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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay, dịch vụ viễn thông di động được xem là một trong 

những thị trường sôi động nhất tại Việt Nam. Nhu cầu sử dụng dịch 

vụ di động ngày càng tăng. Đồng thời, giới trẻ hiện nay du nhập 

nhiều xu hướng, trào lưu, phong cách mới mẻ, phong phú, tâm lý 

chung là chuộng những cái mới lạ, tân tiến và hiện đại. Như vậy, các 

doanh nghiệp rất còn nhiều cơ hội để phát triển thị trường của mình, 

doanh nghiệp nhanh chóng chiếm lĩnh mảng thị trường này càng sớm 

càng tốt. Tuy nhiên, thị trường thông tin di động trong nước đang 

diễn ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà cung cấp về: giá 

cước, chăm sóc khách hàng, truyền thông cổ động, công nghệ... 

nhằm mục đích thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện 

tại. Nhờ vậy, đã biến di động từ quan niệm là thứ dịch vụ xa xỉ thành 

dịch vụ bình dân để hầu hết người dân Việt Nam có thể sử dụng 

được. Để đảm bảo lợi thế trong cạnh tranh thì việc hoàn thiện chất 

lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng một cách tốt nhất, hoàn hảo 

nhất, nhanh nhất đó là một công việc khó khăn. Để làm được điều 

này doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất kinh doanh hướng theo thị 

trường, theo khách hàng và phải áp dụng các hoạt động Marketing - 

Mix vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường, vậy 

việc hoàn thiện chính sách Marketing- Mix sẽ là công cụ giúp doanh 

nghiệp đi đến thành công. 

Xuất phát từ thực trạng trên, bản thân tôi đã quyết định chọn 

đề tài “ Hoàn thiện Marketing - Mix tại chi nhánh Viettel Bình Bịnh 

– Tập đoàn Viễn thông Quân Đội” làm luận văn với mong muốn góp 

phần nhỏ bé vào sự phát triển bền vững của Viettel. Tạo nền tảng 

vững chắc cho việc xây dựng và phát triển các chiến lược kinh doanh 
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của Viettel phù hợp với tình hình thực tế của thị trường. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa những nghiên cứu luận đã có về Marketing – 

Mix trong lĩnh vực dịch vụ, từ đó vận dụng để xây dựng các giải 

pháp Marketing – Mix tại chi nhánh Viettel Bình Định. 

Thông qua tìm hiểu những đặc điểm kinh doanh, phân tích 

những tồn tại và hạn chế của Marketing - Mix tại chi nhánh Viettel 

Bình Định đang thực hiện. Qua đó, hoàn thiện Marketing - Mix định 

hướng vào khách hàng, hỗ trợ cho công tác kinh doanh dịch vụ và 

nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: đi sâu vào nội dung liên quan đến 

chính sách sản phẩm dịch vụ của Viettel, nghiên cứu thực trạng hoạt 

động Marketing – Mix sản phẩm dịch vụ di động tại chi nhánh 

Viettel Bình Định và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách 

phát triển sản phẩm, dịch vụ tại chi nhánh Viettel Bình Định. 

- Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu dịch vụ điện thoại di động, 

tổng hợp các hoạt động chung tình hình kinh doanh của Viettel. 

4. Phương pháp nghiên cứu:  

- Hệ thống hóa các lý thuyết Marketing - Mix trong lĩnh vực 

dịch vụ để làm cơ sở cho các đánh giá và đề xuất giải pháp. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê và so sánh. 

5. Bố cục của đề tài nghiên cứu 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung đề tài gồm có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing - Mix. 

Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing - Mix tại chi 

nhánh Viettel Bình Định – Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội. 
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Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Marketing - Mix tại chi nhánh 

Viettel Bình Định – Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội.  

6.  Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Với đề tài “Hoàn thiện Marketing - Mix tại chi nhánh Viettel 

Bình Bịnh – Tập đoàn Viễn thông Quân Đội”, đây là đề tài hiện chưa 

được nghiên cứu tại Tập đoàn, nhưng được sự tư vấn và giúp đỡ tận 

tình của cán bộ hướng dẫn khoa học PGS.TS. Lê Thế Giới, tác giả đã 

chọn đề tài này để thực hiện nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ Kinh tế 

chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thực hiện nghiên cứu đề tài này 

tác giả đã tham khảo phương pháp nghiên cứu của một số luận văn 

đã thực hiện nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng từ năm 

2009 - 2011, dựa trên nền tảng lý thuyết được tham khảo từ một số 

nguồn tài liệu, sách tham khảo được biên soạn mới nhất về 

Marketing – Mix trong doanh nghiệp, đó là các giáo trình đã được 

giảng dạy tại các trường đại học Kinh tế Đà Nẵng, Trường Đại học 

Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số sách chuyên ngành 

của một số học giả đã biên soạn và biên dịch từ nguồn tài liệu nước 

ngoài, từ đó tác giả đã chọn lọc làm cơ sở lý luận để tiến hành nghiên 

cứu đề tài này.  

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING – MIX 
 

1.1 KHÁI NIỆM VỀ MARKETING – MIX  

1.1.1 Khái niệm Marketing 

1.1.2 Khái niệm Marketing - Mix 

Marketing-mix là tập hợp những công cụ marketing mà doanh 

nghiệp sử dụng để theo đuổi những mục tiêu marketing của mình 
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trên thị trường mục tiêu. 

