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LỜI MỞ ĐẦU 

Nƣớc ta đang trên đà phát triển theo con đƣờng kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng Xã hội chủ nghĩa. Thêm vào đó, việc gia nhập các tổ chức thƣơng mại đã 

tạo điều kiện cho Việt Nam giao lƣu, hợp tác với các nƣớc trên thế giới trong tất 

cả các lĩnh vực: Kinh tế, Chính trị, Văn hóa - xã hội, Khoa học công nghệ... 

đồng thời mở ra nhiều thời cơ cũng nhƣ thách thức cho Việt Nam. 

Bối cảnh mới đã thúc đẩy nền kinh tế nƣớc ta phát triển nhanh chóng. Với 

nền sản xuất hiện đại và quá trình cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu, cùng với sự 

tiến bộ của khoa học kỹ thuật các nhà kinh tế đang đứng trƣớc những thử thách 

to lớn trong việc nắm bắt và thích nghi với trào lƣu của thời đại. Nếu nhà kinh 

doanh không nhận thức, không nắm bắt đƣợc thị trƣờng thì họ sẽ bị bỏ lại đằng 

sau. Sự cạnh tranh diễn ra gay gắt tạo ra cơ hội cho bất cứ công ty nào cũng có 

thể chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng hay những khoảng trống của thị trƣờng để gia 

nhập. Một doanh nghiệp muốn thành công thì không những chỉ dành đƣợc một 

phần thị trƣờng mà hơn thế nữa họ phải vƣơn lên nằm trong nhóm doanh nghiệp 

dẫn đầu trong lĩnh vực mà họ tham gia. Trong một nền kinh tế mà cạnh tranh 

đƣợc coi là linh hồn của thị trƣờng thì doanh nghiệp dẫu là giậm chân tại chỗ 

cũng là một sự thụt lùi. Bởi vậy khai thác thị trƣờng hiện có theo chiều sâu và 

mở rộng thị trƣờng theo chiều rộng đƣợc xem là nhiệm vụ thƣờng xuyên, liên 

tục của một doanh nghiệp kinh doanh trong nên kinh tế thị trƣờng. Mở rộng thị 

trƣờng sẽ giúp cho doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, khai thác 

triệt để mọi tiềm năng của thị trƣờng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh... 

Vƣơn tới dẫn đầu thị trƣờng là ƣớc vọng của mỗi doanh nghiệp và cũng là một 

công việc hết sức khó khăn nhƣng bảo toàn vị trí dẫn đầu đó lại khó khăn hơn 

nhiều, đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lƣợc và những biện pháp phù hợp với 

điều kiện thực tế của doanh nghiệp.  

Công ty cổ phần sách Văn Việt mới thành lập đƣợc khoảng một thời gian 

ngắn. Để vừa đảm bảo mục tiêu xã hội và hiệu quả kinh doanh, Công ty đã 
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không ngừng đƣa ra những biện pháp phù hợp trƣớc những biến động thƣờng 

xuyên của thị trƣờng và có thể cạnh tranh đƣợc với các lực lƣợng kinh doanh 

khác. Việc mở rộng thị trƣờng là một vấn đề bức thiết đối với công ty. Làm tốt 

đƣợc việc này, Công ty có thể tăng quy mô kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh 

tranh và tăng lợi nhuận. Nhận thức đƣợc điều đó, em đã lựa chọn đề tài: “Giải 

pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ của Công ty cổ phần sách Văn Việt” với mong 

muốn đề tài có thể đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của Công ty. 

Mục đích nghiên cứu đề tài: Dựa trên những kiến thức về mặt lý luận đã 

đƣợc học tập tại trƣờng cùng với kiến thức đã quan sát và học hỏi, em muốn đƣa 

ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mở rộng thị trƣờng cho Công ty. 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu thực trạng hoạt 

động kinh doanh cùng những giải pháp mở rộng thị trƣờng mà Công ty đã áp 

dụng tới nay. Từ đó, đƣa ra những đánh giá chung, đề xuất các giải pháp phù 

hợp với Công ty trong thời gian tới. 

Phƣơng pháp nghiên cứu:  

        - Phƣơng pháp thống kê 

- Phƣơng pháp phân tích tống hợp 

- Phƣơng pháp so sánh 

- Phƣơng pháp quan sát 

Nội dung của đề tài: Gồm 3 chƣơng có nội dung nhƣ sau: 

Chương 1: Tổng quan về mở rộng thị trường tiêu thụ và ý nghĩa của nó 

với Công ty Cổ phần sách Văn Việt 

Chương 2: Thực trạng mở rộng thị trường của Công ty cổ phần sách 

Văn Việt 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả mở rộng thị trường tiêu thụ 

XBP cho Công ty cổ phần sách Văn Việt 

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành Khóa luận, do còn hạn chế về 

kiến thức lý luận lẫn kiến thức thực tiễn nên bài khóa luận không thể tránh khỏi 
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nhiều thiếu sót.  Em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thày cô để 

bài báo cáo đƣợc hoàn thiện hơn! 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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