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Giới thiệu tổng quát 
Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Viết chuyên nghiệp (Vietchuyennghiep.vn 

ACADEMY & AGENCY) cung cấp các khóa đào tạo Kỹ năng "Viết chuyên nghiệp", 

dành cho người làm Content Marketing, PR. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp gói dịch vụ Cố vấn Chiến lược Content 

Marketing cho doanh nghiệp. 

Người sáng lập Vietchuyennghiep.vn ACADEMY & AGENCY là nhà báo, nhà văn 

tự do kiêm giảng viên Nguyễn Trung Hiếu - người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực Content Marketing, PR, giảng dạy, báo chí và văn chương. 

Giáo trình của Vietchuyennghiep.vn ACADEMY & AGENCY được biên soạn khoa 

học, dễ hiểu, dễ áp dụng và có tính thực chiến cao. 

Với kinh nghiệm của mình, Vietchuyennghiep.vn ACADEMY & AGENCY tự tin 

truyền cảm hứng và kiến thức cho các học viên, để nâng tầm trình độ lập kế 

hoạch, thực thi Content Marketing, PR của học viên lên mức chuyên nghiệp. 

Sau khi tham gia, học viên còn được hỗ trợ sửa bài để tiến bộ hơn. Quá trình hỗ 

trợ này có thể kéo dài suốt 1 tháng. 

 

Trong khi đó, với khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ Cố vấn Chiến lược Content 

Marketing của Vietchuyennghiep.vn ACADEMY & AGENCY mang tới giải pháp 

toàn diện, để xây dựng "hệ nội dung gốc" khác biệt, chất lượng và hiệu quả. 

Với Vietchuyennghiep.vn ACADEMY & AGENCY: 

“Viết chuyên nghiệp” là… “Viết cảm xúc - viết thuyết phục - Content gốc!”. 

Vietchuyennghiep.vn ACADEMY & AGENCY 
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Giảng viên Nguyễn Trung Hiếu 

 
I. Giới thiệu: 

Ông Nguyễn Trung Hiếu là nhà sáng lập, giám đốc kiêm giảng viên chính dạy 

Content của Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Viết chuyên nghiệp 

(http://vietchuyennghiep.vn - Vietchuyennghiep.vn ACADEMY & AGENCY). 

Hiện, ông cũng là giảng viên hợp tác và dạy Content Marketing, Content PR tại 

Vinalink Academy. 

Bên cạnh đó, ông đang là giảng viên ngành Báo chí số, khoa Đa phương tiện, Học 

viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). 

Trước đó, ông từng là Giám đốc Truyền thông - Marketing của Công ty Thẩm mỹ 

Như Hoa. 

Ông Nguyễn Trung Hiếu có chuyên môn báo chí, truyền thông, văn chương và 

Marketing. Ông tốt nghiệp kỹ sư chính quy của khoa Điện tử Viễn thông (Đại học 

http://vietchuyennghiep.vn/
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Bách Khoa Hà Nội), cử nhân chính quy của khoa Báo chí (Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền). 

Ông Nguyễn Trung Hiếu từng công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, Báo An ninh 

Thủ đô. Ông cũng đóng góp nội dung cho nhiều tờ báo khác (VTC News, Lao 

động, Đời sống Pháp luật, VietnamPlus...). 

Hiện, ông viết bình luận cho báo điện tử VTC News và sáng tác văn chương tại 

Blog Vị Đời (http://vidoi.top). 

II. Kinh nghiệm chuyên môn: 

Ông Nguyễn Trung Hiếu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viết lách 

(báo chí, PR, truyền thông, Content Marketing, văn chương...), cũng như giảng 

dạy Content. 

Các học viên luôn bày tỏ ấn tượng với phong cách giảng dạy gần gũi, dễ hiểu, hấp 

dẫn và có tính truyền cảm hứng cao của ông. 

Bên cạnh việc giảng dạy các học phần liên quan tới Content và được học viên 

đánh giá cao tại Vinalink, cũng như tại các khóa đào tạo riêng của 

Vietchuyennghiep.vn Academy, ông còn dạy in-house theo lời mời của các doanh 

nghiệp, như: Công ty CP Thời trang Yody, Công ty Thẩm mỹ Như Hoa, Tập đoàn 

công nghệ Vietsens, Văn phòng Luật sư Thiên Thanh, Công ty Dược phẩm 

Revophar, Công ty Maxcare Home... 

