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Baùo töôøng TSK goàm caùc baøi vieát cuûa caùc thaày vaø 
caùc hoïc vieân Trung taâm Saùng taïo KHKT (TSK) 
thuoäc Tröôøng ñaïi hoïc khoa hoïc töï nhieân, Ñaïi hoïc 
quoác gia TPHCM. 
Baùo töôøng TSK thöïc hieän caùc nhieäm vuï sau : 
1. Cung caáp caùc thoâng tin veà caùc hoaït ñoäng ña 

daïng lieân quan ñeán Khoa hoïc saùng taïo (KHST) 
noùi chung vaø Phöông phaùp luaän saùng taïo 
(PPLST) noùi rieâng ôû Vieät Nam vaø treân theá giôùi. 

2. Laø dieãn ñaøn trao ñoåi cuûa caùc thaày vaø caùc hoïc 
vieân PPLST nhaèm taêng cöôøng söï gaén boù, naâng 
cao trình ñoä hieåu bieát vaø söû duïng PPLST. 

3. Giuùp phoå bieán vaø phaùt trieån KHST, PPLST ôû 
nöôùc ta ñeå coù ñöôïc nhöõng ñoùng goùp thieát thöïc 
vaøo söï nghieäp coâng nghieääp hoùa, hieän ñaïi hoùa 
ñaát nöôùc, "saùnh vai vôùi caùc cöôøng quoác naêm 
chaâu", ít ra, trong lónh vöïc naøy. 

Baùo töôøng TSK laø söï ñoùng goùp chung cuûûa moïi ngöôøi 
treân nguyeân taéc töï nguyeän, khoâng vuï lôïi, töï trang traûi 
neân khoâng coù cheá ñoä nhuaän buùt. 

Caùc baïn coù theå ñoïc Baùo töôøng TSK baûn goác 
vôùi maøu saéc ñaày ñuû, ñöôïc daùn treân baûng 

taïi haønh lang TSK hoaëc treân Website cuûa 
TSK 

CAÙC BAÏN HOÏC VIEÂN VAØ CÖÏU HOÏC VIEÂN GÖÛI BAØI, CAÙC YÙ KIEÁN ÑOÙNG GOÙP, NGUYEÄN VOÏNG …, 
XIN THEO ÑÒA CHÆ SAU : 

TRUNG TAÂM SAÙNG TAÏO KHKT, TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN, 
227 NGUYEÃN VAÊN CÖØ, Q.5, TPHCM 

 ÑT : 38.301743 FAX : 38.350096 E-mail : tsk@hcmuns.edu.vn  

http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-v.htm (Tieáng Vieät) Website cuûa TSK treân 
Internet : http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-e.htm (Tieáng Anh) 

 

Hieän nay Baùo töôøng TSK ra ñònh kyø haøng quyù.
Khi coù ñieàu kieän, Baùo töôøng TSK seõ ra thöôøng xuyeân hôn

 

mailto:tsk@hcmuns.edu.vn


 “Trung taâm Saùng taïo Khoa hoïc - kyõ thuaät (TSK) chaân thaønh 
caùm ôn: 

• Caùc ñoái taùc, caùc cöïu hoïc vieân, hoïc vieân PPLST, Ban lieân 
laïc… ñaõ chuùc möøng caùc thaày vaø TSK nhaân dòp “Ngaøy nhaø giaùo 
Vieät Nam” (20/11/2009). 

• Ban lieân laïc, Ban toå chöùc, caùc nhaø taøi trôï, caùc cöïu hoïc 
vieân, hoïc vieân PPLST… ñaõ toå chöùc, thöïc hieän, tham döï “Ngaøy 

hoïp maët truyeàn thoáng” naêm nay (22/11/2009) vôùi söï nhieät tình cao vaø coù nhieàu saùng kieán”. 

 Ngaøy 17/10/2009, TSK ñaõ khai giaûng khoùa hoïc 358 cho caùc caùn boä quaûn lyù cuûa taäp 
ñoaøn MASAN. Ñaây laø lôùp thöù hai daïy cho taäp ñoaøn naøy trong naêm nay. 

 Töø ngaøy 09/11 ñeán 21/11/2009 TSK ñaõ thöïc hieän khoùa hoïc 360 “Phöông phaùp luaän 
Saùng taïo” cho caùc tröôûng boä phaän thuoäc coâng ty Tö vaán y döôïc Quoác teá (IMC) taïi Haø Noäi. 

 Khoùa 362 sô caáp PPLST hoïc caùc toái thöù hai, thöù saùu seõ khai giaûng luùc 5g30 chieàu ngaøy 
15/01/2010. 

Minh Sơn 

Theo quy öôùc, ngaøy chuû nhaät ñaàu tieân sau ngaøy 20/11 haøng naêm seõ laø ngaøy “heïn hoø” 
cuûa caùc cöïu hoïc vieân “Phöông phaùp luaän saùng taïo” (PPLST). Khoâng ngoaøi thoâng leä ñoù, 
ngaøy 22/11 naêm nay, hoäi tröôøng CMARD 2 laïi trôû neân naùo nhieät vôùi söï xuaát hieän cuûa raát 
ñoâng cöïu hoïc vieân PPLST. Moïi ngöôøi tay baét maët möøng, thaêm hoûi nhau sau moät naêm xa 
caùch. 

Buoåi hoïp maët truyeàn thoáng laàn thöù 12 
ñaõ ñöôïc Ban toå chöùc caûi tieán khaùc haún so 
vôùi caùc laàn tröôùc. Phaàn aåm thöïc vaø phaàn 
giao löu ñöôïc keát hôïp laïi thaønh “2 trong 1”. 
Nhôø vaäy, caùc cöïu hoïc vieân caûm thaáy thaät 
thoaûi maùi khi “ñöôïc aên, ñöôïc uoáng, ñöôïc 
hoïc, ñöôïc hoûi”. 

Ngay töø cöûa ra vaøo, moãi cöïu hoïc vieân 
ñöôïc “ñònh danh” baèng moät logo ARIZ vôùi 
teân cuûa mình treân logo. Ngoaøi ra, ban toå 
chöùc cuõng “thöïc hieän sô boä” cho troø chôi ôû 
cuoái chöông trình: moãi ngöôøi nhaän ñöôïc moät 
nöûa traùi tim ñeå tìm kieám “maûnh gheùp” coøn 

 Chuû ñeà buoåi hoïp maët
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laïi cuûa mình. 

Ñeå taïo khoâng khí thoaûi maùi cho caùc cöïu hoïc vieân vaø cuõng ñeå “khaéc phuïc tính ì” cuûa 
nhöõng ngöôøi tham gia, ngöôøi daãn chöông trình ñaõ “gaây öùng suaát sô boä” vôùi troø chôi “Hi! 
Saùng taïo”. Töøng caëp voã tay nhau, töï giôùi thieäu vaø chaøo nhau vôùi caâu chaøo raát ö laø “saùng 
taïo”: “Hi! Saùng taïo”. Nhöõng tieáng voã tay gioøn giaõ, nhöõng tieáng cöôøi saûng khoaùi vaø khoâng 
khí baét ñaàu naùo nhieät hôn. 

