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Ý tưởng về cuốn sách này ra đời trong một buổi chiều bên hồ Hoàng Cầu, 
Hà Nội. Cửa sổ văn phòng Blue C nhìn ra đó. Từ đây chúng tôi có thể thấy 
nắng mưa chuyển đổi qua mọi sắc thái. Có những lúc hoàng hôn yên ả 
nhuộm vàng mặt nước. Có những khi gió lốc như muốn giật tung những gốc 
cây già. Một thoáng gợn của thiên nhiên cũng đủ để nhắc rằng con người 
thật nhỏ bé. Thứ duy nhất giúp con người trở nên mạnh mẽ, chính là ý nghĩa 
lớn lao trong những điều chúng ta làm. 

Chúng tôi gọi đó là sứ mệnh. 

Ở Blue C, chúng tôi đặt sứ mệnh của mình vào việc giúp doanh nghiệp phát 
triển nội lực thông qua các giải pháp truyền thông nội bộ. Chúng tôi tin rằng 
công nghệ càng phát triển, con người càng cần gắn bó hơn. Với vị thế của một 
công ty tiên phong về TTNB, chúng tôi mong muốn giúp doanh nghiệp gắn kết 
con người, nâng cao hiệu suất, lan tỏa thương hiệu, tạo dựng bản sắc văn hóa 
riêng, bằng các chiến dịch và sản phẩm truyền thông nội bộ sáng tạo, bằng sự 
thấu hiểu nội bộ, bằng những câu chuyện có thật, truyền cảm hứng từ chính 
con người của doanh nghiệp. 

Chúng tôi tin rằng nếu doanh nghiệp hiểu đúng về vai trò của TTNB và triển 
khai đúng cách, họ sẽ không chỉ tiết kiệm được rất nhiều chi phí và còn tăng 
được doanh thu và thật sự phát triển bền vững. Hy vọng những nội dung của 
cuốn sách này sẽ góp phần làm nên sự bền vững đó. 

Cuốn sách này cũng là bước nhỏ đầu tiên trong hành trình xây dựng ngành 
TTNB chuyên nghiệp ở Việt Nam mà Blue C theo đuổi. Nó cũng là “đứa con 
tinh thần” đầu tiên của các chuyên gia TTNB của Blue C. Chúng tôi yêu TTNB, 
chúng tôi sống mỗi ngày cùng nó, chúng tôi tìm thấy trong nó những giá trị 
nhân văn, những điều tốt đẹp và tử tế của con người. 

Và chúng tôi mong muốn chia sẻ điều đó cùng với bạn.
 
    CEO Blue C
  Lê Quang Vũ 

Lời mở đầu
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Trong bối cảnh mới, khi mọi thứ đều kết nối và 
trở nên minh bạch hơn, khi những nỗ lực gắn 
kết giữa nhân viên với doanh nghiệp và giữa 
các nhóm với nhau trở thành những ưu tiên 
hàng đầu của các nhà lãnh đạo, đó chính là khi 
truyền thông nội bộ có thể phát huy hết các 
vai trò của mình.
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TỪ HỘP ĐEN SANG

HỘP KÍNH
Lãnh đạo cấp cao của Uber từ 

chức khi các bê bối tình dục và 
phân biệt đối xử bị phanh phui. 

CEO HSBC Đài Loan nhận lời 
dắt tay cô dâu đồng tính vào lễ 

đường khi bố cô dâu từ chối. 
Video nhân viên United Airlines 

lôi thô bạo một hành khách ra 
khỏi máy bay lan truyền trên 

mạng xã hội khiến cộng đồng 
phẫn nộ… Những câu chuyện 
có vẻ như không liên quan gì 

đến nhau nhưng sự thực lại là 
những ví dụ cho thấy xu hướng 

thay đổi trong tiếp thị, truyền 
thông thương hiệu. Nó cho thấy 

thách thức không nhỏ nhưng 
cũng mở ra cơ hội lớn cho 

doanh  nghiệp, từ góc nhìn của 
quản trị doanh nghiệp.

“HỘP KÍNH” VÀ “HỘP ĐEN”
Nếu trước kia doanh nghiệp được ví như 
những “chiếc hộp đen” thì giờ đây, doanh 
nghiệp đã trở thành những “chiếc hộp kính”. 
Thương hiệu là thứ hiện ra bên ngoài và có 
thể là bất cứ gì bạn tô vẽ trên bề mặt chiếc 
hộp. Mọi người “ngắm” doanh nghiệp từ 
ngoài, có thể thích hoặc không thích.

Nhưng giờ đây, doanh nghiệp giống như một 
chiếc hộp kính trong suốt. Người bên ngoài 
có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong, con 
người, quy trình và cả những giá trị cốt lõi. 
Họ cũng có thể biết được người ở bên trong 
đang cảm thấy thế nào.

Tại sao việc chuyển dịch từ hộp đen sang 
hộp kính lại trở nên mạnh mẽ đến vậy đối với 
các thương hiệu? 

Thương hiệu là những điểm chạm về cảm 
xúc và liên tưởng mà người tiêu dùng có 
được với doanh nghiệp. Nó là những thứ 
nhìn thấy và cảm nhận về doanh nghiệp từ 
phía người tiêu dùng.

Khi doanh nghiệp là một “chiếc hộp đen”, 
thương hiệu sẽ giới hạn bởi những thứ được 
tô vẽ ở bên ngoài. Các nhà lãnh đạo có thể 
kiểm soát được nó. Nhưng khi doanh nghiệp 
là “chiếc hộp kính”, thương hiệu là tất cả mọi 
thứ nhìn thấy được. Từng con người. Từng 
quy trình. Từng giá trị. Tất cả mọi thứ đang 
diễn ra.
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HAI MẶT CỦA MỘT ĐỒNG XU

Văn hóa doanh nghiệp tồn tại trong nội bộ, 
nhưng giờ đây doanh nghiệp là “chiếc hộp 
kính”, không còn cái có thể gọi là văn hóa 
“nội bộ” nữa.

Bất kỳ điều gì diễn ra bên trong doanh nghiệp 
đều có thể nhìn thấy được từ bên ngoài, mặc 
dù không phải lúc nào cũng nhìn thấy rõ mồn 
một. Nhiều thứ trần trụi diễn ra hàng ngày mà 
chẳng ai biết đến. Nhưng nếu nó là mối quan 
tâm của ai đó bên ngoài chiếc hộp, từ bữa 
tiệc Giáng sinh cho đến hệ thống xử lý rác 
thải ở nhà máy, thì nó đều được nhìn thấy. Có 
thể không phải ngay lập tức nhưng cuối cùng 
cũng sẽ được nhìn thấy. Và một khi nhìn thấy, 
họ sẽ cảm nhận điều gì đó về doanh nghiệp.

Đó là cách văn hóa nội bộ đối diện với khách 
hàng và trở thành một phần quan trọng của 

thương hiệu, một trong những tài sản tiếp 
thị mạnh mẽ nhất mà doanh nghiệp có.

Hãy nghĩ về sức mạnh từ những câu chuyện 
của Starbucks: Một chương trình trợ giúp 
nhân viên trả trước tiền đặt cọc để thuê nhà 
ở London, một cửa hàng ở Kuala Lumpur 
sẵn sàng tuyển dụng những người khiếm 
thính. Hay câu chuyện về hãng sữa chua Mỹ 
Chobani cam kết dành sáu tuần nghỉ phép 
có lương cho 2.000 nhân viên, cả nam và 
nữ, khi họ sinh con hoặc nhận con nuôi.

Những yếu tố ngầm ẩn nào đang khiến xu 
hướng “hộp đen” sang “hộp kính” trở nên 
cấp thiết hơn bao giờ hết? 

Trước tiên, phải kể đến sự kết nối. Ngày nay, 
nhiều người sẵn sàng lên mạng chia sẻ cuộc 
sống của họ, bao gồm cả cuộc sống nơi 
công sở. Một sự kiện nội bộ, một email cảm 
ơn, một khung cảnh tại nơi làm việc, tất cả 
đều dễ dàng được nhân viên chia sẻ. 
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Người tiêu dùng cũng muốn biết hoặc có 
thể tìm hiểu gần như tất cả mọi thứ về các 
thương hiệu mà họ gắn kết. Trong một cuộc 
khảo sát của Havas với hơn 10.000 người 
tiêu dùng từ khắp nơi trên thế giới, 70% nói 
rằng họ cần “biết thêm thông tin về các công 
ty mà họ sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.” 

Người tiêu dùng không chỉ muốn biết những 
gì xảy ra, họ còn muốn được tận mắt nhìn 
thấy điều đó! Mọi thứ trong cuộc sống hàng 
ngày dễ dàng được livestream. Điển hình là 
đoạn video trên Instagram về những chiếc 
va-li rơi tự do ra khỏi băng chuyền của United 
Airlines khiến dấy lên một làn sóng phản đối. 

Bên cạnh đó, hàng triệu người trên khắp thế 
giới đang tìm kiếm một chủ nghĩa tiêu dùng 
đạo đức, bền vững hơn, nhân văn hơn. Họ 
quan tâm đến những tác động tiêu cực của 
tiêu dùng đối với hành tinh, xã hội và sức 
khỏe của con người. Điều đó có nghĩa là 
người tiêu dùng đòi hỏi những thương hiệu 
mà họ gắn kết kể một câu chuyện tích cực 
về các giá trị của doanh nghiệp. Theo báo 

cáo Cone Communications năm 2017, 70% 
thế hệ millenials (thế hệ Y, sinh ra từ 1980 
đến năm 2000) sẵn sàng chi nhiều tiền hơn 
cho các thương hiệu hỗ trợ xử lý các vấn đề 
xã hội mà họ quan tâm.

Người tiêu dùng đang tìm kiếm các thương 
hiệu thể hiện vai trò trong việc giảm thiểu tác 
động tiêu cực và xây dựng một tương lai tốt 
hơn. Họ biết rằng nên bắt đầu với một doanh 
nghiệp có văn hóa luôn đề cao đạo đức và 
sự bền vững.

DOANH NGHIỆP NÊN LÀM GÌ?

Kỳ vọng về một chủ nghĩa tiêu dùng sạch 
hơn, lành mạnh hơn, tốt hơn đang được 
nâng cao bởi một làn sóng mới của các 
công ty bền vững. Hãng giày TOMS, viết tắt 
của “Tomorrow’s Shoes”- đã thành công với 
ý tưởng kinh doanh rất đơn giản “One for 
one”, với mỗi đôi giày bán được, công ty sẽ 
tặng một đôi cho trẻ em nghèo, hay hãng 

Văn hóa doanh 
nghiệp và thương 
hiệu như hai mặt của 
một đồng xu. Văn hóa 
doanh nghiệp chính là 
thương hiệu của bạn”
_Tony Hsieh - CEO Zappos_
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thông thái hơn. Lý tưởng đó phải được bắt 
đầu từ chính nội bộ của doanh nghiệp. 

Hãy tạo ra những thay đổi tích cực cho văn 
hóa nội bộ và kể câu chuyện về hành trình đó.

Đó là lý do tại sao giờ đây, văn hóa và truyền 
thông nội bộ trong doanh nghiệp, hay cụ thể 
hơn là câu chuyện về cách bạn đang phát 
triển văn hóa doanh nghiệp có thể là tài sản 
tiếp thị bên ngoài mạnh mẽ nhất. Nếu bạn 
thực hiện những thay đổi văn hóa tích cực và 
truyền đạt hiệu quả, câu chuyện đó có thể trở 
thành một phần mạnh mẽ của thương hiệu, 
khiến hàng triệu người tiêu dùng cảm thấy 
doanh nghiệp của bạn tuyệt vời và thực sự 
muốn gắn bó cùng.

xe điện Tesla với các sản phẩm thân thiện 
với môi trường. Chương trình “Trái tim cho 
em” mà Tập đoàn Viettel gây dựng đã gọi 
quỹ hơn 147 tỷ đồng, giúp cho hơn 50.000 
trẻ em Việt khám và mổ tim miễn phí. Những 
bước chạy UpRace mà VNG truyền cảm 
hứng không chỉ mang lại nguồn quỹ cho 
GreenViet, Newborns Vietnam, Vietseeds 
mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về các chương trình môi trường, trẻ em, 
giáo dục.

