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Mathieu Aebi 

• 6 năm kinh nghiệm tại 7 quốc gia: 

– Canada, Thụy Sĩ, Anh, Hungary, Hà Lan, Peru, Việt 

Nam 

• Trong các lĩnh vực: 

– Quản lý dự án 

– Giáo dục & đào tạo 

– Kinh doanh và Quản trị 

• Bằng cấp: 

– MBA về nghiên cứu phát triển 
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Nội dung hội thảo 

1. Mục tiêu của hội thảo 

2. Hoạt động làm quen 

3. Tóm tắt tình hình tuyển sinh  

4. Xác định rõ dịch vụ đào tạo 

5. Cạnh tranh  

6. Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội  

7.  Nghiên cứu thị trường   

8.  Chọn địa điểm quảng cáo 

9.  Các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra 

10.  Kế hoạch tuyển sinh 

11.  Một số ví dụ tuyển sinh ở Việt Nam và Canada  

12.  Kết luận. 
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Mục Tiêu của hội thảo 

 

1. Giới thiệu các công cụ marketing cơ bản  

2. Phát triển các phương pháp mới trong tuyển sinh  

3. Theo dõi và kiểm soát hiệu quả tuyển sinh 

4. Chia sẻ kinh nghiệm tuyển sinh ở Việt Nam và Canada  

5. Lập kế hoạch các giai đoạn tuyển sinh tiếp theo.  
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Ice Breaker 

Tôi là ai? 

 
Chuẩn bị:  Mẫu giấy với tên đã được viết sẵn 

Thời gian: 10 - 20 phút phụ thuộc vào số lượng người của từng nhóm 

Mục tiêu: Tạo cơ hội cho mọi người có thể tương tác với nhau, xóa bỏ 

những rào cản cá nhân. 

Nội dung: Một người đứng ở giữa vòng tròn với tên được dán trên lưng 

và những người còn lại sẽ trả lời các câu hỏi Có hoặc Không. Khi những 

người chơi biết đưọc họ là ai, họ có thể tiếp tục trả lời các câu hỏi Có 

hoặc Không của những người khác 
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Khái niệm về Marketing 

Có rất nhiều khái niệm về marketing: 

 

“Marketing là những hoạt động của con 

người hướng vào việc đáp ứng những 

nhu cầu và ước muốn của người tiêu dùng 

thông qua quá trình trao đổi” 

 

Kotler(sinh ngày 27/5/ 1931 ở Chicago).  
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Phương thức marketing 

trong giáo dục công lập 

Dịch vụ: “ Dịch vụ là một hoạt động hay lợi 

ích cung ứng nhằm để trao đổi, chủ yếu là 

vô hình và không dẫn đến việc chuyển 

quyền sở hữu. Việc thực hiện dịch vụ có 

thể hoặc không gắn liền với sản phẩm vật 

chất”” (Kotler, 2003, tr.444) 
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”Giáo dục là một loại hình dịch vụ phải 

đáp ứng những yêu cầu sau: nhu cầu của 

xã hội, có sự tham gia của người học và 

đáp ứng được nhu cầu của họ.” 
(Kotler) 
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Tại sao Marketing quan 

trọng với các trường công 

lập? 

Đáp ứng được các yêu cầu của chính phủ 

Ngăn chặn những mối đe dọa từ bên ngoài 

Đáp ứng được mong đợi của phụ huynh 

Giúp xây dựng hình ảnh 

Đạt được các nguồn lực 
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Giới thiệu 

Kế hoạch Marketing là gì: 

Được xây dựng với mục đích mô tả vị trí thị trường hiện tại của 

một doanh nghiệp và các chiến lược marketing trong khoảng thời 

gian nhất định.  

Kế hoạch Marketing thường có giá trị từ một đến năm năm.  
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Mục đích của một kế hoạch Marketing:  

1)là để thể hiện rõ những bước nào sẽ được thực hiện để đạt được 

mục tiêu Marketing của doanh nghiệp.  

