
Chương 2
NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH 

CỦA Cơ Sỏ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

2.1. Những lý luận cơ bản vá cạnh tranh
> Tính tất yếu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

Ở nước ta trước đây với cơ chế tập trung bao cấp, Nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo trong tất cả mọi lĩnh vực, từ cấp vốn, phân phối nguyên 
vật liệu cho tới phần phối và tiêu thụ. Như vậy các cơ sở đảo lạo nhà 
nước không phải lo cạnh tranh với một đối thủ nào bới khi đó các 
thành phần kinh tế khác chưa được phát triển rộng rãi. Vì các nguyên 
nhân trên mà trong thời kỳ bao cấp, cạnh tranh hầu như không có, 
các cơ sờ đào tạo nhà nước rất thụ động. Khi chuyển sang nền kinh tế 
thị trường cùng với sự phát triển sản xuất kinh doanh, mọi thành 
phần kinh tế đều bình đẳng với nhau trước pháp luật thì phẩn lớn các 
cơ sở đào tạo nói chung và cơ sở giáo dục ĐH nói riêng đểu không 
thích nghi được với môi trường mới, không cạnh tranh nôi với các 
thành phần kinh tế, làm ăn thua lỗ và đi đến phá sản. Điều này cho 
thấy khi bước sang một cơ chế mới -  cơ chế thị trường thi các cơ sờ 
đào tạo và cơ sở giáo dục ĐH ở tất cả các thành phần kinh tế đều 
phải tìm mọi cách để cạnh tranh nhằm tồn tại. Có thể nói cạnh tranh 
là một tất yếu củả nền kinh tế thị trường, là áp lực buộc các cơ sờ đào 
tạo phải tìm giải pháp để nâng cao năng suất lao động, đưa ra thị 
trường những sản phâm có chất lượng và giá cả hợp lý. Do đó cạnh 
tranh giữa các cơ sở giáo dục ĐH sè ngày càng mạnh mẽ vả khốc liệt 
hơn.
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> Sự cần thiết phải năng cao năng lực cạnh tranh của cơ sở đào tạo

Như ta đã biết trong cơ chế thị trường, cạnh tranh là một tất yếu 
khách quan. Mỗi cơ sớ đào tạo khi tham gia vào thị trường cân phải 
chấp nhận cạnh tranh, tuân theo quy luật cạnh tranh cho dù đôi khi 
cạnh tranh cũng trớ thành con dao hai lưỡi. Một mặt nó đào thải 
không thương tiếc các cơ sở đào tạo có mức đóng học phí cao, chât 
lượng giảng dạy kém và khi ra trường sinh viên khó kiếm việc làm, 
mặt khác nó buộc các cơ sở đào tạo phải không ngừng phấn đấu giảm 
phí đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện “giá trị sử dụng 
của sinh viên” để tạo ra các “lao động” tốt cho đất nước.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khoa học kỳ thuật phát triên, kinh 
tế phát triển nên nhu cầu tiêu dùng nâng lên ở mức cao hơn rất nhiều. 
Đe đáp ứng kịp thời nhu cầu này các cơ sở đào tạo phải không ngừng 
nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các yếu tố trực tiếp như giá 
cả, chất lượng, uy tín... hay các yếu tố gián tiếp như hoạt động quảng 
cáo, hội chợ, các dịch vụ sau bán... Hơn nữa trong một nền kinh tế 
mở như hiện nay, các đối thủ cạnh tranh không chi là các cơ sở đào 
tạo trong nước mà còn là các cơ sở đào tạo, công ty nước ngoài có 
vốn đầu tư cũng như trình độ công nghệ cao hơn hắn thì việc nâng 
cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở đào tạo Việt Nam là một tất 
yếu khách quan cho sự tồn tại và phát triển.

Cạnh tranh là sản phâm tất yếu của sự phát triển nền kinh tế xã hội. 
Trong mọi phương diện của cuộc sống, ý thức vươn lên luôn là yếu 
tố chủ đạo hướng suy nghĩ và hành động của con người. Hoạt động 
sản xuất kinh doanh là một lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã 
hội, trong đó ý thức vươn lên không đơn thuần là mong muốn đạt 
được một mục tiêu nào đó mà còn là tham vọng trở thành người đứng 
đầu. Suy nghĩ và hành động trong sản xuất kinh doanh bị chi phối rất 
nhiều bởi tính kinh tế khắc nghiệt. Trong giai đoạn hiện nay, yếu tố 
được coi là khắc nghiệt nhất là cạnh tranh. Môi trường hoạt động của 
cơ sở đào tạo ngày nay đầy biến động và cạnh tranh hiện nay là cuộc
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đấu tranh gay gắt, quyết liệt giữa các chủ thể kinh tế tham gia vào thị 
trường nhằm giành giật nhiều lợi ích kinh tế hom về minh.

2 .1 .1. Khái niệm vé cạnh tranh
ở  mỗi giai đoạn phát triển của nền kinh tể xã hội, khái niệm về cạnh 
tranh được nhiều tác giả trình bày dưới những góc độ khác nhau. Dưới 
thời kỳ chủ nghĩa tư bản phát triển vượt bậc, Mác đã quan niệm: “Cạnh 
tranh chủ nghĩa tư bản là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư 
bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu 
thụ hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch”. Nghiên cứu sâu về sản 
xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa và cạnh tranh tư bản chủ nghĩa, Mác đă 
phát hiện ra quy luật cạnh tranh cơ bản là quy luật điều chinh tỷ suất lợi 
nhuận bình quân giữa các ngành. Neu ngành nào, lĩnh vực nào có tỷ 
suất lợi nhuận cao sẽ có nhiều người để ý và tham gia. Ngược lại, 
những ngành, lĩnh vực mà có tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ có sự thu hẹp về 
quy mô hoặc là sự rút lui cùa các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự tham gia 
hay rút lui của các nhà đầu tư không dễ dàng một sớm, một chiêu thực 
hiện được mà là cả một chiến lược lâu dài đòi hỏi phải có sự tính toán 
kỳ lưỡng.

Chủ nghĩa tư bản phát triển đến đỉnh điểm chuyển sang chủ nghĩa đế 
quốc rồi suy vong và cho đến ngày nay nền kinh tế thế giới đã dẩn đi 
vào quỹ đạo của sự ổn định và xu hướng chính là hội nhập, hòa đồng 
giữa các nền kinh tế, cơ chế hoạt động là cơ chế thị trường có sự quản 
lý và điều tiết của Nhà nước thì khái niệm cạnh tranh mất hẳn tính giai 
cấp, tính chính trị nhưng về bản chất thì vẫn không thay đổi. Cạnh tranh 
vân là sự đâu tranh gay gắt, sự ganh đua giữa các tổ chức, các cơ sờ đào 
tạo nhằm đạt được những điều kiện thuận lợi trong sản xuất vả kinh 
doanh đê đạt được những mục tiêu của tổ chức, cơ sờ đào tạo đó.

Theo lý thuyết tổ chức cơ sở đào tạo công nghiệp thì một cơ sờ đào tạo 
được coi là có sức cạnh tranh và đánh giá nó có thể đứng vừng củng với 
các “nhà sản xuất” khác, với các sản phẩm thay thế, hoặc bằng cách đưa 
ra các sản phẩm tương tự với mức giá thấp hơn cho sản pham củng loại,
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hoặc bàng cách cung cấp các sản phẩm có cùng đặc tính nhung với dịch 
vụ ngang bàng hay cao hơn. Một định nghĩa khác về cạnh tranh như 
sau: “Cạnh tranh có thể định nghĩa như là một khả năng của cơ sở đào 
tạo nhằm đáp ứng và chống lại các đối thú cạnh tranh trong cung câp 
sản phẩm, dịch vụ một cách lâu dài và có lợi nhuận”.

Thực chất cạnh tranh là sự tranh giành lợi ích kinh tế giữa các bên tham 
gia vào thị trường với tham vọng “mua rẻ -  bán đắt”. Cạnh tranh là một 
phương thức vận động của thị trường và quy luật cạnh tranh là một 
trong những quy luật quan trọng nhất chi phổi sự hoạt động của thị 
trường. Sở dĩ như vậy vì đối tượng tham gia vào thị trường là bên mua 
và bên bán; Đối với bên mua mục đích là tối đa hóa lợi ích của những 
hàng hóa mà họ mua được còn với bên bán thì ngược lại phải làm sao 
để tói đa hóa lợi nhuận trong những tình huống cụ thể của thị trường. 
Như vậy trong cơ chế thị trường, tối đa hóa lợi nhuận đối với các cơ sở 
đào tạo là mục tiêu quan trọng và điển hình nhất.

Như vậy dù có rẩt nhiều khái niệm về cạnh tranh nhưng tựu chung lại 
đều thống nhất ờ các điểm:

-M ụ c  tiêu cạnh tranh: tim kiếm lợi nhuận và nâng cao vị thế của cơ sở 
đào tạo trên thương trường, đồng thời làm lành mạnh hóa các quan hệ 
xã hội.

-P hươngpháp thực hiện: tạo và vận dụng những lợi thế so sánh trong 
việc cung cấp sản phấm, dịch vụ khi so sánh với các đối thủ cạnh 
tranh khác.

-  Thời gian: Trong bất kỳ tuyến thị trường hay sản phẩm nào, vũ khí 
cạnh tranh thích hợp thay đổi theo thời gian. Chính vì thế cạnh tranh 
được hiểu là sự liên tục trong cả quá trình.

Ngày nay hầu như tất cả các nước trên thế giới đều thừa nhận cạnh 
tranh, coi cạnh tranh là một tất yếu khách quan, ờ  Việt Nam, cùng với 
việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, cạnh tranh đã từng bước 
được tiếp nhận như một nguyên tắc cơ bản trong tổ chức quản lý và
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điều khiển nền kinh tế quốc dân nói chung, trong tổ chức và điêu hành 
kinh doanh trong các cơ sở đào tạo nói riêng. Cạnh tranh không những 
là môi trường và động lực của sự phát triển mả còn lả một yếu tố quan 
trọng làm lành mạnh hóa các quan hệ xà hội, tạo độna lực cho sự phát 
triển. Do đó quan điểm đầy đủ về cạnh tranh nhu sau: Cạnh tranh là 
cuộc đấu tranh gay gắt, quyết liệt giữa các nhà sản xuất, kinh doanh với 
nhau dựa trên những chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất nhàm 
đạt được những điều kiện sản xuất và tiêu thụ có lợi nhất, đồng thời tạo 
điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển. Cạnh tranh ừong kinh tế là cuộc 
chạy đua “marathon kinh tế” nhưng không có đích cuối cùng, ai cảm 
nhận thấy thì người đó sẽ trở thành nhịp cầu cho các đối thũ khác vươn 
lên phía trước.

Khái niệm sức cạnh tranh

Một sản phẩm muốn có vị trí vững chắc trên thị trường vả muốn ngày 
càng mở rộng thì sản phẩm đó phải có điểm mạnh và có khả năng để 
nâng cao sức cạnh tranh của mình trên thị trường đó. Sức cạnh tranh 
của hàng hóa được hiểu là tất cả các đặc điểm, yếu tố, tiềm năng mà sàn 
phẩm đó có thể duy trì và phát triển vị trí của mình trên thương trường 
cạnh tranh một cách lâu dài và có ý nghĩa.

Đê đánh giá được một sản phấm có sức cạnh tranh mạnh hay không thì 
cần dựa vào các nhân tố sau:

-  Giá thành sán phâm và lợi thế về chi phí (khả năng giảm chi phí đến 
mức tối đa).

-  Chất lượng sản phẩm và khả năng đảm bảo nâng cao chất lượng sản 
phẩm của cơ sở đào tạo.

-  Các dịch vụ đi kèm sản phẩm.

2.1.2. ưai trò của cạnh tranh
Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cạnh tranh luôn diễn ra lién tục và 
được hiểu như cuộc chạy đua không ngừng giữa các đối thú. Trong bối
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cánh nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang từng bước khăng định những 
ưu thế cúa mình, môi trường cạnh tranh ngày càng hoàn chinh hơn đặt 
ra cho các cơ sở đào tạo những cơ hội và thách thức. Cơ sờ đào tạo nào 
hiếu biết đối thú, biết thoá mãn tốt hơn các nhu cầu và thị hiếu khách 
hàng so với đói thủ cạnh tranh, biết giành thế chủ động với người cung 
câp các nguồn hàng và tận dụng được lợi thế cạnh tranh, cơ sở đào tạo 
đó sẽ tồn tại, ngược lại cơ sở đào tạo không có tiềm lực cạnh tranh hoặc 
không “nuôi dưỡng” tiềm lực cạnh tranh tất yếu sẽ thất bại.

Vỉ thê các cơ sở đào tạo phải chấp nhận cạnh tranh, đón trước cạnh 
tranh và sẵn sàng sử dụng các công cụ cạnh tranh hữu hiệu của mình. 
Điều này nhận thấy rõ nhất ở vai trò của cạnh tranh.

-  Cạnh tranh cho phép sử dụng các nguồn tài nguyên một cách tối ưu.

-  Khuyến khích áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

-  Thoá mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

-  Thúc đấy sản xuất phát triển, thúc đấy tăng năng suất lao động và 
hiệu quả kinh tế.

-  Hơn nữa cạnh tranh còn làm cho giá cả hàng hỏa, dịch vụ giảm xuống 
nhưng chất lượng lại được nâng cao, kích thích sức mua, làm tăng tốc 
độ tăníỉ trường cùa nền kinh tế.

2.1.3. Phản loại cạnh tranh

a) Căn cứ vào mức độ, tính chat của cạnh tranh trên thị trường

• Cạnh tranh hoàn hao

Cạnh tranh hoàn hảo xày ra khi có một số lớn cơ sờ đào tạo nhò sàn 
xuất và bán ra một loại hàng hóa, dịch vụ giống hệt nhau và với số 
lượng của từng cơ sở đào tạo quá nhó so với tổng số hàng hóa có trên 
thị trường.
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Thị trường này có một số đặc điểm:

-  Có rất nhiều người sản xuất và bán hàng hóa giống hệt nhau, song 
không ai có ưu thế trong việc cung ứng vả mua sán phâm để cỏ thể 
làm thay đổi giá cả.

-  Người bán có thể bán toàn bộ hàng hóa của mình với giá thị 
trường. Như vậy họ phải chấp nhận giá thị trường có sẵn và dù họ 
có tăng giảm lượng hàng hóa bán ra thì cũng không có lác động gi 
đến giá cả thị trường.

-  Không có trở lực gì quan trọng ảnh hưởng đến việc eia nhập vào 
một thị trường hàng hóa, nói cách khác là không có sự cấm đoán 
do luật lệ quy định hoặc do tính chất của sản phấm đòi hòi phải có 
trình độ kỹ thuật cao, mức đầu tư quá lớn.

-  Theo thị trường này mồi cơ sở đào tạo chỉ là một phẩn từ trong tổng 
thể, vì vậy các quyết định của cơ sở đào tạo không ảnh hường đến 
thị trường. Mặt khác việc định giá của cơ sớ đào tạo không cách 
nào khác hơn là phải tự thích ứng với giá cả hiện có trẽn thị trường. 
Muốn có lãi cơ sở đào tạo phải giảm thấp học phí cho sinh viên.

• Cạnh tranh không hoàn hảo

Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo là tình trạng cạnh tranh binh 
thường vì nó phổ biến trong điều kiện hiện nay. Đây là thị trường mà 
phần lớn các sản phẩm là không đồng nhất. Cùng sản phâm có thê 
chia làm nhiều thứ loại, nhiều chất lượng... Sản phẩm tương tự có thế 
được bán với nhiều nhãn hiệu khác nhau, mồi nhãn hiệu đêu mang 
hỉnh ảnh hay uy tín khác nhau. Mặc dù, sự khác biệt giữa các sàn 
phâm không đáng kể (sự khác biệt mang ý nghĩa quan niệm, tâm lý 
là chính): các điều kiện mua bán hàng hóa cũng là khác nhau. Người 
bán có thể có uy tín độc đáo riêng biệt đổi với người mua do nhiêu lý 
do khác nhau: khách hàng quen, gây được lòng tin... hay các cách 
thức quảng cáo cũng có thể ảnh hường tới người mua, làm người mua 
thích mua cùa một nhà cung ứng này hơn của một nhà cung ứng khác.
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Đường cầu của thị trường là đường không co dãn. Việc mua và bán 
sản phẩm được thực hiện trong bầu không khí có tính chât giao 
thương rất lớn, điều này khác hẳn với thị trường cạnh tranh hoàn hảo. 
Người bán có thể thu hút khách hàng bởi nhiều cách: quảng cáo, 
khuyến mại, phương thức bán hàng, cung cấp dịch vụ, tín dụng, hoặc 
có nhiều điều khoản ưu đãi... Do đó, trong giá có sự phân biệt, xuât 
hiện hiện tượng nhiều giá. Có thể nói giá cả lên xuống thất thường, 
nó phụ thuộc vào từng khu vực, nguồn cung ứng hay các người mua 
khác nhau.

• Cạnh tranh độc quyền

-  Thị trường độc quyền là thị trường mà ở đó chì có duy nhất một 
người mua (độc quyền mua) hoặc một người bán (độc quyền bán). 
Chính sách của thị trường này là định giá cao và sản lượng hàng hóa 
ít. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc nhà độc quyền định 
giá bao nhiêu cũng được. Tuỳ theo đặc điểm tiêu dùng của sản phẩm 
và cơ chế quản lý giá của Nhà nước mà nhà độc quyền định giá cao 
hay thấp để thu được lợi nhuận tối đa. Các nhà độc quyền cũng dùng 
hình thức cạnh tranh phi giá như quảng cáo đế thu hút thêm khách 
hàng.

Nói chung độc quyền trong sản xuất kinh doanh là lợi thể lớn nhất 
đối với nhà độc quyền, song về mặt xã hội thì nó kim hãm sự phát 
triển sản xuất, làm thiệt hại lợi ích người tiêu dùng.

Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, các cơ sở đào tạo cạnh tranh 
với nhau bàng việc bán sản phẩm phân biệt, các sản phẩm có thể thay 
thế cho nhau ờ mức độ cao nhưng không phải là thay thế hoàn hảo. 
Nghĩa là độ co dãn của cầu là cao chứ không phải là vô cùng. Vì 
những lý do khác nhau (chất lượng, uy tín, danh tiếng...), người tiêu 
dùng coi mặt hàng của mỗi cơ sở đào tạo là khác nhau. Do đó một số 
“khách hàng” sẵn sàng trả mức phí đào tạo cao hơn để được vào một 
trường học mà mình thích. Nhà sản xuất định giá nhung không thể
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tăng giá một cách bất hợp lý, về dài hạn thi không thẻ trơ thành thị 
trường độc quyền được. Cạnh tranh độc quyền sử dụng các hình thức 
cạnh tranh phi giá như quàng cáo, phân biệt sàn phâm.

— Độc quyền tập đoàn: Trong thị trường độc quyền tập đoàn, sản pliâm 
có thể giống nhau hoặc khác nhau và chi có một sổ cơ sở đào tạo sàn 
xuất toàn bộ hay hầu hết toàn bộ tổng sán lượng. Tính phụ thuộc giữa 
các cơ sở đào tạo là lớn, hành vi của cơ sở đào tạo này ảnh hường tới 
cơ sở đào tạo khác. Neu một cơ sở đào tạo siàin giá sẽ dẫn đến tinh 
trạng phá giá do các cơ sở đào tạo dễ kết cấu với nhau. Nhưng vì 
cạnh tranh bàng giá không có lợi do vậy nsười ta chuyên sang cạnh 
tranh bằng chất lượng sản phấm, đa dạng hóa sàn phâm. Trong thị 
trường độc quyền tập đoàn, một số hoặc tất cá các cơ sơ đào tạo đêu 
thu hút được lợi nhuận đáng kề trong dài hạn thì có các hàng rào gia 
nhập làm cho các cơ sờ đào tạo mới khôrm thê hoặc khó mà gia nhập 
thị trường. Trong độc quyền tập đoàn, các nhà sản xuất cũng sử dụng 
nhiều hình thức cạnh tranh phi giá như quànự cáo hoặc phản biệt san 
phâm giông như trong cạnh tranh độc quyên.

b) Căn cứ vào các chủ thế kinh tế tham gia vào thị trường

• Cạnh tranh giữa người bản và người mua là cuộc cạnh tranh giữa 
người bán và người mua diễn ra theo quy luật mua rẻ bán đắt trên thị 
trường. Người bán muôn bán sản phâm của minh với <ỉiá cao nhát, 
ngược lại nsười mua muốn mua với giá thấp nhất. Giá cuối cùng là 
giá thốniỉ nhât giữa người mua và người bán sau một quá trinh mặc 
cả với nhau mà theo đó hoạt động mua bán được thực hiện.

• Cạnh tranh giữa những người mua với nhau là cuộc cạnh tranh xay 
ra khi cung nhỏ hơn cầu. Khi lượng cung một loại hàns hóa. dịch vụ 
nào đó quá thâp so với nhu cầu tiêu dùng thì cuộc cạnh tranh giữa 
những người mua sẽ trở nên quyểt liệt. Lúc đó giá cà hàn2  hóa. dịch 
vụ sẽ tăng vọt nhưns do hàng hóa khan hiếm nén naười mua vẫn sẵn
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sàng trả giá cao cho hàng hóa mình cần. Kết quả là người bán thu 
được lợi nhuận cao còn người mua thì bị thiệt. Đây là cuộc cạnh 
tranh mà theo đó những người mua sẽ bị thiệt còn những người bán 
được lợi.

• Cạnh tranh giữa những người bán với nhau

Đây là cuộc cạnh tranh gay go và quyết liệt nhất, chiếm đa số trên thị 
trường. Thực tế cho thấy khi sản xuất hàng hóa càng phát triển càng 
có nhiều người bán dẫn đến cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên 
nhiều phương diện và nhiều hình thức đa dạng khác nhau. Sự phát 
triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật một mặt tác động đến các nhà 
sản xuất, một mặt làm thay đổi nhu cầu của người mua, do đó nó dần 
làm biến đổi vị trí của các yếu tố cạnh tranh. Một cách chung nhất, 
cạnh tranh là sự ganh đua ở các giác độ: chất lượng, giá cả, nghệ 
thuật tổ chức tiêu thụ và thời gian. Giá là yếu tố thứ nhất của cạnh 
tranh, đây là hình thức cạnh tranh được sử dụng nhiều nhất. Khi nhu 
cầu con người phát triển cao hơn thì yếu tố chất lượng sản phẩm 
chiếm vị trí chính yếu. Đen nay vào những năm đầu của thế kỷ 21 thì 
với các cơ sở đào tạo lớn họ có với nhau sự cân bằng về giá cả thì 
yếu tó thời gian và tổ chức tiêu thụ sản phẩm là quan trọng nhất.

c) Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế

• Cạnh tranh giữa các ngành là cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo 
trong các ngành kinh tế khác nhau nhàm thu được lợi nhuận và có tỷ 
suất lợi nhuận cao hơn so với vốn đầu tư bỏ ra đầu tư vào ngành 
khác. Sự cạnh tranh giữa các ngành dẫn đến cơ sờ đào tạo đang kinh 
doanh trong ngành có tỳ suất lợi nhuận thấp chuyển sang kinh doanh 
ở ngành có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

• Cạnh tranh trong nội bộ ngành là cạnh tranh giừa các cơ sở đào tạo 
cùng sản xuất và tiêu thụ một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó. 
Trong cuộc cạnh tranh này các cơ sở đào tạo thôn tính lẫn nhau cơ 
sở đào tạo chiến thẳng sẽ mở rộng phạm vi và quy mô đào tạo của
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mình trên thị trường, cơ sở đào tạo thua sẽ phải thu hẹp phạm vi kinh 
doanh, thậm chí phá sản.

>  Các nhăn tố bên ngoài

Michael. E. Porter (1982) đã đưa ra khái niệm cạnh tranh mở rộng, 
theo đó cạnh tranh trong một ngành phụ thuộc vào năm thế lục, năm 
thế lực này được thể hiện trong hình 2.1 dưới đây:

Hình 2.1. Mô hình ma trận chiến lược chính

Năm thế lực cạnh tranh này kết hợp với nhau xác định cường độ cạnh 
tranh và mức lợi nhuận của ngành. Thế lực nào mạnh nhất sẽ thống trị 
và trở thành trọng yếu theo quan điểm xây dựng chiến lược. Mỗi lực 
lượng trong số năm lực lượng trên càng mạnh thì càng hạn chế khả 
năng cho các cơ sở đào tạo tăng giá cả và kiếm lợi nhuận; Ngược lại, 
khi một lực lượng nào đó mà yếu thì cơ hội để cơ sở đào tạo có được lợi 
nhuận sẽ càng khả thi. Để làm rõ điều này chúng ta hãy cùng tìm hiểu 
các lực lượng đó.

• Các đoi thù cạnh tranh hiện tại

Sự hiểu biết về các đói thủ cạnh tranh có một ý nghĩa quan trọng vi 
các đói thủ cạnh tranh sẽ quyết định tính chất và mức độ tranh đua. 
Nếu các đối thủ này yếu, cơ sở đào tạo có cơ hội để tăne giá bán và 
kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Ngược lại, khi các đối thủ cạnh 
tranh hiện tại mạnh thì sự cạnh tranh về giá là không đáng ké, mọi 
cuộc cạnh tranh về giá cả đều dẫn tới tổn thương.
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Bàn về cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo trong một ngành sản xuât ta 
thường nói tới những nội dung chủ yếu như: cơ cấu cạnh tranh 
ngành, thực trạng cầu của ngành và các hàng rào lối ra.

+ Cơ cấu cạnh tranh của ngành dựa vào số liệu vả khả năng phân 
phối sản phẩm của cơ sở đào tạo trong ngành sản xuất. Cơ câu 
cạnh tránh thay đôi từ ngành sản xuất phân tán tới ngành sản xuât 
tập trung. Bản chất và mức độ cạnh tranh đối với các ngành tập 
trung là rất khó phân tích và dự đoán.

+ Tình trạng cầu của mệt ngành là một yếu tố quyết định khác vê 
tính mãnh liệt trong cạnh tranh nội bộ ngành. Thông thường, cầu 
tăng tạo cho cơ sở đào tạo một cơ hội lớn để mở rộng hoạt động. 
Ngược lại, cầu giảm dẫn đến cạnh tranh khốc liệt để các cơ sở đào 
tạo giữ được phần thị trường đã chiếm lĩnh.

+ Hàng rào lối ra là mối đe doạ cạnh tranh nghiêm trọng khi cầu của 
ngành giảm mạnh. Đó là kinh tế, chiến lược và là quan hệ tình 
cảm giữ cơ sở đào tạo trụ lại. Neu hàng rào lối ra cao, các cơ sở 
đào tạo có thể bị khóa chặt trong một ngành sản xuất không ưa 
thích. Hàng rào lối ra thường bao gồm: đầu tư nhà xưởng và thiết 
bị, chi phí trực tiếp cho việc rời bỏ ngành cao, quan hệ chiến lược 
giữa các đơn vị chiến lược kinh doanh, hay đó là chi phí xã hội 
khi thay đổi như khó khăn về sự sa thải nhân công, chi phí đào tạo 
lại...

Do vậy nhiệm vụ của mỗi cơ sở đào tạo là tìm kiếm thông tin, phân 
tích đánh giá chính xác khả năng của những đối thủ canh tranh đặc 
biệt là những đối thủ chính để xây dựng cho mình chiến lược cạnh 
tranh thích hợp với môi trường chung.

• Các đổi thù cạnh tranh tiềm ẩn

Các đối thù cạnh tranh tiềm ẩn là các cơ sở đào tạo hiện tai chưa 
cạnh tranh trong cùng một ngành sản xuất, nhưng có khả năng cạnh
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tranh nếu họ lựa chọn và quyết định gia nhập ngành. Đây là đe doạ 
cho các cơ sở đào tạo hiện tại. Các cơ sở đào tạo hiện tại cô găng 
ngăn cản các đối thủ tiềm ẩn muốn gia nhâp ngành vì càng nhiều co 
sở đào tạo có trong một ngành sản xuất thì cạnh tranh càng khốc liệt 
hơn. Với sự mong muốn chiếm lĩnh một thị phần nào đó, các đối thù 
mới có thể làm giá bán bị kéo xuống hoặc chi phí của các công ty đi 
trước có thể bị tăng lên và kết quả làm giảm mức lợi nhuận. Sự xâm 
nhập vào một ngành, với dự định xây dựng một vị trí trên thị trường 
kiểu đó có lẽ cần được coi như một sự nhập cuộc của đối thủ mới. 
Việc tạo ra hàng rào hợp pháp ngăn cản sự xâm nhập từ bên ngoài 
hoặc sự phản ứng khôn khéo của các cơ sở đào tạo đang cạnh tranh 
sẽ làm giảm bớt mối hiểm hoạ hoặc do cơ sờ đào tạo mới xâm nhập 
gây ra. Những rào cản chủ yếu được xác định là:

+ Những ưu thế tuyệt đối về chi phí: Có thể đó là ưu thế về các sáng 
chế, việc làm chủ một công nghệ riêng đặc thù hoặc có một nguồn 
nhân lực chuyên tinh, làm chủ được nguồn nguyên vật liệu cũng 
như kinh nghiệm cho phép có được các chi phí thấp hom. Hoặc đó 
có thể là lợi thế về chi phí cổ định vì các đối thủ cạnh tranh hiện 
tại thường có những lợi thế chi phí mà các đối thủ mới không thể 
nào có được, lợi thế này không phụ thuộc vào quy mô cơ sờ đào 
tạo như: bản quyền về công nghệ và sản phẩm, lợi thế về nguồn 
cung cấp nguyên vật liệu, lợi thế về vị trí địa lý hay kinh nghiệm 
và kỹ năng trong sản xuất.

+ Ngoài ra có thể kể đến những loại chi phí khác như chi phí đặt 
cọc, tiền cược. Đây là một khoản tiền lúc đầu buộc khách hàng 
mua sản phẩm của một cơ sở đào tạo lúc đầu phải trà nếu họ 
không mua sản phẩm của ngành đó nữa và chuyển sang mua sàn 
phâm của một cơ sở đào tạo khác hay là chi phí phạt do thav đổi 
hãng hợp đông tiêu thụ hoặc cung cấp vật tư. Hầu hết các khách 
hàng đêu phải thực hiện việc bôi thường trừ phì các nH  cung cấp 
cung câp mới những cải tiến có lợi về chi phí và thực hiện.
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+ Sự khác biệt hóa của sản phẩm khiến cho khách hàng trung thanh 
với nhãn hiệu sản phẩm của các cơ sở đào tạo có vị thế uy tín 
vững vàng hoặc đã đứng vững. Thường các cơ sở đào tạo này có 
ưu thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi hoặc 
khả năng chuyên biệt hóa sản phẩm... Sự trung thành với nhãn 
hiệu là nguồn rào cản khiến cho các cơ sở đào tạo mới tham gia 
khó lòng giành giật thị phần trên thương trường. Các cơ sở đào tạo 
có tiềm năng hẳn phải tốn kém rất nhiều để bẻ gãy lòng ưu ái đã 
được củng cố của khách hàng với các nhãn hiệu đã có uy tín trước đó.

