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UBND TỈNH THÁI BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN         

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 
(Ban hành kèm theo Quyết đị nh số: 900/QĐ-ĐHTB, ngày 07/12/2017) 

 
1. Tên học phần: Quản trị chiến lược 

2. Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba. 

4. Phân bổ thời gian: 

 - Lên lớp:      45 tiết (3 tiết lên lớp/tuần )  

               + Giảng lý thuyết :                             32 

     + Thảo luận, chữa bài tập và kiểm tra:  13 tiết  

  - Tự học:      (2x45) = 90 giờ  

5. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản 

6. Mục tiêu của học phần:  

 Môn học nhằm cung cấp những kiến thức mang tính chất tổng quát giúp 

sinh viên hình thành cách tư duy tổng hợp về phân tích môi trường kinh doanh, 

đưa ra những nhận định đúng đắn về thời cơ hay hay thách thức diễn ra trong 

môi trường kinh doanh, để lựa chọn các phương án chiến lược và xây dựng  kế 

hoạch kinh doanh cho phù hợp và đưa ra các giải pháp có tính chất định hướng 

lâu dài cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

6.1. Về kiến thức 

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung trong việc 

định hướng các hoạt động tương lai của doanh nghiệp.Các phương pháp tiếp cận 

để phân tích môi trường, nhằm đánh giá các điều kiện kinh doanh của doanh 

nghiệp một cách chủ động nhất để từ đó có đường hướng chiến lược trong việc 

lựa chọn mô hình kinh doanh và phương thức kinh doanh cho phù hợp với biến 

động của môi trường. 

6.2. Về kỹ năng 

 Rèn luyện cho sinh viên các phẩm chất cần có như khả năng nhận định 

tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và 

khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh 

doanh. Các kỹ năng về phân tích phán đoán môi trường, xây dựng đường hướng 

chiến lược trong kinh doanh. 
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- Hình thành cho sinh viên tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng tư 

duy sáng tạo, độc lập, luôn học hỏi, nhanh chóng thích nghi với sự phát triển 

khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội.  

- Có khả năng nắm bắt cơ hội, chớp lấy thời cơ để phát huy nguồn lực, 

dành lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh. 

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm, biết tập 

hợp ý kiến đồng nghiệp và luôn chủ động nắm bắt công việc.  

6.3. Về thái độ 

+ Góp phần hình thành thế giới quan khoa học về đường hướng chiến 

lược, vận dụng nó vào trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách 

khéo léo, khoa học để dành thế chủ động. 

 + Biết cách nghiên cứu, phân tích và dự báo trước những biến động của môi 

trường cho doanh nghiệp. 

+ Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

+ Có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị và tuân thủ quy định đạo đức 

nghề nghiệp. 

7. Mô tả các nội dung học phần: 

 Môn học Quản trị Chiến lược gồm 13 chương nhằm giới thiệu cho sinh 

viên nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược. Từ đó, xác định tư duy ban đầu về phân 

tích môi trường, xác định cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp để phát huy 

năng lực cốt lõi của doanh nghiệp bằng nhiều phương án chiến lược khác nhau 

giành lợi thế cạnh tranh. Hình thành công tác tổ chức và thực thi chiến lược, xây 

dựng hệ thống kiểm soát chiến lược một cách hữu hiệu. 

Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ qu¶n trÞ chiÕn lîc 

Ch¬ng 2: NhiÖm vô vµ môc tiªu chiÕn lîc 

Ch¬ng 3: Ph©n tÝch M«i trêng kinh doanh 

Ch¬ng 4: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ m«i trêng néi bé DN 

Ch¬ng 5: N¨ng lùc cèt lâi vµ lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 

Ch¬ng 6: ChiÕn lîc CÊp doanh nghiÖp 

Ch¬ng 7: ChiÕn lîc kinh doanh 

Ch¬ng 8: ChiÕn lîc chøc n¨ng 

Ch¬ng 9: Ph©n tÝch vµ lùa chän chiÕn lîc 

Ch¬ng 10: Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc 

Ch¬ng 11: HÖ thèng kiÓm so¸t chiÕn lîc 

Ch¬ng 12: §¸nh gi¸ chiÕn lîc 

Ch¬ng 13: §iÒu chØnh chiÕn lîc 
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8. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Dự lớp: Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp. 

