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Together We Are Riot
#CùngNhauLàmNênRiot là thông điệp nhắc nhở chúng tôi rằng toàn bộ Rioter đều có nhiệm 
vụ cùng chung tay thực hiện sứ mệnh trở thành tập đoàn lấy người chơi làm trọng tâm hàng 
đầu thế giới. Năm vừa qua, chủ đề “cùng nhau” còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa khi chúng tôi 
phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, từ đại dịch toàn cầu cho đến bất ổn xã hội. 
Trong bối cảnh đó, 2020 lại là năm có ý nghĩa lớn nhất của Riot Games, khi chúng tôi đã đem 
đến những trò chơi và trải nghiệm mới cho người chơi. Trong một năm vô cùng đặc biệt, chúng 
tôi thường xuyên phải thay đổi hướng đi và tìm ra con đường mới, nhưng đồng thời vẫn giữ 
vững cam kết luôn luôn ưu tiên việc xây dựng một văn hóa hòa nhập và gắn bó.

Chúng tôi muốn Riot trở thành mái nhà nơi nhân viên của tập đoàn có thể vận dụng tài năng và đam mê của mình 
để tạo ra cho người chơi những trải nghiệm tuyệt vời với các tựa game đi đầu trong mỗi thể loại trò chơi. Để đạt 
được thành công đó, xây dựng một môi trường hòa nhập để thúc đẩy tính sáng tạo và sự công bằng để dẫn đến 
đổi mới là điều bắt buộc. Báo cáo về Sự Đa Dạng và Hòa Nhập (ĐD&HN) trong năm nay tập trung vào 4 lĩnh vực 
chính: Con Người, Quy Trình, Sản Phẩm và Văn Hóa.

Dù báo cáo này chưa toàn diện song chúng tôi đã nêu lên vài điểm nhấn đáng chú ý trong năm 2020 cũng như 
một số thành tựu trong nửa đầu năm 2021. Ở một số lĩnh vực, chúng tôi đã đạt được nhiều bước tiến lớn, còn một 
số lĩnh vực khác thì vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Nhưng cùng nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục vững bước để đảm bảo Riot Games là một nơi làm việc dành cho tất cả 
mọi người, nơi nhân viên nào cũng có thể phát huy hết khả năng trong công việc.

Kể từ khi gia nhập Riot, tôi chưa từng phải chứng minh rằng sự Đa Dạng và Hòa Nhập có lợi cho hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào cách đảm bảo rằng 
ĐD&HN là cốt lõi văn hóa của tập đoàn và là một phần trong nhận thức của chúng tôi. Trong năm ngoái, chúng tôi đã xây dựng nền tảng và tạo ra các chương trình mới khuyến 
khích những góc nhìn đa dạng, tối ưu hóa các quy trình hiện tại, từ đó, thúc đẩy hơn nữa sự công bằng và mở rộng các nền tảng với mục tiêu tiếp tục giữ vững định hướng của 
tập đoàn. Mặc dù hành trình này mới chỉ bắt đầu, tôi vẫn tự hào về những gì chúng tôi đã làm được và luôn tràn đầy năng lượng cho các công việc sắp tới.”
 

Angela R., Giám Đốc Phụ Trách Đa Dạng,  
Bộ phận Đa Dạng và Hòa Nhập

“



23.5% Người Châu Á

59% Người Da Trắng

2.2%
Người Da Màu hoặc
Người Mỹ Gốc Phi

7.8% 
2 chủng tộc trở lên

Cùng Lớn Mạnh

Nhân Viên Thuộc Nhóm Thiểu Số tại 
Hoa Kỳ

Nhóm người thiểu số (URM) = Người Da Màu hoặc Người Mỹ Gốc Phi, Gốc Tây Ban 
Nha, Mỹ Latinh, cùng với Thổ Dân Châu Mỹ hoặc Người Bản Địa Alaska tại Hoa Kỳ.

Nhân Viên Nữ Toàn Cầu
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25.3% Người Châu Á

56.5% Người Da Trắng

0.5% 

2.5% 
Người Da Màu hoặc
Người Mỹ Gốc Phi

Người Bản Địa 
Hawaii hoặc Người 

Dân Đảo TBD
7.3% 

2 chủng tộc trở lên

1% 
Người Trung Đông

hoặc Bắc Phi

1% 
Người Trung Đông

hoặc Bắc Phi

0.3% 
Người Bản Địa 

Hawaii hoặc Người 
Dân Đảo TBD

6.9%  
Người Gốc TBN
hoặc Mỹ Latinh

6.2%  
Người Gốc TBN
hoặc Mỹ Latinh
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Đảm Bảo Yếu Tố ĐD&HN ở Cấp Lãnh Đạo

Mỗi thành viên trong đội ngũ lãnh đạo có trách nhiệm phỏng vấn một nhóm ứng viên đa dạng cho 
tất cả vị trí cấp cao mà họ tuyển dụng. Một phần nhờ sáng kiến về sự đa dạng này mà hiện nay, tỷ lệ 
nữ giới và nhóm người thiểu số trong đội ngũ điều hành của chúng tôi lần lượt chiếm 29% và 22%, 
bao gồm các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại nhiều phòng ban.

Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác Bền Chặt

Trong năm vừa qua, chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ với nhiều tổ chức đa dạng cũng như các 
trường cao đẳng và đại học có truyền thống tuyển nhiều sinh viên da màu (HBCU), từ đó tiếp cận 
những nguồn nhân tài mới và nâng cao khả năng thu hút những ứng viên khác nhau. Trong năm 
2020, chúng tôi đã có thể tận dụng những quan hệ đối tác này để tăng số lượng nữ giới và URM 
tham gia chương trình thực tập năm 2021 của Riot Games.

