Trường quản lý cán bộ NN & PTNT II
Chuyên Đề chiến lƣợc kinh doanh công ty 78 giai đoạn 2012-2016

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu:
Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hiệu quả rất quan
trọng, ®ã là thước đo phản ánh trực tiếp trình độ quản lý doanh nghiệp.
Doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả thì mới có khả năng mở rộng sản xuất
duy trì và tăng sức cạnh tranh, đảm bảo và nâng cao đời sống cho người lao
động, đầu tư đổi mới trang thiết bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực
hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước và địa phương.
Muốn thực hiện thành công những điều đó doanh nghiệp phải chắc
chắn biết mình đang làm gì? Mình sẽ làm gì? Và làm như thế nào? Phải
xác định rõ mình muốn đi đâu? Phải đi như thế nào? Những khó khăn thách
thức nào phải vượt qua? Để trả lời những câu hỏi trên đòi hỏi phải có
những tầm nhìn chiến lược chứ không phải bằng cảm tính một cách chủ
quan.
Trong nền kinh tế thị trường đầy sôi động của nước ta hiện nay nhất
là sau khi tham gia WTO, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nhằm chiếm
lĩnh thị trường tiêu thụ sản phẩm, thu hút khách hàng đến với sản phẩm,
dịch vụ của doanh nghiệp mình, đang trở nên ngày càng gay gắt, khốc liệt.
Để chiếm lĩnh thị trường thu hút được khách hàng thì điều trước tiên phải
kể đến là chất lượng và giá cả sản phẩm, dịch vụ. Vậy thì chất lượng, giá cả
sản phẩm dịch vụ như thế nào? Bán ở đâu? Mỗi doanh nghiệp đều phải
nhận diện trong chiến lược kinh doanh của mình.
Công ty 78 không nằm ngoài quy luật đó, chính vì vậy để công ty đủ
sức tham gia vào thị trường kinh doanh hiện nay, tôi chọn chuyên đề
“Chiến lược kinh doanh của Công ty 78 giai đoạn 2011 – 2016” để làm
đề tài của mình.
GVHD: TS. Nguyễn Thế Phong
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2. §èi t-îng ph¹m vi nghiªn cøu:
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chiến lược kinh doanh của Công
ty 78 giai đoạn 2011 - 2016.
Phạm vi nghiên cứu là hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

3. Môc ®Ých chuyªn ®Ò:
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty giai đoạn 2011 - 2016
và đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược này nhằm đưa công ty trở
thành một doanh nghiệp đứng đầu trên địa bàn kinh doanh.

4. Môc tiªu nghiªn cøu:
- Khái quát lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh trong doanh
nghiệp
- Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty 78
- Đề xuất giải pháp thực thi chiến lược

5. ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu:
- Nguồn thông tin: Đề tài sử dụng các thông tin thứ cấp từ sách báo,
tạp chí thời báo kinh tế, báo cao su, các báo cáo được công bố của Công ty
78. Ngoài ra tác giả thu thập thông tin trực tiếp từ quan sát, thảo luận với
các nhà quản trị công ty.
- Phương pháp tiếp cận: Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp
tiếp cận. Khi phân tích thực trạng của công ty thì sử dụng phương pháp tiếp
cận cá bịêt, khi phân tích các yếu tố môi trường bên trong, bên ngoài ảnh
hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty thì sử dụng phương pháp tiếp
cận lịch sử, kết hợp phương pháp tiếp cận định tính và định lượng.
- Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp: đề tài sử dụng tổng hợp
các phương pháp quan sát, phỏng vấn.
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- Phương pháp xử lý thông tin: đề tài sử dụng phương pháp phân tích
nhân quả, thống kê mô tả khi mô tả khi phân tích về kết quả hoạt động kinh
doanh của công ty. Kết hợp sử dụng phương pháp của khoa học quản trị
chiến lược, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị
bán hàng..

6. ý NGHÜA CñA §Ò TµI NGHI£N CøU:
Đề tài đã dựa trên cơ sở những lý luận liên quan đến quản trị chiến
lược và vận dụng lý luận đó phân tích điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội - nguy
cơ của doanh nghiệp. Từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh và đề ra các
giải pháp để thực hiện các chiến lược này, sát với tình hình thực tiễn của
công ty.

GVHD: TS. Nguyễn Thế Phong
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Ch-¬ng I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP

ChiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp:
1.1. Khái niệm chiến lƣợc và chiến lƣợc kinh doanh:
Chiến lược là tập hợp các mục tiêu cơ bản dài hạn, được xác định
phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của tổ chức và các cách thức, phương tiện
để đạt được những mục tiêu đó một cách tốt nhất, sao cho phát huy được
những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu của tổ chức, đón nhận các
cơ hội, né tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại do những nguy cơ từ môi trường
bên ngoài.
Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là một chương trình hành
động tổng quát hướng tới việc thực hiện những mục tiêu xác định.
Chiến lược kinh doanh không nhằm vạch ra một cách cụ thể làm thế
nào để có thể đạt được những mục tiêu vì đó là nhiệm vụ của vô số các
chương trình hỗ trợ, các chiến lược chức năng khác. Nó chỉ tạo ra các
khuynh hướng hướng dẫn tư duy hành động.
Chiến lược kinh doanh thông thường được xác định dưới ba cấp độ:
- Chiến lược cấp công ty: Xác định và vạch rõ mục đích, các mục
tiêu và các hoạt động của công ty, tạo ra các chính sách và các kế hoạch cơ
bản dài hạn để đạt được các mục tiêu của công ty.
- Chiến lược cấp kinh doanh (đơn vị kinh doanh chiến lược): Xác
định việc lựa chọn sản phẩm hoặc dạng cụ thể của thị trường cho hoạt động
kinh doanh riêng trong nội bộ công ty, xác định rõ cách thức mỗi đơn vị
kinh doanh sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu của nó, để góp phần vào việc
hoàn thành mục tiêu chung của công ty.
GVHD: TS. Nguyễn Thế Phong
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- Chiến lược cấp chức năng: Xác định các giải pháp, kế hoạch cho
từng lĩnh vực kinh doanh. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong phạm
vi công ty, giúp các chiến lược kinh doanh, chiến lược cấp công ty thực
hiện một cách hữu hiệu.
1.2. quản trị chiến lƣợc ?
Quản trị chiến lược là quá trình hoạch định, thực thi, kiểm tra và điều
chỉnh chiến lược. Là khoa học nghệ thuật triết lý thực hiện đánh giá các
quyết định có liên quan đến nhiều chức năng, cho phép một doanh nghiệp
đạt được những mục tiêu đề ra. Quản trị chiến lược là một quá trình
1.3. Các cấp chiến lƣợc:
1.3.1. Chiến lược cấp công ty :
1.3.1.1. Chiến lƣợc tăng trƣởng tập trung:
Mỗi chiến lược của công ty đều áp dụng được cho cấp đơn vị kinh
doanh trước hết phải chú ý đến các chiến lược tăng trưởng tập trung vì đối
tượng trọng tâm của chiến lược này là sản phẩm và thị trường.
Nhóm chiến lược này chủ yếu nhằm cải thiện vị thế cạnh tranh của
công ty với những sản phẩm hiện có trên cơ sở tăng cường hoạt động
Marketing hoặc thay đổi chiến lược thị trường hiện có mà không thay đổi
sản phẩm nào. Loại này có ba chiến lược chính:
Chiến lược tăng trưởng tập trung được thể hiện trong 3 chiến lược
sau:
- Chiến lược thâm nhập thị trường:
Chiến lược này không thay đổi bất cứ yếu tố nào, nghĩa là tất cả đều
ở trạng thái hiện có, mà chỉ phấn đấu làm tăng thị phần của các sản phẩm
hay dịch vụ đang có trên thị trường hiện có bằng những nỗ lực hoạt động
tiếp thị mạnh mẽ, tốt hơn.
GVHD: TS. Nguyễn Thế Phong
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- Chiến lược phát triển thị trường:
Phát triển thị trường là tìm cách tăng trưởng bằng cách thâm nhập
vào thị trường mới với những sản phẩm mới.
Phát triển thị trường được thực hiện với các giải pháp chiến lược:
+ Tìm kiếm thị trường trên các địa bàn mới
+ Tìm kiếm thị trường mục tiêu mới
+ Tìm ra giá trị sử dụng mới của sản phẩm
- Chiến lược phát triển sản phẩm:
Đây là tìm sự tăng trưởng bằng cách cải tiến hoặc sửa đổi những sản
phẩm hoặc dịch vụ hiện có của doanh nghiệp hoặc bằng cách phát triển sản
phẩm mới để tiêu thụ ngay trên thị trường hiện tại của doanh nghiệp. Sản
phẩm mới có được dựa trên cơ sở phát triển của bản thân doanh nghiệp,
hợp đồng nhượng quyền hay sát nhập với doanh nghiệp khác. Phát triển sản
phẩm đòi hỏi những chi phí lớn cho chức năng nghiên cứu và phát triển.
1.3.1.2. Chiến lƣợc phát triển hội nhập
Các doanh nghiệp đang hoạt động trong các ngành kinh tế mạnh
nhưng bản thân doanh nghiệp nhận thấy rằng con đường phát triển theo
chiến lược tăng trưởng tập trung khó khăn (có thể vì thị trường đã bão hoà
hay cạnh tranh gay gắt) thì có thể phát triển bằng con đường hội nhập.
Chiến lược hội nhập (liên kết) sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng cường vị thế
cạnh tranh của mình trong ngành đó, đồng thời phát triển được quy mô
kinh doanh mặc dù doanh nghiệp không cần tìm thị trường mới, hay đưa ra
dịch vụ mới.
Phát triển hội nhập có hai chiến lƣợc cụ thể là:
- Chiến lược hội nhập dọc:Là sự liên kết toàn bộ quá trình sản xuất
và cung cấp sản phẩm cho thị trường. Doanh nghiệp lựa chọn chiến lược
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liên kết dọc sẽ tìm cách tự sản xuất lấy các nguồn lực đầu vào hoặc lo liệu
các đầu ra.
- Chiến lược hội nhập ngang: là chiến lược tìm kiếm quyền sở hữu
hoặc kiểm soát đối với các đối thủ cạnh tranh của công ty trong cùng loại
hình kinh doanh, hình thức là sự hợp nhất, mua lại và chiếm quyền kiểm
so¸t, nắm chắc thị trường qua khách hàng. Chiến lược này giúp công ty có
khả năng kiểm soát, nắm chắc thị trường qua khách hàng và chủ động trong
lĩnh vực tiêu thụ và tiếp cận khách hàng, gia tăng thị phần, giữ được giá
cao, hạn chế cạnh tranh, gia tăng hiệu quả.
Chiến lược hội nhập thích hợp với tổ chức nằm trong ngành sản xuất
mà e ngại hoặc không thể khởi phát một trong những chiến lược kinh
doanh tập trung có thể vì những thị trường đã bị bão hoà. Nó thích hợp khi
những cơ hội có sẵn, nó phù hợp với những chiến lược dài hạn và những
mục tiêu cho doanh nghiệp.
1.3.1.3. Chiến lƣợc kinh doanh đa dạng hoá:
Chiến lược này sử dụng cho công ty đa ngành, nó chiếm một vị trí
quan trọng trong chiến lược cấp công ty. Chiến lược này uyển chuyển và
linh hoạt trong hoạt động, tuy nhiên nó đòi hỏi những điều kiện cơ bản về
khả năng quản trị và những cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện chiến lược.
Thường chọn lựa chiến lược này trong những trường hợp sau:
- Khi thị trường bão hòa hay suy thoái toàn diện.
- Công ty phát triển mạnh trong ngành có khả năng đầu tư sang
những ngành khác.
- Nhằm hoà giải những khó khăn về mặt thiết kế hay những quy định
luật lệ đang chi phối ngành sản xuất mà công ty tham gia.
- Nhằm khai thác và sử dụng tối đã công nghệ kỹ thuật hiện có.
Chiến lược đa dạng hóa thường được phát triển theo các hướng sau:
GVHD: TS. Nguyễn Thế Phong
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 Đa dạng hoá đồng tâm:
Là tìm kiếm sự tăng trưởng bằng cách phát triển sản phẩm mới hay
dịch vụ trên thị trường mới nhưng có sự liên hệ mật thiết về công nghệ sản
xuất và hệ thống maketting hiện có của doanh nghiệp. Loại này có thể phát
triển hướng sát nhập hay mua lại những công ty khác ngành để tạo ra một
dãy sản phẩm hỗ trợ nhau.
 Đa dạng hoá không đồng tâm:
- Đa dạng hoá kết nối: Là sự tăng trưởng bằng cách lôi cuốn thị
trường mới với sản phẩm mới không có liên hệ gì về quy trình
công nghệ với sản phẩm hiện có, tuy nhiên nó cũng phải hướng
tới việc kết nối các ngành hàng và các thị trường lại với nhau tạo
ra một sự phát triển toàn diện và hỗ trợ nhau.
Chiến lược đa dạng hoá thường được áp dụng đối với những ngành
kinh tế mới trên những thị trường mới, hoàn toàn nằm ngoài những sản
phẩm và thị trường hiện có của doanh nghiệp. Thêm vào sản phẩm mới trên
những thị trường mới nhưng có liên hệ với nhau.
- Đa dạng hoá theo chiều ngang: là sự phát triển bằng cách lôi cuốn
thị trường hiện nay bằng cách phát triển các sản phẩm hoàn toàn mới không
8ien quan gì đến những ưu thế về thị trường và kỹ thuật hiện có. Chiến
lược này tạo ra một khả năng mới và một hướng phát triển mới cho công
ty.
- Liên doanh: là một chiến lược phổ biến xảy ra khi hai hay nhiều các
công ty thành lập nên một công ty hợp doanh nhằm đạt mục tiêu khai thác
một cơ hội nào đó, thường thì hai hay nhiều công ty đỡ đầu hình thành một
công ty riêng biệt khác và chia sẽ quyền sở hữu vốn trong công ty mới đó.
Các hình thức hợp tác khác nhau gồm có: Liên kết nghiên cứu và phát
triển, các hợp đồng phân phối chéo sản phẩm.
GVHD: TS. Nguyễn Thế Phong
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1.3.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh:
Chiến lược này liên quan đến cách thức cạnh tranh thành công trên
thị trường cụ thể. Chiến lược kinh doanh bao gồm cách thức cạnh tranh mà
tổ chức lựa chọn, cách thức tổ chức định vị trên thị trường để đạt được lợi
thế cạnh tranh và các chiến lược định vị khác nhau có thể sử dụng trong bối
cảnh cụ thể của mỗi ngành. Có 3 chiến lược cạnh tranh tổng quát.
- Chiến lược chi phí thấp
- Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm
- Chiến lược tập trung vào một phân khúc thị trường nhất định.
Những chiến lược trên giúp cho công ty có phản ứng linh hoạt trước sức ép
và biến đổi của thị trường.
1.3.3. Chiến lược cấp chức năng:
Chiến lược cấp chức năng còn gọi là chiến lược hoạt động là chiến
lược của các bộ phận chức năng, giúp hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt
động trong phạm vi công ty, do đó giúp các chiến lược kinh doanh, chiến
lược cấp công ty thực hiện 1 cách hữu hiệu.
Để không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động
của công ty, đáp ứng yêu cầu khách hàng, của thị trường, cần xây dựng hệ
thống các chiến lược hoàn thiện, hoạt động của công ty ở các bộ phận chức
năng như quản trị marketing, quản trị sản xuất, quản trị cung ứng và
Logistics, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính …
1.4. Quy trình xây dựng chiến lƣợc:
Xây dựng chiến lược kinh doanh là giai đoạn đầu của quá trình quản
trị chiến lược. Quy trình xây dựng chiến lược gồm 4 bước, mỗi bước sẽ bao
gồm những công việc chủ yếu:
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1.4.1 Xác định chức năng, nhiệm vụ kinh doanh:
Trong mỗi giai đoạn, doanh nghiệp thường khẳng định lại quyết tâm
và định hướng phát triển của mình bằng cách viết lại tuyên ngôn về mục
đích kinh doanh của doanh nghiệp, nguyên tắc và triết lý kinh doanh của
mình thông qua việc công bố “ Bản báo cáo nhiệm vụ kinh doanh của
doanh nghiệp”. “ Bản báo cáo nhiệm vụ kinh doanh là bản tuyên bố lý do
tồn tại của doanh nghiệp. Nó trả lời câu hỏi trung tâm: Công việc kinh
doanh của chúng ta là gì? Bản báo cáo nhiệm vụ kinh doanh rõ ràng là điều
hết sức cần thiết để thiết lập các mục tiêu và soạn thảo các chiến lược một
cách có hiệu quả” .
1.4.2. Đánh giá các yếu tố bên ngoài:
1.4.2.1. Môi trƣờng vĩ mô:
Tất cả các doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng các yếu tố môi trường
vĩ mô.
Có thể chia thành 5 loại chính:(1) Môi trường kinh tế ; (2) Văn hoá,
xã hội,; (3) Luật pháp chính phủ và chính trị; (4) Công nghệ ; (5) Các yếu
tố tự nhiên..
1.4.2.2. Môi trƣờng vi mô nghành :
Các yếu tố môi trường này tác động trực tiếp đến hoạt động và hiệu
quả kinh doanh của doanh nghiệp. Sức ép các yếu tố này lên doanh nghiệp
càng mạnh thì khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp cùng ngành sẽ bị
hạn chế, ngược lại nếu sức ép đó yếu thì có thể đó là cơ hội để thu lợi
nhuận nhiều. Có thể chia các yếu tố thành loại chính: (1) Các đối thủ cạnh
tranh hiện tại. tiềm ẩn ; (2 Khách hàng; (3) Nhà cung cấp nguyên liệu(4)
tài chính; (5) Sản phẩm thay thế.
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Phân tích các yếu tố bên ngoài (môi trường vĩ mô và vi mô) sẽ cho
phép doanh nghiệp nhận diện rõ đâu là cơ hội (0) mà doanh nghiệp có thể
tận dụng và đâu là nguy cơ (T) mà doanh nghiệp đương đầu.
Nhận diện và đánh giá cơ hội, nguy cơ từ môi trường bên ngoài ảnh
hưởng đến doanh nghiệp sẽ cho phép doanh nghiệp xây dựng nhiệm vụ
kinh doanh rõ ràng, xác định mục tiêu dài hạn khả thi, thiết kế được chiến
lược phù hợp và đề ra các chính sách hợp lý nhằm đặt ra các mục tiêu hàng
năm. Việc phân tích các yếu tố bên ngoài mang tính chất định tính, trực
giác, khó hình dung. Trong quản trị chiến lược, các nhà nghiên cứu đã đưa
ra hai công cụ cho phép doanh nghiệp chấm điểm và lượng hoá, các ảnh
hưởng của môi trường tới hoạt động của doanh nghiệp. Đó là ma trận
đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) và ma trận hình ảnh cạnh tranh.
1.4.3. Đánh giá tình hình nội bộ của doanh nghiệp :
Tình hình nội bộ thường được đánh giá qua các bộ phận kinh doanh
chức năng, gồm 7 bộ phận chủ yếu: (1) Quản trị; (2) Sản xuất,
(3)Marketing; (4)Nguồn nhân lực; (5)Tài chính kế toán; (6) Nghiên
cứu/phát triển, (7) Hệ thống thông tin.
Việc phân tích nội bộ doanh nghiệp sẽ cho phép nhận diện những
điểm mạnh (S) và điểm yếu (W) của doanh nghiệp. Từ đó, các chiến lược
kinh doanh được lựa chọn cần phát huy tối đa các điểm mạnh và khắc phục
các điểm yếu của doanh nghiệp. Cũng tương tự như trong kỹ thuật phân
tích các yếu tố bên ngoài. Nhằm lượng hoá các phân tích yếu tố bên trong
về tình hình nội bộ doanh nghiệp, chúng ta dùng “ Ma trận đánh giá các
yếu tố bên trong” (IFE).
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1.4.4. Phân tích chiến lƣợc và lựa chọn chiến lƣợc:
Việc phân tích chiến lược và lựa chọn chủ yếu là việc ra các quyết
định chủ quan dựa trên các thông tin khách quan, nhằm xác định các tiến
trình hoạt động có thể lựa chọn để nhờ chúng mà công ty có thể hoàn thành
trách nhiệm và mục tiêu của mình. Các chiến lược, mục tiêu và sứ mệnh
hiện tại của công ty cộng với các thông tin kiểm soát bên trong và cả bên
ngoài sẽ tạo cơ sở cho việc hình thành và đánh giá các chiến lược có khả
năng lựa chọn khả thi.
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CHƢƠNG II:
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY 78
2.1 Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ c«ng ty 78:
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty 78:
- Đoàn KTQP (Công ty 78) được thành lập ngày 18/4/2000. theo
quyết định số 576/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Nghành nghề kinh doanh:
Nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất, trồng, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ mủ cây
cao su, cà phê, kết hợp kinh doanh tổng hợp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục
vụ đời sống dân cư xã hội, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng
cố Quốc phòng an ninh trên địa bàn.
- Tên doanh nghiệp :
+ Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là:
+ SDT:

0606256018

Đoàn KTQP 78 (Công ty 78)
Company No78
Fax: 0606256018

+Tài khoản: 62010000006292. Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh
Gia Lai
+Mã số thuế: 6100158898
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty 78:
Công ty 78 được tổ chức gồm:


Ban giám đốc công ty

- 7 phòng ban cơ quan trong đó:
+ Phòng Kinh tế - Kế hoạch;
+ Phòng tài chính - Kế toán;
+ Ban Kỹ thuật;
+ Ban Tổ chức lao động - Tiền lương;
+ Ban chính trị;
GVHD: TS. Nguyễn Thế Phong
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+ Ban quân sự;
+ Ban hậu cần hanh chinh;
+ 14 Đội xản xuất : trong đó có 13 đội chuyên canh cao su :gồm đội
1; đội 2; đội 3; đội 4; đội 5; đội 6; đội 7; đội 9 ; đội 10; đội 11; đội 12; đội
13; đội 14 và đội SXKD –DVTH;
+ 1 Bệnh xá (gồm 2 phân viện; Bắc, Nam xã Mô Ray)
+ 1 Trường tiểu học nội trú (lớp mẫu giáo, nhà trẻ ở 11/15 đội S/X)
Tổ chức Bộ máy Công ty 78
Ban giám đốc

Phòng
KT-KH

13 Đội
SX cao su

Phòng
TC-KT

Ban
Kỹ thuật

Đội SX KD
DVTH

Ban
TCLĐTL

BX bắc
Mô Ray

Ban
Quân sự

BX nam
Mô Ray

Phòng
Hậu cần

Ban
Chính Trị

Trường
nội trú

Bảng 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty 78
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2.1.3. Trụ sở công ty:
Trụ sở đóng tại xã Mô Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
2.1.4. Chiến lƣợc hiện tại của Công ty 78:
Hiện tại Công ty 78 tiếp tục trồng chăm sóc, quản lý diện tích cao su
hiện có, cải thiện sản phẩm, và nỗ lực khai thác mọi cơ hội có được bằng
cách thực hiện tốt hơn những công việc mà mình đang làm. Trên cơ sở
chuyên môn hoá để tăng doanh số, phát triển thị phần, thu thêm lợi nhuận
bằng cách tăng thêm diện tích cao su trồng mới, xây dựng nhà máy chế
biến mủ cao su ( cốm) mở rộng ngành nghề kinh doanh và tìm kiếm khách
hàng mới, giữ số khách hàng hiện có thường xuyên đến với doanh nghiệp
bằng các nỗ lực bán hàng, tăng cường các hoạt động khuyến mãi, quảng
cáo.....
Hiện tại Công ty 78 chưa thực sự có quản trị chiến lược mà mới chỉ
là hoạt động kinh doanh theo sự phát triển tự nhiên, các hoạt động
marketing như: Quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng (PR) chưa
được đẩy mạnh, chủ yếu hoạt động theo chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng
năm từ Tổng công ty 15 (đơn vị chủ quản). Việc tăng doanh số chủ yếu là
do uy tín thương hiệu của công ty và chất lượng sản phẩm. Uy tín của công
ty có được là do giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo , thái độ phục vụ tận
tình, thoải mái của đội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty đã giúp người
mua, nguời bán cảm thấy an toàn, thoải mái khi mua, bán sản phẩm với
công ty .
- Về phát triển thị trường: Hiện tại công ty tiếp tục duy trì chăm sóc,
khai thác và sản phẩm mủ cao su hiện có. Trong đó sản xuất và kinh doanh
sản phẩm mủ cao su từ thiên nhiên là chính, tiếp tục phát triển mở rộng
diện tích đến năm 2016 đạt 7.000 ha.
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- Về phát triển sản phẩm: hàng hoá hiện tại chủ yếu là sản phẩm mủ
cao su đánh đông nên sản phẩm còn nghèo nàn, chưa phong phú, chưa đáp
ứng được mọi mong muốn của khách hàng, việc bán hàng kèm theo khuyến
mãi chưa được chú trọng.
- Về phát triển nhân lực: Là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt
động. nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ
chức, tạo điều kiện cho hầu hết cán bộ, công nhân viên công ty đều có trình
độ đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, có kinh nghiệm trong chỉ đạo,
sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Đội ngũ công nhân thợ khai
thác ngày càng được đào tạo chuyên sâu để nâng cao tay nghề.
Công ty chủ yếu mới thực hiện suất sản phẩm thô nên giá trị chưa
cao. Từ chiến lược hiện tại của Công ty 78 trong thời gian qua ta thấy chưa
rõ ràng và sẽ được phân tích kỹ hơn trong phần phân tích nội bộ công ty ở
phần sau:
2.1.5. Kết quả kinh doanh của Công ty 78 giai đoạn 2007 – 2011
Bảng 2.1. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh:

T
T

Danh mục

ĐVT

Năm thực hiện
2007

2008

Dự kiến

2009

2010

năm 2011

1

Giá trị sản xuất

Tỷ đồng

34,639

43,601

67,484

159,603

238,874

2

Doanh thu

Tỷ đồng

34,639

44,762

70,661

140,549

189,873

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

734

4,171

6,288

23,971

19,038

4

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

3,108

4,306

6,288

23,971

19,038

- Ngân sách Nhà nước

2

43

237

11,649

718

- Ngân sách Quân đội

3,106

4,264

6,051

12,322

18,320

24,611

36,939

46,423

134,498

195,589

5

Giá trị tăng them

Tỷ đồng
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6

Thu nhập của người lao

Tr.đồng

động

/người

2,541,339

3,110,158

4,402,809

4,455,775

4,601,648

- Thu nhập bình quân

/tháng

1,668,960

2,391,652

3,463,263

3,274,935

3,848,915

- Tiền lương bình quân

( Nguồn các báo cáo quyết toán từ năm 2007 đến năm 2010 và báo cáo 6
tháng đầu năm 2011)
Bảng 2.2. So sánh kết quả kinh doanh
Năm thực hiện
2008/2007
2009/2008
125.87%
154.78%

Dự kiến
2010/2009 năm 2011
236.50% 149.67%

tổng các
năm
460.76%

TT
1

Danh mục
Giá trị sản
xuất

2007
100%

2

Doanh thu

100%

129.22%

157.86%

198.91%

268.71%

405.75%

3

Lợi nhuận
trước thuế

100%

568.26%

150.76%

381.22%

302.77%

3265.80%

4

Nộp ngân
sách

100%

138.55%

146.03%

381.22%

302.77%

771.27%

- Ngân sách
NN

100%

2150.00%

551.16%

4915.19%

302.95%

582450%

- Ngân
sáchQĐ

100%

137.28%

141.91%

203.64%

302.76%

396.72%

5

Giá trị tăng
them

100%

150.09%

125.67%

289.72%

421.32%

546.50%

6

Thu nhập
của người
lao động
- Thu nhập
bình quân

100%

122.38%

141.56%

101.20%

104.52%

175.33%

- Tiền lương
bình quân

100%

143.30%

144.81%

94.56%

111.14%

196.23%

Nguồn các báo cáo quyết toán từ năm 2007 đến năm 2010 và báo cáo 6
tháng đầu năm 2011)
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Nguyên nhân kết quả kinh doanh tăng cao là vì:
Năm 2007 đến 2011 công ty tăng diện tích vườn cây cao su kinh
doanh, đã áp dụng tiến độ KHKT vào quy trình quản lý, chăm sóc và khai
thác vườn cây; áp dụng các biện pháp quản lý tận thu sản phẩm và quản lý
quy trình đưa năng suất mủ cao su quy khô năm 2007 là 0,787tấn/ha/năm
đến năm 2011 dự kiến là 1,7 tấn/ha/năm tăng 2,16 lần.
- Giá bình quân năm 2007 là 11850 đồng/kg( mủ đông) đến 6 tháng
đầu năm 2011 giá bình quân là 43244 đồng/kg tăng 364.92%
- Doanh thu sản xuất kinh doanh cao su năm 2010 đạt 140.549 tỷ
đồng (tăng 405,75%)
2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 78
2.2.1 Phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty 78.

