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Trình bày : Chu Thái Minh Khôi

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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 “Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới”, chương trình sơ cấp, 

khóa 482 khai giảng ngày 10/9/2016, giảng dạy cho nhân viên Công 

ty ALS Thái Nguyên, kết thúc ngày 30/10/2016. 

 “Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới”, chương trình sơ cấp, 

khóa 483 khai giảng ngày 17/9/2016, giảng dạy cho sinh viên Trường 

đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 

 “Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới”, chương trình sơ cấp, khóa 484 sẽ khai giảng 

ngày 18/10/2016, học các tối thứ ba và thứ năm hàng tuần tại Trung tâm Sáng tạo 

Khoa học-kỹ thuật (TSK)Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh. 

 

TRIZ Future Conference 2016 
Systematic innovation and creativity 

The 16th International Conference of the European TRIZ Association 

24-27 October/ Wrocław 

What is TFC2016? 

It is a sixteenth conference regarding TRIZ (Eng. TIPS –Theory of Inventive Problem Solving) 

methodology initiated by ETRIA (European TRIZ Association). This year the conference takes 

place in Wroclaw, Poland. 

The conference aims at linking industrial companies, research centres, educational 

organizations and individuals to share their experience on systematic inventive processes and 

to promote TRIZ diffusion worldwide. It will provide an international forum for exchanging 

new ideas on TRIZ and knowledge-based innovation, presenting recent achievements by the 

TRIZ community and enabling further advances and collaboration between industry and 

academia. 

TFC2016 will provide an international forum for: 

 Exchanging new ideas on knowledge-based innovation and TRIZ 

 Presenting recent research results 

 Stimulating further advances and collaboration within the research 

 community but also with various industrial partners 
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Keynotes 

Prof. Tomasz Arciszewski 

Professor Emeritus, Civil, Environmental and Infrastructure Engineering Department, 

George Mason University/ Successful Education LLC 

 Biography 

He is a global interdisciplinary scholar who has been at the forefront of inventive engineering 

and education for the last 46 

years. His career has taken him 

around the world and the results 

of his research have been 

presented in close to 180 

publications, including journal 

and technical articles, books, and 

conference proceedings. His two 

most recent books are related to 

engineering creativity (“Successful 

Education. How to Educate 

Creative Engineers,” Successful 

Education LLC, 2009, and 

“Inventive Engineering. 

Knowledge and Skills for Creative 

Engineers,” CRC Press, 2016). He 

is also an inventor with patents in 

Canada, Poland, and USA. 

Professor Arciszewski’s research 

has been supported by grants 

from the NSF, NASA and DTRA as 

well as by the industry. His most 

recent project (2012-2013) with 

Dr Robert Youmans (GMU 

Department of Psychology) was 

on the “Transdisciplinary Theory 

of Inventive Designing” and was 

jointly funded by the NSF EAGER 

Program and the GMU Centre for Consciousness and Transformation, where he has been 

actively involved for several years. He has also hands-on design experience, gained in Poland 

and Switzerland. Over the last several years, he has become involved with several institutions 

in Poland. He has been serving as an advisor to the President of the Polish Chamber of 

Commerce and has been working with a number of Polish technical universities, including 

those in Kielce, Krakow, Bialystok, and Wroclaw. The speaker earned his B.Sc. and M.Sc. in 

Structural Engineering in 1970, and his Ph.D. in 1975, all from the Warsaw University of 

Technology. Before joining George Mason University in 1994, he was a member of the faculty 

at Wayne State University for 10 years. Prior to 1984, he held teaching positions in the 



4 

BTSK số 3/2016 

Department of Civil Engineering at the University of Nigeria, and in the Department of Metal 

Structures at the Warsaw University of Technology. 

 All session by Prof. Tomasz Arciszewski 

Keynote Speech – TRIZ Mysterious Contradiction 

TRIZ methodology is considered systematic, but it produces creative results. Is this 

contradiction possible and what are its consequences? The speaker has investigated 

these critical issues and found fascinating answers in the modern neuropsychology. 

Even more, since both TRIZ and human consciousness are knowledge systems, lessons 

from the neuropsychology are applicable to TRIZ and provide a rare glimpse into the 

future evolution of TRIZ. 

