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KINH DOANH 

Số tiết: 03 tiết (3LT) 

A. Mục tiêu: Người học cần đạt được những mục tiêu sau 

1. Kiến thức 

- Thông hiểu các khái niệm về kinh doanh, tư duy kinh doanh, chu kỳ kinh 

doanh, mô hình kinh doanh; 

- Đánh giá được tầm quan trọng của tư duy kinh doanh tốt; 

- Nhận biết được tư duy kinh doanh tốt, các loại hoạt động kinh doanh. 

2. Kỹ năng 

- Giải thích được ưu và nhược điểm của các cách phân loại hoạt động kinh 

doanh; 

- Kể được các loại hoạt động kinh doanh, các chu kỳ kinh doanh cơ bản, các 

thành phần cơ bản của mô hình kinh doanh. 

3. Thái độ: ham học hỏi, chăm chỉ đọc tài liệu liên quan đến môn học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: 

[1] Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2017), Giáo trình Quản trị kinh 

doanh (Tập I), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo: 

[2] Học viện Tài chính (2013), Giáo trình Quản trị kinh doanh, Nhà xuất 

bản Tài chính, Hà Nội; 

[3] TS. Đàm Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2013), Giáo trình 

Quản trị học, NXB Tài chính, Hà Nội. 

2. Ngƣời học: Đọc trước nội dung kiến thức về kinh doanh, tư duy kinh 

doanh, chu kỳ kinh doanh, mô hình kinh doanh. 

C. Nội dung bài giảng 

2.1. Hoạt động kinh doanh 

2.1.1. Quan niệm về kinh doanh 



- Khái niệm: Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả 

các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc 

cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.  

(Khoản 16, điều 4, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13) 

- Có sự đồng nhất trong cách tiếp cận về hoạt động kinh doanh của Luật 

Doanh nghiệp và chuỗi giá trị của Michael Porter. Theo đó, quá trình cung ứng 

hàng hóa và dịch vụ được cấu thành từ một chuỗi các hoạt động tạo ra giá trị, 

được gọi là chuỗi giá trị. Trong đó, giá trị gia tăng tạo ra ở mỗi khâu được 

chuyển vào giá trị chung của sản phẩm hoặc dịch vụ. 

- Hoạt động thương mại cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng với mục đích 

thu được lợi nhuận mang bản chất là hoạt động kinh doanh. Trong đó có các 

hoạt động cụ thể sau: 

+ Hoạt động mua bán hàng hóa: bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển 

quyền sở hữu hàng hóa và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán, 

nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa như thỏa thuận. 

+ Cung ứng dịch vụ: bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ 

cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh 

toán và sử dụng dịch vụ như thỏa thuận. 

+ Xúc tiến thương mại: là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán 

hàng hóa và cung ứng dịch vụ; bao gồm khuyến mại, quảng cáo thương mại, 

trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. 

+ Các hoạt động trung gian thương mại: là hoạt động của thương nhân để 

thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân xác định; 

bao gồm đại diện thương mại, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa 

và đại lý thương mại. 

 Có thể mở rộng quan niệm về kinh doanh: việc sản xuất hoặc cung cấp 

bất kỳ dịch vụ gì đáp ứng một nhu cầu cụ thể của con người nhằm mục đích 

kiếm lời được gọi là hoạt động kinh doanh. Như vậy, cơ bản kinh doanh bao 

gồm hai đặc trưng sau đây: 

- Kinh doanh bao gồm một số khâu trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc 

cung ứng dịch vụ; 

- Hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu sinh lời. 

2.1.2. Mục đích kinh doanh 

- Hoạt động kinh doanh được tiến hành nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ thỏa 

mãn nhu cầu thị trường và tạo ra giá trị gia tăng, thúc đẩy sản xuất xã hội phát 

triển. 



- Hoạt động kinh doanh chính là các mắt xích của quá trình tái sản xuất mở 

rộng, liên kết chuỗi. 

- Hoạt động kinh doanh đào tạo một đội ngũ lao động có chuyên môn, có tay 

nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật… 

- Hoạt động kinh doanh tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội, đóng góp ngân 

sách, tạo ra việc làm… góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. 

- Hoạt động kinh doanh đúng đắn có tác dụng định hướng tiêu dùng, tạo ra 

văn minh tiêu dùng. 

2.1.3. Tƣ duy kinh doanh 

- Tư duy kinh doanh là một thuật ngữ có hàm nghĩa rất rộng. Nó liên quan 

trực tiếp đến khả năng phân tích, tổng hợp những sự việc, hiện tượng để từ đó 

khái quát thành các quy luật trong kinh tế và quản trị kinh doanh. 