Qua rồi cái thời một doanh nghiệp có thể 
thành công nhờ một ý tưởng lớn về sản 
phẩm, dịch vụ. Các doanh nghiệp ngày nay 
cần xây dựng những lý tưởng lớn để có được 
sự đồng hành của những người tiêu dùng 
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Từ Silo có nguồn gốc trong tiếng Hy 
Lạp (siros) - nghĩa là “hầm chứa hạt”. 
Silo thường là nơi chứa đựng nguyên 

liệu cần bảo quản với số lượng lớn như lương 
thực, than, xi măng, gỗ, thực phẩm, mùn 
cưa… ở trạng thái kín hoặc lạnh khi cần thiết. 
Các silo thường rất to lớn, vững chắc và kiên 
cố, đứng độc lập với nhau.

Trong doanh nghiệp, Silo còn được gọi là hiệu 
ứng “lô cốt”. Đó là trạng thái tâm lý khi một số 
bộ phận không muốn hợp tác và chia sẻ thông 
tin với những người khác trong cùng công ty. 
Loại tâm lý này sẽ làm giảm hiệu quả trong 
hoạt động chung, giảm tinh thần làm việc và 
có thể góp phần vào sự sụp đổ của văn hóa 
hướng đến hiệu suất cao của doanh nghiệp.

Theo Giáo sư John Kotter, Trường Harvard 
Business chia sẻ trên Forbes, hiệu ứng Silo 

Chúng ta vừa nhắc đến 
hộp kính như một xu thế 
không thể đảo ngược của 

sự minh bạch. Nhưng bên 
trong doanh nghiệp, có 

một thách thức gần như 
trái ngược, là những khối 

Silo. Chúng hủy hoại sự 
gắn kết và ngăn cản việc 
giao tiếp và truyền thông 

hiệu quả.

NHỮNG
KHỐI SILO

SỪNG SỮNG
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CÔNG PHÁ SILO
Một vài gợi ý giúp phá vỡ các Silo 
trong tổ chức
• Xác định vai trò và mục tiêu rõ ràng 
cho các thành viên trong nhóm

• Khuyến khích nhân viên có tư duy 
giải quyết vấn đề cho tất cả các 
đồng nghiệp, không chỉ những 
người trong nhóm của họ

• Chia sẻ thông tin về chiến lược và 
sáng kiến chính của doanh nghiệp

• Đưa ra các định hướng rõ ràng về 
các ưu tiên

• Trao quyền ra quyết định quan 
trọng cho các thành viên trong 
nhóm ở tuyến đầu

• Giao tiếp theo mọi hướng - lên, 
xuống và đi ngang - trong tổ chức 
và đảm bảo những nỗ lực hợp tác 
của nhóm sẽ được ghi nhận và 
khen thưởng.

là hệ quả của việc phân công lao động theo 
chuyên môn hóa. Các Silo hình thành khi 
nhân viên gắn kết với một nhóm hơn là với 
công ty, và khi nhóm này mất lòng tin vào 
nhóm khác. Một khi niềm tin biến mất, sẽ rất 
khó để phối hợp hiệu quả.

Một ví dụ thất bại điển hình là Sony – thương 
hiệu đã từng rất thành công trong những năm 
1990 với các dòng máy nghe nhạc Walkman 
và TV Trinitron. Tuy nhiên, khi công ty phát 
triển, Sony lại quyết định chia doanh nghiệp 
thành các công ty con với 25 bộ phận khác 
nhau. Và “Đế chế” Sony bắt đầu bị chia cắt 
thành nhiều mảnh. Danh mục sản phẩm của 
Sony trong giai đoạn cuối 1990, đầu 2000 
thể hiện rất rõ điều này: Tập đoàn này vừa 
sở hữu nhiều mẫu PDA chạy Palm OS, vừa 
liên doanh với Ericsson sản xuất điện thoại di 
động chạy hệ điều hành Symbian, lại vừa sản 
xuất máy giải trí cầm tay chạy Linux (Mylo). 
Phần lớn các mẫu máy tính mang thương hiệu 
Vaio chạy hệ điều hành Windows, nhưng các 
mẫu workstation mang thương hiệu NEWS lại 
chạy hệ UNIX. Các sản phẩm này gần như 
không có một sợi dây liên kết nào ngoại trừ 
tên gọi “Sony”.

Sony đã nắm trong tay khả năng sở hữu một 
“hệ sinh thái” hi-tech thực thụ, đi trước cả 
Apple, Microsoft, Google, Amazon, Xiaomi 
hàng chục năm. Nhưng các sản phẩm của 
Sony không hỗ trợ nhau, khó có thể kết hợp 
cùng nhau về tính năng phần mềm.

Đối với các giám đốc điều hành, Silo luôn là 
nỗi lo sợ bởi hiệu ứng này kéo dài sẽ làm giảm 
hiệu quả trong hoạt động chung của doanh 
nghiệp, phá hủy tinh thần đồng đội trong một 
tập thể lớn, cản trở giao tiếp hiệu quả giữa 
các cá nhân và các nhóm.

Một trong những CEO luôn ưu tiên hàng đầu 
cho việc công phá các Silo chính là Steve 
Jobs. Năm 1986, ngay sau khi rời khỏi Apple, 
Steve Jobs đã mua Pixar, lúc đó là một công 
ty rất nhỏ nhưng nay đã trở thành một hãng 
phim hoạt hình nổi tiếng. Năm 2000, khi xây 

trụ sở mới cho Pixar, nhiều người đề xuất xây 
ba tòa nhà khác nhau: một tòa cho các nhà 
khoa học máy tính, một tòa cho các nhà làm 
phim hoạt hình và tòa nhà thứ ba cho những 
người khác.

Nhưng Steve Jobs đã gạt ngay ý định này và 
thay vào đó là ý tưởng thiết kế về một không 
gian làm việc chung – nơi những cuộc gặp gỡ, 
“va chạm” tự nhiên sẽ được diễn ra thường 
xuyên và ngẫu nhiên hơn. Ông sử dụng chính 
không gian văn phòng để nhắc nhở nhân 
viên tại sao họ làm việc cho công ty, để mọi 
người đều muốn đi làm thay vì phải đi làm và 
cho phép nhân viên được thể hiện bản thân 
thông qua không gian làm việc. Ý tưởng của 
Steve Jobs là để cho những người ngại giao 
tiếp nhất cũng sẽ buộc phải có những cuộc 
trò chuyện tự nhiên, ngay cả khi họ rửa tay.

Còn bạn, doanh nghiệp của bạn đã làm gì để 
công phá các silo?
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Năm 1961, trong một lần đến thăm trụ sở của Cục Hàng không 
Vũ trụ Mỹ (NASA), Tổng thống John F. Kennedy nói chuyện

với một người đang lau sàn nhà. Tổng thống hỏi thăm anh về
công việc, hỏi ông làm gì ở NASA. Câu trả lời của người

lao công làm Kennedy sững người: “Thưa tổng thống,
tôi ở đây để giúp đưa con người lên mặt trăng!”
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NASA khi đó đang nhận sứ mệnh biến 
nước Mỹ trở thành một cường quốc 
về hàng không vũ trụ. Mục tiêu đầu 

tiên là chinh phục mặt trăng. Tất cả nhân 
viên NASA đều hướng đến mục tiêu này, bao 
gồm cả người lao công bình dị. Câu trả lời của 
người đàn ông này về sau trở thành một ví 
dụ kinh điển khi gắn nhiệm vụ của mỗi người 
vào cùng một sứ mệnh lớn, sẽ không có công 
việc nào là tầm thường nữa. 

Một câu chuyện khác về Christopher Wren, 
kiến trúc sư người Anh thế kỷ 17, người đã bí 
mật trò chuyện với các thợ xây ở Thánh đường 
St. Paul, công trình do chính ông thiết kế.

“Anh đang làm gì vậy?” Wren hỏi một trong 
những người thợ. Người đàn ông trả lời: “Tôi 
đang cắt một mảnh đá.” Wren lại tiếp tục đặt 
câu hỏi cho một người thợ khác và nhận được 
câu trả lời: “Đang kiếm 5 đồng một ngày.” 

Đến người đàn ông thứ ba, Wren hỏi câu hỏi 
tương tự, và người này đáp, “Tôi đang giúp 
Ngài Christopher Wren xây một thánh đường 
tuyệt đẹp.” Công việc của ba người là như 
nhau, tiền công như nhau, nhưng ý nghĩa 
công việc của ba người là rất khác nhau. Và 
hiển nhiên là người xây thánh đường sẽ là 
người làm với nỗ lực cao nhất. Vì anh ấy nhìn 
thấy ngoài việc cắt đá, ngoài việc kiếm tiền 
lương hàng ngày, anh đang kiến tạo nên một 
tác phẩm nghệ thuật. 

GẮN KẾT NHÂN VIÊN TRONG 
THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Trong quá khứ, với một môi trường thiên về 
kiểm soát, trọng tâm là các quy tắc và luật 
lệ, không có nhiều chỗ cho các sáng kiến cá 
nhân nảy nở. Cách thức này không còn hiệu 
quả trong thế giới mà mọi thứ đều biến đổi 
nhanh hơn, trở nên mơ hồ, phức tạp hơn, và 
khó dự đoán hơn. Các doanh nghiệp thành 
công ngày nay hầu hết đều là những tổ chức 
năng động, hành động nhanh, linh hoạt, 
không ngừng học hỏi, và luôn có một tầm 
nhìn rõ ràng, một sứ mệnh lớn để định hướng. 

GẮN KẾT
HAY LÀ HẾT?



The why

18 

Và để nhân viên có thể thành công trong tổ 
chức như thế, cách tốt nhất chính là chia sẻ 
Big Picture - bức tranh lớn. 

VẬY BỨC TRANH LỚN LÀ GÌ? 

Đầu tiên, hãy suy nghĩ về mục đích tồn tại 
của tổ chức 

Tại sao tổ chức của bạn tồn tại? Tại sao 
công việc bạn làm quan trọng? Những giá 
trị lớn lao mà doanh nghiệp mang đến cho 
xã hội là gì?

Các doanh nghiệp tồn tại vì lợi nhuận 
nhưng doanh nghiệp cũng tồn tại để tạo 
nên các giá trị. Thông qua công việc, các 
cá nhân có thể tạo ra sự khác biệt theo 
cách mà họ không thể làm một mình, và họ 
là một phần ý nghĩa trong di sản mà doanh 
nghiệp tạo nên.

Sự gắn kết của nhân viên với tổ chức thể 
hiện sâu sắc nhất ở việc họ có được kết nối 
với mục đích tồn tại của tổ chức hay không. 
Công việc có ý nghĩa chiếm được trái tim 
con người. Khi một nhiệm vụ có ý nghĩa đối 
với một cá nhân, nó sẽ tiếp thêm năng lượng 
cho những cảm xúc để thúc đẩy thành công. 

Để đạt được ý thức sâu sắc nhất đó, hãy 
chắc chắn các thành viên hiểu và cảm nhận 
một cam kết cá nhân về sứ mệnh của tổ 
chức. Họ phải hiểu làm thế nào các hoạt 
động hàng ngày của họ giúp đạt được nó. 
Các cá nhân phải cảm thấy như họ là một 
phần không thể thiếu của một hành trình 
quan trọng, một cuộc phiêu lưu hấp dẫn.

