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Lời nói đầu 
Mặc dù đã cầm bút chuyên nghiệp hơn 10 năm, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ 

biên nhiều bài chia sẻ về chuyện nghề viết lách Content đến vậy. 

Đơn giản, tôi tin rằng, khi làm việc đủ lâu với các con chữ, dành niềm đam mê và 

sự kiên trì cho công việc ấy, thì rồi cây bút nào cũng sẽ rút ra những kinh nghiệm, 

cũng có cho mình những sự chiêm nghiệm quý báu mà thôi. 

Nhưng... 

Lúc tham gia các nhóm cộng đồng Facebook, để chia sẻ những bài phân tích 

chuyên môn về Content, truyền thông doanh nghiệp, tôi nhận thấy một thực tế: 

Rất nhiều bạn trẻ đang hiểu nhầm, hiểu sai cơ bản về nghề viết lách. 

Bởi thế, tôi đã biên 1-2 bài để chia sẻ cụ thể, với mong muốn mang tới góc nhìn 

đúng đắn hơn về công việc cầm bút này. 

Bất ngờ thay, rất nhiều bạn ủng hộ dạng nội dung chia sẻ như vậy. Điều đó trở 

thành động lực để tôi viết thêm nhiều bài khác nữa trong tuyến chủ đề này. 

Những bài viết nói trên đã được chia sẻ rộng rãi qua internet từ trước, trong đó, 

kênh gốc đăng tải là Blog Viết chuyên nghiệp (địa chỉ: 

http://blog.vietchuyennghiep.vn). 

Nay, để tiện cho việc theo dõi, tôi tổng hợp những bài chính vào eBook "Tuyển tập 

bài chia sẻ chuyện nghề viết lách Content", nhằm phân biệt với tuyến chủ đề phân 

tích các case truyền thông doanh nghiệp/Content. 

Cũng xin đặc biệt lưu ý rằng, toàn bộ nội dung của eBook này đã được tôi đăng ký 

bản quyền. Do vậy, mọi sự trích dẫn lại đều cần ghi rõ nguồn: Tác giả Trung Hiếu - 

Blog Viết chuyên nghiệp (http://blog.vietchuyennghiep.vn). 

Hy vọng eBook này sẽ góp phần tạo thêm cảm hứng cho những cây bút trẻ, để 

hành trình yêu con chữ của mỗi người luôn đầy ắp sự đam mê và hứng khởi! 

Tác giả Trung Hiếu (http://info.vietchuyennghiep.vn)  
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Giới thiệu tác giả 

 

Tôi là nhà sáng lập 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). 

Các khóa đào tạo của tôi được áp dụng vào việc thực thi nội dung, phục vụ 

các mục đích Marketing, PR, Quảng cáo, Thương hiệu. 

Hiện, tôi cũng là giảng viên hợp tác và dạy Content tại Vinalink Academy. 

Tôi có chuyên môn báo chí, truyền thông, văn chương và Marketing. Tôi đã 

tốt nghiệp cử nhân chính quy của khoa Điện tử Viễn thông (Đại học Bách 
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Khoa Hà Nội), cử nhân chính quy của khoa Báo chí (Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền). 

Tôi từng công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, Báo An ninh Thủ đô. Tôi cũng 

đóng góp nội dung cho nhiều tờ báo khác (VTC News, Lao động, Đời sống 

Pháp luật, VietnamPlus...). 

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

tại Blog Vị Đời (http://vidoi.top). 
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Viết Content: Đáng được trả bao tiền? 
 

 

 

Lẽ ra, tôi không biên tút này nữa, vì thị trường nào cũng vậy, có cao – có 

thấp, có đắt – có rẻ. Tuy nhiên, dường như thị trường Content Writer hiện 

nay đang hàm chứa những tư duy lầm lẫn quá lớn, nên tôi biên vài dòng 

chia sẻ với các bạn. 

Đầu tiên, bạn sẽ hỏi: Ông này là ai, biết cái gì mà nói về thị trường Content 

Writer? 

Xin thưa, hãy cứ coi tôi đơn giản là một “Content Writer” đã cầm bút tới 

năm nay là năm thứ 12 đi! Mười hai năm làm nghề, chắc chắn đủ để nói về 

thị trường! 

Trong nhiều cuộc chia sẻ về chuyên môn viết lách, thực thi Content, tôi luôn 

bày tỏ quan điểm đau đáu về thị trường Content. Tại sao ư? Vì cả bên tuyển 
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dụng (doanh nghiệp – DN) và bên đáp ứng (Content Writer – CW) đều bị 

hiểu lầm quá nhiều! 

Trước đây, DN chưa từng ý thức về Content. Họ đơn giản muốn SEO, đưa 

trang web lên top, ra đơn. Hoặc là chạy ads Facebook, lại ra đơn. Thế thôi! 

Còn làm như thế nào thì không cần biết – không quan tâm! 

Vậy nên mới sinh ra chuyện: Suốt một giai đoạn dài, Content là khái niệm 

không mấy được quan tâm ở Việt Nam (dù thế giới thì người ta làm lâu 

rồi). Cần nội dung ư? Lên mạng, tìm kiếm, xào xáo. Xong! 

Nhưng giờ thì mọi chuyện khác rồi! Trình độ AI (trí tuệ nhân tạo) trong các 

thuật toán của Google, Facebook ngày càng cao. Các nội dung không đơn 

thuần là “chuẩn SEO” nữa, mà còn phải hấp dẫn, mang lại giá trị thực, có 

cảm xúc, và đề cao yếu tố “GỐC” (tự sản xuất, không xào xáo). 

Vậy là các DN hiểu ra: Cần nguồn lực CW để thực thi các kế hoạch về nội 

dung! 

Nhưng CW ở đâu ra? Thực tế, rất nhiều CW lại xuất thân từ… ngành 

Marketing hoặc SEO. Đơn giản là họ thấy thị trường có nhu cầu, thì họ dấn 

thân, mày mò, rồi làm. 

