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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 cơ bản 462 khai giảng ngày 10/8/2015. 

 Khóa cơ bản 463 khai giảng ngày 8/9/2015. 

 Khóa 464 (đào tạo giảng viên môn Phương pháp luận sáng 
tạo và đổi mới cho Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại 
học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) khai giảng ngày 11/9/2015. Khóa học 
được tổ chức tại Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại 
học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 

 Khóa cơ bản 465 khai giảng ngày 12/9/2015. 

 Khóa cơ bản 466 sẽ khai giảng ngày 2/10/2015. 

 Ngày 14/10/2015, khóa cơ bản 467 dạy cho Trường đại học Nguyễn Tất Thành. 

 Khóa cơ bản 468 sẽ khai giảng ngày 19/10/2015. Khóa học được dại cho sinh viên Khoa 
tâm lý học, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh. 

 

TRIZ	Future	Conference	2015	
The 15th International Conference of the European TRIZ Association ETRIA 

Berlin - October 26-29 

About TRIZ Future 2015 

What's happening at TRIZ Future Conference 2015? 

Creating value for customers and society 

Growing global competition is a given. Industry faces extensive patent workarounds and 
customers are more involved in product development than ever. How do you ensure to come 
off as a winner in this competitive environment? Join the TRIZ Future Conference 2015 in 
Berlin and learn more about global structured innovation. Close the gap between individual 
creativity and scalable innovation success. Meet a diverse and international community of 
contributors from industry, science and the public which is knowledgeable and interested in 
creating value for customers and society by means of innovation. 

The declared Mission of this conference is to ..provide challenging topics, inspring 
surrounding conditions and top-notch networking partners.. to .. a community of 
experts, managers and facilitators responsible for products, services and innovation. 
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The TRIZ Future Conference 2015 is the event to learn how to create value for 
customers and society 

Business Value 

Innovations without business value live a short life in the market economy. Some might say 
they do not even qualify as innovations. Knowing, optimising and realising the value of an 
innovation requires concepts for measurement and comparison. Easily applied methods on 
where to look for the most valuable innovations are the vision for this stream of the 
conference. 

Society 

Successful innovations arise from recognized social needs. Striving towards the greater good 
is a huge driver for innovation. Be it megatrends like health, sustainability and mobility or be 
it local initiatives supporting with emergency shelters and micro credits. Innovations 
emerging from the motivation to create value for our society are growing in number and 
impact. Tune in for a front row seat in seeing the world become a better place. 

Industrial Cases 

Putting ideas into practice is key for success. Scientific methods turn out differently, when 
applied in industrial contexts. Case studies on structured innovation methods in industry 
provide valuable insights on their operational strengths and weaknesses. You will have the 
opportunity to benefit from various lessons learnt for your own challenges towards further 
innovation of your products, services or business models. 

Keynote Speakers 

 

Gerd Eßer 

CEO, inpro Innovationsgesellschaft für fortgeschrittene Produktionssysteme in der 
Fahrzeugindustrie mbH 
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Luc Roy 

Head of Subsystem Platforms, Bombardier 

Biography 

Since 1990 in the Rail Industry, I had the pleasure to work for projects in eight different 
countries and 3 continents. I grow up in the Bombardier Transportation organization as a 
young engineer responsible for Reliability, Maintainability and Safety to become a Vice-
President Engineering many years later. Even though I spend most of my career in 
Engineering, I had the opportunity to work a short time in Project Management and 
collaborate with key functions like Procurement, QA, Contracts, Operations and Product 
Introduction. 

I would describe myself as preferring to be in the train and achieving the perfect product 
before it goes in passengers service then sitting in front of a computer. My many experiences 
in reliability and safety, design, driverless metro system, system engineering, standardisation, 
claim management and Engineering management had given me the opportunity to learn a 
lot and observe what happens almost the last 25 years in the Rail Industry. Ultimately, my 
greatest career experience was to be the leader of team that has created for China one of the 
best Very High Speed train in the world, the Zefiro 380 (CRH380D). 

What makes us different in the Rail Industry? We are the only engineer creating a product 
that can go full speed in both directions of travel! 

 
Ulrich Wenger 

Engineering & Technology Director, Rolls Royce 
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Oliver Mayer 

Senior Principal Engineer - General Electric Global Research 

 
Yoram Reich 

Engineering Professor, University of Tel Aviv 

Biography 

Yoram Reich worked as a designer/mechanical engineer, and has been doing research in 
design for over 25 years in Israel and the US. Yoram Reich is a full professor in the School of 
Mechanical Engineering, Tel Aviv University, where he directs the design and CAD track in the 
mechanical engineering undergraduate studies. He is the Editor-in-Chief of Springer’s major 
engineering design journal, Research in Engineering Design, and a board member of 5 
others, as well as being co-chair of the Design Society SIG on design theory and an Advisory 
Board member of this society. 
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Giáo	dục	&	Tư	duy	sáng	tạo	
Tạo	nền	tảng	cho	đổi	mới	sáng	tạo1	

Hảo Linh 

 

Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) vừa kết thúc giai đoạn I và 
chuẩn bị bước sang giai đoạn II. Dự án đã góp phần tạo ra những thay đổi cơ bản trong cộng 
đồng những người hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. 

Đánh giá qua những con số 

Phần Lan là nước đầu tiên cho rằng, cách tốt nhất để hỗ trợ các nước đang phát triển một 
cách bền vững là cùng chia sẻ tri thức, hỗ trợ để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
trở thành một bộ phận trong sự tăng trưởng của các quốc gia này. Trong bối cảnh Việt Nam, 
khoa học và công nghệ đang có nhiều chuyển đổi để thực sự trở thành động lực cho phát 
triển kinh tế xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đàm phán thành công Dự án IPP với Phần 
Lan. Đây là lần đầu tiên, một dự án ODA ở nước ta trực tiếp hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng 
tạo.  

Giai đoạn I của dự án IPP được triển khai trong vòng bốn năm (từ 2010-2014) với số vốn đầu 
tư từ phía Phần Lan là 7,3 triệu Euro (viện trợ không hoàn lại) và 20 tỷ đồng đối ứng từ phía 
Việt Nam. Sau khi giai đoạn I kết thúc, có 125 đơn vị trực tiếp thụ hưởng dự án (trong đó có 
30 đơn vị đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học; 80 doanh nghiệp và 15 cơ quan quản 
lý nhà nước), 62 doanh nghiệp được cấp tài trợ (phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ với 
quy mô từ 10-15 người) để thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, dự án 
cũng cung cấp thông tin đầu vào cho một số văn bản pháp luật và chiến lược về khoa học 

                                                            
1 http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=112&CategoryID=43&News=8339 

Lễ ký kết IPP giai đoạn 2. Dự kiến, giai đoạn này  
sẽ kéo dài đến tháng 2/2018 và tổng số vốn đầu tư  

là 11 triệu EUR, trong đó 90% là hỗ trợ ODA  
không hoàn lại của VN 
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công nghệ như: Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, Luật 
Khoa học và Công nghệ 2013 và thực hiện nghiên cứu về đổi mới cơ chế tài chính cho khoa 
học và công nghệ. IPP cũng đưa ra bộ giáo trình mới về quản lý đổi mới sáng tạo được viết 
bởi các chuyên gia quốc tế và Việt Nam, hướng tới đào tạo những nhà quản lý, quản trị khoa 
học và công nghệ trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và thử nghiệm giảng dạy 
cho các giảng viên trong trường đại học qua hình thức học trực tuyến e-learning.  

