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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chư Sê là một huyện nằm ở phía nam của tỉnh Gia Lai. Thiên 

nhiên đã ban tặng cho nơi đây một mảnh đất trù phú với đất đỏ bazan 

màu mỡ thích hợp phát triển các loại cây công nghiệp như cao su, cà 

phê, hồ tiêu. Chính lợi thế đó đã từng bước đưa nông dân nơi đây 

thoát khỏi nghèo đói vươn lên làm giàu, bộ mặt nông thôn ngày càng 

khởi sắc. Khi nói đến Chư Sê, người ta sẽ liên tưởng ngay hình ảnh 

bạt ngàn một màu xanh rừng cao su, cà phê và hồ tiêu. Và giờ đây, 

hình ảnh đó đã kết tinh thành một thương hiệu rất nổi tiếng của Việt 

Nam, đó là thương hiệu “Hồ tiêu Chư Sê”. Tuy nhiên, việc xây dựng 

thương hiệu cao su Chư Sê lại chưa được quan tâm đúng mức cho 

nên “vàng trắng” của Chư Sê tuy chất lượng cao, sản lượng đảm bảo 

nhưng giá trị của nó trong những năm gần đây liên tục đi xuống 

khiến cho Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê gặp không ít khó 

khăn. Bài toán thương hiệu là một bài toán nan giải không chỉ đối 

với các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà ngay cả những doanh nghiệp 

Nhà nước cũng chưa có một thương hiệu nào về ngành cao su. 

Với mong muốn tìm ra hướng giải pháp khắc phục khó khăn 

trên tôi chọn đề tài “Xây dựng thương hiệu Công ty TNHH MTV 

Cao su Chư Sê” cho luận văn cao học của tôi. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các khái niệm, tính cách, mô hình, cũng như 

tiến trình xây dựng thương hiệu. 

- Phân tích thực trạng xây dựng thương hiệu tại Công ty TNHH 

MTV cao su Chư Sê. 

- Hoàn thiện công tác xây dựng thương hiệu Công ty TNHH 
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MTV cao su Chư Sê. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

� Đối tượng  

Đối tượng nghiên cứu đề cập đến việc nghiên cứu các vấn đề 

về lý luận xây dựng thương hiệu và thực tế hình thành phát triển 

thương hiệu Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê.  

� Phạm vi  

- Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng xây dựng thương hiệu 

cao su Chư Sê và đề xuất mô hình cùng các giải pháp hỗ trợ xây 

dựng thương hiệu tại Công ty. 

- Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên 

quan tại Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

- Về thời gian: Trên cơ sở nghiên cứu những dữ liệu, từ năm 

2006 đến năm 2013, luận văn đưa ra mô hình xây dựng cùng các giải 

pháp nhằm đưa thương hiệu Cao su Chư Sê vững mạnh trong giai 

đoạn 2015-2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích…  

- Phương pháp trao đổi lấy ý kiến chuyên gia. 

- Phương pháp thực chứng. 

5. Kết cấu của đề tài 

Nội dung của luận văn gồm có 3 phần chính: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về thương hiệu và xây dựng thương 

hiệu.  

Chương 2. Thực trạng xây dựng thương hiệu Công ty TNHH 

MTV cao su Chư Sê.  

Chương 3. Phương hướng và các giải pháp xây dựng thương 

hiệu Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê. 
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6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Muốn xây dựng thành công một thương hiệu cụ thể trước hết 

cần phải biết những giá trị nào của thương hiệu cần được tạo dựng.  

David Aaker cho rằng có bốn thành phần giá trị thương hiệu: 

lòng trung thành thương hiệu; nhận biết thương hiệu; chất lượng 

cảm nhận; các thuộc tính đồng hành cùng thương hiệu. 

Giáo sư Kenvin Lane cho rằng chính kiến thức khách hàng về 

thương hiệu hình thành nên giá trị thương hiệu. Theo ông, kiến thức 

khách hàng được cấu thành từ hai yếu tố đó là nhận biết thương hiệu 

và ấn tượng về thương hiệu. 

Tại Việt Nam, Nguyễn Đình Thọ cho rằng thương hiệu được 

hình thành từ nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng đam 

mê thương hiệu. 

Theo An Thị Thanh Nhàn và Lục Thị Thu Hường cho rằng 

thương hiệu tồn tại dưới ba cấp độ là giá trị cốt lõi của thương hiệu, 

hệ thống nhận diện thương hiệu (bao gồm tên thương hiệu, logo, 

khẩu hiệu, nhạc hiệu,…) và các hoạt động Marketing hỗn hợp. 

Theo nghiên cứu của nhóm sinh viên Trường đại học ngoại 

thương năm 2009 với đề tài  “Xây dựng và phát triển thương hiệu 

cho nông sản xuất khẩu Việt Nam: thực trạng và giải pháp” nhóm 

cũng đã đưa ra các giải pháp nhưng chưa cụ thể cho từng mặt hàng 

mà chỉ là mô hình chung cho ngành hàng nông sản ở Việt Nam. 

Với đề tài “Xây dựng thương hiệu Công ty TNHH MTV 

cao su Chư Sê” tác giả tập trung phân tích thực trạng xây dựng 

thương hiệu tại Công ty và đề ra những giải pháp riêng cho ngành 

cao su.  
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ XÂY 
DỰNG THƯƠNG HIỆU 

1.1. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU 

1.1.1. Định nghĩa  

“Thương hiệu là tổng hợp các yếu tố vật chất, thẩm mỹ, lý tính 

và cảm tính của sản phẩm, bao gồm bản thân sản phẩm, tên gọi, biểu 

tượng, hình ảnh và mọi thứ thể hiện của sản phẩm hay dịch vụ đó, 

dần được tạo dựng qua thời gian và chiếm vị trí rõ ràng trong tâm 

trí của khách hàng”. 

