
 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-ĐHKTQD, ngày    /9/2021 của Hiệu trưởng) 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT 

 (Ban hành kèm theo quyết định số       QĐ/ĐHKTQD, ngày        tháng        năm 2021) 

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 

- Tên học phần (tiếng Việt):  Marketing xã hội 

- Tên học phần (tiếng Anh) Social Marketing 

- Mã số học phần MKMA1159 

- Thuộc khối kiến thức Bắt buộc của ngành 

- Số tín chỉ 3 tín chỉ (45 giờ tín chỉ; 50 phút/giờ) 

                         + Số tiết lý thuyết 30 

+ Số tiết thảo luận/thực hành 

                     + Số tiết tự học       

15 

90      

- Các học phần tiên quyết Kinh tế học vi mô 

2. THÔNG TIN BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY 

Bộ môn quản lý: Bộ môn Marketing 

Địa chỉ: Phòng 1305 Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 

1.Vũ Huy Thông  

Email: thongvh@neu.edu.vn 

2.Lê Thùy Hương    

Email:  lethuyhuongmkt@neu.edu.vn 

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN (COURSE DESCRIPTIONS) 

Với nguyên lý cơ bản là hiểu khách hàng và môi trường cạnh tranh để đưa ra các biện pháp 
hiệu quả tác động vào hành vi của khách hàng và công chúng, marketing có một khả năng ứng dụng 
đa dạng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Học phần Marketing Xã hội cho phép học viên mở rộng 
khai thác ứng dụng marketing trong các chương trình hoạt động nhằm thay đổi hành vi cá nhân vì mục 
tiêu cộng đồng và phi lợi nhuận, một lĩnh vực có tầm ảnh hưởng xã hội rộng lớn vượt ra khỏi phạm 
trù kinh doanh thuần túy. Học viên được mở rộng kiến thức và kỹ năng thực hành marketing trong 
việc nghiên cứu, lập kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá các chương trình hoạt động cụ thể 
hướng đến thay đổi hành vi cá nhân và tập thể theo quan điểm quản trị hiệu quả. 

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO (LEARNING RESOURCES: COURSE BOOKS, REFERENCE 
BOOKS, AND SOFTWARES) 

Giáo trình 



1.Phillip Kotler và  Nancy R. Lee, Social Marketing Từ chiến lược đến thực thi, NXB Công 
Thương, 2019 

Tài liệu khác 
2. Alan R. Andreasen, ”Social Marketing in the 21st century”, SAGE Publications, 2005  
3. Nedra Kline Weinreich: Hands-on Social Marketing, a step by step guide to Designing Change 
for Good, SAGE Publications  Inc, 2nd Edition, 2010  
4. Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard& James F. Engel: Consumer Behavior, 10th edition, 
Thomson South-Western, 2006  
5. William G. Zikmund: Exploring Marketing Research, Thomson/South-Western, 2003  
 

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE GOALS) 

Bảng 5.1. Mục tiêu học phần 

Mục 
tiêu 

Mô tả  

mục tiêu  
Chuẩn đầu ra của Chương 

trình đào tạo 
Trình độ 
năng lực 

[1] [2] [3] [4] 

G1 Hiểu bản chất và đặc điểm của chương trình 
xã hội được thiết kế để thay đổi hành vi, vì 
phúc lợi của cá nhân và xã hội. 

PLO1.4 4 

G2 Hiểu các nguyên tắc và kỹ thuật marketing 
trong việc phát triển và thực hiện các chương 
trình marketing xã hội. 

PLO1.4 
 

4 

G3 Phân tích quá trình phát triển và thực hiện kế 
hoạch marketing xã hội với các công cụ 
marketing hỗn hợp 

PLO1.5 
PLO3.1 
PLO3.2 

4 
4U 
4U 

G4 Đánh giá chương trình marketing xã hội hỗn 
hợp cho tình huống thay đổi hành vi xã hội 
cụ thể và áp dụng tư duy sáng tạo cho các 
vấn đề xã hội thực tế 

PLO2.1 
PLO2.2 
PLO2.3 

4U 
4U 
4U 

6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES) 

Bảng 6.1. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Mục 
tiêu  

CLOs Mô tả CLOs* 
Mức độ đạt 

được** 

[1] [2] [3] [4] 

G1 

CLO1.1 Hiểu và giải thích được bản chất của marketing xã hội 4 

CLO1.2 Nắm được mục tiêu của chương trình marketing xã hội 4 

G2 

CLO2.1 Hiểu các nguyên tắc marketing trong marketing xã hội 4 

CLO2.2 Hiểu cách áp dụng kỹ thuật marketing cho một chương trình marketing xã 
hội 

