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Báo tường TSK gồm các bài viết của các thầy và 
các học viên Trung tâm Sáng tạo KHKT (TSK) 
thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học 
quốc gia TPHCM. 

Báo tường TSK thực hiện các nhiệm vụ sau : 

1. Cung cấp các thông tin về các hoạt động đa 
dạng liên quan đến Khoa học sáng tạo 
(KHST) nói chung và Phương pháp luận sáng 
tạo (PPLST) nói riêng ở Việt Nam và trên thế 
giới. 

2. Là diễn đàn trao đổi của các thầy và các học 
viên PPLST nhằm tăng cường sự gắn bó, 
nâng cao trình độ hiểu biết và sử dụng 
PPLST. 

3. Giúp phổ biến và phát triển KHST, PPLST ở 
nước ta để có được những đóng góp thiết 
thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, "sánh vai với các cường 
quốc năm châu", ít ra, trong lĩnh vực này. 

Báo tường TSK là sự đóng góp chung của mọi 
người trên nguyên tắc tự nguyện, không vụ lợi, tự 
trang trải nên không có chế độ nhuận bút. 

CÁC BẠN HỌC VIÊN VÀ CỰU HỌC VIÊN GỬI BÀI, CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, NGUYỆN VỌNG 
XIN THEO ĐỊA CHỈ SAU: 

TRUNG TÂM SÁNG TẠO KHKT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
227 NGUYỄN VĂN CỪ, Q.5, TP. HỒ CHÍ MINH 

 ĐT : 38.301743  FAX : 38.350096 E-mail : tsk@hcmus.edu.vn 

Website của TSK trên Internet 
http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-v.htm (Tiếng Việt) 
http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-e.htm (Tiếng Anh) 

 
 
 Hiện nay Báo tường TSK ra định kỳ hàng quý. 
 Khi có điều kiện, Báo tường TSK sẽ ra thường xuyên hơn 

Các bạn có thể đọc Báo tường TSK bản gốc 
với màu sắc đầy đủ, được dán trên bảng 

tại hành lang TSK hoặc trên Website của TSK 
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 Ngày 2/2/2012, khóa 405 được khai giảng, dành cho 
sinh viên Khoa ngoại ngữ, Trường đại học ngoại ngữ – tin học 
TP. Hồ Chí Minh. 
 Ngày 4/2/2012, đã bắt đầu khóa 406 dạy cho Công ty II–
VI, Khu công nghiệp Việt Nam–Singapore, Bình Dương. 

 

LÀM GÌ ĐỂ CÓ NHIỀU HÀNH ĐỘNG TỐT ĐẸP TRONG XÃ HỘI? 

Phan Dũng 

(Báo Lao Động Xuân Nhâm Thìn có trích đăng bài báo này. Ở đây, BTSK quyết định đăng toàn văn bài báo để bạn 
đọc tiện theo dõi) 

Trong tất cả những cái thuộc về con người, hành động của con người được xem là cần 
thiết, quan trọng, chính xác nhất để đánh giá chính con người đó như một nhân cách và 
đóng góp của con người đó vào sự tồn tại và phát triển của xã hội. 

Không phải ngẫu nhiên, nhiều người nổi tiếng đánh giá hành động rất cao: 

– Mục đích vĩ đại của cuộc sống không phải là kiến thức mà là hành động. 
T. Huxley 

– Mục đích chính của giáo dục không phải dạy cho trẻ hiểu nhiều, biết rộng mà dạy cho 
trẻ biết hành động. H. Spencer 

Chúng ta thử tìm hiểu cơ chế bên trong con người tạo ra hành động của con người đó. 

Engels, đã từ lâu, khẳng định: “Mọi người thường quen giải thích các hành động của 
mình xuất phát từ tư duy, mà đúng ra là từ các nhu cầu của mình (những nhu cầu này, tất 
nhiên, được phản ánh, nhận thức trong đầu), và bằng cách này (coi tư duy là nguồn gốc, động 
lực của hoạt động con người – người viết nhấn mạnh), với thời gian sẽ hình thành chính thế 
giới quan duy tâm”; “Không ai có thể làm cái gì đó (hành động – người viết) mà không vì nhu 
cầu nào đó trong số các nhu cầu của mình và vì cơ quan của nhu cầu đó”. 

Như vậy, nguồn gốc của hành động cá nhân là các nhu cầu cá nhân và cá nhân hành 
động để thỏa mãn các nhu cầu cá nhân ấy. Việc công nhận các nhu cầu là nguyên nhân khởi 
đầu các hành động của con người và bác bỏ quan điểm cho rằng tư duy của con người là 
nguồn gốc, động lực hành động của con người đã trở thành xuất phát điểm của những giải 
thích khoa học về các hành vi hướng đích của con người. 

Tuy nhu cầu là nguồn gốc xuất phát của hành động, cái thúc đẩy hoặc ngăn cản hành 
động trực tiếp, cụ thể và mạnh mẽ hơn lại là xúc cảm. Những từ, tương tự như những từ 
“hứng thú”, “hồi hộp”, “vui sướng”, “ngạc nhiên”, “đau khổ”, “căm giận”, “ghê tởm”, “khinh bỉ”, 
“khiếp sợ”, “xấu hổ”, “tội lỗi”, là dùng để diễn đạt xúc cảm. Có những nhà nghiên cứu ước 
tính, số lượng xúc cảm của con người có tới hàng chục ngàn loại khác nhau. Trong khi đó, số 
lượng từ ngữ diễn đạt xúc cảm chỉ trong khoảng từ 5 đến 6 ngàn từ. 

Xúc cảm của cá nhân có được là do sự thỏa mãn hay không thỏa mãn nhu cầu cá nhân. 
Nếu nhu cầu của cá nhân thỏa mãn, trong cá nhân sẽ hình thành và lưu giữ xúc cảm dương. 