Prof. Dana Clarke 

Professor, Department of Structured Innovation and Inventive Problem Solving 

Sciences, Vermilion Institute of Technology 

 Biography 

Prior to Applied Innovation 

Alliance, LLC., he spent 18 years 

with Emerson Electric Corp. where 

he was involved in product and 

process development, 5 years 

working with many of the leading 

TRIZ experts in the US as their 

customer and 5 years as an 

employee of Ideation 

International. Having become 

involved in TRIZ in late 1991, Dana 

became the first American to 

become certified as a TRIZ 

Specialist by a TRIZ Master in 1995 

and the first to become 

internationally recognized as a 

TRIZ Specialist by the International 

Association of TRIZ (2001). During 

this timeframe, Dana had the 

opportunity to develop in-depth 

personal knowledge of TRIZ, 

develop TRIZ educational materials 

and teach in a dozen countries. His 

research and work in Structured 

Innovation (based on TRIZ and 

other AIA research) has led to the 

development of unique approaches for Structured Innovation and the integration of 
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Structured Innovation tools within existing business practices for all areas of business, science 

and engineering. His expertise encompasses the practical application, consulting, facilitation 

and training of such methodologies and business practices as TRIZ, Competitive Opportunity 

Management, Strategic Planning, Competitive Intelligence, Product / Process Development 

and Optimization, Business Process Innovation, Design for Manufacture and Assembly, 

Quality Function Deployment, Technology Research and Organizational Engineering. 

Leveraging his knowledge of business, engineering and innovation, Dana co-founded Clarke 

Ventures LLC (a private investment and holding company). Specialisations: Structured 

Innovation, Invention, TRIZ, Problem Solving, Technology Roadmapping/Development, 

Strategy Development, Competitive/Business Intelligence, Optimization, Design of 

Experiments, Business Development, Accelerated Product Development, Mapping Future 

Business Opportunities, Business Process Innovation, Process Optimization, Inventive Failure 

Analysis, Inventive Failure Prediction, Patent Analysis, Patent Infringement Issues, Patent 

Circumvention, Developing Innovation as a Core Competency 

 All session by Prof. Dana Clarke 

Keynote Speech – A Foundation for Increasing Human Intelligence 

Genrich Altshuller transformed innovation from an art into a science; a science that can 

even be used to re-invent itself. TRIZ focuses on problem-solving and the evolution of 

technological systems. It gives us the ability to take on and solve many of the world’s 

most complex problems at an amazingly accelerated pace. Expanding TRIZ allows us to 

go beyond technologies to creating and evolving any business model or business 

process. The result, although still fragmented, TRIZ is being applied in all areas of 

business and human interaction, being made more teachable, manageable, and 

executable, and being woven into the fabric of education and organizations. TRIZ has 

also laid the groundwork for increasing human intelligence; the mental quality that 

consists of a unique set of abilities; learning from experience, the ability to adapt to 

new situations, the ability to understand and handle abstract concepts, and utilize 

knowledge to manipulate our environment. 

TRIZ Advanced Tutorial – Creating Paradigm Shifts and Dealing with the 

Psychological Barriers to Implementation 

A paradigm is what members of a defined industry, and they alone, possess and share 

among each other. It is not simply the current theoretical foundation of how specific 

needs are met, but a global understanding of why the paradigm exists, as well as all its 

implications / consequences. Paradigm Shifting Innovation is a process of stepping 

back to redefine the future. The process includes the development of a foundational 

modeling (definition of the underlying immutable functions, current paradigms, beliefs 

that shape the current paradigm, consequences of existing beliefs and setting 

directions for innovation toward ideal future states); identifying, modeling and 

resolving contradictory requirements; and changing a system’s principle(s) of operation. 

A key component of Paradigm Shifting Innovation is positioning a team to sell the 

identified solution to a management team. Gaining buy‐in to paradigm shifting and 

innovative concepts can be challenging for a number of reasons, e.g. mismatched with 

best practices, doesn’t fit current manufacturing, goes against the norm, requires 
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recognized experts to change their way of thinking and potentially have to discard 

years of learning and experience to accept the new concept(s), et al. Buy‐in requires 

more than developing a good business case, it requires reshaping the vision of the 

future for experts, thought leaders and stakeholders. 

