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Mục Lục 

 
1. Hiểu thế nào về "khởi nghiệp" cho đúng ? 

 

2. Những cơ hội trong lãnh vực sinh học, hóa sinh và 
nông nghiệp ở nước ta 
 

3. Những thách thức và tinh thần khởi nghiệp 
 

4. Những điều kiện cần và đủ để thành công 
 

5. Phương châm khởi nghiệp : Tấm gương và cửa sổ 
 

6. Phương pháp khởi nghiệp (10 bước cơ bản ) 
 

 



7. Học từ thành công và thất bại của người 

khác 

 

8. Học ở thị trường luôn mang tính cạnh tranh 

 

9  Tóm lược và các đề tài mở 

 

10. Thảo luận 
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1.  Hiểu thế nào về "khởi   
nghiệp" cho đúng ? 























2. Những cơ hội trong lãnh 

vực sinh học, hóa sinh và 

nông nghiệp ở nước ta 













3. Những thách thức và tinh 

thần khởi nghiệp 





Điều kiện tiên quyết ? 











4. Những điều kiện cần và đủ 

để thành công 







5. Phương châm khởi nghiệp : 

Tấm gương và cửa sổ 





  





Tấm Gương và Cửa Sổ 



6. Phương pháp khởi 

nghiệp (10 bước cơ bản ) 







7. Học từ thành công và thất 

bại của người khác 





1. Khởi nghiệp theo trào lưu và cảm tính cá nhân 



2. Không lường trước những rủi ro có thể phát sinh 



3. Chưa nghiên cứu thị trường và  

phân tích đối thủ cạnh tranh 



4. Không tạo ra lợi thế cạnh tranh gì đặc biệt  

so với đối thủ 



8. Học ở thị trường luôn mang 

tính cạnh tranh 







9.  Tóm lược và các đề tài mở 









Start 
small 

Think  

Big 





10. Thảo luận 

 



? 
1. Chậm và ổn định không giúp 

bạn giành chiến thắng cuộc đua 

2. Không vội vàng thuê nhân viên 

3. Không lẫn lộn giữa cảm xúc và 

công việc kinh doanh 

 

 

 

 



? 
4. Bạn muốn gì không quan trọng, quan 

trọng là khách hàng muốn gì 

5. Đảm nhiệm vị trí quan trọng nhất không 

có gì là sai cả 

6. Tiền không mọc trên cây 

7. Đối tác tốt nhất là một đối tác kinh doanh 

 

 

 



? 
8. Ngừng suy nghĩ về ngày mai 

9. Không có gì sai trái khi yêu cầu giúp đỡ 

10. Chỉ làm việc mà không nghỉ ngơi sẽ biến bạn 
thành một kẻ nhàm chán 

 




