Đánh giá hiệu quả của IPP, mặc dù quy mô hỗ trợ của Dự án ở giai đoạn I còn khiêm tốn, số 
kinh phí trực tiếp hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ không nhiều (tối 
đa khoảng 400 triệu đồng mỗi doanh nghiệp) nhưng Dự án IPP giai đoạn I đã có những tác 
động và hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng các các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đổi mới 
sáng tạo Việt Nam. IPP giai đoạn I cũng đã tác động đến việc xây dựng các văn bản pháp luật 
và chiến lược về khoa học công nghệ của Việt Nam tới gần hơn các chuẩn mực quốc tế. Tuy 
vậy, việc quản lý dự án của các cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN còn có một số điều chưa hợp 
lý dẫn đến khó khăn trong công tác giải ngân cũng như “tối ưu hóa các kết quả đạt được”. 

Thay đổi nhận thức về đổi mới sáng tạo 

Khi bước vào giai đoạn I, IPP đã thực hiện khảo sát trên quy mô nhỏ về hoạt động đổi mới 
sáng tạo với 350 doanh nghiệp trên cả nước. Khảo sát này cho thấy hoạt động đổi mới sáng 
tạo của doanh nghiệp Việt Nam còn yếu và một trong những lí do quan trọng là hố ngăn 
cách giữa doanh nghiệp và các nhà khoa học: một bộ phận doanh nghiệp có ý thức đổi mới 
sáng tạo nhưng không có được sự hợp tác với các chuyên gia nghiên cứu thị trường và tư 
vấn các giải pháp công nghệ. Còn các viện, trường tuy vẫn thực hiện các nghiên cứu mang 
tính ứng dụng nhưng các nghiên cứu này chưa có địa chỉ sử dụng cụ thể. IPP đã bước đầu 
phá vỡ những ngăn cách giữa Doanh nghiệp và các nhà khoa học bằng cách đi cùng với họ 
trong quá trình thực hiện: “Hai bên “bắt tay” với nhau, viết dự án, nhận tài trợ và cùng thực 
hiện và đưa sản phẩm bán ra thị trường”. Rào cản giữa doanh nghiệp và các nhà khoa học 
vốn là chuyện không mới nhưng Dự án IPP giai đoạn I đã cố gắng đưa ra một mô hình cụ thể 
và cũng là cách thức hiệu quả để hai bên có thể hợp tác.  

Để có thể tiếp cận với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, IPP đã tổ chức tám roadshows và thu 
hút hơn 1.000 người tham dự. Thông qua các hoạt động này, IPP góp phần giảm đi những e 
ngại trong cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận các khoản tài trợ 
của nhà nước. 

Là dự án đầu tiên sử dụng ODA cho hoạt động đổi mới sáng tạo, IPP góp phần thay đổi suy 
nghĩ của các nhà tài trợ và cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ Việt Nam. Bên cạnh nguồn 
hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong hơn 20 năm qua tập trung ưu tiên cho các lĩnh vực y tế, môi 
trường, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, các nhà tài trợ đang có xu hướng ưu tiên hỗ trợ Việt 
Nam nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sau khi IPP giai đoạn I đi 
vào hoạt động, năm 2011, các tổ chức khác như World Bank, DANIDA (Đan Mạch), DFID 
(Anh), EU cũng bắt đầu đề cập đến các hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. 
Dự án FIRST của World Bank hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo là một ví dụ điển 
hình cho vai trò “tiên phong” của IPP.  

Hỗ trợ bền vững 

Giai đoạn II của IPP đầu tư có trọng điểm hơn với định hướng tạo ra những kết quả bền 
vững, tạo nền tảng cho hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam sau này.  
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Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh cho biết, giai đoạn II có bốn mục 
tiêu cụ thể: Hỗ trợ biên soạn bộ giáo trình về đổi mới sáng tạo ở Việt Nam để giảng dạy rộng 
rãi từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp đến 
các trường đại học; hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp 
spin offs (từ các kết quả nghiên cứu khoa học của các 
viện, trường) và các start-ups; hỗ trợ đổi mới sáng tạo 
ở địa phương với các dự án tạo ra các sản phẩm vùng 
đặc trưng, trụ được lâu dài trên thị trường và tự duy trì 
được sau khi dự án kết thúc; hỗ trợ việc hoàn thiện các 
thể chế, chính sách. 

IPP giai đoạn II vẫn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ nhưng nếu giai đoạn I hỗ trợ các dự án đổi mới 
sáng tạo của những doanh nghiệp đã thành lập thì giai 
đoạn II tập trung tài trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp từ trước khi ra đời về mặt đào tạo kĩ 
năng, tư vấn thị trường và vốn. Theo đó, những doanh nghiệp được chọn sẽ được hỗ trợ 
theo hai bước: bước một, tập trung vào đào tạo, tư vấn, hướng dẫn về việc kết nối với các 
nguồn lực, tiếp cận thị trường - doanh nghiệp được lựa chọn sẽ được hỗ trợ tối đa 30.000 
EUR, trong đó có 70% dành cho nguồn lực con người; bước hai, hướng tới việc kết nối các 
đối tác tiềm năng, kêu gọi các nguồn lực khác với tổng số vốn lên đến 300.000 EUR. Theo 
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, giai đoạn II sẽ tăng tính cạnh tranh của các hồ sơ dự tuyển 
bằng cách công bố và quảng bá công khai các chương trình, nhiệm vụ, đồng thời sẽ lập ra 
một hội đồng tuyển chọn và hội đồng nghiệm thu như đối với các nhiệm vụ khoa học để 
đảm bảo tính khả thi của các dự án. Trao đổi với phóng viên Tia Sáng, Thứ trưởng Trần Quốc 
Khánh cũng thẳng thắn chia sẻ, khó khăn lớn nhất trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp spin-
offs và start-ups đó là vốn đối ứng cam kết từ phía các nhóm tham gia cao (có thể lên tới 
10.000 EUR).  

Một sản phẩm quan trọng của giai đoạn II chính là bộ giáo trình theo tiêu chuẩn quốc tế do 
các chuyên gia nước ngoài hợp tác biên soạn về đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là việc đào 
tạo lớp giảng viên có thể giảng dạy chuyên sâu về lĩnh vực này thông qua chương trình học 
bổng đổi mới sáng tạo (VIF). Các thành viên được tuyển chọn vào chương trình này sẽ tham 
dự một khóa học toàn thời gian kéo dài chín tháng và được cấp chi phí sinh hoạt trong suốt 
thời gian tham gia khóa học.  

Giai đoạn II của IPP sẽ kết thúc vào năm 2018 với tổng số vốn đầu tư 11 triệu EUR, trong đó 
90% là ODA viện trợ không hoàn lại. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, kết thúc giai 
đoạn II, điều mà ông “tâm đắc” nhất là bộ giáo trình đổi mới sáng tạo sẽ được phổ biến và 
giảng dạy rộng rãi cho nhiều đối tượng và hướng tới trở thành một môn bắt buộc trong các 
trường đại học.  
  

