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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 430 khai giảng ngày 13/6/2013, dạy tại Trung tâm 
Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự 
nhiên. 

 Khóa 431 khai giảng ngày 15/7/2013, dạy tại Trung tâm 
Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự 
nhiên.  

 

 

 

 

Hội nghị Global TRIZCON lần thứ 4 

Hội nghị Global TRIZCON lần thứ 4 do Hiệp hội TRIZ Hàn 

Quốc (Korean Academic TRIZ Association) tổ chức tại Seoul 

(Hàn Quốc) từ ngày 9~11 tháng 7, 2013. 

Chủ đề chính của hội nghị Global TRIZCON năm nay là 

“Creative Thinking with TRIZ”. Tại hội nghị, những người tham dự sẽ được nghe về các 

hành động thực tế của các công ty Hàn Quốc trong việc ứng dụng TRIZ để nâng cao vị thế 

cạnh tranh của mình trong thị trường toàn cầu. Hội nghị Global TRIZCON cũng là nơi để mọi 

người trao đổi, chia sẻ, giới thiệu những thành tựu, kiến thức mới về TRIZ mà các công ty và 

các tổ chức giáo dục đã đạt được trong thời gian qua. 

Chủ đề trong hội nghị Global TRIZCON năm nay là: 

1. Nghiên cứu về lý thuyết và thực nghiệm của TRIZ. 

2. Ứng dụng TRIZ trong giải quyết vấn đề. 

3. Lý thuyết và ứng dụng tư duy sáng tạo trong giáo dục. 

4. Các công cụ, lý thuyết và ứng dụng khác có sử dụng TRIZ. 

 

 



3 
BTSK số 2/2013 

Hội nghị Global TRIZCON vinh dự được sự góp mặt của các báo cáo viên chính sau đây: 

Dr. Simon Litvin 

 

 Managing Director & Chief Scientific Officer, GEN3 Partners, 
USA 

 TRIZ Master 

 Các vấn đề quan tâm:  

o Major directions of modern TRIZ development 

o TRIZ tools for products' Main Parameters of Value 
identification 

o TRIZ tools for Open Innovation 

o TRIZ tools for overcoming a Psychological Inertia 

Ms. Karen Gadd 

 

 CEO of Oxford Creativity, UK 

 Tác giả của quyển sách “TRIZ for Engineers” 

 Các vấn đề quan tâm: 

o Problem Solving with TRIZ is about logic– not instinct. 
Successful TRIZ is delivered by clear thinking, efficiency and 
fun 

Prof. Toru Nakagawa 

  

 Professor Emeritus of Osaka Gakuin University 

 Tổng biên tập của trang web "TRIZ Home Page in Japan" 

 Các vấn đề quan tâm:   

o Extending TRIZ to be more easily and effectively applicable 
in wide range of problem solving issues. 

o TRIZ to USIT, to new 6-box scheme paradigm, and to 
general methodology for creative problem solving and task 
achieving 

Dr. Makoto Takahashi 

  

 Chairperson，Soken Research Institute 

 Director, Japan Creativity Society (ex-president, ex-chairperson) 

 President，Association of Education for Next Generation 

 President，The Ecological Literacy Association for Children  

 Vice President, Asia Creativity Association 

 Các vấn đề quan tâm:   

o Cre Logi Thinking and TRIZ  
(Cre Logi Thinking = Creativity and Logical Thinking) 
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Nhảy hay không nhảy? 

Minh Khôi 

Tại một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Phương pháp luận 
sáng tạo, tôi được nghe về phản ứng của một con ếch 
với nhiệt độ, do một sinh viên năm cuối thuộc chuyên 
ngành sinh học cung cấp: 

1. Bỏ con ếch vào nồi nước đang sôi, con ếch lập tức sẽ 
nhảy khỏi nồi nước sôi, nếu nó có thể 

2. Bỏ con ếch vào nồi nước ở nhiệt độ thường rồi nâng 
dần nhiệt độ cho đến lúc nước sôi, con ếch sẽ nằm 
yên trong nước cho đến khi bị luộc chín. 

Điều này làm tôi có chút nghi ngờ vì nó khác với những 
gì thường thấy. Tuy nhiên, do không thuộc chuyên ngành 
sinh học cộng với tính ì cố hữu, tôi về nhà tìm kiếm 
thông tin để kiểm tra sự nghi nghờ của mình. 

Ở mục 8.5.1, quyển ba: “Tư duy lôgích, biện chứng, hệ thống” thuộc bộ sách Sáng tạo và đổi 
mới của thầy Phan Dũng, có đề cập cơ sở hợp lý của các phán đoán: 

1. Dựa trên kinh nghiệm của các giác quan như cảm giác, tri giác, biểu tượng tâm lý. 

2. Dựa trên sự quy ước, thỏa thuận về nghĩa của các từ ngữ cụ thể. 

3. Dựa trên các phán đoán khác đã được công nhận là đúng hoặc đã được công nhận là có 
cơ sở hợp lý.  

Trên cơ sở thứ ba của phán đoán về thông tin phản ứng của con ếch với nhiệt độ xung 
quanh, tôi lên mạng và tìm thấy bài viết “Frog fable brought to boil” của giáo sư Karl S. 
Kruszelnicki1.  

Trong bài viết này, ông lý giải việc con ếch chịu chết trong nồi nước sôi vì da của con ếch xảy 
ra phản ứng tương tự phản ứng của lòng trắng trứng khi bị bỏ vào nước sôi. Điều này làm 
con ếch bị thương đến nỗi nó không thể nhảy khỏi nồi nước sôi. 

                                                            
1 http://www.abc.net.au/science/articles/2010/12/07/3085614.htm#.UaxQwNjbBWI 
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Trong trường hợp bỏ con ếch vào nước ở nhiệt độ bình thường rồi đun sôi nước lên, theo 
Victor H. Hutchison – giáo sư động vật học tại Trường đại học Oklahoma - khi nhiệt độ nước 
tăng khoảng 2oF (khoảng 1.1oC) thì con ếch bắt đầu có những phản ứng để cố gắng thoát 
khỏi nồi nước đang nóng lên. Do đó, con ếch sẽ không ngồi yên khi nhiệt độ nước tăng dần 
đến mức có thể giết chết nó. 

Tìm hiểu thêm, tôi biết thông tin này có nguồn gốc từ một câu chuyện mang tên “The boiling 
frog”2. Câu chuyện này có nguồn gốc từ thế kỷ 19. Qua năm tháng thêu dệt cộng với sự 
“ngoan ngoãn” của người nghe, thuật ngữ “con ếch trong nồi nước sôi” như là một cơ sở 
khoa học cho sự thuyết phục về lời khuyên cho con người cần thích nghi với sự thay đổi của 
môi trường, 

Với tôi, bài học thu được sau buổi tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Phương pháp luận sáng tạo 
là: Hãy kiểm tra độ tin cậy của thông tin, dù nguồn cung cấp là chuyên gia trong lĩnh vực ấy. 

 

 

 

 

 

BÀI TOÁN KÌ NÀY 

Tháng 5/2012 trường ĐH FPT chuyển toàn bộ sinh viên lên địa điểm mới ở khu công nghệ 
cao Láng - Hòa Lạc cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà 
trường là rất tốt, tuyệt đại đa số sinh viên được ở KTX có điều kiện sinh hoạt thuận lợi. Nhà 
trường có nhà ăn có thể phục vụ bữa ăn cho toàn bộ sinh viên nhà trường. Mỗi sinh viên vào 
đầu mỗi tháng sẽ mua vé ăn cho các bữa ăn trong tuần. Nếu ngày nào không ăn thì SV phải 
báo hủy bữa ăn trước 17h ngày hôm trước để nhà ăn chuẩn bị suất ăn cho khỏi lãng phí. Vào 
thời điểm đó theo thống kê của nhà ăn có khoảng 90% SV ăn ở nhà ăn, khi đó số lượng các 
quán cơm bình dân còn rất ít. Tuy nhiên sau một năm (tháng 5/2013) số lượng sinh viên ăn ở 
nhà ăn chỉ còn khoảng 40% (có thời điểm xuống chỉ còn 30%). Với tỷ lệ sinh viên ăn như thế 
nhà trường phải bù lỗ rất nhiều (khoảng 1.5 tỷ/năm). Theo tính toán của kế toán nếu tỷ lệ 
sinh viên ăn khoảng 65% thì sẽ hòa vốn. Nhà trường lấy mục tiêu phục vụ sinh viên là chính 
chứ không phải mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên cũng không thể bù lỗ mãi như thế được. Hãy 
đề xuất phương án giúp nhà ăn của đại học FPT giải quyết bài toán trên. 

