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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) 

 

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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Họp mặt truyền thống cựu học viên 

Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới 

Theo thông lệ, Chủ nhật đầu tiên sau ngày 20-11 hàng năm là ngày họp mặt của các cựu học viên 

Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới. 8 giờ sáng ngày 24-11-2013, hội trường lầu 11 của khách 

sạn Hoàn Vũ bỗng trở nên náo nhiệt với sự có mặt của các cựu học viên Phương pháp luận sáng 

tạo và đổi mới. Buổi họp mặt năm nay với chủ đề “Quả ngọt dâng thầy” được tổ chức gọn nhẹ (có 

lẽ do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu!) nhưng không kém sôi động. 

Chương trình buổi sinh hoạt dù được rút gọn nhưng vẫn giữ được những hoạt động mang tính 

“truyền thống”: 

Thời gian: 8h sáng ngày 24/11/2013 

Địa điểm: khách sạn Hoàn Vũ, 549 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, 
TP.HCM  

Chương trình Họp mặt truyền thống năm 2013 

Chủ đề Quả ngọt dâng thầy 

 8h – 8h15 : Đón khách  

 8h15 – 8h45 : Nhìn lại một năm hoạt động 

 8h45 – 9h15 : Quà tặng - giao lưu với các thầy 

 9h15 – 9h30 : Trò chơi sáng tạo 

 9h30 – 10h00 : Teabreak 

 10h – 11h15 : Báo cáo thành tích năm 2013 ( 3 báo cáo viên ) 

 11h15 – 11h30 : Thông báo và giới thiệu trang web TrizVietNam  

 11h30 – 11h45 : Chụp hình lưu niệm 

 11h45 : Kết thúc 

Sự có mặt của các thầy là niềm vui và vinh dự cho ngày Họp mặt truyền thống  

Xin kính chúc các thầy lời chúc sức khỏe và thành công 

Ban liên lạc nhiệm kì 2013 

Nguyễn Bích Thùy 
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Anh Thiện hâm nóng không khí buổi họp mặt với các động tác thể dục: 

 

 

 

Chị N.B. Thùy (đại diện BLL nhiệm kì 2013) nhận quà lưu niệm từ Thầy Phan Dũng (đại diện TSK) 

Khởi động với vài động tác thể dục dưới sự hướng dẫn của anh Thiện 
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Các cựu học viên trình bày những kết quả đạt được trong việc ứng dụng phương pháp luận sáng tạo và 
đổi mới vào trong công việc và cuộc sống: 

 

 

  

Chụp hình lưu niệm trước khi chia tay – Hẹn gặp lại 2014! 

Anh Ngô Đắc Thuần thể hiện tình cảm dành cho Thầy Dũng bằng một bài thơ 
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Cần dạy và học sáng tạo1 … 
Thùy Ngân2 

… Đổi mới và sáng tạo ngày càng trở nên bức thiết, là một trong những yếu tố quan trọng 

mà nền giáo dục VN cần hướng đến.  

Làm thế nào để điều này không chỉ nằm trong sách vở khi mà thực tế buộc giáo dục VN phải thay 

đổi? PV Thanh Niên có cuộc trao đổi với PGS-TSKH Phan Dũng (ảnh), Giám đốc Trung tâm sáng tạo 

khoa học - kỹ thuật, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM - người đã có 40 năm làm việc trong lĩnh 

vực phương pháp luận sáng tạo (PPLST), xung quanh vấn đề này. 

Phát huy tốt nhất sáng tạo phải bằng giáo dục 
* Trước thông tin VN nằm trong tốp 20/65 nước và vùng lãnh thổ theo kết 
quả kỳ thi khảo sát đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh lứa tuổi 15 
trên thế giới (PISA), nhiều người cho rằng kết quả này không quan trọng 
vì nó không đánh giá được tiêu chí cốt yếu mà một nền giáo dục cần phải 
hướng đến là khả năng khám phá cái mới, suy nghĩ khác biệt. Ông đánh 
giá thế nào về vấn đề này, vai trò của sự sáng tạo trong giáo dục? - Tôi cho cách đặt vấn đề trên là đúng, vì nhiều lẽ. Thứ nhất, sáng tạo là phẩm chất “người” nhất. Là con người, phải phát huy phẩm chất này thì mới thành người thực sự. Thứ hai, các nguyên nhân tạo ra mọi sự phát triển cuối cùng hầu như quy thành nguyên nhân duy nhất là sự sáng tạo của con người. Thứ ba, từ những năm 1990, các nước phát triển đã bắt đầu thời đại mới - thời đại sáng tạo (the age of creativity). VN tất yếu cũng phải tích cực chuẩn bị hội nhập nếu không muốn tụt hậu xa hơn nữa. Thứ tư, phát huy tốt nhất sáng tạo phải bằng giáo dục vì nói như J.Dewey, nhà triết học, tâm lý học và nhà cải cách giáo dục người Mỹ: “Giáo dục là phương pháp cải tạo xã hội chắc chắn nhất”.  
* Vậy theo ông làm thế nào để phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân? - Để phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, cần dạy và học sáng tạo cho tất cả mọi người. Dạy sáng tạo là dạy khoa học sáng tạo, PPLST. Người dạy là người được đào tạo một cách bài bản về lĩnh vực này. Thực tế cho thấy, từ lâu Mỹ, Nga và một số nước Tây Âu đã đào tạo những người dạy sáng tạo, kể cả cấp bằng cử nhân, thạc sĩ sáng tạo cho họ. 
* Nhưng ở VN hiện nay chưa có trường ĐH nào đào tạo chính quy và bài bản những người dạy PPLST 
thì liệu chúng ta có làm được những điều như ông đã nêu?  
                                                             