Tôi nhận được rất nhiều cơ hội nhờ những cố vấn và quản lý tại Riot. Tôi không có 
kinh nghiệm gì trong ngành game khi mới bắt đầu làm việc tại Riot, nhưng các quản 
lý không để yếu tố đó ảnh hưởng khi xem xét tiềm năng hay con đường sự nghiệp 
của tôi. Họ mở ra rất nhiều cánh cửa và đem lại những cơ hội, chỉ ra các con đường 
mà tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể đảm nhận.

Tôi thấy thật may mắn khi trong thời gian làm việc tại đây, tôi chưa bao giờ thấy bất 
kỳ trường hợp phân biệt thứ bậc nào trong đội ngũ của mình. Thay vào đó, tôi luôn 
được tham gia thảo luận và ý kiến của tôi được coi trọng. Công việc của tôi góp 
phần rất lớn làm nên con người tôi hiện nay và tôi tự hào được làm việc tại Riot.”

Grace P., Giám Đốc Sản Xuất,
Tốc Chiến

Xây Dựng Hệ Thống Lãnh Đạo Đa Dạng

Thông qua việc thu hút, phát triển và giữ chân một đội ngũ Rioter đa dạng ở tất 
cả các cấp bậc, chúng tôi có thể hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu của người chơi trên 
toàn cầu của mình.

Trong năm 2020, chúng tôi có 3 mục tiêu lớn: nâng cao sự đa dạng trong đội ngũ nhân viên, xây 
dựng các mối quan hệ đối tác để mở rộng hệ thống tuyển dụng và tạo ra cơ hội cũng như công 
cụ phát triển chuyên môn giúp các Rioter định hướng phát triển sự nghiệp.

Tương tự như báo cáo tiến độ của năm ngoái, thật tự hào khi được chia sẻ rằng một lần nữa, 
chúng tôi lại tăng thêm tỷ lệ nhân viên là nữ giới và nhóm người thiểu số (URM) tại Riot. Mặc dù 
vẫn còn nhiều việc phải làm—nhất là ở cấp bậc Giám đốc trở lên—chúng tôi thấy vững tin hơn 
khi chứng kiến những xu hướng tuyển dụng và tỷ lệ nhân viên tổng thể.

“
Cùng Lớn Mạnh

https://www.riotgames.com/en/work-with-us/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-progress-report


Trong năm 2020, chúng tôi đã thí điểm 2 chương trình lãnh đạo bên ngoài dành cho nữ giới tại Hoa Kỳ và Châu Âu. 
Rioter đã tham gia vào các chương trình nữ lãnh đạo điều hành tại Trường Wharton thuộc Đại Học Pennsylvania, 
Trường Quản Lý Yale và Đại Học Kinh Doanh HEC Paris để tăng cường kỹ năng lãnh đạo cũng như mở rộng mạng lưới 
quan hệ bên ngoài của họ.

Sáng Kiến Nữ Lãnh Đạo Điều Hành
Khi tôi mới gia nhập Riot, nơi đây chưa có chỗ để thảo luận về các thách 
thức hoặc để tìm những nhóm nhân viên có thể đồng cảm với trải nghiệm 
của tôi và hiểu được góc nhìn của tôi. Hiện chúng tôi có các chương trình 
như Women@ Riot để tập trung xây dựng một cộng đồng nữ giới bền chặt 
và tạo không gian cho cùng gặp gỡ. Ngành game vẫn hướng đến nam giới 
là chủ yếu, vậy nên cần phải tạo ra một nơi mà phái nữ có thể cảm thấy an 
toàn và trò chuyện thẳng thắn về trải nghiệm của họ cũng như tìm kiếm lời 
khuyên.

Tôi thích nghe những câu chuyện truyền cảm 
hứng của những nữ đồng nghiệp tại Riot. Trong 
vai trò người đứng đầu Riot Forge, tôi ưu tiên 
làm việc cùng một đội ngũ đa dạng, nhiều 
thành phần và tôi tự hào rằng 1/2 đội ngũ của 
chúng tôi là nữ giới. Chúng tôi bắt buộc phải có 
sự đa dạng vì điều đó giúp đội ngũ thêm vững 
mạnh và cho phép chúng tôi hiểu được đối 
tượng người chơi đa dạng mà mình phục vụ.”

Leanne L., Giám Đốc, 
Người Đứng Đầu Riot Forge

“
Mang Lại Sự Phát Triển Chuyên Môn 
cho Rioter là Nữ Giới và Người Đa Dạng Giới

Chúng tôi nhận được ý kiến từ các Rioter là nữ giới và người đa dạng giới rằng họ muốn có cơ hội vươn lên, kết 
nối và phát triển cả về phương diện cá nhân lẫn chuyên môn. Chúng tôi đã tạo ra chương trình Women@Riot để 
phục vụ cho mục đích đó—hỗ trợ sự phát triển cả về phương diện cá nhân lẫn chuyên môn cho các Rioter là nữ 
giới và người đa dạng giới. Chúng tôi đang xây dựng một cộng đồng và các chương trình mà người tham gia có 
thể tiếp thu kỹ năng mới, được cố vấn và hướng dẫn, cũng như phát triển mạng lưới và mối quan hệ của họ.

Cùng Lớn Mạnh

100% Số người tham gia cảm thấy chương trình 
đã tăng cường tinh thần cộng đồng của họ

80% Số người tham gia hài lòng



Chúng tôi đã tiếp tục lồng ghép tính
đa dạng trong mọi quy trình về con người của Riot.

