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CHU TRÌNH TRIỂN KHAI OCOP



ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH THÀNH CÔNG (1)

 Nhóm tố chất kinh doanh

(1) Luôn biết tìm kiếm và tận dụng các cơ hội

 Nhìn thấy và hành động ngay khi có các cơ hội kinh doanh mới;

 Nắm bắt những cơ hội bất thường để có được tiền vốn, thiết bị, đất đai, mặt bằng

sản xuất, sự giúp đỡ... (như sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình bố mẹ,

chồng, con...).

(2) Tính kiên trì (kiên định)

 Giữ vững quan điểm của bản thân khi đối mặt với thương trường, đối thủ cạnh

tranh, hoặc khi chưa thành công;

 Kiên định trong việc thuyết phục chuyên gia;

 Hành động liên tiếp hoặc thực hiện các hành động khác nhau để khắc phục khó

khăn;

 Chịu sự hy sinh cá nhân hoặc có những cố gắng phi thường để hoàn thành công việc



ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH THÀNH CÔNG (2)

(3) Tính trách nhiệm, gắn bó với công việc

 Chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề nảy sinh trong quá trình hoàn 

thành công việc cho khách hàng.

 Lăn xả vào công việc cùng với công nhân, hoặc xuống tận nơi làm việc của họ để 

đốc thúc hoàn thành công việc. Thể hiện sự quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu của 

khách hàng.

(4) Đòi hỏi cao về chất lượng và hiệu quả

 Biết hành động hoặc làm điều gì đó để đáp ứng hoặc nâng cao các tiêu chuẩn chất 

lượng hiện có (trong nước cũng như quốc tế như tiêu chuẩn đo lường chất lượng và 

ISO) hoặc biết hoàn thiện thêm những thành tích đã đạt được trong quá khứ.

 Cố gắng thực hiện công việc tốt hơn, nhanh hơn hoặc rẻ hơn.

(5) Chấp nhận mạo hiểm rủi ro

 Biết chấp nhận những gì mà bản thân cho là những rủi ro hợp lý.

 Biết lựa chọn, ưu tiên cho các tình huống có những rủi ro hợp lý có thể chấp nhận được.



ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH THÀNH CÔNG (3)

 Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện

(6) Kỹ năng đặt ra mục tiêu

 Biết đặt ra các mục tiêu trước mắt cụ thể và rõ ràng.

 Biết đặt ra các mục tiêu dài hạn và rõ ràng.

(7) Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý (giám sát) một cách có hệ thống

 Biết phát triển và ứng dụng từng bước các kế hoạch có lô gíc để đạt được mục tiêu 

đã đề ra.

 Biết đánh giá các phương án khác nhau

 Biết quản lý, theo dõi tiến độ công việc và chuyển nhanh sang các chiến lược khác 

khi cần để đạt được mục tiêu.

(8) Kỹ năng tìm kiếm thông tin

 Tự mình tìm kiếm các thông tin về khách hàng, những người cung ứng và/hay các 

đối thủ cạnh tranh của mình.

 Biết sử dụng các mối quan hệ hoặc mạng lưới thông tin để thu thập được các thông 

tin hữu dụng.



ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH THÀNH CÔNG (4)

 Nhóm kỹ năng quản lý

(9) Biết thuyết phục và gây mối quan hệ

 Biết sử dụng các chiến lược đã được cân nhắc kỹ để gây ảnh hưởng hoặc thuyết 

phục những người khác.

 Biết sử dụng các mối quan hệ cá nhân hoặc quan hệ làm ăn để đạt được các mục 

đích riêng của mình.

(10) Lòng tự tin

 Biết tin tưởng mạnh mẽ vào bản thân và các khả năng của mình.

 Biết thể hiện sự tin tưởng vào khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn 

hoặc để đón nhận thử thách.



ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH THÀNH CÔNG (5)

Số câu trả lời 

“không” 

 

Chú thích 

 
 

0 

Bạn đã chuẩn bị chu đáo và bạn nên bắt đầu 

kinh doanh. Việc cần làm tiếp theo là chuẩn bị 

kế hoạch hành động để khởi sự kinh doanh. 