Như vậy, có thể thấy rằng thương hiệu không chỉ là một tên 

gọi, một tổ hợp màu sắc, biểu tượng, hình tượng, để phân biệt sản 

phẩm hay dịch vụ của công ty này với sản phẩm hay dịch vụ của 

công ty khác, mà thương hiệu còn là niềm tin, là tình yêu mà khách 

hàng và công chúng dành cho doanh nghiệp. 

1.1.2. Các yếu tố cấu thành thương hiệu 

Thương hiệu được cấu thành bởi ba yếu tố chính:  

Phần đọc được: Bao gồm những yếu tố có thể đọc được, tác 

động vào thính giác của người nghe như tên công ty, doanh nghiệp, 

câu khẩu hiệu (slogan),… 

Phần không đọc được: Bao gồm những yếu tố không đọc được 

mà chỉ có thể cảm nhận được bằng thị giác như hình vẽ, biểu tượng,…  

Sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu: Đó chính 

là sự gắn bó, yêu mến của khách hàng với công ty. 

1.1.3. Phân loại thương hiệu 

Thương hiệu có thể được chia thành: thương hiệu cá biệt; 

thương hiệu gia đình; thương hiệu tập thể; thương hiệu quốc gia [1]. 

Thương hiệu cá biệt là thương hiệu của từng chủng loại, hoặc 
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từng tên hàng hóa, dịch vụ cụ thể. Với thương hiệu cá biệt, mỗi loại 

hàng hóa lại mang một thương hiệu riêng. 

Thương hiệu gia đình là thương hiệu chung cho tất cả các 

hàng hóa, dịch vụ của một doanh nghiệp. Đặc điểm của thương hiệu 

gia đình là tính khái quát rất cao và phải có tính đại diện cho tất cả 

các chủng loại hàng hóa của doanh nghiệp.  

Thương hiệu tập thể là những thương hiệu của một nhóm hay 

một số chủng loại hàng hóa nào đó, có thể do một cơ sở sản xuất 

hoặc do các cơ sở khác nhau sản xuất và kinh doanh ví dụ: hồ tiêu 

Chư Sê, nhãn lồng Hưng Yên,… 

Thương hiệu quốc gia là thương hiệu gán chung cho các sản 

phẩm, hàng hóa của một quốc gia nào đó (nó thường gắn với những 

tiêu chí nhất định, tùy thuộc vào từng quốc gia, từng giai đoạn).  

1.1.4. Chức năng của thương hiệu  

Thương hiệu có chức năng nhận biết. 

Thương hiệu có chức năng thông tin và chỉ dẫn.  

Thương hiệu có chức năng tạo sự cảm nhận và tin cậy. 

Ngoài ra thương hiệu còn có chức năng kinh tế [4]. 

1.1.5. Đặc điểm, ý nghĩa và vai trò của thương hiệu 

� Đặc điểm 

- Thương hiệu là một loại tài sản vô hình nằm bên ngoài 

phạm vi doanh nghiệp, trong tâm trí của khách hàng. 

- Thương hiệu là một tài sản vô hình được xây dựng, tích tụ một 

cách có ý thức trong quá trình phát triển lâu dài của doanh nghiệp. 

- Giá trị tài sản thương hiệu có thể tăng lên hoặc giảm đi 

thông qua quá trình trải nghiệm của người tiêu dùng. 

� Ý nghĩa – vai trò 

� Đối với doanh nghiệp 
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Thương hiệu giúp doanh nghiệp có cơ hội thu hút một nhóm 

khách hàng trung thành và lưu giữ hình ảnh về sản phẩm, doanh 

nghiệp ở những khách hàng tương lai.  

Hơn nữa, thương hiệu đóng vai trò sứ giả khi doanh nghiệp 

thâm nhập thị trường mới hoặc tung ra sản phẩm mới.  

Thương hiệu mạnh giúp doanh nghiệp có được thế đứng vững 

chắc trong các cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường.  

Ngoài ra, thương hiệu khi đã thực hiện đăng ký sẽ được đặt 

dưới sự bảo hộ của pháp luật chống lại những tranh chấp thương mại 

do các đối thủ cạnh tranh gây ra. 

Thương hiệu là một thứ tài sản vô hình mang lại lợi nhuận.  

� Đối với người tiêu dùng 

Nhờ chức năng nhận biết của thương hiệu, nó trở thành công 

cụ để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn hàng hoá hơn.  

Ngoài ra một thương hiệu còn có vai trò khẳng định tính cách, 

cá tính, hình ảnh riêng của từng người tiêu dùng trong con mắt người 

khác, nó tạo cho người sử dụng một phong cách riêng.  

Thương hiệu còn có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng 

về khía cạnh đạo đức về ý thức trách nhiệm, về một số mặt trong 

cuộc sống xã hội,...  