Nguyễn Minh Tân 

 

                                                            
2 Bạn có thể đọc nguyên văn tiếng Anh của câu chuyện này trong bài viết “Boiling frog” trên trang  http://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_frog 
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… CHÚT HƯƠNG VỊ SÁNG TẠO CHO LÒNG BIẾT ƠN1 
Hoàng Minh Tiến 

Kính thưa quý thầy, cô cùng các quan khách hiện diện, … 

Xin chào toàn thể các em học sinh quý mến … 

Ngày hôm nay, tôi được quý nhà trường dành cho vinh dự đại diện phụ huynh học sinh phát biểu lời 
tri ân đến quý thầy cô. 

Là Cha đỡ đầu của học sinh Vương Lê Minh Nguyên, Tôi  vinh dự thay mặt cho toàn thể gia đình của 
Minh Nguyên thể hiện lòng biết ơn đến quý thầy cô. 

Nhưng trước hết, tôi muốn quý thầy cô thứ lỗi cho, bởi tôi sẽ phải trình bày lòng biết ơn trong cung 
cách vụng về vì không có chuẩn bị trước. 

Không chuẩn bị dù được thông báo trước, rằng quý trường dành cho vinh hạnh phát biểu lời tri ân. 

Bởi lẽ, trong thâm tâm tôi, một lời tri ân chân thật thì không cần phải được, không nhất thiết phải 
được chuẩn bị trước; trong thâm tâm tôi, sự chuẩn bị sẽ chỉ là lòng biết ơn trên phương diện hình 
thức. 

Ngược lại, nếu có vụng về ở đây, thì trong bản chất, xin các thầy cô hiểu đó lại là biểu hiện của nơi tôi 
một lòng biết ơn thật chân thành, thật sâu sắc. 

Với tôi, không thể nói về lòng biết ơn mà không hiểu biết chân thật về bản chất của nó. 

Và như thế, tôi muốn thể hiện lòng biết ơn vượt qua cái thể cách thông thường của nó, thể cách mà 
người ta thường thấy là biết ơn vì một lý do nào đó. 

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô trong ý nghĩa sâu sắc nhất của nó, trong một thể cách 
có thể hơi lạ lẫm: rằng lòng biết ơn của tôi dành cho các thầy cô là không vì một lý do nào cả, không 
vì con tôi là một học sinh được các thầy cô ưu ái, không vì kết quả học tập của cháu… 

Không phải vì những điều đó là không có công của thầy cô. 

Nói theo cách khác, dù con tôi là một học sinh bình thường, tôi cũng nuôi dưỡng lòng biết ơn chân 
thật đối với thầy cô. 

Tôi muốn dành cho các thầy cô một thể cách biết ơn mà tôi quan niệm là lòng biết ơn chân thật và 
trang trọng nhất. 

Đó là một loại lòng biết ơn mà nếu quan sát thấu đáo, mỗi người chúng ta tồn tại được là luôn nhờ 
vào người khác, cho nên, mỗi người cần thể hiện lòng biết ơn lẫn nhau mà không cần, không nên, 
không nhất thiết phải biết ơn nhờ vào một lý do cụ thể, nông cạn nào đó. Biết ơn không phải ở bề 
ngoài, mà phải biết ơn sâu sắc, bởi điều sâu sắc là điều đưa chúng ta đi thật xa, thật sâu, vào tận bên 
trong. 

Tôi nghĩ phải như vậy, hoặc tương tự như vậy  mới là lòng biết ơn chân thật và trang trọng nhất. 

Một lần nữa tôi xin trang trọng dành cho quý thầy cô lời tri ân trong thể cách như vậy. 

Cám ơn quý thầy cô dành cho vinh dự thực hiện phát biểu này. 

Xin hết. 

                                                            
1 Được người bạn thân trao cho trọng trách vinh dự, thay mặt gia đình phụ huynh học sinh gửi lời tri 
ân đến các bậc thầy cô, tôi đã cố gắng vận dụng PPLST để phát biểu một lòng biết ơn sao cho đượm 
chút hương vị sáng tạo… 
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ĐỂ THÀNH CÔNG VỚI NHỮNG KIẾN THỨC TỪ MÔN HỌC 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO 

Trần Thế Hưởng 

Cũng như những người bình thường khác, khi lần đầu tiếp xúc với môn học PHƯƠNG PHÁP 
LUẬN SÁNG TẠO, cảm nhận của tôi về môn học: “lạ, thú vị”. 

Và cũng như những người bình thường khác, những kiến thức thầy cho cứ dần vào quên lãng 
để rồi đến một ngày mới chợt hỏi mình: “tại sao không sử dụng kiến thức PHƯƠNG PHÁP 
LUẬN SÁNG TẠO thay đổi cuộc sống của mình?”. 

Có nhiều lý do biện minh cho sự trì trệ và chính những lý do rất “ngọt ngào và có lý” ấy, tôi 
vẫn đi đến tương lai bằng phương tiện xưa cũ: “thử và sai”. Kết quả: tôi đi hoài mà chẳng 
đến! 

Một ngày, thầy Phan Dũng “kêu” tôi theo thầy!  

Và tôi bỏ lại tất cả để đi về một miền đất hứa do tôi vẽ nên. 

Tôi vẫn nhớ câu thầy Dũng nói: ‘Tôi chỉ là cú hích ban đầu cho quá trình tự lăn của cậu”. Và 
cứ thế tôi lăn, nhưng không phải lăn trong sự vô vọng.  

Giống như thuật ngữ “quả bóng tuyết”. Năm tháng trôi qua, “quả bóng tuyết” ấy ngày càng 
lớn và đến một ngày, nó tuân theo quy luật của thế giới tự nhiên: sự thay đổi về lượng dẫn 
đến sự thay đổi về chất và ngược lại. 

Chỉ có điều, để “quả bóng tuyết” lớn lên thì nó phải lăn từ cao xuống thấp và trong miền 
băng giá. Còn tôi thì phải tự mình bước ra từ những kiến thức mênh mông của khoa học 
sáng tạo để đi vào một thế giới cụ thể và khắc nghiệt với hành trang thầy trao. Nhờ vậy tôi 
lớn lên. 

Mary Cholmondeley có viết: “Thêm mỗi năm tôi sống, tôi lại càng tin rằng sự phí phạm 
cuộc đời nằm ở tình yêu chúng ta không chịu trao đi, những sức mạnh chúng ta không 
chịu sử dụng”. Và đây là lý do tôi muốn chia sẻ một ít kinh nghiệm trong việc lĩnh hội kiến 
thức PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO của mình. 

PHÁT HIỆN BÀI TOÁN 

Để có thể vận dụng kiến thức của môn học vào thực tế, trước tiên bạn phải hiểu những gì 
thầy trao, như ông Tôn Dật Tiên có nói: “Hiểu là việc rất khó, nếu người ta hiểu, hành động sẽ 
dễ”. 

Thực tế, để hiểu được kiến thức mình đã lĩnh hội thì điều kiện “cần” là chúng ta phải thông 
qua hành động. Dường như có cái gì không bình thường ở chỗ này. Nhưng nếu bạn đã học 5 
mức hiểu mà môn học đề cập, bạn sẽ thấy điều này không có gì là không bình thường.  

Đó là mức hiểu cảm xúc. Mức hiểu này chỉ có được thông qua hành động và tự giáo dục. 

Do môn học của chúng ta đề cập đến quá trình tư duy, mà quá trình tư duy chỉ xảy ra khi 
chúng ta rơi vào tình huống có vấn đề. Do vậy, để có thể tự mình luyện tập sử dụng những 
kiến thức của môn học, bạn phải có bài toán để giải quyết. 
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Những năm đầu tiên của quá trình “tự lăn”, khó khăn đối với tôi là phát hiện và chọn ra bài 
toán cho việc tập luyện của mình. 