Những dự án Content Marketing mà ông Nguyễn Trung Hiếu trực tiếp lên chiến 

lược, điều hành nguồn lực nhân sự thực thi như dự án Đẹp Như Hoa, Chuyện 

tiểu đường... đã mang lại kết quả tích cực! 

Ngoài ra, có thể kể đến các doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ nội dung của ông 

Nguyễn Trung Hiếu như: Tân Hiệp Phát, Carcam, Nhà hàng Ngon Garden... 
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III. Thành tựu giảng dạy: 

1. Các khóa học Kỹ năng Viết chuyên nghiệp Content Marketing, PR của thương 

hiệu vietchuyennghiep.vn: Học viên là những người làm truyền thông, Marketing, 

phụ trách doanh nghiệp... 

Có thể kể đến các học viên tiêu biểu như: Giám đốc chuỗi nhà hàng Vua Tào phớ; 

Giám đốc Công ty rượu vang Minh Phương; Phụ trách truyền thông của Công ty 

tư vấn chứng khoán AzFin; chuyên viên Content Marketing, PR của Công ty Cốc 

Cốc, Dược Revophar... 

2. Các học phần Content tại Vinalink Academy. 

3. Dạy in-house tại các doanh nghiệp: Tập đoàn công nghệ Vietsens, Văn phòng 

Luật sư Thiên Thanh, Công ty Dược phẩm Revophar, Công ty Maxcare Home... 

IV. Chia sẻ chuyên môn: 

Ông Nguyễn Trung Hiếu đã chia sẻ nhiều bài viết chuyên môn, phân tích về kỹ 

năng viết lách, Content, các case truyền thông doanh nghiệp, tại những nhóm 

cộng đồng Facebook như: Biệt đội Truyền thông Trăng Đen, Thế hệ Content 

Marketing, Thánh Content, Cùng làm Content tại nhà, Mỗi ngày một chút 

Content, Sành Content... 

Các bài viết chuyên môn, phân tích nói trên được đăng tải đầu tiên trên Blog Viết 

chuyên nghiệp (http://blog.vietchuyennghiep.vn), được nhiều người quan tâm, 

ủng hộ và trích dẫn lại. 
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V. Một số khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu: 
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Khung đào tạo 

Kỹ năng Viết chuyên nghiệp 

Content Marketing, PR 

Số lượng: 8 buổi. 

Thời gian: 2-3 tiếng/buổi. 

Số lượng học viên: <= 10 người/lớp. 

* Buổi 1: Lý thuyết cơ bản về Content. 

+ Hiểu đúng về Content. 

+ Cách đánh giá chất lượng Content. 

+ Phân biệt phong cách: Văn viết >< Tự do. 

+ Hướng dẫn cách viết. 

+ Bí quyết gây ấn tượng & Những lỗi hay mắc. Cụ thể: 

- Cách "giật tít" thông minh. 

- Viết đoạn chốt & câu chốt đắt giá. 

- "Nghệ thuật" đặt dấu phẩy, xuống dòng để tạo cảm giác logic, dễ đọc. 

- Tránh lỗi sai ngữ pháp, chính tả, nghĩa của từ. 

* Buổi 2: Phân tích “case” & Chữa bài tập về nhà (dạng “Tự do”). 

+ Những đặc điểm chung trong cách tiếp nhận thông tin của "gu đại chúng". 

+ Phân tích một số ví dụ mẫu, chỉ rõ ưu - nhược điểm. 

=> Biết cách đánh giá nội dung trên thực tế, để hiểu sắc thái, cảm xúc, giá trị 

thông tin của một Content. 

http://vietchuyennghiep.vn/
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* Buổi 3: Teamwork tại lớp (Viết trực tiếp tại lớp; Đánh giá; Phần thưởng - phạt). 

=> Biết cách kể chuyện dạng "tự do", lôi cuốn, hấp dẫn và phù hợp với môi trường 

mạng xã hội. 

* Buổi 4, 5: Học kỹ năng sản xuất thông tin chuyên nghiệp. 