 

1 - 10 
Bạn nên quay trở lại kiểm tra từng bước chuẩn 

bị, xem lại những vấn đề cần cải thiện. 

 
 

Trên 10 

Kinh doanh là việc rất mạo hiểm. Nếu bạn vẫn 

muốn tiếp tục kinh doanh thì nên nghiên cứu 

thêm. 

 

MẪU 1 

LIỆU BẠN ĐÃ SẴN SÀNG 

ĐỂ KHỞI SỰ KINH DOANH CHƯA? 
 

TT Câu hỏi Tự đánh giá 

 

1 
Bạn đã quyết định kinh doanh loại hàng hóa hay dịch vụ nào 

chưa? 

 

Có 

 

Không 

2 Bạn có biết đối tượng khách hàng của mình là ai không? □ □ 

 

3 
Bạn đã tham khảo ý kiến khách hàng tiềm năng của mình về 

hàng hóa hay dịch vụ mà bạn cung cấp chưa? 

 

□ 
 

□ 

 

4 
Bạn có biết đối thủ cạnh tranh chủ  yếu của mình là  ai 

không? 

 

□ 
 

□ 

5 Bạn có biết giá bán ra của đối thủ cạnh tranh không? □ □ 

 

6 
Bạn có biết những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh 

tranh là gì không? 

 

□ 

 

□ 

 

7 
Bạn đã ước tính khối lượng hàng bán ra của doanh nghiệp 

mình chưa? 

 

□ 
 

□ 

8 Bạn đã quyết định giá bán hàng là bao nhiêu chưa? □ □ 

9 Bạn đã lựa chọn phương thức phân phối chưa? □ □ 

10 Bạn đã chọn phương thức phân phối chưa? □ □ 

 

11 
Bạn đã quyết định sử dụng hình thức xúc tiến bán hàng nào 

chưa? 

 

□ 
 

□ 

 

12 
Bạn có nắm được chi phí xúc tiến bán hàng là bao nhiêu 

không? 

 

□ 

 

□ 

 

13 
Bạn đã quyết định chọn hình thức pháp lý (DN.HTX….) nào 
cho việc kinh doanh của mình chưa?  

 

□ 

 

□ 

14 Bạn đã xác định được nhu cầu nhân sự của mình chưa? □ □ 

 

15 
Bạn có biết mình có những nghĩa vụ pháp lý nào khi sử 

dụng lao động không? 

 

□ 

 

□ 

 

16 
Bạn có nắm được tất cả những yêu cầu về mặt pháp lý đối 

với loại hình kinh doanh của mình chưa? 

 

□ 

 

□ 

 

17 
Bạn có biết doanh nghiệp của bạn cần những loại hình giấy 

phép kinh doanh nào không? 

 

□ 

 

□ 

18 Bạn có biết chi phí xin cấp giấy phép kinh doanh là bao □ □ 

 
 

 nhiêu không?   



NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ 

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH



Phương án kinh doanh là tổng 

hợp các phân tích đánh giá, lựa 

chọn một cách có hệ thống dựa 

trên một hệ thống các chỉ tiêu 

định lượng về hiệu quả kinh tế 

của một kỳ kinh doanh ( một vụ, 

một năm, một thương vụ kinh 

doanh) để đưa ra một dự kiến 

kinh doanh cụ thể.

1. Khái niệm Phương án kinh doanh



 Là bản tổng hợp các tình huống, lựa chọn, phân tích đánh giá
nên nó có vai trò như là bản kế hoạch tổng quát nhất:

 Là thước đo sự tự tin và chuẩn xác của người lập trong kinh
doanh.

 Đưa ra hệ thống các chỉ tiêu định lượng về hiệu quả nên nó có
vai trò là mục tiêu định hướng khi thực hiện thương vụ kinh
doanh đó.

 Có vai trò quyết định đối với sự thành công hay thất bại của một
thương vụ kinh doanh vì nó tường trình đầy đủ các giải pháp,
chỉ tiêu và hiệu quả kinh tế ở hiện tại và cả trong tương lai gần.

 Được coi là bước dự toán quan trọng đầu tiên trước khi thực
hiện nghiệp vụ kế toán, hạch toán và quyết toán trong kinh
doanh.