1.1.3 Marketing dịch vụ 

a. Khái niệm 

Marketing dịch vụ là quá trình thu nhận, tìm hiểu đánh giá và 

thỏa mãn nhu cầu thị trường mục tiêu bằng hệ thống các chính sách, 

các biện pháp làm tác động đến toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu 

dùng thông qua việc phân phối các nguồn lực của tổ chức. 

b. Bản chất các hoạt động của Marketing dịch vụ 

1.2 TIẾN TRÌNH MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP  

Theo quan niệm Philip Kotler, tiến hành quản trị marketing 

bao gồm các công việc sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1.2 Tiến trình Marketing theo Philip Kother 

1.2.1 Phân tích môi trường 

a. Môi trường vĩ mô 

Môi trường vĩ mô là những yếu tố tác động gián tiếp đến 

doanh nghiệp trong nền kinh tế. Các yếu tố này có phạm vi rộng lớn 

bao trùm toàn bộ nền kinh tế. Bao gồm: Môi trường kinh tế, Môi 

trường chính trị - pháp luật, Môi trường công nghệ, Môi trường văn 

hóa - xã hội, Môi trường tự nhiên. 

b. Môi trường vi mô 

Phân tích cơ hội thị trường 

Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Hoạch định marketing - mix 

Thực hiện và kiểm tra marketing 
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Môi trường vi mô bao gồm những yếu tố bên ngoài có ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp và ảnh hưởng đến khả 

năng phục vụ khách hàng. Những yếu tố này gồm: khách hàng, các 

nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế. 

1.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 

a. Đo lường và dự báo nhu cầu 

Nhu cầu của thị trường đối với một sản phẩm là tổng khối 

lượng sản phẩm mà nhóm khách hàng nhất định sẽ mua lại một địa 

bàn nhất định và trong một thời kỳ nhất định với một môi trường 

marketing nhất định và chương trình marketing nhất định. 

b. Phân đoạn thị trường 

Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường tổng thể 

thành một số đơn vị nhỏ khác biệt nhau (gọi là các đoạn, khúc) 

nhưng trong mỗi đơn vị lại có sự đồng nhất với nhau về nhu cầu, đặc 

tính hoặc hành vi ứng xử của khách hàng. 

c. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Thị trường mục tiêu là thị trường bao gồm các khách hàng có 

cùng nhu cầu hay mong muốn mà doanh nghiệp quyết định đáp ứng.  

d. Định vị trong thị trường mục tiêu 

Định vị sản phẩm trên thị trường: là thiết kế một sản phẩm có 

những đặc tính khác biệt so với sản phẩm của đối thủ nhằm tạo cho 

sản phẩm một hình ảnh riêng trong con mắt khách hàng.  

1.2.3 Hoạch định chiến lược Marketing 

Căn cứ vào chiến lược kinh doanh đã được chấp nhận từ đó 

doanh nghiệp phải xây dựng và đưa ra chiến lược marketing tích hợp 

nhất định để định hướng cho hoạt động marketing của doanh nghiệp. 

Khi xây dựng chiến lược phải căn cứ vào khách hàng - doanh nghiệp 

- đối thủ cạnh tranh.  
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Bảng 1.1 Cấu trúc thị trường giả định 
 

Người dẫn đầu  

thị trường 

Người thách thức 

thị trường 

Người đi theo  

thị trường 

Người lấp chỗ 

trống thị trường 

40% 30% 20% 10% 
 

1.2.4 Triển khai Marketing - Mix trong doanh nghiệp 

a. Chính sách sản phẩm/dịch vụ (Product) 

- Cấu trúc sản phẩm dịch vụ: Cấu trúc của sản phẩm dịch vụ 

có hai phần, đó là dịch vụ cơ bản và dịch vụ ngoại vi . 

- Tạo sự khác biệt của sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. 

- Chất lượng dịch vụ: Chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng 

mà khách hàng đánh giá và so sánh giữa các dịch vụ cạnh tranh. Các 

yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ và được xếp thứ tự theo tầm 

quan trọng được khách hàng đánh giá: Mức độ tin cậy, Thái độ nhiệt 

tình, Sự đảm bảo, Sự thông cảm, Yếu tố hữu hình. 

b. Chính sách giá (Price) 

- Giá được hiểu chính là lượng tiền trả cho một mặt hàng hoặc 

một dịch vụ mà người mua phải trả để có được hàng hóa và dịch vụ 

nào đó. Giá có tầm quan trọng đối với chiến lược marketing như sau: 

+ Giai đoạn đầu của chu kỳ sống của dịch vụ, giá thường dùng 

để thâm nhập vào một thị trường mới. 

+ Giá được dùng làm phương tiện duy trì thị phần ở các giai 

đoạn sau của chu kỳ sống, để bảo vệ thị phần hiện có chống lại đối 

thủ cạnh tranh. 

- Giá là một thành tố quan trọng của chiến lược marketing hỗn 

hợp, sử dụng giá có thể nhằm đạt được các mục tiêu sau: Sự tồn tại, 

Tối đa hóa lợi nhuận, Chiếm lĩnh thị trường, Thể hiện chất lượng 

hàng đầu. 
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c. Chính sách phân phối (Place) 

- Phân phối là hoạt động nhằm định hướng và thực hiện quyền 

chuyển giao quyền sở hữu giữa người bán và người mua, đồng thời 

thực hiện việc tổ chức, điều hòa, phối hợp các tổ chức trung gian 

khác nhau đảm bảo cho hàng hóa tiếp cận và khai thác tối đa các nhu 

cầu thị trường. 

- Các phương thức phân phối: Phân phối rộng rãi, Phân phối 

độc quyền, Phân phối có chọn lọc. 

d. Chính sách truyền thông cổ động (Promotion) 

Truyền thông cổ động là những nỗ lực của doanh nghiệp để 

thông tin, thuyết phục nhắc nhở và khuyến khích khách hàng mua 

sản phẩm. 

