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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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 Khóa 417 khai giảng ngày 18/10/2012, dạy tại Trung tâm 
Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên. 

 Khóa 418 khai giảng ngày 16/11/2012, dạy tại Trung tâm 
Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên. 

 Khóa 419 khai giảng ngày 18/12/2012, dạy tại Trung tâm 
Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên. 

Event title: 3-Day TRIZ Workshop with Certification test 
When: Jan, 2013 - Jan 10, 2013  

Begins at: 08:30 AM - 05:00 

Where: Technical Innovation Center - Worcester, MA, USA 

Category: Training 

Prerequisite: Some basic knowledge of TRIZ Methodology 

Event Description: This 3 day Workshop will provide participant with a good grasp of TRIZ 
methodology and prepare participant for the Associate Certification exam from Altshuller 
Institute. 

Topics for discussion and review will include: Ideality, Levels of Innovation, Evolution of 
Systems, Contradictions and the methods to resolve them, Su-Field Analysis, Standards and 
ARIZ. 

This compact and intense Workshop should adequately prepare participants to pass the 
Associate level certification test which will be administered following the Workshop.  

For more information about availability and costs contact Technical Innovation Center at 
tic@triz.org or 508-799-6700.  

Training Location: Worcester, MA, USA 

In this book, "TRIZ Technology for Innovation", Isak Bukhman, TRIZ Master, provides 
insight into the TRIZ Methodology. The structure of the book with its examples, descriptions 
and colored graphics give the reader keen insight on how to apply TRIZ to solve problems. 

 

TRIZ Principles for Information Technology was written by Umakant Mishra, holder of 
numerous advanced degrees an certifications in Philosophy, Business and Information 
Technology. He co-founded CREAX Information Technologies Pvt. Ltd. in 2000 (Bangalore, 
India). He served as Director and Chief Technology Officer until his separation in 2004. He has 
analyzed over 1,000 IT patents, written over 100 articles on TRIZ and IT. He also developed 
various TRIZ software, and created and maintains a TRIZ website, www.trizsite.com. 
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Họp mặt truyền thống lần thứ 15 – 25/11/2012 

Trang Nhật ký vui vầy 25/11 
Nguyễn Huy Cường 

Một tuần trước. 

 “Mới và có lợi”, hai nguyên tắc mặc định của PPLST được thể hiện ngay trên giấy mời được 
gửi đi từ e-mail. Người nhận phấn khởi và hồi hộp: mới quá, từ địa điểm đến thời gian cả 
một ngày vui thay vì một buổi vội vàng, cập rập như xưa, lần họp mặt này có vẻ như một 
buổi picnic… 

25/11 6h40. 

Tác giả Huy Cường đến điểm hội tụ khá 
sớm nhưng muộn hơn… thầy Phan Dũng 
cùng nhiều bạn khác. Vừa vượt 19 cây số 
gió bụi, hoa cả mắt vì đi muộn, thấy thầy ăn 
mặc giản dị, ngồi chung với đám học viên 
trẻ trung nên chào “anh chị em” rất vô tư. 
Khi biết là có thầy ngồi đó thì hơi giật mình, 
chỉ tại thầy, giản dị và thanh tao, hồn hậu và 
thân thiết, cảm thông cho lứa trò nay cũng 
đã già này, thầy nhé. 

Ngoài cổng, thầy Hưởng đang miệt mài ghi hình. Kiểu này nếu có “con” Canon EOS 5D Mark 
II nữa trong tay, có lẽ trái tim thầy sẽ chia làm ba mất: nửa dành cho TSK, nửa dành cho nghề 
quay phim còn một góc dành cho… cô ở nhà. 

Lúc này, sân Trường đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh đã bị học viên TSK độc 
chiếm. 

25/11 7h15 

Tiếng loa của thủ lĩnh Quốc Vinh vang lên. Hai chiếc xe lớn và một chiếc Toyota VIP đã sẵn 
sàng, một ngày vui thực sự bắt đầu. 

25/11 7h30. 

Sự cố đầu tiên, chiếc Huyndai có “tên Thánh” là “Sáng 
tạo” gặp sắc áo vàng. Sự đổi mới đầu tiên được thực 
hiện, lỗi của tài xế là đi theo mũi tên… xanh, một loại 
tín hiệu pháp định là an toàn, đúng luật nhưng vẫn bị 
“tuýt” nên đành phải vay bà chủ công ty Sao Thủy, một 
“chị hai” của BLL trên xe, 500.000 đồng để “thí chấp” 
cho xong việc. Xe tiếp tục chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt, 
chuẩn bị chui qua hầm Thủ Thiêm sau khi phải chui 
qua tình ỳ khủng khiếp nói trên. 

25/11 8h00. 

Một “cây đinh” khả mến của BLL là chị Thu Hiền, đã cầm trịch cho một sinh hoạt ngay trên xe. 
Màn giới thiệu, kết nối vui vẻ diễn ra cùng với phác thảo những chiến thuật, chiến lược cho 

Tác giả Nguyễn Huy Cường 
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phe này chuẩn bị thắng phe kia trên chuyến xe mang 
tên “Đổi mới” đang đồng hành nhằm hướng The Boat 
Club Residences. 
25/11 9h10.  

Từ điểm đậu xe, đoàn lữ hành di chuyển về Trung tâm 
hội nghị của The Boat Club Residences bằng chân. 
Những giây phút này, có vẻ bao nhiêu bụi đường, 
sương gió và những ức ách của nền văn minh “bê tông 

hóa” tiêu biến hết. Có người ví nơi đây với một địa danh nào đó ở vùng Long Beach bên Mỹ 
hay một khu dân cư cao cấp của Singapore, những nơi ngập sắc xanh của hoa cỏ và gió trời 
luôn miễn phí. 

Cái cơ ngơi trị giá vài trăm tỉ vĩ đại này là một phần trong sự nghiệp của Mr Trần Văn Thành, 
vị trưởng Ban liên lạc đầu tiên của môn học PPLST. Với khẩu hiệu lớn làm chủ đề cho lần họp 
mặt này là “Tàn hoa –Kết trái” thì có lẽ, chính khu vực mang dáng dấp đô thị… Mỹ này là lứa 
trái đầu, là dấu chỉ xác nhận những thành tố sáng tạo được truyền thụ từ TSK và kết trái tại 
đây! 

25/11: 9h30. 

Hai “phe” Sáng tạo và Đổi mới nhóm 
nhau từng cụm, thì thào, hứng khởi 
đưa ra những quyết sách quyết ăn 
thua đủ với bên kia, thế là nó tạo nên 
một sinh khí mạnh cho buổi họp mặt. 
Bí mật nhé, chỉ có… cả làng biết kế 
hoạch của chúng ta. 
25/11 từ 9h30-11h 45. 

Khi giao quyền bính cho lớp trẻ, có 
nghĩa là người ta đã chấp nhận kiểu 
“làm như chơi” rồi. 

Hội họp gì mà có cả thể dục, ca hát, 
vui chơi có thưởng, trẻ già hòa quyện, bình đẳng, háo hức. Đó chính là Sáng tạo. Hiệu quả 
được tạo bằng niềm vui, sẽ là nơi tạo xúc cảm cho tình yêu và công việc. 

Bởi vậy, khi thầy Phan Dũng bước lên bục trao đổi, đã nhận được những ý kiến hết sức 
phong phú, trong đó có cả một ý kiến hỏi thầy bao giờ thì bắt đầu dạy PPLST cho lứa công 
dân bây giờ đã… một tuổi như con của chị và cháu nội của thầy. 

Năm nay, ngày vui dược đón nhận một khách mời đặc biệt là anh Trần Ngọc Thành đến từ 
Hà Nội. 