2. Ý nghĩa của PAKD



 Căn cứ vào thời gian kinh doanh: phương án kinh 

doanh được chia làm ba loại gồm phương án kinh 

doanh ngắn hạn, phương án kinh doanh trung hạn và 

phương án kinh doanh dài hạn.

 Căn cứ vào qui mô: phương án kinh doanh chia ra 

phương án kinh doanh nhỏ và phương án kinh doanh 

trung bình & lớn.

 Căn cứ vào các mặt hàng kinh doanh: có thể chia thành 

phương án kinh doanh hàng tiêu dùng, phương án kinh 

doanh máy móc thiết bị hay phương án kinh doanh vật 

tư, vật liệu,...

3. Phân loại phương án KD



XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH



1. Xây dựng ý tưởng kinh doanh;

2. Đặt mục tiêu kinh doanh cần đạt khi lên kế 
hoạch kinh doanh;

3. Nghiên cứu và phân tích thị trường; 

4. Lập biểu đồ phân tích swot;

5. Lập kế hoạch/phương án kinh doanh
 Lập kế hoạch marketing.

 Lập kế hoạch quản lý nhân sự.

 Lập kế hoạch tài chính.

 Kế hoạch thực hiện.

Các bước xây dựng phương án kinh doanh



 Ý tưởng kinh doanh có thể 

hiểu đơn giản là ý tưởng về

một hoạt động kinh doanh.

 Ý tưởng kinh doanh tốt là ý

tưởng kinh doanh đảm bảo 

tính khả thi và có thể dẫn 

đến thành công.

1. Xây dựng ý tưởng kinh doanh



Hàng hoá 

tiềm năng

Hàng hoá 

hiện thực

Hàng hoá  

ý tưởng

Hàng hoá 

bổ sung

Quảng cáo hấp dẫn

Chuyển giao

Kiểu dáng

Đặc 

điểm

Chất liệu

Hướng 

dẫn

Sử dụng 

Vị trí

thuận

lợi

Dịch vụ 

sau bán 

hàng

Trả góp

Giá cả

Bao gói

Uy tín của sản phẩm 

của hãng

Bảo 

Hành

Bán 

hàng

hấp

dẫn

Chất 

lượng

Lợi ích 

cơ bản

SẢN PHẨM HÀNG HOÁ HOÀN CHỈNH



 Nghiên cứu thị trường kém (Thông tin TT sai lệch).
 Các vấn đề kỹ thuật khi thiết kế hay sản xuất sản phẩm, dẫn

đến chất lượng kém, mẫu mã kém.
 Sản phẩm mới làm ra không có gì ưu việt hơn các đối thủ

cạnh tranh (như giá thấp hơn, chất lượng tốt hơn, v.v.).
 Chi phí sản xuất và lưu thông cao dẫn đến giá thành cao.
 Tung ra sản phẩm sai mùa.
 Đánh giá độ lớn thị trường quá cao so với thực tế.
 Chưa quảng cáo và tiếp thị đủ.
 ……………

Như vậy, để bảo đảm phát triển một sản phẩm mới thành công
cần khắc phục một số hay tất cả các lý do trên.

LÝ DO THẤT BẠI CỦA SẢN PHẨM MỚI



 Nếu chỉ sản xuất những sản phẩm/dịch vụ hiện tại
và bán chúng ở những thị trường hiện tại thì đó hẳn
chưa phải là một ý tưởng kinh doanh tốt.

 Nhưng nếu biết tạo ra những cái mới, cái khác biệt
trong sản phẩm của mình thì sẽ tạo ra những cơ hội
thành công cho mình khi gia nhập thị trường.

 Muốn thành công, ý tưởng kinh doanh phải tạo ra
được lợi thế cạnh tranh không những lấp đầy được
nhu cầu mới mà nó còn mang lại giá trị hoặc dịch vụ
tốt hơn cho khách hàng.

 Lợi thế cạnh tranh được tạo ra từ việc hình thành
sản phẩm/dịch vụ mới, cung cấp sản phẩm/dịch vụ
cho thị trường hoàn toàn mới, sử dụng công nghệ kĩ
thuật mới tạo ra sản phẩm/dịch vụ với tính ưu việt
hơn hẳn so với sản phẩm/dịch vụ đang có hoặc tạo
ra cách thức kinh doanh mới tiến bộ hơn nhiều so
với cách thức kinh doanh đang có.