Vấn đề cốt lõi xuất hiện! Ngành Marketing, SEO… thuộc khối A (tự nhiên), 

trong khi CW cần kỹ năng viết lách, là thứ kỹ năng thuộc khối xã hội (C 

hoặc D). 

Viết lách tốt là phải có tư duy logic tốt, cùng năng khiếu diễn đạt. Đây là 

điều mà những CW có xuất thân “ngành tự nhiên” chưa hiểu – hoặc không 

hiểu! 

Từ đây, rất nhiều CW “non” kinh nghiệm xuất hiện, nhận những mức giá vô 

cùng bèo bọt từ DN – khi cả hai bên đều không thực sự hiểu “Content gốc, 

chất lượng” là như thế nào! 
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Muốn làm Content gốc, chất lượng, mời tìm hiểu kỹ năng báo chí (sản xuất 

thông tin chuyên nghiệp) và văn chương (kể chuyện, cảm xúc). Xong xuôi, 

thì kết hợp với kỹ năng Marketing, truyền thông. 

Nếu không, khi đặt bút viết những nội dung kiểu PAS, SSS, AIDA, 

StoryTelling… thì không nổi đâu! Tôi thật! 

Nếu đã làm Content gốc, thì câu chuyện “Unique Rate” nên bỏ qua một bên! 

Còn thực ra, dù nói tới “Unique”, thì những nội dung “chuẩn SEO” vẫn chỉ là 

xào xáo – có chăng, là “xáo” cho nó… “Unique” mà thôi! Cái chỉ số này – nếu 

đã tự sản xuất nội dung – thì không đáng bận tâm! 

Vì DN không hiểu vai trò, giá trị của Content gốc nên họ mới trả những mức 

giá bèo bọt, theo nghĩa hiểu của họ về thứ nội dung “xào xáo” mà nhiều 

người đang làm. 

Cũng vì CW không hiểu vai trò, giá trị của Content gốc nên họ mới nhận các 

job có mức trả thậm chí không bằng lao động chân tay (phổ thông). 

Vậy thì… làm CW, viết Content, mức trả giá bao nhiêu là được? 

Câu hỏi này, cuối cùng cũng lại quay về giá trị gốc/cốt lõi mà thôi: Kỹ năng 

viết lách, chuyên môn về Content của CW ra sao? Và DN có thực sự hiểu họ 

đang cần loại nội dung thế nào không? 

Vậy thôi! 

Với tôi (và những cây bút khác mà tôi biết), nội dung 800-1k chữ có giá 1-2 

triệu đồng, bài phóng sự/ký sự kể câu chuyện thương hiệu, chân dung 

người đại diện doanh nghiệp thì có giá 3-5 triệu đồng (hoặc hơn). 

Suy cho cùng, “Viết Content: Đáng được trả bao tiền?” là do năng lực của 

mình và do tầm hiểu biết của lãnh đạo DN về vai trò, giá trị của Content. 
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Nếu bạn nào nghĩ: Chục triệu đồng/tháng là “cao lắm rồi, giỏi lắm rồi”, thì 

tôi nói thật, bạn chỉ dừng ở mức đó thôi, không phát triển lên được nữa 

đâu! 

Bởi vì làm gì có chuyện chúng ta vượt qua được giới hạn do chính tư duy 

của bản thân mình đặt ra, phỏng ạ? 

Trung Hiếu – vietchuyennghiep.vn  
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Content thế nào thì được gọi là “King”? 

 

 
 

Thời gian qua, giới SEOer nở rộ topic bàn tán về câu nói “Content is King” 

của tỉ phú Bill Gates. (*) 

Nhiều quan điểm được đưa ra, để hiểu thế nào mới thực là “Content is 

King”. Nhưng khi đọc qua các quan điểm đó, tôi thấy chưa “đã”. Tại sao vậy? 

Vì hầu hết là các SEOer theo thiên hướng kỹ thuật đưa ra quan điểm, nên 

cuối cùng, cái chất thực sự của Content chưa được lột tả hết. 

Trên góc độ của người làm Content chuyên nghiệp, với tôi, “Content is 

King” là khi người ta xây dựng được một hệ nội dung có chiều sâu, hay, có 

ích với mọi người. Hai yếu tố “có chiều sâu” và “có ích với mọi người” thì tôi 

không bàn nữa, vì nó khá rõ ràng và dễ hiểu với những người làm SEO, làm 

Content rồi. 

Vậy thế nào là Content hay? 
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Vấn đề nằm ở đó, bởi nếu không phải là người làm Content chuyên nghiệp, 

chưa từng suy tư, ngẫm nghĩ, thậm chí “sống chết” với Content, thì khó có 

câu trả lời sát vấn đề. 

Với tôi, Content hay là khi những con chữ chạm được vào cảm xúc của 

người đọc, khiến họ đọc hết, và khi con chữ cuối cùng khép lại, họ “khà” 

một tiếng, bản thân họ cảm thấy ủng hộ/bị thuyết phục/thấy thích thú. Họ 

KHÔNG TIẾC thời gian đã bỏ ra đọc (thậm chí, họ sẽ đọc lại từ đầu để 

“cảm” thêm), và họ không đọc lướt! 

Tương tự, những Content dạng video, đồ họa… cũng vậy! 

Thường thì Content kiểu như trên sẽ có chất “văn” (xuất hiện trong các thể 

loại phóng sự, truyện, tùy bút…). 

Nghĩa là Content đó sẽ phải dùng nhiều tính từ “đắt” (chọn được tính từ dễ 

gây mường tượng, đặt đúng lúc, đúng chỗ), từ ngữ giàu hình ảnh, có chi tiết 

lôi cuốn, thu hút. 

Đương nhiên, tất cả điều ở trên mới nằm ở mảng “diễn đạt”, bề ngoài, còn 

thứ bên trong phải là một quan điểm tường minh, xuất phát từ tư duy gốc 

(rõ đúng – sai, đưa được ra giải pháp phù hợp nhất). 