 - Trả lời và làm đầy đủ các câu hỏi và bài tập của mỗi chương. Tích cực 

tham gia vào quá trình thảo luận, thực hành làm bài tập trên lớp. Có đầy đủ điểm 

thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, làm bài 

tập ở nhà theo yêu cầu của giảng viên. 

 - Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần. Nghiêm chỉnh chấp hành nội qui, 

qui chế thi cử. 

           - Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.  

9. Tài liệu học tập 

          - Giáo trình chính:  

[1] Viên Thị An, Tập bài giảng Quản trị chiến lược, 2013. 

 - Sách tham khảo chính :  

 [2] PGS.TS Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại 

học Kinh tế quốc dân,2012.  

- Sách tham khảo khác:  

[3] TS. Lê Danh Vĩnh, Pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam, NXB Tư pháp, 

2006. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

10.1.Tiêu chí đánh giá: 

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú 

1 

Điểm thường xuyên, 

đánh giá nhận thức, thái 

độ thảo luận, chuyên 

cần, soạn bài ở nhà, làm 

đề cương và bài tập tình 

huống. 

- Số tiết dự học/Tổng số tiết, 

- Số bài soạn ở nhà, làm 

đề cương và bài tập 

10%  

2 Điểm kiểm tra định kỳ 
- 3 bài kiểm tra viết 1 tiết 

trên lớp 
15%  

3 
 Điểm thảo luận và bài 

tập 

 - Trung bình cộng các 

điểm của 10 bài thảo luận 
15%  

4 Thi kết thúc học phần - Thi viết (90 phút) 60%  
 

10.2. Cách tính điểm: 

 - Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi 

lần đầu. 

- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân. 

- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.  

11. Thang điểm: 10 
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12. Nội dung chi tiết học phần: 

Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(Tiết) 

Thảo 

luận/ 

K.tra 

(Tiết) 

Tài liệu 

đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 

Ch¬ng 1 

TæNG QUAN VÒ QU¶N TRÞ 

CHIÕN L¦îC 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ 

CHIẾN LƯỢC TRONG DN 

1. Những quan điểm về Chiến lược 

2. Sự ra đời và phát triển  
3. Kh¸i niÖm chiÕn lîc kinh doanh 
4. Nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña 
CLKD 
5. Vai trß cña chiÕn lîc kinh 
doanh 
6. Ph©n biÖt CLKD víi c¸c thuËt 
ng÷ 

II. BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ 

CHIẾN LƯỢC 
1. Định nghĩa về quản trị chiến lược 

2. Một số thuật ngữ cơ bản  

3. ý nghÜa cña qu¶n trÞ chiÕn lîc 
4. C¸c m« h×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc 

III. C¸c giai ®o¹n cña 

qu¶n trÞ chiÕn lîc  

1. Giai đoạn hoạch định Chiến lược  

2. Giai đoạn thực thi Chiến lược 
3. Kiểm tra và đánh giá Chiến lược 

IV. Nhµ qu¶n trÞ chiÕn 

lîc 

1. CÊp toµn doanh nghiÖp 
2. CÊp ®¬n vÞ bé phËn 
3. CÊp chøc n¨ng 
4. Kh¶ n¨ng l·nh ®¹o chiÕn lîc 
5. TÇm nh×n chiÕn lîc 
6. Sù mÉn c¶m víi c¸c thay ®æi 
7. Dù b¸o tríc ®îc xu híng 

V. c¸c cÊp qu¶n trÞ cL 

1. ChiÕn lîc cÊp doanh nghiÖp   
2. ChiÕn lîc cÊp ®«n vÞ c¬ së   
3. ChiÕn lîc cÊp bé phËn chøc 
n¨ng  
 

3 

 

Tài liệu 

[1] 
Chương 

1  

Đọc 

thêm 

Tài liệu 

[2] 

 (từ tr 5 – 

tr34) 

 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

- Đọc thêm ND 

liên quan:  

+  Các giai đoạn 

của Quản trị chiến 

lược. (TL2: tr 21-

tr26) 