Để đánh giá hiệu quả, các thành viên trong đội ngũ Phân Tích Chuyên Sâu, Pháp Chế và Phát Triển 
Nhân Tài sẽ phối hợp để xem xét kết quả trong mối tương quan với giới tính và nhóm người thiểu số. Dữ 
liệu về kết quả đánh giá hiệu quả được xem xét kỹ lưỡng bởi một đội ngũ đa ngành, tận tâm thực hiện 
các mục tiêu ĐD&HN của chúng tôi để đảm bảo sự công bằng và nhất quán của các quy trình quản lý 
hiệu quả trong tập đoàn.

Ngoài ra, cứ 6 tháng một lần, chúng tôi lại hợp tác với một bên chuyên môn thứ 3 để tiến hành xem xét 
tổng thể tính công bằng về mức lương, chế độ đãi ngộ hoặc thăng tiến trong toàn tập đoàn. Năm nay, 
chúng tôi một lần nữa thấy rằng về mặt thống kê, không có sự chênh lệch đáng kể nào về lương hay sự 
thăng tiến của nữ giới hoặc nhóm người thiểu số.

Cùng Tiến Bộ

Trong năm 2020, Riot vẫn giữ vững cam kết đối với sự hòa nhập và công bằng trong các quy trình quản lý nhân tài và lương thưởng. Chúng tôi rất tự hào khi có thể 
báo cáo rằng về mặt thống kê, không có sự chênh lệch đáng kể nào về lương của nữ giới hoặc nhóm người thiểu số. Chúng tôi cũng đã có những bước tiến trong 
việc thúc đẩy hệ thống nhân tài cho nữ giới tại Riot bằng cách cung cấp các chương trình phát triển chuyên môn và cố vấn cho nữ giới.”

Hollie D., Phó Chủ Tịch,  
Bộ Phận Phụ Trách Con Người

“



Chúng tôi tin rằng sự hòa nhập sẽ khai mở khả năng sáng tạo và đổi mới. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra môi trường mà mọi Rioter đều có 
thể phát huy nội lực “siêu phàm”. Văn hóa hòa nhập sẽ khiến chúng tôi trở nên nổi bật trong một ngành có sự cạnh tranh gay gắt và biến 
Riot thành nơi làm việc lý tưởng nhất. Đồng thời, chúng tôi tin rằng hòa nhập tức là phải hành động và là hành động có chủ đích. Chúng tôi 
luôn nỗ lực không ngừng cả về mặt định lượng—bằng cách đo lường dữ liệu—và định tính—bằng cách tích cực lắng nghe các Rioter.

Năm nay, chúng tôi đã xây dựng Chỉ Số Hòa Nhập Riot. Chỉ số này gồm các câu hỏi đã được đặt ra cho Rioter nhằm thể hiện sự trải nghiệm 
hòa nhập. Chỉ số này cho phép chúng tôi đo lường tiến độ của mình trong việc xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập.

Cùng Nhau Vững Mạnh Hơn

Riot Noir đã cho tôi thấy một cách thức khác để lãnh đạo cũng như tương tác với 
nhân viên trong toàn tổ chức vốn thường không thuộc ngành của tôi—tôi chưa từng 
thấy sự giao thoa nào như vậy ở các tập đoàn khác. Chúng tôi đang xây dựng một 
cộng đồng tuyệt vời tạo ra khả năng khám phá những cơ hội việc làm mới và có 
quyền tiếp cận cần thiết để bắt đầu tạo ra sân chơi bình đẳng. Riot là một tập đoàn 
vững mạnh hơn nhờ có Riot Noir và các RIG, từ đó khiến cộng đồng trở nên tốt đẹp 
hơn. Nó tạo ra một chu kỳ thay đổi dài hạn và tích cực. Tôi rất háo hức được thấy tác 
động tạo ra đối với cả nội bộ và bên ngoài.”

Joshua P., Kỹ Sư Trưởng, 
Đội Ngũ Summoner’s Rift

“ Hội Đồng Rioter

Hội Đồng Rioter bao gồm một tập hợp các Rioter thuộc 
nhiều bộ phận, đóng vai trò làm cố vấn
cho Giám Đốc Phụ Trách Đa Dạng về những vấn đề có 
thể tác động đến văn hóa của tập đoàn. Nhóm những 
người đấu tranh vì ĐD&HN này chủ động xác định các 
cơ hội và giải pháp tiềm năng giúp chúng tôi luôn tiến 
bước trên hành trình ĐD&HN của mình. Hội Đồng nhóm 
họp 2 tuần/lần để xây dựng ý tưởng, cải thiện và dẫn dắt 
các chiến lược đẩy nhanh sự đa dạng, hòa nhập và văn 
hóa trên toàn Riot.

85%
nhất quán trên số liệu thống kê nhân 

khẩu học

Chỉ Số Hòa Nhập Riot



Khi tôi mới làm việc tại tập đoàn, các RIG chưa hề tồn tại. Thậm chí còn không có cả đội ngũ ĐD&HN. Nhưng sau 
đó, Riot dần dần đã đưa ra những cam kết có quy mô ngày một lớn hơn về việc cung cấp nguồn lực, lắng nghe và 
học hỏi thông qua các Rioter, quản lý cũng như lãnh đạo cấp cao tại tập đoàn. Chúng tôi vẫn có những lúc vấp ngã 
và chắc chắn không phải là một tập đoàn hoàn hảo, nhưng chính sự sẵn sàng học hỏi từ các sai lầm đó là điều tôi 
thấy thực sự mới mẻ.”