2) Để giải thích rõ trường sẽ có khuynh hướng đi về đâu trong 

tương lai 



Kế hoạch Marketing 
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Mục tiêu 

Là một phần trong chương trình kế 
hoạch hàng năm 

Giới thiệu một cái gì đó mới lạ 

Thâm nhập vào thị trường mới 

Thử nghiệm một chiến lược mới để 
khắc phục các vấn đề còn tồn tại 



Kế hoạch Marketing 

• Môi trường bên trong (4 P’s)  
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Sản phẩm Giá Phân phối Xúc tiến 



Your Marketing Plan 

• Môi trường bên ngoài: (PESTEL) 
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Chính trị Kinh tế Văn hóa – xã 
hội 

Công nghệ Tự nhiên Pháp luật 



Các bước thực tiện  

Xác định việc  

kinh doanh của bạn    Xác định khách hàng 
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Hiểu biết về 

điạ điểm của 

trường bạn và 

nhu cầu của 

khách hàng. 

Thiết kế một 

chiến lược 

marketing với sư 

tham gia của 

những người liên 

quan 

Thiết lập một 

chương trình 

với các giá trị 

cốt lõi 

Xác định kế hoạch =   Sự trung thành của khách 
hàng 

Tạo dựng các 

mối quan hệ và 

làm cho khách 

hàng hài lòng 

 

Giành được giá 

trị từ khách 

hàng để gia tăng 

sự trung thành 

của họ 



Chìa khóa cho một kế hoạch 

Marketing thành công 
• Xác định dịch vụ 1 

• Xác định thị trường mục tiêu 2 

• Hiểu được các đối thủ cạnh tranh 3 

• Tìm ra thị trường ngách 4 

• Khách hàng nhận biết về dịch vụ 5 

• Xây dựng lòng tin 6 

• Kiên định/ nhất quán 7 

• Duy trì tính trọng tâm 8 
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Hoạt động nhóm: 

PESTEL 
• Marketing Mix (Marketing hỗn hợp) 

• PESTEL 

• 20-25 phút 
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Công tác tuyển sinh ở 

Trường Cao đẳng 

BìnhThuận 
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Tóm tắt tình hình tuyển sinh 

“Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của thị trường giống 

như một vòng tròn. Khi bạn nhận thấy rằng việc tuyển 

sinh ngày càng trở nên khó hơn, thì điều đó có nghĩa là 

bạn đang ở điểm cuối của vòng tròn và đã đến lúc bạn 

cần thay đổi chiến lược” 
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Số lượng SV 

Giai đoạn khó khăn 

Giai đoạn đông SV nhất 

Những SV 

đầu tiên 

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 



Tóm tắt tình hình tuyển sinh 

 

 Các trường CĐ thường tuyển 
sinh như thế nào? 

Đến các trường PTTH phát tờ rơi, treo 
bảng quảng cáo 

Tư vấn trưc tiếp tại các trường PT 

Liên lạc qua điện thoại hoặc email với 
những thí sinh trượt đại học về học CĐ 



Tóm tắt tình hình tuyển 

sinh 
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Các Trường nên làm gì? 

Xây dựng một chiến lược Truyền thông 

Thảo luận, phân tích SWOT với giáo viên 

Phân tích và lựa chọn những hình thức quảng 
cáo mới trên các phương tiện truyền thông 

Xác đinh những đối tác chiến lược lâu dài 

Kết nối với hội cựu SV của trường  



9 Các phương pháp 

tuyển sinh khác 
1. Có sự tiếp cận sớm với những sinh 

viên tiềm năng 

2. Mở rộng thêm các hướng tìm hiểu nhu 

cầu của doanh nghiệp địa phương 

3. Đưa ra dẫn chứng về những cựu SV 

thành đạt ở những lĩnh vực khác nhau 

4. Đưa chương trình thực tập trong 

chương trình giảng dạy 
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9 Các phương pháp 

tuyển sinh khác (2) 
5. Phát triển mạng lưới cộng đồng trong 

các sinh viên 

6. Xác định thế mạnh của trường 

7. Ca ngợi về trường 

8. Yêu cầu Bộ phận Tuyển sinh cập nhật 

những thông tin mới về trường 

9. Tư vấn cho các bậc phụ huynh 
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Điểm mạnh 
Điểm yếu 

Cơ hội Thách thức 

Có ích Có hại 

Bên trong 

Bên ngoài 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=swot+analysis&source=images&cd=&cad=rja&docid=bAU4o-_26WxTPM&tbnid=8o4JxuLcpVS9wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.communitybucketlist.com/swot-analysis-to-help-guide-your-life-or-your-business&ei=CHOlUfCJL4OKjALj3ICADw&bvm=bv.47008514,d.cGE&psig=AFQjCNFOfhNu3ECCfWYQYVkUr7mMt2vzNA&ust=1369883715074616


