
Sôn Trieát 

Caùc heä thoáng ñeàu phaùt trieån theo nhöõng quy luaät khaùch quan chöù khoâng theo yù kieán 
chuû quan, aùp ñaët cuûa con ngöôøi. Neáu söï phaùt trieån cuûa heä thoáng phuø hôïp vôùi caùc quy luaät 
naøy thì heä thoáng seõ phaùt trieån oån ñònh, beàn vöõng; ngöôïc laïi, heä thoáng seõ bò ñaøo thaûi. Lieäu 
caùc quy luaät phaùt trieån heä thoáng coù aùp duïng ñöôïc cho caùc phaàn meàm quaûn lyù hoaït ñoäng cuûa 
maùy tính khoâng? Noùi caùch khaùc, hieåu caùc phaàn meàm maùy tính döôùi goùc ñoä caùc quy luaät 
phaùt trieån heä thoáng coù giuùp chuùng ta söû duïng vaø quaûn lyù hoaït ñoäng cuûa maùy tính toát hôn 
khoâng? Ñeå traû lôøi nhöõng caâu hoûi naøy, chuùng ta caàn xem qua moät soá vaán ñeà sau. 

HOÏC… 

Quy luaät 4 ñöôïc phaùt bieåu nhö sau: “Caùc heä thoáng phaùt trieån theo höôùng taêng möùc ñoä 
lyù töôûng cuûa heä”. 

Heä thoáng cho tröôùc ñöôïc xem laø “taêng möùc ñoä lyù töôûng” neáu coù moät hoaëc ñoàng thôøi 
vaøi ñaëc tröng sau: 

1) Caùc kích thöôùc cuûa heä tieán gaàn hoaëc truøng vôùi kích thöôùc cuûa chính saûn phaåm maø noù phaûi cheá taïo, 
xöû lyù hoaëc vaän chuyeån vaø khoái löôïng cuûa heä nhoû hôn raát nhieàu khoái löôïng saûn phaåm. 

2) Khoái löôïng vaø kích thöôùc cuûa heä hoaëc caùc phaàn chöùc naêng chính tieán daàn ñeán zeâroâ (trong tröôøng  
hôïp giôùi haïn baèng zeâroâ). 

3) Thôøi gian cheá taïo, xöû lyù saûn phaåm cuûa heä tieán tôùi zeâroâ hoaëc baèng zeâroâ. 

4) Hieäu suaát cuûa heä tieán tôùi moät hoaëc baèng moät coøn chi phí naêng löôïng tieán tôùi zeâroâ hoaëc baèng 
zeâroâ. 

5) Taát caû caùc phaàn cuûa heä luoân luoân thöïc hieän coâng vieäc coù ích moät caùch ñaày ñuû theo caùc khaû naêng 
thieát keá. 

6) Heä laøm vieäc trong thôøi gian daøi voâ taän maø khoâng caàn phaûi söûa chöõa hoaëc döøng laïi. 

7) Heä laøm vieäc khoâng caàn coù ngöôøi hoaëc vôùi söï tham gia toái thieåu cuûa con ngöôøi. 
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8) Heä khoâng coù baát kyø aûnh höôûng xaáu naøo ñoái vôùi con ngöôøi vaø moâi tröôøng. 

9) Heä coù theå thöïc hieän nhieàu chöùc naêng. 

10) Giaûm soá löôïng caùc chi tieát cuûa heä daàn ñeán zeâroâ maø khoâng aûnh höôûng ñeán chöùc naêng cuûa heä. 

11) Giaù thaønh saûn phaåm tieán tôùi zeâroâ. 

Trong theá giôùi tin hoïc, chuùng ta thöû laáy chöông trình xöû lyù vaên baûn Microsoft Word ñeå 
tìm hieåu khuynh höôùng phaùt trieån cuûa phaàn meàm naøy. 

Tröôùc heát, chuùng ta haõy xem qua lòch söû phaùt trieån cuûa “heä thoáng Microsoft Word” (coù 
theå tham khaûo taïi: http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_Word): 
 

Naêm 
coâng 
boá 

Phieân baûn 
Naêm 
coâng 
boá 

Phieân baûn 

1983 Word 1 for MS-DOS 1993 Word 6.0 for MS-DOS 
Word for Windows 6.0 

1985 Word 2 for MS-DOS 1995 Word for Windows 95 
1986 Word 3 for MS-DOS 1997 Word for Windows 97 
1987 Word 4 for MS-DOS 1999 Word 2000 for Windows 
1989 Word 5 for MS-DOS  