Alex Q., Giám Đốc Chương Trình,
Bộ Phận Phụ Trách Con Người 

“

Các nhóm nguồn lực dành cho nhân viên—hay như chúng tôi thích gọi là Nhóm Bản Sắc Rioter (RIG)—được tạo 
ra để cung cấp thông tin chi tiết, góc nhìn về các cơ hội cũng như thách thức trong việc duy trì một nơi làm việc 
đa dạng và hòa nhập. Các nhóm này cũng là nơi gắn kết để Rioter tôn vinh sự đa dạng, tạo điều kiện cho mọi đối 
tượng đều thực sự được tham gia vào ngành game, đồng thời bồi đắp tinh thần gắn bó sâu sắc với Riot và người 
chơi. Thông qua những thông tin chi tiết, chương trình và các đợt triển khai của mình, các RIG đã và đang đóng vai 
trò thiết yếu trong việc xây dựng một cộng đồng hòa nhập cả trong nội bộ lẫn bên ngoài.

Được sự hỗ trợ của một nhà lãnh đạo điều hành, mỗi RIG lại tạo ra một kế hoạch hoạt động 
hàng năm tập trung vào 3 lĩnh vực: Rioter, doanh nghiệp và cộng đồng. Hiện chúng tối có 
6 RIG:

Sứ mệnh của Filipinos At Riot (FAR) là trao quyền, đoàn kết và tôn vinh nhân viên là người Philippines tại Riot và 
trong cộng đồng game. Để tìm hiểu thêm về những gì mà FAR cùng với một nhóm Rioter là người AAPI đã làm để 
tôn vinh Tháng Di Sản Người Mỹ Gốc Á & Người Dân Đảo Thái Bình Dương (AAPI), hãy đọc thêm tại đây.

Sứ mệnh của Rainbow Rioters là vun đắp các cộng đồng hòa nhập và xây dựng sản phẩm dành cho nhóm 
LGBTQIA+ tại Riot cũng như ở phạm vi bên ngoài tập đoàn. Họ tích cực gặp gỡ, trao đổi để hỗ trợ và đẩy mạnh 
các hoạt động cho cộng đồng LGBTQIA+ tại Riot Games. Tầm nhìn lớn nhất của họ là Riot Games sẽ biến trò chơi 
điện tử trở thành một không gian an toàn, hòa nhập và đại diện cho cộng đồng LGBTQIA+. Hãy xem công việc mà 
Rainbow Rioters đã thực hiện để tôn vinh Tháng Tự Hào trong những năm gần đây.

Sứ mệnh của Riot Alliance of Diverse Genders (RAD Genders) là thúc đẩy Riot trở thành một nơi mà mọi người bất 
kể giới tính có thể phát triển và thấy bản sắc của họ được phản ánh trong sản phẩm của Riot. RAD là một nhóm bản 
sắc dành cho phụ nữ hợp giới, người phi nhị nguyên giới, người chuyển giới thuộc mọi giới cùng nhau xây dựng 
cộng đồng, phát triển và mở rộng phạm vi tiếp cận người chơi.

Sứ mệnh của Riot Noir là lan tỏa tiếng nói của nhân viên là Người Da Màu và gia tăng tỷ lệ nhóm này tại Riot, cả 
trong và ngoài sản phẩm. Tác động của Noir thể hiện thông qua việc hun đúc sự phát triển chuyên môn, tăng 
cường quan hệ đối tác trong cộng đồng, khuyến khích tương tác và xây dựng mối quan hệ giữa các nhóm công tác. 
Để tìm hiểu thêm về những gì Riot Noir đã làm để vinh danh Tháng Lịch Sử Người Da Màu, hãy đọc thêm tại đây.

Sứ mệnh của Riot Unidos là mang lại môi trường hỗ trợ cho các Rioter là người Mỹ La-tinh và những người ủng hộ 
họ bằng cách vận động tăng cường sự hiện diện, kết nối văn hóa, tiếp cận cộng đồng và thay đổi tích cực trong 
toàn bộ Riot Games.

Sứ mệnh của Veterans@Riot là hỗ trợ các Rioter là Cựu Binh và những người ủng hộ họ, đồng thời tăng cường tỷ lệ 
tham gia vào ngành game và giải trí của nhóm này. Mục tiêu chính của họ là xây dựng một hệ sinh thái trong đó mọi 
người hiểu được hoàn cảnh đặc biệt của Cựu Binh, và RIG là nơi lý tưởng để góp phần tạo dựng niềm cảm thông, 
chia sẻ giữa Cựu Binh và Riot.

Các Nhóm Bản Sắc Rioter

Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn và hiệu quả hoạt động của cả RIG lẫn Hội Đồng Rioter, các đội ngũ lãnh 
đạo đều được nhận thưởng cho mọi nỗ lực của họ trong việc thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập tại Riot.

Cùng Nhau Vững Mạnh Hơn

https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/pride-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-black-history-month


Cùng Nhau Vững Mạnh Hơn

Cam Kết của Cấp Lãnh Đạo đối với ĐD&HN

Chúng tôi tin rằng mọi người đều góp phần vào việc tạo ra một văn hóa hòa nhập, nhưng các nhà lãnh đạo là người vạch ra phương hướng 
và phải hết lòng cống hiến cho hành trình thực hiện ĐD&HN. Năm ngoái, chúng tôi đã triển khai Bảng Điểm Đa Dạng và Hòa Nhập đầu tiên 
với mục tiêu lồng ghép yếu tố đa dạng và hòa nhập ở tất cả các phòng ban. Mỗi thành viên trong đội ngũ điều hành đều phải chịu trách 
nhiệm cho các kế hoạch hành động dùng để đo lường tiến độ về mặt định tính và định lượng của những nỗ lực đấu tranh vì sự đa dạng 
cũng như hòa nhập.