+ Kinh tế quy mô hay còn gọi là kinh tế bậc thang: Các chi phí về 
sản xuất, phân phối, bán, quảng cáo, dịch vụ nghiên cứu sẽ giảm 
bớt với sự gia tăng của số lượng bán. Hay nói cách khác số lượng 
sản xuất và bán tăng lên thì chi phí cho một đom vị sản phẩm càng 
giảm đi.

+ Kênh phân phối chủ yếu đã được thiết lập của các cơ sở đào tạo 
hiện tại cũng là một vật cản đối với các cơ sở đào tạo muốn nhảy 
vào chia sẻ thị trường. Để tham gia vào mạng lưới phân phối đã 
được thiết lập, các cơ sở đào tạo mới thông thường phải chia sẻ 
các chi phí quảng cáo hoặc hỗ trợ bán hàng. Mọi chi phí này sẽ 
làm giảm lợi nhuận của các đối thủ mới; Trong khi đó các đối thủ 
cạnh tranh hiện tại có thể giữ chặt các các kênh phân phổi dựa trên 
cơ sờ các mối quan hệ lâu dài, chất lượng phục vụ cao... Như vậy 
buộc cơ sở đào tạo mới phải tạo ra một mạng lưới phân phối mới 
và đó là một cản trở đáng kể.

+ Phản ứng lại của các cơ sở đào tạo hiện tại trong lĩnh vực kinh 
doanh. Nếu việc phản ứng lại tích cực và khôn khéo một lối vào 
trong lĩnh vực đó là có thể được. Nhưng nếu phản ứng lại bằng 
một cuộc chiên tranh giá cả thì cái giá phải trả là quá đắt để nhâp 
ngành bởi các đối thủ cạnh tranh hiện tại phản ứng quyết liệt liên 
kết lại với nhau để đối phó.
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• Khách hàng (người mua)

Khách hàng hay người mua hàng là một bộ phận không thê tách rời 
trong môi trường cạnh tranh. Khách hàng tác động đến cơ sở đào tạo 
thể hiện mối tương quan về thế lực, nếu nghiêng về phía nào thì phia 
đó có lợi. Các cơ sở đào tạo cần phải làm chủ mối tương quan này, 
thiết lập được mối quan hệ với khách hàng để giữ khách hàng (thông 
qua số lượng, chất lượng, giá cả, điều kiện giao nhận và dịch vụ sau 
bán hàng). Khách hàng có ưu thế là có thể làm cho lợi nhuận của 
ngành hàng giảm bàng cách ép giá xuống hoặc đòi hỏi chất lượng 
cao hơn và phải làm nhiều công việc dịch vụ hơn.

Khách hàng có thể được xem như một sự đe doạ cạnh ưanh khi họ 
buộc cơ sở đào tạo phải giảm giá hoặc có nhu cầu chất lượng cao và 
dịch vụ tốt hơn. Ngược lại khi người mua (khách hàng) yếu sẽ mang 
đến cho cơ sở đào tạo cơ hội để tăng giá kiếm được lợi nhuận nhiều 
hơn. Người mua gồm: người tiêu dùng cuối cùng, các nhà phân phối 
(bán buôn, bán lẻ) và các nhà mua công nghiệp. Áp lực cùa họ 
thường được thể hiện trong những trường hợp sau:

-  Nhiều nhà cung ứng có quy mô vừa và nhỏ trong ngành cung cấp. 
Trong khi đó người mua là số ít và có quy mô lớn, nó cho phép 
người mua chi phối các công ty cung cấp.

-  Khách hàng mua một khối lượng lớn sản phẩm hàng hóa của cơ sở 
đào tạo và sử dụng đó làm lợi thế để mặc cả cho sự giảm giá không 
họp lý.

-  Khách hàng có thể vận dụng chiến lược liên kết dọc, tức lả họ có 
xu hướng khép kín sản xuất, tự sản xuất, gia công các bộ phận chi 
tiết, bán sản phẩm cho mình.

-  Khách hàng có đầy đủ các thông tin về thị trường như nhu cầu, giá 
cả của các nhà cung cấp thì áp lực mặc cả của họ càng lớn.
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Để nâng cao khả năng cạnh tranh thì cơ sở đào tạo phải giảm tôi đa 
sức ép trên và tạo môi trường với các khách hàng qua các chính sách 
giá, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, biến họ trở thành người cộng tác tôt.

Người cung ứng

Đó là những nhà cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết Ị)ị, tiền 
vốn, lao động đôi khi gây đe doạ khi họ có khả năng tăng giá bán đâu 
vào hoặc giảm chất lượng các sản phẩm dịch vụ mà họ cung cấp, qua 
đó làm giảm lợi nhuận của cơ sở đào tạo. Họ thường gây sức ép 
trong những tình huống như:

-  Họ độc quyền cung cấp vật tư.

-  Khi các vật tư được cung cấp không có khả năng thay thế.

-  Không có điều khoản ràng buộc hoặc bảo đảm trong các hợp đồng 
kinh tế đã ký kết.

-  Khi vật tư đó quan trọng, quyết định trong sản xuất kinh doanh của 
cơ sở đào tạo.

-  Khi họ có khả năng khép kín sản xuất.

Vì vậy cơ sở đào tạo cần thiết lập quan hệ lâu dài với các nhà cung 
cấp và đưa ra các biện pháp ràng buộc với nhà vật tư để giảm bớt các 
ràng buộc họ có thể gây nên với mình.

Sản phẩm thay thế

Sự ra đời của các sản phẩm thay thế là một tất yếu nhằm đáp ứng sự 
biến động của nhu cầu thị trường theo hướng ngày càng đa dạng hơn 
phong phú và cao cấp hơn và chính nó lại làm giảm khả năng cạnh 
tranh của các sản phẩm bị thay thế.

Một cơ sở đào tạo có thể hoạt động thu được nhiều lợi nhuận khi 
trong ngành kinh doanh đó có các các cản trở xâm nhập cao mức độ 
cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo hiện có là thấp, không có sản phẩm 
thay thế, thế lực khách hàng yếu và thế lực nhà cung cấp cũng yếu
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Ngược lại, một cơ sở đào tạo tiến hành kinh doanh trong một ngành 
hàng có các cản trở xâm nhập thấp, canh tranh mạnh mẽ. có một số 
sản phẩm thay thế, thế lực của khách hàng và nhà cung cấp mạnh thì 
kinh doanh của cơ sở đào tạo sẽ chật vật và lợi nhuận thâp. Các nhà 
quản lý cần phải phân tích và hiểu rõ được các thế lực trong môi 
trường canh tranh, từ đó tận dụng cơ hội và tìm vị trí có lợi nhất cho 
cơ sở đào tạo trong môi trường cạnh tranh của cơ sở đào tạo.

>  Các nhân tổ bên trong

• Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực được coi là vấn đề có ý nghĩa sống còn với mọi tổ 
chức trong tương lai. Nguồn nhân lực trong cơ sở đào tạo được chia 
làm ba cấp:

-  Quản trị viên cấp cao: gồm ban giám đốc và các trưởng,* phó phòng 
ban. Đây là đội ngũ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh 
doanh. Nếu họ có trình độ quản lý cao, có nhiều kinh nghiệm kinh 
doanh trên thương trường, có khả năng đánh giá và quan hệ đối 
ngoại tốt thì cơ sở đào tạo đó sẽ có sức cạnh tranh cao và ngược 
lại.

-  Quản trị viên cấp trung gian: Đây là đội ngũ trực tiếp quàn lý phân 
xưởng sản xuất sản phẩm, đòi hỏi phải có có kinh nghiệm công tác, 
khả năng ra quyết định và điều hành công tác.

-  Đội ngũ quản trị viên cấp cơ sở: Khả năng cạnh tranh của cơ sờ 
đào tạo phân nào cũng chịu sự chi phối của đội ngũ này thông qua 
các yếu tố như: năng suất lao động, trình độ tay nghề, ý thức trách 
nhiệm, kỷ luật lao động và sự sáng tạo của họ... bởi vì các yếu tố 
này chi phối việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản 
phâm cũng như tạo thêm tính ưu việt, độc đáo mới lạ cúa sàn 
phẩm.
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• Nguồn lực về tài chỉnh

Khả năng tài chính có ảnh hưởng rất lớn tới sức cạnh tranh của cơ sở 
đào tạo trên thị trường. Khả năng tài chính được hiểu là quy mô tài 
chính của cơ sở đào tạo và tình hình hoạt động, các chỉ tiêu tài chính 
hàng năm như tỷ lệ thu hồi vốn, khả năng thanh toán... Neu một cơ 
sở đào tạo có tình trạng tài chính tốt, khả năng huy động vốn là lớn 
sẽ cho phép cơ sở đào tạo có nhiều vốn để mở rộng sản xuất kinh 
doanh, đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị, đồng thời tăng khả 
năng hợp tác đầu tư về liên doanh liên kết. Tình hình sử dụng vốn 
cung sẽ quyết định chi phí về vốn của cơ sở đào tạo so với đối thủ 
cạnh tranh.

• Nguồn lực về vật chất kỹ thuật

Thông thường nguồn lực vật chất kỹ thuật thể hiện ở:

-  Trình độ kỹ thuật công nghệ hiện tại của cơ sở đào tạo và khả năng 
có được các công nghệ tiên tiến.

-  Quy mô và năng lực sản xuất: Quy mô và năng lực sản xuất lớn 
giúp cơ sở đào tạo tạo ra khối lượng sản phẩm lớn hơn, nhờ đó hạ 
được giá thành sàn phẩm, hơn nữa nó tạo ra nhiều cơ hội tiếp xúc 
với khách hàng hơn, giúp cơ sở đào tạo hiểu rõ khách hàng từ đó 
có thể chiếm lĩnh hoặc giữ vững thị trường trên nhiều lĩnh vực 
khác nhau, tránh sự xâm nhập của đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên để đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh thì cơ sở 
đào tạo phải có quy mô sản xuất và mức sử dụng công suất ít nhất 
phải gần bằng công suất thiết kế. Nếu sử dụng công suất thấp sẽ gây 
lãng phí và lúc đó chi phí cố định vào giá thành sản phẩm cao làm 
cho khả năng cạnh tranh của cơ sở đào tạo giảm.

• Trình độ tổ chức quàn lý

Trình độ tổ chức quản lý được thể hiện thông qua cơ cấu tổ chức bô 
máy quản trị, hệ thông thông tin quản lý, bầu không khí và đặc biệt là 
nề nếp hoạt động của cơ sở dào tạo.
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Một cơ sở đào tạo biết tập hợp sức manh đơn lẻ cũa các thành viên 
và biến thành sức mạnh tổng hợp thông qua tổ chức cơ sỡ đào lạo đó 
sẽ tận dụng được những lợi thế tiềm ẩn của tổ chức minh. Đây là một 
đòi hỏi đối với các nhà quản trị cấp cao. Không thể nói cơ sở đào tạo 
có được một cấu trúc tốt nếu không có một sự nhất quán trong cách 
nhìn nhận về cơ cấu cơ sở đào tạo.

Một cơ cấu tốt đồng nghĩa với việc có được một cơ cấu phòng ban 
hợp lý, quyền hạn và trách nhiệm được xác định rõ ràng. Bên cạnh 
đó ở mỗi phòng ban việc thực hiện tốt nề nếp tổ chức cũng ảnh 
hưởng rất lớn tới phương thức thông qua quyết định của nhà quản trị, 
quan điểm của họ đối với các chiến lược và điều kiện môi trường cùa 
cơ sở đào tạo. Một nề nếp tốt có thể dẫn dắt mọi người tích cực hơn 
trong công việc và lôi cuốn họ vào quá trinh đạt tới những mục tiêu 
chung của cơ sở đào tạo.

• Hoạt động marketing

Ngày nay, marketing là một hoạt động không thể thiếu cho sự tồn tại 
và phát triển của mỗi cơ sở đào tạo. Ờ đây nhiệm vụ chính là phân 
tích các nhu cầu thị hiếu, nhu cầu thị trường và hoạch định các chiến 
lược hữu hiệu về sản phẩm, giá cả, giao tiếp và phân phối phù hợp 
với thị trường mà cơ sở đào tạo đang vươn tới, từ đó xây dựng mạng 
lưới phân phối với số lượng, phạm vi và mức độ kiểm soát phù hợp 
đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh nhất. Có thể nói để tạo 
ra sức cạnh tranh của cơ sở đào tạo trên thị trường, hoạt động marketing 
là một yếu tố không thể thiếu.

2.1.4. Các chỉ tiêu đảnh giá sức cạnh tranh của hàng hóa
• Sản phẩm

Đây cũng là một chỉ tiêu phản ánh sức cạnh tranh của hàng hóa cơ sở 
đào tạo. Một cơ sở đào tạo khi thâm nhập vào một thị truờne có thể 
với một sản phâm hoặc nhiều sản phẩm. Neu sản phẩm và cơ cấu sàn
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phẩm của cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường thì sẽ làm 
tăng sức cạnh tranh các mặt hàng của cơ sở đào tạo.

Các cơ sờ đào tạo cần phải luôn hoàn thiện sản phẩm bằng cách đưa 
ra sự thay đổi lớn những sản phẩm sẵn có, mở rộng chủng loại sản 
phẩm của cơ sở đào tạo, không nên rập mẫu, bắt chước những sản 
phẩm đã có trên thị trường của cơ sở đào tạo khác, cải tiên mâu mã, 
đồng thời cơ sở đào tạo cũng cần nghiên cứu các sản phẩm mới nhăm 
phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Đa dạng hóa sản 
phẩm không chỉ là để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thị trường, thu 
nhiều lợi nhuận mà còn là biện pháp phân tán rủi ro trong kinh doanh 
khi cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt.

Do vậy, sản phẩm và cơ cấu sản phẩm tối ưu là một trong những yêu 
tố quyết định khả năng cạnh tranh của cơ sở đào tạo trên thị trường, 
đồng thời cũng quyết định sự thành công hay thất bại của cơ sở đào 
tạo.

• Giá thành và giá cả

Giá thành của sản phẩm là giá trị của tất cả các yếu tố đầu vào hình 
thành nên sản phẩm như: nguyên vật liệu, nhân công, công nghệ sàn 
xuất... Từ giá thành của sản phẩm sẽ xác định được giá bán trên thị 
trường. Do vậy, muốn có giá bán sản phẩm thấp thì cơ sở đào tạo 
phải tìm cách hạ giá thành tức là phải tận dụng hợp lý các nguồn lực 
sẵn có như tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, đồng thời 
đổi mới thiết bị và công nghệ sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý... 
có như vậy mới hạ được giá thành sản xuất và nâng cao sức cạnh 
tranh của hàng hóa.

Giá của một sản phẩm trên thị trường được hình thành thông qua 
quan hệ cung -  cầu tức là thông qua sự thoả thuận giữa người mua và 
người bán để đi tới mức giá mà cả hai bên đều .thấy có lợi và chấp 
nhận được. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh của các 
doanh nghiệp thì khách hàng có quyền lựa chọn cho mình sản phẩm 
tốt nhất và cùng một loại sản phẩm thì chắc chẩn họ sẽ lựa chọn sản
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phẩm có giá bán thấp hom. Vì vậy giá cả là công cụ cạnh tranh hữu 
hiệu trên thị trường. Cơ sở đào tạo có thể định giá bán tháp, băng 
hoặc cao hơn giá thị trường. Để chiếm ưu thế trong cạnh tranh, cơ sò 
đào tạo cần phải có sự lựa chọn các chính sách giá thích hợp cho 
từng loại sản phẩm, ở từng giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm 
hay phù hợp với đặc điểm của từng vùng thị trường.

• Chất lượng sản phẩm

Ngày nay, do đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao nên người 
tiêu dùng yêu cầu rất cao về chất lượng sản phẩm. Họ sẵn sàng trả 
giá cao hơn cho những sản phẩm cùng loại có chất lượng tốt hơn hẳn. 
Vì vậy, chất lượng sản phẩm là chỉ tiêu quan trọng nhất biểu hiện khà 
năng cạnh tranh hàng hóa của cơ sở đào tạo.

Chất lượng sản phẩm là hệ thống nội tại của sản phẩm được xác định 
bàng các thông số kỳ thuật có thể được đo lường hoặc so sánh được 
nhàm thoả mãn yêu cầu của người tiêu dùng. Chất lượng sản phẩm 
được hình thành từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất và ngay cả sau 
khi tiêu thụ hàng hóa và chịu tác động của nhiều yếu tố: máy móc 
thiết bị, nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của người lao động, trình 
độ quản lý, hệ thống dịch vụ khách hàng...

Chất lượng sản phẩm thể hiện tính quyết định khả năng canh tranh 
hàng hóa của cơ sở đào tạo ở chỗ:

-  Chất lượng sản phẩm tăng sẽ làm tăng giá trị và giá trị sừ dụng của 
sản phẩm.

-  Nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ làm tăng tốc độ tiêu thụ sàn 
phẩm, tăng khối lượng sản phẩm bán ra và kéo dài chu kỳ sống của 
sản phâm, từ đó làm tăng lợi nhuận cho cơ sở đào tạo.

-  Sản phâm có chât lượng cao sẽ làm tăng uy tín của cơ sờ đảo tạo, 
từ đó thị phần của cơ sở đào tạo sẽ được mở rộng.

Vì thê, vân đê chât lượng sản phẩm là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối 
với một cơ sở đào tạo bởi vì chất lượng sản phẩm thấp cũng đồng
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nghĩa với việc giảm uy tín, mất khách hàng và nhanh chóng phá sản. 
Điều này càng quan trọng hơn đối với các cơ sở đào tạo vừa và nhỏ 
vì họ phải đương đầu với các công ty đa quốc gia có vốn lớn, có tiêm 
lực về công nghệ, kinh nghiệm và uy tín từ rất lâu.

• Dịch vụ

Dịch vụ cũng là một chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm này so với sản phẩm khác. Dịch vụ là một công cụ cạnh tranh 
hết sức phổ biến trên thị trường quốc tế, đó có thể là dịch vụ trước 
khi bán, dịch vụ bán hàng tận nơi cho khách hàng, dịch vụ sau bán 
hàng... Cạnh tranh bằng dịch vụ ngày càng được sử dụng phổ biến 
hom và đa dạng hơn, nhất là khi lĩnh vực dịch vụ đang tăng dần tỷ 
trọng trong cơ cấu nền kinh tế. Cạnh tranh bằng dịch vụ có hiệu quả 
rất cao vì khi đó khách hàng thấy mình được tôn trọng hơn và do đó 
họ sẽ cảm tình với sản phẩm và cơ sở đào tạo.

• Uy tín cùa cơ sở đào tạo

Uy tín của cơ sở đào tạo được hình thành dựa trên chất lượng, giá trị 
sử dụng của sản phẩm các dịch vụ sau bán hàng, thời gian giao hàng, 
quy mô của cơ sở đào tạo... Một cơ sở đào tạo có uy tín với khách 
hàng thì đồng nghĩa với việc có được lợi thế trong cạnh tranh. Khách 
hàng khi đó tin rằng sản phẩm của cơ sở đào tạo có chất lượng cao, 
dịch vụ sau bán hàng tốt... Do đó sản phẩm của cơ sở đào tạo khi đưa 
ra thị trường có thể nhanh chóng thu hút được người tiêu dùng. Điều 
này sẽ giúp cho cơ sở đào tạo giảm một phần chi phí cho việc thu hút 
khách hàng, khách hàng sẽ trung thành với cơ sở đào tạo hơn.

2.1.5. Các công cụ cạnh tranh phố biến
• Cạnh tranh về chất lượng hàng hóa

Đây là một công cụ cạnh tranh của các cơ sở đào tạo trong nền kinh 
tế thị trường. Người tiêu dùng thường quan tâm đến chất lượng khi 
lựa chọn một sản phẩm nào đó, họ sẵn sàng trả giá cao hơn để có
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được một sản phẩm chất lượng tốt hom. Thông thường cạnh tranh VỀ 
sản phẩm thể hiện chủ yếu qua những mặt sau:

-  Cạnh tranh về trình độ sản phẩm: chất lượng sản phâm. tinh hừu 
dụng của sản phẩm, bao bì. Tuỳ theo những sản phâm khác nhau 
để lựa chọn những nhóm chỉ tiêu khác nhau có tính chât quyêt định 
trình độ của sản phẩm.

-  Cạnh tranh về chất lượng: Tuỳ theo từng sản phẩm khác nhau với 
các đặc điểm khác nhau để lựa chọn chi tiêu phản ánh chât lượng 
sản phẩm khác nhau, càng tạo ra nhiều lợi thế cho chi tiêu này thi 
sản phẩm càng có nhiều cơ hội giành thắng lợi trên thị trường.

-  Cạnh tranh vể bao bì: Cùng với việc thiết kế bao bì cho phù hợp, 
cơ sở đào tạo còn phải lựa chọn cơ cấu sản phẩm cho phù hợp. Cơ 
cấu thường thay đổi theo sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là 
những cơ cấu có xu hướng phù hợp với nhu cầu của người tiêu 
dùng.

-  Cạnh tranh về nhãn mác, uy tín sản phẩm: Đây là công cụ mà co 
sở đào tạo sử dụng để đánh vào trực giác của người tiêu dùng.

-  Cạnh tranh do khai thác hợp lý chu kỳ sổng của sàn phàm: Khi sù 
dụng biện pháp này, cơ sở đào tạo cần phải có những quyết định 
sáng suốt để đưa ra một sản phẩm mới hoặc dừng việc cung cấp 
một sản phẩm đã lỗi thời.

• Cạnh tranh về giá cả hàng hóa

Giá là một công cụ quan trọng trong cạnh tranh thường được sử dụng 
trong giai đoạn đầu của cơ sở đào tạo khi cơ sở đào tạo bước vào một 
thị trường mới. Cạnh tranh về giá thường được thể hiện qua các biện 
pháp sau:

-  Kinh doanh với chi phí thấp

-  Bán với mức giá hạ và mức giá thấp.
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Mức giá có vai trò cực kỳ quan trọng trong cạnh tranh. Nếu như 
chênh lệch giá giữa cơ sở đào tạo và đối thủ cạnh tranh lớn hơn 
chênh lệch về giá trị sử dụng sản phẩm của cơ sở đào tạo so với đôi 
thủ cạnh tranh thì cơ sở đào tạo đã đem lại lợi ích cho người tiêu 
dùng lớn hơn so với đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó sản phẩm của cơ sở 
đào tạo sẽ ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, điều 
đó sẽ đưa cơ sở đào tạo lên vị trí cạnh tranh ngày càng cao.

Để đạt được mức giá thấp, cơ sở đào tạo cần xem xét khả năng hạ giá 
sản phẩm của cơ sở mình đào tạo, khả năng đó phụ thuộc vào:

-  Chí phí về kinh tế thấp.

-  Khả năng bán hàng tốt, do có khối lượng bán lớn.

-  Khả năng về tài chính tốt.

Như đã trình bày ờ trên, hạ giá thành là phương pháp cuối cùng mà 
cơ sở đào tạo sẽ thực hiện trong cạnh tranh bời hạ giá thành ảnh 
hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của cơ sở đào tạo. Vì vậy cơ sở đào tạo 
cần phải lựa chọn thòi điểm để tiến hành sừ dụng giá cả làm vũ khí 
canh tranh. Cơ sở đào tạo phải biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa giá cả 
và các bộ phận về chiết khấu với những phương pháp bán mà doanh 
nghiệp đang sử dụng, với những phương pháp thanh toán, với xu thế, 
trào lưu của người tiêu dùng.

Đồng thòi, do đặc điểm ở từng vùng thị trường khác nhau là khác 
nhau nên cơ sở đào tạo cũng cần phải có những chính sách giá hợp lý 
ở từng vùng thị trường.

Một điểm nừa cơ sở đào tạo cần phải quan tâm là phải kết hợp giữa 
giá cả của sàn phẩm với chu kỳ sản phẩm đó. Việc kết hợp này cho 
phép cơ sở đào tạo khai thác được tối đa khả năng tiêu thụ của sản 
phẩm, cũng như không bị mắc vào những lỗi lầm trong việc khai thác 
chu kỳ sống, đặc biệt là các sản phẩm đang đứng trước sự suy thoái.
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•  Cạnh tranh về phân phổi và bán hàng

Cạnh tranh về phân phối và bán hàng được thể hiện qua các nội dung
chủ yếu sau:

-  Khả năng đa dạng hóa các kênh và chọn được các kênh chù lực. 
Ngày nay các cơ sở đào tạo thường có cơ cấu sản phẩm rất da 
dạng, với mỗi sản phẩm có một kênh phân phối khác nhau. Việc 
phân định đâu là kênh phân phối chủ lực có ý nghĩa quyết định 
trong việc tối thiểu hóa chi phí dành cho tiêu thụ sản phẩm.

-  Tìm được những người điều khiển đủ mạnh. Đối với các cơ sờ đào 
tạo sử dụng các đại lý độc quyền thì phải xem xét đến sức mạnh 
của các cơ sở đào tạo thương mại làm đại lý cho cơ sở đào tạo. 
Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, có vốn lớn và đủ sức chi 
phối được lực lượng bán hàng trong kênh ưên thị trường.

-  Có hệ thống bán hàng phong phú, đặc biệt là hệ thống các kho, các 
trung tâm bán hàng. Các trung tâm này. phải có được cơ sờ vật chất 
hiện đại.

-  Có nhiều biện pháp để kết dính các kênh lại với nhau, đặc biệt là 
những biện pháp quản lý và điều khiển người bán.

-  Có khả năng hợp tác giữa người bán trên thị trường nhất là trên các 
thị trường lớn.

. -  Có các dịch vụ bán hàng và sau bán hàng hợp lý. Kết hợp hợp lý 
giữa phương thức bán hàng và phương thức thanh toán.

• Cạnh tranh về các dịch vụ bán và sau khi bán chủ yếu là:

-  Tạo ra các điều kiện thuận lợi nhất trong khi thanh toán.

-  Có chính sách tài chính và tiền tệ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc mua bán với khách hàng.

-  Có hệ thống thanh toán nhanh, hợp lý vừa tạo điều kiện thanh toán 
nhanh vừa đảm bảo công tác quản lý của cơ sở đào tạo.
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-  Có phương tiện bán văn minh, các phương tiện tạo ưu thế cho 
khách hàng, tạo điều kiện để có công nghệ bán hàng đơn giản hợp 
lý. Nắm được phản hồi của khách hàng nhanh nhất và hợp lý nhât.

-  Bảo đảm lợi ích của người bán và người mua, người tiêu dùng tôt 
nhất và công bàng nhất. Thường xuyên cung cấp những dịch vụ 
sau khi bán cho người sử dụng, đặc biệt là những sản phẩm có bảo 
hành hoặc hết thời gian bảo hành. Hình thành mạng lưới dịch vụ 
rộng khắp ở những địa bàn dân cư.

• Cạnh tranh về hình ảnh nhãn hiệu sản phẩm và công ty

Trong quá trình kinh doanh, các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều biện 
pháp nhàm giành giật khách hàng về phía mình, đặc biệt thực hiện 
linh hoạt trong khâu hợp đồng, thanh toán như: quy ước về giá cả, số 
lượng, kích cỡ, mẫu mã bằng văn bản hoặc bàng miệng hay thanh 
toán với các hình thức như bán trả góp, bán chịu, bán gối đầu... 
Những hành vi này sẽ thực hiện được tốt hơn khi giữa cơ sở đào tạo 
và khách hàng có lòng tin với nhau. Do vậy chữ tín trở thành công cụ 
sắc bén trong cạnh tranh, nó tạo ra cơ hội cho những người ít vốn có 
điều kiện tham gia kinh doanh, do đó mở rộng được thị phần hàng 

. hóa, tạo ra sức mạnh cho cơ sở đào tạo.

2.2. Khả nảng cạnh tranh của cơ sở giáo dục đào tạo
2.2.1. Tính tất yếu trong cạnh tranh của các cơ sở  giáo dục 

đào tạo
Trong thời kỳ hội nhập thế giới hiện nay, nền kinh tế và xã hội Việt 
Nam đang đứng trước những thử thách đầy cam go. Nguyên nhân cơ 
bản là do trình độ quản lý yếu kém và sự thiếu thốn nghiêm trọng 
nguồn nhân lực có trình độ ở nhiều lĩnh vực của đất nước. So sánh với 
các nước trong khu vực, một điều rõ ràng là chúng ta đã không có sự 
chuẩn bị tốt về neuồn nhân lực cho sự phát triển. Trách nhiệm đó một 
phần rất lớn là thuộc về giáo dục ĐH, mũi nhọn xung kích. Xu thế “xã
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hội hóa” giáo dục, mở rộng số lượng đầu vào để tăng lợi nhuận, đang lả 
xu thế chủ đạo.

Ngày nay, khi tri thức và sáng tạo đã trở thành yếu tố quan trọng nhất 
để tăng trưởng và phát triển thì sự thành bại của công cuộc hội nhập 
trong một thế giới đang cạnh tranh quyết liệt tuỳ thuộc rất nhiều vào 
giáo dục -  đào tạo.

Cạnh tranh trong giáo dục sẽ hình thành nên con người Việt Nam cỏ trí 
tuệ, có kỹ năng, sáng tạo, năng động, có kỷ luật lao động, biết hợp tác 
và biết dấn thân, đón nhận cái mới và thử thách. Đồng thời cạnh ưanh 
sẽ khiến các trường ĐH, CĐ nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định 
uy tín và thương hiệu của nhà trường. Chính vì vậy, để tồn tại và phát 
triển trên thị trường, như các ngành kinh tế thì các cơ sở GD&ĐT cần 
phải nâng cao khả năng cạnh tranh.

