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HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

MARKETING CĂN BẢN 

Ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

 

1. Tên học phần: Marketing căn bản 

2. Mã học phần: DHPR03 

3. Số đvht: 4 (3,1) 

4. Trình độ: SV năm thứ 3 (Học kỳ 5) 

5. Phân bổ thời gian:  

+ Lý thuyết:   44 tiết 

+ Thảo luận, thực hành:  28 tiết 

+ Kiểm tra/ đánh giá:   1 tiết 

+ Tự học:   75 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô 

7. Mục tiêu của học phần:  
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7.1. Về kiến thức 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất trong khoa học Marketing để làm nền tảng cho các học phần 

chuyên sâu có liên quan trong chương trình. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể: 

- Nhận thức và phân biệt được vai trò của Marketing với các hoạt động khác trong doanh nghiệp 

- Phân tích được môi trường Marketing đối với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp 

- Nhận thức được tầm quan trọng và các nội dung của hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing 

- Nắm được các hoạt động căn bản trong các công cụ Marketing hỗn hợp (7P) 

- Nhận thức được các vấn đề Marketing trong bối cảnh kinh doanh quốc tế 

7.2. Về kĩ năng 

Sau khi học xong, sinh viên có thể có được những kỹ năng cơ bản của người làm Marketing đối với một sản phẩm kinh doanh. 

Cụ thể: 

- Xác định được nhu cầu và cầu thị trường đối với một sản phẩm kinh doanh thông qua nghiên cứu dữ liệu thứ cấp và tiếp cận 

điều tra thị trường 

- Xây dựng được nội dung cơ bản và tổ chức triển khai các công cụ Marketing  

7.3. Về thái độ 

 Sinh viên sẽ hình thành được nhận thức và sự yêu thích đối với Marketing nói chung và các học phần có liên quan. Từ đó, phát 

triển ý thức thực hành và ứng dụng thường xuyên các kiến thức và kỹ năng Marketing được học trong hoạt động kinh doanh.  

8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Học phần Marketing căn bản cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng Marketing căn bản trong hoạt động kinh 

doanh. Marketing căn bản làm rõ các nội dung chính bao gồm: bản chất của Marketing, môi trường Marketing, hệ thống thông tin và 
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nghiên cứu Marketing, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường, các công cụ Marketing hỗn hợp (7P) và vấn đề Marketing 

quốc tế.  

9. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Marketing và Công nghệ, Khoa QTKD 

10. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu theo chương, bài vào các giờ tự học 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

- Tham gia thảo luận tích cực tại lớp 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân, bài tập nhóm được giao 

- Hoàn thành 1 bài kiểm tra giữa kỳ và các hoạt động đánh giá kết quả làm việc nhóm 

- Hoàn thành kỳ thi kết thúc học phần 

11. Tài liệu học tập 

 11.1. Giáo trình bắt buộc: 

- PGS.TS.Trần Minh Đạo (chủ biên): Giáo trình Marketing căn bản, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012 

 11.2. Tài liệu tham khảo: 

  - GS.TS. Trần Minh Đạo và PGS.TS. Vũ Trí Dũng (chủ biên): Giáo trình Marketing quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 

2007 

  - Thời báo Kinh tế Sài Gòn 

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú 
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1 Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, chuyên cần 1 điểm 10%  

2 Điểm kiểm tra định kỳ 1 bài KT 20%  

3 Điểm thảo luận, bài tập nhóm/cá nhân               1 điểm 10%  

4 Thi kết thúc học phần 
Thi viết  

(120 phút) 
60%  

13. Thang điểm: 10 

- Lấy đến một chữ số thập phân 

  

14. Nội dung chi tiết học phần: 

Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

Tuần 1 CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ MARKETING 

1.1. Bản chất của Marketing 

1.1.1. Khái niệm Marketing 

1.1.2. Nhu cầu, mong muốn và cầu 

1.1.3. Sản phẩm cung ứng 

1.1.4. Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn 

1.1.5. Trao đổi, giao dịch và quan hệ 

1.1.6. Thị trường 

3 2 - PGS.TS.Trần 

Minh Đạo (chủ 

biên) (2012): Giáo 

trình Marketing căn 

bản, Nxb Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

trang 5 đến 32 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

1 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

1 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

1.2. Vai trò và vị trí của Marketing trong doanh 

nghiệp 

1.2.1. Vai trò của Marketing đối với doanh nghiệp  

1.2.2. Mối quan hệ giữa Marketing với các chức 

năng khác trong công ty 

1.3. Sự ra đời và phát triển của Marketing 

1.4. Những thách thức mới của Marketing 

Hướng dẫn thảo luận: 