Môi trường là những yếu tố, những lực lượng, những thể chế…
nằm bên ngoài của doanh nghiệp mà nhà quản trị không thể kiểm soát được
nhưng chúng lại ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả hoạt động của doanh
nghiệp. Những xu thế và sự kiện về môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến
tất cả các sản phẩm, dịch vụ, thị trường và tổ chức.
Nhận diện và đánh giá các cơ hội về môi trường cùng với các mối
đe doạ của nó cho phép doanh nghiệp phát triển được nhiệm vụ rõ ràng,
thiết kế chiến lược để đạt được các mục tiêu dài hạn và xây dựng các chính
sách nhằm đạt được các mục tiêu hàng năm.
Môi trường bên ngoài có thể chia thành 02 dạng: Môi trường vĩ mô
và môi trường vi mô.
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2.2.1.1. M«i tr-êng vÜ m«


M«i trƣờng kinh tế

-

Kinh tế thế giới:

Kinh tế thế giới các năm gần đây luôn tăng trưởng (năm 2007) đạt
mức tăng trưởng trên 5 % đến năm 2008 và năm 2010 thế giới rơi vào
cuộc khủng khoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu. Vào cuối năm 2010 và
đầu năm 2011 chính phủ các nước đã cã nhiều biện pháp kiềm chế lạm
phát, khắc phục hậu quả do đã triển vọng kinh tế thế giới đang dần bước
vào giai đoạn phục hồi và cụ thể đạt được mức tăng trưởng 2,5% trong năm
2010. Tuy nhiên theo nhận định của IMF về “ Triển vọng kinh tế thế giới”
thì tình trạng suy thoái kinh tế thế giới vẫn chưa chấm dứt do các khoản nợ
xấu của các nước phát triển và đang phát triển còn có nhiều nguy cơ rủi ro.
-

kinh tế Việt Nam:

Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập, tác động của việc
gia nhập WTO đối với nền kinh tế và xã hội Việt nam chủ yếu là tích cực,
mặt khác chính phủ đã cam kết và bày tỏ quyết tâm, có chương trình hành
động để tiếp tục cải cách, chấp nhận cạnh tranh quốc tế… luồng vốn nước
ngoài vào Việt nam tăng lên, đầu tư trong nước cũng tăng lên mạnh mẽ nền
kinh tế năm 2010 đạt tăng trưởng GDP từ 6% - 6,8%.Tuy vậy tình hình
kinh tế thế giới khủng hoảng, Việt Nam năm 2011 đang trong tình trạng
lạm phát trên 17% (đang trong tình trạng nguy hiểm) giá cả không ổn định,
các chính sách về tài chính tiền tệ của chính phủ cho từng thời kỳ, sự cạnh
tranh gay gắt ngày càng tăng, sự giao động của tiền tệ, những quy định bất
hợp lý, sự thay đổi về chính sách tiền lương cũng có những tác động khó
khăn cho doanh nghiệp, làm cho giá thành của sản phẩm tăng lên.
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-

Kinh tế Kon Tum:

Cùng với xu hướng phát triển chung của đất nước, kinh tế Kon
Tum trong những năm qua cũng đạt được những thành quả tích cực, tăng
trưởng kinh tế tăng đều hàng năm (năm 2007 đạt 13.94% đến năm 2010 đạt
15.61%), thu nhập bình quân đầu người là 12.430.000đ/đồng/người/năm. 6
tháng đầu năm 2010 tăng trưởng kinh tế ước đạt 15.2%. Hiện tại tỉnh đang
phát triển kinh tế theo hướng công nghiêp, dịch vụ, phát triển mở rộng
trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cao su, tiêu, cà phê.
Qua đánh giá môi trường kinh tế cho thấy chính sách chuyển dịch
cơ cấu kinh tế tạo điều kiện cho Công ty 78 phát triển kinh doanh của
mình.
Tuy nhiên, do tác động từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện đang
phục hồi chậm kéo theo nhu cầu các ngành công nghiệp chế biến từ sản
phẩm mủ cao su đòi hỏi cao. Đây là nguy cơ đối với Công ty 78.
 Ảnh hƣởng của chính sách, chính trị và pháp luật:
- Tình hình chính trị xã hội của Việt Nam rất ổn định. Việt Nam
được tổ chức quốc tế thừa nhận là có nền chính trị ổn định nhất khu vực
Châu Á. Nền chính trị ổn định là điều kiện thuận lợi cho các nước quan tâm
và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vốn vào Việt Nam.
- Khung pháp luật cho hoạt động kinh doanh đã từng bước được cụ
thể hoá và cải thiện hơn để đáp ứng phù hợp với nhu cầu hội nhập kinh tế
quốc tế.
Để khuyến khích tiềm năng phát triển kinh tế vùng miền với lợi thế
của Kon Tum là thuỷ điện và phát triển trồng cây công nghiệp, Thủ tướng
Chính Phủ đã cho phép tỉnh Kon Tum chuyển đổi rừng nghèo sang trồng
cây cao su. Nhà nước và Bộ quốc phòng cho phép doanh nghiệp Quân Đội
đầu tư mở rộng diện tích trồng cao su tại nước bạn Cămpuchia, Lào.
GVHD: TS. Nguyễn Thế Phong

Page 20
HNTH: Bùi Lê Đoàn

Trường quản lý cán bộ NN & PTNT II
Chuyên Đề chiến lƣợc kinh doanh công ty 78 giai đoạn 2012-2016

Trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương thì các chính sách
về thủ tục hành chính, lãi suất, chính sách thuế... được cải thiện hơn, các
yếu tố trên tạo cơ hội cho Công ty 78 mở rộng quy mô hoạt động sản xuất
và kinh doanh.
Tuy vậy đánh giá tổng thể thì khung pháp luật về lĩnh vực sản xuất
và kinh doanh sản phẩm từ cao su vẫn còn nhiều bất cập, thủ tục chuyển
đổi
từ rừng nghèo sang trồng cao su, thủ tục đầu tư ra nước ngoài còn nhiều rào
cản về kỹ thuật ( như đánh giá tác động môi trường, giấy phép đầu tư, cơ
cấu vốn thủ tục hành chính …)
Những yếu tố trên gây khó khăn cho sự pháp triển và mở rộng diện
tích trồng cây cao su . Đây là nguy cơ của Công ty 78.
 . Môi trƣờng văn hoá-xã hội:
Qua điểm sống và phương thức sản xuất của người dân ở vùng sâu,
vùng xa đã có những thay đổi theo sự phát triển của xã hội, họ quan tâm
đến công việc ở các nhà máy, xí nghiệp ở các khu công nghiệp. Nên lao
động nông nghiệp đã bị ảnh hưởng nhất định, nhất là thu hút nguồn nhân
lực với số lượng đông và lao động trong điều kiện khắc nghiệt.
Trong thời gian qua công ty đã tuyển dụng lực luợng lao động chủ
yếu ở khu vực phía bắc và đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ về trình độ
không đồng đều. Do đó cũng gây khó khăn cho công ty về phong tục tập
quán. Miền vùng ..
 Các yếu tố tự nhiên:
Những yếu tố này liên quan đến việc bảo vệ môi trường thiên nhiên,
vì phần lớn sự quan tâm của công chúng gia tăng đối với phẩm chất môi
trường thiên nhiên. Đó là sự ô nhiễm, thiếu năng lượng và sử dụng lãng phí
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các tài nguyên thiên nhiên cùng sự gia tăng các nhu cầu về nguồn tài
nguyên do thiên nhiên cung cấp. Tất cả các vấn đề đó khiến các nhà quản
trị chiến lược thay đổi các quyết định và các biện pháp thực hiện quyết
định.
Đoàn KTQP 78 (công ty 78) là đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng
xa, thuộc vùng 3 vùng khó khăn về mọi mặt, đời sống thu nhập thấp, điều
kiện cơ sở hạ tầng bản cực kỳ khó khăn (đặc biệt là giao thông) điều kiện
thời tiết khí hậu khắc nghiệt và nguồn nước sinh hoạt đặc biệt khó khăn.
Đất đai và khí hậu là những yếu tố tự nhiên quan trọng nhất đối với
sản xuất kinh doanh nông nghiệp; đất thuộc phạm vi quản lý của Công ty
phần lớn là đất đỏ ba zan chiếm khoảng 60% tổng diện tích, tầng đất dày
trên 100 cm; khí hậu nhiệt đới cao nguyên 2 mùa rõ rệt rất thuận lợi và phù
hợp với trồng cây Cao su. Sẽ là những cơ hội thuận lợi cho việc phát triển
sản xuất kinh doanh cao su của công ty.
 Yếu tố công nghệ:
Tác động của công nghệ làm gia tăng cầu, và giá sẽ thấp hơn, công
nghệ mới cung cấp nhiều thông tin hơn cho người tiêu dùng , sẽ làm cho
việc định giá cả hệ thống tốt hơn, sự tiến bộ về kỹ thuật có thể tác động sâu
sắc lên những sản phẩm những sản phẩm, dịch vụ, thị trường, nhà cung
cấp, người cạnh tranh, khách hàng. Tiến bộ kỹ thuật có thể tạo ra những thị
trường mới, những ưu thế cạnh tranh mới, mạnh mẽ hơn các ưu thế hiện có.
Do thay đổi công nghệ nên chu kỳ sản phẩm ngày càng được rút
ngắn, cho nên doanh nghiệp nào biết cách tiếp cận các giải pháp công nghệ
mới thường mang lại thành công vượt bậc.
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Công nghệ chế biến ngày càng hiện đại, kể cả công nghệ trong nước
và công nghệ nước ngoài. Công nghệ thông tin ngày được ứng dụng rộng
rãi trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.
Tuy nhiên trong thực tế việc ứng dụng công nghệ chưa được đồng
bộ, công nghệ chế biến chưa được đầu tư đóng mức, phân tán nhỏ lẻ và
chưa hợp lý do vậy dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa cao. Công nghệ
thông tin khai thác chế biến hạn chế chưa ứng dụng đồng đều và chưa có hệ
thống vì vậy hiệu quả công tác quản lý chưa cao
2.2.1.2 Môi trƣờng vi mô nghành :
Bao gồm các yếu tố ngành, ngoại cảnh đối với hoạt động của công ty
nhưng quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh gồm 5 yếu tố sau đây:
 Đối thủ cạnh tranh hiện tại:
- Ngành sản xuất kinh doanh sản phẩm mủ cao su
Trong những năm qua do nhu cầu của nền kinh tế thế giới về các
sản phẩm từ mủ cao su thiên nhiên lớn do vậy diện tích trồng và phát triển,
mở rộng của nghành cao su phát triển nhanh chóng. Trước năm 2007 trên
địa bàn tỉnh Kon Tum chí có 1 công ty thuộc Tập đoàn cao su Việt Nam là
(Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum) và 2 công ty thuộc tổng công ty
15 là ( Công ty 78, công ty 732, ); đến năm 2010 các công ty trên đều mở
rộng diện tích, tăng cường các tiến bộ của khoa học kỹ thuật tăng năng suất
vườn cây. Ngoài ra một số các công ty khác (gồm 7 công ty mới: Công ty
TNHH MTV cao su Sa Thầy, công ty cao su Chư Mo Ray, Công ty cao su
Đắc Lắc chi nhánh tỉnh Kon Tum, Công ty TNHH MTV cao su Duy Tân,
Công ty TNHH MTV cao su Sâm Ngọc Linh, tỉnh đoàn thanh niên đã mở
rộng diện tích trồng mới cao su )
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Tuy nhiên các công ty trên đều đối mặt với thực trạng là chất lượng
vườn cao su trồng trước đây chất lượng kém, mật độ thấp nên năng suất
không cao. Diện tích mở rộng thì gặp nhiều khó khăn do cơ chế và chính
sách cũng như diện tích bị thu hẹp kinh nghiệm chưa có.
Hiện các công ty có năng suất, có khả năng cạnh tranh cao với
Công ty 78 bao gồm 1 công ty của tập đoàn cao su Việt Nam gồm (Công ty
TNHH 1 thành viên cao su kon tum ) và 1 công ty thuộc Tổng công ty 15
là công ty 732
Còn các công ty còn lại là nhóm có khả năng cạnh tranh (Đang
trong thời kỳ XDCB ) trực tiếp nhưng ở mức trung bình và thấp nên đề tài
không xác định.
- Thị phần: Qua khảo sát diện tích trồng cao su trên địa bàn tỉnh
Kon tum, hiện tại là công ty TNHH 1 thành viên cao su Kon tum có thị
phần so với nhóm đối thủ trực tiếp là lớn tại Kon tum chiếm 30%, công ty
732 chiếm 26%, công ty 78 chiếm 25 %, công ty duy tân chiếm 20%.
Chuyên đề, đề cập và so sánh thị phần của bốn công ty xác định công ty 78
đứng thứ 3 còn các công ty khác ở mức trung bình nên chuyên đề không
xác định.
 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn:
Khẳng định trong những năm gần đây thị trường kinh doanh lĩnh
vực sản phẩm từ mủ cao su thiên nhiên nước ta nói chung, khu vực Tây
nguyên và địa bàn Kon Tum nói riêng đang có bước đột phá mạnh mẽ, tạo
ra diện mạo mới cho sự phát triển chung của đất nước. Tuy mức độ cạnh
tranh ngày càng trở nên gay gắt nhưng nó là điều kiện, là tiền đề cho các
doanh nghiệp có tiềm lực về nguồn vốn, khả năng mở rộng sản xuất kinh
doanh để nghiên cứu phát triển đầu tư chiếm lĩnh thị trường.
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Do có chủ trương chuyển rừng nghèo của tỉnh Kon tum sang trồng
và phát triển cao su, do vậy hàng loạt các công ty cao su đều tận dụng để
mở rộng diện tích, các công ty mới được thành lập. Ngoài ra do lợi nhuận
và tính dễ canh tác của cây cao su đem lại, cao su tiểu điền phát triển mạnh
mẽ, ở địa bàn Kon tum khoảng 20.700 ha. Riêng địa bàn công ty có khoảng
2.350 ha chiếm tỷ trọng khoảng 43% trên địa bàn.
Đó là các đối thủ có thể trở thành đối thủ cạnh tranh mới và mạnh
trong tương lai của Công ty 78. Tuy nhiên xâm nhập vào ngành của các đối
tượng trên cũng sẽ gặp nhiều rào cản như:
+ Việc phát triển diện tích manh mún không tập trung, trình độ
quản lý thấp, chất lượng sản phẩm không cao nên khó có thể đáp ứng yêu
cầu chuẩn mực quốc tế hiện hành.
+ Vốn nhỏ lẻ nên nghiên cứu đầu tư để tạo ra 1 sản phẩm mới khác
biệt, để tạo ra giá trị cho khách hàng trong tương lai là rất khó.
Qua đó ta thấy những rào cản để thành lập mới, mở rộng quy mô là
tương đối cao, hoàn toàn có thể trở thành đối thủ, khi đó sẽ làm tăng mức
độ cạnh tranh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty 78. Ngoài ra, xu hướng mở rộng đầu tư trồng cao su của các nước khác
trên thế giới cũng là nhằm tiềm ẩn đe dọa cung vượt cầu trong tương lai.
Công ty cần theo dõi thông tin này và kịp thời điều chỉnh chiến lược khi
cần thiết.


