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Đề cương môn học 
 

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC 
(Strategic Management) 

 
Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM3059 Học Kỳ áp dụng HK191 

Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN/ 
LVTN 

SVTH 

 36  141  27  9  0  0 40,5 0  0  103,5 

Phân bổ tín chỉ   1,8 0,3 0 0 0,9 0 0  
Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 30% TN: 0% TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 30% Thi: 40% 

 
Hình thức đánh 
giá 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên (BT): Bài tập trên lớp, Bài 
tập về nhà (cá nhân), tham gia phát biểu trên lớp 

- Bài tập lớn (BTL): Tiểu luận / Thuyết trình: 
- Thi cuối kỳ (Thi): Thi trắc nghiệm & tự luận 

Thời gian Kiểm Tra:  0 

Thời gian Thi: 
 

 90 phút 

Môn tiên quyết  

Môn học trước - Quản trị Đại cương  
- Kinh tế học (vi mô, vĩ mô) 

- IM1007 

- IM1003 , IM1009 

Môn song hành  

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học   3 

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của môn học: 
Môn học “Quản trị Chiến lược” mang tính khái quát và tổng hợp, giúp kết nối các kiến thức quản trị, đặt 
trọng tâm ở các quyết định quản trị mang tính chất sống còn của tổ chức. Môn học nhằm cung cấp cho 
sinh viên những kiến thức và tư duy chiến lược giúp phát triển tầm nhìn dài hạn, từ đó xác định hướng đi 
chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh của tổ chức, đồng thời quản lý nó một cách hiệu quả. 
Thông qua cách tiếp cận hệ thống về quản lý chiến lược, sinh viên có khả năng phân tích và đánh giá tính 
năng động của môi trường kinh doanh (bên ngoài, bên trong) của doanh nghiệp để xác định cơ hội, nguy 
cơ, điểm mạnh điểm yếu, từ đó xây dựng chiến lược nhằm giúp doanh nghiệp đạt lợi thế cạnh tranh bền 
vững và đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. 
 

Aims: 

The course “Strategic management” is an integrative and interdisciplinary course. It is concerned with 
managerial decisions and actions that affect the performance and survival of enterprises. The course 
provides knowledge and skills which help students developing their strategic thinking and long-term 
vision, and then determining a suitable direction to go for their business in long-term as well as managing 
its implementation process effectively later on. By systematic approach, students could be able to analyze 
and evaluate the external as well as internal environment of any enterprise to determine its opportunities, 
threats, strengths, and weaknesses. Base on that, they could build up sustainable competitive advantages 
for the enterprise and achieve organizational goals. 
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 



Môn học Quản trị chiến lược bao gồm 7 Chương đi từ những khái niệm cơ bản về chiến lược (Chương 
1), sau đó đi vào toàn bộ quy trình quản trị chiến lược; Trong đó Chương 2 trình bày về cách xác định sứ 
mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược;Chương 3 và 4 đi vào phân tích các yếu tố chiến lược từ môi 
trường kinh doanh bên ngoài và nội bộ; Chương 5 đề cập đến các công cụ giúp hình thành và lựachọn 
chiến lược cho doanhnghiệp; Chương 6 trình bày các quan điểm triển khai chiến lược, và Chương 7 là 
đánh giá và kiểm soát chiến lược. 

 

Course outline: 
Strategic management subject includes 7 chapters. It starts with primary key concepts in strategy and then 
going to strategic management process. In that, Chapter 2 presents the process of developing mission, 
vision, and strategic objectives for an organization; Chapter 3 and 4 focus on analyzing the strategic 
factors from external and internal business environment of an organization; Chapter 5 shows process of 
formulating and selecting appropriate alternative strategies in different levels by using strategic 
formulation tools; Chapter 6 contents on process of strategic implementation; and Chapter 7 goes with 
strategic control process. 
 