Khái niệm về khả năng cạnh tranh của các cơ sở GD&ĐT

Nếu muốn tồn tại và có được chỗ đứng trong nền kinh tế thị trường các 
cơ sở đào tạo buộc phải cạnh tranh. Đe có thể cạnh tranh được trong 
một điều kiện khắc nghiệt như vậy, các cơ sở đào tạo cần phài quan tâm 
đến khả năng cạnh tranh của bản thân mình cũng như của đối thủ cạnh 
tranh. Theo M.E. Porter thì “khả năng cạnh tranh cùa các hãng được 
quyết định bởi sức mạnh của các lực lượng cạnh tranh trong ngành. Các 
lực lượng này bao gồm: các đối thủ cạnh tranh tiềm năng, sản phẩm 
thay thế, người cung ứng, khách hàng và đối thủ cạnh tranh hiện tại 
trong ngành”.

Như vậy, để có khả năng chiến thắng trong cạnh tranh, cơ sờ đào tạo 
phải có một hay một số lợi thế nào đó trong cạnh tranh, cơ bản nhất là 
lợi thế về giá, chất lượng, sự uy tín, sự khác biệt nhau về các điểu kiện 
xúc tiến thương mại...
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2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của cơ sở  
giáo dục đào tạo

2.2.2.I. Hiệu quả sản xuất kỉnh doanh

Yếu tố này thể hiện trình độ tổ chức sản xuất và quản lý cơ sở đào tạo 
nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các yếu tố vật chất cũng như phi 
vật chất của cơ sở đào tạo. Để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của cơ sở đào tạo ta cũng sử dụng một số chỉ tiêu tổng hợp như doanh 
thu, lợi nhuận, vốn, tỷ suất lợi nhuận... Nếu cơ sở đào tạo quản lý và sừ 
dụng vốn có hiệu quả thì sẽ đem lại lợi nhuận cao, từ đó có khả năng 
mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của cơ sở đào tạo 
nhờ vào quy mô ngày càng được mở rộng.

Doanh thu là chi tiêu phản ánh khả năng sản xuất và tiêu thụ sàn phẩm 
hàng hóa của cơ sở đào tạo, cơ sở đào tạo càng lớn thể hiện quy mô sản 
xuất và tiêu thụ của cơ sở đào tạo càng lớn.

Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của 
cơ sở đào tạo trong một kỳ nhất định hay là phần vượt trội giữa giá bán 
của hàng hóa so với chi phí tạo ra và thực hiện hàng hóa đó.

Lợi nhuận của cơ sở đào tạo có thể được dùng để chia cho chủ sở hữu 
hoặc được trích tạo thành các quỹ để mở rộng và đổi mới kinh doanh. 
Đó là phần thưởng cho những ai dám chấp nhận rủi ro, mạo hiểm trong 
kinh doanh. Lợi nhuận giúp cho việc phân bổ các nguồn lực trong cơ sở 
đào tạo cũng như trong nền kinh tế có hiệu quả hơn. Ai muốn tạo ra lợi 
nhuận sẽ đi tìm kiếm ngành nghề phù hợp, từ đó sử dụng và phân bổ 
các nguồn lực một cách hợp lý và ở từng lĩnh vực.

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ giữa lợi nhuận thu được với tổng doanh thu 
được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận
Tỷ suât lợi nhuận = ------------- -----

Doanh thu
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Tỷ suất lợi nhuận phản ánh mức độ canh tranh ưong m ột ngành hay 
một lĩnh vực nào đó. Nếu tỷ suất lợi nhuận thấp chúng tỏ cạnh tranh 
gay gắt. Nếu tỷ suất lợi nhuận cao thì mức độ canh tranh ưong lĩnh vực 
đó không cao hoặc khả năng cạnh tranh của cơ sở đào tạo tốt.

2 .22 .2 . Năng suất lao động

Năng suất lao động là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng 
cạnh tranh của cơ sở đào tạo trên thị trường. Mức năng suất lao động 
được xác định bằng công thức:

Năng suất lao động bình quân _ Tông doanh thu 
của một người lao động Tổng số lao động

Tăng năng suất lao động là tăng mức tiêu thụ hàng hóa binh quân của 
người lao động trong cơ sở đào tạo trong một đom vị thời gian.

Như vậy, ta có thể thấy tăng năng suất lao động luôn gắn liền với việc 
giảm hao phí la» động và tăng doanh thu dịch vụ thực hiện. Tăng năng 
suất lao động chính là yếu tố làm tăng khả năng cạnh tranh của cơ sờ 
đào tạo. Điều đó được thể hiện:

-  Tăng năng suất lao động là một yếu tố không thể thiếu để mở rộng 
khả năng tiêu thụ hàng hóa của cơ sở đào tạo, tạo điều kiện phục vụ 
tốt khách hàng.

-  Tăng năng suất lao động là điều kiện để các cơ sở đào tạo tiết kiệm 
hao phí lao động, chi phí sản xuất, tăng tích luỹ cho cơ sờ đào tạo và 
cho xã hội, cải thiện đời sống của người lao động trong cơ sở đào tạo.

-  Tăng năng suất lao động là điều kiện để tăng quy mô sản xuất kinh 
doanh, giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho một đom vị sản phẩm, từ 
đó tạo điều kiện tăng lợi nhuận.

Năng suất lao động của cơ sở đào tạo càng cao thì cơ sở đào tạo càng có 
nhiều điều kiện tiết kiệm chi phí, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh,
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nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng... từ đó nâng cao khả năng 
cạnh tranh của cơ sở đào tạo.

2.2.2.3. Chất lượng sản phẩm

Ngày nay, do đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao nên người 
tiêu dùng yêu cầu rất cao về chất lượng sản phẩm. Họ sẵn sàng trả giá 
cao hơn cho những sản phẩm cùng loại có chất lượng tốt hom. Vì vậy, 
chất lượng sản phẩm là chỉ tiêu quan trọng nhất biểu hiện khả năng 
cạnh tranh hàng hóa của cơ sở đào tạo.

Tương tự như vậy, đối với cơ sở đào tạo, chất lượng sản phẩm chính là 
khả năng đáp ứng của người học đối với xã hội.

Khả năng đáp ứng của người học đối với xã hội được xác định bằng các 
thông sổ kỹ thuật có thể đo lường hoặc so sánh được nhằm thoả mãn 
yếu càu của người tiêu dùng.

Khả năng đáp ứng của người học đối với xã hội có tính quyết định khả 
năng cạnh tranh của các cơ sở đào tạo.

Khả năng đáp ứng của người học đối với xã hội cao sẽ làm tăng uy tín 
của cơ sở đào tạo, từ đó thị phần của cơ sở đào tạo sẽ được mở rộng.

Vì thế, vấn đề chất lượng sản phẩm (khả năng đáp ứng của người học 
đối với xã hội) là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với một cơ sở đào tạo 
bởi vì chất lượng sản phẩm thấp cũng đồng nghĩa với việc giảm uy tín, 
mất khách hàng và nhanh chóng phá sản. Điều này càng quan trọng hơn 
đối với các cơ sở đào tạo vừa và nhỏ vì họ phải đương đầu với các cơ 
sở đào tạo đa quốc gia có vốn lớn, có tiềm lực về công nghệ kinh 
nghiệm và uy tín từ rất lâu.

2.2.2.4. Vị trí cạnh tranh hiện tại của cơ sỏ- đào tạo trên thị trường

Biểu hiện cụ thể của yếu tố này là thị phần mà cơ sở đào tạo chiếm lĩnh 
uy tín của cơ sở đào tạo đổi với khách hàng, bạn hàng, thậm chí cả với 
đối thủ cạnh tranh. Đây là một tài sản vô hình quan trọng đặc biệt trong 
thời điểm cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Nhân tố này được tích luy
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trong suốt quá trình đào tạo của cơ sở đào tạo. Vi vậy. nó lạo ra lợi thế 
to lớn cho cơ sở đào tạo trong quá trình canh tranh. Trên thị tnrờng, vị 
trí của cơ sở đào tạo có ưu thế hơn đối thủ thì cơ sờ đào lạo ngày càng 
có khả năng mở rộng được thị phần, nâng cao được doanh sô tiêu thụ, 
góp phần tăng lợi nhuận của cơ sở đào tạo.

2.2.3. Các yếu tố  ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của cơ 
sở  đào tạo

2.2.3.I. Môi trường vĩ mô

a. Môi trường kinh tế

Kết quả cuối cùng của mỗi mô hình GD&ĐT được phản ánh rõ ở hiệu 
quả của nền kinh tế, ở sự phát triển toàn diện của mồi quốc gia.

Để đánh giá quá trình phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia người 
ta thường đánh giá chủ yếu trên hai mặt: tăng trưởng kinh tể và biến đổi 
về mặt xã hội.

Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa 
học kỹ thuật thì lao động, đặc biệt là nguồn lao động có trình độ cao là 
yếu tố quan trọng, là động lực cho sự tăng trưởng kinh tế. Để có được 
nguồn lao động có trình độ cao đòi hỏi phải đầu tư cao trong lĩnh vực 
giáo dục nói chung và giáo dục hệ ĐH, CĐ nói riêng.

— Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây

Trong 10 năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam luôn có chiểu hướng 
tăng trưởng tích cực, thể hiện ở việc tăng trưởng GDP và thể hiện ở 
sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển dần tỷ trọng kinh 
tê nông nghiệp sang tỷ trọng kinh tế công nghiệp, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa -  hiện đại hóa đất nước.

Với xu hướng hội nhập vào nền kinh tế thế giới, bất kỳ một quốc gia 
nào cũng sử dụng một phần GDP của mình để đầu tư cho hoạt động 
GD&ĐT nhàm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục \Ọ1 cho đất
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nước. Ở nước ta, tỷ lệ GDP được đầu tư cho GD&ĐT ước tính 
khoảng > 3%, dự kiến sẽ ngày một tăng lên.

-X u  hướng tăng đầu tư, xây dựng cơ bản của các ngành kinh tế

Xu hướng đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng của một quốc gia được coi 
là thước đo về sự phồn thịnh của quốc gia đó. Việt Nam là nước có 
tốc độ xây dựng đứng đầu trong khu vực, bàng các chính sách tích 
cực của Chính phủ giành phần đáng kể việc chi ngân sách cho đầu tư 
xây dựng cơ bản.

Xu hướng đầu tư và xây dựng cơ bản phân theo ngành kinh tế sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến nhu cầu đào tạo tại các trường ĐH, CĐ, THCN và 
dạy nghề.

b. Các yếu tổ về văn hóa, xã hội

Đời sống nhân dân được cải thiện, trình độ dân trí ngày một nâng cao, 
nhu cầu học của người dân ngày càng tăng. Việt Nam là một đất nước 
ngàn năm văn hiến. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học lâu 
đời. Người Việt Nam lấy sự học làm điều căn bản để thực hiện đạo lý 
làm người, “nhân bất học bất tri lý”. Do đó trong suốt mấy ngàn năm 
dựng nước và giữ nước, qua mọi giai đoạn thăng trầm của lịch sử, giáo 
dục luôn là một lĩnh vực được coi trọng và đề cao. Thời đại ngày nay 
đòi hỏi con người phát triển kiến thức về nhiều mặt, do đó giáo dục có 
nhiệm vụ chuẩn bị cho người học kiến thức toàn diện. Tuy nhiên, kiến 
thức nhận được ở trường phổ thông và ĐH sẽ nhanh chóng lạc hậu nếu 
không được bổ sung bằng những kiến thức mới phù hợp với sự phát 
triển và đáp ứng yêu cầu của từng lĩnh vực, từng môi trường, từng hoàn 
cảnh. Trong bối cảnh quốc tế đó, khi đó làn sóng kinh tế tri thức đang 
dâng trào, chúng ta không thể thực hiện công nghiệp hóa đất nước theo 
mô hình cù của các nước đi trước mà phải gắn công nghiệp hóa với hiện 
đại hóa. Nói cách khác, chúng ta phải chuyển nền kinh tế chủ yếu còn là 
kinh tể nông nghiệp cùng một lúc vừa sang nền kinh tế công nghiệp vừa 
sang nền kinh tế tri thức trên một số lĩnh vực.
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Nhiều bậc phụ huynh học sinh vẫn coi học ĐH là con đường tiên thán 
duy nhất, tuy nhiên nếu không vào được ĐH thi việc trúng tuvẽn vào 
CĐ cũng là cơ hội để từ đó phấn đấu tiếp lên ĐH, việc lựa chọn trường 
học, ngành học cũng vẫn còn mang theo tâm lý chạy theo “môt" hoặc 
ngành nghề sang trọng nhiều hơn. Tuy nhiên cho đến nay tư tưởng này 
đang được nền kinh tế thị trường điều tiết. Đối với xã hội. đây không 
phải là điều tốt nhưng đối với các trường đại học, cao đẳng thì đây 
chính là cơ hội cho giáo dục nghề nghiệp phát triển.

c. Các yếu tố chỉnh trị, luật pháp

-  Tinh hình chính trị ổn định

Tình hình ổn định về chính trị, luật pháp tại các quốc gia là một yếu 
tố hết sức quan trọng tác động đến môi trường hoạt động của các tô 
chức. Mặc dù hiện nay trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp 
nhưng Việt Nam vẫn được coi là quốc gia có môi trườnc chính trị ổn 
định. Chính vì điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
của các ngành trong nước phát triển.

-S ự  quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân với sự nghiệp GD&ĐT

Dưới sức ép ngày càng tăng của tiến trình hội nhập quốc tế đang 
buộc Việt Nam phải đẩy mạnh tốc độ cải cách. Bên cạnh đó Chính 
phủ đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích phát triển đẩu tư, 
trong đó có đầu tư cho GD&ĐT. Chủ trương phát triển mạnh và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, tạo môi trường lành mạnh, 
bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

d. Môi trường công nghệ

Đôi với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỷ khoa học -  kỹ 
thuật, công nghệ phát triên như vũ bão, đây vừa là cơ hội \ìra lá thách 
thức đôi với hệ thống giáo dục ĐH, CĐ ờ nước ta trong thế ký XXI. bời 
vì giáo dục ĐH, CĐ là cơ sờ, nền tàng cho sự tồn tại và phát triền cùa 
nền kinh tế tri thức.
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Chính vì vậy việc đầu tư cho phát triển GD&ĐT cả về quy mô và chât 
lượng đào tạo là tất yếu.

Khoa học và công nghệ trên thế giới phát triển như vũ bão đã tạo ra 
những bước tiến nhảy vọt, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử - viên 
thông, tin học và công nghệ thông tin. Tại Việt Nam, việc ứng dụng 
những thành tựu mới nhất về khoa học và công nghệ, cụ thể là internet 
vào công cuộc dạy và học, nhằm thích ứng với sự phát triên của giáo 
dục thời đại trong bối cảnh kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ như hiện 
nay đang trở thành một trong những mục tiêu quan trọng hàng đâu. 
Thông qua công nghệ, các giáo viên dễ dàng tiếp cận các bài giảng, tri 
thức bằng cách truy cập hoặc trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp. 
Cũng nhờ vào công nghệ thông tin, HSSV và các giáo viên có thể xem 
xét, đánh giá năng lực giảng dạy và học tập trên toàn quốc.

Đặc biệt thông qua internet, các giáo viên dễ dàng đăng tải các video, 
tài liệu bài giảng giúp cho quá trình giảng dạy tại lớp ít áp lực hon. Có 
thể thấy internet là môi trường lý tưởng giúp giáo viên, phụ huynh và 
các em học sinh tương tác với nhau. Giáo viên có thể cập nhật, thông 
báo bài vở, hạnh kiểm và các vấn đề lưu ý tới cha mẹ và các em HSSV 
rất hiệu quả.

Với sự trợ giúp hữu hiệu của công nghệ thông tin, quá trình giáo dục 
được thực hiện một cách có hiệu quả hơn làm cho lực lượng lao động 
có thể tự nâng cao trình độ và tay nghề thông qua việc cập nhật các 
nguồn thông tin đa dạng và phong phú. Các công nghệ hiện đại có thể 
tạo ra khả năng mới cho con người thực hiện sự đa dạng hóa kiến thức 
và nghề nghiệp.

e. Môi trường dân số

Khi đất nước càng phát triển, dân số ở các vùng nông thôn sẽ có xu 
hướng dịch chuyển dần ra thành thị, cho nên sự thay đổi nghề nghiệp 
của nông dân sẽ diễn ra mạnh mẽ, bởi vì đa số các công việc ở thành thi 
đều đòi hỏi phải thông qua đào tạo. Mặt khác, lực lượng lao động ở 
nông thôn giảm xuông, vì vậy lĩnh vực nông nghiệp cần phải công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phải ứng dụng khoa
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học tiên tiến. Để đạt được điều đó thì không thể thiếu vai trò của giáo 
dục nghề nghiệp và giáo dục CĐ, ĐH...

Dân số Việt Nam chủ yếu phân bổ ở nông thôn, dù tỷ lệ này có giảm 
nhưng chưa đáng kể. Hiện nay tỷ lệ dân sống ở nông thôn chiêm 70%. 
Dự kiến đến năm 2020, tỷ lệ dân cư đô thị sẽ chiếm khoảng 40%. Điều 
đó sẽ tác động rất lớn đến lĩnh vực GD&ĐT.

2.2.3.2. M ôi trường vi mô

a. Trình độ quản lý của lãnh đạo và bầu không khí trong nội bộ

Trình độ quản lý có thể hiểu là khả năng quản lý và sử dụng nguồn 
nhân lực của người lãnh đạo trong cơ sở đào tạo. Khả năng cùa người 
quản lý không chi có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ cùa 
bản thân họ mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến toàn bộ các nhân viên và 
cán bộ trong cơ sở đào tạo. Chính vì vậy, vai trò của nhà quản lý trong 
cơ sở đào tạo là vô cùng quan trọng.

Yếu tố này thể việc qua phản ứng của người lao động trong cơ sở đào 
tạo. Nó cho thấy thái độ của mọi cán bộ công nhân viên với công việc 
và thái độ chung của mọi người trong cơ sở đào tạo. Nó là một cơ cấu 
vô hình đủ mạnh để hình thành phong cách và lề lối làm việc mà mọi 
người lao động phải tuân theo. Những phong cách và lề lối này sẽ quyết 
định hiệu quả, lợi nhuận của cơ sở đào tạo. Đây là tài sản vô hình quan 
trọng quyết định tương lai của cơ sở đào tạo và cũng là một yếu tố 
quyết định đến lợi thế cạnh tranh của cơ sở đào tạo. Vì bất cứ một cơ sở 
đào tạo nào mà không thể giải quyết được vấn đề nội bộ luôn có mâu 
thuẫn thì không thể có sức cạnh tranh.

b. Nguồn nhân lực

Lao động trong cơ sờ đào tạo được hiểu là tất cả những người tham gia 
vao hoạt động sản xuât kinh doanh của cơ sở đào tạo bất kế họ làm gi, 
giữ vị trí hay cương vị nào trong cơ sở đào tạo. Lao động là một yếu tố 
đầu vào vô cùng quan trọng quyết định đến sự thành bại cùa cơ sò đào 
tạo. Thông qua nguồn lực này thì các nguồn lực khác như đất đai. cơ sờ
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vật chất kỹ thuật... mới được khai thác và không chỉ tạo ra nguôn lực 
vật chất cho cơ sở đào tạo mà còn tạo ra các nguồn lực tinh thân và tạo 
bản sắc văn hóa riêng cho cơ sở đào tạo, từ đó tạo ra khả năng cạnh 
tranh và sức cạnh tranh cho cơ sở đào tạo.

Khi phân tích và đánh giá nguồn nhân lực của cơ sở đào tạo, người ta 
đặc biệt chú ý ba loại lao động sau:

-  Quản trị cấp cao: gồm hiệu trưởng, hiệu phó và trưởng, phó các 
phòng ban. Đây là đội ngũ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đào tạo. 
Neu họ có trình độ quản lý cao, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh trên 
thương trường, có khả năng đánh giá và quan hệ đối ngoại tốt thì cơ 
sở đào tạo đó sẽ có sức cạnh tranh cao và ngược lại.

-  Quản trị cấp trung gian (trưởng bộ môn): đây là đội ngũ trực tiếp 
quản lý đội ngũ lao động đòi hỏi phải có kinh nghiệm công tác, khả 
năng ra quyết định và điều hành công tác.

-  Đội ngũ quản trị cấp cơ sở (giảng viên -  giáo viên): khả năng cạnh 
tranh của cơ sở đào tạo phần nào chịu sự chi phối của đội ngũ này 
thông qua các yếu tố như: năng suất lao động, trình độ tay nghề, ý 
thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và sự sáng tạo của họ... Bởi vì các 
yếu tổ này chi phối việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành 
sản phẩm cũng như tạo thêm tính ưu việt, độc đáo, mới lạ của sản 
phẩm.

Đây là một trong những yếu tố quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến chất 
lượng đào tạo. Đe đạt được mục tiêu đào tạo, cơ sở đào tạo phải thường 
xuyên quan tâm đầu tư đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ 
giáo viên. Chất lượng cùa đội ngũ quản trị cấp cơ sở phụ thuộc vào các 
yếu tố:

+ Kiến thức chuyên môn.

+ Kỹ năng chuyên môn.

+ Kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn.

+ Năng lực sư phạm.

+ Pham chat đạo đức nghề nghiệp.
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Hiện nay, trình độ học vấn là yếu tố cơ bản để đánh giá năng lực và 
chất lượng của đội ngũ giảng viên trong cơ sở đào tạo. Hâu hêt các co 
sở đào tạo đang dần tiến tới đạt 100% các giảng viên có trinh độ thạc sĩ 
và đang nhanh chóng đẩy mạnh số lượng giảng viên có trinh độ tiến sĩ, 
bởi đây chính là yêu tô đê một cơ sở đào tạo lớn mạnh bên vững -  một 
yếu tố cạnh tranh không thể thiếu đối với các cơ sở đào tạo.

Bên cạnh đó, việc trau dồi các kiến thức thực tế và phẩm chất đạo đúc 
nghề nghiệp là điều không thể thiếu trong việc nâng cao chảt lượng đội 
ngũ lao động.

c. Trang tlĩiểt bị công ngltệ và năng lục sản xuất

Đây là yếu tố vật chất kỹ thuật của quá trình sản xuất kinh doanh của cơ 
sở đào tạo. Những điều kiện và khả năng áp dụng thành tựu khoa học 
kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất kinh doanh là những nhản tô cơ 
bản tạo nên khả năng cạnh tranh đặc biệt đối với các cơ sở đào tạo sàn 
xuất. Trang thiết bị kỹ thuật tạo lập và gia tăng khả năng cạnh tranh của 
cơ sở đào tạo thông qua việc nâng cao năng suất lao độne. nâng cao 
chất lượng sản phẩm... tạo sản phẩm có giá thành thấp, do đó tạo nên ưu 
thế cạnh tranh về giá. Cơ sở đào tạo cần phải tiến hành khai thác máy 
móc, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị, từ đỏ 
giảm chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm.

Bên cạnh các yếu tố về trang thiết bị công nghệ hiện đại chính là yếu tố 
năng lực sản xuất. Thiết bị tốt nhưng ko biết khai thác có hiệu quả thì 
năng suất lao động không cao. Trong các cơ sở đào tạo thì yếu tố năng 
lực sản xuất phụ thuộc nhiều vào việc áp dụng các phươnc pháp giảng 
dạy. Hâu hêt các giảng viên vẫn chưa chú trọng đến đổi mới phương 
pháp giảng dạy, vẫn dạy theo lối cũ “thầy đọc, trò ghi” -  phươnc pháp 
thuyêt trình dẫn đến tình trạng sinh viên học thụ động, chán nàn trong 
giờ học, không phát huy tính tích cực trong học tập. Việc đưa phương 
tiện hiện đại vào dạy học còn rất hạn chế, nguyên nhân chính cùa việc 
này là hâu hêt các giảng viên ở độ tuôi cao, có kinh nghiệm, kiến thức 
trong giảng dạy nhưng trình độ tin học lại hạn chế, trong khi đó đề sừ
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dụng được các phương tiện hiện đại đòi hỏi phải có một trình độ tin học 
nhất định.

Chính vì vậy mà hiện nay chất lượng giảng dạy và học tập tại các cơ sở 
đào tạo chưa cao. Điều này biểu hiện ở không khí giờ học ít sôi nôi, tỷ 
lệ sinh viên tích cực tham gia xây dựng bài thấp, mức độ hiêu bài của 
sinh viên chưa thực sự như mong muốn, phần lớn sinh viên học với tư 
tưởng “học để cho qua”.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có nhiều yếu tố chủ quan và khách 
quan. Trong đó, nguyên nhân cơ bản là phương pháp giảng dạy môn 
học của đội ngũ giảng viên chưa thực sự phù hợp. Phần lớn các giảng 
viên vẫn còn sử dụng phương pháp dạy học truẠ en thống với hình thức 
“đọc -  chép” là chủ yếu, chưa thực sự phát huy tính tích cực, chủ động 
của sinh viên trong quá trình lĩnh hội tri thức. Do vậy, bài giảng của 
giảng viên thường khô khan, thiếu sức hấp dẫn đối với sinh viên. Nội 
dung bài học thường ít được mở rộng, không hướng vào việc giải quyết 
các vấn đề thực tiễn nên thiếu sức sống và mang nặng tính lý thuyết. 
Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là- cần đổi mới phương pháp giảng dạy các 
môn học này nhằm nâng cao hiệu quả của môn học. Để đổi mới các 
phương pháp giảng dạy, các cơ sở đào tạo cần chú trọng đến các biện 
pháp:

-  Giới thiệu đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo

-  Xác định trọng tâm bài giảng và giải thích kỹ cho sinh viên hiểu

-  Xây dựng những tình huống có vấn đề và hướng dẫn sinh viên tự giải 
quyết

-  Cho bài tập vận dụng để sinh viên tự giải quyết

- T ổ  chức cho sinh viên thảo luận nhóm về những nội dung chính của 
bài học

-  Giới thiệu các trans vveb để sinh viên khai thác

109



CHIẾN LƯỢC TRONG PHÁT TRIỂN cơ sở GIÁO DỤC ĐẠI HOC

-  Hướng dẫn sinh viên cách thức tự học mà bản thân sinh viên cho lá 
hiệu quả.

Đổi mới phương pháp dạy học chính là nâng cao năng suất lao động, lả 
yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng trong một cơ sở đào tạo và lả 
yếu tố cơ bản trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.

d. Lợi thể về chi ph í và khả năng hạ giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm là yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định đến lợi 
nhuận của cơ sở đào tạo trong trường họp cạnh tranh. Neu chênh lệch 
giữa giá bán và giá thành cá biệt của cơ sở đào tạo càne cao so với đối 
thủ cạnh tranh thì khả năng cạnh tranh của cơ sở đào tạo càng lớn. Đây 
là vũ khí lợi hại trên thương trường khi cạnh tranh về giá.

Người tiêu dùng hiện nay (người học), bên cạnh vấn đề về chất lượng 
thì họ còn rất quan tâm đến giá cả. Tiêu chí “chất lượng cao -  giá thành 
rẻ” lâu nay đã nằm sâu trong tiềm thức của người tiêu dùng. Chính vì 
vậy cũng như các sản phẩm hàng hóa thông thường -  sản phẩm trong hệ 
thống giáo dục cũng nằm trong quy luật chung về giá cả. Người học 
thường tìm đến các cơ sở đào tạo có mức học phí thấp, được hưởng 
nhiều quyền lợi, chính sách: trợ cấp xã hội, nguồn học bổne lớn, miễn 
giảm học phí đối với các đối tượng đặc biệt...

Bên cạnh học phí và các chi phí đào tạo là yếu tố lợi thế trong cạnh 
tranh, yếu tố chi phí về sinh hoạt cũng là yếu tố không thé thiếu. Đối 
với các gia đình có nguồn thu nhập thấp họ thường chọn những cơ sở 
đào tạo ở những nơi có chi phí sinh hoạt thấp để giảm tới mức tối đa chi 
phí cho việc học tại các cơ sở đào tạo.

Chính vì điều đó, nhiều cơ sở đào tạo đã cùng phối hợp với các địa 
phương cùng tìm các giải pháp tốt nhất để duy trì mức sinh hoạt thông 
thường, kìm chê việc tăng giá tại các địa phương nơi có các cơ sờ đào 
tạo hoạt động.
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e. Tổ chức hoạt động marketing (công tác quảng bá)

Cùng với xu thế của kinh tế hóa trong các cơ sở đào tạo, hiện nay các 
cơ sở đào tạo đã và đang đẩy mạnh công tác tổ chức các hoạt động 
marketing thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên các 
phương tiện truyền thông và đặc biệt là hoạt động quảng cáo tuyển sinh. 
Các hoạt động marketing được thể hiện thông qua các hoạt động:

-  Quảng cáo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, quảng 
cáo trực tiếp tới người học...

-  Tham gia các sân chơi dành cho học sinh -  sinh viên do các tổ chức 
có uy tín thực hiện: game show truyền hình, các cuộc thi văn hóa -  
văn nghệ -  thể dục -  thể thao...

-  Trao học bổng cho các HSSV có thành tích học tập xuất sắc, có hoàn 
cảnh khó khăn...

-  Tham gia các quỹ quyên góp nhân đạo: quỹ vì người nghèo, quỹ tình 
thương...

Đây là những hoạt động chính để các cơ sở đào tạo tuyên truyền và 
quảng bá hình ảnh của cơ sở đào tạo đến với những khách hàng tiềm ẩn 
của mình.

f .  Năng lực về nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu và phát triển là hoạt động có mục đích sáng tạo sản phẩm 
(dịch vụ) mới và khác biệt hóa sản phẩm; sáng tạo, cải tiến và áp dụng 
công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật; sáng tạo vật liệu mới... Khả năng 
nghiên cứu và phát triển là điều kiện cơ bản để cơ sở đào tạo có thể tạo 
ra sản phẩm (dịch vụ) luôn phù hợp với nhu cầu thị trường, đẩy nhanh 
tốc độ đổi mới cũng như khác biệt hóa sản phẩm, sáng tạo và ứng dụng 
có hiệu quà công nghệ, trang bị kỹ thuật, sáng tạo vật liệu mới thay 
thế... Các vấn đề trên tác động trực tiếp và rất mạnh đến các lợi thế cạnh 
tranh của cơ sở đào tạo.

ị i ĩ ĩ
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g. Tinh hình tài chính của cơ sở  đào tạo

Tài chính được hình thành từ các nguồn thu chính:

-  Nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng 
năm.

-  Nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản theo hạna mục công 
trình, dự án, đầu tư trang thiết bị.

-  Nguồn thu học phí theo quy định tại Nghị định 70/CP.

-  Phụ phí đào tạo nâng cao tay nghề trên các thiết bị hiện đại (Trường 
xây dựng định mức theo từng ngành học, được Bộ chủ quản và Bộ 
Tài chính duyệt hàng năm).