Làm thế nào để có ý tưởng kinh doanh tốt



 Sản phẩm/dịch vụ mới có thể được hình thành từ những phát 

minh mới hoặc bắt đầu từ sự cải tiến các sản phẩm/dịch vụ đã có.

 Có thể phát minh ra công nghệ mới hay thiết bị máy móc mới: 

năng suất cao hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn, chi phí thấp hơn 

nên tạo ra lợi thế cạnh tranh thực sự so với các đối thủ

 Sáng tạo ra vật liệu mới để tạo ra sản phẩm/dịch vụ đang cung 

cấp cũng là một trong các trường hợp tạo ra lợi thế cạnh tranh so 

với các đối thủ đang sử dụng vật liệu cũ.

 Tìm ra một thị trường mới hoặc một khu vực thị trường mà ở đó

nhu cầu đang vượt quá cung cũng đồng nghĩa với việc tạo cơ hội 

mới cho doanh nhân có thể khởi sự.

 Tạo ra một cách thức tổ chức mới trong quá trình sản xuất cũng 

như trong phân phối.

Các cách thức tạo lợi thế cạnh tranh



Cách thức để tìm được ý tưởng kinh doanh (1)

1.Quan điểm định hướng hàng hoá 2. Quan điểm định hướng khách hàng

Tôi tốt nghiệp đại học ngoại ngữ tôi sẽ thành
lập trung tâm ngoại ngữ.

Trong thị trấn nhiều trung tâm gặp khó khăn
trong chiêu sinh do ít có giáo viên giỏi tham
gia giảng dạy tại trung tâm, lương giáo viên
các trung tâm đó trả thấp nên tôi sẽ thành lập
trung tâm ngoại ngữ.

Tôi học làm bác sĩ tôi có điều kiện để mua
trang thiết bị máy móc. Tôi sẽ mở phòng khám
tư cho trẻ em.

Trong phường có nhiều trẻ em khi bị ốm phải
đi khám xa, trên địa bàn phường lại chưa có
phòng khám tư nào, vì thế tôi sẽ mở phòng
khám tư cho trẻ em.

Tôi biết trồng cây đậu tương mới vì thế
tôi sẽ phổ biến kỹ thuật trồng cây này tới
bà con trong xã tôi và cung cấp giống đậu
tương này tới bà con.

Chị em phụ nữ trong xã tôi mong muốn
được trồng giống đậu tương mới, năng suất
cao vì trước đây họ chỉ trống giống cũ năng
suất thấp vì thế tôi sẽ chuyển giao kỹ thuật
trồng giống cây này và cung cấp giống mới
cho chị em trong xã.



Cách thức để tìm được ý tưởng kinh doanh (2)
 

BIỂU ĐỔ SÀNG LỌC Ý TƯỞNG VI MÔ 
 

Sản 

phẩm/ý 

tưởng 

Sẵn có 

thị 

trường 

Sẵn có 

công 

nghệ 

Sẵn có 

nguyên 

liệu 

 

Sẵn có 

kỹ năng 

 

Sẵn có 

vốn 

 
 

Tổng số 

Nhân tố 

quyết 

định 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Mức độ: 

5 – Tuyệt hảo                      4 – Rất tốt 

3 – Trung bình                    2 – Khá 

1 – Kém 



 Mô hình kinh doanh: đang hoạt động trong lĩnh vực nào?

 Quy mô: có bao nhiêu người? Quy mô nguồn vốn của tổ chức là bao nhiêu?

 Sứ mệnh, tầm nhìn của tổ chức là gì?

 Thông tin về tổ chức, gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, website,…

 Sơ đồ bộ máy tổ chức.

 Thông tin về những sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp ra thị trường.

 Một số thông tin tổng quan về thị trường, ngành, khách hàng trọng tâm, đối tác mà 

Tổ chức đã và đang làm việc cùng.

 Thông tin về quy mô sản xuất của tổ chức, bao gồm tài nguyên, công nghệ, và các 

nguồn lực khác có liên quan.