1 Xem thêm tầm quan trọng của giáo dục sáng tạo ở mục Tin thế giới: Tuyên ngôn HEFEI “10 đặc điểm của một 
trường đại học nghiên cứu đương đại” 
2 http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131208/can-day-va-hoc-sang-tao.aspx 

 Để phát huy tốt nhất khả năng 
sáng tạo của mỗi cá nhân, cần
dạy và học sáng tạo cho tất cả
mọi người 
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- Theo tôi, đầu tiên chúng ta cần sử dụng và phát huy những gì có sẵn ngay tại VN. Sau đó, khi có điều kiện về mặt tài chính thì gửi người đi nước ngoài đào tạo về khoa học sáng tạo và PPLST. Hiện VN đã có những gì? Khi ở Liên Xô, ngoài ngành vật lý thực nghiệm các chất bán dẫn do nhà nước cử đi đào tạo, xuất phát từ sự quan tâm và yêu thích cá nhân, tôi còn học thêm Học viện Sáng tạo sáng chế. Tôi tốt nghiệp cả hai trường năm 1973. Tại Học viện Sáng tạo sáng chế, tôi được học với GS Altshuller, cha đẻ của “Lý thuyết giải các bài toán sáng chế” (viết tắt và trở thành thuật ngữ quốc tế là TRIZ). TRIZ hiện nay được coi là trường phái mạnh nhất trong PPLST. Giáo trình PPLST của chúng tôi chính là TRIZ mở rộng. Khóa PPLST đầu tiên mở tại Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM vào năm 1977. Đến nay, chúng tôi đã thực hiện hơn 400 khóa PPLST với hơn 20.000 người đủ mọi thành phần kinh tế, xã hội. Ngoài ra, chúng tôi cũng hội nhập quốc tế ở mức cao như dạy PPLST, công bố các công trình, trình bày các báo cáo chính (keynote speaker) ở nước ngoài. Nhưng tất cả những điều này chúng tôi phải tự lực cánh sinh.  
Thế giới đã đi quá xa dù chúng ta từng đi trước  
* Giả sử ngay từ đầu ông được tạo điều kiện để làm việc chứ không phải tự lực cánh sinh trong suốt 40 
năm qua thì ông và các đồng nghiệp sẽ làm những gì? - Nếu được tạo điều kiện để làm việc thì trong 40 năm qua, chúng ta hoàn toàn có thể đào tạo được đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu về PPLST. Những người này là các thầy cô giảng dạy PPLST trong các trường học các cấp và VN trở thành một trong các cường quốc thế giới về lĩnh vực PPLST. Chúng ta đánh mất một cơ hội mà đã từng có ưu thế lớn về mặt thời gian. Chúng tôi dạy PPLST TRIZ ở VN trước Mỹ 14 năm, Pháp 19 năm, Nhật 20 năm và Hàn Quốc hơn 20 năm. Còn bây giờ, tôi phải ngậm ngùi nói rằng họ đã vượt qua chúng ta. 
* Trong hoàn cảnh hiện nay, theo ông cách nào để chúng ta trở lại dòng chảy chung của thế giới? - Phải đầu tư cấp tốc, tập trung và đủ lớn cho khoa học sáng tạo và PPLST đã có sẵn ở VN. Còn những người được nhận đầu tư phải có những nỗ lực vượt bậc để hội nhập thành công thời đại sáng tạo cùng với thế giới. Tôi mong những người có trách nhiệm nhận thức, đánh giá đúng vị trí, vai trò, và đầu tư cho khoa học sáng tạo và PPLST phát triển, ít ra, trong hệ thống GD-ĐT ở nước ta. Tiền đầu tư chỉ tương đương như đầu tư cho môn văn - tiếng Việt, nghĩa là rất rẻ so với đầu tư các môn khác như vật lý, hóa học, tin học.  Các bạn trẻ muốn tìm hiểu thông tin về khoa học sáng tạo và PPLST, có thể truy cập website http://cstc.vn 
 