Đó, Content hay phải có chất ngoài – chất trong như thế! 

Đương nhiên, để làm được như vậy, không hề dễ dàng! 

Nếu quy ra định lượng, thì để đạt được các tiêu chí đó, học viên phải tham 

gia 8 buổi học trong “Khóa đào tạo Kỹ năng Viết chuyên nghiệp – Thực thi 

Content Marketing, PR” của tôi. 

Sau đó, khi về nhà, học viên phải tiếp tục rèn luyện hằng ngày nữa. 

Ai bảo như thế là dễ dàng, là đơn giản nào? 

P/S: Khóa học “Content is King” ở đây: http://vietchuyennghiep.vn 

Trung Hiếu – vietchuyennghiep.vn  

http://vietchuyennghiep.vn/
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Sai lầm phổ biến nhất của người viết 

Content: Đặt bút là... "vẽ voi"! 
 

 

Qua thời gian đào tạo, hướng dẫn kỹ năng viết lách cho các học viên, tôi 

nhận thấy một trong những sai lầm phổ biến nhất của người viết Content 

là... sự chung chung, lối tiếp cận "sáo". 

Điều đó khiến cho nội dung viết ra bị kém hấp dẫn, vì sự chung chung/"sáo" 

đó là điều... ai cũng biết, nên đương nhiên, người đọc sẽ chẳng mấy quan 

tâm. 

***** 

Ví dụ cụ thể thế này: Chủ một quán phở muốn biên bài giới thiệu về món 

phở rất thơm ngon của gia đình. Nơi đăng là Facebook cá nhân, với mục 

đích thu hút sự quan tâm của mọi người. 
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Ngay từ lúc mở đầu, chủ quán (kiêm... Content Writer) đã viết kiểu chung 

chung như sau: "Phở là món ăn truyền thống của Việt Nam, được xem như 

một trong những món ăn tiêu biểu nhất cho nền ẩm thực nước ta. Bạn bè 

quốc tế cũng đã dành nhiều tình cảm, sự ấn tượng cho món phở...". 

Cứ thế, vòng vèo mãi rồi mới tới đoạn nói về... cửa hàng phở nhà mình. Khổ 

nỗi, độc giả đâu thể đủ kiên nhẫn để đi đường vòng xa đến vậy? 

Vấn đề ở đây là nội dung giới thiệu món phở cụ thể, của một cửa hàng cụ 

thể, chứ không phải là một bài báo luận bàn văn hóa ẩm thực. 

Do vậy, cái lối tiếp cận lòng vòng, kiểu từ "vũ trụ" rồi đến "Trái đất", xong tới 

"châu Á", qua đến "Việt Nam", "Hà Nội"... rồi mới chịu hiện ra cửa hàng phở 

thì gần như đánh mất người đọc. 

Thay vào đó, chủ quán đó nên vào thẳng câu chuyện (liên quan) phở nhà 

mình, với chi tiết cụ thể, gần gũi. 

Kiểu như: "Lúc nhìn vào nồi nước dùng sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút làm 

mờ đặc hai mắt kính của những thực khách tò mò ngó xem, ai cũng thấy an 

tâm vì những cục xương bò nằm 'lắc lư' trong nồi. 

Phải rồi! 

Mọi người khen nhất nước dùng phở của nhà tôi, cốt bởi cái vị ngọt vừa dịu 

vừa sâu, do ninh từ 5 kg xương bò cho nồi 10 lít. Tuyệt đối không có chuyện 

châm thêm nước sôi vào trong suốt thời gian bán, mà chỉ châm nước ninh 

xương hầm trước đó. 

Bởi vậy, mỳ chính là thứ mà thực khách chẳng bao giờ tìm thấy ở quán nhà 

tôi. Nó hiếm như thể chỗ ngồi tại quán lúc vào giờ cao điểm vậy...". 

Đương nhiên, đó chỉ là một chi tiết nhỏ để minh họa cho việc viết gần gũi, 

gắn với thông tin cần truyền đạt. Còn tổng thể nội dung thì cần có ý đồ rõ 

ràng và xuyên suốt, đạt mục đích đã đề ra ban đầu (Giới thiệu cửa hàng 
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phở? Chia sẻ câu chuyện làm phở để bồi đắp thương hiệu? Quảng cáo phở 

để mời gọi mọi người tới thưởng thức?...). 

***** 

Tương tự câu chuyện trên, thực tế, tôi gặp rất nhiều tình huống viết chung 

chung, trong khi nội dung lại được đăng trên các kênh gần gũi, với mục đích 

thu hút sự quan tâm của đại chúng. 

Một cô gái tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp đã viết về người chủ hệ 

thống bằng những mỹ từ như: "Em biết ơn cuộc đời đã gieo duyên cho em 

được gặp chị - người đã giúp đỡ hàng triệu con người, hàng triệu cửa hàng, 

hàng triệu...". 

Hay một người viết về tầm quan trọng của yếu tố quản trị trong doanh 

nghiệp thì tiếp cận từ góc độ "xa xôi" như: "Nếu doanh nghiệp của bạn được 

quản trị tốt thì sẽ giúp cho các hoạt động diễn ra hiệu quả hơn, tạo nền tảng 

cho sự phát triển lâu dài, với một hệ thống các quy tắc, cơ chế, quy định mà 

thông qua đó doanh nghiệp được điều hành và kiểm soát...". 

Sau đó, họ hỏi tôi: Tại sao viết mà không được mấy ai quan tâm, tương tác? 

Ở tình huống cô gái, con số hàng triệu đã bị "chém to kho mặn" một cách 

sáo rỗng (vì chưa ai biết về người chủ hệ thống đang được tâng bốc, nên "số 

má" lúc này không gợi nhiều cảm xúc). 