Cái mới của vị này là sự thú nhận mình học PPLST… không giỏi nhưng nhìn qua các “trận 
đấu” với nền kinh tế tri thức, thấy thành quả của anh và công ty anh, đang sánh vai với các 
cường quốc năm châu thì ai cũng phải ghen tị. Dấu ấn vui nhất là trong phiên đấu giá cuối 
buổi sớm để mua bộ sách có chữ ký của thầy Phan Dũng cùng các vật phẩm cao quý khác 
của các nhà tài trợ, vị khách đến từ Thủ Đô này đã “đánh gục” đại gia trẻ Đinh Tấn Hoàng, 
một thủ lĩnh… chuyên nghiệp, một VIP trẻ, một bạn đồng môn đáng học tập của dân PPLST 
Sài Gòn. 
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Cái giá 20 triệu đồng được anh Trần Ngọc 
Thành từ Hà Nội còn có ý nghĩa là nguồn tài 
trợ thiết thực cho BLL có “thực” để vực được 
đạo… sáng tạo trong nhiệm kỳ này. Cảm ơn 
người đã đáp máy bay trên hành trình hơn 
3000 km đi về trong ngày để thể hiện năng 
lực, tình cảm của mình. Chúng tôi rất vui 
mừng vì… thua anh. Nhớ năm sau, đến hẹn lại 
vô nhé!. 

25 tháng 11 - Buổi trưa. 

Ven sông Tắc, một chi lưu của sông Đồng Nai, 
bữa ăn trưa với hương vị Nam Bộ, rượu vang 
của luật sư Nguyễn Cao Trí, gió mát lành của 
trời thật khó quên. 

Nhưng niềm vui còn lớn hơn khi sau đó, chủ nhân Trần Văn Thành mời các bạn đồng môn 
thăm bể bơi năm sao chính hiệu, thăm khu vui chơi khoáng đạt, thăm bến du thuyền và 
thưởng thức một chuyến du lịch ngắn trên sông Tắc 

Khi chiếc du thuyền rời xa bờ, ống kính máy ghi hình được bao quát một tiền cảnh tuyệt vời 
nhìn từ sông vào. Băng qua những đợt suy thoái khu vực và quốc tế, vượt qua muôn vàn khó 
khăn nhưng với ý chí kiên cường của một doanh nhân, với những vận dụng kiến thức của 
môn học PPLST, chủ nhân đã nâng tầm vóc của cả một khu vực từ những đầm phá ẩm thấp, 
bộn bề hoang sơ năm xửa thành một thiên đường hôm nay. Hình ảnh đầy ấn tượng này sẽ là 
những gợi mở cho các cựu học viên PPLST khác chưa có khả năng để tiếp cận với thành 
công. Trong tương lai, trong chúng ta, sẽ có bao nhiêu Trần Văn Thành xuất hiện!?. 

25/11 Buổi chiều. 

Khác với những lần sinh hoạt khác. Hôm nay, một chuyên gia của Công ty Nhà Việt Nam và 
cựu học viên – đại gia Trần Ngọc Thành từ Hà Nội vào, là những người lên diễn đàn trao đổi, 

Một góc hội trường họp mặt 
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diễn giải và tiếp nhận phản biện về những thành công có thật trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của mình. Kinh nghiệm, giải pháp của các anh trong xây dựng, trong quản trị kinh 
doanh và những thành công của các anh là những điểm nhấn, những bài học rất quý, rất bổ 
ích cho việc áp dụng môn học với thực tế cuộc sống. 

 

Cuối buổi họp mặt là phần Bầu ra BLL mới. 

 

Trưởng ban liên lạc nhiệm kì 2013 
chị Nguyễn Bích Thùy 
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Cung cách tự ứng cử, đề cử và tinh thần tiếp cận với công việc hoàn toàn tự nguyện, nhiệt 
tâm và trách nhiệm như ở đây có lẽ cũng là một “đặc sản” của dân PPLST. Nơi đây không có 
chỗ cho sự đố kị, lòng tham chức quyền, động cơ lợi lộc khu trú. Nắm lấy quyền hành là ôm 
trọn trách nhiệm và minh chứng năng lực bằng nhiệt tâm công việc và cuối cùng là hiệu quả. 

Tại báo cáo được dẫn, nữ cựu học viên PPLST Nguyễn Bích Thùy, xinh đẹp và tự tin làm ấm 
lòng thầy bạn bằng những quyết tâm làm nên một nhiệm kỳ mới đầy niềm vui và luôn …sáng 
tạo.  
Từ ngày vui này, chúng ta có quyền mơ tới một khung thời gian một năm tới, sẽ là một năm 
sinh động và năng động, vui vẻ và hiệu quả của thần dân PPLST. 

Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại nhau trong một ngày vui hơn, vào tháng 11 năm sau. 
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ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO 
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

Nguyễn Minh Tân 

Bước 1: Thay đổi nhận thức. Thực hiện cam kết, lập kế hoạch hành động 

Việc thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ nhân viên về các hoạt động sáng tạo và đổi 
mới là rất quan trọng. Cần thay đổi nhận thức ở mấy phương diện sau: 

- Đối với tất cả mọi người cần phải hiểu rằng sáng tạo không phải là điều gì đó mang 
tính thần bí, xuất thần, ngẫu nhiên chỉ có ở những người có năng lực đặc biệt mà cần phải 
hiểu hoạt động sáng tạo đã được khoa học hóa và bất kỳ ai với năng lực bình thường nhất 
cũng có thể học và vận dụng được. 

- Hoạt động sáng tạo không chỉ là những cái gì quá to tát, mang tầm vĩ mô mà nó có 
nhiều cấp độ khác nhau. Genrikh Saulovich Altshuller – tác giả của TRIZ đã đưa ra 5 cấp độ 
sáng tạo khác nhau tùy thuộc vào khả năng, phạm vi công việc,… có thể lựa chọn những mức 
sáng tạo khác nhau. Các ý tưởng sáng tạo ở các cấp độ khác nhau cần nhận được sự quan 
tâm, ghi nhận xứng đáng như nhau thì mới khuyến khích được sự sáng tạo được triển khai 
một cách rộng rãi. 

- Đối với đội ngũ lãnh đạo cần xác định việc đội ngũ nhân viên có được những ý tưởng, 
giải pháp mới sẽ không phải là “mối đe dọa tiềm tàng” đối với cá nhân và tổ chức mà cần coi 
đó là cơ hội tốt để nâng tầm lãnh đạo của bản thân đồng thời cũng là cơ hội tốt để thúc đẩy 
sự phát triển của cả tổ chức. 

- Đối với đội ngũ cán bộ nhân viên cần phải giúp họ thay đổi suy nghĩ: mình không chỉ 
đơn thuần là người thừa hành, thực thi các nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, mọi người vẫn 
còn quan niệm việc suy nghĩ sáng tạo ra các giải pháp, sản phẩm mới là công việc của những 
người quản lý, lãnh đạo. Đó là quan niệm hết sức sai lầm, bởi nếu vẫn cứ quan niệm như thế 
sẽ triệt tiêu khả năng sáng tạo, do đó sẽ triệt tiêu các cơ hội phát triển bản thân và các cơ hội 
thăng tiến. 

Sau khi có sự chuyển biến về mặt nhận thức cần có sự cam kết tham gia vào việc ứng 
dụng PPLST trong các hoạt động chuyên môn. Cần đưa ra cam kết về cả 2 phía như sau: 

- Về phía lãnh đạo: cần cam kết mạnh mẽ, rõ ràng, liên tục bằng hành động về việc áp 
dụng PPLST, cụ thể: 

+ Cam kết về tầm nhìn: các hành động cần hướng tới tương lai, hướng tới sự thay đổi, 
hướng tới những thách thức. 
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+ Cam kết về ứng xử: lãnh đạo cần có thái độ cởi mở, chú ý khuyến khích các ý tưởng 
mới. 

+ Cam kết về nguồn lực: khi có các ý tưởng mới cần đảm bảo về các nguồn lực như 
thời gian, tài chính, … cho các hoạt động phát ý tưởng, thử nghiệm, triển khai ý tưởng. 

- Về phía đội ngũ nhân viên: cần cam kết và có thái độ tích cực tham gia vào việc vận 
dụng các kiến thức của PPLST vào công việc chuyên môn. 

Sau khi có được sự chuyển biến về nhận thức, có được sự cam kết cần lập một kế 
hoạch khả thi để triển khai việc áp dụng PPLST. 

Bước 2: Đào tạo, huấn luyện 

Việc đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ các phương pháp sáng tạo là rất quan trọng. 
Nhìn chung các chương trình đào tạo trong các nhà trường nói riêng và trong hệ thống giáo 
dục và đào tạo nói chung còn thiên về cung cấp kiến thức, thông tin, chứ ít quan tâm về 
phương pháp. Đặc biệt là các nội dung nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng, phương pháp 
nhằm phát huy tính sáng tạo của người học lại càng hạn chế. 