- Tư duy kinh doanh gắn với tư duy sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cụ 

thể cho thị trường. Đó là tư duy và quyết định từ khái lược đến rất cụ thể liên 

quan trực tiếp đến: 

+ Kinh doanh đơn ngành hay đa ngành; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hay 

cả hai? 

+ Kinh doanh ở phạm vi quốc gia hay quốc tế? 

+ Tự thực hiện mọi khâu của quá trình kinh doanh hay chỉ thực hiện một vài 

công đoạn của toàn bộ quá trình? Nếu chỉ thực hiện một hoặc vài công đoạn thì 

mình đóng vai trò quyết định toàn bộ quá trình kinh doanh (quyết định chuỗi giá 

trị) hay chỉ đóng vai trò phụ? 

+ Kinh doanh theo kiểu chỉ thực hiện việc sản xuất hoặc tạo ra dịch vụ khi 

đã biết có cầu thị trường hay cứ sản xuất hoặc tạo ra dịch vụ rồi đem bán? 

+ Đáp ứng cầu đại trà hay cầu từng nhóm khách hàng riêng biệt? 

+ Tư duy về bạn hoặc thù trong cạnh tranh, cạnh tranh đối đầu hay vừa hợp 

tác, vừa cạnh tranh nhằm đem lại giá trị cao nhất có thể cho khách hàng?... 

- Tư duy kinh doanh trực tiếp ảnh hưởng đến việc điều hành các hoạt động 

kinh doanh của nhà quản trị. 

- Với sự biến động của các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh là nhu nhau, 

các doanh nghiệp trong cùng một nhóm chiến lược có thể hoạch định và lựa 

chọn các chiến lược kinh doanh khác nhau. Lý giải điều này chính là việc nhìn 

nhận và đánh giá vai trò cá nhân của nhà quản trị. Trong đó, tư duy kinh doanh 

đóng vai trò quyết định, chi phối. 

- Đóng góp của tư duy kinh doanh tốt 



+ Giúp nhà quản trị có tầm nhìn quản trị tốt; 

+ Giúp nhà quản trị dễ dàng chấp nhận sự thay đổi để thích nghi tốt hơn 

trong thế giới kinh doanh đang ngày càng biến động; 

+ Giúp nhà quản trị nhận rõ, chấp nhận và thay đổi theo những xu hướng 

mới trong cạnh tranh; 

+ Giúp nhà quản trị tận dụng được các cơ hôi kinh doanh và né tránh được 

các nguy cơ do môi trường kinh doanh mang lại. 

+ Giúp doanh nghiệp có thể xác định được vai trò của mình trong quy trình 

sản xuất sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ. 

- Một số biểu hiện thường thấy của một tư duy kinh doanh tốt 

+ Dựa trên nền tảng kiến thức tốt 

+ Thể hiện tính định hướng chiến lược và rõ ràng 

+ Thể hiện tính độc lập của tư duy 

+ Thể hiện tính sáng tạo 

+ Thể hiện ở tính đa chiều và đa dạng 

+ Tập hợp và phát huy được năng lực của nhân viên dưới quyền 

+ Thể hiện khả năng tổ chức thực hiện 

 Kết luận: Như vậy, có thể thấy rằng, quyết định hiện tại của doanh nghiệp 

ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp ở hiện tại và định hướng phát triển 

của doanh nghiệp trong tương lai. Nhà quản trị muốn có được các quyết định 

đúng đắn không thể thiếu được một tư duy kinh doanh tốt. Tư duy kinh doanh 

tốt sẽ là nền tảng để các nhà quản trị thiết lập và điều hành doanh nghiệp của 

mình đạt được các mục tiêu đã đề ra. 

2.2. Phân loại hoạt động kinh doanh 

2.2.1. Phân loại theo ngành kinh tế - kỹ thuật 

- Thực chất phân loại hoạt động kinh doanh theo ngành kinh tế - kỹ thuật là 

việc phân nhóm các bộ phận của nền kinh tế, chuyên tạo ra hàng hóa và dịch vụ, 

theo các đặc trưng của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ. 

- Hệ thống phân ngành kinh tế của các quốc gia tuân theo hệ thống phân 

ngành chuẩn ISIC Rev.4 (Phân ngành chuẩn quốc tế của Liên hiệp quốc). 

2.2.2. Phân loại theo loại hình sản xuất 

Loại hình sản xuất là đặc tính tổ chức – kỹ thuật tổng hợp nhất của sản xuất, 

được quy định bởi trình độ chuyên môn hóa của nơi làm việc, số chủng loại và 



tính ổn định của đối tượng chế biến trên nơi làm việc. Loại hình sản xuất là căn 

cứ quan trọng để tiến hành tổ chức và kế hoạch hóa hoạt động của doanh nghiệp. 

