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ðặt mục tiêu tiết kiệm  

 

Các bước ñặt mục tiêu: 
 

1. Xác ñịnh một vài mục tiêu cụ thể cho trung hạn (năm nay) hoặc dài hạn (quá một năm). 
Nếu quý vị có gia ñình, hãy thảo luận về mục tiêu của mình ñể có thể làm việc cùng 
nhau nhằm ñạt ñược những mục tiêu này. 

2. Nghiên cứu về chi phí. 
3. Quyết ñịnh xem khi nào quý vị muốn ñạt mục tiêu. ðó là khung thời gian của quý vị. 
4. Xác ñịnh xem quý vị cần tiết kiệm mỗi tháng bao nhiêu. Sử dụng biểu ñồ sau ñây. 
5. Thực hiện ‘phối kiểm thực tế’. Quý vị có khả năng chịu ñược ñể tiết kiệm khoản ñó? 
6. ðiều chỉnh nếu thấy cần thiết. Quý vị có thể cần tăng khung thời gian tiết kiệm của mình
Hoặc, tìm cách giảm chi tiêu hàng tháng hay tăng thu nhập của mình. Quý vị cũng có thể 
phải quyết ñịnh mục tiêu nào quan trọng hơn với mình và có kế hoạch tiết kiệm cho mục tiêu 
này trước. 
7. Sắp ñặt việc chuyển khoản tự ñộng vào trương mục tiết kiệm cho mục tiêu này. Nhớ 
rằng, hãy chi tiêu cho bản thân trước hết! 
8. Viết ra cam kết cá nhân của mình cho việc tiết kiệm theo mục tiêu.  
9. Cân nhắc những ñiều có thể gặp trong quá trình tiết kiệm theo mục tiêu. Sử dụng biểu ñồ 
ghi nhận các vấn ñề có thể gặp phải và cách thức quý vị có thể giải quyết chúng. 
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 Tổng số tiết kiệm tháng cần ñạt   

My personal commitment:  

Tôi sẽ tiết kiệm $_________________ mỗi tháng cho mục tiêu của mình.  
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