Thay vào đó, người viết chỉ cần tập trung vào một câu chuyện: Người chủ hệ 

thống đã giúp đỡ cụ thể một hoàn cảnh như thế nào? Người được giúp 

từng lâm vào cơn bĩ cực ra làm sao? Ở tận cùng của sự tuyệt vọng, bàn tay 

giúp đỡ ấy đúng lúc, đúng chỗ đến thế nào? Từ đó, tự người đọc sẽ có cảm 

tình với nhân vật được đề cập. 

Tương tự, ở câu chuyện về "quản trị", người viết cần khai thác một (hoặc 

một vài) câu chuyện cụ thể của các doanh nghiệp: Trước khi áp dụng kỹ 

năng quản trị bài bản, doanh nghiệp đã điêu đứng ra sao? (dẫn những chi 
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tiết rõ ràng). Kể từ lúc có quản trị, công sức đã tiết kiệm thế nào, hiệu quả 

công việc tăng bao nhiêu? (cụ thể). 

Có thế, người đọc mới quan tâm, mới tò mò, bị cuốn vào những câu chuyện 

mà họ chưa mường tượng ra. Còn khi viết chung chung, thì ai cũng đoán 

được cả. 

Đương nhiên, các bạn sẽ thấy cách viết "chi tiết, cụ thể" sẽ... tốn công hơn 

nhiều. Tốn ở chỗ: Người viết phải có sự từng trải, chiêm nghiệm, phải quan 

sát, tìm tòi những câu chuyện thực tế. 

Bởi thế, đặt bút mà "vẽ voi" thì rất dễ, còn "vẽ kiến" mới khó làm sao! 

***** 

Tôi rất tâm đắc với một quan điểm mà cố nhà báo Hữu Thọ từng chia sẻ. 

Ông nói rằng, càng những cây bút trẻ tuổi, non kinh nghiệm, thì lại càng 

viết mọi thứ từ góc độ "đao to búa lớn", to tát. Tuy nhiên, cuối cùng, nội 

dung của họ chẳng đọng lại được ấn tượng nào. 

Ngược lại, những cây bút từng trải, chiêm nghiệm thì luôn viết lách với góc 

nhìn từ những thứ nhỏ bé, gần gũi, đơn giản trong cuộc sống. Nhưng từ 

những chi tiết đó, họ lại nói được điều lớn lao, ý nghĩa và tạo dấu ấn trong 

lòng độc giả. 

Kết lại, nếu bạn là một cây bút và muốn thu hút sự chú ý của đại chúng vào 

câu chuyện của mình, thì điều đầu tiên là phải gạt bỏ thói quen viết lách 

chung chung, "sáo" đi! 

Mỗi khi viết lách, hãy luôn nhớ tới những chú kiến lợi hại trong truyện ngụ 

ngôn "kiến đốt voi" thuở nào. Đặt bút, là để "vẽ kiến", chứ không phải "vẽ 

voi"! 

Tác giả: Trung Hiếu - vietchuyennghiep.vn  
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Lóe ý tưởng Content: Câu chuyện 

"gieo trồng" và "thu hoạch" 

 
Phàm đã là người làm Content, thì "ý tưởng" luôn là vấn đề khiến chúng ta 

dễ "đau đầu" nhất! 

Ai cũng biết rằng, muốn có ý tưởng tốt thì người viết nội dung cần có sự 

sáng tạo. Nhưng sáng tạo thế nào, bắt đầu từ đâu, thì có vẻ thật... mơ hồ. 

Nay, tôi chia sẻ với mọi người cách thức tạo nền tảng để gia tăng khả năng 

"nảy số" ý tưởng. 

Cách thức đó có tên là: Câu chuyện "gieo trồng" và "thu hoạch". 

***** 

Trong công việc giảng dạy kỹ năng viết lách Content của mình, tôi đã đứng 

lớp theo lời mời của các doanh nghiệp ở những lĩnh vực khác nhau: Dược, 

pháp lý (văn phòng luật), công nghệ, hàng tiêu dùng cho mẹ và bé... 
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Tại mỗi nơi, tôi thường xuyên phải đưa ra các ý tưởng để gợi ý cho từng 

học viên, từng nhóm thực hành. 

Mỗi lĩnh vực có một đặc thù khác nhau, đòi hỏi số lượng ý tưởng phải nhiều 

đáng kể, cũng như phải đưa ra thật nhanh chóng trong khuôn khổ buổi học. 

Học viên luôn hỏi tôi: "Vì sao thầy có thể 'nảy số' nhanh vậy? Mà ý tưởng lại 

dùng được ngay, hợp lý???". 

Bởi vì thế này đây: 

Một hôm, cặp vợ chồng hàng xóm nhà tôi cãi vã, inh ỏi cả lên. Vợ thì bảo 

chồng dạo này "mất tập trung", nghi ngờ có mối quan hệ ngoài luồng. Chồng 

thì giận dữ, bảo vợ đa nghi, thiếu tôn trọng, không thông cảm trước áp lực 

công việc, cuộc sống... (*) 

Tôi nghe thấy, chỉ biết thở dài. Rồi sự việc (*) được lưu vào "kho" (nhận 

thức) của bản thân. 

Thế rồi khi dạy tại một trung tâm tư vấn hạnh phúc hôn nhân - gia đình, tôi 

nhanh chóng nảy sinh ý tưởng về câu chuyện của một gia đình bất hòa, tồn 

tại sự mâu thuẫn, khác biệt, khiến họ phải tìm đến dịch vụ tư vấn khi tự 

thân không thể tìm được lối thoát. (**) 

Hoàn cảnh của câu chuyện (**) được tái hiện từ những dữ liệu thực tế của 

(*), vậy nên nội dung này trở nên cụ thể, giàu hình ảnh, thu hút sự quan 

tâm. 

Hay một lần khác, khi đang lướt Facebook, tôi tình cờ đọc được post "than 

khổ" của một bạn gái, chỉ vì "không chịu tìm hiểu công nghệ". 