IPP giai đoạn II tập trung hỗ 
trợ thành lập các doanh 
nghiệp start-ups, spin-offs, 
xây dựng bộ giáo trình 
chuẩn quốc tế về đổi mới 
sáng tạo và đào tạo những 
cá nhân xuất sắc để giảng 
dạy về lĩnh vực này. 
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Khoa	học	Nga:	Sáng	chói	nhưng	không	đi	được	vào	thực	tiễn2 

Leon Neyfakh 

Theo ý kiến của GS Loren Graham (Viện 
Công nghệ Massachusetts), việc một 
quốc gia lớn như Nga không có khả 
năng thu lợi từ các phát minh khoa học 
của mình là vấn đề hết sức nghiêm 
trọng. 

Trong khi các nước đang phát triển 
như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ đã đa 
dạng hóa nền kinh tế của mình, biến 
công nghệ và các lĩnh vực sản xuất 
khác thành cơ sở của sự phồn vinh, thì 
nước Nga lại không cho ra được bất kì 
sản phẩm công nghệ đáng kể nào, mặc 
dù các nhà khoa học Nga đã có nhiều 
phát minh khoa học quan trọng nhất 
của thế kỷ 20, trong đó có phát minh ra 
laser, các công trình tiên phong trong 
lĩnh vực công nghệ máy tính, thậm chí 

đề xuất quan điểm fracking trong khai thác dầu đá phiến…  

Theo nhà lịch sử học khoa học Loren Graham của Viện Massachusetts, nguyên nhân chính 
của thực trạng đó là do nền khoa học Nga và nước Nga thiếu khả năng thương mại hóa các 
phát minh, sáng chế. Điều này cũng đã được các nhà lãnh đạo Nga coi là một khoảng trống 
nghiêm trọng của nền kinh tế. Trong thông điệp hằng năm vào tháng 12/2014, Tổng thống 
Putin đã tuyên bố “điều tối quan trọng là nước Nga phải chấm dứt sự phụ thuộc quá đáng 
vào công nghệ nước ngoài. Để đạt được điều đó, cần thay đổi nhiều quy định trong hệ thống 
luật pháp, hệ thống cấp bằng sáng chế, và thay đổi vị thế của các nhà đầu tư. Công nghệ sẽ 
không phát triển tự thân, cần tạo ra các cơ chế hỗ trợ khác nhau”.  

GS. Graham đã trả lời phỏng vấn với chuyên mục Ideas của tờ Boston Globe về những 
nguyên nhân khiến nền khoa học sáng chói của Nga không đi được vào thực tiễn. 

Ideas: Ông cho biết đặc điểm thái độ của Nga với công nghệ? 

Loren Graham: Nước Nga có một nét rất kì lạ mà tôi chưa từng thấy ở bất kì nước nào là, 
trong 300 năm qua ở Nga đã xuất hiện một số lượng khổng lồ các ý tưởng khoa học và kĩ 
thuật, nhưng người Nga trên thực tế đã không rút ra được từ đó bất kì lợi ích kinh tế nào. 
Người Nga đơn giản là không có khả năng biến ý tưởng thành các sản phẩm thương mại. 

Tại sao? 

Vì xã hội Nga không có các điều kiện cần cho thành công thương mại của công nghệ. Đó là 
các điều kiện xã hội, luật pháp, chính trị và kinh tế.  

Ông đã nghiên cứu về khoa học Nga hơn 50 năm. Đã bao giờ ông nghe các nhà khoa 
học Nga phàn nàn về tình trạng này? 
                                                            
2 http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&CategoryID=36&News=8338 

GS Loren Graham (Viện Công nghệ Massachusetts)
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Tôi thường nghe các nhà khoa học Nga 
nói “Mọi ý tưởng tốt của chúng tôi rồi 
sẽ bị đánh cắp! Các ngài là những công 
dân phương Tây, các ngài ăn cắp các ý 
tưởng của chúng tôi”. Trong giới khoa 
học Nga thống trị ý kiến cho rằng kinh 
doanh là công việc bẩn thỉu, rằng nhà 
khoa học không nên hạ mình bằng cách 
rời bỏ khoa học thuần túy. Ngoài ra, ở 
Nga quan điểm này được củng cố bởi 
thực tế tham nhũng tràn lan, vì vậy theo 
quan điểm của các nhà khoa học thì rời 
bỏ khoa học sang kinh doanh coi như 
chuyển sang lĩnh vực tội phạm, tham 
nhũng và gian lận. 

Ông có thể cho một số ví dụ? 

Ví dụ điển hình là laser. Laser - đó là 
nền tảng của kinh tế hiện đại. Ngày nay 
tất cả chúng ta đều sử dụng laser, 
chúng có trong các máy quay, máy in, 
…, nhưng chúng đã được phát minh vào 
những năm 1950, 1960 và hai nhà khoa 
học Nga đã nhận giải Nobel với phát 
minh này (cùng chia giải Nobel với họ 
còn có nhà khoa học người Mỹ Charles 
Townes). Nhưng chúng ta đã biết, ngày 
nay ai kiếm tiền trên laser. Charles Townes, ngay khi vừa phát minh ra laser, dù không phải là 
doanh nhân - ông là giáo sư vật lí điển hình - cũng đã không bỏ lỡ cơ hội. Ông nhanh chóng 
nhận bằng phát minh của mình, sau đó bán lại quyền kinh doanh vì ông hiểu là trong tay 
ông có cả mỏ vàng. Trong khi đó, các khoa học Nga đã không làm điều gì tương tự, bởi 
trong điều kiện của họ đơn giản là không thể làm được. 

Tại sao? Chẳng nhẽ những cố gắng thu lợi từ kinh doanh laser ở Nga bị cản trở? 

Không bị cản trở, chỉ đơn giản là chưa bao giờ có. Tôi đã phỏng vấn Prokhorov - trong đầu 
ông thậm chí chưa bao giờ xuất hiện ý tưởng lập công ty. Ngay cả nếu trong ông xuất hiện ý 
tưởng đó, thì ở Nga khi đó cũng chưa có hệ thống cấp bằng phát minh, chưa có nhà đầu tư, 
ông cũng không thể đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch. Tình hình đó ở Nga hiện vẫn vậy: chưa 
hình thành được một xã hội có những điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, các nhà hảo tâm 
đầu tư vào công nghệ ở giai đoạn phát triển chúng như ở thung lũng Silicon, hay Kendall 
Square,v.v. 

Vậy có sự khác nhau giữa người Mỹ và người Nga trong đánh giá đối với đổi mới sáng 
tạo? 

Một trong những đặc điểm của văn hóa Mỹ là những doanh nhân thành công trở thành nhân 
vật hầu như được sùng bái - tôi muốn nói đến Steve Jobs, Thomas Edison, Bill Gates. Những 
người này có vị trí cao và gần như đã trở thành hình mẫu xã hội. Không có ai như thế ở Nga. 