Những kế hoạch hành động này bao gồm:

Sự đa dạng và hòa nhập đòi hỏi phải được thực hành. Nó cũng giống 
như tập thể dục vậy; bạn không thể chỉ tập một lần rồi mong khỏe được 
ngay, mà phải tập luyện thật đều đặn nếu muốn có kết quả. Cách chúng 
tôi nhìn nhận việc lồng ghép yếu tố đa dạng và hòa nhập vào công việc 
tại Riot cũng tương tự như vậy. Đối với việc tạo ra một môi trường đa 
dạng, chúng tôi xem xét 3 khía cạnh chính: đối tượng chúng tôi tuyển 
dụng, đối tượng hợp tác và cuối cùng là câu chuyện chúng tôi đang kể.

Chúng tôi liên tục tự hỏi rằng chúng tôi muốn trở thành một tập đoàn, 
nhà lãnh đạo và Rioter như thế nào. Những câu hỏi này cùng với khả 
năng tự chịu trách nhiệm, cũng như yêu cầu cán bộ lãnh đạo khác phải 
chịu trách nhiệm, về việc tạo ra môi trường và sản phẩm tốt nhất đã 
được lồng ghép vào cơ cấu của tập đoàn.Chúng tôi sẽ tiếp tục thử thách 
để bản thân nhiều hơn và với tôi, đó là điều khiến Riot trở nên đặc biệt. 
Mặc dù đang trên đà tăng trưởng nhanh chóng, chúng tôi vẫn trung 
thành với nguyên tắc đạo đức của mình, luôn mong muốn xây dựng một 
văn hóa và trải nghiệm cho người chơi mà mọi người thấy tự hào khi 
được cống hiến.”

Shauna S., Chủ Tịch,
Riot Entertainment

“
• Gặp mặt hàng quý với từng đội ngũ điều hành và lãnh 

đạo để đánh giá tiến triển 
 
 

• Đánh giá hàng năm do Giám Đốc Điều Hành và Giám Đốc Phụ 
Trách Đa Dạng thực hiện, kết quả đánh giá sẽ được bao gồm 
trong quy trình hoạch định hàng năm của tập đoàn



Cùng Nhau Thay Đổi Ngành Công Nghiệp Game
Chúng tôi đang đi trên hành trình tạo ra sự khác biệt không chỉ tại Riot mà còn cả ở những khía cạnh trong 
ngành mà chúng tôi có thể tác động. Chúng tôi biết điều này sẽ không diễn ra một sớm một chiều nhưng đây 
vẫn là một cam kết dài hạn.

Mọi điều chúng tôi làm đều là vì người chơi, và chúng tôi tin rằng việc thể hiện sự đa dạng và hòa nhập có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với trải nghiệm của họ trong các trò chơi của Riot Games. Chúng tôi cam kết phát triển 
những trò chơi phù hợp với người chơi hiện tại và trong tương lai, và hơn thế nữa, mọi người đều sẽ tìm thấy bản 
thân mình trong các nhân vật của trò chơi đó và tận hưởng một trải nghiệm an toàn, thân thiện.

Nếu làm đúng cách, chúng tôi tin có thể tạo ra một cộng đồng game hòa nhập hơn, luôn rộng mở đón chào 
hàng tỷ người trên khắp thế giới có chung niềm đam mê chơi game với chúng tôi.

 
Για να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό, προσεγγίζουμε την ένταξη στα παιχνίδια μας μέσα από 

το Để đạt được mục đích đó, chúng tôi tiếp cận yếu tố hòa nhập trong trò chơi thông
qua lăng kính của những mục tiêu sau:

•  Chúng tôi nỗ lực đại diện cho người chơi trên khắp thế giới thông qua những câu chuyện và nhân 

vật của mình. 

• Chúng tôi tạo ra những khoảnh khắc để người chơi tôn vinh bản sắc của họ trong trò chơi. 

• Chúng tôi cam kết cung cấp cho người sáng tạo nội dung những cách thức để mang lại trải nghiệm  

  hòa nhập cho người chơi.

Đây là studio game đầu tiên mà tôi cảm thấy có sự thực thi nghiêm túc thực 
sự. Có rất nhiều công ty nhấn mạnh về sự đa dạng của họ, nhưng khi bạn tìm 
hiểu kỹ về nhân viên làm việc trong công ty đó thì điều này lại không đúng. 
Tại Riot thì ngược lại, bạn có thể tận mắt chứng kiến sự đa dạng.

Ngay sau khi bắt đầu làm việc, với sự đa dạng ở đây, tôi thấy mình được chào 
đón và nhờ đó, tôi đã dễ dàng hòa nhập hơn. Ngay khi được tuyển dụng, 
tôi đã được tham gia kênh Riot Noir và mọi người đều đón chào tôi. Điều đó 
khiến tôi thấy rất ấm lòng.”