+ Nhà quản trị 

chiến lược (TL2: tr 

27-tr30) 

+ Ra quyết định 

chiến lược (TL2: tr 

32-tr34) 

 

 

2 

Ch¬ng 2 

NhiÖm vô vµ môc tiªu CL 

I. X¸C §ÞNH NHIÖM Vô CñA 

DOANH NGHIÖP  

1. Xác định sứ mạng doanh nghiệp 

3 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu 

[1] 

Chương 

2 

Đọc 

thêm 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan trong  
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(Tiết) 

Thảo 

luận/ 

K.tra 

(Tiết) 

Tài liệu 

đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

2. X¸c ®Þnh nhiệm vụ chiến lựơc  

3. Bản chÊt nhiÖm vô chiến lược  

II. Môc tiªu chiÕn lîc 

cña doanh nghiÖp  

1.  Môc tiªu chiÕn lîc 

2. Phân loại mục tiêu chiến lược  
3. Yªu cÇu x¸c ®Þnh hÖ thèng môc 
tiªu  
4. TÝnh cÊp bËc cña môc tiªu CL 
5. Ph©n cÊp môc tiªu 

III. tr¸ch nhiÖm x· héi vµ  

®¹o ®øc Kinh doanh 

1.Tr¸ch nhiÖm x· héi 
2. ChiÕn lîc vµ ®¹o ®øc kinh 
doanh 

 

 

Tài liệu 

[2] 

Chương 

2 

(tr37-tr47) 

Doanh nghiệp đa 

ngành, đơn ngành 

(TL2: tr37- tr39) 

+ Ra quyết định 

chiến lược (TL2: 

tr39-tr41) 

Cách thức và yêu 

cầu xác định hệ 

thống mục tiêu 

(TL2:tr43-tr45) 

Trách nhiệm xã hội 

và đạo đức kinh 

doanh (TL2:tr46-

tr47) 

3 

Ch¬ng 3 

Ph©n tÝch M«i trêng 

kinh doanh 

I. M«i trêng kinh doanh 

1. §Þnh nghÜa 
2. Phân loại môi trường 

II. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

QUỐC TẾ 

1.  Sự toàn cầu hóa SX và thị 

trường 

2. Lợi thế cạnh tranh quốc gia 

iIi. ph©n tÝch m«i trêng 

vÜ m« 

1.M«i trêng kinh tÕ  
2. M«i trêng c«ng nghÖ 
3. M«i trêng v¨n ho¸ - x· héi  
4. M«i trêng tù nhiªn 
5. M«i trêng luËt ph¸p vµ chÝnh trÞ 

Iv. PH¢N TÝCH M¤I TRêng 

ngµnh 

1. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn 
t¹i 

2. Ph©n tÝch đối thủ c¹nh tranh tiÒm 
Èn 
3. Ph©n tÝch søc Ðp cña nhµ cung 
øng  
4. Ph©n tÝch ¸p lùc cña kh¸ch hµng 
5. Ph©n tÝch nguy c¬ cña SP thay 
thÕ  

2 

 

1 

 

 

Tài liệu 

[1] 

Chương 

3 

mục I,II 

và III, IV 

 

Đọc 

thêm 

Tài liệu 

[2] 

Chương 

3 

(tr51-

tr65) 

Tài liệu 

[3] 

(tr37-

tr51) 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan:  

Các cấp độ của môi 

trường kinh doanh 

(TL2:tr51-tr52) 

Phân tích môi 

trường toàn cầu 

(TL2:tr55-tr56) 

Các nhóm chiến 

lược (TL2:tr61-

tr63) 

Tổng quan về cạnh 

tranh, chính sách 

cạnh tranh và pháp 

luật cạnh tranh. 

