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KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ  
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NỘI DUNG 

I. TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP CÔNG VỤ 
II. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CƠ BẢN  

 

Tập huấn Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính 3 



Phần 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP CÔNG VỤ  

 Vai trò của giao tiếp công vụ 
 Các nguyên tắc giao tiếp công vụ  
 Các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả giao tiếp công 

vụ 
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Phần 2:  
CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CƠ BẢN  

 Kỹ năng lắng nghe 
 Giao tiếp phi ngôn từ 
 Quản trị xung đột  
 Một số nghi thức xã giao trong công sở 
 Kỹ năng nói trước đám đông và thuyết trình 
 Kỹ năng thuyết phục  
 Kỹ năng phê bình có tính xây dựng 
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CÂU HỎI THẢO LUẬN  

 Vai trò của giao tiếp trong đời sống làm việc 
 Các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả 
 Các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả                                            

giao tiếp công vụ 
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  VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP             
CÔNG VỤ  
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QUAN NIỆM VỀ GIAO TIẾP 

 Giao tiếp là một quá trình trong đó các bên tham 
gia tạo ra hoặc chia sẻ thông tin và cảm xúc với 
nhau để đạt được mục đích giao tiếp  

 Giao tiếp là ứng xử 
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BẢN CHẤT CỦA GIAO TIẾP 
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 Là quá trình truyền đi thông điệp 
 Là quá trình luôn luôn tiếp diễn để tiếp 

nhận thông tin và mang tính hai chiều 
 
 



CÁC CÔNG CỤ GIAO TIẾP 

 Ngôn từ 
 Phi ngôn từ  
 Ký hiệu  
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VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP TRONG TỔ CHỨC 

 Mục tiêu, ý nghĩa hay động lực của các tổ chức là 
gì?  

 Tại sao các tổ chức cần giao tiếp 
 Các vai trò, chức năng của giao tiếp:  

 Định hướng 
 Hợp nhất 
 Khuyến khích  
 Duy trì  
 Đổi mới  
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CÁC NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP  
CÔNG VỤ  
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CÁC NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP CÔNG VỤ  

1- Tôn trọng 
2- Bình đẳng 
3- Tin cậy 
4- Nhân ái  
5- Hợp tác 
6- Phù hợp hoàn cảnh  
7- Tôn trọng quy luật tâm, sinh lý  
8- Thẩm mỹ hành vi   
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  ĐẾN  
HIỆU QUẢ GIAO TIẾP CÔNG VỤ  
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ 
GIAO TIẾP CÔNG VỤ  

 Các bên tham gia: Nghề nghiệp, năng lực công 
tác, tuổi tác, thâm niên, giới tính, thứ bậc... 

 Bối cảnh xã hội: Văn hóa dân tộc, văn hóa tổ 
chức, khí hậu, không gian 

 Môi trường kỹ thuật, công nghệ 
 Các quan niệm sai lầm về giao tiếp và giao tiếp 

công vụ  
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Phần 2:  
CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CƠ BẢN  

 Kỹ năng lắng nghe 
 Giao tiếp phi ngôn từ 
 Quản trị xung đột  
 Một số nghi thức xã giao trong công sở 
 Kỹ năng nói trước đám đông và thuyết trình 
 Kỹ năng thuyết phục  
 Kỹ năng phê bình có tính xây dựng 
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KỸ NĂNG LẮNG NGHE  
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VAI TRÒ CỦA LẮNG NGHE TRONG                    
ĐỜI SỐNG LÀM VIỆC    

- “Nói là gieo, nghe là gặt” 
- “Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim 

cương” 
-  Tại sao cần biết lắng nghe trong đời sống và 

trong đời sống làm việc?  

