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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 

mailto:tsk@hcmus.edu.vn
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 TSK cám ơn các học viên và cựu học viên PPLST đã tổ chức 
họp mặt truyền thống với các thầy vào ngày 23/11/2014 tại quán 
café Redeyes với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình TRIZ”. 

 Lớp PPLSTVĐM dạy cho sinh viên năm hai Trường đại học 
khoa học tự nhiên với thời lượng là 45 tiết đã kết thúc vào ngày 
20/12/2014. 

 Khóa 450 khai giảng ngày 23/10/2014 đã kết thúc vào ngày 11/12/2014. 

 Ngày 21/11/2014, khóa 451 khai giảng tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật, 
Trường đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến kết thúc vào ngày 
05/01/2015 

 Ngày 18/12/2014, khóa 452 khai giảng tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật, 
Trường đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh. 

Họp	mặt	truyền	thống	XVII	(23‐11‐2014)	
(Bài của Hồ Đắc Sơn tại: http://trizvietnam.com/bai‐viet/hop‐mat‐truyen‐thong‐xvii‐23‐11‐2014)  

Một ly cocktail vang đỏ, và buổi trưa mà chẳng ai buồn ngủ. 

Tôi ngồi nhấp hờ thứ đồ uống và cùng thả hồn vào những câu chuyện của đồng môn bằng 
hữu, dù rằng chưa gặp họ bao giờ. Họ kể nhau nghe những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, 
người thì chăm chú nghe, người khác thì chỉ đứng nhìn. Giữa sân khấu, anh Vinh bắt đầu tổ 
chức hát tự do, một người mạnh dạn lên và cả chúng tôi hòa theo. 

Ngày hôm đó, anh em tôi say sưa tận hưởng cái buồn nhất trước nay cho cộng đồng mình: 
thầy Dũng rời khỏi TSK và TSK đến năm bù lỗ cuối cùng. Chưa bao giờ các thầy và mái nhà 
chung của chúng tôi lại khó khăn đến như vậy. Khi chứng kiến một chuyện buồn thì ai cũng 
thầm ước một giải pháp nào đó, tôi cũng loay hoay nghĩ vu vơ có thể tìm cách nào giúp Ban 
liên lạc, dù sâu thẳm trong tôi cũng biết rằng nếu chuyện chỉ riêng tôi nghĩ cũng sẽ chẳng 
giúp được gì. Khi những dòng suy nghĩ đó đang miên man trong đầu thì một ai đó đã bắt 
nhịp bài Bụi Phấn và mặc cho những buồn bã ấy, tôi cũng bước lên và cùng hát với họ, bài 
hát truyền thống hàng năm dành tặng thầy. 

Buổi họp mặt có anh Trí, anh Khai, các anh là một trong những “khai quốc công thần” của 
Ban liên lạc và vẫn gắn bó tới giờ, không chỉ các anh mà còn những thành viên khác: anh 
Vinh, anh Thành khổng lồ, anh Hoàng bơi lội, Miss Thùy, lão Tường Dập Lửa, Miến, Hóa, 
Hồng cùng nhiều người bạn tôi biết từ lúc đầu gia nhập đều về dự đông đủ. Chúng tôi chia 
sẻ sự ảnh hưởng đa dạng của TRIZ trong nhiều lĩnh vực và cách nó sáng tỏ trong những vấn 
đề cuộc sống và công việc. TRIZ là văn hóa của chúng tôi, bọn tôi đã lưu giữ và truyền bá tốt 
nét văn hóa này, chúng tôi sáng tạo trò chơi từ nó, chúng tôi kiếm tiền nhờ nó, trêu ghẹo 
nhau bằng ngôn ngữ của nó. Không gian hôm ấy không trang trọng như mọi năm nhưng lại 
phù hợp với một không khí gia đình như thế này, 

Năm nay, Ban liên lạc online nhiều hơn và hoạt động cũng rất sôi nổi, các bài toán, vấn đề 
được mổ xẻ dưới ánh sáng của TRIZ đều nhờ facebook mà duy trì, và cũng nhờ kênh liên lạc 
này mà Ban liên lạc đã kết nạp thêm những thành viên mới, đều là những con người trẻ tuổi, 
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nhiệt huyết, năng động và giỏi giang. Nay, tôi tận mắt gặp các em giống như được gặp lại 
hình ảnh đầy nhiệt huyết và trẻ trung ngày nào. Hy vọng năm tới BLL sẽ phát huy thêm kênh 
liên lạc này hơn nữa. 

