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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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 Khóa 467 dạy cho sinh viên Khoa khoa học cơ bản, Trường 
đại học Nguyễn Tất Thành, thời lượng 30 tiết, kết thúc ngày 
9/12/2015. 

 Khóa 468 dạy 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, thời 
lượng 45 tiết, kết thúc ngày 21/12/2015. 

 

TSK cảm ơn Ban liên lạc học viên Phương pháp luận sáng tạo đã tổ chức buổi họp mặt truyền 
thống học viên Phương pháp luận sáng tạo lần thứ 18 nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 
20-11 chu đáo, chuyên nghiệp và thân tình. 

 

Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) xin chúc mừng anh Trần Lâm Thắng, cựu học 
viên môn Phương pháp luận sáng tạo vào đổi mới, Giám đốc công ty Trà Vi đạt giải nhì trong 
cuộc thi “Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo 2015”. 

Cuộc thi do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) 
phối hợp với Đại học Việt Đức (VGU) tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án Praxispartnership (Đại 
học Leipzig), Hiệp hội Doanh nhân Đức (GBA) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ 
Doanh nghiệp (BSA). 
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CẢM	NHẬN	BUỔI	HỌP	MẶT	TRUYỀN	THỐNG	LẦN	THỨ	18	

HỌC	VIÊN	MÔN	HỌC	PHƯƠNG	PHÁP	LUẬN	SÁNG	TẠO	

Nguyễn Xung Quan 

Buổi họp mặt truyền thống ngày 22 tháng 11 năm 2015 là nơi mà các anh chị em chúng ta – 
những cựu học viên môn học “Phương pháp luận sáng tạo” - gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ. Mọi 
người đều trải lòng mình với nhau về những điều mà bản thân đã đạt được trong suốt một 
năm dài. Ngoài ra, ngày họp mặt còn là dịp để chúng ta được lắng nghe những chia sẻ chân 
thành từ các thầy của trung tâm TSK và thể hiện niềm biết ơn, sự tri ân của mình thông qua 
các thành công nhờ sự ứng dụng môn học Phương pháp luận sáng tạo. 

Chủ đề năm nay ”Góp sáng tạo - Gặt thành công“ là mục tiêu mà mọi người đang từng ngày 
nỗ lực hướng đến. Có lẽ, Ban tổ chức cũng mong muốn, các chia sẻ của anh chị đã sử dụng 
thành công môn học vào thực tế sẽ trở thành các tài sản quí báu cho các thành viên tham 
gia, như ý nghĩa của chủ đề: Mỗi người cùng góp một phần sáng tạo để mọi người cùng đạt 
được thành công. 

Buổi họp mặt truyền thống đã để lại cho người viết những cảm xúc và những bài học quí giá, 
người viết xin được cảm ơn ban tổ chức và các anh chị em đã hỗ trợ để tổ chức thành công 
sự kiện này. Năm nay, công tác tổ chức chuyên nghiệp hơn mọi năm, số lượng người tham 
gia cũng nhiều hơn, tuy nhiên có lẽ vì quá chuyên nghiệp nên bản thân người viết cảm thấy 
không được ấm áp như các năm trước. Mong rằng buổi họp mặt truyền thống năm sau vừa 
chuyên nghiệp mà lại vừa ấm áp thì tốt quá. 

Cuối cùng, Xin được chúc các thầy của trung tâm TSK luôn tràn đầy sức khỏe để tiếp tục 
chiến đấu trên con đường khó khăn và thú vị phía trước. 
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Áo trắng, nhân vật “ai-cũng-biết-là-ai-đấy” 

 

Chuyện trò rôm rả trước khi bắt đầu 
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Quang cảnh buổi họp mặt 

 

Thầy Trần Thế Hưởng báo cáo tình hình hoạt động trong năm qua của TSK 
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Vẫn theo truyền thống của mỗi kỳ họp mặt, thầy Phan Dũng tâm tình cùng các cựu học viên 

 
Anh Hoàng Vũ Bảo, Trưởng ban tổ chức tặng hoa các thầy 
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Thầy Trần Thế Hưởng giới thiệu những gương mặt thành công nhờ PPLST trong năm qua 

 

Đội Chiến binh TRIZ – những bạn trẻ nhiệt tình với hoạt động sáng tạo bằng TRIZ 
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Giao lưu cùng các anh chị thành công với PPLST 

 

Ý kiến của anh Trần Công Toại, cựu học viên Phương pháp luận sáng tạo 
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Ban điều hành nhiệm kỳ 2016 
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Cùng nhau lưu niệm và hẹn gặp vào dịp họp mặt lần tới – 20/11/2016 
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  TRIZCON2016   

When: 3-5 March 2016  

What: TRIZCON2016 will be the largest international TRIZ Conference in the world.  

Where: New Orleans, LA and will be hosted by Tulane University.  

Why: This 3-day event brings together the largest international group of TRIZ experts and 
end-users. The first day of the Conference is dedicated to Tutorials beginners & advanced 
topics. During the next two days, Keynotes, panel discussions, numerous papers & case 
studies will be presented on TRIZ and related applications. For more information, call or email 
the AI office. 