Ấy là khi bạn bị sếp yêu cầu thay hết phần tên gọi của một sản phẩm trong 

bài viết. Cả bài có bao nhiêu chỗ tên gọi như thế, khiến bạn phải dò dẫm 

đọc, dò dẫm thay từng tí một. Thế mà vẫn bị sót, rồi ăn mắng té tát! 



 
Tuyển tập bài chia sẻ chuyện nghề viết lách Content - Vietchuyennghiep.vn 

 

Tác giả Nguyễn Trung Hiếu - Nguồn: http://blog.vietchuyennghiep.vn Trang 18 
 

Sau đó, bạn gái ấy mày mò và phát hiện ra tính năng "động trời": Trong MS 

Word, bấm Ctrl H là ra cửa sổ thay thế tự động, vừa nhanh vừa không bị 

sót. 

"Dốt công nghệ là cái dốt mang tính chất... thời thế!", bạn gái đó hài hước 

chốt lại.  

Đọc xong câu chuyện, tôi ngẫm nghĩ và lưu nó vào "kho" của mình. 

Đến khi cần gợi ý tưởng tại lớp Content cho doanh nghiệp công nghệ, tôi lại 

có thể nhanh chóng vạch ra một cốt truyện gần gũi, thực tế, bắt nguồn từ 

câu chuyện "Dốt công nghệ là cái dốt mang tính chất... thời thế!" nói trên! 

Hoặc có lần, chỉ nhờ xem một bộ phim Mỹ (phim "Thiện ác đối đầu 2" ~ 

"The Equalizer 2"), tôi đã có ý tưởng để viết hẳn một truyện dài (12.000 chữ) 

theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. 

Mà ý tưởng đó từ đâu ra? Chỉ từ sự ấn tượng với một đoạn hội thoại ngắn 

xuất hiện đầu phim: "Trên đời này, có 2 loại nỗi đau: Nỗi đau tổn thương và 

nỗi đau thay đổi...". 

***** 

Qua những dẫn chứng kể trên, tôi cho rằng, cách thức nảy sinh ý tưởng 

gồm 2 yếu tố: Khả năng liên tưởng (1) và "kho" (vốn/nền) dữ liệu thực tế (2). 

Yếu tố (1) mang tính chất năng khiếu. Nếu (1) yếu thì (2) cần phải thật mạnh 

để bù đắp. 

Yếu tố (2) đòi hỏi chúng ta phải đọc/nghe/xem... mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi 

một cách "có đầu óc". Điều đó nghĩa là gì vậy? 

Đừng hiểu nhầm rằng, để tạo "kho" dữ liệu thực tế thì chúng ta cần đọc thật 

nhiều sách - những thứ tri thức "tinh túy", chọn lọc. 
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Thật ra, các bạn có thể đọc Facebook - kiểu "lướt Phây" với "hầm bà làng" 

thông tin trên trời, dưới biển, tốt/xấu, tích cực/tiêu cực, xem phim hoặc 

chương trình thời sự, lắng nghe câu chuyện lượm lặt ngoài quán nước... 

Nhưng nếu các bạn tiếp xúc lượng thông tin khổng lồ đó một cách hời hợt, 

chỉ "nhìn" đơn thuần, thì mọi thứ sẽ đến và đi mà không lưu lại được gì. 

Giờ, nếu muốn tạo "kho" dữ liệu thực tế trong đầu, bạn cần "quan sát" (chứ 

không phải "nhìn"), nghĩa là đọc - xem - nghe một cách có đầu óc: Bạn suy 

nghĩ về thông tin trước mặt mình, đặt câu hỏi tại sao (Tại sao nó dở vậy? Tại 

sao nó hay vậy? Có điều gì kỳ lạ, thú vị, đáng chú ý nhỉ?...). 

Một khi tiếp nhận thông tin theo cách động não như vậy, bạn sẽ xây đắp 

được "kho" dữ liệu thực tế ngày càng đầy đặn.  

Cho tới lúc cần nảy sinh ý tưởng, não bạn sẽ kích hoạt khả năng liên tưởng 

(1), dựa trên "kho" (2). Kết quả là... hàng loạt ý tưởng phong phú, đa dạng ra 

đời! 

Nếu "kho" của bạn sơ sài, thì kể cả bạn rất có năng khiếu liên tưởng chăng 

nữa, việc sáng tạo ý tưởng chắc chắn sẽ bị hạn chế! 

Đó chính là câu chuyện "gieo trồng" và "thu hoạch" mà tôi đã đề cập ban 

đầu: Xây "kho" dữ liệu thực tế chính là sự gieo trồng thông tin/diễn 

biến/câu chuyện... đều đặn hằng ngày, bổ sung vào nhận thức của bản thân. 

Cho tới khi cần nảy sinh ý tưởng, bạn thu hoạch từ những gì đã gieo trồng 

trước đây. 

Cũng bởi vậy, nếu bây giờ, bạn đang lướt lướt Facebook mà lại bị 

chồng/vợ/người yêu cằn nhằn rằng: "Suốt ngày xem thứ vô bổ!", thì bạn có 

thể tự tin ngẩng đầu lên mà "tuyên bố": "Đâu! Đây là đang bồi đắp kho dữ 

liệu thực tế, để phục vụ công việc Content đấy chứ!". 

Trung Hiếu - vietchuyennghiep.vn  
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CONTENT: Viết ngắn khó, hay viết dài 

khó? 

 

 
 

Một trong những yêu cầu thường thấy của các lời đặt hàng viết Content là 

độ dài nội dung. Điều này dễ hiểu, vì đây là một thông số đã được dùng từ 

lâu. Mỗi độ dài khác nhau (250 chữ, 400 chữ, 600 chữ, 1k chữ…) thì sẽ hình 

thành một nội dung có tính chất khác nhau. 

Từ thông số yêu cầu kể trên, một vấn đề gây băn khoăn xuất hiện: Vậy thì 

viết ngắn khó, hay viết dài khó? 

Có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau! 