 

Chủ đề chia sẻ năm nay rất thú vị, Anh Thắng – Chủ quán REDEYES cùng chia sẻ về những chi 
tiết sáng tạo khi thiết kế quán. Anh Thuần nói về những thành tựu của mình cùng Hạt Giống 
Số, công ty của anh sẽ trở thành hạt nhân của khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh, chia sẻ 

của anh được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo bạn 
trẻ. Anh Thạch chia sẻ những nghiên cứu công phu của 
mình về tác hại của ngủ sai tư thế, sắp tới công trình 
của anh sẽ in thành sách, đó là một công trình đồ sộ 
và được đầu tư kĩ lưỡng. Những chia sẻ này là điều 
chúng tôi muốn nghe trong mỗi năm, bởi chỉ những 
thành tựu cụ thể mới nói lên được giá trị của TRIZ, 
truyền cảm hứng cho chúng tôi và chứng tỏ rằng 
những nỗ lực của thầy không phải được đo bằng các 
nghiên cứu hay số giờ giảng dạy. 

Có hơn mười người ứng cử cho Trưởng ban trong 
nhiệm kì tiếp theo, cả mới lẫn cũ, hy vọng những 
thành viên năng động trẻ tuổi sẽ đóng góp tích cực 
cho các hoạt động của Ban liên lạc. Các bạn sẽ được 
các anh chị đi trước hướng dẫn và hỗ trợ rất nhiều, đây 
là cơ hội trưởng thành hiếm có và đòi hỏi nỗ lực, chúc 
các bạn chân cứng đá mềm cùng TRIZ khám phá 
những miền đất mới. 
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THE 11th INTERNATIONAL MATRIZ CONFERENCE 

TRIZfest-2015    

SEPTEMBER 10-12, 2015, SEOUL, SOUTH KOREA 

FIRST CALL FOR PAPERS 

The 11th MATRIZ Conference “TRIZfest-2015” is organized by the International TRIZ 
Association (MATRIZ) and is supported by the Korean Standards Association (KSA). It will be 
held in Seoul, South Korea on September 10-12, 2015 with a pre-conference day on 
September 9, 2015.  

This conference addresses a range of critically important themes relating to TRIZ today. It is a 
place to present new results, ideas and insights and engage to numerous discussions on 
subjects presented and beyond.  

The conference is a cross-disciplinary forum which brings together researchers, consultants, 
teachers and practitioners to discuss the nature and future of TRIZ. The resulting 
conversations cover a broad range of theoretical, empirical, research, application, educational 
and practical topics. The event will provide a number of pre-conference tutorials and round 
tables and its last day will be allocated to defense of theses for a certification on Level 5 of 
MATRIZ certification system (TRIZ Master) and MATRIZ Congress. 

CONFERENCE TOPICS 

On behalf of the Program Committee, we invite you to submit one or two papers as the first 
author on the following topics: 

 Research and development of TRIZ theories and methods. 

 Development of TRIZ tools for practical applications. 

 Applications of TRIZ in science, engineering, business, and social environments. 

 Innovation process with TRIZ. 

 TRIZ-based pedagogy, education and training. 

 Case studies with TRIZ. 

 Integration of TRIZ with other process, design, and innovation management 
methodologies. 
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We also invite papers on the systematic creativity, methods for automated inventing, and 
innovation management in the dialog with TRIZ or any other topic related to TRIZ.  