Caûm giaùc ngöôïng nguøng, xa caùch ñaõ daàn 
tan bieán trong hoäi tröôøng, tieáng cöôøi noùi roâm 
raû daàn lan ra khaép phoøng. Troø chôi tieáp theo 
laø troø chôi “Thöôïng Ñeá caàn ?” ñaõ ñöa khoâng 
khí vui nhoän leân ñænh ñieåm, ñoàng thôøi taïo 
ñieàu kieän cho caùc cöïu hoïc vieân theå hieän 
“tính nhaïy beùn tö duy” cuûa mình. Thöôïng 
Ñeá ngaøy caøng khoù tính, nhu caàu cuûa Ngaøi 
cuõng taêng daàn ñoä khoù. Khôûi ñaàu laø nhu caàu 
veà nhöõng ñoà vaät saün coù nhö sôïi toùc, caây buùt, 
moät ñoâi giaøy (goàm caû vôù) vaø cuoái cuøng laø 
cao traøo cuûa troø chôi: “Trong 5 giaây, Thöôïng 
Ñeá caàn coù ñöôïc giaûi phaùp trò muïn cho ‘baø 
xaõ’ cuûa mình”. Caùc giaûi phaùp ñaõ ñöôïc ñöa ra raát nhanh vaø raát khaùc nhau, thaäm chí traùi 
ngöôïc nhau: Töø nhöõng giaûi phaùp phoå bieán ñeå laøm ñeïp nhö aên uoáng ñaày ñuû cuøng vôùi 
massage maët, duøng moät quaû tröùng gaø noùng… ñeán vieäc duøng baøn uûi ñeå san phaúng (taùch 
khoûi) hoaëc mang maët naï (keát hôïp) hay laø duøng pheùp thuaät cuûa chính Thöôïn

 Troø chôi “Thöôïng Ñeá caàn ?”

g Ñeá (töï phuïc 
vuï). 

oïc ñeå giaûi quyeát baøi toaùn cuûa rieâng 
mìn

Pha

 laïi thaät nhieàu caûm xuùc cho caùc 

Sau phaàn khôûi ñoäng laøm noùng, buoåi hoïp 
maët cuûa cöïu hoïc vieân PPLST chính thöùc 
ñöôïc baét ñaàu vôùi baøi haùt “Saùng taïo ca” quen 
thuoäc. Tieáp theo laø phaàn giao löu vôùi hai baïn 
Huyeàn vaø baïn Hieàn, cöïu hoïc vieân PPLST. 
Hai baïn ñaõ chia seû vôùi moïi ngöôøi nhöõng caûm 
xuùc cuûa ngaøy ñaàu ñi hoïc PPLST, nhöõng 
nieàm vui khi öùng duïng thaønh coâng kieán thöùc 
moân h

h. 

Baàu khoâng khí cuûa buoåi hoïp maët laïi trôû 
neân soâi ñoäng khi ñeán phaàn giao löu vôùi thaày 

n Duõng thoâng qua caùc tình huoáng thöïc teá. 

Ñeå minh hoïa cho chuû ñeà “Khaéc phuïc tính ì”, thaày Duõng keå hai caâu chuyeän veà cuøng 
moät haønh ñoäng “roïi ñeøn cho moät phuï nöõ ñi trong ñeâm toái” nhöng laïi nhaän ñöôïc hai phaûn 
öùng traùi ngöôïc nhau cuûa ngöôøi trong cuoäc. Chuû ñeà “laøm chuû baûn thaân” ñöôïc minh hoïa baèng 
moät caâu chuyeän quen thuoäc vôùi caùc cöïu hoïc vieân. Caâu tuïc ngöõ “Rau muoáng thaùng 9 naøng 
daâu nhòn cho meï choàng aên” laïi ñöôïc ñem ra phaân tích vaø nhaéc nhôû moïi ngöôøi haõy chuù yù 
ñeán vieäc “laøm chuû baûn thaân”. Baøi haùt “Tình ñoàng chí” mang

Baïn Huyeàn (hình traùi) vaø baïn Hieàn (hình phaûi) chia seû vôùi 
cöïu hoïc vieân caùc caûm xuùc cuûa mình khi hoïc PPLST 
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cöïu 

môùi cuûa anh Laâm Baûo Toaøn, moät coâng nhaân 
oâ ñöôïc khoaûng 30m² traàn nhaø trong moät giôø! 

u 

môùi cuûa anh Laâm Baûo Toaøn, moät coâng nhaân 
oâ ñöôïc khoaûng 30m² traàn nhaø trong moät giôø! 

hoïc vieân ñaõ keát laïi phaàn giao löu cuûa 
thaày Phan Duõng. 

Anh Laâm Baûo Toaøn, giaùm ñoác coâng ty 
xaây döïng Ñaïi Quyù, ñaõ môû ñaàu cho phaàn giao 
löu “ÖÙng duïng thaønh coâng PPLST trong 
cuoäc soáng” vôùi nhöõng saùng cheá raát ñoäc ñaùo 
cuûa mình: Thieát bò ñöa vaät lieäu (caùt, 
ximaêng…) leân taàng cao vaø thieát bò toâ traàn 
nhaø. Vieäc saùng cheá ra thieát bò toâ traàn nhaø ñaõ 
laøm taêng naêng suaát laøm vieäc cho coâng nhaân 
moät caùch thaät thuyeát phuïc: Neáu tröôùc ñaây, 
moät coâng nhaân laønh ngheà coù theå toâ ñöôïc 
16m² traàn nhaø trong moät ngaøy thì vôùi thieát bò 
bình thöôøng coù theå t

hoïc vieân ñaõ keát laïi phaàn giao löu cuûa 
thaày Phan Duõng. 

Anh Laâm Baûo Toaøn, giaùm ñoác coâng ty 
xaây döïng Ñaïi Quyù, ñaõ môû ñaàu cho phaàn giao 
löu “ÖÙng duïng thaønh coâng PPLST trong 
cuoäc soáng” vôùi nhöõng saùng cheá raát ñoäc ñaùo 
cuûa mình: Thieát bò ñöa vaät lieäu (caùt, 
ximaêng…) leân taàng cao vaø thieát bò toâ traàn 
nhaø. Vieäc saùng cheá ra thieát bò toâ traàn nhaø ñaõ 
laøm taêng naêng suaát laøm vieäc cho coâng nhaân 
moät caùch thaät thuyeát phuïc: Neáu tröôùc ñaây, 
moät coâng nhaân laønh ngheà coù theå toâ ñöôïc 
16m² traàn nhaø trong moät ngaøy thì vôùi thieát bò 
bình thöôøng coù theå t

Caû khaùn phoøng laïi trôû neân soâi ñoäng vôùi troø chôi “Coâ baûo maãu gioûi”. Coâ baûo maãu phaûi 
cho caùc “em nhoû” cuûa mình buù söõa trong bình nhöng laïi khoâng ñöôïc duøng tay giöõ bình söõa. 
Ñeå coù theå hoaøn taát baøi thi nhanh nhaát caàn phaûi coù söï phoái hôïp nhòp nhaøng giöõa coâ baûo maãu 
vaø hoïc troø cuûa mình. Nhöõng tieáng cöôøi saûng khoaùi, nhöõng traøng voã tay coå vuõ cho caùc caëp 
“Coâ-Troø” ñaõ kheùp laïi buoåi hoïp maët truyeàn thoáng laàn thöù 12. Moïi ngöôøi löu luyeán chia tay, 
heïn gaëp laïi ôû buoåi hoïp maët truyeàn thoáng laàn sau: ngaøy 21/11/2010. 

Caû khaùn phoøng laïi trôû neân soâi ñoäng vôùi troø chôi “Coâ baûo maãu gioûi”. Coâ baûo maãu phaûi 
cho caùc “em nhoû” cuûa mình buù söõa trong bình nhöng laïi khoâng ñöôïc duøng tay giöõ bình söõa. 
Ñeå coù theå hoaøn taát baøi thi nhanh nhaát caàn phaûi coù söï phoái hôïp nhòp nhaøng giöõa coâ baûo maãu 
vaø hoïc troø cuûa mình. Nhöõng tieáng cöôøi saûng khoaùi, nhöõng traøng voã tay coå vuõ cho caùc caëp 
“Coâ-Troø” ñaõ kheùp laïi buoåi hoïp maët truyeàn thoáng laàn thöù 12. Moïi ngöôøi löu luyeán chia tay, 
heïn gaëp laïi ôû buoåi hoïp maët truyeàn thoáng laàn sau: ngaøy 21/11/2010. 