-  Nguồn thu từ sản xuất kết hợp đào tạo, sản xuất và chuyển giao công 
nghệ của các doanh nghiệp.

-  Nguồn hỗ trợ bàng tiền, thiết bị, đồ dùng dạy học, từ các tổ chức 
trong và ngoài nước.

Tình hình tài chính tác động trực tiếp đến kết quả và hiệu quả kinh 
doanh trong mọi giai đoạn phát triển của cơ sở đào tạo. Mọi hoạt động 
đầu tư, mua sắm, dự trữ, lưu kho... cũng như khả năng thanh toán của 
cơ sở đào tạo ở mọi thời điểm đều phụ thuộc vào khả năng'tải chính của 
nó.

Khi đánh giá tình hình tài chính, cơ sở đào tạo cần tập trung vào các 
vân đề chủ yếu như: cầu về vốn và khả năng huy động vốn, việc phán 
bổ vốn (cơ cấu vốn), hiệu quả sử dụng vốn sản xuất -  kinh doanh chung 
ở cơ sở đào tạo và từng bộ phận của nó, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp 
đánh giá vị thế của cơ sở đào tạo...

2.2.4. Các yếu tố  gây áp lực cạnh tranh trong ngành

Michael. E. Porter (1982) đã đưa ra khái niệm cạnh tranh mở rộng, theo 
đó cạnh tranh trong một ngành phụ thuộc vào năm thế lực như sau:
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Hình 2.2. Mô hình năm áp lực cạnh tranh

Sức mạnh của các áp lực cạnh tranh trong ngành sẽ quyết định mức độ 
của đầu tư, cường độ cạnh tranh và mức lợi nhuận của ngành. Khi các 
áp lực cạnh tranh càng mạnh thì khả năng sinh lời và tăng giá hàng hóa 
của công ty cùng ngành càng bị hạn chế, ngược lại khi áp lực cạnh tranh 
yếu thì đó là cơ hội cho các công ty trong ngành thu được lợi nhuận 
cao. Đe làm rõ điều này chúng ta tìm hiểu các lực lượng đó.

2.2.4.I. Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng

Thông thường một ngành tăng trưởng cao và các cơ sở đào tạo thu được 
nhiều lợi nhuận sẽ khuyến khích các cơ sở đào tạo khác gia nhập ngành. 
Đây là sự đe doạ cạnh tranh của các lực lượng tiềm ẩn đối với các cơ sở 
đào tạo trong ngành. Các cơ sở đào tạo trong ngành tìm cách hạn chế 
việc gia nhập này vì càng nhiều cơ sở đào tạo trong ngành thì lợi nhuận 
bị chia sẻ và cạnh tranh càng khốc liệt hơn. Tuy nhiên không phải là dễ 
dàng gia nhập một ngành mới do có một số cản trở gọi chung là hàng 
rào gia nhập, nó bao gồm các yếu tố như: lợi thế chi phí tuyệt đối do 
bản quyền và bằng phát minh sáng chế mang lại, độc quyền về nguyên 
liệu mà đổi thủ gia nhập không có, sự khác biệt hóa sản phẩm và sự 
phản ứng của các cơ sở đào tạo trong ngành.
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2.2.4.2. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành

Sự hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh có'một ý nghĩa quan ưọng vi các 
đối thủ cạnh tranh sẽ quyết định tính chất và mức độ ưanh đua. Nêu các 
đối thủ này yếu, cơ sở đào tạo có cơ hội để tăng giá bán và kiêm được 
nhiều lợi nhuận hơn. Ngược lại, nếu các đối thủ cạnh tranh hiện tại 
mạnh thì sự cạnh tranh về giá là không đáng kể, mọi cuộc cạnh tranh về 
giá đều dẫn tới tổn thương.

Cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo trong một ngành sản xuất thường bao 
gồm các nội dung chủ yếu như: cơ cấu cạnh tranh ngành, thực trạng cầu 
của ngành và hàng rào lối ra.

-  Cơ cấu canh tranh của ngành dựa vào số liệu và khả năng phân phối 
sản phẩm của cơ sở đào tạo trong ngành sản xuất. Cơ cấu cạnh tranh 
khác nhau có các ứng dụng khác nhau cho cạnh tranh. Cơ cấu cạnh 
tranh thay đổi từ ngành sản xuất phân tán tới ngành sản xuất tập 
trung. Thông thường ngành riêng lẻ bao gồm một số lớn các cơ sở 
đào tạo vừa và nhỏ, không có một cơ sở đào tạo nào trong đó có vị trí 
thống trị ngành. Trong khi đó, một ngành tập trung có sự chi phối bời 
một số ít các cơ sở đào tạo lớn, thậm chí cả một cơ sở đào tạo duy 
nhất gọi là độc quyền. Bản chất và mức độ cạnh tranh đối với các 
ngành tập trung rất khó phân tích và dự đoán.

-  Tình trạng cầu của một ngành là một yếu tố quyết định khác về tính 
mạnh liệt trong cạnh tranh nội bộ ngành. Thông thường, cầu táng tạo 
cho cơ sở đào tạo một cơ hội lớn để mở rộng hoạt động. Ngược lại, 
câu giảm dẫn đến cạnh tranh khốc liệt để các cơ sở đào tạo giữ được 
thị phần đã chiếm lĩnh. Đe doạ mất thị trường là điều khó tránh khỏi 
đối với các cơ sở đào tạo không có khả năng cạnh tranh.

-  Hàng rào lối ra là mối đe doạ cạnh tranh nghiêm trọng khi cẩu cùa 
ngành giảm mạnh. Hàng rào lối ra là kinh tế, là chiến lược và là quan 
hệ tình cảm giữ cơ sở đào tạo trụ lại. Nếu hàng rào lối ra càng cao, 
các cơ sở đào tạo có thể bị khóa chặt trong một ngành sản xuất không 
ưa thích.



Chương 2. NẤNG CAO KHẢ NẤNG CẠNH TRANH CỦA co  sở GIẢO DỤC ĐẢO TẠO

2.2.4.3. Sản phẩm thay thế

Sự ra đời của các sản phẩm thay thế là một tất yếu đáp ứng sự biến 
động của nhu cầu thị trường theo hướng ngày càng đa dạng hom, phong 
phú và cao cấp hơn và chính nó lại làm giảm khả năng cạnh tranh của 
các sản phẩm bị thay thế.

Một cơ sở đào tạo có thể hoạt động thu được nhiều lợi nhuận khi trong 
ngành kinh doanh do có các cản trở xâm nhập cao, mức độ cạnh tranh 
giữa các cơ sở đào tạo hiện có là thấp, không có sản phẩm thay thế, thê 
lực khách hàng yếu và thế lực nhà cung cấp cũng yếu. Ngược lại, một 
cơ sở đào tạo tiến hành kinh doanh trong một ngành có các cản trở xâm 
nhập thấp, cạnh tranh mạnh mẽ, có một số sản phẩm thay thế, thế lực 
của khách hàng và của nhà cung ứng mạnh thì kinh doanh của cơ sở 
đào tạo sẽ chật vật và lợi nhuận thấp. Các nhà quản lý cần phải phân 
tích và hiểu rõ được các thế lực trong môi trường cạnh tranh, từ đó vận 
dụng cơ hội và tìm vị trí có lợi nhất cho cơ sở đào tạo.

Các sản phẩm thay thế trong quá trình cạnh tranh của các cơ sờ đào tạo:

-  Giáo dục không chính quy

Với xu hướng chung của xã hội, mọi người có nhu cầu vừa học vừa 
làm, học liên tục, học suốt đời để tự hoàn thiện nhân cách, mở rộng 
hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải 
thiện cuộc sống, tìm việc làm và thích nghi với đời sống xã hội, nên 
giáo dục không chính quy sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 
Đây là thời cơ phát triển cho các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các trường 
ĐH, CĐ.

-  Phát triên các loại hình liên doanh liên kết trong đào tạo

Nhằm tăng cường mối quan hệ của nhà trường với các ngành các 
cấp địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế 
xã hội, để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát 
triền GD&ĐT. Nhà nước đang có một số chính sách cho việc phát
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triển loại hình liên doanh, liên kết trong đào tạo ĐH. dạy nghề, các 
lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ mói.

-M ô  hình đào tạo từ xa

Cùng với sự phát triển của mạng lưới truyền thông, đặc biệt là sự 
phát triển của mạng internet, loại hình đào tạo từ xa đang phát triển 
mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu học tập để mở rộng hiểu 
biết, có cơ hội tìm việc làm, học liên tục, học suốt đời để hoàn thiện 
nhân cách, loại hình này sẽ ngày càng phát triển, góp phần lớn vào sự 
nâng cao tri thức cho mỗi quốc gia và cho toàn nhân loại.

2.2.4.4. Khách hàng

Đây là lực lượng tạo ra khả năng mặc cả của người mua. Người mua có 
thể được xem như là sự đe doạ cạnh tranh khi họ buộc cơ sờ đào tạo 
giảm giá hoặc có nhu cầu chất lượng cao và dịch vụ tốt hơn. Ngược lại, 
khi người mua yếu sẽ mang đến cho cơ sở đào tạo một cơ hội để lăng 
giá kiếm được lợi nhuận nhiều hơn.

Áp lực của khách hàng thường được thể hiện trong các trường hợp sau:

-  Nhiều nhà cung ứng có quy mô vừa và nhỏ trong ngành cung cấp. 
Trong khi đó người mua là một số ít và có quy mô lớn. Hoàn cảnh 
này cho phép người mua chi phối các cộng ty cung cấp.

-  Khách hàng mua một khối lượng lớn. Trong hoàn cảnh này người 
mua có thể sử dụng ưu thế mua pủa họ như một ưu thế để mặc cả cho 
sự giảm giá không họp lý.

-  Khác: 1 õng có thể sử dụng chiến lược liên kết dọc, tức lả họ có xu 
hướng ' hép kín sản xuất, tự sản xuất, gia công các bộ phận chi tiết, 
bán sản phẩm cho mình.

-  Khách hàng có đầy đủ thông tin về thị trường như nhu cầu giá cà của 
các nhà cung cấp thì áp lực mặc cả của họ càng lớn.
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2.2A.5. Nhà cung ứng

Người cung ứng có thể khẳng định quyền lực của họ bằng cách đe doạ 
tăng giá bán hoặc giảm chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng. Do đó, 
họ có thể chèn ép lợi nhuận của doanh nghiệp khi cơ sở đào tạo đó 
không có khả năng bù đắp chi phí tăng lên trong giá thành sản xuất. Họ 
thường gây ra sức ép trong những tình huống như:

-  Họ độc quyền cung ứng vật tư.

-  Khi các vật tư được cung cấp không có khả năng thay thế.

-  Không có điều khoản ràng buộc hoặc bảo đảm trong các hợp đồng 
kinh tế đã ký kết.

-  Khi vật tư đó quan trọng, quyết định trong sản xuất kinh doanh của cơ 
sở đào tạo.

-  Khi họ có khả năng khép kín sản xuất.

Vì vậy, các cơ sở đào tạo cần thiết lập quan hệ lâu dài với nhà cung cấp 
và đưa ra các biện pháp ràng buộc với nhà vật tư để giảm bớt các ràng 
buộc họ có thể gây nên với mình.

2.3. Mô hình và phưong pháp để đánh giá khả năng 
cạnh tranh tổ chức

2.3. ỉ. Phương pháp so sánh trục tiếp
Khả năng cạnh tranh được xem xét ở các góc độ khác. Như vậy, khả 
năng cạnh tranh của tổ chức trước hết phải được tạo ra từ thực lực của 
tổ chức.

Đây là các yếu tổ nội hàm của mỗi tổ chức, không chỉ được tính bàng 
các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị tổ chức... 
một cách riêng biệt mà cần đánh giá, so sánh với các đối tác cạnh tranh 
trong hoạt động trên cùng một lĩnh vực, cùng một thị trường. Trên cơ 
sở các so sánh đó, muốn tạo nên khả năng cạnh tranh, đòi hỏi tổ chức 
phải tạo lập được lcri thể so sánh với đối tác của mình. Nhờ lợi thế này
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tổ chức có thể thoả mãn tốt hom các đòi hỏi của khách hàng mục tiêu 
cũng như lôi kéo được khách hàng của đối thủ cạnh tranh.

Thực tế cho thấy, không một tổ chức nào có khả năng thoả mân đầy đù 
tất cả những yêu cầu của khách hàng. Thường thì tổ chức có lợi thế về 
mặt này và có hạn chế về mặt khác; vấn đề cơ bản là tổ chức phải nhận 
biết được điều này và cố gắng phát huy tốt những điểm mạnh mà mình 
đang có để đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của khách hàng. Đẽ đánh giá 
khả năng cạnh tranh của một tổ chức, cần phải xác định được các yếu tổ 
phản ánh khả năng cạnh tranh từ những lĩnh vực hoạt động khác nhau 
và cần thực hiện việc đánh giá bằng cả định tính và định lượm:. Các tồ 
chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở những ngành, lĩnh \-ực khác nhau

% r •

CÓ các yêu tô đánh giá khả năng cạnh tranh khác nhau.

Mặc dù vậy, vẫn có thể tổng hợp được các yếu tố đánh eiá khả năng 
cạnh tranh của một tổ chức bao gồm: giá cả sản phẩm và dịch vụ; chất 
lượng sản phẩm và bao gói; kênh phân phối sản phẩm và dịch vụ bán 
hàng; thông tin và xúc tiến thương mại; khả năng nghiên cứu và phát 
triển; thương hiệu và uy tín của tổ chức; trình độ lao động; thị phần sàn 
phẩm tổ chức và tốc độ tăng trưởng thị phần; vị thế tài chính; năng lực 
tổ chức và quản trị tổ chức.

Nhiều tổ chức hiện nay, thông qua phương pháp so sánh trực tiếp các 
yếu tố nêu trên để đánh giá khả năng cạnh tranh của mình so với đối lác 
cạnh tranh. Đây là phương pháp truyền thống và phần nào phản ánh 
được khả năng cạnh tranh của tổ chức.

Tuy nhiên, hạn chế cùa phương pháp này là không cho phép tổ chức 
đánh giá tông quát khả năng cạnh tranh cùa mình với đối tác cạnh tranh 
mà chỉ đánh giá được từng mặt, tùng yếu tố cụ thể. Đẻ khấc phục nhược 
điêm trên, việc nghiên cứu vận dụng các mô hình đánh giá các yếu tó 
môi trường nội bộ và đánh giá mức độ ảnh hưởng cùa các yếu tố bén 
ngoài tổ chức, qua đó giúp tổ chức so sánh khả năng cạnh tranh tồng thé 
của mình với các đối thủ trong ngành là một giải pháp mang tính khả thi 
cao. ơ  mục 2.3.2 dưới đây, các tác giả xin giới thiệu mô hinh ma trận
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SWOT để nghiên cứu và đánh giá chi tiết nhất các yếu tổ bên trong và 
bên ngoài tác động đến một cơ sở đào tạo.

2.3.2. Mô hình ma trận SWOT
SWOT là viết tát của bốn chữ: Strengths -  điểm manh, Weaknesses -  
điểm yếu, Opportunities -  cơ hội, Threatens -  đe doạ.

--_xếu tố bên ngoài 
Yêu tố bên

Cơ hội Đe doạ

Điềm mạnh

s + o
Sử dụng điểm mạnh để tận 
dụng những cơ hội

S + T 
Sử dụng điểm mạnh 
đẻ hạn chế/né tránh 
đe doạ

Điểm yếu

W + 0
Khai thác cơ hội để lấp 
chỗ yếu kém
Khắc phục điểm yếu để , 
tận dụng được cơ hội

W + T
Khắc phục điểm yếu 
để giảm bớt nguy cơ

Hình 2.3. Mô hình ma trận SWOT

Ma trận SWOT là ma trận cho phép đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của 
công ty và ước lượng những cơ hội, nguy cơ của môi trường kinh doanh 
bên ngoài, để từ đó có sự phối hợp giữa khả năng của công ty với tình 
hình môi trường. Nếu tổ chức có một ma trận SWOT phân tích kỹ 
lưỡng và chính xác, công ty có thể nâng cao sức cạnh tranh qua việc 
phát huy hiệu quả năng lực bên trong của mình song song việc nắm bắt 
tốt các cơ hội cũng như xác định các thách thức trong thời gian tới. Trái 
lại, khi tổ chức không thể có được sự chính xác trong đánh giá thị 
trường bàng mô hình này, tổ chức sẽ không có những phản ứng kịp thời 
trước những biến động từ bên ngoài và không phát huy hết các nguồn 
lực sản xuất bên trong, từ đó dễ dẫn đến những sai lầm to lớn cho tổ 
chức.

Dưới đây là mô hình SWOT với những điểm mấu chốt để phân tích một 
cơ sờ đào tạo:
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Ma trận SWOT có tác dụng giúp tổ chức xây dựng và phát triển bốn 
loại chiến lược sau để nâng cao khả năng canh ưanh của minh:

-  Các chiến lược điểm mạnh -  cơ hội (S -  O): sử dụng những điểm 
mạnh bên trong để tận dụng cơ hội bên ngoài.

-  Các chiến lược điểm yếu -  cơ hội (W -  O): cải thiện những điểm yếu 
bên trong để tận dụng cơ hội bên ngoài.

-  Các chiến lược điểm mạnh -  đe doạ (S -  T): sử dụng các điểm mạnh 
để tránh khỏi hay giảm bớt ảnh hưởng của mối đe doạ bên ngoài.

-  Các chiến lược điếm yếu -  nguy cơ (W  -  T): cải thiện điểm yếu bên 
trong để tránh hay giảm bớt ảnh hưởng của mối đe doạ bên ngoài.

Tổng hợp kết quả phân tích về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng 
cạnh tranh

Mục đích là để đánh giá cụ thể xu hướng và mức độ tác động của từng 
nhân tố quan trọng thuộc môi trường cạnh tranh ngành đến hoạt động 
kinh doanh của cơ sở đào tạo trong thời kỳ phân tích. Mặc dù có nhiều 
phương pháp khác nhau song ở đây chỉ đề cập đến phương pháp cho 
điểm từng nhân tố ảnh hưởng và thực hiện tổng hợp kết quả phân tích 
theo bảng tổng hợp kết quả phân tích của các nhân tố thuộc môi trường 
cạnh tranh ngành.



QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU 
CỦA CÁC Cơ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC• • •

3.1. Thưong hiệu và thưong hiệu trong giáo dục
3. /. 1. Các quan điểm tiếp cận về thưong hiệu
3.1.1.1. Khái niệm thương hiệu

Khái niệm

Trong đời sống thực tế, khi mua một sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ, 
người ta thường có xu hướng nghĩ về một vài nhà cung ứng nhất định 
chứ không phải toàn bộ các nhà cung ứng trên thị trường. Khi nghĩ về 
du lịch, thời trang hay giáo dục ĐH, người ta cũng có xu hướng kể tên 
một số quốc gia nhất định chứ không phải tất cả các quốc gia trên thế 
giới.

Vì sao hãng sản xuất này được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn hãng 
khác? Vì sao đất nước này thu hút khách du lịch mạnh mẽ hơn đất nước 
khác? Vì sao trường đại học này chất lượng đầu vào lại cao hơn hẳn 
trường đại học khác? Câu trả lời cho rất nhiều những câu hỏi như vậy 
chính là vấn đề thương hiệu.

Vậy thương hiệu là gì?

Thương hiệu đã xuất hiện cách đây hàng thế kỷ với ý nghĩa để phân biệt 
hàng hóa cùa nhà sản xuất này với nhà sản xuất khác. Từ: “brand” 
(thương hiệu) xuất phát từ ngôn ngữ Nauy cổ, “brandr” có nghĩa là 
“đóng dấu bàng sắt nung” (to bum). Trên thực tế, từ thời xa xưa cho
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đến ngày nay, “brand” đã và vẫn mang ý nghĩa là người chú của những 
vật nuôi đánh dấu lên các con vật của mình để nhận ra chúng.

Hiện nay, thuật ngữ thương hiệu đang được sử dụng rộng rài ở Việt 
Nam. Tại hầu hết các diễn đàn hay trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, thương hiệu và các vấn đề liên quan đến thương hiệu như xây 
dựng thương hiệu, đăng ký thương hiệu, tranh chấp thương hiệu, định 
vị đo lường thương hiệu được nhắc đến rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn chưa 
có sự thống nhất chung trong tài liệu hay luật pháp về thuật ngữ 
"thương hiệu" được định nghĩa như thế nào. Trong tiếng Anh. thuật ngừ 
"thương hiệu" có thể được hiểu là "brand" hoặc "trade mark".

Theo từ điển Longman tiếng Anh thì brand có xuất xứ là dấu hiệu cùa 
người sở hữu, thường được thể hiện bàng dấu đóng lên súc vật. Ngày 
nay, thuật ngữ này thường được dùng như tên của người sản xuất, nhãn 
hiệu thương mại hay một ký hiệu trên hàng hóa, thường được đãng ký 
và bảo hộ, dùng để người sử dụng dễ dàng phân biệt sản phâm hay chất 
lượng sản phẩm.

Theo Hiệp hội Marketing Mỹ và Philip Kotler: Brand là một cái tên, 
một từ ngữ, một dấu hiệu, một biểu tượng hay một kiểu dáng hoặc tổng 
hợp tất cả các yếu tố kể trên, nhằm xác định các sản phẩm hay dịch vụ 
của một (hay một nhóm) người bán và phân biệt các sản phẩm (dịch vụ) 
đó với đối thủ cạnh tranh.

Như vậy, thương hiệu là một thuật ngữ với nội hàm rộng. Trước hết, đó 
là hình tượng về hàng hóa hoặc doanh nghiệp, mà đã là hình tượng thì 
chỉ có cái tên, cái biểu trưng thôi chưa đủ để nói lên tất cả. Yếu tố quan 
trọng ân đăng sau, làm cho sau cái tên, cái biểu trưng đó đi vào lâm trí 
khách hàng chính là chất lượng hàng hóa, dịch vụ; là cách ứng xử của 
doanh nghiệp đôi với khách hàng và cộng đồng; là những hiệu quả, tiện 
ích đích thực do hàng hóa, dịch vụ đó mang lại cho người tiêu dùng...

Nói đên thương hiệu không chỉ nói đến những dấu hiệu để phản biệt 
hàng hóa mà nó còn bao gồm cả hình tượng trong tâm trí nguời tiêu 
dùng vê hàng hóa đó. Thương hiệu là tất cả các dấu hiệu có thé để tạo
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ra một hình ảnh riêng biệt và rõ nét của hàng hóa, dịch vụ hay cho 
chính doanh nghiệp. Thương hiệu không chỉ đom thuần là nhãn hiệu 
hàng hóa mà nó còn rộng hon thế nữa. Thương hiệu hứa hẹn, đảm bảo 
cho người mua những lợi ích, tính chất của sản phẩm dịch vụ, một 
thương hiệu tốt thể hiện được nhiều hơn cả những gì mà mắt có thê 
thấy, tai có thể nghe thấy... ở thương hiệu đó. Đó chính là tầm quan 
trọng của thương hiệu, nó bao gồm:

-  Thuộc tỉnh: Thông qua thuộc tính này, thương hiệu đã được xây dựng 
trong tâm trí người tiêu dùng bằng những thuộc tính nhất định của sản 
phẩm, dịch vụ. Ví dụ: xe Mercedes gợi lên tính chất đắt tiền, bền, an 
toàn...

-  ích lợi: Khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ họ không phải để ngắm 
nhìn mà họ cần những lợi ích mà sản phẩm mang lại cho họ. Ví dụ: 
Trường Đại học Harvard sẽ cho người học một môi trường học tập tốt 
nhất, giáo viên chất lượng cao nhất, khi ra trường sẽ có được công 
việc tốt nhất.

-  Giá trị: Uy tín của nhà sản xuất, nhà cung cấp hay trung gian thương 
mại sở hữu thương hiệu đó mà khách hàng đang tìm kiếm giá trị nội 
dung trong thương hiệu.

-  Văn hỏa: Mỗi thương hiệu thể hiện một nền văn hóa nhất định.

-  Nhân cách: Việc dùng một thương hiệu còn thể hiện nhân cách người 
mua. Ví dụ: dùng đồ thời trang GUCCI thể hiện đẳng cấp sang Ưọng, 
lịch sự.

Vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị thương hiệu là làm thế nào để khách 
hàng và công chúng có thể nhận biết tốt nhất hàng hóa của doanh 
nghiệp mình trong muôn vàn hàng hóa cùng loại khác; làm sao để định 
hình tốt nhất trong tâm trí người tiêu dùng hình ảnh về hàng hóa của 
mình trong khi hàng ngày, khách hàng tiếp nhận rất nhiều thông tin 
hình ảnh về những hàng hóa khác nhau. Sự kết hợp khôn khéo các yếu 
tố thương hiệu, một mặt tạo ra những thông điệp quan trọng chỉ dẫn
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khách hàng lựa chọn hàng hóa, mặt khác nó còn giúp tạo ra những rào 
cản nhất định hạn chế sự xâm phạm thương hiệu, nâng cao khả năng 
bảo hộ của luật pháp đối với các yểu tố cấu thành thương hiệu.

3.1.1.2. M ột số loại thương hiệu thường gặp

Cũng giống như khái niệm về thương hiệu, việc phân loại thương hiệu 
cũng có nhiều quan điểm khác nhau. Thương hiệu có thê được chia 
thành: thương hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, thươne hiệu doanh 
nghiệp... hoặc chia ra thành: thương hiệu hàng hóa, thươne hiệu dịch 
vụ, thương hiệu nhóm, thương hiệu tập thể, thương hiệu điện tử (thương 
hiệu trên mạng, tên miền), hoặc chia thành thương hiệu chinh, thương 
hiệu phụ, thương hiệu bổ sung... Mỗi loại thương hiệu khác nhau sẽ cỏ 
những đặc tính khác nhau đặc trưng cho một tập hàng hóa nhất định. 
Chính vì thế mà chiến lược xây dựng và phát triển cho từng loại thương 
hiệu cũng không hoàn toàn giống nhau. Theo tiếp cận của quản trị 
thương hiệu và marketing, thương hiệu có thể được chia thành: thương 
hiệu cá biệt (thương hiệu cá thể, thương hiệu riêng); thưcmg hiệu gia 
đình; thương hiệu tập thể (thương hiệu nhóm); thương hiệu quốc gia.

>  Thương hiệu cá biệt

Thương hiệu cá biệt (thương hiệu cá thể hoặc thương hiệu riêng) là 
thương hiệu của từng chủng loại, hoặc từng tên hàng hóa, dịch vụ cụ 
thể. Với thương hiệu cá biệt, mỗi loại hàng hóa lại mang một thương 
hiệu riêng. Như vậy, một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhiều loại 
hàng hóa khác nhau có thể có nhiều thương hiệu khác nhau, ví dụ: 
MIKKA, Ông Thọ, Hồng Ngọc, Redialac... là những thương hiệu cá 
biệt của Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk); Future, Dream II. Super 
Dream, Wave a, @ là những thương hiệu cá biệt của Công ty Honda; 
Mobi4Ư, Mobichat là những thương hiệu cá biệt của Mobifone...

Nhiều người cho ràng đây là nhãn hiệu hàng hóa. Loại thương hiệu 
này thường mang những thông điệp về những hàng hóa cụ thể (như 
tính năng nôi trội, tính ưu việt, những tiện ích đích thực...) được thể 
hiện trên bao bì, đôi khi nó còn chính là sự cá biệt của bao bi hãng
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hóa. Loại thương hiệu này cũng có cá tính riêng biệt, nó luôn tạo cho 
người tiêu dùng một cơ hội lựa chọn cao ngay cả trong trường hợp 
những thương hiệu khác nhau này đều thuộc sở hữu của cùng một 
công ty (ví dụ, dầu gội Sunsilk, Clear, Dove, Lifebouy... đều của 
Unilever nhưng đã tạo ra cơ hội lựa chọn rất cao cho người tiêu dùng 
nhờ những thuộc tính khác biệt được định vị riêng cho từng tập 
khách hàng). Thương hiệu cá biệt luôn gắn liền với từng loại hàng 
hóa, dịch vụ cụ thể, nó có thể tồn tại một cách độc lập trên hàng hóa, 
nhưng cũng có thể được gắn liền với các loại thương hiệu khác (như 
thương hiệu gia đình, hoặc thương hiệu tập thể, hoặc thương hiệu 
quốc gia). Người ta có thể nói Future, Dream, SH, Wave, Lead, 
Vison... của Honda, nhưng cũng có thể chỉ biết Dove, Sunsilk, Clear 
mà không cần biết là của Unilever. Trong thực tế, không phải doanh 
nghiệp nào cũng tạo ra thương hiệu cá biệt cho hàng hóa.

>  Thương hiệu gia đình
Thương hiệu gia đình là thương hiệu chung cho tất cả các hàng hóa, 
dịch vụ của một doanh nghiệp. Mọi hàng hóa thuộc các chủng loại 
khác nhau của doanh nghiệp đều mang thương hiệu như nhau. Ví dụ: 
Vinamilk (gán cho tất cả các sản phẩm của Vinamilk), Honda (gán 
cho tất cả hàng hóa của Công ty Honda -  từ xe máy, ô tô, máy thuỷ, 
các loại cưa, động cơ...). Yamaha, Panasonic, LG, Samsung, Bitit’s, 
Trung Nguyên... là những thương hiệu gia đình.

Thương hiệu gia đình có tính khái quát rất cao và có tính đại diện cho 
tất cả các chủng loại hàng hóa của doanh nghiệp. Khi tính khái quát 
và tính đại diện của thương hiệu gia đình bị vi phạm hay mất đi, thì 
cần phải tạo ra những thương hiệu cá biệt cho từng chủng loại hàng 
hóa, dịch vụ cụ thể để chúng không ảnh hưởng đến thương hiệu gia 
đình. Chẳng hạn Biti’s là thương hiệu gia đình, nó đã tạo ra cho một 
tập khách hàng một hình ảnh về những chủng loại giày dép khác 
nhau, nhưng khi doanh nghiệp này có ý đồ kinh doanh những sản 
phẩm thuộc nhóm hàng khác (ví dụ: đồ ăn nhanh, thực phẩm chế 
biến sẵn hay dụng cụ, máy móc...) thì việc sử dụng thương hiệu gia 
đình có thể sẽ là bất lợi. Lúc đó người ta thường nghĩ đến thương 
hiệu cá biệt.
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Thương hiệu gia đình có thể xuất hiện độc lập trên hãng hóa, cũng cỏ 
thể đi kèm cùng thương hiệu cá biệt hay thương hiệu quôc gia. Xu 
hướng chung ở rất nhiều doanh nghiệp là thương hiệu gia đinh được 
xây dựng trên cơ sở tên giao dịch của doanh nghiệp (ví dụ: Bitit's, 
Vinalimex, Vinaconex...) hoặc từ phần phân biệt trong tên thương mại 
của doanh nghiệp (Đồng Tâm, Hải Hà, Hữu Nghị...) hoặc tên người 
sáng lập doanh nghiệp (Honda, Ford...). Vì thế, trong nhiều trường 
hợp, thương hiệu gia đình được gọi là thương hiệu doanh nghiệp.