The conference papers and presentations should present new results and insights within one 
of the following directions: 

 Research: Accomplished substantial research results of an empirical or theoretical 
nature or work-in-progress where authors desire and are willing to contribute extra 
feedback. 

 Development of Methods and Tools: Presentation of new methods and tools or novel 
contributions to the improvement of existing TRIZ methods and tools for practical 
use. 

 Case Studies: Cases of successful application of TRIZ and TRIZ-related methods and 
tools with proven results. 

 Best Practices: Substantial demonstrations of significant successful business practices, 
applications, and insights. 

IMPORTANT DATES:  

 The deadline for submitting paper: March 30, 2015 

 Notification of paper acceptance: May 30, 2015 

 The deadline for submitting final paper: July 1, 2015 

 Pre-conference day: September 9, 2015 

 Papers presentation: September 10-12, 2015 

WHAT TO SUBMIT 

Your paper should be at least four pages and do not exceed eight pages. Each paper must 
include the following:  

 Paper Title. 

 Names of authors and co-authors, their current affiliation. 

 Abstract. 

 Main text. 

 List of references. 

 E-mail address of a communicating author or a co-author. 

The following information must be submitted at a separate page: 

 Contact Information of all authors and co-authors: full name, company/organization, 
e-mail address, phone number, mailing address. 

Only two submission per author are permitted. There is no limit on co-authoring or co-
presenting. All files should be submitted to trizfest@triz-event.com by the respective 
deadline date. 
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PAPER LAYOUT 

Your paper must follow the paper layout developed for the conference. A paper submitted 
with a layout different from the official conference layout will not be reviewed. 

The files with the paper layout (.doc and .pdf stored in .zip archive) are available at 
www.matriz.org  or can be downloaded from: www.triz-
event.com/TRIZFest2015PaperTemplate.zip 

REVIEWING INFORMATION 

All papers will be evaluated for acceptance to the conference. All papers will be double-blind 
reviewed, independently of papers topics. The research papers reviewing committee will be 
composed of the experts with strong academic experience, the practitioners committee will 
consist of experts with distinguished practical experience of using TRIZ and Systematic 
Innovation in industry and business.  

The papers will be published by the first conference day in a conference proceedings volume 
including ISSN and ISBN numbers. 

Only those papers will be included to the conference proceedings whose authors would 
timely pay the conference registration fee. 

OFFICIAL LANGUAGE 

The official language of the conference is English. All papers must be submitted in English. 

PROGRAM COMMITTEE 

Conference Chair:  

Dr. Mark Barkan, TRIZ Master. The International TRIZ Association MATRIZ. 

Program Committee Co-chairs: 

 Valeri Souchkov, TRIZ Master. ICG T&C, University of Twente, Tias Business School, 
The Netherlands. 

 Prof. Dr. Tuomo Kässi, University of Lappeenranta, Finland. 

Organizing Committee: 

 Dr. Yury Fedosov, TRIZ Master: Treasurer. 

 Dr. Simon Litvin, TRIZ Master: Chairman of the Dissertation Council. 

PAPER REVIEW COMMITTEE 

To be announced. 

CONFERENCE FEES 

 Participation fee, conference only: US$ 225;  
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 Social activities, cocktail party and gala dinner: US$ 275.  

 Total fee, all included: US$ 500 

FURTHER INFORMATION 

For new information, please check www.matriz.org and www.triz-event.com 

For questions, please contact us at trizfest@triz-event.com or Dr. Mark Barkan at 
mbarkan@matriz.org  for general questions or Valeri Souchkov at valeri@xtriz.com for 
questions related to conference papers and reviewing. 

We will provide further information as it develops. 

	

The	6th	Global	TRIZCON	2015	in	Korea	

July 7-9, 2015 

Web: http://www.KoreaTRIZCON.kr 

Hosted by: Korean Academic TRIZ Association (KATA) 

The 6th Global TRIZCON 2015 in Korea will gather researchers, industrial practitioners, and 
students to share theoretical and technological advances in TRIZ which include product and 
service innovation and systematic innovation tools and techniques.  