Việc đào tạo, huấn luyện cần được thực hiện cho tất cả mọi người từ lãnh đạo, quản 
lý cho đến người lao động. Có thể tạm chia thành 2 cấp độ như sau: 

- Cấp độ phổ biến: Tất cả cán bộ, nhân viên đều cần phải học để có thể nắm được 
những tinh thần chung nhất của khoa học sáng tạo, nắm được các phương pháp, phương 
pháp để tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp, chia sẻ. Vì khoa học sáng tạo có hệ 
thống ngôn ngữ, khái niệm, phương pháp riêng. Nếu một bộ phận, cá nhân nào đó không 
được tiếp cận thì sẽ khó có tiếng nói chung trong các hoạt động áp dụng PPLST. 

- Cấp độ chuyên môn hóa ở mức cao: Trong số đội ngũ được học cơ bản chọn ra một 
số cá nhân có năng lực để đào tạo chuyên sâu và là nòng cốt trong việc vận dụng các kiến 
thức, phương pháp để đưa ra các giải pháp sáng tạo. 

Bước 3: Triển khai thí điểm trên phạm vi hẹp 

Trước khi tiến hành đại trà cần tiến hành thí điểm trên phạm vi hẹp để rút kinh 
nghiệm, hoàn thiện hệ thống. 

Trong bước 3 này có thể chia ra làm 4 bước nhỏ sau: 

a. Phát hiện các bài toán cần giải, mô tả bài toán bằng ngôn ngữ của PPLST. 

b. Dùng các phương pháp của PPLST để giải. 

c. Xác định các điều kiện để hiện thực hóa ý tưởng. 

d. Triển khai thực hiện các ý tưởng. 

Bước 4: Triển khai trên diện rộng 

Sau khi triển khai thí điểm để rút kinh nghiệm và hoàn thiện dần, có thể triển khai 
rộng rãi theo các bước sau: 

a. Phát hiện vấn đề (bài toán): Các cá nhân phát hiện và đề xuất các vấn đề cần giải 
quyết. 
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b. Đề xuất ý tưởng: Sau khi cá nhân phát hiện bài toán cần giải, người đề xuất nộp cho 
người phụ trách đơn vị đồng thời có thể tự đưa ra ý tưởng của bản thân để giải quyết bài 
toán đặt ra để có thể so sánh, đối chiếu với giải pháp của nhóm chuyên môn. 

c. Tổng hợp bài toán: Sau khi mọi người nộp bản đề xuất bài toán, người phụ trách sẽ 
tổng hợp, phân loại các bài toán. 

d. Tổng hợp ý tưởng: Sau khi mọi người nộp bản đề xuất ý tưởng, người phụ trách sẽ 
tổng hợp các ý tưởng lại. 

e. Giải các bài toán: Dựa vào các bài toán của các đơn vị tổng hợp lên, nhóm chuyên 
gia sẽ phân tích, đánh giá và dùng các công cụ, phương pháp của PPLST tạo để giải các bài 
toán, đưa ra các ý tưởng, giải pháp của nhóm. 

f. So sánh, đánh giá: Một nhóm chuyên gia độc lập có năng lực tốt về tư duy phê 
phán sẽ đánh giá độc lập các ý tưởng, giải pháp của các cá nhân và của nhóm chuyên gia. 
Sau đó sẽ phân tích, so sánh, đánh giá và đưa ra các nhận định và đề xuất trình bày với lãnh 
đạo công ty để ra quyết định. 

g. Ra quyết định: Lãnh đạo công ty sẽ nghe nhóm chuyên gia đánh giá trình bày về sự 
phân tích, đánh giá, so sánh các ý tưởng đề ra và quyết định sử dụng, triển khai các ý tưởng, 
giải pháp vào thực tế. 

Bước 5: Tổng kết, đánh giá 

Việc đánh giá, tổng kết sẽ giúp mọi người hình dung lại toàn bộ quá trình thực hiện 
từ tìm kiếm, phát hiện bài toán cho đến việc đưa ra ý tưởng, đánh giá và triển khai. Đồng thời 
việc tổng kết, khen thưởng, động viên tốt sẽ tạo thêm những động lực mới cho hoạt động 
sáng tạo, kích thích sự đam mê trong công việc của đội ngũ. 

Bước 6: Xây dựng văn hóa sáng tạo 

Việc xây dựng văn hóa DN nói chung và văn hóa sáng tạo nói riêng là công việc vô 
cùng khó khăn nên đòi hỏi một quyết tâm cao độ, sự kiên trì cũng như những bước đi phù 
hợp. Khi xây dựng được văn hóa sáng tạo người lãnh đạo có thể chuyển từ “cai trị” sang 
“quản trị” một cách thực sự hiệu quả. Theo chúng tôi văn hóa sáng tạo trong DN gồm có các 
tinh thần, triết lý cơ bản sau: 

- Cần phải xác định: đổi mới là phải đổi mới từ trên xuống còn sáng tạo phải từ dưới 
lên. Có nghĩa là lãnh đạo phải có quyết tâm, hành động đổi mới để lan tỏa xuống toàn bộ 
đội ngũ bên dưới từ đó sẽ khơi nguồn để đội ngũ nhân viên phát huy khả năng sáng tạo của 
mình. 

- Cần thấm nhuần tinh thần: nhân viên không được hỏi “Cái này phải làm như thế 
nào?” mà phải hỏi “Làm như thế này có được không?” để thúc đẩy quá trình suy nghĩ, tìm 
kiếm giải pháp của đội ngũ nhân viên, đặc biệt là đội ngũ tư vấn. 

- Cần thực thi đúng tinh thần: Ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là cái gì 
đúng, cái gì sai. 

- Cần coi trọng cái tôi cá nhân của mọi người: nhìn chung hoạt động sáng tạo có mối 
liên hệ mật thiết với cái tôi cá nhân của mỗi người. Khi cái tôi cá nhân được đề cao thì sẽ thúc 
đẩy mạnh mẽ khả năng sáng tạo của họ. 
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- Liên tục tạo ra các thách thức: Các thách thức sẽ là những động lực rất lớn cho hoạt 
động sáng tạo. Những người có sự sáng tạo lớn đều có xu hướng ưa mạo hiểm và thích đối 
mặt với các thách thức, do đó các thách thức càng lớn càng kích thích, thúc đẩy họ sáng tạo. 
Một tổ chức mà không có thách thức là một tổ chức không có sức sống và sự phát triển. 

- Tăng cường làm việc theo nhóm, dự án: Việc thực hiện các dự án theo các  nhóm sẽ 
tạo điều kiện cho việc chia sẻ tri thức một cách phong phú, đa dạng do đó sẽ phát huy được 
sức sáng tạo tốt hơn. 

- Sử dụng ngôn ngữ của PPLST một cách thường xuyên, chủ động: Cũng như những 
khoa học khác, khoa học sáng tạo cũng có ngôn ngữ, phương pháp riêng, việc chủ động sử 
dụng ngôn ngữ của PPLST trong các hoạt động chuyên môn sẽ giúp cho hoạt động sáng tạo 
dần thấm vào các hoạt động chung của DN. Đó là yếu tố nền tảng tạo nên văn hóa sáng tạo 
trong DN. 

- Chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt: Đặc tính cơ bản của sáng tạo là tính mới, tính 
khác biệt. Tính mới, sự khác biệt đó thường khác thậm chí đối lập với những tư duy, hoạt 
động hiện tại do đó sẽ tạo ra những phản ứng nhất định. Tính mới càng cao thì sự phản ứng, 
phê phán càng lớn. Do đó cần tạo ra được sự rộng lượng, tôn trọng sự khác biệt trong các ý 
tưởng mới. 

- Không chỉ biết khen ngợi những thành công, mà còn phải biết khen ngợi những thất 
bại: nhìn chung hoạt động sáng tạo là hoạt động mang tính mạo hiểm bởi nó hướng tới 
những kết quả ở thời điểm tương lai, chưa được khẳng định tính hiệu quả. Do đó chắc chắn 
sẽ có những thất bại trong hoạt động sáng tạo. Nếu trong hoạt động sáng tạo khi rủi ro xảy 
ra mà lại có những đối xử nặng nề về mặt tinh thần, vật chất thì sẽ dần triệt tiêu động lực 
cũng như khả năng sáng tạo của các cá nhân do đó cũng triệt tiêu khả năng sáng tạo của cả 
tổ chức. Vì vậy cần có những ứng xử hợp lý trước những thất bại, rủi ro của hoạt động sáng 
tạo. Vấn đề là cần có những phương thức giúp giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động này. 