(TL3:tr40-tr45) 

- Câu hỏi kiểm tra: 

Phân tích 5 thế lực 

trong môi trường 

tác nghiệp? 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(Tiết) 

Thảo 

luận/ 

K.tra 

(Tiết) 

Tài liệu 

đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

4 

Ch¬ng 4 

 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ m«i 

trêng néi bé Doanh 

nghiÖp 

I. Ph©n tÝch tiÒm n¨ng vµ 

nguån lùc cña DN 

1.§¸nh gi¸ nguån nh©n lùc DN 
1.1. Ban gi¸m ®èc 
1.2. §éi ngò c¸n bé Qu¶n lý  
1.3. §èc c«ng vµ c«ng nh©n 
2. Đánh giá khả năng tài chính  

3. Đánh giá nguồn lực cơ sở vật 

chất  

II. Ph©n tÝch néi bé doanh 

nghiÖp theo chøc n¨ng 

qu¶n trÞ 

1. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ho¹ch ®Þnh  
2. §¸nh gi¸ n¨ng lùc tæ chøc 
3. §G n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ ®iÒu 
khiÓn  
4. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t  

 

2 

 

1 

 

Tài liệu 

[1] 

Chương 4 

 mục I, II  

 

Đọc thêm 

Tài liệu 

[2] 

Chương 4  

(từ tr65-

tr79) 

 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan trong  

Đánh giá khả năng 

hoạch định của 

doanh nghiệp 

(TL2:tr71-tr74) 

Đánh giá năng lực 

lãnh đạo, điều 

khiển (TL2:tr76-

tr78) 

Đánh giá khả năng 

kiểm soát hệ thống 

thông tin 

(TL2:tr78) 

Thảo luận: 

Phân tích về nguồn 

nhân lực trong 

doanh nghiệp dưới 

ba cấp độ? 

5 

Ch¬ng 4 

 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ m«i 

trêng néi bé DN (Tiếp 

theo) 

III. Ph©n tÝch NBDN theo 

c¸c lÜnh vùc qu¶n trÞ dN 

1. §¸nh gi¸ c«ng t¸c marketing  
2. §¸nh gi¸ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ 
to¸n 
3. §¸nh gi¸ c«ng t¸c SX vµ t¸c 
nghiÖp  
4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n 
sù  
5. §G c¬ chÕ ®éng viªn khuyÕn 
khÝch 
6. §G c«ng t¸c NC vµ ph¸t triÓn 

IV. Ph©n tÝch chuçi gi¸ trÞ 

cña doanh nghiÖp 

1. Chuỗi giá trị của công ty  

2. Các hoạt động tạo giá trị chủ yếu 

3.  Các hoạt động tạo giá trị hỗ trợ 

 

2 1 

Tài liệu 

[1] 

Chương 

4 mục 

III, IV  

Đọc 

thêm 

Tài liệu 

[2] 

Chương 

4 

 (từ tr79 – 

tr105) 

 

- Chuẩn bị trước: 

+ ND bài học trong 

giáo trình chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan trong  

Đánh giá công tác 

marketing của DN  

 (TL2:tr79-tr86) 

Đánh giá cơ chế 

động viên khuyến 

khích   

(TL2:tr96-tr98) 

Phân tích chuỗi giá 

trị  

 (TL2:tr100-tr102) 

- Câu hỏi thảo luận 

Phân tích chuỗi giá 

trị của doanh 

nghiệp và tìm kiếm 

khả năng  để hạ giá 

thành sản phẩm? 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(Tiết) 

Thảo 

luận/ 

K.tra 

(Tiết) 

Tài liệu 

đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

6 

Ch¬ng 5  

N¨ng lùc cèt lâi vµ lîi 

thÕ c¹nh tranh cña DN 

 

I. N¨ng lùc cèt lâi cña DN 

1.N¨ng lùc cèt lâi  
2. NhËn diÖn vµ cñng cè NL cèt lâi 
3. Ph©n tÝch n¨ng lùc cèt lâi 

II. Lîi thÕ c¹nh tranh vµ 

n¨ng lùc c¹nh tranh cña 

DN 

1. N¨ng lùc c¹nh tranh cña DN 
2. Lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh 
nghiÖp 
3. Nh÷ng vò khÝ c¹nh tranh chñ yÕu 

III. T¹o lîi thÕ c¹nh tranh 

cho doanh nghiÖp 

1. C¸c lîi thÕ vµ thñ ®o¹n c¹nh 
tranh  
2. T¹o l¬Þ thÕ c¹nh tranh cho DN 
 3. X©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh DN 
4. Lùa chän lîi thÕ c¹nh tranh 

