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MỞ ĐẦU 

 

Theo danh sách của Forbes, 40 thương hiệu đắt giá nhất Việt Nam 2018 có tổng giá 

trị hơn 8,1 tỷ USD, tăng hơn 30% so với danh sách công bố năm 2017. Lọt top 10 danh 

sách trên có tập đoàn lớn: Vinamilk, Viettel, VNPT, Sabeco, Vinhomes, Vinaphone, 

Vingroup, Massan, Vietcombank và FPT. Tất cả các ông lớn này đều rất chú ý xây dựng 

và phát triển bộ phận Truyền thông nội bộ1. Ví dụ như tập đoàn FPT, với hàng chục ngàn 

nhân viên làm việc khắp toàn cầu từ Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Lào..., để chuyển tải 

những thông tin của Tập đoàn, FPT đã xây dựng các kênh truyền thông nội bộ trực tuyến 

như trang tin nội bộ Chungta.vn, bản tin FPT News, bản tin các đơn vị thành viên, Facebook 

FPT, các diễn đàn, bản tin phát thanh, email... cũng như những cuộc khảo sát nhân viên 

hàng năm. Nhờ chăm chút cho "những mạch máu lưu thông thông tin giữa các tổ chức 

trong cơ thể" mà sau hành trình hơn 20 năm hoạt động, FPT đã trở thành tập đoàn công 

nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam, đơn vị duy nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin 

lọt top 10 thương hiệu đắt giá nhất Việt nam với 169 triệu USD do Forbes bình chọn. 

Trong phạm vi một doanh nghiệp truyền thông được chia làm 2 nhóm: truyền thông 

bên ngoài & truyền thông bên trong (còn gọi là truyền thông nội bộ). Đối tượng của truyền 

thông nội bộ chính là những thành viên đang làm việc cho doanh nghiệp đó. Mục đích của 

truyền thông nội bộ chính là tạo chất xúc tác gắn kết các thành viên trong một doanh nghiệp 

cùng hướng đến mục tiêu chung của đơn vị. Truyền thông nội bộ không thể thiếu đối với 

bất kỳ tổ chức nào nào và sẽ thành công nếu truyền thông nội bộ khiến cho nhân viên cảm 

thấy hạnh phúc, cảm thấy những giá trị riêng của bản thân "được cần đến" và là một phần 

không thể thiếu của tổ chức đó. Cho nên xem truyền thông nội bộ như mạch máu lưu thông 

trong cơ thể một doanh nghiệp hay tổ chức là hoàn toàn chính xác. 

Ngoài ra, nhờ có PR nội bộ, người lãnh đạo doanh nghiệp có thể quan tâm được tới 

cuộc sống và công việc từng thành viên trong công ty. Ngược lại, nhân viên sẽ sẵn sàng 

thông cảm và nhiệt tình với công việc được giao. Việc hình thành một lối sống “nhân văn” 

giữa các thành viên trong doanh nghiệp có ý nghĩa và có giá trị không kém so với những 

                                           
1 Vũ Phạm: Người được chọn: Truyền thông nội bộ - Mạch máu của doanh nghiệp/tổ chức 

https://vtv.vn/vtv6/nguoi-duoc-chon-truyen-thong-noi-bo-mach-mau-cua-doanh-nghiep-to-chuc-

20181217155451519.htm; Thứ hai, ngày 17/12/2018 17:00 GMT+7 

https://vtv.vn/vtv6/nguoi-duoc-chon-truyen-thong-noi-bo-mach-mau-cua-doanh-nghiep-to-chuc-20181217155451519.htm
https://vtv.vn/vtv6/nguoi-duoc-chon-truyen-thong-noi-bo-mach-mau-cua-doanh-nghiep-to-chuc-20181217155451519.htm
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những quyền lợi vật chất và được nhiều người đánh giá là môi trường làm việc thân thiện, 

lành mạnh. 

PR nội bộ được coi là một trong những “yếu tố vàng” để tăng cường gắn kết các thành 

viên trong doanh nghiệp. Thông qua PR nội bộ, CBCNV hiểu rõ hơn những định hướng, 

kế hoạch và lộ trình các hoạt động SXKD cũng như hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã 

hội trong đơn vị, từ đó nội bộ hiểu rõ hơn những công việc mình đang làm, những vấn đề 

quan trọng đang tập trung giải quyết. Chính vì những đặc điểm mà PR nội bộ đem lại là lý 

do nhóm chúng tôi chọn đề tài: “Làm như thế nào để môi trường truyền thông nội bộ 

công ty được thông suốt” để thảo luận. 
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Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ 

 

1.1. Truyền thông nội bộ 

1.1.1. Khái niệm về truyền thông nội bộ 

1.1.1.1. Truyền thông 

Truyền thông (communication) là quá trình chia sẻ thông tin. Truyền thông là một 

kiểu tương tác xã hội trong đó ít nhất có hai tác nhân tương tác lẫn nhau, chia sẻ các qui 

tắc và tín hiệu chung. Ở dạng đơn giản, thông tin được truyền từ người gửi tới người nhận. 

Ở dạng phức tạp hơn, các thông tin trao đổi liên kết người gửi và người nhận. Phát triển 

truyền thông là phát triển các quá trình tạo khả năng để một người hiểu những gì người 

khác nói (ra hiệu, hay viết), nắm bắt ý nghĩa của các thanh âm và biểu tượng, và học được 

cú pháp của ngôn ngữ. 

Truyền thông thường gồm ba phần chính: nội dung, hình thức, và mục tiêu. Nội dung 

truyền thông bao gồm các hành động trình bày kinh nghiệm, hiểu biết, đưa ra lời khuyên 

hay mệnh lệnh, hoặc câu hỏi. Các hành động này được thể hiện qua nhiều hình thức như 

động tác, bài phát biểu, bài viết, hay bản tin truyền hình. Mục tiêu có thể là cá nhân khác 

hay tổ chức khác, thậm chí là chính người/tổ chức gửi đi thông tin. 

Có nhiều cách định nghĩa lĩnh vực truyền thông, trong đó truyền thông không bằng 

lời, truyền thông bằng lời và truyền thông biểu tượng. Truyền thông không lời thực hiện 

thông qua biểu hiện trên nét mặt và điệu bộ. Khoảng 93% “ý nghĩa biểu cảm” mà chúng ta 

cảm nhận được từ người khác là qua nét mặt và tông giọng. 7% còn lại là từ những lời nói 

mà chúng ta nghe được. Truyền thông bằng lời được thực hiện khi chúng ta truyền đạt 

thông điệp bằng ngôn từ tới người khác. Truyền thông biểu tượng là những thứ chúng ta 

đã định sẵn một ý nghĩa và thể hiện một ý tưởng nhất định ví dụ như quốc huy của một 

quốc gia. 

Hội thoại giữa các cá nhân thường xuất hiện theo cặp hoặc từng nhóm với qui mô 

khác nhau. Qui mô của nhóm tham gia thường tác động tới bản chất của cuộc hội thoại. 

Truyền thông trong nhóm nhỏ thường diễn ra giữa ba đến mười hai cá nhân và khác biệt 

với trao đổi qua lại giữa các nhóm lớn hơn như công ty hay cộng đồng. Hình thức truyền 

thông này được hình thành từ một cặp hay nhiều hơn, thông thường được đề cập tới như 

một mô hình tâm lý học trong đó thông điệp được truyền từ người gửi đến người nhận qua 
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một kênh thông tin. Ở cấp độ lớn nhất, truyền thông đại chúng chuyển các thông điệp tới 

một lượng rất lớn các cá nhân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

1.1.1.2. Truyền thông nội bộ 

Truyền thông nội bộ được hiểu là việc sử dụng có kế hoạch các hành động ảnh hưởng 

đến hiểu biết, thái độ và hành vi của nhân viên trong doanh nghiệp. Vấn đề tìm, giữ và duy 

trì các cán bộ, nhân viên giỏi, nhiệt tình và hết mình đóng góp cho sự nghiệp phát triển 

chung cho tổ chức của họ không phải là việc đơn giản. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý 

cần hiểu nhu cầu của công chúng và có những kỹ năng, sách lược, chiến lược quản lý. Hiểu 

về truyền thông nội bộ sẽ khiến công tác quản lý trở nên hiệu quả. 

Truyền thông nội bộ thực hiện chức năng quản lý nhằm tạo ra và gây dựng mối quan 

hệ có lợi và tốt đẹp giữa lãnh đạo của tổ chức, cơ quan với công chúng nội bộ để đi tới 

thành công chung của tổ chức, cơ quan đó. Công chúng nội bộ ở đây là tập thể cán bộ, nhân 

viên của tổ chức, công ty và họ được liên kết với nhau bằng các mối quan hệ chuyên môn 

và công việc. Nhiệm vụ của truyền thông nội bộ quan hệ nội bộ và kiểm soát cộng đồng 

bên trong nhằm tạo ra sự quản lý hiệu quả nhất. Hiệu quả của một tổ chức hay công ty – 

đó là sự tập hợp, sự tin tưởng, trách nhiệm giữa lãnh đạo và các nhân viên. Một công chức, 

một nhân viên phải quan tâm tới thành tựu của tổ chức, công ty, điều đó cũng có nghĩa là 

quan tâm tới kết quả lao động của chính mình. 

PR nội bộ hay truyền thông nội bộ là chức năng quản lý nhằm xây dựng và duy trì 

các mối quan hệ lợi ích tương hỗ giữa lãnh đạo và nhân viên của tổ chức, những người mà 

nhờ có họ thì tổ chức mới có thành công.2 

Ngoài ra, Jane Johnston và Clara Zawawi còn đưa ra một khái niệm truyền thông nội 

bộ khác cô đọng hơn Truyền thông nội bộ là thiết lập và củng cố mối quan hệ với những 

thành viên trong tổ chức.3 

1.1.2. Đặc điểm truyền thông nội bộ 

Truyền thông nội bộ có những đặc điểm khác biệt so với những hình thức truyền 

thông khác của doanh nghiệp hoặc truyền thông trong các tổ chức chính phủ. 

- Phạm vi truyền thông của truyền thông nội bộ: 

                                           
2 TS. Vân Thị Hồng Loan: Quan hệ công chúng, Nxb. Lao động, 2016, tr.156. 
3 Jane Johnston và Clara Zawawi: Public Relations theory and practice- https://marketingai.admicro.vn/truyen-

thong-noi-bo-la-gi/ 

https://marketingai.admicro.vn/truyen-thong-noi-bo-la-gi/
https://marketingai.admicro.vn/truyen-thong-noi-bo-la-gi/
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Chủ yếu trong nội bộ công ty, giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa nhân viên với nhân 

viên 

- Công chúng truyền thông của truyền thông nội bộ: 

Là bộ phận công chúng rất đặc trưng. Trong một tổ chức, công chúng nội bộ là tất cả 

những người làm việc trong tổ chức đó, từ chủ tịch hội đồng quản trị đến nhân viên tập sự, 

từ cán bộ chính thức đến những cộng tác viên làm việc bán thời gian, nhân viên ký hợp 

đồng tạm thời, thậm chí cả tình nguyện viên. Như vậy, đối với người lãnh đạo, công chúng 

nội bộ chính là nhân viên của mình. 

- Ngoài ra, truyền thông nội bộ còn có những đặc điểm sau: 

+ Tính lan tỏa: 

Một thông điệp của ban lãnh đạo công ty được truyền tải qua nhiều hình thức truyền 

thông phong phú trong tổ chức, doanh nghiệp sẽ có tính lan tỏa rất lớn trong công chúng 

nội bộ. Nhân viên nghe, nhìn, thấu hiểu, lĩnh hội và tuyên truyền, lan tỏa sang các nhân 

viên khác tạo thành hiệu ứng lan tỏa. 

Trong một số trường hợp, tính lan tỏa của hoạt động PR nội bộ góp phần tạo nên dư 

luận – yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến hoạt động PR nội bộ. 

+ Tính gắn kết: 

Hoạt động truyền thông nội bộ tạo nên một môi trường thuận lợi có khả năng kết nối, 

gắn bó các nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp trong các hoạt động tập thể chung. Từ đó 

tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, tạo tâm lý thoải mái khi làm việc, nâng cao 

hiệu quả công việc cũng như khuyến khích và cổ vũ nhân viên gắn bó lâu dài với tổ chức, 

doanh nghiệp. 

