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Giọng nói của mỗi người được hình thành từ khi sinh ra và giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc nói lên 

tiềm năng của bản thân và khẳng định năng lực của người đó, đặc biệt với những công việc liên quan trực tiếp và sử 

dụng Giọng nói làm công cụ, phương tiện chính trong quá trình làm việc như Giảng viên, Giáo viên, Dịch vụ, Tư vấn 

và chăm sóc khách hàng, MC, đàm phán.... 

Trong môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh hiện nay, giọng nói hay trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, một 

giọng nói hay, trầm ấm, truyền cảm hứng sẽ tạo thiện cảm và sự cuốn hút tới người nghe, khiến người nghe chú ý và 

yêu mến. Giọng nói hay sẽ mang lại nhiều cơ hội và thành công cho người sở hữu nó, cũng như mang lại nhiều niềm 

vui tới cho mình và những người xung quanh. 

“Khóa học kỹ năng quản lý giọng nói” giúp học viên nói đúng mục đích, nói đúng suy nghĩ để chinh phục người 

nghe là một điều không phải dễ và còn khó hơn khi quản lý giọng nói để không ảnh hưởng đến sức khỏe, thanh quản khi 

nói... 

Thời lượng  02 ngày / 01 lớp 

Mục tiêu 

đào tạo 

Sau khi kết thúc khóa học này, học viên có thể: 

 Hiểu về giọng nói của mình 

 Sửa được giọng địa phương 

 Có được giọng nói hay, truyền cảm hứng, tạo thiện cảm thu hút người nghe 

 Nói bằng giọng bụng và nói trong khoang miệng 

 Nói có sự an lạc, thanh bình 

 Nói có nội lực to vang khỏe 

 Nói có sự mạnh mẽ của nam giới và mềm mại theo phong thủy 

 Giọng nói dành cho nghề bán hàng, MC và nhà đào tạo 
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 Sửa được các lỗi trong giọng nói 

 Làm chủ được giọng nói của mình 

Phương pháp 

đào tạo 

 Đào tạo kèm cặp, hướng dẫn tại chỗ 

 Thảo luận – nghiên cứu tình huống 

 Thực hành bằng trò chơi, vai diễn và video minh họa 

 Truyền đạt lý thuyết – chia sẻ kinh nghiệm 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

NGÀY 1 

(SÁNG) 

Phần 1: Những điều cần biết trước khi nói 

 Tại sao mỗi người chúng ta cần phải nói 

 Tầm quan trọng của giọng nói 

 Tại sao mỗi người lại có giọng nói khác nhau 

 Những yếu tố ảnh hưởng đến giọng nói 

 Phương pháp để thay đổi & luyện giọng nói 

NGÀY 1 

(CHIỀU) 

Phần 2: Những điều kiện cần & đủ để thay đổi giọng nói 

 Phương pháp điều khiển tông độ giọng nói 

 Các thay đổi độ mở của miệng trong khi nói 

 Thay đổi độ mềm của lưỡi trong khi nói 

 Thay đổi luồng hơi khi nói 

NGÀY 2 

(SÁNG) 

Phần 3: Các phương pháp nói đúng & nói hay 

 Cách phát âm chuẩn Tiếng Việt 

 Cách điều chỉnh âm độ giọng nói 

NGÀY 2 

(CHIỀU) 

Phần 4: Cách tạo tông giọng trầm & giọng nói phù hợp 

 Kỹ thuật nói phù hợp với từng nghề nghiệp (đào tạo, MC, sales …) 

 Giọng nói phù hợp với nữ giới 

 Giọng nói phù hợp với nam giới 

 