>  Thương hiệu tập thể (thương hiệu nhóm)

Thương hiệu tập thể là những thương hiệu của một nhóm hay một số 
chủng loại hàng hóa nào đó, có thể do một cơ sở sản xuất hoặc do 
các cơ sở khác nhau sản xuất, kinh doanh (thường là trong cùng một 
khu vực địa lý, gan với các yếu tố xuất xứ, địa lý nhất định). Ví dụ: 
nhãn lồng Hưng Yên, vải thiều Thanh Hà, vang Bordaux, nước mắm 
Phú Quốc...

Thương hiệu tập thể cũng có thể là thương hiệu chung cho hàng hóa 
của doanh nghiệp khác nhau trong cùng một hiệp hội ngành hàng. 
Chẳng hạn, Vinacafe là thương hiệu của nhóm các sản phâm cà phê 
của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, sản phẩm cà phê của doanh 
nghiệp thành viên đều mang chung thương hiệu Vinacafe. Với một 
công ty cũng có thể hình thành thương hiệu nhóm, ví dụ: Tập đoàn 
Matsushita sử dụng thương hiệu Panasonic (trước đây dùng để gán 
chủ yếu cho các chùng loại hàng hóa xuất khẩu), còn thương hiệu 
National trước đây được dùng cho các chủng loại hàng hóa tiêu dùng 
nội địa -  tuy nhiên, hiện nay không phải như vậy. Từ cuối năm 2003, 
Tập đoàn Matsushita đã không còn sử dụng thương hiệu National 
"ữa mà chỉ sử dụng thương hiệu Panasonic.

Thương hiệu tập thể có đặc điểm khá giống thương hiệu gia đinh vi 
có tính khái quát và tính đại diện cao, nhưng điểm khác biệt rất cơ 
bản là thương hiệu tập thể thường được gắn liền với các chủng loại 
hàng hóa của nhiều doanh nghiệp khác nhau trong một lién kết kinh 
tê, kỳ thuật nào đó (cùng hiệp hội, cùng khu vực địa lý...), tinh đại
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diện được phát triển chủ yếu theo chiều sâu hơn là theo chiều rộng 
của phổ hàng hóa. Sử dụng thương hiệu tập thể rất phức tạp và cân 
có điều kiện (một loại vang được sản xuất tại Việt Nam với nho trông 
tại Khánh Hòa không thể mang thương hiệu Bordaux). Khi sử dụng 
thương hiệu tập thê sẽ vấp phải một vấn đề là mọi thành viên đêu có 
thể sử dụng tên gọi xuất xứ, chỉ dẫn địa lý để cấu thành thương hiệu 
cho hàng hóa của mình, không ai có quyền độc chiếm về tên gọi xuât 
xứ hoặc chỉ dẫn địa lý. Chính vì thế, để được bảo hộ, trong các yếu tô 
thương hiệu, ngoài tên gọi, xuất xứ hoặc chỉ dẫn địa lý hoặc thương 
hiệu chung của hiệp hội còn cần có những dấu hiệu riêng của từng 
doanh nghiệp thành viên. Ví dụ, nước mắm Phú Quốc Knoư; bánh 
đậu xanh Rồng Vàng Bá Tiến... Phần riêng biệt trong các thương 
hiệu này là Knorr, Bá Tiến. Tại Việt Nam, loại thương hiệu nhóm 
còn ít được sử dụng.

> Thương hiệu quốc gia

Thương hiệu quốc gia là thương hiệu gán chung cho các sản phẩm, 
hàng hóa của một quốc gia nào đó (nó thường gắn với những tiêu chí 
nhất định, tuỳ thuộc vào từng quốc gia, từng giai đoạn). Ví dụ Thai’s 
Brand là thương hiệu quốc gia của Thái Lan, Vietnam Value Inside 
là dự kiến thương hiệu quốc gia của Việt Nam.

Đặc điểm: Thương hiệu quốc gia thường có tính khái quát, tính trừu 
tượng rất cao, nó không bao giờ đứng độc lập mà luôn phải gắn liền 
với các thương hiệu cá biệt, thương hiệu nhóm, thương hiệu gia đình. 
Nhiều người vẫn cho rằng thương hiệu quốc gia là một loại dấu hiệu 
chứng nhận. Trên thực tế, thương hiệu quốc gia luôn được định hình 
giống như một chỉ dẫn địa lý đa dạng dựa trên uy tín của nhiều chủng 
loại hàng hóa với những thương hiệu riêng khác nhau theo những 
định vị khác nhau.

Trong xu thể toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, rất nhiều nước trên 
thế giới đang tiến hành những chương trình xây dựng thương hiêu 
quôc gia với những thách thức, những bước đi khác nhau. Thương 
hiệu quốc gia của Hà Lan là dòng chữ “Made in Holand” chạy thành
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vòng cung bên trên hình vẽ một chiếc cối xay gió; Thương hiệu quốc 
gia của Newzealand là dòng chừ “Newzealand” bên dưới hình một 
chiếc lá dương xỉ (trước đây là hình ảnh một con chim Kiwi)...

Trong thực tế với một hàng hóa cụ thể, có thể tồn tại chi duy nhất 
một thương hiệu, nhưng cũng có thể tồn tại đồng thời nhiều loại 
thương hiệu (vừa có thương hiệu cá biệt, vừa có thương hiệu gia 
đình, như Honda Super Dream; Yamaha Sirius; hoặc vừa có thương 
hiệu nhóm vừa có thương hiệu quốc gia như: Gạo Nàng Hương 
Thai’s). “Sử dụng duy nhất một thương hiệu hay sử dụng đồng thời 
nhiều thương hiệu cho hàng hóa, dịch vụ là một chiến lược trong 
quản trị, đó không phải là sự tuỳ hứng”.

3.1.1.3. Các yếu tố cấu thành thương hiệu

Một thương hiệu hoàn chỉnh được cấu thành bởi sáu yếu tố: tên thương
hiệu, logo, hình tượng, khẩu hiệu, nhạc hiệu, bao bì.

> Tên tliương hiệu

Tên gọi của sản phẩm là yếu tổ đầu tiên và quan trọng nhất lạo nên 
khả năng nhận biết, gợi nhớ, nó phân biệt, định hướng cho khách 
hàng tìm đến mua, sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Tên gọi của 
một thương hiệu cần phải đáp ứng được những yếu tố như đơn giản, 
dễ nhớ, dễ đọc và mang tính quốc tế. Do vậy, tên gọi không nên có 
dâu của địa phương để có thể phát âm dễ dàng qua mọi ngôn ngừ.

>  Biểu trưng (logo)

Logo được thể hiện qua hình vẽ, hoa văn, kiểu chữ hoặc một dấu 
hiệu đặc biệt đê tạo ra sự nhận biết qua mắt nhìn của khách hàng. 
Logo cần phải tạo được sự khác biệt, dễ nhận biết, dễ phân biệt với 
các logo khác, có khả năng làm cho người xem nhớ đến nó và liên 
tưởng đên sản phẩm của doanh nghiệp. Logo cần được thiết kế đơn 
giản đê dễ tái tạo chính xác trên các hình thức in ấn, bán hảng, băng 
rôn, biêu tượng khác nhau. Khác với tên gọi của nhãn hiệu, logo có 
thê được thay đôi theo thời gian đê phù hợp hơn với thời đại.
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>  Khẩu hiệu
Khẩu hiệu là một lời văn ngắn gọn, gợi nhớ, diễn tả cô đọng vê lợi 
ích sản phẩm. Khẩu hiệu phải lột tả được cái tinh túy của nhãn hiệu, 
sản phẩm và mang tính đặc trưng cho sản phẩm đó. Một lôi thường 
vấp phải của các câu khẩu hiệu là rất tổng quát như: “chất lượng cao, 
phục vụ tốt, giá cả phải chăng, sử dụng hiệu quả”. Những câu khâu 
hiệu loại này không lột tả được các đặc tính, lợi ích riêng biệt của sản 
phẩm, không tạo được sự khác biệt và đặt vào loại sản phâm nào 
cũng đúng, dẫn tới kết quả khách hàng sẽ không chú ý, không nhớ tới 
nhãn hiệu khi nghe những câu khẩu hiệu kiểu này.

>  Nhac hiêu• •

Nhạc hiệu là một đoạn nhạc hoặc một bài hát ngắn, dễ nhớ, dễ lặp 
lại, được sáng tác dựa trên giá trị cốt lõi của nhãn hiệu sản phâm. 
Nhạc hiệu thường mang giai điệu nhanh hoặc chậm, vui tươi hoặc 
trang trọng tuỳ thuộc vào tính cách của nhãn hiệu và sản phẩm. Nếu 
sản phẩm dành cho trẻ em thì nhạc hiệu cần phải vui tươi sinh động, 
nếu sản phẩm làm đẹp dành cho phái nữ thì nhạc hiệu cần nhẹ nhàng 
quyến rũ... Nhạc hiệu thường in sâu vào trí nhớ của khách hàng rất 
lâu nếu được nghe thường xuyên trong một giai đoạn. Nhạc hiệu 
thường khó đổi hơn các yếu tố khác của thương hiệu nên cần phải 
được lựa chọn kỳ càng.

>  Bao bì

Bao bì được thiết kế cần đạt những tiêu chuẩn như tạo sự nhận biết 
cho nhãn hiệu qua hình thức, màu sắc, thiết kế, kiểu dáng. Bao bì cần 
phải cung cấp những thông tin cần thiết, thuyết phục về lợi ích của 
sản phẩm cũng như cách thức sử'dụng, đồng thời phải tạo sự tiện lợi 
cho sự di chuyển và bảo vệ sản phẩm không bị hư hại. Bao bì cần tạo 
sự tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm như dễ mở dễ 
đóng, dễ cầm, dễ cắt, dễ lấy sản phẩm ra... Ngoài những tiêu chuẩn 
về kỹ thuật, bao bì sản phẩm cần có một thiết kế nổi bật có thể đươc 
khách hàng nhận biết nhanh khi cùng iăược trưng bày trên cùng môt 
vị trí với đối thủ cạnh tranh. Điều này có thể được thực hiện qua hình 
dáng, kích thước hoặc màu sắc, hình ảnh của bao bì.



CHIẾN LƯỢC TRONG PHAĩ tr iển  cơ  sờ  GIẦO dụ c đ ại h ọ c

Để có một thương hiệu được nhận biết nhanh, rộng rũi và trờ thành 
quen thuộc đối với khách hàng, những yếu tả, ưẻn cần phái được xây 
dựng một cách đồng bộ dựa ứên giá trị, tính cách cốt lõi của thương 
hiệu được định hướng qua việc xây dựng một chiến lược thương hiệu.

3. L2. Chức năng, vai trò của thương hiệu
3 .I.2 .I. Chức năng của thưoìig hiệu

Thương hiệu gồm bốn chức năng đặc trưng: tạo sự nhận biết và phân
biệt; thông tin và chỉ dẫn; tạo sự tin cậy và cảm nhận; chức năng kinh tế.

> Nhận biết và phân biệt

Chức năng này rất đặc trưng, quan trọng đối với thương hiệu, khả 
năng nhận biết được của thương hiệu không chi quan trọng cho 
người tiêu dùng mà còn cho cả doanh nghiệp trong quản trị, điều 
hành hoạt động của mình. Thông qua thương hiệu, người tiêu dùng 
và nhà sản xuất có thể dễ dàng phân biệt hàng hóa của doanh nghiệp 
này so với doanh nghiệp khác. Thương hiệu cũng đóng góp vai trò 
quan trọng trong việc phân đoạn thị trường của doanh nghiệp. Mỗi 
hàng hóa mang thương hiệu khác nhau sẽ đưa ra thông điệp khác 
nhau dựa trên những dấu hiệu nhất định nhằm đáp ứng những nhu 
cầu của người tiêu dùng và thu hút sự chú ý của những tập khách 
hàng khác nhau. Khi hàng hóa càng phong phú, đa dạng, chức năng 
phân biệt càng trở nên quan trọng. Mọi dấu hiệu gây khó khăn khi 
nhận biết sẽ làm giảm uy tín cũng như cản trở sự phát triển của 
thương hiệu. Nhiều doanh nghiệp có ý đồ xấu đã tạo ra những dấu 
hiệu gần giống với thương hiệu nổi tiếng để tạo ra sự nhầm lẫn cho 
người tiêu dùng.

>  Thông tin và chỉ dẫn

Chức năng thông tin và chỉ dẫn của thương hiệu thể hiện ở chỗ: 
thông qua những hình ảnh, ngôn ngữ hoặc những dấu hiệu khác, 
người tiêu dùng có thể nhận biết được phầnnào về giá trị sử dụng và 
công dụng của hàng hóa. Những thông tin về nơi sản xuất, đẳng cấp
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của hàng hóa cũng như điều kiện tiêu dùng... cũng phần nào được thê 
hiện qua thương hiệu. Nói chung, thông tin mà thương hiệu mang 
đến luôn rất phong phú, đa dạng. Vì vậy, các thương hiệu phải thê 
hiện rõ ràng, cụ thể và có thể nhận biết, phân biệt nhằm tạo ra sự 
thành công cho một thương hiệu.

>  Tao sư  tin cây và cảm nhăn• • • ✓  •

Chức năng này nói lên sự cảm nhận của người tiêu dùng về sự khác 
biệt, về sự ưu việt hay an tâm, thoải mái, tin tưởng khi tiêu dùng 
hàng hóa, dịch vụ khi lựa chọn mà thương hiệu đó mang lại. Ví dụ: 
xe máy Nhật, dàn âm thanh Sony, bia Heineken... Nói đến sự cảm 
nhận là nói đến ấn tượng nào đó về hàng hóa, dịch vụ trong tâm trí 
người tiêu dùng. Sự cảm nhận của người tiêu dùng không phải tự 
nhiên mà có, nó được hình thành tổng họp từ các yếu tố của thương 
hiệu như màu sắc, thương hiệu, biểu trưng, âm thanh, khẩu hiệu và 
sự trài nghiệm của người tiêu dùng. Cùng một hàng hóa, dịch vụ 
nhưng sự cảm nhận của người tiêu dùng có thể khác nhau, phụ thuộc 
vào thông điệp hoặc hoàn cảnh tiếp nhận thông tin, hoặc phụ thuộc 
vào sự trải nghiệm của người sử dụng. Một thương hiệu có đẳng cấp 
đã được chấp nhận sẽ tạo ra một sự tin cậy đối với khách hàng, khách 
hàng sẽ trung thành với thương hiệu, dịch vụ đó. Chất lượng hàng 
hóa, dịch vụ là yếu tố quyết định lòng trung thành của khách hàng, 
nhưng thương hiệu lại là yếu tố cực kỳ quan trọng để giữ chân khách 
hàng ở lại với hàng hóa, dịch vụ đó, nó là địa chỉ để người tiêu dùng 
đặt lòng tin. Chức năng này chỉ được thể hiệu khi thương hiệu đã 
được chấp nhận trên thị trường.

>  Chức năng kinh tế

Thương hiệu mang trong nó một giá trị hiện tại và tiềm năng. Giá trị 
đó được thể hiện rõ nhất khi sang nhượng thương hiệu. Thương hiệu 
được coi là tài sản vô hình và rất có giá trị của doanh nghiêp. Giá tri 
của thương hiệu rất khó định đoạt, nhưng nhờ những lợi thế mà 
thương hiệu mang lại, hàng hóa, dịch vụ sẽ bán được nhiều hơn
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thậm chí với giá cao hơn, dễ dàng thâm nhập vào thị truờng hơn. 
Thương hiệu không tự nhiên có, nó được tạo ra với nhiều khoản đâu tu 
và những chi phí khác nhau, những chi phí đó tạo nên giá trị của 
thương hiệu. Lợi nhuận tiềm năng mà doanh nghiệp có đuọc nhờ sự 
nổi tiếng của thương hiệu sẽ quy định giá trị tài chính của thương hiệu.

3.I.2.2. Vai trò của thương hiệu

Trong quá trình kinh doanh hiện đại, với xu hướng toàn cầu hóa đã rút 
ngắn giới hạn địa lý, khoảng cách không gian dường như không còn, 
một sản phẩm hay dịch vụ nhanh chóng được tung ra toàn thế giới. Các 
công ty lớn trên thế giới, các công ty đa quốc gia nhanh chóng nhận ra 
sức mạnh trong cạnh tranh toàn cầu là xây dựng cho minh một cái tên 
hay nói cách khác, muốn cạnh tranh toàn cầu thì phải phải xây dựng 
một thương hiệu quốc tế. Nhận thức này nhanh chóng được thực hiện, 
nó đã chứng minh bằng doanh thu, lợi nhuận, thị phần cùng như sự ổn 
định trong kinh doanh.

Thương hiệu như một hình thức thông tin thị giác, có chức năng truyền 
đạt thông điệp, thương hiệu có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp 
cho khách hàng ấn tượng về sản phẩm dịch vụ. Ngày nay, thương hiệu 
còn vượt qua cả hình thức thông tin thị giác, nó đã trở thành dấu ấn 
trong tâm trí khách hàng, một thương hiệu khi đã định hình ưong tâm 
trí khách hàng nó sẽ tác động mạnh mẽ khi khách hàng lựa chọn sản 
phẩm, dịch vụ nào đó. Thương hiệu dẫn đường cho khách hàng đến với 
sản phẩm, là lời chào đầu tiên của nhà sản xuất với khách hàng.

Chính vì vậy, thương hiệu sẽ có những vai trò sau:

> Đối với doanh nghiệp

-  Thương hiệu đóng vai trò tích cực trong chiến lược phản đoạn thị 
trường. Các công ty đưa ra một tổ hợp những thuộc tính lý tường về 
thê mạnh, lợi ích, đặc trưng của sản phẩm, dịch vụ sao cho chúng phù 
hợp với từng nhóm khách hàng cụ thể. Do đó, công ty sẽ phải tạo ra 
những dấu hiệu cũng như sự khác biệt nhất định trên sản phẩm của 
mình đê thu hút sự chú ý của các khách hàng tiềm năng.'
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Thương hiệu tạo nên sự khác biệt trong suốt quá trình phát triên của 
sàn phẩm, dịch vụ và tổ chức. Các thương hiệu được biết đến khi sản 
phẩm được sản xuất rồi đưa ra thị trường. Trong một thời gian ngăn, 
thương hiệu mới sẽ chiếm vị thế độc quyền trên thị trường. Nhưng sự 
độc quyền này rất mỏng manh, ngay cả khi nó được pháp luật bảo hộ. 
Khi một thương hiệu mới ra đời và đạt được những thành công nhât 
định tất yếu sẽ dẫn đến một xu hướng bắt chước, do đó mọi tiến bộ 
của sàn phẩm sẽ nhanh chóng trở nên quen thuộc với người mua. Lúc 
này, thương hiệu đóng vai trò như một tấm lá chắn, bảo hộ cho sự đổi 
mới, dưới dạng bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Thương hiệu đưa sản phẩm khắc sâu vào tâm trí khách hàng. Hồi ức 
đóng vai trò quan trọng trong sự nhận thức về một thương hiệu và nó 
giải thích tại sao hình ảnh về một thương hiệu có thể tồn tại từ thế hệ 
này sang thế hệ khác. Do đó, việc nhận biết một thương hiệu ngày 
hôm nay sẽ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về 
những sản phẩm trong tương lai.

Thương hiệu tạo nên định hướng, ý nghĩa cho sản phẩm. Thương hiệu 
phải chứa đựng trong nó những thông tin về sản phẩm. Một thương 
hiệu lớn ngoài việc thiết lập một thông điệp của sản phẩm tới các 
khách hàng còn phải có khả năng thích ứng với thời đại, thích ứng với 
sự thay đổi thị hiếu khách hàng. Do đó, chương trình phát triển 
thương hiệu phải được xây dựng, điều chỉnh hàng ngày nhưng vẫn 
phải đảm bảo tính nhất quán đổi với ý nghĩa của sản phẩm.

Thương hiệu giống như một lời cam kết giữa nhà sản xuất với khách 
hàng. Những chương trình quảng bá thương hiệu thực sự được xem 
như một cam kết trước khách hàng, khẳng định đẳng cấp chất lượng 
trước khách hàng. Nếu công ty thực hiện đúng những gì đã cam kết 
đem đán cho khách hàng sự thoả mãn khi tiêu dùng sản phẩm thì chắc 
chẳn thương hiệu sẽ nhận được những cảm nhận tốt đẹp, sự trung 
thành từ phía khách hàng. Lòng trung thành từ phía khách hàng cho 
phép công ty dự báo cùng như kiểm soát được thị trường. Hơn nữa, 
nó tạo một rào cản. gây khó khăn cho các công ty khác khi muốn xâm
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nhập thị trường, lúc này thương hiệu được coi như một phương tiện 
hữu hiệu để đảm bảo lợi thế cạnh tranh.

-  Thương hiệu là nguồn gốc của lợi nhuận, về cơ bản. thương hiệu 
giúp doanh nghiệp nhận diện thương hiệu để đom giản hỏa việc xử lý 
sản phẩm hoặc truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Thương hiệu cho phép 
công ty bảo vệ hợp pháp những đặc điểm, hình thức đặc trung riêng 
có của sản phẩm. Thương hiệu có thể được bảo hộ độc quvền sờ hừu 
trí tuệ, đem lại tư cách họp pháp cho chủ sở hữu thương hiệu, nhờ đỏ 
sẽ đảm bảo được rằng công ty có thể đầu tư một cách an toàn cho 
thương hiệu và thu lợi nhuận từ một tài sản đáng giá.

> Đổi với người tiêu dùng

-  Thương hiệu giúp công chúng phân biệt nhanh chóng sản phẩm, dịch 
vụ cần mua trong muôn vàn các sản phẩm dịch vụ khác, góp phần xác 
định được nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ. Thương hiệu xác định 
nguồn gốc của sản phẩm hay nhà sản xuất của một sản phẩm, đồng 
thời giúp khách hàng xác định được nhà sản xuất cụ thê hoặc nhà 
phân phối nào phải chịu trách nhiệm. Thương hiệu có ý nghĩa đặc biệt 
đối với khách hàng, nó giúp cho khách hàng yên tâm về chất lượng 
sản phẩm và có thể được bảo vệ khi mua một sản phẩm nào đó. 
Thương hiệu sản phẩm sẽ khẳng định rằng ai là người làm ra nó, phân 
phối nó, vì vậy mà người tiêu dùng có thể kiện nếu không hài lòng về 
sản phẩm đó. Thực tế cho thấy rằng việc xây dựng thương hiệu rất vất 
vả, tốn kém, việc nỗ lực xây dựng chứng tỏ rằng nhà sàn xuất, nhà 
phân phối có thái độ kinh doanh đàng hoàng.

-  Nếu khách hàng nhận ra một thương hiệu, đồng thời có một vài kiến 
thức về thương hiệu đó, họ không phải suy nghĩ nhiều hoặc tim kiếm, 
xừ lý nhiêu thông tin để đưa ra quyết định mua và tiêu dùng sàn 
phâm. Như vậy  ̂ từ khía cạnh kinh tế, thương hiệu cho phép khách 
hàng giảm bớt chi phí tìm kiếm cả bên trong (họ phải suy nghĩ mất 
bao nhiêu) và bên ngoài (họ phải tìm kiếm mất bao nhiêu). Dựa vào 
những gì họ đã biết về thương hiệu -  chất lượng -  đặc tính -  khách
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hàng hình thành những giả định, những kỳ vọng có cơ sở về những gì 
mà họ còn chưa biết về thương hiệu.

Hình 3.1. Chu trình ra quyết định mua sắm của khách hàng

-  Các thương hiệu có thể được xem như một công cụ biểu tượng để 
khách hàng tự khẳng định bản thân. Nó làm cho khách hàng cảm giác 
được sang trọng hơn, nổi bật hơn, có đẳng cấp hơn hoặc được tôn 
vinh khi sử dụng dịch vụ mang thương hiệu đó.

-  Thương hiệu giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc báo hiệu 
những đặc điểm, thuộc tính của sản phẩm tới người tiêu dùng. Các 
nhà nghiên cứu đã phân loại các sản phẩm và các thuộc tính hoặc lợi 
ích kết hợp của chúng thành ba loại chính: hàng hóa tìm kiếm; hàng 
hóa kinh nghiệm; hàng hóa tin tưởng.

+ Với hàng hóa tìm kiếm: Các thuộc tính của sản phẩm có thể được 
đánh giá qua sự kiểm tra bằng mắt. Ví dụ: sự cứng cáp, kích cỡ, 
màu sắc, kiểu dáng, trọng lượng và thành phần cấu tạo của sản 
phẩm.

+ Với hàng hóa kinh nghiệm: Các thuộc tính của sản phẩm không 
thể dễ dàng đánh giá bàng việc kiểm tra mà việc thử sản phẩm thật 
và kinh nghiệm là cần thiết. Ví dụ: độ bền, chất lượng dịch vụ, độ 
an toàn, dễ dàng xử lý hoặc sử dụng.

+ Với hàng hóa tin tưởng: Các thuộc tính của sản phẩm rất khó có 
thể biết được (ví dụ: chi trả bảo hiểm). Do việc đánh giá, giải thích 
các thuộc tính, các lợi ích của sản phẩm là hàng hóa kinh nghiệm 
và hàng hóa tin tưởng rất khó nên các thương hiệu trờ thành dấu 
hiệu quan trọng về chất lượng và các đặc điểm khác để người tiêu 
dùng sản phẩm đó nhận biết dễ dàng hơn.
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-  Thương hiệu có thể làm giảm rủi ro khi quyết định mua và tiêu dùng 
sản phẩm. Có nhiều kiểu rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải như:

+ Rủi ro chức năng: sản phẩm không được như mong muốn.

+ Rủi ro vật chất: sản phẩm đe doạ sức khỏe của người sử dụng hoặc 
những người khác.

+ Rủi ro tài chính: sản phẩm không tương xứng với giá đã ưả.

+ Rủi ro xã hội: sản phẩm không phù hợp với văn hóa. tín ngưỡng, 
chuẩn mực đạo đức xã hội.

+ Rủi ro tâm lý: sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần người 
sử dụng.

+ Rủi ro thời gian: sản phẩm không như mong muốn dẫn đến mất chi 
phí cơ hội tìm sản phẩm khác.

Để giảm rủi ro, khách hàng sẽ chọn mua những thương hiệu nổi tiếng 
hay những thương hiệu mà họ đã có kinh nghiệm tốt trong quá khứ.

Tóm lại, với công chúng, thương hiệu có ý nghĩa đặc biệt, nó có thể 
làm thay đổi nhận thức và kinh nghiệm của họ về sản phẩm. Sản 
phẩm giống hệt nhau có thể được khách hàng đánh giá khác nhau, 
tuỳ thuộc vào sự khác biệt và uy tín của thương hiệu. Thương hiệu 
giúp cho khách hàng yên tâm về chất lượng, làm cho sinh hoạt hàng 
ngày cũng như cuộc sống trở nên thuận tiện, phong phú hơn.

>  Với nền kinh tể

Thương hiệu có nhiều ý nghĩa tích cực với doanh nghiệp và người tiêu 
dùng, nó đã đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của nền kinh tế.

-  Trước tiên ta có thể thấy ngay được việc sử dụng đúng đấn chức năng 
của nhãn hiệu hàng hóa theo đúng pháp luật sẽ tạo nên một sự cạnh 
tranh lành mạnh trên thị trường, phát triển sản xuất và nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Có được điều này là do ngay tại thị trường trong 
nước, hàng hóa nội địa cũng phải cạnh tranh với vô vàn hàng hóa do 
người trong nước sản xủất cũng như được nhập khẩu dễ dàng từ nhiều 
nước khác nhau. Muốn cạnh tranh được các doanh nghiệp sản xuất trong
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nước phải xây dựng và phát triển thương hiệu của mình. Điều này được 
thực hiện bàng cách cải tiến kỹ thuật, sáng tạo hay áp dụng công nghệ 
mới để nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, tạo kiêu dáng 
mới để hấp dẫn thu hút người tiêu dùng tạo lợi thế cạnh tranh.

-  Cũng nhờ sự cạnh tranh lành mạnh đó mà vị thế hàng hóa của chúng 
ta ngày càng được nâng cao và chiếm vị thế trên thế giới. Một sô sản 
phẩm Việt Nam đã trở nên khá quen thuộc với người nước ngoài: cà 
phê Trung Nguyên, thuốc lá Vinataba, giày dép Biti’s, bánh kẹo Kinh 
Đô... Chính nhờ việc chú trọng đến xây dựng, phát triển thương hiệu 
mà những sản phẩm này đã thành công, chúng ngày càng trở nên có 
tiếng nói trên thị trường thế giới, nâng cao được vị thế của Việt Nam 
trên trường quốc tế.

-  Ngoài ra nếu có thương hiệu mạnh, chất lượng hàng hóa được nâng 
cao, tăng sức cạnh tranh giúp cho việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phâm, 
từ đó doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng lên, góp phần 
đáng kể vào việc tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao 
động. Đó chính là mục tiêu của công cuộc phát triển kinh tế mà Đảng 
và Nhà nước ta đề ra.