Nhớ lại thời kỳ ấy, tôi thường vào thư viện và tìm đọc các sáng chế. Thấy vậy, thầy Dũng nói 
tôi đừng mất thời gian vào những chuyện ấy. Thực tình, lúc đó tôi chưa hiểu hết những điều 
thầy muốn nói! 

Có thể bạn sẽ hỏi: “Tại sao phải tự chọn bài toán”?  

Vì những bài toán trên lớp đã biết và đã có lời giải, nhưng quan trọng hơn là những gì đã 
biết dễ làm tôi chán! 

Để có thể thấy được bài toán, tôi tiến hành quan sát thế giới xung quanh với một bộ tiêu 
chuẩn: 40 nguyên tắc sáng tạo.  

Đúng như nhà văn Antonie de Saint-Exupéry có viết: “Đằng sau tất cả những điều nhìn 
thấy được đều ẩn chứa điều gì đó lớn lao”. Nhờ vậy, tôi thấy rất nhiều. 

Chẳng hạn, trong một lần đi du lịch và nghỉ tại resort Hòa Bình - Phú Quốc, tôi chú ý đến tờ 
giấy đặt trong phòng tắm (xem hình) 

Và thế là một bài toán mới đã xuất hiện:  

1. Những nguyên tắc sáng tạo nào được sử dụng để tạo nên tờ giấy thông báo này và 
làm thế nào để phát hiện ra chúng? 

2. Lợi ích nào đem lại cho doanh nghiệp, cao hơn nữa là xã hội, khi mỗi người khách ở 
khách sạn thực hiện tốt điều này?  

Không chỉ quan sát từ những gì gặp trong thực tế mà những lần lang thang trên internet 
cũng giúp tôi phát hiện ra những bài toán để nâng cao năng lực vận dụng kiến thức Phương 
pháp luận sáng tạo. 

Trong một lần đọc bài Kiến leo cành cộc của tác giả Minh Huệ đăng trên trang 
http://www.dddn.com.vn tôi cũng thấy được bài toán mới với câu hỏi: 

1. Việc công ty cổ phần thép Đình Vũ mất gần 200 triệu đồng mà nguyên nhân của nó, 
xét theo tiêu chuẩn 40 nguyên tắc sáng tạo, là do vi phạm nguyên tắc sáng tạo nào? 
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2. Sử dụng không gian hệ thống như thế nào để thấy được những thông tin cần có giúp 
doanh nghiệp giải quyết vấn đề? 

Và cứ thế, trong khi những người khác, thậm chí là các giáo viên đại học loay hoay sao chép 
những tình huống nghiên cứu (case study) đã xuất bản thì tôi “khệ nệ” với những bài toán 
sống động và thực tế từ thế giới quanh tôi. 

Cho đến bây giờ, tôi rất tâm đắc với câu nói:  

To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom one must observe. 

Để có kiến thức bạn phải học nhưng để có sự khôn ngoan bạn phải biết quan sát. 

Vâng, bạn phải biết quan sát với kiến thức mà bạn muốn sử dụng. 

 
 
 
 

 

Kiến leo cành cộc 
http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/VanHoa-XaHoi/Kien_leo_canh_coc/ 

Nhà máy sản xuất phôi thép Đình Vũ - Hải Phòng có tổng giá trị đầu tư trên 350 tỷ VND. Đến nay, việc 
xây dựng nhà máy, lắp đặt các thiết bị để nấu phôi thép với công suất 200.000 tấn/năm đã cơ bản 
hoàn tất. Tuy vậy, nhà thầu chỉ dám bàn giao cho chủ đầu tư sau khi vận hành sản xuất thử thành 
công, tức là khi ra những mẻ phôi thép đầu tiên đạt chất lượng. Thế là phải nhập khẩu nguyên liệu để 
sản xuất thử. Và, mọi rắc rối bắt đầu từ đó... 

Tháng 9/2006, Cty CP thép Đình Vũ ký hợp đồng uỷ thác với Cty CP SX-KD kim khí Hải Phòng nhập 
khẩu 2.000 tấn thép phế liệu trị giá gần 100 tỷ VNĐ làm nguyên liệu sản xuất thử phôi thép. Trước khi 
soạn thảo hợp đồng, 2 bên đều cân nhắc kỹ các điều khoản của Luật Bảo vệ môi trường vừa có hiệu 
lực từ tháng 9/2006. Mọi việc tiến hành theo đúng quy trình nhập hàng. Nhưng khi hàng về đến 
cảng, Hải quan thông báo ngay với Cty là: không được thông quan vì vi phạm Luật Bảo vệ môi 
trường! Theo Hải quan, lô hàng này có "vấn đề":  

1. Đơn vị nhập khẩu (Cty CP SX- KD kim khí Hải Phòng) là DN thương mại chứ không phải là đơn 
vị sản xuất.  

2. Cty CP thép Đình Vũ - đơn vị trực tiếp sản xuất - chưa chứng minh đủ các điều kiện về xử lý ô 
nhiễm môi trường bụi đối với việc nhập khẩu và sử dụng thép phế liệu.  

Chạy đôn chạy đáo, sau nhiều đơn gửi lên Hải quan, Sở TN - MT Hải Phòng... Hải quan Hải Phòng 
tạm đồng ý cho Cty CP thép Đình Vũ được làm thủ tục thông quan. Qua việc này, Cty CP thép Đình 
Vũ phải "ngậm đắng" trả phí lưu kho bãi tại cảng Hải Phòng mất gần... 200 triệu VND! 

Cũng theo Hải quan, Cty CP thép Đình Vũ phải niêm phong giữ nguyên hiện trạng, không được phép 
sử dụng 2.000 tấn thép phế liệu nói trên chứa trong gần 100 container ! Vì rằng, theo Điều 3 của 
Quyết định số 12 của Bộ Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường nêu 
rõ: "Việc nhập khẩu phế liệu phải thực hiện theo các quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Luật Bảo vệ 
môi trường và các quy định pháp luật có liên quan".  

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Hải quan cho rằng: Đối với các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng 
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc tái sản xuất, phải có đủ điều kiện theo quy định (như có kho 
bãi có tường bao bọc, đầu tư phương tiện, các thiết bị xử lý chất thải phải đạt tiêu chuẩn...). Tức là, 
phải xây dựng và vận hành hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường đảm bảo tiêu chuẩn. Khổ nỗi là nhà 
máy sản xuất phôi thép Đình Vũ - Hải Phòng chưa có nguyên liệu để chạy thử, thì làm sao biết được 
nồng độ khói, bụi có ảnh hưởng đến môi trường hay không? Chẳng lẽ lại đóng cửa nhà máy sản xuất 
phôi thép ngay từ khi nó còn chưa chạy thử? 

Minh Huệ 
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Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế xảy ra rộng khắp vài năm qua và có vẻ như vẫn còn 
chưa chịu dừng bước, Thế giới dưới góc nhìn sáng tạo kỳ này thử điểm qua những bài viết 
nhận định chung về vai trò của sáng tạo đối với việc tiếp cận các vấn đề (khó khăn của cuộc 
khủng hoảng), các giải pháp tiềm năng, và cả những “loay hoay” về khả năng triển khai áp 
dụng giải pháp tiềm năng… 

Căn cơ và sáng tạo: Mô hình vượt khủng hoảng1 
HUNGNINH (THEO GUARDIAN) 

04/10/2012 06:00 GMT+7 

Khi cả thế giới lâm vào khủng hoảng, khó khăn thì vẫn cho những nền kinh tế vững 
vàng và duy trì được nhịp độ phát triển tốt. Bí quyết của họ rất đơn giản: Hoạch định 
chính sách căn cơ và luôn ưu tiên ưu tiên cho nghiên cứu sáng tạo để duy trì một nền 
tảng vững nhưng luôn tạo ra những động lực phát triển mới. 

Chính sách căn cơ 

Một trong những vấn đề đau đầu nhất của nền kinh tế châu Âu hiện nay là vấn đề thất 
nghiệp. Tuy nhiên, trong khi nhiều nước đang phải đối mặt với khủng hoảng việc làm thì Bắc 
Âu trong đó có Đức, Hà Lan, và Scandinavia đây không phải là vấn đề lớn. 

Tỷ lệ thất nghiệp của Đức vào mùa hè năm ngoái là 5,5% trong khi tỷ lệ thanh niên không có 
việc làm là 8%, một mức được cho là thấp so với nhiều nền kinh tế thu nhập cao khác. 

