


NỘI DUNG CHÍNH

1. Làm truyền thông cụ thể là làm gì?
2. Lập kế hoạch truyền thông cần cân nhắc các yếu tố nào?
3. Quá trình xây dựng nội dung-sản phẩm truyền thông có  

những bước nào?



Phạm vi: Social Media

1. Hạn chế thời gian
2. Ưu điểm của social media:

- Tiếp cận và tương tác với độc giả dễ dàng  
phù hợp với mục đích nâng cao nhận thức,  
tập hợp tiếng nói về vấn đề xã hội

- Tiết kiệm chi phí, dễ đo đếm hiệu quả (so  
với các phương pháp khác như sự kiện,  
truyền hình, print ads…)



Các công việc 
truyền thông



Lên kế hoạch
Nghiên cứu, xây dựng đề xuất,  
concept, định hướng sản phẩm,  
timeline, kinh phí…

Phát hành
Kênh phát hành, định hướng/trả  
lời comment, theo dõi traffic  
website, khắc phục sự cố kịp  
thời…

Quy trình truyền thông cơ bản

Sản xuất
Sản xuất và giám sát sản xuất bài
viết, hình ảnh, video, website…

Ai làm: Planner, Creative Director,  
Art Director, Account

Ai làm: Account, Creative Director,  
Art Director, Copywriter, Designer…

Ai làm: Account



Ghi nhớ

Xác định rõ mình đóng vai trò gì trong  
quy trình truyền thông thì mới biết  
mình cần cải thiện kỹ năng gì.



Kế hoạch 
truyền thông

[Bám sát proposal  template]



Ghi nhớ

Hiểu độc giả thì mới biết
mình có chọn đúng độc giả không  
và làm thế nào để hấp dẫn họ.



Ví dụ về không hiểu độc giả

• Dự án khảo sát thấy 90% hộ gia đình
có smartphone

• Dự án phát triển app cung cấp thông  
tin giá cả thị trường, khí hậu nông  
nghiệp đến cho bà con nhằm giúp bà  
con lên kế hoạch vụ mùa, tăng năng  
suất và thu nhập.

� Cuối dự án, khảo sát cho thấy năng  
suất và thu nhập của người dân đều  
không tăng. Hóa ra chỉ có chồng có  
smartphone, chồng đi làm xa, vợ mới  
là người ở nhà trồng trọt.



Ví dụ về hiểu độc giả

● Tất cả chỉ là ngụy biện. Hãy đội mũ  
bảo hiểm!

● Smoking kid

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=l-NM0OI8738
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=l-NM0OI8738
https://www.youtube.com/watch?v=g_YZ_PtMkw0


Ghi nhớ

Độc giả cũng là người. Để hiểu họ,  
hãy lắng nghe cả các câu chuyện chứ  
không chỉ các thông tin.



Phương pháp  
tiếp cận

Phương pháp tiếp cận là góc nhìn vấn đề
mà bạn lựa chọn để nói với độc giả.

Tỷ lệ bạn lựa chọn được phương pháp tiếp  
cận tốt sẽ tăng lên khi bạn:
- Càng hiểu sâu về độc giả
- Càng hiểu sâu và rộng về chủ đề dự án.

Đừng hạn chế việc hiểu dự án ở những  
thông tin trực tiếp, được ghi trong mục  
bối cảnh dự án. Hãy xem xét chủ đề dự  
án ở nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực  
hơn.



Sản phẩm - Hoạt động



NỘI DUNG

1. Tìm hiểu thông tin
2. Cắt gọt, sắp xếp thông 

tin,  lên concept trình 
bày

3. Viết kịch bản

HÌNH ẢNH

4. Vẽ storyboard
5. Vẽ sketch, test 

màu
6. Quay phim
7. Thu âm
8. Hậu kỳ

PHÁT HÀNH

9. Thumbnail, title, 
caption…

10. Hồi hộp đếm like,  
đọc comment

10 bước sản xuất-phát hành video



Bước 0. Hiểu hành vi độc giả mạng xã hội

Chú ý Hứng thú Xem/đọc Chia sẻ

Hãy chú ý đến tôi!

Thumbnail, Title hấp  
dẫn, gây tò mò

Đừng vội tắt tôi!

5-10s đầu để đặt vấn  
đề thu hút

Tôi thuyết phục, hấp  
dẫn thế này nè!

Đầu tư thật nhiều trí  
não

Share tôi đi!

Thông điệp hấp dẫn,  
thuyết phục, tagline  
ngầu, tạo cảm xúc…

Mảnh đất social media là mảnh đất phải tranh giành!  
Độc giả có nhiều lựa chọn và ít thời gian.