Loren Graham (1933), giáo sư nghiên cứu về 
lịch sử khoa học, được coi là học giả hàng 
đầu thế giới bên ngoài nước Nga về lịch sử 
khoa học nước này. Ông còn là thành viên 
Ban ủy thác của Quỹ Khoa học Quốc tế 
George Soros hỗ trợ tài chính cho các nhà 
khoa học ở Nga sau khi Liên Xô sụp đổ.Cuốn 
sách gần đây nhất của ông xuất bản vào 
tháng 9/2013 với tên gọi: “Những ý tưởng 
đơn độc: Nga có thể cạnh tranh không?” 
(Lonely Ideas: Can Russia compete?) lý giải sự 
thất bại của Nga trong phát triển khoa học-
công nghệ và hiện đại hóa đất nước, qua đó 
cho thấy tình trạng này phản ánh tiến triển 
của nền chính trị, xã hội và cả sự trì hoãn các 
quy tắc dân chủ ở quốc gia này như thế nào. 
Tuy nhiên, cuốn sách cũng chỉ ra mối liên kết 
mới giữa các công ty của phương Tây với giới 
khoa học Nga, các viện nghiên cứu mới và 
những ưu tiên của Nga trong lĩnh vực công 
nghệ nano hay sự thành lập thành phố công 
nghệ mới Skolkovo. GS. Graham cho rằng, 
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Thế chẳng nhẽ các nhà khoa học Nga không nhận được sự vinh danh xứng đáng? 

Cố nhiên là họ có, nhưng người ta tôn trọng họ với tư cách những nhà khoa học đang làm 
việc trong các phòng thí nghiệm, chứ không phải là các doanh nhân trong lĩnh vực công 
nghệ. Họ nhận được các giải thưởng và những lời khen ngợi đủ loại từ Nhà nước và cộng 
đồng. Nhưng họ không làm gì để tác động lên nền kinh tế. 

Phải chăng đó là hệ quả của việc ở Liên Xô không tồn tại hệ thống kinh doanh tư nhân? 

Ảnh hưởng của quá khứ Xô-viết đóng vai trò rất đáng kể. Nhưng không hoàn toàn như vậy. 
Trong cuốn sách của mình, tôi đã viết, các vấn đề tương tự tồn tại trong cả thời kì Sa Hoàng, 
đặc biệt trong thế kỷ 19. Tôi thường trích dẫn ví dụ về điện chiếu sáng. Đèn điện được nhà 
khoa học Nga Yablochkov phát minh. Ông ấy đến Tây Âu, nơi ông phát triển hệ thống chiếu 
sáng cho Paris và London. Chính Paris khi đó đã nhận được danh hiệu mà vẫn được gọi cho 
đến ngày nay - “Kinh đô ánh sáng”. 

Đó là một ví dụ về việc biến ý tưởng thành hiện thực. 

Đúng vậy. Nhưng bạn hãy nghe tiếp. Chính phủ Nga đã thuyết phục Yablochkov trở về Tổ 
quốc sau khi ông trở nên giàu có Pháp, và thực hiện điều này tại Nga. Ông đã trở về lập công 
ty và phá sản. Bởi ông đã không tìm được nhà tài trợ. Ông thậm chí không thuyết phục nổi 
người chủ khách sạn, nơi ông sống, thiết lập hệ thống chiếu sáng cho chính khách sạn. Thời 
đó người Nga ưa dùng đèn dầu. 

Có thật công nghệ fracking khai thác dầu đá phiến cũng đã được phát minh ở Nga? 

Điều này thì rất ít người biết. Vào những năm 1950, người Nga đã phát minh ra ý tưởng 
fracking và công bố một số bài về chủ đề này. Nhưng điều gì đã xảy ra sau đó? Không có gì 
cả. Không một ai sử dụng ý tưởng sáng chói này. Chúng không được đăng tải trong các tạp 
chí kinh doanh, vì đơn giản ở Liên Xô không có tạp chí kinh doanh. Ba mươi năm sau, người 
Mỹ đã hoàn thiện công nghệ fracking và thực thi chúng. 

Bây giờ các công ty Chevron, Exxon, BP đến Nga để dạy người Nga công nghệ này, dù chính 
người Nga đã tạo ra chúng. 

Ông có cho rằng Chính phủ Nga hiện nay đang cố gắng cải thiện tình hình? 

Tôi nghĩ một số quan chức chính phủ đã hiểu ra cơ sở của kinh tế Nga phải là các lĩnh vực tri 
thức chứ không phải là những lĩnh vực như công nghiệp dầu khí. Ngoài ra, ở Nga đã xuất 
hiện khu vực kinh doanh tư nhân. Nhưng vẫn còn vô khối trở ngại.Việc thiếu khả năng trong 
thu lợi kinh tế từ các phát minh khoa học đã ảnh hưởng như thế nào đến hiện trạng của 
nước Nga?Tôi nghĩ là hậu quả hết sức nghiêm trọng. Ngày nay, dù sau 300 năm cố gắng 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nước Nga vẫn là một nền kinh tế trước hết dựa trên dầu 
khí. Đấy tất nhiên là một bi kịch, nhưng các nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa có giải pháp khả thi 
trong việc sử dụng hợp lí tài năng của các nhà khoa học và kĩ sư của họ, dù họ ý thức được 
sự cần thiết phải hiện đại hóa. 

Trần Đức Lịch dịch (Nguồn: “Russian science is amazing. So why hasn’t it taken over the 
world?”, Dịch qua bản tiếng Nga “Почему блестящая российская наука обречена 

оставаться в тени”)
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Những	rào	cản	của	đổi	mới	sáng	tạo3	
Giáp Văn Dương  

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) được nói đến ở khắp mọi nơi, trong 
mọi lĩnh vực, ở mọi cấp độ. Nhưng trên thực tế, rất ít ví dụ 
thành công. Nói cách khác, ai cũng muốn thực hiện ĐMST, 
nhưng thực hiện thành công thì quá ít. Vì sao vậy? 

Câu trả lời hợp lý nhất là vì ĐMST có những rào cản mà không 
phải ai cũng có thể vượt qua được.  

Kỳ vọng 

Khoảng vài năm trở lại đây, ĐMST đã trở thành một chủ đề 
nóng của giới chuyên gia, và dần lan sang các doanh nhân và 
giới truyền thông. Lý do chính là nền kinh tế phát triển theo 
chiều rộng, dựa trên vốn đầu tư và lao động giá rẻ, đã chạm 
ngưỡng bão hòa. Chỉ số ICOR (chỉ số hiệu suất đầu tư) năm 
2013 là 5,6 - tức là để có một đồng tăng trưởng thì phải đầu tư 
5,6 đồng – một con số quá cao so với chỉ số ICOR của các nước 
Đông Á trong thời kỳ cất cánh: Nhật Bản (1961-1970), 
ICOR=3,2; Hàn Quốc (1981-1990), ICOR=3,2; Đài Loan (1981-1990), ICOR=2,7. 

Chính vì thế, các nhà nghiên cứu đã đặt ra cảnh báo: Muốn tránh bẫy thu nhập trung bình và 
phát triển, phải tìm mô hình phát triển mới, dựa trên việc đổi mới công nghệ và quản trị, thì 
mới có thể phát triển bền vững được. 

Với doanh nghiệp, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 đã dẫn đến khó khăn vô 
cùng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Theo thống kê, chỉ riêng tám tháng đầu năm 2014, 
đã có 44.500 doanh nghiệp phá sản hoặc tạm dừng hoạt động. Dự đoán một lượng tương 
đương hoặc lớn hơn các doanh nghiệp tuy chưa ở mức phá sản, nhưng đang sống lay lắt, 
cũng là một thực tế cần lưu ý. 