Who: Anyone looking to improve their innovation and creativity. 

New Orleans has been ranked as the Second Best City in America by Travel + 
Leisure Readers. The city is well-known for its historic neighborhoods, landmarks, French and 
Spanish architecture, and walkability, but new restaurants and cocktail bars are also 
blossoming in "Nola."  

Inside this thriving backdrop, TRIZCON2016 will provide attendees with insights, ideas, and 
techniques for solving your most difficult problems.  Attendees will be able to learn problem-
solving techniques from a conference lineup packed with TRIZ users and practitioners.  

Keynote Speakers will address needs for innovation, creativity and the synergies of how TRIZ 
can compliment popular quality methodologies. 

Abstracts 

“Transmission Ticking Noise Problem” by Zinovy Royzen and Larry Smith 

 A completely carry-over transmission in a new vehicle application suddenly developed an annoying 
“ticking” noise.  The source of the noise was due to overdrive clutch plates impacting the transmission 
housing when the overdrive clutch pack was not engaged.  The problem was studied and solved using 
TRIZ and Axiomatic Design. 

“Lateral Thinking and TRIZ” by Richard Kaplan 

TRIZ users may be very knowledgeable in the technology, but not general creativity experts. Therefore, 
they may not consider applying useful Lateral Thinking concepts and techniques when trying to 
creatively solve problems. This talk attempts to correct that by describing basic Lateral Thinking 
concepts and techniques; identifying similarities, synergies, and differences between Lateral Thinking 
and TRIZ; and citing advantages and disadvantages of each technology. For example, in terms of 
synergies, a Lateral Thinking concept and technique enable better use of a TRIZ Principle, and a TRIZ 
technique helps better focus a Lateral Thinking technique. 
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"China’s 36 Strategies and TRIZ 40 Inventive Principles" by Professor Kai Yang, Kent State 

36 strategies are a collection of some of the most subtle and counter-intuitive strategies developed in 
ancient China in the past 3 millenniums covering the field of politics, diplomacy, espionage, and 
business operations.  There are some striking similarities between 36 strategies and TRIZ inventive 
principles. Both are striving to derive solutions for difficult problems that maximize total benefits while 
minimize cost and harmful side effects. In this paper, 36 strategies are described in details and 
comparisons with TRIZ inventive principles are made. The applications of 36 strategies and TRIZ in non 
technical areas are discussed. 

"TRIZ: It's All Around Us!" by Jack Hipple 

 The basic concept of TRIZ (analogic problem solving, patterns of invention) is frequently difficult to 
explain to potential users who sincerely believe that the problems they have are truly unique and that 
other parallel industries have never faced these types of problems before. It is also difficult for TRIZ 
practitioners to convince new users of this basic fact due to confidentiality agreements which prevent 
disclosure of actual inventions achieved with TRIZ tools.  This presentation will review numerous 
examples of the application of TRIZ principles in everyday consumer products and in the travel 
industry which can be used to illustrate numerous TRIZ principles including parallel universes, IFR, 
resource utilization, contradiction resolution, and lines of evolution. 

"Creating a Creative Culture" by James Harrington, AI President 

"Integrating Qualiy Improvement and Innovation in Higher Education" Chuck Roe, Post University 

"CrePS (General Methodology of Creative Problem Solving) beyond TRIZ: What, Why, and 
How?" by Toru Nakagawa, Osaka Gakuin University, Japan 

"TRIZ and Rapid Innovation Cycles" by Derek Bennington, Philip Samuel, and Ellen Domb, BMGI 

"Bringing TRIZ to the Board Room" by Philip Samuel, BMGI 

"TRIZ as an Enabler for Identifying an Innovation and Growth Portfolio" by Philip Samuel, Naresh 
Shahan, and Dereck Bennington, BMGI 

"Behind the Curtains: Driving Growth Through Innovation at Reliance Industries" Sushil Borde, 
BMGI 

"Trucks that Pull Left" by Boris Zlotin and Larry Smith 

"ProHEAL: On an almost frogatten development of Altshuller's TRIZ" by Justus Schollmeyer, 
Leibniz Institute  

"Where is the Space We Need?" by Jack Hipple 

Tutorials 

"TRIZ for Beginners: A Project with TRIZ Technology for Innovation" by Isak Bukhman, TRIZ 
Master (5 hours)  

"Development of Creative and Thinking Skills in Grade School Students" by Mark Barkan, TRIZ 
Master (5 hours) 

"TRIZ for Patent Strategies" by Sergei Ikovenko, TRIZ Master (5 hours) 

"TRIZ 201: Tutirial for Intermediate TRIZ Users" by Alla Zusman, TRIZ Masters (2 hours) 

"Anticipatory Failure Determination" by Svetlana Visnepolschi, TRIZ Master (2 hours) 

"Directed Evolution" by Boris Zlotin and Alla Zusman, TRIZ Masters (2 hours) 

"Breakthrough Innovation by Conflict Solving" by Zinovy Royzen, TRIZ Master (2 hours) 