- Đối tượng truyền thông cổ động: là những đối tượng mà 

doanh nghiệp muốn hướng đến, có thể là khách hàng tiềm năng, 

khách hàng hiện tại, những người quyết định hoặc những người gây 

ảnh hưởng nhưng chủ yếu là những khách hàng mục tiêu của doanh 

nghiệp đã xác định từ trước. 

- Mục đích truyền thông cổ động: là thông báo cho khách hàng 

mục tiêu về sự có mặt của sản phẩm trên thị trường. 

- Hỗn hợp truyền thông cổ động: Quảng cáo, Khuyến mãi, 

Quan hệ công chúng và tuyên truyền, Bán hàng trực tiếp,Marketing 

trực tiếp.. 

e. Chính sách nguồn nhân lực (Personality) 

Yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong ngành dịch vụ 

do quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ là không thể tách rời và do 

con người thực hiện. Việc tuyển chọn đào tạo quản lý con người ảnh 

hưởng rất lớn tới sự thành công của marketing dịch vụ. Con người 

trong cung cấp dịch vụ bao gồm toàn bộ cán bộ viên chức trong 
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doanh nghiệp, lực lượng này quyết định trực tiếp tới sự hài lòng của 

khách hàng. 

f. Cơ sở vật chất (Physical Evidence) 

Cơ sở vật chất cần thiết cho việc tạo ra sản phẩm di động mà 

người sử dụng sẽ là các nhân viên cung ứng dịch vụ, hoặc khách 

hàng, hoặc cả hai đều sử dụng. 

Công cụ cần thiết cho cung cấp dịch vụ trong di động: gồm 

thiết bị mạng lưới, các tổng đài, các nhà trạm BTS, các tài sản phục 

vụ cho việc cung cấp dịch vụ đến khách hàng. 

Môi trường vật chất của dịch vụ: là không gian cho nhân viên 

cung ứng dịch vụ và khách hàng: như các quầy giao dịch, trang thiết 

bị, nhà cửa, ấn phẩm, bảng giá... 

g. Quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ/Chăm sóc khách 

hàng (Process/Customer Care) 

Quá trình cung ứng dịch vụ đó là quá trình liên quan đến tất cả 

các hoạt động liên quan đến việc sản xuất và cung ứng dịch vụ. Tất 

cả các hoạt động này trải dài từ tuyến sau đến tuyến trước bao gồm 

các hoạt động được tiêu chuẩn hóa và hướng đến khách hàng, các 

bước công việc từ đơn giản đến phức tạp hoặc có sự tham gia của 

khách hàng vào trong quá trình cung ứng dịch vụ...  

1.2.5 Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động Marketing  

Nội dung của việc thực hiện chiến lược đó bao gồm: Xây dựng 

các chương trình hành động cụ thể; Tổ chức bộ phận marketing thích 

hợp với quy mô hoạt động marketing của doanh nghiệp; Phát triển hệ 

thống khen thưởng và quyết định; Xây dựng bầu không khí tổ chức 

tích cực có khả năng thực hiện các chương trình marketing; Phát 

triển nguồn nhân lực đủ khả năng thực hiện các chương trình 

marketing; Doanh nghiệp thực hiện việc kiểm tra các hoạt động.  
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1.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN MARKETING - MIX CỦA DOANH NGHIỆP 

� Tính vô hình 

� Quá trình sử dụng và cung cấp dịch vụ xảy ra đồng thời, với 

sự tham gia của khách hàng và giao dịch viên 

� Dịch vụ thông tin di động trải qua nhiều công đoạn ở các 

đơn vị khác nhau, địa phương khác nhau 

� Dịch vụ thông tin di động không lưu trữ được 

� Không phải tất cả các dịch vụ di động đều cần thiết cấp bách 

với khách hàng 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG MARKETING - MIX TẠI CHI  

NHÁNH VIETTEL BÌNH ĐỊNH – TẬP ĐOÀN  

VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI  
 

2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH VIETTEL BÌNH ĐỊNH – 

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 

2.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ chi nhánh Viettel Bình Định  

2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI 

NHÁNH VIETTEL BÌNH ĐỊNH  

Đến hết năm 2011 tổng số thuê bao di động trên địa bàn tỉnh 

đạt 1.200.000 thuê bao, trong đó Viettel có 595.000 thuê bao chiếm 

51%, kế đến là MobiFone 26%, VinaPhone 14,1%. Về thuê bao di 

động phát triển mới, Viettel chiếm thị phần cao trong tổng lượng 

thuê bao phát triển mới, tốc độ phát triển mạnh nhất là năm 2010 là 
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219% và giảm trong năm 2011 là 77%.  

2.3 THỰC TRẠNG MARKETING - MIX TẠI CHI NHÁNH 

VIETTEL BÌNH ĐỊNH  

2.3.1 Thực trạng môi trường Marketing – Mix tại Chi nhánh 

Viettel Bình Định – Tập đoàn Viễn thông Quân Đội 

a. Môi trường vĩ mô 

� Môi trường tự nhiên: Bình Định có diện tích tự nhiên là 

6.039 km2. Dân số năm 2011 là  1.488.256 người; mật độ dân số 246 

người/km2, dân số khá đông, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, 

tạo nên một thị trường tiềm năng.. 