Trong hoàn cảnh đó, ĐMST đã nổi lên như một lối thoát của nền kinh tế. Hàng loạt dự án về 
ĐMST đã hoặc đang được triển khai, chẳng hạn: Chương trình ĐMST Việt Nam – Phần Lan 
(IPP, 11 triệu Euro cho giai đoạn 2014-2018), Dự án ĐMST hướng tới người thu nhập thấp 
Việt Nam (VIIP) với dự hỗ trợ của World Bank dưới dạng IDA (55 triệu USD), Dự án Đẩy mạnh 
ĐMST thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ (FIRST) của Bộ KH&CN (110 triệu USD, 
trong đó 100 triệu là vốn vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới), 
Dự án khởi nghiệp theo mô hình Thung lũng Silicon (Vietnam Silicon Valley)… là những ví dụ 
điển hình. 

Bên cạnh đó, các khóa đào tạo về ĐMST, các hội thảo hội nghị về chủ đề này, cũng diễn ra 
thường xuyên ở hai miền Nam - Bắc. Nhiều doanh nghiệp bắt dầu coi khả năng sáng tạo là 
một trong những giá trị cốt lõi mà họ theo đuổi. Câu lạc bộ Doanh nghiệp ĐMST cũng đã 
được thành lập. 

Đây là những chuyển động đáng ghi nhận. Ai cũng muốn ĐMST mang lại những kết quả 
thiết thực cho việc vực dậy nền kinh tế và gỡ khó cho doanh nghiệp. Nhưng hiệu quả thực sự 
                                                            
3 http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&News=8114&CategoryID=36 
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của các dự án này, của các cuộc hội thảo hội nghị… có được như mong đợi hay không, thì rất 
khó nói, vì nó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố, ở tất cả các khâu, từ việc thiết kế chính sách, 
đến triển khai trên thực tế và khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực. Trong số đó, có một 
yếu tố rất cơ bản mà nếu không hiểu rõ thì dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ thất 
bại. Cụ thể, đó là việc phải trả lời câu hỏi: Đâu là những rào cản của các quá trình ĐMST?  

Vì sao thất bại? 

Để có thể tiến hành ĐMST thành công, thì khâu đầu tiên là phải nhận biết được các rào cản 
này, từ đó tìm cách khắc phục, và quan trọng hơn là kiên nhẫn khắc phục, thì quá trình đổi 
mới có thể mang lại kết quả. 

Vậy những rào cản đó là gì? 

Từ quan sát hành xử của cá nhân và các tổ chức trong các quá trình chuyển đổi nói chung và 
quá trình ĐMST nói riêng, có thể liệt kê các rào cản thành bảy nhóm như sau: 

 Rào cản từ cá nhân 

 Rào cản từ đồng nghiệp 

 Rào cản từ tổ chức 

 Rào cản từ kiến thức 

 Rào cản từ nguồn lực 

 Rào cản từ văn hóa xã hội 

 Rào cản từ thể chế 

Rào cản từ cá nhân 

Đây là loại rào cản cơ bản và thường gặp nhất. Vì sao vậy? Vì bản tính của con người nói 
chung là ngại thay đổi và sợ thất bại mỗi khi thay đổi.  

Tuy nhiên, con người còn là một sinh vật có lý trí, và ít nhất cũng có được một phần của ý chí 
tự do, nên con người có khả năng tự thay đổi, thường thể hiện bằng các quyết định và lựa 
chọn, và hệ quả là hành động có thể nhận biết được. Nói cách khác, một sự tự thay đổi sẽ 
bắt đầu từ bên trong, thông qua ý chí, và kết thúc ở hành động ra bên ngoài.  

Một khác biệt nữa không thể bỏ qua giữa con người với vật vô tri, là sự tương tác mang tính 
bản chất của nó. Nếu để hai vật vô tri ở cạnh nhau, chúng sẽ như vậy mãi mãi. Nhưng nếu để 
hai người ở cạnh nhau, họ sẽ tương tác với nhau gần như tức thì. Nói cách khác, con người 
có khả năng tạo ra sự thay đổi, hoặc từ bên trong, hoặc thông qua tương tác với người khác. 
Nhưng một sự thay đổi như vậy luôn gặp phải cản trở của luật quán tính. Với con người thì 
đó là quán tính tâm lý của cá nhân, và sau đó là quán tính văn hóa của xã hội. 

Sự cản trở của các luật quán tính này vô cùng lớn. Nếu không gặp khó khăn lớn, hoặc bị dồn 
đến đường cùng, thì con người nói chung có xu hướng giữ nguyên trạng thái hiện thời. Nếu 
trạng thái đó được gia cố bởi thói quen và văn hóa, và sâu xa hơn là bản sắc, thì việc thay đổi 
lại càng khó khăn. Một trong những ví dụ điển hình là thói gia trưởng và bạo lực trong gia 
đình, dù đã được chỉ đích danh là xấu, luật pháp ngăn cấm, nhưng vẫn diễn ra hằng ngày ở 
khắp mọi nơi. Hay thói mê tín dị đoan vẫn sinh sôi nảy nở cũng có nguyên nhân tương tự. 

Đó cũng là lý do vì sao người đời thường nói, trong mọi chiến thắng thì chiến thắng bản thân 
là vinh quang nhất. Vinh quang vì nó khó khăn, nó phải vượt qua sức nặng của quán tính tâm 
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lý và văn hóa, nó phải phủ định chính mình, và cuối cùng, nó chủ động tạo ra một sự phát 
triển thực sự.  

ĐMST thực sự là một sự vượt qua bản thân, vì thế trước hết nó phải vượt qua các rào cản gây 
ra bởi các quán tính tâm lý và văn hóa của chính mình.  

Rào cản từ đồng nghiệp 

Rào cản thứ hai trong các quá trình ĐMST, cũng rất phổ biến, đến từ không đâu khác mà 
chính từ đồng nghiệp của mình. Có rất nhiều lý do để xảy ra hiện tượng này. Đầu tiên là do 
quán tính tâm lý và văn hóa của những người đồng nghiệp. Họ cũng không muốn thay đổi 
như tất cả mọi người. Vì thế, họ sẽ tìm cách chống đối, hoặc ít nhất là không ủng hộ, ở ngay 
giai đoạn khởi đầu. Chỉ rất ít người có đầu óc cởi mở, không định kiến và thường có tầm nhìn 
rộng, biết đặt lợi ích của tổ chức lên trên, mới có khả năng chấp nhận những ý tưởng mới. 
Chính vì lẽ đó, giáo dục một đầu óc cởi mở và không định kiến có vai trò sống còn trong việc 
nuôi dưỡng tinh thần ĐMST của cộng đồng. 

Bên cạnh quán tính tâm lý và quán tính văn hóa thì sự cản trở của các đồng nghiệp còn có 
thể đến từ nhiều nguyên nhân khác, như xung đột lợi ích hoặc ganh tị... Nếu sự đổi mới làm 
ảnh hưởng đến lợi ích của một ai đó trong tổ chức, thì dù lợi ích chung có tăng lên thì một số 
người có lợi ích bị ảnh hưởng cũng sẽ tìm cách chống phá.  

