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(Áp dụng kể từ học kỳ: 12.1A  - Năm học: 2012-2013) 

A. Quy cách môn học: 

Số tiết Số tiết phòng học 

Tổng 

số tiết 

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thực 

hành 

Đi thực 

tế 

Tự 

học 

Phòng lý 

thuyết 

Phòng 

thực hành  

Đi thực 

tế 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

45 45 00 00 00 90 45 00 00 

 (1) = (2) + (3) + (4) + (5) = (7) + (8) + (9) 

 

B. Liên hệ với môn học khác và điều kiện học môn học:  

Liên hệ Mã số môn học Tên môn học 

Môn tiên quyết: 

1 MK203DV01 
Marketing căn bản 

 

C. Tóm tắt nội dung môn học: 

Quảng cáo và khuyến mãi là 2 trong số 5 công cụ của tuyền thông marketing tích hợp (IMC – 

Integrated Marketing Communications): quảng cáo, khuyến mãi, marketing trực tiếp, bán hàng cá 

nhân và quan hệ công chúng. Môn học sẽ cung cấp cho người học các kiến thực và kỷ năng thực 

hành về quảng cáo và khuyến mãi trong mối tương quan trực tiếp đến việc thực hiện các chiến 

lược marketing của doanh nghiệp. Môn học sẽ giới thiệu về IMC và vai trò của quảng cáo – 

khuyến mãi đối với IMC cũng như vai trò của IMC đối với các chiến lược Marketing. Người học 

sẽ được tiếp cận việc phân tích các cơ hội để chiêu thị, phân tích tiến trình truyền thông, thiết lập 

mục tiêu và ngân sách cho quảng cáo và khuyến mãi. Nội dung chính của môn học sau đó sẽ tập 

trung vào việc cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để thực hiện một chương trình 

khuyến mãi và quảng cáo phù hợp với mục tiêu của IMC. Một nội dung khác cũng được đề cập là 



môn học sẽ cung cấp các kỹ thuật để đánh giá hiệu quả một chương trình quảng cáo hoặc khuyến 

mãi – một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp ngày nay. 

D. Mục tiêu của môn học: 

Stt Mục tiêu của môn học 

1 Nắm bắt được chính xác chiến lược marketing, IMC và các công cụ của IMC. 

2 Xác định và phân biệt rõ quảng cáo so với các hoạt động khác của IMC. 

3 Hiểu rõ vai trò của quảng cáo trong tổng thể quá trình thực hiên chiến lược marketing. 

4 Phân tích được các cơ hội để từ đó đưa ra các chương trình chiêu thị hiệu quả. 

5 Hiểu biết tiến trình truyền thông. 

6 
Nắm bắt được các kỹ năng về tổ chức một chương trình quảng cáo và khuyến mãi cũng 

như đánh giá và đo lường hiệu quả của nó. 

 

E. Kết quả đạt đƣợc sau khi học môn học: 

Stt Kết quả đạt đƣợc  

1 Nhận thức rõ phạm vi và vai trò của quảng cáo và khuyến mãi trong doanh nghiệp. 

2 Tổ chức thực hiện được một chương trình quảng cáo hoặc khuyến mãi. 

3 Tổ chức giám sát hoặc đo lường hiệu quả một chương trình. 

4 
Nắm được các kỹ năng cơ bản mà một người công tác trong ngành quảng cáo cần phải 

có. 

5 

Sử dụng kiến thức và kỹ năng có được từ môn học này cộng với các kiến thức và kỹ 

năng có được từ một số môn học bổ trợ khác của ngành marketing và quản trị kinh 

doanh, sinh viên sẽ có đủ tự tin và năng lực để trở thành một ứng viên cho các vị trí 

công việc tại các công ty quảng cáo và truyền thông trong tương lai. 

 

F. Phƣơng thức tiến hành môn học: 

 Loại hình phòng Số tiết 

1 Phòng lý thuyết 45 

 Tổng cộng 45 

Yêu cầu :  



+ Ngôn ngữ sử dụng giảng dạy, học tập: Ngôn ngữ giảng là tiếng Việt nhưng sách giáo khoa và 

slides bằng tiếng Anh, làm bài thi/bài kiểm tra bằng tiếng Việt..  

+ Các yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia môn học: 

 Trước khi đến lớp sinh viên buộc phải đọc trước ở nhà các chương tương ứng ở giáo 

trình đã quy định tại đề cương. 

 Tham gia hoạt động của nhóm để viết báo cáo và thuyết trình môn học theo từng chủ 

đề. 