Jazmine D., Nhân Viên Điều Phối Sản Xuất Game,
Liên Minh Huyền Thoại

“



Đa dạng và hòa nhập không có nghĩa là tạo ra lợi thế cho số ít cá nhân, mà là phá 
bỏ rào cản cho tất cả mọi người. Sáng kiến VCT Game Changers được thiết kế xoay 
quanh nguyên tắc đó: tôn vinh những người phụ nữ tài năng nhất và mở ra lộ trình 
an toàn để nữ giới gia nhập. Đối với hệ sinh thái thi đấu cạnh tranh của VALORANT, 
tầm nhìn của chúng tôi là biến trò chơi này thực sự trở thành một môn thể thao hòa 
nhập, và Game Changers là sáng kiến giúp chúng tôi hiện thực hóa điều đó.

Một loạt các giải đấu và chương trình phát triển mang đến cơ hội xây dựng tinh thần 
đồng đội và sự kết nối. Nhờ có không gian an toàn và hòa nhập đó, nữ giới cùng các 
giới yếu thế khác có thể tập trung vào đam mê của họ, đó là chơi những trò chơi do 
Riot Games tạo ra. Điều này có ý nghĩa rất lớn với bộ môn thể thao đang ngày một 
phát triển của chúng tôi.

“
Game Changers

Game Changers là một nỗ lực tăng cường trong sứ mệnh tổng thể của Riot là 
trở thành tập đoàn lấy người chơi làm trọng tâm nhất thế giới, đóng vai trò làm 
ví dụ thiết thực cho các giá trị ưu tiên người chơi. Riot cùng đội ngũ VALORANT 
quyết tâm xây dựng các không gian đầy tính cạnh tranh nhưng vẫn thân thiện 
với tất cả mọi người, đi kèm với đó là sự an toàn và hòa nhập để nữ giới cùng 
những nhóm yếu thế có thể tập trung thi đấu thay vì phải chịu đựng sự quấy rối 
vì lý do giới tính.

Ngoài hoạt động thi đấu trong trò chơi, chúng ta cũng cần khuyến khích thêm 
nhiều nữ giới làm việc ở mọi cấp bậc trong ngành game và các hệ sinh thái thể 
thao điện tử, tận dụng ý kiến, kinh nghiệm cùng với chuyên môn của họ—đó 
chính là mục tiêu mà các chương trình như Game Changers vươn tới.”

Anna D., Phó Chủ Tịch, Giám Đốc Sản Xuất, 
VALORANT

33.000+
Người xem giải đấu

VCT Game Changers đầu tiên

Cùng Nhau Thay Đổi Ngành Công Nghiệp Game



“ Với tôi, việc được mời phối hợp cùng bộ phận Cốt Truyện để xây 
dựng nguồn gốc văn hóa cho nhân vật Raze thực sự là một trải 
nghiệm tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng trước việc đội ngũ đã liên hệ với 
người dân Brazil để cùng thảo luận, giúp tạo cảm giác chân thực nhất 
cho Raze. Họ đã chia sẻ cho tôi về thân thế và tính cách đặc trưng 
của Raze. Từ đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận về những khu vực ở 
Brazil phù hợp để làm quê hương và mang tới cho Raze một cảm giác 
chân thực. Cộng đồng người Brazil đã rất vui mừng khi nhân vật Raze 
được hé lộ. Chúng tôi nhận được vô số phản hồi từ người chơi về việc 
họ cảm thấy được hiện diện và tôn trọng. Cảm giác thật tuyệt khi 

được đại diện và có thể giới thiệu văn 
hóa của mình với cả thế giới. Cá nhân 
tôi sẽ mãi mãi biết ơn vì điều này.”

Nathalia M.,  
Chủ Nhiệm Sản Xuất Bản Địa Hóa II,
Dịch Vụ Sáng Tạo

Cùng Nhau Thay Đổi Ngành Công 
Nghiệp Game

Yếu tố ĐD&HN được tích hợp vào mọi cấp độ sáng tạo tại Riot, ngay từ ban đầu của khâu phát triển sản phẩm cho đến quy trình phê duyệt. 
Đây là một cách để chúng tôi tự chịu trách nhiệm và đảm bảo mình đang tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể.
Trong năm qua, chúng tôi rất tự hào vì nỗ lực cho ra mắt các nhân vật phản ánh rõ ràng hơn cơ sở người chơi đa dạng trên toàn cầu về 
mặt chủng tộc, giới tính và bản dạng giới. Có thể kể đến các Tướng (trong Liên Minh Huyền Thoại) như Rell, Seraphine, Akshan và Samira; 
những Tùy Tùng (trong Huyền Thoại Runeterra) như Tyari Kẻ Du Hành, Shomi Trượt Thủ và Quân Đoàn Kỳ Cựu; và các Đặc Vụ (trong 
VALORANT) như Phoenix, Astra, Reyna, Raze và Yoru.

Các Rioter rất quan tâm đến việc sản phẩm chúng tôi tạo ra có sự chân thực và đại diện cho người chơi cũng như cộng đồng của họ. Bất 
kể là có Riot Noir cùng tham gia trong việc sáng tạo tướng Senna, hợp tác với Rainbow Rioters để triển khai hoạt động trong trò chơi lớn 
nhất từ trước đến nay nhân tháng Tự Hào hay là nhờ đến sự tư vấn về hình tượng đặc vụ trong VALORANT từ các Rioter khắp các khu vực—
chúng tôi đều cân nhắc mọi điều mình làm thông qua lăng kính ĐD&HN.

Trong năm nay, chúng tôi cũng đã cho ra mắt Hướng Dẫn Xây Dựng Sản Phẩm ĐD&HN. Bản hướng dẫn này giới thiệu cho tất cả các Rioter 
mới trên toàn Riot Games về những công cụ họ cần để tích cực thảo luận về các vấn đề ĐD&HN trong quá trình sáng tạo.