 

2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Tài liệu 

[1] 

Chương 

5 mục I, 

II, III 

Đọc 

thêm 

Tài liệu 

[2] 

Chương 

5 

(Tr107-

tr141) 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan trong  

Năng lực cốt lõi 

của doanh nghiệp 

(TL2:tr107-tr110) 

Quan điểm tạo lợi 

thế cạnh tranh  

(TL2:tr116-tr118) 

Những vũ khí cạnh 

tranh chủ yếu 

(TL2:tr119-tr122) 

- Câu hỏi kiểm tra: 

Hãy phân tích các 

yếu tố môi trường 

và yếu tố nội bộ 

DN để khai thác lợi 

thế cạnh tranh cho 

DN? 

7 

Ch¬ng 6  

ChiÕn lîc CÊP doanh 

nghiÖp 

I. C¬ së Vµ M¤ H×NH PH¢N 

TÝCH CHIÕN LƯỢC 
1. C¬ së cña chiÕn lîc cÊp DN 
2. Ph©n ®o¹n chiÕn lîc 
3. C¸c m« h×nh ph©n tÝch chiÕn lîc 

II. C¸c cL c¹nh tranh c¬ 

b¶n trong tõng lÜnh vùc  

kD 

1. ChiÕn lîc dÉn ®Çu vÒ chi phÝ 
2. ChiÕn lîc kh¸c biÖt hãa 
3. CL trung t©m hay träng t©m hãa 
4. Sù bÕ t¾c chiÕn lîc 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

Tài liệu 

[1] 

chương 6 

Đọc 

thêm 

Tài liệu 

[2] 

Chương 

6 ( từ 

tr143 – 

tr149) 

 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan trong 

Nhu cầu của khách 

hàng và sự khác 

biệt hoá sản phẩm 

(TL2:tr143-tr145) 

Phân đoạn chiến 

lược  

(TL2:tr145-tr149) 

- Chuẩn bị ND thảo 

luận: 

Phân tích các yếu 

tố môi trường ảnh 

hưởng đến hoạt 

động kinh doanh 

của doanh nghiệp? 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(Tiết) 

Thảo 

luận/ 

K.tra 

(Tiết) 

Tài liệu 

đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

8 

Ch¬ng 6  

ChiÕn lîc CÊP doanh 

nghiÖp 

(tiÕp theo) 

III. Lùa chän chiÕn lîc 

®Çu t ë cÊp doanh 

nghiÖp 

1. C¸c nh©n tè quyÕt ®Þnh  
2. Lùa chän chiÕn lîc ®Çu t  

IV. C¸c chiÕn lîc dµi h¹n 

cña c«ng ty 

1. Chiến lược tăng trưởng tập trung 
2. CLTT  b»ng con ®êng héi nhËp  
3. CLTT b»ng ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng 
DN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Tài liệu 

[1] 

chương 6 

Đọc 

thêm 

Tài liệu 

[2] 

Chương 

6 ( từ 

tr150– 

tr177) 

 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan trong 

Chiến lược cạnh 

tranh cơ bản trong 

từng lĩnh vực kinh 

doanh (TL2:tr156-

tr164) 

Lựa chọn chiến 

lược đầu tư 

(TL2:tr167-tr170) 

- Câu hỏi kiểm tra: 

Hãy phân tích các 

rào cản trong hội 

nhập kinh tế quốc 

tế hiện nay để dành 

lợi thế cạnh tranh? 

9 

Ch¬ng 7 

chiÕn lîc kinh doanh 

I. chiÕn lîc theo vÞ thÕ 

c¹nh tranh 

1. ChiÕn lîc cña c¸c DN thñ lÜnh 
2.CL cña c¸c DN ë vÞ thÕ th¸ch 
thøc 
3.CL cña c¸c doanh nghiÖp ®i sau 
4. CL cña c¸c doanh nghiÖp ®ang 
t×m chç ®øng trªn thÞ trêng 

II. CLKD theo c¸c giai 

®o¹n ph¸t triÓn cña 

ngµnh 

1. CLKD  trong ngµnh manh món 
 

2 1 

Tài liệu 

[1] 