 

 

• 20-25 phút 

• Chia các học viên thành 4 nhóm 

• Phân tích từ 2-3 phút 

• Thảo luận toàn thể  

 

Phân tích: SWOT 



Câu hỏi… 

Dựa vào phân tích của mình, bạn hãy chỉ ra 

các điểm chính về: 

• Thế mạnh 

• Điểm yếu 

• Cơ hội  

• Thách thức 
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Tóm tắt tình hình TS 

 

 

Điểm mạnh của BTCC: 

Là trường công lập, học phí rẻ 

Trang thiết bị, CSVC tốt, tỉ lệ sv tốt nghiệp có việc làm cao...... 

SV được hưởng chế độ miễn giảm HP 

Điểm yếu: 

Chưa khẳng đinh được thương hiệu 

Bằng cấp chưa được đánh giá cao 

Chế độ lương bổng chưa đươc thu hút 

Điều kiện của Trường chưa đáp ứng tốt yêu cầu của Bộ GD&ĐT  



Tóm tắt về thực trạng 

Chưa có sự 
thừa nhận về 

bằng cấp 

Ngân sách 
hạn chế dành 
cho marketing 

Chương trình 
giảng dạy 
được định 

sẵn 

Giáo dục 
chưa được 
công nhận 

như một loại 
hình dịch vụ 
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Các mối đe dọa với các trường cao đẳng cộng đồng Việt Nam 

là gì? 



Xác định các dịch vụ mà trường CĐCĐ 

Bình Thuận cung cấp  

Mô tả các dịch vụ mà 

trường bạn cung cấp cho 

học sinh để họ hiểu đầy đủ 

về Trường .  

• Chương trình giảng dạy.  

• Hoạt động.  

• Môi trường.  

• Cơ sở vật chất, v.v.  
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Làm thế nào để xác định được thị 

trường và hiểu về Trường   

H
iể

u
 v

ề
 t
h
ị 
tr

ư
ờ

n
g
 

• Nhìn vào những thay đổi có tác 
động đến thị phần của bạn 

• Tầm nhìn 

• Những đối tượng có liên quan 

• Sự thay đổi 

• Cạnh tranh trên thị trường 

• Học bổng 

• Học phí 

• Cập nhật những thay đổi có liên 
quan đến lĩnh vực giáo dục 

•  Luật pháp 

• Nghiên cứu: các bài báo, trang 
web, môi trường bên ngoài 

H
iể

u
 v

ề
 t

rư
ờ

n
g

  

• Hiểu được hoạt động của 
trường và những nhu cầu, mong 
muốn của sinh viên 

• Những thay đổi về văn hóa  - 
xã hội 

• Các xu hướng 

• Môi trường kinh tế 

• Môi trường làm việc  

• Phương tiện giao thông 

• Cơ sở vật chất 

• Môi trường chính trị 

• Môi trường bên trong: các 
bản điều tra, phỏng vấn và 
các bản đánh giá 
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Hoạt động  

Nhận diện thương hiệu trường của bạn? 

– Trả lời bản câu hỏi điều tra 

– Thảo luận nhóm 

– 20-25 phút 
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Sự cạnh tranh 

• Bối cảnh về sự cạnh tranh 

– Có một cái nhìn toàn diện về 

các dịch vụ được đối thủ 

cạnh tranh đưa ra, những 

điểm mạnh và điểm yếu của 

họ 

– Định vị dịch vụ của đối thủ 

cạnh tranh với dịch vụ của 

bạn 
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Đối thủ cạnh tranh 

• Đại học Phan Thiết • Danh tiếng 

• Hiệu quả 

• Khả năng tiếp cận 

• Bằng cấp 

• Học bổng 

• Giao lưu, hợp tác 
quốc tế 
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Hoạt động: Xác định đối 

thủ cạnh tranh 

• Hoạt động nhóm 

• 20 phút 

–Xác định điểm yếu của đối thủ 

–Phát thảo một chiến lược cho trường 

để giành được thị phần 
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Bạn là ai? 