The conference program will contain keynote speeches/tutorials by world renowned TRIZ 
researchers and scientific and practical papers presentation. Research papers and applied 
case studies are all welcome.  

TRIZ has been most pervasive and best applied in South Korea. Participants will be able to 
witness how Korean major companies use TRIZ tools to dramatically elevate their global 
competitiveness. The conference will provide a chance to exchange new ideas on TRIZ and 
recent achievements by industrial companies as well as educational organizations.  

The conference official language is English. 
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Cuộc	gặp	truyền	thống	giữa	các	nhà	khoa	học	
đoạt	giải	Nobel	và	giới	nghiên	cứu	trẻ	ở	Lindau:	
Tôn	kính	không	mâu	thuẫn	với	trao	đổi	cởi	mở	

(Theo báo Tia sáng) 

Khoảng 600 nhà khoa học trẻ có dịp tiếp xúc, trao đổi với 37 nhà khoa học từng đoạt giải 
Nobel trong một tuần liền tại thị trấn Lindau bên Hồ Bodensee. Cuộc gặp với những nhà 
khoa học danh tiếng sẽ mang lại gì cho các nhà nghiên cứu trẻ?  

Có dịp được uống cà phê với một nhà 
nghiên cứu từng đoạt giải Nobel và 
được trao đổi rất thoải mái về đề tài 
nghiên cứu của mình đâu phải chuyện 
thường ngày. Hoặc trong bữa ăn trưa 
có thể nêu câu hỏi, tốt nhất phải làm gì 
để có thể xây dựng sự nghiệp của mình 
tại một trường đại học. Khoảng 600 
nhà khoa học trẻ thuộc 80 quốc gia 
hiện đang có cơ hội này. Họ có cơ may 
trong một tuần liền, từ 30/6 đến 4/7, 
gặp gỡ 37 nhân vật danh tiếng tại Hội 
nghị truyền thống của những người 
từng được giải Nobel diễn ra tại thị trấn 
Lindau bên hồ Bodensee của nước Đức. 

Anja Possart ở Tübingen là một trong những người có mặt tại cuộc gặp gỡ này. "Thoạt đầu 
người ta nghĩ, lạy Chúa, mình biết nói gì đây, mình phải xưng hô với các vị đó như thế nào", 
cô kể. "Nhưng rồi mọi sự đã nhanh chóng được bình thường hoá và rồi người ta nghĩ: Các vị 
đó cũng chỉ là những con người." 

Anja Possart, 33 tuổi, hiện đang làm luận án sau tiến sỹ tại Đại học Tübingen về lĩnh vực sinh 
vật học phân tử và sinh vật học tế bào. Cô cười và kể tại hội nghị này cô thuộc diện "của 
hiếm" vì chủ đề chính của Hội nghị lần thứ 64 năm nay là sinh lý học / y học. Các bài giảng và 
trao đổi bàn tròn năm nay chủ yếu xoay quanh cơ chế hoạt động của phân tử, di truyền và tế 
bào. Possart nói, nhiều phương pháp mang tính đa ngành và tương tự nhau. "Do vậy tôi cũng 
học hỏi được rất nhiều từ các bài giảng." 

Nhưng thực chất người ta được gì từ một hội nghị như thế này? "Trước hết đó là một sự 
động viên và khích lệ", Possart nói. "Đã mấy khi có dịp một lúc gặp gỡ 37 nhà khoa học được 
giải Nobel?" Nhưng với cô thì các cuộc trao đổi với những nhà khoa học trẻ khác cũng rất có 
ý nghĩa.  

