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MỤC TIÊU 

Sau khi học xong học viên có khả năng:
1. Giải thích được khái niệm chiến lược và quản lý

chiến lược và các cấp độ quản lý chiến lược
2. Giải thích các bước lập và thực hiện kế hoạch

chiến lược
3. Phân tích tình huống và ma trận TOWS - Các

vấn đề liên quan tới chiến lược trong quản lý
bệnh viện

4. Xây dựng được kế hoạch cho việc quản lý
chiến lược bệnh viện cho một tình huống cụ thể
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NỘI DUNG

1. GIỚI THIỆU CHUNG
l Mục đích của bệnh viện là tạo ra một

dịch vụ y tế giá cả phải chăng chấp
nhận được, chất lượng khám chữa
bệnh cao. 

l Sứ mệnh của bệnh viện là điều trị
khỏi các bệnh, phục hồi tối đa các tổn
thương.
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l Khả năng chuyên môn sẽ là công cụ để y bác sĩ
đạt được mục tiêu đã đề ra, còn lương tâm nghề
nghiệp sẽ giúp họ hoàn thành tốt sứ mệnh. 
l Nếu biết kết hợp những yếu tố đó thì sẽ lãnh
đạo tốt bệnh viện. 
lMuốn vượt qua nhiều khó khăn thử thách người

quản lý phải hành động đúng. 
lMột khi có khả năng chuyên ngành về quản

lý và cung cấp một dịch vụ tốt về khám chữa
bệnh tới mọi người, bạn mới có thể trở thành
một nhà quản lý bệnh viện tốt. 
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Khoa học kỹ thuật phát triển đã tạo ra các thành tựu
làm xã hội thay đổi và tiến bộ rất nhiều

lMột mặt, chúng ta có thể cải tiến chất
lượng dịch vụ y tế, nhưng:

lmặt khác các hoạt động này làm cho môi
trường xung quanh bị huỷ hoại do việc
dùng kháng sinh, hoá chất, xử lý chất
thải... 
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Theo tổng kết của Tổ chức Y tế thế
giới, cũng như hệ thống Y tế công của
các nước đang phát triển trên thế giới
hệ Việt nam cũng có các đặc điểm sau:
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Hiệu quả chuyên môn kém:

l Nguồn lực trong các cơ chế công thường được
sử dụng kém hiệu quả
l Song song tồn tại cả việc khan hiếm nguồn và

việc lãng phí nguồn lực. 
l Sự yếu kém về kỹ thuật lại do dung nạp thấp
l Nhân viên chăm sóc sức khoẻ công cộng có đạo
đức và động cơ kém. 
l Những thủ tục điều trị cũ kỹ, trang thiết bị cũ nát

cũng góp phần làm cho việc chuyển giao dịch vụ
công cộng có hiệu quả kém.
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Thiếu năng lực phân phối:

lViệc chuyển giao dịch vụ công cộng – dịch
vụ chăm sóc y tế không thay đổi nhiều –
phớt lờ tính hiệu quả. 
lViệc này hạn chế khả năng chuyển giao

dịch vụ, thậm chí hạn chế khả năng xác
định các biện pháp can thiệp về hiệu quả
chi phí. 



9

lDịch vụ không tới được các nhóm người
nghèo; 
lĐáp ứng không đầy đủ yêu cầu của người

sử dụng dịch vụ.
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Việt Nam

lỞ Việt Nam tính đến 9/2008  mạng lưới khám
chữa bệnh từ trung ương cơ sở có hơn 1062 
bệnh viện công lập, 77 bệnh viện tư nhân với
tổng số trên 145.000 giường bệnh. 
l Tình trang quá tải: Theo báo cáo kiểm tra

bệnh viện năm 2007, tình trạng quá tải xảy ra tại
tất cả các tuyến là 120%, trong đó tuyến tỉnh và
tuyến trung ương là 140%.
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Việt Nam

lHội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị
06/2007/CT-BYT tháng 9/2008, năm 2007 
công suất sử dụng gường bệnh Bệnh viện
Bạch Mai là 199,6%, Bệnh viện Việt Đức
172%.
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Việt Nam

lNguồn lực hạn chế: Theo quy luật kinh tế
xã hội khi thu nhập tăng lên thì nhu cầu
chăm sóc sức khoẻ tăng lên gấp nhiều lần
lChi phí trung bình/giường bệnh/năm trong