Word for Windows 1.0 
2001  Word 2002 for Windows 

1990 Word for Windows 1.1 
Word for Windows 3.1 

2003 Word 2003 for Windows (Word 11) 

1991  Word 5.1 for MS-DOS 
Word for Windows 2.0 

2006 Word 2007 for Windows (Word 12) 

Ñeå ñaùnh giaù “heä thoáng Microsoft Word” coù phaùt trieån tuaân theo quy luaät 4 hay khoâng, 
chuùng ta caàn xaùc ñònh “tính heä thoáng” cuûa “heä thoáng Microsoft Word” noùi rieâng hay “tính 
heä thoáng” cuûa moät phaàn meàm xöû lyù vaên baûn noùi chung. Dó nhieân, moät phaàn meàm xöû lyù vaên 
baûn ñöôïc taïo ra ñeå… “xöû lyù vaên baûn”. Caùc coâng vieäc xöû lyù vaên baûn goàm caùc coâng vieäc chuû 
yeáu nhö:  

o Theâm, bôùt, söûa vaên baûn; 

o Ñònh daïng vaên baûn: thay ñoåi kieåu chöõ, co chöõ, khoaûng caùch giöõa caùc doøng chöõ; 
canh leà doøng chöõ… 

o Ñònh daïng trang giaáy: thay ñoåi leà trang giaáy (traùi, phaûi, treân, döôùi); thay ñoåi tieâu 
ñeà ñaàu trang, cuoái trang… 

Baây giôø, chuùng ta haõy xem qua caùc tính naêng cuûa caùc phieân baûn Microsoft Word ñöôïc 
phaùt trieån theo thôøi gian: 
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• Vôùi phieân baûn 1.0, phaàn meàm Microsoft Word 
for Windows ñaõ ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cô baûn 
cuûa moät phaàn meàm xöû lyù vaên baûn (theâm, bôùt, söûa, 
ñònh daïng vaên baûn). Ngoaøi ra, phieân baûn Word for 
Windows coøn ñaùp öùng ñöôïc tính naêng WYSIWYG 
(What You See Is What You Get – taïm goïi laø “thaáy 
theá naøo thì in ra theá ñoù”) maø caùc phieân baûn Word 
for DOS tröôùc ñoù chöa ñaùp öùng ñöôïc ñaày ñuû (taêng 
tính töông hôïp vaø thoâng suoát vôùi ngöôøi söû duïng). 

• Sau khi ñöôïc naâng caáp leân phieân baûn 2.0, tính lyù 
töôûng cuûa phaàn meàm Microsoft Word ñöôïc taêng leân 
nhôø coù theâm nhieàu chöùc naêng môùi (ñaëc tröng soá 9 
cuûa heä lyù töôûng): 

o Coù theâm thanh coâng cuï (coù caùc nuùt baám ñeå 
goïi leänh thöïc hieän caùc coâng vieäc cô baûn cuûa 
phaàn meàm, khoâng caàn goïi leänh qua menu); 

o Khaû naêng troän thö (Mail Merge); 
o Khaû naêng chia vaên baûn thaønh nhieàu coät; 
o Khaû naêng veõ hình trong vaên baûn (Drawing); 
o ..........................................................................  

• Phieân baûn 6.0 cuûa Microsoft Word ra ñôøi naêm 
1994 coù theâm chöùc naêng Undo (ñaëc tröng soá 9 cuûa 
heä lyù töôûng) vaø caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï coù 
maøu saéc ñeå theâm phaàn sinh ñoäng vaø naâng cao tính 
töông hôïp vôùi ngöôøi söû duïng. 

• Baét ñaàu töø phieân baûn naêm 1995, Micorsoft Word 
hoã trôï ñaày ñuû baûng maõ Unicode vaø coù theâm chöùc 
naêng môùi: Kieåm tra chính taû ña ngoân ngöõ (ñaëc 
tröng soá 9 cuûa heä lyù töôûng). 
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• Boå sung chöùc naêng: “Ngöôøi trôï giuùp” (Clippy-
guy). Tuy nhieân, chöùc naêng naøy nhaän ñöôïc “lôøi 
cheâ” nhieàu hôn “khen” (!) 

• Boå sung chöùc naêng “Clipboard” (ñaëc tröng soá 9 
cuûa heä lyù töôûng): Giuùp ngöôøi söû duïng löu giöõ ñöôïc 
noäi dung cuûa caùc laàn “caét-daùn” vaøo trong boä nhôù ñeå 
coù theå söû duïng laïi khi caàn thieát (ñaëc tröng soá 5 cuûa 
heä lyù töôûng). 

• Phieân baûn 2002 vaø 2003 cuûa Microsoft Word 
khoâng coù nhieàu thay ñoåi veà chöùc naêng, chæ thay ñoåi 
veà hình thöùc giao dieän beân ngoaøi. 

Boå sung tính naêng “Task pane” giuùp ngöôøi söû 
duïng coù theå trôû laïi phieân laøm vieäc tröôùc ñoù nhanh 
hôn. 