+ Tính xuyên suốt, nhất quán: 

Thông điệp của ban lãnh đạo trong tổ chức, doanh nghiệp muốn truyền tải đến nhân 

viên trong nội bộ của họ phải có tính xuyên suốt và nhất quán. Điều này góp phần làm nên 

văn hóa mỗi doanh nghiệp và vì thế nó ít biến động. Đặc tính này của truyền thông nội bộ 

sẽ là kim chỉ nam dẫn đường cho các hoạt động truyền thông nội bộ phối kết hợp thống 

nhất với nhau để đạt hiệu quả cao hơn. 

+ Tính liên tục: 

Hoạt động truyền thông nội bộ cần phải tiến hành liên tục, thường xuyên, bám sát các 

hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp để hiểu rõ và phổ biến cho nhân viên hiểu, tin và làm 
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theo. Nếu hoạt động truyền thông nội bộ gián đoạn thì hiệu quả sẽ không cao và không huy 

động được sức mạnh của tập thể. 

1.1.3. Vai trò truyền thông nội bộ 

1.1.3.1. Xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp 

Xây dựng thương hiệu nội bộ nhằm mục tiêu giúp nhân viên chia sẻ hệ thống tôn chỉ 

(tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị), cốt lõi thương hiệu, những chuẩn mực về văn hóa và hành vi 

ứng xử phù hợp với cốt lõi và hình ảnh thương hiệu, mọi người hiểu rõ các chính sách và 

thủ tục làm việc, thấu hiểu và biết cách vận dụng cốt lõi thương hiệu vào thực tiễn để đối 

thoại và phát triển hình ảnh thương hiệu thành công, mọi người cùng hợp tác với cùng mục 

đích chung và hỗ trợ nhau làm việc hiệu quả. 

1.1.3.2. Kết nối chiến lược kinh doanh, thúc đẩy phát triển DN 

Truyền thông nội bộ xuất sắc không chỉ nhắm đến việc thông báo hay truyền đạt được 

thông điệp mà còn nhắm đến mục tiêu cao hơn là kết nối chiến lược kinh doanh với vai trò 

và hiệu quả của từng nhân viên. Doanh nghiệp truyền thông nội bộ sẽ tạo sự khác biệt, gia 

tăng năng suất và sử dụng hiệu quả nguồn lực tốt hơn. 

Cải thiện các hoạt động giao tiếp nội bộ sẽ giúp nhân viên tăng cường hiểu biết, cam 

kết gắn bó chặt chẽ với nhau trên tinh thần hợp tác đồng đội và luôn nỗ lực để đạt đến tầm 

nhìn và sứ mệnh công ty thể hiện qua công việc hàng ngày. Việc truyền thông nói chung 

hay truyền thông nội bộ nói riêng cần thể hiện tính tương tác hai chiều. Mọi doanh nghiệp 

đều mong muốn lôi cuốn nhân viên tham gia tích cực, ngược lại mọi nhân viên cần nhiều 

hơn là thông tin thuần túy, nghĩa là họ cần sự tương tác và đối thoại hai chiều để có cơ hội 

phản biện và đóng góp ý kiến cho doanh nghiệp. Làm thỏa mãn và lôi cuốn nhân viên tham 

gia nên từ hai góc độ: giúp họ hiểu về doanh nghiệp, mối quan hệ giữa nhân viên và doanh 

nghiệp thể hiện qua sự hiểu biết về vai trò hay ý nghĩa của cá nhân và đội nhóm đối với 

mục tiêu của doanh nghiệp (góc độ lý trí), gia tăng hài lòng của cá nhân và lòng say mê 

với tư cách là một thành viên tích cực (góc độ cảm xúc). Bước kế tiếp là hướng dẫn nhân 

viên chuyển hóa cốt lõi thương hiệu thành những mục tiêu và hành động cụ thể cho từng 

bộ phận chức năng và từng cá nhân – điều mà công ty quốc tế hay gọi là làm thế nào để 

đưa thương hiệu vào cuộc sống. Việc thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa và cách ứng dụng vào thực 

tiễn để giúp hỗ trợ nhân viên ra quyết định một cách linh hoạt, phù hợp với mục đích và 

lời hứa thương hiệu, hạn chế mâu thuẫn phát sinh trong công việc hàng ngày. 

1.1.3.3. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp 
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Truyền thông và giao tiếp chính là yếu tố nền tảng giúp xây dựng và phát triển văn 

hóa doanh nghiệp, một môi trường được xây dựng dựa trên hệ thống tôn chỉ, thương hiệu, 

quy trình và môi trường làm việc. Truyền thông nếu kém hiệu quả tất yếu dẫn đến tình 

trạng doanh nghiệp không có bản sắc và văn hóa vững vàng, làm giảm tác động lôi cuốn 

và tập hợp nhân viên gắn bó trung thành với doanh nghiệp. Truyền thông nội bộ tốt góp 

phần tạo ra niềm cảm hứng, lôi cuốn và gắn kết nối lâu dài nhân viên với doanh nghiệp, 

đồng thời đảm bảo từ cấp lãnh đạo cao nhất đến nhân viên cấp thấp nhất đều truyền thông 

nhất quán chiến lược và hình ảnh thương hiệu. Truyền thông thương hiệu nhất quán giúp 

gia tăng trải nghiệm tích cực cho thương hiệu tại mọi điểm tiếp xúc với khách hàng, từ đó 

cải tiến hiệu quả của doanh nghiệp và dẫn dắt thành công cho kinh doanh. 

Văn hóa doanh nghiệp là sự kết tinh của những giá trị tinh thần được hình thành trong 

quá trình lao động sáng tạo của toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp. Nó giống 

như một sợi dây xích với mỗi mắt xích là một bộ phận, cá nhân trong công ty. Nếu mỗi 

mắt xích đó không có sự liên kết và thông suốt thì sợi dây đó có thể đứt bất cứ lúc nào. Ví 

dụ trong một doanh nghiệp, có những nhân viên bất bình về công việc họ đang làm mà 

không nhận được một lời giải thích nào từ cấp trên rất dễ gây ra sự bất mãn, mất đoàn kết 

trong nội bộ cơ quan. Chưa kể đến việc nếu thông tin này bị lọt ra ngoài sẽ làm xấu hình 

ảnh của doanh nghiệp. 

Những yếu tố cơ bản để giữ nhân viên trong một tổ chức đó là môi trường làm việc, 

cơ hội thăng tiến, đồng lương và thu nhập. Tuy nhiên, giữ chân thôi không đủ mà điều quan 

trọng là nhân viên cần phải thấy phấn khởi và tự hào về tổ chức mà họ làm việc. Văn hóa 

công ty hay nói cách khác là phong cách làm việc của một tổ chức, mối quan hệ giữa nhân 

viên và lãnh đạo, giữa các nhân viên và giữa các phòng ban đóng vai trò cốt lõi trong việc 

tạo động lực khuyến khích mọi người làm việc. PR nội bộ là một phương thức quan trọng 

để xây dựng văn hóa của một tổ chức. 

Một điểm chung của “100 công ty tốt nhất” do tạp chí Fortune (Mỹ) bình chọn là 

những người lãnh đạo đều chú trọng đến các chương trình xây dựng thương hiệu nội bộ. 

Họ hiểu rằng lợi nhuận của công ty có liên quan trực tiếp đến nhân viên là những người 

hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh của công ty qua công việc hàng ngày. Nói cách khác, 

ban lãnh đạo các doanh nghiệp nên tăng cường đối thoại, lôi cuốn và quan tâm chăm sóc 

nhân viên nhiều hơn. Nhân viên vui vẻ và hài lòng sẽ dẫn đến việc thỏa mãn thành công 

và kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội thành công. 
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1.1.3.4. Xây dựng, thiết lập và duy trì mối quan hệ có lợi giữa các tổ chức và 

nhân viên 

 

Mục đích của truyền thông nội bộ là để xây dựng, thiết lập và duy trì mối quan hệ có 

lợi giữa các tổ chức và nhân viên - người quyết định sự thất bại hay thành công của doanh 

nghiệp. Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, truyền thông hai chiều với nhóm công chúng 

bên trong tăng cường tính ảnh hưởng của doanh nghiệp đối phó với khủng hoảng. Truyền 

thông nội bộ được hiểu là việc sử dụng có kế hoạch các hành động ảnh hưởng đến hiểu 

biết, thái độ hành vi của nhân viên trong doanh nghiệp. 

Hoạt động truyền thông nội bộ đóng vai trò quan trọng trong công tác truyền thông 

doanh nghiệp, việc sử dụng hiệu quả truyền thông nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp phát huy 

sức mạnh đoàn kết, thống nhất, không tạo điều kiện cho những thông tin sai lệch lan truyền 

trong nội bộ doanh nghiệp, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông hình ảnh 

doanh nghiệp ra bên ngoài. 

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới truyền thông nội bộ 

Trong hoạt động truyền thông nội bộ có một số yếu tố ảnh hưởng có thể ảnh hưởng 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình hoạt động cũng như hiệu quả của nó đó là: 

- Quy mô của công ty: Công ty có quy mô càng lớn và tham vọng trên thị trường 

càng lớn thì càng ưu tiên truyền thông nội bộ, với mục đích đầu tiên và cơ bản là giữ người 

tài, thu hút người tài và đảm bảo hình ảnh thương hiệu được xây dựng kỹ từ từng cá nhân 

nhân viên. 

- Mức độ nhận thức của Người lãnh đạo: Người lãnh đạo quyết định đặt ra mục 

tiêu với truyền thông nội bộ vì không muốn chỉ dừng lại ở vấn đề lương thưởng mà Bộ 

phận nhân sự có thể đảm nhận 

- Chiến lược về thương hiệu: Trong giai đoạn thay đổi về thương hiệu hoặc định 

hình về thương hiệu, Truyền thông nội bộ giúp cho ban lãnh đạo lựa chọn đúng những 

bước đi dựa trên phản hồi đích thực từ nhân viên và định hướng nhân viên về hướng cần 

triển khai và thực hiện. 

- Đặc tính ngành hoạt động của Doanh nghiệp: 

+ Ngành kinh doanh gắn với nhiều khách hàng cuối cùng thì càng coi trọng truyền 

thông nội bộ. Ngành kinh doanh thiên về chất lượng dịch vụ và khuyến khích sáng tạo. 
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+ Sự phức tạp và đa dạng của những yếu tố ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của 

doanh nghiệp càng cần phải dùng truyền thông nội bộ để thống nhất thông điệp và gia tăng 

sự hiểu biết công việc để phục vụ khách hàng. 

+ Năng lực trong vấn đề chuẩn bị và dự phòng cho quản lý khủng hoảng: Hiệu quả 

của truyền thông nội bộ thể hiện rõ nhất khi tổ chức rơi vào giai đoạn khó khăn như thua 

lỗ, cắt giảm nhân sự, gây tai tiếng trên thị trường 

1.1.5. Tầm quan trọng của truyền thông nội bộ trong tổ chức 

Truyền thông nội bộ có ý nghĩa rất quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào vì nó xây 

dựng nền văn hóa cho tổ chức. Văn hóa tổ chức là môi trường của tổ chức dựa trên các giá 

trị, nhiệm vụ và qui trình làm việc, hiểu được chính sách công việc và thủ tục theo cùng 

một cách và tập trung trên cùng một nhiệm vụ, văn hóa tổ chức thúc đẩy sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực 

Có một số ý kiến cho rằng tại sao tổ chức phải quan tâm đến thông tin nội bộ. Quan 

trọng hơn cần có một yêu cầu pháp lý cho tổ chức để giao tiếp với nhân viên của họ. Tại 

các nước tiên tiến có những quy định rất cụ thể về quyền lợi của người lao động được thông 

báo và tham khảo ý kiến trước khi ban hành. 

Thông tin liên lạc nội bộ hiệu quả là một trong những động lực chính sự tham gia của 

nhân viên và thêm giá trị đáng kể cho tổ chức. Nếu không có quy trình thông tin phản hồi 

nhân viên khó có thể tiếp cận cũng như đề xuất ý kiến của mình lên cấp trên. 

Khi chức năng truyền thông nội bộ phát triển lớn mạnh trong tổ chức nó có thể đóng 

một vai trò rộng lớn trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm thoại từ cấp dưới lên 

và ngược lại thông qua tổ chức. Tổ chức ngày càng nhìn nhận thấy được truyền thông nội 

bộ đóng một vai trò quan trọng trong quản lý các ý kiến bên trong và bên ngoài, giúp cho 

sự ổn định và phát triển lớn mạnh của tổ chức. 