Khách hàng:

Khách hàng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, khách hàng
trung thành là một lợi thế lớn nhất trong tổ chức kinh doanh. Sự trung
thành của khách hàng được tạo nên bởi sự thoã mãn những nhu cầu của
khách hàng và mong muốn làm tốt hơn. Vì vậy công ty 78 phải có chiến
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lược khách hàng mềm dẻo trong thu hút và phục vụ mà vẫn đảm bảo lợi
nhuận cho mình.
Hiện tại công ty đang có lợi thế hơn so với các đối thủ khác bởi vì
lượng khách hàng của công ty đông. Bởi xuất phát từ những sản phẩm của
công ty đáp ứng được các quy định, cũng như đối tác mới
Khách hàng truyền thống công ty TNHH TMDV: Kim Thành,Thái
Dương, Vạn Lợi, Bến Hải, Bình An Sinh Phú, Thuỷ Tiên, Minh Nhật....
Đây là số khách hàng trong và ngoài tỉnh nhu cầu của họ chủ yếu là
mua sản phẩm (mủ đông) của công ty.
Tuy nhiên do sản phẩm của công ty chưa chế biến sản phẩm mủ
cốm như SVR -5 và SVR10 còn đang ở dạng đánh đông, do vậy chưa đáp
ứng được mong muốn của khách hàng. Cơ chế bán phải phụ thuộc vào kế
hoạch của tổng công ty nên còn bị động, ảnh hưởng đến quyền lựa chọn
khách hàng. Do đó nếu không có chính sách linh hoạt, phù hợp thì lượng
khác hàng truyền thống trong tương lai sẽ bỏ đi. Đây là nguy cơ có thể liệu
định trước.


Nhà cung cấp:

Là doanh nghiệp sản xuất trực tiếp và do đặc thù của ngành sản
xuất kinh doanh trồng, chăm sóc cây cao su, khai thác và chế biến cao su
thiên nhiên, nên sản phẩm làm ra chủ yếu đánh đông để bán. Do đó các nhà
cung cấp chủ yếu là trang thiết bị, vật tư, nguyên liệu, máy móc phục vụ
cho sản xuất cũng không kém phần quan trọng.
- Nhà cung cấp trang thiết bị, vật tư, nguyên liệu, đối với công ty,
như:
Công ty TNHH MTV Trường Anh máy SX phân bón HC Vi Sinh – TCT
15 . Công ty CP Thương Mại Gia Lai. CTCP Tổng Công Ty Nông Nghiệp
Quảng Bình. Công ty TNHH XD – TM – SX Nam Thành Ninh Thuận.
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Doang nghiệp Tư Nhân Trung Thắng. Công ty TNHH Hải Phong đó là các
doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh
Cung cấp phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất và
các trang bị khác đều được các nhà máy liên hệ hệ cung cấp tận nơi với
giá cả hợp lý, kịp thời. Song, do tác động của nền kinh tế, các nguyên vật
liệu đầu vào phần lớn đều nhập từ nước ngoài như: phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật, hoá chất nên giá cả thị trường thường xuyên biến động, chất
lượng khó kiểm định nên khó khăn cho công tác hoạch định và xây dựng
kế hoạch sản xuất hàng năm
- Nhà cung cấp tài chính: Trên lĩnh vực kinh doanh hiện tại của
Công ty 78: nguồn vốn kinh doanh lớn, thời gian thu hồi vốn của một dự án
thường từ 7 năm trở lên. Do vậy ngoài nguồn vốn chủ sở hữu của công ty,
còn các nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại với đ iều kiện vay lãi suất
thả nổi. Đây cũng là một khó khăn của công ty.


Sản phẩm thay thế:
Đối với sản phẩm mủ cao su thiên nhiên thì sản phẩm thay thế chủ

yếu là cao su nhân tạo. Nhưng hiện nay cao su nhân tạo chủ yếu là sản
phẩm từ dầu thô giá cả hiện nay khá cao và lượng dầu mỏ trên thế giới
càng ngày càng khan hiếm, trong khi đó các sản phẩm thay thế cao su thiên
nhiên khác hiện nay chậm phát triển nên chưa có đe dọa từ sản phẩm thay
thế. Khi giá dầu thấp, đe dọa từ sản phẩm thay thế sẽ tăng cao.
Qua đánh giá phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài, đã nhận
thấy các cơ hội và nguy cơ đối với ngành kinh doanh của Công ty 78.
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2.2.1.3 Đánh giá cơ hội, nguy cơ:


Các cơ hội (O):

- Kinh tế thế giới và kinh tế đất nước đang phục hồi, chất lượng đời
sống người dân được hưởng thụ, nhu cầu cải thiện được nâng lên, nhất là
nhu cầu từ các sản phẩm được sản xuất từ cao su như: (xe hơi, nệm mút,
dầy dép…vv) thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển, tạo cơ hội rõ nét
cho các công ty trồng khai thác cao su thiên nhiên.
+ Tình hình chính trị trong nước nói chung và Tây nguyên nói triêng
ổn định: các chính sách kêu gọi đầu tư thông thoáng, các thủ tục hành chính
được cải thiện tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt
Nam nói chung, thị trường Tây Nguyên nói riêng từ đó tạo ra nhiều nhu
cầu từ sản phẩm cao su
Cơ hội về công nghệ giống mới ngày càng phát triển đã tạo ra các
sản phẩm mới, chất lượng tốt hơn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
khách hàng.
+ Chính sách mở cửa thị trường và gia nhập WTO sản phẩm của
công ty có cơ hội xuất trực tiếp vào Châu âu, Nhật bản,.. (Công ty xây
dựng xong nhá máy chế biến mủ cao su số 6 tiếp cận với công nghệ mới) ...
+ Có định hướng của nhà nước cho mở rộng và phát triển cao su
trong nước và các nước láng giềng Lào, Cămpuchia, tạo cơ hội cho công ty
mở rộng quy mô trồng, chăm sóc, khai thác chế biến và kinh doanh cao su
thiên nhiên.
+ Diện tích cao su tiểu điền phát triển mạnh cung cấp nguồn nhiên
liệu lớn cho công ty thu mua, chế biến, xuất khẩu.
+ Sự phát triển của công nghệ và các việc làm vì đời sống người dân
trên vùng biên giới đã từng bước khuếch trương hình ảnh, thương hiệu
Công ty 78 đến với khách hàng.
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Các nguy cơ (T):

+ Sự xâm nhập thị trường của các doanh nghiệp cùng ngành và khác
ngành có tiềm lực tài chính mạnh, gây ra sự cạnh tranh gay gắt ngày càng
tăng. Sự giao động của đồng tiền, sự khủng hoảng tài chính toàn cầu, lạm
phát tăng cao.
+ Sự phát triển nhanh của cao su tiểu điền gây ra sự xáo trộn về sản
phẩm đầu ra, tạo tâm lý không tốt cho các khách hàng truyền thống.chi phi
nhân công cao.
+ Tình hình chính trị khu vực Tây nguyên còn tiềm ẩn và diễn biến
phức tạp, khó lường , địa bàn công ty ,(®Æc biÖt lµ giao thông ) cơ sở hạ
tầng còn yếu kém.
+ Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh sang Cămpuchia có nền
chính trị chưa thực sự ổn định sẽ là rủi ro cho công ty nếu khi có sự thay
đổi.
+ Khung pháp luật chưa đầy đủ, dẫn đến việc kinh doanh không
lành mạnh sẽ làm mất thị trường truyền thống.
+ Đó là những yếu tố là nguy cơ cho công ty.
2.2.1.4. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài ( EFE)
Sử dụng phương pháp định lượng và các thông tin đã phân tích yếu
tố môi trường bên ngoài, thông qua chấm điểm, chúng ta sẽ hình dung
được sự ứng phó của Công ty 78 đối với môi trường thay đổi ma trận EFE
như sau:
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Bảng 2.2. Ma trận EFE
Mức
Các yếu bên ngoài

quan
trọng

(1)

(2)

độ

Phân
loại

Số điểm
quan
trọng

(3)

(4=2x3)

4

0,64

0,06

2

0,12

3. Các ngành sản xuất như xe hơi, dày dép, nệm 0,16

4

0,64

0,08

2

0,16

5. Áp lực cạnh tranh cao từ đối thủ mạnh và đối 0,10

4

0,40

4

0,56

0,09

2

0,18

8. Thu nhập dân cư tăng và thay đổi trong thị 0,09

2

0,18

1

0,05

2

0,12

1. Kinh tế Thế giới và Việt nam phục hồi và 0,16
phát triển
2. Môi trường chính trị ổn định
mút, phục hồi và phát triển mạnh.
4. Sự phát triển của khoa học công nghệ
thủ mới
6. . Sự thay đổi tâm lý và nhu cầu nguyên liệu 0,14
của khách hàng truyền thống
7. Chính sách mở cửa thị trường của nhà nước
hiếu của người tiêu dung
9. Khung pháp lý cho lĩnh vực chưa đầy đủ rõ 0,06
ràng.
10. Đầu tư và phát triển sang Cămpuchia

0,06

Tổng cộng

100

3,06

Nhìn chung ma trận EFE cho thấy: tổng số điểm quan trọng của
công ty là 3,06 chứng tỏ Công ty 78 đang phản ứng khá tốt với các yếu tố
tác động bên ngoài.
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2.2.1.5. Ma trận hình ảnh cạnh tranh:
Bảng 2.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Kon tum
Mức độ