1. Tìm hiểu thông tin

1
Câu hỏi theo: What, why, how,  
who, when, where

2 Câu hỏi theo lĩnh vực: Lịch sử,  
văn hóa, tôn giáo, địa lý, tâm lý,  
đặc điểm nhân khẩu học, động  
vật, văn học, nghệ thuật, phim  
ảnh, nhạc, trào lưu, triết học,  
case study

3
“pros and cons”, “debate”,  
“controversial”, “interesting fact”,  
“fun fact”…

Câu chuyện cá nhân, phát biểu  
người trong cuộc

4

Đa dạng hóa các nguồn tham khảo: Video, bài  
viết, infographics, nghiên cứu… Tra cứu cả  
bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Các phạm trù thông tin

5 Ca dao tục ngữ, thành ngữ, thơ, bài hát,  
meme…Cadao.me, tudiendanhngon.vn

https://cadao.me/
https://www.tudiendanhngon.vn/


1 Wikipedia cho cái nhìn 
tổng
quát, nhiều link tham khảo.

2 Các nguồn khả tín ở Việt 
Nam.  Báo khả tín hơn trang 
tin.

3
Các nguồn khả tín nước ngoài. Nguồn  
gov, edu, scholar của google, Guardian,  
Independent, Huffington Post, New  
York Times, CNN, National Geographic,  
WHO, UN…

4 Chuyên gia: những người có  
học tập, nghiên cứu về chủ  
đề đang làm.

Người trong cuộc sẽ cho câu
chuyện thực tế, sống động.

Tính tham khảo của các nguồn trên đều ở  
mức tương đối. Nó có thể bị cảm tính,  
định hướng, cắt ghép cá nhân…

5

Các nguồn tham khảo

1. Tìm hiểu thông tin



2. Lên concept, cắt gọt  và 
sắp xếp thông tin

• Lên concept, thông điệp
• Lựa chọn mạch nội dung, bỏ đi các phần  

không liên quan.

Vì sao phải cắt gọt thông tin?
Làm sản phẩm truyền thông là phục vụ độc  
giả. Độc giả thường không có nhiều thời  
gian để theo dõi một sản phẩm quá dài.



3. Viết kịch bản

Viết sao cho hấp dẫn độc giả
• Trending: cậu Vàng, bánh mì không phải 

thực phẩm, Khá Bảnh, U23…
• Những thứ nổi tiếng: người, nhạc,  

quotes, truyện tranh, truyện chữ, họa  
hình, phim…

• Trai xinh gái đẹp, sexy (tránh lạm dụng)
• Meme, chó mèo, top, …



3. Viết kịch bản
• Mở bài: đặt vấn đề bằng cách mô tả thực  

trạng xã hội, nêu ra những hiểu nhầm  
hoặc tác động của chủ đề trong sản phẩm,  
câu chuyện gây nhiều cảm xúc nhất...  
Bạn có 5-10s để gây tò mò, hứng thú cho  
độc giả xem tiếp video.

• Thân bài: Trình bày nội dung chính theo
mạch logic.

• Kết bài: Tóm tắt lại ý chính, đưa ra kết  
luận. Nếu có một câu tagline ngầu lòi thì  
tốt. Phần này ảnh hưởng quan trọng tới  
việc độc giả có share hay không.



4. Vẽ Storyboard



5. Vẽ Sketch, test màu





6. Vẽ và Quay phim
7. Thu âm (tông giọng, tốc độ đọc)

8. Hậu kỳ (âm thanh, màu sắc, tiếng động, hiệu ứng…)



Storyboard VS tranh hoàn thiện



9. Chuẩn bị phát hành

● Tittle: Tham khảo các format đặt title
● Thumbnail
- Nên có text, thường là title video
- Hình ảnh hấp dẫn nhất trong video
- Nếu muốn chạy ads, cần check Text 
Overlay  Tool

�Tham khảo thumbnail Welax Nas Daily,  

Actually Happened 5 phút thủ công, Trắng TV…

● Định dạng: thumbnail dạng vuông sẽ hiển thị 
nhiều hơn trên mobile

● Caption: Tham khảo bước viết kịch bản

https://minhduongads.com/10-mau-cong-thuc-dat-tieu-de-quang-cao-facebook-hap-dan-nhat/
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
https://www.facebook.com/welax.vn/videos/439159110011690/
https://www.facebook.com/nasdaily/videos/
https://www.youtube.com/channel/UCGDV4-Gr3gyc-eGCgRtXknw
https://www.youtube.com/channel/UCGDV4-Gr3gyc-eGCgRtXknw
https://www.youtube.com/channel/UClLz5ZzYuTMSMziJtwQ5fGA
https://www.youtube.com/user/trangdentv


Chuẩn bị thật nhiều  
sự bình tĩnh và bao  
dung để đón nhận các  
phản ứng của độc giả.

10. Hồi hộp  
đếm like
đọc comment



Ghi nhớ

Muốn biết phải học hỏi  
Muốn giỏi phải thực hành.



Bạn nên bắt đầu từ đâu?

Tự học ở đâu?

• Search “Tự học X” “X cho  
người mới bắt đầu”, nhớ  
đọc review

• Học những người có  
chuyên môn

• Đừng ngại thực hành

Các nguồn miễn phí

• Search “X miễn phí” “X
không bản quyền”. VD:

- Ảnh đẹp: unsplash.com
- Thiết kế: canva.com
- Nhạc/ âm thanh:

youtube audio

Tận dụng nhân lực trẻ

• Sinh viên các  
trường mỹ thuật,  
thiết kế, văn…

https://unsplash.com/
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/audiolibrary/


Cảm ơn đã lắng nghe!
Thông tin liên hệ
Email: hi@echphuho.com  
Điện thoại: 0976286593

mailto:hi@echphuho.com