Kết luận: Hoạt động sáng tạo là thuộc tính cơ bản của con người. Không có sáng tạo thì 
không có sự phát triển. Đặc biệt trong hoạt động kinh doanh là môi trường có tính cạnh 
tranh rất cao thì hoạt động sáng tạo càng cần phải được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong cuốn 
“Creativity and innovation in information systems organizations” của Daniel Couger đã đưa ra 
kết quả nghiên cứu về lợi nhuận mang lại qua các hình thức đầu tư cơ bản của các DN Mỹ. 
Trong đó, tác giả đã điều tra, nghiên cứu thấy các DN thường có 3 hình thức đầu tư cơ bản 
là: nghiên cứu và phát triển (R&D), quản trị chất lượng toàn diện (TQM) và các chương trình 
huấn luyện sáng tạo và đổi mới. Trong đó cho thấy hoạt động R&D mang lại lợi nhuận trung 
bình khoảng 50%, TQM mang lại lợi nhuận trung bình 100% còn các chương trình huấn luyện 
sáng tạo và đổi mới mang lại giá trị vượt trội tới 300%. Vì vậy một quy trình áp dụng các hoạt 
động sáng tạo và đổi mới, đặc biệt là PPLST nhằm thúc đẩy khả năng sáng tạo của đội ngũ 
sẽ mang lại những giá trị rất lớn cho các DN, tạo ra được những lợi thế so sánh vô cùng lớn. 
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SÁNG TẠO MỨC KHÔNG 
Phi Long 

Tôi sở hữu một máy quay SONY ổ cứng DCR 300 cũng được vài 
năm. Mới đây, lại “tậu” một cái smartphone hiệu SAMSUNG. Với 
chức năng quay phim chuẩn HD của GALAXY S3, sản phẩm của 
hãng SAMSUNG đã khiến tôi trở thành kẻ “ham mới nới cũ”. 

Phải nói, việc dùng cái smartphone GALAXY S3 khá thuận tiện vì 
tính “vạn năng” của nó. Tuy nhiên, một bất lợi khi dùng GALAXY S3 để quay phim là hình ảnh 
cứ “chao qua, nghiêng lại” do máy có trọng lượng nhẹ và ảnh hưởng bởi nhịp thở của mình. 

Chân máy thì đã có từ khi mua cái máy quay của SONY nhưng không thể gắn vào vì trên thân 
máy GALAXY S3 không có chỗ để bắt vào giá chân máy quay. Sau nhiều ngày tìm kiếm thiết 
bị gắn “con” GALAXY S3 trên thị trường Việt Nam không có, tôi bắt tay vào tìm cách giải 
quyết vấn đề của mình. 

Bài toán cụ thể đúng của tôi lúc này là: tạo ra một thiết bị đơn giản, 
chi phí thấp và thuận tiện trong sử dụng để giữ thiết bị smartphone 
trên giá đỡ của chân máy quay có sẵn. 

Bằng phép tương tự, tôi biết thiết bị của tôi phải có một cái lỗ hoặc 
gắn một con ốc (Ecu – như hình bên) để con ốc (bulông) trên giá đỡ 
bắt vào.  

Để giữ “con” smartphone ổn định trên giá, thiết bị phải có bộ phận giữ dưới dạng hai bản 
song song phản đối xứng và hình ảnh về sản phẩm được hình dung ra như hình vẽ phía dưới. 

Bài học thầy dạy khi tôi học ở Trung tâm sáng tạo là: tận dụng các nguồn dự 
trữ có sẵn trong hệ, không mất tiền mua. Lời thầy dạy như mở tấm lòng vốn 
dĩ “keo kiệt” của mình. Tôi đi tìm kiếm những thứ người ta bỏ đi để giải 
quyết vấn đề của mình. 

Trong một lần đến tiệm làm khung cửa nhôm, trong khi chú ý đến những mẩu nhôm có dạng 
hình chữ U để giải bài toán của mình, tôi thấy người thợ đang gắn một bộ phận giữ bánh xe 
vào khung nhôm bằng nhựa. Tôi chợt nhận ra rằng, đây chính là cái tôi có thể giải quyết vấn 
đề của mình mà chi phí bỏ ra là ít nhất. 

Sau khi hỏi giá tiền về bộ phận này, người thợ đòi 45.000đ. 
Thấy giá như vậy không hợp lý và sau khi cố gắng giảm giá 
không được, tôi qua tiệm khác. Vì đã có ý niệm trong đầu nên 
khi hỏi mua, tôi mua được cái tôi cần với giá 15.000đ. Sau một 
vài thao tác nhỏ, tôi có thiết bị mình muốn. Bài toán giải xong. 
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Tôi mãi nhớ lời thầy Dũng dặn: hãy chú ý đến những sáng tạo mức không.  

Vâng, tôi không làm ra được những điều vĩ đại - những sáng tạo mức 4, mức 5 - để thay đổi 
thế giới. Tôi chỉ làm được những điều nhỏ bé nhưng nó giúp tôi vượt qua những trở ngại 
trong việc thỏa chí sáng tạo của mình. Và cứ như vậy, tôi thấy đời không còn là bể khổ nữa.  

Cám ơn môn học Phương pháp luận sáng tạo. Cám ơn người đã mang về cho đất nước 
những điều “bình dị” nhưng làm thay đổi cái đầu to mà “tí tẹo óc” như tôi. 

 

Thiết bị “dỏm” gắn trên giá quay “xịn” Thiết bị gắn trên giá đỡ nhìn từ bên cạnh 

 
 

 
Gắn Smartphone trên thiết bị tự chế để quay phim 
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Drain-Saddle1 
Drain-Saddle được thiết kế bởi các nhà thiết kế người Trung Quốc: Qiao Yu, Chen Xiaoying, 
Wu Xiaohui, Li Mu & Liu Hanze. Drain-Saddle là yên xe cải tiến khắc phục nhược điểm đọng 
nước trên yên xe khi để xe ngoài mưa. Chúng ta sử dụng “Chương trình phát hiện thủ thuật” 
để phát hiện các thủ thuật biến yên xe tiền thân thành Drain-Saddle. 

  
Yên xe tiền thân Yên xe cải tiến 

Tính mới của yên xe cải tiến so với yên xe tiền thân: Yên xe cải tiến có cấu trúc lỗ rỗng 
(31. Nguyên tắc sử dụng các vật liệu nhiều lỗ) 

Tính ích lợi: Nước mưa không thể đọng lại trên yên xe (2. Nguyên tắc tách khỏi) giúp người 
sử dụng không phải mất thời gian lau yên trước khi sử dụng (20. Nguyên tắc liên tục các tác 
động có ích + 11. Nguyên tắc dự phòng) 

Sắp xếp các thủ thuật theo logích nhu cầu – hệ thống: 

1) Nguyên tắc dự phòng + Nguyên tắc liên tục các tác động có ích 
2) Nguyên tắc tách khỏi 
3) Nguyên tắc sử dụng các vật liệu nhiều lỗ 

 
                                                            
1 http://www.yankodesign.com/2012/12/11/no-wet-pants-no-wet-seat/ 
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Yếu tố ảnh hưởng đến tính sáng tạo2 
Nguyễn Văn Tuấn 

Khả năng sáng tạo đang trở thành vấn đề thời sự. Gần đây, một số nhà bình luận thời sự và 
khoa học cho rằng khả năng sáng tạo của Việt Nam đang thụt lùi. Dữ liệu của Tổ chức sở 
hữu trí tuệ toàn cầu (World Intellectual Property Organization – WIPO) cho thấy năm 2008 
Việt Nam xếp hạng 65/153 nước về sáng tạo, năm 2012 thì tụt xuống hạng 76/141. Trong 
cùng thời gian, các nước láng giềng như Thái Lan và Mã Lai thì đang trên đà tăng thứ hạng 
về sáng tạo. Điều này không ngạc nhiên. Trước đây, người viết bài này cũng đã phân tích và 
cho thấy số bằng sáng chế của Việt Nam còn rất thấp, có năm chẳng có bằng sáng chế nào 
được đăng kí. Có người gọi sự tụt hạng của Việt Nam là “chết lâm sàng”, và nhận xét này 
cũng không quá đáng khi nhìn vào thực tế. 