• Do bò “cheâ” nhieàu hôn “khen”, neân töø phieân baûn 
naêm 2003, chöùc naêng “Clippy-guy” cuûa Word 
khoâng coøn ñöôïc caøi ñaët maëc ñònh nhö caùc phieân 
baûn tröôùc; Chæ khi naøo ngöôøi söû duïng thaáy caàn söï 
trôï giuùp cuûa “Clippy-guy” thì môùi caøi ñaët theâm vaøo. 
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• Giao dieän cuûa phieân baûn Microsoft Word 2007 
mang tính tröïc quan hôn, giuùp ngöôøi söû duïng hình 
dung tröôùc keát quaû seõ ñaït ñöôïc khi söû duïng caùc nuùt 
leänh (results-oriented). 

Trieát lyù trong vieäc thieát keá giao dieän cuûa Microsoft 
Word 2007 ñöôïc toùm taét laø WYGIWYS (What You 
Get Is What You See – taïm dòch: muoán theá naøo thì 
thaáy theá ñoù). Trieát lyù naøy traùi ngöôïc hoaøn toaøn vôùi 
trieát lyù thieát keá giao dieän cuûa phieân baûn ñaàu tieân laø 
WYSIWYG (ñaëc tröng soá 3 vaø soá 5 cuûa heä lyù 
töôûng). 

Nhö vaäy, töø luùc môùi ra ñôøi, phaàn meàm Microsoft Word chæ thöïc hieän caùc coâng vieäc cô 
baûn cuûa moät phaàn meàm xöû lyù vaên baûn nhö: theâm, bôùt, söûa noäi dung vaên baûn; ñònh daïng vaên 
baûn… Sau ñoù, tính lyù töôûng cuûa “heä thoáng Microsoft Word” ñöôïc taêng daàn theo thôøi gian, 
chuû yeáu laø theo caùc khuynh höôùng: 

a) Laøm cho heä trôû neân vaïn naêng (ñaëc tröng soá 9 cuûa heä lyù töôûng), nhieàu tính naêng môùi 
ñöôïc boå sung: Troän thö, veõ hình, kieåm tra chính taû, hoã trôï caùc ngoân ngöõ khaùc nhau, laøm 
vieäc tröïc tieáp treân Internet…; 

b) Giaûm daàn thôøi gian thöïc hieän “tính heä thoáng” cuûa heä thoáng (thoûa maõn ñaëc tröng soá 3 
vaø 4 cuûa heä lyù töôûng): Ruùt ngaén thôøi gian goïi leänh baèng caùch duøng nuùt leänh treân thanh coâng 
cuï thay vì phaûi ñi laàn löôït vaøo töøng caáp cuûa menu leänh; 

c) Taêng tính oån ñònh cuûa heä thoáng (thoûa maõn ñaëc tröng soá 6 cuûa heä lyù töôûng): Heä thoáng 
hoaït ñoäng trôn tru hôn, ít bò loãi hôn; 

d) Taêng tính “töï phuïc vuï” cuûa heä thoáng (thoûa maõn ñaëc tröng soá 7 cuûa heä lyù töôûng): Heä 
thoáng coù khaû naêng nhaän bieát caùc ngoân ngöõ khaùc nhau, töï söûa loãi chính taû; giao dieän töông 
taùc vôùi ngöôøi söû duïng ñöôïc chuyeån töø trieát lyù WYSIWYG (thaáy theá naøo thì in ra theá ñoù) 
sang trieát lyù WYGIWYS (muoán theá naøo thì thaáy theá ñoù); coù theå ñoïc vaøo hoaëc xuaát ra vaên 
baûn ôû nhieàu ñònh daïng khaùc nhau… ( Coøn tieáp) 
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Lôøi Giaûi Baøi Toaùn Kyø Tröôùc  
 
BTSK xin giới thiệu lời giải của bài toán đăng trên số 4-2009 của hai bạn Trần Thế Minh 
Quân và Chu Thái Minh Khôi. 

 

Sự việc xảy ra như phản ánh của bạn longconut@ymail.com chắc chắn không tốt cho Metro 
Bình Phú và theo hiệu ứng lan tỏa, có thể không tốt đối với những Metro khác thuộc Metro 
Cash & Carry Việt Nam. Để ngăn ngừa những chuyện như vậy trong tương lai, chúng ta, với 
tư cách là người chịu trách nhiệm trong việc tổ chức chương trình TRI ÂN KHÁCH HÀNG, 
thử phân tích và rút ra những bài học cho những hoạt động trong tương lai. 

Trước hết, chúng ta thử phân tích những thông tin có trong THƯ MỜI (xem hình đính kèm). 

Việc thiết kế và thông tin chính của thư mời nói chung là tốt: Màu sắc hài hòa, khơi gợi được 
nhu cầu sinh học (nhu cầu được mua hàng rẻ) của người mua, thông tin ngắn gọn và đến được 
với khách hàng cũ của Metro. 