7 
BTSK số 4/2013 

Tuyên ngôn HEFEI 
“10 đặc điểm của một 

trường đại học nghiên cứu 
đương đại”1 

Ngày 10/10/2013, tại Hefei (Trung Quốc), 

“Tuyên ngôn các đặc điểm của một 

trường đại học nghiên cứu đương đại” đã 

được ký kết bởi bốn hiệp hội đại học 

nghiên cứu (Hiệp hội các trường đại học Hoa Kỳ – AAU; Hiệp hội 9 trường đại học nghiên 

cứu Trung Hoa – C9; Nhóm 8 trường đại học Úc châu – Go8; Liên minh các trường đại học 

nghiên cứu Âu châu – LERU). 

HEFEI STATEMENT ON 

THE TEN CHARACTERISTICS OF 

CONTEMPORARY RESEARCH UNIVERSITIES 

ANNOUNCED BY AAU, LERU, GO8 AND C9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 http://go8.edu.au/media/media-releases/2013/hefei-statement-on-10-characteristics-of-
contemporary-research-universities 
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PURPOSE 
 
The purpose of this statement is to identify the key characteristics that make research 
universities effective; and to promote a policy environment which protects, nurtures and 
cultivates the values, standards and behaviors which underlie these characteristics and 
which facilitates their development if they do not already exist. In the absence of a 
supportive environment, research universities will be unable to impart the major 
competitive advantage and global recognition that all nations seek from them. 

 
The four signatory groups to this statement commit themselves to: 

• working together to advance and uphold these characteristics; 
• working within their own members to ensure their realization; and 
• promoting the foundational value of these characteristics in the development of 

higher education policy. 
 

There have been huge changes in the higher education systems of most countries over recent 
decades. In particular, and led at least in part by the economic restructuring that has seen the 
service sector growing ever more important and the knowledge economy continuing its 
productive growth, universities have increased in number and size. In many countries, 
they have also become more diverse, reflecting the need to provide cost-effective 
services that meet immediate national needs. One measure of this diversification has been 
to recognize research universities, which while relatively small in number, together account 
for a significant proportion of the nation’s higher education research effort. 

As universities have developed from elite institutions catering to a small, select proportion of 
the population through organizations offering education for an increasingly large and more 
diverse cohort, to offering almost universal access, the policy environment in which 
universities operate also has changed. In particular, policy in many countries is taking an ever 
more instrumentalist view of universities, a view that ties their roles and purpose to producing 
the knowledge and skills necessary to operate in a modern economy and to performing 
research that supports national development. 

While these clearly are desirable goals, the growing emphasis on them to the exclusion of 
other critical university roles has led research and higher education policies to a focus on short 
term, often highly specific outcomes which capture at best only a small portion of what 
universities contribute to society and general wellbeing and the ways in which they do this. 
Changes in national priorities have led to policy and program prescriptions that channel 
university activities towards meeting narrow national objectives but which put research 
universities in danger of losing what makes them  unique participants in national innovation 
systems and major contributors to national wellbeing. Much of what governments and the 
broader community prize in universities derives from their deeper capabilities and more 
intangible outcomes that this kind of instrumentalist approach can devalue and even lose. 

Universities around the world risk losing their effectiveness if the national and global policy 
environments continue to focus on the immediate rather than the long term, on the knowns 
rather than the unknowns, and on the narrow rather than the broad. 
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PREAMBLE 

Research universities are distinguished by the quality, breadth and depth of their commitment 
to research. Nations increasingly rely upon research universities to drive national 
development and wellbeing. Graduates leave universities to work in government, business 
and the non-profit sector, taking with them the knowledge, skills, and understanding that 
make it possible for these sectors to work effectively, to respond to changing circumstances 
and to innovate. In their work and their social interactions, graduates draw on their university 
experience and the values that experience has developed to create a richer, more resilient and 
often more diverse and humane society. Research universities are centres for the development 
of new ideas and discoveries. They expand our understanding by testing and challenging 
existing knowledge. They are also centres of creativity that develop new technologies and 
new ways of doing things. Through education and scholarship, these institutions make 
significant contributions to the artistic and performance culture of their local communities, the 
nation as a whole and internationally. University research drives innovation, helps respond to 
major national and global problems, and provides the narratives that make it possible to 
understand a rapidly changing and increasingly volatile world. Research universities are focal 
points of international collaboration, providing access to multinational expertise and facilities 
that might not be available nationally. They add to the global reputation of their home country 
and attract talent from around the world. Importantly, universities also are storehouses of 
knowledge and broad capabilities that provide an underlying state of preparedness – a kind of 
information – and capacity- based insurance and broader vigilance – that business, 
government and communities can draw upon to help deal with the unexpected and unknown. 
This ability to respond quickly and creatively drawing on a significant breadth of capabilities 
spanning disciplines and schools becomes more important as the volatility of the world 
increases and the unexpected becomes the norm. 

