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Tổng quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh 

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh là gì? 
- Một KHSXKD ví như một bản đồ, giúp bạn tìm ra con 

đường tốt nhất để đạt tới mục tiêu của bạn 

- Giúp bạn sử dụng thời gian và các nguồn lực hiệu quả hơn 

- Lập KHSXKD bạn có thể nắm bắt được những cơ hội KD 
và dự đoán trước các vấn đề có thể xảy ra, để tăng cường 
nguồn tài chính cho các hoạt động 

- Lập KHSXKD là các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, 
nguồn lực vật chất, tài chính đặt ra trong kỳ kế hoạch 

-  Một KHSXKD phải trả lời các câu hỏi như: Thực trạng hiện 
tại của cơ sở? kết quả điều kiện hoạt động KD? muốn phát 
triển như thế nào? làm thế nào sử dụng nguồn lực có hiệu 
quả?. Phân tích hiện trạng bên trong, bên ngoài, phân tích 
nguồn lực của cơ sở, đối thủ cạnh tranh và dự kiến trong 
tương lai để đạt mục tiêu đề ra. 



2/ Lợi ích của việc lập KHSXKD: 

- Đạt được mục tiêu KD đã đề ra 

- Xác định được những thuận lợi, khó khăn, 

điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của 

chính THT, HTX 

- Có những biện pháp thực hiện các hoạt 

động SXKD 

- Giảm thiểu những yếu tố rủi ro của THT,HTX 

- Đảm bảo có thể tiếp cận được với các nguồn 

tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD của 

mình. 



3/ Khi nào THT, HTX cần lập KHSXKD: 

- THT, HTX chuẩn bị thành lập: Vay vốn, xin  

cấp giấy phép KD, huy động vốn 

- Khi môi trường KD thay đổi 

- Chuyển hướng KD 

- Thâm nhập thị trường mới 

- Khi chuyển sang kỳ KD mới 



4/ Lập KHSXKD theo những nguyên tắc sau 

- Phải phù hợp với nhu cầu của thị trường 

- Đảm bảo tính cân đối 

- Đảm bảo tính linh hoạt 

- Tính thống nhất 

- Nguyên tắc sự tham gia 



5/ Khi xây dựng kế hoạch KD cần 

dựa trên cơ sở nào? 

- Nhu cầu thị trường 

- Điều kiện tự nhiên 

- Điều kiện kinh tế 

 



Các bước lập KHSXKD 

1/ Công tác chuẩn bị: 

- Sử dụng nguồn lực 

- Sử dụng những kỷ năng 

- Sản xuất sản phẩm chất lượng, khác biệt để  

có lợi thế cạnh tranh 

- Phân tích thị trường 

- Tìm kiếm khách hàng 



2/ Thu thập thông tin: 

- Nguồn lực về đất đai 

- Nguồn lao động 

- Nguồn vốn kinh doanh 

- Thu thập các thông tin có liên quan đến  

các hoạt động sản xuất kinh doanh 



3/ Tổng hợp và phân tích thông tin: 

- Phân tích các nguồn lực 

- Phân tích kết quả và hiệu quả của các  

hoạt động  SXKD hiện tại 

- Phân tích SWOT 



4/ Hình thành các mục tiêu: 

- Khai thác đầy đủ và hợp lý nhất đất nông 

nghiệp? 

- Tăng số lượng và chất lượng sản phẩm 

đáp ứng nhu cầu cho tiêu dùng và sản 

xuất? 

- Nâng cao năng suất và sản lượng? 

- Tạo ra lợi nhuận cao hơn? 

- Bán sản phẩm, dịch vụ gì? 

- Khách hàng mục tiêu là ai? 

 



5/ Đánh giá thị trường: 

- Sản xuất kinh doanh sản phẩm gì? 

- Bán cho ai? 

- Bán ở đâu? 

- Bán hình thức nào? 



6/ Xây dựng các kế hoạch sản xuất KD: 

- Lập KHSX cần tính toán khả năng sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm 

- Lập KH đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất 

giữa các biện pháp, giữa các yếu tố sản xuất, 

đảm bảo an toàn cần thiết để hạn chế rủi ro 

- Nên có nhiều phương án khác nhau để đối phó 

với nhiều tình huống khác nhau 

- Khi lập KH cần có sự trao đổi trong nội bộ nhằm 

phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng bộ 

phận, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 

đề ra. 

 



7/ Ước tính chi phí, thu nhập, hiệu qủa 

kinh tế và kế hoạch tài chính: 

- Các tính toán về chi phí, doanh thu và lợi 

nhuận chủ yếu dựa vào các thông tin và 

các quyết định ở phần trước nhưng do 

đặc điểm kế hoạch là căn cứ các thông 

tin thu thập trong quá khứ, điều chỉnh cho 

phù hợp với các điều kiện dự kiến xảy ra 

trong tương lai nên khả năng xảy ra khác 

biệt so với kế hoạch là không thể tránh 

khỏi. 



8/ Tổ chức thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh kế 

hoạch: 

 

 
Điều chỉnh Lập kế hoạch 

Thực hiện các điều 

chỉnh cần thiết 

Đánh giá và phân tích quá 

trình thực hiện 

Kiểm tra 

Xác định mục tiêu và 

các quy trình cần 

thiết để thực hiện 

mục tiêu 

Tổ chức thực hiện 

các quy trình đã định 

Thực hiện 



Giới thiệu cấu trúc kế hoạch SXKD 

- Kế hoạch marketing 

- Kế hoạch sản xuất 

- Kế hoạch quản lý 

- Kế hoạch tài chính 