Người thì cho rằng, viết ngắn mới khó, vì với lượng chữ giới hạn “cứng”, 

người viết sẽ phải tìm cách diễn đạt súc tích nhất có thể, để nói đủ thông 

tin, mà lại hấp dẫn, thu hút. 

Ngược lại, người thì cho rằng, viết dài mới khó, bởi viết nhiều chữ mà vẫn 

khiến người ta đọc hết, thì không hề đơn giản. 
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Tôi cho rằng, cả 2 “phe” đều đúng, chẳng ai sai cả! 

Cái sai duy nhất ở đây là chúng ta đi sa đà tranh cãi vào một chuyện không 

đâu. Trong nghề viết, chỉ có viết “tự nhiên” (thích viết gì thì viết), mới gọi 

là… dễ! 

Còn đã viết theo yêu cầu NGẮN hoặc DÀI thì đều khó cả! Mỗi kiểu có một 

sự khó riêng, cho nên tranh cãi điều này là rất thừa. 

Viết ngắn thì khó ở việc toan tính sao cho súc tích mà đủ thông tin, dễ tiếp 

nhận, tạo được ấn tượng gắn vào tâm trí người đọc. 

Viết dài thì khó ở chỗ hút người ta vào đọc, mà không khiến họ bị ngợp ban 

đầu trước độ dài nội dung. Hút người ta đọc xong, phải giữ chân họ đọc 

tiếp, đọc cho tới hết, phải kéo – thả được cảm xúc của người đọc, để tâm 

trạng của họ biến chuyển vui – buồn – tức giận – sững sờ – buồn bã… 

Khi viết được như vậy, thì thông điệp của tác giả sẽ được truyền tải một 

cách tự nhiên và cực kỳ hiệu quả, gây ấn tượng sâu sắc. 

Những thương hiệu lớn không tiếc tiền đầu tư vào các Content “kiểu viết 

dài” để xây dựng quan hệ với công chúng, cải thiện quan điểm/tình cảm của 

công chúng đối với nhân vật đại diện thương hiệu/sản phẩm, dịch vụ của 

họ. 

Do đó, nếu cây bút nào nghĩ rằng 4.0 chỉ là thời của Content ngắn, Content 

bán hàng “chốt đơn”… thì chưa thực sự hiểu hết về Content. Thể loại nào 

cũng có thế mạnh của nó, và việc khai thác tối đa sức mạnh đó chính là sự 

thể hiện kỹ năng/level của Content Writer. 

Chẳng hạn, tôi chia sẻ với mọi người một truyện dài, với khoảng 12.000 chữ. 

Thử bấm vào xem, bạn thấy dài thì có “khó đọc” không? 

Link đây: http://vidoi.top/buoc-truot-dai-cua-mot-sugar-baby-phan-i/ 

Trung Hiếu - vietchuyennghiep.vn 

  

http://vidoi.top/buoc-truot-dai-cua-mot-sugar-baby-phan-i/
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Tự rèn viết lách/đọc tài liệu online thì có 

tiến bộ? 

 

 

Hôm rồi, tôi tình cờ đọc một post như sau: Một bạn đăng lên group 

Facebook hỏi rằng, có khóa học online hay tài liệu nào giúp nâng trình độ 

viết Content hay không. Bên dưới, rất nhiều bạn trẻ khác đã vào chia sẻ link 

tài liệu online, kèm với “lời khuyên” rằng, đi học làm gì, tốn tiền, trên mạng 

có tất cả rồi… 

Vấn đề là, những tài liệu nói trên, hoặc những khóa học online, đều đã tồn 

tại trên internet từ lâu rồi, vậy những người khai thác tài nguyên đó đã… lên 

trình hay chưa? 

Tôi dám cá 99% câu trả lời là “CHƯA!”. Tại sao vậy? 

Tự rèn viết lách, đọc tài liệu online… chỉ có hiệu quả thực sự khi người tiếp 

nhận đã có nền tảng tốt. Họ biết tổng thể: Họ cần gì? Tìm hiểu lĩnh vực/yếu 

tố đó để phục vụ mục đích gì? Sẽ tìm hiểu trên những đầu mục nào… 

Từ đó, khi đọc tài liệu online, họ sẽ thu được cái họ cần. 
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Nôm na, câu chuyện trên giống như một người đang tìm đường vậy: Họ đã 

định hướng tương đối được điểm cần tới, song chưa xác định chi tiết lộ 

trình. Họ hỏi đường, và nhanh chóng tìm đến đích. 

Ngược lại, những ai chưa có nền tảng tốt, thiếu chuyên nghiệp, thì chẳng 

khác nào người ngơ ngác giữa ngã tư đường, không biết di chuyển theo 

hướng nào, chẳng phân biệt được lời chỉ dẫn đường đi là đúng hay sai, có bị 

đi vòng hay không, hoặc thậm chí, đường đó có phù hợp với phương tiện 

(bản thân) mình hay không… 

Những người ở hoàn cảnh trên – rất nhiều nhé – có thể tham gia vô số khóa 

học online, đọc hàng đống tài liệu, nhưng càng tiếp nhận, họ càng trở nên 

“tẩu hỏa nhập ma”, khác nào nhận 4 lời chỉ đường đi 4 lộ trình khác nhau, 

lòng vòng/loanh quanh mãi mà không tới được đích. 

Nói riêng về nghề viết Content, nhiều người gật đầu như chim gõ kiến, 

nhưng sau đó, hỏi xem đã mổ trúng con kiến nào chưa, thì họ lại… lắc đầu. 

Nào là “viết phải súc tích, có mục đích rõ ràng, hấp dẫn, lôi cuốn, hành văn 

phải chuyên nghiệp, trình bày phải bắt mắt”… 

Nhưng thế nào là súc tích, thế nào là mục đích rõ ràng, lấy lòng/thu hút độc 

giả bằng cách nào, hành văn chuyên nghiệp ra sao… thì các tài liệu lại không 

chỉ rõ. Đương nhiên rồi! Vì học trực tiếp mà còn phải “bơi” ra mà thực 

hành, đọc mấy nội dung đó thì làm sao tiến bộ (khi chưa có nền tảng)? 