Khi xác định được bức tranh lớn, hãy nói về 
nó thường xuyên để đảm bảo rằng mọi người 
đang “sống” trong bức tranh ấy. Bạn có đang 
tuyển dụng những người thực sự quan tâm 
đến sứ mệnh? Những hoạt động hàng ngày 
của doanh nghiệp có đóng góp cho mục đích 
đó hay không? 

Tiếp đến, để nhìn thấy bức tranh lớn của 

tổ chức, nhân viên cũng cần biết đến các 
nguyên tắc định hướng hành vi

Các giá trị cốt lõi của tổ chức là gì? Con người 
trong tổ chức có tư duy thái độ như thế nào 
để dẫn dắt hành vi và từ đó làm nên đặc trưng 
riêng ra sao. Khi nhân viên hiểu điều gì là quan 
trọng đối với tổ chức, họ sẽ ra quyết định và 
hành động theo sự dẫn dắt của hệ giá trị này.

Cuối cùng, để làm rõ bức tranh lớn, doanh 
nghiệp cần truyền đạt một cách rõ ràng về 
Tầm nhìn và Mục tiêu. 

Khi nhân viên tìm thấy ý nghĩa trong Sứ mệnh 
- sự tồn tại của tổ chức và khi họ cảm thấy 
thoải mái khi sống theo các nguyên tắc, giá 
trị của tổ chức, họ phải chắc chắn rằng hành 
động của mình hướng đến việc hoàn thành 
Tầm nhìn và Mục tiêu của tổ chức. 

Liệu tất cả nhân viên có được chia sẻ về Tầm 
nhìn - một bức tranh tương lai rõ ràng, ngắn 
gọn, đáng tin cậy, một đoạn đường dài nhưng 
không quá viển vông? Mọi người có thể hình 
dung về đích đến, họ sẽ hiểu khi nào thì đạt 
được nó.

Tầm nhìn sẽ thúc đẩy hành động để đạt được 
kết quả. Còn mục tiêu chính là cách doanh 
nghiệp định vị thành công, giúp nhân viên 
hiểu được các hành động sẽ mang lại kết quả 
mong muốn như thế nào. 

Một nhân viên gắn kết là người đánh giá cao 
Sứ mệnh, Giá trị Cốt lõi của tổ chức, họ tập 
trung và nỗ lực để hoàn thành Tầm nhìn - 
Mục tiêu. Họ hiểu được mình là ai và mình ở 
đâu trong bức tranh lớn của tổ chức.

Đã qua rồi thời kỳ chỉ lãnh đạo mới cần biết 
đến bức tranh lớn. Gắn kết hay là hết? Doanh 
nghiệp không thể tối ưu về lợi thế cạnh tra-
nh nếu nhân viên không gắn kết. Và gắn kết 
trong bức tranh lớn là gắn kết sâu sắc nhất, 
gắn kết để nỗ lực vượt bậc và mang đến sự 
thịnh vượng với những ý nghĩa lớn lao cho tổ 
chức ngày nay.
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Về con người, quy trình, kênh... tất cả những thứ giúp 
chúng ta sẵn sàng để hoàn thành sứ mệnh của mình.
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BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI 

TẠI SAO
Khi nói đến truyền thông 

nội bộ, một số người 
thường nghĩ ngay đến 

những bài phát biểu hùng 
hồn, những music video 
sáng tạo, những bộ ảnh 

truyền cảm hứng, những 
bài thơ, câu chuyện gần gũi. 

Một số khác lại nghĩ đến 
những câu thông điệp ấn 

tượng, hoặc các hoạt động 
team building vui vẻ.

Nhưng đó chỉ là phần ngọn. Truyền 
thông nội bộ không bắt đầu từ đó. 
Truyền thông nội bộ không bắt đầu 

bằng những sản phẩm trả lời cho câu hỏi Cái 
gì? Nó bắt đầu từ gốc rễ với câu hỏi Tại sao? 
Tại sao phải làm những việc này?

Khi đặt đúng câu hỏi, truyền thông nội bộ 
sẽ trở thành giải pháp hiệu quả cho các vấn 
đề mà doanh nghiệp đang đối mặt. Truyền 
thông nội bộ để giúp lãnh đạo lấy được niềm 
tin, sự ủng hộ của nhân viên? Truyền thông 
nội bộ để giúp gắn kết đội ngũ? Truyền thông 
nội bộ để giảm tỉ lệ nghỉ việc? Truyền thông 
nội bộ để giải quyết một khủng hoảng nội bộ 
nào đó? Hãy luôn nhớ, điều quan trọng nhất 
là phải xác định được lý do làm Truyền thông 
nội bộ.
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Cách tiếp cận này được chứng thực bởi lý 
thuyết của Simon Sinek, một chiến lược gia 
về truyền thông và quảng cáo, tác giả của 
cuốn sách nổi tiếng Start From Why. Sinek đã 
nghiên cứu cách thức vận hành của các công 
ty hàng đầu thế giới, và ông tìm ra được một 
“công thức thành công” bí mật mà ông gọi là 
Vòng tròn vàng. 

Theo lý thuyết phát triển kinh tế cổ điển, tất 
cả các doanh đều biết họ cần sản xuất CÁI 
GÌ, một số doanh nghiệp biết làm NHƯ THẾ 
NÀO. Nhưng rất ít người hỏi TẠI SAO chúng ta 
làm sản phẩm đó. Nghĩa là chúng ta làm xuôi 
từ ngoài vào trong vòng tròn (OUTSIDE IN).

Theo Simon Sinek, những công ty thành 
công thường dựa theo chiều INSIDE OUT, 

WHAT

HOW

WHYOUTSIDE-IN / CONVENTIONAL INSIDE-OUT / REMARKABLE

Vòng tròn vàng Inside-Out của Simon Sinek

bắt đầu từ trong ra. Biết Tại sao sẽ có Động 
lực. Có Động lực sẽ tìm ra cách thức. Có 
Cách thức sẽ có Sản phẩm. Bằng cách này, 
khả năng tạo ra những sản phẩm “sáng tạo” 
và truyền cảm hứng cho nhân viên làm việc 
là rất cao.

“Vòng tròn vàng” của Simon Sinek là một 
trong những lý thuyết được nhiều doanh 
nghiệp ứng dụng nhất hiện nay. Nó không 
chỉ giúp các nhà lãnh đạo làm xuất sắc mọi 
việc trong quản lý doanh nghiệp, tuyển dụng 
nhân sự, mà còn mang lại hiệu quả cao với 
truyền thông nội bộ.

Trước khi bắt đầu, hãy nghĩ đến lý do. Điều 
này sẽ giúp bạn giải quyết gốc rễ của vấn đề 
mà doanh nghiệp đang gặp phải. 
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HSBC NOW 
NHÌN TỪ VÒNG TRÒN VÀNG

WHY

HOW

WHAT

Năm 2011, ảnh hưởng của tài chính toàn cầu cùng với những vụ bê bối 
từ lãnh đạo cấp cao đã khiến HSBC rơi vào một cuộc khủng hoảng nội 
bộ. Khảo sát cho thấy chỉ có 50% nhân viên ngân hàng này tin tưởng 
vào các quyết định của lãnh đạo cấp cao. Đội ngũ làm truyền thông 
nội bộ nhận ra sự cần thiết của việc khôi phục lại niềm tự hào và tinh 
thần đoàn kết của 257.600 nhân viên HSBC trên 71 quốc gia.

Để làm được điều này, HSBC chọn cách để người HSBC kể những 
câu chuyện phi thường của những người làm việc tại HSBC. Các câu 
chuyện được kể bằng video, với nhiều ngôn ngữ khác nhau, và được 
đăng tải trên một kênh video đặc biệt là HSBC NOW.

Mỗi nhân vật đều được trở thành ngôi sao của HSBC. Đó là những câu 
chuyện về sự hy sinh, về tình bạn, về những thành công vượt lên trên 
nghịch cảnh, về những vấn đề cả ở bên trong lẫn bên ngoài doanh 
nghiệp, từ những vấn đề bất ổn chính trị hay bạo lực ảnh hưởng đến 
nhân viên cho đến các chủ đề như giới tính, lạm dụng tình dục… 

Đó là Ivonne Márquez González, một nhân viên Mexico, bị liệt từ một 
tai nạn bóng rổ, người đã tham gia Olympic London 2012. Đó là Wendy 
Trehiou, một nhân viên từ Jersey sống sót sau cuộc chiến đấu với bệnh 
ung thư vú và đã hoàn thành nội dung bơi hai chiều 68km trong giải bơi 
xuyên kênh đào nước Anh.

Kết quả: Năm đầu tiên có trung bình 33.000 lượt xem. Năm 2013, 
NOW đã ra mắt kênh You Tube chuyên dụng (www.youtube.com/hs-
bcnow) và một tài khoản Twitter (@HSBC_NOW). Đến tháng 9/2016, 
các video đều đạt mức trung bình 42.000 lượt xem nội bộ, một số 
video đạt hơn 80.000 lượt xem. Tài khoản NOW trên Twitter có hơn 
52.000 người theo dõi. 

Tiếp nối thành công, ứng dụng di động HSBC NOW Share ra mắt bằng 
sáu ngôn ngữ, cho phép nhân viên HSBC trên toàn thế giới quay phim 
và tải lên câu chuyện của riêng họ. Hơn 4.000 nhân viên đã tải xuống 
ứng dụng này. 57 giờ nội dung do chính nhân viên HSBC thực hiện đã 
tạo nên bộ phim tài liệu dài 10 phút có tiêu đề “Our People, Our Story” 
thu hút hơn 60.000 lượt xem trong tuần đầu tiên.

Đó chính là cách để mỗi nhân viên HSBC cảm thấy mình là một phần 
của gia đình HSBC toàn cầu.

CASE STUDY
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TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ?
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51% cho rằng TTNB nên thuộc về một 
đơn vị chuyên trách 
21% tin rằng PR có thể đảm nhiệm 
trọng trách này 
18% bỏ phiếu cho HR
7% lựa chọn phương án khác
Đó là kết quả từ một khảo sát của 
Karian & Box, một công ty tư vấn tại 
Anh, về truyền thông nội bộ với 546 
người làm truyền thông, nhân sự.

Tại Việt Nam, trong một khảo sát nhanh 
của Blue C thực hiện tháng 1/2019 với 
đội ngũ hơn 50 người làm truyền thông 

ở các doanh nghiệp cũng cho thấy chỉ 1/3 
doanh nghiệp có bộ phận làm TTNB độc lập. 
Với các doanh nghiệp lớn (quy mô nhân sự 
từ 2000 người trở lên), nhân lực làm TTNB 
thường bao gồm một team chuyên trách và 
các cộng tác viên đầu mối tại các đơn vị. 
Với các doanh nghiệp nhỏ hơn, đội ngũ làm 
nội bộ thường có hai dạng: Hoặc là làm độc 
lập, hoặc là kiêm nhiệm. Nhóm kiêm nhiệm 
chiếm số đông  và tùy vào mô hình của từng 
công ty mà nó thuộc phòng Hành chính 
nhân sự (HR) hoặc phòng Truyền thông (PR, 
Marketing…), Văn phòng, Đảng Đoàn, hay 
Ban giám đốc. 

KHÔNG CÓ BỘ PHẬN CHUYÊN 
TRÁCH, HR HAY PR  PHÙ HỢP HƠN?

Xét về kỹ năng truyền thông, các chuyên 
gia PR sẽ vững vàng hơn các chuyên gia 
nhân sự trong việc triển khai các chiến 
dịch TTNB. Đội ngũ PR thông thường sẽ 
biết cách làm cho thông điệp trở nên thu 
hút hơn với các kỹ năng xây dựng nội dung, 
hình ảnh hướng đến sự sáng tạo, giúp cho 
việc lan tỏa thông điệp trở nên dễ dàng. 
Các chuyên gia PR cũng am hiểu các sản 
phẩm dịch vụ và những lợi thế cạnh tranh 
của doanh nghiệp, giúp truyền tải những 

thông tin này đến cán bộ nhân viên tốt hơn 
so với HR.