� Môi trường văn hóa xã hội: Cùng với sự phát triển kinh tế 

xã hội, trình độ văn hóa, học vấn có những bước phát triển vượt bậc 

nhu cầu khách hàng cũng thay đổi theo xu hướng hiện đại. Mặt khác, 

trình độ văn hóa, học vấn của người dân càng cao là điều kiện tốt 

giúp doanh nghiêp có cơ hội kiếm người lao động với chất lượng tốt 

hơn, Công ty giảm bớt chi phí đào tạo lại cho người lao động. 

� Môi trường kinh tế: GDP năm 2010 26.912 tỷ đồng, tăng 

11,03% so với năm 2009. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn quốc đạt 

6,7% � tốc độ tăng GDP tỉnh cao hơn toàn quốc. 

� Môi trường chính trị pháp luật: Tháng 9/2010, Bộ 

TT&TT cấp phép thử nghiệm công nghệ tiền 4G LTE cho 5 doanh 

nghiệp bao gồm VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC và VTC được 

thử nghiệm mạng di động tiền 4G. 

� Môi trường công nghệ: 

 Với đặc điểm và lĩnh vực kinh doanh là Viễn thông, ngành 

phát triển phụ thuộc vào công nghệ là chính nên vòng đời các sản 

phẩn dịch vụ có thể rất ngắn do công nghệ thay đổi nhanh chóng như 

dịch vụ điện thoại cố định bị thay thế bởi dịch vụ cố định không dây 
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và dịch vụ điện thoại di động hay dịch vụ kết nối Internet ADSL 

được thay thế bằng dịch vụ Internet không dây khi công nghệ 3G 

được ứng dụng. Ngày nay công nghệ đã từng bước cải tiến, công 

nghệ mới ngày được ứng dụng nhanh, tiện lợi, tạo sức thu hút khách 

hàng, các dịch vụ gia tăng ngày càng đa dạng và phong phú. Các 

doanh nghiệp viễn thông không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công 

nghệ mới để tạo nên sự khác biệt về công nghệ đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu khách hàng. 

b. Môi trường vi mô 

* Nhà cung cấp: chính là Công ty viễn thông Viettel là nội bộ 

trong Tập đoàn nên rất thuận lợi về mặt cung cấp, đảm bảo các sản 

phẩm, dịch vụ đầy đủ. 

* Khách hàng: Chủ yếu là khách hàng cá nhân chiếm tuyệt 

đối, phần lớn là tập trung ở các huyện và vùng nông thôn 

* Năng lực thương lượng của khách hàng: Trong ngành dịch 

vụ viễn thông di động thì khách hàng của ngành là các chủ thể thuê 

bao. Khách hàng có thể được xem như một đe dọa cạnh tranh khi họ 

ở vị thế yêu cầu giá thấp hơn và họ yêu cầu dịch vụ tốt hơn.  

* Các yếu tố cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ viễn 

thông: các nhân tố chính dẫn đến sự thành công của các nhà cung 

cấp dịch vụ viễn thông di động đó là: Giá cước, chất lượng dịch vụ, 

chính sách chăm sóc khách hàng, thương hiệu, vùng phủ sóng và hệ 

thống kênh phân phối. 

* Đối thủ cạnh tranh: Viettel Bình Định có 5 đối thủ cạnh 

tranh: Mobifone, Vinaphone, Vietnam Mobile, Beeline, S-Fone. 

Trong những năm qua việc cạnh tranh giữa các nhà mạng ngày càng 

quyết liệt về giá cước, chương trình khuyến mại, chính sách,… 

* Áp lực từ các dịch vụ thay thế: các dịch vụ có khả năng 
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thay thế nhau, nhất là các dịch vụ mới ra đời thay thế cho các dịch 

vụ có công nghệ cũ, dịch vụ dữ liệu thay thế một phần một phần 

dịch vụ thoại. 

* Cạnh tranh tiềm ẩn: cạnh tranh tiềm ẩn từ các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước hoặc việc sáp nhập các doanh nghiệp sẽ là 

những thách thức lớn. 

c. Lựa chọn các thị trường mục tiêu 

* Qui mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường: 

Trong vài năm trở lại đây, Việt Nam được đánh giá là một 

trong những thị trường có tốc độ phát triển di động nhanh nhất trong 

khu vực, tốc độ thuê bao đã tăng trưởng khá nhanh. Tại Bình Định, 

thị trường viễn thông di động có tốc độ phát triển thuê bao di động 

khá cao, năm 2011 số lượng tổng thuê bao di động/số dân đạt 

89,40% tăng so với năm 1010 là 10%, số lượng thuê bao di động 

Viettel/số dân đạt 46,38% so với năm 1010 là 2%. 

* Phân đoạn thị trường: 

Trong thời gian qua, công tác Phân đoạn thị trường và lựa 

chọn thị trường mục tiêu tại Viettel Bình Định thực hiện chưa được 

chủ động do còn phụ thuộc vào chủ trương, chính sách của Tập đoàn 

Viễn thông Quân Đội triển khai xuống chi nhánh.  

Trong nhóm khách hàng cá nhân, Viettel Bình Định chia thành 

những nhóm nhỏ theo nghề nghiệp như khách hàng là học sinh, sinh 

viên, nhân viên văn phòng, công nhân để triển khai các gói cước cho 

từng đối tượng khách hàng,  

2.3.2 Chính sách Marketing – Mix đã áp dụng tại chi 

nhánh Viettel Bình Định – Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong 

thời gian qua 

a. Chính sách sản phẩm 
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* Nhóm dịch vụ chính 

- Dịch vụ thuê bao trả tiền sau: thuê bao này dành cho khách 

hàng có mức gọi cao trong tháng, khách hàng là thương nhân, chủ 

doanh nghiệp,…. 