 Hoạt động marketing của tổ chức: kênh phân phối, kênh truyền thông, giá trị 

thương hiệu, các chương trình quảng bá,…

 Tài chính: các thông tin về tài sản, nguồn vốn, dòng tiền,…

 Quản trị rủi ro…

Thu thập thông tin ban đầu



 Logo và bộ nhận diện thương hiệu.

 Các tài liệu về kế toán, như báo cáo tài chính, bảng cân 

đối kế toán, báo cáo luân chuyển tiền tệ,…

 Các tài liệu liên quan tới tính xác thực của doanh 

nghiệp, như giấy phép kinh doanh, các loại chứng chỉ 

có liên quan.

 Tài liệu phân tích ngành, thị trường, đối thủ cạnh tranh, 

khách hàng.

Tài liệu liên quan



 Những mục tiêu đề ra trong

một phương án kinh doanh

bao giờ cũng là một mục tiêu

cụ thể như: sẽ bán được bao

nhiêu hàng hoá, với giá cả

bao nhiêu, sẽ thâm nhập vào

thị trường nào…

 Mục tiêu cần đạt trong những

khoảng thời gian nào?

2. Xác định mục tiêu trong phương án kinh doanh



 Đảm bảo nguyên tắc SMART

 S – Cụ thể, dễ hiểu.

 M – Đo lường được.

 A – Có thể đạt được.

 R –Thực tế.

 T – Thời gian hoàn thành.

Cách xác định mục tiêu 



 Thị trường là gì?

 Quan điểm kinh tế học cho rằng thị trường là nơi

tập hợp người mua và người bán

 Quan điểm Marketing có sự tách biệt rõ ràng giữa

người mua và người bán trong hai khái niệm thị

trường và ngành.

3. Nghiên cứu phân tích thị trường





PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

 Thị trường là gì?

 Theo định nghĩa cổ điển, thị trường là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, mà qua

đó nó cung cấp những hàng hóa đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng.

 Hiện nay, định nghĩa khái quát nhất về thị trường là mối quan hệ kinh tế tổng hợp

của 5 thành tố: hàng hóa, cung, cầu, giá cả và phương thức giao dịch thanh

toán.

VD: Thị trường điện:

o Hàng hóa là điện;

o Nguồn cung: các nhà máy điện;

o Nguồn cầu: các nhà máy và các hộ sử dụng điện;

o Giá cả;

o Phương thức giao dịch thanh toán: Sử dụng điện trước, cuối tháng tính tiền sau.



PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

 Nhiệm vụ của bạn là nghiên cứu thị trường đó và làm tất cả những gì nhằm thỏa

mãn nhu cầu khách hàng và tạo ra lợi nhuận bằng cách:

 Cung cấp sản phẩm/ dịch vụ mà họ cần.

 Định ra mức giá mà họ chấp nhận trả.

 Đưa hàng hóa và dịch vụ của bạn đến tay khách hàng.

 Đưa thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp bạn và thu hút

khách hàng mua hàng hóa hay dịch vụ của bạn.

 Hầu hết các doanh nghiệp không bán được nhiều hàng như họ mong muốn,

nhiều chủ doanh nghiệp không biết tại sao. Người kinh doanh phải hiểu càng

nhiều, càng tốt về khách hàng của mình và những gì khách hàng cần. Đó chính

là khởi điểm của công tác marketing.



Các phần chủ yếu của nghiên cứu (Phân tích) thị trường

 Phân tích khách hàng:

o    Người mua đặc trưng

o    Lý do mua hàng

 Xác định thị trường:

o    Thị trường tổng thể

o    Thị phần mục tiêu

o    Kiểm soát thay đổi

 Cạnh tranh:

o    Nhận dạng

o    Phân tích

 Phân tích cạnh tranh:

o    So sánh cạnh tranh

o    Tác động của cạnh tranh

o    Các tác động khác tới doanh nghiệp

o    Đánh giá khả năng cạnh tranh



Các phần chủ yếu của nghiên cứu (Phân tích) thị trường

Làm thế nào để phân tích.          

a. Phân bố địa lý:

 Địa điểm của khách hàng;