1.2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 

Quy trình bao gồm 9 bước [3]: 

1.2.1. Thiết lập hệ thống thông tin Marketing (MIS) 

Sau khi đã thu thập thông tin cần phân tích sự tác động, mức 

độ ảnh hưởng của những thông tin này đến thương hiệu và công tác 

xây dựng thương hiệu. Một số thông tin cần phân tích: Phân tích 

khách hàng; Phân tích đối thủ cạnh tranh; Phân tích môi trường 

doanh nghiệp thể hiện qua ma trận SWOT.  
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1.2.2. Xây dựng tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu 

Khi đã thiết lập MIS và phân tích, đánh giá thông tin thì công 

việc tiếp theo là xây dựng tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu. Là một 

thông điệp ngắn gọn và xuyên suốt, định hướng hoạt động của công 

ty đồng thời cũng định hướng phát triển cho thương hiệu và sản 

phẩm qua phân tích định vị giữa hiện tại và tương lai.  

1.2.3. Xác định chiến lược và mô hình phát triển thương hiệu 

Bước tiếp theo sau khi đã xây dựng tầm nhìn thương hiệu là 

hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu. Chiến lược thương 

hiệu là toàn bộ các kế hoạch, mục tiêu để xây dựng thương hiệu. Mỗi 

doanh nghiệp khác nhau lựa chọn các kế hoạch khác nhau, phù hợp 

với tiềm lực và khả năng của doanh nghiệp. 

Mô hình: Trong chiến lược phát triển thương hiệu, một nội 

dung quan trọng khác đó là lựa chọn mô hình để xây dựng thương 

hiệu.  

1.2.4. Định vị thương hiệu 

Định vị thương hiệu là việc tạo ra vị thế riêng biệt của thương 

hiệu trong một môi trường cạnh tranh để bảo đảm rằng mỗi người 

tiêu dùng trong thị trường mục tiêu có thể phân biệt được thương 

hiệu ấy với các thương hiệu cạnh tranh khác [13].  

• Các bước để tiến hành định vị thương hiệu: 

- Phân tích môi trường cạnh tranh. 

- Xác định khách hàng mục tiêu. 

- Xác định tính cách thương hiệu. 

- Xác định sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh: về giá trị 

sản phẩm như chất lượng, giá, dịch vụ,... 

1.2.5. Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 

Hệ thống nhận diện thương hiệu là tập hợp những liên tưởng 
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mà công ty muốn xây dựng và gìn giữ trong suy nghĩ của khách hàng 

thông qua sản phẩm, công ty (những giá trị văn hoá hay triết lý kinh 

doanh),…giúp khách hàng phân biệt được thương hiệu này với 

những thương hiệu khác.  

1.2.6. Thiết kế và tạo dựng các yếu tố thương hiệu 

Nguyên tắc chung khi thiết kế các yếu tố thương hiệu là làm 

sao thương hiệu có khả năng phân biệt tốt nhất với các thương hiệu 

của các hàng hoá cùng loại và làm cho người tiêu dùng có khả năng 

nhận biết tốt nhất về thương hiệu. Và một thương hiệu mạnh phải 

được kết hợp được sức mạnh ngôn từ, hình ảnh và những công cụ 

khác có khả năng thu hút sự chú ý của khách hàng. 

1.2.7. Đăng kí bảo hộ các yếu tố thương hiệu 

� Đăng kí bảo hộ trong nước: 

Pháp luật nhãn hiệu hàng hoá của Việt Nam áp dụng nguyên 

tắc “first to file – dành ưu tiên cho người nộp đơn trước”. Do vậy 

doanh nghiệp cần tiến hành đăng kí nhãn hiệu trước khi tung sản 

phẩm ra thị trường. Sớm hơn nữa là ngay từ khi đặt tên doanh 

nghiệp, cũng nên tham khảo khả năng bảo hộ cái tên như một nhãn 

hiệu hàng hoá. 

� Đăng kí bảo hộ các yếu tố thương hiệu tại nước ngoài: 

Đăng kí trực tiếp với từng nước: Hình thức đăng kí này 

không bị phụ thuộc vào các văn bằng gốc tại Việt Nam. Cách thức và 

thủ tục đăng kí bảo hộ nhãn hiệu ở mỗi nước là khác nhau, vì vậy 

doanh nghiệp cần tiến hành tìm hiểu kĩ và tham khảo quy trình trước 

khi làm hồ sơ đăng kí. 

Đăng kí theo thoả ước Madrid: Việt Nam là thành viên của 

Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, với hơn 50 quốc gia 

là thành viên nên có thể đăng ký đơn giản. 
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1.2.8. Quảng bá thương hiệu 

Hiện nay có rất nhiều công cụ để quảng bá thương hiệu, nhưng 

chúng tôi chỉ lựa chọn một số công cụ nổi trội, điển hình trong việc 

xây dựng và quảng bá thương hiệu như: Xây dựng website; Quảng 

cáo; Quan hệ công chúng; Hội chợ, triển lãm thương mại. 

1.2.9. Bảo vệ thương hiệu 

Một doanh nghiệp muốn bảo vệ được thương hiệu của mình 

thì điều đầu tiên là cần tìm cách ngăn chặn tất cả xâm phạm từ bên 

ngoài và sự sa sút ngay từ bên trong thương hiệu. 

Doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm 

và quảng bá thương hiệu.  

Doanh nghiệp cần tạo rào cản chống xâm phạm thương hiệu.  