Một “cái được” nữa của việc thiết kế là thông tin để khách hàng được thụ hưởng quyền lợi 
của chương trình TRI ÂN KHÁCH HÀNG khá “kín kẽ”. Với dòng chữ kích thước nhỏ, 
“khiêm tốn” ẩn mình dưới những ô màu sặc sỡ đã ngăn chặn được khả năng sử dụng lại thư 
mời (…chỉ sử dụng một lần và không còn giá trị khi đã quá hạn; tên và mã số khách hàng 
trên thư giảm giá phải trùng với thẻ mua hàng Metro khi thanh toán) cũng như làm cho 
những khách hàng cũ (thuộc loại không còn mua sắm thường xuyên tại METRO) không trong 
danh sách mời “cứ tưởng” mình cũng được hưởng quyền lợi này. 

Nếu các bạn còn nhớ nội dung của nhận xét thứ 191 trong giáo trình môn học PHƯƠNG 
PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHKT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT 
ĐỊNH thì “cái được” kia đã tiềm ẩn bài toán: “Làm thế nào để khách hàng cũ của Metro hài 
lòng với các dịch vụ của Metro?” 

Việc đưa chương trình TRI ÂN KHÁCH HÀNG cũng như lời bộc bạch trong thư mời: “qua 
dữ liệu thông tin khách hàng, chúng tôi thấy quý khách không còn đến mua sắm thường xuyên 
tại Metro Bình Phú…”, cho thấy sự rời bỏ doanh nghiệp của khách hàng cũ đã đến mức báo 
động.  

Sự rời bỏ của khách hàng trước một dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp có rất nhiều nguyên 
nhân, nhưng có một nguyên nhân có thể chỉ ra mà không sợ sai là: “Doanh nghiệp không còn 
những sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng”. 

Với lời than phiền của bạn longconut@ymail.com cho thấy Metro Bình Phú chưa giải xong 
bài toán cũ lại gây ra bài toán mới, mà bài toán sau có mức độ phiền phức hơn bài toán trước. 
Thế mới biết hậu quả của phương pháp thử và sai gây nhiều rắc rối như thế nào: Không nghĩ 
tiếp đến những hậu quả có thể có do lời giải của bài toán cho trước mang lại, như thầy Dũng 
vẫn nói. 

                                                 
1Lôøi giaûi cuûa baøi toaùn cho tröôùc ñöôïc coi laø toát, chæ khi naøo lôøi giaûi ñoù khoâng chæ toát ñoái vôùi heä cuûa baøi toaùn 
maø, veà maët nguyeân taéc, toát vôùi taát caû caùc heä coù trong khoâng gian heä thoáng vaø vôùi moâi tröôøng. Ít nhaát, lôøi giaûi 
ñoù phaûi toát vôùi 9N heä (ñoái vôùi heä N chöùc naêng) hoaëc 9 heä (ñoái vôùi heä moät chöùc naêng) vaø vôùi moâi tröôøng. 

Neáu khoâng chuù yù ñeán yeâu caàu naøy thì sôùm hay muoän, trong töông lai seõ naûy sinh nhöõng baøi toaùn laø haäu quaû 
cuûa lôøi giaûi cho tröôùc cuûa baøi toaùn vaø ngöôøi giaûi phaûi chòu traùch nhieäm. Noùi caùch khaùc, chính ngöôøi ra quyeát 
ñònh phaûi laõnh caùc haäu quaû xaáu. 
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Thực ra, cái “kín kẽ” kia sẽ hoàn hảo nếu ngăn chặn được những khách hàng muốn sử dụng 
nhiều lần thư mời (điều này đã làm được) đồng thời làm hài lòng khách hàng cũ đến mua 
hàng (điều này chưa làm được). Nói theo ngôn ngữ môn học, ở đây xuất hiện mâu thuẫn. 

Để khách hàng cũ quay trở lại với dịch vụ của doanh nghiệp (thực hiện được tính hệ thống 
của hệ), bên cạnh chương trình được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng thì các bộ 
phận trực tiếp liên quan tới khách hàng như bán hàng, bảo vệ, bộ phận chăm sóc khách hàng 
phải hiểu được mục đích của chương trình TRI ÂN KHÁCH HÀNG và hành động phù hợp 
với tình huống cụ thể (sự thông suốt thông tin và sự tương hợp giữa các bộ phận có trong hệ 
thống). 

Chúng ta trở lại với bài toán : “Làm thế nào để khách hàng cũ của Metro hài lòng với các 
dịch vụ của Metro?”.  

Trong kinh doanh, việc khách hàng cũ quay trở lại với doanh nghiệp và gắn bó với doanh 
nghiệp thì chi phí cho việc quảng cáo, lôi kéo khách hàng mới sẽ giảm, nói cách khác, doanh 
nghiệp mới có lợi. Do vậy, lôi kéo khách hàng cũ và thúc đẩy họ gắn bó với doanh nghiệp là 
bài toán mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải chú ý. Tuy nhiên bài toán trên còn chung, 
chưa cụ thể, vì vậy, chúng ta cần liệt kê ra những bài toán cụ thể, chứa trong bài toán (tình 
huống) này. 