Áp dụng các kỹ năng trên vào việc sản xuất Content một cách thường xuyên, có 

ích cho cộng đồng. 

+ Hiểu đúng về đề tài => ý tưởng. 

+ Phát hiện đề tài phù hợp với lĩnh vực của doanh nghiệp. 

+ Cách sáng tạo đa dạng góc đề tài để triển khai ý tưởng Content. 

+ Các thể loại nội dung chuyên nghiệp cụ thể để áp dụng vào Content PR, Content 

Marketing: Tin; Phản ánh; Phỏng vấn; Phóng sự/Ký sự. 

+ Các bước tác nghiệp cần thiết để khai thác thông tin thực tế, góp phần triển 

khai 

Content chất lượng, đáng tin cậy và thu hút. 

* Buổi 6: Sửa bài phản ánh - phỏng vấn. 

* Buổi 7: Sửa bài phóng sự, ký sự. 

=> Hiểu cách kể chuyện thương hiệu, làm "story-telling", chạm vào cảm xúc của 

người tiếp nhận. 

* Buổi 8: Các bước lập chiến lược Content Marketing. 
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Kết quả thu được sau khóa đào tạo 

Kỹ năng Viết chuyên nghiệp 

Content Marketing, PR 

 

1. Học viên biết cách tạo nội dung "handmade" cá tính, mang màu sắc riêng, dễ 

đọc, “đụng chạm” cảm xúc, khác hẳn kiểu "copy-paste"/"xào xáo" chuẩn SEO thông 

thường. 

2. Học viên biết cách khai thác, sáng tạo đề tài nội dung đa dạng, hấp dẫn, thuyết 

phục, cũng như diễn đạt bằng các thể loại nội dung chuyên nghiệp. 

3. Học viên/Doanh nghiệp biết cách xây dựng "hệ nội dung gốc chất lượng, khác 

biệt", để phát triển kênh owned-media, triển khai giải pháp Inbound Content 

Marketing đúng “chất”! 

 

Với Vietchuyennghiep.vn ACADEMY & AGENCY: 

“Viết chuyên nghiệp” là… “Viết cảm xúc - viết thuyết phục - Content gốc!”. 
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Khung đào tạo 

Kỹ năng Thuyết trình 

Số lượng: 4 buổi. 

Thời gian: 2-3 tiếng/buổi. 

Số lượng học viên: <= 5 người/lớp. 

* Buổi 1: Lý thuyết Kỹ năng Thuyết trình. 

+ Hiểu đúng về “thuyết trình”. 

+ Cách đánh giá chất lượng màn thuyết trình. 

+ Hướng dẫn các bước thuyết trình chuyên nghiệp và cảm xúc. 

+ Bí quyết gây ấn tượng & Những sai lầm cần tránh. 

* Buổi 2: Thực hiện màn thuyết trình mẫu & Phân tích “case”. 

+ Áp dụng toàn bộ phần hướng dẫn lý thuyết vào việc triển khai một màn thuyết 

trình cụ thể. 

+ Phân tích một số tình huống cần lưu ý trên sân khấu, những màn thuyết trình 

đáng tham khảo. 

+ Giải đáp băn khoăn, thắc mắc. 

* Buổi 3: Đánh giá phần thuyết trình “demo” của học viên. 

+ Học viên thuyết trình thử theo yêu cầu. 

+ Hỏi – đáp, xử lý câu hỏi/tình huống sau phần thuyết trình. 

+ Nhận xét, rút kinh nghiệm. 

* Buổi 4: Nghiệm thu phần thuyết trình chính thức của học viên. 
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Kết quả thu được sau khóa đào tạo 

Kỹ năng Thuyết trình 

 

1. Học viên nắm rõ quy trình triển khai một màn thuyết trình chuyên nghiệp, có 

tính toán, có nội dung và các kỹ thuật chạm cảm xúc. 

2. Học viên tăng cường sự tự tin, “dám” nói trước đám đông. 

3. Học viên có thể áp dụng kỹ năng đã học vào việc đàm phán với đối tác, trao đổi 

với khách hàng, thuyết trình khi làm việc nhóm… 

 

Với Vietchuyennghiep.vn ACADEMY & AGENCY: 

“Thuyết trình chuyên nghiệp là thuyết trình cảm xúc & thuyết phục!” 
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Khung đào tạo 

Kịch bản Video Marketing 

Số lượng: 2 buổi. 