"RCA+: Root Conflict Analysis" by Valeri Souchkov, TRIZ Master, (2 hours) 
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Hạn	chế	tầm	nhìn	thì	dễ	bị	lòng	tham	chi	phối1	
Thực hiện: Kim Yến 

Chân dung hội họa: Hoàng Tường 

Làm thế nào để phát triển kinh tế “mang khuôn mặt con người” là 
câu hỏi thường trực khiến PGS.TS Trần Đình Thiên, viện trưởng 
viện Kinh tế Việt Nam, luôn suy nghĩ, tìm kiếm. Theo ông, nếu như 
tự do – quyền năng của kinh tế thị trường – được các nhà làm 
chính sách khai thông, sẽ ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và 
con người thị trường. 

Ông nghĩ gì về cuộc tranh luận giữa TS Alan Phan và hiệp hội 
Bất động sản vừa qua về thị trường nhà đất? 

Về nội dung, cuộc tranh luận ấy là hay và cần thiết. Việt Nam rất 
cần những cuộc tranh luận công khai, thực chất, thẳng thắn và có 
chiều sâu về các vấn đề lớn như thế này, không chỉ trong kinh tế 
mà cả các lĩnh vực khác. 

Cuộc tranh luận giữa TS Alan Phan, thoạt đầu là với một nhóm 
người đại diện cho câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, thu hút sự chú 
ý của ngày càng nhiều người – không đơn thuần chỉ vì nội dung 

của nó mà bởi cái được gọi là văn hoá tranh luận. Thực chất vấn đề là ở chỗ nhiều ý kiến đưa 
ra trong cuộc tranh luận có xu hướng chuyển sang phê phán cá nhân, lôi chuyện đời tư ra 
thay cho việc nêu các luận cứ, cung cấp tri thức để giải quyết vấn đề. Chính cuộc tranh luận 
như vậy đặt ra một vấn đề tưởng như không có gì nhưng lại là một “điểm tối” văn hoá đang 
bị cố che giấu đi ở ta. 

Theo ông, lực cản nào là lớn nhất khiến chúng ta chưa kiểm soát được nhịp độ cải cách 
thị trường? 

Nói duy nhất một lực cản nào là chính thì hơi khó. Đúng nhất là nên kể một số lực cản. Theo 
tôi, một cách khái quát, ta chưa kiểm soát được nhịp độ cải cách thị trường là vì trước hết, 
chúng ta chưa giải quyết thật rõ ràng mối quan hệ cơ bản nhất của chiến lược phát triển – cơ 
chế bảo đảm sự kết hợp hiệu quả giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Công thức phát triển này, cũng là khái niệm quan trọng nhất của sự phát triển hiện đại của 
Việt Nam, đã được nêu ra vài chục năm nay, vẫn chưa có sự giải thích đầy đủ, thuyết phục. 

                                                            
1 http://sgtt.vn/Goc-nhin/177299/Han-che-tam-nhin-thi-de-bi-long-tham-chi-phoi.html (6/5/2013) 
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Nguyên nhân thứ hai là vấn đề tầm nhìn phát triển – là nhận thức, là tư duy về thời đại cho 
đúng tầm thời đại. Nghĩa là phải định vị đúng đất nước mình trong thời đại toàn cầu hoá và 
kinh tế tri thức, thời đại công nghệ cao để tìm cơ hội bứt phá, để vượt lên, sao cho có thể 
dần tiến kịp các nước đi trước chứ không phải cứ tiếp tục tụt hậu, thậm chí tụt hậu xa hơn, 
như hiện nay. 

Cho đến nay, nền kinh tế nước ta vẫn chưa thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào 
khai thác và xuất khẩu tài nguyên thô, vào công nghiệp lắp ráp và gia công; bị lệ thuộc nặng 
vào vốn đầu tư dễ. Mô hình tăng trưởng này phải được vượt bỏ nhanh thì nước ta mới có cơ 
hội “tiến kịp để tiến cùng thời đại”. Mà thời đại ngày nay lại chính là thời đại “nhanh thì 
thắng, còn chậm thì chẳng bao giờ”. 

Gần đây, ta nói nhiều về đổi mới mô hình tăng trưởng, về tái cơ cấu. Nhưng thực tế chưa làm 
được bao nhiêu. Một phần quan trọng là do những khó khăn ngắn hạn ngày càng gay gắt, 
phải tập trung trí tuệ và nguồn lực để lo tháo gỡ, chạy chữa. Nhưng một phần quan trọng là 
do tầm nhìn hạn chế, lại bị thiên kiến đè nặng, mãi chưa thoát khỏi cách nhìn phân biệt đối 
xử giữa các thành phần kinh tế, vẫn muốn Nhà nước chi phối, dẫn dắt thị trường chứ chưa 
phải Nhà nước dựa vào thị trường và cùng với thị trường điều tiết nền kinh tế. Bị trói trong 
cái này thì khó thông thoáng, không thể mạnh dạn mở cửa, tích cực chuẩn bị các điều kiện 
cho hội nhập. Mà khi bị hạn chế tầm nhìn thì dễ mắc bệnh thiển cận, dễ bị lòng tham chi 
phối. 