 Tìm hiểu thêm các tài liệu liên quan trên internet. 

+ Chiến lược giảng dạy: Môn học được tiến hành bằng cách giảng trên lớp, kết hợp bài tập và 

thực hiện đề án nhóm. Số tiết dạy là 45 tiết diễn ra trong 15 tuần, mỗi tuần 3 tiết, mỗi tiết 50 phút.   

+ Lưu ý về việc làm đề án theo nhóm: 

1. Mỗi nhóm từ 4-5 sinh viên sẽ được GV phân cho một doanh nghiệp. Các sinh viên tiếp cận 

doanh nghiệp, thị trường, báo chí, đài truyền hình… và nghiên cứu các chương trình IMC 

của doanh nghiệp được phân công.  

2. Đề tài sau khi được phân chia sẽ được tiến hành trong suốt 7 tuần (từ tuần 2 đến tuần 7. 

3. Để có thể thực hiện đề án, sinh việc buộc phải nghiên cứu trước giáo trình. 

4. Đề án phải được viết thành báo cáo và nộp cho giảng viên vào ngày học của tuần thứ 7 

theo các yêu cầu sau đây: 

a. Giới thiệu về DN và chương trình 

b. Xác định mục tiêu của các hoạt động/chương trình IMC 

c. Xác định thông điệp cần truyền tải 

d. Mô tả các hoạt động khuyến mãi, quảng cáo,… mà doanh nghiệp đã sử dụng để 

thực hiện mục tiêu 

e. Đánh giá ưu và nhược điểm của các hoạt động/chương trình đó 

Báo cáo đề án: 

1. Tất cả các nhóm phải làm báo cáo, tất cả các sinh viên trong nhóm phải có mặt tại buổi 

báo cáo. Sinh viên vắng mặt sẽ không có điểm phần báo cáo.  

2. Các buổi báo cáo sẽ được thực hiện từ tuần thứ 12 trở đi theo danh sách sẽ được bốc thăm 

sau khi nộp báo cáo. 

 

STT Cách tổ chức giảng dạy Mô tả ngắn gọn Số tiết Sĩ số SV tối 

đa 

1 Giảng trên lớp (lecture) Giảng lý thuyết. 30  

2 Chia nhóm (group work) 

thực hiện đề án 

Thực hiện đề án. 15  

 



G. Tài liệu học tập: 

1. Tài liệu bắt buộc 

– William F. Arens; Contemporary Advertising, 12
th

 Edition © McGraw-Hill/Irwin 

2009, Boston – USA. 

2. Tài liệu không bắt buộc 

– Bonnie L. Drewniany, A. Jerome Jewler; Creative Strategy in Advertising, 10
th

 

International Edition © Thomson Southwestern/Cengage Learning 2011. 

– Hoàng Trọng, Hoàng Thị Phương Thảo, Quản trị chiêu thị, NXB Thống kê, 2007  

– Các tài liệu và các bài báo liên quan sẽ được GV gửi cho sinh viên trong quá trình 

giảng dạy. 

 

H. Đánh giá kết quả học tập môn học: 

1. Thuyết minh về cách đánh giá kết quả học tập 

Sinh viên học môn “Kỹ thuật Khuyến mải và Quảng cáo” sẽ được đánh giá trên 3 loại hình:  

1.1. Thực hiện đề án và báo cáo đề án môn học  

 Sinh viên được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 4-5 người. Mỗi nhóm sẽ làm một đề án 

riêng biệt.  

Vì đây là công trình của nhóm nên sinh viên sẽ được đánh giá như là một nhóm, nghĩa là những 

sinh viên trong nhóm sẽ nhận cùng một điểm, đó là điểm của nhóm. Nếu một thành viên cảm thấy 

một thành viên khác trong nhóm không đóng góp, thì phải báo cho giảng viên biết để giải quyết. 

Trong trường hợp quá đáng, sinh viên có thể yêu cầu tự làm một mình. Tuy nhiên mọi sự than 

phiền về nhóm phải trình bày cho giảng viên muộn nhất là tuần thứ 5.  

Nếu nộp muộn mỗi ngày, nhóm sẽ bị trừ 1 điểm. Nếu muộn quá 1 tuần lễ, nhóm bị điểm 0. Có thể 

xem xét việc nộp muộn nếu nhóm được sự đồng ý trước của Trưởng Bộ môn Thương mại. 