4 



Mục 
tiêu  

CLOs Mô tả CLOs* 
Mức độ đạt 

được** 

G3 

CLO3.1 Nắm được quy trình phát triển một chương trình marketing xã hội 4U 

CLO3.2 Có khả năng lập một chương trình marketing xã hội 4U 

G4 

CLO4.1 Đánh giá các chương trình marketing xã hội trong thực tế 4U 

CLO4.2 Đề xuất giải pháp marketing cho các vấn để xã hội 4U 

7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN (COURSE ASSESSMENT) 

Bảng 7.1. Đánh giá học phần 

Hình thức 
đánh giá 

Nội dung/  
Bài đánh giá  

Thời 
điểm 

CLOs 
Công cụ và tiêu chí  

đánh giá* 
Tỷ lệ 
(%) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Chuyên cần Thái độ học tập trên lớp  

Trả lời câu hỏi trên lớp 

Trả lời các câu hỏi thảo luận 

Tuần 1-15 Tất cả 
các 
CLO 

Nhật ký giảng dạy của giảng viên 
với các tiêu chí đánh giá (i) Mức 
độ tham gia (ii) Mức độ tương 
tác ; (iii) Chất lượng câu trả lời 

10% 

Đánh giá 
quá trình  

Trình bày bài tập nhóm về 
phân tích môi trường và cạnh 
tranh 

Tuần 5 
CLO3.1 

CLO3.2 

Các tiêu chí : (i) Nội dung; (ii) 
Hình thức; (iii) Thuyết trình; (iv) 
Mức độ hợp tác 

40% 

Trình bày bài tập nhóm về tìm 
hiểu công chúng mục tiêu 

Tuần  7 
CLO3.1 Các tiêu chí : (i) Nội dung; (ii) 

Hình thức; (iii) Thuyết trình; (iv) 
Mức độ hợp tác 

 Tuần 9 
CLO3.2 Các tiêu chí : (i) Nội dung; (ii) 

Hình thức; (iii) Thuyết trình; (iv) 
Mức độ hợp tác 

Bản báo cáo bài tập nhóm 
tổng hợp 

Tuần 15 
CLO3.1 

CLO3.2 

Tiêu chí : (i) Nội dung; (ii) Hình 
thức; (iii) Thời gian nộp; (iv) 
Mức độ hợp tác 

Đánh giá 
cuối kỳ  

Bài thi cuối kỳ 

 

Lịch thi 
học phần 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO4.1 

CLO4.2 

Thi tự luận 

Tiêu chí : (1) nắm được lý thuyết 
về marketing xã hội ; (2) Áp 
dụng phân tích tình huống 
marketing xã hội ; (3) Đề xuất 
giải pháp marketing xã hội 

Kiểu đề thi có thể thay đổi tùy 
thuộc tình hình thực tế của kỳ học 
nhưng sẽ được thông báo tới sinh 
viên trước 3 tuần trước khi kỳ học 
kết thúc. 

50% 



8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (LESSON PLAN) 

Bảng 8.1. Kế hoạch giảng dạy 

Tuần Nội dung giảng dạy Tài liệu đọc CLOs 
Hoạt động  
dạy và học 

Công cụ  
đánh giá 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING 
XÃ HỘI 
1.1 Marketing xã hội là gì 

1.1.1 Khái niệm cơ bản về marketing xã 

hội 

1.1.2 Các tình huống ứng dụng marketing 

xã hội 

1.1.3 Sự khác biệt giữa marketing xã hội 

và marketing kinh doanh 

1.2 Giới thiệu một số chương trình 

marketing xã hội 

1.2.1 Một số chương trình trong nước 

1.2.2 Một số chương trình quốc tế 

1.2.3 Những vấn đề chung trong thực tiễn 

áp dụng marketing trong các chương 

trình xã hội 

Phillip Kotler và  
Nancy R. Lee, 
Social Marketing 
Từ chiến lược đến 
thực thi, NXB Công 
Thương, 2019 
Chương 1 

 

CLO1.1 
 

Sinh viên đọc bài 
trước khi tới lớp 
Giảng viên giảng lý 
thuyết 
Thảo luận các tình 
huống và câu hỏi 
giảng viên đặt ta 