1.2. Nội dung của hoạt động truyền thông nội bộ 

Hoạt động truyền thông nội bộ trong tổ chức, doanh nghiệp rất phong phú và đa dạng 

nhưng nổi bật có những hoạt động chính như sau: 

1.2.1. Tổ chức các sự kiện nội bộ (events) 

Sự kiện là cơ hội để các nhân viên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, gắn bó với nhau, được 

tổ chức vào những dịp đặc biệt như: ngày lễ, tổng kết cuối năm… Tổ chức các sự kiện nội 

bộ là hoạt động gắn kết các thành viên trong nội bộ tổ chức, doanh nghiệp lại với nhau. 

Hình thức của sự kiện nội bộ thông thường bao gồm: 
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- Sự kiện chào đón nhân viên mới của công ty: là sự kiện tổ chức để nhân viên mới 

của Công ty được gặp mặt Ban Lãnh đạo, được giới thiệu và tập huấn về Văn hóa doanh 

nghiệp, bộ quy tắc ứng xử, cam kết, tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp. 

- Tiệc năm mới: Ngày hội của CBCNV khi tổng kết năm SXKD cũ và chào đón năm 

mới, nơi CBCNV được Ban Lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ những thành công trong năm 

qua của doanh nghiệp, những thách thức và cơ hội trong năm tới… 

- Hội thao, Hội diễn, Hội thi: Nơi CBCNV được gặp gỡ, giao lưu giữa các bộ phận 

để thể hiện tài năng của mình và gắn bó đoàn kết hơn trong công việc. 

- Chuyến đi thực tế, học tập kinh nghiệm giữa các bộ phận, chi nhánh, đơn vị nội bộ 

trong doanh nghiệp: Là dịp để CBCNV các bộ phận khác nhau học hỏi và giao lưu, tìm 

hiểu về thực tế công việc của những bộ phận khác để hợp tác và hỗ trợ nhau tốt hơn trong 

công việc. 

1.2.2. Phát hành bản tin nội bộ (newsletter, newspapers) 

Đây là hoạt động truyền thông giúp nhân viên hiểu biết hơn về hoạt động của tổ chức. 

Bản tin nội bộ thường xuất bản định kỳ, đề cập tới những chính sách, hoạt động đang diễn 

ra trong tổ chức, là kênh để nhân viên chia sẻ suy nghĩ của họ. 

Mỗi doanh nghiệp tùy thuộc vào tình hình SXKD của mình mà có cơ cấu tổ chức 

thực hiện bản tin nội bộ khác nhau là tự xuất bản hoặc thuê ngoài. Tuy nhiên hình thức phổ 

biến nhất vẫn là doanh nghiệp tự xuất bản bản tin nội bộ. Ban truyền thông sẽ chịu trách 

nhiệm về mặt nội dung và vận hành bản tin này. 

Bản tin nội bộ của doanh nghiệp thông thường được thể hiện dưới hai hình thức: 

- Bản tin nội bộ dưới dạng in: 

Bản tin nội bộ dạng in có hai hình thức: in màu và in đen trắng. Tùy thuộc vào nội 

dung thông tin của doanh nghiệp cần truyền tải tới CBCNV của mình mà bản tin đó có số 

lượng trang viết nhiều hoặc ít khác nhau. 

- Bản tin nội bộ dưới dạng điện tử: 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền thông nội bộ, các doanh nghiệp hiện 

nay phần lớn sử dụng hình thức xuất bản bản tin nội bộ dưới dạng bản tin điện tử (E- 

newsletter) hoặc bản tin gửi qua thư điện tử dưới dạng HTML. Việc xuất bản bản tin điện 

tử giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí trong khâu in ấn, vận chuyển. Tuy 

nhiên, bản tin dưới dạng điện tử vẫn có thể bỏ sót công chúng mục tiêu, bởi vì qua khảo 
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sát của một số doanh nghiệp, rào cản công nghệ thông tin có thể khiến một số công chúng 

mục tiêu ngại đọc, ngại tiếp cận 

1.2.3. Vận hành website nội bộ: 

Ngoài mục tiêu phục vụ công tác SXKD, Website nội bộ của doanh nghiệp còn là nơi 

lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, chia 

sẻ, tâm sự, giao lưu, học hỏi… Website nội bộ thường tồn tại dưới hình thức phổ biến là 

diễn đàn hay còn gọi là forum của tổ chức, doanh nghiệp. 

Với nội dung vô cùng phong phú, đa dạng với nhiều hộp thông tin vô cùng thú vị, 

website nội bộ trở thành sân chơi thu hút đông đảo nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp 

tham gia hoạt động sôi nổi. Thông qua hình thức này, những thông điệp của ban lãnh đạo 

đến với nhân viên nhanh chóng hơn, gần gũi hơn, hiệu quả hơn. 

Website nội bộ đang ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự ưu việt và khả năng kết nối 

trên phạm vi rộng một cách rõ nét. Hoạt động PR nội bộ nếu biết tận dụng tốt hình thức 

kết nối này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả PR nội bộ trong tổ chức, doanh nghiệp. 

1.2.4. Các hoạt động truyền thông khác 

Ngoài ra, hoạt động truyền thông nội bộ còn có khá nhiều những hình thức phong 

phú khác, sử dụng nhiều phương tiện hỗ trợ giao tiếp. Tùy từng đặc thù của tổ chức, doanh 

nghiệp mình mà họ có thể lựa chọn những hình thức truyền thông nội bộ phù hợp và hiệu 

quả với mình. Việc lựa chọn này phụ thuộc vào loại hình, đội ngũ nhân viên và địa điểm 

của tổ chức. 

- Giao tiếp trực tiếp (face – to – face, Interpersonal communication): 

Tuy công nghệ thông tin đã rất phát triển, cho phép con người giao tiếp bằng nhiều 

hình thức khác nhau, nhưng giao tiếp trực tiếp theo cách truyền thống vẫn được đánh giá 

là cách hiệu quả nhất. Bởi vì, giao tiếp trực tiếp cho phép thể hiện ngôn ngữ cử chỉ, ngôn 

ngữ phi lời nói và giúp phản hồi nhanh nhất. 

Gặp gỡ, trao đổi, họp mặt trực tiếp là cơ hội lý tưởng để truyền thông nội bộ. Tuy 

nhiên, không phải bao giờ cũng có đủ thời gian để tất cả lãnh đạo và nhân viên trực tiếp 

trao đổi với nhau. 

- Bảng thông báo (notice board, bulletin board): 

Những bảng thông báo phù hợp với tiêu chuẩn có thể được đặt tại các nơi thuận tiện 

để tất cả nhân viên có thể nhận được cùng một thông tin trong cùng một khoảng thời gian. 

Các mục tin nên giao cho một người quản lý và chịu trách nhiệm (nhân viên PR). 
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Bảng thông báo là một vật dụng không thể thiếu trong mỗi văn phòng. Để thu hút sự 

chú ý của mọi người, bảng tin phải luôn có những thông tin mới, xóa thông tin cũ, phải 

được trình bày đẹp, gọn gàng và đặt bảng ở nơi đông người qua lại. Thông báo cần ngắn 

gọn, ví dụ thông báo nhanh về quy định mới của tổ chức, lịch họp hoặc lời chúc mừng sinh 

nhật. 

- Băng hình video hay truyền hình: 

Băng hình hay còn gọi là “Màn ảnh nhỏ” đã trở thành một phần trong cuộc sống 

thường ngày của nhiều người. Đó là một phương tiện để có thể truyền tải những thông tin 

được “cá nhân hóa”, có thể là thâu băng trước hay phát sóng trực tiếp. Phương tiện hiện 

đại này có thể đạt được sự giao tiếp trực tiếp, giúp ban lãnh đạo và nhân viên hiểu nhau 

hơn. 

- Trạm phát thanh: 

Có thể lấy trường hợp của công ty United Biscuits làm ví dụ. Công ty này gặp phải 

những trở ngại trong việc duy trì sự hài lòng với công việc trong đội ngũ nhân viên mà hầu 

hết là những người di cư vì trong công ty quá ồn, mọi người rất khó hoặc hầu như không 

thể nói chuyện với nhau. Giải pháp đưa ra là đặt loa phát thanh tại một số nơi mà mọi nhân 

viên đều có thể nghe được. Chương trình phát thanh do chính công ty thực hiện, bao gồm 

điểm tin, kết quả thể thao, chương trình theo yêu cầu và những thông điệp cá nhân. Công 

ty có 9 nhà máy ở Luân Đôn, Manchester và Glasgow – và những chương trình này có thể 

phát lại ở từng nhà máy. Ngày nay, các chương trình phát thanh khu vực đã thay thế các 

trạm phát thanh của công ty. 

- Hộp thư góp ý: 

Những hộp thư góp ý có thể đặt ở một số nơi, khuyến khích nhân viên đóng góp ý 

kiến, than phiền hay nhận xét. 

- Nói chuyện với nhân viên: 

Những buổi nói chuyện trực tiếp là một trong những hình thức quản lý công khai hiệu 

quả nhất. Các nhân viên có thể đặt câu hỏi và biểu đạt suy nghĩ của mình. Còn với ban lãnh 

đạo, lắng nghe và nhận phản hồi là điều rất quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ 

tốt đẹp với nhân viên. 

- Công đoàn: 

Ở châu Âu người ta đã chứng minh được rằng hiếm khi có cuộc đình công nào xảy 

ra tại các công ty có người đại diện công nhân nằm trong ban lãnh đạo. Khi có sự tham gia 
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của công nhân trong việc quản lý công ty, nhân viên sẽ hiểu những sự việc đang diễn ra. 

Họ cũng có thể có ảnh hưởng đối với việc điều hành tổ chức. 

- Thuyết trình bằng hình ảnh: 

Phương pháp này có thể được sử dụng với những mục đích như giới thiệu nhân viên 

mới, giải thích các biện pháp an toàn lao động, trình bày những tiến triển của công ty, giải 

thích báo cáo hằng năm, việc tuyển chọn nhân viên, giải thích quy trình vận hành một sản 

phẩm mới, hoặc mô tả thuận lợi của vị trí mới mà công ty sẽ chuyển đến. Vì ngày nay có 

rất nhiều công ty – và đặc biệt là ở những ngành công nghiệp quốc doanh đã tư nhân hóa 

– khuyến khích nhân viên trở thành những người nắm cổ phần nên việc trình bày bản báo 

cáo và kê khai hằng năm đã trở nên quan trọng trong tiến trình phát triển mối quan hệ giữa 

ban lãnh đạo và nhân viên. 

- Những buổi hội họp nhân viên: 

Nhiều buổi hội họp giúp các nhân viên có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhau, tăng tình 

đoàn kết và tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa ban lãnh đạo và nhân viên. 

- Những chuyến viếng thăm của ban lãnh đạo: 

Đối với tổ chức có chi nhánh đặt ở các nơi, việc thăm viếng của ban lãnh đạo cấp cao 

nhất có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên. Những chuyến thăm viếng này có thể 

kết hợp với buổi lễ thăng chức hay khen thưởng. 

- Triển lãm nội bộ: 

Những buổi triển lãm hay trưng bày cố định hay di động có thể được sử dụng để trình 

bày và giải thích lịch sử hay chính sách của công ty. Trong những buổi trưng bày, công ty 

có thể mô tả quá trình chế tạo sản phẩm, mức độ hoạt động của công ty trên phạm vi toàn 

cầu hay mô tả một chiến dịch quảng cáo. 

- Câu lạc bộ và hoạt động giải trí: 

Việc khuyến khích và tài trợ để phát huy các sở thích hay hoạt động thể thao và việc 

cung cấp sân bãi như sân chơi bóng rổ ngày nay là một hình thức phúc lợi của công ty đối 

với nhân viên. 

Ngoài ra các phương tiện truyền thông mới như mạng internet, email hay “chat” cũng 

là công cụ hữu hiệu của truyền thông nội bộ để mọi người giao tiếp với nhau. Cần xây 

dựng thói quen kiểm tra email và đọc bản tin nội bộ ngay khi ngồi vào bàn làm việc. Khi 

truyền đạt công việc, không nhất thiết lãnh đạo phải gọi nhân viên lên tận phòng làm việc 
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mà hãy sử dụng điện thoại hoặc email để tiết kiệm thời gian và không làm nhân viên phân 

tâm khi đang tập trung làm việc khác. 