3.1.3. Tiếp cận thumtg hiệu dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo
3.I.3 .I. Các quan điểm tiếp cận về thương hiệu của cơ sở giáo dục 

đào tạo

a. Tiếp cận từ quan điểm chất lượng

Thương hiệu của dịch vụ đào tạo được tạo nên từ những gì uy tín, danh 
tiếng, hình ảnh cùa nhà trường đối với xã hội và người học. Đó cũng 
chính là căn cứ để người học dễ dàng phân biệt, lựa chọn và mong 
muốn được tham gia học tập tại nhà trường. Từ quan điểm chất lượng 
thương hiệu dịch vụ đào tạo được khẳng định thông qua chất lượng sản 
phẩm -  người lao động do ngôi trường đó tạo ra, điều này cũng tương 
tự như trong sản xuất hàng hóa. Như vậy có thể nói, thương hiệu của cơ 
sở đào tạo được khẳng định bởi chất lượng đào tạo.
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Hiện nay, Quản lý chất lượng toàn diện TQM được coi là triẻt lý quàn 
lý chất lượng phổ biến và toàn diện nhất. Bản chất của TQM gói gọn 
trong tám chữ: Khách hàng -  Quản lý -  Chất lượng -  Toàn diện. Muốn 
làm chất lượng thì khách hàng phải thực sự là trung tâm, mọi hoạt động 
đều phải hướng đến cái đích cuối cùng là thoả mãn nhu cầu khách hàng. 
Nguyên tắc quản lý cơ bản là dựa trên lòng tin, tin và mạnh dạn trao 
quyền cho các nhóm chất lượng cũng như từng thành viên. Chất lượng 
sẽ được đảm bảo nhờ quá trình cải tiến liên tục. vấn  đề cuỏi cùng, làm 
chất lượng sẽ không có kết quả nếu không có sự tham gia của tảt cả mọi 
người, ở tất cả mọi công đoạn xuyên suốt quá trình.

Nhìn chung, những định hướng cải cách giáo dục gần đây mà chúng ta 
đã và đang thực hiện đều mang hơi hướng triết lý TQM. Chúng ta phát 
động phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm 
trung tâm, mạnh dạn trao quyền tự chủ cho các trường đại học, đẩy 
mạnh đào tạo theo tình huống, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, 
đào tạo thêm các kỹ năng mềm, cải tiến chất lượng không ngừng... Tuy 
nhiên, một trong những bí quyết thực hiện TQM thành công lả mọi hoạt 
động đều phải xoay quanh nhân vật trung tâm. Nếu ta thống nhất chọn 
nhân vật trung tâm của hệ thống giáo dục là người học thi mọi hoạt 
động cải cách, dù ở đâu, cấp nào, làm gì cụng đều phải đặt lợi ích của 
người học lên trên hết.

b. Tiếp cận từ quan điểm quản lý hành chính

Theo quan điểm này, hoạt động của cơ sở đào tạo được gắn với hoạt 
động của một tổ chức. Các vấn đề về lợi nhuận, chi phí luôn gắn với các 
vấn đề xã hội, cộng đồng.

Hiện nay, khi cạnh tranh ngày càng trở lên gay gắt, các doanh nghiệp tỏ 
ra quan tâm hơn tới các vấn đề của công chúng, lợi ích của xã hội và lợi 
ích của cộng đồng. Hình ảnh cùa tổ chức cũng có thể được liên tường 
thông qua giá trị, các chương trình mà tổ chức tiến hành, chứ không 
nhât thiêt phải liên quan trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ mà họ cung 
câp. Đôi khi nhân viên của tổ chức và công chúng thấu hiểu triết lý tồn 
tại và những hành động của tổ chức trước các vấn đề cùa bàn thản tổ 
chức cũng như các vấn đề kinh tế — chính trị -  xã hội.
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Đối với một cơ sở đào tạo thì đây là vấn đề luôn gắn liền với hoạt động 
thường ngày. Thực tế các trường vẫn luôn có các hoạt động xã hội do 
các tổ chức đoàn thể quần chúng tiến hành, các hoạt động này có khi rất 
sôi nổi, phong phú, đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau với nhiều 
nội dung khác nhau. Chính các hoạt động này đã góp phần tạo nên hình 
ảnh, thương hiệu của nhà trường. Do vậy, đứng trên quan điểm này, để 
phát triển thương hiệu chúng ta cần quan tâm hơn, thực hiện một cách 
bài bản hơn các hoạt động này.

c. Tiếp cận từ quan điểm marketing dịch vụ

Theo quan điểm này, chúng ta coi cơ sở đào tạo như một doanh nghiệp 
(có đầu vào và đầu ra). Khi đó, hoạt động của cơ sở đào tạo như là hoạt 
động của một doanh nghiệp, có nghĩa là cần xác định rõ các vấn đề: 
Khách hàng của doanh nghiệp là ai? Sản phẩm của doanh nghiệp là ai? 
Chất lượng sản phẩm như thế nào?...

Hiện nay, trong Biểu cam kết dịch vụ gia nhập WTO, chúng ta đã cam 
kết mở cửa dịch vụ đào tạo theo cả bốn phương thức cung cấp dịch vụ, 
đó là: cung cấp dịch vụ qua biên giới, tiêu dùng dịch vụ tại nước ngoài, 
sự hiện diện của thương mại và sự hiện diện của thể nhân. Như vậy, 
chúng ta đã công nhận GD&ĐT là một ngành dịch vụ có thể mua bán, 
một cơ sở đào tạo được coi như một đon vị cung cấp dịch vụ.

Nhiều quan điểm cho rằng với sự thay đổi của tư duy kinh tế và đời 
sống kinh tế đất nước, "Đại học như là doanh nghiệp, các trường đại 
học công lập phải nhanh chóng trở thành những tập đoàn tri thức". Các 
trường đại học là những “nhà sản xuất” có sản phẩm và có “khách 
hàng” riêng của mình là “sinh viên” và “sản phẩm nghiên cứu khoa 
học” cung cấp cho công ty, xí nghiệp, cho người học và cho xã hội. Có 
thế mới nâng cao tính cạnh tranh của đại học. Phải coi giáo dục ĐH là 
dịch vụ (lợi ích công là giáo dục phổ thông), đẩy mạnh xã hội hóa, quốc 
tế hóa giáo dục ĐH dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Theo quan điểm này, việc xây dựng và phát triển thương hiệu của một 
cơ sở đào tạo được gắn liền với các vấn đề khách hàng, chi phí, lợi 
nhuận, cạnh tranh...
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Nói tóm lại, ta có thể khẳng định: “Giáo dục đại học là một dịch vụ 
thương mại, mỗi trường học chính là một công ty và khách hàng chính 
là sinh viên”. Trong giáo dục cấp phổ thông, chương trinh giảng dạy 
theo khuôn mẫu cho trước với kiến thức và các môn học không có sự 
khác biệt nhiều giữa các trường. Nhưng cấp giáo dục ĐH. chương trinh 
đào tạo linh động hơn và có sự phân hóa rõ ràng giữa các trường trong 
cùng ngành đào tạo về chất lượng đạo tạo.

Còn “Thương hiệu giáo dục đại học chính là tổng hợp những ghi nhận, 
đánh giá, ấn tượng của xã hội về những sản phẩm cuối cùng của một 
dịch vụ giáo dục ĐH như kết quả giảng dạy, những công trình nghiên 
cứu khoa học, chất lượng đội ngũ nhân lực được đào tạo...”.

Dịch vụ đào tạo cùng với thương hiệu dịch vụ đào tạo được hình thành 
chủ yếu qua danh tiếng, uy tín của tổ chức. Mà danh tiếng, uy tín là 
những tài sản vô hình đòi hỏi phải mất nhiều năm, nhiều công sức tổ 
chức mới có được. Nó tồn tại, lun truyền rộng rãi chủ yếu qua hình thức 
truyền miệng, đồn thổi.

Qua các quan điểm tiếp cận trên, ta có thể kết luận ràng: ‘‘Thương hiệu 
đại học là tổng hợp những yếu tổ tạo nên danh tiếng và năng lực cạnh 
tranh của một trường đại học

3.1.3.2. Các yếu tố cấu thành thương hiệu đại học

Thương hiệu giáo dục ĐH được hình thành trực tiếp từ “chất lượng giáo 
dục” và thể hiện ở các yếu tố:

-  Nguồn nhân lực (tương đồng với các yếu tố nguồn nhân lực trong 
dịch vụ).

-  Cơ sở vật chất (tương đồng với yếu tố công nghệ).

-  Quản lý và định hướng giáo dục (yếu tố quản lý quy trình nghiệp vụ).

-  Chương trình giảng dạy (là yếu tố quan trọng trong việc tạo nên 
thương hiệu giáo dục ĐH).
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Đối với thương hiệu giáo dục ĐH, yếu tố cơ bản cấu thành thương hiệu 
giáo dục ĐH nằm ở chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ giáo dục 
ĐH được thể hiện qua bốn nhân tố chính:

a. Nguồn nhân lực

Nhiều ý kiến cho rằng thương hiệu giáo dục ĐH gắn liền với cơ sở vật 
chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, nói cách khác, cơ sở vật chất là 
điểm đầu tiên để đánh giá thương hiệu của một trường đại học. Trên 
thực tế, cơ sở vật chất chỉ là vỏ bề ngoài, nguồn nhân lực mới là yếu tô 
hàng đầu tạo nên thương hiệu giáo dục ĐH. Cụ thể hơn, nguồn nhân lực 
thể hiện ở chất lượng đội ngũ giảng viên của các trường đại học.

Chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường thể hiện ở ba điểm:

-  Hiệu quả giảng dạy

-  Trình độ chuyên môn

-  Uy tín và kinh nghiệm.

Hiệu quả giảng dạy chiếm vị trí số một trong vấn đề đánh giá chất 
lượng đội ngũ giảng viên, là yếu tố bắt buộc phải có và được xem xét 
hàng đầu. Hiệu quả giảng dạy phản ánh mức độ nhận thức của sinh viên 
đổi với những kiến thức được truyền đạt. Nhiều quan điểm đánh đồng 
bằng cấp với hiệu quả giảng dạy. Trên thực tế, đây là quan điểm sai 
lầm. Bằng cấp phụ thuộc vào thời gian nghiên cứu trong lĩnh vực 
chuyên môn, trình độ. Việc truyền đạt kiến thức, hay đúng hơn là mối 
quan hệ giữa giảng viên và sinh viên lại phụ thuộc vào trình độ sư phạm 
của từng người.

Trình độ chuyên môn là yếu tố quan trọng, nhưng chỉ đứng thứ hai sau 
hiệu quả giảng dạy. Như đã phân tích ở trên, bàng cấp chưa phản ánh 
hiệu quả truyền đạt kiến thức, tuy nhiên những giảng viên cỏ khả năng 
truyền đạt tốt đều đã phải đạt tới một trình độ chuyên môn nhất định. 
Mong muốn và nguyện vọng của người sử dụng dịch vụ giáo dục bao 
giờ cũng là lĩnh hội được trọn vẹn lượng kiến thức nhiều nhất trong 
khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Có đội ngũ giảng viên với trình độ
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chuyên môn cao sẽ giúp nhà trường tạo tâm lý an tám và tin tưởng cho 
người sử dụng dịch vụ giáo dục và góp phần ảnh hưởng đèn quyết định 
lựa chọn của người sử dụng dịch vụ...

Uy tín và kinh nghiệm là yếu tố không thể thiếu khi nói đén chất lượng 
đội ngũ giảng viên. Giáo dục có đặc thù là lựa chọn mang tính quyết 
định cao và ít cơ hội lựa chọn lại, nên “người tiêu dùng" thường không 
mạo hiểm hay sử dụng thử khi chưa được tư vấn kỹ lưỡng. Uy tín cùa 
đội ngũ giảng viên sẽ giúp trường tạo dựng thương hiệu nhanh hơn. Đối 
với những trường có đội ngũ nhân lực ít kinh nghiệm, nhưng bàng cấp 
chuyên môn và trình độ giảng dạy đảm bảo, thời gian gây dựng thương 
hiệu sẽ phải kéo dài cho đến khi uy tín và kinh nghiệm được hình thành.

b. Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy của một trường chính là sản phẩm cốt lõi mà 
người sử dụng dịch vụ bỏ tiền ra mua dưới dạng học phí. Vì bò tiền ra 
như vậy nên người sử dụng dịch vụ mà ở đây là sinh viên luôn mong 
muốn có được những kiến thức phù họfp với công việc sau này và giúp 
ích thiết thực cho cuộc sống. Do vậy, chương trình giảng dạy hoàn 
thiện, thiết thực, chất lượng là một trong những yếu tố cơ bàn làm nên 
thương hiệu giáo dục cho một trường đại học.

Chương trình giảng dạy ở các trường đại học mới thực sự là yểu tố cần 
đề cập do sự khác biệt thấy rõ giữa các trường trong cùnc ncành học 
hoặc khác ngành học. Chương trình giảng dạy đại học chất lượng đứng 
dưới góc độ sinh viên -  những người sử dụng dịch vụ trực tiếp, bao 
gồm các yếu tố:

-  Chất lượng kiến thức nền

Chương trình giảng dạy có chất lượng trước hết phải đàm bao chảt 
lượng của những kiến thức cơ bản. Những kiến thức cơ bản không 
chỉ cân có độ chính xác cao mà còn cần được biên soạn phù hợp với 
nội dung giảng dạy của nhà trường, với trình tự sấp xếp hợp lý.
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-  Tính cập nhật

Cùng với sự phát triển không ngừng của cuộc sống, tính cập nhật 
trong chương trình giảng dạy đã trở thành yêu cầu cơ bản của 
chương trình giảng dạy trong các cấp giáo dục hiện nay, đặc biệt là 
cấp giáo dục cao như bậc đại học, sau đại học. Đặc biệt, trong những 
ngành học như Luật, Kinh tế, Công nghệ, kiến thức xã hội cập nhật 
nhiều lúc có vai trò ngang bằng, thậm chí vượt trội so với kiến thức nền.

-  Mức độ phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Nhiều quan điểm và nhìn nhận chất lượng giáo dục ĐH thể hiện qua 
trình độ và khả năng làm việc của đội ngũ nhân lực được đào tạo ra. 
Đã có nhiêu bài báo nói về việc các doanh nghiệp, công ty phải “đào 
tạo lại” đội ngũ cử nhân vừa tốt nghiệp ra trường. Cuộc khảo sát việc 
làm của sinh viên tốt nghiệp đại học do Tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai và 
Trần Văn Đồng (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn) thực hiện 
trong bài viết “Xây dựng bài trắc nghiệm khám phá bản thân” tháng 
12/2009, kết quả cho thấy 60% sinh viên ra trường phải đào tạo lại. 
Do đó, chương trình giảng dạy có kiến thức nền vững chắc, tính cập 
nhật cao chưa đủ mà còn phải phù họp với thực tiễn mới có thể đạt 
được chất lượng cao trong đào tạo.

c. Cơ sở  vật chất

Cơ sở vật chất chỉ là hình thức bề ngoài để đánh giá thương hiệu giáo 
dục của một trường, nhưng lại là yếu tố đầu tiên người sử dụng dịch vụ 
giáo dục nhìn vào để lựa chọn. Một trường đại học có thương hiệu 
không thể là một trường đại học có cơ sở vật chất yếu kém. Cơ sở vật 
chất có hai vai trò quan trọng:

-  Vai trò hỗ trợ quá trình học tập, giảng dạy

Cơ sở vật chất có tác dụng hỗ trợ quá trình học tập, giảng dạy. 
Những trang thiết bị hiện đại sẽ giúp tiết kiệm thời gian học hành 
kích thích sự hưng phấn và sự ham học hỏi, tìm hiểu cùa học sinh, 
sinh viên cũng như sự nhiệt tình giảng dạy của giáo viên. Do đó việc
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đầu tư cơ sở vật chất luôn nàm trong chiến lược phái ưiẻn thương 
hiệu của bất cứ trường đại học nào.

-  Cơ sở vật chất phản ánh mức độ quan tâm đến ngicời sứ dụng dịch vụ 
giáo dục và đẳng cấp thương hiệu

Cơ sở vật chất phản ánh mức độ quan tâm đến người sử dụng dịch vụ 
giáo dục của cơ sở cung cấp dịch vụ. Như đã phân tích, giáo dục 
cũng là một ngành dịch vụ, do đó việc quan tâm chăm sóc khách 
hàng khi sử dụng dịch vụ cũng đóng vai trò vô cùng quan Ưọng. Việc 
trang bị cơ sở vật chất chính là để đáp ứng điều này. Mặt khác, cơ sờ 
vật chất hiện đại, đầy đủ còn phản ánh đẳng cấp thươne hiệu. Người 
sử dụng dịch vụ nhìn vào trường đại học với trang thiết bị tối tân, đầy 
đủ sẽ có cảm giác an tâm khi lựa chọn theo học, bởi ít ra là họ sẽ 
được học tập trong môi trường văn minh, hiện đại. Cái mà người tiêu 
dùng nhìn thấy đằng sau cơ sở vật chất chính là tiềm lực tài chính 
của cơ sở giáo dục. Trên thực tế, những thương hiệu mạnh, dù trong 
lĩnh vực nào đi nữa cũng đều là những công ty, tập đoàn có tiềm lực 
tài chính mạnh. Trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục ĐH, 
những trường đại học có thương hiệu thường là những trường có cơ sở 
vật chất hiện đại và tiềm lực tài chính mạnh. Nhờ đó, chi phí đầu tư 
cho việc nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân tài cũng lớn. chất lượng 
giáo dục được nâng cao, thương hiệu càng được khẳng định, lợi nhuận 
thu về càng nhiều thêm và tiềm lực tài chính lại càng mạnh.

Ngoài ra, đứng ở góc độ người trực tiếp sử dụng dịch vụ giáo dục là học 
sinh, sinh viên, không ai không tự hào khi được học tập ở một ngôi 
trường tiện nghi hiện đại. Nhìn vào một ngôi trường có cơ sở vật chất 
tồi tàn, rất có thể khiến người ta phải đặt ra câu hỏi: Liệu chất lượng 
giảng dạy có thể đảm bảo hay không trong một ngôi trường như vậy.

d. Quản lý và định hướng giáo-dục

Thương hiệu giáo dục còn được hình thành nên từ sự quản K và định 
hướng giáo dục. Môi trường giáo dục là môi trường đào tạo tri thức và
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trường học là nơi mà mọi hoạt động dù nhỏ nhất đều được xem xét dưới 
khía cạnh văn minh hiểu biết. Thương hiệu không thể hình thành nêu 
thiếu sự quản lý chuyên nghiệp và định hướng giáo dục.

Đứng ở góc độ vĩ mô, quản lý giáo dục là việc đảm bảo sự liên kết, phối 
hợp nhịp nhàng giữa các cơ sở giáo dục và các cấp giáo dục khác nhau. 
Ở góc độ vi mô, việc quản lý giáo dục là đảm bảo cho các khâu của quá 
trình cung cấp dịch vụ giáo dục đến học sinh, sinh viên, học viên diễn 
ra nhịp nhàng, chuyên nghiệp. Quy trình quản lý giáo dục chuyên 
nghiệp không chỉ phản ánh thương hiệu cùa nhà trường, mà còn đóng 
vai trò quan trọng trong việc duy trì hình ảnh của nhà trường và góp 
phần vào chính việc hình thành thương hiệu.

Định hướng giáo dục là việc xác định mục tiêu và lộ trình đào tạo trong 
ngắn hạn và dài hạn. Định hướng giáo dục không phải là yếu tố có thể 
cảm nhận giúp nhanh chóng tạo dựng thương hiệu ngay từ đầu, nhưng 
là yếu tổ quyết định thòi gian tồn tại của thương hiệu giáo dục. Cũng 
như thương hiệu của hàng hóa hữu hình, thương hiệu dịch vụ giáo dục 
muốn tồn tại lâu dài rất cần có sự đổi mới thường xuyên, sự nắm bắt 
nhanh nhạy những tri thức mới và xu hướng phát triển của xã hội để 
đào tạo nguồn nhân lực với những yêu cầu phù hợp. Trong giáo dục 
ĐH, vấn đề định hướng giáo dục, ngoài việc nắm bắt thực tiễn khách 
quan, còn phải theo sát và không ngừng nâng cao những chuyên ngành 
đào tạo truyền thống nhàm đảm bảo tính chuyên môn hóa cao trong 
việc đào tạo.

3.I.3.3. Đặc điểm hoạt động đào tạo trong các CO’ sở giáo dục đại học

a. Đăc điểm của dich vu giáo due và đào tao•  •  •  o  •  •

Dịch vụ là khái niệm chi toàn bộ các hoạt động mà kết quả của chúng 
không tồn tại dưới dạng hình thái vật thể. Hoạt động dịch vụ bao trùm 
lên tất cả các lĩnh vực với trình độ cao, chi phổi rất lớn đến quá trình 
phát triên kinh tể -  xã hội, môi trường của từng quốc gia, khu vực nói 
riêng và toàn thế giới nói chung. Dịch vụ không chỉ bao gồm những 
lĩnh vực truyền thống như: vận tải, du lịch, thương mại, ngân hàng bưu
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điện, bảo hiểm, thông tin liên lạc mà dịch vụ còn lan toả đến các khu 
vực rất mới như: bào vệ môi trường, văn hóa, hành chính, tư vân pháp 
luật, tình cảm...

Dịch vụ là làm một công việc cho người khác hay cộng đông, là một 
việc mà hiệu quả của nó đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người 
như: vận chuyển, cung cấp nước, đón tiếp, sửa chữa, bảo dường các 
thiết bị máy móc hay công trình...

Dịch vụ là một hoạt động hay cung ứng nhằm để trao đổi, dịch vụ chủ 
yếu mang tính vô hình và không dẫn đến việc chuyển quyền sở hừu. 
Việc thực hiện dịch vụ có thể gắn liền hoặc không gắn liền với sàn 
phẩm vật chất.

Như vậy có thể định nghĩa dịch vụ một cách chung nhất: Dịch vụ là 
những hoạt động lao động mang tính xã hội, tạo ra các sản phẩm hàng 
hóa không tồn tại dưới hình thái vật thể, không dẫn đến việc chuyển 
quyền sở hữu nhằm thoả mãn kịp thời các nhu cầu sản xuất và đời sống 
sinh hoạt của con người.

Giáo dục cũng là một dịch vụ, người sử dụng dịch vụ (người học) phải trà 
chi phí, họ có quyền tìm trường tốt, thầy giỏi, chi phí hợp lý để học tập.

Đào tạo là một loại hình dịch vụ, bởi vì sản phẩm đào tạo có đầy đủ các 
đặc điểm của sản phẩm dịch vụ nói chung.

Thứ nhất, sản phẩm đào tạo có tính vô hình. Khi chưa được đào tạo, 
người học sẽ không nhìn thấy được kết quả đào tạo, điều đó chi có thể 
nhận biết khi giáo viên giảng bài. Thậm chí có thể đến khi đi làm việc 
thực tế mới có thể đánh giá chính xác kết quả đào tạo.

Thứ hai, sản phẩm đào tạo mang tính đồng thời. Quá trình dạv và học 
luôn găn kêt chặt chẽ với nhau cả về thời gian và không gian; mặc dù 
ngày nay, người học có thể học qua băng hình, qua internet, nén có sự 
tách rời giữa giáo viên với người học. Tuy nhiên, khi người học mớ báng 
hình ra nghe giảng thì quá trình dạy và học lúc này lại gắn liền với nhau.

Thứ ba, sản phẩm đào tạo có tính không ổn định, khó xác định chất 
lượng. Cũng người thầy đó, nhưng ở các buổi giảng khác nhau thì có
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chất lượng giảng dạy khác nhau. Chất lượng giảng dạy của người thầy 
khó đánh giá một cách chính xác, vì có khi thầy giảng rất tốt nhưng trò 
lại không tiếp thu được và ngược lại, cũng một thầy giảng mà có học 
sinh lại tiếp thu tốt, có học sinh lại cho ràng thầy giảng dở, tuỳ thuộc 
vào khả năng tiếp thu của học sinh. Điểm số là một chỉ tiêu cơ bản đê 
đánh giá chất lượng đào tạo, nhưng việc xác định điểm số một cách 
chính xác cũng rất khó khăn.

Thứ tư, sản phẩm đào tạo không lưu giữ được. Giữa dạy và học luôn 
gắn kết với nhau, đã có quá trình học có nghĩa đồng thời xuất hiện quá 
trình dạy. Sẽ không xảy ra trường hợp thầy dạy lúc này mà trò nghe lúc 
khác và ngược lại, dù là nghe giảng qua mạng chăng nữa thì cũng đồng 
thời thầy giảng, trò nghe.

b. Đặc điểm của các yếu tố tạo nên dịclt vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo cũng như chất lượng của nó được hình thành từ bốn 
yếu tố cơ bản sau đây: giáo viên, cơ sở vật chất, khách hàng (học sinh) 
và tổ chức quản lý quá trình đào tạo.

>  Đội ngũ giáo viên

Đây là yếu tố đầu tiên có tính quyết định đến việc hình thành dịch vụ 
đào tạo. Giảng viên hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu khoa 
học, truyền đạt kiến thức, đó chính là cơ sở chủ yếu tạo nên chất 
lượng dịch vụ. Do đối tượng tác động của người giảng viên là sinh 
viên, là những con người, nên không chỉ truyền đạt cho họ kiến thức, 
ngoài dạy chữ, người thầy còn phải dạy người. Nếu đã dạy người thì 
ngoài kiến thức chuyên môn, giảng viên còn phải hiểu biết rất nhiều 
khoa học liên quan đếrt con người như: tâm lý giao tiếp, xử lý tình 
huống, nghệ thuật, văn hóa, xã hội... Không chi phải hiểu biết, có 
những lĩnh vực giảng viên phải rèn luyện mới có như: đạo đức, tác 
phong, lối sổng, phương pháp công tác... Những vấn đề này tác động 
đến học sinh không phải qua giảng dạy mà qua tấm gương làm việc 
và sinh hoạt của người giảng viên. Giảng viên có kiến thức chuyên 
môn tốt, nhưng nếu tư cách đạo đức xấu thì khó có thể đào tạo những
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người học sinh giỏi toàn diện. Khi giảng viên không được sinh viên 
tôn trọng, lúc đó tiếng nói của họ khó có sức thuyết phục, hấp dẫn 
học sinh học tập và rèn luyện.

>  Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất là yếu tố điều kiện để hình thành dịch vụ đào tạo. Cơ 
sở vật chất trong đào tạo bao gồm: trường lớp, phòng thục hành, thư 
viện, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo... Cơ sở vật chất còn bao 
gồm các yếu tố hình thành nên môi trường cho sinh viên như: cảnh 
quan, môi trường, không gian vui chơi, giải trí... Qua đây, ta thấy cơ 
sở vật chất tạo nên dịch vụ đào tạo rất đa dạng, phức tạp, nếu không 
đầy đủ, không đồng bộ sẽ rất khó hình thành dịch vụ đào tạo có chất 
lượng. Trong những yếu tố về cơ sở vật chất, có nhừng yếu tố rất 
“động” như: giáo trình, tài liệu, hệ thống bài tập, bài thực hành... Các 
yếu tố này thường xuyên thay đổi, đòi hỏi nhà trường phải không 
ngừng biên soạn, tu chỉnh, cập nhật để đảm bảo tính chính xác, phù 
họp của kiến thức theo thời gian. Đây là việc làm mất nhiều thời 
gian, mất nhiều chi phí của nhà trường. Tuy nhiên, nếu không làm 
tốt, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng dịch vụ đào tạo. Trong 
chương trình môn học, theo quy định của Nhà nước thì có 30% số 
tiết “phần mềm” do trường xây dựng cho phù hợp với sự phát triển 
kinh tế -  xã hội của từng vùng. Đây chính là yếu tố làm lên sự khác 
biệt của nhà trường, nếu nhà trường làm tốt 30% này, sinh viên ra 
trường sẽ có kiến thức phù hợp hơn với điều kiện kinh tế -  xã hội 
của khu vực đó.

>• Sinh viên

Dịch vụ đào tạo không chỉ do bên cung ứng quyết định, mả còn phụ 
thuộc rất lớn vào bên tiêu dùng (sinh viên), số  lượng và chất lượng 
dịch vụ đào tạo phụ thuộc rất lớn vào người tiếp nhận. Khả năng tiếp 
thu của sinh viên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo; củng một 
giảng viên giảng dạy, nhưng do khả năng tiếp thu khác nhau nên chất 
lượng học tập của mỗi sinh viên cũng khác nhau. Ngoài khá năng 
tiổp thu kiên thức, muốn đạt kết quả học tập cao, người học phài say
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mê với việc học tập. Chất lượng học tập phụ thuộc rất lớn vào quá 
trình tự học tập, tự nghiền cứu của học sinh, sinh viên.

>  Tổ chức quản ỉý quá trình đào tạo

Đây là một yếu tố rất quan trọng, bởi vì yếu tố này là cơ sở, là cách 
để kết dính ba yếu tố trên lại với nhau. Không chỉ có thế, nó còn kết 
hợp sao cho phát huy được sức mạnh của các yếu tố đó một cách 
hiệu quả nhất, tức là tạo ra dịch vụ đào tạo có chất lượng cao nhất.

Tổ chức quản lý trong nhà trường, đó chính là hình thành nên cơ cấu 
bộ máy bao gồm các phòng, tổ, bố trí nhân viên ở các phòng, tổ và 
xác định nhiệm vụ cho họ, quy định mối quan hệ dọc, ngang trong hệ 
thống tổ chức. Từ đó, mỗi bộ phận, mỗi cá nhân sẽ xác định công 
việc của mình qua bản mô tả công việc. Công tác tổ chức quản lý 
càng khoa học, chặt chẽ thì làm cho các hoạt động của nhà trường 
vận hành càng trơn tru, đều đặn, có trật tự, từ đó công việc được giải 
quyết một cách nhanh nhất, tiết kiệm nhẫt và có kết quả cao nhất.

Xây dựng quy chế làm việc của các phòng, khoa với trình tự giải 
quyết công việc theo cơ chế “một cửa” chính là cụ thể hóa công tác 
tổ chức quản lý trong nhà trường, nhằm tạo ra sản phẩm dịch vụ đào 
tạo có chất lượng.

c. Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ đào tạo

> Tỉnh vô hình

Trong dịch vụ đào tạo, người học không thể biết trước được nhận 
thức của mình khi chưa vào giảng đường nghe giảng viên giảng bài. 

• Họ không thấy được kiến thức trình bày và chất lượng giảng dạy của 
giảng viên. Người tiêu dùng dịch vụ (sinh viên) buộc phải tin vào 
người cung cấp dịch vụ -  “người mua buộc phải tin người bán”.

Đe giảm bớt sự không 'thắc chắn khi mua dịch vụ, người mua phải 
tìm kiếm các dấu hiệu, biểu tượng, giá cả. v ề  phía người cung ứng 
dịch vụ, để củng cố niềm tin đối với mình, có thể thi hành một loạt 
các biện pháp cụ thể như:
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-  Tăng tính hữu hình của dịch vụ.

-  Làm khách hàng chú ý đến lợi ích có liên quan đến dịch vụ đó.

-  Nghĩ ra tên gọi cho các dịch vụ của mình một cách ân tượng.

-  Mời một người nổi tiếng nào đó tham gia tuyên truyền dịch vụ của 
mình để tăng độ tin tưởng cho người tiêu dùng.