Chúng ta tạm liệt kê bốn bài toán cần giải: 

1. Metro cần đưa ra các dịch vụ nào, khác với đối thủ, để phù hợp với nhu cầu của khách 
hàng cũ? 

2. Nhân viên thuộc các bộ phận, đặc biệt bộ phận tiếp xúc trực tiếp khách hàng phải có 
tác phong làm việc như thế nào? 

3. Làm thế nào có thể hạ giá bán của sản phẩm bằng hoặc thấp hơn các đối thủ như 
Lotte, Co.opMart, Big C… 

4. Làm thế nào xác định mục tiêu của METRO đã phù hợp với nhu cầu khách hàng? 

Bài toán thứ nhất sẽ chưa cần giải nếu bài toán thứ hai và ba giải quyết tốt. Trong hai bài toán 
sau có sự tương hỗ qua lại và do đặc thù của kinh doanh: “Khách hàng là Thượng Đế” thì bài 
toán thứ hai ưu tiên giải quyết trước vì đối tượng khách hàng bây giờ là khách hàng cũ.  

Với bài toán thứ tư thuộc về lãnh đạo cấp cao. Với tư cách là người chịu trách nhiệm trong 
việc tổ chức chương trình TRI ÂN KHÁCH HÀNG thì bài toán này không thuộc thẩm quyền. 

Trở lại với sự không hài lòng của bạn longconut@ymail.com, chúng ta thấy METRO đang 
vướng ở bài toán thứ hai. Theo như những gì bạn longconut@ymail.com trình bày, các nhân 
viên thực hiện đúng yêu cầu, nhiệm vụ của mình: Nhân viên thu ngân đề nghị qua quầy quản 
lý khách hàng điều chỉnh mã số và tên cho phù hợp với thư mời, nhân viên bảo vệ không cho 
đi tắt, nhân viên bộ phận quản lý khách hàng yêu cầu mang thẻ có tên trùng với tên trong thư 
mời… 

Như vậy, cụm từ “tác phong làm việc” bây giờ không chỉ là thực hiện đúng bổn phận được 
giao, giọng nói nhỏ nhẹ… mà cao hơn nữa, đó là sự tận tâm, văn hóa của METRO. Ở đây, 
hoặc là METRO không có văn hóa công ty hoặc nhân viên không thấu hiểu văn hóa công ty. 

Một doanh nghiệp đa quốc gia, hoạt động lâu năm chắc chắn phải có văn hóa của riêng mình, 
như vậy vấn đề ở đây là nhân viên không thấu hiểu văn hóa công ty hoặc họ có hiểu nhưng 
chỉ hiểu mới mức giá trị. Việc người lao động không hiểu tới mức cảm xúc cái được yêu cầu 
hiểu hay thực hiện thì lỗi chủ yếu thuộc về cấp quản lý, nói theo ngôn ngữ CÁC QUY LUẬT 
PHÁT TRIỂN, cấp quản lý đã vi phạm quy luật về tính thông suốt, quy luật về tính tương 
hợp, quy luật về tăng tính điều khiển… 
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Theo nội dung của quy luật về tính thông suốt: “Bất cứ hệ thống nào cũng là hệ tiêu thụ và 
biến đổi các chất, năng lượng, thông tin, các tổ hợp của chúng. Điều kiện cần cho sự phát 
triển hệ thống là phải có tính thông suốt của các quá trình tiêu thụ, biến đổi này và tính thông 
suốt phát triển theo hướng tăng với thời gian” thì sự thông suốt cần đạt ở đây chính là phải 
làm sao cho mọi người, đặc biệt bộ phận tiếp xúc với khách hàng hiểu được mục đích của 
chương trình TRI ÂN KHÁCH HÀNG, cao hơn nữa là cái cốt lõi trong văn hóa của công ty. 

Nhưng thực tế cho thấy: Thế giới luôn vận động và luôn có những điều bất ngờ phía trước. 
Làm thế nào để sự thông suốt được bảo đảm trong hệ thống? Trong số nguyên tắc sử dụng để 
giải quyết vấn đề này thì nguyên tắc Quan hệ phản hồi và nguyên tắc Dự phòng là hai nguyên 
tắc không thể thiếu. 

Hãy hình dung, người quản lý sau khi đã xác định được mục tiêu của chương trình TRI ÂN 
KHÁCH HÀNG là “lôi kéo khách hàng cũ trở lại với doanh nghiệp” và thấy được mục tiêu 
này là có tính khả thi cũng như những ích lợi do chương trình này đem lại, người quản lý phải 
xây dựng một kế hoạch triển khai (thiết kế thư mời như thế nào, gửi thư mời ra sao, sử dụng 
phương tiện truyền thông hỗ trợ chương trình này như thế nào, chuẩn bị nguồn hàng như thế 
nào để bảo đảm khi thực hiện chương trình mà vẫn không bị lỗ, khi nào thì triển khai, ai chịu 
trách nhiệm chính ở mỗi giai đoạn…) và thông báo cho các nhân viên thuộc bộ phận tiếp xúc 
trực tiếp khách hàng hiểu được mục tiêu cần đạt: làm hài lòng khách hàng. 

