng. 

Bước 6: Tính tổng cộng ñiểm hấp dẫn cho từng chiến lược. 

Số ñiểm càng cao thì biểu thị chiến lược càng hấp dẫn. 

1.4. Những ñặc ñiểm của dịch vụ du lịch ảnh hưởng ñến hoạch 

ñịnh chiến lược 

����� 

 

CHƯƠNG 2 - TÌNH HÌNH TH ỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỘI AN 

THỜI GIAN QUA 

2.1. Khái quát về Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hội An 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty  

2.1.1.1. Quá trình hình thành 

 2.1.1.2 Quá trình phát triển: 

 10 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 

2.1.2.1 Sơ ñồ tổ chức Công ty 

2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty: 

a. Chức năng 

b. Nhiệm vụ: 

2.1.3. Ngành nghề  kinh doanh của Công ty: 

2.2. Thực trạng hoạt ñộng của Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ 

Hội An 

2.2.1. Về kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty 

2.2.1.1. Về tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 

2.2.1.2. Chỉ tiêu lượt khách, ngày khách và công suất buồng phòng 

2010 

2.3. Phân tích chiến lược hiện tại của Công ty Cổ phần Du lịch và 

dịch vụ Hội An 

2.3.1. Sứ mệnh và các mục tiêu chủ yếu của Công ty Cổ phần Du 

lịch và dịch vụ Hội An 

2.3.1.1 Sứ mệnh của công ty 

• Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ du lịch 

với chất lượng cao mang tầm quốc tế, không ngừng nâng cao và cải 

tiến chất lượng tạo sự khác biệt nhằm thỏa mãn tối ña nhu cầu khách 

hàng. 

• Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên 

nghiệp, năng ñộng, sáng tạo, tạo ñiều kiện thu nhập cao và cơ hội 

phát triển công bằng cho tất cả nhân viên. Xây dựng các chương trình 

bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ hằng năm cho nhân viên. 
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• Đối với xã hội: Đóng góp tích cực vào các chương trình hoạt 

ñộng xã hội hướng về cộng ñồng, bảo tồn và phát triển văn hóa dân 

tộc. Cân bằng lợi ích xã hội và doanh nghiệp. 

• Đối với cổ ñông: Không ngừng tạo ra các thặng dư nhằm 

ñảm bảo các giá trị ñầu tư bền vững cho cổ ñông. 

2.3.1.2. Mục tiêu chiến lược của Công ty trong giai ñoạn 2005 - 

2010 

 - Thực hiện song song hai nhiệm vụ là quản trị thực hiện ñể ñạt 

ñược mục tiêu kinh doanh giai ñoạn 2005- 2010, ñồng thời quản trị 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược ñể phát triển Công ty 

trong thời gian ñến. 

 - Cùng với nâng cao hiệu quả về dịch vụ lưu trú, cần ưu tiên 

quản trị các hoạt ñộng dịch vụ ñể chuyển dịch cơ cấu kinh doanh hợp 

lý theo hướng: 

  + Tăng cơ cấu doanh thu các loại hình dịch vụ từ 39%  lên 

khoảng 47%. 

  + Giữ nhịp ñộ tăng cao về doanh thu của toàn Công ty trên 

17% . 

 - Triển khai xây dựng dự án khu du lịch sinh thái biển (dự án 5 

sao) 

 - Tiếp tục cải tiến, ñổi mới quản lý, thực hành tiết kiệm nhằm 

ñem lại hiệu quả cao, ñảm bảo lợi ích hài hoà của Hội ñồng cổ ñông, 

lợi ích của toàn Công ty, người lao ñộng và thực hiện ñầy ñủ nghĩa 

vụ ñối với Nhà nước. 

 - Tăng cường vốn ñầu tư ñể phát triển. 
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2.3.2. Phân tích môi trường kinh doanh 

2.3.2.1. Phân tích môi trường  bên ngoài 

2.3.2.2. Phân tích môi trường bên trong 

a. Nguồn nhân lực 

  - Công ty hiện có trên 450 CBCN - LĐ có trình ñộ trên ñại 

học, ñại học, trung cấp. 