1.3. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

Phát triển thương hiệu là duy trì và nuôi lớn các giá trị mà 

doanh nghiệp đã tạo lập trong lòng khách hàng và xã hội [4]. Các 

hoạt động phát triển thương hiệu gồm có các hoạt động chủ yếu sau: 

1.3.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 

Các doanh nghiệp cần thực hiện các chương trình đảm bảo chất 

lượng sản phẩm dịch vụ, phải có các chương trình duy trì và nâng 

cao chất lượng một cách liên tục. Việc thiết kế và cung ứng sản 

phẩm dịch vụ thỏa mãn tối đa mong muốn và nhu cầu của khách 

hàng là một hoạt động hỗ trợ phát triển thương hiệu. 

1.3.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 

Trong hoạt động quảng cáo cần chú ý đến điểm là nó phải tạo 

được mối liên hệ chặt chẽ giữa sản phẩm dịch vụ và thương hiệu. 

Các tặng phẩm hay phiếu giảm giá trong các chương trình 

khuyến mãi cần in logo, tên thương hiệu của doanh nghiệp nhằm 

quảng cáo và duy trì hình ảnh thương hiệu. 
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Thông qua các hoạt động tài trợ, các chương trình công tác xã 

hội, tổ chức các sự kiện,… giúp khách hàng có ấn tượng tốt về doanh 

nghiệp, từ đó duy trì hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng. 

1.3.3. Đào tạo nguồn nhân lực 

Phát triển thương hiệu phải được thực hiện từ khâu sản xuất sản 

phẩm hay cung cấp dịch vụ, đến hoạt động kinh doanh tài chính,… 

mà con người chính là chủ thể của các hoạt động đó nên việc đào tạo 

nguồn nhân lực là rất cần thiết cho việc phát triển thương hiệu. Việc 

đào tạo nguồn nhân lực cần được chú trọng từ khâu tổ chức hoạt 

động của bộ phận quản lý thương hiệu cho đến công tác đào tạo nâng 

cao trình độ chuyên môn của đội ngũ làm công tác này. 

1.3.4. Đầu tư chi phí 

Tất cả các hoạt động hỗ trợ phát triển thương hiệu từ hoạt động 

nâng cao chất lượng, marketing, đào tạo nhân lực nói trên đều cần 

đến chi phí mới thực hiện được. Việc phát triển thương hiệu cần 

được duy trì liên tục nên việc hoạch định chi phí dùng cho các hoạt 

động phát triển thương hiệu là cần thiết. Tùy theo điều kiện và đặc 

kiểm kinh doanh mỗi doanh nghiệp có chiến lược chi phí cho hoạt 

động xây dựng thương hiệu khác nhau. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY 

TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 

2.1.1 Tên, địa chỉ 

Tên gọi: Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Sê 

Địa chỉ: 420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

Điện thoại: 059 3851159 

Fax: 059 3851244 

E-mail: ctycaosucs@dng.vnn.vn      

Mã số thuế: 5900190497 

2.1.2. Qúa trình hình thành và phát triển 

Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê là thành viên của Tập 

đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, tiền thân là Công ty cao su Chư 

Sê được thành lập năm 1984. 

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, chức năng nhiệm 

vụ của Công ty  

Công ty được Nhà nước giao quản lý và sử dụng vốn, đất đai, 

là đầu mối thống nhất quy hoạch, quản lý và bố trí diện tích trồng 

Cao su cho các Nông trường, đội trực thuộc Công ty. 

Trực tiếp kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Thực hiện những công việc khác mà Tập đoàn giao.  

Trồng mới, chăm sóc, chế biến mủ Cao su và tiêu thụ sản phẩm. 

Làm công tác phát triển Cao su tiểu điền trong khu vực như: 

Khai hoang, cung cấp giống, vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu,.... 
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2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 

Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được xây dựng theo mô 

hình trực tuyến chức năng tạo nên sự gọn nhẹ và linh hoạt trong 

hoạt động thống nhất tại Công ty.  

2.1.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

a. Sản phẩm của công ty 

Hiện nay Công ty sản xuất 3 chủng loại sản phẩm đó là SVR 

3L. SVR 5 và SVR 10, trong đó chủng loại SVR 3L chiếm gần 87% 

tỷ trọng.  

b. Thị trường tiêu thụ 

Sản phẩm của Công ty chủ yếu là xuất khẩu trực tiếp. Một số 

khách hàng lớn của công ty TNHH MTV cao su Chư Sê từ năm 2010 là 

Công ty TNHH Quế Phong Quảng Tây (2.640 tấn), Tập đoàn CN cao su 

Việt Nam (1.540 tấn), khách hàng Ngô Khánh Tiên (1.100 tấn),…  

c. Tình hình sử dụng nguồn lực  

Tổng số lao động của công ty năm 2013 là 2.574 người, trong 

đó người dân tộc địa phương chiếm gần 41%. Lao động của công ty 

chủ yếu là công nhân kỹ thuật, sản xuất trực tiếp chiếm gần 88,7%.  

2.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Bảng 2.1: Doanh thu và lợi nhuận của Công ty qua các năm 

Đvt: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1 Tổng doanh thu 753.000 598.000 332.057 

2 Ln sau thuế 3000.000 149.000 132.085 

Nguồn: Phòng tài chính kế toán 
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2.2. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KINH DOANH MỦ CAO SU SƠ 

CHẾ TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 

Hiện tại trong năm 2013 Công ty mới trồng được hơn 8000 ha, 

trong khi khả năng trồng là khoảng 10.000 ha, đây cũng được coi là 

tiền năng của Công ty.  