Làm thế nào mà Bắc Âu có thể đạt được điều đó. Thực tế cho thấy, họ đều áp dụng những 
chính sách thị trường lao động chủ động và tích cực như thời gian làm việc linh động, phối 
hợp nhịp nhàng giữa giáo dục và doanh nghiệp, tạo cơ hội cho người học… Về cơ bản, đó là 
cả những chiến lược dài hạn, đầu tư có chiều sau mà những nước này đã hoạch định và kiên 
trì theo đuổi trong nhiều năm qua. 

Tương tự như vậy, trong thời buổi mà cuộc khủng hoảng ngân sách hoành hành nhiều quốc 
gia thì Đức, Thụy Điển và Thụy Sĩ lại vận hành những nguồn ngân sách tương đối ổn. 

Cả 3 nước này dựa vào nguyên tắc điều chỉnh ngân sách theo chu kỳ. Và họ đều có những 
phương án dự phòng cơ bản để kiểm soát việc chi tiêu. 

Một trong số đó là quy định độ tuổi nghỉ hưu thấp nhất là 65, giúp họ giữ chi phí công ở 
mức thấp hơn so với Pháp, Hi Lạp. Hai nước này quy định độ tuổi nghỉ hưu tương đối thấp 
(60 hoặc thấp hơn) và chính điều này đã kéo theo chi phí lương hưu tăng vọt. 

                                                            
1 http://vef.vn/2012-10-01-can-co-va-sang-tao-mo-hinh-vuot-khung-hoang 
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Một đất nước hạnh phúc là khi có sự hội tụ của các yếu tố bình đẳng, đoàn kết, dân chủ, 

bền vững về môi trường và vững mạnh trong các thể chế. 

Khi mà chi phí y tế gia tăng, hầu hết các quốc gia có thu nhập cao như Canada, các nước phía 
Tây EU và Nhật Bản đang cố gắng để giữ tổng chi phí y tế dưới 12% GDP trong khi đó Mỹ lại 
chi đến gần 18% GDP. Một báo cáo mới đây của Viện Y Dược Hoa Kỳ, hệ thống y tế được cho 
là “vì lợi nhuận” của Mỹ đã lãng phí đến 750 tỷ USD (tương đương 5% GDP). 

Trong bối cảnh giá xăng dầu leo thang chóng mặt, một số quốc gia đã tạo được sự khác biệt 
thực sự trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng. Thụy Sĩ, Đan Mạch là những cái tên như vậy. 

Trong thời buổi biến đổi khí hậu, một số quốc gia đang nỗ lực để chuyển mình sang nền kinh 
tế “sạch” với lượng khí thải carbon thấp. Trung bình, các nước giàu thải 2,3 kg CO2 cho mỗi 
kg năng lượng (quy đổi ra dầu mỏ). Nhưng con số của Pháp chỉ là 1,4 kg bởi sự thành công 
của họ khi thực hiện những dự án năng lượng hạt nhân an toàn với chi phí thấp. Thụy Điển, 
với hệ thống thủy điện thậm chí còn thấp hơn, chỉ 0,9 kg. 

Đầu tư nghiên cứu, sáng tạo 

Và khi mà cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt thì một số quốc gia đã tăng cường hỗ 
trợ tài chính cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Mỹ tiếp tục vượt trội với khoản 
chi khủng dành cho hành trình khám phá sao Hỏa và nghiên cứu cấu trúc gen mặc dù họ 
cũng đang phải đứng trước những áp lực về cắt giảm chi ngân sách. 

Trong khi đó, Thụy Điển và Hàn Quốc khá mạnh tay chi cho R&D (3,5% GDP), Israel cũng 
nghiêm túc đầu tư vào sự nghiệp này khi chi đến 4,7% GDP. 

Brazil là một cái tên ấn tượng trong thời gian gần đây.  Họ mở rộng hoạt động giáo dục đại 
chúng. Những chương trình cải cách đã mang lại cho người nghèo cơ hội cải thiện tình hình 
tài chính. Người nghèo đang đi lên nhanh chóng. Và đương nhiên, kết quả của nó là bất bình 
đẳng thu nhập tại nước này giảm đáng kể. 

Và trong bối cảnh mà sự lo lắng luôn hiện hữu trong mỗi người thì Bhutan đang đặt ra cho 
mình nhiệm vụ lý giải về ý nghĩa của hạnh phúc. Trong hành trình tìm kiếm một xã hội cân 
bằng hơn mà ở đó có sự hài hòa giữa một nền kinh tế thịnh vượng, một xã hội đoàn kết và 
một môi trường bền vững,  Bhutan được thế giới biết đến với mưu cầu về chỉ số hạnh phúc 
GNH (Gross National Happiness) hơn là chỉ số GDP. 
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Nhiều quốc gia khác trong đó có vương quốc Anh cũng đang theo bước Bhutan trong việc 
tìm hiểu sự thỏa mãn về cuộc sống của những công dân nước mình. 

Những quốc gia đang ở bậc thang cao nhất về sự thỏa mãn trong cuộc sống là Đan Mạch, 
Phần Lan và Na Uy. Costa Rica cũng là một trong số những nước có cuộc sống được cho là 
hạnh phúc. 

Một đất nước hạnh phúc là khi có sự hội tụ của các yếu tố bình đẳng, đoàn kết, dân chủ, bền 
vững về môi trường và vững mạnh trong các thể chế. 

Vậy thế nào là một nền kinh tế kiểu mẫu? Có lẽ là một nền kinh tế có chính sách lao động 
như Đức, chính sách trợ cấp hưu trí như Thụy Điển, cam kết về tỷ lệ khí thải carbon như Pháp, 
hệ thống y tế như Canada, khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả như Thụy Sĩ, sự nghiệp 
nghiên cứu khoa học như Mỹ, khả năng chống đói nghèo như Brazil và cuộc sống hạnh phúc 
như Costa Rica. 

10 năm tụt hậu và giấc mơ công nghệ cao2 
Bảo Hân 

21/11/2012 06:00 GMT+7 

(VEF.VN) - Hàm lượng công nghệ các ngành xuất khẩu của Việt Nam hầu như không 
thay đổi sau 10 năm. Vì thế, không có gì khó hiểu khi nước ta vẫn "trung thành" với 
chiến lược xuất khẩu nguyên liệu thô và nuôi giấc mơ công nghệ cao. 

10 năm không thay đổi 

Số liệu của UN Comtrade (Cơ sở Thống kê dữ liệu Thương mại tiêu dùng của Liên Hợp Quốc) 
cho thấy, bình quân một lao động ở Việt Nam tạo ra giá trị xuất khẩu và giá trị gia tăng công 
nghiệp (MVA) quá thấp so với các nước trong khu vực. Điều này hầu như không thay đổi sau 
10 năm. 

Cụ thể, năm 2000, MVA/lao động của Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/3,5 so với Trung Quốc, 
1/3 so với Indonesia, 1/5 so với Thái Lan, và thậm chí chỉ bằng 1/20 so với Malaysia. Sau 10 
năm, các tỷ lệ tương ứng vẫn ở mức rất thấp là 1/5; 1/3; 1/5,5 và 1/10. Tỷ trọng MVA/GDP 
của Việt Nam cũng thuộc vào loại thấp nhất trong khu vực, chỉ chiếm 20% GDP, trong khi ở 
Trung Quốc và Thái Lan là khoảng 34%. 

Không những tạo ra ít giá trị gia tăng công nghiệp, hàm lượng công nghệ trong các ngành 
sản xuất cũng rất thấp so với các nước khác, và hầu như không thay đổi trong nhiều năm. Tỷ 
trọng ngành có hàm lượng công nghệ trung bình và cao chỉ chiếm 25% giá trị công nghiệp 
trong giai đoạn 2005-2009, so với hơn 60% ở Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc. 

Xét về hàm lượng công nghệ trong hàng công nghiệp xuất khẩu Việt Nam, theo tiêu chuẩn 
của Tổng cục Thống kê, tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu chỉ chiếm 
khoảng 50% tổng giá trị xuất khẩu trong nhiều năm gần đây và hầu như không có xu hướng 
tăng, trong khi nhóm nông lâm thủy sản vẫn duy trì ở mức 20%. 