 

3 
 BTSK số 1/2012 

Xúc cảm dương có tác dụng thúc đẩy hành động tương ứng về phía cực đại hóa hành động 
đó làm tăng thỏa mãn nhu cầu. Ngược lại, nếu nhu cầu của cá nhân không thỏa mãn, trong 
cá nhân sẽ hình thành và lưu giữ xúc cảm âm. Xúc cảm âm có tác dụng ngăn cản hành động 
tương ứng về phía cực tiểu hóa hành động đó để cá nhân không rơi vào tình trạng trả giá mà 
không thỏa mãn nhu cầu. Ở đây, dương không có nghĩa là tốt, âm không có nghĩa là xấu. 
Tốt, xấu phụ thuộc trường hợp cụ thể. 

Ví dụ, một em học sinh có nhu cầu học tốt, em đi học nhóm (hành động). Nếu học 
nhóm giúp em thỏa mãn nhu cầu, em thích học nhóm (xúc cảm dương). Điều này sẽ thúc đẩy 
em đi học nhóm thường xuyên. Nếu học nhóm không giúp em học tốt mà lại tốn sức lực, 
thời gian, em cảm thấy chán (xúc cảm âm): Em sinh hoạt nhóm thưa dần rồi bỏ hẳn. Mặc dù, 
về mặt ý nghĩ (tư duy), em được thầy cô truyền dạy: “Học nhóm là tốt”. 

Xúc cảm của cá nhân có thể được hình thành bằng nhiều cách 

– Di truyền tự nhiên mang tính bẩm sinh. 
– Khen thưởng tạo xúc cảm dương, răn đe, trừng phạt tạo xúc cảm âm 
– Trải qua công việc, sự kiện nào đó. 
– Chứng kiến. Ví dụ, chứng kiến một tai nạn giao thông, bạn cảm thấy sợ. Chứng kiến 

còn hiểu theo nghĩa rộng như xem phim, đọc sách…, bạn là người chứng kiến những gì xảy ra 
trong phim, trong sách… 

– Truyền dạy, lây nhiễm, bắt chước. Điều này thường xảy ra khi bạn sống và làm việc với 
những người mà bạn hết lòng tin, yêu họ. 

– Nhờ lôgích chặt chẽ của tư duy để tiên lượng kết quả thỏa mãn hay không thỏa mãn 
nhu cầu 

– Liên tưởng và tưởng tượng liên quan đến việc hình dung kết quả giúp thỏa mãn hay 
không thỏa mãn nhu cầu 

– Nhớ lại, khơi dậy, đánh thức xúc cảm đã có trước đó nhưng với thời gian có thể bị mai 
một hoặc quên 

– Giáo dục hiểu theo đúng nghĩa của từ này, chứ không chỉ có dạy học  

Dưới đây là một số nhận xét đánh giá cao vai trò quan trọng của xúc cảm đối với hành 
động: 

– Thiếu những xúc cảm của con người, không bao giờ đã có, đang có và sẽ có thể có sự 
tìm kiếm chân lý của con người. V.Lênin 

– Trái tim là đòn bẩy của những gì vĩ đại. Rollan 
– Điều cơ bản nhất là tập các thói quen thích và yêu khoa học. Nếu khác đi, đơn giản, 

chúng ta đào tạo những con lừa chất đầy những điều sách vở khó hiểu. Montaigne 
– Không có gì vĩ đại trên thế giới này đã được hoàn thành mà thiếu lòng say mê. Galileo 

Nếu các xúc cảm của cá nhân xảy ra lặp đi, lặp lại nhiều lần, đủ lâu và đủ mạnh thì hình 
thành trong cá nhân sự tự nguyện và hành động tương ứng trở thành hành động theo thói 
quen tự nguyện đó. Khi đã tạo lập được các thói quen tự nguyện, các xúc cảm sẽ giảm đi, 
thậm chí, đến mức cá nhân không còn nhận thấy xúc cảm của mình nữa mỗi khi hành động 
theo thói quen tự nguyện. 

Ví dụ, một đứa bé không rửa tay trước khi ăn cơm thì bị bố mẹ đánh. Sau đó, do sợ 
(xúc cảm) bị đánh, đứa bé bắt đầu tự rửa tay (hành động). Những lần rửa tay đầu tiên là do 
sợ mà làm. Việc rửa tay lâu dần trở thành thói quen tự nguyện: Đứa bé cứ thế tự giác rửa tay 
trước bữa ăn mà không còn cảm giác sợ nữa. Khi đã là thói quen tự nguyện, rửa tay trở thành 
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nhu cầu của đứa bé. Thậm chí, hôm nào không có nước, không rửa tay được, đứa bé cảm 
thấy bồn chồn, áy náy không yên, như mình thất hứa một điều gì đấy. 

Có thể nói, thói quen tự nguyện thúc đẩy hoặc ngăn cản hành động mạnh, chắc chắn, 
tin cậy hơn cả xúc cảm. Nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng, thói quen tự nguyện lúc đầu ở 
vùng ý thức, nếu chuyển được sang vùng tiềm thức thì tác dụng thúc đẩy hoặc ngăn cản 
hành động của nó còn có giá trị cao hơn nhiều nữa. Đó chính là nghĩa vụ tự giác, mệnh lệnh 
trái tim, tiếng nói lương tâm. 

Rõ ràng, một xã hội tốt đẹp là một xã hội, ở đó các hành động tốt đẹp của công dân 
chiếm số lượng tuyệt đối. Tốt đẹp ở đây được hiểu là những hành động mang tính đạo đức 
cao, phù hợp các quy luật và pháp luật. Làm gì để có nhiều hành động tốt đẹp trong xã hội? 