Thời gian: 2-3 tiếng/buổi. 

Số lượng học viên: <= 10 người/lớp. 

(Chỉ dành cho học viên đã trải qua khóa đào tạo Kỹ năng Viết chuyên nghiệp 

Content Marketing, PR). 

* Buổi 1: Lý thuyết Kịch bản Video Marketing. 

+ Vai trò của Content Video trong Marketing. 

+ Phân biệt tái phát hành với tái sử dụng nội dung. 

+ Áp dụng kỹ thuật tái sử dụng nội dung vào kịch bản Video Marketing. 

+ Vai trò của kịch bản khi triển khai Video Marketing: Hiểu đúng về tư duy nội 

dung. 

+ Hướng dẫn các bước chi tiết viết kịch bản Video Marketing. 

+ Phân tích kịch bản mẫu. 

+ Xem video và thực hành. 

* Buổi 2: Chữa bài và giải đáp băn khoăn, thắc mắc. 

+ Chữa bài tập về nhà của học viên. 

+ Giải đáp các câu hỏi liên quan. 
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Kết quả thu được sau khóa đào tạo 

Kịch bản Video Marketing 

1. Học viên hiểu bản chất về kỹ thuật viết kịch bản Video Marketing, chủ động 

hiện thực hóa ý tưởng của bản thân thông qua sản phẩm Video có sự đầu tư “chất 

xám”. 

2. Học viên ý thức về tư duy nội dung khi làm kịch bản Video Marketing, cũng 

như “chuyển hóa” được các kỹ thuật viết lách chuyên nghiệp vào công việc này. 

 

Với Vietchuyennghiep.vn ACADEMY & AGENCY: 

“Viết chuyên nghiệp” là… “Viết cảm xúc - viết thuyết phục - Content gốc!”. 
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Một số hình ảnh 

 
Giảng viên Nguyễn Trung Hiếu đào tạo tại Vinalink Academy 
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Đào tạo online qua ứng dụng Google Meet 
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Lớp chuyên sâu của Vietchuyennghiep.vn ACADEMY & AGENCY 
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Đào tạo in-house tại doanh nghiệp 
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Một số phản hồi của học viên 

* Xin xem đầy đủ tại đây: http://blog.vietchuyennghiep.vn/category/review-

viet-chuyen-nghiep-trung-hieu-content/ 

1. Nguyễn Nhật Khánh: 

“Ngụp lặn trong các group khá lâu, mình tình cờ đọc được bài viết của tác giả 

Nguyễn Trung Hiếu. Mình bị thu hút. Đọc bài của tác giả này, mình phải gật 

đầu nhiều lần vì những chi tiết vô cùng hợp lí, logic. Mình thấy nó hay một 

cách rất tự nhiên. Cơn tò mò, ham học hỏi của mình trỗi dậy. Thế là mình 

đăng kí lớp Viết chuyên nghiệp của thầy Nguyễn Trung Hiếu. 

Đến với khóa học của thầy, mình được đổi mới tư duy: “Content không phải là 

xào xáo như những bài chuẩn SEO. Content phải là content gốc, có tư duy 

logic, có sự từng trải và chiêm nghiệm.” Đấy, Content is King là đấy chứ đâu, 

là dùng cái gốc để sáng tạo nhằm thu hút độc giả. 

Không những hiểu đúng về Content, mình còn học được cách lên chiến lược 

một cách chi tiết, lấy content để phục vụ cho mục đích Marketing, tiếp thị bán 

hàng. Mình thực sự tâm đắc ở phần này của khóa học. 

Sau khóa học, mình biết cách lên chiến lược Content Marketing, từ đó tạo lập 

một hệ nội dung tốt. Mình không còn viết kiểu nội dung xào xáo chuẩn SEO 

như trước vì mình hiểu rõ hơn về giá trị của content là phải đi từ gốc, điều mà 

trước đây mình chưa từng biết đến khi đã làm nghề Content Marketing bao 

năm...”. 