                                                            
2 http://vef.vn/qua-ngot-sang-tao/2012-11-20-10-nam-tut-hau-va-giac-mo-cong-nghe-cao 
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Trong cơ cấu của các ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu, tỷ trọng của nhóm ngành máy 
vi tính, linh kiện điện tử (thuộc ngành hàng có hàm lượng công nghệ trung bình) chỉ chiếm 
10%, trong khi phần lớn đều thuộc nhóm ngành hàng có công nghệ thấp hoặc dựa vào tài 
nguyên thô (giày dép, may mặc, sản phẩm đồ gỗ... ). 

Theo cách phân loại của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp quốc (UNIDO), hàm lượng 
công nghệ các ngành xuất khẩu của Việt Nam hầu như không thay đổi sau 10 năm. 

 

Tỷ trọng các ngành sử dụng công nghệ cao chỉ chiếm 12-13%, ngành sử dụng công nghệ 
trung bình khoảng 10%, trong khi ngành công nghệ thấp chiếm trên 60%. Còn các quốc gia 
khác trong khu vực đều có các ngành công nghệ trung - cao chiếm tỷ trọng phần lớn trong 
cơ cấu xuất khẩu. 

Điều này cho thấy sự tụt hậu khá xa của Việt Nam so với các nước khác trong việc xác lập 
năng lực cạnh tranh công nghệ. 

Rõ ràng với trình độ công nghệ hiện nay, không có gì khó hiểu khi Việt Nam vẫn buộc phải 
"trung thành" với chiến lược xuất khẩu nguyên liệu thô và tiếp tục nuôi giấc mơ công nghệ 
cao. 

Phải giải lại bài toán phát triển công nghệ cao 

Nhưng làm sao có thể làm ra được những sản phẩm đỉnh cao như vậy để xuất khẩu thay cho 
nguyên liệu thô? Trước hết, có lẽ phải giải lại bài toán phát triển công nghệ cao - mà chúng 
ta loay hoạy suốt trong mươi, mười lăm và hai mươi năm qua... ? 

Theo báo cáo mới đây nhất của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), năm nay, Thụy Sĩ dẫn 
đầu bảng xếp hạng chỉ số sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII), còn Việt Nam 
xếp thứ 76, tụt 25 bậc so với năm ngoái. Sự chững lại của tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 
những năm qua đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản - mà nỗ lực đổi mới sáng tạo là một 
yêu cầu quan trọng. 

Tai buổi ra mắt bộ sách "Đổi mới và sáng tạo - chìa khóa cho các doanh nghiệp Việt duy trì 
tốc độ tăng trưởng", nhiều chuyên gia cho rằng cho rằng sự tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam mới chỉ ở bề rộng chứ chưa sâu. Các DN Việt còn thiếu sự liên kết với nhau, ít chịu cập 
nhật các kinh nghiệm của quốc tế để áp dụng đổi mới sáng tạo trong DN mình. 
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Thông thường, theo cách truyền thống, khi nhắc tới đổi mới sáng tạo người ta thường nghĩ 
đến những cải tiến trong công nghệ và kỹ thuật, đưa ra những phát minh mới... Song, giờ 
đây, phạm trù của đổi mới sáng tạo đã trở nên rộng hơn, cách tiếp cận với đổi mới sáng tạo 
cũng đi từ nhiều khía cạnh khác nhau. 

TS. Đinh Thế Phong, một chuyên gia kinh tế, cho rằng đổi mới sáng tạo chính là đổi mới 
chính mình. Ở nước ta hiện nay, các DN cần phải đổi mới từ cái đơn giản nhất. Cần chấp 
nhận văn hóa thất bại và có sự hợp tác cạnh tranh, đam mê sáng tạo. Có như thế DN mới 
thực sự phát triển bền vững. 

Thừa nhận điều này, ông Nguyễn Hồng Lam - CEO Công ty TNHH Hồng Lam cho biết, để cho 
DN phát triển bền vững như ngày hôm nay từ hai lao động lên thành một công ty với đội 
ngũ lao động sản xuất và mạng lưới bán hàng bao phủ nhiều tỉnh thành trên cả nước thì 
ngoài việc học hỏi kinh nghiệm của các DN nước ngoài ông còn tham gia nhiều khóa đào tạo 
về đổi mới và sáng tạo cho bản thân và cho DN. 

Dựa trên thực tế, để giúp các DN Việt trong đổi mới sáng tạo, việc thiết lập dự án "Chương 
trình đối tác đổi mới sáng tạo" (IPP) Việt Nam - Phần Lan thực sự rất có ích ở thời điểm hiện 
tại. Qua đó, với sự hỗ trợ tích cực của IPP, Alphabooks đã ấn hành bộ sách với nội dung trên 
gồm 5 cuốn: "Mã gen của nhà cải cách", "Đổi mới từ cốt lõi", "Quản trị quá trình đổi mới và 
sáng tạo", "Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo" và "Steve Jobs - những bí quyết đổi mới và 
sáng tạo" mà tác giả đều là những nhân vật có tên tuổi. 

Nhưng dù theo cách nào chăng nữa cũng đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiêm túc và lựa chọn 
phù hợp với điều kiện, thế mạnh cũng như vị thế của doanh nghiệp trên thị trường - ông 
Nguyễn Hồng Lam cho hay. 

Năm nguyên lý cho một nền kinh tế thực3 
Các “người dân thường” cũng có đầy những khôn ngoan hiểu 
biết không kém gì các đại trí giả trong tháp ngà. Họ lại có thêm 
cái dũng khí là dám làm dám thua, nên ít hoang tưởng về những 
giả thuyết chỉ đẹp trên giấy tờ. Do đó, các bạn trẻ đừng để các 
giáo sư khoa bảng hù dọa với những giả thuyết mù mờ; cũng như 
đừng để các chánh trị gia phù phép với những hoang tưởng bịa 
đặt. Sự thật rất đơn giản. 

Vài chục năm trước tôi mất khá nhiều thì giờ nghiền ngẫm những bài nghiên cứu phân tích 
rất công phu của các tiền bối trong giới hàn lâm về kinh tế. Dĩ nhiên, mỗi người một kiểu, 
mỗi vị một góc nhìn, tên tuổi càng cao thì bài viết càng khô khan, phức tạp. Ai cũng cố gắng 
thể hiện đẳng cấp, trong một sân chơi đầy thiên tài và những luật lệ khắt khe. 

Sau khi sống sót trong môi trường đó một cách chật vật, tôi từ giã học đường, ra ngoài kinh 
doanh và nhận thấy các “người dân thường” cũng có đầy những khôn ngoan hiểu biết không 
kém gì các đại trí giả trong tháp ngà. Họ lại có thêm cái dũng khí là dám làm dám thua, nên 
ít hoang tưởng về những giả thuyết chỉ đẹp trên giấy tờ. 

                                                            
3 http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/nm-nguyn-cho-mt-nn-kinh-thc.html 
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Họ không có những ngôn từ hoa mỹ khó hiểu 
để “làm dáng trí thức”, do đó, cái mộc mạc của 
tư duy họ thấm đậm vào tri thức dễ dàng hơn, 
sống động hơn. Thêm vào đó, những khôn 
ngoan này đã được truyền lại từ cha ông và 
được minh chứng qua bao thời đại lich sử. Tôi 
gọi chúng là các nguyên lý bất diệt của một 
nền kinh tế thực. 

1. Dân có giàu, nước mới mạnh 

Gần đây, trong cuốn sách “Why nations fail?” 
hai tác giả Acemoglu và Robinson đưa ra giả thuyết là khi cơ chế của cấu trúc kinh tế dồn 
quyền lực vào tay một thiểu số nhóm người hay nhóm lợi ích thay vì phân tán ra cho đại đa 
số người dân, thì cái sân chơi không bình đẳng này sẽ không giải phóng hay bảo vệ tiềm 
năng của mỗi công dân trong việc sáng tạo, đầu tư và phát triển. 

Nói nôm na là nếu tiền và quyền cứ tập trung vào tay các đại ca thì dân vẫn nghèo vẫn ngu 
và kinh tế sẽ không phát triển được. Kinh tế lụn bại thì quốc gia sẽ yếu kém, dễ bị bắt nạt. 
Quốc gia yếu kém nghèo khổ thì khó mà tự hào dân tộc để tạo sức bật cho đột phá, đặc thù. 
Muốn yêu nước hay cứu nước, hãy làm đủ cách để dân giàu lên. 