Chương 7 

Mục I, II 

Đọc thêm 

Tài liệu 

[2] 

Chương 

7 ( từ 

tr179 – 

tr215) 

Tài liệu 

[3] 

Chương 

4 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan trong  

Chiến lược ngăn 

cản gia nhập ngành 

trưởng thành (tr196 

– tr199) 

Chiến lược quản lý 

các đối thủ cạnh 

tranh trong ngành 

trưởng thành (TL2: 

tr199 – tr207) 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(Tiết) 

Thảo 

luận/ 

K.tra 

(Tiết) 

Tài liệu 

đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

2. CL trong ngµnh ph«i thai, 
t.trëng 
3. CL trong ngµnh trëng thµnh 
4. CLKD trong ngµnh chÝn muåi 
5. CLKD trong ngµnh suy tho¸i 

 

tr331-

tr370 

 

- Câu hỏi thảo luận: 

Hãy chọn một 

ngành hàng phân 

tích các đối thủ 

cạnh tranh theo vị 

thế doanh nghiệp? 

10 

Ch¬ng 8 

chiÕn lîc chøc n¨ng 

i. quan niÖm vµ vai trß 

cña chiÕn lîc chøc 

n¨ng 

1. Quan niÖm  
2. Vai trß  

ii. c¸c chiÕn lîc chøc 

n¨ng  
1. ChiÕn lîc marketing  

2. ChiÕn lîc tµi chÝnh 

3. ChiÕn lîc s¶n xuÊt 

4. Chiến lược hậu cần 
5. ChiÕn lîc nghiªn cøu vµ ph¸t 
triÓn  
6. ChiÕn lîc nguån nh©n lùc 

iii. phèi hîp c¸c Cl chøc 

n¨ng ®Ó ®¹t môc tiªu dµi 

h¹n cña dn 

1. Đ¶m b¶o hiÖu qu¶ cao nhÊt 

2. Đ¶m b¶o ®¹t chÊt lîng cao 
3. T¹o sù ®æi míi 

4. Đ¸p øng kh¸ch hµng kÞp thêi 

2 1 

Tài liệu 

[1] 

Chương 8 

Mục I. II. 

III 

Đọc thêm 

Tài liệu 

[2] 

Chương 

8 ( từ 

tr230 – 

tr270) 

 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan trong  

Đảm bảo hiệu quả 

cao nhất  

(TL2: tr233-tr258) 

Đảm bảo chất 

lượng cao 

(TL2: tr259-tr262) 

Tạo sự đổi mới 

(TL2: tr263-tr267) 

Đáp ứng khách 

hàng kịp thời 

(TL2: tr268-tr270) 

- Câu hỏi thảo luận 

Doanh nghiệp cần 

phải làm gì để kéo 

dài lợi thế cạnh 

tranh đạt được mục 

tiêu dài hạn của 

mình? 

11 

Ch¬ng 9 

ph©n tÝch vµ lùa chän 

chiÕn lîc 

i. c¸c kü thuËt ph©n tÝch 

vµ ®Þnh híng chiÕn lîc 

doanh nghiÖp 

1. Kü thuËt ph©n tÝch swot  

1.1. Nguån gèc cña m« h×nh swot 
1.2. LËp b¶ng ph©n tÝch MTKD 
1.3. Sö dông kü thuËt ph©n tÝch 

swot  
2. Ma trËn ®¸nh gi¸  
3. Ma trËn h×nh ¶nh c¹nh tranh 

ii. lùa chän chiÕn lîc 

kinh doanh cña doanh 

nghiÖp 

2 1 

Tài liệu 

[1] 

Chương 9 

mục I, II 

Đọc thêm 

Tài liệu 

[2] 

Chương 

9 

(tr273-

tr291) 

 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính 

+ Đọc  thêm ND 

liên quan trong 

Nguồn gốc của mô 

hình phân tích và 

kỹ thuật phân tích 

SWOT 

(TL2: tr273-tr277) 

Các mô hình lựa 

chọn chiến lược 

kinh doanh 

(TL2: tr287-tr291) 

- ND thảo luận: 

Xây dựng ma trận 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(Tiết) 

Thảo 

luận/ 

K.tra 

(Tiết) 

Tài liệu 

đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1. C¨n cø lùa chän chiÕn lîc  
2. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ c¸c PACL 
3. Yªu cÇu khi lùa chän CL 
4. C¸c m« h×nh lùa chän CLKD 
  

SWOT cho đơn vị 

doanh nghiệp em 

đã đi thực tế? 