- Dịch vụ thuê bao trả tiền trước: gồm các gói cước Economy, 

Tomato,  Hischool, Q-Student, Happpy Zone. 

* Nhóm dịch vụ giá trị gia tăng 

Viettel đang cung cấp trên 40 dịch vụ gia tăng. Viettel luôn 

nghiên cứu để cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng, nhằm đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của khách hàng, cũng như thu hút thuê bao mới. 

* Chất lượng dịch vụ di động 

Chất lượng dịch vụ di động là một yếu tố không thể thiếu khi 

đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vì chất lượng ảnh 

hưởng đến cảm nhận của người tiêu dùng với sản phẩm, dịch vụ của 

doanh nghiệp. Chất lượng thể hiện qua vùng  phủ sóng, tốc độ truyền 

tin tức cao, độ an toàn của tin tức, chất lượng thoại, tỷ lệ cuộc gọi 

được thiết lập thành công, tỉ lệ cuộc gọi bị rơi, chăm sóc khách 

hàng... Nếu doanh nghiệp không đáp ứng thì khách hàng rời bỏ 

doanh nghiệp là điều tất yếu xảy ra. 

* Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới: 

Năm 2009, Viettel thu hút khách hàng bằng các dịch vụ gia 

tăng tiện ích mới như Ứng tiền, I- Share,...  

Năm 2011, Viettel ra đời sản phẩm Sea+, sản phẩm dành riêng 

cho đối tượng khách hàng là ngư dân ven biển, đang là gói cước độc 

quyền của Viettel trên thị trường mà các mạng đối thủ chưa có. Mới 

ra đời từ tháng 8/2011 đến nay thì Viettel đã thu hút được 3,5 triệu 

người sử dụng. Tại Bình Định đã thu hút được 22.000 ngư dân sử 

dụng/ 48.000 ngư dân ven biển. 
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b. Chính sách giá 

* Chính sách giá cước: 

Toàn bộ giá cước sản phẩm, dịch vụ của Viettel đều thống 

nhất trên toàn quốc. Việc định giá Viettel thường căn cứ vào giá đối 

thủ hiện tại, sức cạnh tranh trên thị trường, sự cảm nhận của khách 

hàng và chi phí kinh doanh. Hiện nay Viettel sử dụng phương thức 

tính cước block 6s + 1s. Một sự thay đổi về giá sẽ ảnh hưởng rất lớn 

đến doanh thu, lợi nhuận và chi phí đầu tư của doanh nghiệp. 

* Chính sách giá biến đổi tùy theo sản phẩm 

- Giá cước thuê bao trả sau Viettel: Gồm cước thuê bao hàng 

tháng, cước gọi đi trong và ngoài nước, cước nhắn tin, truy cập 

GPRS. Loại thuê bao này phân khúc khách hàng có thu nhập ổn 

định, mức cước sử dụng trên 300.000đ/tháng. 

- Giá cước thuê bao Economy: Gồm cước gọi đi trong và 

ngoài nước, cước nhắn tin. Economy là hình thức thuê bao cơ bản và 

áp dụng cho khách hàng có mức cước dưới 300.000đ/tháng. 

- Giá cước thuê bao Tomato: Là hình thức thuê bao dùng cho 

nghe nhiều, ít gọi, thời gian sử dụng mãi mãi. 

- Giá cước thuê bao Happy Zone: Cước cuộc gọi liên mạng = 

nội mạng khi khách hàng ở trong tỉnh, dành cho khách hàng ít di 

chuyển ra ngoài tỉnh. 

c. Chính sách phân phối   

Là một đơn vị viễn thông, chi nhánh Viettel Bình Định đã tập 

trung xây dựng hệ thống kênh phân phối với sự khác biệt hóa và đa 

dạng hóa để đưa sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng nhanh nhất 

và tốt nhất. Kênh phân phối của Viettel được tổ chức theo hệ thống 

đa kênh, hiện nay chi nhánh có các kênh phân phối chính: CHTT; 

Đại lý ủy quyền; Đại lý phổ thông; Điểm bán; Nhân viên địa bàn. 
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d. Chính sách truyền thông cổ động 

* Quảng cáo: Quảng cáo là một trong những công cụ chủ yếu 

trong chiến lược marketing - mix của Viettel Bình Định. Viettel Bình 

Định luôn theo dõi và lập kế hoạch quảng cáo định kỳ theo ngày, 

tuần, năm. Đôi khi tùy theo diễn biến của thị trường Viettel Bình 

Định sẽ quyết dịnh tăng, giảm chương trình quảng cáo. 

* Khuyến mãi: Khuyến mãi là hoạt động truyền thông với 

mục đích thu hút khách hàng sừ dụng mạng di động Viettel, nhằm 

gia tăng số thuê bao, kích thích gia tăng doanh số bán, tăng khả năng 

cạnh tranh và nhanh chóng hoàn thành kế hoạch. 

e. Thực trạng nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực của Viettel luôn được coi trọng, nhân viên có 

trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, Viettel chưa xây dựng được 

chính sách làm việc hưởng theo năng suất, chính sách thưởng phạt 

chưa cụ thể, do đó chưa kích thích nhân viên sáng tạo và năng động 

trong công việc. Trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay, bên cạnh 

cử cán bộ nhân viên đi đào tạo thì việc nhân viên tự trao dồi kiến 

thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc để nâng cao năng suất 

làm việc hơn nữa đang được khuyến khích, phát động phong trào. 