  - 100% ñược ñào tạo nghiệp vụ cơ bản ñáp ứng nhu cầu phát 

triển 

  - Có các phương án quy hoạch cán bộ quản lý của Công ty do 

BĐH phối hợp với Đảng uỷ Công ty: 

   + Tuyển dụng nhân sự có trình ñộ quản lý khách sạn ñạt 

chuẩn 4-5 sao vào chức danh Giám ñốc hai khách sạn. 

   + Những cán bộ trẻ có năng lực quản lý quy hoạch, gởi ñi 

ñào tạo nước ngoài ñể làm nòng cốt trong quá trình mở rộng quy mô 

của Công ty. 

b. Cơ sở vật chất kỹ thuật: 

  -  Cơ sở lưu trú:  

  - Cơ sở phục ăn uống 

  - Các phương tiện vận chuyển: 

  - Hệ thống thông tin liên lạc, ñiện nước: 

  - Xí nghiệp giặt ủi: 

  - Các cơ sở vật chất khác 

c. Nguồn tài chính: 

   Vốn chủ sở hữu của Công ty là 113 tỷ ñồng 

2.3.3. Các phương án chiến lược của Công ty thời gian qua: 
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2.3.3.1. Quản lý danh mục vốn ñầu tư 

  Trong thời gian từ 2005 - 2010, Công ty ñã tiến hành phân bổ 

nguồn vốn ñầu tư cho các ñơn vị kinh doanh với tổng vốn ñầu tư trên 

50 tỷ ñồng.  

* Nhận xét : Công ty chưa xây dựng ma trận danh mục vốn 

ñầu tư do ñó việc xác ñịnh vị trí và tầm quan trọng của mỗi ñơn vị 

kinh doanh chiến lược không có cơ sở, nên việc phân bổ nguồn vốn 

ñầu tư chưa ñược hợp lí 

2.3.3.2. Chiến lược hội nhập dọc: 

Hình 2.2: Sơ ñồ hội nhập dọc của Công ty Cổ phần du lịch và 

dịch vụ Hội An 

 

  

 

 

 

 

 

2.3.3.3. Chiến lược ña dạng hóa: 

2.3.4. Kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược: 

2.3.4.1. Kết quả ñạt ñược so với mục tiêu : 

  -  Nhịp ñộ tăng doanh thu của toàn công ty qua các năm luôn 

trên 17% 

  - Vốn ñầu tư cho sản xuất kinh doanh ñược tăng cường với 

quy mô ngày càng lớn, trong 5 năm 2005 - 2010, ñã ñầu tư 50 tỷ 

Xí nghiệp 
giặt 

KS - NH Vận chuyển Lữ hành Khách 
du lịch 

Các dịch vụ 
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ñồng ñể nâng cấp toàn bộ phòng ngủ và xây mới 12 phòng ngủ tại 

khu du lịch biển, xây dựng xí nghiệp giặt, mua một số máy móc, 

phương tiện ñi lại cho các hoạt ñộng kinh doanh của Công ty. 

  - Thu nhập của người lao ñộng ñược cải thiện và không 

ngừng tăng, từ mức bình quân 2,6 triệu ñồng/người/tháng trong năm 

2006 ñã tăng lên 3,8 triệu ñồng/người/tháng, bình quân tăng mỗi năm 

gần 20% 

2.3.4.2. Những vấn ñề chưa làm ñược so với mục tiêu: 

  - Dự án khu du lịch sinh thái biển Hội An (dự án 5 sao) vẫn 

chưa hoàn thành do năm 2009 bão số 9 ñã phá hủy các công trình ñập 

ñang xây dựng và xâm thực ñất dự án nên ñã dừng thực hiện 

  - So với yêu cầu phát triển của Công ty thì các vấn ñề như: 

Đổi mới cơ cấu tổ chức, năng lực ñiều hành quản lý, nguồn lực về 

con người có trình ñộ cao thì Công ty vẫn còn hạn chế. 