một thập kỷ qua tăng 4 lần, trong khi
nguồn thu thì ngày càng hạn chế đi. Hỗ
trợ NSNN chỉ dưới 50%.
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Việt Nam

l Cán bộ quản lý yếu: Nguồn nhân lực của y tế
không đáp ứng đủ nhu cầu chăm sóc toàn diện
l Kiến thức và kỹ năng đội ngũ y bác sỹ chưa

theo kịp trình độ y học trong khu vực. Về quản
lý, hệ thống bệnh viện còn thiếu hụt một số
lượng lớn cán bộ quản lý (được đào tạo một
cách bài bản) 
l Hiện nay có đến hơn 70% giám đốc các bệnh

viện là các nhà chuyên môn lâm sàng hoặc cận
lâm sàng và thường không được đào tạo về
quản lý bệnh viện.
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Ý nghĩa của LKH CL

l Lập chiến lược có ý 
nghĩa lớn đối với
phong trào cải tiến
chất lượng và giải
quyết các vấn đề
đang gặp phải ở các
bệnh viện. 
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lMuốn lập chiến lược thì trước hết ban giám đốc
phải nắm được các xu hướng của xã hội, quy
luật cung và cầu. Needs and Respond
l Bệnh viện và đơn vị chăm sóc sức khoẻ cần tạo

ra và cung cấp dịch vụ y tế với chi phí phù hợp
để người dân có thể chi trả được. 
lMuốn đạt được những điều này, ban giám đốc

bệnh viện trước hết cần là những người có trình
độ trong nghề và lương tâm nghề nghiệp cao. 



16

NỘI DUNG

2.1. Khái niệm chiến lược
Chiến lược là một chương trình lớn
nhằm vạch ra và xác định các cách
đạt tới mục tiêu, và xa hơn là sứ mệnh
của tổ chức, đó là cách mà tổ chức
hoạt động để thích nghi với môi
trường xung quanh
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Nguồn gốc khái niệm chiến lược (2)

lCụm từ “chiến lược” bắt nguồn từ một
thuật ngữ Hy Lạp là “Strategia”, có nghĩa
là nghệ thuật hay khoa học mang tính “tập
thể”. 
lNgười Hy Lạp đánh giá rất cao vai trò của

tính “tập thể” đối với sự thành bại của một
trận đánh
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Nguồn gốc khái niệm chiến lược (3)

lDần dần về sau, người Hy Lạp nhận ra
rằng, chiến lược không chỉ áp dụng trong
chiến tranh, vì tính tập thể còn được phát
huy để xác định thời gian tung ra sản
phẩm cũng như thị trường mục tiêu, lãnh
đạo quân đội, nhân dân, chính trị gia và trí
thức trong các hoạt động chuyên môn và
kinh tế, xã hội. 
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Nguồn gốc khái niệm chiến lược (4)

lMuốn phát huy tinh thần tập thể thì người
ta không những phải lập kế hoạch mà còn
phải biết hành động theo kế hoạch đó. 
lQuay trở lại với người Hy Lạp, khái niệm

chiến lược có thể đồng nhất với lập kế
hoạch và ra quyết định cho một tập thể. 
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Nguồn gốc khái niệm chiến lược (5)

lNói tóm lại, lập chiến lược là một công
việc vô cùng quan trọng đối với một tổ
chức. Nếu không có chiến lược thì
không thể có những kế hoạch hiệu quả, 
không thể đạt được và hoàn thành mục
tiêu và sứ mệnh. 
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Nguồn gốc khái niệm chiến lược (6)

lChính vì thế lập chiến lược là một công
việc không hề đơn giản, nó giống như
phải vượt qua thử thách của công việc. 
Cũng giống như các tổ chức khác, bệnh
viện và đơn vị chăm sóc sức khoẻ cũng
phải theo đuổi các chiến lược nhất định. 
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2.2. Khái niệm quản lý chiến lược (7)

lCharles Hofer và Dan schendel là đi đến
được kết luận cuối cùng về định nghĩa về
quản lý chiến lược. Họ đã xây dựng khái
niệm này và phương pháp quản lý chiến
lược dựa trên các cấu phần như sau: 
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các cấu phần của khái niệm và phương
pháp quản lý chiến lược:

lPhải có sản phẩm hay thị trường phù hợp
với vùng địa lí hay qui mô của vùng.
lPhải có số lượng lớn nguồn lực, bao gồm

cả vật lực và nhân lực
lPhải nắm và định hướng được lợi thế

cạnh tranh
lPhải tổ chức tổ hợp các hoạt động và bộ

phận, phối hợp tối ưu hoạt động của các
bộ phận đó.
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Khái niệm quản lý chiến lược (9)
lNhư vậy, ta chỉ có thể thiết kế mọi hoạt
động của tổ chức nếu mục tiêu của ta bao
gồm cả các chính sách và chiến lược
lChính sách và chiến lược đó được coi là

những yếu tố quyết định để quản lý các
hoạt động của tổ chức. 
lThực hiện chiến lược chính là quy trình

quản lý chiến lược cơ bản dựa trên quản
lý hành chính.  
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Khái niệm quản lý chiến lược (10)

lTrong quá trình lập chiến lược luôn phải 
tính tới cái đích mà bạn muốn đạt được. 
lPhải kiểm soát chiến lược, có nghĩa là

phải theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình 
thực hiện nó dựa trên kế hoạch đã đề ra. 
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Khái niệm quản lý chiến lược (11)

Công tác quản lý chiến lược cần lưu ý tới 3 
vấn đề quan trọng nhất là:

1.Lập kế hoạch chiến lược, 
2.Thực thi và 
3.Đánh giá chiến lược
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lBệnh tật cũng như các trang thiết bị kỹ
thuật phục vụ cho chẩn đoán và điều trị
luôn phát triển, đòi hỏi chiến lược phát 
triển bệnh viện luôn phải được xem xét lại 
và xem xét lại mục tiêu, sự đáp ứng các 
nhu cầu và năng lực sẵn có của tổ chức, 
sao cho tổ chức luôn đáp ứng được mọi 
yêu cầu của xã hội về chăm sóc y tế.
lỞ Việt Nam người dân đa số đang nghèo 

nên phải có một chiến lược hướng tới tiết 
kiệm chi phí để tạo ra dịch vụ y tế giá cả
chấp nhận được.
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2.3. Các cấp độ quản lý chiến lược

lQuản lý chiến lược được chia thành 3 cấp 
độ, đó là quản lý cấp cao, quản lý kinh 
doanh và quản lý hoạt động. Ba cấp độ
này được mô tả trên hình 15.1. 
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Quản lý cấp cao

Quản lý hoạt động

Quản lý kinh
doanh/cung ứng

dịch vụ

Các cấp
độ

Quản lý 
chiến 
lược

Hình 15.1 Các cấp độ quản lý chiến lược
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Quản lý cấp cao:

lHội đồng quản trị nếu là bệnh viện ngoài 
công lập có trách nhiệm đưa ra các quyết 
định quản lý cấp cao.

lTrong hệ thống bệnh viện nhà nước hiện 
nay do Bộ y tế + BGĐ BV quyết định.Tuy 
nhiên theo định hướng mới thì do Đ/U; 
BGĐ BV quyết định là chính.
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Quản lý cấp cao...

lRõ ràng là chiến lược ở mức độ cao nhất 
có liên quan tới nhiều vấn đề bức xúc nhất 
như các loại dịch vụ hiện đại và
lquản lý nguồn nhân lực để thực hiện các 

dịch vụ này, đặc biệt là phân bổ nguồn lực
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Ngày nay khoa học kỹ thuật có tác dụng lớn 
đối với chẩn đoán và điều trị.
lPhải quan tâm tới các công nghệ hiện đại 

trong cung cấp dịch vụ. 
lChiến lược quản lý cấp cao có tác dụng:
lBảo đảm tình hình tài chính cho tổ chức 

và 
lưa ra phương cách mới để khắc phục các 

vấn đề liên quan đến vốn, 
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Ngày nay khoa học kỹ thuật có tác dụng lớn 
đối với chẩn đoán và điều trị.
lPhải quan tâm tới các công nghệ hiện đại 

trong cung cấp dịch vụ. 
lChiến lược quản lý cấp cao có tác dụng:
lBảo đảm tình hình tài chính cho tổ chức 

và 
lưa ra phương cách mới để khắc phục các 

vấn đề liên quan đến vốn, 
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Ngày nay khoa học kỹ thuật có tác dụng 
lớn đối với chẩn đoán và điều trị.

lPhải quan tâm tới các công nghệ hiện đại 
trong cung cấp dịch vụ. 