Viết lách là một nghề đòi hỏi năng khiếu, nghĩa là ai có năng khiếu thì sẽ 

tiếp thu, hiểu vấn đề rồi áp dụng rất nhanh. Và ngược lại! 

Những người mà không có năng khiếu, hoặc năng khiếu “mon men”, thì 

phải nỗ lực rất nhiều, và càng không thể đặt niềm tin vào “4 lời chỉ đường 

theo 4 hướng khác nhau” được. 

Học nghề viết Content, nghĩa là phải tiếp xúc với phương pháp rèn 

luyện đúng đắn. Sau đó, người học phải chịu khó thực hành, phải viết 

ra để bộc lộ hết nhược điểm ngòi bút của bản thân. Những sản phẩm 
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viết lỗi đó, cần được một người có trình độ đọc, chỉ ra lỗi sai, phân tích 

chi tiết. 

Mỗi người có một kiểu thiếu sót khác nhau, do vậy, chỉ khi được giảng 

giải về những “điểm mù nhận thức” của bản thân, người học kỹ năng 

viết lách Content mới có thể tiến bộ được. 

Những tài liệu online về viết lách Content – hoặc kể cả những khóa học 

offline được quảng cáo rầm rộ – mà không tạo điều kiện cho học viên viết ra 

con chữ của chính họ, rồi người dạy không đọc, không sửa những con chữ 

đó cho chuyên nghiệp hơn, thì dù nói trời nói biển thế nào, học viên vẫn 

giậm chân tại chỗ mà thôi. 

Hoặc là họ tiến lên được nửa bước, khi chặng đường trước mặt còn cả 

chục, trăm bước khác. 

Bởi thế, nếu thực sự xác định sẽ đi theo nghề viết lách Content đúng nghĩa 

(Content Writer), tôi tin rằng, trước khi đặt niềm tin vào các tài liệu online, 

rèn luyện viết lách hằng ngày, các bạn cần xây dựng nền tảng gốc cho bản 

thân trước. 

Nền tảng đó chính là nguyên lý của kỹ năng báo chí và văn chương! 

Trung Hiếu – vietchuyennghiep.vn 
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Áp dụng kỹ năng báo chí vào Content, 

muôn phần lợi hại! 

 

 

 

Dù cho nghề báo hiện nay có thể bị "mất trend" (thu nhập không tương 

xứng với trình độ chất xám và công sức bỏ ra), thì kỹ năng của nghề này lại 

đặc biệt phù hợp với truyền thông – trong đó, phải kể tới mảng Content 

hoặc quan hệ công chúng. Bởi có nghề nào gắn bó nhiều nhất với những “gu 

đọc” của xã hội như nghề báo? 

Không chỉ dừng ở con chữ, những người làm báo “có nghề” còn sở hữu một 

thứ năng khiếu rất quý báu, đó là khả năng đánh giá/cảm nhận được những 
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cảm xúc của người tiếp nhận Content, nên nhà báo có thể truyền tải 

Content hiệu quả thông qua cả hình ảnh, quote, video… 

Nên nhớ rằng, Content do những người “có nghề” này thực hiện mới thực 

chất là Content gốc, có ích cho cộng đồng, chứ không phải là kiểu Content 

“xào xáo”, copy-paste cho “chuẩn SEO” mà giới SEOer, Content SEOer hay 

thổi phồng. 

Nói cách khác, Content gốc chất lượng là Content thu hút được sự quan 

tâm một cách tự nhiên, thu hút người đọc bằng các yếu tố hấp dẫn, thú vị, 

giàu cảm xúc, hài hước hoặc sâu sắc, dễ hiểu và dễ thuyết phục. 

Bởi thế, khi không còn làm báo nữa, đa số nhà báo chuyển sang lĩnh vực 

truyền thông và phát huy được thứ kỹ năng và năng khiếu đặc thù kể trên 

trong mảng Content hoặc quan hệ công chúng. 

Gần đây, các bạn đã nghe thông tin về một số YouTuber làm những trò 

nhảm, rồi bị xử phạt. Chẳng hạn, con trai “bà Tân Vlog” làm video thả gà 

nguyên lông vào nồi cháo, hoặc video trộm tiền trong heo đất của em, hay 

video của một YouTuber thể hiện cảnh thả dao từ trên tầng xuống dưới đất, 

hoặc đun sôi… nước tiểu của chính mình rồi uống… 

Đừng bao biện rằng, những trò lố bịch, nhảm nhí đó “câu được nhiều view” 

nên các YouTuber nhắm mắt, bất chấp mà làm! Vì hình phạt bằng tiền mà 

các bạn thấy chỉ là bề nổi. Hơn ai hết, khi đặt bút ký vào biên bản vi phạm, 

các YouTuber đó hiểu rõ sự bất lợi khi kênh của họ “vào tầm ngắm”… 

Vậy tại sao sau những trò lố bịch phải trả giá, các YouTuber không chừa? 

Do họ luôn chịu sức ép của việc phải có nội dung đều đặn hằng ngày 

(YouTube, Facebook, Google… hay bất kỳ mạng xã hội/công cụ đánh giá nào 

đều đề cao việc kênh Content có nội dung thường xuyên). Nhưng họ lại… 

không có kỹ năng sáng tạo đề tài để áp dụng vào Content! 

Từ đó, các “Content-maker” này rơi vào tình trạng bị bí đề tài, thiếu ý 

tưởng, làm liều, rồi thành làm nhảm, nhạt… 
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Trong khi đó, kỹ năng sáng tạo đề tài nói trên lại là thứ buộc phải có của 

một nhà báo thạo nghề! 

