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MÔN CÔNG NGHỆ 10 – NĂM HỌC 2021 – 2022
BÀI 49. BÀI MỞ ĐẦU
I – KINH DOANH
Kinh doanh là thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận, chúng bao
gồm: sản xuất, dịch vụ, thương mại…
II – CƠ HỘI KINH DOANH
Cơ hội kinh doanh: Là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh thực hiện được
mục tiêu kinh doanh (thu lợi nhuận).
III – THỊ TRƯỜNG
Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ.
IV – DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt
động kinh doanh.

BÀI 50. DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP
I – KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
1. Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình:
+ Là một loại hình kinh doanh nhỏ, thuộc sở hữu tư nhân.
+ Quy mô kinh doanh nhỏ
+ Công nghệ kinh doanh đơn giản
+ Lao động thường là thân nhân trong gia đình
2. Tổ chức hoạt động kinh doanh gia đình
Nguồn vốn: Chủ yếu là vốn tự có của gia đình, một phần khác là vay mượn,…
Đặc điểm sử dụng lao động: + Sử dụng lao động của gia đình.
+ Một lao động có thể làm nhiều việc.
II – DOANH NGHIỆP NHỎ
Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ:
+ Doanh thu không lớn.
+ Lượng lao động không nhiều.
+ Vốn kinh doanh ít.
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BÀI 51. LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH
I – XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC KINH DOANH
1. Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh
+ Thị trường có nhu cầu
+ Đảm bào 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
2. Xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp
- Nhằm thực hiện mục đích kinh doanh, phù hợp với luật pháp và không ngừng nâng cao hiệu
quả kinh doanh của doanh nghiệp.
II – LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH
Để lựa chọn linh vực kinh doanh, cần phân tích:
+ Phân tích môi trường kinh doanh
+ Phân tích, đánh giá năng lực đội ngũ lao động của doanh nghiệp
+ Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp
+ Phân tích điều kiện về kỹ thuật công nghệ
+ Phân tích tài chính

NỘI DUNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH:
TIẾT KIỆM
I. Tại sao chúng ta cần tiết kiệm?
 Giúp ứng phó với những tình huống khẩn cấp
 Thực hiện được những dự định trong tương lai.
 Giúp tận hưởng tiện nghi, sự thoải mái trong cuộc sống. (vd như đi du lịch, giải trí….)
 Có thể chia sẻ với những người gặp khó khăn hơn thông qua việc quyên góp, từ thiện…
II. Các hình thức tiết kiệm
 Tiết kiệm tại nhà (bỏ ống heo, cất trong tủ, ngăn kéo, gửi cha mẹ…)
 Gửi tiết kiệm ngân hàng.
 Tích trữ vàng hay ngoại tệ.
*Khi lựa chọn hình thức tiết kiệm cần cân nhắc các yếu tố sau:
• Nơi cất giữ tiền có an toàn không?
• Có thuận tiện cho việc gửi và rút tiền không?
• Lãi suất cao hay thấp?
• Có thể rút ra ngay khi cần thiết không?
• Có những yêu cầu, quy định bắt buộc nào? Ví dụ hồ sơ, giấy tờ, chi phí…
BÍ QUYẾT TIẾT KIỆM
• Tiết kiệm là chủ động để dành chứ không phải là khoản tiền thừa ra sau khi chi tiêu.
• Tiết kiệm tối thiểu 10% thu nhập
• Tiết kiệm chỉ thành công khi có mục tiêu rõ ràng và hợp lý.

--------- HẾT --------CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT!!!
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