2. Phải có hủy diệt mới có sáng tạo 

Hai ông Acemoglu và Robinson cũng nói thêm là phát triển kinh tế bền vững cần sự sáng tạo 
và sáng tạo phải đi kèm với hủy diệt. Hủy diệt cái cũ đã hư thối mục nát để thay chúng bằng 
cái mới năng động hiện đại. Trong thiên nhiên, cây già phải chết đi thì mới có chỗ cho những 
mầm xanh nẩy lộc; hoa trái mới sung mãn tươi tốt. 

Tóm lại, nhà nước không chấp nhận hủy diệt thì sẽ mở hầu bao dài dài để “cứu” các nhóm lợi 
ích và tạo nên những doanh nghiệp zombie (xác chết biết đi) khắp nơi. Zombies không thể 
sáng tạo hay cạnh tranh trên sân chơi tự do. Kinh tế sẽ phải khép kín và kinh nghiệm qua lịch 
sử gần đây đã cho thấy những hệ quả gì khi bế quan tỏa cảng. 

3. Giá thị trường luôn luôn chiến thắng 

Một kinh tế gia khác, cô Alice Amsden, nghiên cứu về hiện tượng “định giá sai” (getting the 
wrong price) của các nền kinh tế gặp khủng hoảng như Hàn Quốc, Nhật vào các thập niên 
trước. Cô nhận xét là các chánh phủ này thường hổ trợ và ban phát ân huệ cho các lãnh vực 
ngành nghề mà họ nghĩ là cần thiết. Điều này làm giá cả méo mó như giá bất động sản, giá 
điện nước xăng dầu, tỷ giá để cạnh tranh xuất khẩu…Ngân hàng thì đổ tiền dân theo chánh 
sách chánh phủ thay vì nhu cầu thị trường. Vì sự lệch lạc này, tiền công và tư đổ vào những 
nơi mà giá tài sản có lợi nhất cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, giá không thể cứ “sai” hoài, và khi 
giá quay về với định luật cung cầu của thị trường, các đầu tư sai lầm này sẽ gây nợ xấu cho 
ngân hàng, phá vỡ bong bóng tài sản và tạo những lỗ lã cho các doanh nghiệp, lớn và nhỏ. 

Trên thế giới, vì mị dân và cũng vì quyền lợi của phe ta, các chánh phủ thường áp dụng 
chánh sách kiểm soát giá cả, kể cả tỷ giá và lãi suất. Điều này tạo hiệu quả một thời gian, 
nhưng giá sẽ luôn luôn điều chỉnh lại theo thị trường thế giới vì không một nền kinh tế nào 
có thể tồn tại lâu dài trong cô lập. 
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4. Giấy tờ hay lời nói không thể sản xuất được giá trị  

Có thể có một giáo sư đại học nào đã nghiên cứu về hiện tượng này. Nhưng tôi hơi lười 
google, nên nghe theo lời bình luận của ông thợ hớt tóc già của tôi trong xóm Malibu 
(California) vậy. Tích tụ 40 năm kinh nghiệm qua những chuyến du lịch khắp 26 nước (các 
tấm ảnh treo đầy trên tường của tiệm), ông nhận xét rằng xứ nào càng trưng nhiều khẩu 
hiệu, biểu ngữ…của chánh phủ đầy đường phố thì xứ đó càng nghèo. 

Các quan chức rất ngây thơ khi nghĩ rằng khi đặt ra một vài câu nói khéo léo để thúc đẩy sản 
xuất hay làm sạch hè phố hay không lừa bịp du khách là dân sẽ răm rắp thi hành. Chỉ một vài 
biện pháp hành chánh là nền kinh tế quay đầu tự tái cấu trúc và thế giới sẽ yên đẹp như 
mong ước. Đôi khi, tôi yêu cái ngây thơ hoang tưởng này như nhìn một đứa bé vừa lớn, tập 
tễnh học đi theo quán tính rồi ngã khóc, bắt đền cha mẹ. 

Ở một mặt khác, chánh phủ nào cũng có những luật chơi và chánh sách chế tài để ngăn chận 
người dân đầu cơ tích trữ hay thao túng thị trường. Chẳng hạn, sở chứng khoán nào cũng 
phạt nặng các lạm dụng như thông tin nội gián, thổi phồng hay bóp méo sự việc có lợi cho 
cổ phiếu phe mình. Trong khi đó, chánh phủ không ngần ngại đầu cơ tích trữ hay dùng bộ 
máy tuyên truyền của mình để lái giá cả theo chiều hướng quy định trong cái gọi là “quốc 
sách” như chỉ số lạm phát hay tăng trưởng GDP. Các chánh phủ hết sức nhậy cảm khi giá bất 
động sản hay chứng khoán giảm sâu, vì đây là nguồn thu thuế; và ở Trung Quốc, là nguồn 
thu nhập chính của quan chức. Nếu cần, chánh phủ sẽ làm y như các đội lái tàu mà theo luật, 
đây là phạm tội. 

5. Cha chung không ai khóc 

Một tay lừa đảo khá nổi danh vào thập niên 1960’s của Mỹ tên Bernie Cornfeld. Anh ta lập 
một công ty gọi là OPM International. Sau khi vào tù, anh tiết lộ OPM là chữ tắt của Other 
People’s Money (tiền người khác). Hiện tượng xài hay đầu tư tiền người khác thoải mái vẫn 
rất thông dụng trong các ngân hàng, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp nhà nước, ngay cả 
các công ty đa quốc. Quốc hội Mỹ có lần làm tôi bật cười khi ngài Thượng Nghị Sĩ ngây thơ 
hỏi một anh nhân viên kinh doanh mới 27 tuổi sao anh chấp nhận quá nhiều rủi ro khi đánh 
cược cả tỷ đô la về các chứng chỉ bảo lãnh nợ (CDO) của bất động sản? Anh ta trả lời,” Khi tôi 
thắng, tôi sẽ được nhiều tiền thưởng. Nếu tôi thua, thì đây là OPM.” 

Tôi có thuê một ông CEO cách đây 15 năm. Kỹ năng làm tôi thán phục nhất là ông chuyên ăn 
nhậu đãi khách ở những nhà hàng nổi tiếng và đắt nhất tại bất kỳ thành phố nào, Tokyo, 
New York, Hong Kong hay London. Chi phí tiếp khách của ông nhiều gấp 3 lần lương lậu ông 
ta. Trong những lúc mà ông phải ăn nhậu bằng tiền của cá nhân thì ông chỉ chọn McDonald. 

Các mạng truyền thông đã tốn bao nhiêu thì giờ giấy mực cho những phân tích tại sao các 
doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả hay ngân sách luôn luôn bội chi. Bà osin nhà 
tôi cũng biết rất rõ câu trả lời. “OPM muôn năm”. 

Nói tóm lại, tôi cho rằng chỉ học thuộc lòng 5 nguyên lý trên là kiến thức căn bản của một 
sinh viên đại học về vận hành kinh tế của một quốc gia hay một doanh nghiệp hay một cá 
nhân đủ để giải thích mọi hiện tượng dù nghịch lý và khó hiểu đến đâu. Các bạn trẻ đừng để 
các giáo sư khoa bảng hù dọa với những giả thuyết mù mờ; cũng như đừng để các chánh trị 
gia phù phép với những hoang tưởng bịa đặt. Sự thật rất đơn giản. 
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Sản phẩm sáng tạo 

 

 

Nohot Cup là sản phẩm thiết kế của Yang Dongyun, Wu Yichen, Sang Xinxin, Gu Zhiyu và Lin 
Xia. Đây là giải pháp giải quyết vấn đề “Làm thế nào để không bị bỏng khi bất cẩn uống phải 
thức uống nóng?”. Đây là vấn đề được gợi ý từ 11. Nguyên tắc dự phòng. 

Thực hiện: MSơn 
Khôi 
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Nhìn giải pháp từ góc độ của Phương pháp luận sáng tạo, chúng ta thấy được các nguyên 
tắc sau đây được áp dụng: 

- 15. Nguyên tắc linh động: Nắp của ly sẽ thay đổi trạng thái tùy theo nhiệt độ của thức 
uống. 