Trong các đánh giá về kinh tế, ông rất coi trọng giá trị của niềm tin, sự tự do. Theo 
ông, vì sao niềm tin của người dân và của doanh nghiệp bị tổn thương nhiều như vậy 
khi nhìn vào tương lai? Làm thế nào để gầy dựng lại? 

Cách đây mười mấy năm, khi tạp chí Far Eastern Economic Review chưa giải tán, trong mục 
bình chọn câu nói hay trong tháng, họ chọn câu nói về cách phát triển của Việt Nam, đại thể 
là Việt Nam không thích đi thẳng bình thường mà lại thích đi ngoặt: mỗi năm đến mấy bước 
ngoặt; mà cứ bước ngoặt riết rồi không biết sẽ đến đâu! Tôi rất ấn tượng với ví dụ này. Và từ 
đó, cũng suy nghĩ nhiều thêm về cách phát triển của ta. 

Tất nhiên trong ví dụ trên, thích kiểu phát triển “bước ngoặt” hay “đi thẳng” là một cách nói. 
Bước ngoặt thì vẫn rất cần cho phát triển, nhất là cho những nước đi sau. Nhưng không thể 
cứ hô hào bước ngoặt quanh năm, rồi dựa vào đó mà lao theo các phong trào, theo các “hội 
chứng”. Cần thiết và chủ yếu là phải phát triển bình thường, đi thẳng. Vậy thôi. Lòng tin có cơ 
sở đơn giản như vậy, không màu mè, đừng lên gân. Nếu không thì sẽ quá tải, quá trớn, lòng 
tin sẽ bị suy giảm và suy kiệt. 

Cụ thể hiện nay, niềm tin thị trường chỉ có khi các 
chính sách quản trị và điều hành vĩ mô bảo đảm 
được tính nhất quán và sự ổn định. Trong thời 
gian qua, đây là một trong những điểm yếu nhất 
trong hoạt động điều hành kinh tế vĩ mô của 
nước ta. Việc điều hành chủ yếu dựa vào các giải 
pháp hành chính, được sử dụng thường xuyên 
nhưng rất khó phối hợp và gây xung đột. 

Vì vậy, kể từ khi trở thành thành viên WTO, mặc 
dù có nhiều cơ hội lớn để bứt phá phát triển, nền 
kinh tế nước ta lại rơi vào trạng thái khó khăn 

Chúng ta chưa giải quyết thật rõ 
ràng mối quan hệ cơ bản nhất của 
chiến lược phát triển – cơ chế bảo 
đảm sự kết hợp hiệu quả giữa kinh 
tế thị trường và định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Công thức phát triển này, 
cũng là khái niệm quan trọng nhất 
của sự phát triển hiện đại của Việt 
Nam, đã được nêu ra vài chục năm 
nay, vẫn chưa có sự giải thích đầy 
đủ, thuyết phục. 
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không bình thường: tốc độ tăng trưởng suy giảm liên tục, lạm phát cao, lên xuống thất 
thường, rơi vào bất ổn kéo dài, bộc lộ rõ những điểm yếu nghiêm trọng về cơ cấu, những bất 
cập của mô hình tăng trưởng. 

 

Trong điều kiện như vậy, lòng tin suy giảm mạnh là không tránh khỏi. Môi trường chính sách 
thay đổi quá nhanh, lại mang tính hành chính cao độ nên khó đoán định. Đó là chưa kể sự 
phân biệt đối xử trong cách điều hành, rồi cơ chế xin – cho tuỳ tiện. Khi đó, doanh nghiệp sẽ 
không biết phải ứng xử chính sách thế nào cho phù hợp. Đó là chưa kể tinh thần hỗ trợ 
doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân, của các chính sách nhiều khi không rõ, thậm chí rất 
yếu. Có thể nêu cách điều hành chính sách lãi suất vài năm qua làm ví dụ. 

Một yếu tố khác ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của doanh nghiệp là tính công khai, minh 
bạch của môi trường thông tin. Ai cũng biết môi trường thông tin thiếu công khai minh bạch 
thì không thể hoạch định chiến lược và chính sách đúng. Đây chính là loại rủi ro phát triển 
lớn nhất trong thời đại công nghệ thông tin. 

Gầy dựng lại lòng tin thị trường, doanh nghiệp, chắc chắn không thể ngày một ngày hai và 
bằng cách thức dễ dàng. Và tuyệt đối không thể theo lối mị dân. 