- Cách thảo luận: thảo luận theo nhóm (8-10 sinh 

viên/nhóm) và từng nhóm trình bày quan điểm của 

mình 

Tuần 2 CHƯƠNG 2 

HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU 

MARKETING 

2.1. Hệ thống thông tin Marketing 

2.1.1. Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành hệ thống 

thông tin Marketing 

2.1.2. Khái niệm và các bộ phận cấu thành hệ 

thống thông tin Marketing 

3 2 PGS.TS.Trần Minh 

Đạo (chủ biên) 

(2012): Giáo trình 

Marketing căn bản, 

Nxb Đại học Kinh 

tế quốc dân, trang 

58 đến 64. 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

2 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

2 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

2.1.2.1. Khái niệm 

2.1.2.2. Các bộ phận cấu thành 

2.2. Nghiên cứu Marketing 

2.2.1. Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu 

nghiên cứu 

Tuần 3 2.2.2. Lập kế hoạch nghiên cứu 

2.2.3. Thu thập thông tin 

2.2.4. Phân tích thông tin thu thập được 

2.2.5. Báo cáo kết quả nghiên cứu 

Hướng dẫn thực hành: 

- Câu hỏi thực hành: hãy phân tích một vấn đề 

Marketing đang xảy ra tại một công ty thực tế và 

lên kế hoạch nghiên cứu? 

- Cách thực hành: thực hành theo nhóm (8-10 sinh 

viên/nhóm) và từng nhóm trình bày nội dung giải 

quyết câu hỏi thực hành nói trên. 

3 2 PGS.TS.Trần Minh 

Đạo (chủ biên) 

(2012): Giáo trình 

Marketing căn bản, 

Nxb Đại học Kinh 

tế quốc dân, trang 

64 đến 72. 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

3 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

3 

Tuần 4 CHƯƠNG 3 

MÔI TRƯỜNG MARKETING 

3 2 - PGS.TS.Trần 

Minh Đạo (chủ 

biên) (2012): Giáo 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

4 và chuẩn bị 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

3.1. Hệ thống hoạt động Marketing và môi 

trường Marketing 

3.1.1. Hệ thống hoạt động Marketing 

3.1.2. Tổng quan về sự tác động của các yếu tố môi 

trường tới hoạt động Marketing của doanh nghiệp 

3.1.2.1. Môi trường Marketing là gì? 

3.1.2.2. Phân loại môi trường Marketing 

3.2. Môi trường Marketing vi mô 

3.2.1. Các yếu tố bên trong công ty 

trình Marketing căn 

bản, Nxb Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

trang 73 đến 78. 

 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

4 

Tuần 5 3.2.2. Các yếu tố bên ngoài công ty 

3.2.2.1. Những tổ chức cá nhân cung ứng các yếu 

tố sản xuất 

3.2.2.2. Các trung gian Marketing 

3.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh 

3.2.2.4. Công chúng trực tiếp 

3.2.2.5. Khách hàng 

3.3. Môi trường Marketing vĩ mô 

3.3.1. Môi trường nhân khẩu học 

3 2 - PGS.TS.Trần 

Minh Đạo (chủ 

biên) (2012): Giáo 

trình Marketing căn 

bản, Nxb Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

trang 78 đến 95. 

 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

5 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

5 



 8 

Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

3.3.2. Môi trường kinh tế 

3.3.3. Môi trường tự nhiên 

3.3.4. Môi trường công nghệ 

3.3.5. Môi trường chính trị 

3.3.6. Môi trường văn hóa  

- Câu hỏi thảo luận: Hãy trình bày những nội dung 

chính về môi trường Marketing vĩ mô và vi mô của 

một công ty thực tế?  

- Cách thảo luận: Yêu cầu các nhóm trình bày trước 

lớp 1-2 ví dụ. Phát huy tinh thần xung phong của 

các nhóm thảo luận xoay quanh các ví dụ đã nêu. 

Tuần 6 CHƯƠNG 4 

PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ 

TRƯỜNG MỤC TIÊU 

4.1. Đo lường và dự báo cầu thị trường 

4.1.1. Những khái niệm chính trong đo lường và dự 

báo cầu 

4.1.1.1. Tổng cầu thị trường  

4.1.1.2. Cầu của doanh nghiệp, tiềm năng tiêu thụ 

3 2 - PGS.TS.Trần 

Minh Đạo (chủ 

biên) (2012): Giáo 

trình Marketing căn 

bản, Nxb Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

trang 136 đến 140. 