Sau khi kế hoạch được xây dựng và đánh giá mức độ hoàn thành của mỗi công đoạn thì câu 
hỏi tiếp theo cần có là:  

1. Đã thiết lập sự tương tác giữa các bộ phận với nhau chưa?  

2. Sự tương tác đó đã bảo đảm mục tiêu đề ra cho mỗi giai đoạn không?  

3. Nếu có một việc xảy ra ngoài dự tính, các bộ phận xử lý như thế nào?  

4. Nếu sự việc xảy ra vượt quá thẩm quyền của bộ phận đó, thông tin với lãnh đạo cấp 
cao hơn như thế nào?... 

Giả sử những câu hỏi trên thực hiện tốt, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh như sau: Khi nhân viên 
phụ trách nhận thấy bạn longconut@ymail.com không thuộc nhóm người được hưởng quyền 
lợi của chương trình TRI ÂN KHÁCH HÀNG, ngoài việc nhã nhặn mời khách hàng ngồi 
uống một ly nước lạnh thì nhân viên này gọi điện trao đổi với lãnh đạo để xin ý kiến giải 
quyết trường hợp ngoài dự tính của chương trình. Người lãnh đạo này nếu không đủ thẩm 
quyến thì gọi điện lên cấp cao hơn để xin ý kiến. Sau khi được cấp có thẩm quyền cân nhắc 
lợi ích của việc giải quyết tình huống ngoài dự kiến và đồng ý giải quyết, bạn 
longconut@ymail.com ra về với món hàng mua hơn một triệu đồng mà chỉ phải trả có hơn 
chín trăm ngàn (thực ra METRO chẳng bị thiệt gì hết vì bạn longconut@ymail.com mua hay 
anh Hoàng Minh Tiến mua thì METRO cũng chỉ phục vụ một khách hàng cũ của mình mà 
thôi). Nhu cầu được thỏa tạo cảm xúc dương. Cảm xúc dương lại thúc đẩy người ta hành 
động: Quay lại mua hàng của METRO trước những lời mời của các siêu thị khác. Không chỉ 
thế, một lúc nào đó khi vui chuyện, câu chuyện này được đem ra kể cho bạn bè và tự nhiên 
METRO được tiếng “thơm”. 

Tiếc rằng câu chuyện trên chỉ có trong giấc mơ của những người quản lý thiếu sự SÁNG 
TẠO! Thế mới biết CUỘC ĐỜI LÀ CHUỖI CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT, CHUỖI 
CÁC QUYẾT ĐỊNH PHẢI RA. Để ra quyết định sáng tạo thì không thể chỉ dùng những kiến 
thức cũ, cách giải quyết cũ cho một bài toán mới. Đó là lý do vì sao TƯ DUY SÁNG TẠO lại 
cần đến như thế trong một xã hội luôn biến đổi và đầy tính cạnh tranh. 
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Baøi toaùn kyø naøy: 

Baøi vieát döôùi ñaây cho thaáy söï traên trôû khoâng chæ cuûa taùc giaû maø coøn cuûa nhieàu ngöôøi. Theo  
anh (chò) ñeå ngaên ngöøa nhöõng chuyeän ñau loøng nhö theá naøy, nhöõng baøi toaùn naøo caàn giaûi 
quyeát. Haõy chæ ra nhöõng baøi toaùn ñoù. 

Neáu chuû trang traïi caø pheâ nhôø anh (chò) tö vaán vieäc ngaên chaën haùi troäm caø pheâ, lôøi khuyeân 
cuûa anh (chò) nhö theá naøo? 

 

 

 

http://tuanvietnam.net/2010-01-28-mot-goc-nhin-tu-vu-cho-can-chet-nguoi 
Lieân Hoøa 

Caâu chuyeän ngöôøi phuï nöõ xaáu soá, ngheøo, ñi moùt caø pheâ coù teân Phaïm Thò Ngaén bò ñaøn choù döõ caén 
cheát trong khi ngöôøi quaûn lyù taûng lô ñang gaây söï phaãn noä trong xaõ hoäi. Ngöôøi ta baøng hoaøng töï hoûi, 
vì sao con ngöôøi laïi trôû neân maát tính ngöôøi ñeán nhö vaäy? Ñieàu gì ñang xaûy ra ôû xaõ hoäi cuûa chuùng ta?  

