
3 
BTSK số 4/2012 

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. 
 

 