Bên cạnh các cuộc trao đổi về đề tài khoa học, người ta còn có thể trao đổi về những công 
việc thường ngày như: cách thức xúc tiến một đề tài như thế nào, cách xử lý một vấn đề nhất 

Giáo	dục	&	Tư	duy	sáng	tạo

Hai nhà khoa học đoạt giải Nobel Steven Chu (trái) 
và Brian Kobilka (phải) tại cuộc gặp năm nay.
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định, công việc tiến triển ra sao ở các phòng thí nghiệm khác? "Hội nghị là một sự pha trộn 
đầy màu sắc của các nhà khoa học trẻ", Possart kể. "Do đó có nhiều dịp để học hỏi nhằm giải 
quyết những vấn đề nhất định của bản thân mình." 

 
Cuộc gặp bên hồ Bodensee đã diễn ra được 64 năm 

Đây chính là hiệu ứng kép, ông Wolfgang Schürer, chủ tịch Quỹ Hội nghị những người được 
giải Nobel ở Lindau nhấn mạnh. "Tại đây người ta có thể học hỏi ở các bậc tiền bối cũng như 
học những kinh nghiệp thực tiễn của các đồng nghiệp tại các trường đại học trên thế giới", vị 
chủ tịch nói. "Đây là sự tương tác rất cụ thể và quý báu." Thí dụ trong các cuộc trao đổi nhóm 
đã đề cập các chủ đề như vai trò của người phụ nữ trong khoa học hay truyền thông trong 
khoa học. 

Các nhà khoa học trẻ gặp gỡ những nhà khoa học gạo cội được giải Nobel và các đồng 
nghiệp cùng trang lứa tại các phiên họp toàn thể, tại các lớp học và cả trong các bữa ăn trưa, 
trong giờ nghỉ giải lao. "Tại tất cả các cuộc gặp gỡ này, những nhà khoa học trẻ đều mang 
theo hệ thống Lego (Lego-System)", Schürer kể. "Sau này họ sắp xếp chúng như thế nào, đó 
là việc của từng người." Bên cạnh các cuộc trao đổi về lý thuyết cũng có các trường hợp các 
nhà khoa học bậc thầy tìm gặp các nhà khoa học trẻ, mời họ về làm việc tại các phòng 
nghiên cứu, thí nghiệm của mình.  

Khác với thời gian trước đây, ngày nay các nhà nghiên cứu trẻ không còn cần những lời 
khuyên, phải làm gì để tiếp cận, trò chuyện với những người được giải Nobel. "Thế hệ khoa 
học ngày nay tự họ thực hiện được công việc này," theo lời Schürer. 

Không khí trong các phòng thí nghiệm ngày nay cho thấy, thời kỳ có sự phân biệt đẳng cấp 
trong khoa học đã trở thành chuyện của quá khứ. "Riêng các công nghệ, nếu không thực 
hiện nhiệm vụ nghiên cứu sẽ không vận hành được, điều này xét cho cùng đã làm cho các 
cấu trúc trở nên phẳng hơn nhiều. Tôi muốn nói rằng, trong thế hệ hôm nay không còn có sự 
mâu thuẫn giữa sự tôn kính và trao đổi cởi mở với nhau," Schürer nói. 
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Mẫu	thiết	kế	văn	phòng	Origami	mở	rộng,	
thu	nhỏ	và	thay	đổi	hình	dạng	của	nó1	

 

 

Hãy quên việc chiếu sáng thông minh. Những tòa nhà thông minh của tương lai có thể sử 
dụng bộ cảm biến để điều khiển kiến trúc của chính nó. 

                                                            
1 http://www.fastcoexist.com/3035799/this‐origami‐inspired‐office‐design‐expands‐contracts‐and‐changes‐its‐
shape 
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Một nguyên mẫu do sinh viên của Institute for Advanced Architecture of Catalonia tạo ra cho 
thấy cách các tòa nhà này có thể thay đổi hình dạng. 

 

Thậm chí, nếu một văn phòng đột ngột cần thêm chỗ cho nhiều người, các bức tường của 
tòa nhà có thể mở rộng; nếu một không gian cần sưởi ấm, các bức tường và trần nhà có thể 
thu nhỏ lại 
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Nếu một tòa nhà cần cách nhiệt, các bức tường có thể tự động dầy lên. Nếu một căn phòng 
cần thêm ánh sáng, các bức tường có thể mỏng hơn để tận dụng ánh sáng mặt trời. 