Chúng ta thường nghe câu “khủng hoảng, khó khăn là cơ hội của cải cách”. Chúng ta tin vào 
nguyên lý đó. Chúng ta chờ đợi điều đó xảy ra sớm trong nền kinh tế nước ta. Nhưng cho 
đến nay, đã sáu năm sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế ngày càng khó khăn, số doanh 
nghiệp “ra đi” tiếp tục tăng lên. Nhưng cải cách – dưới hình hài cụ thể là tái cơ cấu, là đổi mới 
mô hình tăng trưởng, vẫn tiếp tục là cơ hội mà chưa thấy chuyển hoá thành hiện thực như 
trông đợi. Để lấy lại lòng tin, chỉ có một cách: hành động cải cách thực sự, quyết liệt và bài 
bản. Tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng phải diễn ra thực, không thể chỉ “quyết 
liệt” hô hào, chỉ dừng lại ở các đề án trên giấy và các cuộc tranh luận trong các phòng họp. 

Điểm cuối cùng tôi muốn nói: muốn được dân tin, doanh nghiệp tin thì trước hết Nhà nước, 
Chính phủ phải tin dân, tin doanh nghiệp. Vế thứ hai này lâu nay ít được quan tâm. Vai trò 
của khu vực kinh tế tư nhân không được đánh giá đúng, vị thế của lực lượng doanh nghiệp 
trong phát triển chưa được coi trọng đúng mức. Chức năng của thị trường còn bị bộ máy 
quản lý điều hành nhà nước lấn át, chèn ép. 
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Nhìn vào số lượng doanh nghiệp bị phá sản, ông có chia sẻ gì với doanh nhân khi được mất, 
thành bại… chỉ trong gang tấc? 

Tôi luôn luôn coi doanh nhân là lực lượng quyết định sự phát triển trong nền kinh tế thị 
trường. Ở đây, tôi nhấn mạnh khu vực tư nhân bởi vì đây là lực lượng yếu thế, thường là đối 
tượng bị phân biệt đối xử, trong khi nó cần phải được đối xử một cách công bằng và bình 
đẳng với các thành phần kinh tế khác, trước hết là đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước. 

Trong quan niệm của tôi, việc hình thành lực lượng doanh nghiệp mà chúng ta có như ngày 
hôm nay, dù còn nhiều yếu kém, vẫn phải được coi là thành quả quan trọng nhất của công 
cuộc đổi mới. Đổi mới mang lại rất nhiều kết quả to lớn, thậm chí, có những kết quả mang 
tính đổi đời như tăng trưởng GDP, tăng trưởng xuất nhập khẩu, hay ấn tượng còn hơn thế – 
thành tựu xoá đói giảm nghèo. Nhưng lực lượng doanh nghiệp – chủ thể quyết định sự phát 
triển của nền kinh tế thị trường, lực lượng định vị chân dung thời đại của Việt Nam, quyết 
định vị thế của Việt Nam trong tấm bản đồ kinh tế thế giới hiện đại, phải được coi là thành 
quả quan trọng nhất của quá trình đổi mới. 

Với quan niệm như vậy, ai chẳng đau lòng khi thấy hàng trăm ngàn doanh nghiệp “ra đi” 
trong vài năm qua. Nhưng không có gì phải bi luỵ. Nó trái với bản lĩnh, khí phách của dân tộc 
Việt, con người Việt. Tất nhiên, các doanh nhân Việt Nam đang trải qua một cuộc thử lửa 
khốc liệt. Cạnh tranh quốc tế sống còn, bươn chải kinh doanh trong điều kiện lạm phát bất 
thường và lãi suất cao vượt trội các đối thủ cạnh tranh quốc tế của mình – tôi chia sẻ với 
doanh nghiệp Việt Nam tất cả những khó khăn này. Nhưng từ đây, để thực sự công bằng, 
cần phải nhìn nhận vấn đề từ cả hai góc 
độ. Một là mổ xẻ những nguyên nhân 
thuộc về mô hình phát triển, cơ chế và 
chính sách vận hành, các giải pháp điều 
tiết – tức là những nguyên nhân gắn với 
hệ thống quản trị, điều hành kinh tế quốc 
gia với chủ thể là Nhà nước, làm cho các 
doanh nghiệp của ta chậm lớn, khó phát 
triển, thậm chí, không muốn phát triển 
theo đúng nghĩa. Hai là phải làm rõ xem doanh nghiệp Việt Nam bươn chải lên như thế nào – 
có bản lĩnh, tự xây đắp năng lực để tự vươn lên, để thắng trong cạnh tranh hay vẫn mang 
tâm lý dựa dẫm Nhà nước, chỉ ham “đánh quả”, đầu cơ chụp giật. Câu hỏi phải được đặt ra 
một cách nghiêm túc là tại sao doanh nghiệp Việt Nam chậm lớn đến vậy? Nguyên nhân tự 
thân từ doanh nghiệp là ở đâu? Tôi nghĩ rằng câu hỏi chưa được đông đảo các doanh nghiệp 
tìm cách trả lời một cách nghiêm túc và nghiêm khắc. Những nguyên nhân yếu kém tự thân 
của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp Việt Nam đang bộc lộ ngày càng rõ – thói dựa 
dẫm vào Nhà nước, tính ham đầu cơ chụp giật, sự ham thích kinh doanh kiểu “đánh quả”, 
ngại cạnh tranh, thiếu tầm nhìn chiến lược, v.v. đang bắt họ phải trả giá. Mọi sự đang vận 
hành đúng theo nguyên lý: lợi nhuận dễ thì rủi ro càng lớn. 