- 23. Nguyên tắc quan hệ phản hồi: Tùy theo nhiệt độ mà nắp ly có hình dáng phù hợp  
“nóng nhiều  phồng nhiều” 

- 25. Nguyên tắc tự phục vụ: Sử dụng nguồn nhiệt được cung cấp từ chính thức uống 
để làm thay đổi trạng thái của nắp. 
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TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC 
Dương Ngọc Anh 

“Người đi săn giương súng không có máy ngắm, bóp cò. Con 
khỉ trên cành nghe tiếng nổ và ánh chớp quá gần bèn buông 
tay để rơi tự do xuống đất. Hỏi, trong niềm hy vọng do bản 
năng, chú khỉ láu cá có cơ may thoát chết hay không?” 

Vừa nghe xong đề bài, anh sinh viên quay vào bảng viết hai 
phương trình chuyển động: một cho viên đạn, một cho con 
khỉ. Bất ngờ, giữa chừng, anh quên mất một công thức lượng 
giác nên công việc bị dừng lại hồi lâu. 

Thầy giáo đứng sau lưng anh, từ tốn mà nghiêm khắc: “Lên 
đến bậc đại học mà anh dốt hơn một con khỉ”. 

Anh sinh viên quay lại ngỡ ngàng. Cả lớp lạnh tanh. Thầy giáo dịu giọng và vẫn từ tốn: “Tôi 
dạy các anh hết nổi. Ở đây chỉ có con khỉ, tuy nó láu cá, không thông minh nhưng nó đã trải 
nghiệm. Đến xem thử nó sống hay chết”. 

Anh sinh viên bỗng giật mình, quay lại nửa như van xin mà giọng đầy hứng khởi: “Thưa thầy, 
em hiểu rồi”. 

Thầy (mỉm cười và dịu giọng): “Anh hiểu cái gì?” 

Trò: “Thưa thầy, em leo lên lưng con khỉ ngồi khi súng vừa nổ” 

Thầy bước tới ôm anh như hai nhà khoa học giữa lớp: “Anh đã đổi một góc nhìn trước cuộc 
đời. Khi anh ôm con khỉ mà rớt, cả vũ trụ sẽ cùng anh mà ‘rơi’ ngược lên và anh đã khử mất 
tác dụng của trọng trường. Anh chỉ còn thấy viên đạn lù lù đi thẳng đều đến mà thôi”. 

Cả lớp náo động hẳn lên. 

Trò: “Thưa thầy, thế không cần tính toán gì cả” 

Thầy: “Không tính nhưng cần phải ‘toán’, tức là vẫn cần sự am hiểu, sự thông minh” 

Trò: “Thưa thầy, em thấy trong cơ học việc chọn hệ quy chiếu rất quan trọng” 

Thầy: “Và ở đời, việc chọn góc nhìn cũng rất quan trọng” 
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Muôn thuở “Vợ chồng A Phủ” 
Phạm Thị Hoài – 4/6/2013 – Nguồn: http://www.procontra.asia/?p=2539 

Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Việt Nam vừa kết thúc. Đề thi môn Ngữ văn, phần 
chính[1], yêu cầu thí sinh “phân tích diễn biến tâm lí và hành động của nhân vật Mị qua cảnh 
đêm mùa xuân Mị muốn đi chơi và bị trói trong tác phẩm ‘Vợ chồng A Phủ’ của Tô Hoài“. 
Năm ngoái, đề thi tuyển sinh vào đại học môn Ngữ văn khối D[2] đặt câu hỏi: “Việc Mị nhìn 
thấy ‘dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã đen xám lại’ của A Phủ diễn ra trong 
hoàn cảnh nào? Sự việc ấy có ý nghĩa gì đối với tâm lí của nhân vật Mị?” 

Việc “Vợ chồng A Phủ”, một tác phẩm thuộc dòng văn học “Hiện thực Đoán trước”, trung 
bình về mọi phương diện dù đã được chiếu cố mầu sắc miền ngược[3], thường xuyên được 
chọn làm cửa ải để học sinh Việt Nam vượt qua bậc tú tài và thậm chí để vào đại học cũng 
đáng chú ý như các yêu cầu đặt ra cho thí sinh. Muôn thuở là phân tích giá trị (nhân đạo, 
hiện thực) của tác phẩm, phân tích nhân vật Mị (hành động, tâm lí), phân tích Mị trong đêm 
tình mùa xuân, phân tích Mị trong đêm cởi trói cho A Phủ, phân tích Mị mặt buồn rười rượi, 
phân tích Mị sức sống tiềm tàng, phân tích hình tượng nắm lá ngón Mị ném xuống đất, phân 
tích hình tượng tiếng sáo Mị nghe, so sánh hình tượng Mị bị trói đứng và A Phủ bị trói 
đứng… 

Khổ quá, đó là một tác phẩm hoàn toàn đơn giản, bố cục phẳng, tình tiết dễ hiểu, các nhân 
vật được đặt đúng những chỗ đã đánh dấu, tốc độ kể thong thả, ngôn ngữ không có gì đặc 
biệt, thủ pháp không có gì đặc sắc. Có gì mà phân tích ở đó? Đào sâu một tác phẩm như thế 
chỉ chọc rách mặt giấy, vì vậy tiêu chuẩn khả dĩ duy nhất là thuộc bài và phát biểu cảm tưởng 
trong khuôn khổ và theo định hướng. Thuộc bài ở đây là thuộc làu làu. Chẳng hạn thí sinh 
phải nhớ đúng tình tiết Mị đã nhìn thấy A Phủ khóc trong hoàn cảnh nào. Không phải khóc 
chung chung. Phải là khóc chính xác với “dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã 
đen xám lại”. 

Vì thế mà có quy định “thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì 
thêm.” 

 
Sau đây là yêu cầu đặt ra với thí sinh Đức trong một đề thi tốt nghiệp trung học[4], môn Ngữ 
văn: 

Trích đoạn Vladimir Nabokov nói về tác phẩm “Hóa thân” của Franz Kafka: 

Bây giờ trước khi nói về “Hóa thân”, tôi muốn xác định rõ là tôi phản đối hai quan điểm mà 
một số người đại diện. Tôi hoàn toàn bác bỏ khẳng định của Max Brod rằng chỉ có thể dùng 
phạm trù thiêng liêng (nhưng không phải sự thiêng liêng của văn học) để nhìn nhận sự 
nghiệp của Kafka. Kafka trước hết là một nghệ sĩ, nhưng dù cho rằng nghệ sĩ nào cũng có 
chút thiêng liêng (một nhận định khá trùng với quan niệm của tôi) thì tôi vẫn không tin rằng 
có thể đọc ra tính tôn giáo trong thiên tài của Kafka. Tiếp theo, tôi bác bỏ quan điểm của 
phái Freud. Thí dụ, những người dùng học thuyết của Freud để diễn giải Kafka (như Charles 
Neider trong “The Frozen Sea” [1948]) cho rằng “Hóa thân” dựa trên mặc cảm Oedipus của 
Kafka và cảm giác cả đời có lỗi với người cha. Phái này còn lí giải rằng trong ngôn ngữ biểu 
tượng thần bí, trẻ con xuất hiện dưới hình hài của sâu bọ – tôi hoài nghi điều đó – và biểu 
tượng con bọ trong “Hóa thân” của Kafka là để diễn tả nhân vật người con, theo tinh thần 
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của học thuyết Freud. Cũng theo phái này, biểu tượng con bọ đó khắc họa chính xác cảm 
giác thua kém và vô giá trị của người con đối với người cha. Tôi bác bỏ cái mớ vớ vẩn này, vì 
điều tôi quan tâm là con bọ của Kafka chứ không phải mấy con dế trong đầu các nhà diễn 
giải đó. Kafka giữ thái độ hết sức phê phán với học thuyết Freud, vì ông thấy các lí thuyết của 
Freud hiện lên như những hình ảnh mơ hồ, sơ lược, không thấu được những góc độ riêng 
biệt, và điều quan trọng hơn là không thấu được bản chất của vấn đề. Ông coi phân tâm học 
(xin trích) là một “nhầm lẫn bất lực”. Đó là lí do tiếp theo khiến tôi bác bỏ cách nhìn theo phái 
Freud và muốn tập trung vào khoảnh khắc thao tác nghệ thuật. (…) 