Đây là lý do vì sao hệ thống doanh nghiệp nhà nước, sau bao nhiêu năm hô hào phải thay 
đổi mà kết quả không đạt được bao nhiêu, bởi một sự thay đổi  như vậy sẽ ảnh hưởng đến 
quyền lợi của một số người chủ chốt. Dù doanh nghiệp có thua lỗ, nhưng cá nhân họ không 
thua lỗ, nên họ không có động lực để tự thân, hoặc không có nhu cầu thay đổi.  

Bên cạnh việc xung đột lợi ích thì còn rất nhiều yếu tố phi vật chất khác chi phối hành xử của 
con người. Ganh tị là một yếu tố điển hình dẫn đến sự ngăn cản của đồng nghiệp.  

Với Việt Nam, do các đặc thù văn hóa, rào cản từ đồng nghiệp nặng nề hơn nhiều so với các 
tổ chức nước ngoài. Chính vì thế, “mất đoàn kết nội bộ” là một trong những “đặc sản” không 
mong đợi. Trong hoàn cảnh đó, truyền thông nội bộ để cả nhóm cùng hướng đến mục tiêu 
chung, vì lợi ích chung của cả tổ chức, sẽ giúp quá trình ĐMST được thực thi hiệu quả. 

Ở tầm mức quốc gia, hiện tượng “mất đoàn kết nội bộ” cũng không giảm sút và là nguyên 
nhân cản trở nhiều quá trình ĐMST. Vì thế, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết phải được coi là 
một trong những điều kiện tất yếu để thực hiện bất cứ quá trình đổi mới nào ở cấp độ này.  

Rào cản từ tổ chức 

Các tổ chức sinh ra để thực hiện một sứ mạng nào đó mà những người sáng lập đã đề ra. Sứ 
mạng này được cụ thể hóa bởi cơ cấu tổ chức, chức năng và cơ chế tương tác giữa các bộ 
phận ở trong tổ chức.  

Thiết kế của tổ chức tại thời điểm ra đời thường nhằm đáp ứng những mục tiêu tại thời điểm 
đó và theo hình dung của nhà lãnh đạo khi đó. Nhưng theo thời gian, hoàn cảnh bên ngoài 
thay đổi, thì cơ cấu và cơ chế cũ sẽ không còn đáp ứng được những thay đổi này nếu không 
được điều chỉnh thỏa đáng. Dần dà, tổ chức sẽ bị xơ cứng và trở nên quan liêu trì trệ. Biểu 
hiện cụ thể là số các thủ tục hành chính, bộ máy quản lý phình to và kém hiệu quả. Cơ chế 
vận hành của tổ chức không còn để khuyến khích cái mới, mà để kiểm soát các hoạt động 
của các thành viên và giảm thiểu trách nhiệm cho lãnh đạo, thậm chí bị nhào nặn để phục vụ 
lãnh đạo, nếu lợi ích của lãnh đạo và của tổ chức không trùng nhau.  



15 
BTSK số 3/2015 

Vì thế, để quá trình ĐMST được thực hiện, không có cách nào khác là phải đổi mới bản thân 
tổ chức trước hết, thông qua thay đổi cơ cấu và cơ chế vận hành của chính nó. Thay đổi cơ 
cấu có thể bằng cách loại bỏ các bộ phận không hiệu quả, nặng tính kiểm soát thay vì thúc 
đẩy; hoặc thiết lập riêng một không gian thử nghiệm cho các ý tưởng mới. Còn thay đổi cơ 
chế thì cần tập trung loại bỏ các rào cản có tính quan liêu, các thủ tục có tính hành chính, xa 
rời với thực tiễn; hoặc đặt ra một cơ chế mới, cho phép các thử nghiệm mới được tiến hành 
như một hoạt động chuẩn tắc.  

Nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đã sử dụng cách làm này để khuyến khích sự sáng tạo 
của nhân viên. Chẳng hạn, Google cho phép nhân viên của mình dùng 20% thời gian, tương 
ứng với một ngày làm việc trong tuần, để thực hiện các ý tưởng sáng tạo của riêng mình một 
cách độc lập với công việc hiện thời. Nhiều sản phẩm mới của Google đã ra đời thông qua 
cách làm này. 

Rào cản từ kiến thức  

Khi thực hiện một quá trình ĐMST, ngoài kiến thức chuyên môn sâu, thì kiến thức liên ngành 
là tối quan trọng. Chính phần kiến thức liên ngành sẽ tạo ra sự khác biệt và thế mạnh của 
nhóm này so với các nhóm cạnh tranh khác.  

Chẳng hạn, khi một doanh nghiệp muốn thay đổi dây chuyền sản xuất, nếu doanh nghiệp đó 
không có nhân lực đủ kiến thức để vận hành dây chuyền sản xuất mới, thì quá trình chuyển 
đổi này sẽ thất bại. Đưa vào sử dụng một quy trình quản trị mới mà những nhân viên của 
doanh nghiệp không có đủ kiến thức về quy trình này thì kết quả cũng tương tự.  

Ngoài ra, quá trình ĐMST luôn đòi hỏi sự tham gia của nhiều người, với nhiều kỹ năng và 
chuyên môn khác nhau, nên bên cạnh sự liên ngành về tri thức, còn đòi hỏi sự liên thông về 
kỹ năng và thái độ. Nói cách khác, kiến thức về những kỹ năng mềm này và thiện chí hợp tác 
cũng là yếu tố quan trọng để thực hiện bất cứ quá trình ĐMST nào. 

Sự thiếu hụt về tri thức thường biểu hiện ra ngoài thực tế bằng một nhận định: chất lượng 
nhân lực không đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, nâng cao chất lượng nhân lực, bằng cách đào 
tạo và bồi dưỡng liên tục, và xa hơn là biến tổ chức của mình thành một tổ chức học tập, là 
cách duy nhất để vượt qua rào cản về kiến thức này. 

Bên cạnh kỳ vọng về lợi ích thu được, thì mọi quá trình đổi mới đều phải trả một giá nhất 
định, gọi là giá chuyển đổi. Sự thiếu hụt kiến thức còn thể hiện ngay ở việc không định lượng 
được lợi ích có thể thu được, giá chuyển đổi phải trả và rủi ro có thể gánh chịu. Vì lẽ đó, 
trong quá trình thực hiện ĐMST, việc ra quyết định sẽ không được mạch lạc và quyết đoán, 
do đó không thành công.  

Bên cạnh sự thiếu hụt tri thức về bên ngoài, thì thiếu hụt tri thức về bản thân tổ chức của 
mình cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến làm cho quá trình ĐMST bị thất bại. 
Chính vì thế, các hoạt động phân tích và đánh giá nội bộ là yếu tố quan trọng của một tổ 
chức ĐMST. Thực tế cho thấy, với các doanh nghiệp hoặc tổ chức hoạt động hiệu quả, phòng 
phân tích và đánh giá nội bộ có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định 
thực hiện các chuyển đổi. 

Rào cản từ văn hóa xã hội 

Các hoạt động ĐMST chỉ có thể được coi là thành công nếu được sự tiếp nhận và ủng hộ của 
xã hội. Tuy nhiên, sự tiếp nhận hay từ chối này trước hết phụ thuộc vào việc nó có phù hợp 
với phông nền văn hóa sẵn có hay không. Về bản chất, ĐMST bao giờ cũng gắn liền với cái 
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mới, còn văn hóa là những thứ đã định hình, đã tồn tại lâu dài. Vì thế, xung đột giữa cái cũ và 
cái mới là điều khó tránh khỏi.  