2.3.5. Nhận xét về việc xây dựng chiến lược của Công ty Cổ phần 

du lịch và dịch vụ Hội An giai ñoạn 2005 - 2010 

2.3.5.1. Sứ mệnh của Công ty: 

Việc xây dựng sứ mệnh của Công ty ñược tiến hành bằng 

việc tìm hiểu những nhu cầu, mong muốn của các bên hữu quan và 

xây dựng trên nền tảng văn hoá kinh doanh từ hai mươi năm qua. Do 

ñó, sứ mệnh của Công ty ñược giữ nguyên trong quá trình xây dựng 

chiến lược trong những năm tiếp theo. 

2.3.5.2. Công tác xây dựng và lựa chọn các chiến lược: 

����� 
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CHƯƠNG 3 - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRI ỂN CÔNG TY  

CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỘI AN 

GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 

3.1 Sứ mệnh và các mục tiêu chủ yếu 

3.1.1. Sứ mệnh 

 Công ty ñã xây dựng và ñã ñề cập trong phần hai, không có gì 

thay ñổi. 

3.1.2. Các mục tiêu chủ yếu 

  - Mục tiêu phát triển phải dựa trên năng lực cốt lõi mà Công 

ty ñã xây dựng và phát triển trong gần 20 năm qua. Đa dạng hoá 

ngành nghề kinh doanh nhằm phân tán rủi ro nhưng phải bám vào 

ngành nghề truyền thống mà Công ty ñang  có lợi thế cạnh tranh ñể 

phát triển, nếu xa rời nó Công ty sẽ gặp nhiều rủi ro. 

  - Mục tiêu phát triển của Công ty từ nay ñến 2020 là ñưa 

Công ty Cổ phần Du lịch và dịch vụ Hội An trở thành một trong năm 

Công ty du lịch có quy mô lớn, có hiệu quả cao tại Mi ền Trung, 

chiếm thị phần từ 15 – 20% tại thị trường du lịch Quảng Nam. 

3.2. Phân tích môi trường bên ngoài 

3.2.1 Môi trường vĩ mô ảnh hưởng ñến sự phát triển của Công ty 

Cổ phần Du lịch và dịch vụ Hội An 

3.2.1.1. Kinh tế 

3.2.1.2. Môi trường chính trị - pháp luật 

3.2.1.3. Môi trường công nghệ 

3.2.1.4. Môi trường tự nhiên 

3.2.2 Môi trường ngành  
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3.2.2.1. Cạnh tranh trong ngành 

3.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng 

3.2.2.3. Năng lực thương lượng của nhà cung cấp 

3.2.2.4. Năng lực thương lượng của khách hàng 

3.2.2.5. Đe dọa từ sản phẩm thay thế: 

3.3. Phân tích các nguồn lực và khả năng  

3.3.1. Các nguồn lực  

3.3.1.1 Các nguồn hữu hình 

 - Cơ sở vật chất tốt, thường xuyên ñược nâng cấp cải tạo. 

 - Nguồn tài chính ổn ñịnh 

 - Nằm ở vị trí kinh doanh rất thuận lợi: Là khách sạn duy 

nhất tại khu phố cổ có kiến trúc mang phong cách kiểu Pháp 

nhưng bên trong mang ñậm nét văn hoá Hội An trong từng chi 

tiết sản phẩm tạo ấn tượng khó quên trong lòng du khách 

 - Các dịch vụ ñược tạo ra trên cơ sở phát huy thế mạnh của 

ñịa phương nên chỉ có thể thực hiện ñược ở nơi này. 

3.3.1.2. Các nguồn vô hình 

 - Thương hiệu Công ty ñã ñược khẳng ñịnh trên thị trường 

du lịch trong và ngoài nước. 

 - Nguồn nhân lực có kinh nghiệm trong nhiều năm, có 

truyền thống ñoàn kết, gắn bó với Công ty, thân thiện với khách 

hàng, hầu hết ñã qua ñào tạo. 