Việc báo cáo đề án là việc làm của cả cá nhân và tập thể nhóm. Các thành viên trong nhóm có 

quyền phân công nhau việc thuyết trình trước lớp. Tuy nhiên, mỗi thành viên phải thông hiểu hết 

các vấn đề của báo cáo. Các thành viên không trình bày thường được hỏi nhiều hơn. Điểm của 

mỗi thành viên trong nhóm khi trình bày có thể khác nhau do trình bày báo cáo và trả lời câu hỏi 

phản biện. 

Thời gian trình bày tối đa là 12 phút, thời gian trả lời tối đa là 5 phút cho mỗi nhóm. 

Các thành viên khác trong lớp có quyền đặt ra câu hỏi sau khi nhóm trình bày xong. Các câu hỏi 

có giá trị, được giảng viên xác nhận, sẽ được cho 0,5 điểm, tối đa của phần điểm cộng này cho 

một sinh viên là 2 điểm. Điểm này được xem là điểm báo cáo của sinh viên chứ không phải là 

điểm cuối cùng của sinh viên. 

1.2. Kiểm tra giữa học kỳ 

 Vào tuần hay buổi thứ 8 của học kỳ (theo lịch của Phòng Đào Tạo), sinh viên sẽ làm một 

bài kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm (kiểm tra đóng, không sử dụng tài liệu).  



1.3. Thi cuối môn học sẽ bao gồm 2 hình thức:  

- Trắc nghiệm các kiến thức và tình huống cơ bản chiếm 50-60% số điểm  

- Xử  lý một tình huống  chiếm 40-50% số điểm 

 

2. Tóm tắt cách đánh giá kết quả học tập 

* Áp dụng đối với cả học kỳ chính và học kỳ phụ: 

Thành 

phần 

Thời lƣợng Tóm tắt biện pháp đánh giá Trọng số Thời điểm 

Kiểm tra 

lần 1 

60 phút Kiểm tra giữa kỳ bằng câu hỏi trắc 

nghiệm. Đề đóng. 

20% Tuần/buổi 8 

Kiểm tra 

lần 2 

15 phút/ 

nhóm 

Thực hiện đồ án môn học 

Thuyết trình và báo cáo đồ án 
30% 

Tuần 10 đến 13  

Thi cuối 

học kỳ 

120 phút Thi viết và trắc nghiệm. Đề đóng. 50% Theo lịch PĐT 

Tổng 100%  

 

3. Tính chính trực trong học thuật (academic integrity) 

Chính trực là một giá trị cốt lõi và mang tính quyết định cho chất lượng đào tạo của một trường 

đại học. Vì vậy, đảm bảo sự chính trực trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu luôn được chú 

trọng tại Đại học Hoa Sen. Cụ thể, sinh viên cần thực hiện những điều sau: 

3.1. Làm việc độc lập đối với những bài tập cá nhân: Những bài tập hoặc bài kiểm tra cá 

nhân nhằm đánh giá khả năng của từng sinh viên. Sinh viên phải tự mình thực hiện những bài 

tập này; không được nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Sinh viên cũng không được phép giúp đỡ bạn 

khác trong lớp nếu không được sự đồng ý của giảng viên. Đối với bài kiểm tra (cả tại lớp và tự 

làm ở nhà), sinh viên không được gian lận dưới bất cứ hình thức nào. 

3.2. Không đạo văn: Đạo văn (plagiarism) là việc sử dụng ý, câu văn, hoặc bài viết của người 

khác trong bài viết của mình mà không có trích dẫn phù hợp. Sinh viên sẽ bị xem là đạo văn 

nếu: 

i. Sao chép nguyên văn một câu hay một đoạn văn mà không đưa vào ngoặc kép và không có 

trích dẫn phù hợp. 

ii. Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của người khác. 

iii. Diễn đạt lại (rephrase) hoặc dịch (translate) ý tưởng, đoạn văn của người khác mà không có 

trích dẫn phù hợp. 



iv. Tự đạo văn (self-plagiarize) bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc phần nội dung chủ yếu của một 

đề tài, báo cáo, bài kiểm tra do chính mình viết để nộp cho hai (hay nhiều) lớp khác nhau. 

3.3. Có trách nhiệm trong làm việc nhóm: Các hoạt động nhóm, bài tập nhóm, hay báo cáo 

nhóm vẫn phải thể hiện sự đóng góp của cá nhân ở những vai trò khác nhau. Báo cáo cuối kỳ 

của sinh viên nên có phần ghi nhận những đóng góp cá nhân này.  