Tuy nhiên, một xu hướng dễ nhận thấy là 
nhiệm vụ TTNB thường ít được ưu tiên hơn 
so với truyền thông ra bên ngoài khi PR quản 
lý phần công việc này. Cũng trong kết quả 
của khảo sát do Karian & Box thực hiện, khi 
được hỏi câu hỏi tiếp theo: “Giữa HR và PR, 
bộ phận nào sẽ đặt truyền thông nội bộ ở vị 
trí ưu tiên đặc biệt”, 33% người tin rằng HR 
sẽ đặt TTNB ở vị trí ưu tiên đặc biệt, trong 
khi con số này chỉ 18% với PR.

Không phải ngẫu nhiên nhiều doanh nghiệp 
giao nhiệm vụ TTNB cho bộ phận HR kiêm 
nhiệm. Có nhiều lý do khiến cho những người 
làm nhân sự quan tâm hơn đến hiệu quả mà 
TTNB mang lại cho tổ chức.

Lý do trước tiên, phần lớn các mục tiêu TTNB 
của tổ chức đều liên quan đến các sáng kiến 
của nhân sự, cho dù đó là gắn kết nhân viên, 
nâng cao hiệu suất làm việc, thay đổi văn hóa 
tổ chức hay phổ biến các quy trình, quy định 
mới ban hành… TTNB không chỉ là hoạt động 
truyền tải các tin tức diễn ra hàng ngày đến 
cán bộ nhân viên, nó phải giải quyết một mục 
tiêu cụ thể của doanh nghiệp.

Lý do thứ hai, đối tượng mục tiêu của HR và 
TTNB đều giống nhau, hướng đến con người 
trong nội bộ doanh nghiệp. Trong khi HR chú 
trọng tuyển dụng, đào tạo, xây dựng cơ chế 
chính sách về nguồn nhân lực thì TTNB sẽ 
chú trọng khía cạnh truyền thông giữa con 
người trong doanh nghiệp, gia tăng tinh thần 
cũng như tạo sự gắn kết hơn trong nội bộ. 
HR cũng sẽ lắng nghe nhân viên, hiểu được 
mối quan tâm và nhu cầu của nhân viên tốt 
hơn so với nhóm quan hệ công chúng.

Khi doanh nghiệp không có bộ phận chuyên 
trách TTNB, hãy cân nhắc đến những phân 
tích trên và tùy theo thực tế về mức độ ưu 
tiên của doanh nghiệp cũng như về nhân lực 
kiêm nhiệm hoạt động này để phân công 
phù hợp.
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10 ĐIỀU
LÀM NGAY
KHI PHỤ TRÁCH 
TRUYỀN THÔNG 
NỘI BỘ
Bạn vừa nhận nhiệm vụ phụ trách 
truyền thông nội bộ. Những lời 
khuyên sau đây sẽ giúp bạn đi đúng 
hướng trong giai đoạn đầu tiên và 
tạo đà cho thành công với vị trí 
nhiều kỳ vọng và cũng lắm thách 
thức mới này.

LÊN KẾ HOẠCH SỚM
Hãy chuẩn bị một kế hoạch cụ thể 

càng sớm càng tốt, bao gồm cả việc bàn giao 
lẫn tiếp nhận công việc mới.
Trước khi bước qua cánh cửa, hãy thử hình 
dung điều gì ở đằng sau đó. Hãy nghĩ về môi 
trường chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ mà 
doanh nghiệp hoạt động, thậm chí cả những 
đối thủ cạnh tranh. Bạn cũng nên chuẩn bị 
phần giới thiệu bản thân trên LinkedIn một 
cách cẩn thận và tìm kiếm những người quan 
trọng mà bạn có thể cần kết nối khi ở vị trí mới.

HIỂU LĨNH VỰC
KINH DOANH

Bạn cần hiểu được các mục tiêu chiến lược, 
kế hoạch kinh doanh và những ảnh hưởng 
của nó đến nhân viên. Việc bạn hiểu được 
bức tranh toàn cảnh kinh doanh sẽ giúp bạn 
định vị bản thân như một nhà chiến lược ngay 
từ lúc khởi động. Từ đó, thông qua TTNB, 
bạn sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp đạt 
được mục tiêu. 

LÀM RÕ VAI TRÒ CỦA BẠN
Các bản mô tả công việc và thông 

báo tuyển dụng không phải lúc nào cũng thể 
hiện chính xác vai trò của bạn, vì thế trong 
những tuần đầu tiên, bạn cần nhanh chóng 
làm rõ vai trò của mình. Hãy dành thời gian 
để tìm hiểu điều này với những người mà bạn 
có trách nhiệm báo cáo, đồng thời hãy tìm 
hiểu kỹ trọng tâm của vai trò này là gì, như 
thế nào thì được coi là thành công và họ kỳ 
vọng như thế nào về bạn.

XÁC LẬP
NHỮNG MỐI QUAN HỆ

Bạn có thể nhanh chóng đánh giá ai là người 
sẵn sàng hỗ trợ và dành thời gian giúp bạn. 
Đó có thể là lãnh đạo cao nhất, những người 
phụ trách nhân sự, công nghệ thông tin hoặc 
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các vị trí quản lý chủ chốt khác. Bạn nên xác 
định vai trò của đội ngũ nhân sự trong công 
ty, sau đó đưa ra kế hoạch liên hệ với từng 
người trong số họ. Đặc biệt, đừng quên các 
trợ lý, thư ký của lãnh đạo, là những người mà 
bạn cần phối hợp thường xuyên.

Những cuộc phỏng vấn ngắn, đơn giản nhưng 
tập trung sẽ giúp bạn kết nối dễ dàng hơn 
với những người quan trọng. Hãy cố gắng 
để được nghe họ chia sẻ những trải nghiệm 
trước đây về TTNB, bao gồm những thứ tốt 
đẹp. Ngược lại, tuyệt đối tránh câu chuyện 
dẫn đến sự chỉ trích người tiền nhiệm của 
bạn. Bạn cũng nên tìm hiểu quan niệm của 
họ thế nào là TTNB thành công và hiệu quả.

THỰC SỰ LẮNG NGHE
Lắng nghe có thể là kỹ năng quan 

trọng nhất mà bạn có thể thể hiện trong 
ba tháng đầu tiên. Đừng vội vàng đi vào 
thực hiện cho đến khi bạn thực sự hiểu rõ 
về doanh nghiệp và nhân viên. Hãy ra ngoài 
gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Những 
cuộc nói chuyện không chính thức ở trung 
tâm chăm sóc khách hàng, trong khuôn viên 
nhà máy hay trong căng tin sẽ giúp bạn thu 
thập nhiều thông tin hữu ích và những câu 
chuyện bên lề. Hãy nắm trong tay càng nhiều 
dữ liệu càng tốt – kết quả khảo sát nhân viên, 
số liệu kênh, các chiến dịch TTNB trước đây, 
các tài liệu lịch sử, dữ liệu nhân sự theo độ 
tuổi, vùng địa lý, vị trí công việc… thậm chí 
cả những tin đồn.

ĐÁNH NHANH
THẮNG NHANH

Hãy suy nghĩ trong vài tuần đầu tiên: Đâu là 
cơ hội để bạn xắn tay áo lên giải quyết và 
tạo ra sự khác biệt rõ ràng? Cân bằng giữa 
những ý tưởng chiến lược dài hơi với những 
yêu cầu cụ thể là việc bạn cần cân nhắc. 
Đừng dành quá nhiều thời gian để thực hiện 
những kế hoạch mà không cho ra những 
kết quả nhanh chóng. Thay vào đó, hãy tập 
trung vào những gì quan trọng nhất.

ĐỪNG CỐ GẮNG THAY ĐỔI 
MỌI THỨ TRONG MỘT ĐÊM

Là người có kinh nghiệm thực tiễn, bạn sẽ có 
quan điểm rõ ràng về điều gì tốt và chưa tốt, 
điều gì nên bỏ đi và giữ lại. Nhưng điều quan 
trọng là tránh thay đổi mọi thứ quá nhanh, 
nhất là với những tổ chức có bề dày lịch sử, 
luôn hoài niệm và mong muốn giữ gìn cái cũ.

KIỂM TOÁN TRUYỀN THÔNG 
NỘI BỘ

Hãy thực hiện kiểm toán truyền thông nội bộ 
toàn diện. Việc kiểm toán sẽ giúp bạn đánh 
giá một cách khoa học và khách quan về tình 
hình hiện tại, cho thấy những gì đang làm tốt, 
những gì cần cải thiện, đâu là những lỗ hổng 
và cần ưu tiên ở những điểm gì.

ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC 
TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Bên cạnh kiểm toán TTNB, bạn cũng nên 
đánh giá nguồn lực TTNB, bao gồm trình độ, 
tiềm năng, thế mạnh của những thành viên 
trong nhóm. Để đạt được các mục tiêu trong 
vòng 2-3 năm tới, bạn cũng cần xem xét để 
đưa ra những đề xuất nhằm tăng cường hoặc 
tối ưu nguồn lực về nội dung, thiết kế hay tổ 
chức sự kiện. Bạn có thể phát huy mạng lưới 
cộng tác viên nội bộ như thế nào cho hiệu 
quả và có thể thuê ngoài các hạng mục gì để 
tối ưu nhân sự? Với ngân sách và nguồn lực 
như vậy, bạn cần suy nghĩ sáng tạo để cụ thể 
hóa các kế hoạch của mình.

ĐẦU TƯ VÀO CHÍNH MÌNH
Trong khi cố gắng chứng tỏ bản thân 

với người khác, đừng quên đi những điều mà 
bạn thực sự cần. Dành thời gian để thư giãn 
và suy nghĩ. Hãy nhớ: đôi khi, gác lại một việc 
gì đó thường là chìa khóa giúp bạn mở ra sự 
sáng tạo vượt trội. Hãy suy nghĩ về sự phát 
triển của bản thân bạn. Nếu bạn đã chuyển 
sang một lĩnh vực mới, có thể bạn sẽ cần một 
số khóa đào tạo hoặc huấn luyện tập trung.
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VƯỢT KHÓ KHI MỘT MÌNH 

CHINH CHIẾN
Không phải ai cũng hiểu rõ những vất vả mà người làm truyền thông 

nội bộ gặp phải. Khó khăn càng chồng chất hơn khi nhiệm vụ đó
chỉ do một mình bạn gánh vác. “Đơn thương độc mã” một

chiến tuyến, bạn nên giải quyết mọi việc ra sao?

Hãy thử tưởng tượng một mình bạn là 
người phải lo đủ các công việc từ lên 
kế hoạch, sản xuất nội dung, đưa tin 

sự kiện, lắng nghe phản hồi… trong nội bộ. 
Bạn sẽ có cảm giác khá cô đơn nếu không 
có đồng đội hỗ trợ cùng thực hiện, hay mọi 
người không hưởng ứng những hoạt động 
do bạn nghĩ ra. Có những đêm bạn phải vắt 
tay lên trán suy nghĩ xem vì sao bài viết này 
chưa được sếp duyệt, vì sao đồng nghiệp lại 
từ chối phỏng vấn hay vì sao tin bài này lại ít 
tương tác?

Nói chung, công việc nào cũng sẽ có khó 
khăn, nhất là khi phải “chinh chiến” một mình. 
Song, vấn đề nào cũng có thể giải quyết. Để 
không bị choáng ngợp giữa muôn vàn câu hỏi 
vì sao, hãy tìm “phao cứu hộ” cho chính mình.