WHAT WE MEAN BY A RESEARCH UNIVERSITY 

Research universities are defined by their serious and pervasive commitment to research; the 
excellence, breadth and volume of their research outputs; and the way in which a research 
culture permeates all of their activities, from teaching and learning to their engagement with 
business, government and the broader community. Undergraduate education in research 
universities benefits greatly from the opportunities these institutions provide students to 
explore and learn in the classroom and in the lab with faculty and graduate students working 
at the frontiers of knowledge. Graduate education in research universities is enriched by the 
direct, intensive engagement of graduate students in the conduct of research, while the quality 
and productivity of university research benefits greatly from the creativity and energy of 
graduate students. Research universities typically make up only a small portion of a nation’s 
colleges and universities but account for a substantial proportion of a nation’s higher 
education research effort. 

Governments provide critical support for research universities through a combination of block 
and merit-based, competitively allocated funding for research and graduate education but also 
through recognizing and supporting their status through appropriate regulatory environments. 
Government fiat alone cannot create a research university, however. Such institutions are built 
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from within, by university administrations having the strategic vision and operational 
excellence necessary to secure from multiple sources the funding needed to build the facilities 
and to recruit, across a broad range of disciplines, the talented research faculty which in turn 
attract the exceptional graduate students who themselves become magnets for new faculty. 
The status of a research university is ratified by its capacity to win competitive research 
funds, by its production of internationally recognized research and scholarship, and by the 
caliber of its undergraduate and graduate students. These achievements create the demand 
from other universities for research collaboration, staff exchange and sustainable strategic 
relationships. A research university is part of a global, collaborating network of similar 
universities, makes a significant and worthwhile contribution to the global research effort, and 
is integrated into the international community because its recognised excellence attracts 
attention, partners and support. 

Despite their pervasive and critical influence, there are signs that the higher education policy 
environment and the broader public are starting to take these universities and the breadth of 
their contributions for granted. The focus of university research is on expanding knowledge, 
leading to new understandings, products and processes that strengthen national economies, 
improve the quality of life of the nation’s citizens and enrich its culture. The benefits of 
advancing knowledge are extraordinary but the path to exploiting this new knowledge is often 
long. Research universities are increasingly under pressure to shift from fundamental to 
applied research to produce short-term benefits and to narrow their curricula in pursuit of 
increasingly instrumental educational objectives. It is critical that all relevant policies 
recognize the broad, pervasive and long-term benefits of university research and education 
and provide the support and environment that will ensure that these institutions continue to 
flourish; sustaining the foundational characteristics that make research universities an 
invaluable part of any national infrastructure. 

CHARACTERISTICS OF A RESEARCH UNIVERSITY 

1. The pursuit of excellence across all its operations, calibrated through informed, 
independent, disinterested assessments from peer organisations and individuals from 
outside the university; and a commitment to transparent, meritocratic systems for 
selecting faculty, staff and students, creating an internal environment that nurtures 
learning, creativity and discovery, and will unleash and develop the potential of its 
staff and students, both undergraduate and (post)graduate. 

2. A major research effort which has both depth and breadth, producing internationally 
recognized research results which are broadly disseminated through publication, 
teaching and community engagement. 

3. A commitment to research training, especially through PhD programs, which provides 
a continuing flow of highly competent and respected graduates (as assessed by 
researchers of international standing) who are able to advance the frontiers of 
knowledge and understanding and to contribute to national and international 
innovation and development across all sectors. 

4. A commitment to teaching at both the undergraduate and (post)graduate levels, to 
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produce broadly educated graduates able to contribute to the national welfare across a 
wide range of activities. 

5. A dedication to the highest standards of research integrity and its associated ethical 
obligations, which ensures the probity of data collection, assessment and analysis 
independent of any considerations of funding source or of personal or institutional 
benefit, and which is supported by explicit and effective processes to investigate and 
respond to any allegations or perceptions of unethical research or behaviour. 

6. The responsible exercise of academic freedom by faculty to produce and disseminate 
knowledge through research, teaching and service without undue constraint within a 
research culture based on open inquiry and the continued testing of current 
understanding, and which extends beyond the vocational or instrumental, sees beyond 
immediate needs and seeks to develop the understanding, skills and expertise 
necessary to fashion the future and help interpret our changing world. 

7. A tolerance, recognition and welcoming of competing views, perspectives, 
frameworks and positions as being necessary to support progress, along with a 
commitment to civil debate and discussion to advance understanding and produce new 
knowledge and technologies. 