Tập huấn Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính 18 



VAI TRÒ CỦA LẮNG NGHE 

Nghe để biết, để làm: nhận nhiệm vụ, giao nhiệm 
vụ, trao đổi thông tin, hướng dẫn cách thực thi  

Nghe để thể hiện sự quan tâm 
Nghe để gây chú ý  
Nghe để thư giãn, thưởng thức 
 
“Không chỉ nghe bằng tai, nghe bằng mắt, bằng 

tâm mà phải nghe bằng cả tấm lòng” 
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CÁC LỖI THƯỜNG MẮC KHI NGHE  

  Không tập trung  
Làm việc riêng 
  Nghe một chiều  
Cắt lời không đúng lúc 
Biểu hiện phi ngôn từ không phù hợp 
Tưởng mình biết cả rồi  
…. 
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NGHE HIỆU QUẢ  

Trước khi nghe  
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Trong khi nghe  

Sau khi nghe  



 NGHE HIỆU QUẢ   

  TRƯỚC KHI NGHE 
 Trả lời các câu hỏi: Nghe để làm gì? Nghe ai? Nghe với ai? 

Nên có thái độ gì trong khi nghe? Cần điều kiện gì để nghe 
hiệu quả.  

  TRONG KHI NGHE 
 Kết hợp nghe, ghi chép, phản hồi bằng ngôn từ và bằng 

điệu bộ. 
  SAU KHI NGHE 

 Ngẫm nghĩ lại về mục tiêu và kết quả; về cách thức duy trì, 
phát triển mối quan hệ với người nói; về cách thức sử dụng 
kiến thức đã thu nhận được 
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 NGHE HIỆU QUẢ   

 TRƯỚC KHI NGHE 
 Xác định mục tiêu nghe 
 Chuẩn bị thông tin về đối tượng nói 
 Xác định lập trường, quan điểm, thái độ (tâm thế) 

của mình cần thể hiện khi nghe 
 Chuẩn bị những công cụ, phương tiện cần thiết 

khi nghe 
 Nên đến trước giờ 
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 NGHE HIỆU QUẢ   

 TRONG KHI NGHE 
 Kết hợp nghe và ghi 
 Thế hiện thái độ bằng lời có tính ủng hộ, khích lệ: 

“À, thế đấy, tôi hiểu rồi” 
 Thể hiện thái độ bằng điệu bộ: dáng ngồi, mắt, 

nét mặt, tay 
 Kết hợp với ghi chép hợp lý.  
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 NGHE HIỆU QUẢ   

SAU KHI NGHE: Trả lời các câu hỏi sau:  
 Mình có thỏa mãn mục tiêu nghe không? 
  Mình có phải là một người nghe có văn hóa, 

có thiện chí không?  
  Mình có gây khó khăn cho người nói không?  
 Mình học được gì từ người nói?  
 Thái độ nghe của mình như vậy sẽ dẫn đến 

kiểu quan hệ gì giữa mình và người nói? 
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 NGHE HIỆU QUẢ   

SAU KHI NGHE 
 Mình sẽ dùng kiến thức, thông tin này để làm gì?  
 Làm thế nào để kiến thức, thông tin đó trở thành 

của mình?  
 Xem lại phần đã ghi chép 
 Kiểm tra chéo thông tin đã nghe được (nếu cần 

thiết)  
 Lập kế hoạch cho việc sử dụng thông tin đó.  
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GIAO TIẾP PHI NGÔN TỪ 
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Trang phục 
Điệu bộ tay 
Ánh mắt 
Nét mặt  
Dáng ngồi, dáng đi 
Khoảng cách  
Giọng nói 
Chân  

 

GIAO TIẾP PHI NGÔN TỪ   
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TRANG PHỤC  

29 

Gọn gàng 

Vừa người 
Sạch sẽ 

Phẳng phiu 

Nhã nhặn  

Phù hợp hoàn 
cảnh  

Tiện dụng  
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 Điệu bộ tay hỗ trợ ngôn từ 
 Nhiều lỗi phổ biến về điệu bộ 

tay do thiếu hiểu biết về vai trò 
và ý nghĩa của điệu bộ tay  

ĐIỆU BỘ TAY  
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 Ánh mắt phản ánh tâm 
hồn, tính cách, tâm 
trạng  

 Cần tránh các lỗi về 
ánh mắt khi nói trước 
đám đông   

ÁNH MẮT, GIỌNG NÓI    

Giọng nói phản ánh 
tính cách và tâm trạng  

Tránh lên giọng thái 
quá, nói uể oải, rời rạc, 
nói quá to quá nhỏ, nói 
quá nhanh, quá chậm 