Đó chính là vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Không thể đơn thuần chỉ 
ngồi đổ lỗi cho mô hình, cho cơ chế mỗi lúc gặp khó khăn, cho rằng mình vô can, chỉ là nạn 
nhân của hoàn cảnh. Phải thoát khỏi cái bóng, cái ô che ban phát, kiểu như kích cầu hay xin 
“ưu đãi chính sách” mỗi lúc gặp khó khăn, lao vào cuộc cạnh tranh bằng cái đầu và đôi chân 
của chính mình chứ không phải bằng sức lực xin cho từ Nhà nước. 

Phải thoát khỏi cái bóng, cái ô che ban phát, 
kiểu như kích cầu hay xin “ưu đãi chính sách” 
mỗi lúc gặp khó khăn, lao vào cuộc cạnh 
tranh bằng cái đầu và đôi chân của chính 
mình chứ không phải bằng sức lực xin cho từ 
Nhà nước. 
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Chỉ khi đó, chúng ta mới có lực lượng doanh nhân thực sự đúng nghĩa là lực lượng quyết 
định vận mệnh phát triển của nền kinh tế quốc gia. 

Vậy theo ông, khi nào kinh tế Việt Nam mới thực sự đảo chiều? 

Tôi cho rằng nền kinh tế Việt Nam chỉ thực sự đảo chiều khi quá trình tái cơ cấu thực sự diễn 
ra một cách bài bản, hệ thống, nhằm mục tiêu thay đổi cả mô hình tăng trưởng chứ không 
phải chỉ là những thay đổi cục bộ, rời rạc và mang tính đối phó tình thế như hiện nay. 

Muốn tái cơ cấu thì phải chấp nhận trả giá, phải chịu đau, phải tốn tiền. Có vẻ như chúng ta 
hoặc chưa sẵn sàng cho điều này, hoặc cho rằng không cần phải như vậy vẫn đạt kết quả tái 
cơ cấu mong đợi. Có lẽ phải gạt bỏ những ảo tưởng kiểu này mới tái cơ cấu thật sự được. 

Nền kinh tế phải tốn tiền, thậm chí tốn nhiều tiền mới tái cơ cấu được. Nhưng việc tạo ra thể 
chế mới từ đó sẽ cứu được doanh nghiệp. 

Logic là như vậy. Kinh tế nghĩa là phải có chi phí mới có thu nhập, không cái gì có thể ăn 
không được. Muốn có thể chế tốt thì cũng phải trả tiền. Chỉ có điều là nếu biết chọn đúng 
mục tiêu thể chế và cách làm thì sẽ đỡ tốn tiền đáng kể. 

Kinh tế thị trường và tư duy điều hành của nhà nước còn đang lẫn lộn vào nhau, các giá 
trị chưa được thiết lập đã dẫn đến những bất cập, đổ vỡ trong nền tảng đạo đức, lối 
sống, quyền sở hữu tài sản của người dân…? 

Đúng là như vậy. Cho đến nay, vẫn còn tình trạng “thừa nhà nước ở chỗ thị trường không 
cần, nhưng lại thiếu nhà nước ở chỗ cần”. Đối với nền kinh tế đang chuyển đổi, lại phải tốc 
hành đổi mới thể chế để tiến kịp loài người đi trước hàng trăm năm, điều này cũng là tất 
nhiên thôi. Chỉ có một điều đáng tiếc: Việt Nam là nước đi sau, đáng ra có thể rút ngắn quá 
trình định hình cấu trúc thể chế nhà nước – thị trường với sự phân định chức năng rõ ràng 
sớm hơn, nhưng thực tế lại không như vậy. Thậm chí, định hướng xã hội chủ nghĩa còn bị vận 
dụng không đúng, bị lạm dụng để hãm chậm quá trình phát triển thị trường bình thường và 
lành mạnh. 

Trong bối cảnh cơ chế vận hành chậm được định hình như vậy đương nhiên sẽ có những trục 
trặc, những đổ bể không đáng có. 

Làm thế nào để ông giữ được cái nhìn tích cực trước bức tranh sáng tối lẫn lộn của xã 
hội hôm nay? 

Tôi nhớ mãi một câu nói của Karl Marx, đại thể là loài người luôn chuẩn bị cho sự ra đời của 
một thời đại mới bằng bi kịch, nhưng chia tay với quá khứ của mình bằng sự vui vẻ, bằng hài 
kịch. 

Đó là cách nhìn lạc quan, tích cực về tương lai mà mình muốn tới. Lúc nào cũng cần như vậy. 

Hạnh phúc lớn nhất với ông là gì? 