1.3. Tiêu chí và phương pháp đánh giá hoạt động truyền thông nội bộ 

1.3.1. Các tiêu chí đánh giá hoạt động truyền thông nội bộ 

Kết quả chương trình truyền thông nội bộ thường không trực tiếp và tức thời như các 

chương trình quảng cáo và khuyến mại. Thông thường, các chương trình quan hệ công 

chúng thường xem nhẹ việc đánh giá. Tuy nhiên, nếu được thực hiện phù hợp việc đánh 

giá sẽ giúp doanh nghiệp rút kinh nghiệm và chủ động xác định những dấu hiệu nguy hiểm 

trước khi vấn đề thực sự xảy ra. Đánh giá còn giúp doanh nghiệp tập trung nỗ lực, thể hiện 

tính hiệu quả, đảm bảo hiệu suất chi phí, khuyến khích tổ chức quản lý tốt và tạo điều kiện 

phát huy tinh thần trách nhiệm sau mỗi chương trình. 

Việc đánh giá được thực hiện thông qua các yếu tố đầu vào, xem xét các yếu tố đầu 

ra và kết quả hoạt động truyền thông nội bộ, điều mà hoạt động truyền thông thực sự đạt 

được. 

Đánh giá hoạt động truyền thông nội bộ thông qua 2 tiêu chí: 

Thứ nhất là: Đánh giá chất lượng truyền thông nội bộ được doanh nghiệp xây dựng 

và đưa ra cán bộ công nhân viên công ty. Cụ thể: Mức độ chính xác của mục tiêu tác động, 

Mức độ bao phủ của đối tượng mục tiêu, Mức độ hoàn hảo của thông điệp. Mức độ chính 

xác của việc lựa chọn các phương tiện truyền tải. 

Thứ hai là: Đánh giá kết quả tác động của truyền thông nội bộ đến công chúng: Sự 

gia tăng nhận thức của CBCNV về công ty. Hạn chế loại bỏ những lời phàn nàn của 

CBCNV về doanh nghiệp, gia tăng sự hài lòng về công ty thông qua các lời khen, mức độ 

hài lòng, tinh thần làm việc của nhân viên trước và sau chương trình. 

1.3.2. Phương pháp hoạt động truyền thông nội bộ 

Để đánh giá có hiệu quả là cần phải có danh sách kiểm tra các yếu tố quan trọng khi 

xây dựng chương trình: Thiết lập mục tiêu có thể đo lường được, áp dụng các mốc kiểm 

tra và đánh giá chất lượng ngay từ đầu, thống nhất các tiêu chí đo lường đánh giá thành 

công của chương trình, thiết lập các thủ tục giám sát có tính mở. 

• Những phương pháp đánh giá khách quan: Những thay đổi trong hành vi (có thể 

theo dõi hành vi của cán bộ công nhân viên), phản ứng (số lượng thư trả lời, phiếu góp ý, 

số lượng tham dự… ), những thay đổi trong thái độ, ý kiến và nhận thức (đo lường thông 

qua nghiên cứu qua điện thoại, bảng câu hỏi, phỏng vấn cá nhân trực tiếp), thành tích, phạm 
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vi truyền tải thông điệp, nội dung truyền thông, lượng độc giả qua phân tích dữ liệu về độc 

giả, kiểm soát ngân sách và giá trị thu được từ ngân sách. 

• Những phương pháp đánh giá tính chủ quan: Sự nồng nhiệt của công chúng, hiệu 

năng và tính chuyên nghiệp của chương trình, tính sáng tạo, bản năng cảm nhận được 

những điều đúng đắn trong các tình huống cụ thể (dựa trên phán đoán thông qua kinh 

nghiệm), phẩm chất quan hệ với con người, 

• Đánh giá quá trình: Phần thiết yếu của hoạt động đánh giá là giám sát quá trình, một 

phần của công việc đánh giá là xem xét sự triển khai hiểu quả đối với cả nhân viên và ngân 

sách. Việc giám sát thường lệ và chặt chẽ cả hai yếu tố này là hết sức cần thiết. Nhân viên 

cần được phát triển không ngừng nhằm đối phó và khai thác các yếu tố trong môi trường 

truyền thông thay đổi rất nhanh chóng. Cần luôn khích lệ và quản lý họ thật tốt. Việc quản 

lý sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách là trách nhiệm đặt lên vai mỗi nhà quản lý và nhân 

viên PR. Mọi khoản chi tiêu đều phải có hiệu quả. 

 

Kết luận chương 1 

Truyền thông nội bộ có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình vận hành doanh 

nghiệp, tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp, nó là khuôn khổ để thực hiện việc trao 

đổi thông tin nội bộ. Truyền thông nội bộ chính là công tác quản trị nhằm tạo dựng và phát 

triển mối quan hệ gắn bó và bền vững giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp. 

Truyền thông nội bộ quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt giữa các phòng ban trong 

doanh nghiệp, các công ty con trong tập đoàn, quan hệ giữa cấp lãnh đạo quản lý với nhân 

viên để toàn doanh nghiệp đều có chung một hướng nhìn, một ý chí phát triển. 

Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn có hiệu quả sản xuất cao, mọi hoạt động phải được 

thông suốt đồng bộ, thống nhất. Hoạt động Truyền thông nội bộ của doanh nghiệp giữ một 

vị trí then chốt đối với sự thành công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có các hoạt động 

Truyền thông nội bộ hiệu quả hợp lý sẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, còn ngược 

lại thì hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ kém thậm chí sẽ dẫn đến doanh nghiệp phá sản. 

 Chính vì vậy vấn đề “làm như thế nào để môi trường truyền thông nội bộ công 

ty được thông suốt” thật sự là cần thiết. 
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Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ 

CÔNG TY TNHH TM DV SX VŨ HOÀNG MINH  

 

2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty Vũ Hoàng Minh 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1.1.1. Thông tin công ty 

- Tên chính thức: Công ty TNHH SX TM DV Vũ Hoàng Minh 

- Tên giao dịch: Producing-Trading-Service Company Limited 

- Tên viết tắt: Vu Hoang Minh Co., Ltd. 

 

- Logo:  

- Trụ sở chính: Cụm 7-1, Đường M7, KCN Tân Bình mở rộng, P. Bình Hưng Hòa, 

Q. Bình Tân, Tp. HCM 

Điện thoại: (028)3767 1188  -   Fax: (028)3767 1199 -  MST: 0303062904 

Email: Contact@vuhoangminh.com          Website:  www.vuhoangminh.com 

- Chi nhánh Hà Nội: Lô CN, 05-5, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, 

Huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Điện thoại: (024)7300-4689 - Fax: (024)3368-1199- Chi nhánh Sài Gòn: 

- Chi nhánh Bình Dương: Kho B2, Số 7 Đại Lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, Thị 

xã Dĩ An, Bình Dương 

Điện thoại: (0274)730 4689 - Fax: (0274)730 4689 

2.1.1.2. Ngành nghề kinh doanh 

    Công ty Vũ Hoàng Minh là một đơn vị kinh tế độc lập, hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất, thương mại, dịch vụ: cung cấp nguyên liệu tự dính đã lựa chọn những sản phẩm có 

thương hiệu uy tín trên toàn cầu nói chung và trong nước nói riêng như: Khamisticker, 

Amazon, Fasson, Lintec, Oji,..., để nhập khẩu và phân phối trên cả nước. 

   Dịch vụ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, đóng gói hàng hóa. 

2.1.1.3. Lịch sử hình thành 

Ngày 24/09/2003 công ty TNHH TM DV Vũ Hoành Minh được thành lập theo giấy 

phép số 0303062904 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp 24/09/2003. 

Đến ngày 07/10/2014 đổi tên thành công ty TNHH SX TM DV Vũ Hoàng Minh (đăng ký 

lần 13). 
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Hình 2.1: Trụ sở công ty Vũ Hoàng Minh 
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2.1.1.4. Vị thế công ty 

Với quá trình hình thành và phát triển từ khi thành lập đến nay, Công ty VHM đã và 

đang khẳng định vị trí của mình là 1 trong những công ty sản xuất decal có quy mô và uy 

tin nhất trong ngành. Chất lượng sản phẩm của công ty đã được khẳng định tại thị trường 

các nước. 

Trong suốt quá trình hoạt động, với định hướng phát triển đúng đắn luôn kiên định 

với phương chăm “giá cạnh tranh, sản phẩm đa dạng, chất lượng đảm bảo, dịch vụ 

chuyên nghiệp, hậu mãi tốt”, các sản phẩm của VHM luôn đáp ứng được sự tin tưởng và 

tín nhiệm của người tiêu dùng. 

2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty VHM 

 

CPWG-V0320F                                                                   TYRE-U1028 

Hình 2.2: Sản phẩm thành phẩm của công ty Vũ Hoàng Minh 

2.2. Thực trạng hoạt động truyền thông nội bộ công ty VHM 

2.2.1. Thực trạng hoạt động tổ chức các sự kiện nội bộ 

Hàng năm, để nâng cao tình thần đoàn kết giữa cán bộ công nhân viên, cũng như nâng 

cao nghiệp vụ kinh doanh, Công ty đã tổ chức các sự kiện nội bộ. Các sự kiện nội bộ của 

Công ty thường được phân bổ theo đơn vị với các phạm vi và quy mô khác nhau như sau: 

2.2.1.1. Sự kiện cấp toàn công ty 

Là các sự kiện có sự tham gia của toàn thể CBCVN công ty trên phạm vi toàn quốc, 

không giới hạn đơn vị, chức danh.  

- Sự kiện Giao lưu trực tuyến với Giám đốc Công ty: Được tổ chức định kỳ vào 

tháng 3 hằng năm. Buổi giao lưu trực tuyến đã được chuẩn bị công phu và thực hiện qua 

mạng LAN của công ty. Ban thư ký nhận được hàng trăm câu hỏi của nhiều CBCNV trên 
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toàn quốc gửi về cho Giám đốc. Các câu hỏi tập trung quan tâm đến chiến lược phát triển  

của công ty, văn hóa doanh nghiệp của công ty, định hướng phát triển thị trường của công 

ty trong năm mới, chính sách đãi ngộ dành cho CBCNV….Buổi Giao lưu trực tuyến với 

Giám đốc Công ty đã thu hút được sự quan tâm theo dõi của toàn thể CBCNV công ty trên 

toàn quốc. 

-Tổ chức cuộc thi “KHAMIPAPER-VHM” toàn công ty: Cuộc thi đã huy động được 

gần 99% CBCNV công ty trên toàn quốc tham gia qua hình thức làm bài thi điện tử. Cuộc 

thi nhằm khơi dậy tinh thần học hỏi, rèn luyện của CBCNV và hướng tới khách hàng. Vòng 

sơ khảo cuộc thi được tổ chức toàn bộ qua mạng LAN công ty. Vòng chung khảo tổ chức 

thi trực tiếp và đối mặt tại trụ sở công ty. Cuộc thi đã được toàn thể cán bộ công nhân viên 

hưởng ứng ngay từ vòng thi online. Số lượng người tham gia: 500 cán bộ công nhân viên 

và đối tác Vũ Hoàng Minh tham gia vòng thi online và có 10 thí sinh xuất sắc nhất được 

lựa chọn vào vòng thi chung kết. 

 

Hình 2.3: Hình ảnh Giám đốc CN Hà Nội chụp hình lưu niệm với khách hàng 

Cuộc thi đã thể hiện sự hiểu biết và nhanh nhạy của cán bộ công nhân viên trong việc 

tìm hiểu các dịch vụ giá trị gia tăng hiện tại của Vũ Hoàng Minh, đồng thời thể hiện được 

tinh thần đoàn kết và sáng tạo của nhân viên Vũ Hoàng Minh. Hội thị cũng được coi là một 
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hoạt động truyền thông nội bộ giúp cán bộ công nhân viên nâng cao hiểu biết về sản phẩm 

dịch vụ và tạo cơ hội giao lưu giữa các thành viên các chi nhánh và văn phòng công ty. Kết 

quả cuộc thi bao gồm: 

Bảng 2.1: Kết quả vòng thi online và trực tiếp các đơn vị thuộc Vũ Hoàng Minh 

Vòng thi online 

Giải nhất đồng đôi Chi nhánh Hà Nội 

Giải nhất cá nhân Phạm Ngọc Tùng – CN Bình Dương 

5 giải nhì Nhân viên và đối tác tại văn phòng Công ty (HCM) 

10 giải ba Các chi nhánh và văn phòng công ty 

20 giải khuyến khích Các chi nhánh và văn phòng công ty 

Vòng thi trực tiếp 

Giải nhất Chi nhánh Hà Nội 

Giải nhì Văn phòng Công ty (HCM) 

Giải ba CN Bình Dương 

Khuyến khích Các chi nhánh và văn phòng công ty 

Cá nhân xuất sắc nhất 2 nhân viên văn phòng Công ty và 1 nhân viên CN Hà Nội 

Nguồn: Phòng HCNS công ty Vũ Hoàng Minh 

-Tổ chức sinh hoạt tập thể: Đây là các hoạt động định kỳ hằng tháng của công ty 

nhằm giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm giữa các bộ phận, giới thiệu nhân sự mới, nhân sự bổ 

nhiệm, tình hình hoạt động kinh doanh, tặng quà sinh nhật trong những nhân sự có sinh 

nhật trong tháng,..trực tiếp trực tuyến giữa các chi nhánh.  Đối tượng tham gia các sự kiện 

này thường được chọn lọc và hạn chế, không mang tính phổ biến và tầm ảnh hưởng không 

rộng rãi như hai sự kiện trên. 