Tránh kèm theo quá 
nhiều các từ đệm 

31 



KHOẢNG CÁCH  

 Thân thiện: < 1m 
 Riêng tư:    <1,5 m 
 Xã giao:      <4m 
 Công cộng: > 4m 
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TƯ THẾ NGỒI VÀ ĐỨNG 

• Khi ngồi phải có tư thế đứng đắn, thỏa mái, tự 
nhiên, thanh thản 

• Không choán hết chỗ (nếu ngồi trên ghế đệm 
sa lông), không nghiêng về một bên 

• Lưng và đầu phải thẳng 
• Tư thế đứng phải thẳng người, ngẩng cao 

đầu, vai không nhô ra phía trước, hai tay 
buông xuôi tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào 
trong. . . 
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“ Khi lời nói một đằng, ngôn ngữ cơ thể một nẻo, 

người ta sẽ tin hơn vào tín hiệu phát ra từ yếu 
tố thứ hai” 

                                                      (R. Emerson) 
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QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT  
TRONG ĐỜI SỐNG LÀM VIỆC   
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 Nhận biết được các nguyên nhân 
 Cách thức giải quyết 
 Vai trò của quản lý xung đột 

MỤC TIÊU 
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BỐI CẢNH GIAO TIẾP NƠI LÀM VIỆC  

 
Giao tiếp nội bộ   
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Giao tiếp với bên 

ngoài   



GIAO TIẾP NỘI BỘ  

Giao tiếp cấp trên, cấp dưới  
Giao tiếp với đồng cấp 
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GIAO TIẾP VỚI BÊN NGOÀI  

Giao tiếp với công dân, doanh nghiệp 
Giao tiếp với các cơ quan hữu quan 
Giao tiếp với các cá nhân, tổ chức phi chính phủ  
Giao tiếp với cá nhân, tổ chức nước ngoài 
….. 

Tập huấn Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính 39 



ỨNG DỤNG: GIAO TIẾP NỘI BỘ  

Ứng dụng 8 nguyên tắc giao tiếp công vụ trong:  
Giao tiếp đối với cấp trên  
Giao tiếp đối với cấp dưới  
Giao tiếp với đồng cấp 
 Vì lợi ích chung  

Tập huấn Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính 40 



ỨNG DỤNG: GIAO TIẾP VỚI BÊN NGOÀI  

Xác định mục tiêu giao tiếp với bên ngoài  
Kỹ năng nhận diện tính cách, tâm trạng thông qua tiếp 

xúc ban đầu: nét mặt, dáng điệu, trang phục,…  
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Tình trạng can thiệp hoặc cản trở của 1 bên 
đối với bên kia  
 

XUNG ĐỘT LÀ GÌ? 
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Hoạt động của 1 bên hoặc cả 2 bên khó khăn, 
kém hiệu quả 



CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN XUNG ĐỘT   

Bối cảnh 
chính trị 

Nguyên nhân 
từ bên ngoài 

Bối cảnh 
văn hóa 

Phương thức 
làm việc 

Nguyên nhân từ 
bên trong tổ chức 

Lãnh đạo 

Các bên 
tham gia 
giao tiếp 

Cơ cấu 
tổ chức 

Bối cảnh 
kinh tế 
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CÁC NGUYÊN NHÂN &                                                   
BIỂU HIỆN CỦA XUNG ĐỘT   

Nguyên nhân trực tiếp liên quan đến các bên 
tham gia giao tiếp: do phát ngôn, do hành vi; trực 
tiếp hoặc gián tiếp 

Các biểu hiện: To tiếng, chế giễu, nói xấu, biểu 
hiện phi ngôn từ tiêu cực, chống đối... 