Căn cứ vào “cơ chế bên trong con người tạo ra hành động” được trình bày ở trên, bạn 
đọc có thể đoán được cách làm. Đấy là phải tạo ra trong mỗi công dân trước hết xúc cảm đủ 
mạnh, sau nữa là các thói quen tự nguyện thúc đẩy các hành động tốt đẹp và ngăn cản các 
hành động xấu. Người viết qui ước gọi những xúc cảm, thói quen tự nguyện đó là những xúc 
cảm tốt đẹp, thói quen tự nguyện tốt đẹp. Đồng thời, bạn đọc cũng thấy rằng, để tạo ra các 
xúc cảm, thói quen tự nguyện tốt đẹp, cần tận dụng các cách tạo xúc cảm cũng đã trình bày 
ở phần trên, trừ cách di truyền tự nhiên là cách mà chúng ta không can thiệp được. Đây là 
công việc đồng bộ cực kỳ to lớn và khó khăn, liên quan tới tất cả các ngành, các cấp, tất cả 
mọi người. Trong khuôn khổ bài báo này, người viết chỉ xin phác thảo vài nét về những việc 
cần làm. 

– Như chúng ta biết xúc cảm cá nhân có được là do cá nhân thỏa mãn hay không thỏa 
mãn nhu cầu. Vậy cần xây dựng và thực hiện cơ chế trong phạm vi toàn xã hội: Cá nhân sẽ 
chỉ thỏa mãn nhu cầu nếu cá nhân có hành động tốt đẹp và ngược lại, nếu cá nhân có các 
hành động xấu, cá nhân sẽ không thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Các biện pháp pháp 
luật, hành chính (kể cả các biện pháp khen thưởng, kỷ luật), dư luận xã hội, thái độ những 
người liên quan… cùng thực hiện cơ chế này. 

– Tạo ra các công việc, sự kiện, cuộc vận động, trò chơi,… mà trải qua những cái đó, 
trong cá nhân hình thành những xúc cảm tốt đẹp. 

– Có nhiều bộ phim, vở kịch, quyển sách, bản nhạc,… hay, có nhiều viện bảo tàng, triển 
lãm,… mà sau khi xem, nghe, những xúc cảm tốt đẹp hình thành trong cá nhân. 

– Có nhiều tấm gương tốt xung quanh để cá nhân được lây nhiễm, bắt chước, noi theo. 
– Cung cấp cho cá nhân các kiến thức, phương tiện, điều kiện, phương pháp để cá nhân 

có thể thỏa mãn các nhu cầu của mình bằng các hành động tốt đẹp. 
– Trang bị cho cá nhân các kiến thức, phương pháp, công cụ cần thiết để giúp cá nhân 

làm chủ thế giới bên trong bản thân mình, trong đó làm chủ, tự điều khiển để có được 
những xúc cảm tốt đẹp, loại bỏ những xúc cảm xấu. 

– Giáo dục cung cấp cho người học những ý nghĩ tốt đẹp sao cho mỗi ý nghĩ đó luôn 
được đồng hành với xúc cảm tốt đẹp thúc đẩy hành động tương ứng với ý nghĩ đó. 

Bạn đọc nào muốn tìm hiểu thêm về vấn đề nêu ra trong bài báo này, xin tham khảo 
quyển sách “Thế giới bên trong con người sáng tạo” của người viết, Nhà xuất bản “Trẻ”, năm 
2010. 
 



5 
 BTSK số 1/2012 

Introduction to TRIZ/Inventive Problem Solving 
May 21-23, 2012, Atlanta, GA 

September 24-26, 2012, Las Vegas, NV 

www.asme.org 

Jack Hipple will present a 3 day introduction to TRIZ workshop covering all the basics 
including patterns of invention, psychological inertia, ARIZ algorithm, Ideal Final Result, 
Resources, contradiction resolution, contradiction table, 40 inventive principles, separation 
principles, application of TRIZ to business and organizational problem solving, use of TRIZ in 
reverse for failure analysis, lines of evolution for new product development planning and 
intellectual property enhancement. 

 

The 3rd International Conference on Systematic Innovation (ICSI) 
The 2nd Global Competition on Systematic Innovation (GCSI) 

July 10-12, 2012, Yonsei University, Seoul, South Korea 

Hosted by: Korean Academic TRIZ Association 

Web: http://www.systematic-innovation.org/icsiGTRIZ; 

 http://www.systematic-innovation.org/gcsi2012  

Sponsored by the Society of Systematic Innovation (SSI) 

The 2012 ICSI conference is held together with the Global TRIZCON 2012 in Seoul, South 
Korea. For ONE registration, you can enjoy the full conference participations of the 2 
conferences. This is the first time that the two major conferences are held together and will 
be the record breaking conference with most attendees and most papers. TRIZ has been 
most pervasively and best applied in South Korea. Participants will be able to witness how 
Korean major companies and other world-class companies use TRIZ tools to dramatically 
elevate their global competitiveness. In addition, you will see most relevant quality papers at 
ICSI conference. 
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(Bản tin Ban Liên Lạc kỳ này là “nỗi niềm” của Phó trưởng ban, 
anh Đinh Tấn Hoàng) 

LỜI HỨA 

Đinh Tấn Hoàng 

“Một lần mất tín, vạn sự không tin”, chuyện ai cũng biết nhưng ít ai làm được, và tôi là người 
bất tín vì “quá tam ba bận” hứa (có thể nhiều hơn!!!), tôi hứa từ chiều thứ bảy 24/3 đến chiều 
27/3 và cuối giờ ngày 28/3, vậy mà bản tin này mới được viết lúc năm giờ chiều ngày 29/3. 
Chuyện xem ra cũng chẳng có gì lớn lao, chí ít khi so với mức độ quan trọng của dự án mà 
tôi đang làm việc, vì nó đâu ảnh hưởng đến mưu sinh của tôi, vì chức Phó trưởng ban tôi 
đảm trách là tình nguyện mà! (Thật là vô trách nhiệm). 

Thường thì chuyện càng quan trọng thì lời hứa - chữ tín - càng đặt nặng, nhất là trong quản 
lý. Vậy mà, nơi tôi gọi là mưu sinh kia đầy những tên “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, 
làm như mèo mửa”, thậm chí bất tín là “chuyện thường ngày ở huyện”. Cũng chẳng có gì để 
nói nếu vào buổi sinh hoạt ngày 24/3 tôi không may mắn được biết mình đang quản lý kém 
(cạn khả năng phát triển) khi trao đối với Ban liên lạc (BLL) về việc quản lý nhóm và hai hôm 
nay tôi bị sếp (sếp bên dự án) phê bình về khả năng quản lý.  