Mức độ tham gia 
Mức độ tương tác 
Chất lượng câu trả lời 

2 

CHƯƠNG 2: CÁC CHƯƠNG TRÌNH XÃ 

HỘI 

2.1. Vấn đề xã hội và chương trình xã hội 

2.1.1. Nhận diện các vấn đề xã hội 

2.1.2. Các chương trình xã hội: bản chất, ý 

nghĩa, mục tiêu 

2.2. Phân loại các chương trình xã hội 

Phillip Kotler và  
Nancy R. Lee, 
Social Marketing 
Từ chiến lược đến 
thực thi, NXB Công 
Thương, 2019 
Chương 1 

 

CLO1.2 
 

Sinh viên đọc bài 
trước khi tới lớp 
Giảng viên giảng lý 
thuyết 
Thảo luận các tình 
huống và câu hỏi 
giảng viên đặt ta 

Mức độ tham gia 
Mức độ tương tác 
Chất lượng câu trả lời 



2.2.1. Phân loại theo đặc điểm, tính chất 

vấn đề xã hội 

2.2.2. Phân loại theo chủ thể thực hiện 

chương trình 

2.2.3. Phân loại theo mục tiêu, phạm vi 

thực hiện chương trình 

2.3. Đặc trưng của các chương trình xã hội 

nhằm thay đổi hành vi 

2.4. Sự tương đồng giữa các chương trình xã 

hội có mục tiêu thay đổi hành vi và 

marketing trong kinh doanh 

3 

CHƯƠNG 3: NGUYÊN TẮC VÀ KỸ THUẬT 
MARKETING TRONG CÁC CHƯƠNG 
TRÌNH XÃ HỘI 
3.1 Các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản của 

marketing 

3.1.1 Các nguyên tắc cơ bản (định hướng 

thị trường và cạnh tranh; quan hệ 

lợiích/chi phí/sự thỏa mãn; quá trình 

nhận thức và hành động…) 

3.1.2 Các công cụ, kỹ thuật cơ bản (nghiên 

cứu thị trường, lập kế hoạch 

marketing…) 

3.2 Quy trình thực hiện marketing xã hội 

3.2.1 Nghiên cứu hiện trạng 

3.2.2 Mục tiêu và Chiến lược 

3.2.3 Kế hoạch hành động 

Phillip Kotler và  
Nancy R. Lee, 
Social Marketing 
Từ chiến lược đến 
thực thi, NXB Công 
Thương, 2019 
Chương 2 

 

CLO2.1 
CLO2.2 

 

Sinh viên đọc bài 
trước khi tới lớp 
Giảng viên giảng lý 
thuyết 

Thảo luận các tình 
huống và câu hỏi 
giảng viên đặt ta 

Mức độ tham gia 
Mức độ tương tác 
Chất lượng câu trả lời 



3.3 Xây dựng một bản kế hoạch marketing 

xã hội 

3.3.1 Cấu trúc một bản kế hoạch marketing 

xã hội 

3.3.2 Nội dung chi tiết của bản kế hoạch 

marketing xã hội  

3.3.3 So sánh kế hoạch marketing xã hội 

với kế hoạch marketing kinh doanh 

3.4 Các thành phần trong một chương trình 

marketing xã hội 

3.4.1 4P trong marketing truyền thống: sản 

phẩm, giá, phân phối, truyền thông 

3.4.2 4P mới trong marketing xã hội: công 

chúng, đối tác, chính sách công, tài trợ 

4 

CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU MÔI 

TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH CẠNH TRANH 

1.1. Nghiên cứu thị trường trong lĩnh vực 

xã hội  

1.1.1. Xác định nhu cầu thông tin 

- Nhu cầu thông tin về các nhóm công chúng 

mục tiêu, ảnh hưởng, có liên quan 

- Nhu cầu thông tin về môi trường cạnh 

tranh 

- Nhu cầu thông tin khác 

1.1.2. Xác định nguồn cung cấp thông tin 

- Các nguồn thông tin thứ cấp 

- Các nguồn thông tin sơ cấp 

Phillip Kotler và  
Nancy R. Lee, 
Social Marketing 
Từ chiến lược đến 
thực thi, NXB Công 
Thương, 2019 
Chương 3 

 

CLO3.1 
 

Sinh viên đọc bài 
trước khi tới lớp 
Giảng viên giảng lý 
thuyết 
Thảo luận các tình 
huống và câu hỏi 
giảng viên đặt ta 