Thaày Phan Duõng giao löu vôùi cöïu hoïc vieân

  



• Baát chaáp nhöõng thieáu huït veà nhaân söï, ñaëc bieät laø 
nhöõng khoù khaên veà thôøi gian, BLL vaø caùc “thaønh vieân 
môùi” ñaõ hoaøn thaønh toát “Nhieäm vuï tình nguyeän”, goùp phaàn 
khoâng nhoû vaøo thaønh coâng cuûa buoåi hoïp maët truyeàn thoáng 
laàn thöù 12.  

• AÂm thaàm, laëng leõ laø söï ñoùng cuûa caùc “thaønh vieân 
kyø cöïu”. Nhöõng ñoùng goùp cuûa hoï ñaõ laøm aám hôn tình caûm, 

chaët hôn moái quan heä giöõa caùc thaønh vieân.  

    

 
 

Khai maïc buoåi hoïp 
maët: troø chôi Thöôïng 
ñeá caàn (Nhöõng ñieàu 
khoâng töôûng trong suy 
nghó cuûa Thöôïng ñeá) 

 

Phaàn giao löu Chia seû 
cuøng caùc thaày TSK  

• Chuû ñeà cuûa buoåi hoïp maët ngaøy 12/12/09 : Kinh doanh ña caáp, moät moâ hình kinh 
doanh toát hay troø löøa bòp. Taïi buoåi sinh hoaït naøy, caùc thaønh vieân ñaõ thu thaäp theâm moät soá 
“Thoâng tin” höõu ích. 

Môøi caùc baïn tham döï sinh hoaït taïi:  

     45 Ñinh Tieân Hoaøng Quaän 1 – Caên Tin CMARD 2   
Thôøi gian:  

  13h00 – 15h00 thöù baûy haøng tuaàn 
 

 5  
BTSK soá 4/2009 



Innovation Training and Events Calendar 
Dec 9, 2009 

TRIZ- The Theory of Inventive Problem Solving          Atlanta, Georgia, U.S. 

Jan 10, 2010 

Creativity and Key Competences of Children Aged 3-10 

through OTSM-TRIZ              Jurmala, Latvia 

Jan 22, 2010 

1st International Conference on Systematic Innovation       Hsinchu, Taiwan 

Jan 25, 2010 

Advanced Practice TRIZ Course      Seattle, Washington, U.S. 

Feb 1, 2010 

Basic TRIZ           Oxford, United Kingdom 

Feb 3, 2010 

Advanced TRIZ          Oxford, United Kingdom 

Feb 10, 2010 

Basic TRIZ and Systematic Innovation for Technology and 

Engineering                 Utrecht, Netherlands 

Feb 14, 2010 

Problem Management and Effective Education Based on TRIZ        Jurmala, Latvia 

Feb 22, 2010 

Certified TOP-TRIZ Practitioner Course     Seattle, Washington, U.S. 
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http://www.triz-journal.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://catalog.asme.org/Education/ShortCourse/TRIZ_Theory_Inventive_Problem.cfm?ProgramNumber=SC3606&CFNoCache=TRUE
http://www.triz-journal.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.thinking-approach.org/index.php?id=2916
http://www.triz-journal.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.thinking-approach.org/index.php?id=2916
http://www.triz-journal.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.ssi.org.tw/EINDEX.htm
http://www.triz-journal.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.trizconsulting.com/
http://www.triz-journal.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.triz.co.uk/news_item.php?wnID=1593
http://www.triz-journal.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.triz.co.uk/news_item.php?wnID=1595
http://www.triz-journal.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.xtriz.com/Training/technology.htm
http://www.triz-journal.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.xtriz.com/Training/technology.htm
http://www.triz-journal.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.thinking-approach.org/index.php?id=2915
http://www.triz-journal.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.trizconsulting.com/


Döông Ngoïc Anh 

Trong nhaø maùy noï, moät hoâm coù cuoäc hoïp thi ñua, giöõa hai phaân xöôûng reøn vaø ñuùc, moãi 
phaân xöôûng ñeàu coù 50 ngöôøi. Phaân xöôûng reøn baàu ñöôïc 2 coâng nhaân gioûi (tæ leä ngöôøi gioûi laø 

100
4

50
2 = ), phaân xöôûng moäc baàu 3 coâng nhaân gioûi (tæ leä ngöôøi gioûi laø 

100
6

50
3 = ). 

Vì moãi xöôûng coù tæ leä ngöôøi ít quaù, khi baùo caùo, ngöôøi ta beøn doàn keát quaû laïi cho deã nghe, tæ 
leä ngöôøi gioûi chung cuûa 2 xöôûng laø: 

    %)10(
100
10

100
6

100
4 =+  

Laøm nhö vaäy, luaät coäng phaân soá vaãn ñuùng maø khi baùo caùo, thaønh tích gaây aán töôïng hôn. Ai 
ai cuõng voã tay khen söï khoân ngoan ñoù. 

Luùc ra veà cuøng vôùi moät kyõ sö coù thaèng chaùu nhoû môùi hoïc tieåu hoïc cuûa toâi ñi beân caïnh, noù 
thaàm thì beân tai toâi: “Khoâng phaûi ñaâu oâng aï. Laøm gì tæ soá ngöôøi gioûi cuûa hai phaân xöôûng leân 

tôùi 
100
10  ?” 

Anh kyõ sö ñi beân caïnh mæa mai thaèng chaùu toâi: “Chaùu hoïc phaân soá chöa? Haõy ñôïi ñuû hieåu 
bieát roài haõy pheâ phaùn ngöôøi khaùc!”. 

Veà ñeán nhaø, chaùu toâi giaûi thích tieáp: “OÂng aï, doàn laïi, hai phaân xöôûng goàm 100 ngöôøi maø soá 
coâng nhaân gioûi vaãn chæ laø 2 + 3 = 5 ! Vaäy tæ leä ngöôøi gioûi cuûa hai phaân xöôûng khoâng phaûi laø 

100
5  laø gì?”. 

Toâi xoa ñaàu chaùu toâi, möøng vì noù khoâng giaùo ñieàu nhö ai. Toâi suy nghó mieân man nhieàu thöù 
roài laïi buoàn khi nhôù laïi ôû Haø Noäi, daïo noï coù oâng tieán só ñeà nghò quy hoaïch nhaèm ñeán naêm 
naøo ñoù 100% caùn boä thuoäc dieän thaønh uûy Haø Noäi quaûn lyù ñeàu coù baèng tieán só (coù leõ nhö 
oâng aáy) ñeå hoï coù tö duy ñoät phaù! 

Hoïc cuõng nhö aên. AÊn nhieàu maø khoâng tieâu hoùa seõ boäi thöïc. 
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Quaùn Thaønh Luaân 
Ñaïi hoïc Baùch khoa Haø noäi 

Tieáp theo soá 3/2009 (43) 

ÖÙng duïng phoå bieán  

Maøn hình caûm öùng laø moät trong soá ít caùc giao dieän vôùi maùy tính PC deã daøng söû duïng nhaát, 
ñoàng thôøi cho pheùp löïa choïn moät trong soá lôùn caùc khaû naêng thao taùc. Döôùi ñaây chæ laø moät 
soá thí duï minh hoaï cho caùc heä thoáng nhaäp döõ lieäu vaøo theo caùch caûm öùng maø hieän nay ñang 
ñöôïc öùng duïng: 

Hieån thò nhöõng doøng thoâng tin ngaén ôû nôi coâng coäng: Caùc traïm  thoâng tin ôû trong tröôøng 
ñaïi hoïc, coâng sôû, caùc baûn ñoà tröïc tuyeán trong thaønh phoá, caùc baûng thoâng baùo veà caùc chuyeán 
du lòch, caùc baûng höôùng daãn mua baùn trong cöûa haøng lôùn vaø nhieàu loaïi baûng ñieän töû khaùc 
ñaõ ñöôïc nhieàu ngöôøi söû duïng maø khoâng ñoøi hoûi hoaëc khoâng ñoøi hoûi nhieàu ñeán kinh nghieäm 
vaø hieåu bieát veà maùy tính. Nhöõng giao dieän thoâng qua maøn hình caûm öùng toû ra deã gaàn vôùi 
ngöôøi söû duïng hôn nhieàu thieát bò nhaäp döõ lieäu vaøo khaùc, ñaëc bieät laø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi 
duøng môùi laøm quen. Moät maøn hình caûm öùng coù theå laøm cho caùc thoâng tin caàn coù deã daøng 
ñöôïc truy nhaäp thoâng qua vieäc höôùng daãn ngöôøi duøng söû duïng caùc ngoùn tay ñeå töï tìm ñeán 
caùc thoâng tin chi tieát. 