Hiện tôi tự hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra và rằng liệu mình có đang quản lý đúng cách?”. Tôi 
hỏi vì hơn một tháng nay tôi quyết tâm, nghiêm túc răn mình phải xác định đúng bài toán 
quản lý từ vô vàn tình huống vấn đề, sau nhiều tháng chuẩn bị chỉ để hiểu về môi trường 
mưu sinh kia. Tôi hỏi: “Liệu tôi nên tiếp tục hay thay đổi cách quản lý bên dự án?” vì trong 
buổi họp thứ bảy 24/3, nhân viên tôi quản lý nhận định: “Hiện tại anh Hoàng làm vai trò gắn 
kết đã rất tốt” (gắn kết góp phần quan trọng trong công tác quản lý).  

Tôi chợt nhớ trong buổi trình bày 24/3/2012, tôi thấy danh sách những điều KHÔNG ĐƯỢC 
LÀM – Những kẻ cắp thời gian, đối tượng làm ta xao nhãng, quên thực hiện lời hứa, mục tiêu. 
Đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh”! Và… khi lặng yên, nhìn lại những buổi sinh hoạt của 
BLL, tôi còn có thêm những gợi mở rất đắt để giải quyết bài toán quản lý của mình: 

– Đặt mục tiêu cho nhân viên (bên dự án của tôi), tôi học được trong buổi trình bày của 
BLL cùng ngày. 

– Động lực để cá nhân hành động: thừa nhận, thành tích, quyền lực, tôi thu nhặt được 
trong buổi trình bày của BLL ngày 10/3/2012. 

– Niềm vui, sự thân mật thường ngày là yếu tố gắn kết nhóm, tôi trải nghiệm qua buổi 
dã ngoại 26/2/2012. 

– Bài học “Dám làm một công việc mới mà mình chưa biết”, là cơ sở đánh giá năng lực 
của cá nhân tiềm năng trong nhóm, tôi thấy qua phần trình bày của nhóm Dấn Thân 
ngày 18/2, 3/3, và 10/3. 

Và tôi “hứa” với mình “đừng thất hứa” với người thầy của tôi – Ban Liên Lạc. 
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Nhằm giúp các bạn dễ dàng theo dõi, Ban biên tập BTSK đăng lại nội dung bài toán đã được 
đăng trên BTSK số 3/2011: 

Hà Nội có 5 máy quan trắc môi trường thì có 4 máy 
phải đặt trên các tòa nhà cao 3-4 tầng, thay vì phải đặt 
gần mặt đất để đo thông số ô nhiễm không khí. Duy 
chỉ có 1 trạm quan trắc được đặt gần sát mặt đất vì 
trạm này nằm trong khuôn viên được bảo vệ nghiêm 
ngặt của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. 

Theo ông Hoàng Dương Tùng, Giám đốc Trung tâm 
Quan trắc và thông tin môi trường, việc đặt máy quan 
trắc môi trường lên cao thì hiệu quả đo ô nhiễm không 
khí sẽ giảm và máy chỉ có thể đo được khí nền nói 
chung hoặc chỉ đo được hàm lượng ozone trong không 

khí mà thôi. Muốn quan trắc chất lượng không khí, tốt nhất là đặt máy ở dải phân 
cách giữa đường giao thông. Thế nhưng, một máy quan trắc môi trường trị giá lên 
đến 3 - 4 tỷ đồng mà đặt giữa đường ở nơi công cộng như thế thì nguy cơ mất trộm 
là rất lớn. “Thà chấp nhận giảm chất lượng thông số đo ô nhiễm không khí, còn hơn 
là để... mất trộm. Mất...  thì ai đền!”, ông Tùng nói. 

http://vietnamnet.vn/khoahoc/tdsk/2007/07/720933/ 

Hãy đưa ra ý tưởng giúp Trung tâm khai thác hết chức năng của máy quan trắc nhưng vẫn bảo đảm an 
ninh cho thiết bị. 

Dưới đây là bài giải được thực hiện bởi các thành viên tham gia buổi sinh hoạt cuối tuần của 
Ban liên lạc cựu học viên Phương pháp luận sáng tạo. 

Bài toán được tóm tắt như sau: 

Mâu thuẫn 

Mục đích cần đạt 

(Hình chỉ có tính minh họa) 
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Xác định các yếu tố có trong bài toán phải có tính chất gì và phải ở trạng thái nào để 
đạt được mục đích cần đạt? 

Yếu tố thứ nhất: Máy quan trắc 

– Máy phải nặng 
– Máy phải không thấy được 
– Máy di chuyển được 
– Có thể được quan sát 
– Máy nguy hiểm đối với người ăn cắp 

Yếu tố thứ hai: Môi trường cần đo 

– Không có người ăn cắp 
– Nguy hiểm đối với người ăn cắp 
– Có thể di chuyển được 

Phát ý tưởng lời giải: 

1) Máy được đặt trong một khối bê tông có lỗ. 
2) Máy được treo lơ lửng 
3) Máy được đặt trong khung sắt 
4) Đường ống dẫn khí đến máy quan trắc 
5) Máy được đặt trong hộp mà bên ngoài được ngụy trang bằng biển báo nguy 

hiểm, cấm đụng vào,… 
6) … 

Chọn ý tưởng lời giải: 

Với mục tiêu giải pháp đưa ra khả thi, ít tốn kém và ít làm hệ thay đổi nhất cùng với quá trình 
sàng lọc, cuối cùng chúng tôi đã thống nhất chọn giải pháp đem môi trường cần đo đến máy 
quan trắc được đặt ở nơi an toàn. 