Chiến lược quản lý cấp cao có tác dụng:
l Bảo đảm tình hình tài chính cho tổ chức và 
l Đưa ra phương cách mới để khắc phục các 

vấn đề liên quan đến vốn. 
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Chiến lược quản trị cấp trung:

lKhi BGĐ cấp cao/BYT muốn thay đổi 
chiến lược thì tất yếu sẽ ảnh hưởng tới 
ban giám đốc cấp trung.
lChúng ta còn có những người ra quyết 
định mức độ trung bình gọi đây là chiến 
lược quản trị việc cung- ứng dịch vụ
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Cấp thực hiện chiến lược thường các 
khoa/phòng
lQuyết định theo đuổi chiến lược nào ở cấp độ

này luôn liên quan đến việc quản lý lợi nhuận và
hoạt động của các bộ phận cung cấp dịch 
vụ/kinh doanh trong tổ chức
l Trong quá trình lập chiến lược, ban giám đốc 

cấp trung cần nắm bắt mọi thông tin về đối thủ
cạnh tranh, tổ hợp các dịch vụ, thị trường mục 
tiêu và quản lý các khâu hoạt động như thông 
tin, hành vi ứng xử, đội ngũ y bác sĩ, 
marketing,…
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l2.4. Các bước lập và thực hiện chiến 
lược
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Xem xÐt
Ph©n tÝch
C¸c chiÕn

lîc

Ph©n tÝch 
m«i 

trêng 

KiÓm so¸t 
chiÕn 
lîc 

Thùc hiÖn
chiÕn
lîc

LËp
chiÕn
lîc

Lùa
chän
chiÕn
lîc

C¸c
chiÕn
lîc

KÕt qủa
thu

®îc

C¬ cÊu môc
tiªu

ThiÕt
lËp môc

tiªu

Hình 15.2 Các bước lập kế hoạch và thực hành chiến lược
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Bước 1: Xác định mục tiêu

lBan giám đốc bệnh viện/ Bộ Y tế có trách 
nhiệm thiết lập mục tiêu cho bệnh viện.
lKhái niệm chiến lược cho thấy rằng, nếu 

muốn bắt đầu thì phải có đường lối rõ 
ràng
lBước thiết lập mục tiêu rõ ràng là bao 

gồm các khâu như đánh giá mục đích của 
tổ chức, xác định sứ mệnh và mục đích cụ
thể cần đạt tới
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Mục đích, sứ mạng/sứ mệnh chung của BV

lMục đích của bệnh viện là tạo ra một
dịch vụ y tế giá cả phải chăng chấp
nhận được, chất lượng khám chữa
bệnh cao. 
lSứ mệnh của bệnh viện là điều trị khỏi

các bệnh, phục hồi tối đa các tổn
thương.
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Sứ mạng
l Sứ mạng của Bệnh viện Vạn Hạnh :” Luôn chia

sẻ và đem đến sự hài lòng cao nhất cho bệnh
nhân trong chăm sóc và điều trị”

Mục tiêu
l Luôn tận tâm với nghề nghiệp, cải thiện tốt nhất

sức khoẻ của bệnh nhân và luôn phấn đấu trở
thành một trong những bệnh viện đa khoa đáp
ứng tốt nhất nhu cầu sức khoẻ cho bệnh nhân.
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l Những giá trị nền tảng
- Cam kết về việc thực hiện tốt nhất đạo đức nghề nghiệp

trong hoạt động chuyên môn.
- Cảm thông , chia sẻ với bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và cam 

kết thực hiện tốt nhất khả năng của bệnh viện để giúp đỡ bệnh
nhân trong lĩnh vực chuyên môn.

- Luôn động viên môi trường làm việc trên tinh thần hợp tác, tin 
tưởng và tôn trọng nhau. 

- Lĩnh hội và đánh giá cao những ý tưởng, những góp ý, những
thông tin phản hồi trên cơ sở đó bệnh viện không ngừng đổi mới
và hoàn thiện dần dịch vụ để đạt được sứ mạng và mục tiêu.