 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

6 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

6 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

và dự báo cầu của doanh nghiệp 

4.1.2. Ước tính cầu hiện tại 

4.1.2.1. Ước tính tổng cầu thị trường 

4.1.2.2. Ước tính tổng cầu thị trường khu vực 

4.1.3. Ước tính cầu tương lai 

Tuần 7 4.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

4.2.1. Tổng quan về lựa chọn thị trường mục tiêu 

4.2.1.1. Thực chất của lựa chọn thị trường mục tiêu 

4.2.1.2. Ba bước cơ bản của Marketing mục tiêu 

4.2.2. Phân đoạn thị trường 

4.2.2.1. Khái niệm 

4.2.2.2. Yêu cầu  

4.2.2.3. Các cơ sở phân đoạn thị trường 

4.2.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

4.2.3.1. Đánh giá các đoạn thị trường 

4.2.3.2. Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu 

4.2.3.3. Các chiến lược đáp ứng thị trường mục tiêu 

3 2 - PGS.TS.Trần 

Minh Đạo (chủ 

biên) (2012): Giáo 

trình Marketing căn 

bản, Nxb Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

trang 140 đến 166. 

 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

7 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

7 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

Hướng dẫn thảo luận: 

- Câu hỏi thảo luận:  

+ Làm bài tập trong chương và cùng thảo luận 

+ Hãy lựa chọn một công ty cụ thể và phân đoạn thị 

trường, lựa chọn thị trường mục tiêu cho một sản 

phẩm của công ty?  

- Cách thảo luận: Yêu cầu các nhóm trình bày 1-2 

ví dụ. Phát huy tinh thần xung phong của các nhóm 

và cùng thảo luận xoay quanh các ví dụ đã nêu. 

Tuần 8 Kiểm tra giữa kỳ 

CHƯƠNG 5 

CÁC CÔNG CỤ MARKETING HỖN HỢP (7P) 

5.1. Công cụ sản phẩm (P1 - Product) 

5.1.1. Sản phẩm theo quan điểm Marketing 

5.1.1.1. Sản phẩm là gì? 

5.1.1.2. Các cấp độ cấu thành sản phẩm 

5.1.1.3. Phân loại sản phẩm 

5.1.2. Các quyết định liên quan đến từng sản phẩm 

0 

2 

1 

2 

Ôn lại các chương 

- PGS.TS.Trần 

Minh Đạo (chủ 

biên) (2012): Giáo 

trình Marketing căn 

bản, Nxb Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

trang 167 đến 172. 

 

Kiểm tra 45’ 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

8 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

8 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

5.1.2.1. Quyết định các đặc tính của sản phẩm 

Hướng dẫn thảo luận: 

- Câu hỏi thảo luận: Hãy phân tích các cấp độ sản 

phẩm khác nhau cho một sản phẩm cụ thể?  

- Cách thảo luận: Yêu cầu sinh viên trình bày 1-2 ví 

dụ. Phát huy tinh thần xung phong của sinh viên và 

cùng thảo luận xoay quanh các ví dụ đã nêu. 

Tuần 9 5.1.2.2. Quyết định về thương hiệu 

5.1.2.3. Quyết định về bao gói và dịch vụ sản phẩm 

5.1.3. Quyết định về chủng loại và danh mục sản 

phẩm 

5.1.3.1. Định nghĩa về chủng loại sản phẩm 

5.1.3.2. Quyết định về bề rộng của chủng loại sản 

phẩm 

5.1.3.3. Quyết định về danh mục sản phẩm 

3 2 - PGS.TS.Trần 

Minh Đạo (chủ 

biên) (2012): Giáo 

trình Marketing căn 

bản, Nxb Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

trang 172 đến 184. 

 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

9 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

9 

Tuần 10 5.2. Công cụ giá (P2 - Price) 

5.2.1. Những vấn đề chung về giá 

5.2.1.1. Giá cả và giá thành 

3 2 - PGS.TS.Trần 

Minh Đạo (chủ 

biên) (2012): Giáo 

trình Marketing căn 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

10 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

5.2.1.2. Chiến lược giá 

5.2.2. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết 

định về giá 

5.2.2.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 

5.2.2.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 

5.2.3. Xác định mức giá cơ bản 

5.2.3.1. Tiến trình xác định mức giá bán cơ bản 

5.2.3.2. Xác định mục tiêu định giá 

5.2.3.3. Xác định cầu ở thị trường mục tiêu 

5.2.3.4. Xác định chi phí phục vụ cho việc định giá 

5.2.3.5. Phân tích sản phẩm và giá cả của đối thủ 

cạnh tranh 

5.2.3.6. Lựa chọn phương pháp định giá 

5.2.3.7. Lựa chọn mức giá cụ thể 

Hướng dẫn thực hành: 

- Câu hỏi thực hành: hãy lên kế hoạch nghiên cứu 

và xây dựng giá thành của một sản phẩm cụ thể? 

- Cách thực hành: thực hành theo nhóm (8-10 sinh 

bản, Nxb Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

trang 192 đến 209. 

 

luận trong Tuần 

10 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

viên/nhóm) và từng nhóm trình bày nội dung giải 

quyết câu hỏi thực hành nói trên. 