 

12 

Ch¬ng 10 

tæ chøc thùc hiÖn cL 

I. thùc chÊt vµ ý nghÜa 

cña tæ chøc thùc hiÖn CL 

1. B¶n chÊt qu¸ tr×nh thùc hiÖn CL 

2. Vai trò và ý nghĩa  

3. Yªu cÇu 

II. néi dung triÓn khai 

Thùc hiÖn chiÕn lîc 

1. ThiÕt lËp môc tiªu hµng n¨m  

2. Đ¶m b¶o c¸c nguån lùc  

3. Xây dựng cơ cấu tổ chức  

4. Triển khai thực hiện chiến lược  
5. §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn chiÕn 
lîc 

III. HÖ thèng chÝnh s¸ch 

vµ kH hç trî thùc hiÖn CL 

1. HÖ thèng chÝnh s¸ch hỗ trợ 
2. KÕ ho¹ch ho¹t ®éng 

IV. ý nghĩa của việc Lùa 

chän c¬ cÊu tæ chøc  

1. Kh¸i niÖm c¬ cÊu tæ chøc 
2. C¨n cø thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc  
3. ý nghÜa viÖc thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ 
chøc  
4. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n  
5. C¸c d¹ng c¬ cÊu tæ chøc 

v. Lùa chän c¬ cÊu tæ 

chøc PHÙ HỢP VỚI CHIẾN 

LƯỢC 

1. Lựa chọn cơ cấu tổ chức  

2. Các căn cứ lựa chọn cơ cấu tổ 

chức  

3. Yêu cầu lựa chọn cơ cấu tổ chức  

2 1 

Tài liệu 

[1] 

Chương 10  

mục I, II, 

III, IV, V 

Đọc thêm 

Tài liệu 

[2] 

Chương 10 

(tr295-

tr306) 

 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan trong  

Thực chất của công 

tác thực hiện chiến 

lược 

(TL2: tr295-tr296) 

Thiết lập mục tiêu 

hàng năm 

(TL2: tr298-tr300) 

Đảm bảo nguồn lực 

thực hiện chiến 

lược 

(TL2: tr300-tr302) 

Triển khai thực 

hiện chiến lược và 

hoạt động điều 

chỉnh 

(TL2: tr303-tr306) 

- Câu hỏi thảo luận: 

Hãy dựa trên ma 

trận SWOT của 

doanh nghiệp để từ 

đó thiết lập mục 

tiêu và đảm bảo 

nguồn lực cho thực 

hiện chiến lược?  

13 

Ch¬ng 11 

HÖ thèng kiÓm so¸t cL 

I. C¸c giai ®o¹n cña qu¸ 

tr×nh kiÓm so¸t 

1. Sù cÇn thiÕt cña kiÓm so¸t CL 
2. C¸c giai ®o¹n cña QT kiÓm so¸t 

II. C¸c cÊp kiÓm so¸t 

2 1 

Tài liệu 

[1] 

Chương 9 

(từ tr88-

tr91) 

Đọc thêm 

 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan trong 

Các giai đoạn của 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(Tiết) 

Thảo 

luận/ 

K.tra 

(Tiết) 

Tài liệu 

đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

III. HÖ thèng kiÓm so¸t 

1. KiÓm so¸t thÞ trêng 
2. KiÓm so¸t s¶n lîng 
3. KiÓm so¸t qu¶n lý 
4. KiÓm so¸t c¸c nhãm vµ VHDN 

IV. C¬ cÊu kiÓm so¸t vµ cL 

1. CC kiÓm so¸t vµ cL ë cÊp KD 
2. C¬ cÊu vµ kiÓm so¸t ë cÊp toµn 
DN 
 

Tài liệu 

[2] 

Chương 

11 

(từ 

tr343- 

tr349) 

 

kiểm soát chiến 

lược 

(TL2:tr344-349) 

Kiểm soát tập trung 

kinh tế theo luật 

cạnh tranh. 

