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Tóm tắt:

Bài báo này nghiên cứu về chiến lược phát triển cho Trường Cao đẳng Công 
nghệ cao Đồng An. Trên cơ sở phân tích, đánh giá môi trường hoạt động của 
trường từ đó hoạch định chiến lược và đề ra giải pháp thực hiện chiến lược 

để phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trở thành trường đại học. Cụ 
thể, thông qua việc sử dụng công cụ hỗ trợ cho việc xác định và lựa chọn chiến lược bao 
gồm ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE, ma trận đánh giá các yếu tố bên trong 
IFE, ma trận SWOT, ma trận QSPM để đưa ra hệ thống chiến lược và giải pháp để phát 
triển Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trở thành trường đại học.

Từ khóa: Chiến lược phát triển, chiến lược của Trường Cao đẳng Đồng An, chiến 
lược phát triển thành trường đại học; Phân tích môi trường chiến lược.

Abstract:
This paper research development strategy for Dong An Polytechnic (DAP). Base on 

analyze and appreciate the operation environment of DAP to determine strategy and 
solution for development DAP into University. Some tools support for determine and 
choose strategy includes: EFE matrix, IFE matrix, SWOT matrix, QSPM matrix to build 
the system of strategy and solution to develop DAP become university. 
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