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UBND TỈNH THÁI BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

KHỞI SỰ KINH DOANH VÀ TÁI LẬP DOANH NGHIỆP 
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 900/QĐ-ĐHTB, ngày 07/12/2017) 
 

1. Tên học phần: Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp 

2. Số tín chỉ: 2(2, 0) 

3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4 

4. Phân bổ thời gian:  

- Lên lớp:           30 tiết (4 tiết lên lớp/tuần) 

        +Giảng lý thuyết                   21 tiết 

        +Thực hành                           9 tiết   

- Tự học:            (2 x 30)   = 60 tiết 

5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học gần hết các học phần thuộc khối kiến 

thức chuyên ngành 

6. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:  

6.1) Về kiến thức 

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về cơ sở khởi tạo doanh nghiệp 

và khởi nghiệp kinh doanh. 

- Xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bản 

thân đối với việc khởi nghiệp kinh doanh. 

- Trình bày được các nội dung cơ bản của kế hoạch khởi nghiệp kinh 

doanh và tổ chức thực hiện kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh. 

6.2)Về kỹ năng 

-  Xây dựng và trình bày được 01 bản kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh cụ 

thể dựa trên ý tưởng kinh doanh của người học. 

6.3) Về thái độ 

- Có thái độ làm việc tích cực, độc lập. 

- Thái độ hợp tác, chia sẻ khi làm việc nhóm. 

- Có thái độ tích cực trong quá trình hình thành ý tưởng, lập kế hoạch kinh 

doanh đến khi triển khai hoạt động kinh doanh. 

7. Mô tả nội dung học phần: 

Nội dung học phần này đề cập đến những kiến thức cơ bản liên quan đến doanh 

nghiệp, cách hình thành ý tưởng, đánh giá ý tưởng kinh doanh, cách soạn thảo 

kế hoạch kinh doanh và cách triển khai hoạt động kinh doanh. 
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Nội dung học phần 

Thời gian (tiết) 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thảo luận/ 

Kiểm tra 

Chương I: Cơ sở khởi sự kinh doanh 8 6 2 

Chương II: Hình thành ý tưởng kinh doanh 8 5 3 

Chương III: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh 8 6 2 

Chương IV: Triển khai hoạt động kinh doanh 6 4 2 

TỔNG 30 21 9 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 

5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 

theo hệ thống tín chỉ, qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình.  

- Dự lớp: Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp. 

- Có đầy đủ điểm thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức, làm bài tập ở nhà 

theo yêu cầu của giảng viên. 

- Có đủ 2 bài kiểm tra định kỳ. 

- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần. 

- Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp. 

9. Tài liệu học tập 

           - Giáo trình chính:  

[1] PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Khởi tạo sự kinh doanh và 

tái lập doanh nghiệp, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2011 

[2] Hệ thống câu hỏi ôn tập, trắc nghiệm, bài tập tình huống Khởi sự kinh 

doanh và tái lập doanh nghiệp - Tài liệu lưu hành nội bộ 

 - Sách tham khảo chính :  
[3] Phòng thương mại và Công thương Việt Nam-VCCI, "Chương trình 

Khởi sự quốc gia", Tài liệu nội bộ. 

[4] PGS.TS Lê văn Tâm, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB 

kinh tế quốc dân, 2008. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

10.1.Tiêu chí đánh giá: 

STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
Ghi chú 

1 

Điểm thường xuyên: 

đánh giá nhận thức, 

thái độ thảo luận, 

chuyên cần, làm bài tập 

ở nhà. 

- Số tiết dự học/Tổng số tiết, 

5% 

- Số bài tập đã làm/tổng số 

bài tập được giao, 5% 

10%  

2 
Điểm kiểm tra định kỳ 

và bài tập tiểu luận 

- 2 bài kiểm tra viết 1 tiết 

trên lớp 

- Bài tập tiểu luận  

30%  

3 Thi kết thúc học phần - Thi viết (60 phút) 60%  
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10.2. Cách tính điểm: 

- Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi 

lần đầu. 

- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân. 

- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.  

11. Thang điểm: 10 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

 Học phần bao gồm 4 chương: 

Chương I: Cơ sở khởi sự kinh doanh 

Chương II: Hình thành ý tưởng kinh doanh 

Chương III: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh 

Chương IV: Triển khai hoạt động kinh doanh 

13. Hình thức và nội dung từng tuần: 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

(HTTCDH) 

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV chuẩn 

bị và địa chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

Nội dung 1 (Tuần 1) 

Lý thuyết  

(Xemina) 

 