8. The right to set its own priorities, on academic grounds, for what and how it will teach 
and research based on its mission, its strategic development plans, and its assessment 
of society’s current and future needs; and the right to determine who it will hire and 
admit, including an ability to recruit internationally to attract the best people to 
achieve these priorities. 

9. A commitment to support its local and national communities and contribute to 
international wellbeing by taking actions and developing a culture which works to 
maximise the short and long-term benefits of the research and education it performs. 

10. An open and transparent set of governance arrangements which protect and support a 
continuing commitment to the characteristics that define and sustain world-class 
research universities, and, at the same time, assure that the institution meets its public 
responsibilities. 
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The Creative Education Foundation is proud to announce that CPSI will be held in Buffalo, 

June 18-22, 2014. 

This is our Open Call for Leaders & Presenters. We are looking for our best, most 

innovative, dynamic, and content-rich presenters, trainers, and facilitators to partner with us 

to create an extraordinary CPSI 60th! 

The CPSI 2014 Conference Organizers 

 Kristen Peterson (Programming) Rebecca Reilly (Operations) 

 Ana Castelan (Coordinator) Suzie Nussel (Conference Chair) 

TRIZCON2013 - The Next Big Thing - has been scheduled for 5 December 2013 at 10:00 AM 

EST. This unique TRIZCON event will be broadcast over the internet from out host, Post 

University in Waterbury, CT. A preliminary Agenda is available on the AI website. The Agenda 

is filled with insightful speakers, a Panel Discussion which will focus on the "Utilization of TRIZ 

in the World", followed by 5 innovative TRIZ case studies. 
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CẢM NGHĨ VỀ HỘI THẢO “VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG 
BẰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP” 

Nguyễn Bích Thùy 

Nghe cái tên “văn hóa doanh nghiệp”, bản thân người viết 

đã đi làm nên cũng nhận thức được tầm quan trọng của cụm 

từ đó. Quan trọng khi mà phần lớn người lao động dành 

thời gian cho nơi làm việc còn nhiều hơn cho gia đình và bản 

thân. Khi mà những người bạn từ thời đại học đi tìm việc với 

nhiều ước mơ và hoài bão gặp lại nhau kể về một mong ước 

rất bình dị: “Một công việc mà sáng sớm thức dậy muốn đi 

làm và đến chiều về còn muốn nán lại”. 

Theo tư duy hệ thống thì mỗi người lao động đều là một 

yếu tố của hệ, “Sự phát triển của tính toàn thể phụ thuộc vào 

từng yếu tố, từng mối liên kết chứ không phụ thuộc vào một 

bộ phận tinh hoa nào đó của hệ thống”1. Xây dựng văn hóa 

không phải chuyện một sớm một chiều mà cần rất nhiều 

thời gian, do vậy yêu cầu người quản lý phải có sự phát triển 

cao cả về kiến thức, nhận thức, thậm chí là nhân cách. 

Chịu trách nhiệm chính cho việc tổ chức hội thảo “Vượt qua khủng hoảng bằng văn hóa doanh 

nghiệp”, người viết mang trên mình những áp lực nặng nề, những công việc mà trước đây người viết 

chỉ quan sát những anh chị trong Ban liên lạc học viên làm hoặc nếu có tham gia thì cũng chỉ tham gia 

những việc vặt vãnh. 

Quay cuồng với việc tổ chức, cả trăm việc phải nghĩ, cả trăm thứ phải lo. Hai việc đau đầu nhất là tìm 

người tham dự và tìm người tham gia vào ban tổ chức. Hai hội thảo liên tiếp (vào tháng 4 và tháng 7 - 

2013) đã làm cho vài thành viên phải “bỏ của chạy lấy người”, có thành viên nhiệt tình đến cảm động 

thì cũng có người theo kiểu “cha chung không ai khóc”. Ngoài việc đi làm để mưu sinh, nhiều hôm 

người viết phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để gửi email, gọi điện, buổi tối ăn cơm xong lại tất tả gọi điện, 

gửi email. Những lúc ấy, đôi khi cái tôi nhỏ bé cứ cựa quậy hỏi: “mình vất vả như thế để làm gì?”… 

                                                            
1 Trang 171, “Tư duy lôgích, biện chứng và hệ thống” – Phan Dũng 

Tác giả trước giờ khai mạc hội thảo 
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Nhưng rồi sóng cả không ngăn nổi tay chèo. Hội thảo diễn ra như kế hoạch với sự đăng ký tham dự 

của khách khiến tôi có chút lo lắng về chỗ ngồi của phòng họp. 

Ngày hội thảo, lẳng lặng ngồi phía sau để nghe phần trình bày của hai diễn giả.  