Năm 2013 công ty có 1.820,38 ha bắt đầu vào giai đoạn khai 

thác. Theo phòng Kỹ thuật nông nghiệp, vườn cây đạt năng suất mủ 

cao nhất trong độ tuổi từ 9 đến 19 năm tuổi. Diện tích vườn cây từ 

11-20 năm tuổi là 2.233,57 ha chiếm khoảng 39,2%, những vườn cây 

này đạt sản lượng mủ tốt nhưng trong tương lai một số vườn cây già 

bắt đầu vào giai đoạn thanh lý tái canh trồng mới, điều này ảnh 

hưởng đến diện tích khai thác, sản lượng mủ trong vài năm tới. 

2.3. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG 

TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 

2.3.1. Thực trạng thiết lập hệ thống thông tin Marketing  

Tại Công ty công tác này chưa được chú trọng đúng mức. 

Theo đó, phòng Kế hoạch và Phòng kinh doanh tổng hợp chỉ xem xét 

và phân tích tình hình thị trường chung trên thế giới về ngành cao su 

mà chưa tiến hành phân tích sâu từng đối tượng khách hàng hay đối 

thủ cạnh tranh chính để ra quyết định thương hiệu. 

2.3.2. Thực trạng xây dựng tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu 

Hoạt động này rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp, nó 

định hướng toàn bộ hoạt động công ty. Tuy nhiên, hiện tại việc làm 

này tại Công ty hầu như là còn bỏ xót. Thay vào đó, từng giai đoạn 

từng thời kỳ sản xuất kinh doanh các bộ phận chỉ đưa ra mục tiêu và 

tầm nhìn ngắn hạn mà chưa có một tầm nhìn nào về thương hiệu. 
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2.3.3. Thực trạng xác định chiến lược và mô hình phát triển 

thương hiệu 

Chính vì không có tầm nhìn thương hiệu và chưa hiểu đúng vai 

tròn quan trọng của thương hiệu nên Công ty chưa có kế hoạch hay mục 

tiêu cụ thể để xây dựng thương hiệu. Hiện tại mô hình thương hiệu mà 

Công ty đang áp dụng là mô hình thương hiệu gia đình. 

2.3.4. Thực trạng định vị thương hiệu 

Công ty thực hiện hoạt động phân tích môi trường ngành cao 

su về tốc độ phát triển ngành, về đối thủ cạnh tranh trên thị trường. 

Công ty cũng đã tạo sự khác biệt so với đối thủ về chất lượng sản 

phẩm với dây truyền công nghệ tương đối hiện đại ở Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, việc làm này không gắn với mục tiêu định vị thị trường 

khoa học mà nhằm duy trì hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn. 

2.3.5. Thực trạng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 

Đây là việc làm bắt buộc đối với các công ty nó được thể hiện 

cụ thể nhất như tên gọi bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, hoặc tên viết 

tắt, địa chỉ, logo, chủng loại sản phẩm,… khi tiến hành đăng ký hoạt 

động kinh doanh với cơ quan thẩm quyền. Công ty cũng rất chú 

trọng về vấn đề trên thể hiện rõ qua tên gọi cả tiếng Anh lẫn tiếng 

Việt rất ngắn gọn, dễ đọc và dễ nhớ. 

2.3.6. Thực trạng thiết kế và tạo dựng các yếu tố thương hiệu 

Cụ thể nhất là tên gọi của Công ty “Công ty TNHH MTV Cao su 

Chư Sê”. Với một logo hình cầu bên trong là biểu tượng nông nghiệp 

xanh và dòng chữ “Vietnam Rubber Group” thể hiện Công ty thuộc tập 

đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đồng thời cũng có dấu hiệu của 

Công ty qua chữ viết tắt “CRC” có nghĩa là Công ty cao su Chư Sê. 

2.3.7. Thực trạng đăng ký bảo hộ các yếu tố thương hiệu 

Công ty cũng đã đăng ký bảo hộ trong nước ngay khi đặt tên 
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Công ty và thủ tục đăng ký kinh doanh. Hiện tại chưa đăng ký cho 

thương hiệu hay nhãn hiệu cụ thể trên thị trường nước ngoài. 

2.3.8. Quảng bá thương hiệu 

Có rất nhiều công cụ quảng bá thương hiệu tuy nhiên Công ty 

mới chỉ dừng lại ở việc quan hệ công chúng thông qua xây dựng ngôi 

nhà tình nghĩa, hỗ trợ gia đình khó khăn, tổ chức các sự kiện văn hoá 

thể thao địa phương, tham gia hội chợ triển lãm mà chưa sử dụng kết 

hợp các công cụ như xây dựng website, quảng cáo,… 

2.3.9. Bảo vệ thương hiệu 

Hiện tại để củng cố vị thế của mình Công ty đã nâng cao chất 

lượng sản phẩm và từng bước đưa Công ty thành tổ chức văn hoá, 

phát huy sức mạnh nội lực đồng thời sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ từ 

tập đoàn để bảo vệ Công ty. Tuy nhiên còn thiếu chính sách quảng 

cáo bởi lẽ hoạt động này cũng có thể bảo vệ Công ty. 

2.4. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG 

TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 

2.4.1. Thực trạng nâng cao chất lượng sản phẩm 

Công ty đã thực hiện các chương trình đảm bảo chất lượng sản 

phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17205:2005, với dây chuyền sản xuất 

và chế biến mủ cao su hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm 

đầu ra ngày càng cao. Việc nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới 

phù hợp với nhu cầu thị trường biến động cũng được chú trọng. 

