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Câu hỏi Nội dung đáp án Điểm 

Câu 1 (6,0 

điểm) 

Vẽ sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 

2,0 

điểm 

Phân tích được đặc tính cơ bản của qui trình giao tiếp 

trên 

Chủ thể giao tiếp:  
Là con người cụ thể tham gia vào quá trình giao tiếp: 

một người hay nhiều người - đó là ai - với những đặc điểm 

sinh lý, tâm lý và xã hội ra sao? Tri thức và trình độ hiểu 

biết...như thế nào? Tất cả các đặc điểm của chủ thể giao tiếp 

đều ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp.    Giao  tiếp người - 

người thì cả hai đều là chủ thể giao tiếp và đều là đối tượng 

giao tiếp, vai trò này được chuyển đổi linh hoạt thường xuyên 

trong quá trình giao tiếp. Họ không chỉ là người nói và người 

nghe vì mọi giác quan đều tham gia vào quá trình này, từ dáng 

điệu, cử chỉ, ánh mắt, vẻ mặt, thậm chí cả mùi nước hoa...  

Mục đích giao tiếp:   

Nhằm thoả mãn nhu cầu nào - nhu cầu trao đổi thông 

tin, nhu cầu chia sẻtình cảm, nhu cầu tiếp xúc giải trí, nhu cầu 

được khẳng định trước người khác...  

Mã hóa/Giải mã: 

Đây là quá trình chuyển hóa những thông tin cần truyền đạt 

sang một hình thức, có thể trình bày bằng lời hoặc viết, có thể 

được người tiếp nhận giải mã thành công. Việc bạn có mã hóa 

có thành công hay không còn phụ thuộc vào khả năng truyền 

đạt thông tin rõ ràng, đơn giản và loại bỏ những tác nhân có 

thể gây nhầm lẫn như: các vấn đề về văn hóa, thông tin sai 

lệch, giả định sai lầm… 

Thông điệp giao tiếp: 

Là những vấn đề mà chủ thể đề cập đến khi giao tiếp 

với người khác. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình 
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giao tiếp thể hiện ở thông tin cần truyền đạt. Thông tin cần 

phải được cấu trúc như thế nào để nó phản ánh được đúng nội 

dung cần truyền đạt, cũng nhưđến được người thu với kết quả 

cao nhất. Đối với các chủ thể giao tiếp, thông tin có thể đã biết 

hoặc chưa biết, muốn biết hoặc không muốn biết. 

Phương tiện giao tiếp: 

Được thể hiện thông qua các hệ thống tín hiệu giao tiếp 

ngôn ngữ (gồm tiếng nói và chữ viết) và giao tiếp phi ngôn 

ngữ (nét mặt, giọng nói, cử chỉ, tư thế...)  

Môi trường  giao tiếp: 

Là bối cảnh trong đó diễn ra quá trình giao tiếp, bao 

gồm  cả khía cạnh vật chất và khía cạnh xã hội.  Khía cạnh vật 

chất thí dụ như địa điểm, kích thước không gian gặp gỡ, số 

người hiện diện, khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, màu sắc đồ vật 

xung quanh...Đây là những khía cạnh nằm bên ngoài các đối 

tượng đang giao tiếp.  Khía cạnh xã hội ví dụ như mục đích 

giao tiếp, quan hệ giao tiếp.  

Kênh giao tiếp: 

Là đường liên lạc giữa chủ thể và đối tượng giao tiếp. 

Vì vậy phải tổ chức kênh sao cho quá trình giao tiếp đạt được 

hiệu quả nhất. Thí dụ: Kênh giao tiếp là thị giác thì cần phải 

cấu trúc bài viết ra sao và làm thế nào đểđối tượng giao tiếp 

nhìn thấy rõ các chữ viết...  

Phản hồi: 

Khi nhận được thông điệp giao tiếp, chắc chắn người 

nghe sẽ phản hồi lại bằng một cách nào đó. Và bạn cần phải 

đặc biệt để tâm tới những phản hồi đó bởi vì đó sẽ là chứng cứ 

duy nhất cho bạn biết rằng người nhận có hiểu thông điệp bạn 

truyền tải hay không. Trong trường hợp bạn phát hiện ra 

người đó đã hiểu nhầm thông điêph của mình, ít nhất bạn cũng 

sẽ có cơ hội gửi lại thông điệp lần hai. 

 

 

Câu 2 (4,0 

điểm) 

Đúng các yêu cầu về hình thức 

- Xác định tính chất vật lý của thư giới thiệu sản 

phẩm – dịch vụ; 

- Nội dung không quá 01 mặt giấy; 

- Sản phẩm – dịch vụ giới thiệu (sinh viên tự chọn) 

Đúng các yêu cầu về nội dung 

Mẫu: (vui lòng xem tham khảo phía dưới) 
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----------------------------- Hết ------------------------------ 

 

 Ngày 19 tháng 5 năm 2017 
Thông qua bộ môn 

 

 