Caùc heä thoáng baùn leû vaø trong nhaø haøng: Heä thoáng maøn hình caûm öùng toû ra deã daøng söû 
duïng ñoái vôùi caùc nhaân vieân laøm cho hoï coù theå nhanh choùng nhaän ñöôïc coâng vieäc, theâm vaøo 
ñoù thôøi gian huaán luyeän caùc nhaân vieân môùi cuõng giaûm ñi ñaùng keå. Hôn nöõa do thao taùc loái 
vaøo ñöôïc thöïc hieän ngay treân maøn hình neân maët baèng laøm vieäc cuõng ñöôïc giaûm ñi ñaùng keå. 
Maøn hình caûm öùng coøn ñöôïc söû duïng treân caùc maùy ñeám tieàn, maùy baùn veù töï ñoäng, trong heä 
thoáng ñaët choã cho nhaø haùt, nhaø haøng vaø v. v... 

Töï ñoäng phuïc vuï khaùch haøng : Trong theá giôùi vôùi nhòp soáng hoái haû cuûa ngaøy nay vieäc xeáp 
haøng chôø ñôïi moät dòch vuï naøo ñaáy laø ñieàu neân traùnh. Caùc quaày töï ñoäng phuïc vuï khaùch haøng 
vôùi maøn hình caûm öùng coù theå ñöôïc söû duïng ñeå hoaøn thieän dòch vuï khaùch haøng ôû nhöõng cöûa 
haøng ñoâng khaùch, caùc nhaø haøng aên uoáng duøng cho khaùch vaõng lai, caùc nuùt giao thoâng v. v... 
Khaùch haøng coù theå ñaët ra yeâu caàu roài kieåm tra noäi dung ñaùp öùng cuûa maùy, nhö vaäy seõ tieát 
kieäm ñöôïc thôøi gian vaø giaûm ñöôïc thôøi gian chôø cho ngöôøi khaùc. Neáu ai ñaõ qua caùc traïm 
ruùt tieàn töï ñoäng (ATM) hoaëc caùc traïm baùn veù maùy bay töï ñoäng (e-ticket) seõ thaáy ngay 
nhöõng tieän lôïi maø maøn hình caûm öùng mang laïi cho caùc quaày töï phuïc vuï nhö theá naøo. 

Caùc heä thoáng ñieàu khieån vaø töï ñoäng hoaù: Ñaây laø lónh vöïc maø caùc ñoäc giaû yeâu thích töï 
ñoäng hoaù neân quan taâm nhieàu hôn. Giao tieáp baèng maøn hình caûm öùng toû roõ tính öu vieät 
trong moät phaïm vi roäng cuûa caùc heä thoáng, töø ñieàu khieån caùc quaù trình coâng nghieäp ñeán töï 
ñoäng hoaù caùc coâng vieäc trong gia ñình (ngoâi nhaø thoâng minh). Baèng caùch tích hôïp thieát bò 
nhaäp vaøo vôùi maøn hình hieån thò, khoâng gian maø thieát bò chieám choã bò thu heïp laïi raát nhieàu. 
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Vôùi caùc thieát bò giao dieän ñoà hoaï, caùc nhaân vieân thao taùc coù theå giaùm saùt vaø kieåm tra nhöõng 
thao taùc phöùc taïp trong thôøi gian thöïc chæ baèng caùch ñôn giaûn laø chaïm vaøo maøn hình. 

Ñaøo taïo döïa treân maùy tính :  Do thao taùc chaïm vaøo maøn hình toû ra deã daøng vaø ñôn giaûn 
hôn nhieàu so vôùi vieäc söû duïng caùc thieát bò nhaäp döõ lieäu vaøo khaùc, ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng 
ngöôøi môùi laøm quen vôùi maùy tính, neân chi phí daønh cho ñaøo taïo seõ giaûm ñi nhieàu. Döïa treân 
chöông trình ñaõ laäp saün treân maùy tính, hoïc vieân coù theå tröïc tieáp thöû nghieäm nhieàu khaû naêng 
öùng xöû, nhôø vaäy coù theå daãn tôùi vieäc tích luyõ kinh nghieäm nhanh hôn cho caû hoïc vieân cuõng 
nhö ngöôøi daïy. 

Coâng ngheä trôï giuùp : Giao tieáp qua maøn hình caûm öùng coù theå mang laïi söï tieän lôïi cho 
nhöõng tröôøng hôïp maø khoù coù theå söû duïng caùc thieát bò nhaäp döõ lieäu vaøo khaùc, chaúng haïn nhö 
chuoät hoaëc baøn phím. Khi ñöôïc söû duïng keát hôïp vôùi caùc phaàn meàm kieåu nhö caùc baøn phím 
aûo (treân maøn hình) hoaëc caùc coâng ngheä trôï giuùp khaùc, ngöôøi söû duïng coù theå laøm ñöôïc nhieàu 
hôn so vôùi tröôøng hôïp söû duïng tröïc tieáp maùy tính. Vaø nhieàu öùng duïng khaùc... 

Caùc giao tieáp qua maøn hình caûm öùng ñöôïc söû duïng trong raát nhieâu öùng duïng vôùi muïc ñích 
hoaøn thieän giao tieáp ngöôùi-maùy. Caùc öùng duïng khaùc coù theå keå ra nhö sau: maùy haùt töï ñoäng 
(jukeboxes), troø chôi vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính, heä thoáng ñaêng kyù cuûa sinh vieân, caùc 
phaàn meàm ña phöông tieän, caùc öùng duïng trong taøi chính, ngaân haønh, trong nghieân cöùu khoa 
hoïc, vaø nhieàu thöù khaùc nöõa.   

Ngoaøi nhöõng öùng duïng cuûa maøn hình caûm öùng ñaõ  neâu ôû phaàn treân, töôøng caûm öùng ña ñieåm 
coøn coù theâm öùng duïng môùi nhö  trình baøy yù töôûng, hôïp taùc giaûi quyeát vaán ñeà vaø ra quyeát 
ñònh, cuøng nhau chôi game… 

Naêm 2008 Bill Gates ñaõ giôùi thieäu böùc töôøng caûm öùng naøy taïi hoäi nghò CEO, tröôùc ñoù naêm 
2007 Microsoft cuõng ñaõ giôùi thieäu chieác baøn caûm öùng “Microsoft surface”. 