Đây cũng chính là lý do vì sao mà các mô hình ĐMST điển hình trên thế giới, như thung lũng 
Silicon, Israel… dù được nghiên cứu rất kỹ lại rất khó thành công khi nhân bản tại các môi 
trường khác. Lý do chính là vì chúng không thích hợp với văn hóa bản địa. 

Có thể nhìn thấy rõ rào cản của văn hóa xã hội đối với ĐMST trong các ngành công nghiệp 
thời trang, trang trí mỹ thuật, hoặc kiến trúc… Ví dụ trong ngành kiến trúc, ảnh hưởng của 
phong thủy đến sự phát triển của ngành này là không thể chối cãi. Việc chọn thiết kế nào để 
xây dựng thường xuyên bị chi phối bởi các quan niệm về phong thủy, ngũ hành... mà không 
phải là sự độc đáo về thẩm mỹ. Trong hoàn cảnh đó, những sáng tạo mới, độc đáo rất khó 
tìm được sự ủng hộ trên diện rộng.  

Một ví dụ khác về  ảnh hưởng của văn hóa xã hội đến các quá trình ĐMST là trong lĩnh vực 
quản trị. Tuy các lý thuyết về quản trị hiện đại đã được du nhập về Việt Nam, nhưng nhìn trên 
thực tế, quản trị của Việt Nam rất khác so với quản trị của thế giới, từ cấp độ doanh nghiệp 
đến chính phủ. Các doanh nghiệp tư nhân lớn phần nhiều vẫn có tính chất gia đình. Còn hệ 
thống công quyền vẫn còn hơi hướng của ‘dân chi phụ mẫu’, tức tự cho mình có uy quyền, 
có trách nhiệm như cha mẹ đối với con cái vậy. 

Những hiện tượng này xảy ra vì trong truyền thống, xã hội Việt Nam được hình dung như 
một đại gia đình. Cách xưng hô trong xã hội, như ông, bà, chú, bác, cô, dì, con, cháu… cũng 
chỉ là sự mở rộng của các quan hệ trong gia đình. Vì thế, hình dung về việc quản trị, dù là 
doanh nghiệp hay xã hội, như quản trị một gia đình, là một quán tính tất yếu. 

Rõ ràng mô hình quản trị kiểu gia đình này không còn phù hợp trên nhiều khía cạnh, khi hội 
nhập toàn cầu về kinh tế và dân chủ về chính trị đang là dòng chảy chính của thời đại. Nhưng 
đổi mới mô hình quản trị này như thế nào thì lại là một thách thức, vì sức cản của văn hóa gia 
đình từ chính xã hội đương thời.  

Rào cản từ thể chế 

Câu chuyện về ĐMST ở Việt Nam, ngoài các rào cản đã nêu trên, còn có một rào cản đặc thù 
khác, đó là rào cản từ thể chế, mà cụ thể là từ những quy định, thủ tục nặng tính kiểm soát 
thay vì thúc đẩy. Sự độc tôn về chính trị, sự e ngại quá mức với cái mới, luôn nhìn các hiện 
tượng kinh tế - xã hội mới như các ‘thế lực thù địch tiềm năng’ cũng tự nó đặt ra một rào cản 
lớn đối với bất cứ quá trình ĐMST nào. Trong các diễn đàn kinh tế - xã hội, vướng mắc về cơ 
chế, hoặc nguyên nhân là vì cơ chế, luôn là một trong những lý do hàng đầu được viện dẫn 
cho những bất cập hiện hành.  

Nhìn rộng ra, ĐMST trong bất kỳ lĩnh vực nào, cũng chỉ là những hoạt động trong một tập 
hợp nhỏ, không thể tránh được sự chi phối của tập hợp lớn, đó là thể chế kinh tế - xã hội 
đương thời. Nếu tập hợp lớn này không hỗ trợ các hoạt động ĐMST thì đó là một điều bất 
lợi rất lớn. Trong hoàn cảnh đó, tiến hành ĐMST ở cấp độ bao trùm nhất, tức ĐMST về thể 
chế kinh tế-chính trị, là yêu cầu bắt buộc. Nếu không, các hoạt động ĐMST trong các lĩnh vực 
chuyên biệt cũng chỉ là các hoạt động nhỏ lẻ, thiếu liên kết và không tạo ra tác động đáng kể 
nào.	
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KHOA	HỌC	TỪ	BẮT	CHƯỚC	THIÊN	NHIÊN1	
(Phần 2) 

Trần Đăng Hồng, PhD 

II. BẮT CHƯỚC THỰC VẬT 

Các nhà khoa học đã từ lâu bắt chước cấu tạo các alkaloids thiên nhiên trong thực vật 
để chế tạo thuốc trị bịnh. Trong bài ngắn ngủi này, tác giả chỉ đề cập vài bắt chước 
nho nhỏ từ cây cối nhưng có áp dụng rất thực tiễn. 

BẮT CHƯỚC CÂY LEO IVY 

 
Hình 13. Cây leo Ivy tiết chất keo 

Con cắc kè leo tường hay trần nhà nhờ cấu trúc đặc biệt của bàn chân, thì loại cây leo 
như Ivy dính chặt vào tường nhờ một loại keo thiên nhiên có sức chịu đựng tương 

                                                 
1http://myweb.tiscali.co.uk/hbtdp/_private/Phat%20minh%20khoa%20hoc%20tu%20bat%20chuoc%20
thien%20nhien%20-%20P2.htm 
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đương tới 2 triệu lần trọng lượng của dây leo. Đó là một chất keo dính mạnh nhất 
trong thiên nhiên. 

TS Mingjun Zhang, thuộc đại học Ohio State University (Columbus), nghiên cứu chất 
keo tiết từ cây Ivy để chế tạo một loại keo áp dụng cho ngành phẫu thuật. 

Ông cho biết cây Ivy tiết ra một loại chất loãng màu vàng cấu tạo bởi nước, 
polysaccarides và vi thể hữu cơ có đường kính khoảng 70 phần tỉ của mét. Vi thể có 
nhiệm vụ làm giảm độ nhờn (viscosity) và giúp chất loãng dàn rộng diện tích tiếp xúc. 
Các vi thể cũng tạo cầu nối phân tử với polymer trong chất keo, làm chất keo rất 
mạnh, có tính đàn hồi, không cứng và dòn, khác với keo thông thường khi khô. Vì vậy 
loại keo do ivy tiết ra sẽ có nhiều áp dụng quan trọng. Chẳng hạn, làm miếng băng 
có chất keo ivy để băng bó, giúp vết thương mau lành, tế bào mau sinh sản, giúp 
ngành giải phẫu cơ quan như tim mau hàn gắn, hay ngay cả giúp tế bào gốc mau 
phát triển. 

Ngoài ra, vi thể ivy có thể áp dụng vào thiết kế màng lọc ánh sáng thay thế oxide 
titanium hay oxide kẽm như kỹ thuật hiện tại bởi vì kích thước vi thể ivy đồng nhất 
nên ánh sáng phân tán đồng đều, và ngăn cản được tia cực tím (ultra violet). TS 
Zhang tổng hợp vi thể với nhiều hợp chất polymer, và tạo được nhiều loại keo nhân 
tạo tương tự keo thiên nhiên ivy. 