Chương I: Cơ sở khởi sự 

kinh doanh 

I. Những vấn đề chung về 

kinh doanh, doanh nghiệp 

và khởi sự kinh doanh 

1. Những vấn đề chung về 

kinh doanh 

1.1. Khái niệm kinh doanh 

1.2. Các yếu tố kinh doanh 

1.3. Đặc trưng của nghề 

kinh doanh 

2. Doanh nghiệp 

2.1. Khái niệm 

2.2. Các loại hình doanh 

nghiệp 

3. Khởi sự kinh doanh, vai 

trò và ý nghĩa 

II. Các đặc trưng, tố chất 

và kỹ năng cần thiết của 

người kinh doanh 

1. Đặc điểm của nhà kinh 

doanh - chủ doanh nghiệp 

2. Tư chất của một nhà kinh 

doanh sẽ "thành đạt"  

3 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

Tài liệu [1] 

Chương 1 

Đọc thêm 

Tài liệu [3,4] 
- Làm câu hỏi ôn 

tập trong tài liệu 

[2] 

- Thảo luận 
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Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

(HTTCDH) 

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV chuẩn 

bị và địa chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

3. Kỹ năng của nhà quản trị 

3.1. Kỹ năng chuyên môn 

3.2. Kỹ năng nhân sự 

3.3. Kỹ năng tư duy 

Thảo luận 

Các đặc trưng, tố chất và kỹ 

năng cần thiết của người 

kinh doanh 1 

Sinh viên cho ví dụ 

và phân tích các tố 

chất, kỹ năng của 

các nhà kinh doanh 

thành đạt 

 

Nội dung 2 (Tuần 2) 

Lý thuyết  

(Xemina) 

III. Những yêu cầu và điều 

kiện để khởi nghiệp kinh 

doanh. 

1. Yêu cầu đối với khởi 

nghiệp kinh doanh. 

2. Điều kiện để khởi 

nghiệp kinh doanh  

3. Chuẩn bị trở thành người 

chủ doanh nghiệp 

3.1. Chuẩn bị các tố chất 

cần thiết 

3.2. Chuẩn bị các kiến thức 

cần thiết 

IV. Ảnh hưởng của môi 

trường kinh doanh đến sự 

phát triển doanh nghiệp 

3 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

Tài liệu [1] 

Chương 1 

Đọc thêm 

Tài liệu [3,4] 

- Làm câu hỏi ôn 

tập trong tài liệu 

[2] 

- Thảo luận 

 

Thảo luận 

Các yêu cầu và điều kiện để 

khởi sự kinh doanh, tác 

động của môi trường kinh 

doanh 

1 
Sinh viên lấy ví dụ 

và phân tích 

 

Nội dung 3 (Tuần 3) 

Lý thuyết 

(Xemina)  

Chương II: Hình thành ý 

tưởng kinh doanh 

I. Đánh giá điểm mạnh, 

điểm yếu của bản thân 

1. Nội dung đánh giá 

1.1. Đánh giá những điểm 

mạnh 

1.2. Đánh giá những điểm 

yếu 

3 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

Tài liệu [1] 

Chương II 

Đọc thêm 

Tài liệu [3,4] 

- Làm câu hỏi ôn 

tập trong tài liệu 

[2] 
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Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

(HTTCDH) 

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV chuẩn 

bị và địa chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

1.3. Đánh giá những kỹ 

năng, kinh nghiệm đã tích 

lũy 

1.4. Đánh giá những việc 

bản thân thích làm  

1.5. Đánh giá những việc 

bản thân không thích làm 

2. Phương pháp tiến hành 

II. Xác định cầu thị 

trường  

1. Đánh giá cơ hội thị 

trường 

2. Xác định thị trường mục 

tiêu, khách hàng mục tiêu 

3. Phân loại thị trường 

4. Dự báo nhu cầu thị 

trường 

5. Dự báo doanh thu 

- Thảo luận 

 

Thảo luận 

Sinh viên tự đánh giá bản 

thân, đưa ra mục tiêu phấn 

đấu kinh doanh => phân tích 
1 

Sinh viên chuẩn bị 

nội dung thảo luận 

theo yêu cầu của 

GV 

 

Nội dung 4 (Tuần 4) 

Lý thuyết  

(Xemina) 

III. Xác định và lựa chọn ý 

tưởng kinh doanh 

1. Viễn cảnh tương lại cuộc 

sống bản thân 

2. Mô tả ý tưởng kinh doanh 

2.1. Ý tưởng kinh doanh 

2.2. Phương pháp làm nảy 

sinh ý tưởng kinh doanh 

2.3. Đánh giá và lựa chọn ý 

tưởng kinh doanh 

3. Mô tả bước đầu hoạt 

động kinh doanh 

3.1. Ngành kinh doanh 

3.2. Công ty 

2 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

Tài liệu [1] 

Chương 2 

 Đọc thêm 

Tài liệu [3,4] 

- Làm câu hỏi ôn 

tập trong tài liệu 

[2] 

- Thảo luận: 

 

 

Thảo luận 

Kiểm tra - 

đánh giá 

 

Nội dung chương 1,2 2 

Thảo luận 

Kiến thức đã học + 

Kiến thức thực tế 
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Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

(HTTCDH) 