Số

quan
trọng

Phân
loại

điểm

Phâ

quan n
trọn

Chƣ mo

732

loại

g

Duy tân

ray

Số

Số

Công ty 78

Số

Số

điểm

Phân

điểm

Phân

điểm

Phân

điểm

quan

loại

quan

loại

quan

loại

quan

trọng

trọng

trọng

trọng

1. Thị phần

9%

5

0.45 3

0.27

2

0.18

3

0.27

2

0.18

2. KN tài chính

12%

5

0.6

3

0.36

2

0.24

2

0.24

3

0.36

3. VT thuận lợi

5%

5

0.25 3

0.15

3

0.15

2

0.1

3

0.15

4.CL sản phẩm

10%

4

0.4

0.3

1

0.1

1

0.1

2

0.2

5.KN CT về giá

11%

3

0.33 2

0.22

0

1

0.11

2

0.22

6. QT nhân sự

4%

3

0.12 3

0.12

1

0.04

1

0.04

3

0.12

7.KNNC và PT

7%

4

0.28 3

0.21

1

0.07

1

0.07

3

0.21

8. Marketing

10%

4

0.4

2

0.2

2

0.2

2

0.2

2

0.2

9. Quy mô DN

10%

4

0.4

3

0.3

2

0.2

2

0.2

2

0.2

10.QL NL

5%

2

0.1

2

0.1

1

0.05

1

0.05

2

0.1

11. CS vật chất

7%

3

0.21 2

0.14

1

0.07

1

0.07

2

0.14

12.CL phục vụ

10%

2

0.2

0.2

1

0.1

1

0.1

2

0.2

Tổng cộng

100%

3

2

3.74

2.57

1.4

1.55

Nhận xÐt: qua ma trận hình ảnh cạnh tranh, nhận thấy:
Đối với lĩnh vực trồng chăm sóc, khai thác, chế biến và kinh doanh
mủ cao su tổng số điểm quan trọng của công ty TNHH 1TV cao su Kon
Tum là 3.74; TNHH 1TV cao su Chu Mo Ray là 1.4; TNHH 1TV cao su
Duy tân là 1.55 : Công ty 732 là 2.57 vá công ty 78 lá 2.28 chứng tỏ lợi thế
cạnh tranh so với các đối thủ thuộc về Công ty 78.
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Về quy mô doanh nghịêp, thị phần, tài chính, Maketing nghiên cứu
phát triển tổng số điểm quan trọng của TNHH 1TV cao su Kon Tum lá
3.74 ; Công ty 732 là 2.57: Công ty 78 lá 2.28 chứng tỏ lợi thế cạnh tranh
thuộc về TNHH 1TV cao su Chu Mo Ray:Cong ty Duy Tân.
2.2.2 Phân tích môi trƣờng nội bộ Công ty 78
2.2.2.1 Quản trị công ty:
Ban giám đốc công ty và chỉ huy các đơn vị có kinh nghiệm trong
sản xuất và kinh doanh cao su. Công tác chỉ đạo bồi dưỡng tập huấn thường
xuyên được quan tâm do đó công tác quản lý được vận dụng một cách cụ
thể và thể hiện các chức năng:
Hoạch định:
Công tác hoạch định chiến lược chủ yếu là do lãnh đạo công ty đề
ra, tất cả các vấn đề phát sinh trong từng đơn vị, thành viên đều đựơc lãnh
đạo các đơn vị giải quyết và thông qua Ban giám đốc do vậy các vấn đề
phát sinh đều được giải quyết một cách triệt để, giúp cho hoạt động kinh
doanh của công ty và các đơn vị thành viên diễn ra bình thường.
Tổ chức:
Từ năm 2007 đến đầu năm 2011, cơ cấu tổ chức của công ty và các
đơn vị đội sản xuất nhìn chung ổn định, tuy có sự thay đổi về một số vị trí
nhân sự song nhìn chung không có ảnh hưởng lớn, vì các vị trí đều là các
đồng chí có năng lực đảm đương được các vị trí. Tuy nhiên một số phòng
ban chức năng đối tượng cơ cấu bổ nhiệm quyền hoặc kiêm nhiệm, kinh
nghiệm chưa nhiều nên còn bị động ảnh hưởng phần nào đến quá trình tổ
chức và điều khiển hoạt động sản xuất kinh doanh.
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Điều khiển:
Chức năng lãnh đạo của công ty và các đơn vị đội sản xuất thực
hiện khá tốt, phần lớn cán bộ công ty đều có bề dày kinh nghiệm ( từ 5 năm
đến trên 10 năm) trong công tác quản lý, mặt khác cơ cấu không có xáo
trộn lớn. Nên công tác điều khiển tạo sự thống nhất từ trên xuống dưới,
đồng bộ nhịp nhàng. Tuy nhiên một số cán bộ phòng ban và nhân viên cơ
quan có sự thay đổi, trình độ và kinh nghiệm không đồng đều, điều này đã
gây khó khăn trong quá trình hoạt động, đồng thời làm tăng chi phí đào tạo,
tập huấn, huấn luyện nhân viên, thợ khai thác.
Kiểm tra:
Chức năng kiểm tra được thực hiện tốt, nhất là trong việc thực hiện
nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, quản lý quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm
và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý nhân sự, bảo vệ tài sản, quản lý
tài chính, hàng tồn kho và các chi phí đầu vào trong kinh doanh, chính từ
đó có bước điều chỉnh tạo ra hiệu quả và sản xuất kinh doanh.
2.2.2.2. Sản xuất:
Là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm tàng của doanh
nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, và là công cụ cải tiến cơ chế
quản lý trong kinh doanh.
Là đơn vị sản xuất nông nghiệp nên quản trị sản xuất giữ vai trò
quan trọng, quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Lựa chọn sản phẩm và phát triển sản xuất
Sản phẩm mà công ty lựa chọn đó là khai thác chế biến và kinh
doanh mủ cao su thiên nhiên SVR 3L; SVR 5; SVR 10 trong đó chủ yếu là
sản phẩm SVR 3L . Từ đó định hướng phát triển sản xuất của Công ty 78
là trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và kinh doanh mủ cao su thiên
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nhiên, từ diện tích hiện có áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa năng
suất, chất lượng mủ từ năm 2007 dat 0.787 tấn/ ha quy khô năm 2010 là
1,67 tấn/ha và phấn đấu năm 2011 là 1,7 tấn/ ha. Tuy nhiên chú trọng phát
triển sản xuất chưa được đầu tư đúng mức, chưa có chiều sâu nên còn
chậm.
Quản lý chất lƣợng:
Từ năm 2009 công ty đã thấy chất lượng sản phẩm đóng vai trò
quan trọng do vậy đã áp dụng các biện pháp quản lý, xây dựng quy trình
quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 đã được tổ chức
QUACERT cấp chứng chỉ trống chăm sóc khai thác mủ cao su phù hợp
với tiêu chuẩn VN câp ngày 21/8/2009.
Hiện nay công ty thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. trống chăm sóc khai thác
mủ cao su của công ty cung cấp ra thị trường phù hợp với tiêu chuẩn
TCVN ; không ngừng cải tiến hệ thống quản lý nâng cao chất lượng sản
phẩm, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của khách hàng.
Song, trong công tác quản lý, một vài đơn vị còn bỏ qua một số
công đoạn cho nên chất lượng sản phẩm còn bị hạ phẩm cấp, chất lượng
chưa đều.
Đầu tƣ cơ sở hạ tầng, máy móc:
Đầu từ cơ sở hạ tâng của công ty được chú trọng như hệ thống
đường giao thông nội vùng và phối hợp các công ty trên địa bàn để cùng
nhau sữa chữa đường trục chính, nhà ở chỉ huy , nhà kho ở tại các đơn vị
lam nhà tró m-a ë khu vực khai thác, hệ thống điện quốc gia 12/16 ®Çu
mèi , nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh xá, các công trình phúc lợi…. Có kế hoạch
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xây dựng nhà mày chế biến mủ cao su , với công xuất 5000 tấn /năm dược
khởi công vào tháng 11/2011 hoàn thành vào tháng 10/2012
Mua sắm thêm xe ô tô vận chuyển mủ, sửa chữa nâng cấp các xe
còn lại phục vụ nhu cầu sản xuất. Song còn chưa có tính quy hoạch, công
tác quản lý chưa chặt chẽ nên các công trình đầu tư chất lượng chưa được
tốt, hệ thống máy móc đầu tư chưa đồng bộ nên chi phí còn cao.
2.2.2.3. Nguồn nhân lực:
Tổng số cán bộ, công nhân viên và ngừơi lao động tính đến ngày
31 tháng 8 năm 2011 là 1235 người; nam 700 người, chiếm 57%, nữ 535
người, chiếm 43%
- Cán bộ quản lý: 28 người, chiếm 2.26 %
- Cơ cấu theo trình độ: Đại học 33 người chiếm 2.67%
- Cao đẳng 21 người chiếm 1.70%
- Trung cấp 73 người chiếm 5.91%
- Lao động trực tiếp :1118 người chiếm 90.52%
- trong đó:
+ Đội ngũ công nhân khai thác : 695 người
+ Các ngành nghề khác: 423 người
- Nh×n chung c¬ c©u nguồn nh©n lùc bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò nht©m sinh lý x· héi ®¹o ®øc.Nã lµ sù chọn lÉn giữa khoa häc vµ nghÖ thuËt.
Tõ ®ã sù ®«ng ®Òu tû lÖ lao ®éng phæ th«ng cao (chiÕm 90,52% ) trong khi
®ã tr×nh ®é ®ai häc, cao ®¨ng cßn thÊp (chiếm 2.28%).
- VËy công ty cÇn cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý. chuyªn
m«n vµ tay nghÒ kü thuËt. §Ó n©ng cao tr×nh ®é nguồn nhân lực c«ng ty ®ã
chính lµ ®Çu t- cho t-¬ng lai ch- kh«ng ph¶i lµ chi phÝ ®¬n thuÇn
- Nguồn nhân lực quản lý của Công ty 78 có thể phân theo ở 3 cấp
độ : cán bộ quản lý cấp cao; cán bộ quản lý cấp trung và cấp cơ sở.
GVHD: TS. Nguyễn Thế Phong
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- Cán bộ quản lý cấp cao: Ban giám đốc 5 người có nhiều năm kinh
nghiệm về quản lý trên nhiều lĩnh vực.
- Cán bộ cấp trung: Đây là đội ngũ: Trưởng phó các phòng, ban
nghiệp vụ, đội trưởng sản xuất, đội trưởng đội SXKD-DVTH , bệnh xá
trưởng, hiệu trưởng nội trú.
- Cán bộ cơ sở: tổ trưởng, đây là đội ngũ cán bộ trẻ, năng động
nhiệt huyết có chuyên môn, nghiệp vụ.
Nhìn chung nhân sự của Công ty 78 hiện tại đủ mạnh để hoàn
thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Một điểm quan trọng nữa là văn hoá doanh nghiệp, Công ty 78 đã
xây dựng quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp, nội quy, quy chế của công ty,
chức năng nhiệm vụ các thành viên và luôn giáo dục cho nhân viên về thái
độ tác phong phục vụ khách hàng. Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, trong
năm đều tổ chức các cuộc thi tìm hiểu truyền thống Quân đội, truyền thống
Công ty . Song hiện nay nội quy, quy chế chưa thực sự ăn sâu vào tiềm
thức nhân viên, công nhân viên, người lao động. Cần phải tiếp tục giáo dục,
bồi dưỡng động viên và rèn luyện, điều lệnh quân đội.
2.2.2.4. Marketing:


Nghiên cứu thị trƣờng:
Mặc dù đã thành lập bộ phận Marketing nhưng bộ phận này chưa

phát huy hiệu quả do kết quả từ việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối
thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng. Thời gian qua việc bán hàng chủ
yếu theo kế hoạch và giá sàn từ Tổng công ty nên kết quả kinh doanh chưa
đạt được yêu cầu đề ra, hoạt động này mới chủ yếu phát huy hiệu quả nhờ
vào lợi thế chất lượng sản phẩm và thương hiệu Công ty 78 là việc thu hút
khách hàng phụ thuộc vào cấp trên nên hoạt động kinh doanh của công ty
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còn bị động. Không giúp cho doanh nghiệp linh hoạt trong kinh doanh ®¹t
®-îc thêi c¬, nhu cÇu cña kh¸ch hµng.


Marketing MIX:
- Sản phẩm: sản phẩm hiện tai kinh doanh của Công ty 78 là mủ

đông . Nên sản phẩm chỉ bó hẹp trong phạm vị nhất định, chưa đáp ứng
được các nhu cầu của các đối tác khó tính.
- Giá cả: mức giá đa dạng phù hợp với từng thời điểm trên thị
trường nhưng nhìn chung giá sản phẩm của công ty thường thấp hơn so với
mặt bằng chung của sản phẩm cùng loại của các công ty trong tập đoàn cao
su Việt Nam
-Phân phối: hµng ho¸, s¶n phÈm cña c«ng ty lµm ra lu«n ®Ó t¹i kho
cña c«ng ty, C«ng ty thùc hiÖn b¸n hµng th«ng qua giao dÞch giá thị trường
thêi ®iÓm.
- Quảng cáo: Hiện tại hoạt động quảng bá thương hiệu chưa được
quan tâm đúng mức và chưa thực hiện thường xuyên, kinh phí phục vụ cho
hoạt động quảng cáo hàng năm còn thấp.
- Khuyến mãi: Việc áp dụng các chương trình khuyến mãi hầu như
chưa được áp dụng, chính sách khuyến mãi của công ty chủ yếu tập tung
vào ưu đãi đối với khách hàng truyền thống như: như ưu tiên nguồn hàng,
thời gian bốc xếp hỗ trợ phương tiện lúc khó khăn…. Do đó Kích cầu tiêu
thụ trong thời gian giá biến động còn thấp.
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2.2.2.5. Nguồn lực Tài chính & quản trị tài chính
(Tinh đến thời điểm 30/6/2011)
(đơnvị tinh triệu đồng)
TÀI SẢN

SỐ TIỀN

NGUỒN VỐN

SỐ TIỀN

A.TS NGẮN HẠN

49.420 A. NỢ PHẢI TRẢ

I.Tiền

13.087 I.Nợ ngắn hạn

II.CK phải thu N.Hạn

20.438 1.Phải trả người ban

1.Phải thu khách hàng

1.568 2.NM trả tiền trước

181.030.

16.290 3.Thuế,cáckhoản pn

59.747

2.TT cho người bán
3.CK phải thu khác

2.579 4. Phải trả CNV

IV.Hàng tồn kho

9.706 5. Chi phí phải trả

V.Tài sản ngắn hạn khác

6.188 6.Phải trả nội bộ
7. Quỹ KT phúc lợi

1.Thuế VAT DK trừ

287.149

2.Tài sản ngắn hạn khác

5.901

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

215.220

I.Các khoản pt dài hạn
II.Tài sản cố định

204.054

1.TS cố định hữu hình

8.Các khoản pt khác

144.773
31.752
5.294

6.118

8.096
7.369
4.633

II.Nợ dài hạn

113.020.

1.Vay và nợ dài hạn

112.589.

2.DP trợ cấp mất việc

431.188

B.NVCHỦ SỞ HỮU

119.867

I.Vốn chủ sở hữu

119.560

- Nguyên giá

137.298

1.VD tư chủ sở hữu

59.726

- Gía trị hao mòn lũy kế

(20.076)

2.Quỹ DT phát triển

21.913

3.Qũy DP tài chính

8.089

371.766.

4.LN chưa phân phối

29.830

(68.)

5.NV đầu tư XDCB

2.TS cố định vô hình
- Nguyên giá
- Gía trị hao mòn lũy kế
3.CP XDCB dở dang

86.529

II.NKPhí và quỹ khác

III.Tài sản dài hạn khác

11.166

1.Qũy KT, P.lợi

1.Tài sản dài hạn khác
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Chi phí trả trước dài hạn

11.166

3.NK phí ht TSCĐ

Tổng cộng tài sản

264.641

Tổng cộng nguồn vốn

Bảng 2.2

1.521
264.641

(Nguồn: phòng tài chính kế toán )

* Một số chỉ tiêu đánh giá tài chính:
CHỈ TIÊU

STT
1

2

ĐVT

Hiện trạng

Bố trí cơ cấu tài sản
+ Tài sản cố định/Tổng tài sản

%

81

+ Tài sản lưu động/Tổng tài sản

%

19

+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

%

54

+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn

%

46

Bố trí nguồn vốn

vốn
Bảng 2.3

(Nguồn: phòng tài chính kế toán )