• Xác định các dịch vụ của trường đem lại cho người học 

• Xác định rõ dịch vụ liên quan đến thị trường và so sánh 

với các đối thủ cạnh tranh  

• Các dịch vụ được giới thiệu tới sinh viên tương lai 

• Cam kết những gì nhà trường sẽ mang lại cho sinh viên 

tương lai (các nhóm mục tiêu) 

35 



Bản đồ định vị 

• Định vị loại hình dịch vụ của trường 

– Xác định rõ mô hình dịch vụ cuả trường so với 

các đối thủ cạnh tranh 

• Cung cấp thông tin thực tế của trường cho 

SV tương lai 

– Xác định rõ mô hình dịch vụ Trường sẽ cung 

cấp cho SV tương lai 
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Truyền thông & Quảng 

bá 
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Xây dựng chiến lược truyền 

thông 

 • Gửi thông điệp cho mọi người.  

• Hướng đến các đối tượng SV khác nhau.  

• Giúp phát triển thương hiệu của Trường. 

• Khi được cung cấp thông tin, SV sẽ có cái nhìn tích cực 

về nhà trường và các mô hình định vị của Trường trong 

thị trường giáo dục.   

38 



Sử dụng truyền thông xã hội  

• Năm 2012, ở Canada khoảng 2/3 số sinh viên sử dụng 

phương tiện truyền thông xã hội để nghiên cứu các 

trường cao đẳng và đại học. 

• 38% ảnh hưởng tới quyết định nhập học  

• 57% sử dụng Facebook 

• 42% sử dụng Youtube 

• 18% sử dụng Twitter 
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Social 
media; … 

Others; 
33% 



Sử dụng diễn đàn trường học  

Có thể kết nối thời gian thực với những người 

thực (dịch vụ khách hàng) 

Tạo một cộng đồng xã hội trực tuyến dành 

cho sinh viên để kết nối với các sinh viên hoặc 

cựu sinh viên hiện nay 

Là cách kết nối với những người, tổ chức 

trong môi trường GD  

 
• http://forums.about.com/n/pfx/forum.aspx?nav=messages&webtag=ab-collegeapps 
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 Sử dụng diễn đàn tuyển sinh 

• Một nơi để thảo luận về: 

- Chuẩn bị kỳ thi vào Cao đẳng  

- Thi tuyển sinh vào Cao đẳng  

- Viết hồ sơ xin nhập học  

- Xếp hạng Trường  

- Thăm trường 

- Phỏng vấn, trao đổi  

- Với các cựu sinh viên  
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Examples 

University of Washington 

• https://www.facebook.com/uwstudentlife 

 

CĐCĐ Hải Phòng 

• https://www.facebook.com/pages/Tr%C6%B0%E1%BB%9

Dng-Cao-%C4%90%E1%BA%B3ng-C%E1%BB%99ng-

%C4%90%E1%BB%93ng-B%C3%ACnh-

Thu%E1%BA%ADn/309514412395717 
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Thực hiện chiến lược tuyển sinh 

• Thực hiện kế hoạch 

Khi Nhà trường ra thông báo tuyển sinh/quảng cáo 

(thông cáo báo chí, video, v.v) 

• Chiến dịch quảng cáo 

Trình bày và sửa đổi các thông tin chi tiết về Trường  
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Bước 1 
Bước 2 

Bước 3 

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec 



Quan hệ công chúng  

Chiến lược và thực hiện: 

- Chiến lược quan hệ công chúng 

- Những hướng dẫn kế hoạch quan hệ công chúng  

- Chuẩn bị một kế hoạch quan hệ công chúng thay thế bao 

gồm cả lịch trình biên tập, các cuộc họp, hội thảo, vv 
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Quảng cáo 

• Là một hình thức giao tiếp được sử dụng để 

khuyến khích, thuyết phục sinh viên tiềm 

năng 

• Hướng sinh viên tiềm năng ra quyết định 

chọn học tại CĐCĐ BT 
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Nghiên cứu thị trường 

 

• Cơ hội của thị trường theo chiều dọc 

• Nói về cơ hội của các phân đoạn thị trường khác nhau 

(định hướng của cha mẹ)  

• Nói về chiến lược phân phối cho các thị trường hoặc 

những phân đoạn đó. 

