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MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VỀ BÀI LÀM 
 

 
I. Một số lưu ý tổng quát: 
 

1. Sinh viên nộp bài làm cùng với bảng câu hỏi với ñầy ñủ thông tin ñã ñược thu thập. 
2. Bảng câu hỏi nên có chữ ký của người ñược phỏng vấn (không cần phải ñóng dấu, nhưng 

nếu có thì càng tốt). Người phỏng vấn nên là người quản lý cao nhất của doanh nghiệp 
hay người trong ban quản lý của doanh nghiệp. 

3. Hạn cuối nộp bài là buổi học cuối cùng của nhóm (như ñã thống nhất ở buổi học ñầu 
tiên).  

4. Trên bài viết cần có các thông tin sau: Tên sinh viên; Mã số sinh viên; Nhóm (Mã số 
nhóm; ngày học trong tuần). 

5. Bài viết không quá 5 trang giấy A4, cỡ chữ 13, cách dòng 1.2. 
6. Nếu có ý kiến trao ñổi, liên hệ với Giáo viên qua email: lekhuongninh@gmail.com .  

  
 
II. Một số hướng dẫn về nội dung phân tích: ðây là chỉ hướng dẫn chung. Sinh viên cũng có 
thể phân tích theo ý tưởng sáng tạo của mình bằng cách sử dụng thông tin thu thập ñược trong 
bảng câu hỏi. 
 Nội dung phân tích nên bao gồm các vấn ñề sau: 

1. Phân tích lý do chọn ngành kinh doanh: Xem xét tính phù hợp của ngành kinh doanh trên 
các phương diện thị trường tiêu thụ (trong và ngoài nước), khả năng cung cấp yếu tố ñầu 
vào như nguyên liệu, máy móc, trang thiết bị, lao ñộng, … 

2. Phân tích thực trạng cạnh tranh và nguồn gốc của thực tế này. 
3. Phân tích nguyên nhân của biến ñộng doanh thu và chi phí theo thời gian. 
4. Phân tích tình hình lợi nhuận và các yếu tố ảnh hưởng ñến lợi nhuận của doanh nghiệp. 
5. Phân tích tình hình ñầu tư hiện tại và ñầu tư dự kiến của doanh nghiệp. Phân tích xem vì 

sao doanh nghiệp ñưa ra quyết ñịnh như vậy (trên phương diện vốn và thị trường). 
6. Một số phân tích khác theo ý riêng của sinh viên.  

 