Hình 2.4: Email thông báo tổ chức sinh hoạt tập thể 
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-Tổ chức Hội thao, Hội diễn văn nghệ: Hội thao và Hội diễn văn nghệ cấp toàn 

công ty thường được tổ chức vào thời điểm chào mừng ngày thành lập công ty. Đối tượng 

tham gia Hội thao, Hội diễn được chọn lọc nên mặc dù quy mô tổ chức rộng rãi nhưng 

chưa thu hút được sự quan tâm của toàn thể CBCNV công ty. Năm 2018, tổ chức giao lưu 

bóng đá đã thu hút được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của toàn thể CBCNV công ty 

trên toàn quốc. Đây là cuộc giao lưu với mục đích gắn kết và nâng cao tinh thần thể dục 

thể thao, rèn luyện thể chất và tinh thần đoàn kết của các Nhân viên, toàn thể cán bộ nhân 

viên có thể đăng ký tham giá nên nhận được sự tham gia và hưởng ứng mạnh mẽ của các 

nhân viên. Kết quả cuộc giao lưu bóng đá giải nhất đã thuộc về Tran Nguyen Ha FC.  

  

Hình 2.5: Giao lưu bóng đá 

2.2.1.2. Sự kiện cấp Trung tâm, đơn vị trực thuộc Công ty 

- Tổ chức Tiệc cuối năm: Đây là sự kiện truyền thống và được tổ chức thường niên 

tại các chi nhánh trên toàn công ty. Do đặc thù về vị trí địa lý và tính chất kinh doanh của 

từng đơn vị mà buổi tiệc cuối năm thường được tổ chức độc lập từng chi nhánh. Đây là cơ 

hội để Ban lãnh đạo Công ty và đơn vị chia sẻ với toàn bộ CBCNV đơn vị mình những 

thành công trong SXKD năm qua và cơ hội, thách thức trong năm tới. Đây cũng là dịp mà 

Ban lãnh đạo Công ty, đơn vị tri ân các cộng sự của mình đã lao động vất vả trong năm 

qua. Mỗi năm, hình thức tổ chức tiệc cuối năm được đổi mới liên tục và thu hút sự quan 

tâm, chờ đợi của CBCNV trong công ty. 

- Tổ chức Hội thao, hội diễn văn nghệ:  Hội thao, hội diễn văn nghệ ở các chi nhánh 

thường được tổ chức vào dịp chào mừng ngày thành lập chi nhánh. Nội dung các hội thao, 

hội diễn xoay quanh việc phát huy truyền thống văn hóa của công ty, tăng cường tình đoàn 

kết nội bộ để phấn đấu vượt kế hoạch SXKD của công ty. 
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2.2.2. Thực trạng phát hành bản tin nội bộ 

Từ tháng 10 năm 2016 Vũ Hoàng Minh để nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ nói 

chung và để tập hợp các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của toàn 

công ty, của các chi nhánh nói riêng, Công ty Vũ Hoàng Minh đã chính thức thực hiện biên 

tập và phát hành bản tin nội bộ hàng tháng với tên gọi Bản tin VHMNEWS. 

Mục đích của việc Xây dựng và Phát hành Bản tin truyền thông nội bộ của VHM 

nhằm cung cấp cho các cán bộ, công nhân viên VHM các thông tin nội bộ của công ty, tin 

tức ngành trong nước và quốc tế, các định hướng chung của công ty và các kế hoạch cần 

thực hiện trong thời gian tới. Sự phát triển của Bản tin truyền thông nội bộ của VHM sẽ 

gắn kết con người của VHM cùng xây dựng, đóng góp cho VHM đi theo định hướng chung, 

đạt được mục tiêu chung của công ty trong ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở xây dựng được 

đội ngũ cán bộ đoàn kết, môi trường giao tiếp cởi mở, hòa đồng. 

Ngay từ khi mới thực hiện, bản tin nội bộ VHM được ban hành dưới dạng file PDF 

và được gửi cho tất cả nhân viên VHM dưới hình thức gửi thư điện tử. Nội dung chính của 

Bản tin bao gồm: thông điệp của Lãnh đạo trong tháng, tin tức nội bộ của VHM: kết quả 

sản xuất kinh doanh chung và của từng chi nhánh, các thông tin khuyến mại, dịch vụ mới 

của VHM trong tháng, các thông tin nhân sự mới, nhân sự được bổ nhiệm, nhân sự sinh 

nhật trong tháng, … Bản tin nội bộ đã phần nào tập hợp được các thông tin chung của công 

ty. Tuy nhiên, do lần đầu tiên thực hiện biên tập và phát hành bản tin nội bộ nên không 

tránh khỏi những khó khăn và thiếu xót trong quá trình biên tập và phát hành. Nội dung 

thông tin còn chung chung, chất lượng thiết kế chưa được tốt, giới hạn dung lượng email 

khiến cho chất lượng bản tin nội bộ gửi đến nhân viên chưa được đẹp. 

Để tiến hành triển khai thiết kế và biên tập bản tin nội bộ, Công ty đã thành lập riêng 

một Ban biên tập Bản tin nội bộ trực thuộc Phòng HR. Bản tin có số lượng trang từ 8 trang 

trở lên (tùy thuộc nội dung tháng nhiều hay ít) được phân bổ như sau: 

Trang 1: Bao gồm logo, hình ảnh trang trí và thông tin nổi bật nhất của VHM trong 

tháng 

Trang 2 và 3: Thông tin hoạt động trong công ty 

Chuyên mục này tổng hợp các thông tin hoạt động trong tháng của VHM như các sản 

phẩm mới, thành tích của VHM, các hoạt động khuyến mại, chăm sóc khách hàng, số liệu 

kinh doanh, các hoạt động xã hội, v.v... 

Trang 4: Thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh 
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Các tin tức trọng điểm của ngành decal và GIN, các tin liên quan đến đối thủ cạnh 

tranh của VHM, các tin kinh tế, đáng chú ý. 

Trang 5: Giải pháp công nghệ 

Trình bày về công nghệ, về phần mềm, về kinh nghiệm hoặc mô hình phát triển trên 

thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. 

Trang 6: Bài viết chuyên đề của các chuyên gia nhận định về tình hình kinh tế, thị 

trường, định hướng phát triển ngành decal và GIN 

Trang 7: Bài viết theo chủ đề của nhân viên cơ sở (được chọn lọc) 

Bài viết về một nhân viên tiêu biểu của công ty VHM (nhân viên tiêu biểu được bình 

chọn bởi các cán bộ công nhân viên của VHM và được lãnh đạo VHM phê duyệt). 

Bài viết theo chủ đề: mỗi tháng, các nhân viên cấp cơ sở sẽ nhận được một chủ đề 

chung để tham gia viết bài. Chủ đề được lựa chọn dựa trên các tiêu chí như: Mức độ quan 

tâm chung của mọi người, tầm ảnh hưởng của một vấn đề nào đó đến VHM hoặc thị trường 

decal, GIN, tính phù hợp theo từng thời điểm, … 

Sau một năm thực hiện biên tập và phát hành bản tin nội bộ, tháng 10 năm 2017, 

VHM quyết định thay đổi hình thức thiết kế và phát hành bản tin nội bộ. Trước hết, để 

tránh tình trạng vì giới hạn dung lượng email làm chất lượng bản tin chưa cao, năm nay 

ngoài bản tin PDF dạng đầy đủ, dung lượng cao (từ 6Mb trở lên), Ban biên tập tiến hành 

thiết kế Bản tin dạng rút gọn dưới dạng HTML để toàn thể cán bộ công nhân viên khi nhận 

được bản tin sẽ đọc được những tin chính trong bản tin ngay lập tức. Ngoài ra, VHM cũng 

quyết định thực hiện in ấn phẩm và phân phối tới các chi nhánh để cán bộ công nhân viên 

có thể đọc được bản in ấn và để lưu trữ sau này. 

Nội dung Bản tin nội bộ năm 2018 được cải tiến như sau: 

“Thông điệp của tháng”: tập trung viết các mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công 

ty, các nội dung chỉ đạo, động viên, khuyến khích cán bộ VHM của Lãnh đạo Công ty 

“Tiêu điểm VHM”: Tập hợp kết quả sản xuất kinh doanh, tin tức nội bộ, nội dung 

chương trình khuyến mại, dịch vụ, sản phẩm, …của VHM 

“Khami Charity Fund”: tập trung phóng sự ảnh, nội dung các hoạt động từ thiện của 

Công ty, Chi nhánh trên toàn quốc 

“Vòng quanh thị trường”: tập hợp tin thị trường nói chung và tin thị trường decal và 

GIN trong tháng 
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“Góc nhìn VHM”: tập hợp các bài phân tích và bình luận về một vấn đề, sự kiện thị 

trường trong tháng 

“Điểm sáng VHM”: tập hợp bài phân tích, bình luận về các bộ phận, cá nhân xuất sắc 

của VHM do Công ty, Chi nhánh đề xuất 

“Công sở VHM”: là chuyên mục sống đẹp, tâm sự trong nghề, những chuyện vui 

buồn trong nghề nghiệp, … 

“Điểm tâm sáng”: tập hợp các bài viết có ích cho cuộc sống, công việc, giới thiệu 

sách hay 

“Phóng sự ảnh”: tập hợp các hình ảnh hoạt động văn nghệ, thể thao, từ thiện,.. 

“Giải trí – thư giãn”: Sưu tập truyện cười, tranh biếm họa, giới thiệu các địa điểm vui 

chơi, ăn uống, du lịch, … 

Tổng số trang bản tin nội bộ tăng lên với dụng lượng thiết kế chất lượng hơn và rõ 

nét hơn. 

Đặc biệt, với sự thay đổi mạnh mẽ trong định dạng file thiết kế và phát hành bản tin 

nội bộ, kể từ năm 2017, nhờ có hệ thống kiểm tra Ban biên tập đã có thể đo đếm được số 

lượng người mở email, và đọc các tin tức nào, để thông qua đó đánh giá được hiệu quả của 

việc ban hành bản tin nội bộ và biết được các nội dung truyền thông được mọi người quan 

tâm để cải tiến, hoàn thiện trong các bản tin tiếp theo. Kết quả, sau 2 tháng phát hành bản 

tin theo hình thức mới trung bình số lượt người đọc tin khoảng 1.000 lượt. Tuy đây chưa 

phải là số lượng thực sự mong đợi, nhưng với số lượng người đọc tăng lên qua từng tháng 

đã cho thấy rằng dần dần bản tin nội bộ cũng thu hút được cán bộ công nhân viên VHM và 

chúng ta cần hướng tập trung vào các tin tức VHM. 

2.2.3. Thực trạng vận hành website nội bộ 

Nhận thấy rằng việc ban hành bản tin nội bộ là chưa đủ, để nâng cao hiệu quả truyền 

thông nội bộ VHM cũng triển khai vận hành website nội bộ. 

Tháng 11 năm 2010, website nội bộ VHM có địa chỉ tại đường dẫn: vuhoangminh.vn. 