 Địa điểm các cơ sở sx hoặc dịch vụ.;

 Các lợi thế khu vực;

 Dân số;

 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên (cung cấp 

nước...)

b. Hoạt động chung của người mua:

 Kinh doanh hoặc sản xuất (nhà sản xuất thiết 

bị ban đầu hay người sử

 dụng cuối cùng);

 Cơ quan chính phủ hay các tổ chức khác;

 Cá nhân.

c. Vị trí trách nhiệm của người mua:

 Chủ doanh nghiệp;

 Người quản lý;

 Nhân viên;

 Cá nhân

d. Các đặc điểm cá nhân của người mua

 Tuổi;

 Những đặc điểm thể chất;

 Giới tính;

 Mức thu nhập;

 Sở thích;

 Những mốỉ liên hệ chính trị;

 Trường đại học, thành viên câu lạc bộ v.v...

e. Phân tích người mua mục tiêu:

 Bốn bước nhận dạng “người mua mục tiêu”



Các nguồn thông tin

 Các ấn phẩm của cơ quan chính phủ:

 Niên giám thống kê hàng năm của Tổng cục thống kê.

 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội được công bố

 Kết quả tổng điều tra dân số của Tổng cục thống kê.

 Kết quả điều tra mức sống và việc làm hàng năm của Tổng cục Thống kê phối hợp với các Bộ, 

Ngành liên quan.

 Niên giám thống kê về lao động và việc làm của Bộ LĐTB và XH.

 Báo cáo tổng kết hàng năm được công bố của các Bộ, Ngành.

 Đề án qui hoạch, phát triển ngành được duyệt trong từng giai đoạn.

 Danh mục các dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép, dự án kêu gọi đầu tư.

 Các báo cáo nghiên cứu, khảo sát tổng thể trong từng lĩnh vự được thực hiện trong khuôn khổ 

các chương trình quốc gia, các dự án tài trợ của các tổ chức quốc tế.

 Các ấn phẩm của các địa phương:

 Niên giám thống kê của từng tỉnh/ thành phố

 Niên giám điện thoại.

 Chiến lược, qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 Báo cáo tổng kết hàng năm được công bố của các cơ quan chức năng.



Các nguồn thông tin

 Các hiệp hội chuyên môn.

 Niên giám kinh doanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 Cơ sở dữ liệu về công ty, thành viên của VCCI và các Hội, Hiệp hội. Các ấn 

phẩm khác

 Báo, tạp chí, ấn phẩm của TW và địa phương ra hàng ngày và định kỳ.

 Báo, tạp chí, đình kỳ bằng tiếng nước ngoài về thị trường khu vực và thế giới.

 Sách tham khảo chuyên đề, tài liệu chuyên ngành được công bố.

 Kỷ yếu, báo cáo khoa học tại các hội thảo, hội nghị.

 Các văn bản pháp luật, qui định của các cơ quan pháp lý.

 Các tiêu chuẩn chất lượng.

 Các thu thập trao đổi thông tin qua mạng máy tính



Phân đoạn thị trường 

 Một thị trường có thể được phân đoạn bằng nhiều cách:

 Theo khu vực địa lý.

 Hoạt động của người mua.

 Vị trí của người mua.

 Các đặc điểm cá nhân của người mua...

 Trong các phân đoạn này, có thể có nhiều phân đoạn phụ khác theo:

 Chất lượng;

 Giá cả;

 Hoàn vốn;

 Chức năng…



Nghiên cứu đối thủ canh tranh

 Đối thủ cạnh tranh là những người cùng cung cấp 

một loại sản phẩm hoặc cùng một loại dịch vụ 

trên cùng 1 thị trường.

 Những thông tin cần tìm hiểu đối thủ cạnh 

tranh:

 Có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh trên địa bàn hoạt 

động của nhà kinh doanh

 Hàng hóa/dịch vụ của họ như: chủng loại, chất 

lượng, mẫu mã, bao bì,

 Giá bán cao hay thấp

 Cách thu hút khách hàng: có quảng cáo, khuyến 

mại, có cung cấp thêm dịch vụ nào khác không

 Ý kiến của khách hàng về hàng hóa/dịch vụ của 

doanh nghiệp đối thủ

 Nguyên nhân tại sao khách hàng lại mua của 

doanh nghiệp đối thủ chứ không mua của bạn.