- Loại hình sản xuất khối lượng lớn 

- Loại hình sản xuất hàng loạt 

- Loại hình sản xuất đơn chiếc 

2.2.3. Phân loại theo phƣơng pháp tổ chức sản xuất 

- Phương pháp tổ chức dây chuyền 

- Phương pháp sản xuất theo nhóm 

- Phương pháp sản xuất đơn chiếc 

2.2.4. Phân loại theo hình thức pháp lý 

- Nhóm đối tượng kinh doanh được gọi là doanh nghiệp 

- Nhóm đối tượng kinh doanh chưa được gọi là doanh nghiệp 

- Nhóm đối tượng kinh doanh không được gọi là doanh nghiệp 

2.2.5. Phân loại theo tính chất sở hữu 

- Kinh doanh một chủ sở hữu 

- Kinh doanh nhiều chủ sở hữu 

2.2.6. Phân loại theo tính chất đơn hay đa ngành 

- Kinh doan đơn ngành: là hoạt động kinh doanh một hay một nhóm sản 

phẩm/ dịch vụ cùng một ngành. Kinh doanh đơn ngành có tính chất chuyên môn 

hóa cao vì chỉ kinh doanh các sản phẩm cùng loại hoặc rất cao vì chỉ kinh doanh 

một loại sản phẩm. 

- Kinh doanh đa ngành: là hoạt động kinh doanh nhiều loại sản phẩm/ dịch 

vụ khác ngành. Kinh doanh đa ngành có tính chất chuyên môn hóa không cao vì 

chỉ kinh doanh nhiều loại sản phẩm/ dịch vụ khác nhau. Kinh doanh đa ngành có 

nhiều ưu điểm như giữa các ngành kinh doanh có thể bổ sung cho nhau do chu 

kỳ sống của các loại sản phẩm/ dịch vụ là khác nhau. Tuy nhiên, kinh doanh đa 

ngành đòi hỏi các điều kiện nhất định như: tiềm lực con người, tài chính… 

2.2.7. Phân loại theo tính chất kinh doanh trong nƣớc hoặc quốc tê 

- Kinh doanh trong nước: là hoạt động kinh doanh chỉ gắn với thị trường 

quốc gia mình đăng ký kinh doanh. 

- Kinh doanh quốc tế: là hoạt động kinh doanh ở phạm vi nhiều nước. 

2.3. Chu kỳ kinh doanh 

2.3.1. Chu kỳ kinh tế 



- Thực chất chu kỳ kinh tế là một thuật ngữ kinh tế vĩ mô, là một loại dao 

động được nhận thấy trong những hoạt động kinh tế tổng hợp của một hay nhiều 

quốc gia. 

- Chu kỳ kinh tế gồm 3 giai đoạn cơ bản 

+ Giai đoạn mở rộng 

+ Giai đoạn suy thoái 

+ Giai đoạn phục hồi 

2.3.2. Chu kỳ kinh doanh 

Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp được chia thành các giai đoạn chính 

sau đây: 

- Giai đoạn hình thành 

- Giai đoạn bắt đầu phát triển 

- Giai đoạn phát triển nhanh 

- Giai đoạn suy thoái 

 

 

 



2.4. Mô hình kinh doanh 

2.4.1. Khái niệm 

- Quan niệm 1: Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp là một đại diện đơn 

giản hóa lý luận kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nó mô tả doanh nghiệp chào 

bán cái gì cho khách hàng, làm sao doanh nghiệp tìm đến và thiết lập quan hệ 

với khách hàng, qua những nguồn nào, những hoạt động và đối tác nào để đạt 

được điều đó và cuối cùng là, doanh nghiệp đó tạo ra lợi nhuận bằng cách nào. 

- Quan niệm 2: Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp là một kế hoạch hay 

một hình mẫu mô tả doanh nghiệp đó cạnh tranh, sử dụng những nguồn lực, các 

quan hệ với khách hàng và lợi nhuận của doanh nghiệp như thế nào để tồn tại và 

phát triển. 

- Quan niệm 3: Mô hình kinh doanh là cách thức để doanh nghiệp tổ chức 

công việc để kiếm được lợi nhuận thông qua việc đáp ứng các nhu cầu của 

khách hàng. 

VD: Công ty Microsoft sản xuất ra phần mềm và bán phần mềm và thu tiền. 