2.4.2. Thực trạng nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 

- Chính sách sản phẩm: Công ty luôn nỗ lực tạo ra sản phẩm 

chất lượng tốt nhất với dây chuyền công nghệ hiện có. Tuy nhiên, 

chưa có bao bì nhãn mác nào cho sản phẩm, cách đóng gói sản phẩm 

theo từng lô, Ballet thô sơ không tạo được ấn tượng cho đối tác. 

- Chính sách giá: Công ty nỗ lực hết mình cắt giảm các chi phí 
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không quan trọng, áp dụng khoa học vào quá trình khai thác và chế 

biến nhằm giảm giá thành và hạ giá bán. 

- Chính sách phân phối: Công ty lựa chọn cả hai hình thức 

phân phối đó là qua trung gian Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt 

Nam và kênh trực tiếp của Công ty. Trong đó kênh của Công ty 

chiếm tỷ trọng lớn khoảng 80% so với tổng sản lượng xuất khẩu. 

- Chính sách truyền thông thương hiệu nội bộ: Chính sách này 

của Công ty chưa được quan tâm đúng mức.  

- Quan hệ công chúng: Công tác này luôn được Công ty chú 

trọng và làm tốt. Tuy nhiên, các chính sách quan hệ công chúng chỉ 

hạn chế ở cấp địa phương. 

2.4.3. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực 

Công ty chỉ chú trọng đào tạo bồi dưỡng công nhân có tay 

nghề cao nhằm tăng năng suất, sản lượng mủ cao su khai thác và kéo 

dài thời gian kinh doanh đối với vườn cây nhưng chưa quan tâm đào 

tạo và tuyển dụng nhân tài đặc biệt là cán bộ quản lý thương hiệu. 

2.4.4. Thực trạng đầu tư chi phí 

Việc phát triển thương hiệu cần được duy trì liên tục nên việc 

hoạch định chi phí dùng cho các hoạt động phát triển thương hiệu là 

cần thiết. Đối với tất cả các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, 

đầu tư mở rộng, đầu tư chất lượng lượng sản phẩm Công ty làm 

tương đối tốt. Tuy nhiên, đầu tư cho các hoạt động Marketing và đặc 

biệt là đầu tư cho thương hiệu còn nhiều hạn chế ảnh hưởng trực tiếp 

đến phát triển thương hiệu. 

2.5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH 

MTV CAO SU CHƯ SÊ 

Vấn đề thương hiệu của Công ty chưa được quan tâm đúng 

mức là thực trạng dễ hiểu. Tuy nhiên, so với các doanh nghệp cùng 
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ngành nghề kinh doanh, cùng quy mô trên địa bàn xét về nhiều mặt, 

Công ty vẫn đạt những kết quả lớn về doanh thu cũng như lợi nhuận.  

Các chỉ tiêu như tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Công 

ty đều giảm so với năm 2010. Nguyên nhân là do diện tích vườn cây 

cao su khai thác giảm do về già, hơn nữa do tác động của cuộc khủng 

hoảng kinh tế toàn cầu làm giảm sức mua cũng như giá bán. Đặc biệt 

là hình ảnh thương hiệu của Công ty trên thị trường chưa cao.  

2.6. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC 

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO 

SU CHƯ SÊ 

2.6.1. Nguyên nhân chủ quan 

- Chưa nhận thức đầy đủ về thương hiệu. 

- Chưa có cán bộ quản lý nhãn hiệu. 

- Chưa có phòng ban marketing chuyên biệt. 

- Thiếu đầu tư xây dựng. 

2.6.2. Nguyên nhân khách quan 

- Ý thức xây dựng thương hiệu của chính quyền các địa 

phương còn rất yếu kém.  

- Năng lực tài chính và năng lực quản lý chưa cao. 

- Thị trường cho sản phẩm nông nghiệp phát triển chậm, 

không ổn định, quản lý không tốt, thiếu định hướng. 

- Các yếu tố khác như vật tư, khâu chế biến, tồn trữ, biện pháp 

bảo quản sau thu hoạch,… chưa tốt và chưa đạt tiêu chuẩn.  
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CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG 

HIỆU CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 

 

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG 

Với mục tiêu hướng đến trong vài năm tới Công ty sẽ xây 

dựng được thương hiệu Cao Su Chư Sê xuất khẩu nổi tiếng trên thị 

trường thế giới, đề tài đề xuất xây dựng thương hiệu Cao su Chư Sê 

theo mô hình thương hiệu gia đình.  

3.2. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÔNG TY TNHH 

MTV CAO SU CHƯ SÊ 

3.2.1. Thiết lập hệ thống thông tin Marketing 

� Phân tích khách hàng  

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất 

của Việt Nam và của Công ty, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so 

với năm 2012. Thị trường nhập khẩu đứng thứ 2 là Malaysia. 

� Phân tích đối thủ cạnh tranh 

Thị trường ngành cao su có mức độ cạnh tranh tương đối cao. 

Các đối thủ lớn của Công ty cũng như ngành sản xuất và xuất khẩu 

cao su Việt Nam là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ.  

� Phân tích môi trường doanh nghiệp  

Phân tích các cơ hội, các nguy cơ, điểm mạnh cũng như điểm 

yếu Công ty. Qua đó thiết lập ma trận SWOT. 