 - Sự quan tâm ủng hộ nhiều mặt của các cổ ñông 
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 - Có quan hệ truyền thống lâu dài với các hãng lữ hành- nơi 

ñưa khách thường xuyên ñến Công ty 

3.3.2. Khả năng tiềm tàng 

 Khả năng tiềm tàng của Công ty ñó chính là văn hóa trong 

Công ty 

3.3.3. Năng lực cốt lõi của Công ty 

  - Thứ nhất, văn hoá kinh doanh của Công ty 

  - Thứ hai, vị trí kinh doanh của Công ty 

3.4. Đánh giá các SBU của Công ty  

3.4.1. Nhận diện các SBU của Công ty: 

Công ty ñược xác ñịnh có 4 ñơn vị kinh doanh chiến lược: 

  - Khách sạn Hội An (Hoian Hotel) 

  - Khu du lịch biển Hội An (Hoian Beach Resort) 

  - Trung tâm lữ hành Hội An (Hoian travel) 

  - Xí nghiệp giặt ủi Hội An ( Hoian Laundry) 

3.4.2. Xây dựng ma trận GE : 

3.4.2.1. Xác ñịnh hệ số tầm quan trọng của sự hấp dẫn ngành cho các 

yếu tố: - Xác ñịnh hệ số tầm quan trọng cho từng yếu tố theo mức ñộ 

từ 0 (không quan trọng) ñến 1 (rất quan trọng) .  

  - Xác ñịnh hệ số tầm quan trọng cho các yếu tố xác ñịnh vị 

thế cạnh tranh của các SBU 

3.4.2.2. Xác ñịnh ñiểm số cho từng yếu tố 

Điểm số của từng yếu tố ñược ñánh giá cho ñiểm một cách 

tương ñối, phụ thuộc vào mức ñộ hấp dẫn của từng yếu tố theo thang 

ñiểm từ 1 (Không hấp dẫn) ñến 5 (Rất hấp dẫn). 
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3.4.2.3. Xác ñịnh vị trí của các SBU trên ma trận GE 

a/ Đối với Khách sạn Hội An 

b/ Đối với khu du lịch Biển Hội An 

c/ Đối với Trung tâm Lữ hành Hội An 

d/ Đối với Xí nghiệp Giặt ủi Hội An 

      * Tổng hợp ñánh giá trên ma trận GE : 

    Hình 3.1 : Hình ảnh các SBU trên ma trận GE 

 

   

   

   

 

 

 

Trong ñó :  

A : Là biểu thị cho KS Hội An 

B : Khu du lịch biển Hội An 

C : Trung tâm lữ hành Hội An 

D : Xí nghiệp giặt Hội An 

3.4.3. Đánh giá, phân bổ nguồn lực và hướng phát triển cho các 

SBU: 

3.4.3.1.Đánh giá các SBU: 

Tính 

hấp 

dẫn 

ngành 

Vị thế cạnh tranh 

5 
 
 

3.67 
 

2.33 
 
1 

5                 3.67                         2.33                    1

A 

D 

B 

C 
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  - Đối với SBU Khách sạn Hội An nằm trong vùng có sức hấp 

dẫn ngành cao và vị thế cạnh tranh mạnh do ñó cần phải ñầu tư ñể 

tăng trưởng 

  - Đối với SBU Khu du lịch Biển Hội An nằm trong vùng có 

sức hấp dẫn ngành cao và vị thế cạnh tranh trung bình do ñó cần chọn 

lọc ñầu tư ñể tăng trưởng 

  - Đối với SBU Trung tâm du lịch Hội An nằm trong vùng tính 

hấp dẫn ngành trung bình và vị thế cạnh tranh trung bình nên mở 

rộng có chọn lọc 

  - Đối với SBU Xí nghiệp giặt ủi Hội An nằm trong vùng tính 

hấp dẫn ngành thấp và vị thế cạnh tranh mạnh nên ñầu tư chọn lọc, 

giữ vững thị phần 

3.4.3.2. Phân bổ nguồn lực và hướng phát triển cho các SBU 

a. Phân bổ nguồn lực và hướng phát triển cho Khách sạn Hội An: 

a.1. Phân bổ nguồn vốn ñầu tư: 