f. Cơ sở vật chất 

Viettel đã ứng dụng công nghệ GSM, luôn tiếp cận và ứng 

dụng những công nghệ tiên tiến nhất.. Viettel Bình Định ưu tiên phủ 

sóng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch, biên giới, hải 

đảo, vùng sâu vùng xa, với nhiệm vụ vừa kinh doanh vừa đảm bảo 

phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão. Trong 

những năm qua, tại Bình Định đến tháng 12/2011 đã phủ sóng đến 

100% số huyện, 100% số xã vùng xâu vùng sa, vùng hải đảo trên cả 

tỉnh với hơn 600 trạm BTS, dung lượng mạng đáp ứng tốt cho hơn 
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01 triệu thuê bao.  

g. Công tác chăm sóc khách hàng 

Các kênh chăm sóc khách hàng của Viettel Bình Định gồm 05 

kênh: Cửa hàng giao dịch, hệ thống chăm sóc khách hàng qua tổng 

đài 19008198, các Đại lý/Điểm bán của Viettel, kênh Nhân viên địa 

bàn, kênh bán hàng trực tiếp hoặc các tài liệu cung cấp dịch vụ. 
 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MARKETING - MIX TẠI  

CHI NHÁNH VIETTEL BÌNH ĐỊNH – TẬP ĐOÀN  

VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 
 

3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ HOÀN THIỆN MARKETING - MIX 

3.1.1 Sứ mệnh và mục tiêu kinh doanh 

3.1.2 Mục tiêu Marketing và kế hoạch kinh doanh 

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MARKETING - MIX 

3.2.1 Phân tích môi trường Marketing 

a. Môi trường vĩ mô 

- Môi trường kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm 7 - 

8% hàng năm. Việt Nam đã gia nhập WTO, với chính sách mở cửa, 

tham gia vào quá trình toàn cầu hóa và hội nhập phát triển nền kinh 

tế thế giới, cải cách thủ tục hành chính đã tạo điều kiện cho các công 

ty nước ngoài vào đầu tư ngày càng tăng.  

- Môi trường chính trị, pháp luật: trong ngành viễn thông, 

chính phủ Việt Nam cho phép các doanh nghiệp viễn thông không 

chiếm khống chế thì có quyền quyết định giá cước. Chính điều này 

đã khuyến khích các doanh nghiệp mới gia nhập ngành viễn thông. 

- Môi trường công nghệ: Viettel luôn cập nhật và ứng dụng 

các công nghệ mới nhất mà các hãng viễn thông lớn trên thế giới 
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đang triển khai. 

- Môi trường văn hóa - xã hội: hiểu được tập quán của khách 

hàng ở từng khu vực để có chính sách: quảng cáo, khuyến mãi... cho 

phù hợp.  

- Môi trường tự nhiên: thời tiết rất khắc nghiệt, thường xuyên 

xảy ra mưa, bão lụt ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh. 

b. Môi trường vi mô 

- Khách hàng: khách hàng là một bộ phận không thể tách rời 

trong môi trường cạnh tranh, họ được xem như là một tài sản có giá 

trị nhất của Viettel. Hiện nay khách hàng của Viettel có hai loại 

khách hàng đó là khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. 

- Đối thủ cạnh tranh: Hiện nay có 6 nhà cung cấp dịch vụ 

thông tin di động trực tiếp cạnh tranh với Viettel. Trong đó hai mạng 

MobiFone, Vinaphone là hai đối thủ cạnh tranh chính. 

- Các đối thủ tiềm ẩn. 

- Sản phẩm dịch vụ thay thế. 

3.2.2 Phân tích SWOT với việc phát triển thông tin di động 

a. Điểm mạnh (Strengths) 

b. Điểm yếu (Weakneses) 

c. Cơ hội (Opportunities) 

d. Nguy cơ (Threats) 

e. Phối hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 
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MA TRẬN 

SWOT 

O (Cơ hội)  

1. Kinh tế xã hội trong 

nước ổn định, mức tăng 

trưởng kinh tế tại tỉnh 

cao, thu nhập trung bình 

người dân ngày càng 

tăng. 

2. Tỉnh đang tập trung 

đầu tư, xây dựng cơ sở 

hạ tầng đối với các cụm 

công nghiệp mới, tạo 

điều kiện thuận lợi trong 

việc mở rộng thị trường 

kinh doanh. 

3. Chủ trương chính sách 

của tỉnh kích cầu tiêu 

dùng.  

4. Bộ TT&TT cấp phép 

thử nghiệm công nghệ 

tiền 4G LTE. 

T (Nguy cơ)  

1. Cạnh tranh: sản 

phẩm, giá cả.  

2. Lao động bị chia sẻ. 

3. Nhu cầu, tâm lí 

khách hàng. 

4. Môi trường kinh tế: 

suy thoái, nguy cơ phá 

sản của doanh nghiệp 

cùng ngành, lãi suất 

cao.  

 

S (Điểm 

mạnh)  

1. Hệ thống 

kênh phân 

phối với kênh 

nhân viên địa 

bàn là kênh 

- S1S2O2: Tận dụng lợi 

thế kênh phân phối độc 

quyền để tăng cường giới 

thiệu bán hàng các gói 

cước chuyên biệt tại các 

thị trường ngách, các 

cụm công nghiệp mới. 

- S1T1: Mở rộng hệ 

thống kênh phân phối, 

tập trung ngành có ưu 

thế để cạnh tranh có 

hiệu quả.  

- S1S4T3: Mở rộng 

kênh phân phối, nâng 
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độc quyền mà 

các đối thủ 

chưa có.   

2. Có nhiều 

gói cước, sản 

phẩm dịch vụ 

đa dạng, chất 

lượng tốt, có 

các gói cước 

chuyên biệt 

phù hợp từng 

đối tượng 

khách hàng 

mà đối thủ 

chưa có. 