Đơn giản thôi – hiểu thấu đáo hơn đất nước mình, dân tộc mình, góp phần để đất nước bay 
lên, không bị tụt hậu so với loài người. 
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Sản	phẩm	sáng	tạo	
Minh Khôi 

Năm 2014, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát sóng chương trình “Cùng xây tương 
lai” với MC Quyền Linh. Quyền Linh dẫn người xem về các vùng sâu, vùng xa của đất nước để 
mọi người tận mắt chứng kiến những cảnh đời bất hạnh vất vả đến với con chữ. Các em phải 
vượt đường xá xa xôi; phải băng qua kênh rạch bằng ghe xuồng; phải học trong những ngôi 
trường thiếu thốn cơ sở vật chất. Thông qua những hình ảnh, chương trình “Cùng xây tương 
lai” ắt hẳn muốn gửi đến người xem thông điệp chung tay góp sức xây dựng những ngôi 
trường đủ cơ sở vật chất để những mảnh đời nơi vùng sâu, vùng xa đến với con chữ được dễ 
dàng hơn. 

Hôm nay đọc bài viết “Schools To-Go!”1 của tác giả Troy Turner trên website Yanko Design, 
người viết nhận ra “con đường đến con chữ” khó khăn không chỉ với trẻ em vùng sâu, vùng 
xa của đất nước Việt Nam mà còn đối với các bạn nhỏ nhiều nơi trên thế giới. Trong bài viết, 
Troy Turner giới thiệu giải pháp Boxschool của IDIM Design Laboratory. 

 

Boxschool có hệ thống cung cấp năng lượng độc lập từ năng lượng mặt trời tạo ra một môi 
trường giáo dục sử dụng năng lượng bền vững ở bất kì đâu trên thế giới. Mười bốn tấm pin 
mặt trời trên nóc có thể tạo ra năng lượng đủ dùng cho một laptop, một máy chiếu, tám 
bóng đèn LED và mười máy tính bảng trong sáu giờ. Hai Boxschool container có thể tạo 
thành một không gian học tập đầy đủ thiết bị cho ít nhất 24 học sinh. Ba container có thể 
làm thành sân chơi cho các bạn nhỏ. Sáu container có thể thành một thư viện lớn. 

Các bạn học viên Phương pháp luận sáng tạo ắt hẳn đã nhận ra các nguyên tắc sáng tạo ẩn 
trong giải pháp Boxschool của IDIM Design Laboratory. Đó là những nguyên tắc nào vậy? 

                                                 
1 http://www.yankodesign.com/2015/10/16/schools-to-go/ 
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“Nhân	tài	luôn	biết	sáng	tạo	và	thích	nghi	cao”1	
Hạ Anh (Thực hiện) 

Trao đổi với VietNamNet, ông Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cho 
biết, để có được những nhân lực trình độ cao bắt nhịp với thị trường lao động quốc tế, 
cần chú trọng đào tạo kỹ năng về tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề cho học sinh, 
sinh viên. 

 

– Thưa Đại sứ, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand 
và Việt Nam, xin ông cho biết hiệu quả của chương trình viện trợ giúp cán bộ của Việt 
Nam nâng cao năng lực tiếng Anh?  

Được tài trợ từ năm 1977, chương trình viện trợ nâng cao năng lực tiếng Anh (còn gọi là 
ELTO) đã đào tạo 403 cán bộ Việt Nam. 

                                                            
1 http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/217148/-nhan-tai-luon-biet-sang-tao-va-thich-nghi-cao-.html 

Ông Haike Manning (sinh năm 1972), tốt nghiệp ĐH Victoria tại Wellington, 
New Zealand, chuyên ngành Luật. Ông đảm nhiệm vai trò đại sứ tại Việt Nam 

từ năm 2012. 
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Mỗi năm có 2 khóa học, mỗi khóa có 10 cán bộ tham gia, theo chủ đề. Mỗi khóa kéo dài 6 
tháng. Chủ đề của khóa ELTO vừa kết thúc là "chính sách giáo dục" và chủ đề của khóa tới là 
Nông nghiệp. 

Các cán bộ tham gia chương trình đến từ các bộ, ban, ngành, sở… của Việt Nam, trong đó có 
cả các lãnh đạo cấp cao như cấp thứ trưởng.  

Khi nghĩ giúp đỡ VN, chúng tôi thấy việc giúp đào tạo tiếng Anh là cần thiết.  

Chương trình giúp cho cán bộ cấp cao VN tham gia tích cực vào thế giới đang toàn cầu hóa. 

Ngoài chương trình ELTO, NewZealand cũng có chương trình khác khá lớn là cung cấp học 
bổng toàn phần thạc sĩ và tiến sĩ, với 150 học bổng toàn phần cho công dân VN được cấp 
trong 5 năm qua. 

– Ông có khuyến nghị gì với Chính phủ nói chung, và với từng cá nhân nói riêng về việc 
tạo ra nguồn nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập hiện nay? 

Tôi thấy thực sự cần thiết khi đầu tư vào nền giáo dục có chất lượng. 

Đầu tiên, cần hợp tác với các cơ quan, tổ chức giáo dục quốc tế và New Zealand luôn sẵn 
sàng cho điều này. 

Thứ hai, nền giáo dục tập trung vào xây dựng các kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn 
đề cho người lao động. Như thế mới tạo được sản phẩm là con người thay đổi và thích nghi 
với nhiều hoàn cảnh.  