Đầu tư mở rộng quy mô: Triển khai ñầu tư khu 2 tầng (30 

phòng), khu lễ tân chính và nhà hàng tại khách sạn Hội An dự kiến 

vốn ñầu tư khoảng 5 tỷ 

Đầu tư nâng cấp chất lượng dịch vụ 

a.2. Chiến lược phát triển khác: 

 - Tạo sự khác biệt về dịch vụ:  

 - Tăng cường quan hệ với hệ thống ñối tác gởi khách ñể có 

nguồn khách ổn ñịnh và chủ ñộng hơn trong kinh doanh  

  Nguồn vốn ñể ñầu tư cho Khách sạn Hội An dự kiến là 6,67 tỷ 

ñồng. 
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b. Phân bổ nguồn lực và hướng phát triển cho Khu du lịch biển Hội 

An: 

b.1. Phân bổ nguồn vốn ñầu tư:  

b.2. Chiến lược phát triển khác: 

- Tạo ra lợi thế khác biệt về dịch vụ 

- Cải tạo công năng sử dụng của khu hội trường 

- Phát triển sản phẩm mới 

Nguồn vốn ñể ñầu tư cho Khu du lịch biển Hội An dự kiến là 6  

tỷ ñồng. 

c. Phân bổ nguồn vốn và hướng phát triển cho Trung tâm lữ hành 

Hội An: 

c.1. Phân bổ nguồn vốn: 

Nguồn vốn ñể ñầu tư cho Trung tâm lữ hành Hội An dự 

kiến là 2,65 tỷ ñồng. 

c.2. Chiến lược phát triển khác: 

 - Phát triển sản phẩm mới 

 - Mở rộng quan hệ hợp tác cùng có lợi với các nhà cung cấp 

khách  

d. Phân bổ nguồn vốn và hướng phát triển cho Xí nghiệp giặt Hội 

An: 

d.1. Phân bổ nguồn vốn: Đối với Xí nghiệp giặt sẽ mua một máy phát 

ñiện dự phòng khi cúp ñiện và ñầu tư hệ thống sử dụng năng lượng 

ñiện mặt trời ñể tiết kiệm chi phí ñiện lúc cao ñiểm, vốn ñầu tư là 

1,05 tỷ ñồng 

d.2. Hướng phát triển: 
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 - Liên kết chặt chẽ với các khách sạn trên ñịa bàn ñể tạo nguồn 

khách ổn ñịnh giúp xí nghiệp chủ ñộng hơn trong kinh doanh. 

 - Nâng cao rào cản nhập cuộc ñối với các ñối thủ bằng chiến 

lược chi phí thấp bằng cách trang bị máy móc hiện ñại ñể tiết kiệm 

chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh. 

Vậy nguồn vốn ñể ñầu tư cho  Xí nghiệp giặt Hội An dự kiến là 1,05 

tỷ ñồng. 

Tổng vốn ñầu tư cho các SBU là 14,67 tỉ ñồng.  

Vậy so với tổng nguồn vốn dự kiến ñầu tư và những hạng 

mục ñã ñầu tư thì còn lại 128,63 tỉ ñồng, ta sẽ dịch chuyển ñến các 

lĩnh vực kinh doanh mới. 

3.5. Xây dựng các phương án chiến lược: 

Phương án I: Chiến lược ña dạng hoá 

Một số phương án Công ty có thể xây dựng khi theo ñuổi 

chiến lược này là: 

- Đa dạng hoá kinh doanh trong từng ñơn vị kinh doanh: 

 + Đối với Khách sạn: Tạo ra các dịch vụ bổ sung, làm 

phong phú thêm các danh mục sản phẩm, ñáp ứng nhu cầu của du 

khách. 

