Bài 51. LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH
I. XÁC ĐịNH LĨNH VỰC KINH DOANH
1. Các lĩnh vực kinh doanh
- Doanh nghiệp có 3 lĩnh vực kinh doanh:
Sản xuất
Thương mại
Dịch vụ
2. Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh
- Thị trường có nhu cầu.
- Đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp.
- Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội.
- Hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp.
3. Xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp
- Phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của pháp luật.
- Phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp
- Phù hợp với nhu cầu, khả năng của thị trường.
II - LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH
1. Phân tích
Phân tích môi trường kinh doanh:
- Nhu cầu của thị trường và mức độ thỏa mãn nhu cầu thị trường.
- Chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.
Phân tích, đánh giá năng lực đội ngũ lao động của doanh nghiệp:
- Trình độ chuyên môn.
- Năng lực quản lý kinh doanh.
Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường doanh nghiệp.
Phân tích điều kiện về kĩ thuật công nghệ.
Phân tích tài chính:
- Vốn đầu tư kinh doanh và khả năng huy động vốn.
- Thời gian hoàn vốn đầu tư.
- Lợi nhuận.
- Rủi ro.
2. Quyết định lựa chọn
Trên cơ sở việc phân tích đánh giá, nhà kinh doanh đi đến quyết định lựa chọn lĩnh
vực kinh doanh.

Bài 52. THỰC HÀNH: LỰA CHỌN CƠ HỘI KINH DOANH
I. Một số tình huống kinh doanh
- Tình huống 1 : Chị H kinh doanh hoa.
- Tình huống 2: Anh T mở cửa hàng kinh doanh xe máy.
- Tình huống 3: Chị D làm kinh tế vườn.
- Tình huống 4: Bác A cho thuê truyện.
( SGK / 161- 162 )
II. Giải quyết tình huống (Gợi ý)
- Câu 1: Việc khởi nghiệp phù hợp với thực tế.
- Câu 2: Phù hợp vì: phù hợp với:
+ Pháp luật.
+ Phù hợp với thị trường
+ Phù hợp với đk: vốn không nhiều; chuyên môn, kĩ thuật công nghệ không đòi hỏi cao.
- Câu 3: Phát triển kinh doanh từ quy mô: nhỏ  lớn, chuyên sâu.
- Câu 4: Vay vốn.
- Câu 5: Có hiệu quả (có lãi)
- Câu 6: Phù hợp
- Câu 7: có hiệu quả (có thu nhập - lãi)
- Câu 8: Mục tiêu đúng.