Nhìn ra thị trường lao động quốc tế hiện nay có thể thấy nhân tài thực sự là người luôn có 
khả năng sáng tạo và thích nghi cao.  

Một điều nữa, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với toàn cầu hóa nên đầu tư đào 
tạo tiếng Anh là mấu chốt cơ bản, cần thiết.  

– Ông đến từ phương Tây, mang tới giá trị ưu tú của phương Tây để "hội nhập" với Việt 
Nam. Thế còn những giá trị tích cực của phương Đông, hoặc cụ thể hơn là Việt Nam - 
đất nước ông đang sống – từ trải nghiệm cá nhân, ông quan sát thấy giá trị gì cần thiết 
phải giữ trong quá trình giao thoa "Đông - Tây' này?  

Tôi ngưỡng mộ nhất là cả Chính phú và người dân rất chú trọng tới giáo dục. Việc học được 
coi trọng, những thành công và kết quả học tập xuất sắc luôn được coi trong.  

Ở New Zealand cũng đạt được nhiều thành tựu, nhưng đôi khi có những người quên đi giá trị 
đấy.  

Còn ở Việt Nam, điều đấy không xảy ra. Theo tôi, đó là điểm tích cực cần gìn giữ.  

– Cảm ơn ông. 
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CHUYỆN	VUI	LỊCH	SỬ,	KHÔNG	CÓ	THẬT	
Dương Ngọc Anh 

Đã xưa lắm, có lẽ mãi thời Gia Long, có một thầy đồ mở lớp dạy trẻ con. Thầy thương 
học trò lắm. Hằng năm thường kỳ ngoài việc dạy chính khóa, thầy có mở những lớp bình 
luận văn chương, sự đời…, ngày nay ta gọi là Câu lạc bộ. 

Lớp thầy rất đông, nhà thầy chật mà trang hoàng đẹp đẽ, trang nghiêm: bàn thờ, sập 
gụ, bình hoa… 

Một hôm, trời mưa to gió lớn, sau một buổi liên hoan linh đình, khi bước vào Câu lạc 
bộ, bỗng các cậu học trò liên tục đau bụng, thi nhau lần lượt chạy ra đồng xa giải quyết việc 
vệ sinh. Mất thì giờ mà người thì ướt át, cảm lạnh. 

Sốt ruột quá, một cậu học trò lớn nhất, đánh bạo thưa với thầy: “Thưa thầy từ nay thầy 
cứ cho các bạn “đi”ngay trong phòng để giải quyết sự cố”. 

Thầy giật mình lừ mắt nhìn thằng học trò ngu ngốc mà xấc xược. 

*** 

Vốn thương học trò, tối về, thầy suy nghĩ mãi chuyện ở lớp ban chiều. bỗng thầy thấy 
thằng học trò của thầy có lý. Hôm sau thầy thuê thợ đến đào trong phòng dạy học của thầy, 
ở góc, dưới dàn treo hoa một cái hố sâu to hơn cái nồi, xung quanh vây cót cao hơn đầu 
người, ngoài có sơn phong cảnh đẹp. Từ bấy, đang học, trò nào đau bụng, khẩn cấp, thầy 
cho vào ngồi trên hố, ở ngoài úp cái trụ cót có sơn phong cảnh lại. Lớp học vẫn tiến hành mà 
đứa học trò đau bụng ở trong vẫn theo dõi được bài học. Tiện quá! 

Lâu ngày một hôm có quan đốc đến dự giờ. Cả thầy lẫn trò đều phấn khởi vì lớp học 
được tiến hành liên tục, không có ai phải chạy ra chạy vào. Duy chỉ thấy quan đốc học thỉnh 
thoảng khịt mũi, nhăn mặt một tí. 

Trong đoàn thanh tra có một kỹ sư xây dựng học ở Pháp về, biết chuyện, lúc giải lao, 
ghé tai nói với thầy giáo một câu rất nhỏ. Thầy giáo nở mặt, cười vui trả lời: “Ừ ừ, cái “con 
thỏ, con thỏ” tôi hiểu.” 

*** 

 Từ bấy về sau, từ các nhà ngủ của Tổng thống đến một dân thường cũng đều có một 
“ống cót” úp trên hố phân như thế gọi theo tiếng Tây là “toilette” hay “W.C” xây dựng nhiều 
hình thức đẹp đẽ, thơm tho. 

 Xét tận gốc, các sản phẩm của sự sáng tạo, văn minh dó đều là từ những ý nghĩ tình 
cờ vô lý… mà cũng có khi tục tĩu sau khi được gia công và thử nghiệm gian khổ.  

Đừng ngăn chặn. Hãy cho ý tưởng được tự do. Nếu trở ngược lại thời đầu của câu 
chuyện và được cho phép. Tôi xin gọi cậu học trò lớn của Câu lạc bộ của thầy đồ năm xưa là 
“cậu bé” có ý tưởng “dám ỉa trong nhà” và người thầy của cậu là một người thầy của sáng 
tạo. 
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