Nhân vật chính của “Hóa thân” là Gregor Samsa, con trai một gia đình trung lưu ở Praha. Các 
thành viên gia đình này là những con người tẻ nhạt, đầu óc tầm thường, chỉ coi trọng những 
giá trị vật chất, như những nhân vật trong tác phẩm của Flaubert. Năm năm trước, người cha 
bị thiệt hại mất gần hết gia sản nên Gregor phải làm thuê cho một chủ nợ của cha, nghề rao 
mẫu hàng vải. Người cha hết việc, cô em gái Grete chưa đủ tuổi đi làm và bà mẹ mắc chứng 
hen phế quản, nên chàng trai trẻ Gregor là người nuôi cả gia đình. Chàng còn tìm được cho 
gia đình một căn hộ để sinh sống: trong một chung cư cho thuê, chính xác là tại phố 
Charlottenstraße, và căn hộ ấy được chia nhỏ, như sau này Gregor cũng bị chia nhỏ. Đó là 
năm 1912, câu chuyện diễn ra tại Praha, ở Châu Âu xưa. Lương giúp việc rẻ, nên gia đình 
Samsa có một cô người ở mười sáu tuổi (ít hơn Grete một tuổi) tên Anna và một bà nấu bếp. 
Gregor thường rong ruổi đi công việc, nhưng đêm mà sau đó câu chuyện bắt đầu thì chàng 
ngủ ở nhà, giữa hai chuyến công cán. Và đến đây, sự kinh hoàng xảy ra. (…) 

Ta hãy xem xét kĩ hơn vụ biến dạng vừa xảy ra đó. Tuy sự thay đổi có khủng khiếp và đáng 
bàng hoàng thật, nhưng không hề lạ lùng như thoạt tiên ta tưởng. Một nhà phê bình có đầu 
óc (Paul L. Landsberg trong “The Kafka Problem” [1946], Angel Flores chủ biên) đã nhận định: 
“Ngủ trong một môi trường lạ, lúc tỉnh dậy ta hay bị một thoáng bàng hoàng, một cảm giác 
hoang đường bất chợt, và một người làm nghề đi rao mẫu hàng thì chắc phải thường xuyên 
gặp cảnh này, vì không thể có sự ổn định nào trong hoàn cảnh sống đó.” Cảm giác về hiện 
thực phụ thuộc vào sự ổn định, vào sự bền vững. Rốt cuộc thì tỉnh dậy thấy mình là 
Napoléon, là George Washington hay là một con bọ cũng không có gì khác nhau lắm. (Tôi 
từng quen một người lúc tỉnh dậy thấy mình là hoàng đế Brazil.) Mặt khác, sự cô đơn đi cùng 
với đặc thù lạ lùng của cái mà chúng ta gọi là hiện thực là điều xưa nay vẫn đặc trưng cho 
người nghệ sĩ, cho thiên tài, (…). Gia đình Samsa vây quanh con bọ hoang đường kia chẳng 
qua chỉ là biểu tượng của sự tầm thường vây quanh thiên tài. 

Yêu cầu thí sinh: 

1. Hãy tóm tắt và giải thích cách diễn giải của Nabokov 

2. Bằng kiến thức của mình về các tác phẩm của Kafka và các cách diễn giải chúng, hãy bình 
luận và đánh giá quan điểm của Nabokov. 

Thí sinh được phép sử dụng tài liệu tùy ý trong phòng thi. 

 
So sánh trên đây cho thấy học sinh Đức không cần phải thuộc bài (không có bài nào để 
thuộc). Nhưng cần: Thứ nhất, khả năng đọc hiểu đối với một văn bản khá phức tạp cả về nội 
dung lẫn hình thức biểu đạt (đoạn tiểu luận của Nabokov); thứ hai, kiến thức đủ rộng (các tác 
phẩm của Kafka chứ không chỉ 5000 chữ như đoạn trích “Vợ chồng A Phủ” trong sách Ngữ 
văn 12); và thứ ba, khả năng cọ sát quan điểm của riêng mình (với quan điểm của Nabokov) 
về Kafka. 
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Môn Ngữ văn ở bậc trung học phổ thông không có gì kì bí, vô tận hay phức tạp hơn các môn 
khác. Trong nhà trường ở Việt Nam, nó thất bại không phải vì quá khó, quá nặng, mà vì quá 
nhẹ và nông, với muôn thuở “Vợ chồng A Phủ”[5]. 

© 2013 pro&contra 

[1] Đề thi chính thức của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013, Môn thi Ngữ văn - 
Giáo dục trung học phổ thông, Bộ giáo dục và đào tạo. 

[2] Đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Ngữ văn, khối D, của Bộ giáo dục và đào tạo. 

[3] Có lẽ tôi không ưa “Vợ chồng A Phủ” cũng vì trong phần lớn các tác phẩm có mầu sắc 
folklore miền ngược, viết từ hình dung của người miền xuôi, các nhân vật đều được gán cho 
những cách nghĩ, cách nói, đặc biệt là cách xưng hô, có phần ngồ ngộ, ngu ngơ, sơ đẳng, ít 
nhiều bán khai. Và người đọc, tất nhiên cũng là người miền xuôi, tự động thấy mình ở một vị 
thế khác. 

[4] Tham khảo tại: http://www.hamburg.de/contentblob/326072/data/abitur-deutsch.pdf 
[5] Độc giả Nguyễn Mậu Cường cũng chia sẻ (Nguồn: http://hocthenao.vn/2013/06/08/muon-
thuo-vo-chong-a-phu-pham-thi-hoai/  - 11/06/2013 • 15:47): 

Cám ơn chị Hoài! 

Tôi nay đã gần 70 tuổi rồi. Nhớ lại 50 năm trước đây, năm 1963, đề thi tốt nghiệp phổ thông 
lúc đó có 2 đề, chọn 1. Một đề nghị luận xã hội nói về lý tưởng thanh niên, một đề về nghị luận 
văn học ”bình giảng tác phẩm VỢ CHỒNG A PHỦ” !!! 

Bây giờ đề thi tốt nghiệp vẫn lại xoay quanh “VỢ CHỒNG A PHỦ” , than ôi sao mà cổ lỗ sĩ quá 
hả !!! ĐỔI MỚI Ở CHỖ NÀO, hỡi các nhà giáo dục Việt Nam 

Về tác giả Phạm Thị Hoài (trích từ Wikipedia): 

Phạm Thị Hoài sinh năm 1960. Bà là một nhà văn hiện đại, nhà biên soạn và 
dịch giả có tầm ảnh hưởng. Bà đang sống ở Đức. 

Phạm Thị Hoài sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hải Dương, miền Bắc Việt Nam. 
Năm 1977, bà đến Đông Berlin và học ở Đại học Humboldt, nơi mà bà đã 
tốt nghiệp chuyên ngành về văn khố. Năm 1983, bà trở về Việt Nam, sống ở 
Hà Nội, làm chuyên viên lưu trữ văn thư rồi bắt đầu viết văn một cách 
nghiêm chỉnh. 

Bà là một dịch giả nổi tiếng về văn chương Đức. Bà đã dịch những tác phẩm của Franz Kafka, 
Bertolt Brecht, Thomas Bernhard và Friedrich Dürrenmatt sang tiếng Việt. Bà còn là người 
biên soạn quyển Trần Dần – Ghi: 1954-1960 (Paris, TD Mémoire, 2001), một tuyển tập các bài 
báo của Trần Dần. Những tiểu luận và truyện ngắn của bà xuất hiện trong những tạp chí văn 
chương ở Hoa Kỳ, Úc, Thụy Sĩ và Đức, ngoài ra còn xuất hiện trong một số tuyển tập về 
truyện Việt Nam đương đại, gồm có: Night, Again và Vietnam: A Traveler's Literary 
Companion. Riêng quyển Sunday Menu, một tuyển tập truyện ngắn của bà do Tôn Thất 
Quỳnh Du dịch sang tiếng Anh, quyển này được xuất bản lần đầu tại Pháp năm 1977 với tựa 
đề Menu de dimanche, còn bản tiếng Anh Sunday Menu thì do Pandarus Books xuất bản tại 
Úc năm 2006 và được University of Hawaii Press xuất bản tại Hoa Kỳ vào năm 2007. 
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