Ở phần trình bày của diễn giả Nguyễn Ngọc Thành (Tổng giám đốc của công ty tư vấn y dược quốc tế 

IMC), anh đã chia sẻ những kinh nghiệm một cách chân thành và giản dị. Câu nói “Tôi hạnh phúc khi 

nhân viên của tôi thành công ở một nơi khác” làm người viết hơi bất ngờ nhưng lại yên tâm khi nghe 

anh Thành thú thật “Phải trả giá nhiều và mất một thời gian dài chúng tôi mới chấp nhận và làm được 

điều đó”.  

Trong phần trình bày của mình, diễn giả đã trả lời cho người tham dự câu hỏi:  

 Văn hóa doanh nghiệp là gì? 

 Là nền móng của công ty 

 Là bầu không khí của công ty 

 Là yếu tố xây dựng tình yêu của CBNV đối với công ty 

 Làm sao để xây dựng được văn hóa, điều gì làm hầu hết CBNV yêu công ty? 

 Tư tưởng vì cộng đồng 

 Triết lý của IMC được thể hiện trong 4 thành tố: Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị 

văn hóa và phương pháp quản trị 

 

Phần trình bày của thầy Trần Thế Hưởng đã nâng văn hóa doanh nghiệp lên 1 mức cao hơn: Văn hóa 

sáng tạo và đổi mới. Với lập luận của mình, thầy cho rằng, trong kỷ nguyên sáng tạo và đổi mới không 

thể bắt ép nhân viên sáng tạo. Do vậy, xây dựng văn hóa sáng tạo và đổi mới là đòi hỏi tất yếu. Trên 

cơ sở đó, thầy đề nghị bốn yếu tố cơ bản để xây dựng văn hóa sáng tạo và đổi mới: 

Diễn giả Nguyễn Ngọc Thành nói về văn hóa IMC 
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1. Tạo động lực 

2. Truyền động lực 

3. Thực hiện nhiệm vụ 

4. Xử lý thông tin và ra quyết định 

Thầy cũng lưu ý người tham dự cần chú ý tính ì của hệ trong việc xây dựng văn hóa sáng tạo và đổi 

mới. 

 

Hội thảo kết thúc trong sự hài lòng không chỉ của người tham dự mà còn sự tự hào của chúng tôi: Việc 

tổ chức không hoành tráng, không nhiều màu sắc quảng cáo nhưng vẫn làm thỏa mãn người tham dự. 

Đêm xuống, ở căn phòng nhỏ bé của mình, ngồi đọc những bản khảo sát của người tham dự mà lòng 

thầm tự hào. Hầu hết người tham dự đánh giá cao nội dung truyền đạt của diễn giả cũng như sự hài 

lòng về mặt tổ chức. Tôi chợt nhận ra một điều: 

 Một ngày nào đó bạn cảm thấy 
đặc biệt khó khăn, đừng nản chí …
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Bài toán kì này 
Bạn hquan56@gmail.com đang gặp một bài toán và chưa biết cách giải quyết. Các bạn học 
viên hãy tiếp sức cho bạn hquan56@gmail.com! 

Xây một khách sạn cao một mét từ sáu tờ giấy báo (chính xác là sáu tờ giấy báo Tuổi 

Trẻ) sao cho nó chịu được sức nặng của năm quả bóng gôn. Ngoài giấy báo, chỉ được sử 

dụng thêm hai trong số các vật dụng sau: một cái kéo, một sợi dây, một cuộn băng keo, 

một hộp keo dán, năm đôi đũa và năm quả bong bóng. Thời gian suy nghĩ phương án 

thực hiện là mười phút. Thời gian thực hiện sẽ là ba mươi phút 

 

Chụp hình lưu niệm
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Suy nghĩ nhỏ về một vấn đề lớn 
Trần Thế Hưởng 

Trong một bản tin ra ngày 14-11-20131, hãng nghiên cứu Gartne cho biết: Doanh số bán 

hàng của dòng điện thoại thông minh (Smartphone2) trên toàn thế giới (chỉ tính số đã đến 

tay người tiêu dùng) đạt 250.231,7 triệu đơn vị, tăng 45,8 % so với quý thứ ba năm 2012. 

Samsung tiếp tục ở vị trí dẫn đầu trong phân khúc điện thoại thông minh với 80,356 triệu 

máy, tương đương 32,1% thị phần, trong khi Apple chỉ đạt 12,1% (30,330 triệu máy), đứng 

thứ hai. 