 + Đối với lữ hành: Thiết kế nhiều tour du lịch hấp dẫn, 

hướng ñến du lịch có trách nhiệm, du lịch xanh, các tour du lịch gắn 

với ñời sống hàng ngày của người dân, gắn với các làng nghề thủ 

công ở Hội An. 

- Kinh doanh bất ñộng sản, xây dựng các khu biệt thự cho 

thuê. 
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- Xây dựng các khu chung cư cao cấp ñể bán cho những 

người nước ngoài có nhu cầu sinh sống ở Hội An. 

Phương án II: Chiến lược tăng trưởng bằng con ñường hội 

nhập, liên kết 

Một số phương án Công ty có thể xây dựng khi theo ñuổi 

chiến lược này là: 

- Hội nhập dọc:  

 + Kinh doanh hàng may mặc ñể phục vụ nhu cầu may 

mặc cho khách: Hiện nay, nhu cầu mua sắm hàng may mặc của du 

khách rất lớn, Công ty nên ñầu tư vào lĩnh vực này ñể vừa phục vụ du 

khách vừa có thể phụ trách các ñồ vải trong các khách sạn và nhà 

hàng. 

 + Trước ñây Công ty thuê ñất của các hộ dân ñể tạo ra các 

dịch vụ như là “Một ngày làm nông dân tại làng rau Trà Quế”, ñể chủ 

ñộng hơn trong phục vụ du khách Công ty nên mua ñất của các hộ 

dân, xây dựng các kế hoạch trồng rau ñể ñón các du khách có nhu 

cầu mua tour du lịch này. 

- Hội nhập ngang:  

 + Mở rộng sang lĩnh vực bất ñộng sản dưới hình thức vừa 

xây dựng các biệt thự ñể bán vừa khai thác kinh doanh du lịch, nhu 

cầu của hình thức kinh doanh này ñang phát triển. Với ñịnh hướng 

này, Công ty nên tiến hành các thủ tục ñể quy hoạch một khu ñất phía 

Nam cầu Cửa Đại, sát bờ biển diện tích khoảng 50 ha ñể xây dựng 

khu biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng với hình thức vừa bán vừa quản 

lý khai thác ñạt chuẩn 5 sao. 
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 + Về lâu dài thị trường du lịch Hội An, Đà Nẵng sẽ bão 

hoà, cần chủ ñộng nghiên cứu một số ñịa ñiểm mới ñể ñầu tư như bãi 

biển Tam Thanh tại Tam Kì, Huế, Nha Trang, Đà Lạt…. 

Phương án III: Chi ến lược mua lại 

 Công ty có thể xây dựng khi theo ñuổi chiến lược này là: Mua 

hoặc thuê lại từ 1-2 khách sạn tiêu chuẩn 3-4 sao, có quy mô từ 100-

120 phòng ñể khai thác nguồn khách có mức chi trả trung bình khá. 

Phương án IV: Chiến lược ñầu tư mới từ bên trong  

Thực hiện chiến lược này Công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ 

Hội An cần: 

- Đầu tư cho bộ phận R&D, tăng cường mối liên hệ chặt chẽ 

giữa cán bộ R&D và Marketing vì ñây là cách tốt nhất ñể có thể tạo 

ra những sản phẩm ñáp ứng nhu cầu thị trường.  

- Đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mới dựa trên năng lực cốt 

lõi và các khả năng sẵn có của Công ty như tham gia tổ chức các sự 

kiện lễ hội văn hoá lớn của vùng miền….. 