Nhưng có lẽ chúng ta cần phải bình tĩnh nhìn lại và đặt câu hỏi. Những câu hỏi quan trọng là 
thế nào là sáng tạo, lấy thước đo nào để đánh giá tính sáng tạo của một cộng đồng. Trả lời 
được những câu hỏi này cũng là một cách hiểu biết thêm về tình trạng hiện nay mà các 
chuyên gia đang bàn thảo. 

Sáng tạo là một khái niệm tương đối mới. Không biết hai chữ “sáng tạo” trong tiếng Việt xuất 
hiện từ lúc nào, nhưng chữ created xuất hiện trong Từ điển Oxford từ khoảng năm 1393, và 
mãi đến năm 1875 thì creativity mới xuất hiện trong Từ điển. Lúc đó chữ creativity dùng để 
chỉ sự tưởng tượng trong thơ. Vào cuối thập niên 1950s, nhà tâm lí học J. P. Gilford (Đại học 
Southern California) định nghĩa sáng tạo với nghĩa hẹp là những hoạt động sáng chế, thiết 
kế, và xếp đặt sự việc. Ngày nay, trong thế giới khoa học, sáng tạo (creativity) được định 
nghĩa là những tri thức và kĩ năng mới, chưa từng được biết đến trước đây, gây ngạc nhiên và 
có ích. 

Khả năng sáng tạo có thể đánh giá qua nhiều thước đo như số bài báo khoa học, bằng sáng 
chế, và áp dụng ý tưởng mới vào thực tế. 

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo? Có thể phân biệt hai nhóm yếu tố: yếu 
tố mang tính tổ chức, và yếu tố cá nhân. Theo nhận xét của Norman Kaplan (trong bài “Some 
organizational factors affecting creativity”, IRE Transactions on Engineering Management) thì 
những yếu tố tổ chức sau đây có ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo: 

Thứ nhất là những tổ chức sẵn sàng chào đón những ý tưởng mới. Đây là yếu tố được đề cập 
nhiều nhất khi đề cập đến sáng tạo. Thông thường và cũng là tâm lí chung của đám đông, 
bất cứ một ý tưởng mới nào cũng được nhìn với sự dè dặt, thậm chí bị bác bỏ ngay từ đầu. 
Đối với những nhà khoa học trẻ, khi ý tưởng bị bác bỏ cũng là thời điểm ý tưởng đó bị tử 
vong, vì nhà khoa học cảm thấy ý tưởng của mình không được ủng hộ. Tuy nhiên, những tổ 
chức sẵn sàng tiếp thu cái mới, sẵn sàng chấp nhận những “con cừu đen” trong nhóm nghiên 
cứu, hay khuyến khích cái mới, thường là những tổ chức thành công trong việc sáng tạo. 

Thứ hai là áp lực. Các nhà tâm lí thường nói rằng khi họ tiếp xúc với những cá nhân sáng tạo, 
điều được đề cập nhiều nhất là khi trung tâm hay lab nghiên cứu có cơ chế gây áp lực thì khả 
năng sáng tạo hay “làm một cái gì đó” thường gia tăng. Áp lực ở đây phải hiểu là những qui 
định về thành quả nghiên cứu, chẳng hạn như qui định mỗi nhà nghiên cứu hay giảng viên 
phải công bố kết quả nghiên cứu của họ trên các tập san quốc tế. Trong môi trường áp lực 
như thế, nhà khoa học sẽ cảm thấy bị thôi thúc để làm ra cái mới. 
                                                            
2 http://nguyenvantuan.net/science/4-science/1607-yeu-to-anh-huong-den-tinh-sang-tao 
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Thứ ba là tự do chọn đề tài và thay đổi hướng nghiên cứu. Qui trình sáng tạo bao gồm việc 
lựa chọn vấn đề, phương pháp, đối tác và nguồn tri thức. Sáng tạo đòi hỏi một môi trường tự 
do học thuật (academic freedom). Trong môi trường đó, nhà khoa học chẳng những có sự tự 
do lựa chọn vấn đề để theo đuổi, mà còn có tự do để thay đổi định hướng nghiên cứu khi 
cần thiết. Đề tài nghiên cứu tốt có thể xuất phát từ nhà khoa học, nhưng thường thường khởi 
phát từ người lãnh đạo khoa học. Người lãnh đạo khoa học có thực tài và kinh nghiệm là 
người có viễn kiến và khả năng nhận ra những vấn đề cần theo đuổi để có xác suất thành 
công cao. 

Thứ tư là khuyến khích và đãi ngộ cá nhân sáng tạo. Nhiều người cho rằng chính sách đãi ngộ 
là một yếu tố rất quan trọng cho sáng tạo. Những hình thức khuyến khích và đãi ngộ có thể 
là đề bạt, giải thưởng, phần thưởng cá nhân, tự do dự hội nghị quốc tế, v.v. Nhà khoa học có 
nhiều động cơ để sáng tạo, trong đó có 

Ngoài những yếu tố thuận trên, một số yếu tố bất lợi cho sáng tạo cũng được đề cập đến. 
Các yếu tố sau đây được xem là kiềm hãm tính sáng tạo:  

 Quá chuyên biệt hoá giữa các ngành khoa học. Sáng tạo thường xảy ra trong môi 
trường tương tác giữa các nhóm khoa học. Những trung tâm quá chuyên biệt về một 
vấn đề thường kém khả năng sáng tạo vì thiếu sự tương tác với các đồng nghiệp từ 
các chuyên ngành khác. 

 Tập trung hoá, hành chính hoá, và giai tầng hoá. Hành chính hoá là một biện pháp 
tuyệt vời nhất để làm nản lòng nhà khoa học và kiềm hãm sự sáng tạo. Những trung 
tâm phân biệt giai tầng từ cao đến thấp, hay nặng về quản lí và hành chính cũng là 
những trung tâm kém sáng tạo. 

Rất khó biết các trung tâm khoa học ở Việt Nam có hội đủ những điều kiện cho sáng tạo hay 
không. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy một số trung tâm ở Việt Nam có xu 
hướng kiềm hãm sáng tạo. Có những người nông dân sáng chế ra máy bay (dù chỉ là loại 
máy bay giải trí), nhưng các cơ quan Nhà nước đã hành chính hoá, thậm chí quân sự hoá vấn 
đề, đến nổi họ chẳng làm gì thêm được. Có những sáng kiến trong y khoa mà khi đương sự 
mới trình bày là bị bác bỏ bởi những người có học hàm. Đó là một sự hẹp hòi đáng tiếc, 
nhưng rất phổ biến. Có khi sự kiềm hãm xảy ra ngay từ khâu duyệt đề cương nghiên cứu, mà 
trong đó hội đồng bình duyệt thường là những người hoặc không có kinh nghiệm chuyên 
ngành, hoặc không sẵn lòng chào đón các ý tưởng mới. 

Tính đố kị cố hữu của người Việt cũng là một rào cản lớn. Đồng nghiệp thay vì ủng hộ thì lại 
dèm pha và bôi nhọ những cá nhân có sáng kiến tốt. Những ai có sáng kiến gì mới thường bị 
mang nhãn hiệu “điên”, “khùng”, “mad”. Lại có khi bị đồng nghiệp cho là “chơi nổi”. Trong 
môi trường như thế là tính sáng tạo đã tử vong ngay từ giai đoạn đầu. 

Nhiều trung tâm ở Việt Nam không/chưa có chính sách đãi ngộ sáng tạo và nghiên cứu khoa 
học, nên nhà khoa học không có động cơ để sáng tạo. Có nhiều nhà khoa học công bố 
nghiên cứu trên tập san hàng đầu thế giới, mà lãnh đạo không hề hay biết hay có biết thì 
cũng dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra! Ngược lại, những hình thức “chiến sĩ thi 
đua” thực chất chỉ khuyến khích người ta làm những công trình nghiên cứu “me too” (bắt 
chước người khác) hay làm cho có làm, chứ không nhắm đến tính sáng tạo. 