Tập huấn Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính 44 



Tập huấn Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho Phụ nữ tham chính 45 

Nguyên nhân gây 
xung đột 

Các biểu hiện của 
xung đột 

Hậu quả 
của xung 

đột 



CÁC HỆ LỤY CỦA XUNG ĐỘT  
TRONG ĐỜI SỐNG LÀM VIỆC   

Không khí căng thẳng, ngột ngạt 
Tinh thần mệt mỏi, rệu rã  
Mất tập trung 
Giảm năng suất 
Tốn kém 
Chảy máu chất xám 
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Tìm hiểu nguyên nhân 
gây xung đột 

Các biểu hiện của 
xung đột 

Hậu quả của xung 
đột 
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Biện pháp giải 
quyết xung 

đột 



CÁC CHIẾN LƯỢC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT 

 Né tránh 
 Nhường nhịn 
 Đối đầu 
 Thỏa thuận 
 Xây dựng  
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CÁC CHIẾN LƯỢC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT 

 Né tránh 
- Xung đột không quan trọng - ảnh hưởng nhỏ 
- Mang tính nhạy cảm 
 Nhường nhịn 
- Nhận thấy mình sai 
- Quan trọng cho đối phương nhưng không quan 

trọng với bạn 
- Không ảnh hưởng đến lợi ích chung 
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CÁC CHIẾN LƯỢC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT 

 Đối đầu 
- Biết mình đúng – sẵn sàng chịu trách nhiệm 
- Không đẩy xung đột lên quá cao không kiểm soát 

được 
 Hợp tác 
- Thường thích hợp để giải quyết xung đột cá nhân 
- Làm mối quan hệ tốt đẹp hơn 
- Mất nhiều thời gian  
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CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT 

 “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” 
 “Một sự nhịn là chín sự lành” 
Người hòa giải 
…. 
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MỘT SỐ NGHI THỨC GIAO TIẾP XÃ 
GIAO TRONG CÔNG SỞ   
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CÁC NGHI THỨC XÃ GIAO PHỔ BIẾN  

Bắt tay 
Trao và nhận danh thiếp  
Chào hỏi và giới thiệu 
Ăn tiệc xã giao  
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BẮT TAY   

Nguồn gốc  
Các lỗi phổ biến  
Các nguyên tắc  
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BẮT TAY  
 
 Mắt  

 Tay 

 Chân 

 Dáng  

 Khoảng cách  

 Thời gian 

 Ai chủ động?  

 



CHÀO HỎI & GIỚI THIỆU  
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 Phải tạo ra sự chú ý cho mọi người 
 Cử chỉ khi giới thiệu: Dùng cả bàn tay có độ 

dốc xuống dưới, bàn tay nghiêng một góc 45 
độ;  

 Người được tôn trọng hơn phải được nghe 
giới thiệu trước; 

 Khi giới thiệu về người được tôn trọng hơn 
phải giới thiệu đầy đủ họ, tên, chức vụ để thể 
hiện sự trân trọng, lễ phép. 

 



TRAO VÀ NHẬN DANH THIẾP  

Vai trò của danh thiếp  
Các hình thức danh thiếp  
Các yêu cầu trong trao và nhận danh thiếp:  

 Đúng ngôi thứ 
 Hai tay 
 Trao đổi danh thiếp  
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TRAO DANH THIẾP  

 Tiếp xúc song phương: Chủ nhà chủ động đưa 
danh thiếp 

  Tiếp xúc đa phương, ngang hàng: người có nhu 
cầu đưa trước 

  Người có địa vị cao hơn đưa trước  
  Tiếp xúc với người nước ngoài: Tùy phong tục  
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ĂN TIỆC (NGOẠI GIAO)  
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 Không nói chuyện nhạy cảm về chính trị, an 
ninh…  

 Không nói về chính trị nội bộ 
 Không kể lể về bệnh tật 
 Khi đi chiêu đãi: 
 Không đến trước giờ 
 Không nói át Lãnh đạo 
 Không gắp thức ăn cho người khác 
 Không cầm tay vào miệng cốc 
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KỸ NĂNG NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ         

      THUYẾT TRÌNH   
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NỘI DUNG 

 Vai trò của nói trước đám đông và thuyết trình 
 Các lỗi phổ biến trong nói trước đám đông và 

thuyết trình  
 Các nguyên tắc cơ bản trong nói trước đám đông 

và thuyết trình 
 Quy trình thuyết trình  
 Thuyết phục 
 Phê bình có tính xây dựng  

63 



Tập huấn Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho Phụ nữ tham chính 

VAI TRÒ CỦA NÓI TRƯỚC ĐÁM 
ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  

 Được sử dụng phổ biến  
 Mài sắc tư duy 
 Thiết lập quan hệ  
 Chia sẻ thông tin, quan điểm 
 Thuyết phục 
 …. 
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“Khả năng trình bày một ý tưởng cũng quan 

trọng gần bằng bản thân ý tưởng đó.” 
                                         (Benard Baruch) 
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CÂU HỎI THẢO LUẬN  

 Các lỗi phổ biến trong nói trước đám đông 
và thuyết trình?    