Mức độ tham gia 
Mức độ tương tác 
Chất lượng câu trả lời 



1.1.3. Xây dựng phương pháp và kế 

hoạch thu thập thông tin sơ cấp 

-Nghiên cứu định tính 

-Nghiên cứu định lượng  

1.1.4. Các khó khăn thách thức trong 

nghiên cứu marketing xã hội  

1.2. Phân tích cạnh tranh  

1.2.1. Đặc điểm của cạnh tranh trong 

marketing xã hội  

1.2.2. Nhận diện các lực lượng cạnh 

tranh trong marketing xã hội 

- Lực lượng cạnh tranh xuất phát từ các tổ 

chức bên ngoài 

- Lực lượng cạnh tranh xuất phát từ bên 

trong công chúng mục tiêu 

1.2.3. Phân tích mối de dọa từ cạnh tranh 

5 
Trình bày bài tập nhóm về phân tích môi 
trường và cạnh tranh 

Bài tập nhóm 
CLO3.1 
CLO3.2 

Chuẩn bị bài tập 
nhóm và bài thuyết 
trình 

Phiếu đánh giá theo 
các tiêu chí : (i) Nội 
dung; (ii) Hình thức; 
(iii) Thuyết trình; (iv) 
Mức độ hợp tác 



6 
 

CHƯƠNG 5: TÌM HIỂU CÔNG CHÚNG 

MỤC TIÊU 

5.1 Đặc điểm hành vi của công chúng-khách 

hàng trong marketing xã hội 

5.1.1 Đặc trưng hành vi cần thay đổi trong 

marketing xã hội  

5.1.2 Động cơ của việc thay đổi hành vi 

5.1.3 Phanh hãm của việc thay đổi hành vi 

5.2 Quá trình thay đổi hành vi 

5.2.1 Các giai đoạn trong quá trình thay đổi 

hành vi 

5.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thay 

đổi hành vi 

Phillip Kotler và  
Nancy R. Lee, 
Social Marketing 
Từ chiến lược đến 
thực thi, NXB Công 
Thương, 2019 
Chương 6 

 

CLO3.1 
 

Sinh viên đọc bài 
trước khi tới lớp 
Giảng viên giảng lý 
thuyết 
Thảo luận các tình 
huống và câu hỏi 
giảng viên đặt ta 

Mức độ tham gia 
Mức độ tương tác 

Chất lượng câu trả lời 

    7 
Trình bày bài tập nhóm về tìm hiểu công 
chúng mục tiêu 

Bài tập nhóm 
CLO3.1 
CLO3.2 

Chuẩn bị bài tập 
nhóm và bài thuyết 
trình 

Phiếu đánh giá theo 
các tiêu chí : (i) Nội 
dung; (ii) Hình thức; (iii) 
Thuyết trình; (iv) Mức 
độ hợp tác 

8 

CHƯƠNG 6: LỰA CHỌN CÔNG CHÚNG 

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ 

6.1 Phân đoạn công chúng  

6.1.1 Phân biệt các đối tượng công chúng: 

công chúng mục tiêu/công chúng ảnh hưởng 

6.1.2 Xác định và lựa chọn các tiêu chí 

phân đoạn (hai nhóm tiêu chí liên quan đến 

đặc điểm cá nhân và đặc điểm hành vi) 

6.2 Lựa chọn công chúng mục tiêu 

Phillip Kotler và  
Nancy R. Lee, 
Social Marketing 
Từ chiến lược đến 
thực thi, NXB Công 
Thương, 2019 
Chương 7 

 

CLO3.1 
 

Sinh viên đọc bài 
trước khi tới lớp 
Giảng viên giảng lý 
thuyết 
Thảo luận các tình 
huống và câu hỏi 
giảng viên đặt ta 

Mức độ tham gia 
Mức độ tương tác 
Chất lượng câu trả lời 



6.2.1 Xác định các tiêu chí đánh giá phân 

đoạn 

6.2.2 Các phương án lựa chọn công chúng 

mục tiêu 

6.3. Định vị trong marketing xã hội 

6.3.1 Đặc trưng của các chương trình xã hội 

ảnh hưởng đến chiến lược định vị 

6.3.2 Thế nào là một chiến lược định vị 

hiệu quả 

6.3.3 Căn cứ để xây dựng một chiến lược 

định vị hiệu quả 

6.4. Đề xuất các mục tiêu SMART trong 

marketing xã hội 

6.4.1 So sánh mục tiêu SMART và không 

SMART 

6.4.2 Căn cứ để xây dựng mục tiêu SMART 

9 
Trình bày bài tập nhóm về tìm hiểu công 
chúng mục tiêu 

Bài tập nhóm 
CLO3.1 
CLO3.2 

Chuẩn bị bài tập 
nhóm và bài thuyết 
trình 

Phiếu đánh giá theo 
các tiêu chí : (i) Nội 
dung; (ii) Hình thức; (iii) 
Thuyết trình; (iv) Mức 
độ hợp tác 

