


THƯ NGỎ
Trang điện tử Hướng nghiệp 4.0 (huongnghiep40.vn) ra đời với mục đích góp phần vào công cuộc định hướng nghề nghiệp cho 
các bạn học sinh THPT và sinh viên Việt Nam, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang bùng nổ mạnh mẽ hơn 
bao giờ hết. Bằng việc cung cấp những thông tin đa chiều, thiết thực và bổ ích về các ngành nghề có sức nóng và tiềm năng phát 
triển bền vững trong tương lai dài hạn thông qua các tin tức tổng hợp cùng những góc nhìn sâu rộng của các chuyên gia uy tín ở 
nhiều lĩnh vực như hướng nghiệp, khởi nghiệp, giáo dục, công nghệ thông tin, kinh tế, xã hội, tài chính ngân hàng…,
trang điện tử huongnghiep40.vn được kỳ vọng sẽ mang đến những kiến thức nền tảng hữu ích về các ngành nghề trong xã hội 
cũng như thị trường nhân lực
Việt Nam và thế giới.

Trang điện tử huongnghiep40.vn cam kết được xây dựng và phát triển với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận. Tất cả các bài viết và 
ebook được tổng hợp, đăng tải và
chia sẻ tại đây đều có thể xem và tải về miễn phí, với mục đích góp thêm những cơ hội làm giàu kiến thức cho tất cả mọi người.

Chúc bạn đọc có được những thông tin bổ ích và định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho tương lai.

Trân trọng,

Ban biên tập website huongnghiep40.vn

huongnghiep40.vn











Bánh xe màu (Color wheel) 

• Sự kết hợp giữa khoa học chính xác và nghệ 
thuật. 



• Nơi nào có ánh sáng, ở đó có màu sắc! 
• Không màu nào là đẹp hay xấu mà nó luôn là 

một phần của tổ hợp màu làm nên sự phù 
hợp hay không mà thôi! 











• Màu bậc 1: Red, Blue, Yellow 
• Màu bậc 2: Violet, Orange, Green 
• Màu bậc 3: Red – Orange, Yellow – Orange, 

Yellow – Green, Blue – Green, Blue - Violet 











Các phương pháp phối màu 

• Màu bù: Tương phản mạnh, tạo ra năng 
lượng, sức mạnh. 

• Màu cạnh màu bù: Tương phản thấp, điểm 
nhấn là màu chuẩn 

• Phối 3 màu cơ bản: ít khi sử dụng, màu đỏ 
phối với màu xanh blue phổ biến hơn 



 



Nêu VD về màu sắc nhận diện của CLB/Đ/Nhóm 









RGB 

• Mô hình màu ánh sáng bổ sung 
• 3 màu: Red, Blue, Green 
• Được thể hiện bằng 3 cặp số nguyên giữa 0 và 

255 
• (0,0,0):Màu đen; (255,255,255):Màu trắng 

 



CMYK 

• Mô hình màu trừ 
• 4 màu: Cyan, Magenta, Yellow, Key 
• Đo bằng phần trăm lượng mực tập trung trên 

bề mặt giấy 
• (0%,0%,0%,0%):Màu trắng; 

(100%,100%,100%,100%):Màu đen 







key 



Tone màu 
 

Phối màu từ những tác phẩm nghệ thuật 







• Màu vàng 

TÍNH TRỪU TƯỢNG CỦA MÀU SẮC TRONG THIẾT KẾ 



• Màu đỏ 
 



• Màu cam 
• Màu xanh 
    green 



• Màu trắng: sự tinh khiết và sự thật 



Kết luận 
• Màu sắc là một trong những yếu tố của TK, 

màu sắc làm nên cái thần của QC. Truyền tải 
những thông điệp từ khi chúng ta khai sinh ra 
nó! 

• Khi TK, hãy luôn tôn trọng màu sắc nhận diện 
của Khoa/CLB/Đội/Nhóm 



BỐ CỤC VÀ ĐỊNH DẠNG BỐ CỤC 



10 loại bố cục quảng cáo cơ bản 
1. Bố cục Mondriaan 
2. Bố cục cửa sổ lớn 
3. Bố cục thiên về chữ 
4. Bố cục dạng khung 
5. Bố cục sống động 
6. Bố cục nhiều pano 
7. Bố cục hình bóng 
8. Bố cục bằng tranh 
9. Bồ cục kiểu chữ lớn 
10. Bố cục lấy cảm hứng từ bảng chữ cái 



Bốc cục Mondriaan 





• “Modriaan: người mang sự trừu tượng đi xa 
giới hạn của nó” 

• Đơn giản hóa triệt để các thành phần và màu 
sắc, phơi bày những nguyên tắc cơ bản làm 
nền tảng cho những thể hiện sau này! 

• Từ chối tất cả các tính chất, giác quan của kết 
cấu, bề mặt và màu sắc, làm giảm bảng màu 
của mình tới màu nguyên thủy. 

 



• “Cái đẹp cần phải mang tính chất hình học độc 
nhất” 





Ý tưởng của Mondrian 

• Tạo ra các khối hình chữ nhật ngang dọc, khác 
nhau hoặc giống nhau về bề dày. 