- Cam kết nâng cao niềm tin cộng đồng qua chuyên môn nghiệp
vụ, tiêu chuẩn hoá dịch vụ và chất lượng chăm sóc y tế.

l Phương châm hoạt động
l - Tạo ra giá trị mới
l - Đảm bảo hiệu quả cao nhất
l - Tôn trọng mọi người xung quanh
l - Hoàn thành tốt nhất chuyên môn trong dịch vụ chăm sóc và điều trị
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Bệnh viện Hoàn Mỹ

l II - TẦM NHÌN Trao đổi nhận thức, kiện toàn và
phát triển môi trương chăm sóc người bệnh và
khách hàng tốt nhất trong thời kỳ mới. 

III - SỨ MỆNH
l Đưa kỹ thuật hiện đại và cung ứng dịch vụ y tế

tốt nhất đến với mọi người bệnh và khách hàng .
l IV - SỨ MỆNH
l Hướng đến một ngày mai tươi sáng để cùng

chia xẻ với người bệnh, người khách hàng của
mình những hạnh phúc khi có được một sức
khỏe tuyệt vời.
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lXác định tầm nhìn là phác họa bức tranh
chụp nhanh viễn cảnh tương lai mà tổ
chức muốn đạt được. Tầm nhìn không
phải là mục tiêu mà là ý tưởng mục tiêu
của tổ chức, là trạng thái có thể đạt được
trong điều thuận lợi nhất. Tầm nhìn hướng
về tương lai để biến hiện tại giống viễn
cảnh mong đợi. 
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VII - TRIẾT LÝ

l Chúng ta không thể ban cho bệnh nhân một sức khỏe mà chúng ta chỉ xin
được chia xẻ với khách hàng của chúng ta những khả năng vượt trội của
một người làm công tác y tế.

l VIII - VĂN HÓA
Đầu tư bền vững, hướng tới cân bằng các lợi ích chung. Sự đầu tư có
giá trị khi chúng ta có thể giải quyết được quyền lợi của 05 thành phần
sau :

l Bệnh nhân (ưu tiên hàng đầu) 
l Nhà trí thức (thầy thuốc và nhân viên y tế)

l Nhà đầu tư (người tạo tài chánh)

l Nhà nước (đóng thuế)

l Xã hội (thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nhưng cũng góp phần xây
dựng xã hội).
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Bệnh viện khách sạn đa khoa quốc tế Vũ Anh

Sứ mạng
lCống hiến và chăm sóc sức khỏe cho

cộng đồng bằng các dịch vụ y tế đạt hiệu
quả cao nhất, mang lại niềm tin cho khách
hàng bằng tâm huyết và đạo đức ngành y.
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Tầm nhìn
Bệnh viện khách sạn đa khoa quốc tế Vũ Anh
l Nhu cầu khám chữa bệnh bằng chất lượng chữa trị

và tiện nghi cao cấp nhất theo tiêu chuẩn thế giới
của mọi người dân Việt Nam là sự phát triển tất yếu

l Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh sẽ trở thành một
tập đoàn y khoa tân tiến nhất trong khu vực, với tấm
lòng nhân hậu trong một môi trường thân thiện như
gia đình

l Sự hoàn thiện về kiến thức chuyên môn, khả năng
quản lý, tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ cùng toàn
thể nhân viên quan trọng hơn những thiết bị y khoa
hiện đại nhất mà bệnh viện Vũ Anh đang sở hữu.
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Triết lý
Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh dùng cấu trúc
xoắn kép với các mỗi liên kết của DNA làm nền
tảng triết lý cho mọi hoạt động của mình. Đó chính
là sự gắn kết giữa tập thể nhân viên Vũ Anh với
bệnh nhân – khách hàng vì lợi ích tối đa cho sức
khỏe của khách hàng, sự gắn kết giữa các thành
viên của Vũ Anh với nhau vì một sự nghiệp chung, 
sự nghiệp khám chữa bệnh bằng chuẩn mực y 
khoa cao nhất với tấm lòng nhân hậu nhất.
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Bước 2: Xác định mục đích và chiến 
lược trước mắt

lMột khi đã xác định và cụ thể hoá mục tiêu 
của tổ chức, Ban giám đốc cần sẵn sàng 
cho bước tiếp theo là xác định cơ sở cho 
những gì cần tiến hành để đạt được mục 
đích đó.
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Để lập được chiến lược chúng ta phải tự 
đặt ra các câu hỏi như sau:
l Dịch vụ của chúng ta là những dịch vụ nào ? và

phải thoả mãn những yêu cầu nào?
lBệnh nhân/ khách hàng của chúng ta là

ai?
lLợi thế cạnh tranh của chúng ta là gì?
lChúng ta phải cạnh tranh bằng các dịch 

vụ nào?