Do đó, chưa có bằng chứng gì để nói người Việt là một dân tộc sáng tạo và thông minh cao, 
nhưng có bằng chứng để nói rằng các yếu tố tổ chức (mang tính cơ chế) là những nhân tố 
đang làm cho Việt Nam sa sút về vị trí sáng tạo trên trường quốc tế. 
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KIST – Nơi ánh sáng không bao giờ tắt1 
Hyung Sup Choi 

Năm 1953, Hàn Quốc bước ra khỏi cuộc chiến tranh trong đói nghèo và lạc hậu, thiếu 
tài nguyên và thiếu vốn. Trong bối cảnh như vậy, Chính phủ Hàn Quốc đã xác định: để 
phát triển kinh tế thành công, việc đầu tiên là phải phát triển công nghệ. Từ đó, chỉ 
trong vài thập kỷ, bằng các chủ trương hết sức đúng đắn và các chính sách ưu đãi của 
Chính phủ trong việc tập trung tối đa nguồn lực, để phát triển giáo dục và khoa học, 
công nghệ, Hàn Quốc đã vươn lên thành một con rồng Châu Á. Bài viết của tiến sĩ 
Hyung Sup Choi, Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học và công nghệ Hàn Quốc 
(Korea Institute of Science and Technology - KIST) giúp bạn đọc có một cái nhìn tổng 
quát về sự hình thành và phát triển của Viện KIST – tổ chức tiên phong trong việc thúc 
đẩy phát triển khoa học công nghệ – động lực chính trong sự vươn lên thần kỳ của Hàn 
Quốc. 

 
Năm 1963, với cương vị Viện trưởng viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử tôi tới thăm một 
số trường đại học của Canada để nghiên cứu một dự án hợp tác về sản xuất vật liệu mới. Khi 
trở về hàn Quốc, đầu năm 1964, tôi viết báo cáo Chính phủ về sự hỗ trợ của Chính phủ 
Canada đối với hội đồng nghiên cứu quốc gia – một tổ chức nghiên cứu độc lập và tự chủ với 
các nhân viên không phải là người trong biên chế nhà nước. Sau đó ít lâu, thư ký về kinh tế 
của văn phòng Tổng thống tới gặp tôi và nói: “Tổng thống Park đã đọc bài báo cáo của ông 
và muốn trực tiếp nghe ý kiến ông tại cuộc họp nội các do Tổng thống chủ trì”. 

                                                 
1 Bài viết đăng trên tạp chí Tia sáng (giấy) số 20 ra ngày 20/10/2012 



18 
BTSK số 4/2012 

Tạo môi trường để khoa học và công nghệ bén rễ 

Tiến sĩ Choi, chúng ta nên làm gì để phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta? Tổng 
thống Park hỏi tôi trong cuộc họp nội các. 

Do chưa chuẩn bị để trả lời một câu hỏi như vậy, tôi chỉ nêu ra một số vấn đề xuất hiện trong 
đầu. Tôi nói: “Bên cạnh nhiều việc khác, chúng ta cần một nền giáo dục để trang bị cho nhân 
dân khả năng giải quyết vấn đề chứ không phải giúp họ lấy được bằng cấp và những thứ 
khác…”. Sau đó, tôi nói những ý nghĩ về phát triển nền khoa học và công nghệ. “Chỉ có một 
số ít người hiểu được rằng công nghệ cần thiết cho công nghiệp hoá và biết được có thể 
kiếm được công nghệ từ đâu. Trong tình hình như vậy, chúng ta cần một tổ chức trung gian 
nối liền với kinh doanh và giới hàn lâm để lựa chọn, giới thiệu, tiếp thị và ứng dụng công 
nghệ”. Thấy Tổng thống Park gật đầu biểu lộ đồng tình, tôi tiếp tục nói về tầm quan trọng 
của việc tạo mới môi trường xã hội trong đó tất cả mọi người đều phải hiểu khoa học và tôn 
trọng công nghệ. Để tới được cái đích đó, “chính bản thân Tổng thống cần phải đi đầu trong 
những nỗ lực theo hướng này”, tôi nhấn mạnh. 

Chọn Viện kết nghĩa 

Vào khoảng tháng 4/1964, Tổng thống Park mời các Viện trưởng của các Viện Quốc gia đến 
dự một bữa tiệc chiêu đãi. Tổng thống vui mừng khoe với mọi người về kỷ lục xuất khẩu áo 
len đạt tới 20 triệu USD. Tôi trả lời: “Kỷ lục này thật đáng biểu dương. Nhưng chúng ta còn 
phải bám vào những mặt hàng như thế này bao lâu nữa? Nhật Bản đã xuất khẩu đến 1 tỷ 
USD các sản phẩm điện tử. Sức mạnh này từ đâu ra? Câu trả lời là phát triển công nghệ”. Đột 
nhiên Tổng thống trở nên trầm tư. Có vẻ như suy nghĩ về một điều gì đó, mặt ông cau lại. 

Tháng 6 năm 1964, Tổng thống Park thăm nước Mỹ. Điều cuối cùng trong bảng thông cáo 
chung nói rằng: “Tổng thống Park hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Johnson về việc gửi 
cố vấn khoa học của ông tới Hàn Quốc để cùng các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực công 
nghiệp, khoa học và giáo dục xem xét tính khả thi của việc thành lập viện KIST”. 

Để thực hiện thoả thuận giữa hai Tổng thống, tiến sĩ Homing, cố vấn khoa học của Tổng 
thống Mỹ đến thăm Hàn Quốc để nghiên cứu tính khả thi của việc thành lập Viện KIST. Cùng 
đi với ông có James B. First, Viện trưởng Viện Bartell. TS Homing hỏi tôi: “Một trong các viện 
của Mỹ sẽ xây dựng mối quan hệ kết nghĩa với Viện KIST. Ông chọn viện nào?”. Rồi ông cho 
biết dường như Chính phủ Mỹ muốn chọn Viện Bell, cơ sở nghiên cứu hàng đầu thế giới. 
Nhưng tôi trả lời: “Tình hình hiện tại chưa cho phép chúng tôi thành lập một nghiên cứu bao 
quát cả khoa học cơ bản lẫn các khoa học ứng dụng. Một viện như vậy đòi hỏi những đầu tư 
tài chính rất lớn. Chúng tôi cần một viện có thể nghiên cứu những công nghệ mà các doanh 
nghiệp tư nhân đòi hỏi”. Và tôi yêu cầu được kết nghĩa với Viện Bartell bởi đó là một viện 
nghiên cứu theo hợp đồng, các kết quả nghiên cứu có thể ngay lập tức ứng dụng vào khu 
vực kinh doanh. 

Quyết định cơ chế hoạt động của Viện 

Ngày 3/2/1966, tôi được bổ nhiệm làm viện trưởng đầu tiên của Viện KIST, sau khi đoàn của 
Viện Bartell hoàn thành xong nghiên cứu khả thi đề án thành lập Viện KIST. 

Công việc đầu tiên của cương vị mới của tôi là phải tìm ra những con đường kết nối các nhà 
nghiên cứu viện KIST với giới kinh doanh. Tôi hiểu nếu cứ hình thành các dự án nghiên cứu 
rồi mới đi tìm khách hang để ứng dụng các kết quả nghiên cứu thì không hiệu quả bởi các 
nhà kinh doanh có suy nghĩ hoàn toàn tự nhiên rằng việc chấp nhận những công nghệ mới 
chưa được thử nghiệm bao giờ cũng là quá mạo hiểm. Nhưng một công ty đã tài trợ cho dự 
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án nghiên cứu thì bắt buộc phải ứng dụng công nghệ mới bất chấp rủi ro. Đó là lý do vì sao 
tôi quyết định cơ chế hoạt động của viện là cùng với khách hàng lựa chọn mặt hàng để 
nghiên cứu, và bắt tay vào cùng nghên cứu với khách hàng sau khi đã nhận được tiền hợp 
đồng. 