Tìm thêm ý tưởng lời giải bằng phương pháp đối tượng tiêu điểm 

Để đi xa hơn nữa, chúng tôi lại sử dụng phương pháp đối tượng tiêu điểm để tìm kiếm thêm 
lời giải. Bằng cách sử dụng ba vật ngẫu nhiên (điện thoại di động, bong bóng, xe đạp), sử 
dụng những tính chất có trong đối tượng ngẫu nhiên ấy để gán vào đối tượng cần cải tiến. 
Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thêm một số ý tưởng lời giải mới như là đặt nhiều ống nhỏ 
để thu không khí sau đó truyền vào một ống lớn dẫn đến máy hoặc có thể di chuyển không 
khí bằng đường ống và máy nén. 
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Ý tưởng Giải pháp thực tế 

Ý tưởng 3: Máy được đặt 
trong khung sắt 

 

Ý tưởng 4: Đường ống dẫn 
khí đến máy quan trắc 

Bộ phận thu khí và máy đo 
được tách rời (2. Nguyên tắc 
tách khỏi). Bộ phận thu khí sẽ 
được đặt ở dải phân cách, 
máy quan trắc sẽ được đặt ở 
nơi an toàn 

 

Ý tưởng 5: Máy được đặt 
trong hộp mà bên ngoài 
được ngụy trang bằng biển 
báo nguy hiểm, cấm đụng 
vào,… 

 

Vacuum Air Sampling Box for Tedlar Bags 
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MỘT SÁNG TẠO NHỎ TRONG 
XÂY DỰNG TẦNG HẦM 
NHÀ CAO TẦNG 

KTS. Lê Hoài Việt 

Trần Thế Hưởng (chấp bút) 
 

Đây là giải pháp đang được áp dụng tại một dự án ở Việt Nam. Do dự án vẫn chưa hoàn 
thành nên các thông tin cụ thể sẽ không được nêu trong bài này. Sáng kiến này do tập thể 
những người làm dự án đưa ra. Bài này chỉ đề cập đến giải pháp như một cách ứng dụng 
thành công PPLSTVĐM, các giải pháp chi tiết sẽ không được mô tả. 

I. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG TOP –DOWN 

Phương pháp Top-Down có quy trình xây dựng như sau 

1) Xây dựng tường vây: để chống đỡ bên hông của tầng hầm, ngăn sạt lở đất, chống 
thấm nước. 

2) Khoan cọc nhồi: khoan cọc đến độ sâu thiết kế, đổ bêtông cốt thép (BTCT) cọc đến 
cao độ đáy tầng hầm. 

3) Lắp đặt King-post: là thanh thép chịu lực tạm thời trong quá trình thi công tầng hầm 
(thanh màu đỏ trong hình Top – Down 1). 

4) Đổ BTCT sàn tầng trệt dựa trên hệ King-post chịu lực. 

5) Đào đất đến tầng trệt để tiếp tục làm tầng hầm B1, sau đó là những tầng hầm tiếp 
theo và móng nhà. Song song đó là xây từ tầng trệt lên các tầng lầu trên cao. Các 
thanh King-post được đổ BTCT bọc xung quanh trở thành cột chống đỡ cho tòa nhà 
(hình Top – Down 2). 
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Ưu điểm của phương pháp hiện tại: giảm thời gian thi công do xây dựng cùng lúc các tầng 
hầm và các tầng trên. 

Phạm vi áp dụng: áp dụng cho những công trình được thực hiện đúng tiến độ (nghĩa là quá 
trình xây dựng không bị ngưng gián đoạn). 

II. BÀI TOÁN 

Trong tình hình kinh tế suy thoái, nhà đầu tư không đủ vốn để cung ứng cho việc thi công 
nên công trình sẽ phải tạm dừng một thời gian (khoảng 1-2 năm). Như vậy các thanh King-
post bằng thép sẽ bị gỉ khi ở trong lòng đất lâu ngày. Do đó, một vấn đề được đặt ra: 

Làm thế nào các thanh King-post đủ khả năng chịu lực sau thời gian 2 năm hoặc lâu 
hơn nữa trong khi vẫn sử dụng phương pháp thi công Top-Down mà không làm phát 
sinh chi phí. 

Bằng kinh nghiệm và cách làm thông thường, ta có một số giải pháp như sau: 

MK1: Nếu làm cho King-post không bị gỉ bằng cách sơn (phủ) một lớp chống ăn mòn thì 
ngăn ngừa được tốc độ gỉ sét, chi phí không cao nhưng không đảm bảo sự ngăn gỉ sét cho 
thanh khi lắp đặt (vì thanh King-post có thể bị trầy xước lớp sơn phủ khi đóng xuống lòng 
đất).  

MK2: Nếu làm thanh King-post to, dầy hơn thì tăng được thời hạn chống đỡ ăn mòn của 
thanh nhưng điều này lại tăng chi phí. Chưa kể, nếu thanh King-post gặp phải vị trí có nước 
ngầm và khoáng chất ăn mòn mạnh thì giải pháp này không khả thi. 

MK3: Nếu dùng vật liệu mới (thép không gỉ, gốm, sợi Carbon…) để chế tạo thanh King-post 
thì giải quyết triệt để khả năng chống ăn mòn của thanh nhưng điều này làm tăng chi phí và 
có thể phải thay đổi công nghệ thi công. 
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Với mục đích cần đạt là thanh đỡ có khả năng chống ăn mòn với thời gian không hạn chế (lời 
giải lý tưởng) thì việc chọn hướng giải quyết sử dụng vật liệu mới là hợp lý. Tuy nhiên, ở đây 
phải giải quyết vấn đề còn lại: việc tăng chi phí (do sử dụng nguyên liệu mới) ở mức chấp nhận 
được và không phải thay đổi nguyên lý làm việc (phương pháp thi công). 
 

Thông số có trong bài toán Thông số kỹ thuật tương ứng 

Khả năng chống ăn mòn với thời gian 
của thanh King-post 

Độ bền (14) 

Độ tin cậy (27) 

Chi phí tăng cao do thay đổi kích thước 
của thanh King-post 

Các nhân tố có hại sinh ra bởi chính đối tượng (31) 

Lượng chất thể (26) 

Sử dụng công cụ khắc phục mâu thuẫn kỹ thuật, chúng ta có 

(14, 31) = 15, 35, 22, 2  (27, 26) = 21, 28, 40, 3 

Từ các nguyên tắc sáng tạo thu được ở trên, nguyên tắc sáng tạo 40 và 2 được chú ý. Theo 
ngôn ngữ vật liệu trong ngành, bê tông cốt thép chính là vật liệu hợp thành. 