51

V - CHIẾN LƯỢC BỆNH VIỆN Hoàn Mỹ

l Chuyên khoa hóa trong đa khoa. 
l Đạt đến bệnh viện mẫu mực

l Thương hiệu bệnh viện Hoàn Mỹ là thương hiệu quốc
gia

l Đa phương thức và đa dạng hóa trong dịch vụ y tế

l Đạt đến chuẩn của chất lượng khám, chữa bệnh.

l Cải thiện dịch vụ y tế, tương thích với sự phát triển xã
hội hiện nay và tương lai.

l Cải thiện dần từ y tế phục vụ qua y tế chuyên nghiệp. 
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Bước 3: Phân tích môi trường

lBan giám đốc bệnh viện có trách nhiệm 
dựa trên mục đích và chiến lược của bệnh 
viện mình để xác định các vấn đề môi 
trường có khả năng ảnh hưởng tới tiềm 
năng của bệnh viện
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Phân tích môi trường...

Phân tích môi trường tập trung vào tìm cách để cải tiến 
trong hoàn cảnh:

l kinh tế,
l chính trị, 
l xã hội, 
l khoa học kỹ thuật, 
l văn hoá, 
l pháp luật nhất định, 

vì điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân bệnh 
viện và các đối thủ cạnh tranh, nhà cung ứng, khách 
hàng, các cơ quan nhà nước.
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Câu hỏi:

l Khi xây dựng kế hoạch phát triển cho Khoa/ đơn
vị chúng ta đã tiến hành phân tích môi trường về
các mặt chưa?
l kinh tế,
l chính trị, 
l xã hội, 
l khoa học kỹ thuật, 
l văn hoá, 
l pháp luật nhất định



55

Bước 4: Phân tích nguồn lực

l “Ta đã làm việc gì tốt và chưa tốt?” mà
thay vào đó hãy tự hỏi rằng: “Ta đã làm 
được gì tốt hơn hoặc làm gì kém hơn so 
với trước đây?”
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Phân tích nguồn lực..
Khi phân tích các nguồn lực của bệnh viện cần lưu ý tới 
một số vấn đề là :

l Xây dựng các nguồn lực quan trọng nhất và phân loại 
chúng theo các dịch vụ chẩn đoán và điều trị, phòng 
bệnh và hỗ trợ.

l Tập trung vào chiến lược nâng cao năng lực hoạt động 
đội ngũ y, bác sĩ và các trang bị công nghệ được sử
dụng trong bệnh viện. 

l Xác định một số yêu cầu cần đạt được để chiến thắng 
đối thủ cạnh tranh hay khai thác các lợi thế cạnh tranh.

l So sánh nguồn lực hiện có và các yêu cầu cần đạt được 
để xác định các thế mạnh chính cần phát huy và điểm 
yếu cần hạn chế khi xây dựng chiến lược.

l So sánh thế mạnh và điểm yếu của mình với đối thủ
cạnh tranh, để xem các thế mạnh đó có phải là lợi thế
cạnh tranh của bạn hay không.
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Câu hỏi: Khi phân tích các nguồn lực của 
bệnh viện cấung ta đã đề cập
l phân loại chúng theo các dịch vụ chẩn đoán và điều trị, 

phòng bệnh và hỗ trợ.
l Tập trung vào chiến lược nâng cao năng lực hoạt động 

đội ngũ y, bác sĩ và các trang bị công nghệ được sử
dụng trong bệnh viện. 

l Xác định một số yêu cầu cần đạt được để chiến 
thắng đối thủ cạnh tranh hay khai thác các lợi thế
cạnh tranh.