Website này có nhiệm vụ chủ yếu là cập nhật tin bài, thông tin các hoạt động của VHM, 

lưu giữ các bản tin phát hành hàng tháng và thực hiện diễn đàn giao lưu giữa các thành 

viên VHM. Tuy nhiên website mới được thiết kế dưới dạng đơn giản là một microsite (một 

trang web nhỏ hoặc là một website bổ sung bao gồm một hoặc nhiều trang web hoạt động 

độc lập với trang web chính) được hosting bên đối tác vì vậy nên vẫn chưa gắn kết được 
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các tính năng hỗ trợ, không bắt mắt, nên thời gian đầu số lượng người đăng ký thành viên 

lớn, sau đó cũng ít thành viên thương xuyên truy cập website này. 

Để truy cập vào website trước hết thành viên phải đăng ký tài khoản truy cập với địa 

chỉ email có là @vuhoangminh.com hoặc @vuhoangminh.vn 

Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ gửi về địa chỉ email một đường link xác nhận và từ đó 

nhân viên có thể truy cập vào website và đọc các thông tin trên website nội bộ. 

Đến tháng 10/2018 domain: vuhoangminh.vn và vuhoangminh.com được trỏ về 

domain decal.com.vn (bản demo) để xây dựng và nâng cấp 

Hình 2.6: Giao diện website mới công ty VHM 

Bản tin nội bộ đang được thiết kế và liên kết với website nội bộ để truyền thông thông 

tin tới toàn thể cán bộ công nhân viên và về lâu dài, website nội bộ sẽ được hoàn thiện và 

được đẩy mạnh để trở thành một địa chỉ internet truy cập thường xuyên của toàn thể cán 

bộ công nhân viên thu thập thông tin hỗ trợ sản xuất kinh doanh và giao lưu, trao đổi với 

các thành viên khác trong Công ty. 

2.2.4. Các hoạt động truyền thông nội bộ khác 

Bên cạnh việc thực hiện Bản tin nội bộ, vận hành website nội bộ và tổ chức các hội 

thảo, hội nghị, hội thi nội bộ cho cán bộ công nhân viên, VHM còn thực hiện truyền thông 

nội bộ qua các hình thức như: qua email, qua diễn đàn, mạng xã hội (chỉ áp dụng những 

tin tức được phép chia sẽ rộng rãi, ...), … 
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Việc sử dụng email để phục vụ trong công việc đã thực sự cần thiết và không thể 

thiếu được của mỗi cán bộ công nhân viên. Toàn bộ nhân viên VHM dùng hệ thông email 

nội bộ với địa chỉ @vuhoangminh.com và @vuhoangminh.vn (giới hạn sử dung đuôi mail 

.vn). Các thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn, hoạt động xã 

hội… đều được Công ty thông báo tới địa chỉ cá nhân của nhân viên. Chính vì vậy, thông 

tin sẽ được phổ biến nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, với một số địa chỉ email được 

phân quyền sẽ có thể gửi thông tin truyền thông tới toàn thể cán bộ công nhân viên. Khi 

đó, chỉ cần một vài thao tác đơn giản, nội dung truyền thông đã được truyền đạt tới từng 

cá nhân VHM từ Lãnh đạo đến các nhân viên từng chi nhánh trên khắp cả nước. 

Hoạt động diễn đàn cũng là một hình thức truyền thông đã được áp dụng. Các nội 

dung chính trên diễn đàn chủ yếu là các thông tin hoạt động xã hội, làm quen, giao lưu giữa 

các thành viên. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động diễn đàn chưa được thực sự đầu tư để có thể 

khai thác hết hiệu quả truyền thông của diễn đàn. 

Hình 2.7: Giới thiệu nhân sự mới 
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Hình 2.8: Email chúc mừng sinh nhật 

2.3. Đánh giá chung 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

Các hình thức truyền thông nội bộ của VHM đã thu hút được sự quan tâm và tham 

gia hưởng ứng của hầu hết các CBCNV trên toàn công ty, ở các hình thức. Qua các hình 

thức truyền thông nội bộ này, thông điệp và chủ trương của Ban lãnh đạo công ty cũng đã 

phần nào được truyền tải trực tiếp và gián tiếp tới CBCNV công ty trên toàn quốc để từ đó, 

các thành viên của công ty hiểu biết về giá trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và chiến 

lược kinh doanh của công ty được rõ hơn, sâu hơn và cùng nhau chung sức lao động vì 

công ty. 

Hiện thực của những thành công bước đầu đó là kết quả của các cuộc thi, số người 

truy cập và gửi bài về website nội bộ, số lượng đọc bản tin nội bộ gửi qua thư điện tử… 

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

Thứ nhất, Bản tin nội bộ vẫn còn thiếu sót, thông tin của các phòng ban chưa được 

phong phú, thời gian thực hiện và phát hành bản tin. Một phần vì đội ngũ thực hiện biên 

tập bản tin nội bộ còn quá mỏng, sự phối hợp của các phòng ban và các chi nhánh chưa 

được chủ động nên thông tin cập nhật chưa được kịp thời và đầy đủ, một phần vì mới thực 

hiện hình thức phát hành mới nên chưa giải quyết hết được các vấn đề phát sinh 



HVHKVN–17CHQT01–MAY/2019 

GVHD: TS. Vân Thị Hồng Loan                                                                      Quan hệ công chúng 

NHVTH: 06                                                   Trang 28 

Thứ hai, hiện nay website nội bộ mới chuyển sang địa chỉ mới nên số lượng người 

biết, nhớ và có thói quen truy cập vào website nội bộ chưa cao  

Thứ ba, số lượng nhân viên thường xuyên đọc và theo dõi tin tức truyền thông nội bộ 

còn thấp 

Thứ tư, diễn đàn chưa thực sự phát huy được hiệu quả vì hiện nay trên diễn đàn, các 

thành viên chưa có thói quen chia sẻ, giao lưu trao đổi thông tin 

Thứ năm, các hoạt động nội bộ (hội thi, hội nghị) được tổ chức nhưng chưa phải thực 

sự tất cả các thành viên có thể tham gia 

Thứ sáu, chưa có các hình thức giao lưu giữa các cán bộ công nhân viên như: hình 

thức chat trực tiếp trên internet, hình thức nhắn tin miễn phí giữa khách hàng nội bộ, … 

 

Kết luận chương 2 

Nội dung chương 2 của tiểu luận đã thực hiện được các nội dung: 

- Giới thiệu về công ty TNHH SX TM DV Vũ Hoàng Minh, giới thiệu về ngành nghề, 

lĩnh vực hoạt động, … 

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động truyền thông nội bộ. 

- Chỉ ra một số hạn chế trong công tác truyền thông nội bộ. 

Qua đó, nội dung chương 2 đã sử dụng cơ sở lý thuyết đã nêu ở chương 1 để phân 

tích, chỉ ra được các nguyên nhân, hạn chế, ... của các hoạt động truyền thông nội bộ của 

công ty VHM từ cách nhìn tổng thể đến việc đi sâu vào từng lĩnh vực công tác quan trọng 

khác. Đây là căn cứ để đề ra một số giải pháp cơ bản trình bày ở chương sau. 
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Chương 3: THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

 

3.1. Mục tiêu phát triển và định hướng công ty VHM đến năm 2025 

Một thương hiệu mạnh cần phải được xây dựng từ bên trong. Xây dựng và phát triển 

thương hiệu phải được bắt đầu từ nội bộ. Để tuyên truyền được sứ mệnh, tầm nhìn và thực 

hiện được chiến lược Marketing, Công ty VHM cần phối hợp chặt chẽ giữa truyền thông 

nội bộ và truyền thông bên ngoài. Truyền thông nội bộ lúc này đảm bảo cho toàn bộ 

CBCNV cảm thấy hứng khởi và có động lực trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu, 

chiến lược và các mục tiêu đồng thời xây dựng đội ngũ những người lãnh đạo có khả năng 

truyền thông và truyền tải thông điệp với nhân viên. 

- Mục tiêu phát triển: Công ty đã đưa ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2025 trở 

thành đối tác mạnh và tin cậy nhất của các bên hữu quan trong nước và trên thế giới. Với 

quan điểm đó, Lãnh đạo công ty đã xác định rõ định hướng phát triển là: Mọi công nghệ 

khoa học tiên tiến nhất sẽ được ứng dụng vì nhu cầu của khách hàng. Luôn luôn phát huy 

tinh thần đoàn kết, học hỏi, sáng tạo để mang tới những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 

Mọi thông tin trong công ty đều được chia sẻ một cách minh bạch nhất. Công ty như 

một mái ấm gia đình, vừa là nơi làm việc, nơi gửi gắm và chia sẻ lợi ích tin cậy nhất của 

cán bộ công nhân viên cũng như khách hàng, cộng đồng. 

- Định hướng giá trị văn hóa công ty 

+ Văn hóa thương hiệu 

VHM đã xây dựng và thực hiện tốt “Chính sách trách nhiệm xã hội” gắn trong các kế 

hoạch hoạt động của doanh nghiệp. Đây là một trong những yếu tố quyết định việc hình 

thành hình ảnh thương hiệu trong xã hội. 
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Hình 3.1: Hình ảnh hoạt động từ thiện từ nguồn quỹ Khami 

VHM luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như đã cam kết với người lao động đã được 

quy định trong thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động. Người lao động trong công 

ty đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xả hội, bảo hiểm y tế và hưởng 

các quyền lợi theo quy định của pháp luật. 

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu có chất lượng và giá trị cao 

Logo của công ty VHM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nhãn hiệu thương mại: Star ®, Amazon ®, Khamistickers ®, Fasson 

Đồng phục nhân viên: 

Đồng phục nhân viên văn phòng lịch sự, gọn gàng, không mang dép lê, nhân viên 

mặc áo sơ mi tay dài màu xanh, quần tây màu đen, mang giày tây màu đen, phải đeo thẻ 

trong giờ làm việc. 
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Đồng phục công nhân decal, GIN là áo thu (màu đen, màu đỏ, màu xám), công nhân 

được trang bị khẩu trang và giày bảo hộ khi làm việc. Trên ngực trái có thêu hình ảnh logo 

của công ty. 

Nhân viên và công nhân được quy định mặc đồng phục vào thứ hai đến thứ sáu hàng 

tuần. Vào ngày thứ 7 thì được mặc trang phục tự chọn nhưng phải gọn gàng, lịch sự, phù 

hợp với nơi làm việc. 

Công ty đã tạo được dấu ấn thương hiệu bằng những triết lý kinh doanh sâu sắc 

Slogan: “Giá cạnh tranh, sản lượng da dạng, chất lượng đảm bảo, dịch vụ chuyên 

nghiệp, hậu mãi tốt” 

Giá trị cốt lỗi 

Dịch vụ tốt nhất, giải pháp sản phẩm tối ưu nhất: Mỗi một hành động của nhân 

viên đều hướng đến lợi ích của khách hàng, đối tác. Luôn sẵn sàng cung cấp giải pháp tối 

ưu nhất cho khách hàng. 

Nhiệt huyết, đam mê: Một đội ngũ nhiệt huyết, đam mê với nghề. Chuyên nghiệp, 

năng động. Luôn tiếp thu và đổi mới. 

Đoàn kết: Một đội ngũ kết dính như keo, vững như núi. Tất cả hướng đến lợi ích 

chung toàn công ty. 

Minh bạch: Một hệ thống quản trị nghiệp vụ minh bạch, tuân thủ tốt quy trình. Đảm 

bảo bộ máy vận hành hiệu quả. 

Môi trường tốt:  VHM sẽ là nơi để mọi nhân viên có cơ hội phát triển, trao dồi nghiệp 

vụ. Và cũng là nơi chúng ta có thể đồng hành trong việc đóng góp trách nhiệm với xã hội. 

Sứ mệnh 

Không ngừng nâng cao, chuyên sâu trong lĩnh vực nguyên liệu tem nhãn. 

Luôn vì lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông và nhân viên. 

Phát triển bền vững gắn kết với trách nhiệm xã hội. 

Tầm nhìn 

Trong suốt quá trình phát triển của mình, VHM luôn kiên trì với phương chăm hoạt 

động “Giá cạnh tranh, sản lượng da dạng, chất lượng đảm bảo, dịch vụ chuyên nghiệp, hậu 

mãi tốt”. Nhằm từng bước thực hiện hóa phương châm đó. VHM đã không ngừng đầu tư 

nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đầu tư đổi mới trình độ công nghệ để luôn bắt kịp với 

nhu cầu thay đổi không ngừng 
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Để xây dựng hình ảnh thương hiệu vững mạnh như hiện nay VHM cũng đã rất chú 

trọng đến các hình thức truyền thông, PR, quảng cáo, … 

Chủ động trong công tác thị trường, tập trung nghiên cứu cải tiến công tác tiếp thị,   

thăm dò thị hiếu tiêu dùng, tìm các biện pháp khai thác hết tiềm năng, tăng cường các giải 

pháp công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, chính sách ưu đãi đối với khách hàng, áp dụng các 

hình thức khuyến mãi, hậu mãi, …  

Mục tiêu chiến lược của công ty luôn có tính nhất quán và tập trung cao trong việc 

thực hiện 

Chiến lược sản phẩm: Tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, đồng 

thời cải tiến công nghệ sản xuất để luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chú trọng 

đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Định hướng phát triển cụ thể cho từng lĩnh vực sản 

xuất. 