NHÌN VÀO THỰC TẾ,
CHỌN THỨ TỰ ƯU TIÊN

Nếu nguồn lực có hạn, hãy thực tế khi lên kế 
hoạch. Đừng cố gắng vẽ ra quá nhiều thứ để 
gây ấn tượng. Thay vào đó, hãy cố gắng hình 
dung khối lượng công việc và sắp xếp thứ tự 
ưu tiên cho các hạng mục.

XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI
CỘNG TÁC VIÊN

Đừng cố gắng “hát đơn ca” trong khi bạn 
hoàn toàn có thể chỉ huy một dàn hợp 
xướng. Hãy tìm sự trợ giúp từ những cá nhân 

có ảnh hưởng trong tổ chức của bạn, những 
“KOL nội bộ” cũng như đội ngũ cộng tác viên. 
Họ có thể là cán bộ nhân sự, hành chính, 
công đoàn của các đơn vị. Họ là nguồn thông 
tin tin cậy của riêng bạn, là những người tích 
cực lan tỏa thông tin do bạn cung cấp, hỗ trợ 
bạn trong các chiến dịch truyền thông hay 
sự kiện nội bộ, sẵn sàng cung cấp cho bạn 
những cái nhìn sâu sắc về các nhóm nhân 
viên khác nhau.

Nếu có thể, bạn hãy thiết lập một cơ chế 
hoạt động cho nhóm cộng tác viên này bao 
gồm việc chia sẻ tin tức, ý tưởng, ghi nhận 
phản hồi, lắng nghe tiếng nói nhân viên. 
Đừng quên đề xuất ngân sách để duy trì hoạt 
động của mạng lưới này thông qua các hình 
thức như phụ cấp kiêm nhiệm, đào tạo, team 
buiding, các phần thưởng ghi nhận…

TẬN DỤNG THÔNG TIN TỪ
ĐỘI NGŨ PR, MARKETING

Ranh giới giữa truyền thông nội bộ và truyền 
thông bên ngoài đang ngày càng mờ đi và 
hãy tận dụng lợi thế này để tránh những 
trùng lặp trong công việc. Đội ngũ Truyền 
thông, Marketing hay PR cũng thường xuyên 
phải sản xuất các nội dung liên quan đến sản 
phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Hãy khai 
thác triệt để những nội dung họ có để tái sử 
dụng nguồn tin. Chỉ cần bạn tìm cách khai 
thác phù hợp với nhân viên là đã tiết kiệm 
được rất nhiều thời gian rồi!  
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KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN
SẢN XUẤT NỘI DUNG

Với sự phát triển vượt bậc của các phương 
tiện truyền thông xã hội, ai cũng được trao 
quyền để sản xuất nội dung theo cách riêng 
của mình. Nếu bạn đang một mình “bơi” trong 
một biển thông tin nội bộ, hãy giải phóng mình 
và khuyến khích mọi người tạo ra những nội 
dung truyền thông khác nhau.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn phải nằm trong 
quyền kiểm soát của bạn. Hãy cung cấp 
cho họ một bộ “style guide” chuẩn trong 
giao tiếp nội bộ và sẵn sàng đầu tư thời gian 
để hướng dẫn họ và kiểm duyệt nội dung. 
Mọi người sẽ không nhận ra rằng họ có một 
cái gì đó đáng để chia sẻ cho đến khi bạn 
giúp họ tìm ra và giúp họ thể hiện được câu 
chuyện của mình.

HỌC HỎI TỪ BÊN NGOÀI

Thế giới của những người làm truyền thông 
nội bộ nhỏ bé nhưng rất hùng mạnh. Bạn 
hãy tìm đến các nhóm cộng đồng dành cho 
những người làm truyền thông nội bộ. Từ đây 

bạn sẽ tìm thấy cho mình những con người 
đang cùng đam mê, cùng tâm sự và sẵn sàng 
giúp đỡ bạn khi bạn bí ý tưởng hay khi bạn cần 
giải quyết những tình huống bất ngờ. Ngoài 
ra, bạn có thể tham gia vào các khóa đào tạo 
về kỹ năng dành cho người làm truyền thông 
nội bộ để nâng cao kiến thức cho bản thân, 
từ đó góp phần phát triển sự nghiệp của mình 
được tốt hơn.

HÃY NGHĨ ĐẾN VIỆC ĐI THUÊ

Khi doanh nghiệp có những sự kiện đặc biệt 
như sinh nhật công ty, thay đổi nhân sự cấp 
cao, sáp nhập với doanh nghiệp khác… hãy 
nghĩ đến việc tìm kiếm các đối tác tư vấn và 
triển khai. Việc thuê ngoài không làm giảm 
vai trò của bạn, ngược lại, sẽ giúp bạn ghi 
điểm ấn tượng hơn nhờ quy trình chuyên 
nghiệp và đội ngũ hỗ trợ hùng hậu.

Cuối cùng, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang 
phải “solo” trên con đường đầy gai hoa hồng 
và sỏi đá. Hãy tạo ra động lực chính mình và 
tìm đến những người bạn, những người thầy 
và những nguồn kiến thức khổng lồ bên ngoài 
xã hội, bạn sẽ không còn cô đơn nữa!
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NHÂN TỐ
KHÔNG THỂ BỎ QUA

Với nhiều người làm trong lĩnh vực marketing, thuật 
ngữ KOL (Key Opinion Leader) không còn quá xa lạ. KOL 

được hiểu là một người hoặc một nhóm người có tầm ảnh 
hưởng tương đối rộng trên cộng đồng. Vậy khái niệm KOL 

có thể áp dụng với truyền thông nội bộ hay không?

Câu trả lời là có. Không những thế, bạn 
có thể dùng KOL để triển khai thành 
công các hoạt động truyền thông nội 

bộ với ngân sách hợp lý, thậm chí là miễn phí.

KOL NỘI BỘ LÀ AI?

Năm 2007, FPT hợp nhất 3 công ty thành 
viên là FIS (tích hợp hệ thống), FSS (phát 
triển phần mềm) và FES (dịch vụ ERP). Báo 
Chúng ta, nội san của FPT đã dành nhiều kỳ 
phỏng vấn những lãnh đạo, quản lí của 3 đơn 
vị về vấn đề hợp nhất. Tiếng nói của những 
người trong cuộc, vốn được tin cậy và có sức 
thuyết phục lớn, đã góp phần xoa dịu tâm lý 
lo lắng của hơn 1800 cán bộ nhân viên.

Tuyết Mai làm việc ở một tập đoàn lớn, cô 
có hơn 1000 người theo dõi trên mạng xã 
hội. Những chia sẻ của Mai về các sự kiện 
khác nhau của tập đoàn đã nhận được hàng 
trăm lượt yêu thích, lan tỏa niềm tự hào 
thương hiệu.

Ở một nhà máy, chính sách lương theo hiệu 
suất vừa ban hành nhưng chưa được truyền 

thông thấu đáo đã khiến 300 công nhân 
cảm thấy bất bình. Trong buổi đối thoại 
giữa lãnh đạo nhà máy và các công nhân, 
chị Hương, người có uy tín và thân thiết với 
các anh chị em ở nhà máy đã đứng ra giải 
thích một cách dễ hiểu về lợi ích mà họ nhận 
được. Chính sách này sau đó đã nhận được 
sự ủng hộ của đa số nhân viên.

Những ví dụ trên cho thấy KOL nội bộ 
là những người có tầm ảnh hưởng trong 
doanh nghiệp. Họ có thể là một lãnh đạo 
được nhiều người quan tâm, cũng có thể 
là một chuyên gia có sức ảnh hưởng về 
chuyên môn. Hoặc KOL nội bộ đơn giản là 
một người được các đồng nghiệp yêu quý, 
tin cậy. Họ đều là những nhân tố không thể 
bỏ qua trong các hoạt động truyền thông 
nội bộ.

KHI NÀO CẦN ĐẾN KOL NỘI BỘ?

Bất cứ khi nào hoạt động truyền thông của 
bạn cần đến sự ủng hộ, hãy luôn nghĩ đến 
các KOL nội bộ. KOL nội bộ thường sẽ giúp 
bạn với những vai trò sau:

KOL NỘI BỘ:



TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ  |  39

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM THẤY KOL 
NỘI BỘ?
Khi nhận nhiệm vụ truyền thông nội bộ, việc 
đầu tiên bạn nên làm chính là xây dựng mạng 
lưới KOL nội bộ. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra họ 
nhờ các đặc điểm sau:
• Những người yêu thích và có năng khiếu 
viết lách

• Những người chụp ảnh đẹp và thường 
xuyên chia sẻ ảnh

• Những người kết bạn nhiều với các đồng 
nghiệp trên mạng xã hội hoặc có lượng 
người follow cao trên mạng

• Những người được các đồng nghiệp lắng 
nghe và yêu mến

• Những người xuất sắc về chuyên môn, 
quản lý trong doanh nghiệp

Từ những cuộc trò chuyện với mạng lưới cộng 
tác viên này, bạn sẽ có vô vàn ý tưởng cho 
các chiến dịch truyền thông của mình. Tiếp 
đó, bạn có thể tổ chức các khóa đào tạo, 
những buổi offline hay dã ngoại để củng cố 
sự gắn kết của cộng đồng này. 

Doanh nghiệp không dễ để bỏ ra chi phí lớn 
thuê tới 100 KOL nổi tiếng quảng bá thương 
hiệu. Song bạn hoàn toàn có thể đào tạo 100 
nhân viên trở thành KOL cho doanh nghiệp 
mình với chi phí hợp lý hơn, mang lại hiệu ứng 
lan tỏa rộng rãi hơn.

KOL

• Người lan tỏa: Một sự kiện muốn thu hút 
nhiều người tham gia càng phải được lan 
tỏa. Hãy thiết kế một thông điệp thú vị và 
KOL sẽ lan tỏa nó một cách tự nguyện

• Người thuyết phục: Một vấn đề trong 
tổ chức có những ý kiến trái chiều. Một 
KOL phù hợp đóng vai trò là người thuyết 
phục trong chiến dịch truyền thông cho 
vấn đề này

• Người dẫn dắt: KOL cũng có thể là người 
dẫn dắt dư luận nội bộ với sức ảnh hưởng 
của mình

• Người phản biện: KOL đóng vai trò phản 
biện sẽ giúp bạn chuẩn bị một kế hoạch 
truyền thông nội bộ tốt, hoàn thành các 
mục tiêu và tránh các rủi ro xảy đến
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Chiến lược truyền thông của Siemens chú trọng 
vào sự tham gia của nhân viên. “Dù bạn là ai, bạn 

đều đã và đang là những đại sứ của Siemens”, 
bà Shelley Brown, Giám đốc Truyền thông nội bộ 

(TTNB) khu vực Bắc Mỹ của Tập đoàn Siemens 
giải thích. Hãy cùng xem Siemens đã sử dụng 

những kênh truyền thông nào để gắn kết 65.000 
nhân viên khắp Bắc Mỹ với nhau.

CASE STUDY
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KÊNH ONLINE
Siemens duy trì nội dung nội bộ trên mạng 
xã hội giúp nhân viên có thể giao tiếp minh 
bạch. Đây được bình chọn là kênh nội bộ số 
một của công ty. Với hệ thống đánh giá đặc 
biệt được xây dựng chuyên việt, nhân viên có 
thể nhận xét nội dung những bài viết đó, bày 
tỏ cảm xúc “like” hoặc “dislike” hay đưa ra ý 
kiến phản hồi các bình luận khác. Theo Jim 
Lukach, Quản lý mảng truyền thông online tại 
Siemens, hệ thống này cũng sẽ giúp đội ngũ 

làm truyền thông nội bộ tìm được ai là người 
tích cực comment và tương tác trên mạng nội 
bộ và cách thức để kết nối với họ.