Lựa chọn phương án 
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Phương án I Phương án II Phương án III Phương án IV 

Các chỉ 

tiêu 

Hệ số 

quan 

tr ọng 

Điểm 

ñánh 

giá 

Điểm 

quy 

ñổi 

Điểm 

ñánh 

giá 

Điểm 

quy 

ñổi 

Điểm 

ñánh 

giá 

Điểm 

quy 

ñổi 

Điểm 

ñánh 

giá 

Điểm 

quy 

ñổi 

Khả năng 

ñạt ñược 

mục tiêu  

0,15 5 0,75 5 0,75 2 0,3 3 0,45 

Khai thác 

ñược các 

cơ hội 

0,12 4 0,48 4 0,48 3 0,36 2 0,24 

Phát huy 

ñược thế 

mạnh 

0,12 3 0,36 4 0,48 3 0,36 2 0,24 

Hạn chế 

các nguy 

cơ 

0,12 3 0,36 4 0,48 3 0,36 2 0,24 

Khắc 

phục các 

ñiểm yếu 

0,12 3 0,36 4 0,48 3 0,36 2 0,24 

Phù hợp 

với khả 

năng tài 

chính 

0,12 3 0,36 4 0,48 2 0,24 2 0,24 

Cải thi ện 

ñược vị 

thế cạnh 

tranh 

0,1 4 0,4 4 0,48 3 0,3 3 0,3 

Hiệu quả 

kinh t ế 
0,15 4 0,6 4 0,48 3 0,45 3 0,45 
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3.6.Các chiến lược chức năng 

3.6.1. Chiến lược về marketing 

 Mục tiêu : Thâm nhập mạnh hơn nữa vào thị trường hiện 

tại và vào thị trường 

3.6.2. Chiến lược về phát triển nguồn nhân lực và cải cách bộ máy 

quản lý: 

Mục tiêu: Đáp ứng yêu cầu chất lượng phục vụ ở tiêu chuẩn 

cao 

3.6.3. Chiến lược tài chính: 

          - Bộ phận tài chính cần nghiên cứu thị trường vốn ñể 

có thể vay trong thời gian có lãi suất thấp tương ñối. 

3.6.4. Chiến lược công nghệ: 

  - Đầu tư phần mềm quản lý của các khách sạn và Công 

ty, nâng cấp phần mềm kế toán nhằm tối ưu hoá quy trình quản 

lý. 

3.6.5 Chiến lược nghiên cứu và phát triển (R &D) : 

         Tập trung vào việc cải tiến chất lượng các dịch vụ, tăng 

khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm, dịch vụ mới theo hướng du lịch có trách nhiệm, du lịch 

xanh… ñáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. 

3.7. Một số giải pháp phát triển chủ yếu 

3.7.1. Giải pháp về ñầu tư 

3.7.2. Giải pháp về phát triển thị trường 

3.7.3 Giải pháp về nhân sự: 

����� 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 

  Trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến ñổi như hiện nay, 

mỗi một doanh nghiệp ñều cần phải có những chiến lược phù hợp 

nhằm khai thác hết năng lực của doanh nghiệp dựa trên những lợi thế 

cạnh tranh mà mỗi doanh nghiệp ñã tạo ra. Vận dụng những nghiên 

cứu về lý luận, Luận văn ñã xây dựng chiến lược phát triển cho Công 

ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hội An với mong muốn giúp công ty 

có những hướng ñi ñúng, có những phương án chiến lược phù hợp 

với môi trường kinh doanh. 

Để ñề tài này có thể vận dụng ñược trong thực tế, luận văn 

này có một số kiến nghị sau: 

1. Đối với Hội ñồng quản trị: 

Để có nguồn tài chính triển khai các dự án, tránh việc quá 

phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài, ngoài việc huy ñộng vốn vay 

các ngân hàng, phát hành cổ phiếu theo một cơ cấu tài chính phù hợp 

thì ñề nghị nên duy trì chính sách cổ tức thấp (từ 15 – 20%) trong 

khoảng 5 năm từ 2011 -2015, phần lợi nhuận giữ lại ñể có nguồn ñầu 

tư. 

2. Đối với Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam 

Hỗ trợ cho Công ty trong việc quy hoạch một khu ñất phía 

Nam cầu Cửa Đại, sát bờ biển, diện tích khoảng 50 ha ñể xây dựng 

khu phức hợp biệt thự nghỉ dưỡng. 

 

 