Jacek Czech 

Business development executive at National Chamber of Commerce 

 Biography 

General information: 

– Director of Business Development 

in Polish Chamber of Commerce, 

– President of the National Chamber 

of Digital Economy, 

– V-ce President Association of 

Christian Entrepreneurs and 

Managers, 

– President of LEM Foundation, 

– Member of Digital Europe 

Committee in EUROCHAMBRES, 

– Adviser to the President Israel – 

Poland Chamber of Commerce, 

– Experienced Manager Program in 

Orange (former: Telekomunikacja 

Polska), Projects at the Polish 

National Chamber of Commerce, a 

member of the Steering 

Committees of projects and UEPA 

CEIDG (Polish Ministry 

of Economy) 

– Member of the Monitoring 

Committees in many National Programms 

– Coordinator of the implementation of cooperation agreements with the pro-innovative 

entities: USPTC (United States Polish Trade Council), Techno Katowice Park, Polish 

Banks, Technical Universities (Warsaw, Kielce, Wrocław) 

– Initiator and Chairman of the Organizing Committees: Congress of Innovative Economy 

and Youth Forum 

– Graduate of Warsaw University of Technology, School of Economics, the School of the 

Exchange L’Ecole de la Bourse, IF London (MBA) 

– Author and Co-author of many expert opinions and studies on ICT technology and ICT 

market 
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Radosław Cieślak 

MFG Project Manager at Autodesk 

 Biography 

Radoslaw Cieślak, PhD is a mechanical engineer 

with long term experience in design and operation 

research of machines and robots. He is an 

experienced consultant and specialist in design 

management and production optimisation too. Dr 

Cieslak has worked from many years as a specialist 

for CAD corporations as a consultant who marge 

best practicees in management with modern 

CAD/CAM/CAE/PDM software. He is the author of 

over 50 articles and he practicaly managed many 

implementations of data management system in 

Polish industry. 

 All session by Radosław Cieślak 

The Future of Making Things – How to Meet 

Users Demands 

Piotr Sroka 

Country Leader at WABCO 

 Biography 

Piotr Sroka is a graduate of the Machine 

Construction and Mechanics Faculty of the 

Technical University of Rzeszow, Poland. He also 

completed MBA studies in Cracow University, 

Poland. After starting his professional career in the 

automotive industry in Weldmet Industries Inc. in 

Detroit, USA, he then continued his career 

development as a Manufacturing Engineer in Delphi 

Poland S.A., and as a Technical and Quality 

Manager in Valvex S.A. Piotr Sroka joined WABCO 

Poland in 2009 as a Value Stream Leader. During his 

career in WABCO Piotr has held roles of increasing 

responsibility, including the position of Value 

Stream Leader Vehicle Dynamic Control (VDC3), 

Manufacturing &amp; Logistics Leader Active 

Safety &amp; Electronics Systems Business 

Enterprise, Operations Leader and Site Leader. At 

present he holds the position of WABCO Country 

Leader Poland. 
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Giáo dục & Tư duy sáng tạo 

Muốn khởi nghiệp mạnh, phải đổi mới giáo dục1 

Trung Chánh 

 

Khởi nghiệp muốn mạnh, phải đổi mới nền giáo dục. Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Mỹ (bìa 

trái) trình bày về đề tài khởi nghiệp với một số đại biểu ở Đồng Tháp. Ảnh: Trung Chánh 

(TBKTSG) - Với chương trình khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 mà Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ đang đeo đuổi, “khởi 

nghiệp” không chỉ là khởi sự một dự án kinh doanh mà còn được hiểu là trang bị kiến thức 

thực tiễn cho sinh viên để họ tìm việc làm ở doanh nghiệp. 

Khởi nghiệp đâu chỉ để “làm chủ” 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Mỹ Lan, người đồng 

hành với các chương trình giảng dạy và tư vấn khởi nghiệp cho các địa phương ở đồng bằng 

sông Cửu Long (ĐBSCL), định nghĩa khởi nghiệp đơn giản là khởi đầu sự nghiệp, kiểu như 

“một người ra trường nhưng không muốn đi làm cho người khác mà muốn tự làm chủ công 

việc và khởi đầu sự nghiệp đó”. Còn khởi nghiệp theo kiểu của Silicon Valley thì phải dựa trên 

nền tảng công nghệ, phải có “công nghệ độc” hoặc có cách phục vụ mới... “do đó, khởi 

nghiệp là hành trình tạo ra cách phục vụ khác, hoặc tạo ra những sản phẩm mới, mà không ai 

bắt buộc mình phải tạo ra”, ông nói. 