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 3Q13 (Thousands of Units) 

Company 3Q13
Units

3Q13 Market Share (%) 3Q12
Units

3Q12 Market Share (%)

Samsung 80,356.8 32.1 55,054.2 32.1

Apple 30,330.0 12.1 24,620.3 14.3

Lenovo 12,882.0 5.1 6,981.0 4.1

LG Electronics 12,055.4 4.8 6,986.1 4.1

Huawei 11665.7 4.7 7,804.3 4.5

Others 102941.8 41.1 70206.8 40.9

Total 250,231.7 100.0 171,652.7 100.0

Source: Gartner (November 2013) 

 “Điều gì cho phép Samsung dẫn đầu trong phân khúc Smartphone?”. Để trả lời câu hỏi này, 

chúng ta cần xem số lượng bằng sáng chế mà Samsung có được so với những công ty hoạt 

động trong cùng lĩnh vực, vì smartphone là một thiết bị đòi hỏi không chỉ trình độ công nghệ 

mà còn là hàm lượng tri thức được ứng dụng vào thiết bị. 

Trên cơ sở phân tích các bằng sáng chế được cấp ở Mỹ và Châu Âu từ 1995 đến 2012, đặc 

biệt là các bằng sáng chế liên quan đến điện thoại di động đối với 53 công ty hàng đầu, công 

ty tư vấn Chetan Sharma đã cho chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh về vấn đề này: 

Samsung và Nokia dẫn đầu về số lượng bằng sáng chế được cấp ở Mỹ và EU trong giai đoạn 

1995 – 2012 (xem hình 1). 

                                                            
1 http://www.gartner.com/newsroom/id/2623415 
2 Smartphone là điện thoại di động được xây dựng trên một hệ điều hành di động, có khả năng tính toán và kết 
nối cao hơn so với một điện thoại di động thông thường. 
 



20 
BTSK số 4/2013 

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: Băng dày ba thước không chỉ trong một ngày. Có thể hiểu câu 

này như sau: những gì đang có (xấu, tốt) không phải tự nhiên có. Nó có nguồn gốc từ trước 

về mặt thời gian. Vì vậy, để hiểu rõ quá trình phát triển của Samsung, chúng ta cần có một 

cái nhìn về quá khứ của tập đoàn này. 

Được thành lập bởi Lee Byung-chul vào năm 1938  như là một công ty thương mại. Trong ba 

thập kỷ tiếp theo, công ty mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chế biến thực phẩm, dệt may, 

bảo hiểm, chứng khoán và bán lẻ. Samsung bước vào ngành công nghiệp điện tử cuối những 

năm 1960 và các ngành công nghiệp xây dựng và đóng tàu giữa những năm 1970. Sau cái 

chết của Lee trong năm 1987, Samsung được tách ra thành bốn đơn vị kinh doanh - Tập 

đoàn Samsung Electronic, Tập đoàn Shinsegae, Tập đoàn CJ và Tập đoàn Hansol. Từ những 

năm 1990, Samsung đã toàn cầu hóa hoạt động của mình và thiết bị điện tử, đặc biệt là điện 

thoại di động và chất bán dẫn, đã trở thành nguồn thu nhập chính. Năm 2013, Samsung đã 

bắt tay xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên của Việt Nam1. 

Sơ qua lịch sử phát triển của Samsung, chúng ta thấy sự phát triển của Samsung bắt đầu từ 

những lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng tri thức thấp đến những lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng tri 

thức cao.  

 

Với sự toàn cầu hóa ngày nay, các doanh nghiệp đối mặt với những vấn đề rất mới bởi tốc 

độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ và sự cạnh tranh trên thị trường. Nói cách khác, các 

doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường quốc tế buộc phải giải 

quyết một loạt vấn đề liên quan đến sáng tạo và đổi mới. Chúng ta hãy nghe lời tâm sự của 

quản lý chủ chốt Samsung Electronic2:  

                                                            
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Samsung 
2 http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/03/07/why-is-samsung-such-an-innovative-company/2/ 

Hình 1
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“…Instead of leading the industry by developing innovative products, we have followed fast what the leading 

companies had developed. Top management pointed out this and asked employee not to be a fast follower, but 

to be an innovative leader.…”. 

Thay vì dẫn đầu ngành công nghiệp bằng cách phát triển sản phẩm sáng tạo, chúng tôi lại cố gắng theo sát những 

gì các công ty hàng đầu đã làm. Lãnh đạo cấp cao đã chỉ ra điều này và yêu cầu chúng tôi phải trở thành người dẫn 

đầu sáng tạo và đổi mới. 

Trong nền kinh tế tri thức, muốn phát triển bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng 

tri thức của nhân loại. Việc sử dụng tri thức nhân loại ở mức sơ khai là sử dụng ý tưởng của 

người khác cộng với sự “khéo tay” vốn có, khi đó, doanh nghiệp có thể thu lợi cho mình. 

Nhưng nếu các ý tưởng của người khác không được phép sử dụng thì để bảo đảm cho sự 

phát triển và vượt lên trên đối thủ, doanh nghiệp phải chủ động nghĩ ra những giải pháp 

sáng tạo cho những bài toán của mình. Và người ta hơn nhau ở chỗ: biết cách suy nghĩ một 

cách hiệu quả! 