Định kỳ vào cuối năm công ty đều tổng kết họat động kinh doanh
và đánh giá tình hình tài chính, từ đó làm cơ sở để hoạch định nguồn vốn
và đưa ra các quyết định cho hoạt động của năm tiếp theo.
Khả năng thanh toán: so với các đối thủ, nhìn chung chủ động hơn
do nguồn vốn cũ, chủ đầu tư là công ty nhà nước, và ngân sách Quôc
phòng. song song đó chính sách quay vòng vốn hợp lý là bạn hàng lâu năm
của các Ngân hàng đầu tư và phát triển, Ngân hàng nông nghiệp, Ngân
hàng phát triển; do vậy khả năng thanh toán cao.
Khả năng hoạt động hiệu quả: số vòng quay hàng tồn kho cao,
chứng tỏ công ty đang làm khá trong khâu quản lý nguyên liệu, vật tư đầu
vào. Hàng hoá sản xuất ra được tiêu thụ kịp thời.
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Khả năng sinh lợi: nhìn chung các đơn vị đều kinh doanh sản phẩm
từ cao su thiên nhiên theo quy trình khép kín từ khâu sản xuất, khai thác,
đến khâu tiêu thụ. Do vậy hiệu quả và lợi nhuận thuần tương đối cao. .
Nhìn chung tình hình tài chính của công ty hiện tại tạm ổn , đảm
bảo an toàn tài chính trong quá trình hoạt động. So với đối thủ cạnh tranh
thì Công ty 78 chủ động có phần mạnh hơn.
2.2.2.6 Nghiên cứu và phát triển:
Công ty còn làm tốt công tác nghiên cứu và phát triển đó là mở
rộng ngành nghề, mở rộng diện tích so với các đối thủ. Tập trung vào gia
tăng diện tích ở trong nước khoảng 5000ha và Cămpuchia khoảng 2000 ha,
đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ làm tốt công việc của mình. Tuy vậy vẫn
còn hạn chế việc hoạch định hàng năm chưa được chú trọng, việc lấy ý
kiến của khách hàng chưa kịp thời, chưa thường xuyên. Cho nên những
điều chỉnh về chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của
khách hàng đưa ra còn chậm.
2.2.2.7 Quản trị thông tin:
Hiện tại đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, mạng
lưới thông tin liên lạc được trang bị từ cấp đội sản xuất đến dội SXKDDVTH , nhà trường, bệnh xá, các phòng ban cơ quan và ban giám đốc, liên
lạc với khách hàng bằng điện thoại cố định và Fax; công ty tổ chức hệ
thống mạng qua hệ thống 3G để đảm bảo tính kịp thời, cập nhật những
nguồn thông tin cần thiết phục vụ khách hàng. Tuy nhiên năng lực quản lý
điều hành của chuyên môn trong xử lý các phần mềm chưa đáp ứng được
yêu cầu đề ra. Ngoài ra các nguồn dữ liệu về hoạt động kinh doanh của các
đơn vị được lưu trữ đầy đủ, phục vụ cho việc nghiên cứu và ra quyết định
quản trị kịp thời.
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2.2.2.8. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu:


Đánh giá điểm mạnh (S):

+ Tinh hình BH tài chính lành mạnh, có nguồn vốn đủ mạnh phục
vụ sản xuất kinh doanh.
+ Việc mở rộng sản xuất trong nước và phát triển đầu tư ra nước
ngoài bước đầu đang gặp thuận lợi.Công ty có moi quan hệ tốt trong và
ngoài nước .
+ Thương hiệu của công ty đã được phát triển tại Kon Tum và các
bạn hàng trong và ngoài nước.
+ Có mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung cấp và khách hàng
+ Cơ sở hạ tầng, tranh thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh
đảm bảo, .
+ Đội ngũ nhân viên có đủ trình độ, phong cách phục vụ nhiệt tình,
mến khách.
+ Cán bộ lãnh đạo là những người có trình độ, giàu kinh nghiệm
trong công tác quản lý kinh doanh, đội ngũ cán bộ các cấp và nhân viên còn
trẻ có trình độ và được đào tạo cơ bản về chuyên môn.
+ Sự đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động từ BGĐ cho
tới nhân viên và người lao động.


Đánh giá điểm yếu (T) :

+ Địa bàn sản xuất kinh doanh của công ty rộng, lại nằm trên
dường tuần tra biên giới giáp với nước bạn Cămpuchia.
- Do đặc thù sản xuất và kinh doanh nông nghiệp trong điều kiện
không gian rộng, công tác quản lý quy trình phức tạp trên chất lượng sản
phẩm chưa được đều.
- Sản xuất bị ảnh hưởng điều kiện khí hậu thời tiết kém thuận lợi
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- Chiến lược Marketing còn hạn chế, đầu tư chưa được đúng mức.
chưa xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm chiến lược.
- Khả năng nghiên cứu và phát triển chưa sâu. , tiếp cận thông tin
còn hạn chế, tiêu thụ sản phẩm qua trung gian
- Cơ cấu tổ chức chưa khoa học, một số các chức danh còn bố trí
chưa đúng chuyên môn ở các phòng ban, đội sản xuất nên hiệu quả chưa
cao.
Từ những phân tích trên xác định năng lực của Công ty 78 chính là
tài chính mạnh, quy mô mở rộng sản xuất thuận lợi, thương hiệu, thái độ,
trình độ, chất lượng phục vụ và sự thống nhất cao về ý thức và hành động
trong công ty, chính điều này đã tạo nên sự khác biệt của công ty đối với
các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn.
2.2.2.9. Ma trận đánh giá nội bộ (IFE):
Cũng sử dụng phương pháp đánh giá của chuyên gia, đề tài đã
chấm điểm quan trọng cho môi trường nội bộ Công ty 78 như sau:
Bảng 2.3. Ma trận IFE
Mức độ Phân Số điểm
Các yếu tố chủ yếu bên trong

quan

loại

trọng

quan
trọng

(1)

(2)

(3)

(4) = 2x3

1. Khả năng tài chính

0,12

3

0,36

2. Thương hiệu và uy tín của công ty

0,13

3

0,39

3. Phong cách phục vụ của nhân viên khá tốt

0,08

3

0,24

4. Quản trị nhân sự tốt

0,12

4

0,48

5. Chất lượng trình độ của đội ngũ cán bộ 0,08

3

0,24

quản lý
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6. Khả năng mở rộng quy mô sản xuất kinh 0,07

3

0,21

3

0,24

doanh
7. Chất lượng cơ sở hạ tầng tốt, vị trí kinh 0,08
doanh tốt
8. Đội ngũ nhân viên trẻ năng động

0,08

3

0,24

9. Sự thống nhất ý chí hành động

0,08

3

0,24

10. Hoạt động Marketing chưa tốt

0,05

3

0,15

11. khả năng nghiên cứu và phát triển chưa 0,06

2

0,12

2

0,10

sâu
12. Cơ cấu tổ chức chưa khoa học

0,05

Tổng cộng

1,00

3,01

Nguồn thông tin: nhóm chuyên gia
Nhìn chung ma trận IFE cho thấy: tổng số điểm quan trọng của
công ty là 3,01 chứng tỏ Công ty 78 đang phản ứng khá tốt với các yếu tố
tác động bên trong.
Tóm lại: Việc phân tích các yếu tố bên ngoài và các yếu tố bên trong
thông qua các công cụ ma trận EFE,IFE cho thấy công ty hiện đang ở nhóm
có lợi thế trên thị trường. Tuy vậy ngoài những cơ hội như về môi trường
kinh tế, chính trị, thị trường vẫn còn những nguy cơ như: áp lực cạnh tranh
và nhu cầu các nhà sản xuất, áp lực của đối thủ cạnh tranh… Bên cạnh một
số điểm mạnh về tài chính, uy tín thương hiệu, phong cách phục vụ… thì
công ty vẫn còn nhiều điểm yếu. Hoạt động Marketing chưa tốt, khả năng
nghiên cứu và phát triển chưa sâu, cơ cấu tổ chức chưa khoa học… với
thực trạng như vậy công ty cần phải xác định các mục tiêu và các chiến
lược như thế nào cho phù hợp với các cơ hội và nguy cơ trước mắt và lâu
dài.
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CH¦ ¥ NG III:
XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY 78
GIAI ĐOẠN 2012 – 2016.
3.1 sø M¹NG, TÇM NH×N, MôC TI£U KINH DOANH CñA C¤ NG TY
GIAI §O¹N 2012 – 2016:

3.1.1. Sứ mạng:
Khai thác và sử dụng các tiềm năng sẵn có, sử dụng các nguồn lực
một cách hợp lý và có hiệu quả cao nhất với quy trình quản lý khoa học
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đa dạng hóa các hoạt động
SXKD và đa dạng hóa hình thức sở hữu góp phần cung cấp cho xã hội sản
phẩm cao su chất lượng cao và những dịch vụ tổng hợp thiết yếu cho cộng
đồng, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới Mô Ray ở vùng sâu vùng
xa trên nền tảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
3.1.2. Tầm nhìn:
Xây dựng công ty 78 trở thành một Công ty phát triển bền vững
trong cơ chế thị trường cạnh tranh và hội nhập. Công ty trở thành một
doanh nghiệp mạnh toàn diện, với đa dạng các loại hình sản xuất , có tiềm
lực về tài chính với đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh quy mô
lớn, có đội ngũ lao động có trình độ, tâm huyết dẫn đầu lĩnh vực sản xuất
cao su thiên nhiên chất lượng cao,.
3.1.3. Mục tiêu chung:
Xây dựng Công ty 78 trở thành doanh nghiệp ,mạnh toàn diện, với
đa dạng các loại hình sản xuất Phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao
hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai, vườn cây bằng các ứng dụng khoa học
tiên tiến để tạo ra sản phẩm cao, bền vững, chất lượng,uy tín hàng đầu, tại
Kon Tum nói riêng và Tây nguyên nói chung. Tiếp tục mở rộng quy mô
sản xuất, ngành nghề kinh doanh, phấn đấu trong 5 năm tới ( từ 2011 đến
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hết 2016) diện tích cao su từ 3248,39 ha lên 7000 ha. . Đẩy mạnh ngành
kinh doanh dịch vụ tổng hợp ngày càng phát triển; Quản lý và vận hành các
dự án Kinh tế- Quốc phòng đạt hiệu quả. Tạo vị thế, nâng cao thị phần của
Công ty trên thương trường, tiến tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm
chiến lược, ngày càng nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư cao,
không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Bình quân doanh thu năm sau tăng so với năm trước 20 tỷ đồng trở
lên, lợi nhuận trên 25% tổng doanh thu.
3.1.4. Mục tiêu cụ thể đến năm 2016:
3.1.4.1 Mục tiêu định tính:
 Ổn định chính trị và tư tưởng
 Mở rộng quan hệ khách hàng
 Tạo vị thế nâng cao thị phần
 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
 Xây dựng thương hiệu và uy tín
3.1.4.2 Mục tiêu định lượng
 Xây dựng kinh tế giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên
giới
 Doanh thu và lợi nhuận:
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Bảng 3.1 Bảng ước tính doanh thu và lợi nhuận đến năm 2016
(Đơn vị tÝnh tỷ đồng)
Năm kinh doanh

Lợi nhuận

Doanh thu

Năm 2012

209

52.25

Năm 2013

229

57.25

Năm 2014

249

62.25

Năm 2015

269

67.25

Năm 2016

289

72.25



Tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô ngành nghề kinh doanh,
trong đó:

- Mở rộng diện tích trồng, chăm sóc, khai thác chế biến và kinh
doanh cao su thiên nhiên phấn đấu trong nước đạt 5000 ha và tại
Cămpuchia đạt 2000 ha .
- X©y dùng nhà máy chế biến mủ cao su(cốm) từ nguyên liệu mủ
nước với công suất chế biến mủ cốm 5000 tấn/năm .
- Mở rộng ngành nghề kinh doanh cung ứng vật tư phục vụ sản xuất
nông nghiệp, đời sống dân cư xã hội trên vùng biên giới Moray.
- Đầu tư tham canh tăng năng suat vươn cây hiên có đưa vào kinh
doanh ổn định, bÒn v÷ng hiÖu qu¶ cao.
- Đầu tư xây dưng cơ sơ hạ tÇng (đăc biệt công trình giao thông ) và
các vật tư đam bảo tôt phục vụ cho sản xuất


Tăng cường công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự và nguồn

nhân lực đảm bảo đúng đủ chất lượng công việc,trung thành ,sẽ đảm bảo
thành công và lâu dài


Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, nâng

cao chất lượng phục vụ toàn diện và hoàn chỉnh cơ sở vật chất phục vụ
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khách hàng đảm bảo phát triển mạnh và đồng bộ trên tất cả ngành nghề
kinh doanh.


Nâng cao năng lực quản lý điều hành, giữ vững an toàn cho

công ty trong mọi tình huống và tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo
công ty trở thành đơn vị đi đầu về năng suất chất lượng sản phẩm tại khu
vực
3.2. Phân tích các chiến lƣợc kinh doanh khả thi giai đoạn 2012 - 2016:
Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, chúng ta có nhiều chiến lược
kinh doanh để thực hiện và mỗi chiến lược có ưu - nhược điểm riêng.
Trước những tác động của môi trường bên ngoài và những ảnh hưởng của
môi trường bên trong, như đã phân tích phần trước, chúng ta cần xác định
cho mình hướng đi đúng nhất và đừng bao giờ đi lệch con đường mà ta đã
chọn.
Như đã đánh giá tại phần trên, đề tài chỉ sử dụng các công cụ ma trận
SWOT và ma trận chiến lược chính để phân tích chiến lược kinh doanh khả
thi của Công ty 78 cần lựa chọn.
3.2.1. Phân tích ma trận SWOT:
Bảng 3.2. Ma trận SWOT
Cơ hội ( O)

Nguy cơ (T)

O1. Kinh tế VN hồi phục T1. Sự thay đổi tâm lý và
và phát triển.
Ma trận SWOT

nhu cầu nguyên liệu của

O2. Môi trường chính ổn khách hàng truyền thống.
định.

T2. Áp lực cạnh tranh

O3. Các ngành sản xuất cao từ đối thủ mạnh và
từ nguyên liệu cao su đối thủ mới.
thiên nhiên phục hồi và T3. Thu nhập dân cư
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phát triển.

tăng và quá trình đô thị

O4. Thuận lợi đầu tư và hoá.
mở rộng sản xuất tại trong T4. Khung pháp lý cho
nước và CămPuchia.

sản xuất kinh doanh đặc

O5. Chính sách mở cửa biệt là đầu tư ra nước
thị trường của nhà nước.

ngoài chưa rõ ràng.

O6. Sự phát triển của T5. Phát triển của KHCN
dẫn đến có sản phẩm

KHCN

O7. Sự phát triển nhanh thay thế hữu hiệu.
chóng của công nghệ
thông tin
Điểm mạnh (S)
S1.Tình

hình

Kết hợp S-O

Kết hợp S-T

tài

S1,S2,S3,S4+T1,T2,T3

chính lành mạnh , S2,

S3,

S4

+ Dựa vào nguồn tài chính,

đảm bảo nguồn vốn O3,O4,O5,O7 thâm nhập chất lượng thương hiệu,
đầu tư và mở rộng thị trường bằng thái độ đội ngũ quản lý có tầm
kinh doanh.

phục vụ và uy tín thương tư duy chiến lược. Đội

S2. Chất lượng sản hiệu và chất lượng sản ngũ nhân viên chuyên
phẩm uy tín, vị trí phẩm, hiệu quả đem lại

môn tốt, thái độ phục vụ

địa lý thuận lợi, cơ -> Chiến lược thâm nhập tận tình để thu hút, giữ
sở trang thiết bị thị trường.
phục vụ sản xuất S1,S2,S4,
kinh

doanh

bảo.

chân khách hàng trước
+ áp lực cạnh tranh.