KÊNH VIDEO & BLOG

Brown và Lukach cho biết họ đẩy mạnh sử 
dụng video trong giao tiếp với nhân viên. 
Siemens luôn đề cao nội dung thông tin của 
video hơn chất lượng sản xuất, vì vậy, một 
phong cách quay “chân thực đến trần trụi” 
sẽ giúp các thông điệp trở nên đáng tin và 
xác thực hơn. Ngoài ra, Siemens sử dụng 
blog để thông báo với nhân viên về những tin 
tức mới trên mạng nội bộ. Nguồn dữ liệu RSS 
thường được lấy từ các website bên ngoài và 
tích hợp vào nội dung trên mạng nội bộ của 
họ. Nhờ đó, Siemens đã tránh được vấn đề 
về công nghệ và băng thông.

KÊNH LÃNH ĐẠO

Hai năm trước ở Mỹ, Siemens đã thể hiện 
mạnh mẽ vai trò của đội ngũ lãnh đạo trong 
sự kiện “Value Fest”. Sự kiện theo hình thức 
trực tuyến diễn ra trong ba ngày dành cho 
các CEO trong tập đoàn. Tại sự kiện này, họ 
được đào tạo về cách sử dụng blog, cách 
đăng nhập và viết bài… Họ cùng thảo luận về 
các giá trị của Siemens với nhân viên. Đây là 
những nỗ lực để kéo lãnh đạo vào các hoạt 
động nội bộ.

CEO khối công nghiệp của Siemens tại Mỹ 
đã bắt đầu sử dụng video nhằm truyền tải 
thông điệp của công ty tới nhân viên. Ông 
cũng duy trì mỗi tuần một bài blog để thể 
hiện sự cấp tiến của ban lãnh đạo.
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CÁC ẤN PHẨM IN

Bên cạnh các kênh online, các sản phẩm 
in ấn vẫn thường xuyên được sử dụng tại 
Siemens. Một tạp chí toàn cầu được xuất 
bản hàng tháng có tên Siemens World, với 
những phiên bản riêng tại mỗi khu vực.

Là một doanh nghiệp toàn cầu với số lượng 
nhân viên có mặt trên khắp 190 quốc gia, 
Siemens rất chú trọng vào sử dụng nhiều 
ngôn ngữ khác nhau trên các ấn phẩm nội 
bộ. Những câu chuyện xuất bản ra nước 
ngoài sẽ được dịch sang tiếng Anh và điều 
chỉnh lại bởi đội ngũ truyền thông nội bộ cho 
phù hợp.

Với khoảng hơn 5000 nhân viên không sử 
dụng internet, Siemens đã sử dụng các hình 
thức truyền thông offline dành riêng cho 
họ. Ví dụ, với công nhân nhà máy, thông 
tin thường được trình bày dưới dạng các ấn 
phẩm in và đặt trong phòng nghỉ, giúp mọi 
người bước đầu nắm được những thông tin 
sẽ đưa lên kênh online sau đó.
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DUY TRÌ GẮN KẾT TRỰC TIẾP

Với Siemens, có lẽ không có kênh kết nối 
nhân viên nào tốt hơn Siemens Caring Hands. 
Tại đây, mọi người có cơ hội cùng nhau tham 
gia vào các hoạt động cộng đồng bổ ích, hỗ 
trợ nhiều tổ chức từ thiện như Hiệp hội Tim 
mạch Hoa Kì và Cộng đồng Ung thư Hoa Kì. 
Ngoài ra, có thể kể đến các hoạt động khác 
như walk-a-thons (một dạng marathon kết 
hợp đi bộ), tu sửa trường học, sân chơi và 
nhà ở cho người cao tuổi.

ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU CỦA
DOANH NGHIỆP

Lần đầu tiên trong lịch sử, Siemens đã đầu tư 
một khoản lớn cho quảng cáo về thương hiệu 
tại thị trường Mỹ, qua các kênh TV, đài phát 
thanh và ấn phẩm in.

Để gia tăng niềm tự hào của nhân viên tại 
Mỹ với thương hiệu Siemens, công ty đã 
thực hiện một chiến dịch mới mang tên 
“Somewhere in…”, trong đó khuyến khích 
nhân viên viết blog, chụp ảnh và quay video 
về bất cứ khoảnh khắc nào họ nhìn thấy tên 
thương hiệu Siemens. Mục đích của chiến 
dịch này là nhằm “nâng cao hiểu biết về các 
nỗ lực của Siemens trong việc đưa tên tuổi 
công ty lên các phương tiện truyền thông.”

Có thể thấy, việc sử dụng đa dạng các kênh 
truyền thông trong nội bộ đã góp phần thành 
công lớn với Siemens khi truyền tải thông 
điệp tới đội ngũ CBCNV đông đảo trên nhiều 
quốc gia khác nhau. Cách làm của Simens có 
gợi ý gì cho doanh nghiệp của bạn?
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HERSHEY BIẾN HÓA VỚI

TIN NỘI BỘ

KHAI THÁC NỘI DUNG
TỪ NHÂN VIÊN

Những người làm truyền thông nội bộ Hershey 
hiểu rằng cách mọi người tiếp nhận nội dung 
là không giống nhau. Điều này cũng giống như 
khi họ thưởng thức chocolate, mỗi người thích 
một vị, sự phong phú và chất lượng của thành 
phần sẽ tạo nên nội dung hấp dẫn. Họ muốn 
nhân viên của mình tìm thấy kênh phù hợp 
với nội dung được truyền tải một cách nhất 
quán. Đặt mục tiêu đa dạng hóa chất lượng 
nội dung lên đầu, Hershey tận dụng các nội 
dung từ chính nhân viên của mình trên những 
bình luận, bài blog, chia sẻ…

Để khuyến khích nhân viên chia sẻ quan 
điểm nhiều hơn, Hershey bắt tay vào chiến 
dịch tái cơ cấu lại các kênh TTNB của mình, 
ra mắt các kênh mới và tiếp tục nuôi dưỡng 
văn hóa truyền thông hai chiều hiện có.

The Plume – Kênh 
truyền thông nội bộ 
của Hershey với các 
chuyên mục nhỏ với 
tên gọi và phong 

cách riêng.

CASE STUDY

“Nơi ngọt ngào nhất trên đời” (The 

Sweetest Place on the Earth) luôn 

được biết đến là biểu tượng của các 

nhà máy Hershey – thương hiệu 

chocolate hàng đầu thế giới có nguồn 

gốc từ Mỹ. Kết nối con người là tinh 

thần mà Hershey luôn hướng đến 

trong suốt hơn 100 năm thành lập 

và phát triển. Để duy trì sự kết nối 

giữa hơn 18.000 nhân viên, Hershey 

đã không ngừng “biến hóa” và đưa 

những nội dung truyền thông nội 

bộ vui vẻ, nhân văn, ngọt ngào như 

chính Hershey đến với nhân viên.
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SÁNG TẠO VÀ THÂN THIỆN
TỪ CÁCH ĐẶT TÊN

Nếu đọc các thông tin trên mạng nội bộ của 
Hershey, bạn sẽ cảm nhận được sự thân 
thiện, hài hước như đang được trò chuyện, 
thủ thỉ với một con người ngoài đời thực. 
Hershey ra mắt kênh nội bộ The Plume với 
8 chuyên mục khác nhau. Trong đó, mỗi 
chuyên mục được đặt tên riêng mà khi nhắc 
đến, người đọc có thể hiểu được loại nội 
dung sẽ được truyền tải là gì, phong cách 
như thế nào:
• The Pod: Bản tin “ăn liền”, hài hước, ngắn 
gọn và súc tích.

• The Daily Crunch: Bản tin chào buổi sáng 
với các tin “nóng hổi” hàng ngày.

• The Nugget: Bản tin giữa tuần, ngắn gọn 
và mang quan điểm cá nhân.

• Homemade: Những bài nói chuyện, chia 
sẻ về công ty.

• Made to Share: Bản tin cung cấp các nội 
dung thảo luận, đi thẳng vào các vấn đề 
của tổ chức và tạo động lực.

• The Spread: Bản tin chuyên sâu về các 
vấn đề xã hội nổi bật.

• Unwrapped: Bản tin hàng quý, nội dung 
mở và chuyên sâu.

• Snack Bytes: Các kiến thức, góc nhìn, 
quan điểm xung quanh những vấn đề 
đang diễn ra.

ĐỂ MỖI BẢN TIN
“NGỌT NGÀO” HƠN

Các bản tin của Hershey được truyền tải tới 
người đọc dưới nhiều hình thức – từ các bài 
viết ngắn, đọc nhanh tới những nội dung 
chuyên sâu, cần nhiều thời gian suy ngẫm. 
Toàn bộ nội dung được phân phối trên nhiều 
kênh như email, hình ảnh (poster, banner), 
video… để cho toàn thể nhân viên hiểu cách 
họ có thể tiếp nhận, sử dụng và chia sẻ thông 
tin. Không chỉ vậy, sau khi tin tức được lan 
tỏa, các câu chuyện “phía sau hậu trường” 
cũng sẽ được khai thác bởi một đội ngũ 
phóng viên “cây nhà lá vườn” của Hershey.
Sau chiến dịch tái cơ cấu các kênh TTNB, 

Banner giới thiệu bản tin nhanh, hài hước của Hershey 
“The Pod – Ly espresso đậm đặc sáng Thứ Hai dành 
cho bạn”.

Hershey đã thu được “quả ngọt” với tỉ lệ mở 
và đọc tin tăng lên cùng với lượng tương tác 
cao trên các kênh TTNB. Cộng đồng phóng 
viên nội bộ của Hershey cũng ngày một lớn 
mạnh. Đặc biệt, có tới 85% nhân viên đồng ý 
rằng hệ thống kênh nội bộ The Plume giúp 
họ dễ dàng và nhanh chóng tìm kiếm thông 
tin liên quan, các tin tức thú vị.
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Kể chuyện nhiều hơn, hình ảnh
nhiều hơn, sáng tạo cá nhân hơn là
những xu hướng nội dung mới trong 

truyền thông nội bộ.
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CASE STUDY

Mỗi thành viên trong nhóm truyền 
thông của ServiceNow trở thành một 
người kể chuyện, để kết nối và đồng 
cảm nhiều hơn với nhân viên ở khắp 
mọi nơi trên thế giới.

ServiceNow là công ty điện toán đám 
mây nổi tiếng tại Mỹ. Hiện tại, nhóm 
Truyền thông nhân viên của công ty 

có 8 thành viên và đang tiếp tục mở rộng 
thêm đội ngũ ở khắp các văn phòng từ Hoa 
Kỳ, Châu Âu tới Châu Á Thái Bình Dương 
và Ấn Độ. Các thành viên này sẽ trở thành 
những người kể lại các câu chuyện về chính 
nhân viên của Service Now với nguyên tắc 
“đồng cảm, coi nhân viên là trung tâm”.

ĐỒNG CẢM GÓP PHẦN THÀNH 
CÔNG CHO MỖI CÂU CHUYỆN

Janessa Robinson, thành viên trong nhóm 
người sáng tạo nội dung, đồng thời là người 
kể chuyện của ServiceNow chia sẻ: “Đồng 
cảm với nhân viên nghĩa là thấu hiểu công 
việc hàng ngày của họ như thế nào, khung 
giờ làm việc của họ ra sao, họ đang làm việc 
ở những không gian văn phòng như thế nào 
trên khắp thế giới. Trong một số trường hợp, 
chúng tôi cần phải khám phá tìm tòi sâu hơn 
để biết được văn hóa hay ngôn ngữ ở các 

khu vực địa lý khác nhau có sự tương đồng 
hay những cản trở nào trong việc tiếp cận 
thông điệp chung hay không.”

ServiceNow sử dụng nền tảng Workplace 
của Facebook làm nơi để kết nối nhân viên 
của mình và là kênh nội bộ chính để xây dựng 
cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của nhân 
viên và truyền đạt tin tức của công ty.