 

Efilena Baseta, sinh viên theo học chương trình “IAAC's Master in Advanced Architecture” cho 
biết: “Những kiến trúc biến hình giúp cho những tòa nhà tương hợp với môi trường hoặc/và 
với người ở”  
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Trong nguyên mẫu của sinh viên, cấu trúc origami được cấu tạo bởi các mối nối động sẽ thay 
đổi hình dạng khi nó được đốt nóng. 

 

Bên dưới cấu trúc, những thiết bị dạng bong bóng sẽ phồng lên để đẩy những bức tường và 
trần nhà ra ngoài. 
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Bên ngoài tòa nhà, những thiết bị tự động tại các mối nối sẽ điều chỉnh tiếp, để tòa nhà có 
được hình dạng như mong muốn. 

 

Baseta giải thích: “Chúng tôi tạo ra những kịch bản khác nhau tùy theo khu vực và trường 
hợp” 
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 “Chúng tôi sử dụng hiệu ứng giãn nở của bong bóng kéo giãn tòa nhà để có được hình 
dạng khởi đầu. Sau đó, các thiết bị tự động được kích hoạt để điều chỉnh hình dạng khởi đầu 
theo nhu cầu” 

 

Hình dạng của nguyên mẫu cho phép nó mở rộng kích thước ban đầu lên bốn lần và có thể 
thu nhỏ lại lần nữa khi cần thiết. 
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Tiếp theo, các sinh viên có kế hoạch thử nghiệm với những thiết kế khác. 

 

 “Sử dụng mạng lưới các tam giác origami là một giải pháp nhanh chóng đối với mô hình khả 
mở rộng”, Baseta nói như thế. “Chúng tôi thiết kế mẫu của riêng mình và áp dụng cùng một 
triết lý” 
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Sản	phẩm	sáng	tạo	

	

Tommy	Hilfiger	giới	thiệu	áo	khoác	tích	hợp	pin	
mặt	trời	để	sạc	cho	thiết	bị	điện	tử,	giá	599	USD	

 

Với sự hỗ trợ của nhà sản xuất Pvilion, nhãn hàng thời trang Tommy Hilfiger đã vừa giới thiệu 
2 mẫu áo khoác có tính năng sạc pin, 1 mẫu dành cho nam và 1 mẫu dành cho nữ. Áo khoác 
được tích hợp các tấm pin mặt trời hấp thụ năng lượng ánh sáng để sạc lại cho các thiết bị di 
động. 

2 mẫu áo khoác được thiết kế dạng vải len kẻ vuông và lưng áo được tích hợp một loạt các 
tấm pin quang điện dẻo, chống nước, có thể tháo lắp dễ dàng. Để dẫn nguồn điện đến thiết 
bị, áo khoác được tích hợp một sợi cáp nối từ các tấm pin mặt trời vào túi áo phía trước. Sợi 
cáp này có đến 2 đầu sạc nên bạn có thể sạc cùng lúc 2 thiết bị. 

Thực hiện: 
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Khi được sạc đầy, pin tích hợp trong áo sẽ có đủ năng lượng để sạc lại hoàn toàn cho các 
thiết bị có pin dung lượng 1500 mAh đến 4 lần. Như vậy tổng dung lượng của gói pin này là 
6000 mAh. Không rõ pin tích hợp mất bao nhiêu lâu để sạc đầy bằng năng lượng mặt trời 
nhưng nếu thấy pin sạc quá lâu, bạn có thể tháo gói pin tích hợp trong áo ra và cắm sạc vào 
nguồn điện ngoài qua cổng USB. 

2 mẫu áo khoác trên đều được bán với mức giá 599 USD và đã có sẵn hàng trên trang web 
của Tommy Hilfiger. 2 mẫu áo là phiên bản giới hạn và mỗi chiếc áo được bán ra sẽ được 
trích 50% giá trị cho quỹ trẻ em Fresh Air. 