3. Nhiều dịch 

vụ giá trị gia 

tăng, nhiều 

dịch vụ mới 

để khách hàng 

lựa chọn. 

4. Thương 

hiệu Viettel 

được nhiều 

người biết 

đến, thương 

hiệu uy tín.  

5. Nguồn nhân 

- S1S3O2: Tận dụng lợi 

thế kênh độc quyền để 

tăng cường giới thiệu, 

truyền thông các dịch vụ 

gia tăng mới tại các thị 

trường ngách, các cụm 

công nghiệp mới.  

- S1S4O1O3: Tăng sức 

cạnh canh trên thị trường 

nhờ hệ thống kênh phân 

phối độc quyền và 

thương hiệu uy tí, hình 

ảnh tốt để phát triển sản 

phẩm dịch vụ trong thời 

điểm kinh tế tăng trưởng 

cao và chính sách kích 

cầu tiêu dùng của người 

dân trong tỉnh. 

- S2O2: Tích cực xâm 

nhập các thị trường mới, 

cụm công nghiệp mới 

với các gói cước chuyên 

biệt phù hợp từng đối 

tượng khách hàng.  

- S2S6O3: Tổ chức các 

chương trình khuyến mãi 

kích thích tiêu dùng nhờ 

các gói cước chuyên biệt 

cao thị phần, xây dựng 

thương hiệu tạo lòng 

tin của khách hàng.  

- S1T4: Suy thoái kinh 

tế: tập trung hơn cho 

hoạt động ở thị trường 

bị ảnh hưởng ít để cứu 

nguy cho hoạt động ở 

thị trường bị ảnh 

hưởng lớn.   

- S2T1: Sản xuất, thiết 

kế sản phẩm ngày 

càng đa dạng, phong 

phú, phù hợp nhiều 

đối tượng khách hàng.  

- S2T1T4: Tích cực 

tấn công nhiều đoạn 

thị trường với nhiều 

đối tượng khách hàng 

khác nhau, nên sản 

phẩm dịch vụ phù hợp 

để cạnh tranh với các 

đổi thủ. 

- S3S4T1: Tiến hành 

các hoạt động  truyền 

thông dịch vụ gia tăng 

mới, lan tỏa hình ảnh, 

thương hiệu tốt giữ 
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lực trẻ, có 

trình độ và 

nghiệp vụ 

chuyên môn 

cao, có khả 

năng tiếp thu 

làm chủ công 

nghệ hiện đại.   

6. Chất lượng 

dịch vụ di 

động đều đạt 

chuẩn và ngày 

được cải thiện.  

các đối thủ cạnh tranh 

chưa có trên thị trường 

và chất lượng dịch vụ tốt. 

- S3O2: Tăng cường 

truyền thông giới thiệu 

dịch vụ gia tăng mới tại 

các thị trường mới, cụm 

công nghiệp mới để thu 

hút khách hàng sử dụng. 

- S5O4: Tận dụng nguồn 

nhân lực trẻ, có khả năng 

tiếp thu công nghệ để thử 

nghiệm công nghệ tiền 

4G LTE. 

chân khách hàng cũ sử 

dụng, tìm kiếm khách 

hàng mới. 

- S4T1T2: Giữ vững 

thương hiệu uy tín, 

hình ảnh tốt để nâng 

cao tính cạnh tranh, 

thu hút nguồn nhân 

lực giỏi. 

- S5T2: Đào tạo bồi 

dưỡng nguồn nhân lực 

trẻ, có chất lượng 

đồng thời thu hút, có 

chính sách đãi ngộ 

thỏa đáng đối với lao 

động giỏi, chuyên gia 

giỏi. 

- S6T2: Với chất 

lượng sẵn có, thời 

gian tới doanh nghiệp 

thực hiện hâng cao 

chất lượng sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn quốc tế, 

giá rẻ.   

W (Điểm yếu)  

1. Hoạt động 

truyền thông 

cổ động hiệu 

- W1O2: Sử dụng tối đa 

các công cụ truyền thông 

cổ động tại các thị trường 

mới để tạo hình ảnh tốt, 

- W2T1: Đào tạo bồi 

dưỡng nguồn nhân 

lực, đặc biệt đội ngũ 

CSKH đào tạo thường 
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quả không 

cao.  

2. Đội ngũ 

chăm sóc 

khách hàng 

chưa được đào 

tạo chuyên 

nghiệp. 

2. Gặp khó 

khăn trong 

đầu tư, lắp 

trạm BTS. 

hiệu quả cao.  

- W2O2: Tận dụng việc 

đầu tư, xây dựng cơ sở 

hạ tầng đối với các cụm 

công nghiệp mới của tỉnh 

để tối ưu, lắp trạm BTS 

tại khu vực này. 

- W2O4: Tận dụng việc 

cấp phép thử nghiệm 

công nghệ tiền 4G LTE 

để đầu tư, xây lắp trạm 

tại các vùng lõm, vùng 

sóng yếu. 

xuyên, định kỳ để 

nâng cao công tác 

chăm sóc khách hàng, 

nâng cao tính cạnh 

tranh dịch vụ. 

- W2T2: Xu hướng 

cạnh tranh thu hút lao 

động của các doanh 

nghiệp nước ngoài 

ngày càng tăng lên. Vì 

vậy, tạo điều kiện, có 

chính sách chăm lo 

đời sống và giữ người 

lao động; tăng lương 

thu hút nhiều lao động 

để cung ứng lao động 

đảm bảo số lượng và 

chất lượng nguồn 

nhân lực. 
 