Vậy, thanh King-post thay bằng cột bê tông cốt thép. 

III. ĐÁNH GIÁ 

Việc sử dụng cột bê tông cốt thép là phổ biến trong xây dựng, hơn nữa, công nghệ đang sử 
dụng là khoan cọc nhồi. Như vậy, King-post sẽ là đoạn cọc nhồi “kéo dài” bằng bê tông cốt 
thép (BTCT). 
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Do đặc tính của BTCT là chống ăn mòn rất tốt, tuổi thọ gần như vĩnh viễn nên đạt yêu cầu bài 
toán đặt ra. Công nghệ khoan cọc đang được sử dụng tại công trường. Tuy giá thành cao 
hơn thanh King-post bằng thép nhưng bù lại, cọc này trở thành cột của tầng hầm nên sẽ tiết 
kiệm được chi phí làm cột. 

 

IV. KẾT LUẬN 

 

Sơ đồ cọc theo thiết kế ban đầu 

Trình tự thi công tương tự như thi công Top-Down, bỏ qua bước lắp đặt King-post 
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Do chuyển cọc thành cột, nên cần tăng khả năng chịu lực của cọc, nghĩa là tăng tiết diện 
cũng như tăng chiều sâu cọc. Kết quả là chúng tôi đã giảm số lượng cọc so với thiết kế ban 
đầu (giảm 2/3 số cột) nên đã tiết kiệm hơn 100 tỉ đồng và rút ngắn thời gian thi công 45 
ngày. 

 

V. NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI THÊM 

Một số bài toán con nảy sinh khi triển khai giải pháp:  

1. Vì cọc BTCT sau này trở thành cột, nên sai số độ thẳng đứng cho phép là nhỏ hơn so với 
sai số làm cọc móng thông thường 

2. Vì cọc BTCT sau này trở thành cột, nên phải tạo mối liên kết với dầm và sàn tầng hầm sẽ 
được làm sau theo công nghệ Top-Down. 

 Theo các bạn, giải quyết những vấn đề này như thế nào?  

Cũng “bật mí” với các bạn, những vấn đề này chúng tôi cũng đã giải quyết xong. Nếu các bạn 
có những vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ theo địa chỉ: hoaiviet90@yahoo.com 

Sơ đồ cọc sau khi điều chỉnh 
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Easy drink 

Tính mới 
Đối tượng tiền thân  Đối tượng cải tiến 

- Cổ chai nằm ở giữa 
chai (đối xứng) 

 - Cổ chai nằm lệch về một phía (phản đối xứng) 

Tính ích lợi 

 
- Lấy nước vào chai dễ dàng hơn, không làm 
đổ nước ra ngoài. 

- Uống nước thuận tiện hơn, không cần 
dốc cả chai nước. 
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Water Climb 

Tính mới 
Đối tượng tiền thân 

 

 Đối tượng cải tiến 

 
- Sử dụng vật liệu kim loại  - Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, sẵn có 

Tính ích lợi 

- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. 

 
 



17 
BTSK số 1/2012 

Portable Kitchen 

Tính mới 
Đối tượng tiền thân 

 

 Đối tượng cải tiến 

- Hình dáng cố định  - Hình dáng thay đổi được 

 

 

 

 

 

 

- Chảo và bếp tách riêng  - Chảo, dao được “chứa trong” bếp 

Tính ích lợi 

- Tiết kiệm không gian 
- Chảo dễ chùi rửa (do là mặt phẳng) 
- Tiện lợi khi đi dã ngoại, picnic 
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Spider Computer 

Tính mới 
Đối tượng tiền thân 

 

 

 Đối tượng cải tiến 

 

- Máy vi tính (gồm màn hình, 
bàn phím, CPU) và điện 
thoại di động là các thiết bị 
riêng lẻ 

 - Tập trung chức năng của điện thoại di động và chức 
năng của máy tính: 
o Bàn phím và màn hình trở thành thiết bị “ảo” 
o CPU + HDD + RAM được chuyển lên hệ trên dựa 

vào công nghệ “điện toán đám mây” (cloud 
computing). 

Tính ích lợi 

- Tiết kiệm không gian 
- Tiết kiệm chi phí 
- Khai thác ích lợi của điện toán đám mây: 

o Khả năng bảo mật 
o Khai thác kho phần mềm đã được cài đặt sẵn trên hệ thống Internet 
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TRI THỨC VÀ TƯ DUY 

Dương Ngọc Anh 

12B/4 Trần Phú, Quy Nhơn 

ĐT: (056) 3.749.459 

Ông và Tom, Mic ra xem bọn trẻ đang tụ tập chơi ở trên hiên rộng 
của một hội trường. Trên nền đá hoa có vẽ chín điểm thể hiện thành 
chín chữ cái (như ở h.1). Chúng nó đố nhau nối cho được chín điểm 
đó bằng 4 đoạn thẳng mà không được nhấc tay. 

Chúng nó lần lượt thi tài. 

Đứa thứ nhất bắt đầu bằng điểm B (như ở h.2) thì bị thất bại. Các đứa 
khác bắt đầu từ các điểm khác nhau (như ở h.3, h.4), v.v… cũng đều 
chịu thua. 

Mic đứng ngoài nhanh nhảu: 

+ Để em vào (rồi lấy phấn vẽ như h.5 và nhìn anh… cười!) 

Anh Tom đứng ngoài bảo: 

+ Dễ òm! (rồi nhảy vào vẽ như ở h.6) 

Sau đó Tom nhận gói kẹo giải thưởng, chia cho bọn trẻ mỗi đứa một 
cái, riêng Mic được hai cái và quay lại, nói nhỏ với ông: 

+ Em mình mà! 