>  Tính đồng thời của sản xuất và tiêu dùng dịch vụ

Quá trình sản xuất và tiêu thụ dịch vụ diễn ra đồng thời. Khác với 
sản xuất vật chất, sản xuất dịch vụ không thể sản xuất để sẵn vào 
kho, sau đó mới tiêu thụ. Dịch vụ không thể tách rời khỏi nguồn gốc 
của nó, trong khi hàng hóa vật chất tồn tại không phụ thuộc vào sự cỏ 
mặt hay vắng mặt nguồn gốc của nó. Dịch vụ đào tạo cũng như vậy, 
quá trình dạy và học phải diễn ra đồng thời. Người học chì có thể 
lĩnh hội kiến thức khi nghe giảng viên giảng bài, ngược lại giảng 
viên cũng chỉ có thể giảng bài khi có sinh viên ngồi nghe giảng.

>  Tỉnh không ổn định và khó xác định chất lượng

Chất lượng dịch vụ dao động trong một khoảng rất rộng, tuỳ thuộc 
vào hoàn cảnh tạo ra dịch vụ như: người cung cấp, thời gian, địa 
điểm cung ứng, tâm lý của người tiếp nhận dịch vụ. Cũng một giảng 
viên, nhưng tuỳ theo tình trạng sức khỏe, tâm lý mà có tiết giảng rất 
hay và ngược lại. Các yếu tố như: thời gian học, phòng học. bàn ghế, 
ánh sáng, tình trạng sức khỏe, tâm lý sinh viên cũng ảnh hưởng rất 
lớn đến chất lượng dịch vụ đào tạo.

^  Tỉnh không lưu giữ được

Quá trình dạy và học phải diễn ra đồng thời. Tính khône lưu giữa 
được của dịch vụ không phải là vấn đề lớn nếu nhu cầu ôn định, 
được biết trước. Nhưng thực tiễn nhu cầu dịch vụ không ôn định, 
luôn dao động, chính vì vậy mà nhà cung ứng dịch vụ sẽ gặp những 
vân đê trở ngại về mức độ sử dụng nhân lực, sử dụng cơ sở vật chất 
kỹ thuật. Khó khăn này đòi hỏi các tổ chức kinh doanh dịch vụ phải 
tô chức tốt công tác nghiên cứu nhu cầu, xây dựng kế hoạch hoạt 
động sát với tình hình thực tế, đồng thời phải chủ động san sé các
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nguồn lực giữa các bộ phận trong một hệ thống để khai thác các 
nguồn lực của tổ chức.

d. Đặc điểm hoạt động của trường đại học

Trường đại học là một tổ chức hoạt động về GD&ĐT, ngoài ra nó còn 
có thêm phần nghiên cứu khoa học kỹ thuật... Xét về mặt cơ cấu tổ chức 
hoạt động của trường, các hoạt động của trường đại học cũng giông như 
những hoạt động của doanh nghiệp.

Trường đại học cũng có sản phẩm và đối tượng khách hàng của mình, 
nhưng sản phẩm và đối tượng khách hàng ở đây hơi đặc biệt so với 
những đơn vị hoạt động có thu, có chi. Các yếu tố học phí, lệ phí có thế 
được coi như các yếu tố giá cả, chi phí cho sản phẩm trong các doanh 
nghiệp. Các yếu tố cung cấp sản phẩm, dịch vụ của trường đại học là 
các địa điểm đào tạo được coi như các địa điểm sản xuất và bán hàng 
của doanh nghiệp. Các yếu tố marketing, các hoạt động quảng bá, tuyên 
truyền, hướng dẫn, giới thiệu về trường và các dịch vụ của trường cũng 
được coi như các hoạt động marketing trong doanh nghiệp.

Như vậy, về cơ bản các hoạt động QÙa trường đại học gần giống như 
các hoạt động của một doanh nghiệp. Nhưng ở đây, sản phẩm, dịch vụ, 
thị trường, khách hàng..., các yếu tố liên quan đến hoạt động của trường 
có những đặc thù riêng và mang những đặc tính cơ bản của dịch vụ 
GD&ĐT như đã đề cập ở trên.

Bằng sự đầu tư lớn, một trường đại học có thể nhanh chóng có thương 
hiệu khi quy tụ hàng loạt giáo sư, chuyên gia đầu ngành từ khắp nơi 
trên thế giới và có được những sinh viên chất lượng cao.

Có những trường đại học có bề dày hàng chục năm, trở thành nơi đào 
tạo duy nhất về những ngành nghề nhất định vào thời điểm nhất định và 
những chuyên gia các ngành nghề đó sau này đã đảm nhận những 
cương vị chủ chốt trong ngành nghề đó, đó là thương hiệu do độc quyền 
mang lại. Thương hiệu này trở nên có giá khi sự độc quyền trong đào 
tạo bị phá vờ. Ví dụ, đối với những ngành mới như công nghệ thông tin 
cơ hội mở ra cho tất cả các trường đại học. Trường Đại học Giao thông
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Thượng Hải -  Trung Quốc là trường đại học có ngành công nghệ thông 
tin mạnh hàng đầu của Trung Quốc.

Truyền thống nghiên cứu khoa học chi có thể có được khi có những 
trường phái khoa học đủ mạnh, có ảnh hưởng tầm quốc tế. Các chuyên 
gia đầu ngành phải là những người sáng lập ra lý thuyết mới chứ không 
chỉ là những người đầu ngành vì không có ai hơn họ ưong ngành đó ở 
trong nước.

Sự hình thành các trường phái khoa học. Trường phái này phải có khả 
năng liên tục cập nhật những cái mới, những sự kiện mới, lý giải theo 
cách của họ và những ứng dụng thực tiễn các thành quả nghiên cứu của 
trường phái. Trường phái đưa ra cách tính toán, cách xử lý khách quan 
về những đặc thù của lĩnh vực.

Các trường đại học của Việt Nam còn bị ràng buộc nhiều về cơ chế. Xã 
hội chưa đủ phát triển để có nhiều nhà hảo tâm, nhiều doanh nghiệp 
đóng góp cho các trường đại học để trường có ngân quỹ dồi dào, thực 
hiện được chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường. Trường đại học 
đào tạo ra các chuyên gia có trình độ cao, cập nhật kiến thức cho người 
học. Các giảng viên phải là những người hoạt động thực tiễn, thường 
xuyên va chạm với thực tiễn.

3.2. Quảng bá thưong hiệu

3.2.1. Các quan niệm về quảng bá thuong hiệu
Xây dựng thương hiệu hoàn toàn không phải là việc chỉ tạo ra một 
thương hiệu, tiến hành đăng ký bảo hộ các yếu tố cấu thành thương hiệu 
đó để rồi có thể yên tâm khai thác những lợi ích mà chúng mang lại cho 
doanh nghiệp. Một thương hiệu sẽ không thể phát triển, khó tồn tại nếu 
chủ doanh nghiệp không có chiến lược hợp lý để duy trì, phát triển dựa 
trên những yếu tố thị trường vầ định hướng phát triển chung cùa công 
ty. Quá trình duy trì, phát triển thương hiệu có thể bao gồm nhiểu hoạt 
động liên tục gắn bó với nhau nhàm nuôi dưỡng, cố định hình ảnh
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thương hiệu trong tâm trí khách hàng, tạo cơ hội để thu hút ngày càng 
nhiều khách hàng biết đến, chấp nhận ghi nhớ và có thái độ tích cực đôi 
với thương hiệu của doanh nghiệp. Thực tế chỉ ra ràng quá trình duy trì, 
phát triển thương hiệu là quá trình bền bỉ, đòi hỏi nỗ lực không ngừng 
của doanh nghiệp. Quảng bá thương hiệu cũng là một trong những yêu 
tố nhàm phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Hiện nay có rất nhiều quan điểm về quảng bá thương hiệu của doanh 
nghiệp, nhưng chưa có sự thống nhất về khái niệm cũng như cách thức 
quảng bá thương hiệu. Vì vậy, quảng bá thương hiệu có thể được hiêu 
theo một số cách sau:

-  Quảng bá thương hiệu là việc sừ dụng các công cụ để tạo dựng một 
hình ảnh tốt đẹp liên quan đến thương hiệu, các công cụ chủ đạo mà 
doanh nghiệp sử dụng chủ yếu là các công cụ marketing (quảng cáo, 
PR, các công cụ xúc tiến...). Theo quan điểm này, quảng bá thương 
hiệu chính bao gồm các hoạt động làm cho khách hàng biết đến, yêu 
thích, sẵn sàng tiêu dùng sản phẩm mang thương hiệu.

-  Quảng bá thương hiệu cũng có thể được hiểu là các hoạt động truyền 
thông ra bên ngoài doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp, hoạt động 
truyền thông được thực hiện theo hai hướng: truyền thông nội bộ và 
truyền thông ra bên ngoài. Theo cách hiểu này, quảng bá thương hiệu 
là một trong những hoạt động truyền thông của doanh nghiệp. Để 
truyền thông ra bên ngoài, làm cho công chúng biết đến hình ảnh của 
doanh nghiệp, yêu mến thương hiệu và sẵn sàng tiêu dùng sản phẩm 
mang thương hiệu đó thì doanh nghiệp chủ yếu sử dụng các công cụ 
marketing.

Như vậy, thực chất của quảng bá thương hiệu trong doanh nghiệp chính 
là việc sử dụng các công cụ marketing để truyền thông, gây dựng một 
hình ảnh thương hiệu tốt đẹp trong lòng công chúng, làm cho công 
chúng biết đến, yêu mến, tin tưởng và sẵn sàng tiêu dùng sản phẩm của 
doanh nghiệp.
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3.2.2. Vai trò của quảng bá thương hiệu
Ở các nước phát triển, thương hiệu đã trở thành tài sản vô giá đối với 
các doanh nghiệp. Trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam 
đã dần nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu như một công 
cụ cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Thương hiệu là chiên lược quan 
trọng trong kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng một chiến lược 
thương hiệu cũng như xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu hợp lý, 
giúp doanh nghiệp chống lại các đối thủ cạnh tranh một cách dề dàng.

Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp nhằm xác lập hinh ảnh của 
doanh nghiệp một cách rộng rãi đến với khách hàng, đây là nhiệm vụ 
quan trọng trong công tác marketing để khẳng định vị thế cạnh tranh 
của doanh nghiệp trên thương trường.

Việc lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng sẽ đơn giản hơn khi doanh 
nghiệp quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình tốt. Khi đã có thương 
hiệu, tức là doanh nghiệp đã đảm bảo xuất xứ sản phẩm, người tiêu 
dùng có thể tin tưởng tuyệt đổi trong việc lựa chọn mua hàng của doanh 
nghiệp, vì họ cảm thấy yên tâm hơn, có thể tránh được những rủi ro 
không đáng có. Chẳng hạn như ở Việt Nam, khi mua đồ điện tử nhắc 
đến kiểu dáng chất lượng mọi người nghĩ đến sản phẩm của Sony. Điều 
này có nghĩa là việc quảng bá thương hiệu của công ty đã thực sự thành 
công, khi đó thương hiệu Sony đã làm khách hàng yên tâm tin tưởng 
khi lựa chọn sản phẩm của họ.

Khi doanh nghiệp quảng bá hình ảnh thương hiệu tức là doanh nghiệp 
đang tiến hành xây dựng thương hiệu đó, điều này làm khách hàng tiết 
kiệm được thời gian khi lựa chọn sản phẩm. Để mua sản phẩm, người 
tiêu dùng luôn phải cân nhắc mua sản phẩm nào tốt nhất, đẹp nhất. Mặt 
khác, sản phẩm đòi hỏi phải đúng chất lượng, xứng đáng với đồng tiền 
mà người tiêu dùng bỏ ra. Hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp được 
xây dựng trong tâm trí người tiêu dùng cung cấp cho họ nhiều thông tin 
như: hàng hóa, chất lượng dịch vụ, tính ổn định, phù hợp với sớ thích 
tâm lý người tiêu dùng, điều đó giúp người tiêu dùng không mất công 
tìm hiếu thông tin về hàng hóa mà chỉ cần căn cứ vào thương hiệu được 
định vị trên thị trường.
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Quảng bá thương hiệu giúp doanh nghiệp tạo ra sức mạnh, sức mạnh từ 
sự thực hiện tôt các chức năng và sức mạnh từ sự nhận biêt trong các 
hoạt động chính như quảng cáo, khuyến mại, chào hàng và quan hệ 
công chúng... Neu thương hiệu không được quảng bá thì thương hiệu 
không thực hiện được các chức năng của nó, khi đó việc tạo ra thương 
hiệu sẽ không có giá trị và tác dụng gì.

Quảng bá thương hiệu còn giúp khẳng định, nâng cao giá trị thương 
hiệu. Thông qua các phương tiện truyền thông, các hình thức quảng bá 
khác nhau, khách hàng biết đến thương hiệu của nhà sản xuất. Khi sản 
phẩm đã được các khẳng định trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
khách hàng cũng yên tâm tin tưởng để lựa chọn sản phẩm hơn.

3.2.3. Quy trình quảng bá thưong hiệu
-  Xác định công chúng mục tiêu

Doanh nghiệp phải xác định được công chúng mục tiêu tiếp nhận 
thông điệp truyền thông của mình là ai. Họ có thể là khách hàng hiện 
tại, khách hàng tiềm năng hay các tổ chức có liên quan... Khi biết 
công chúng mục tiêu là ai công ty mới biết họ cần gì, muốn gì và 
bằng cách nào tiếp cận được họ, cách nào gây ấn tượng với họ. Đây 
là bước đầu tiên tạo cơ sở nền tảng cho các hoạt động tiếp sau.

-X á c  định mục tiêu và ý  tưởng quàng bá thương hiệu

Doanh nghiệp cần xác định mục tiêu của mình trong chiến dịch 
truyền thông cần đạt được là gì, từ đó mới có cơ sở thiết kế thông 
điệp và chọn phương tiện thể hiện thông điệp hiệu quả nhất.

-  Thiết kế thông điệp quảng bá

Từ việc xác định được công chúng mục tiêu và mục tiêu công ty 
muốn đạt được, công ty tiến hành thiết kế thông điệp truyền thông có 
thể truyền tải được tốt nhất điều mà công ty muổn truyền thông và 
phù họrp với thị hiếu của công chúng.

-  Lựa chọn cônẹ cụ quảng bá

Ngoài việc thông điệp phải hấp dẫn công chúng thì công cụ truyền 
thông cũng là điều rất quan trọng để truyền đạt thông điệp tới công
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chúng. Do vậy, phải chọn công cụ truyền thông phù hợp đẻ tiêp cận 
tối đa với công chúng mục tiêu và diễn tả hiệu quả nhât thông điệp 
truyền thông.

-  Dự toán ngân sách quảng bả thương hiệu

Ngân sách truyền thông phải được xác lập nhàm đảm bảo chi phí cần 
thiết cho việc truyền thông hiệu quả, đồng thời cho biêt chi phi có 
phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp muốn đạt được, cũng như 
khả năng tài chính của doanh nghiệp. Đây cũng là căn cứ để đánh giá 
hiệu quả truyền thông.

-  Triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu

Khi triển khai hoạt động quảng bá thương hiệu cần phải cẩn thận, 
tuân theo kế hoạch đã vạch ra. Tuy nhiên trong quá trinh thực hiện 
cũng cần phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra để có kế hoạch điều 
chỉnh một cách linh hoạt, phù hợp với thực tế để đạt được hiệu quà 
truyền thông cao nhất.

-  Đánh giá hiệu quả của hoạt động quảng bú

Sau khi triển khai hoạt động quảng bá, công ty phải tiến hành đánh 
giá hiệu quả của hoạt động quảng bá đó có đạt được mục tiêu không, 
những điểm nào đã đạt được, còn những hạn chế, tồn tại nào... từ đó 
điều chỉnh, đổi mới để hoạt động quảng bá được hiệu quả hơn.

3.2.4. Các công cụ marketing trong quảng bá thương hiệu

Chính vì thương hiệu có ý nghĩa cho sự tồn tài lâu dài và sự phát triển 
của doanh nghiệp nên các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để thương 
hiệu của họ đi vào lòng công chúng. Hiện nay, việc quảng bá thương 
hiệu có rất nhiều phương pháp, một trong những phương pháp hiệu quà 
nhất, được các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất là dùng các cóng cụ 
marketing để quảng bá cho thương hiệu của doanh nghiệp minh. Các 
công cụ marketing được dùng nhiều cho quảng bá thương hiệu gồm:
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quảng cáo, quan hệ công chúng (Public Relations -  PR) hoặc bàng các 
chính sách sản phẩm của doanh nghiệp.

3.2.4.I. Q uảng cáo

Quảng cáo là công cụ truyền thông được sử dụng khá phổ biến, đặc biệt 
là trong thị trường hàng tiêu dùng cá nhân. Các doanh nghiệp tích cực 
truyền tin về sản phẩm của mình qua hoạt động quảng cáo sản phẩm ra 
thị trường. Tuy nhiên, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể của từng doanh 
nghiệp, từng ngành, từng vùng và từng sản phẩm hàng hóa mà hoạt 
động quảng cáo có những nét đặc thù khác nhau.

Theo quan điểm quản lý, quảng cáo là phương sách có tính chiến lược 
để đạt được hoặc duy trì một lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Trong 
nhiều trường hợp, đầu tư cho quảng cáo là đầu tư cho dài hạn. Hiện 
nay, có rất nhiều các khái niệm về quảng cáo:

-  Quảng cáo là hình thức tuyên truyền được trả tiền để thực hiện việc 
giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng 
cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà 
trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện 
truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động 
đến người nhận thông tin.

-  Quảng cáo là những nồ lực nhằm tác động tới hành vi, thói quen mua 
hàng của người tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những 
thông điệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ 
của người bán.

Quảng cáo mang lại hiệu quả rất to lớn cho thương hiệu, nhàm đưa 
thương hiệu đến được với công chúng và để công chúng cảm nhận về 
thương hiệu cũng như giá trị của thương hiệu trong tiêu dùng sàn phẩm. 
Để hoạt động quảng cáo có hiệu quả, chúng ta có thể tiến hành theo các 
bước sau:
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Hình 3.2. Các bước tiến hành một chương trinh quảng cáo
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Hoạt động quảng cáo rất phong phú và có thể được chuyển đi bàng 
nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, như:

> Quảng cáo trực tiếp thông qua kênh bán hàng trực tiếp cá nhân

Sử dụng lực lượng bán hàng -  chào hàng có kỹ năng tốt, tính chuyên 
nghiệp cao, nắm vững tâm lý và hiểu rõ sản phẩm để tiếp xúc trực 
tiếp giới thiệu và thuyết phục khách hàng. Việc sử dụng kênh bán 
hàng trực tiếp cá nhân có ảnh hưởng cá nhân và là một quá trình giao 
tiếp phức tạp. Tầm quan trọng của hoạt động bán hàng cá nhân phụ 
thuộc vào bản chất sản phẩm, nhu cầu của người tiêu dùng và giai 
đoạn trong quá trình mua. Trong quá trình bán hàng, doanh nghiệp 
thường đặt những mục tiêu khác nhau cho người bán hàng của họ. 
Những nhiệm vụ chủ yếu của người bán là:

-  Thăm dò, tìm kiếm những khách hàng mới.

-  Truyền đạt khéo léo những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của 
doanh nghiệp.

-  Thực hiện việc bán.

-  Cung cấp các dịch vụ cho khách hàng, cố vấn cho khách hàng các 
vấn đề xảy ra, trợ giúp kỹ thuật, giao hàng.

-  Nghiên cứu và thu thập thông tin về thị trường.

-  Đánh giá tính chất khách hàng và điều phối hàng hóa.

> Quảng cáo trên các phương tiện truyền tIt ông đại chúng (media 
advertising)

Truyền hình, truyền thanh, báo, tạp chí..., ưu thế của các phương tiện 
này là tác động mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và phong phú, tuy 
nhiên đòi hỏi chi phí cao, tần suất lớn.

> Quảng cảo qua các hình thức phản hồi trực tiếp (Direct Response 
Advertising)

Dùng thư tín, điện thoại, email, tờ rơi, internet, gửi catalogue, hàng 
hóa qua tạm điện... Hình thức này đặc biệt hiệu quà về khía cạnh

159



CHIẾN LƯỢC TRONG PHÁT TRIỂN co  sờ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

kinh tế, thông tin được truyền tải trực tiếp đến khách hàng, thường 
được sử dụng nhiều với khách hàng quen thuộc cúa doanh nghiệp.

> Quảng cáo phân phổi (Place Advertising)

Băng rôn, pano, áp phích, phương tiện giao thông, bảng đèn điện 
tử..., các phương tiện này cho phép khai thác tối đa các loại kích cờ. 
hình dạng khác nhau dành cho quảng cáo.

> Quảng cáo tại điểm bản

Dùng người giao hàng tại các khu thương mại, tận dụne các loi đi, 
quầy kệ, bố trí âm thanh, ti vi, video, hoặc phương tiện truyên thông 
ngay tại cửa hàng để tác động trực tiếp đối với người mua.

>  Quảng cảo điện tử

Doanh nghiệp xây dựng trang web và hệ thống thư điện từ cùa doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, có thể sử dụng các e-banner đặt các logo, 
pop-up, pop-under trên các trang web hoặc đăng ký tra theo công cụ 
tra cứu “serch engine” của các trang chủ thích hợp.

3.2.4.2. Quan hệ công chúng (PR -  Public Relations)

Quan hệ công chúng là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chù 
động quản lý các quạn hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng, giữ gìn một 
hình ảnh tích cực của mình. Các hoạt động quan hệ côrm chúng bao 
gồm các việc quảng bá thành công, giảm nhẹ ảnh hưởng cùa các thất 
bại, công bô các thay đổi và nhiều hoạt động khác. Như vậy, có thé hiểu 
PR là tạo các mối liên hệ ảnh hưởng đối với môi trường bên trong và 
bên ngoài của doanh nghiệp.

Công chúng bao gồm các tầng lớp nhân dân sinh sống tron2 xã hội. Ví 
dụ: người hâm mộ, cổ động viên đội bóng đá... Công chúns theo nghĩa 
đôi tượng trọng tâm ảnh hưởng đến doanh nghiệp gồm:

-  Khách hàng hiện tại và tiềm năng (ví dụ: người uống Pepsi)

-  Cơ quan truyền thông báo chí (các đài truyền hình, báo viết, đai phát 
thanh, báo điện từ internet...)
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-  Chính quyền (Chính phủ, ƯBND tỉnh, quận, huyện, sở, Bộ...)

-  Dân chúng trong khu vực

-  Các đoàn thể (công đoàn, đảng phái, đoàn...)

-  Hội bảo vệ người tiêu dùng

-  Cổ đông của doanh nghiệp

-  Cán bộ, nhân viên doanh nghiệp

-  Quan hệ công chúng là các hoạt động nhàm:

-  Tiếp xúc (họp báo, hội nghị khách hàng)

-  Lắng nghe (khách hàng nói về sản phẩm)

-  Trao đổi, truyền đạt về những ảnh hưởng của sản phẩm đối với người 
tiêu dùng

-  Tạo lập hình ảnh và ấn tượng (tài trợ học bổng cho sinh viên, tổ chức 
cuộc thi cúp truyền hình...).

Các hoạt động PR bao gồm:

-  Marketing sự kiện và tài trợ (Event marketing and sponsorship): khai 
thác các sự kiện văn hóa, âm nhạc, thể thao, xã hội... để phổ biến 
thương hiệu dưới dạng trực tiếp tham gia hoặc tài trợ cho đối tượng 
tham gia. Hình thức này đặc biệt hiệu quả do mức ảnh hưởng manh 
tới đám đông và trạng thái cảm xúc của người xem sẽ thuận lợi cho 
việc chấp thuận thương hiệu.

-  Các hoạt động cộng đồng: xoay quanh các hoạt động cộng đồng, 
thường được tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức chính trị tiến hành. 
Việc cung cấp sản phẩm tài trợ cho các sự kiện này luôn được hoan 
nghênh vì kinh phí dành cho các hoạt động cộng đồng sẽ giúp xã hội 
phát triển tốt đẹp hơn. Đồng thời tài trợ cho các hoạt động cộng đồng 
đảm bảo công ty luôn duy trì được hình ảnh đẹp trong mắt người 
quan sát.
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-  Các ấn phẩm của công ty: Các ấn phẩm phát hành có thể xuất phát tà 
nội bộ hoặc là những trang quảng bá ừên một số ấn phâm cùa các co 
quan đom vị khác. Án phẩm xuất phát từ ưong công ty khá đơn giản, 
chỉ là những phong bì, những túi sách, những giấy có tiêu đề, cập 
đựng tài liệu, tờ rơi, tập gấp... Tất cả đều được in ấn thể hiện hình ảnh 
của công ty. Các ấn phẩm từ bên ngoài thì phong phú hơn do đặc tính 
của cơ quan in ấn phẩm khá phong phú.

-  Phim ảnh: Việc xây dựng các bộ phim giới thiệu về công ty, những nồ 
lực công ty đã trải qua và thành công đạt được trong môi trường cạnh 
tranh ngày càng khốc liệt để thể hiện cho các đối tác về một hình ảnh 
đẹp. Không những thế, nhiều công ty xây dựng phim cho minh nhàm 
thể hiện những nỗ lực của quá trình làm thương hiệu nội tuyến. 
Thông qua những bộ phim này, giúp doanh nghiệp thay đổi cách nhìn 
nhận của khách hàng về công ty theo hướng tích cực.

3.2.4.3. Hội chợ (triển lãm thương mại)

Hội chợ hay triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại 
được thực hiện tập trung trong một thời gian, tại một địa điểm nhất định 
để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nhầm mục đích 
thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp 
đồng dịch vụ.

Hội chợ được tổ chức để các công ty trong một ngành nào đó quàng 
cáo, quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của doanh nghiệp 
mình. Đây là nơi trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị, 
doanh nghiệp từ nhiều nơi đến tham gia. Tại đây diễn ra việc gặp gở 
giữa người mua -  người bán, giữa các đối tác để ký kết hợp đồng mua 
bán sản phẩm, dịch vụ, mở các cửa hàng, đại lý... Hội chợ cũng là cơ 
hội tốt để trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư, 
hợp tác kinh tê giừa các doanh nghiệp, các địa phương, các quốc gia.

Việc tổ chức hội chợ thường do thương nhân kinh doanh dịch vụ hội 
chợ -  triển lãm thương mại thực hiện; hoặc do một tố chức, cơ quan, 
hiệp hội nào đó đứng ra tổ chức nhàm hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến
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ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng hóa. Thông thường, các cơ quan này là 
cơ quan xúc tiến thương mại của quốc gia hay địa phương, dùng ngân 
sách hay quỹ để hỗ trợ, tại Việt Nam là VIETRADE (Cục Xúc tiến 
Thương mại thuộc Bộ Công Thương), tại Nhật Bản là JETRO, tại 
Australia la AUSTRADE..

Chủ thể tham gia trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại các hội 
chợ, triển lãm thương mại thường là các thương nhân với mục tiêu tìm 
đối tác, do đó đối tượng khách hàng mà thương nhân hướng tới chủ yếu 
cũng là bạn hàng. Hội chợ thường được tổ chức thành các gian hàng 
(diện tích lớn hoặc nhỏ, nhưng quy chuẩn tối thiểu 3 m X 3 m) để các 
thương nhân giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của mình tại đó.

Nhà tổ chức (organizer) đứng ra mời, kêu gọi, tập hợp các thương nhân 
tham gia hội chợ, triển lãm thương mại; sau đó sắp xếp họ vào các vị trí 
gian hàng tại địa điểm của mình hoặc tự mình đi thuê. Các thương nhân 
tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phải trả phí gian hàng cho nhà 
tổ chức. Trong trường hợp nhà tổ chức là một cơ quan nhà nước, các 
thương nhân tham gia thường được miễn phí hoặc giảm một phần chi
phí so với khi tham gia hội chợ, triển lãm thương mại mà nhà tổ chức là
thương nhân.

Tại Việt Nam, nhiều hội chợ được tổ chức là nơi trực tiếp tiêu thụ hàng 
hóa, dịch vụ; là nơi người tiêu dùng mua sắm trực tiếp tại các gian 
hàng. Các hội chợ chuyên ngành thường diễn ra ngắn hơn so với các 
hội chợ đa ngành. Các hội chợ đa ngành hoặc hàng tiêu dùng hay tổng 
hợp thường kéo dài 7 -  10 ngày. Đặc biệt các hội chợ Xuân phục vụ 
nhu cầu mua sắm dịp Tet Nguyên đán thường kéo dài 2 tuần. Các hội 
chợ chuyên ngành chỉ diễn ra 2 -  4 ngày vì doanh nghiệp tham gia và 
đối tượng tiếp cận cũng hẹp hơn.

3.2.4.4. Các công cụ xúc tiến khác

Ngoài các biện pháp marketing trên còn có rất nhiều công cụ khác giúp 
cho hoạt động quảng bá thương hiệu như: khuyến mại, tặng quà, phiếu 
tặng, giảm giá, rút thăm trúng thưởng, chiết giá, tri ân khách hàng, trò 
chơi...
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Các công cụ này có tác động khuyến khích, lôi cuốn khách hàng dùng 
thử sản phẩm mới, kích thích tiêu dùng; câu dẫn cho khách bỏ roi sản 
phẩm của đối thủ cạnh tranh; duy trì và tặng thưởng lòng trung thành 
của khách hàng; xây dựng mối quan hệ tốt với khách. Doanh nghiệp cỏ 
thể sử dụng phối hợp các công cụ xúc tiến trong một giai đoạn tuỳ theo 
chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn đỏ.

3.3. Quảng bá thinmg hiệu của Cữ sở giáo dục đại học
Hiện nay chưa có một khái niệm chính xác nào về quảng bá hình ảnh 
thương hiệu đại học, mà người ta chỉ hiểu quảng bá hình ảnh thương 
hiệu đại học là xây dựng cho hình ảnh của trường đại học một chỗ đứng 
trong lòng tin của cộng đồng.

Phát triển thương hiệu là chiến lược quan trọng trong kế hoạch chiến 
lược phát triển của một trường đại học. Xây dựng một chiến lược 
thương hiệu đại học cũng như xây dựng kể hoạch quảng bá hình ảnh 
thương hiệu đại học hợp lý, giúp tạo nên danh tiếng của trường đại học 
một cách hiệu quả.