Nghiên cứu  đối thủ canh tranh

 Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh bằng cách:

 Quan sát công việc kinh doanh của họ;

 Đóng vai khách hàng đến mua hàng (hoặc sử dụng dịch vụ ) của họ;

 Hỏi khách hàng và lắng nghe họ trả lời về việc mua hàng của đối thủ cạnh tranh;

 Đọc sách báo nói về đối thủ cạnh tranh...

 Những giả định về thị trường

 Thị trường trong nước còn hẹp, qui mô nhỏ, lại bị hàng ngoại nhập xâm lấn;

 Thị trường xuất khẩu còn bấp bênh;

 Cuộc cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, bắt đầu trở nên không lành mạnh;

 Phương thức thanh toán giao dịch còn nghèo hơn, lạc hậu;

 Giá cả trên thị trường còn chứa đựng nhiều yếu tố bất hợp lý, bất bình đẳng;

 Thị trường còn nhiều yếu tố rủi ro, bất trắc.



Nghiên cứu  đối thủ canh tranh

 Lưu ý: Những khó khăn thường gặp khi tìm hiểu khách hàng và đối thủ 

cạnh tranh:

1.Khách hàng quá đông không thể hỏi hoặc phát phiếu điều tra tới nơi, do vậy

cần lựa chọn nhóm đối tượng (theo giới tính, ngành nghề, thu nhập hoặc theo

lứa tuổi).

2.Câu trả lời không phải lúc nào cũng đúng với thực tế. Do vậy cần xem xét các

kênh thông tin khác nhau để chủ động lên kế hoạch thâm nhập thị trường, kế

hoạch marketing, kế hoạch sản xuất kinh doanh...

3.Sau khi có thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh cần ghi chép cẩn thận,

rõ ràng. Càng nhiều thông tin về họ, người làm kinh doanh càng dễ đưa ra những

quyết định đúng về sản phẩm, giá cả, địa điểm và các biện pháp thu hút khách

hàng nhằm cải thiện công việc kinh doanh của DN.



(S)

Điểm 
mạnh

(W)

Điểm 
yếu

(O)

Cơ hội 

(T)

Thách 
thức

4. Vận dụng phân tích SWOT trong tổ chức



 Xác định khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường là

sản phẩm nào, giá bán, số lượng, chủng loại

 Xác định khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu

cầu của thị trường về sản phẩm:

 Sản phẩm chế biến: công suất máy móc thiết bị/ nguyên liệu/

công nghệ/…

 SP trồng trọt: Diện tích/ năng suất/sản lượng/ mùa vụ

 SP chăn nuôi: diện tích chuồng trại/ Quy mô đàn/ Luân chuyển

đàn/ Thời gian/ …

5. Lập phương án kinh doanh



KẾ HOẠCH MARKETING



QUAN ĐIỂM VỀ MARKETING

Sản phẩm có sẵn 

Tập trung vào  
sản xuất nhiều 

sản lượng

Lợi nhuận qua 
bán hàng

Sản phẩm có sẵn 

Tập trung vào cải 
tiến nâng cao chất 

lượng 

Lợi nhuận qua 
bán hàng

Sản phẩm có sẵn  

Tập trung vào 
quảng cáo và bán 

hàng

Lợi nhuận qua 
doanh số bán 

hàng

Khách hàng
Tập trung vào các 

nhu cầu của 
khách hàng

Lợi nhuận qua việc 
đáp ứng mong đợi 

của khách hàng

Quan điểm hướng vào sản phẩm.