*** 

(h.1) 

(h.2) (h.3) (h.4) 

(h.5) 
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Trên đường về, ông hỏi Tom: 

+ Tại sao con làm được? 

o Dễ òm. Ngày nào con cũng đọc sách, con biết hết. 

+ Cứ cho là con sống đến 80 tuổi như ông, mỗi năm con 
đọc 10 quyển sách từ lúc mới sinh đến 80 tuổi thì con 
đọc được 10 × 80 = 800 quyển sách. Lỡ có vấn đề nằm 
trong quyển sách thứ 801 mà con chưa đọc, hay trong 
góc xó nào đó của 800 quyển sách kia mà con chưa đọc 
kỹ hay con đọc kỹ mà sau đó cuộc đời thay đổi thì con 
làm sao? 

Tom nhìn lên bầu trời xanh, chỉ lên một ngọn hoa sữa hỏi: 

o Con chim gì đấy ông? 

Ông: 

+ Không phải vấn đề con chim. Hãy trả lời đúng vào câu hỏi vừa rồi của ông. 

Tom: 

o (Ông làm như cứ hỏi vấn đáp sinh viên ở trường) Thưa ông làm sao ạ? 

+ Dù gặp một việc mà con làm được, hay làm đúng ngay cả được phần thưởng, bao 
giờ con cũng phải tự hỏi: “Tại sao mình làm được như thế?”. 

Đây này, tất cả bọn trẻ đều thất bại vì đứa nào cũng đóng khung mình trong hình 
vuông ACGI, gọi là khuôn “tính ỳ tâm lý”. Chúng nó, mỗi đứa một kết quả khác nhau, 
nhưng đều giống nhau ở tính bảo thủ. Ngay như trong khoa học từ khoảng mấy trăm 
năm trở lại đây, các nhà khoa học, kể cả những nhà khoa học giỏi như ông Laplace, 
cũng đều tư duy theo kiểu ông Newton. Chỉ từ khoảng 1905 (cứ cho là như vậy) chính 
ông Einstein mới là người bứt ra khỏi khuôn mẫu đó mà cho rằng thời gian phụ thuộc 
vận tốc của chuyển động. Nếu bọn trẻ là ông Newton thì chính con là Einstein. 

o Thưa ông, con đâu dám. 

+ Con cứ “dám” đi! Vì một giọt nước cũng là biển cả. Đừng có “khiêm tốn đạo đức giả” 
mà thành tự ti. Ý ông muốn nói hôm nay là vấn đề “Tri thức và tư duy”. Trong lịch sử 
khoa học, người ta phân ra hai loại nhà khoa học chính: nhà khoa học thông thường 
(như ông Laplace) và nhà khoa học cách mạng (như ông Einstein). 

o Thưa ông, con chỉ muốn là một người thông thường. 

+ Không. Cuộc sống không cho phép con là người thông thường. Nó không buộc con 
phải là một Einstein hay một Newton mà buộc con là người có suy nghĩ (tức tư duy). 
Mà ngay như trong ông Laplace hay Newton cũng có nhà khoa học thông thường 
và nhà khoa học cách mạng. Mỗi chúng ta đều phải là những con người thông 
thường (tức là có những tri thức như mọi người) đồng thời phải là những con người 
cách mạng (tức là thoát ra khỏi tính ỳ tâm lý, có những tư duy đổi mới). 

(trong “ÔNG VÀ CHÁU – NGƯỜI THẦY THÔNG TUỆ” của Dương Ngọc Anh) 
  

(h.6) 
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Nhàn đàm về sách 
Nguyễn Minh Tân (Trường đại học Công nghiệp Hà Nội) 

“Sách là tri thức của nhân loại” – không biết đó là câu nói của ai nhưng đối với tôi còn hơn 
thế nữa, sách còn là người bạn tâm tình, đồng hành với nhau những lúc vui buồn. Sách còn 
đem lại nguồn cảm hứng vô cùng lớn lao, đọc sách ta như được giao lưu, tâm sự với những 
nhân vật, những tác giả đến từ khắp mọi miền. Những tiếng thì thầm của sách vẫn cứ văng 
vẳng mãi với thời gian. Tuy vậy cũng có những nỗi buồn man mác về sách như có người 
dửng dưng với sách, có người dùng sách làm vật trang điểm, khoe khoang rồi lậu sách, “luộc” 
sách,… 

Tôi nhớ dịp vào tham gia khóa học Phương pháp luận sáng tạo tại Trung tâm Sáng tạo Khoa 
học–kỹ thuật (TSK) năm 2008 có tham gia hội chợ sách và dự buổi tọa đàm với chủ đề ‘Người 
Việt có mê đọc sách?’. Trong buổi tọa đàm có rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng tôi nhớ mãi 
câu hỏi của một diễn giả: ‘Người Việt ở đây là những ai?’. Rồi ông tự trả lời: ‘Người Việt 80% 
là nông dân. Vậy nông dân có nhiều cơ hội để đọc sách?’. Diễn giả đó cũng ước ao mỗi gia 
đình có một tủ sách. Tôi cứ suy nghĩ mãi về những trao đổi của diễn giả đó. 

Tuy nhiên không chỉ người nông dân không đọc sách do thiếu điều kiện mà ngay cả ở thành 
thị có vẻ người ta cũng ít đọc sách dần đi thì phải. Nguyễn Quang Thạch là người khởi xướng 
dự án Tủ sách dòng họ có chia sẻ: ‘Tôi đã mất hai tháng đi xe buýt tới 60 chuyến các tuyến từ 
1 đến 51 để xem người dân có đọc sách không, nhưng chỉ nhìn thấy duy nhất… một người’. 