Truyeàn thoáng daân toäc vaø nhöõng quy taéc cuûa loaøi ngöôøi vaên minh khoâng bao giôø chaáp nhaän chuyeän 
"nhìn thaáy ngöôøi khaùc cheát maø khoâng cöùu". Luaät phaùp cuõng tröøng trò nhöõng ngöôøi khoâng haønh ñoäng 
cöùu ngöôøi khi thaáy hoï ñang gaëp nguy hieåm tôùi tính maïng. Neáu baïn voâ tình nhìn thaáy ngöôøi tröôït 
xuoáng doøng nöôùc xoaùy maø baïn khoâng tìm caùch cöùu hoï, hoâ hoaùn ngöôøi khaùc cöùu hoï, maø ñeå hoï cheát 
thì baïn cuõng coù theå bò buoäc toäi. 

Xaõù hoäi seõ leân aùn vaø luaät phaùp cuõng seõ tröøng phaït ngöôøi chuû trang traïi vaø ngöôøi thaáy ngöôøi cheát maø 
khoâng cöùu. Nhöng nhö vaäy chöa ñuû. 

Chuyeän cuûa baø Ngaén phöùc taïp hôn theá. Baùo chí giaûi thích raèng baø ngheøo neân baø laøm ngheà moùt caø 
pheâ. Moùt caø pheâ ôû trang traïi caø pheâ cuûa ngöôøi khaùc coøn coù theå bò nghi laø aên troäm vaø xaâm nhaäp gia 
cö baát hôïp phaùp. Vì neáu chuû trang traïi ñoù ñoàng yù cho baø vaø nhöõng ngöôøi khaùc moùt caø pheâ ôû choã cuûa 
hoï, thì haún khoâng coù chuyeän ñaøn choù döõ xoâng ra, vaø ngöôøi cuûa trang traïi noùi: "Cho caén cheát. Ai nhuû 
vaøo?" 

Giaû söû ôû Myõ (giaû söû thoâi), khi moät ngöôøi xaâm nhaäp tö gia baát hôïp phaùp, ngöôøi chuû coù quyeàn baén roài 
môùi baùo caûnh saùt. Nhaø nöôùc phaùp quyeàn laø theá. Quyeàn baát khaû xaâm phaïm cuûa moãi caù nhaân ñeàu 
ñöôïc baûo veä tuyeät ñoái. 

Nhöng ngoaøi lyù, coøn coù tình. Ngöôøi chuû seõ caûnh baùo tröôùc, giô suùng leân baén chæ thieân thò uy, roài sau 
ñoù coù theå goïi caûnh saùt. Khoâng theå baén buøm ngay ñöôïc. Ngöôøi thöôøng vôùi nhau thì theá. Keû thuø vôùi 
nhau thì (coù theå) khoâng. 

Nhöng ngöôøi cuûa trang traïi ñaõ bò hoaøn caûnh thay ñoåi theá naøo, ñeán möùc ñeå cho ñaøn choù döõ caén cheát 
baø nhö theá. Chaéc chaén baø cheát trong côn ñau ñôùn hoaûng loaïn kinh hoaøng, vaø coù theå ñaõ khoâng hieåu 
taïi sao ngöôøi ta laïi aùc vôùi mình nhö vaäy. 

Toâi töï hoûi, lieäu baø vaø nhöõng ngöôøi moùt caø pheâ khaùc coù hieåu raèng, ngöôøi chuû trang traïi vaø ngöôøi chòu 
traùch nhieäm baûo veä trang traïi coù theå ñaõ khoâng chaøo ñoùn baø vaø nhöõng ngöôøi baïn ñi moùt caø pheâ vôùi 
baø? Haønh ñoäng cuûa baø coù theå laø xaâm phaïm tö gia baát hôïp phaùp, vaø nhö vaäy laø phaïm luaät hay 
khoâng? 
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Baø coù ñöôïc caûnh baùo tröôùc laø haønh ñoäng moùt caø pheâ cuûa baø coù theå gaây nguy hieåm tôùi tính maïng 
cuûa baø hay khoâng? Chaéc haún laø coù, vì ôû ñòa phöông, laïi theo baùo chí, thì ai cuõng kinh sôï ñaøn choù döõ 
naøy. 

Toâi töï hoûi baø coù hieåu luaät khoâng? Baø coù hieåu raèng luaät khoâng phaân bieät baø coù ngheøo hay khoâng, 
luaät caàn baø toân troïng. Baø ngheøo, nhöng lieäu baø coù theå laøm gì khaùc ñeå kieám soáng, maø khoâng ñeå tính 
maïng gaëp nguy hieåm hay khoâng? 

Coøn ngöôøi chuû trang traïi, veà lyù, hoï coù quyeàn yeâu caàu / ñoøi hoûi chính quyeàn baûo veä quyeàn lôïi hôïp 
phaùp cuûa hoï, töùc laø ñaûm baûo an ninh cho coâng vieäc laøm aên cuûa hoï, ñaûm baûo raèng taøi saûn cuûa hoï seõ 
khoâng bò xaâm haïi. Hoï ñaõ ñoùng thueá ñeå coù quyeàn yeâu caàu ñoù. 