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV chuẩn 

bị và địa chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

Nội dung 5 (Tuần 5) 

Lý thuyết 

(Xemina) 

Chương III: Soạn thảo kế 

hoạch kinh doanh 

I. Những vấn đề cơ bản 

1. Khái niệm và phân loại 

kế hoạch kinh doanh 

1.1. Khái niệm kế hoạch 

kinh doanh 

1.2. Phân loại kế hoạch kinh 

doanh 

2. Mục đích của việc soạn 

thảo kế hoạch kinh doanh 

II. Nội dung chính của kế 

hoạch kinh doanh 

1. Kết cấu điển hình của 

một bản kế hoạch kinh 

doanh 

2. Nội dung cơ bản của kế 

hoạch kinh doanh 

2.1. Trang bìa ngoài 

2.2. Mục lục 

2.3. Tóm tắt 

2.4. Phân tích ngành, khách 

hàng và đối thủ cạnh tranh 

3 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

Tài liệu [1] 

Chương 3 

Đọc thêm 

Tài liệu [3,4] 

- Làm câu hỏi ôn 

tập trong tài liệu 

[2] 

- Thảo luận 

 

 

Thảo luận 

Nội dung của bản kế hoạch 

kinh doanh 
1 

Sinh viên chuẩn bị 

nội dung thảo luận 

theo yêu cầu của 

GV 

 

Nội dung 6 (Tuần 6) 

Lý thuyết 

(Xemina) 

  

II. Nội dung chính của kế 

hoạch kinh doanh (tiếp) 

2.5. Mô tả công ty và sản 

phẩm 

2.6. Kế hoạch marketing 

2.7. Kế hoạch sản xuất/tác 

nghiệp 

2.8. Kế hoạch tổ chức và 

quản lý 

2.9. Nhóm đồng sáng lập và 

điều hành doanh nghiệp 

3 

Chuẩn bị và đọc 

trước: 

Tài liệu [1] 

Chương 3 

Đọc thêm 

Tài liệu [3,4] 

- Làm câu hỏi ôn 

tập trong tài liệu 

[2] 

Thảo luận 
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Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

(HTTCDH) 

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV chuẩn 

bị và địa chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

2.10. Các rủi ro chủ yếu  và 

biện pháơ đối phó 

2.11. Kế hoạch tài chính 

2.12. Các phụ lục 

3. Đánh giá tính khả thi của 

kế hoạch khởi nghiệp kinh 

doanh 

Thảo luận 

Nội dung của bản kế hoạch 

kinh doanh 
1 

Sinh viên chuẩn bị 

nội dung thảo luận 

theo yêu cầu của 

GV 

 

Nội dung 7 (Tuần 7) 

Lý thuyết 

Chương 4: Triển khai hoạt 

động kinh doanh 

I. Tổ chức bộ máy quản trị 

và nhân sự 

1. Xác định cơ cấu tổ chức 

bộ máy quản trị 

2. Tổ chức nhân sự 

2.1. Nhóm quản trị 

2.2. Nhân viên 

II. Thiết kế trụ sở và mua 

sắm trang thiết bị văn 

phòng 

1. Thiết kế trụ sở kinh 

doanh 

2. Mua sắm trang thiết bị 

văn phòng và tổ chức quản 

trị hoạt động văn phòng 

III. Thiết lập mối quan hệ 

bạn hàng 

1. Thiết kế mối liên hệ lâu 

dài với nhà cung cấp 

2. Thiết lập khách hàng 

3 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

Tài liệu [1] 

Chương 4 

Đọc thêm 

Tài liệu [3,4] 

- Làm câu hỏi ôn 

tập trong tài liệu 

[2] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo luận liên 

quan đến bài học 

- Thảo luận 

 

Thảo luận 

Cách thiết lập mối quan hệ 

bạn hàng 

 

 

 

 

1 

Sinh viên chuẩn bị 

nội dung thảo luận 

theo yêu cầu của 

GV 
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Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

(HTTCDH) 

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV chuẩn 

bị và địa chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

Nội dung 8 (Tuần 8) 

Lý thuyết 

Hệ thống ôn 

tập, giải đáp 

thắc mắc 

IV. Quản trị hoạt động kế 

toán và chi phí 

1. Tổ chức công tác kế toán 

2. Kiểm soát chi phí 

3. Thực hiện các nghĩa vụ 

pháp lý 

1 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

Tài liệu [1] 

Chương 4 

Đọc thêm 

Tài liệu [3,4] 

- Làm câu hỏi ôn 

tập trong tài liệu 

[2] 

 

Kiểm tra  

Kiểm tra chương 3, 4 

1 

Sinh viên đọc lại 

tài liệu liên quan 

đến nội dung 

chương 3, 4 

 

                                                                          

TRƯỞNG KHOA 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Thị Ánh Nguyệt 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

(Đã ký) 

 

 

Viên Thị An 

 

 

 