Bill Gates giôùi thieäu touch wall naêm 2008 

Taøi lieäu tham khaûo: 

1. Boä saùch saùng taïo vaø ñoåi môùi cuûa giaùo sö Phan Duõng.  

2. Youtube.com  döôùi laø nhöõng key word ñeå ñaùnh vaøo oâ search trong youtube.com) 

3. Boä phim noùi veà Steve Jobs vaø Bill Gates 
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Pirates of silicon valley http://www.youtube.com/watch?v=wIeSqEBGNHM  

4. Video giôùi thieäu veà Ipod cuûa Apple naêm 2001 

- Apple Special Event 2001 - The first iPod introduction (part 1)   

http://www.youtube.com/watch?v=kN0SVBCJqLs   

- Apple Special Event 2001 - The first iPod introduction (part 2) 

http://www.youtube.com/watch?v=xpHaa8lokGM  

- Apple Special Event 2001 - The first iPod introduction (part 3) 

http://www.youtube.com/watch?v=YZygeXx9Je0 

5. Moät soá clip lieân quan tôùi click wheel 

- New iPod Nano! "Nano-Chromatic!"http://www.youtube.com/watch?v=VJc6e-
IxqFs&feature=fvst  

- nano 4th gen chromatic clickwheel 
http://www.youtube.com/watch?v=_p8XvDY72gE  

- Click Wheel Function http://www.youtube.com/watch?v=i-vVIATaIx8  

6. Video giôùi thieäu Iphone cuûa Apple naêm 2007 

- Part 3 - Macworld 2007 - Steve Jobs Keynote Speech 
http://www.youtube.com/watch?v=a9RL6xKsU4E  

- Part 4 - Macworld 2007 - Steve Jobs Keynote Speech – IPHONE 
http://www.youtube.com/watch?v=gO420B02Q84  

- Part 5 - Macworld 2007 - Steve Jobs Keynote Speech – IPHONE 
http://www.youtube.com/watch?v=hfYQ-KpUioA   

- Part 6 - Macworld 2007 - Steve Jobs Keynote Speech – IPHONE 
http://www.youtube.com/watch?v=IXAcZyrF584  

7. Moät soá saûn phaåm lieân quan tôùi coâng ngheä caûm öùng ña ñieåm . 

- Microsoft Surface Demo @ CES 2008   

http://www.youtube.com/watch?v=Zxk_WywMTzc&feature=fvst  

- Interactive Wall - Multi Touch http://www.youtube.com/watch?v=SYyIJJ0SrLQ  

- Touch wall  http://www.youtube.com/watch?v=2_4VZUPVK-4   

- Jeff Han on TED Talks   http://www.youtube.com/watch?v=QKh1Rv0PlOQ  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wIeSqEBGNHM
http://www.youtube.com/watch?v=kN0SVBCJqLs
http://www.youtube.com/watch?v=xpHaa8lokGM
http://www.youtube.com/watch?v=YZygeXx9Je0
http://www.youtube.com/watch?v=VJc6e-IxqFs&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=VJc6e-IxqFs&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=_p8XvDY72gE
http://www.youtube.com/watch?v=i-vVIATaIx8
http://www.youtube.com/watch?v=a9RL6xKsU4E
http://www.youtube.com/watch?v=gO420B02Q84
http://www.youtube.com/watch?v=hfYQ-KpUioA
http://www.youtube.com/watch?v=IXAcZyrF584
http://www.youtube.com/watch?v=Zxk_WywMTzc&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=SYyIJJ0SrLQ
http://www.youtube.com/watch?v=2_4VZUPVK-4
http://www.youtube.com/watch?v=QKh1Rv0PlOQ


 

 

Tóm tắt bài toán kỳ trước (3/2009):  

Baûo quaûn thöïc phaåm baèng coâng ngheä cao aùp laø phöông phaùp söû duïng moät aùp suaát neùn töông 
ñöông löïc neùn cuûa 9.500kg leân 1cm2 trong khoaûng thôøi gian khoâng quaù 6 phuùt. Quaù trình 
naøy seõ giuùp tieâu dieät caùc loaïi kyù sinh truøng, vi khuaån, naám men, naám moác do laøm toån thöông 
caáu truùc teá baøo, caáu truùc protein cuûa chuùng nhöng laïi baûo toaøn nguyeân veïn caùc phaân töû coù 
kích thöôùc beù hôn chòu traùch nhieäm veà muøi, vò, giaù trò dinh döôõng… cuûa thöïc phaåm. Coâng 
ngheä naøy coù raát nhieàu öu ñieåm nhö: 

• Thôøi gian xöû lyù ngaén, chæ vaøi phuùt so vôùi nhieàu phöông phaùp truyeàn thoáng maát ñeán 
haøng giôø. 

• Baûo veä thöïc phaåm (toát hôn caùc loaïi phuï gia hoaù hoïc) tröôùc caùc vi khuaån gaây beänh 
ñöôøng tieâu hoùa nhö E. Coli, Salmonella, Listeria, Vibrio… 

• Khoâng caàn söû duïng caùc hoaù chaát baûo quaûn. 

• Giöõ ñöôïc chaát löôïng, höông vò, maøu saéc … nhieàu loaïi thöïc phaåm trong quaù trình baûo 
quaûn. 

• Môû roäng ñaùng keå thôøi haïn baûo quaûn saûn phaåm so vôùi nhieàu phöông phaùp truyeàn 
thoáng. 

Beân caïnh chi phí vaãn coøn cao vaø saûn phaåm sau xöû lyù vaãn caàn phaûi giöõ laïnh, coâng ngheä cao 
aùp cuõng gaëp moät khoù khaên khoâng nhoû: coâng ngheä chæ coù taùc duïng ñoái vôùi nhöõng baøo töû1 naåy 
maàm trong ñieàu kieän aùp suaát söû duïng vaø hoaøn toaøn voâ duïng ñoái vôùi nhöõng baøo töû khoâng 
chòu naåy maàm luùc ñoù. Caùc nhaø khoa hoïc thaáy raèng öùng vôùi nhöõng giaù trò aùp suaát söû duïng 
khaùc nhau, tæ  leä baøo töû vi sinh vaät naåy maàm cuõng khaùc nhau. Keát quaû laø luoân coøn soùt laïi 
moät soá caùc baøo töû khoâng bò baát hoaït, laøm cho quaù trình xöû lyù cao aùp khoâng ñaït ñoä tin caäy 
hoaøn toaøn. Laøm theá naøo khaéc phuïc caùc nhöôïc ñieåm naøy? 

Dưới đây trình bày lời giải của Minh Nguyên 

                                                 
1 Baøo töû laø hình thöùc bieán ñoåi cuûa vi sinh vaät ñeå coù theå chòu ñöôïc ñieàu kieän khaéc nghieät cuûa moâi tröôøng soáng. 
Khi gaëp laïi ñieàu kieän moâi tröôøng thuaän lôïi, baøo töû naåy maàm ñeå bieán ñoåi trôû laïi thaønh vi sinh vaät ban ñaàu 
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1. Hiểu bài toán: 
Hệ xét trong bài toán gồm có các yếu tố: thực phẩm sau đóng gói; bào tử vi sinh vật; nước 
dùng để tạo áp suất tiệt trùng. 
Hệ sinh ra để bảo quản thực phẩm bằng cách sử dụng áp suất nước để tiêu diệt các vi sinh vật. 
Trong thực phẩm luôn có các bào tử vi sinh vật. Áp suất nước không tiêu diệt được các bào tử 
vi sinh vật. Áp suất nước bất hoạt được các bào tử vi sinh vật nẩy mầm. Luôn còn lại một số 
bào tử vi sinh vật không nẩy mầm dưới áp suất tiệt trùng. Các giá trị áp suất khác nhau làm 
nẩy mầm các loại bào tử vi sinh vật khác nhau. 

Có thể mô tả trạng thái bài toán của hệ thống gồm có các dấu hiệu sau: 

• Thực phẩm chứa bào tử vi sinh vật. 
• Áp suất nước không tiêu diệt được các bào tử vi sinh vật 
• Một số bào tử không chịu nẩy mầm dưới áp suất tiệt trùng. 

Từ đó, ta có thể mô tả được trạng thái lời giải của hệ thống gồm có các dấu hiệu tương ứng: 

• Thực phẩm không chứa bào tử vi sinh vật. 
• Áp suất nước tiêu diệt được các bào tử vi sinh vật 
• Tất cả các bào tử nẩy mầm dưới áp suất tiệt trùng. 

2. Mục đích cần đạt: 

a) Tất cả bào tử phải bị diệt bởi áp suất nước.  
 Hoặc: 
b) Tất cả các bào tử phải nẩy mầm dưới áp suất tiệt trùng. 

3. Trả lời câu hỏi: Đối tượng trong bài toán phải có tính chất, trạng thái như thế nào 
để thỏa mãn mục đích cần đạt? 

a) Tất cả các bào tử phải nẩy mầm dưới áp suất tiệt trùng xác định trong điều kiện sử 
dụng theo công nghệ cao áp. 

b) Nước phải có áp suất thay đổi phù hợp để tất cả các bào tử nẩy mầm và bị bất hoạt sau 
đó. 

