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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

HƯỚNG DẪN  

Lập mẫu dự án kinh doanh  

(Dành cho các đề tài được lọt vào vòng Bán kết) 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-UEF ngày ..../..../2019) 

 

CCáácc  đđềề  ttààii  đđưượợcc  llọọtt  vvààoo  vvòònngg  cchhuunngg  kkếếtt  ccầầnn  hhooàànn  tthhiiệệnn  ddựự  áánn  kkiinnhh  ddooaannhh    

tthheeoo  nnhhữữnngg  nnộộii  dduunngg  hhưướớnngg  ddẫẫnn  ddưướớii  đđââyy  ssaaoo  cchhoo  pphhùù  hhợợpp  vvớớii  đđặặcc  tthhùù  ccủủaa  ddựự  áánn    

kkiinnhh  ddooaannhh  mmàà  mmììnnhh  pphhụụ  ttrráácchh..  

PPhhầầnn  AA  --  GGiiớớii  tthhiiệệuu  cchhuunngg    

Mô tả tóm tắt về Dự án kinh doanh: 

 Sản phẩm, dịch vụ…………………………………………. 

 Định vị doanh nghiệp, định vị thị trường……………………………. 

 Khách hàng mục tiêu…………………………………………… 

 Chiến lược kinh doanh………………………………………….. 

 Tổng vốn đầu tư:……………………………. đồng. Trong đó: 

     + Vốn chủ: ………………….. đồng = …..% 

+ Vốn vay: ………………….. đồng = …..% 

 Ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội - Môi trường của dự án.v.v. 

PPhhầầnn  BB::  NNộộii  dduunngg  kkếế  hhooạạcchh  kkiinnhh  ddooaannhh  

1. Kế hoạch Marketing 

1.1.  Mô tả sản phẩm/dịch vụ. 

1.2. Các tính chất và khu vực thị trường mục tiêu. 

1.3. Nhóm khách hàng mục tiêu. 

1.4. Đối thủ cạnh tranh. 

1.5. Phân tích cung cầu. 

1.6. Thị phần của doanh nghiệp. 

1.7. Dự báo doanh thu. 

1.8. Chiến lược Marketing (Sản phẩm, Giá cả, Kênh phân phối và Xúc tiến  

kinh doanh) 

1.9. Các chi phí cho hoạt động Marketing và bán hàng. 

2. Kế hoạch sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ( 

2.1 Qui trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ 
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2.2  Bố trí mặt bằng, nhà xưởng  

2.3  Các tài sản cố định dùng trong SXKD và khấu hao  

2.4  Nguồn cung cấp và điều khoản mua hàng  

2.5  Khả năng sản xuất của doanh nghiệp  

2.6  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

2.7  Nguồn và khả năng cung cấp nguyên vật liệu  

2.8  Chi phí lao động trực tiếp  

2.9  Khả năng lao động sẵn có  

2.10 Chi phí sản xuất chung  

      2.11 Tổng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 

3. Kế hoạch tổ chức và quản lý: 

3.1  Lựa chọn loại hình doanh nghiệp  

3.2  Tên và biểu tượng của doanh nghiệp  

3.3  Mô tả khả năng, ví trí và trách nhiệm tương ứng của các thành viên  

3.4  Sơ đồ cơ cấu tổ chức/Bộ máy- Nhân sự  

3.5  TSCĐ dùng trong bộ phận văn phòng và khấu hao  

3.6  Chi phí tiền lương cho bộ phận văn phòng  

3.7  Các hoạt động trước vận hành và chi phí  

3.8  Chi phí hành chính  

3.9  Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp  

4. Kế hoạch tài chính: 

4.1 Xác định tổng vốn đầu tư và các nguồn tài chính  

4.2  Dự tính lãi lỗ  

4.3  Kế hoạch trả vốn vay  

4.4  Phân tích điểm hòa vốn  

4.5  Phân tích hệ số tài chính  

PPhhầầnn  CC::  KKếếtt  lluuậậnn  

 Khẳng định tính khả thi của dự án: Hiệu quả kinh tế; Ý nghĩa xã hội; Sự ảnh hưởng đến 

môi trường. 

 Cam kết sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ…. 

 

 

 

 