• Tô màu một vài ô ở mức độ trung gian, những 
ô khác có thể chứa nội dung QC hoặc để trống 





 



 



• DỄ  LÀM – LOGIC – HIỆU QUẢ 







CỬA 
SỔ 
LỚN 

 





Ho Chi Minh  
March 22 - 1968 

 



 



Các nguyên tắc thiết kế cơ bản 



• Tính cân bằng 
• Tỷ lệ 
• Tính trình tự 
• Tính thống nhất 
• Sự nhấn mạnh 

 

Đứng trên quan điểm quảng cáo 



Tính cân bằng 

• Khái niệm 
• Phân loại: 2 dạng cân bằng: CB đối xứng và CB 
bất đối xứng 



 



 



• Khi nào nên sử dụng CB đối xứng? Khi nào thì 
sử dụng CB bất đối xứng? 



Poster chương trình 
có tuân theo 
nguyên tắc CB không ? 



Khác với tất cả các nguyên tắc, đôi khi tính cân 
bằng không cần phải tuân thủ! 



Tỷ lệ 
• Chiều rộng và chiều dài của mẫu QC 
• Chiều rộng so với chiều dài của một yếu tố 
• Kích thước của vùng bên trong yếu tố so với 
kích thước của vùng khác bên trong yếu tố đó 

• Kích thước của yếu tố này so với kích thước 
của yếu tố khác 

• Khoảng trống giữa hai yếu tố so với khoảng 
trống của 1 trong 2 yếu tố đó với yếu tố thứ 3 



• Khi chúng bằng nhau? 
     (Tỷ lệ 1:1) 

Các trường hợp tỷ lệ 1 1 trong GA  



Làm sao để tôi có được ý tưởng mới lạ về tỷ lệ? 



Hình chữ nhật vàng: Mô hình phân 
chia không gian lý tưởng dành cho nhà 

thiết kế 



 



2:3  -   3:5 

Tỷ lệ chiều rộng chia chiều dài 



Tính toán các diện tích, các khoảng cách sao cho 
người xem không nhận thấy các mối tương quan 
toán học hiển nhiên! 



Tránh phân chia Poster… thành 2 phần hoặc 4 
phần bằng nhau! 
Thiết kế nên tránh tạo những đối tượng có số 
chẵn! 

Không phải là ý tưởng hay 



Kết luận 

Theo quy luật chung! Những kích cỡ và khoảng 
cách không bằng nhau luôn cho ra những mẫu 
thiết kế đẹp nhất! 

:D nhớ đánh dấu 
Câu này 5 sao ***** 



Tính trình tự 



Tạo ra một trật tự đúng đắn giúp độc giả hiểu 
được nội dung của mẫu QC 



• 2 cách kiểm soát trình tự: 
- Mô hình chữ Z: lộ trình bình thường của mắt 
- Mô hình từ đặc biệt đến không đặc biệt 

Ban đầu hướng người xem tới một vị trí nào đó trong QC và sau đó hướng theo trình tự Z 



Trắc nghiệm về trình tự 
Có 3 chai coca cola hoàn toàn giống nhau về hình ảnh 

nhưng chỉ khác nhau về màu sắc. Bạn sẽ nhìn chai 
cocacola nào trước? 



Nguyên lý: Mắt chúng ta luôn có xu hướng di 
chuyển từ những thứ đặc biệt sang những thứ 
không đặc biệt! 

Nếu muốn biết đôi mắt chúng ta ko di chuyển tới vị trí nào trong TK ->Ví du mẫu QC thuốc lá 



Tính thống nhất 

• Là nguyên tắc quan trọng nhất 
• Một từ khác để diễn tả tính thống nhất là sự 
hài hòa.  

• Các yếu tố của tính thống nhất: Hình dáng, 
kích thước, kết cấu, màu sắc, thần thái. 



• Khoảng trắng: mang lại hiệu quả cao nếu biết 
cách sử dụng 

• Đường trục: Grid system! 



Sự nhấn mạnh 

• Nhấn mạnh điểm nào: Hình mỹ thuật? Dòng 
tiêu đề? Hay Nội dung trong ấn phẩm? 
 



• 3 cách để làm một yếu tố trở nên nổi bật! 
- Biệt lập 
- Thay đổi hình dạng 
- Thay đổi kích thước, màu sắc 

Mức độ nhấn mạnh, tầm quan trọng của yếu tố phụ, vị trí nào nên nhấn mạnh (NTắcTL) 



“Nếu tất cả đều nổi bật thì không có sự nổi bật!” 

Không một yếu tố nào đc phép nổi bật hơn yếu tố đc chọn 



Luôn luôn vượt lên trên nguyên tắc! 
“Nguyên tắc” tối quan trọng: độc đáo và mới lạ! 



Tài liệu Tỷ lệ vàng riêng 





• Tỷ số vàng, tỷ lệ vàng: Tỷ số giữa đại lượng 
lớn hơn và đại lượng bé hơn bằng tỷ số giữa 
tổng 2 đại lượng đó với đại lượng lớn hơn! 