• Giải quyết các vấn đề của việc sử dụng một công ty bên 

ngoài để thúc đẩy các thị trường theo chiều dọc 
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Địa điểm/ vị trí QC 

• Thúc đẩy quảng cáo liên tỉnh 

- Nói về chiến lược quảng cáo ở các tỉnh khác, mục tiêu 

xác định vào một số tỉnh, thành phố  

- Thảo luận về những vấn đề liên quan đến QC liên tỉnh 

+ Các vấn đề xúc tiến liên tỉnh 

- Sửa đổi và điều chỉnh để tạo thông điệp quảng cáo của 

bạn theo từng tỉnh. 
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Mục tiêu và các chỉ tiêu 

 

• Mục tiêu năm đầu tiên 

• Mục tiêu hàng năm tiếp 

• Theo dõi  kết quả tốt và xấu  

• Những yêu cầu để đạt được thành công 

48 



Lập kế hoạch 

 

• Những kỳ vọng chính trong 18 tháng tới 

• Yếu tố thời gian 

• Xác định con đường quan trọng để thành công 
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Nhiệm vụ 1 

Nhiệm vụ 2 

Nhiệm vụ 3 

Nhiệm vụ 4 

Mục tiêu với 

thời gian giới 

hạn 



Hoạt động: 

• 30 phút 

• Đưa ra 8 lý do chính vì sao một sinh viên 

nên đăng ký học tại trường CĐCĐ BT 

• Sử dụng biểu đồ SWOT 

• Hãy viết ra một thông điệp quảng cáo về 

những điểm mạnh của trường bạn 

50 



Kết luận 

Tham gia 
vào các Hội 

chợ việc làm 
tổ chức tại 
Bình Thuận 

Tổ chức 
những Hội 

thảo về Giáo 
dục 

Tổ chức 
các chuyến 

thăm 
trương 

Tổ chức những 
buôi Tư vấn 

định hướng cho 
phụ huynh & SV 

Lựa chọn 
các kênh 

truyền thông 
XH mới 

Hướng dẫn 
làm thủ tục 
nhập học 
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Làm thế nào chúng ta có thể tuyển được nhiều SV?  



Kết luận 

• Làm thế nào để chúng ta có thể tuyển nhiều sv? 

- Tham gia các hội chợ việc làm ở BT (các hội thảo 

chuyên đề về công tác tuyển sinh) 

- Các hoạt động Marketing nhắm đến gia đình SV (giới 

thiệu về Trường) 

- Lựa chọn các kênh truyền thông XH mới 

cho QC. 

- Hướng dẫn SV làm thủ tục nhập học 



Kết luận 
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Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện việc tuyển sinh một cách hiệu quả? 

 

1) - Phân tích SWOT.  

 

2) - Xác định sứ mệnh và tầm nhìn.  

 

3) - Phân tích tính cạnh tranh của SWOT. 

 

4) - Xác định được vị trí của mình và của các đối thủ.  

 

5) - Soạn thảo một chiến lược PR và truyền thông. 

 

6) - Làm một số nghiên cứu thị trường.  

 

7) - Bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tuyển sinh 

 

8) - Đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu.  

 

9) - Sắp xếp các kế hoạch marketing. 



Câu hỏi thảo luận 

Các bạn có những ý tưởng nào để giúp 

trường đối phó tốt với những khó khăn từ bên 

ngoài? 
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Chưa có sự 
thừa nhận về 

bằng cấp 

Ngân sách hạn 
chế dành cho 

marketing 

Chương trình 
giảng dạy được 

định sẵn 

Giáo dục chưa 
được công nhận 

như một loại 
hình dịch vụ 
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Xin cám ơn! 

 

www.rbmsystems.net   