Một công ty khác là Symantec cũng sản xuất ra phần mềm (phần mềm diệt virus 

nổi tiếng là Norton Antivirus) thì không thu tiền bằng cách bán phần mềm mà 

miễn phí phần mềm nhưng thu tiền bằng việc cho thuê dữ liệu nhận dạng virus 

mới. Muốn diệt được virus mới lây nhiễm trên máy tính của bạn thì phải cập 

nhật dữ liệu mới từ Norton. Và công ty thu tiền bằng việc bán thuê bao hàng 

năm để người dùng có thể cập nhật dữ liệu nhận dạng virus mới. Một công ty 

phần mềm khác là Google, công ty này cũng làm ra phần mềm nhưng không 

phải để bán, cũng chẳng cho thuê mà Google lại cho người dùng sử dụng nó 

miễn phí. Bù lại công ty này kiếm tiền bằng việc bán quảng cáo. 

Chính những cách kiếm tiền khác nhau đó với cùng một công việc giống 

nhau, cùng đáp ứng những nhu cầu giống nhau của khách hàng. Các cách kiếm 

tiền khác nhau của các công ty đó gọi là các mô hình kinh doanh. 

2.4.2. Các yếu tố cấu thành mô hình kinh doanh 

Một mô hình kinh doanh thường đóng vai trò trung gian, kết nối hai  lĩnh 

vực - “đầu vào kỹ thuật” (technical inputs), liên quan đến yếu tố công nghệ cùng 

các yếu tố cải tiến khác và “đầu ra kinh tế” (economic outputs), liên quan đến 

kết quả, hệ quả của việc kinh doanh. 

Với vai trò kết nối các hoạt động trong hai lĩnh vực nêu trên, một mô hình 

kinh doanh bao gồm tất cả chín thành tố, chứa đựng trong bốn “khu vực” được 

đúc kết là cần có trong một mô hình kinh doanh. Bốn khu vực chứa đựng chín 

thành tố đó là: 

- Khu vực “cơ sở hạ tầng” (infrastructure), bao gồm ba thành tố: 



+ Năng lực lõi (core capabilities hay core competencies): là những khả năng 

hay năng lực cốt lõi, là những điều mà doanh nghiệp có thể làm tốt nhất, giỏi 

nhất. Những năng lực này góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

+ Mạng lưới đối tác (partner network): bao gồm những đơn vị có quan hệ 

hợp tác với doanh nghiệp. 

+ Cấu hình giá trị (value configuration): cơ cấu của những giá trị mà doanh 

nghiệp đem lại cho khách hàng (từ sản phẩm, dịch vụ). 

- Khu vực “chào bán” (offer), bao gồm một thành tố: 

Lời tuyên ngôn hay tuyên bố về giá trị (value proposition): là lời khẳng định 

giá trị/lợi ích của sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiêp đem lại cho khách hàng. 

- Khu vực khách hàng (customer), bao gồm ba thành tố: 

+ Khách hàng mục tiêu (target customer): là đối tượng khách hàng mà doanh 

nghiệp hướng đến. 

+ Kênh phân phối (distribution channel): là các kênh mà doanh nghiệp thông 

qua đó để bán sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. 

+ Quan hệ khách hàng (customer relationship): là hình thức kết nối, tương 

tác, là sợi dây tình cảm giữa doanh nghiệp với khách hàng. 

- Khu vực tài chính (finance), bao gồm hai thành tố: 

+ Cấu trúc chi phí (cost structure): những thành phần tạo nên chi phí của mô 

hình kinh doanh. 

+ Dòng doanh thu (revenue streams): các luồng tiền vào của doanh nghiệp. 

  

 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 



1. Câu hỏi 

- Kinh doanh là gì? Hãy trình bày những hoạt động kinh doanh chủ yếu? 

- Tư duy kinh doanh là gì? Tại sao nhà quản trị cần phải có tư duy kinh 

doanh? Những biểu hiện của một tư duy kinh doanh tốt? 

- Hãy phân loại hoạt động kinh doanh theo các tiêu thức? Ưu và nhược điểm 

của từng cách phân loại? 

- Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp là gì? Các chu kỳ kinh doanh cơ bản? 

- Mô hình kinh doanh là gì? Các thành phần cơ bản của mô hình kinh 

doanh? 

2. Hƣớng dẫn học tập 

- Người học hệ thống lại kiến thức đã học 

- Đọc kiến thức của bài mới trong Tài liệu [1]/ từ tr 103 đến tr 143, bao gồm 

các nội dung sau:  

+ Khái lược về môi trường kinh doanh 

+ Các đặc trưng cơ bản của môi trường tác động đến hoạt động kinh doanh 

các doanh nghiệp nước ta hiện nay 

+ Quản trị môi trường kinh doanh. 

 