Trước đây khi tôi còn làm bí thư Đoàn trường, trong 3 năm liền tôi đều có các buổi nói 
chuyện với các tân sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa. Trong tất cả các buổi 
nói chuyện tôi đều hỏi các bạn sinh viên (SV) câu hỏi: ‘Trong những năm vừa qua, ngoài các 
sách như Toán, Lý, Văn, Sử, … mà các em phải đọc ra, bạn nào đã đọc mỗi năm 1 đến 2 cuốn 
sách dày khoảng 200 – 300 trang trở lên bàn về một vấn đề gì đó chưa?’. Trong một hội 
trường có khoảng 600 SV chưa lần nào có tới 10 người giơ tay. Cho đến nay tôi đã hỏi câu 
hỏi đó với khoảng 30.000 SV và tỷ lệ giơ tay ước chừng khoảng 1%. Điều đó cho thấy số 
người đọc sách một cách chủ động là còn rất ít, nhất là đối với những loại sách chuyên đề 
nhằm mở rộng tri thức ngoài tri thức nhà trường. Đó là những SV, những người được coi là 
tầng lớp trí thức. Còn với đối tượng khác chắc sẽ còn thấp hơn. 

Trong môn học Phương pháp luận sáng tạo mà tôi dạy tại Khoa công nghệ thông tin (CNTT) 
của Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, 
bao giờ cũng có bài tập lớn dành cho các 
nhóm. Ngoài các nội dung về chuyên môn 
của môn học tôi đều yêu cầu các nhóm 
mua, lần lượt đọc và phân tích một cuốn 
sách mà tôi tuyển chọn sẵn. Có thể nói rất 
nhiều em có những phản hồi tích cực đối 
với sách. Sau đây là một số phản hồi tương 
đối điển hình:  

 “Đúng là có đọc mới thấy được tất cả 
những điều trước kia mình biết là hoàn 
toàn sai lầm. Nói thật, trước khi tôi đọc 
cuốn sách này, tôi không mấy quan Hội thảo với chủ đề “Người Việt có mê đọc sách”
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tâm đến những vị tổng thống. Đối với tôi đó là một khái niệm xa vời, vả lại tôi nghĩ biết để 
làm gì khi không giúp được gì, có gì hay ho bên cạnh những tổng thống kia chứ, mà đặc 
biệt đó lại là Bush – người mà tôi đã nghe loáng thoáng từ lũ bạn tôi: Ông chỉ là một kẻ 
chẳng có gì ngoài cái uy của quyền lực, ngu dốt và bù nhìn. Cuốn sách này tôi bắt buộc 
phải đọc, khi cầm cuốn sách lên tôi có cảm giác chán kinh khủng nhưng nghĩ đến bài tập 
lớn phải hoàn thành tôi đành mở cuốn sách với ý định nhồi nhét chút gì đó vào đầu để có 
cái mà viết. Nhưng khi đọc lời mở đầu của cuốn sách, tôi càng đọc càng thấy vỡ ra được 
nhiều điều, ban đầu là bất ngờ, sau đó là liên tiếp những điều mới mẻ đã cho tôi suy nghĩ 
khác về một con người. Tôi dần cảm thấy những gì tôi nghĩ trước kia về tổng thống 
Geogre Bush là hoàn toàn sai lầm, tôi thấy xấu hổ, thì ra bù nhìn là tôi chứ không phải là 
ông ấy”. 

 “Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc đến cuối chương của cuốn sách ‘Bài giảng cuối cùng’ và 
nước mắt tôi không ngừng rơi khi đọc những dòng anh nhắn nhủ cho 3 đứa con thơ. Tôi 
khâm phục anh, một con người luôn yêu quý gia đình, yêu nghề và luôn cố gắng giúp sinh 
viên học tập, sáng tạo. Tôi đã khóc khi anh nói lời xin lỗi vợ: ‘Anh xin lỗi vì đã không tổ 
chức được sinh nhật cuối cùng cho em’. Tôi đã khóc khi xem video thấy cả hội trường gần 
400 người cùng anh hát tặng vợ anh bài hát Happy Birthday”. 

 “Tôi là SV năm thứ 2 khoa CNTT Trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Là dân khối A và 
tuổi đời còn rất trẻ, tôi chưa từng đọc những cuốn sách dày quá 300 trang và mang tính 
triết lý về cuộc đời. Khi được phân công đọc và phân tích cuốn sách ‘Hành trình nước Mỹ 
của tôi’ của tác giả Colin L. Powell dày hơn 800 trang tôi cảm thấy đây là một nhiệm vụ 
quá khó khăn. Tuy vậy tôi vẫn nặng nề đọc những trang sách đầu tiên. Nhưng thật bất 
ngờ, với cách viết lôi cuốn và chân thật, tác giả đã thực sự cuốn tôi vào những trang sách 
của ông. Từ một nhiệm vụ bắt buộc phải làm giờ đây việc đọc cuốn sách này là một điều 
may mắn đối với tôi. Mỗi buổi tối, tôi thường dành ra ba tiếng đồng hồ để đọc nó, có khi vì 
đang đọc đến đoạn lôi cuốn tôi vẫn cố đọc để rồi ngủ luôn trên bàn học để người nhà phải 
dậy kéo tôi vào giường lúc 3 giờ sáng. Tôi mải miết đọc, từ trang đầu tiên đến trang cuối 
cùng. Đọc xong, trong tôi tự nhiên man mác buồn, bởi đọc xong cuốn sách cũng là lúc tôi 
phải đưa cho các bạn khác đọc nó. Có lẽ đó là sự ích kỷ muốn độc chiếm những gì mình 
yêu thích. Tuy nhiên tôi cũng thấy rất vui vì cuốn sách đã cho tôi rất nhiều điều bổ ích và 
tôi tin rằng những bài học kinh nghiệm đó sẽ giúp ích cho cuộc sống sau này của tôi”. 

 “Trước khi nói về cuốn sách ‘Think and grow rich’ của Napoleon Hill, lời đầu tiên chúng em 
xin cảm ơn thầy đã cho chúng em biết về một cuốn sách vô cùng ý nghĩa, một cuốn sách 
chứa đựng bao điều tuyệt vời. Chính nhờ thầy mà chúng em đã được biết về cuộc sống của 
những con người vĩ đại, của những suy nghĩ làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống 
này”. 

Tôi tin rằng sẽ ngày càng có nhiều người tìm thấy niềm vui và những điều bổ ích từ sách khi 
họ thay đổi được thói quen ít đọc sách của mình. 
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