(TL3: tr436-tr450) 

- Chuẩn bị ND thảo 

luận: 

Hãy đánh giá các 

kết quả và thực 

hiện các điều chỉnh 

cần thiết trong thực 

thi CL? 

14 

Ch¬ng 12 

§¸nh gi¸ chiÕn lîc 

I. Môc ®Ých cña kiÓm tra 

vµ ®¸nh gi¸ chiÕn lîc  

1. Môc ®Ých kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ 
CL 
2. VÞ trÝ cña kiÓm tra ®¸nh gi¸ 
3. Yªu cÇu kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ CL
  

II. C¸c tiªu chuÈn kiÓm 

tra vµ ®¸nh gi¸ 

1. C¸c lo¹i tiªu chuÈn 
2. TÝnh chÊt  

III. HÖ thèng th«ng tin 

kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ 

chiÕn lîc 

1.C¸c h×nh thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ 
chiÕn lîc vµ hÖ thèng th«ng tin 
2.§¶m b¶o c¬ së th«ng tin cho kiÓm 
tra vµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng 
IV. §¸nh gi¸ chiÕn lîc 

1. Quá tr×nh ®¸nh gi¸ chiÕn lîc  
2. C¬ cÊu doanh nghiÖp 

2 1 

Tài liệu 

[1] 

Chương 12 

mục I, II, 

III, IV 

Đọc thêm 

Tài liệu 

[2] 

Chương 

12  

(từ 

tr366-

tr379) 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan  

Tính chất của các 

tiêu chuẩn kiểm tra, 

đánh giá chiến lược 

(TL2: tr371-tr372) 

Đảm bảo cơ sở 

thông tin cho kiểm 

tra, đánh giá chiến 

lược. 

(TL2: tr374-tr375) 

Cơ cấu doanh 

nghiệp 

(TL2: tr377-tr379) 

- Câu hỏi thảo luận: 

Hãy xây dựng qui 

trình kiểm tra, 

đánh giá chiến 

lược cho đơn vị em 

đi thực tế? 

15 

Ch¬ng 13 

§iÒu chØnh chiÕn lîc 

I. §iÒu chØnh chiÕn lîc 

1. Ho¹t ®éng ®iÒu chØnh chiÕn lîc 
2. C¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp 

II. Thùc hiÖn thay ®æi cL 

vµ c¸c bíc ®iÒu chØnh CL 

1. X¸c ®Þnh nhu cÇu thay ®æi  
 

2 1 

Tài liệu 

[1] 

Chương 13 

mục I, II, 

III 

Đọc thêm 

Tài liệu 

[2] 

 

- Chuẩn bị trước: 

 + ND bài học 

trong giáo trình 

chính. 

+ Đọc thêm ND 

liên quan  

Xác định những lực 

cản đối với việc 

thay đổi và thực 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(Tiết) 

Thảo 

luận/ 

K.tra 

(Tiết) 

Tài liệu 

đọc trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

2. X§ nh÷ng c¶n trë ®èi víi thay 
®æi 
3. Thùc hiÖn thay ®æi     
4. §¸nh gi¸ sù thay ®æi 
 
 

III. Nh÷ng lùc c¶n trong 

qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh CL 

1. Xung ®ét trong ®iÒu chØnh CL 
2. Th©u tãm quyÒn lùc  

 

Chương 

13 

(tr381-

tr413) 

hiện (TL2: tr387-

tr390) 

Sự khác nhau trong 

định hướng của các 

đơn vị  

(TL2: tr394-tr395) 

Các giai đoạn xung 

đột trong doanh 

nghiệp  

(TL2: tr397-tr400) 

- Câu hỏi kiểm tra: 

Hãy xác định việc 

quản trị những 

thay đổi trong cơ 

cấu lại doanh 

nghiệp trước biến 

động của môi 

trường hiện nay? 

 
TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Phạm Thị Ánh Nguyệt 

TRƯỞNG KHOA 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Phạm Thị Ánh Nguyệt 
 

 

 

 

 

 

 