ServiceNow xây dựng các nhóm cộng đồng 
theo cả chiều dọc và chiều ngang, nghĩa 
là có các nhóm cụ thể theo vị trí làm việc 
và cả các nhóm theo chủ đề, vấn đề quan 
tâm khác nhau. Emily Russel, Trưởng nhóm 
Truyền thông nhân viên chia sẻ: “Mong muốn 
của chúng tôi là có một nền tảng tuyệt vời 

NHỮNG NGƯỜI

KỂ CHUYỆN
 Ở SERVICE NOW
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nhất giúp mọi người được giao lưu cởi mở, 
kết nối dễ dàng dựa trên những cộng đồng 
mà họ thực sự muốn tham gia.”

Russel khuyến khích toàn bộ đội ngũ truyền 
thông hãy luôn nghĩ mình là người kể chuyện 
trong mọi thông điệp, dù đó là thông báo lãnh 
đạo, truyền đạt sự thay đổi về công nghệ mới 
hay thảo luận về giá trị văn hóa của công ty.

Họ áp dụng các bài học kinh điển trong kể 
chuyện để khai thác và tạo ra các câu chuyện 
hấp dẫn như:
• Các nhân vật trong câu chuyện này là ai?
• Sự thay đổi/vấn đề xảy ra là gì?
• Làm thế nào để kể câu chuyện có thể 
truyền đạt tới nhiều đối tượng khác nhau?

Đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp của 
ServiceNow sẽ vừa là người kể chuyện để 
truyền tải thông điệp từ trên và cũng là người 
tương tác với nhân viên để khai thác thêm 
những câu chuyện mới từ chính nhân viên, 
thông qua những trải nghiệm của nhân viên 
khi làm việc.

BIẾN ĐỔI VĂN HÓA NHƯ MỘT 
HÀNH TRÌNH

Tại ServiceNow, mục tiêu của các nhà truyền 
thông là tham gia vào các đối thoại hai chiều 
và đó hoàn toàn là một phần của cách kể 
chuyện. Nó cũng giống như cách Service-
Now áp dụng để kể các câu chuyện truyền 
thông bên ngoài. Mọi thứ sử dụng cho nhân 
viên đều được sử dụng cho các đối tượng 
khác bên ngoài. Vì vậy, không có sự phân 
chia quá rõ ràng giữa truyền thông nội bộ 
và truyền thông bên ngoài, cũng như truyền 
thông nhân viên hay các mối quan hệ truyền 
thông khác. Các giá trị cốt lõi và văn hóa của 
doanh nghiệp được thống nhất và đi từ thực 
tế cả ở bên trong cũng như bên ngoài.

ServiceNow đang đề cao các giá trị văn hóa 
“Đa dạng, Bao gồm và Thuộc về” cho thành 
công của doanh nghiệp. “Đa dạng” có nghĩa là 
mọi thứ ở công ty đều làm cho nhân viên cảm 

thấy độc đáo, kể cả thứ nhìn thấy hoặc không 
nhìn thấy. “Bao gồm” nghĩa là được tham gia 
đóng góp ý kiến, được đối xử công bằng với 
sự tộn trọng. “Thuộc về” được xây dựng dựa 
trên văn hóa của sự tin tưởng, nơi mọi tiếng 
nói của nhân viên đều được lắng nghe và họ 
luôn cảm thấy an toàn khi được là chính mình.

Quá trình xây dựng văn hóa đó không chỉ 
thông qua các chương trình đào tạo đơn 
thuần mà là một hành trình thay đổi thông 
qua trải nghiệm của nhân viên cũng như 
trải nghiệm của khách hàng. Các nhân viên 
truyền thông nội bộ sẽ giúp chính nhân viên 
kể về câu chuyện của họ, để mỗi người làm 
việc ở ServiceNow đều cảm thấy được an 
toàn, được tôn trọng. Ai cũng được lắng nghe, 
được trao quyền và đối xử công bằng ở nơi 
họ làm việc. Với cách làm này, ServiceNow 
giúp mỗi nhân viên đều được là chính mình 
và sẵn sàng có những đóng góp tốt nhất 
trong công việc.

Bất cứ điều gì bạn 
tuyên bố ra bên ngoài
đều như một phần của 
thương hiệu bạn, tầm nhìn, 
giá trị cốt lõi và sứ mệnh 
của chúng tôi đều rất thực 
tế. Nhân viên cũng vậy,
họ phải cảm thấy rằng
mọi thông điệp trong 
truyền thông là xác thực
và có thật với họ.”
- Emily Russel -
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BÍ QUYẾT VIẾT 

CHÂN DUNG
Truyền thông nội bộ là câu chuyện của con người với 
con người. Thế nên những bài viết về con người trong 
tổ chức luôn là phần nội  dung  đựợc quan tâm. Làm 
thế nào để những bài viết chân dung trở nên nổi bật?
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Ba câu hỏi trước khi bắt đầu: Viết để 
làm gì? Viết cho ai đọc? Viết như thế 
nào?

Viết để làm gì?
Với truyền thông nội bộ, để trả lời câu hỏi đầu 
tiên, bạn phải tự lý giải: Bài viết về nhân vật 
này sẽ đáp ứng mục tiêu gì? Nếu mục tiêu 
của doanh nghiệp là nâng cao tinh thần đoàn 
kết, hãy tìm một nhân vật có thể kết nối mọi 
người cùng làm việc nhóm để đi đến một kết 
quả tốt. Một nhân viên say mê tìm tòi, khám 
phá để cho ra ý tưởng cải thiện hiệu quả 
công việc sẽ trở thành nhân vật hoàn hảo khi 
thông điệp truyền thông nội bộ của doanh 
nghiệp là “Sáng tạo để khác biệt”. 

Viết cho ai đọc?
Trả lời câu hỏi thứ hai, bạn sẽ giải quyết 
được hai vấn đề: Cần khai thác gì ở nhân 
vật và chọn giọng điệu viết thế nào cho 
phù hợp. Hãy tự hỏi: Nếu đọc về một người 
đồng nghiệp dù quen hay chưa, bạn muốn 
biết điều gì? Khi viết cho đồng nghiệp của 
họ đọc, hãy mô tả gương mặt trong công 
việc, thái độ ứng xử với đồng nghiệp của 
nhân vật. Bạn cũng có thể thêm vào những 
sở thích cá nhân, một góc nhỏ trong cuộc 
sống của nhân vật để bài viết phong phú 
hơn nhưng đừng ôm đồm quá nhiều “gương 
mặt” trong một bài viết.

Viết như thế nào?
Giải đáp câu hỏi cuối này nghĩa là bạn đã biết 
con đường mình đi như thế nào. Để trả lời câu 
hỏi này hãy đọc tiếp những lưu ý dưới đây.

DÀNH THỜI GIAN CHO NHÂN VẬT

Có một thực tế người viết buộc phải chấp 
nhận đó là bài viết luôn “cần gấp”. Với tin 
ngắn, bài tường thuật hay bài viết bên lề sự 
kiện, thời gian gấp gáp sẽ không ảnh hưởng 
quá nhiều đến chất lượng nội dung. Song để 
có một bài viết về nhân vật hay nhất định 
phải đầu tư thời gian và công sức cho việc 
thu thập thông tin.

Walt Harrington làm việc cho Tạp chí Wash-
ington Post chuyên viết những bài chân 
dung có chiều sâu. Ông thường dành từ một 
đến ba tháng cho một bài chân dung. Để 
viết những bài chân dung về George Bush 
và Carl Bernstein, ông đã tiến hành khoảng 
80 cuộc phỏng vấn cho mỗi bài. Ông cũng 
đồng hành với những nhân vật của mình như 
một người bạn. 

Thật khó để có 80 cuộc phỏng vấn cho một 
bài TTNB nhưng nếu không quá gấp, bạn 
hãy gặp mặt nhân vật. Có thể cùng nhân vật 
đi làm một hay vài ngày để quan sát và trò 
chuyện với họ. Trong trường hợp tệ nhất, chỉ 
có vài tiếng cho nhân vật hãy cố gắng ghi 
chép tỉ mỉ và thực hiện bài viết đơn giản dạng 
hỏi – đáp về vấn đề nào đó. Không có bức 
tranh chân dung nào được vẽ sau 2 giờ mà 
đẹp và càng không thể có bài viết hay nếu 
bạn gửi một danh sách câu hỏi qua email và 
chờ đợi những con chữ khô cứng.

HÃY NHỚ TÊN CON CHÓ

Bài học vỡ lòng khi đi phỏng vấn nhân vật 
của tôi là: “Phải tìm hiểu tất cả, hỏi tất cả về 
nhân vật. Thậm chí, cả tên con chó anh ta 
nuôi”. Trước khi gặp nhân vật, hãy đọc tất cả 
các tài liệu bạn sưu tầm được: Các bài viết 
trước đó nếu có, hồ sơ công việc, các sản 
phẩm người đó làm… Ngoài ra, đừng ngại hỏi 
những người sống quanh nhân vật của bạn. 
Những nhận định, câu chuyện của người 
khác không chỉ làm đầy đặn thông tin nền 
về nhân vật để quá trình trò chuyện với họ 
dễ dàng hơn mà sẽ là tư liệu để bạn viết bài. 
Lưu ý này sẽ được nói ở phần sau.

Khi đã có thông tin nền, cần chuẩn bị tất cả 
những câu hỏi bạn nghĩ là cần thiết cho bài 
viết. Đừng đi tay không đến gặp nhân vật, 
như vậy đồng nghĩa với việc bạn không tôn 
trọng họ. Trong quá trình trò chuyện, hãy 
bắt đầu với những câu hỏi xung quanh chủ 
đề mà bạn chọn ở phần trên đã nói. Hỏi kĩ, 
hỏi tỉ mỉ nhưng đừng nói hết phần nhân vật. 
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Biết khơi gợi, biết tâm sự sẽ làm cuộc trò 
chuyện dễ chịu hơn rất nhiều.

Khi đã có trong tay tất cả các câu trả lời về 
chủ đề chính, nếu nhân vật còn thời gian cho 
bạn hãy hỏi tất cả những thứ xoay quanh 
công việc của nhân vật, đừng ngại để họ đưa 
ra nhận định về doanh nghiệp, những vấn đề 
đang nổi cộm ở công ty. Thông tin này sẽ là 
của để dành để bạn triển khai những đề tài 
khác hoặc làm dẫn chứng cho nhiều bài viết 
sau này.

“Nhớ tên con chó” là cách người viết tự nhắc 
mình hãy tìm hiểu thật kĩ, thật tỉ mỉ với thái độ 
quan tâm, tôn trọng nhân vật. Đừng hời hợt 
với bất kỳ nhân vật nào của bạn.

ĐI TÌM VIÊN ĐÁ KÊ CHÂN

Người leo lên đỉnh núi đã từng dẫm chân vào 
rất nhiều viên đá trên đường. Nếu coi nhân 
vật của bạn là một nhà leo núi đã lên đến 
đỉnh, vậy những viên đá mà họ dẫm lên là gì?

Trước tiên, bàn về cái đỉnh núi. Đừng nhẩm 
tưởng cứ phải làm gì đao to búa lớn mới là 
nhà leo núi giỏi. Với nhà leo núi của truyền 
thông nội bộ, đỉnh núi họ chinh phục được 
đơn giản là tìm ra cách để giảm lỗ từ 10 phần 
xuống 8 phần chứ chưa thể lãi ngay hay làm 
thế nào để yêu những công việc mà nghe 
thôi đã chán như thủ thư, gác kho…

Khi đã có đỉnh núi, ta đi tìm viên đá kê chân. 
Giữa những người bình thường, nhân vật 
của bạn sáng tạo hơn đó là một viên đá. 



Giữa những người giỏi, họ giỏi nổi bật đó là 
một viên đá. Chấp nhận xa gia đình đi làm ở 
nơi đất khách quê người vì công việc chung 
cũng là một viên đá.