10 

CHƯƠNG 7: SẢN PHẨM VÀ CHI PHÍ 

TRONG MARKETING XÃ HỘI 

7.1 Chính sách sản phẩm 

7.1.1 Sản phẩm cơ bản, 

7.1.2 Sản phẩm bổ sung 

7.1.3 Giá trị/lợi ích mang lại đối với công 

chúng 

7.1.4 Định vị sản phẩm 

Phillip Kotler và  
Nancy R. Lee, 
Social Marketing 
Từ chiến lược đến 
thực thi, NXB Công 
Thương, 2019 
Chương 10,11 

 

CLO3.2 
 

Sinh viên đọc bài 
trước khi tới lớp 
Giảng viên giảng lý 
thuyết 
Thảo luận các tình 
huống và câu hỏi 
giảng viên đặt ta 

Mức độ tham gia 
Mức độ tương tác 
Chất lượng câu trả lời 



7.2 Chính sách chi phí 

7.2.1. Nguyên tắc trao đổi trong marketing 

xã hội 

7.2.2. Các chi phí tài chính 

7.2.3. Các chi phí phi tài chính 

7.2.4  Định giá trong marketing xã hội 
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CHƯƠNG 8: KÊNH VÀ TRUYỀN THÔNG 

TRONG MARKETING XÃ HỘI 

8.1 Chính sách phân phối 

8.1.1 Lựa chọn kênh phân phối phù hợp với 

đặc điểm công chúng mục tiêu 

8.1.2 Huy động sự tham gia của các trung 

gian phân phối 

8.1.3 Các khó khăn, thách thức trong khâu 

phân phối của các chương trình marketing 

xã hội 

8.2 Chính sách truyền thông  

8.2.1 Vai trò của truyền thông trong quá 

trình thay đổi hành vi 

8.2.2 Xây dựng kế hoạch truyền thông, lựa 

chọn các kênh truyền thông 

8.2.3 Thiết kế thông điệp trong marketing 

xã hội 

8.2.4 Phân biệt P sản phẩm và P truyền 

thông trong một số tình huống marketing xã 

hội 

 

Phillip Kotler và  
Nancy R. Lee, 
Social Marketing 
Từ chiến lược đến 
thực thi, NXB Công 
Thương, 2019 
Chương 12,13,14 

 

CLO3.2 
 

Sinh viên đọc bài 
trước khi tới lớp 
Giảng viên giảng lý 
thuyết 
Thảo luận các tình 
huống và câu hỏi 
giảng viên đặt ta 

Mức độ tham gia 
Mức độ tương tác 
Chất lượng câu trả lời 
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CHƯƠNG 9: CÔNG CHÚNG VÀ ĐỐI TÁC 

TRONG MARKETING XÃ HỘI 

9.1 Khai thác các đối tượng công chúng  

9.1.1 Phân biệt các đối tượng công chúng: công 

chúng mục tiêu, công chúng ảnh hưởng, công 

chúng nội bộ 

9.1.2 Các chính sách tác động đến từng nhóm 

công chúng 

9.2 Thiết lập quan hệ và khai thác các đối tác  

9.2.1 Nhân diện các công chúng có thể trở 

thành đối tác 

9.2.2 Phân tích động cơ, lợi ích của các đối tác 

tiềm năng 

9.2.3 Thuyết phục các đối tác tham gia chương 

trình marketing xã hội 

 
CLO3.2 

 

Sinh viên đọc bài 
trước khi tới lớp 
Giảng viên giảng lý 
thuyết 
Thảo luận các tình 
huống và câu hỏi 
giảng viên đặt ta 

Mức độ tham gia 
Mức độ tương tác 
Chất lượng câu trả lời 
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CHƯƠNG 10: CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ 
NGUỒN TÀI TRỢ MARKETING XÃ HỘI 
10.1 Chính sách công  

10.1.1 Nhận diện các chính sách có thể tác 

động đến chương trình marketing xã hội 

10.1.2 Khai thác các chính sách có tác 

động tích cực 

10.1.3 Ứng xử trước các chính sách có tác 

động tiêu cực 

10.2 Ngân sách và tài trợ cho các chương 

trình marketing xã hội 

10.2.1 Dự trù kinh phí cho chương trình 

marketing xã hội  

 
CLO3.2 

 