 

Theo: CNET 
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Cô	bán	hàng	mỹ	phẩm	ở	Seoul	

Tony Buổi Sáng (https://www.facebook.com/TonyBuoiSang - Google Cached) 

Thập niên 60, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người 
Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về 
dịch sang tiếng Hàn và giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc 
đó cũng có nhiều người chỉ trích vì tính sĩ diện của người Hàn Quốc rất cao, lẽ nào lại không 
tự soạn được một bộ sách giáo khoa. Nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện, vì để có chương 
trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên từ cách đào tạo của giáo dục 
phương Tây phù hợp với đặc trưng châu Á, bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Để rút 
ngắn thời gian, chẳng có cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm của người khác, để còn lo việc 
khác nữa. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên lòng 
tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội. 

Đúng 20 năm, đến 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt 
mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn lại khủng khiếp như thế. Ô-tô, xe máy, dệt nhuộm, 
hoá chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo... bên Nhật có cái gì thì bên này có cái đó, dù dân số 
chỉ bằng 1/3. Không ai biết trong 20 năm đó, cả dân tộc Hàn Quốc đã nắm chặt tay với quyết 
tâm thoát nghèo như thế nào. Trên tivi chỉ có 2 chương trình là "dạy làm người" và "dạy làm 
ăn", từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng, đến cách quản lý chi 
phí của một quán cà phê, đến cách tạo dựng một nhà máy. Từ một dân tộc "xin việc", tức các 
doanh nghiệp nước ngoài đến đặt nhà máy tại Hàn và thuê lao động Hàn, Hàn Quốc bắt đầu 
khan hiếm lao động và trở thành dân tộc đi "cho việc", tức xây dựng các nhà máy ở nước 
ngoài và hàng triệu người Trung Quốc, Thái Lan, Philippines đứng xếp hàng xin các ông chủ 
Hàn Quốc cho họ việc làm. Hàn Quốc đã thành công trong việc tiếp nối Nhật Bản thành dân 
tộc đi cho việc người khác. 

Năm 1988, pháo hoa thắp sáng 2 bờ sông Hàn, người Hàn Quốc ôm nhau và cười trong nước 
mắt, hơn 100 quốc gia giàu có nhất trên thế giới miễn visa cho họ, Hàn Quốc giờ đây đã 
bước chân vào nhóm 24 quốc gia thịnh vượng nhất loài người. Nhưng thách thức mới lại 
xuất hiện, vì bây giờ không phải là Nhật Bản nữa, mà là Hongkong và Singapore, hai cực hút 
nam châm của cả châu Á về tài chính, thương mại và giải trí. Phim Hongkong tràn ngập thị 
trường và không có đối thủ. Người Hàn tuyển chọn ngay 2000 sinh viên ưu tú nhất, cử sang 
Holywood, điên cuồng học hành, từ đạo diễn, diễn viên, phục trang đạo cụ... 4 năm sau tốt 
nghiệp, năm 1992, những bộ phim Hàn Quốc đầu tiên ra đời như Cảm xúc, Mối tình đầu, Hoa 
cúc... với một thế hệ diễn viên đẹp từng milimet và hợp nhãn người châu Á. Ngành làm phim 
phối hợp với ngành thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng, bắt đầu xâm nhập vào các thị 
trường. Đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước có nhiệm vụ dịch thuật ra tiếng địa phương và 
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tặng không cho các đài truyền hình, tạo ra làn sóng Hanluy nổi tiếng. Người Nhật điên 
cuồng, người Trung Quốc điên đảo, các nước Đông Nam Á thì chỉ biết ụ pa ơi, ụ pa hỡi. Phim 
HongKong bị đá văng ra khỏi thị trường cho thuê băng đĩa.  