l So sánh nguồn lực hiện có và các yêu cầu cần đạt được 
để xác định các thế mạnh chính cần phát huy và điểm 
yếu cần hạn chế khi xây dựng chiến lược.

l So sánh thế mạnh và điểm yếu của mình với đối thủ
cạnh tranh, để xem các thế mạnh đó có phải là lợi thế
cạnh tranh của bạn hay không.
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Bước 5: Xác định cơ hội và nguy cơ

lỞ cương vị Ban giám đốc bệnh viện, bạn có
trách nhiệm xác định cơ hội cũng như những 
nguy cơ của tổ chức trên trên thương trường.
lỞ đây chúng ta tập trung vào các yếu tố của thị 

thường. Muốn tiến hành marketing dịch vụ y tế
cần nghiên cứu nhiều vấn đề của địa bàn dân 
cư cụ thể và khách hàng tiềm năng của mình.
l Số bệnh nhân ngày càng tăng thì giá cả dịch vụ

càng giảm ( Lợi thế cạnh tranh)
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Câu hỏi thảo luận

lChúng ta có thấy nguy cơ gì không??
lĐó là các nguy cơ gì?Xin liệt kê:
§ ..
§ ..
§ ..
§ ..
§ ..
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Bước 6: Đổi mới chiến lược

lSau khi phân tích môi trường kinh doanh 
dichj vụ, cần xác định các yếu tố và một 
số thay đổi cần thiết cho chiến lược phát 
triển.
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Bước 7: Quyết định thiết lập chiến lược

¡Richard P . rumelt đã đưa ra các cơ sở để đánh giá như 
sau: 

l Chiến lược mới và các nội dung, thành phần 
trong đó phải phù hợp với mục đích, mục tiêu và
chính sách bệnh viện.
l Phải đầu tư các nguồn lực và nỗ lực thật sự để

giải quyết các vấn đề quan trọng khi thiết lập 
chiến lược.
l Phải giải quyết các vấn đề phụ liên quan tới 

nguồn lực và kỹ năng hoạt động.
l Chiến lược đó phải đảm bảo thu được kết quả 

như đã dự định hay mong muốn
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Bước 8: Thực hiện chiến lược

lPhải xây dựng kế hoạch thực hiện có theo
dõi, giám sát
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Bước 9: Đánh giá và kiểm soát

lBan giám đốc bệnh viện cần nắm rõ mọi 
hoạt động trong quá trình thực hiện chiến 
lược. Trách nhiệm của họ là đảm bảo 
chiến lược đó chắc chắn sẽ mang lại kết 
quả như mong đợi
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7

6

Chiến
lược

Lập
và

thực
hiện

QUAN ĐIỂM
TRIẾT HỌC

SWOT
SWOT

Xác định mục tiêu/mục đích

Quyết định thiết lập
chiến lược

Thực hiện chiến lược

Đánh giá và kiểm soát

Phân tích sự thiếu hụt

Phân tích nguồn lực

Phân tích môi trường

Xác định mục tiêu và chiến lược
trước mắt

1

2

3

4

5

8

9

SW

Xác định cơ hội và nguy cơOT

Hình 15.3 Lập và thực hiện chiến lược
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Tại sao lại thất bại trong lập chiến lược?

Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra một số nguyên 
nhân của thất bại khi lập chiến lược như sau:
¡Một số tổ chức không quan tâm thích đáng tới công tác 

quy hoạch phát triển ban lãnh đạo/ban giám đốc. Ban 
giám đốc cấp cao không say mê với công việc. Ban 
giám đốc cấp trung thì chỉ có một chút trình độ mà mà
thiếu đi lương tâm nghề nghiệp.
¡Nhiều bệnh viện không quan tâm tới quản lý thông tin 

ngay cả trong thời đại thông tin siêu tốc độ như hiện 
nay. Bạn sẽ không thể làm gì nếu muốn tiến lên mà
không hề biết có những trở ngại gì và nguy cơ và rủi ro 
gì trước mắt là gì?
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Tại sao lại thất bại trong lập chiến lược?