Sinh viên đọc bài 
trước khi tới lớp 
Giảng viên giảng lý 
thuyết 
Thảo luận các tình 
huống và câu hỏi 
giảng viên đặt ta 

Mức độ tham gia 
Mức độ tương tác 
Chất lượng câu trả lời 



10.2.2 Nhận diện các nguồn tài trợ tiềm 

năng 

10.2.3 Khai thác các nguồn tại trợ 
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CHƯƠNG 11: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TIỀM NĂNG 

PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH MARKETING XÃ HỘI 

11.1 Tổ chức thực hiện các chương trình 

marketing xã hội 

11.1.1 Quy trình triển khai thực hiện các 

chương trình marketing xã hội 

11.1.2 Phối hợp triển khai các công cụ 

marketing xã hội 8P 

11.2 Đánh giá hiệu quả cácchương trình 

marketing xã hội 

11.2.1 Hiệu quả trong các chương trình 

marketing xã hội 

11.2.2 Phương pháp đánh giá, đo lường 

hiệu quả 

11.2.3 Quy trình đánh giá hiệu quả các 

chương trình marketing xã hội 

11.3 Những khó khăn, thách thức và phê 

phán về marketing xã hội  

11.3.1 Những khó khăn trong các chương 

trình marketing xã hội 

11.3.2 Những phê phán đối với các 

chương trình marketing xã hội 

Phillip Kotler và  
Nancy R. Lee, 
Social Marketing 
Từ chiến lược đến 
thực thi, NXB Công 
Thương, 2019 
Chương 15,16,17 

 

CLO4.1 
 
CLO4.2 
 

Sinh viên đọc bài 
trước khi tới lớp 
Giảng viên giảng lý 
thuyết 
Thảo luận các tình 
huống và câu hỏi 
giảng viên đặt ta 

Mức độ tham gia 
Mức độ tương tác 
Chất lượng câu trả lời 



11.4 Kinh nghiệm thực hiện một số chương 

trình marketing xã hội thành công 

11.4.1 Một số chương trình trên thế giới 

(Scoop the poop, Dump ways to die) 

11.4.2 Một số chương trình trong nước 

(Mang âm nhạc đến bệnh viện, Cơm có 

thịt, Đi và mở…) 
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Trình bày bài tập nhóm về chương trình 
marketing xã hội  

Bài tập nhóm 
CLO3.1 
CLO3.2 

Chuẩn bị bài tập 
nhóm và bài thuyết 
trình 

Phiếu đánh giá theo 
các tiêu chí : (i) Nội 
dung; (ii) Hình thức; (iii) 
Thuyết trình; (iv) Mức 
độ hợp tác 

 Bài thi cuối kỳ 

 
CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO4.1 

CLO4.2 

Sinh viên làm bài thi 
theo lịch 

Thi tự luận 
Tiêu chí : (1) nắm được 
lý thuyết về marketing xã 
hội ; (2) Áp dụng phân 
tích tình huống 
marketing xã hội ; (3) Đề 
xuất giải pháp marketing 
xã hội 

 

 

 

 

 

 

 



9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN (COURSE REQUIREMENTS AND EXPECTATION) 

9.1. Quy định về điều kiện thi kết thúc học phần  

- Sinh viên được tham dự thi cuối kỳ/thi kết thúc học phần là điểm chuyên cần (10%) đạt mức 

5 điểm trở lên (thang 10).  

9.2. Quy định về tham dự lớp học 

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. Mỗi buổi vắng mặt 

sẽ bị trừ 1 điểm đánh giá quá trình.Sinh viên vắng quá 3 buổi học dù có lý do hay không có 

lý do đều bị coi như không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại. 

- Sinh viên sẽ được cộng điểm cho mỗi lần phát biểu xây dựng bài, có thể bù đắp cho điểm 

quá trình, điểm kiểm tra và điểm bài tập nhóm. 

- Sinh viên không nộp bài tập nhóm sẽ nhận điểm 0 (không) cho bài tập sau cùng. Nhóm sinh 

viên nộp bài trễ sẽ bị trừ 1 điểm cho mỗi ngày nộp muộn. 

 

9.3. Quy định về hành vi lớp học 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm 

ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu 

sẽ không được tham dự buổi học. 

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính 

toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
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