 Các nguyên tắc cơ bản trong nói trước                     
đám đông và thuyết trình? 

 Các bước trong quy trình                                    
thuyết trình  
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CÁC LỖI THƯỜNG MẮC TRONG   
NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  

 Lạm dụng từ địa phương 

 Phát âm không chuẩn 

 Xúc phạm, coi thường người khác  

 Khoác lác 

 Nói “thật đến mức thô thiển” 
 Nói vòng vèo 

 Nói không đúng lúc 

 Tốc độ không phù hợp                        
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NGUYÊN TẮC  5 S TRONG   
NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  
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Sát  Sâu  

Sinh Sáng  

Sắc  

5S  
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QUY TRÌNH   
NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  

Trước khi thuyết trình  

Trong khi thuyết trình   

Sau khi thuyết trình  

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 
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TRƯỚC KHI NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ 
THUYẾT TRÌNH  

 Chuẩn bị nội dung bài nói  
 Lựa chọn phong cách ngôn từ  
 Lựa chọn các hình kỹ thuật hỗ trợ (máy 

tính, máy chiếu, bảng, bút viết bảng, giấy A0, giấy A4, 
băng dính giấy, biểu bảng, mô hình, thiết bị âm thanh, 
hình ảnh…) 

 Chuẩn bị hình thức, trang phục  
 …. 
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TIẾN HÀNH NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ 
THUYẾT TRÌNH  

 Bắt đầu phù hợp với bối cảnh và đối tượng. Có thể 
bắt đầu bằng: 

Ổn định trật tự  
Giới thiệu mục tiêu  
Giới thiệu trình tự trình bày  
Giới thiệu quan điểm  
Kêu gọi sự cam kết  

 Học cách kiềm chế cảm xúc 
 Phản ứng nhanh với các tình thế  
 Kết hợp ngôn từ và phi ngôn từ 
 Kết hợp ngôn từ và các hỗ trợ kỹ thuật 
 …. 
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TIẾN HÀNH NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ 
THUYẾT TRÌNH  

 Đối mặt với sự căng thẳng và hồi hộp bằng 
cách: 

Tự nhủ rằng đây là một cơ hội 
Đến sớm 
Làm quen với thính giả  
Uống một ngụm nước nhỏ  
Hít hơi thật sâu, thở ra thư giãn 
Chuẩn bị phương tiện kỹ thuật 
Nhìn bao quát toàn bộ thính giả   
Cầm một cái gì đó trong tay  
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TIẾN HÀNH NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ 
THUYẾT TRÌNH  

 Kết thúc bài thuyết trình: 
 Nhắc lại mục đích thuyết trình 
 Điểm lại kết quả đạt được  
 Điểm lại cách thức tiến hành  
Ghi nhận sự tham gia 
 Cảm ơn  
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RÚT KINH NGHIỆM SAU THUYẾT TRÌNH  

 Đối chiếu mục tiêu, trông đợi, khả năng với kết 
quả 

 Đánh giá về:  
 dung lượng nội dung 
 thời gian 
 chi phí 
 mức độ hài lòng  

 “Thất bại là mẹ thành công”  
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 THUYẾT PHỤC 

 Đặt mình vào tâm trạng của người khác  
 Chọn đúng thời điểm  
 Chọn cách nói phù hợp  
 Cân bằng lợi ích  
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PHÊ BÌNH CÓ TÍNH XÂY DỰNG  

 Chọn đúng thời điểm 
 Thông tin đầy đủ và chính xác   
 Chọn cách nói phù hợp  
 Không phán xét, không báng bổ 
 Thể hiện sự sẵn lòng giúp đỡ 
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