Trong quá trình thu thập thông tin phải tìm 
cho ra những viên đá. Bởi nếu không có viên 
đá kê chân, ta chẳng thể nào hiểu được vì 
sao nhân vật là nhà leo núi giỏi.

CHI TIẾT NHỎ NÓI LÊN 
CON NGƯỜI LỚN

Nhà văn Maxim Gorki cho rằng: “Chi tiết nhỏ 
làm nên nhà văn lớn”. Câu nói này hoàn toàn 
hợp cho bài viết về nhân vật. Hãy tìm ra chi 
tiết, câu chuyện để kể về nhân vật của bạn.

Thay vì nói: “Anh Linh – Nhân viên Truyền 
thông của công ty rất yêu công việc, thường 
đi sớm về muộn” hãy kể chuyện: “Hôm nay, 
chị bán hàng ở nhà ăn giữ lại một suất cơm 
cho Linh. Chị biết cứ khi nào công ty có sự 
kiện là Linh thường ăn rất muộn. Anh chỉ nhớ 
đến bữa trưa khi mọi việc đã hoàn tất”.

Để có được chi tiết, câu chuyện cho bài viết 
về nhân vật không khó nếu chú ý quan sát 
cách họ làm việc, giao tiếp với mọi người, 
bàn làm việc được sắp xếp như thế nào… 
Và như đã nhắc ở trên hãy hỏi những người 
xung quanh về họ. Câu chuyện của người 
thứ ba sẽ giúp bài viết sinh động hơn, cân 
bằng giữa đối thoại và độc thoại. Đặc biệt, 
viết cho Truyền thông nội bộ, càng có nhiều 
nhân viên xuất hiện trong bài viết, bạn càng 
có nhiều độc giả.

Thu thập thông tin và phỏng vấn nhân vật là 
một thách thức, kỹ năng giỏi chưa đủ mà cần 
có một tấm lòng rộng mở. Có thể lắm chứ, 
bạn hay tôi đều sẽ gặp một đồng nghiệp 
không hợp gu và không muốn trò chuyện 
với họ. Luôn nhớ người viết phải giữ cái nhìn 
khách quan, thái độ cởi mở, tôn trọng. Hãy 
đến gặp nhân vật bằng một trái tim không 
định kiến và ghi lại mọi thông tin bằng sự 
trung thực đến từng câu chữ.

Luôn nhớ người viết 

phải giữ cái nhìn 

khách quan, thái độ 

cởi mở, tôn trọng. 

Hãy đến gặp nhân 

vật bằng một trái tim 

không định kiến và 

ghi lại mọi thông tin 

bằng sự trung thực 

đến từng câu chữ.
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INFOGRAPHIC
VŨ KHÍ “TỐI TÂN”

TRUYỀN THÔNG ĐIỆP

Ngày nay, khi con người có 
xu hướng “xem nhiều hơn 
đọc”, infographic, với khả 
năng đáp ứng ba tiêu chí 

“đẹp-gọn-đủ”, đã trở thành 
một cách thức hữu hiệu để 

làm truyền thông nội bộ.

Infographic là một công cụ tuyệt vời để biến các dữ liệu thông tin khô khan, phức tạp và 
dày đặc thành những hình ảnh trực quan 
hấp dẫn, dễ hiểu. 

INFOGRAPHIC VÀ NHỮNG LỢI ÍCH 
TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP

Một trong những thách thức của người làm 
truyền thông đó là làm thế nào để bản tin của 
mình thu hút được người đọc. Theo một khảo 
sát từ Telegraph.co.uk, trung bình mỗi ngày 
một người bình thường sẽ tiếp xúc tới hơn 174 
loại tin tức khác nhau, làm cách nào để một 
trong đó sẽ để lại ấn tượng cho người đọc là 
một bài toán nan giải. Với infographic, những 
thông điệp phức tạp, khó nhớ sẽ được đơn 
giản hóa và cô đọng lại bằng các con số, hình 
ảnh, màu sắc hấp dẫn nhưng vẫn đầy đủ nội 
dung mong muốn truyền tải. Chúng sẽ giúp 
nội dung dễ dàng được “hấp thụ”, bắt mắt và 

nổi bật hơn. Thông thường, các hình ảnh với 
nhiều màu sắc ấn tượng sẽ tăng mong muốn 
sẵn sàng đọc lên tới 80%, đặc biệt là sự chú 
ý với những tiêu đề ngay đầu bài viết.

Ngoài việc dễ thu hút độc giả, mức độ lan 
tỏa thông điệp qua các infographic cũng 
cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh các doanh 
nghiệp đang có nguồn nhân lực trẻ trung, năng 
động, tích cực với những xu hướng mang tính 
“viral” (lan tỏa). Dữ liệu của BuzzSumo đã chỉ 
ra rằng, các nội dung dạng infographic sẽ đạt 
được mức độ chia sẻ trên mạng xã hội nhiều 
gấp 2,3 lần so với các bài đăng blog thông 
thường. Các mạng xã hội thường xuyên chia 
sẻ infographic là Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram, Pinterest và Google+. 

ỨNG DỤNG CỦA INFOGRAPHIC 
TRONG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Sẽ là thiếu sót nếu bạn cho rằng, infographic 
chủ yếu được sử dụng trong marketing, đặc 
biệt là trong việc giới thiệu tính năng sản 
phẩm. Truyền thông nội bộ hoàn toàn có thể 
khai thác infographic để truyền tải các thông 
tin như:

• Các quyết định, báo cáo
Với thông tin nhiều số liệu, infographic sẽ 
giúp những người xem nắm được những ý 
nổi bật như mục đích, ưu, nhược điểm, mối 
quan hệ của các quyết định, thông báo được 
đưa ra. Từ đó, họ dễ dàng đưa ra những nhận 
định, so sánh, đối chiếu mức độ phù hợp của 
các dữ liệu này. 
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• Tài liệu đào tạo
Các tài liệu đào tạo thường bao gồm nhiều 
nội dung về khái niệm, đặc điểm và quy 
định, nhưng khi được chuyển hóa về dạng 
infographic, các nội dung này sẽ được xuất 
hiện dưới nhiều định dạng khác nhau như sổ 
tay doanh nghiệp, các poster khổ lớn dán tại 
bảng tin hoặc sách hướng dẫn dùng trong 
các buổi workshop, seminar…

Một ví dụ trong việc ứng dụng infographic 
trong đào tạo tại doanh nghiệp có thể kể 
đến buổi sinh hoạt “Bữa trưa ngày thứ tư” 
của Piktochart. Trong buổi sinh hoạt này, các 
nhân viên của tổ chức sẽ thay phiên nhau 
thuyết trình về một chủ đề tùy chọn với yêu 
cầu sẽ phải sử dụng infographic để thể hiện 
các thông tin. Việc làm này sẽ khơi dậy sự 
hào hứng cho nội dung đào tạo tưởng chừng 
khô khan, dài dòng, khó nhớ.

• Tài liệu hướng dẫn, nội quy
Các tài liệu liên quan đến quy trình làm việc, 
nội quy công ty cũng đang dần được hình 
ảnh hóa thành các infographic và đặt tại 

nhiều nơi trong công sở. Đó có thể là hướng 
dẫn sử dụng máy photocopy, các bước phân 
loại rác, quy trình thanh toán và rất nhiều các 
thông tin khác được trình bày dưới dạng hình 
ảnh hóa như vậy.

• Tin tuyển dụng
Trong lĩnh vực nhân sự, sử dụng infographic 
là một cách tuyệt vời để sắp xếp và truyền tải 
lượng lớn dữ liệu về các chương trình tuyển 
dụng, mô tả công việc (JD) và đặc biệt những 
quyền lợi của ứng viên khi gia nhập doanh 
nghiệp. So với những bài đăng tuyển thông 
thường trên các định dạng truyền thống, các 
bài đăng infographic sẽ giúp ứng viên có cái 
tiếp cận dễ dàng hơn với các chính sách, quy 
định của tổ chức. 

CacoCola đã sử dụng infographic để giới 
thiệu 50 đặc điểm của doanh nghiệp này, 
và hãy thử tưởng tượng nếu bạn nhìn thấy 
những nội dung này được thể hiện thành 
dạng văn bản thông thường, liệu bạn có 
muốn đọc hết và thấy những nét thú vị của 
công ty hay không?
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Ý TƯỞNG CHẤT
KHÔNG LO THIẾU ĐẤT

Không bị giới hạn bởi kênh 
hay cách thức, thấu hiểu 
rõ đối tượng mục tiêu, luôn 
được ủng hộ bởi văn hóa... 
truyền thông nội bộ thực 
chất có rất nhiều “đất” cho 
sự sáng tạo, phá cách, và 
mới mẻ.

Đã qua rồi thời kỳ sáng tạo chỉ dành 
cho truyền thông ra bên ngoài. Hãy 
nghĩ đến đến những lý do sau:

• Truyền thông nội bộ chính là giao tiếp 
giữa con người với con người (Human to 
Human). Cho dù là khách hàng hay nhân 
viên, đó đều là con người và nếu phải đọc 
thứ gì đó thực sự buồn tẻ, họ sẽ chuyển 
qua làm việc khác, bất kể nó quan trọng 
như thế nào. Những thông báo khô khan, 
cứng nhắc là kẻ thù của giao tiếp hiệu quả.

• Truyền thông nội bộ cần nỗ lực để thu hút 
những người bận rộn và chăm chỉ. Nếu 

doanh nghiệp thành công, nhân viên sẽ 
bận rộn với những nhiệm vụ và ưu tiên 
của riêng mình. Việc họ dành thời gian cho 
truyền thông nội bộ có thể là một thách 
thức, đặc biệt là những thông điệp về tầm 
nhìn, sứ mệnh hay chiến lược sẽ không 
ảnh hưởng đến danh sách các đầu việc 
họ cần làm trong tuần. Vậy hãy bắt đầu 
với những hình ảnh ấn tượng và đáng nhớ. 
Thay vì những dòng Times New Roman 
trên email, hãy để hình ảnh, text và thiết 
kế phối hợp với nhau để mang đến một 
thông điệp đẹp.

• Sáng tạo để gắn kết hơn – Nếu nhân viên 
không dành thời gian để đọc các tin tức 
nội bộ hoặc không trả lời các phản hồi, họ 
sẽ cảm thấy ít gắn kết hơn và đó có thể sẽ 
dẫn đến các vấn đề về động lực làm việc. 
Sáng tạo chính là cách tốt nhất để tăng 
cường sự tham gia của nhân viên.

Sự sáng tạo giống như cơ bắp, khi bạn dùng 
nhiều hơn, nó sẽ càng trở nên săn chắc hơn. 
Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng, sự sáng tạo 
chỉ có giá trị khi nó giúp bạn giải quyết một 
vấn đề nào đó của tổ chức. Khi đó, thứ bạn 
có được không chỉ là một bức ảnh, một bản 
tin, một video mà là một giải pháp - những  
SÁNG TẠO HIỆU QUẢ - điều mà những nhà 
quản lý luôn khao khát từ đội ngũ làm truyền 
thông nội bộ của mình.
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HÃY THỬ NHỮNG GỢI Ý SAU CỦA BLUE C ĐỂ NUÔI DƯỠNG 
SỰ SÁNG TẠO VỚI TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ.

Brainstorm nhiều hơn

Khai thác ý tưởng từ 
chính nhân viên

Game hóa – Tương tác 
nhiều hơn

Sử dụng hình ảnh 
và thiết kế bắt mắt

Thử mang truyền thông 
nội bộ ra bên ngoài

Ưu tiên Video

Lựa chọn
Concept – Key visual 

Gieo vần cho thông điệp

Kể chuyện thay vì con số

Thử một sự kiện nội bộ theo 
hình thức show truyền hình
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