4. Phát biểu mâu thuẫn vật lý (ML) 

a) Áp suất tiệt trùng phải cố định theo điều kiện sử dụng của công nghệ cao áp và phải 
thay đổi phù hợp để tất cả các bào tử đều nẩy mầm. 

b) Nước phải có áp suất thay đổi phù hợp để tất cả các bào tử nẩy mầm và phải có áp suất 
cố định theo điều kiện sử dụng của công nghệ cao áp. 

Có thể thấy rằng 2 mâu thuẫn vật lý được phát biểu ở 2 trường hợp tương ứng (a) và (b) 
là có cùng bản chất. 

5. Phát ý tưởng khắc phục ML bằng cách sử dụng các biến đổi mẫu: 

• Sử dụng biến đổi mẫu I.1: Phân không gian tiệt trùng thành 2 vùng: vùng áp suất tiệt 
trùng không đổi, vùng áp suất nẩy mầm thay đổi. Nghĩa là, áp suất nẩy mầm và áp 
suất tiệt trùng khác nhau trong những vùng khác nhau.  

Khi đó, nồi thép được thiết kế thành 2 vùng có giá trị áp suất thay đổi và cố định. Một hệ 
thống chuyển thực phẩm qua lại giữa 2 vùng đảm bảo tất cả bào tử có thể nẩy mầm để bị 
bất hoạt dưới áp suất tiệt trùng. 
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• Sử dụng biến đổi mẫu I.2.: Đưa thêm vào hệ yếu tố xúc tác cho phản ứng nẩy mầm 
của bào tử. 

• Sử dụng biến đổi mẫu I.3.: Nếu môi trường chất lỏng khó thay đổi áp suất thì chuyển 
sang sử dụng môi trường chất khí để tăng khả năng linh động thay đổi các giá trị áp 
suất nẩy mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu II.1.; II.6.: Áp suất tác động được thay đổi lần lượt theo thời 
gian giữa áp suất tiệt trùng và áp suất nẩy mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu II.3.: Sử dụng thời gian nghỉ giữa các áp suất tiệt trùng để làm 
bào tử nẩy mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu II.4: Kết hợp thêm tác động diệt bào tử chưa nẩy mầm với tác 
động tiệt trùng của công nghệ cao áp. 

• Sử dụng biến đổi mẫu II.5.: Làm các bào tử phải nẩy mầm trước khi tiến hành tiệt 
trùng bằng cao áp. 

• Sử dụng biến đổi mẫu III.: Sử dụng trực tiếp các bào tử không chịu nẩy mầm hoặc kết 
hợp với các yếu tố có hại khác để bù trừ. 

• Sử dụng biến đổi mẫu IV.: Trong hệ thống có thành phần giữ chức năng làm bào tử 
nẩy mầm, có thành phần giữ chức năng thay đổi áp suất phù hợp giúp bào tử nẩy 
mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu V.: Chuyển sang điều khiển áp suất ở mức vi mô. 

• Sử dụng biến đổi mẫu VI.: Kết hợp thêm vào hệ thống các cách tiệt trùng khác có thể 
loại bỏ được bào tử vi sinh vật chưa nẩy mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu VII.: 
 Ở giai đoạn kích bào tử nẩy mầm, sử dụng áp suất khí để dễ thay đổi và ở giai 
đoạn tiệt trùng, sử dụng áp suất lỏng vì không cần thay đổi. 

 Hoặc làm xuất hiện bên trong hệ các tính chất cần thiết để nẩy mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu VIII.: Hệ thống tự động sử dụng áp suất khí ở giai đoạn nẩy 
mầm và sử dụng áp suất lỏng ở giai đoạn tiệt trùng. 

• Sử dụng biến đổi mẫu XI.: Sử dụng các hiệu ứng lý hóa thích hợp để 

 Làm bào tử nẩy mầm. 

 Diệt bào tử chưa nẩy mầm. 

 Tăng khả năng điều khiển áp suất bằng điện, quang, nhiệt, từ … 

6. Chọn lựa ý tưởng khả thi:  

Phần này xin mời bạn đọc tham gia lựa chọn 
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Lôøi giaûi baøi toaùn xe noâi cuûa sinh vieân Khoa Myõ thuaät Coâng nghieäp, ñaïi hoïc Vaên Lang 
thaønh phoá Hoà Chí Minh (soá 2/2009 (42)) 

1. Giaù cuoän maøng che;  2. Maøng che buïi nhöng cho naéng ñi qua; 3. Baùnh xe
4. Tay caàm; 5. Maùi che; 6. Neäm loùt; 7. Baùnh xe 

; 

1. Tay caàm keát hôïp giaù ñôõ vaø baùnh xe coù theå gaáp goïn laïi sau khi söû duïng. Giuùp thieát 
bò phôi naéng coù theå söû duïng ñöôïc nhö 1 chieác xe ñaåy. 

2. Loàng kính giuùp aùnh naéng maët trôøi coù theå deã daøng tieáp caän treû. 
3. Thieát bò loïc khoâng khí (gaàn gioáng nhö maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä): löu thoâng khoâng 

khí trong loàng kính ra ngoaøi vaø ñöa khoâng khí (ñaõ ñöôïc loïc saïch) vaøo trong. 
4. Loã bôm hôi cho phaàn ñeäm. 
5. Ñeäm hôi coù theå xaû heát hôi ra vaø xeáp goïn vaøo trong loàng kính sau khi söû duïng. 

Ñeäm ñöôïc thieát keá vôùi nhöõng ñöôøng cong oâm theo cô theå giuùp baûo veä xöông coät 
soáng cho treû. 

Taùc giaû: Phaïm Thò Haø Lieân 
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Baøi toaùn kyø naøy: 

BTSK nhaän ñöôïc thö cuûa baïn longconut@ymail.com noùi veà nhöõng böùc xuùc trong moät laàn ñi 
mua haøng. Nhaän thaáy nhöõng böùc xuùc naøy coù theå laøm tình huoáng thaûo luaän cho muïc BAØI 
TOAÙN KYØ NAØY, Ban bieân taäp BTSK xin giôùi thieäu vôùi caùc baïn hoïc vieân TSK.  

“Ngaøy 6-12-2009, toâi ñeán Metro Bình Phuù mua haøng vôùi hy voïng ñöôïc giaûm 100.000ñ nhö 
thö môøi (xem baûn ñính keøm) vì toâi cuõng coù theû mua haøng Metro. Sau khi chaát ñaày xe vôùi 
nhöõng thöù caàn mua, taïi quaày thu ngaân, coâ nhaân vieân ñeà nghò toâi qua quaày khaùch haøng ñieàu 
chænh teân vaø maõ soá khaùch haøng cho truøng vôùi teân vaø maõ soá khaùch haøng trong thö môøi. Nghó 
raèng, theû cuûa toâi cuøng ñòa chæ vôùi thö môøi, cuøng coâng ty vaø muïc ñích cuûa thö môøi laø loâi keùo 
nhöõng khaùch haøng tröôùc kia ñaõ töøng mua haøng ôû Metro Bình Phuù trôû laïi mua haøng (maø toâi 
cuõng thuoäc loaïi khaùch haøng naøy) neân toâi vui veû thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa coâ nhaân vieân thu 
ngaân. Khi ra quaày khaùch haøng, nhaân vieân baûo veä ñeà nghò ñi voøng cöûa khaùc ñeå ñeán quaày 
khaùch haøng. Maëc duø choã toâi ñöùng vaø quaày khaùch haøng chæ caùch coù 1m nhöng nhaân vieân baûo 
veä nhaát ñònh khoâng cho qua, vì theá, toâi phaûi ñi voøng qua cöûa khaùc ñeå ñeán quaày khaùch haøng 
(quaõng ñöôøng naøy khoaûng 40m). Taïi ñaây, nhaân vieân quaày khaùch haøng ñeà nghò veà nhaø mang 
theû khaùch haøng truøng vôùi teân khaùch haøng coù trong thö môøi ñeán mua haøng. Saün ñang böïc 
trong vieäc phaûi ñi voøng, toâi boû veà nhaø luoân. Veà nhaø, keå cho choàng nghe, oâng aáy khoâng 
nhöõng khoâng beânh toâi maø coøn noùi: “Trong vieäc naøy, loãi thuoäc veà em vì em ñaõ khoâng ñoïc kyõ 
nhöõng yeâu caàu caàn coù khi muoán ñöôïc giaûm 100.000ñ. Tham 100.000ñ laøm gì ñeå khoå vaøo 
thaân!”. 