3.2.3 Phân tích và lựa chọn thị trường mục tiêu 

a. Đặc điểm của thị trường di động 

b. Dự báo nhu cầu dịch vụ di động 

c. Phân đoạn thị trường 

d. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

3.2.4 Định vị dịch vụ trên thị trường 

3.2.5 Hoàn thiện Marketing – Mix 

a. Chính sách sản phẩm 
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- Đa dạng hóa các dịch vụ. 

- Tăng cường phát triển thêm dịch vụ mới. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ. 

b. Chính sách giá  

Giá cước là nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh của 

các nhà cung cấp trong môi trường cạnh tranh. Nhằm cạnh tranh 

với các mạng di động khác, Viettel phải đề ra chính sách cước: 

giảm cước giờ rỗi; thuê bao có cước cao thì có chương trình giảm 

cước; giảm cước khi đăng ký gọi nhóm; khi thuê bao hòa mạng mới 

sẽ được tặng tin nhắn, tặng thêm ngày nghe, ngày gọi hoặc tặng 

thêm tiền... 

c. Chính sách phân phối 

- Phân phối đến tất cả các khu vực có sóng Viettel. 

- Mở rộng kênh bán hàng. 

- Các chính sách khuyến khích các thành viên. 

d. Chính sách truyền thông cổ động  

* Viettel cần phải có sự thay đổi về nội dung quảng cáo và 

cách thức thể hiện. 

* Khuyến mãi: khi triển khai cung cấp một dịch vụ mới Viettel 

phải cho khách hàng dùng thử các dịch vụ mới trong một thời gian, 

tặng áo mũ cho các thuê bao khi hòa mạng mới, bán giảm giá 10% 

trong 10 ngày đầu  tiên,... 

* Quan hệ công chúng. 

* Tham gia các hội chợ triển lãm 

e. Chính sách nguồn nhân lực  

- Cơ chế tuyển dụng: Phải thông báo tuyển dụng rộng rãi trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, tuyển dụng lực lượng trẻ,... 

- Công tác huấn luyện và đào tạo: Để thành công trong chính 
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sách đào tạo, thì Viettel cần chú trọng vào các yếu tố cơ bản sau: 

Thái độ - Hành vi - Năng lực. 

- Chính sách trẻ hóa đội ngũ, bố trí, sắp xếp lao động phù hợp 

giữa trình độ và chuyên môn của nhân viên với yêu cầu công việc.  

f. Cơ sở vật chất trong quá trình cung ứng dịch vụ  

+ Tập trung nghiên cứu địa điểm lắp đặt trạm BTS, tiến hành 

và đẩy nhanh tốc độ lắp đặt trạm nhằm triển khai các dịch vụ đến 

khách hàng.. 

+ Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để 

mở rộng vùng phủ sóng. Tại những nơi sóng Viettel chưa có thực 

hiện chính sách roaming. 

+ Trang thiết bị phải được đầu tư đúng mức và hiện đại, có các 

dụng cụ hỗ trợ bán hàng để tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với 

nhà cung cấp dịch vụ. 

g. Chăm sóc khách hàng 

+ Tặng quà, gửi thiệp, nhắn tin chúc mừng: nhân ngày sinh 

nhật, ngày quốc tế phụ nữ và ngày thành lập Viettel... 

+ Đối với nhóm khách hàng cơ quan, trường học,... phải có 

chính sách tặng quà nhân dịp thành lập doanh nghiệp, thành lập 

trường, nhân ngày hiến chương nhà giáo... 

- Đối với các trung tâm dịch vụ khách hàng: Viettel phải chú ý 

rút ngắn, đơn giản hóa quy trình khiếu nại, tập trung giải quyết ở một 

bộ phận, tránh chuyển sang bộ phận khác.  

3.3 TỔ CHỨC BỘ PHẬN MARKETING 

3.3.1 Sự cần thiết xây dựng bộ phận Marketing 

3.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ phận marketing 

3.4 KIẾN NGHỊ  
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KẾT LUẬN 

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình cạnh tranh 

đang diễn ra khốc liệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di 

động, làm thế nào để tồn tại và phát triển đo là một vấn đề nan giải 

đối với toàn thể CBCNV Viettel. Đứng trước yêu cầu tất yếu khách 

quan này, Viettel Bình Định phải chấp nhận tham gia cạnh tranh với 

các nhà mạng khác trên thị trường Bình Định nói riêng và cả nước 

nói chung. Duy trì khách hàng hiện có và thu hút thêm thuê bao di 

động mới, nhằm gia tăng thị phần và phấn đấu tiếp tục là mạng di 

động số 1 tại Việt Nam. 

Qua 3 chương được trình bày ở trên, tác giả đã phân tích, 

nghiên cứu và đánh giá hoạt động Marketing - Mix trong các dịch 

vụ di động của Viettel. Viettel đã và đang khẳng định vị trí số 1 của 

mình trên thị trường di động và thấy được vai trò hết sức quan 

trọng của dịch vụ di động đối với khách hàng. Thị trường di động 

còn hết sức mới mẻ đối với đất nước Việt Nam, đang mở ra thêm 

vô vàn cơ hội cũng như sự đe dọa đòi hỏi Viettel phải có những 

quyết định đúng đắn trong đó chính sách Marketing - Mix đóng vai 

trò hết sức quan trọng. Vì vậy tác giả hy vọng khi sử dụng chính 

sách Marketing - Mix này sẽ giúp Viettel ngày càng phát triển trên 

con đường hội nhập. 

Mặc dù có nhiều cố gắng, luận văn vẫn không tránh khỏi 

những hạn chế. Tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của quý 

thầy cô để luận văn được hoàn thiện hơn. 