3. Tài liệu học tập: 
Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Các slide bài 
giảng được cập nhật hàng tuần theo tiến độ học tập trên lớp. Bên cạnh đó, sinh viên có thể tự học, tìm 
hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau: 
Sách, Giáo trình chính: 

[1]  Wheelen Thomas, Hoffman Alan, Bamford Charles & Hunger David (2018). Strategic 
Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability (15th ed.). 
Pearson Education Ltd.  

[2]  Fred R. David & Forest R. David. (2016). Strategic Management: A Competitive Advantage 
Approach, Concepts and Cases [16 ed, global edition]. Pearson.   

 
Sách tham khảo: 

[3] Grunig R. & Kuhn R. (2011). Process-Based Strategic Planning (6th edition), Springer. 
[4] Fred R. David (2012). Khái luận về Quản trị Chiến lược. NXB Lao Động. (Nhiều tác giả dịch). 
[5] Garry D. Smith (2012). Chiến lược và sách lược kinh doanh. NXB thống kê. (Bản dịch của Bùi 

Văn Đông)  
[6] Pearce A. John and Robinson B. Richard (2009). Formulation, Implementation, and Control of 

Competitive Strategy, 11th edition, New York, Mc Graw-Hill / Irwin 
 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học: 
 

STT Chuẩn đầu ra môn học 
CĐR 

CTĐT 
CẤP 1 

CĐR 
CTĐT 
CẤP 2 

THANG 
ĐO 

BLOOM 
 
 

L.O.1 
 

Giải thích được các khái niệm chiến lược   
PLO1 

 
PLO1.2 

 
B4  L.O.1.1 – Giải thích các khái niệm cơ bản về 

Chiến lược   

 L.O.1.2 – Phân biệt các cấp chiến lược  

 L.O.1.3 – Hiểu quy trình tư duy và quản trị chiến 
lược  

 L.O.1.4 - Xác định sứ mạng, tầm nhìn, và mục 
tiêu chiến lược  

 

L.O.2 

Phân tích và nhận diện các yếu tố chiến lược của môi 
trường kinh doanh toàn cầu và đề xuất chiến lược phù hợp 
cho doanh nghiệp thực tiễn 

 
PLO2, 
PLO3, 
PLO5 

 
PLO2.1 
PLO3.2 
PLO5.1 

 
B4 
B4 
B4  L.O.2.1 - Sử dụng thành thạo các công cụ phân 

tích chiến lược (PESTE, đánh giá nguồn lực, đánh 
giá theo chuỗi giá trị, kiểm toán nội bộ…) 

 L.O.2.2 - Phân tích, đánh giá tác động của các yếu 
tố chiến lược đến mục tiêu chiến lược của doanh 
nghiệp 



STT Chuẩn đầu ra môn học 
CĐR 

CTĐT 
CẤP 1 

CĐR 
CTĐT 
CẤP 2 

THANG 
ĐO 

BLOOM 

 L.O.2.3 – Sử dụng thành thạo các công cụ hình 
thành và lựa chọn chiến lược  

 L.O.2.4 – Hiểucách triển khai và kiểm soát việc 
thực thi chiến lược  

 
L.O.3 

Có khả năng hợp tác để giải quyết một bài toán chiến lược 
thực tế   

PLO2,  
PLO3 

PLO2.1 
PLO3.2 

 
B4 

 

No. Course learning outcomes 
PLO 

(Level 1) 
PLO 

(Level 2) 
Bloom 

 
 
L.O.1 
 

Explain keys concepts in strategic management   
PLO1 

 
PLO1.2 

 
B4  L.O.1.1 – Explain basic concept about strategy 

 L.O.1.2 – Distinguish3 different strategic levels  

 L.O.1.3 – Explain strategic thinking process 

 L.O.1.4–Choose appropriate mission, vision, and 
strategic objectives  

 

L.O.2 

Analyze and classify strategic factors from a dynamic 
business environment and suggest suitable strategic direction 
to an organization  