Quan điểm hướng vào bán hàng

Quan điểm marketing (hướng vào khách hàng)

Quan điểm hướng vào sản xuất



 Quảng cáo trực tiếp: 

 Làm biển hiệu tại trụ sở chính của Hợp tác xã

 Quảng cáo trên các kênh truyền thông địa phương

 In một số tờ rơi đi phát tại các cơ quan, tổ chức, sở ban ngành trên địa bàn tình

 Làm biển quảng cáo ở một số địa điểm trung tâm nhiều người qua lại

 Tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh

 Tham gia các diễn đàn trao đổi, giới thiệu, học hỏi cũng lĩnh vực

 Quảng cáo bằng truyền thông báo chí địa phương

 Quảng cáo online: 

 Tạo Webside cho HTX

 Quảng cáo qua các webside thương mại điện tử

 Quảng cáo qua Facebook, zalo, google, tin nhắn …

 Quảng cáo truyền hình

 Quảng cáo bằng “Quà tặng quảng cáo”

 Tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm

Kế hoạch marketing



Kế hoạch marketing

 Quảng cáo trực tiếp: 
Làm biển hiệu tại trụ sở chính của Hợp tác xã

Quảng cáo trên các kênh truyền thông địa phương

 In một số tờ rơi đi phát tại các cơ quan, tổ chức, sở ban ngành trên địa bàn tình

Làm biển quảng cáo ở một số địa điểm trung tâm nhiều người qua lại

Tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh

Tham gia các diễn đàn trao đổi, giới thiệu, học hỏi cũng lĩnh vực

Quảng cáo bằng truyền thông báo chí địa phương

 Quảng cáo online: 
Tạo Webside cho HTX

Quảng cáo qua các webside thương mại điện tử

Quảng cáo qua Facebook, zalo, google, tin nhắn …

Quảng cáo truyền hình

Quảng cáo bằng “Quà tặng quảng cáo”

 Tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm

 Kế hoạch marketing



Kế hoạch nhân sự

 Đánh giá nguồn nhân lực

 Xác định nhu cầu nhân sự từng vị trí

 Chiến lược nhân sự với kế hoạch tổng 

thể của tổ chức

 Tuyển dụng

 Quản lý nhân sự

 …

 Chỉ tiêu nhân sự

 Số người từng vị trí

 Mức lương

 Năng suất lao động

 Quy chế lương, thưởng…



Kế hoạch cơ sở vật chất

 Hiện trạng có những gì

 Cần bổ sung thêm cơ sở vật chất 

nào

 Cần xây dựng thêm nhà xưởng

 Cần mua thêm phương tiện vận 

chuyển

 Lập danh mục cụ thể

 Nếu làm nhà xưởng phải có thiết kế 

và dự toán riêng

 Máy móc thiết bị cần thiết trang bị

 Chú ý: thời gian nào? Bao nhiêu? 

Cái gì? Hiệu quả sau khi mang vào 

sử dụng



Kế hoạch tài chính

 Đây là bản kế hoạch 

quan trọng để thực hiện 

khả thi phương án kinh 

doanh

 Phải có thời gian kỳ kinh 

doanh cụ thể (VD: 1 

năm…)



Một số khái niệm cần thống nhất

 Chi phí biến đối: là chi phí không thay đổi/ 1 đơn vị sản phẩm, 

thay đổi trên tổng số sản phẩm

 Chi phí cố định là chi phí không thay đổi /tổng sản phẩm sản 

xuất, thay đổi/ 1 đơn vị sản phẩm

 Doanh thu: là sản phẩm đã chuyển quyền sở hữu từ bên bán 

cho bên mua

 Chi phí: là chi phí phát sinh trong kỳ kinh doanh

 Giá vốn hàng bán: là giá vốn của hàng đã bán

 Lãi hoạt động kinh doanh trong kỳ = Doanh thu – Chi phí



Mẫu bản kế hoạch tài chính (1)



Mẫu bản kế hoạch tài chính (1)



Mẫu bản kế hoạch tài chính (1)



Dự phòng rủi ro

 Xác định rủi ro – Với mỗi 

chức năng, tiến hành phân 

tích rủi ro để xác định những 

rủi ro khác nhau mà tổ chức 

có thể gặp phải. Điều gì có 

khả năng làm gián đoạn 

hoặc tổn hại đáng kể đến tổ 

chức của bạn?

 Rủi ro ưu tiên là rủi ro nào?

 Biện pháp dự phòng phòng 

ngừa rủi ro



LUÔN NHỚ

 Ý tưởng mà không viết ra = 0

 Viết mà không thực hiện = 0

 Thực hiện mà không kiểm 

tra giám sát = 0
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