2. Trần Lý: 

“Thật sự hồi đầu trước khi đăng ký học khoá “viết chuyên nghiệp” của thầy Hiếu, 

mình chỉ viết theo bản năng, nghĩ gì viết đấy. Không lập dàn bài, không biết sáng 

tạo hệ nội dung… 
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Vậy nên lúc thì viết nửa chừng thì không biết triển khai tiếp như thế nào. Khi thì 

đến lịch viết thì bí nội dung. Vò đầu, bứt tai, khổ sở mãi không biết viết gì, lúc đó 

thực sự bế tắc. 

Sau khoá học, mình được thầy dạy về cách chia đề tài thành 2 loại, đề tài nguội 

và đề tài nóng. 

Nguội bí thì ta tìm xem vấn đề gì đang hot liên quan đến sản phẩm của mình, 

dùng kiến thức để bình luận về nó. Thế là có ngay một bài vừa được nhiều người 

quan tâm, vừa PR được thương hiệu. 

Rồi cách thầy hướng dẫn từ một bài gốc, triển khai thành được nhiều dạng nội 

dung liên quan. Vừa hay, vừa đỡ tốn nhiều công sức. Phải nói là như được khai 

sáng. 

Ngoài ra, tư duy logic của thầy khiến mọi thứ thầy truyền đạt đều rất có tính 

định lượng, rất rất dễ hiểu. 

Thầy chỉ ra điểm yếu của mình trong lối viết là thiếu sự logic. Vì vậy, hồi trước 

viết xong bài, nhiều chi tiết mình cứ cảm thấy nó bị dài, bị hơi gợn, nhưng không 

giải thích được cụ thể vì sao, học rồi mới biết hoá ra nó dài, gợn vì nó chưa hợp 

logic. 

Và quan trọng, sau mỗi vấn đề, thầy đều đưa ra những giải pháp ngắn gọn và cực 

kỳ hiệu quả. 

Được biết đến thầy, học thầy là một điều may mắn lớn của mình. Em cảm ơn 

những kiến thức quý báu thầy truyền đạt, cảm ơn sự nhiệt tình và hết mình đối 

với học viên của thầy”. 
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3. Trang Linh: 

“Cơ duyên gặp thầy Hiếu cũng không phải là em tự tìm được, mà là do cấp trên 

dẫn đường. Và đến khi gặp rồi, em mới dần hiểu “à, content là thế!”. 

Đó không chỉ là những bài SEO web cứng nhắc hay những post đăng FB cơ bản 

để duy trì fanpage mà em vẫn biết. Đó là những “content gốc” có sự thu hút, sự 

đầu tư chất xám và tạo ra hiệu quả truyền thông vượt trội. 

Đó cũng không phải những bài PR doanh nghiệp một cách “rõ mồn một”, như 

đăng quảng cáo trên báo. Đó là những “content chuyên nghiệp” đúng chất báo 

chí, truyền thông tinh tế, tiếp cận người xem một cách khéo léo, khách quan mà 

vẫn truyền đạt được “tuyên ngôn thương hiệu”. 

Tất cả những điều đó thực sự khiến em cảm thấy may mắn rất nhiều. 

May mắn vì em được gặp thầy ở tuổi còn trẻ. May mắn vì đúng giai đoạn này, 

thầy đã giúp em xây dựng nền tảng chắc chắn để phát triển sự nghiệp của bản 

thân trong tương lại”. 

4. Tuệ San: 

“Anh Hiếu là người rất tinh tế, chu đáo và duyên đến lạ. Nét duyên của anh thể 

hiện trong từng bài giảng, khiến cho buổi học không trở nên vô vị, nhàm chán, 

nhờ các câu chuyện cười mà anh kể. 

Nhờ anh, tôi đã biết cách thế nào để đa dạng hóa đề tài, thứ mà lâu nay tôi vẫn 

luôn bế tắc vì không ra ý tưởng. Nhờ anh mà tôi biết viết một bài PR doanh 

nghiệp không hề đơn giản như những gì tôi nghĩ, nó là cả sự toan tính đến từng 

câu, từng ý. 

Bản thân tôi là đứa đi một vòng tròn lớn, lại quay về nghiệp văn, anh đã giúp tôi 

lấy lại cảm hứng khi viết”. 
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