đảm O1,O2,O4,O5: mở rộng -> Chiến lược dẫn đầu
quy mô sản xuất kinh chi phí thấp.

S3. Thương hiệu doanh nhờ tiềm lực tài
ngày

càng

phát chính, thương hiệu, nhân

triển có uy tín trên lực, chính sách.
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thị trường, giá cả -> Chiến lượng phát triển
cạnh tranh hợp lý

thị trường .

S4. Đội ngũ quản S1,S2,S3,+O3,O5,O6,O7
lý có kinh nghiệm, đa dạng hoá sản phẩm
có trình độ tư duy nhờ chính sách mở cửa và
chiến lược, đội ngũ sự phát triển KHKT
nhân viên trẻ có -> Chiến lược phát triển
trình

độ

chuyên sản phẩm mới.Chiến lược

môn, thái độ phục xâm nhập ngành.
vụ nhiệt tình.
Điểm yếu (W)
W1,

Chiến

Kết hợp W-O
lược W2+O2, O6,O7

Kết hợp W-T
W1,W3,+T1,T3,T4,T5

Marketing còn hạn Cơ cấu hợp lý bộ máy tổ Cải cách cơ chế của
chế, chưa được đầu chức và đào tạo nhân viên doanh nghiệp. Đẩy mạnh
tư đúng mức.

có trình độ tác nghiệp cao hoạt

động

Marketing

W2. Cơ cấu tổ chức để phù hợp với yêu cầu nghiên cứu và phát triển
còn chưa linh hoạt, nghiệp vụ và công nghệ để canh tranh.
khoa học, trình độ mới.

-> Chiến lược Marketing.

ở một số phòng ban -> Chiến lược cơ cấu lại
chưa đáp ứng yêu bộ máy tổ chức, phát triển
cầu

nguồn nhân lực.

W3. Cơ chế doanh
nghiệp, khả năng
nghiên cứu và phát
triển còn yếu.
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3.2.2. Phân tích ma trận chiến lƣợc :
Qua các phân tích ở chương II, chúng tôi nhận định.
- Về vị trí cạnh tranh thị trường: Công ty 78 thuộc nhóm mạnh trên
thị trường.
- Về sự tăng trưởng của thị trường mủ cao su: thị trường kinh doanh
của Công ty 78 trong tương lai ngày càng được mở rộng.
Với 2 yếu tố trên, trong ma trận chiến lược, Công ty 78 nằm ở vị trí
góc vuông thứ 1, tức có thể áp dụng các chiến lược sau: Phát triển thâm
nhập thị trường,chiến lược phát triển thị trường, chiến lược phát triển sản
phẩm mới(mở rộng diện tích)cho việc lựa chọn chiến lược của mình.
3.2.3. Xác định chiến lƣợc, chiến lƣợc kinh doanh:
Qua phân tích ma trận SWOT, công ty có thể sử dụng một trong
những chiến lược cho hoạt động kinh doanh của Công ty 78 để đáp ứng các
mục tiêu trên như sau:
 Nhóm chiến lƣợc (SO)
- Chiến lược thâm nhập thị trường (S2,S3,S4 + O3,O4,O5,O7) thực
hiện chiến lược này nhờ thương hiệu, chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý,
thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình để tận
dụng cơ hội chính sách mở cửa thị trường , các ngành công nghiệp sử dụng
nguyên liệu cao su phục hồi và phát triển mạnh, sự phát triển nhanh của
công nghệ thông tin để có bước đột phá thâm nhập đầu vào thị trường trong
nước và thế giới.
- Chiến lược phát triển thị trường (S1,S3,S4, + O1,O2,O4,O5): thực
hiện chiến lược này, Công ty 78 tận dụng điểm mạnh về tài chính, thương
hiệu và uy tín sản xuất kinh doanh, đội ngũ quản lý, nhân viên, sự thống
nhất về ý chí nắm bắt cơ hội về môi trường như kinh tế phát triển, chính trị
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ổn định, chính sách ưu đãi , các ngành có nhu cầu về sản phẩm cao su phục
hồi và phát triển cơ hội đầu tư và mở rộng sản xuất trong nước và nước
ngoài mở rộng thêm ngành nghề dịch vụ như thương mại, chế biến, ở rộng
diện tích trồng, chăm sóc, khai thác chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp
đây là cơ hội phát triển thị trường.
Chiến lược phát triển sản phẩm và chiến lược xâm nhập
ngành(S1,S2,S3 + O3,O5,O6,O7) tận dụng điểm mạnh về tài chính, thương
hiệu, chất lượng sản phẩm, vị trí địa lý thuận lợi, đội ngũ nhân viên có trình
độ, nhiệt tình năng động, chính sách ưu đãi đầu tư và phát triển mở rộng để
công ty mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm mới như mủ Latex,
cung ứng vật tư nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách
hàng.


Nhóm chiến lƣợc (ST)

Chiến lược dẫn đầu thị trường với chi phí thấp (S1,S2,S3,S4 +
T1,T2,T3)
công ty dựa vào điểm mạnh nguồn tài chính, năng suất, chất lượng sản
phẩm, thương hiệu và uy tín trong kinh doanh, đội ngũ cán bộ có tầm tư
duy chiến lược, nhân viên trẻ khoẻ, chuyên môn cao, thái độ phục vụ khách
hàng tốt, để thu hút khách hàng đến với công ty, trong khi có sự thâm nhập
của các doanh nghiệp công ty có thể tăng cường sử dụng chiến lược dẫn
đầu chi phí thấp để có mức lợi nhuận cao hoặc có khả năng thu hút khác
hàng cao hơn.


Nhóm chiến lƣợc (WO)

Chiến lược cơ cấu lại bộ máy tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực
(W2+O2,O6,O7) cán bộ công nhân chế biến, thợ khai thác, nhân viên… có
trình độ tác nghiệp cao đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và công nghệ mới. Sự
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thống nhất đoàn kết nhất trí cao trong ý chí và hành động, cơ hội mở cửa
thị trường để Công ty 78 mạnh dạn đổi mới, mở rộng sản xuất.


Nhóm chiến lƣợc (WT)

Chiến lược Marketing (W1,W3 + T1,T3,T4,T5) Thị trường mở cửa,
các doanh nghiệp có cơ hội thâm nhập vào thị trường sản xuất kinh doanh,
do vậy công ty cần phát triển hoạt động Marketing, cải cách cơ chế hành
chính để khắc phục điểm yếu của mình, mới có thể nâng cao năng lực cạnh
tranh.
3.3. Các giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lƣợc:
3.3.1. Giải pháp về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực:
3.3.1.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức
Để thực hiện các chiến lược chính đã lựa chọn thì phải xây dựng nguồn
nhân lực với mục tiêu đào tạo ra những con người có trình độ nghiệp vụ
cao đáp ứng với tình hình mới, hiểu biết tổng thể các dịch vụ, phong cách
phục vụ khách hàng, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt. Hiện nay cơ cấu tổ chức
của Công ty nhìn chung khá phù hợp với tình hình và mục tiêu đề ra. Đơn
vị đã làm khá tốt trong việc lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc động viên tinh thần
làm việc của cán bộ, nhân viên và người lao động. Với cơ cấu tổ chức đó
đã góp phần làm cho hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp. Tuy nhiên trên
thực tế vẫn còn tồn tại một số vấn đề như đã phân tích trong phần nội bộ.
Hoàn thện cơ cấu tổ chức.Do đặc thù công ty ngày càng mở rộng
quy mô,hoạt động đa nghành nghề nên việc săp xếp cơ cấu tổ chức là hết
sức quan trọng ,vì các đơn vị đóng quân xa công ty bộ nên công tàc chỉ
đạo,giám sát gặp khó khan. Cụ thể là: thành lập các đội sản xuất cố định có
cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh như một nông trường hạch toán phụ thuộc
Phân tích công việc, xây dựng bảng mô tả công việc và tiêu chuẩn
công việc cho từng cán bô nhân viên ,quy định chức năng nhiệm vụ,quyền
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hạn ,quy trình giải quyết công việc cho từng bộ phận,phòng ban,sắp xếp lại
nhân sự theo hướng tinh gọn.hiệu quả
3.3.1.2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực:
- Để đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho kế hoạch
tăng trưởng, công ty cần đổi mới cách thức tuyển dụng.
+ Công ty cần quan tâm tuyển dụng nhân viên giỏi ,có chiến lược về
nhân sự,chuẩn bị nguồn nhân lực cho mục tiêu chiến lược những năm tiếp
theo có như thế mới đen lại hiệu quả sử dụng lao động cao
+ Trước đây khi cần tuyển dụng công ty chủ yếu sử dụng hình thức
truyền thống là nhận hồ sơ . Hình thức này bỏ qua các kỹ năng làm việc
nhóm, khả năng ứng xử, khả năng giải quyết tình huống, sức khoẻ phỏng
vấn … chính vì vậy đã mất những ứng cử viên có tiềm năng để củng cố và
phát triển nguồn nhân lực
+ Tuyển dụng số thanh niên độc thân cân đối phù hợp(nam nữ)........
Nên tuyển dụng các hộ gia đình hoặc di dân theo các dự án có hiệu quả hơn
+ Kiên trì vận động đồng bào dân tộc thiểu sồ tại chỗ vào làm công
nhân
Đặc thù là đơn vị sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu trồng, chăm
sóc khai thác và chế biến cao su thiên nhiên nên cần đòi hỏi chất lượng
nguồn nhân lực phải đảm bảo yêu cầu công việc, do đó công ty cần thay
đổi cách thức tuyển dụng theo nguyên tắc.
- Xây dựng quy trình tuyển dụng chặt chẽ khoa học ngay từ khâu
nhận hồ sơ để đảm bảo tuyển chọn các ứng cử viên có trình độ kiến thức và
kỹ năng.
- Công khai thông tin tuyển dụng, hình thức thi, nội dung thi mà các
ứng cử viên phải thực hiện.
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Khi tuyển dụng phải dựa vào bảng mô tả công việc cho từng vị trí
tuyển dụng mà đưa ra các hình thức thi viết, nên bổ xung thêm phần thi khả
năng giao tiếp. Phần thực hành thi phần khả năng thao tác, sức khoẻ dẻo
dai, tinh thần bền bỉ, kiên nhẫn. Ngoài ra cần xây dựng bản mô tả công việc
cho từng vị trí làm việc, đây là căn cứ để quản lý lao động tốt hơn.
3.3.1.3. Đào tạo và đào tạo lại nhân viên, thợ khai thác:
+ Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chú trọng công tác đào
tạo không chỉ giỏi kỹ năng chuyên môn mà còn nâng cao sự hiểu biết tổng
quát về lĩnh vực kinh doanh
+ Đào tạo mạnh công tác cán bộ,có chính sách phát triển nguôn nhân
lực,trẻ hoá đội ngũ cán bộ ,thực hiện đào tạo mới và đào tạo lại ,
+ hường xuyên mở các lớp tập huấn cập nhật cái mới, ngắn hạn cho
trưởng phòng ban, đội trưởng sản xuất và các nhân viên đáp ứng yêu cầu
trong tình hình mới.
+ Định kỳ nhất định, công ty nên mở các cuộc sát hạch, kiểm tra ở
từng bộ phận khác nhau trong các đơn vị để đánh giá lại trình độ năng lực.
+ Hàng năm tổ chức đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ thợ khai thác
để kịp thời bổ sung những kỹ năng cơ bản. Hàng tháng đào tạo lại những
thợ yếu kém nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra.
3.3.1.4. Chính sách lƣơng, đãi ngộ:
Cần có cải tiến mạnh về chính sách đãi ngộ để giữ chân nhân viên và
tránh tình trạng nhân viên nghỉ việc sau khi được đào tạo, nâng cao trình độ
nghiệp vụ đồng thời cũng là một trong những tiêu chí góp phần thu hút
nguồn nhân lực mới phục vụ cho nhu cầu phát triển trong tương lai. Vì thế
công ty cần phải xây dựng các chế độ đãi ngộ nhân viên thích đáng cụ thể
là:
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Điều chỉnh mức lương và cơ cấu lương hợp lý, phù hợp với trình độ,
năng lực làm việc và kết quả hoàn thành công việc, thâm niên, khu vực tạo
động lực để nhân viên làm việc.(chức danh và khoánh sản phẩm)
Có nhiều hình thức khen thưởng hợp lý khách quan đối với các đóng
góp sáng tạo của nhân viên, người lao động gắn với kết quả hoạt động của
kinh doanh. Đồng thời có chế độ đãi ngộ thoả đáng đối với các nhân viên
giỏi, thợ khai thác có tay nghề cao và có đóng góp tích cực vào hoạt động
của đơn vị
3.3.2. Giải pháp về quản trị sản xuất