Bởi thế, khi đã xác định làm một hệ nội dung (gồm các kênh khác nhau như 

YouTube, fanpage Facebook, website…), với mục tiêu Content có chiều sâu, 

có ích và thu hút cộng đồng, lại cập nhật đều đặn, thì người làm kênh buộc 

phải áp dụng kỹ năng báo chí! 

Chắc lúc này, các bạn đã hiểu tại sao tôi viết 2 bài chia sẻ về đề tài “Báo chí, 

Facebook & Content Marketing”. Báo chí có thể là nghề “mất trend”, nhưng 

những kỹ năng của nghề này thì cực kỳ cần thiết đối với nghề Content – 

nhất là khi “Content is King” (*) đang ngày càng được chú trọng, trong hoàn 

cảnh kênh bán hàng qua Facebook phát triển. 

Giờ thì bạn có 2 lựa chọn: Đi làm báo để có kỹ năng, rồi về áp dụng vào 

Content (Marketing, Truyền thông, Thương hiệu, Quảng cáo); Hoặc… đi học 

khóa Content của tôi, để tiết kiệm thời gian mà vẫn hiệu quả! 

Tất nhiên, không có lựa chọn thứ 3 đâu! Kiểu: Không đi học, cũng chẳng đi 

làm báo, mà vẫn muốn viết Content chuyên nghiệp, “đều và có ích cho cộng 

đồng”. 

Trung Hiếu - vietchuyennghiep.vn 
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Cảnh giác với những chiếc bẫy ‘đào tạo’: 
Nào dễ có ‘bữa trưa miễn phí’! 

 

 
Câu chuyện này được tôi viết ra để chia sẻ với các bạn trẻ – những người 

tràn đầy nhiệt huyết, sự tự tin, kèm cả tính xốc nổi và thiếu kinh nghiệm, 

đương nhiên. 

Chẳng là, khi nhìn thấy những nội dung tìm kiếm Content Writer/đặt hàng 

viết Content, với mức giá bèo bọt (cỡ 20k, 30k/Content 1k chữ chẳng hạn), 

tôi thấy có một sự lý giải khá phổ biến. 

Đó là những người “thông cảm” cho nhà tuyển dụng thường nói rằng: Mức 

này thấp thật, đến sinh viên chưa ra trường cũng khó chấp nhận, nhưng mà 

đổi lại, các bạn sẽ được… đào tạo, học nghề (?!). 

Ồ, nghe có vẻ hợp lý ghê? 
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Theo lời giải thích đó, thì tôi hiểu là: Nếu bạn trẻ nào nhận lời, bạn ấy sẽ có 

cơ hội được trải nghiệm công việc thực tế, cọ xát bản thân, rồi được “công 

ty” chỉnh sửa, biên tập, góp ý nội dung, đào tạo cho tiến bộ hơn. 

Điều ấy có nghĩa là “thù lao” thực sự không chỉ là 20k, 30k, mà còn những 

khoản “vô hình” giá trị khác mà người trẻ được nhận. 

Nhưng… thực tế thì có đúng thế thật không? 

Để tôi nói với bạn một thực tế dễ hiểu hơn thế này: Nếu bạn từng hỏi một 

biên tập viên bất kỳ rằng, điều gì “kinh khủng” nhất mà họ phải đối mặt, thì 

câu trả lời luôn là việc biên tập cho những nội dung… lởm khởm, nghiệp dư, 

sai từ tư duy cho tới diễn đạt! 

Muốn giữ lại nội dung gốc đầy lỗi, thì cái công chỉnh sửa, biên tập rất mất 

thời gian và đi kèm vô số ức chế! Nó mất thời gian hơn nhiều so với việc… 

viết lại nội dung mới hoàn toàn. 

Phải! Đó là sự thật! Nghĩa là thà rằng người ta viết lại luôn thì còn nhanh 

hơn ngồi sửa, biên tập. 

Bởi vậy, nếu nói rằng người trẻ thiếu kinh nghiệm (thậm chí còn chưa biết 

gì về viết lách) mà lại được nhận làm nội dung, với những lời hứa hẹn “đào 

tạo”, góp ý, thì tôi cho đa phần là… bánh vẽ. 

Nào, không tin, bạn trẻ thử xem thứ nội dung gửi đi có được “biên tập”, 

chỉnh sửa, góp ý chi tiết thật không? 

Đa số nội dung kém chất lượng (mà bị trả 20k, 30k cho cả bài dài) thì vẫn 

giữ nguyên, chẳng hề được “biên tập, góp ý” như tưởng tượng. Content 

kiểu đó thường bị dùng để tạo “kho nội dung” phục vụ mục đích SEO… 
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Đương nhiên, người viết “tay mơ” trong trường hợp kể trên sẽ chẳng hề 

học hỏi được gì. Thứ “giá trị vô hình” mà họ ngỡ được nhận, hóa ra chỉ là 

con số 0 tròn trĩnh. 

Tóm lại, tôi nghĩ rằng, những ai cảm thấy mình “chưa biết gì” hoặc “trình độ 

của mình còn kém” thì cần rèn luyện, trau dồi để có một nền tảng tốt/tương 

đối tốt. Sau đó, khi các bạn nhận job thì đấy là câu chuyện sòng phẳng, phù 

hợp với trình độ chuyên môn của bản thân. 

Còn nếu cứ đàm phán kiểu “vừa học vừa làm”, “em sẵn sàng làm không 

lương, miễn được chỉ bảo”, thì hãy cảnh giác! 

Bởi vì “bữa trưa miễn phí” thì rất hiếm, trong khi những chiếc “bánh vẽ” 

lại… đầy nhan nhản! 

Trung Hiếu – vietchuyennghiep.vn 
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LƯU Ý:  

Toàn bộ nội dung của eBook này đã được tôi 

đăng ký bản quyền. 

Do vậy, mọi sự trích dẫn lại đều cần ghi rõ 

nguồn: 

Tác giả Trung Hiếu - Blog Viết chuyên nghiệp 

(http://blog.vietchuyennghiep.vn). 

 