1.6180339887 



• Xuất hiện rất sớm, 
 khoảng hàng ngàn năm TCN. 



Phương pháp xác định tỷ lệ vàng 



Tỷ lệ vàng: cây đũa thần của người 
kiến trúc và nhà thiết kế! 

 

Nhớ lại nguyên tắc tỷ lệ 



Quần thể Kim tự tháp 
Cheops 

 



Đền Parthenon (Hy Lạp) 
Kiến trúc hoàn hảo nhất 
Trên thế giới! 

Biểu tượng của tổ chức UNESCO 





 



Cơ thể một người mẫu ^^ có tỷ lệ như 
thế nào? 

 • Quy luật tự nhiên gắn với tâm lý và thị giác 
• Tự nhiên sinh ra tỷ lệ vàng, đó là tỷ lệ hoàn 

hảo nhất và cũng là bí ẩn của vũ trụ! 

Chuyển qua tài liệu Fibonacci 



• Quy luật tự nhiên gắn với tâm lý và thị giác 
• Tự nhiên sinh ra tỷ lệ vàng, đó là tỷ lệ hoàn 

hảo nhất và cũng là bí ẩn của vũ trụ! 

Chuyển qua tài liệu Fibonacci 



Dãy số Fibonacci 

• Là dãy số bắt đầu bằng 0 và 1, các số sau mỗi 
số bằng tổng của 2 số liền kề trước nó 

• Các số đầu tiên trong dãy Fibonacci: 
      0,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,… 
Tỷ số của 2 số liên tiếp trong dãy tiến tới 1.618 



Logo Apple! 

Rob Janoff 







Logo STV On Air 





Kiệt tác của tự nhiên! 





Quy tắc 1/3 



• Là quy tắc đầu tiên cho người cầm máy trong 
nhiếp ảnh và hoàn toàn áp dụng được cho 
người thiết kế! 

• Chia thành 9 phần bằng nhau với 2 cặp đường 
thẳng ngang và dọc cắt khung hình với khoảng 
cách đều. 







Nguyên tắc bố cục cổ điển 

- Đường chân trời ở 1/3 hoặc 2/3 chiều cao ấn 
phẩm 

- Mỗi ấn phẩm chỉ có một điểm nhấn, điểm này 
không ở giữa hình mà phải ở vị trí tọa độ 1/3 
chiều rộng và 1/3 chiều cao 

- Hướng ánh mắt từ trái sang phải 



 



PHẦN II. MÔI TRƯỜNG ĐOÀN HỘI 
ĐẦY TÍNH QUY CHUẨN 

 



1. Quy chuẩn logo và tiêu đề 

• Yếu tố chính trị 
• Kích thước logo 
• Logo nhà tài trợ 
• Quy chuẩn thể hiện logo 
• Quy chuẩn tiêu đề 

 



… 



Giải pháp màu 
logo Nhóm SCOMS 



2. Các loại ấn phẩm truyền thông và 
chức năng cơ bản 

 



• Poster (Affiche) 
Chức năng chính: 
+ Thông điệp mang ý nghĩa 
+ Truyền đạt thông tin qua hình ảnh, các yếu tố 
khác của thiết kế 
Bố cục: 
+ Đơn giản 
+ Khái quát 
+Tương phản 









• Bandroll: kích thước 1mx6m 
• Standee: kích thước 0.6mx1.6m 
• Leaflet: A5 
• Flyer: Tùy biến 



Xây dựng Leaflet 

• Quy tắc cơ bản: ngắn gọn, khoa học 
• Mục tiêu chính: thông tin về thời gian, địa 

điểm, đối tượng, chi phí, quyền lợi. 
• Sử dụng các từ gọi  
• Chuyển hết toàn bộ sang mode Gray 





ĐPG là số điểm ảnh (pixel) có trên một 
đơn vị chiều dài của hình ảnh. 

• Đơn vị tính: ppi, dpi 





Quy tắc 

• Ảnh nét hoặc đơn sắc (Poster 1 màu): 1200 
ppi 

• Ảnh chụp màu (Poster màu, Poster đen trắng): 
300ppi 

• Ảnh hi-flex (bề mặt vật liệu là bạt in) (Quảng 
cáo ngoài trời, backdrop sân khấu): 72ppi đến 
100ppi 
 



Yêu cầu khi thiết kế các ấn phẩm 

• Ảnh bitmap (ảnh được tạo bởi pixel): chất 
lượng phải cao, kích thước chuẩn 

• Hệ màu TK: CMYK 
• ĐPG tối thiểu: 200 – 300dpi 
• Nếu sử dụng photoshop để TK thì kích thước 

file phải chuẩn. 



• Các file máy có thể in: cdr, ai, eps, tiff, jpg, psd. 
• Hạn chế sử dụng: jpg 
• Trước khi đi in: convert (expand trong AI và 

Rasterize type trong PS) tất cả các font 
• Khi đi đến nhà in: mang file gốc kèm font chữ 

hoặc file *.TIFF 

Yêu cầu khi xuất file 



FREE TIME! 
10 minutes 



 



Adobe Illustrator 
 

 Adobe Illustrator 







 Adobe Photoshop 



 

Adobe After Effects 