Bất kỳ hành động không chính trực nào của sinh viên, dù bị phát hiện ở bất kỳ thời điểm 

nào (kể cả sau khi điểm đã đƣợc công bố hoặc kết thúc môn học) đều sẽ dẫn đến điểm 0 

đối với phần kiểm tra tƣơng ứng, hoặc điểm 0 cho toàn bộ môn học tùy vào mức độ. 

(tham khảo Chính sách Phòng tránh Đạo văn tại: http://thuvien.hoasen.edu.vn/chinh-sach-

phong-tranh-dao-van). Để nêu cao và giữ vững tính chính trực, nhà trường cũng khuyến khích 

sinh viên báo cáo cho giảng viên và Trưởng Khoa những trường hợp gian lận mà mình biết 

được. 

I. Phân công giảng dạy: 

STT Họ và tên Email, Điện thoại,  

Phòng làm việc 

Lịch tiếp 

SV 

Vị trí 

giảng dạy 

1 Trần Bảo Thành 

– GV Bộ môn 

Thương mại 

thanh.tranbao@hoasen.edu.vn  Theo lịch 

hẹn trước 

được công 

bố trong 

lớp hoặc 

website 

Khoa 

 

 

J. Kế hoạch giảng dạy: 

Áp dụng đối với cả học kỳ chính và học kỳ phụ: học kỳ chính tính theo tuần, học kỳ phụ tính  theo 

buổi  

Tuần hoặc 

buổi 

Tựa đề bài giảng Tài liệu bắt 

buộc /tham 

khảo 

Công việc 

sinh viên 

phải hoàn 

thành 

1  Gặp mặt buổi đầu trên lớp. 

 Trao đổi nội dung và các qui định của môn học. 

 Quảng cáo ngày nay 

Chapter 1 Đọc trước 

các chương 

tương ứng 

với mỗi 

tuần/buổi 

học 

2  Quá trình phát triển của ngành quảng cáo 

 Các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan 

đến ngành quảng cáo 

Chapter 2, 3 Đọc trước 

các chương 

tương ứng 

http://thuvien.hoasen.edu.vn/chinh-sach-phong-tranh-dao-van
http://thuvien.hoasen.edu.vn/chinh-sach-phong-tranh-dao-van
mailto:thanh.tranbao@hoasen.edu.vn


với mỗi 

tuần/buổi 

học 

3  Phạm vi của quảng cáo: từ cấp độ địa phương 

đến toàn cầu. 

 Marketing và hành vi người tiêu dùng: nền tảng 

của ngành quảng cáo 

Chapter 4, 5 

Phân nhóm 

làm đồ án 

môn học 4  Phân khúc thị trường và phức hợp marketing: 

các yếu tố xác định chiến lược quảng cáo. 

 Nghiên cứu thị trường: thu thập thông tin cho 

việc lập kế hoạch quảng cáo 

Chapter 6, 7 

5  Lập kế hoạch marketing và kế hoạch quảng cáo. 

 Lập kế hoạch chiến lược truyền thông: tìm kiếm 

mối liên kết với thị trường. 

Chapter 8, 9 Giao đồ án 

môn học 

cho các 

nhóm 

6  Chiến lược sáng tạo và quá trình sáng tạo. 

 Thực hiện sáng tạo: nghệ thuật và sự sao chép. 

Chapter 10, 

11 

Đọc trước 

các chương 

tương ứng 

với mỗi 

tuần/buổi 

học 

7  Sản xuất quảng cáo trên bản in, bản điện tử và 

truyền thông kỹ thuật số. 

 Sử dụng truyền thông ấn phẩm. 

Chapter 12, 

13 

8  Kiểm tra giữa kỳ 60 phút 

 Sử dụng truyền thông điện tử: TV và Radio. 

Chapter 14 

9  Sử dụng truyền thông tương tác: kỹ thuật số và 

thư tín trực tiếp  

Chapter 15 

10  Sử dụng truyền thông ngoài trời, triển lãm và 

các phương tiện truyền thông bổ trợ. 

 Xây dựng mối quan hệ: marketing trực tiếp, bán 

hàng cá nhân, và bán hàng khuyến mãi. 

Chapter 16, 

17 

11  Xây dựng mối quan hệ: quan hệ công chúng, tài 

trợ và quảng cáo doanh nghiệp. 

Chapter 18 

12 Khách mời nói chuyện chuyên đề: Phát triển công 

nghệ mới trong quảng cáo và truyền thông. 

Tùy thuộc vào thời gian 

sắp xếp riêng của các diễn 

giả khách mời 

13 

 Thuyết trình đồ án môn học 

 Ôn tập 

Thu đồ án môn học và 

thuyết trình đồ án. Ôn tập. 
14 

15 

 