Caâu noùi “tham 100.000ñ” khieán toâi töùc oâng aáy moät maø töùc Metro Bình Phuù ba, vì maáy lyù do 
sau: 

- Giaù cuûa Metro ñaâu coù reû hôn caùc sieâu thò khaùc. Chöa keå nhöõng dòch vuï khuyeán maõi 
khaùc: chaúng haïn mua haøng ôû Lotte Mart, treân 200.000ñ ngöôøi ta coøn mang veà taän 
nhaø, coøn ôû Metro laøm gì coù. Mua haøng treân 200.000ñ coøn ñöôïc moät phieáu röûa xe 
mieãn phí, coøn ôû Metro laøm gì coù… neáu khoâng giaûm 100.000ñ thì taïi sao toâi phaûi mua 
haøng ôû Metro? 

- Toâi khoâng phaûi giaùm ñoác coâng ty (Thö môøi göûi cho Hoaøng Minh Tieán, laø giaùm ñoác 
coâng ty) nhöng choàng toâi laø chuû tòch hoäi ñoàng thaønh vieân, chaúng leõ keùm giaùm ñoác aø? 

- Metro muoán khaùch haøng trôû laïi mua haøng cuûa Metro, vaäy toâi khoâng phaûi laø khaùch 
haøng sao? 

Vaø chaéc caùc baïn ñoaùn ñöôïc toâi ñaõ laøm gì vôùi theû mua haøng cuûa Metro”. 

 

Giaû söû anh (chò) laø ngöôøi chòu traùch nhieäm trong vieäc trieån khai keá hoaïch loâi keùo 
khaùch haøng trôû laïi vôùi dòch vuï cuûa doanh nghieäp, theo anh (chò), vaán ñeà naøy coù 
caàn giaûi quyeát khoâng? Neáu caàn thì baét ñaàu töø ñaâu? Lôøi giaûi naøo cho vaán ñeà caàn 
giaûi quyeát? 
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Traàn Theá Höôûng 

Vôùi söï ñeà cöû cuûa thaày Phan Duõng, coâng ty Tö vaán Y döôïc Quoác teá1 tieáp xuùc vôùi toâi. 
Sau nhöõng cuoäc trao ñoåi, ngaøy daïy ñöôïc aán ñònh. 

Ñaõ laâu khoâng trôû laïi mieàn Baéc neân mong muoán trôû laïi “choán xöa” khieán toâi coù phaàn 
“noân nao” vaø keøm theo chuùt ít noãi lo. Lo vì nôi naøy laø ñaát hoïc, laø laàn “laõnh aán 
kieám” ñeán moät nôi chöa moät laàn “haønh hieäp”. 

Theo tinh thaàn cuûa nguyeân taéc thöïc hieän sô boä, toâi vaøo ñòa chæ trang Web cuûa coâng 
ty IMC ñeå tìm hieåu. Nhìn vaøo Söù meänh2 cuõng nhö Taàm nhìn3, toâi coù ñoâi chuùt nghi 
ngôø, ñaëc bieät ñoaïn: “Trôû thaønh toå chöùc coù tinh thaàn hoïc hoûi maïnh meõ döïa treân caùc 
giaù trò coát loõi cuûa vaên hoùa IMC, ñaäm ñaø baûn saéc Vieät”. 

Roài nghi ngôø tan nhanh khi tieáp xuùc vôùi nhöõng ngöôøi tham döï lôùp hoïc. Laøm sao coù 
theå nghi ngôø khi maø ban laõnh ñaïo coâng ty, trong ñoù Toång giaùm ñoác Nguyeãn Ngoïc 
Thaønh khoâng boû moät buoåi hoïc naøo, Phoù toång giaùm ñoác Ñoã Ngoïc Thaïch (ngöôøi Saøi 
Goøn, hoïc ôû UÙc) chæ chòu vaéng moät buoåi hoïc do coâng vieäc. Baïn coù theå hình dung moät 
coâng ty vôùi toác ñoä phaùt trieån: töø choã khoâng quaù 20 ngöôøi, chöa coù nhaø maùy, chi 
nhaùnh vaøo naêm 2006 ñeán choã coù nhöõng chi nhaùnh vaø moät nhaø maùy saûn xuaát vôùi 

                                                 
1 Coâng ty TNHH Tö vaán Y döôïc Quoác teá - IMC  

Ñòa chæ: B18+19, Khu B, Hoaøng Caàu, Ñoáng Ña, Haø Noäi  
Ñieän thoaïi: 84.4.3 5 377 274 - Fax: 84.4.3 5 377 273 
www.imc.net.vn 

2  
• “Thaáu caûm chaân thaønh” vôùi mong muoán coù moät cuoäc soáng coù chaát löôïng cuûa moãi ngöôøi, moãi gia 

ñình, IMC ñaët cho mình söù meänh mang ñeán cho coäng ñoàng nhöõng saûn phaåm chaêm soùc söùc khoûe coù 
nguoàn goác thieân nhieân keát hôïp vôùi tinh hoa cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi.  

• Xaây döïng caùc lieân minh nhaèm chia seû caùc giaù trò kinh teá - xaõ hoäi. 
3  

• Ñeán naêm 2018, IMC phaán ñaáu trôû thaønh 1 trong 5 Coâng ty ñöùng ñaàu khu vöïc ASEAN trong lónh vöïc 
cung caáp dòch vuï & saûn phaåm chaêm soùc söùc khoûe coù nguoàn goác töø thieân nhieân, keát hôïp vôùi khoa hoïc 
& coâng ngheä hieän ñaïi.  

• Trôû thaønh toå chöùc coù tinh thaàn hoïc hoûi maïnh meõ döïa treân caùc giaù trò coát loõi cuûa vaên hoùa IMC, ñaäm 
ñaø baûn saéc Vieät. 
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nhaân söï leân tôùi gaàn 300 ngöôøi vaøo naêm 2009… thì baän nhö theá naøo, chöa keå lôùp hoïc 
toå chöùc vaøo thôøi gian töø 3 giôø chieàu ñeán 8 giôø toái moãi ngaøy, lieân tuïc trong hai tuaàn 
leã.  

Laøm sao coù theå nghi ngôø khi maø Tröôûng phoøng R&D Döôïc só Haø Thò Thanh Höông, 
duø “meät ñöùt hôi” vaãn ñeán thaúng lôùp hoïc khi vöøa xuoáng saân bay sau chuyeán coâng taùc 
mieàn Nam hai ngaøy. Laøm sao coù theå nghi ngôø khi Voõ Duy Vaên, phoù phoøng R&D 
naên næ luøi ngaøy giaûng moät tuaàn ñeå kòp veà tham döï lôùp hoïc.  

Laøm sao coù theå nghi ngôø khi caùc baïn coøn con nhoû chæ chòu vaéng maët khi khoâng coøn 
ai coù theå nhôø troâng con giuùp nhö baïn Thu Huyeàn, Thuøy Vaân (phoù giaùm ñoác nhaân 
söï)… Taát caû caùc baïn ñeàu taâm söï “tieác laém khi phaûi vaéng maët”. 