 

Trụ sở KIST ở Châu Âu 

Tạo và huy động nguồn lực 

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phải làm thế nào huy động được những những nhà nghiên 
cứu có năng lực để thực hiện các nghiên cứu theo hợp đồng. Không thể chỉ dựa vào việc lôi 
kéo các giáo sư đại học được, vì sẽ gây ảnh hưởng xấu tới việc giáo dục của các trường. Tôi 
quyết định mời các nhà khoa học người Triều Tiên ở nước ngoài. Vấn đề là phải đảm bảo cho 
các nhà khoa học này quyền tự chủ trong nghiên cứu; những điều kiện sống ổn định, môi 
trường nghiên cứu thuận lợi nhất. Và điều quan trọng hơn là phải nâng cao uy tín xã hội của 
họ. Cụ thể, chúng tôi đã cung cấp cho họ nhà ở và bảo hiểm y tế (loại hình bảo hiểm thời đó 
Hàn Quốc còn chưa có); trả lương cho họ bằng ¼ mức lương họ có thể nhận được ở Mỹ (vì 
rằng hầu hết các nhà khoa học đều từ Mỹ trở về). Mức lương này cao gấp 3 lần lương giáo sư 
đại học trong nước nhận được, do vậy có rất nhiều kiến nghị của hiệu trưởng các trường đại 
học và cả báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi lên Tổng thống Park phản đối mức 
lương của Viện KIST. Một hôm, tôi được triệu tập lên Văn phòng Tổng thống. Sau khi xem xét 
xong bảng lương của các nhà nghiên cứu Viện KIST, Tổng thống Park mỉm cười và nói: 
“Lương của hầu hết các nghiên cứu ở viện KIST còn cao hơn cả lương tôi”. Tôi nói với ông: 
“Nếu ngài cho rằng mức lương này là bất hợp lý thì ngài có thể giảm lương của tôi, nhưng 
không thể làm thế với những người khác được”. Sau một thoáng, Tổng thống nói: “Cứ giữ 
nguyên thế”, và đứng dậy ra khỏi phòng. 

Dự thảo luật đặc biệt 

Để có sự đảm bảo pháp lý đối với hoạt động tự chủ của Viện KIST, tôi đề xuất một bản dự 
thảo luật đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Viện KIST. Trước hết, tôi đưa vào một 
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điều khoản nói rằng Viện KIST cần được miễn kiểm toán và kế hoạch hoạt động hàng năm 
của Viện KIST không cần Chính phủ phê duyệt. Điều khoản này nhằm ngăn chặn việc Chính 
phủ can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu. 

Tại cuộc họp nội các, nhiều ý kiến quyết chống lại dự thảo luật. Chẳng hạn họ nói rằng: “Điều 
khoản này mâu thuẫn với Luật Tài sản Quốc gia. Viện KIST không thể chi tiêu ngân sách nhà 
nước mà không có kiểm toán”. Cuối cùng, nhờ có sự ủng hộ của Tổng thống Park, dự thảo 
luật được trình lên Quốc hội. 

Lựa chọn địa điểm đặt KIST 

Việc lựa chọn địa điểm đặt Viện KIST cũng rất khó khăn. Tổng thống Park khuyên tôi liên hệ 
với Viện thực nghiệm Lâm nghiệp để tìm địa điểm, song Bộ trưởng Bộ Nông lâm từ chối 
thẳng thừng, dù chỉ là chuyển giao một khoản đất nhỏ. Do vậy, tôi phải quyết định lấy một 
địa điểm ở khu vực ngoại ô thành phố Seoul. Khi Tổng thống Park nghe được về quyết định 
này, ông liền đến Viện thực nghiệm Lâm nghiệp, có Bộ trưởng Bộ Nông lâm, thị trưởng 
thành phố Seoul và tôi tháp tùng. Và ông ra lệnh chuyển giao toàn bộ diện tích 1.256 km2 
cuả Viện Thực nghiệm Lâm nghiệp cho Viện KIST. Ông nói: “Viện Thực nghiệm Lâm nghiệp 
quan trọng, nhưng Viện KIST quan trọng hơn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế”. Về sau, tôi 
đã thỏa hiệp bằng cách chỉ lấy 500 km2 để giữ thể diện cho ngài Bộ trưởng Nông lâm. 

Sau những chặng đường quanh co khúc khuỷu, chúng tôi đã tổ chức buổi lễ khánh thành 
Viện KIST vào tháng 10 năm 1969. 

Tuyển chọn và sử dụng nghiên cứu viên 

Tôi soạn thảo cuốn giới thiệu Viện KIST để tuyển dụng các nhà nghiên cứu sau khi tham khảo 
ý kiến của Viện Bartell và thăm tất cả các viện nghiên cứu và các trường đại học lớn ở châu 
Mỹ và châu Âu. Trong số hơn 500 đơn xin việc đổ tới, số người có bằng kỹ thuật công nghệ 
rất ít, phần lớn là những người có bằng khoa học cơ bản (các sinh viên Hàn Quốc hầu hết bị 
ép phải đi vào các khoa học cơ bản để nhận được học bổng của Mỹ, nơi mà vật lý lý thuyết 
và vật lý nguyên tử đang là trào lưu chính vào thời kỳ đó). 

Tôi tới Mỹ để phỏng vấn 78 ứng cử viên được lựa chọn từ tất cả số người có đơn xin việc và 
nói với họ rằng: “Chúng ta không thể chỉ nghiên cứu những gì mình thích thú. Cần cấp tốc 
tập trung vào những nghiên cứu có ích cho các hoạt động kinh doanh ngay cả khi chúng 
không thú vị đối với các nhà khoa học”. Bước đầu tôi lựa chọn 18 nghiên cứu viên, là những 
người đã có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc kể từ khi nhận bằng tiến sĩ. 

Sau khi đọc tin này trên báo hằng ngày Dong-Ah, Tổng thống Park rất hài lòng gọi tôi đến 
văn phòng Tổng thống để biết chi tiết, và hỏi: “Trong số họ có ai là chuyên gia về lĩnh vực 
chế tác sắt?”. Tổng thống Park gạch dưới hai cái tên TS Kim chul – Woo và TS Kim Jae – 
Kwan, những người tham gia vào Viện KIST với tư cách là những nhà nghiên cứu về sắt. Điều 
này cho thấy ông hết sức quan tâm đến sự nghiệp phát triển công nghiệp sắt. 

Về sau, tôi lựa chọn thêm 35 nhà nghiên cứu nữa và gửi tất cả họ tới Viện Bartell. Một nhà 
nghiên cứu, người đã từng làm việc tại Viện Bell, phản đối lệnh này: “Vì sao ông lại gửi tôi tới 
Viện Bartell, một viện dưới tầm Viện Bell?”. Tôi thuyết phục anh ta: “Anh được gửi tới Viện 
Bartell không phải để tăng kiến thức về lĩnh vực của mình mà để học cách kinh doanh. Trên 
tất cả, anh phải học cách làm thế nào xây dựng được những kế hoạch nghiên cứu có khả 
năng thu hút các nhà doanh nghiệp để nhận được đặt hàng nghiên cứu từ họ”. 
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Thông qua luật đặc biệt 

Sau khi kết thúc việc lựa chọn tất cả các nhà nghiên cứu, chúng tôi lại gặp phải một vấn đề 
lớn khác. Những phần cơ bản của dự thảo Luật đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
Viện KIST đã bị cơ quan Chính phủ thay đổi hoàn toàn. Ví dụ, có một điều khoản nói rằng kế 
hoạch hằng năm và các tài khoản của Viện KIST phải được Chính phủ phê duyệt và kiểm 
toán. Tôi viết báo cáo gửi lên Tổng thống Park, ông nổi cáu và ngay lập tức ra lệnh cho Phó 
Thủ tướng Chang Ki – Young sửa lại ngay luật này như dự thảo. Khi dự thảo Luật sửa đổi 
được trình ra trong một phiên họp đặc biệt của Quốc hội vào tháng 3/1967, các đại biểu 
khăng khăng phản đối. Khi được gọi tới để trình bày luận chứng của dự thảo luật sửa đổi tại 
Quốc hội, tôi nói: “Rất đáng tiếc và rất không may là các nhà khoa học thường hay gặp rắc 
rối vì những thủ tục hành chính hơn là vì các công việc nghiên cứu. Dự thảo Luật đặc biệt 
nhằm bảo đảm cho các nhà nghiên cứu tránh khỏi những rắc rối không cần thiết. Lẽ đương 
nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta khuyến khích các nhà nghiên cứu tiêu tiền theo 
kiểu hoang phí, ý tưởng ở đây là đảm bảo một chế độ kỷ luật tự chủ cho chính các nhà 
nghiên cứu tự quản bắt nguồn từ nhu cầu của nghiên cứu - triển khai”. Và tôi nói thêm “nếu 
các vị nghĩ vậy, thì xin hãy tin tôi và thông qua dự thảo luật”. Sau nhiều tranh luận dài của các 
đại biểu có mặt, rốt cục, dự thảo phải được thông qua với số phiếu sít sao sau khi một đại 
biểu có ý kiến: “Không có đại biểu nào ở đây hiểu được khoa học và công nghệ một cách đầy 
đủ. Vậy thì hãy để mọi việc cho TS Choi, Viện trưởng của Viện KIST. Hãy đợi và xem kết quả 
ra sao”. 