Chiến lược phát triển thương hiệu: Đổi mới chiến lược marketing, chủ động trong 

công tác thăm dò thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu đối với các đối tượng 

khách, tăng cường cập nhật và quảng bá hình ảnh công ty trên các phương tiện truyền 

thông. 

Chiến lược kinh doanh: Xác định thị trường trong nước vẫn là thị trường chủ lực, 

đồng thời từng bước xâm nhập thị trường nước ngoài như Campuchia, Malaysia, Lào, ... 

Duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, không ngừng mở rộng và tìm kiếm 

khách hàng tiềm năng. 

Chiến lược tài chính: Áp dụng hệ thống quản trị chi phí sản xuất chặt chẽ thông qua 

hệ thống kiểm soát nội bộ. Kiểm soát hạ thấp tỷ trọng của chi phí tài chính trong cơ cấu 

chi phí của doanh nghiệp. 

Chiến lược nhân sự: Năng cao nâng lực quản lý, nguồn nhân lực và trình độ tay 

nghề của lực lượng lao động. Ổn định việc làm và cải thiện điều kiện làm việc cho người 

lao động. 

+ Văn hóa tổ chức 

Thời gian làm việc của người lao động tại VHM luôn tuân thủ theo quy định của Bộ 

Luật Lao Động. Ngoài ra, công ty luôn đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy 

định của nhà nước và đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động khi có yêu cầu về tiến độ sản 

xuất, tăng ca, làm thêm giờ. 
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Thời gian nghĩ phép, nghĩ lễ, Tết, nghĩ ốm đau thai sản được tuân thủ theo đúng quy 

định của Bộ Luật Lao Động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ngoài ra, điều kiện 

làm việc luôn được chú trọng đầu tư đúng mức. 

Chính sách đào tạo: Căn cứ nhu cầu phát triển, VHM sẽ bố trí đào tạo và đào tạo lại 

cho CBCNV nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả công việc, công nhân trực tiếp sản xuất 

được tổ chức ôn luyện tay nghề.  

Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi: Thực hiện đầy đủ chế độ lương 

theo nội dung trong hợp đồng lao động.  

Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động: Hàng năm kết hợp Công đoàn 

khám sức khỏe định kỳ cho CB CNV. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao 

động theo đúng tiêu chuẩn chức danh công việc. 

Tổ chức tặng quà cho CB CNV trong các ngày lễ, tết…Tham gia các hoạt động tương 

thân, tương ái, giúp đỡ CB CNV có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ lũ lụt, đóng góp quỹ xóa 

đói giảm nghèo… 

3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ tại Công ty VHM 

3.2.1. Tổ chức các sự kiện nội bộ 

Tăng cường tổ chức các sự kiện nội bộ có quy mô toàn công ty. Mặc dù nhận thức 

được vai trò và tầm quan trọng của các sự kiện nội bộ có quy mô toàn công ty, nhưng do 

đặc thù của mô hình tổ chức doanh nghiệp của công ty và đặc thù của quá trình SXKD mà 

toàn công ty rất khó có thể có cơ hội tổ chức các Hội thao và sự kiện toàn quốc. Tuy nhiên, 

sự kiện nội bộ của công ty là một trong những hình thức truyền thông nội bộ không thể 

thiếu và cần phải quan tâm hàng đầu. 

Để gắn kết kế hoạch truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài, ngoài việc duy 

trì và phát triển các hoạt động truyền thông nội bộ công ty đã thực hiện, công ty cần phải 

đầu tư cho những sự kiện như sau: 

- Sự kiện chào đón nhân viên mới toàn công ty: Mỗi năm, dựa vào kế hoạch tuyển 

dụng của công ty mà lập kế hoạch tổ chức sự kiện chào đón tân nhân viên. Đây là dấu ấn 

đầu tiên của CBCNV về văn hóa công ty, giá trị công ty khi một người lạ trở thành một 

thành viên của công ty. Buổi chào đón tân nhân viên này cần được tổ chức thường niên, tại 

trụ sở của Công ty với sự trang trọng và ấm cúng, là cơ hội để nhân viên mới của Công ty 

được tiếp xúc, gặp gỡ và trao đổi với Ban Lãnh đạo Công ty để được giới thiệu về tầm 

nhìn, sứ mệnh và giá trị doanh nghiệp. 
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- Tổ chức các đấu trường toàn công ty về Văn hóa doanh nghiệp, về tìm hiểu sản 

phẩm dịch vụ của công ty định kỳ theo Quý: Các cuộc thi này không chỉ là cơ hội để 

toàn thể CBCNV rèn luyện, học hỏi mà còn là cơ hội để mọi người giao lưu và tăng cường 

sự hiểu biết về công ty, về từng cá thể trong công ty. 

- Tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới, chiến 

lược kinh doanh trong năm mới:   

a. Tổ chức các sự kiện nội bộ để kích hoạt văn hóa doanh nghiệp: Các sự kiện nội 

bộ để kích hoạt văn hóa doanh nghiệp được hiểu như những phần thưởng xứng đáng dành 

cho CBCNV xuất sắc, đó là các buổi ăn trưa cùng CEO, hoặc Café cuối tuần cùng CFO…Ở 

FPT, các sự kiện này được phát huy hiệu quả tối đa, việc được gặp, được trò chuyện và 

chia sẻ cùng CEO, CFO như là một phần thưởng lớn rất vinh dự dành cho CBCNV xuất 

sắc trong tháng. Câu chuyện trò chuyện và những vấn đề quan tâm được thảo luận trong 

chương trình đó được tiếp tục khai thác như một câu chuyện và chủ đề truyền thông trên 

các phương tiện truyền thông nội bộ khác. 

b. Mời chuyên gia trao đổi về văn hóa doanh nghiệp: 

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt 

quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm 

và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, 

nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực 

hiện các mục đích. 

Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi 

doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, tư 

liệu, thông tin nói chung được gọi là tri thức thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và 

tồn tại được. Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì các nguồn lực của một doanh nghiệp 

là con người mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của 

từng nguồn lực riêng lẻ. 

Trong xu thế đó, công ty VHM nên tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi thông tin về 

văn hóa với sự tham gia của các chuyên gia uy tín. Trên cơ sở kinh nghiệm và vốn học 

thức uyên thâm, các chuyên gia sẽ truyền đạt và chia sẻ đến cán bộ nhân viên của công ty 

VHM những kiến thức về văn hóa ứng xử của doanh nghiệp, từ đó có ý thức tu dưỡng, rèn 

luyện, nỗ lực để hoàn thiện chính mình cũng như tạo dựng một môi trường doanh nghiệp 

chuyên nghiệp, thân thiện. 
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c. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổ chức các sự kiện nội bộ 

Ứng dụng CNTT sẽ giúp công ty vượt qua được các hạn chế về không gian, địa lý và 

thời gian để tổ chức các sự kiện nội bộ trên phạm vi toàn quốc và dành cho mọi đối tượng 

CBCNV tham gia. 

Cần duy trì các hình thức giao lưu trực tuyến với Ban Lãnh đạo trước mỗi kế hoạch 

thay đổi lớn của Công ty như: công bố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị văn hóa; công bố kế hoạch 

kinh doanh năm mới; công bố thay đổi về chiến lược kinh doanh từng Quý… 

Ngoài ra, CNTT cần được ứng dụng triệt để để tổ chức các sự kiện trên mạng như: 

các cuộc thi, bình chọn, bình luận trong CBCNV để gây dựng phong trào, tạo trào lưu học 

hỏi và đoàn kết trong nội bộ. 

3.2.2. Bản tin nội bộ 

a. Bổ sung nhân sự thực hiện bản tin nội bộ 

Hiện nay, đội ngũ nhân sự thực hiện bản tin nội bộ còn rất mỏng. Ngoài đối tác thực 

hiện biên tập và thiết kế bản tin nội bộ, chỉ có 1 người bên VHM phụ trách quản lý bản tin 

nội bộ, 1 người phụ trách quản lý hệ thông website, sự phối hợp của các phòng ban, trung 

tâm để cung cấp thông tin nội bộ là chưa chủ động. Vì vậy, cần bố trí thêm người phụ trách 

cập nhật nội dung thông tin hoạt động; cập nhật văn bản, quy định lên website nội bộ; các 

phòng ban cần chủ động yêu cầu, đề nghị truyền thông nội bộ các hoạt động, chương trình 

thực hiện của phòng ban mình 

Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các thành viên tại văn phòng, các phòng ban và trung 

tâm trong việc thu thập thông tin và truyền thông nội bộ. Các bộ phận phòng ban, trung 

tâm phải có trách nhiệm cung cấp thông tin nội bộ cho hoạt động truyền thông nội bộ tối 

thiểu 01 nội dung/tháng và cần có quy chế rõ ràng để đảm bảo các thành viên thực hiện 

nghiêm túc 

b. Lập quy trình thực hiện truyền thông nội bộ trong toàn công ty: Xây dựng quy 

trình thực hiện truyền thông nội bộ là một công việc cần thiết phải triển khai. Chỉ khi có 

quy trình đầy đủ thì khi đó sự phối hợp thực hiện truyền thông nội bộ giữa các đơn vị, 

phòng ban mới thực sự được nhịp nhàng. 

3.2.3. Vận hành website nội bộ 

Bổ sung tính năng giải trí trong website nội bộ:  

- Tính năng giải trí trên website sẽ giúp các thành viên có thể giải trí thư giãn bằng 

các truyện cười, … Ngoài ra, các tính năng giải trí này cũng giúp cho website tránh được 
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tình trạng nhàm chán chỉ có tin tức thông thường, mà đó phải là một website tích hợp để 

tạo thói quen cho nhân viên vào website hàng ngày 

- Tăng tính tương tác giữa các thành viên của website, tạo điều kiện để thành viên 

chủ động tăng tin bài lên website 

Hiện nay website nội bộ có một hạn chế là mới chỉ mang tính truyền thông 1 chiều, 

việc câp nhật nội dung vẫn phải truy cập vào hệ thống cập nhất, đối tác bên ngoài sẽ rất 

khó để có thể cập nhật nội dung lên website và các nhân viên nếu không thể chủ động đăng 

bài hay đóng góp ý kiến trên website. Vì vậy, trong thời gian tới, website nội bộ cần được 

cải tiến để tăng tính tương tác và tạo điều kiện nhân viên chủ động đăng bài lên. 

Khi đó thì mới kích thích được sự tham gia của đông đảo nhân viên VHM và thông 

tin trên website sẽ luôn được cập nhật một cách nhanh nhất. 

Đẩy mạnh hoạt động diễn đàn trên website: 

- Hoạt động diễn đàn trên website hiện nay chưa được mạnh một phần vì nội dung 

còn thiếu thốn, phần khác nhân viên tham gia diễn đàn chưa được tích cực, vì vậy trong 

thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động diễn đàn, lập các chủ diễn đàn là thành viên VHM 

để thường xuyên trao đổi, bình luận các hoạt động của VHM. 

- Thường xuyên thay đổi hình ảnh để làm phong phú thiết kế của website: Hình ảnh 

trên website cần được thay đổi thường xuyên theo các chủ đề khác nhau trong năm để 

website không bị nhàm chán và tạo được không khí muốn truyền đạt tới toàn thể nhân viên. 
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KẾT LUẬN 

 

Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ là một công việc cần thiết của một doanh 

nghiệp bởi sự tồn tại của bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều có tính chu kỳ thịnh vượng và 

suy thoái. Truyền thông nội bộ là chức năng quản lý nhằm tạo ra và gây dựng mối quan hệ 

có lợi và tốt đẹp giữa lãnh đạo của tổ chức, cơ quan với công chúng nội bộ để đi tới thành 

công chung của tổ chức. Để môi trường truyền thông nội bộ được thông suốt cần có các 

điều kiện sau đây: 

- Thứ nhất: Phải có sự nhất quán từ chiến lược, kế hoạch, thông điệp hành động từ 

các cấp lãnh đạo cao nhất, các đơn vị trực thuộc, các phòng ban chức năng cũng như tinh 

thần đoàn kết, sáng tạo, tính nghiêm túc, trách nhiệm của toàn thể cán bộ nhân viên trong 

công ty. Một yếu tố cũng hết sức quan trọng đó là phải được lãnh đạo công ty bố trí nguồn 

ngân sách đủ đảm bảo để thực hiện. 