Mở Rộng Sự Đại Diện Trong Trò Chơi

https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you


Chương Trình Người Sáng Lập Thuộc Nhóm Thiểu Số (URF)

Trước tình trạng cộng đồng Người Da Màu bị đối xử bất công trong suốt thời gian dài của lịch sử, năm ngoái, chúng 
tôi đã triển khai Chương Trình Người Sáng Lập Thuộc Nhóm Thiểu Số (URF). Chương trình có mục tiêu cung cấp 10 
triệu USD cho những người sáng lập và tập đoàn khởi nghiệp thuộc nhóm thiểu số trong cộng đồng game. Trong 
năm vừa qua, chúng tôi đã tìm được và hỗ trợ cho một nhóm những người sáng lập vô cùng tài năng. Chúng tôi 
đã đầu tư hơn 5 triệu USD cho nhiều tập đoàn khởi nghiệp và chương trình, với tỷ lệ đầu tư cho người sáng lập là 
Người Da Màu và nữ giới lần lượt chiếm trên 30% và 50%. Đó mới chỉ là bước đầu.

Kể từ khi đưa ra cam kết ban đầu, chúng tôi cũng đã tăng kinh phí và đã cam kết đầu tư thêm 1,6 triệu USD để hỗ 
trợ tài chính và cố vấn cho các nhà phát triển game ở những khu vực ít được chú ý trên toàn cầu. Các đối tác của 
URF đã được công bố bao gồm WINGS, Twin Drums, Double Loop Games, Carry 1st và The Last Gameboard. Để tìm 
hiểu về những tổ chức này và công việc mà URF đang làm để hỗ trợ các nhà phát triển yếu thế trong cộng đồng 
địa phương của họ, hãy đọc thêm tại đây.

Tác Động Xã Hội 

Trong năm 2020, Riot cam kết sử dụng 1 triệu USD thông qua Quỹ Tác Động Xã Hội để đạt tiến bộ trong vòng 
3 năm ở các lĩnh vực cải cách tư pháp, đầu tư vào những doanh nghiệp nhỏ do người thiểu số sở hữu, tạo cơ hội 
cho các nhóm thiểu số trong ngành và giải quyết những thành kiến và hành vi phân biệt đối xử trong lực lượng lao 
động. Chúng tôi cũng phối hợp với Riot Noir, nhóm nguồn lực dành cho nhân viên là Người Da Màu, để phân phối 
50 nghìn USD cho 2 tổ chức là Liên Đoàn Tự Do Dân Sự Mỹ (ACLU) và Innocence Project với kế hoạch tiếp tục xác 
định các tổ chức cần hỗ trợ tài chính trong năm 2021. Để tìm hiểu thêm về đội ngũ Tác Động Xã Hội của Riot và 
công việc họ đang làm để giải quyết những vấn đề nằm sâu trong hệ thống, cũng như tạo sự thay đổi lâu dài trong 
cộng đồng chúng ta, hãy đọc báo cáo Đánh Giá Tác Động Xã Hội Năm 2020. 

Vào tháng 6/2020, sau khi xảy ra vụ sát hại George Floyd, chúng tôi đã công bố Cam Kết Thúc Đẩy Thay Đổi. Bên cạnh những 
sáng kiến do đội ngũ ĐD&HN thực hiện, chúng tôi còn hợp tác với các đội ngũ Tác Động Xã Hội và Phát Triển Doanh Nghiệp trong 
2 dự án then chốt:

Hợp Tác để Thúc Đẩy Chương 
Trình Công Bằng Chủng Tộc

10 150
TRIỆU USD TRIỆU USDNGHÌN USD

dành cho những người sáng lập 
và tập đoàn khởi nghiệp thuộc 
nhóm thiểu số trong cộng đồng 

game thông qua URF

đầu tư vào cải cách tư pháp 
và các doanh nghiệp do 

người thiểu số sở hữu

học bổng trao tặng cho sinh 
viên Da Màu hứng thú với 

ngành game
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Những hành vi gây rối trong trận đấu, dưới hình thức lạm dụng tính 
năng chat và đàm thoại, cùng các hành động gây hại khác của 
người chơi đang là một thách thức lớn—không chỉ đối với Riot mà 
còn với toàn ngành game.

Trong năm vừa qua, chúng tôi đã chia sẻ thông tin chi tiết từ lĩnh 
vực nghiên cứu Thúc Đẩy Người Chơi cho toàn ngành. Chúng tôi 
đã thảo luận tại các buổi hội họp như Hội Nghị Nhà Phát Triển 
Game, phối hợp với các nhóm trong ngành như Fair Play Alliance 
và Hiệp Hội Phần Mềm Giải Trí, đồng thời tương tác trực tiếp với 
người chơi thông qua các bản cập nhật định kỳ (như tại đây cho 
Liên Minh Huyền Thoại và tại đây cho VALORANT).

Ngoài ra, chúng tôi còn hợp tác với Fair Play Alliance và Anti-
Defamation League để tài trợ cho việc xây dựng Khuôn Khổ về 
Hành Vi Quấy Rối và Gây Hại trong Trò Chơi Trực Tuyến. Khuôn 
khổ này có mục tiêu trang bị cho nhà phát triển game kiến thức 

chung để nắm được những hành vi quấy rối và gây hại trong trò 
chơi, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về cách giảm thiểu, giảm 
bớt hoặc loại trừ những loại trải nghiệm này.