Từ các cơ hội và sức mạnh ta có thể đưa ra chiến lược Công 

ty TNHH MTV cao su Chư Sê: Phát triển mở rộng diện tích, tăng 

năng suất, tăng sản lượng mủ. Xây dựng thương hiệu Công ty 

TNHH MTV cao su Chư Sê trở thành thương hiệu dẫn đầu thị 

trường cao su Tây Nguyên. 
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3.2.2. Xây dựng tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu 

Tầm nhìn thương hiệu Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê: 

“Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê là nhà cung cấp hàng 

đầu các sản phẩm mủ cao su chế biến”. 

Sứ mạng thương hiệu của Công ty: 

“Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê là nhà cung cấp lớn 

nhất, uy tín nhất sản phẩm mủ cao su thiên nhiên. Công ty nỗ lực 

không ngừng tạo ra sản phẩm chất lượng mang lại sự hài lòng tuyệt 

đối cho khách hàng” 

3.2.3. Xác định chiến lược và mô hình phát triển thương 

hiệu 

Chiến lược thương hiệu gia đình được chọn và áp dụng cho 

sản phẩm cao su chế biến của Công ty. Và dưới đây là phương án kế 

hoạch xây dựng thương hiệu cho Công ty: 

� Kế hoạch thời gian cho chiến lược phát triển thương 

hiệu  

Kế hoạch thời gian cho chiến lược xây dựng thương hiệu của 

Công ty sẽ triển khai từ đầu năm 2015 đến cuối năm 2018. 

� Kế hoạch nhân sự 

Để thực thi chiến lược và kế hoạch xây dựng thương hiệu cần 

thiết phải xác định đội ngũ nhân viên đảm nhận thực hiện các khâu 

của quá trình phát triển, cụ thể:  

- Nhân sự cho việc thiết kế thương hiệu: Công ty  tự chủ động 

thiết kế hoặc kết hợp sử dụng nhân viên của Công ty với các chuyên 

gia tư vấn, thiết kế.  

- Nhân sự quản trị thương hiệu: Công ty cần phải thuê sử dụng 

một nhân viên chuyên ngành quản trị thương hiệu.  
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� Kế hoạch tài chính 

    Bảng 3.4: Kế hoạch đầu tư tài chính cho chiến lược thương hiệu  

ĐVT: VNĐ 
Năm Doanh thu Tỷ lệ trích Ngân sách 
2015 458.000.000.000 3-5% 22.900.000.000 
2016 520.000.000.000 3-5% 26.000.000.000 
2017 580.000.000.000 3-5% 29.000.000.000 
2018 765.000.000.000 3-5% 38.250.000.000 

Tổng ngân sách xây dựng thương hiệu: 116.150.000.000 Đồng 

Nguồn: Phân tích tổng hợp 

Như vậy tổng chi phí đầu tư cho thương hiệu là: 

116.150.000.000 đồng được chi cho các khoản mục chi sau:  

- Chi cho việc thiết kế thương hiệu: 2.903.750.000 đồng  

- Lương cho chức danh quản trị thương hiệu: 23.230.000.000 

đồng  

- Chi cho các chương trình quảng bá thương hiệu: 

69.690.000.000 đồng. Số tiền còn lại được sử dụng cho việc đào tạo 

đội ngũ nhân viên tinh nhuệ, đầu tư phương tiện, máy móc thiết bị 

nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty: 

20.326.250.000 đồng. 

3.2.4. Định vị thương hiệu 

a, Phân tích môi trường cạnh tranh 

Hiện tại các công ty cao su trên địa bàn đều có chung thị 

trường truyền thống là Trung Quốc, Đài Loan,… mặt khác các công 

ty nước ngoài như Indonesia, Malaysia, Thái Lan,… cũng tham gia 

thị trường này tạo nên môi trường cạnh tranh ngày càng nóng lên. 

b, Xác định  khách hàng mục tiêu: Khách hàng mục tiêu của 

Công ty: tất cả các cá nhân, các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh các mặt hàng liên quan cao su trong và ngoài nước.  
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c, Tạo giá trị và tính cách thương hiệu: Công ty cần phải chú 

trọng hàng đầu vào yếu tố con người.  

Yếu tố quan trọng thứ hai là dây chuyền công nghệ chế biến. 

Yếu tố thứ ba chính là xây dựng giá trị văn hóa của Công ty.  

d, Sự khác biệt sản phẩm cao su chế biến của Công ty so với 

đối thủ cạnh tranh 

Công ty lựa chọn các yếu tố đặc thù và quyết định phát biểu 

định vị thương hiệu Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê đó là: 

“Chất lượng, 100% nguồn gốc tự nhiên; Độ đàn hồi và dẻo dai cao; 

Thân thiện với môi trường”. 

3.2.5. Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 

Tên gọi bằng tiếng Việt: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một 

Thành Viên Cao Su Chư Sê 

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê. 

Tên gọi bằng tiếng Anh: Chu Se Rubber Company Limited 

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: CRC 

3.2.6. Thiết kế và tạo dựng các yếu tố thương hiệu 

Thiết kế Logo: 

 

                                               

 

                                              

 

 

 

 

Logo này quá đơn điệu và thiếu lôi cuốn. Nên cần thiết kế lại.  
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Lo go kiểu chữ: CRC (viết tắt tiếng Anh của từ: Chu Se 

Rubber Company) cũng cần phải chỉnh sửa cho sinh động. 