BẮT CHƯỚC TRÁI THÔNG 

 
Hình 14. Kiến trúc vảy trên trái thông. Hạt chứa trong vảy. 

Bài sinh học về cơ chế trái thông phóng thích hột khi cháy rừng cho biết vảy trái 
thông Pinus attenuate chỉ mở để hạt thông văng ra khỏi trái khi gặp nhiệt độ thật 
nóng lúc cháy rừng. 
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Vảy trái thông cấu tạo bởi 2 lớp, có phản ứng khác nhau với biến đổi của ẩm độ 
không khí. Một lớp giản nở khi trời ẩm ướt, còn lớp kia thì chống lại việc giản nở, kết 
quả là vảy trái thông uốn cong. Cơ chế này tương tự như như nhiệt kế cấu tạo bởi 2 
kim loại có độ giản nở khác nhau khi có biến đổi nhiệt độ. 

 
Hình 15. Kiến trúc và cách xấp xếp vảy trái thông 

Với loại vải thông thường, khi đổ mồ hôi vải thấm nước và áo ướt đẫm, nhất ở những 
nơi có mồ hôi đổ sớm và nhiều như ở nách. Và hễ áo càng ướt, thì áo càng không 
thông thoáng, bên trong áo càng ẩm, đổ mồ hôi càng nhiều, người bận áo cảm thấy 
khó chịu, nên phải cởi áo, ở trần. Để tránh hiện tượng trên, các nhà khoa học sáng 
chế một loại vải giúp không khí thông thoáng đuổi ẩm độ tích tụ bên trong áo ra 
ngoài, đưa không khí mát ở ngoài vào trong, nhờ vậy áo không bị ướt đẫm mồ hôi. 

Dựa vào cơ chế đóng mở của vảy thông theo ẩm độ, các nhà khoa học sáng chế một 
loại vải có khả năng thực hiện chức năng trên. Hãng sản xuất vải MMT London chế 
tạo loại vải có gai li ti làm nắp đậy các lỗ nhỏ li ti thông thoáng không khí. Các gai 
này cấu tạo bởi 2 loại polymer nhân tạo, một loại hảo nước (hygroscopic) tức hút ẩm 
hơi nước, loại kia thì khắc nước (hydrophobic) tức đẩy hơi nước ra xa. Lực hút và lực 
đẩy hơi nước biến đổi nghịch chiều tùy theo lượng hơi nước của không khí bên trong 
áo làm sợi gai uốn cong hay phẳng. 

Khi không khí khô ráo, các gai trở nên phẳng, nằm rạp, đóng lỗ hở, ngăn cản sự 
thông thoáng, và áo trở thành cách nhiệt. Khi đổ mồ hôi, ẩm độ bên trong áo gia 
tăng làm sợi gai uốn cong, lỗ thông thoáng được mở, xua đuổi ẩm độ ra ngoài, 
không tạo được mồ hôi trên thân thể (Hình 16). Loại vải này sẽ được bán trên thị 
trường vào năm 2016. 
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Hình 16. Cơ chế loại vải có vảy đóng mở tùy theo ẩm độ không khí 

Cũng áp dụng cơ chế đóng mở vảy của trái thông, hãng tơ sợi Schoeller của Thụy Sỉ 
tạo loại vải có tên “c-change”. Loại vải này có lỗ li ti đóng mở tùy theo nhiệt độ. 
Chẳng hạn khi thân nhiệt cao, hay sắp đổ mồ hôi thì các lỗ hổng mở rộng để xua 
đuổi hơi nóng và hơi nước ra ngoài. 

BẮT CHƯỚC LÁ SEN 

 
Hình 17. Lá sen luôn luôn sạch và đọng nước 

Ai cũng biết là tưới nước lên lá sen (Nelumbo spp.), lá không dính nước mà chảy tuột 
hết và lôi cuốn theo hết chất dơ dính trên lá. Sau trận mưa lá sen luôn luôn sạch, 
không có bụi bặm hay chất dơ. Lý do là mặt lá sen có trải một lớp sáp có tác dụng 
đẩy nước (water repellent). Lớp sáp được xấp xếp thành gai li ti mắt thường không 
thấy, nhưng khi sờ thấy nhám. 



21 
BTSK số 3/2015 

 
Hình 18. Cấu tạo lớp sáp trên lá sen với các gai li ti 

Chỗ gồ ghề của gai là nơi nước ít tiếp xúc với lá, nên nước bị phân tán tạo thành 
nhiều giọt nước tròn nhỏ và lăn ra khỏi lá. 

 
Hình 19. Trên mặt sáp nước phân tán thành giọt nước hình cầu lăng tròn 

Bắt chước kiến trúc sáp trên lá sen, các nhà khoa học tìm cách chế tạo một loại vải 
không dính nước, và rất sạch sẽ vì không dính chất dơ bẩn, bụi bặm và ngay cả vi 
trùng. Tất cả trôi tuột theo nước. 
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Thông thường, khi nước rơi vào một mặt có tính khắc nước (hydrophobic), nước tung 
tóe và kết hợp lại thành nhiều giọt nước hình cầu nhỏ. Trên lá sen, thời gian thành 
lập các giọt nước tròn nhỏ là 12,4 phần triệu của giây. Hễ thời gian thành lập càng 
ngắn thì giọt nước càng nhỏ. Thí nghiệm với gai li ti nhân tạo cấu tạo bởi aluminium 
(nhôm) có chiều cao 100 phần triệu của mét (micrometres, μm), rộng 200 μm, tráng 
lên vải thì thời gian kết đọng thành giọt nước là 7,8 phần triệu giây, giọt nước nhỏ 
như sương mù. 

Bắt chước lá sen, các kỷ sư chế tạo được loại vải không thấm nước, không vấy chất 
dơ hay chất có màu. Chẳng hạn vẩy máu hay mực lên áo, tất cả chảy tuột và áo 
không dính tí vết nào của máu hay mực. 

BẮT CHƯỚC CÂY BẮT ĂN CÔN TRÙNG 

Tại các xứ nóng có nhiều loại cây có bộ phận bắt côn trùng để lấy chất bổ dưỡng 
nuôi cây. Trong các loài này, loài Nepenthes có bộ máy bắt mồi với hình dạng của 
một bình chứa một dung dịch làm hòa tan thân thể con mồi. Vách bên trong bình là 
một lớp sáp rất nhờn. Một khi con mồi đậu lên miệng bình thì bị trợt té vào bình, và 
khi ở trong bình thì không cách nào trèo ra khỏi bình vì trơn trợt. 

 
Hình 20. Con thằn lằn con trợt chân rớt vào bình mà không có cách nào trèo ra được vì chất nhờn trơn 

trợt 

Dựa trên cấu tạo của chất nhờn trong vách bình Nepenthes, hãng Slips Technology ở 
Massachusetts Hoa Kỳ chế tạo một chất siêu nhờn để tráng vào vải, nhựa và da. Đặc 
tính loại vải này không thấm nước, và bùn, đất, hay vật thể li ti không dính vào được. 
Áp dụng chế tạo giày, giày lội nước, quần áo thể thao, áo mưa, áo khoác cho quân 
đội, thủy thủ và áo khoác cho công nhân làm việc trong nhà thương, v.v. 


	BTSK Bia
	BTSK TinTSK-TinTG 2-5
	BTSK GDST 6-16
	BTSK DaDang 17-22