 
PLO2, 
PLO3, 
PLO5 

 
PLO2.1 
PLO3.2 
PLO5.1 

 
B4 
B4 
B4  L.O.2.1 - Apply tools in analysis to point out 

strategic factors (PESTE, five forces, value chain, 
internal audit…) 

 L.O.2.2 –Analyze impact of these strategic factors on 
organizational goals  

 L.O.2.3 – Apply suitable tools in formulating 
strategic alternatives and select an acceptable one for 
implementation   

 L.O.2.4 -Construct implementation program and 
select an effective control system   

 
L.O.3 

Collaboration in analyzing strategy for a specific case  PLO2,  
PLO3 

PLO2.1 
PLO3.2 

 
B4 

 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
Tài liệu được đưa lên BKEL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học. Điểm tổng 
kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm hai cột điểm: điểm quá trình (60%) 
và điểm thi cuối kỳ (40%). 

 Điểm thành phần Tỷ lệ Chuẩn đầu ra môn học 

1 Bài tập trên lớp, về nhà,tham gia phát biểu trên lớp 30% LO1, LO2 

2 Bài tập lớn  30% LO2, LO3 

3 Thi cuối kỳ  40% LO1, LO2  

+ Bài tập trên lớp, về nhà, tham gia phát biểu trong lớp: 

• Bài tập trên lớp: Sinh viêntham gia giải quyết các bài tập tình huống trên lớp với nhóm hình 
thành ngẫu nhiên, tham gia đặt câu hỏi thảo luận trên lớn, tham gia thảo luận trên diễn đàn E-
learning (20%) 

• Bài tập về nhà (cá nhân): bài tập phân tích sứ mạng tầmnhìn, mục tiêu; Bài tập phân tích SWOT, 
BCG (10%) 

+ Bài tập lớn: 

• Nhóm chọn tình huống phân tích tình huống cho 1 doanh nghiệp cụ thể, báo cáo kết quả bằng bài 
thuyết trình trên lớp (15%) 

• Dựa trên tình huống phân tích nhóm, cá nhân viết báo cáo nộp cho phần đánh giá riêng về bài 



học kinh nghiệm của cá nhân khi tham gia giải quyết tình huống của nhóm (15%) 

+ Thi: 

• Thi cuối kỳ : 40% 
 

Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh chuyên 
cần). Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập về nhà đúng hạn cũng như thực hiện đầy đủ các 
phần thuyết trình của nhóm.  
 

Learning strategies and assessment scheme: 
Handouts and reading materials will be load on e-learning. Student is required to print and carry it into 
the class. The final result is evaluated on process and final exam. The details include: 

 Evaluation components  ratio Learning outcomes 

1 Exercise and in-class participation: 30% LO1, LO2 

2 Project/ assignment  30% LO2, LO3 

3 Final exam  40% LO1, LO2 

 

+ Exercises, homework, and participation of student on class: 

• Exercise and in-class participation: student is requested to participate in solving case study by 
joining a random group, participate in questioning and discussing in the class as well as on E-
learning (20%) 

• Individual homework: analyzing mission, vision and strategic objectives; cases for SWOT, BCG, 
IE, Grand strategy…10%) 

+ Project/ assignment: 

• Students are divided into group of 6-8; each group will be assigned a case for analyzing and 
presenting the results in class (15%) 

• After presentation, each member write report about his/her roles and learning lesson from group 
project (15%) 

+ Exam: 

• Final exam : 40% 
 

Condition for participating of final exam: 

Student is requested to attend the class at least 70% and fulfill all individual assignments as well as 
participate in presentation group project.  

 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy: 
- TS. Lê Thị Thanh Xuân 

- ThS. Lại Văn Tài  

- ThS. Huỳnh Thị Minh Châu  

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 

Bộ môn Tiếp Thị và Quản lý - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Management and Marketing – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 107 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 107 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt Street, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

Lai Van Tai 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5613 

Email lvtai@hcmut.edu.vn 
 


