
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY 

Ý TƯỞNG KINH DOANH
(Áp dụng cho các đề tài nộp tại vòng sơ loại)

3/27/2019 1



HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

Mãu 1
• Trang bìa mẫu

Mẫu 2
• Giấy cam đoan

Mẫu 3
• Phiếu nhận xét đề tài

Phục lục A
• Nội dung dự án kinh doanh
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THÀNH PHẦN KẾ HOẠCH KINH DOANH
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PHẦN A: TÓM TẮT Ý TƯỞNG

Tóm tắt tính
mới, sự khác

biệt so với
các ý tưởng

trước đó

Ý nghĩa của sản
phẩm, dịch vụ

Tên sản
phẩm, dịch

vụ
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PHẦN B: LẬP KẾ HOẠCH CHO DỰ ÁN

• 2

• 3

• 1• 4

Kế
hoạch

nhân sự

Kế hoạch
sản xuất

Kế hoạch
Marketing

Kế
hoạch

tài chính
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Trình bày số 
lượng sản phẩm, 
dịch vụ dự kiến 
sản xuất, tiêu thụ

2

Trình bày 
nguồn 

nguyên vật 
liệu phục vụ 

sản xuất

3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẢN PHẨM

Trình bày 
các máy 

móc, thiết bị 
cần thiết 

phục vụ sản 
xuất, cơ sở 

hạ tầng

1
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4

Số lượng lao 
động phục 
vụ sản xuất



• Tìm hiểu về thị trường và đối thủ cạnhtranh

• Thực hiện khảo sát, phỏng vấn nhu cầu khách hàng  

mục tiêu

• Làm sản phẩm mẫu và khảo sát phản ứng của thị  

trường

KẾ HOẠCH MARKETING
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KẾ HOẠCH MARKETING4Ps

• chiến lược truyền
thông, phương  
tiện và thông
điệp truyền thông
chính

• phân phối sản
phẩm qua các  
kênh chính nào?

• chiến lược giá  
cả, sử dụng giá  
để định vị sản
phẩm và dịch vụ

• mô tả sản phẩm  
chính và các sản  
phẩm, dịch vụ đi  
kèm, các dòng
sản phẩm

Product Price

PromotionPlace
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KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

T
ổ
n
g

 n
g

u
ồ

n
 v

ố
n
 h

o
ạ

t 
đ

ộ
n

g

Nguồn vốn tự có?

Nguồn vốn huy động 
thêm?

Các kênh huy động vốn 
dự kiến sử dụng
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KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Phân bổ số vốn 
cho các hoạt 

động

Chi phí dùng 
cho sản xuất

Chi phí điều 
hành

Chi phí quảng 
cáo, nghiên 

cứu thị trường
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KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Dự kiến 
nguồn thu 

từ hoạt 
động

Dự kiến 
nguồn chi 
cho hoạt 

động

Kế hoạch 
phát triển 

vốn

Dự kiến 
lời, lỗ
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KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

Số lượng nhân sự dự kiến tuyển dụng

Sơ đồ cơ cấu tổ chức các phòng ban chức năng

Vai trò, vị trí của từng phòng ban liên quan

Dự kiến mức lương trả cho từng vị trí tuyển dụng
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 Dự án kinh doanh được trình bày bằng file word, khổ A4.

 Font chữ trình bày: Times New Roman, size: 13, khoảng cách

dòng là 1,5 lines, mật độ chữ bình thường, canh đều trái phải

(Justify).

 Canh lề trang: top 2,5cm, bottom 2,5cm, Right 2cm, Left 3cm.

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
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• Mô tả rõ ràng, chi tiết & dễ hiểu vềý tưởng

• Thể hiện hiểu biết về thị trường và đối thủ

• Bằng chứng về nhu cầu của thị trường

• Minh chứng về nguồn lực

– Tàichính

– Công nghệ, kỹ thuật, phương thức sảnxuất

– Con người, đội ngũ quản lý

• Có kế hoạch ngắn hạn, dàihạn

• Tính toán cho rủi ro và các tình huống khácnhau

NGUYÊN TẮC CHUNG
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CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG
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