Thiết kế Slogan:  

Slogan: “Người bạn tin cậy 

          Chất lượng hàng đầu” 

3.2.7. Đăng kí bảo hộ các yếu tố thương hiệu 

Đăng ký ngay thương hiệu của Công ty tại hai nước Trung 

Quốc và Malaysia. Bên cạnh đó, công ty cũng nên đăng ký tên miền 

www.crc.com.vn trên Internet. 

3.2.8. Quảng bá thương hiệu 

Thực hiện các chính sách truyền thông – cổ động: Xây dựng 

một trang web tốt; Quảng cáo; Quan hệ công chúng; Marketing tài 

trợ và sự kiện; Các hoạt động cộng đồng. 

� Giải pháp hỗ trợ quảng bá thương hiệu 

� Giải pháp 1: Chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới 

� Giải pháp 2: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh 

doanh 

� Giải pháp 3: Ứng dụng công nghệ hiện đại để quảng bá 

hình ảnh Công ty 

3.2.9. Bảo vệ thương hiệu 

Tạo rào cản chống xâm phạm thương hiệu.  

Xây dựng hệ thống phản hồi thông tin và cảnh báo xâm phạm 

thương hiệu.  

Thường xuyên cải tiến, tìm ra đặc điểm mới và tạo sự khác 

biệt cho sản phẩm.  

Bên cạnh đó, cần tăng cường quảng bá cho thương hiệu bằng 

việc phối hợp tất cả các kênh, nhân lực, tài chính một cách hợp lý. 
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3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

HIỆU CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 

3.3.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm 

Muốn chất lượng sản phẩm cao cần phải có kế hoạc đồng bộ 

từ khâu chăm sóc vườn cây, khai thác mủ và chế biến mủ cao su 

thành phẩm. 

3.3.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 

Chính sách sản phẩm; Chính sách giá; Chính sách phân phối; 

Chính sách truyền thông thương hiệu nội bộ; Quan hệ công chúng. 

3.3.3. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 

Tuyển chọn và cử đi đào tạo ở nước ngoài có thời hạn cán bộ 

quản trị thương hiệu. Có thể thuê thêm chuyên gia nước ngoài về 

thương hiệu để hỗ trợ Công ty trong thời gian có hạn.  

3.3.4. Đầu tư chi phí khoa học cho thương hiệu 

Thành lập quỹ phát triển thương hiệu được trích từ nguồn 

doanh thu hằng năm của Công ty, tỷ lệ trích từ 3-5% trong tổng 

doanh thu tùy điều kiện và chính sách của Công ty trong từng thời 

kỳ.  

3.4. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 

Vấn đề thương hiệu là một đề tài khó và rộng tuy nhiên luận 

văn chỉ tập trung nghiên cứu một mảng nhỏ là quy trình xây dựng 

các giá trị thương hiệu của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê, 

chưa đề cập đến vấn đề quản trị thương hiệu và các vấn đề khác về 

thương hiệu. 

Số liệu liên quan về ngành cao su trên thế giới được thu thập 

theo kiểu thuận tiện, số liệu về Công ty chỉ tập trung trên địa bàn Gia 

Lai mà chưa có số liệu cụ thể về Công ty chi nhánh ở Lào và 

Campuchia. 
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KẾT LUẬN 
 

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê trong những năm qua là 

đơn vị đi đầu trong hoạt động sản xuất chế biến sản phẩm mủ cao su. 

Công ty có những lợi thế lớn khi có vườn cây cao su tập trung khu 

vực huyện Chư Sê được các chuyên gia đánh giá là điều kiện thổ 

nhưỡng thuộc loại tốt nhất so với các khu vực khác trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai cũng như so với các vùng trong cả nước cho nên vườn cây 

luôn tạo ra sản lượng mủ cao chất lượng tốt. Mặt khác, Công ty cũng 

hội tụ đầy đủ những yếu tố như nhân lực, vật lực và cả tài lực. Trong 

đó đặc biệt phải nói đến là nhân lực của Công ty, họ là những người 

nhiệt huyết, năng nổ của tuổi trẻ luôn phấn đấu hết mình với tinh 

thần đoàn kết thống nhất nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Công 

ty đó là xây dựng tập thể vững mạnh đem lại cuộc sống ấm no cho 

bản thân, gia đình và góp phần xây dựng Chư Sê ngày càng giàu 

mạnh. Bên cạnh đó Công ty đang sở hữu dây chuyền công nghệ chế 

biến mủ cao su hiện đại nhất Việt Nam cũng như Đông Nam Á, đây 

là lợi thế lớn Công ty cần tận dụng hiệu quả. Tuy nhiên, trong thời 

buổi kinh tế khó khăn như hiện nay thì tăng năng suất và sản lượng 

để phát triển và cạnh tranh là chưa đủ. Giải pháp tốt nhất trong tình 

hình hiện nay là Công ty cần chú trọng tạo dựng hình ảnh thương 

hiệu. Do đó, nhằm giúp Công ty đối phó với sự cạnh tranh, gia tăng 

thị phần và ngày càng khẳng định được vị trí của Công ty trong tâm 

trí khách hàng, luận văn đã thực hiện việc xây dựng thương hiệu cho 

Công ty một cách có căn cứ khoa học. Nếu làm tốt và khoa học như 

luận văn đã đề suất sẽ góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói 

giảm nghèo vùng miền núi khó khăn, tăng ngân sách địa phương và 

xây dựng Chư Sê ngày càng giàu đẹp trong giai điện 2015-2020. 