Quảng bá hình ảnh thương hiệu của đại học nhàm xác lập hình ảnh của 
nhà trường một cách rộng rãi đến với cộng đồng, đây là một nhiệm vụ 
quan trọng trong công tác quảng bá, để khẳng định vị thế cạnh tranh của 
nhà trường.

3.3.1. Sự cẩn thiết quảng bá thưong hiệu đại học ở  Việt Nam 
hiện nay
Tại Việt Nam hiện nay, hầu hết các trường đại học đều chưa bắt đầu 
xây dựng thương hiệu hoặc thực hiện không bài bản, chưa có kế hoạch 
và sự đầu tư thích đáng vào công tác này. Chiến lược xây dựng thương 
hiệu đại học là một bộ phận của chiến lược phát triển giáo dục và tính 
câp thiêt của việc xây dựng thương hiệu đại học hiện nay xuất phát từ 
những yếu tố chính sau đây:
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3.3.1.1. Nhu cầu nâng cao vị thế đất nước

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, việc khẳng 
định và nâng cao vị thế đất nước trở thành xu hướng chung của tất cả 
các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển và chậm phát 
triển. Giáo dục nói chung, giáo dục ĐH nói riêng có vai trò quan trọng 
trong việc tạo ra và gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia. Nó đóng góp 
vào việc tạo ra đội ngũ nhân lực có trình độ cao. Đó là lý do vì sao 
những quốc gia có nền công nghiệp phát triển thường gắn liền với nền 
giáo dục hoàn chỉnh, nhất là giáo dục ĐH.

Mỹ là quốc gia có lịch sử thành lập chưa lâu và nổi lên từ sau hai cuộc 
chiến tranh thế giới, nhưng họ đã biết tập trung vào việc thu hút chất 
xám và xây dựng hệ thống các trường đại học tinh hoa, từ đó khẳng 
định được vị thế quốc gia. Hiện nay, Anh và Mỹ là hai quốc gia đóng 
góp trên 50 trường đại học tên tuổi nhất trong top 100 trường đại học 
hàng đầu thế giới năm 2013.

Còn Nhật Bản là một quốc gia bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bản thân 
đất nước cũng không được thiên nhiên ưu đãi về các nguồn tài nguyên. 
Tuy nhiên, hiện nay Nhật Bản được coi là cường quốc trong tam giác 
Mỹ -  EU -  Nhật Bản với nền giáo dục hàn lâm và chất lượng.

Như vậy, những bất lợi về lịch sử phát triển và chiến tranh không hề 
ảnh hưởng đến sự phát triển nền giáo dục một quốc gia. Mặt khác, 
thương hiệu giáo dục góp phần không nhỏ vào việc hình thành tiếng nói 
của quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Do đó, việc xây dựng 
thương hiệu giáo dục ĐH ở Việt Nam là việc có thể thực hiện được và 
là việc cần thiết hiện nay.

3.3.1.2. Nhu cầu tự khẳng định của các trưòìig đại học trong bối 
cảnh hội nhập

Thương hiệu giáo dục, nhất là thương hiệu giáo dục ĐH chưa phổ biến 
ở Việt Nam hiện nay. Mặc dù có một hệ thống các trường đại học đông 
đảo, nhiều trường có uy tín, chất lượng đầu ra tổt, nhưng vấn đề thương
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hiệu giáo dục ĐH còn khá mơ hồ và chưa có hệ thống tiêu chí hoàn 
thiện để đánh giá. Tuy nhiên, dưới sức ép của bối cảnh hội nhập hiện 
nay, việc nhập khẩu giáo dục trở lên phổ biến cùng với sự xuât hiện của 
hàng loạt các trường đại học quốc tế ở Việt Nam đã buộc các trường đại 
học trong nước phải quan tâm đến chất lượng đào tạo và thưcmg hiệu 
của nhà trường.

3.3.1.3. Nhu cầu của thị trường lao động

Hiện nay, không phủ nhận có một nghịch lý là sự lệch pha giừa cung và 
cầu trên thị trường lao động trong nước. Theo số liệu của Tổng cục 
Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam năm 2012 là 1,81%, nám 2013 
tỷ lệ này tăng lên 1,9% tương đương với 202 triệu người không có việc 
làm. Ngoài ra, còn bộ phận không nhỏ sinh viên ra trường thiếu công ãn 
việc làm, phải đổi nhiều ngành, nghề hoặc làm việc trái ngành. Trong 
khi đó, các doanh nghiệp đang ngày càng “khát” lao động có tay nghề 
cao.

Do nhu cầu cần thiết của thị trường lao động như vậy nên vấn đề xây 
dựng hệ thống trường đại học tinh hoa và phát triển thương hiệu của hệ 
thống trường đại học đang rất cấp thiết hiện nay, nhàm đảm bào cung 
cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của 
sự phát triển đất nước và hội nhập theo kịp những quốc gia phát triển 
khác trên thế giới.

3.3.1.4. Đem lại lợi ích kinh tế

Lợi ích kinh tế mà thương hiệu giáo dục ĐH mang lại bao gồm lợi ích 
hiện hữu và lợi ích tiềm ẩn.

-  Lợi ích hiện hữu

Lợi ích hiện hữu có được từ việc xuất khẩu dịch vụ giáo dục. Khi 
giáo dục ĐH ở một quốc gia có thương hiệu, quốc gia đó sẽ thu hút 
được lượng đông đảo sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, đóne góp 
đáng kể vào nền kinh tế quốc gia từ học phí.
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-  Lợi ích tiềm ẩn í

Khi một trường đại học xây dựng thành công thương hiệu, trường đại 
học đó sẽ trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều sinh viên tài năng 
trong nước và khắp thế giới,’ do đó thu hút được chất xám xây dựng 
phát triển đất nước sau này. Những lợi ích kinh tế do nguồn nhân lực 
được đào tạo bài bản làm ra chính là lợi ích kinh tế tiềm ẩn.

3.3.2. Một s ố  kinh nghiệm trong quảng bá thutmg hiệu của 
các truùng đại học trong và ngoài nước
> Kinh nghiệm quảng bá thương hiệu của các trường đại học trên 

thế giới

Quảng bá thương hiệu đại học không chỉ giúp chúng ta thu hút được 
nhiều nguồn tài trợ mà nó còn giúp thu hút được nhiều sinh viên, cán 
bộ giỏi đến học tập và làm việc.

Trên các trang web của các đại học trên khắp thế giới, từ những đại 
học danh tiếng như Havard đến những trường đại học “trung bình” 
như Loughborough, hay thậm chí cả những trường đại học nhỏ ở các 
nước đang phát triển như đại học Birzeit, Palestine..., đại học nào 
cũng có một hoặc nhiều bộ phận chuyên trách quảng cáo về thương 
hiệu và hình ảnh của trường.

Quảng bá thương hiệu đại học là hệ quả tất yếu của cơ chế thị 
trường. Ngày nay hầu như tất cả các đại học hiện đại đều có một hay 
nhiều bộ phận phụ trách công việc quảng bá thương hiệu cho trường. 
Như vậy, sợi dây ngầm ràng buộc công tác quảng bá thương hiệu với 
các trường đại học chính là triết lý: đại học -  doanh nghiệp của người 
Mỹ. Các nhà lãnh đạo đại học của Mỹ, ngay từ đầu đã cho rằng các 
tri thức không thể mãi được cất trong “tháp ngà”, mà cần phải 
chuyển giao vào cuộc sống càng nhiều càng tốt, để làm được việc 
này thì hình ảnh của trường cần phải nhận được sự quan tâm của 
cộng đồng, đặc biệt là sự quan tâm của người học. Vì vậy, quảng bá
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thương hiệu đại học lại càng trở nên quan trọng khi các chính phú 
ngày càng đầu tư ít hơn cho khoa học, giáo dục ĐH.

Trong quá khứ, các trường đại học không cần phải bận tâm quá nhiều 
về việc chứng tỏ mình. Nhưng hiện nay, các chính phủ không còn rót 
tiền đều đều cho các trường đại học như những năm 1960 -  1970. 
Thậm chí, ngay cả khi chính phủ vẫn tiếp tục ượ cấp tài chính hằng 
năm, thì các nhà lãnh đạo đại học không thể bỏ qua vô vàn lợi ích 
của việc thu hút được nhiều nhân tài đến học tập, công tác tại trường. 
Để đạt được điều đó, cần phải nhờ đến vai trò của quảng bá thương 
hiệu trường.

Các doanh nghiệp liệu có dám mạnh dạn đầu tư tiền cho các dự án 
đại học không nếu như các đại học không có một kế hoạch chủ động 
trong việc quảng bá cho các dự án đó? Các phụ huynh chắc chắn sẽ 
thích gửi con em họ vào một đại học danh tiếng, có quan hệ tốt với 
các doanh nghiệp và các công ty bên ngoài. “What we do?” (chúng 
tôi làm gì?) là slogan của Phòng Quan hệ công chúng, Đại học 
Loughborough (Anh). Ban lãnh đạo của đại học này tin tường ràng: 
“Danh tiếng: tất cả những gì cán bộ và sinh viên nói và làm, tất cà 
những gì mà xã hội nghĩ -  chính là một phần tất yếu của thành công 
của chúng tôi”.

Nhờ có sự quan tâm, đầu tư cho việc phát triển thương hiệu mà nhiều 
trường đại học trên thế giới đã khẳng định được thương hiệu của 
mình.

^Kinh nghiệm quảng bá thương hiệu của các trường đại học trong 
nước

Thế giới thì như vậy, nhưng tại Việt Nam, thương hiệu đại học chưa 
được quan tâm đúng mức.

Đâu những năm 1990, cùng vói sự phát triển của nền kinh tế thị 
trường, giong như nhiều doanh nghiệp, tổ chức khác thời bấy giờ, 
các đại học Việt Nam bắt đầu quan tâm đến thương hiệu của minh:
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Các trường đại học bắt đầu tổ chức các cuộc thi làm logo hay in 
những cuốn lịch để phát cho sinh viên vào các dịp Tết có hình logo 
đó; hoặc những dịp kỷ niệm, lễ tuyên dương, giải thi đấu không chỉ 
khép kín trong các trường đại học nữa mà bắt đầu được thông cáo 
rộng rãi trên báo chí và truyền hình. Nhưng rõ ràng là từng ấy vẫn 
chưa đủ để tạo nên thương hiệu cho các trường đại học khi mà các 
logo đều quá sơ sài, các sự kiện vẫn chủ yếu chỉ được “tường thuật” 
một cách thiếu sáng tạo lại trên các phương tiện thông tin truyền 
thông. Nói đúng hơn, đa phần các trường đại học vẫn chưa có được 
bộ định vị thương hiệu bao gồm từ logo, màu sắc chủ đạo, các form 
mẫu chuẩn của phong bì, giấy viết thư hay slogan... của mình như 
các doanh nghiệp đã làm được (như Viettel hay Coca -  Cola chẳng 
hạn).

Trong bối cảnh đó, các đại học dân lập hay đại học quốc tế không có 
nguồn ngân sách thường xuyên của Nhà nước, lại là các cơ sở đi tiên 
phong trong việc chủ động xây dựng chiến lược quảng bá thương 
hiệu. Đại học FPT, mặc dù mới được thành lập, nhưng lại được thừa 
hưởng rất nhiều từ công ty mẹ -  Tập đoàn FPT trong việc chủ động 
xây dựng hình ảnh thương hiệu của trường. Hiểu được tâm lý của 
phụ huynh, hàng tháng Đại học FPT phát hành một nội san đặc biệt 
dành riêng cho cha mẹ sinh viên, trong đó tóm lược tất cả các hoạt 
động của sinh viên trong tháng từ thời gian biểu, lịch thi, đến các sự 
kiện vui chơi giải trí... Ngược lại, đối với sinh viên, Đại học FPT xây 
dựng một nội san với cái tên ấn tượng: Nội san Cóc đọc (Con cóc là 
linh vật của Đại học FPT), trong đó Ban biên tập chủ yếu là các sinh 
viên đang học tập tại trường. Với công tác quan hệ công chúng, các 
đại học quốc tế lại có một cách làm cũng rất ấn tượng. “Tôi thường 
xuyên nhận được điện thoại từ Đại học RMIT Việt Nam hoặc từ các 
chương trình đại học quốc tế khác đề nghị giúp mở một quỳ tiết kiệm 
để ngay từ bây giờ đã bắt đâu chuân bị tài chính với nhiều ưu đãi và 
cam kết sau này sẽ cho con tôi vào học trường của họ*’, ône Bùi 
Tuấn, một phụ huynh có con đang học cấp hai cho biết.
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Tuy nhiên, trường đại học về cơ bản vẫn mang đặc thù cũa một tô 
chức phi lợi nhuận với nhiều đối tượng khách hàng, đa dạng, phức 
tạp. Một sinh viên khi ở giảng đường là khách hàng của trường đại 
học, nhưng khi ra ngoài cuộc sống, tiếp xúc với xã hội thi sinh viên 
đó lại đóng vai trò là “đại sứ” quảng cáo cho đại học đó -  một ví dụ 
điển hình về sự phức tạp của trường đại học mà rất ít doanh nghiệp 
gặp phải. Nhưng có một điều không thể chối cãi, là muốn phát triển, 
muốn giảm thiểu các tác động tiêu cực và trên hết là muốn đưa tri 
thức ra khỏi “tháp ngà” càng nhanh càng tốt, các đại học ngày nay 
không thể không quan tâm đến vai trò của lĩnh vực quảng bá thương 
hiệu. Mà để làm tốt được điều này, không thể chỉ trông chờ vào sự 
nỗ lực của các lãnh đạo đại học hay của một bộ phận chuyên trách 
mà đây còn là trách nhiệm của bất kỳ thành viên nào trong trường đại 
học đó.

1.3.3. Quảng bá thương hiệu của cơ sở  giáo dục đại học
Mặc dù thương hiệu rất quan trọng trong quá trình phát triển cùa mỗi tổ 
chức. Ở các cơ sở giáo dục ĐH cũng cần quảng bá thương hiệu, các 
trường đại học ngày nay cũng đã sử dụng những công cụ marketing và 
nhiều công cụ khác để quảng bá cho hình ảnh trường mình. Nhưng hoạt 
động quảng bá thương hiệu của các cơ sở giáo dục lại có những điêm 
khác biệt với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Mục này nhóm tác 
giả trình bày về việc các cơ sở giáo dục ở Việt Nam đã quảng bá thương 
hiệu của mình như thế nào và những biện pháp quảng bá thương hiệu 
đại học mà các trường có thể áp dụng.

».3.3.1. Quảng cáo

Các hoạt động quảng cáo giúp nhanh chóng đưa thông điệp, hinh anh 
của nhà trường đến với công chúng. Việc quảng cáo cho một cơ sơ đào 
tạo không giống như quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của một doanh 
nghiệp thông thường, chủ yếu thông qua sự lan truyền về danh tiếne. uy 
tín... Mục tiêu của quảng cáo là làm cho công chúng biết đến, chấp nhận 
và ghi nhớ thương hiệu của mình, từ đó sẽ duy trì lòng trung thành cúa
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khách hàng. Muốn vậy, các cơ sở giáo dục ĐH phải lựa chọn được các 
phương tiện truyền thông hợp lý và thông điệp quảng cáo thu hút, 
thuyết phục người nhận tin.

Hoạt động quảng cáo thương hiệu của các cơ sở giáo dục ĐH ở Việt 
Nam hiện nay khá phát triển, các cơ sở giáo dục đã có các hình thức 
quảng cáo như: đi tới các trường cấp ba để quảng cáo tuyển sinh, quảng 
cáo trên internet, trên ti vi... Các hoạt động quảng cáo này cũng đã góp 
phần làm cho đông đảo công chúng, đặc biệt là đối tượng "khách hàng" 
của các trường đại học biết đến hình ảnh nhà trường. Nhưng do ở Việt 
Nam hiện nay, các trường đại học lớn thường tự mãn về hình ảnh 
thương hiệu của mình, còn đối với các trường đại học chưa có danh 
tiếng thì việc thực hiện chưa được bài bản, tất cả đều là tự phát. Chính 
vì vậy, các hoạt động quảng cáo cho trường đại học ở Việt Nam hiện 
nay mang lại hiệu quả chưa cao.

Muốn cho hoạt động quảng cáo mang lại hiệu quả thực sự thì các 
trường đại học cần phải có bộ phận quản lý thương hiệu riêng và bộ 
phận này có trách nhiệm chăm lo lĩnh vực quảng cáo và phát triển 
thương hiệu cho nhà trường. Bộ phận này sẽ đảm nhiệm việc xây dựng 
kế hoạch chương trình quảng cáo về hình ảnh nhà trường để hoạt động 
quảng cáo thực sự đem lại hiệu quả cao.

Đe thực hiện quảng cáo thương hiệu đại học, các trường đại học có thể 
áp dụng một số biện pháp sau:

-  Quảng cảo trực tiếp thông qua con người: Đó là thông qua người dạy 
và người học. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục ĐH muốn quảng cáo qua 
kênh này, trước tiên họ phải cho người dạy và người học thấy được 
việc đến với trường đại học của họ là một sự lựa chọn rất tốt môi 
trường học tập, làm việc của ngôi trường này rất năng động, có nhiều 
cơ hội phát triển. Từ đó, những thành viên đang học tập cũng như 
công tác tại trường sẽ là công cụ quảng cáo có tác dụng nhất để lôi 
kéo người thân, những người mà họ quen biết đến với nhà trường. 
Neu có thê áp dụng tốt hình thức quảng cáo này, tác dụng quảng cáo
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sẽ rất hiệu quả, bởi đây là kênh thông tin đáng tin tưởng nhất, đồng 
thời quảng cáo bằng hình thức này còn tận dụng được hiệu ứng lan 
toả của truyền miệng.

-  Quảng cáo trên ti vi

Các trường đại học không thường xuyên quảng cáo ưẽn ti vi như 
những loại hình tổ chức khác. Việc xuất hiện trên ti vi thường chi 
qua các chương trình, chuyên mục riêng hoặc nhân dịp kỹ niệm nào 
đó của nhà trường. Một cách quảng cáo khá hiệu quả mà trường đại 
học có thể làm, đó là tạo điều kiện cho sinh viên của trường tham gia 
các sân chơi trên truyền hình. Hiện nay, có nhiều sân chơi trên truyền 
hình dành cho sinh viên như Rung chuông vàng, Trò chơi âm nhạc, 
Đấu trường 100, Hãy chọn giá đúng... Khi sinh viên của trường xuất 
hiện trên các chương trình này, họ sẽ cho khán giả thấy hình ảnh 
trường đại học có môi trường học tập và các hoạt động phong trào 
thật năng động, đồng thời cũng làm cho tên tuổi của trường được biết 
đến rộng hơn. Do đó, các cơ sở giáo dục ĐH nên tận dụng cơ hội này 
để quảng bá hình ảnh của mình.

Học sinh, sinh viên luôn là những khán giả thường xuyên của các dài 
truyền hình, có nghĩa đây là đối tượng xem ti vi thường xuyên, cũng 
là nhân vật chính trong rất nhiều game show, talk show.

Một cách tự nhiên, rất nhiều cá nhân và các nhóm học sinh, sinh viên 
đại diện cho các trường đến với chương trình này để thi tài, trí với 
sinh viên các trường khác, đồng thời qua đây họ còn mang trọng 
trách khẳng định "màu cờ sắc áo" của trường mình, cũng lả khẳng 
định chất lượng đào tạo của nhà trường. Khi sinh viên của trường 
xuất hiện trên ti vi, tức là sẽ xuất hiện trước hàng triệu khán giả trên 
cả nước. Vì lẽ đó, khi họ tham gia vào các game show, talk show 
cũng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh cho nhà trường. Nhưng để 
khẳng định được tài, trí sinh viên của trường mình, khẳng định chất 
lượng đào tạo của nhà trường so với các trường khác, nhà trường cẩn
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lựa chọn, đầu tư cho nhân sự tham gia một cách kỹ càng, hướng dân, 
rèn luyện cho các em trước khi đi thi.

-  Quảng cáo trên nhiều phương tiện truyền thông

Các cơ sở giáo dục ĐH cũng nên sử dụng nhiều loại phương tiện 
truyền thông để quảng cáo như ti vi, báo, đài, tạp chí... bởi việc xuât 
hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng này tác động 
mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và những phương tiện quảng cáo này 
thường đem lại niềm tin cho khách hàng về thương hiệu. Tuy nhiên, 
do nhịp sống hiện đại mà những phương tiện này ngày nay không 
còn thu hút sự chú ý của nhiều người nên hiệu quả quảng cáo của nó 
không được cao. Do vậy, khi quyết định chọn các phương tiện truyên 
thông trên để quảng cáo, các cơ sở giáo dục ĐH cũng phải tính đên 
thời gian, địa điểm, tần suất quảng cáo sao cho thông tin đến với 
nhóm khách hàng mục tiêu của mình được nhiều nhất. Ví dụ: Khi 
quảng cáo tuyển sinh trên ti vi, nhà trường nên quảng cáo vào giữa 
những chương trình mà các em học sinh hay xem như: Đường lên 
đỉnh Olympia, Rung chuông vàng, Giải đáp thắc mắc mùa thi... Hay 
khi quảng cáo trên báo, nên xem xét loại báo nào hay được đông đảo 
sinh viên đón đọc.

-  Quảng cáo trên mạng internet

Ngày nay, khi công nghệ thông tin trở nên phổ biến và là một trong 
những công cụ đắc lực phục vụ cho nhiều hoạt động của con người, 
thì hình thức quảng cáo trên mạng internet được hầu hết doanh 
nghiệp và tổ chức quan tâm chú ý. Các doanh nghiệp, tổ chức đang 
cố gắng để xây dựng cho mình một website có chất lượng cả về hình 
thức và nội dung, bởi website chính là "bộ mặt" của doanh nghiệp, tổ 
chức ở trên mạng Itemet. Website còn là nơi giới thiệu các hoạt động 
nổi bật, những thành tựu của cơ quan mình.

Hiện nay, hầu hết các trường đại học đã có trang web riêng để giới 
thiệu về cơ cấn tổ chức của trường, giới thiệu về những hoạt động

173



CHIẾN LƯỢC TRONG PHÁT TRIỂN cơ sở GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

hay "sản phẩm, dịch vụ" của trường... Đây cũng là công thông tin đế 
nhà trường giao lưu, trao đôi và nhận được những phản hòi hừu ích 
từ phía công chúng. Có thể nói, đây là nơi giao lưu, giao tiẻp giừa 
mỗi trường đại học và cộng đồng xã hội, đặc biệt là với học sinh, 
sinh viên, những đối tượng luôn quan tâm đến trường đại học. Nhưng 
việc khai thác tối ưu những lợi ích từ việc quảng cáo qua website của 
trường thì không phải trường nào cũng thực hiện được. Rất nhiều 
trường đại học chưa đầu tư khai thác hết các chuyên mục trên 
website của trường mình. Để lựa chọn được trường học phù hợp với 
khả năng và mơ ước của mình, học sinh rất quan tâm đến chương 
trình đào tạo, ngành học và những hoạt động phong trào trong các 
trường đại học, nhưng nhiều trường đại học lại đăng tải những thông 
tin này rất sơ sài.

-  Quảng cáo nơi công cộng

Đây là hình thức quảng cáo mà có thể nói hầu hết các trường đại học 
ở Việt Nam hiện nay đều thực hiện. Với các băng rôn, khâu hiệu, 
bảng đèn điện tử trong những dịp hoạt động phong trào, quàng cáo 
thông qua tờ rơi, đồng phục áo của HSSV, lịch in vào dịp lễ tết..., các 
trường đại học đã đưa hình ảnh của trường họ đến với công chúng.

3.3.3.2. Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng (PR) là một hệ thống những nguyên tấc và hoạt 
động có liên quan một cách hữu cơ, nhất quán nhằm tạo dựng một hình 
ảnh, một ân tượng, một quan niệm, nhận định hoặc một sự tin cậy nào 
đó. Chính vì the, PR ngày càng trở thành một công cụ hữu hiệu giúp các 
tô chức tự quảng bá thương hiệu của mình.

Tuy nhiên, hoạt động quan hệ công chúng ở cơ sở giáo dục ĐH lại hoàn 
toàn khác với cơ sở sản xuất kinh doanh. Trước đây, khi các trướng đại 
học ở Việt Nam còn nằm trong sự bao cấp của nhà nước, hoạt động PR 
vân được nhà trường tiên hành thường xuyên như tham gia hoạt động từ 
thiện, tham gia hoạt động của cộng đồng, giao lưu với các cơ quan nhà
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nước khác, cấp học bổng, khuyến học... nhưng những hoạt động này 
được nhà trường tiến hành một cách tự nhiên, theo trách nhiệm với xã 
hội chứ không nhàm mục đích thu lợi nhuận hay quảng bá thương hiệu 
của nhà trường.

Hiện nay, các trường đại học hầu như không được bao cấp mà phải tự 
vươn lên để khẳng định mình. Vì vậy, nhiều trường đại học đã coi PR là 
một công cụ để quảng bá thương hiệu cho mình. Mỗi trường đại học 
đều đã bắt đầu chú ý đến việc tính toán để tiến hành hoạt động PR sao 
cho hiệu quả.

Dưới đây là một số các hoạt động PR hay được các trường đại học tham 
gia để quảng bá thương hiệu:

-  Quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức khác, đặc biệt là các doanh 
nghiệp có thể lo đầu ra cho sinh viên của trường.

-  Tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động từ thiện 
như: đóng góp ủng hộ quỹ nhân đạo, nhận nuôi bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, ủng hộ người nghèo, người khuyết tật...

-  ủng hộ và gây dựng các quỹ khuyến học như: đóng góp, trao học 
bổng cho các quỹ khuyến học, nhận tài trợ, cấp học bổng cho những 
học sinh nghèo vượt khó, học sinh có thành tích xuất sắc, tuyển 
thẳng, trao học bổng cho những học sinh đạt giải cao trong các cuộc 
thi quốc gia, khu vực và quốc tế được vào học tại trường...

- T ổ  chức các sự kiện trong trường như: kỷ niệm ngày thành lập 
trường, các hội chợ việc làm, giao lưu văn hóa, văn nghệ... và mời các 
tổ chức, doanh nghiệp tài trợ cho sự kiện.

-  Giao lưu, hợp tác với các trường đại học khác, đặc biệt là với các 
trường đại học ở nước ngoài.

-  Phát hành ấn phẩm nội bộ của trường: Các trường đại học hiện nay 
thường cho phát hành ẩn phẩm nội bộ.
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3.3.3.3. Tổ chức và tham gia các hội chợ

Ngày nay, hình thức hội chợ không chỉ được áp dụng cho ngành sản 
xuất hàng hóa, mà còn được tổ chức cho cả những doanh nghiệp sàn 
xuất dịch vụ, trong đó có cả dịch vụ GD&ĐT. Nhiều trường đại học ở 
Việt Nam hiện nay đã tổ chức hội chợ việc làm cho sinh viên, hoạt 
động này cũng đã thu hút sự tham gia tích cực của sinh viên và các 
doanh nghiệp. Nhưng điều càn thiết là những kỹ năng của sinh viên khi 
tham gia hội chợ còn chưa được nhà trường quan tâm đào tạo nên khi 
sinh viên tham gia hội chợ việc làm tại trường, kết quả dự thi và phỏng 
vấn còn thấp, dẫn đến sinh viên được tuyển dụng thông qua hội chợ 
việc làm chưa nhiều. Vì vậy, trong quá trình dạy học, ngoài việc dạy 
kiến thức chuyên môn, các trường đại học nên chú ý đào tạo cả kỹ năng 
khác liên quan đến xin việc như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết, kỹ 
năng tham gia phỏng vấn... Những kỹ năng này giúp sinh viên tụ tin khi 
giao tiếp và đi phỏng vấn xin việc. Như vậy thì việc tham gia hội chợ 
việc làm của HSSV sẽ hiệu quả hơn.

Ngoài hội chợ việc làm được tổ chức trong trường, các trường đại học 
còn tham gia hội chợ triển lãm bên ngoài, đặc biệt là những hội chợ 
triển lãm về giáo dục để giới thiệu với ’’khách hàng” về ”sản phẩnv’ của 
trường. Nhà trường nhận thức được rằng khi tham gia hội chợ cũng là 
cơ hội để trường có thể tìm kiếm đối tác như các công ty, doanh nghiệp 
hay tổ chức phi lợi nhuận... qua đó, nhà trường đặt mối quan hệ hợp lác, 
trao đổi để họ đầu tư, tài trợ cho hoạt động đào tạo của trường hay tạo 
điều kiện cho sinh viên của trường được thực tập tại doanh nghiệp của họ.

3.3.3.4. Các công cụ xúc tiến

Nhiều trường đại học còn có hình thức thu hút sinh viên bàng các cóng 
cụ xúc tiến như: ưu đãi chỗ ở cho sinh viên nhập học sớm, cấp học bổng 
động viên những sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo 
vượt khó, chương trình khuyến'mại ở trung tâm ngoại ngữ cùa trường...

Với những dịch vụ đào tạo không chính thức như: mở trung tâm đào tạo 
ngoại ngừ, trung tâm tin học hay các câu lạc bộ trong trườne... cũng
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được nhiều trường đại học đẩy mạnh hoạt động và quảng cáo, khuyến 
mại để thu hút học viên. Nhiều chính sách khuyến khích người học 
được đưa ra như: tổ chức thi và cấp các loại chứng chỉ tin học, chứng 
chi ngoại ngữ cho học viên có mức giá ưu tiên với các học viên học tại 
trung tâm, khuyến mại, giảm giá học cho những học viên đăng ký học 
theo nhóm, đăng ký nhiều khóa học tại trung tâm, ưu tiên cho những 
học viên đã từng học tại trung tâm đến đăng ký học tiếp... Cùng với 
những chính sách trên, các trường đại học còn khuyến khích mở ra 
những loại hình trung tâm đào tạo trong trường để phong trào học tập 
được sôi nổi, từ đó xây dựng hình ảnh môi trường học tập trong trường 
năng động.

Các cơ sở giáo dục ĐH còn thu hút người học bằng cách quan tâm đến 
đời sống, cơ sở vật chất phục vụ cho người học như: mở rộng khu ký 
túc xá để tạo điều kiện chỗ ăn, ở cho sinh viên, xây dựng khuôn viên, 
khu vui chơi giải trí hay trung tâm thư viện... phục vụ cho người học.

Tổ chức nhiều cuộc thi, nhiều hoạt động phong trào cho sinh viên tham 
gia và trao tặng các giải thưởng để động viên tinh thần thi đua học tập 
tốt của sinh viên.

Quan tâm và động viên những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
(sinh viên tàn tật, sinh viên mồ côi, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó 
khăn...).
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