Năm 1988, ngoài 2000 người đi Holywood để xây dựng công nghiệp điện ảnh, ngần ấy người 
được cử đi Milan và Paris để học về thời trang, mỹ phẩm. Các tập đoàn như xe Kia, Samsung, 
Hyundai còn thuê cả ê-kip thiết kế của các hãng xe Đức như Mercedes, BMW làm việc cho 
họ, với tham vọng xuất khẩu xe sang Mỹ và châu Âu. Muốn bán cho Tây thì bao bì nhãn mác 
phải có óc thẩm mỹ của Tây, chứ kiểu "tròn tròn xinh xinh" của dân châu Á, tụi Tây không 
thích, không bán được. Có những năm, những mẫu xe của Hyundai bán chạy nhất ở Bắc Mỹ 
và châu Âu. Người Mỹ bắt đầu nhìn người Hàn với ánh mắt khác, ngưỡng mộ và ngạc nhiên, 
thích thú. 

Ngoài ra, những sinh viên giỏi toán nhất được hướng theo ngành tài chính ở các đại học lớn 
ở Mỹ, với tham vọng Seoul thành một London, New York. Các quỹ đầu tư ra đời, tự tìm kiếm 
các nhà máy mới khởi nghiệp be bé để rót tiền vào, tham gia vào quản trị. Không chỉ trích, 
chỉ góp sức góp trí để xây dựng. Một người Hàn giàu có là cả dân tộc Hàn giàu. Hệ thống 
bán lẻ Lotte phải có nghĩa vụ mang hàng hoá Hàn đi khắp nơi, ông lớn Samsung bắt đầu 
tuyển dụng những sinh viên giỏi nhất châu Á về cho học bổng thạc sĩ miễn phí với điều kiện 
tốt nghiệp xong phải mấy năm phục vụ cho họ. Họ gom trí tuệ của cả châu Á để chinh phục 
thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng, cạnh tranh đối đầu với Apple, đối đầu với 
cả một tập thể trí tuệ thung lũng Silicone, cứ như Airbus của châu Âu cạnh tranh với Boeing 
vậy.  

Người Hàn Quốc, dù dân thường hay sếp lớn, tất tần tật mọi thứ họ dùng phải Made in 
Korea, dù lúc sản phẩm kém cỏi còn xấu xí và đầy lỗi của thập niên bảy mươi hay hiện đại 
tinh xảo như bây giờ. Nếu người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nhem nhuốc của thời 
khởi nghiệp, thì doanh nghiệp còn tồn tại đâu mà có sản phẩm tinh xảo sau này?  

Tony nhớ lần đi Hàn đầu tiên, mùa thu năm 2005, bà chị ở Việt Nam cẩn thận ghi tên mấy 
nhãn hiệu mỹ phẩm ưa thích của chị ấy cho mình mua giùm. Ở cửa hàng mỹ phẩm, cô bán 
hàng mặc bộ váy veston đen, chạy như bay lấy hết sản phẩm này đến sản phẩm khác cho 
Tony xem, đều là của Hàn cả. Do tiếng Anh không nói tốt nên cô cứ giải thích bằng tiếng Hàn 
đến lúc giọng khàn đặc. Đến lúc Tony lấy tay chỉ hộp phấn Lancom, thì cô thất vọng oà khóc. 
Cô khóc vì cô đã không thành công khi tình yêu nước của cô không thuyết phục được khách 
hàng. Tony nhìn cô ấy sững sờ, lẽ nào chỉ là một cô gái bán hàng bình thường mà có lòng 
yêu đất nước mãnh liệt thế sao? Tony thôi bèn mua mấy hộp mỹ phẩm của Hàn, dù chẳng 
biết có tốt không, vì kính phục quá. Lúc Tony bước ra khỏi cửa hàng, ngoái lại vẫn thấy cổ 
gập đầu cung kính.  

Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè, những 
chiếc áo khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng. Và Tony biết, sau lưng của mỗi công dân luôn là 
tổ quốc.	


	Trình bày : Chu Thái Minh Khôi