- Đối với cao su kinh doanh. áp dụng khoa học kỹ thuật nậng cao
năng suât vườn cây lên 1,9 tấn mủ cáo su quy khô / ha và chất lượng sản
phẩm bằng các biện pháp: sử dụng chất kích thích, sử dụng phân theo
chuẩn nghiệm dinh dưỡng,
- Xây dựng và hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật chăm sóc, khai thác
theo tiêu chuẩn ISO, bền vững
- Đối với cao su XDCB và trồng mới. chọn giống tốt cho sản lượng
mủ cao cụ thể là bộ giống phù hợp với điều kiện nông hóa thổ nhưỡng, địa
hình, khí hậu của địa bàn GT1; PB235
- Thực hiện cơ chế khoán vườn cây kiến thiết cơ bản và khai thác ổn
định lâu dài đến người lao động đối với lao động trong biên chế chính thức
- Đối với diện tioch1 thiếu lao động quản lý trực tiếp vẫn thực hiện
cơ chế chỉ đạo sản xuất tập trung, song theo phương thức hợp đồng thời vụ
cho các bộ phận trong nội bộ một cách nghiêm ngặt để bảo đảm rằng mỗi
vườn cây phải có chủ đích thực (dù chỉ là tạm thời)
- Có quy hoạch và kế hoạch trồng xen cây họ đậu trong vườn cây
XDCB nhằm tang thu nhập cho người lao động, nâng cao độ phì và tránh
bóc lột đất, xâm hại cây
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3.3.3.Giải pháp về tài chính
Đa dạng hóa hình thức sở hữu, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào các
dự án, tận dụng các nguồn vốn để phục vụ cho chiến lược đầu tư mở rộng
đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Nâng cao tỷ
suất lợi nhuận trên vốn đầu tư, quản lý sử dụng hợp lý các nguồn vốn đạt
hiệu quả cao nhất
3.3.4. Giải pháp về Marketing :
Giúp cho công ty linh hoạt trong sản xuât kinh doanh lắm bắt được
thời cơ, nhu cầu của khách hàng, có cơ hội xâm nhập thị trương trong và
ngoài nước. Công ty thường xuyên tổng hợp phân tích , đánh giá,các chỉ
tiêu tham gia vào hoạt đông Marketing
3.3.4.1. Nghiên cứu thị trƣờng:
Công ty cần tập trung vào nghiên cứu vấn đề cơ bản đó là:
- Nghiên cứu quan hệ cung cầu thị trường mủ cao su trên phạm vi
thế giới và trong nước, từ đó có được các dự báo cho riêng mình làm căn
cứ cho điều chỉnh chính sách và chiến lược.
- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chủ động xây dựng và thực hiện
chiến lược cạnh tranh năng động và có hiệu quả. Công ty cần chủ động
nắm bắt thị trường trong nước và thế giới hoạt động sản xuất của các doanh
nghiệp trên địa bàn để phát triển, mở rộng và các dịch vụ tương ứng.
- Nghiên cứu khách hàng của công ty bởi muốn giữ khách hàng
trước hết là nhờ các giá trị dành cho khách cao hơn các đối thủ cạnh tranh
nói trên.
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3.3.4.2. Thực hiện Marketing mix:
 Giải pháp sản phẩm:
Trong hoạt động sản xuất thì đối thủ cạnh tranh rất dễ dàng bắt
chước theo, vì vậy công ty phải tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.
Do đó trong thời gian tới chiến lược công ty tập trung vào chiến lược phát
triển sản phẩm, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô kinh doanh để củng
cố vị trí cạnh tranh của mình như: Mở rộng quy mô sản xuất ngành nghề
kinh doanh.Các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ bán ra thị trường
- Mở rộng các lớp đào tạo công nhân xưởng chế biến theo chuyên
môn của từng bộ phận; phân nhóm để có nội dung chương trình
đào tạo thợ khai thác mủ cao su để nâng cao tay nghề thợ, đa
dạng hoá sản phẩm, thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng
sản phẩm.
- Tận dụng lợi thế da dạng của ngành tạo sự khách biệt về dịch vụ thương mại để thâm nhập thi trường vì tương lai dung lượng thị trường còn
rất nhiều. Những ngành dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp đòi hỏi phải
lựa chọn các thương hiệu có uy tín để phân phối.
 Giải pháp về giá:
Hiện tại công ty đựơc đánh giá là một trong những doanh nghiệp có
chất lượng cao, cả về chất lượng dịch vụ lẫn chất lượng sản phẩm. Với mục
tiêu là xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp có uy tín thương hiệu hàng
đầu tại địa bàn , vì thế không áp dụng chiến lược giá thấp để cạnh tranh.
Nhưng cũng không định giá quá cao so với mặt bằng địa bàn kinh doanh và
mong muốn của khách hàng. Do đó trong giai đoạn sắp tới công ty vẫn áp
dụng chiến lược giá cạnh tranh, thường xuyên cập nhật thông tin thị trường
để điều chỉnh mức giá hợp lý.
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Tuy là lĩnh vực khách hàng chiếm ưu thế cao, mức độ cạnh tranh gay
gắy, Công ty cần phải tìm cách giảm lợi thế của khách hàng để không phụ
thuộc vào họ. Song song đó, công ty tiếp tục nỗ lực xây dựng uy tín của
ngành từ đó định vị trong lòng khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ
mà họ sử dụng đồng thời chứng minh cho khách hàng thấy được những giá
trị gia tăng mà họ nhận được là xứng đáng với những gì mà họ đã bỏ ra.


Giải pháp về chiêu thị :

-

Tăng cường các hình thức quảng bá tên tuổi của công ty trên

các phương tiên thông tin đại chúng tham gia các chương trình(chúng tôi là
chiên sỹ) và các chương trình khác
-

Xây dựng website phát huy hiệu quả website với các thiết kế

hấp dẫn, đưa tin hình ảnh và các thông tin, các ngành nghề kinh doanh
công ty. Song song đó giới thiệu hình ảnh con người, những cảnh quan
thiên nhiên, phong tục tập quán, lễ hội sự kiện văn hoá nổi tiếng hấp dẫn
của khu vực
- Tích cực tham gia vào các hội chợ thương mại, du lịch được tổ
chức hàng năm tại tỉnh nhà.
- Thực hiện kịp thời vào các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho
khách hàng nhằm lôi kéo khách hàng mới, giữ chân khách hàng truyền
thống và tạo khách hàng tiềm năng góp phần tăng hiệu quả các dự án triển
khai sắp tới của mình, tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi đối với
khách hàng truyền thống


Giải pháp về phân phối:

Hµng ho¸, s¶n phÈm cña c«ng ty lµm ra lu«n ®Ó t¹i kho cña c«ng ty,
C«ng ty thùc hiÖn b¸n hµng th«ng qua giao dÞch giá thị trường thêi ®iÓm.

GVHD: TS. Nguyễn Thế Phong

Page 58
HNTH: Bùi Lê Đoàn

Trường quản lý cán bộ NN & PTNT II
Chuyên Đề chiến lƣợc kinh doanh công ty 78 giai đoạn 2012-2016

3.3.5 Xây dựng văn hoá tổ chức:
Văn hoá tổ chức là một cách thức tồn tại trong doanh nghiệp hiện
nay.
Văn hoá của tổ chức có liên quan đến cách nhận thức và lối hành sử
của các thành viên đối với bên trong và bên ngoài tổ chức đó.
Đồng thời văn hoá của tổ chức chính là sự hiện diện sinh động và cụ
thể nhất của tổ chức đó mà mọi người có thể dễ dàng nhận ra. Hình ảnh đó
có thể do nhiều yếu tố cấu thành nên. Vì thế chỉ cần một yếu tố có sự thay
đổi, thì về lý thuyết, hình ảnh về tổ chức đó sẽ bị khác đi, do đó công ty cần
phải:
- Lấy khách hàng làm trung tâm trong hoạt động của công ty, hoạt
động chuyên nghiệp, xử lý công việc nhanh chóng, có hiệu quả để đáp ứng
tốt nhất từng nhu cầu của khách hàng.
- Tạo lập văn hoá ngành thân thiện, phong cách làm việc năng động,
có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, các đơn vị thành viên với
nhau, tạo ra môi trường làm việc thân thiện, mọi nhân viên đều phát huy
hết khả năng của mình.
- Minh bạch và công khai tất cả các chính sách hoạt động của mình
từ giai đoạn tuyển dụng cho đến khen thưởng trong quá trình công tác.
- Đối xử công bằng với tất cả các thành viên, tránh tình trạng thiên vị
do quen biết, gia đình, bạn bè tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ tổ
chức, đó cũng chính là động lực thúc đẩy tổ chức ngày càng phát triển
mạnh mẽ hơn.
-Trang bị cho nhân viên của mình kiến thức chuyên môn, kỹ năng
nghề nghiệp, Công ty còn phải hướng nhân viên của mình có ý thức kỷ luật
và đào tạo nghề nghiệp.
- Xây dựng mối quan hệ giữa Ban giám đốc với nhân viên, công
nhân và người lao động là mối quan hệ hợp tác vì mục tiêu hoạt động của
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Công ty chứ không phải chiếu lệ thực hiện nhiệm vụ cho xong để khỏi bị
khiển trách, cụ thể là:
+ Chia sẻ với nhân viên, công nhân và người lao động về mục tiêu
nhiệm vụ làm việc để nhân viên hiểu và có biện pháp giúp cho họ thực hiện
mục tiêu nhiệm vụ được tổ chức phân công.
+ Chia sẻ với nhân viên, công nhân và người lao động kiến thức và
kỹ năng nâng cao năng lực của nhân viên và cũng tạo niềm tin, sự tận tuỵ
của nhân viên với cấp quản lý.
+ Không xem nhân viên, công nhân và người lao động là người tầm
thường, là người làm phát sinh chi phí, mà dựa vào (lắng nghe) ý kiến của
nhân viên, người lao động trong việc (phân tích) ra quyết định.
3.3.6. Giải pháp về nghiên cứu và phát triển:
Chiến lược phát triển sản phẩm là một trong những chiến lược đóng
vai trò chủ đạo trong định hướng phát triển sắp tới của công ty, nó có thể
giúp nâng cao vị thế cạnh tranh của mình. Do đó chủ trương đầu tư sâu hơn
nữa vào công tác nghiên cứu thị trường, đặc biệt là nghiên cứu xu hưóng và
nhu cầu của khách hàng trong những năm tiếp theo, bằng cách:
Thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển liên kết với bộ phận
Marketing để tiến hành thăm dò thị trường, nghiên cứu hành vi, sở thích,
nhu cầu của khách hàng hiện tại và tương lai, từ đó làm cơ sở cho việc cải
tiến chất lượng, sản phẩm dịch vụ để thoả mãn nhu cầu của khách hàng
ngày càng tốt hơn.
3.3.7. Giải pháp về hệ thống thông tin:
Hiện tại việc thu thập và trao đổi thông tin giữa các bộ phận trong
các đơn vị thành viên cũng tương đối ổn định, tuy nhiên công ty tiếp tục
quan tâm, chủ động và chú trọng hơn đến công tác thu thập những thông tin
về đối thủ cạnh tranh… đặc biệt là những thông tin từ khách hàng và đối
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thủ cạnh tranh để từ đó có giải pháp hợp lý đáp ứng tốt hơn những nhu cầu
khách hàng đối phó với các phản ứng của đối thủ. Để thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ này công ty cần phát triển hỗ trợ lẫn nhau, các nhân viên của bộ
phận này cần có kiến thức về công nghệ thông tin, quản lý mạng.
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KẾT LUẬN
Giai đọan 2011 - 2016 đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và
ngành trồng chăm sóc, khai thác chế biến cao su thiên nhiên nói riêng sẽ
chứng kiến những sự thay đổi mạnh mẽ trong môi trường cạnh tranh. Trên
cơ sở đánh giá phân tích điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội - nguy cơ của Công
ty 78 đề tài đã đưa ra chiến lược kinh doanh đó là: Chiến lược tăng trưởng
tập trung; (chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị
trường; phát triển sản phẩm mới); chiến lược dẫn đầu chi phí thấp; chiến
lược Marketing; chiến lược tái cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực.
Để thực hiện các chiến lược công ty cần tập trung vào các nhóm giải pháp
chính đó là: Giải pháp về quản trị, nguồn nhân lực; Marketing; xây dựng
văn hoá tổ chức; giải pháp về nghiên cứu và phát triển; giải pháp về hệ
thống thông tin.
Môi trường kinh doanh luôn có những thay đổi, vì thế công ty cần
phải thường xuyên kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp để
có sự điều chỉnh thích hợp.
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KIẾN NGHỊ
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược xác định, Công ty 78
- Binh đoàn 15 kiến nghị như sau:
1. Đối với cơ quan nhà nƣớc:
- Xác định kế hoạch, quy định tổng thể phát triển KTXH gắn với
quốc phòng an ninh gắn liền với phát triển đa dạng hoá các ngành nghề
kinh doanh nói chung và ngành trồng, chăm sóc, chế biến mủ cao su nói
riêng.
- Có chính sách ưu tiên về vốn và cơ chế ưu đãi cho việc đầu tư mở
rộng sản xuất kinh doanh sang Cămpuchia và Lào.
2. Đối với bản thân doanh nghiệp:
- Định hướng rõ ràng về công tác hoạch định chiến lược, xem đây là
nền tảng của cả quá trình quản trị, có như vậy mới nhận biết được tầm, sức
mạnh, biết bản thân doanh nghiệp mình đang đứng ở đâu, và cần làm gì,
làm như thế nào trong tương lai.
- Quan tâm đến chiến lược marketing bởi vì hoạt động Marketing
trong nền kinh tế thị trường đầy cạnh tranh đặc biệt quan trọng, hoạt động
này được đầu tư đúng mức sẽ là động lực cho quá trình nghiên cứu, đánh
giá thị trường kinh doanh trong tương lai, xem xét các yếu tố về cơ hội,
nguy cơ tác động trực tiếp đến bản thân doanh nghiệp.
- Chú trọng hơn nữa công tác tổ chức và quản lý nhân sự, giảm dần
tình
trạng kiêm nhiệm quá nhiều ở các phòng ban nhất là những phòng ban có
tính chất nghiên cứu và đánh giá rủi ro hoạt động kinh doanh. Bố trí đội
ngũ nhân viên phụ trách phải phù hợp với sở trường, kinh nghiệm và
chuyên môn được đào tạo.
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- Định kỳ soát xét chi tiết hiệu quả các ngành sản xuất dịch vụ. Xem
xét ngành sản xuất, dịch vụ nào đang có lợi thế trên thị trường, ngành sản
xuất dịch vụ nào đang ở trạng thái bão hoà … để rút ra quy luật của nó và
có những biện pháp điều chỉnh thích hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Công ty 78: Báo cáo thường niên năm 2007 đến năm 2010 và 6
tháng đầu năm 2011.
2. TiÕn sÜ §inh C«ng TiÕn: Bµi gi¶ng Qu¶n trÞ Marketting trường cán
bộ QLNN và phát triển nông thôn II TP HCM
3. TiÕn sÜ NguyÔn ThÕ Phong: Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc, qu¶n trÞ nh©n
lùc V¨n ho¸ doanh nghiÖp. trường cán bộ QLNN và phát triển nông thôn II
TP HCM
4. Tiến sĩ Bảo Trung : Bài giảng quản trị chiến lược, qu¶n trÞ s¶n
xuÊt, qu¶n trÞ b¸n hµng … trường cán bộ QLNN và phát triển nông thôn II
TP HCM
5. Các bài đăng trên các thông tin điện tử; báo sài gòn tiếp thị :
WWW.SGTT.Com.Vn.
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