Những nguyên tắc quản lý 

Việc thành lập và quản lý Viện KIST được triển khai thực tế theo những ý tưởng riêng của 
chúng tôi chứ không phải của Mỹ như quan niệm của một số người. Sự hỗ trợ của phía Mỹ 
thực ra chỉ mang tính hình thức. Ngay cả việc những kinh nghiệm chúng tôi học được từ Viện 
Bartell đã thành lập một viện nghiên cứu theo hợp đồng cũng không ảnh hưởng gì đến việc 
điều hành độc lập và tự chủ của chúng tôi. Ví dụ, hợp đồng dịch vụ tư vấn với viện Bartell 
được thực hiện theo yêu cầu của chính chúng tôi chứ không phải theo đề xuất từ phía Mỹ; 
việc lựa chọn các chuyên gia nước ngoài cũng do phía chúng tôi quyết định (thông thường, 
phía tài trợ quyết định việc lựa chọn các chuyên gia để gửi tới các nước đang phát triển nhận 
viện trợ. Và thường là những chuyên gia không đủ năng lực chuyên môn, những người tương 
đối rỗi rãi, thì được gửi tới các nước đang phát triển). 

Viện KIST là một dự án khổng lồ với tổng giá trị 20 triệu USD do hai nước cùng tài trợ với tỷ 
lệ ngang nhau (tài trợ của phía Mỹ chủ yếu dùng để mua thiết bị và trả chi phí tư vấn cho 
Viện Bartell). Trong việc lựa chọn thiết bị tôi đã đề ra quy định mua từng bộ phận để lắp đặt 
thành một hệ thống thiết bị hoàn hảo chứ không mua toàn bộ thiết bị. Tôi cho rằng việc mua 
những thiết bị không cần thiết chỉ vì còn dư tiền sẽ chỉ làm hỏng bầu không khí nghiên cứu. 
Bằng cách này chúng tôi đã tiết kiệm được 1,35 triệu USD trong số 10 triệu. Và tôi quyết định 
đem trả số còn lại cho cơ quan Viện trợ phát triển quốc tế Mỹ (USAID). Ông Tổng giám đốc 
của USAID, quá ngạc nhiên khi nghe được đề xuất của tôi, đã bay sang Hàn Quốc để gặp tôi. 
Tôi quả quyết với ông ta rằng Viện KIST đã được trang bị những thiết bị cơ bản cần thiết và 
chúng tôi có thể xoay sở để thoả mãn những nhu cầu trong tương lai bằng cách giành lấy 
các hợp đồng nghiên cứu. 

Viện KIST với tư cách là một viện nghiên cứu làm việc theo hợp đồng có một số đặc trưng 
độc đáo. Mỗi phòng của Viện KIST đều có thể độc lập lãnh đạo một hệ thống nghiên cứu và 
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phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí cần thiết để thực hiện các nghiên cứu, bao gồm cả 
chi tiêu cho cán bộ, tiền thuê các phòng thí nghiệm và thiết bị. 

Về lĩnh vực quản lý, Viện KIST dựa trên nguyên tắc cấm ngặt hoạt động can thiệp trực tiếp 
của các cán bộ hành chính vào công tác nghiên cứu, hệ thống hành chính phải hỗ trợ mọi 
mặt cho nghiên cứu, các cán bộ hành chính không bao giờ được phép phê bình và cãi cọ với 
nghiên cứu viên. Những yêu cầu bất hợp lý của các nghiên cứu viên phải được báo cáo lên 
viện trưởng hoặc phó viện trưởng để khuyến khích các giải pháp hoà giải giữa các nhà 
nghiên cứu. Một số người có thể có quan điểm khác, riêng tôi hoàn toàn tin rằng sự trung 
thành triệt để đối với nguyên tắc này của các thành viên ban đầu của Viện KIST đã đóng góp 
rất lớn cho các hoạt động nghiên cứu đạt hiệu quả và hiệu ích cao. 

Sự hỗ trợ toàn diện của Chính phủ 

Tổng thống Park hết sức quan tâm đến việc nâng cao vị thế xã hội của Viện KIST. Trong suốt 
ba năm qua sau khi thành lập Viện KIST, mỗi tháng ông đến thăm viện hai lần để trò chuyện 
với các nhà nghiên cứu. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp phải sự chống đối của các Bộ trưởng, 
ông cũng đều bảo vệ quan điểm của chúng tôi. Chính vì thế các quan chức Chính phủ phụ 
trách việc hỗ trợ Viện KIST đã thay đổi cách nghĩ và thái độ của họ đối với Viện KIST. Như TS 
Steven Dedijer khẳng định: “Các nước đang phát triển không thể phát triển được khoa học và 
công nghệ nếu như người đứng đầu đất nước không nhận lấy vai trò lãnh đạo trên tuyến 
đầu”. 

Tổng thống Park đề nghị tôi ghi nhớ lại hai điểm khi ông bổ nhiệm tôi làm Viện trưởng Viện 
KIST. Thứ nhất, tôi không phải lo lắng gì từ phía Ủy ban Kế hoạch Kinh tế để đảm bảo ngân 
sách của Viện KIST. Thứ hai, tôi không chấp nhận bất cứ yêu cầu cá nhân nào trong việc lựa 
chọn các nghiên cứu viên từ phía các quan chức và đại biểu Quốc hội. Vì thế có vô số những 
yêu cầu cá nhân liên tục trút lên bàn tôi ngay khi tôi được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện 
KIST, tôi từ chối tất cả các yêu cầu đó. 

Một tình tiết liên quan đến ngân sách của Viện KIST. Một hôm, ngay sau khi có thông báo về 
ngân sách năm tới để xây dựng toà nhà của Viện KIST, tôi nhận được điện thoại của ông Kim 
Hak –Ryul, Thứ trưởng của Ủy ban Kế hoạch Kinh tế đề nghị tôi thông cảm vì có tình huống 
không thể làm khác khiến ông phải chuyển 200 triệu Won trong số 1 tỷ Won mà chúng tôi 
yêu cầu sang cho một dự án khẩn cấp khác. Tôi trả lời: “Trong vấn đề ngân sách ông có toàn 
quyền. Vậy nên tôi hoàn toàn không có ý định can thiệp vào công việc của ông. Nhưng tôi 
chỉ muốn ông nhớ cho rằng khối lượng công việc sẽ bị cắt giảm một cách tương ứng”. Và khi 
Thứ trưởng của Ủy ban Kế hoạch Kinh tế trình bày và các thành viên nội các về ngân sách 
năm tới, Tổng thống Park đột nhiên hỏi: “Ngân sách của Viện KIST là bao nhiêu?”. Thứ trưởng 
Ủy ban Kế hoạch Kinh tế trả lời: “800 triệu Won, thưa ngài”. Tổng thống Park hỏi lại: “Thế 
ngân sách ban đầu mà Viện KIST yêu cầu là bao nhiêu?”, Thứ trưởng lắp bắp: “Với sự thông 
cảm của Viện trưởng Viện KIST, chúng tôi cắt giảm 200 triệu Won trong số 1 tỷ Won”. Tổng 
thống ra lệnh: “Hãy chuyển 1 tỷ Won như yêu cầu ban đầu”. Từ sau lần đó, Ủy ban Kế hoạch 
Kinh tế không bao giờ cắt giảm ngân sách của Viện KIST. 

Trong những nguyên nhân dẫn đến hoạt động của Viện ngày càng được xã hội thừa nhận, 
đánh giá cao, trước hết là sự ủng hộ toàn diện của Tổng thống Park và sự cố gắng quên 
mình của các nhà nghiên cứu chủ chốt, những người tận tụy hết lòng cho sự nghiệp phát 
triển khoa học và công nghệ của đất nước. Vì thế, người ta gọi “Viện, nơi ánh sáng không bao 
giờ tắt”. 
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