Các bằng sáng chế ở mức cao (kết quả của cách suy nghĩ hiệu quả) chỉ cần sử dụng những 

phương pháp đơn giản, chẳng hạn phương pháp thử và sai, là có thể có được? Trả lời câu hỏi 

này, chúng ta cùng tham khảo bài viết của Haydn Shaughnessy1 để thấy nguyên nhân căn 

bản cho sự phát triển vượt trội của Samsung trong vòng 20 năm trở lại đây: “What Makes 

Samsung Such An Innovative Company? – Cái gì làm Samsung trở thành một công ty sáng tạo 

và đổi mới”  

“…In the late 1990s they were able to tap into a source of cheap scientific expertise in the former Soviet Union. 

Samsung has nurtured a close relationship with the Russian Academy of Science since then. There is a framework 

agreement between the two parties. And the Korean Government has its own agreement under which it funds 

Korean small businesses to develop projects on the back of Academy research…” 

Vào cuối những năm 1990, Samsung đã làm việc với các chuyên gia khoa học Nga và duy trì mối quan hệ chặt chẽ 

với Viện Hàn lâm Khoa học Nga kể từ đó bằng một hiệp định hợp tác. Còn chính phủ Hàn Quốc thì tài trợ cho các 

doanh nghiệp nhỏ của mình để phát triển các dự án hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Nga.  

“… In 2003 TRIZ led to 50 new patents for Samsung and in 2004 one project alone, a DVD pick-up innovation, 

saved Samsung over $100 million. TRIZ is now an obligatory skill set if you want to advance within Samsung. At 

the Samsung Advanced Institute for Technology, Hyo June Kim, who wrote The Theory of Inventive Problem 

Solving, a foundation text on TRIZ published in Korean, trained over 1,000 engineers across Samsung companies 

in 2004 alone…” 

Năm 2003, TRIZ mang đến cho Samsung 50 bằng sáng chế mới và năm 2004 chỉ bằng một dự án đổi mới tốc độ 

DVD (DVD pick-up), TRIZ đã đem lại cho Samsung trên 100 triệu USD. TRIZ bây giờ là một kỹ năng bắt buộc nếu 

bạn muốn thăng tiến ở công ty Samsung. Tại Viện Công nghệ cao cấp của Samsung, người ta đã huấn 

luyện hơn 1.000 kỹ sư về TRIZ chỉ trong năm 2004. 

                                                            
1 http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/03/07/why-is-samsung-such-an-innovative-company/ 
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“…TRIZ is now part of Samsung’s workflow…” 

TRIZ 1 bây giờ là một thành phần trong quy trình làm việc của Samsung.  

 

Thành công của Samsung, tiếp theo đó là sự phát triển ngoạn mục của quốc gia (Hàn Quốc) 

có giúp bạn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: “Để du nhập thành công tri thức của nhân loại, 

ngoài sự nỗ lực của cá nhân cũng như của doanh nghiệp… còn cần sự hỗ trợ nào nữa?” 

Trong một cuộc chơi qui mô lớn và ở đẳng cấp quốc tế, lịch sử xã hội loài người chưa tìm 

được minh chứng nào chứng tỏ cá nhân hoặc doanh nghiệp phát triển mà không cần sự trợ 

giúp từ chính phủ.  

Trả lời phỏng vấn của Thùy Ngân, (báo Thanh Niên điện tử, đăng ngày 9-12-20132 ), phó giáo 

sư, tiến sĩ khoa học Phan Dũng đã nói: “… Chúng ta đánh mất một cơ hội mà đã từng có ưu 

thế lớn về mặt thời gian. Chúng tôi dạy PPLST TRIZ ở VN trước Mỹ 14 năm, Pháp 19 năm, 

Nhật 20 năm và Hàn Quốc hơn 20 năm. Còn bây giờ, tôi phải ngậm ngùi nói rằng họ đã vượt 

qua chúng ta…”. Vâng, giáo sư Phan Dũng đã ngậm ngùi vì ông đã nỗ lực hết sức trong khả 

năng của mình để nói với những người ở cấp cao nhất của Việt Nam về sự cần thiết dạy TRIZ 

ở Việt Nam. 

Còn lý do nào nữa để đổ thừa cho sự chậm phát triển của nền giáo dục Việt Nam, cao hơn 

nữa là thứ hạng của Việt Nam trên thế giới khi chúng ta luôn tự hào người Việt Nam thông 

minh? 

Buồn thay! 
                                                            
1 TRIZ là chữ (tiếng Nga) viết tắt của Lý thuyết giải các bài toán sáng chế, được chuyển sang ký tự Latinh 
2 http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131208/can-day-va-hoc-sang-tao.aspx 
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