Nhöng coù veû söï baûo veä ñoù ñaõ khoâng ñuû. Coù veû nhö ngöôøi daân ñang phaûi töï mình ñoái phoù vôùi nhöõng 
moái lo an toaøn cuûa mình. Chuùng ta vaãn nghe chuyeän ngöôøi daân döïng haøng raøo daây keõm gai, roài 
chaêng löôùi ñieän, roài nuoâi caû ñaøn choù döõ ñeå töï baûo veä. Nhöõng haønh ñoäng naøy ñeàu mang moái nguy 
hieåm tieàm aån cho coäng ñoàng xung quanh. Chuyeän coù ngöôøi bò thöông, coù ngöôøi cheát... chæ laø vaán ñeà 
thôøi gian vaø ai ñoù bò thì ngöôøi ta cho laø xaáu soá maø thoâi. Taïi sao chuùng ta laïi chaáp nhaän cho nhöõng 
haønh ñoäng ñoù ngay töø ban ñaàu? Maø ngöôøi daân cuõng seõ khoâng bao giôø phaûi toán coâng toán söùc töï baûo 
veä mình nhö vaäy, neáu hoï ñöôïc chính quyeàn ñòa phöông ñaûm baûo söï an toaøn. 

Toâi khoâng hieåu baø Ngaén seõ keå laïi caâu chuyeän vôùi moïi ngöôøi ôû moät nôi xa xoâi treân Thieân ñöôøng lyù 
do vì sao baø phaûi cheát. Chæ coù ñieàu, toâi öôùc sao baø ñaõ coù hieåu bieát veà luaät, cuoäc soáng cuûa baø khoâng 
quaù ngheøo ñeå baø coù nhieàu löïa choïn tìm keá sinh nhai. Vaø cuoái cuøng, quan troïng nhaát, laø moãi ngöôøi 
coù nieàm tin raèng, hoï ñöôïc luaät phaùp baûo veä an toaøn. Coù leõ con ngöôøi neân hôïp söùc giaûm thieät haïi do 
thieân tai, nhöõng noãi ñau baát ngôø naøo ñoù, chöù con ngöôøi vôùi nhau, ñoàng chí ñoàng baøo vôùi nhau maø 
phaûi tröøng trò nhau khoâng ñaùng nhö theá naøy, thaät laø ñau khoå quaù. 

Xöû aùn tuø ngöôøi coù toäi, boài thöôøng naïn nhaân thì deã thoâi. Nhöng ñoù chæ laø xöû lyù ñaèng ngoïn, vaø chuùng 
ta cöù loay hoay xöû lyù ñaèng ngoïn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chò Giang Thò Ñieäp laø ngöôøi ñaõù chöùng kieán toaøn boä söï vieäc töø khi baø Ngaén vaøo vöôøn moùt 
caø pheâ ñeán khi bò choù caén cheát... Chò Ñieäp keå laïi khoaûng 14g ngaøy 21-1-2010, chò cuøng baø 
Ngaén vaø chò Traâm vaøo trang traïi caø pheâ cuûa oâng Phaïm Ngoïc Thaønh ôû gaàn nhaø ñeå moùt caø 
pheâ. Khi ñang moùt thìõ thaáy chuù beùcgieâ xuaát hieän. Chò Ñieäp vaø chò Traâm sôï quaù leo leân 
caây saàu rieâng, coøn baø Ngaén ñang loay hoay treøo thì bò con choù choàm leân quaät ngaõ, caén xeù.  

Sau ñoù moät luùc thì oâng Sôn - ngöôøi quaûn lyù ñaøn choù vaø trang traïi - ñi xe maùy ñeán. Duø baø 
Ngaén coù chaép tay van xin nhöng oâng Sôn laïnh luøng noùi: “Ai baûo vaøo, cho cheát”. Chöøng 5 
phuùt sau, moät ñaøn choù beùcgieâ khoaûng 5 con xoâng ñeán tieáp tuïc caén xeù baø Ngaén. Sau ñoù 
oâng Sôn quay laïi, thaáy baø Ngaén ñaõ cheát lieàn huyùt saùo goïi ñaøn choù quay veà vaø goïi ñieän 
thoaïi cho ai ñoù noùi “Coâ ôi, choù caén cheát ngöôøi roài” xong boû ñi. 

Chò Ñieäp keå theâm: “Toâi ñaõ duøng ñieän thoaïi goïi nhieàu ngöôøi ñeán öùng cöùu nhöng voâ voïng. ÔÛ 
treân caây, toâi thaáy anh Sôn ñi xe maùy ñeán. Toâi goïi ‘anh Sôn ôi cöùu coâ vôùi, choù caén coâ’ 
nhöng anh ta vaãn laïnh luøng nhö khoâng bieát. Töø khi con choù ñaàu tieân caén ñeán khi ñaøn choù 
ñöôïc anh Sôn goïi veà khoaûng nöûa giôø, duø coù goïi nhöng anh Sôn vaãn boû ñi”. 

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=360315&ChannelID=6 
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