Đội ngũ Trung Tâm Thúc Đẩy Người Chơi (CPD) của Riot đã áp 
dụng những nguyên tắc thiết kế theo Thúc Đẩy Người Chơi cho 
các trò chơi của tập đoàn, cung cấp dịch vụ, công cụ và phương 
pháp tốt nhất để thúc đẩy người chơi tương tác lành mạnh, giảm 
bớt hành vi quấy rối, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ chơi game 
lành mạnh. CPD cũng phát triển những dịch vụ và tính năng có trên 
mọi trò chơi, chẳng hạn như quy trình đánh giá đơn tố cáo người 
chơi của Riot, đồng thời tham vấn với các đội ngũ làm game về 
nguyên tắc thiết kế theo Thúc Đẩy Người Chơi từ lúc lên ý tưởng 
đến khi vận hành trò chơi.

CPD đã đầu tư vào một số lĩnh vực để 
giúp xử lý hành vi quấy rối trong các 
trò chơi của Riot:

Trong vai trò lãnh đạo một đội ngũ chuyên thúc đẩy người chơi tương tác lành 
mạnh, giảm bớt hành vi quấy rối và khuyến khích chơi game lành mạnh, tôi rất coi 
trọng việc đội ngũ của mình có nền tảng văn hóa, kinh nghiệm và bản sắc đa dạng. 
Chương trình Đa Dạng & Hòa Nhập của Riot đã giúp tôi xây dựng và duy trì một 
đội ngũ đại diện cho nhiều góc nhìn khác nhau. Trong quá trình chúng tôi phối hợp 
cùng các đội ngũ phát triển game để áp dụng nguyên tắc thiết kế theo Thúc Đẩy 
Người Chơi vào trò chơi của họ, sự đa dạng đó đồng nghĩa với việc người chơi cũng 
sẽ có trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Paul S., Sr., Giám Đốc Sản Phẩm, 
Thúc Đẩy Người Chơi

“

Xử Lý Hành Vi Gây Rối

Bắt đầu phát triển một hệ thống đánh giá nội dung đàm thoại để xử lý 
hiệu quả hơn các đơn tố cáo hành vi đàm thoại gây rối trong trò chơi của 
chúng tôi

Tiếp tục cải thiện hệ thống phát hiện của chúng tôi, đặc biệt là hệ thống 
kiểm tra tên và đánh giá tin nhắn văn bản, bao gồm cải thiện việc phát hiện 
các từ liên quan đến bản sắc

2 năm liên tiếp hợp tác với các đội ngũ Riot Karma và đội ngũ Hỗ Trợ Khách 
Hàng của Riot để thực hiện Đường Dây Tin Nhắn Hỗ Trợ Khủng Hoảng (CTL). 
CTL cung cấp dịch vụ nhắn tin SMS tư vấn miễn phí cho người chơi tại khu 
vực Bắc Mỹ. Họ có thể gửi tin nhắn văn bản đến số 741741 kèm theo từ khóa 
RIOT. Chúng tôi đang tiếp tục đánh giá các cơ hội để mở rộng loại hình dịch 
vụ này tại những khu vực khác.

Hiện đang phối hợp với các Studio Game của Riot để đẩy mạnh trao đổi và 
đánh giá Thúc Đẩy Người Chơi ngay từ thời gian đầu trong chu kỳ phát triển 
game, góp phần đánh giá các giai đoạn sẵn sàng của trò chơi

Cùng Nhau Thay Đổi Ngành Công Nghiệp Game
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Khi những người sáng lập Riot Games khởi nghiệp vào 15 năm trước, họ bắt 
đầu với mục tiêu tạo ra một trò chơi mà người chơi được nhìn nhận, lắng 
nghe và hòa nhập. Đến nay, Riot Games có hơn 3.000 nhân viên trên khắp 
thế giới, tập trung vào việc định hướng cho sứ mệnh đó trong vòng 15 năm 
tiếp theo và xa hơn nữa.

Chúng tôi ăn mừng thành công, học hỏi từ sai lầm, và vẫn đặt tham vọng 
trở thành một tập đoàn tuyệt vời đối với người chơi và nhân viên của mình. 
2020 đã cho chúng tôi thấy rằng mình có thể làm những điều phi thường 
trong những bối cảnh bất thường. Trong năm ngoái, chúng tôi đi từ tập đoàn 
phát triển 1 trò chơi thành tập đoàn đa trò chơi. Việc này không dễ dàng và 
không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chúng tôi đã không ngừng học 
hỏi, lắng nghe và phát triển.

Cuối cùng, trong năm vừa qua, chúng tôi đã có vinh dự và khiêm nhường 
đạt chứng nhận Nơi Làm Việc Tuyệt Vời và 94% Rioter cũng đồng ý với 
điều này. Chúng tôi cũng rất vui mừng nhận Giải Thưởng Đa Dạng của tờ 
Financial Times, sau khi tờ báo này đã khảo sát hơn 100.000 nhân viên đến 
từ 15.000 công ty và đánh giá góc nhìn của họ về sự hòa nhập trong tập 
đoàn hoặc những nỗ lực thúc đẩy nhiều khía cạnh đa dạng khác nhau. Gần 
đây nhất, vào tháng 7/2021, chúng tôi được tạp chí Fortune xếp vào danh 
sách 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất cho Thế Hệ Y. Chúng tôi rất vui khi thấy 
các Rioter cảm nhận được tác động đến từ cuộc cách mạng văn hóa của 
tập đoàn, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ để đảm bảo rằng 
tập đoàn có một văn hóa chắp cánh cho những tài năng lớn để phát huy hết 
tiềm năng.

#TogetherWeAreRiot