Tuần 11 5.3. Công cụ phân phối (P3 - Place) 

5.3.1. Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân 

phối 

5.3.1.1. Định nghĩa về kênh phân phối 

5.3.1.2. Tầm quan trọng và chức năng của kênh 

phân phối 

5.3.2. Cấu trúc, hành vi và tổ chức kênh Marketing 

5.3.2.1. Cấu trúc kênh phân phối 

5.3.2.2. Hoạt động và hành vi trong kênh 

5.3.2.3. Tổ chức kênh phân phối 

3 2 - PGS.TS.Trần 

Minh Đạo (chủ 

biên) (2012): Giáo 

trình Marketing căn 

bản, Nxb Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

trang 219 đến 235. 

 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

11 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

11 

Tuần 12 *** KIỂM TRA GIỮA KỲ *** 

5.4. Công cụ xúc tiến tổng hợp (P4 - Promotion) 

5.4.1. Khái quát về công cụ xúc tiến tổng hợp 

5.4.1.1. Bản chất của công cụ xúc tiến tổng hợp 

5.4.1.2. Quá trình xúc tiến tổng hợp 

5.4.1.3. Các bước phát triển chương trình xúc tiến 

1 

2 

0 

2 

Ôn lại các chương 

- PGS.TS.Trần 

Minh Đạo (chủ 

biên) (2012): Giáo 

trình Marketing căn 

bản, Nxb Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

trang 250 đến 273. 

Kiểm tra 45’ 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

12 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

12 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

tổng hợp hiệu quả 

5.4.1.4. Xác lập phương thức và ngân sách cho hoạt 

động xúc tiến tổng hợp 

5.4.2. Quảng cáo 

5.4.2.1. Quyết định mục tiêu quảng cáo 

5.4.2.2. Xác định ngân sách quảng cáo 

5.4.2.3. Sáng tạo thông điệp quảng cáo 

5.4.2.4. Các quyết định quảng cáo quốc tế 

 

Tuần 13 5.4.3. Quan hệ công chúng (PR) 

5.4.3.1. Bản chất và chức năng của quan hệ công 

chúng 

5.4.3.2. Các công cụ chủ yếu của PR 

5.4.4. Bán hàng cá nhân 

5.4.4.1. Bản chất và vai trò của bán hàng cá nhân 

5.4.4.2. Quản trị lực lượng bán hàng 

5.4.4.3. Quá trình bán hàng cá nhân 

5.4.5. Khuyến mại (Xúc tiến bán) 

5.4.5.1. Sự phát triển nhanh chóng của khuyến mại 

3 2 - PGS.TS.Trần 

Minh Đạo (chủ 

biên) (2012): Giáo 

trình Marketing căn 

bản, Nxb Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

trang 273 đến 288. 

 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

13 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

13 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

5.4.5.2. Xây dựng và phát triển một chương trình 

khuyến mại 

Hướng dẫn thảo luận: 

- Câu hỏi thảo luận: Hãy xây dựng một kế hoạch 

truyền thông cho một sản phẩm cụ thể của một 

công ty thực tế tại Việt Nam?  

- Cách thảo luận: Yêu cầu các nhóm trình bày 1-2 

ví dụ. Phát huy tinh thần xung phong của các nhóm 

và cùng thảo luận xoay quanh các ví dụ đã nêu. 

Tuần 14 5.5. Các công cụ Marketing hỗn hợp khác 

5.5.1. Con người thực hiện (P5 - People) 

5.5.2. Qui trình thực hiện (P6 – Process) 

5.5.3. Bằng chứng hữu hình (P7 - Physical 

Evidence) 

3 2  Đọc trước nội 

dung học Tuần 

14 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

14 

Tuần 15 CHƯƠNG 6 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MARKETING QUỐC TẾ 

6.1. Bản chất của marketing quốc tế 

6.1.1. Marketing quốc tế và marketing nội địa 

6.1.2. Marketing quốc tế và xuất khẩu 

3 2 - GS.TS. Trần Minh 

Đạo và PGS.TS. Vũ 

Trí Dũng (chủ biên) 

(2007): Giáo trình 

Marketing quốc tế, 

Nxb Đại học Kinh 

Đọc trước nội 

dung học Tuần 

15 và chuẩn bị 

cho câu hỏi thảo 

luận trong Tuần 

15 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT Tài liệu đọc trước 

Nhiệm vụ của 

Sinh viên 

6.1.3. Marketing quốc tế và marketing đa quốc gia 

6.1.4. Marketing quốc tế và marketing toàn cầu 

6.2. Tầm quan trọng và sự cần thiết của 

marketing quốc tế 

6.2.1. Những lợi ích của marketing quốc tế 

6.2.2. Những lý do thúc đẩy công ty tiếp cận với 

marketing quốc tế 

Tóm lược nội dung học phần Marketing căn bản 

và hướng dẫn ôn thi cuối khóa 

 

tế quốc dân, trang 5 

đến 24 
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