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Tóm lược:

Truyền thông nội bộ là một yếu tố quan trọng đối với tổ chức. Lý thuyết truyền 
thông nội bộ được hình thành trên nền tảng tích hợp từ nhiều lĩnh vực lý 
thuyết và thực hành của các ngành nghề liên quan như báo chí, hệ thống 

thông tin, quan hệ công chúng, quản trị kinh doanh, tiếp thị, quản trị nhân lực. Lý thuyết 
truyền thông nội bộ cũng mở rộng, giao thoa với những lĩnh vực rộng lớn hơn, như tâm 
lý xã hội, xã hội học và khoa học chính trị. Hiện nay, hoạt động truyền thông trong nội 
bộ trường đại học chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết các trường ĐH đều nhận 
thức yêu cầu tổ chức mạng lưới truyền thông nội bộ là cần thiết, song chưa có mô hình 
phù hợp. Nghiên cứu này nhằm chỉ ra vai trò và mục tiêu mang tính đặc thù, kết hợp của 
truyền thông nội bộ. Từ đó, đề xuất: vận dụng lý thuyết truyền thông thuyết phục như quy 
trình cốt lõi, kết hợp với mô hình truyền thông hội tụ, nhằm chuyên nghiệp hóa truyền 
thông nội bộ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản trị đại học. 
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Abstract:
Internal Communications (IC) is a crucial factor for the organization. Internal 

communications theory is formed on the basis of the integrated theory and practice 
of related fields, such as journalism, information system, public relations, business 
administration, marketing and human resource management. The theory of internal 
communications is also expanding and intersecting with other fields, such as social 
psychology, sociology and political science. Currently, Internal Communication activities 
in universities have not been given adequate attention. Most universities are aware 
that an internal communication network is necessary, yet there has not been a suitable 
model. This study aims to identify the role and the unique, integrated goals of internal 
communication; thereby suggesting applying persuasive communication theory as the 
core process, combined with the convergence communication model, to professionalize 
internal communication, effectively serving university administration activities.
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