- Thứ hai: Đội ngũ PR nội bộ cần đạt được: 

+ Hiểu đối tượng công chúng của PR nội bộ: nhân viên, các bên liên quan; 

+ Nắm rõ các mục tiêu, kết quả kinh doanh; 

+ Cải thiện sự tham gia của nhân viên vào mọi hoạt động và lĩnh vực trong doanh 

nghiệp; 

+ Xây dựng chiến lược truyền thông hấp dẫn phù hợp với chiến lược kinh doanh 

hướng tới nhân viên để họ cùng tham gia nỗ lực; 

+ Lựa chọn các kênh thông tin, training, truyền cảm hứng... để họ nắm được mục tiêu 

của công công ty; 

+ Các nhà lãnh đạo cần xây dựng một bộ công cụ quy đinh về hành vi, thái độ, văn 

hóa dành cho nhân viên và doanh nghiệp. 

Ngoài ra kỹ năng cần có của người tham gia làm PR nội bộ: 

+ Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, ứng xử tinh tế, khéo léo; 

+ Khả năng sử dụng và ứng dụng hiệu quả các công cụ truyền thông mới; 

+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, không ngại tham gia các hoạt động phong trào, các sự kiện 

nội bộ; 

+ Nghiệp vụ báo chí, kỹ năng viết tốt trên mọi công cụ; 

+ Lắng nghe và phản hồi tốt, trở thành trung gian trong các cuộc giao tiếp nội bộ 

trong tổ chức; 
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+ Tính linh hoạt cao, để kíp thích ứng với nhiều môi trường, hoàn cảnh cũng như sự 

đa dạng ngày càng tăng của các hoạt động truyền thông nội bộ. 

- Thứ ba: Kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ cần được thực hiện 

theo quy trình như sau: 

Bước 1: Công ty ban hành Kế hoạch kinh doanh/chiến lược kinh doanh theo năm 

Bước 2: Bộ phận TT xây dựng chiến lược marketing cho toàn công ty, theo đó xác 

định thông điệp truyền thông trên toàn công ty. 

Bước 3: Bộ phận phụ trách truyền thông nội bộ xây dựng kế hoạch truyền thông nội 

bộ trong năm cùng với ngân sách và thông điệp thực hiện. Nguyên tắc xây dựng là lựa chọn 

những hình thức truyền thông tận dụng được các tài nguyên sẵn có của công ty và đơn vị. 

Ngoài ra để xây dựng môi trường truyền thông nội bộ thông suốt, các bộ phận làm 

PR nên cần sử dụng công cụ PR nội bộ. Những công cụ này cần được làm mới cũng như 

cần kết hợp với những cộng cụ mới của thời đại truyền thông 4.0 để tăng cường hiệu quả 

truyền thông nội bộ4: 

 Làm mới bản tin nội bộ: 

Bản tin nội bộ là một trong số những công cụ phổ biến và lưu trữ thông tin quan trọng 

trong doanh nghiệp. Báo chí hiện đại đang ngày một đổi mới và phân hóa sâu sắc để thu 

hút được sự chú ý và quan tâm của các nhóm đối tượng độc giả. Vậy bản tin nội bộ, muốn 

được độc giả nội bộ quan tâm cũng cần những sự F5 triệt để. 

Hãy xác định mục đích thành lập bản tin. Từ đó định được hướng đi cho bản tin, 

tầng suất ra mắt ấn phẩm, số lượng bài viết, xây dựng đội ngũ CTV lấy tin vã đội ngũ 

chuyên gia để cùng bạn biên tập những chuyên đề yêu cầu chuyên môn cao. Bản tin nội bộ 

đối với độc giả của một doanh nghiệp thì cũng có chức năng như các chức năng của báo 

chí thông thường vậy: chức năng thông tin chính thống, chức năng đinh hướng tư tưởng cổ 

vũ hành động, chức năng khai sáng và giải trí, chức năng giám sát và phản biện, chức năng 

quảng bá. 

Hãy thành lập những chuyên mục, xây dựng những chuyên đề và lựa chọn những 

nhóm thông tin độc giả nội bộ thực sự quan tâm. Các nhóm chuyên mục được gợi ý: Tin 

tức mới nhất về sự vận động của các bộ phận trong doanh nghiệp, kiến thức chuyên môn 

nghiệp vụ, chính sách của công ty và ngành dọc đối với người lao động, thông tin giúp 

                                           
4 Bạch Dương: Tối ưu công cụ trong PR nội bộ; http://prchuyennghiep.com/toi-uu-cong-cu-trong-pr-noi-bo/; 

26/04/2016 

http://prchuyennghiep.com/toi-uu-cong-cu-trong-pr-noi-bo/
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nâng cao cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, các câu chuyện thể hiện những góc khuất 

chưa khai thác của đồng nghiệp đằng sau những nổ lực trong công việc và cuộc sống, 

những cuộc thi có phần thưởng... 

Hãy đâu tư cho hình thức bản tin: Có hai điều người làm truyền thông nội bộ cần 

lưu ý đo là sử dụng “hình ảnh” và “thiết kế” trong các ấn phẩm nội bộ. Hãy luôn luôn lưu 

ý để bố trí nhân sự chụp lại những tấm ảnh đẹp, ảnh có tính thời sự, có sắc thái của nhân 

vật. Công nghệ thiết kế dàn trang ngày nay đã đạt đến nhiều nấc thang mới của sự sáng 

tạo, truyền cảm hứng với những hĩnh khối, màu sắc và font chữ hiện đại. Hãy chịu khó cập 

nhật những xu hướng thiết kế này để ấn phẩm cuối thật xuất sắc. 

Khoác cho thông tin những hình thái mới: 

Thông tin trong thời đại truyền thông 4.0 cần được thể hiện ở dạng diễn đạt ngắn gọn, 

xúc tích, cho thấy bối cảnh tổng quan và thông minh, vậy vận hết nội công để hô biến 

những câu chuyện trong doanh nghiệp của mình thành những "sản phẩm nghệ thuật bình 

dân" mới mẻ như thơ, vè, bài hát, hình ảnh, infographie, animation motion graphie, vlog, 

emotional video, illustrator vector, tranh biếm họa vẽ tay, infomatic website, contest... 

Hiệu ứng từ hình ảnh, màu sắc, âm thanh của những chất liệu đa phương tiện sẽ giúp 

độc giả hứng thú hơn kể cả với những thông tin tưởng chừng như là khó tiếp nhận. 

Sử dụng “CELEBRITIES" nội bộ: 

Những vị lãnh đạo, quản lý bậc trung giàu cảm hứng, có phong cách hay chỉ là những 

tổ trưởng với nụ cười duyên và một chút tài lẻ, một chút nhiệt tĩnh với công việc đoàn thể 

sẽ là những sứ giả tuyệt vời để việc truyền tải thông tin tới CBNV của bạn trở nên thuận 

lợi hơn. Hình ảnh, cá tính của các “Celeb nội bộ” là những thông điệp rất cụ thể và thân 

thiện để gây cho CBNV sự dễ cảm mến. 

Đồng loạt và nhất quán đẩy thông tin lên các kênh nội bộ trực tuyến: 

Ngày càng có nhiều công cụ trực tuyến được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng rất 

tốt vào việc làm kênh thông tin cho nội bộ các doanh nghiệp: 

Group Facebook & Group Linkedin: Facebook và Linkedin là 2 trang mạng xã hội 

phát triển chức năng “Nhóm/Group”. Đây là chức năng giúp cung cấp một không gian ảo 

trên internet giúp một nhóm nhỏ có thể chia sẻ thông tin và tương tác. Người làm PR nội 

bộ có thể sử dụng các Group trên mạng xã hội để đăng tải các thông tin "nóng”, thông tin 

theo thời gian thực và các nhóm thông tin nhẹ nhàng kêu gọi sự giao tiếp “ảo mà thật" của 

nhân sự. Những loại thông tin ngắn này cũng có thể gửi trực tiếp qua điện thoại thông minh 
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cho nhân sự qua các OTT Group Chat có nền tảng công nghệ ổn đinh như Viber, Line Chat, 

Whatsapp, Zalo. 

eMagazine ISSU: với chức năng chính là biến những file thiết kế PDF thành ấn phẩm 

có thể đọc dưới dạng trải nghiệm mô phỏng trang lật, ISSU giúp cho những ấn phẩm thiết 

kế điện tử trở nên thân thiện hơn với người đọc. Bên cạnh đó, bạn có thể dễ dàng tạo một 

tài khoản cho doanh nghiệp và quản lý các ấn phẩm theo thời gian đăng tải. 

Bảng tin điện tử LCD: Không còn phải in ấn các bản tin bằng giấy A4 và chạy qua 

chạy lại giữa các bộ phận để ghim lên bảng giấy như cách làm truyền thống, những người 

làm PR hiện đại có thể đề xuất sử dụng hệ thống LCD thông tin nội bộ. Chỉ cần một hệ 

thống quản trị nho nhỏ và vài lượt click chuột, ấn phẩm thiết kế ưng ý của bạn có thể đến 

với khắp các góc ngách của doanh nghiệp. Thông tin qua LCD, bạn còn có thể sử dụng các 

sản phẩm đa phương tiện như Radio, Audio vô cùng hấp dẫn. 

Sự kiện nội bộ 

Sự kiện nói chung và sự kiện nội bộ nói riêng luôn là những dịp đặc biệt đem lại 

những cảm xúc sâu sắc và ấn tượng khó quên, sử dụng cả một sự kiện để truyền đạt những 

thông tin nội bộ luôn là một cách lảm hiệu quả. 

Tăng tần suất tổ chức sự kiện: 

Hãy mạnh dạn đề xuất tăng dần tần suất tổ chức các sự kiện nội bộ với quy mô nhỏ 

hơn. Nhiều niêm vui nho nhỏ sẽ góp thành niềm vui to lớn, nhiều câu chuyện được chia sẻ 

nho nhỏ sẽ làm nên sự thấu hiểu xuyên suốt bộ máy. 

Tham khảo một số loại hình sự kiện mới: "Truyền hình thi gì, ta thi nấy” đã từng là 

một xu hướng tổ chức sự kiện nội bộ trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Nhưng thi mãi 

cũng nhàm, trong khi mục đích là muốn mọi người giao tiếp nhiều hơn với nhau, bộ phận 

PR nội bộ khuyên khích lãnh đạo và CBNV dành 30 phút mỗi tuần để tạm dừng công việc, 

tới một không gian chung và chia sẻ quan điểm cá nhân theo cặp hoặc theo nhóm về những 

vấn đề xã hội.  

Tham gia chứ đừng tham dự: Hãy tạo môi trường và khuyên khích CBNV cùng 

tham gia vào khâu tổ chức các sự kiện nội bộ. Khi tham gia, dù chỉ đóng góp với một vị trí 

rất nhỏ, nhân sự sẽ có tình cảm và trách nhiệm cống hiến cho sự kiện đó. Không chỉ tới 

tham gia sự kiện, các bạn sẽ có ý thức về việc vận động đông nghiệp cùng tới dự. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: BẢNG TIN NỘI BỘ                      
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Phụ lục 2: CÔNG TY VŨ HOÀNG MINH 

 

Trụ sở chính 
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Lễ khánh thành nhà máy tại Hà Nội 
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Phụ lục 3: HỘI THAO, HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 
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Phụ lục 4: HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 

 

Hỗ trợ chi phí y tế và sơn nước cho TTNDBTTE Gò Vấp 
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Gửi tấm lòng vàng, nâng bước đến trường Tỉnh-Thái Nguyên 
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Trao tặng nhà tình nghĩa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp 
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Trao tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học năm 2017 
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Trao tặng học bổng cho Học Sinh nghèo hiếu học 2018 – 2019 
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Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hà Nội 01/2019 
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Xây dựng cầu Kênh Hậu Huyện Đoàn: Thị Trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn 

Thời, Cà Mau – Năm 2019 

 