¡Nhiều tổ chức không xác định rõ mục tiêu cần 
đạt tới.
¡Xác định các bộ phận thực hiện chức năng kinh 

doanh, cung cấp dịch vụ không đúng.
¡Không đánh giá tốt chiến lược hỗ trợ cho các 

bộ phận hoạt động hiệu quả.
¡Kiểm soát không phù hợp với lập kế hoạch.
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Các bước thực hiện chiến lược thành công
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1.Tuyên truyền về KH chiến lược

2. Xây dựng và tuyên truyền các
khẩu hiệu về lập KH chiến lược

3. Đảm bảo đạt được mục tiêu thông
qua các chương trình hành động

4. Thường xuyên đánh giá lại
chiến lược

5.Xây dựng các chương trình và
chiến lược ngẫu nhiên

6. Tối ưu hoá cơ cấu tổ chức phù
hợp với các yêu cầu của chiến lược

7. Tập trung vào lập KH và
thực hiện chiến lược

8. Tạo ra môi trường làm việc
trong tổ chức

Các bước thực
hiện

Chiến lược

Hình 15.5 Các bước thực hiện chiến lược thành công
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2.5. Phân tích tình huống và ma trận
TOWS

lT có nghĩa là nguy cơ (Threats)
lO có nghĩa là cơ hội (Opportunities)
lW có nghĩa là điểm yếu (Weaknesses)
lS có nghĩa là điểm mạnh (Strengths)
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Yếu tố bên
ngoài

(Chủ quan)
Quản lý
Tài chính
Nghiên cứu
Marketing 
Nguồn nhân lực

(Chủ quan)
Quản lý
Tài chính

Nghiên cứu
Marketing
Nguồn nhân lực

Cơ hội khách quan
Thay đổi về kinh tế, chính trị, xã
hội
Các dịch vụ/hàng hoá mới
Kỹ thuật

Chiến lược
Cao nhất-cao nhất
Tiềm năng nhất
Chiến lược thành công
Phát huy điểm mạnh để nắm bắt cơ hội

Thấp nhất-cao nhất
Chất lượng phát triển để khắc phục điểm
yếu, nắm bắt cơ hội

Nguy cơ khách quan
Thiếu thuốc
Cạnh tranh và các vấn đề tương
tự ô (O)

Chiến lược
Cao nhất-thấp nhất
Tận dụng thế mạnh để đối phó vói nguy cơ
hay tránh các nguy cơ

Chiến lược
Thấp nhất-thấp nhất
Giảm bớt, loại bỏ hay hay chấp nhận mạo
hiểm

S W

O SO WO

T ST WT

. 
Hình 15.6 Ma trận TOWS

Yếu tố bên
trong
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Các vấn đề liên quan tới chiến lược
trong quản lý bệnh viện
Dịch vụ y tế tiết kiệm chi phí:
l Một điểm cần nhấn mạnh là kiểm soát

việc lạm dụng thuốc điều trị, các kỹ thuật
chẩn đoán cao không cần thiết. Khi thực
hiện được tất cả những điều này thì tự
nhiên người ta sẽ giảm được chi phí cho
hoạt động của bệnh viện xuống tới mức
tối hànhểu, từ đó tạo ra dịch vụ y tế giá
cả phải chăng cho người dân. 
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Dịch vụ y tế chất lượng quốc tế:

lPhần lớn các bệnh viện công của VIỆT 
NAM hiện nay đều chưa thành công trong
cải tiến chất lượng
lNâng cao chất lượng của dịch vụ y tế
đồng nghĩa với việc thu hút ngày càng
đông số lượng người dân thu nhập cao từ
trong và ngoài nước. Tất cả những điều
đó trong dài hạn sẽ mang lại cho bệnh
viện và cơ sở y tế rất nhiều lợi nhuận. 
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Đô thị hoá các bệnh viện: 

lBộ Y tế chủ trương là tăng cường xây
dựng các bệnh viện lớn và bệnh viện
chuyên khoa khu vực nông thôn để thúc
đẩy nhanh quá trình đô thị hoá nông thôn, 
giảm tải cho các bệnh viện Trung ương
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lThúc đẩy công tác phòng bệnh
lCải tiến hệ thống thông tin quản lý
lNâng cao chất lượng thái độ phục vụ

của đội ngũ cán bộ y tế
lXây dựng đội ngũ y bác sĩ có lương

tâm nghề nghiệp
lTăng cường sử dụng các loại đông y, 

thuốc nam
lĐổi mới phương pháp giáo dục y tế
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Cảm ơn chức các
anh chị thành công