Trong thôøi gian lôùp hoïc dieãn ra, toâi heát söùc ngaïc nhieân veà thaùi ñoä hoïc taäp cuûa nhöõng 
nhaân vieân tham gia lôùp hoïc: hoï tieáp thu vaán ñeà nhanh, theå hieän söï khao khaùt kieán 
thöùc nhöng khoâng cuoàng tín. Hoï tranh luaän, baûo veä yù kieán cuûa mình moät caùch soâi 
noåi vaø hoï chaáp nhaän söï sai laàm cuûa mình vôùi moät tinh thaàn thoaûi maùi.  

Toâi khoâng queân nhöõng caâu hoûi saéc saûo vôùi gioïng noùi “ñuûng ñænh” cuûa Tröôûng phoøng 
vaät tö, Döôïc syõ Traàn Quoác Tuaán, söï soâi noåi vôùi neùt raát ñaëc tröng con gaùi Haø Noäi cuûa 
Keá toaùn tröôûng Döông Thò Haø, söï traàm tónh cuûa Döôïc só Leâ Thò Thu Hoaøi…  

Cho ñeán giôø, khi lôùp hoïc keát thuùc ñaõ hôn moät thaùng, toâi vaãn nhôù nhö in nhöõng 
khuoân maët vôùi aùnh maét “laáp laùnh söï maõn nguyeän” cuûa Giaùm ñoác taøi chính Nguyeãn 
Thò Thu Haèng, cuûa Tröôûng phoøng noâng nghieäp Ñaëng Ngoïc Tuaân, cuûa Tröôûng phoøng 
haønh chính quaûn trò Hoaøng Tuaán Huy, cuûa Tröôûng phoøng kyõ thuaät Phaïm Vuõ Khieâm, 
cuûa Tröôûng phoøng keá hoaïch saûn xuaát Nguyeãn Thanh Phöông vaø caùc baïn khaùc. 

Quaû thaät, khoâng gì haïnh phuùc hôn khi môùi hoïc xong phaàn Tö duy heä thoáng, Toång 
giaùm ñoác Nguyeãn Ngoïc Thaønh thoâng baùo vôùi toâi: “Boïn em vöøa giaûi quyeát xong moät 
vaán ñeà maø maáy ngaøy hoâm nay chöa giaûi ñöôïc”, vaø cuõng chính Toång giaùm ñoác 
Nguyeãn Ngoïc Thaønh ñaõ “aø” leân moät tieáng gioáng nhö Archimede reo leân “Eureka” 
khi nghe giaûng ñeán phaàn nguyeân taéc söû duïng vaät lieäu nhieàu loã. 

Taâm söï vôùi toâi trong moät quaùn aên ven ñöôøng sau buoåi hoïc, Tröôûng phoøng Marketing 
Nguyeãn Quang Thaùi (hoïc ôû Nga, noùi ñöôïc ba ngoaïi ngöõ) noùi: “khi hoïc ñeán nguyeân 
taéc phaân nhoû, em söôùng quaù. Nguyeân taéc naøy boïn em ñaõ söû duïng thaønh coâng trong 
thöïc teá maø khoâng bieát. Em laø ngöôøi löôøi hoïc nhöng ôû lôùp hoïc naøy, raát tieác khi phaûi 
vaéng maët”. Vaø cuõng chính baïn naøy ñaõ khoâng ít laàn reo leân ”tuyeät quaù” khi giaùo vieân 
yeâu caàu söû duïng caùc Phöông phaùp tích cöïc hoùa tö duy ñeå giaûi quyeát moät tình huoáng 
thöïc teá maø Thaùi laø ngöôøi ñieàu khieån buoåi laøm vieäc nhoùm.  

Seõ thieáu soùt neáu khoâng noùi ñeán trôï lyù ban giaùm ñoác Leâ Thò Minh Yeán trong vieäc toå 
chöùc lôùp hoïc (moät phuï nöõ lanh leï, nhieät tình nhöng ñaèm thaém), cuûa cöû nhaân taâm lyù 
Phaïm Huøng Cöôøng trong vieäc toå chöùc troø chôi giöõa giôø hoïc ñeå giaûm bôùt meät moûi 
cuûa moïi ngöôøi sau moät ngaøy laøm vieäc.  

Coù theå noùi, laàn ra Baéc naøy, toâi ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï thaày Duõng giao. Söï thaønh 
coâng cuûa lôùp hoïc laø keát quaû cuûa söï töông taùc quan ñieåm “nheï haøn laâm, naëng öùng 
duïng” khi daïy taïi caùc doanh nghieäp cuûa Trung taâm Saùng taïo Khoa Hoïc - kyõ Thuaät 
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(TSK), Tröôøng ñaïi hoïc khoa hoïc töï nhieân thaønh phoá Hoà Chí Minh vôùi tinh thaàn hoïc 
hoûi cuûa nhaân vieân coâng ty IMC trong lôùp hoïc. Chính thaùi ñoä hoïc taäp cuûa caùc baïn ñaõ 
laøm buøng chaùy söï ñam meâ cuûa taát caû chuùng ta. 

Ngaøy lôùp hoïc keát thuùc, Toång giaùm ñoác Nguyeãn Ngoïc Thaønh ñaõ khoâng chaáp nhaän 
caâu noùi ñuøa cuûa toâi (“duyeân chuùng ta ñeán ñaây laø heát”) vaø khaúng ñònh: “Chuùng toâi seõ 
lieân heä vôùi Trung taâm saùng taïo ñeå toå chöùc nhöõng khoùa hoïc keá tieáp”. Vaâng, noùi theo 
ngoân ngöõ moân hoïc, chuùng ta khoâng chia tay bôûi chuùng ta ñaõ trôû neân thaân thieát (môùi 
hoâm qua coøn chöa bieát nay ñaõ trôû thaønh ngöôøi baïn, ngöôøi em) vaø chuùng ta phaûi chia 
tay ñeå moãi ngöôøi coøn phaûi laøm tieáp coâng vieäc cuûa mình.  

Moät xaõ hoäi, toå chöùc… (heä thoáng) coi troïng vieäc hoïc taäp thì xaõ hoäi, toå chöùc… (heä 
thoáng) ñoù khoâng bao giôø giaø. Toâi tin töôûng raèng, vôùi tinh thaàn hoïc hoûi vaø vaên hoùa 
IMC nhö toâi ñaõ chöùng kieán, caùc baïn seõ hoaøn thaønh muïc tieâu: laø 1 trong 5 Coâng ty 
ñöùng ñaàu khu vöïc ASEAN trong lónh vöïc cung caáp dòch vuï & saûn phaåm chaêm soùc söùc 
khoûe coù nguoàn goác töø thieân nhieân. 

 

Minh Nguyeân 

Kính ñoïc saùch tích hôïp ñeøn LED (Light-Emitting Diode, ñi-oát phaùt quang) cuûa nhaø saûn 
xuaát Panther Vision: 

- Söû duïng 2 ñeøn LED coù theå phaùt saùng cöïc toát (super-bright LED lights). 

- 4 pin CR-2032 cho pheùp ñeøn hoaït ñoäng lieân tuïc 30 giôø. 

- Coâng taéc ñoùng môû ñeøn gaén lieàn vôùi thao taùc môû hay xeáp goïng kính. 

- Boä troøng  laø kính phoùng ñaïi 2.5 laàn. 

- Ngoaøi vieäc duøng ñeå ñoïc saùch, baïn coøn coù theå söû duïng kính vaøo caùc coâng vieäc söûa 
chöõa caàn nguoàn chieáu saùng. 
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Maùy röûa cheùn khoâng duøng nöôùc 
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Haõng Electrolux cho ra ñôøi maùy röûa cheùn vaän haønh qua 3 böôùc: 

- Böôùc 1: duøng hôi khí neùn ñeå laøm saïch beà maët cheùn dóa. 

- Böôùc 2: duøng hôi nöôùc ñeå loaïi boû daàu môõ. 

- Böôùc 3: duøng tia cöïc tím ñeå tieät truøng, giuùp laøm saïch hoaøn toaøn cheùn dóa baån. 

Pin töï saïc 2 trong 1 (Two-in-one battery) 
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http://www.inewidea.com/2009/04/26/7481.html
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