Còn theo ông Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI Cần Thơ, không phải ai khởi nghiệp cũng 

thành công, khi “lâm sự” mà không có kiến thức, kỹ năng, không được huấn luyện, dẫn dắt 

thì rất dễ thất bại. 

Ông Dũng cho biết đối tượng mà chương trình khởi nghiệp của VCCI Cần Thơ nhắm đến là 

sinh viên. Trong đó, có người mong muốn khi ra trường sẽ tự khởi nghiệp nhưng họ lúng 

túng không biết phải làm sao; cũng có người chỉ muốn xin được việc làm ở một tổ chức nào 

đó và họ cần được giúp đỡ. “Khảo sát của chúng tôi cho thấy sinh viên ra trường rất thiếu kỹ 

năng làm việc, những hiểu biết của họ về môi trường kinh doanh thực tế cũng thiếu nhiều”, 

ông nói. 

                                                 

1
 thesaigontimes.vn 
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Do vậy, VCCI Cần Thơ thực hiện chương trình 

khởi nghiệp theo hai hướng. Trước hết là giúp 

sinh viên trang bị những kiến thức mà họ còn 

thiếu trong điều kiện đào tạo của nhà trường, 

giúp họ thích ứng dễ dàng hơn với môi 

trường kinh doanh. Đối với những sinh viên 

muốn có việc làm, chương trình sẽ giúp họ 

tìm việc bằng cách mời các doanh nghiệp có 

nhu cầu tuyển dụng đến các chương trình đào 

tạo thích ứng cho sinh viên. Hoặc doanh 

nghiệp, nhà tuyển dụng cũng có thể trực tiếp 

tham gia, đưa ra các chương trình huấn luyện, sau đó sẽ tuyển dụng. 

Đối với những sinh viên ham muốn khởi nghiệp và có tố chất, chương trình sẽ có bước sàng 

lọc, tuyển chọn để đào tạo nhiều hơn về khởi nghiệp. “Chúng tôi mời giới chuyên gia, các 

nhà kinh doanh đến để chia sẻ về môi trường đầu tư, kinh doanh... Những người trẻ muốn 

khởi nghiệp thấy được những cơ hội và họ sẽ lập đề án dưới sự hỗ trợ của chúng tôi và 

chúng tôi sẽ kết nối với các cơ sở thí nghiệm để hoàn thành sản phẩm khởi nghiệp”. Ông 

Dũng cho biết những cơ sở thí nghiệm có thể là trường đại học, hoặc tùy trường hợp mà có 

thể tìm đến xí nghiệp A, xí nghiệp B hay các vườn ươm công nghệ. Mục tiêu là tạo ra thế hệ 

doanh nhân mới cho khu vực để 10-20 năm tới, ĐBSCL có thế mạnh của mình. 

Theo ông Dũng, điểm quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp ở ĐBSCL, đó là một môi 

trường mà mọi người có thể tham gia, có sự kết nối trong hoạt động giảng dạy, huấn luyện... 

“Đó chính là sự khác biệt với các chương trình khởi nghiệp khác hiện nay”, ông nhấn mạnh. 

Nền tảng giáo dục phải đổi mới 

Trong khi đó, ông Mỹ của tập đoàn Mỹ Lan cho rằng khởi nghiệp cần phải có năm nguyên tố 

của khởi nghiệp, gồm con người, ý tưởng, mô hình kinh doanh, thời điểm và vốn. Nhưng vấn 

đề quan trọng, theo ông Mỹ, muốn có những con người khởi nghiệp mạnh mẽ, thành công 

thì phải bắt đầu từ cái cơ bản là giáo dục, và bằng một quá trình giáo dục con người ngay từ 

thuở nhỏ. “Hiện nay, chúng ta bị “vướng” vấn đề giáo dục và đào tạo, do đó, rất thiếu con 

người khởi nghiệp”, ông nhận định. 

Giải thích về nhận định này, ông Mỹ cho rằng nền giáo dục Việt Nam chỉ dạy học sinh trả lời 

câu hỏi chứ không khuyến khích học sinh đặt câu hỏi. Và ngay cả câu trả lời, học sinh cũng 

được dạy trả lời theo ý người khác muốn chứ không bằng suy nghĩ của mình. “Cuối cùng là 

học sinh học để đối phó, trưởng thành trong thụ động, từ tư duy đến hành động. Như vậy thì 

rất khó khởi nghiệp”, ông Mỹ đặt vấn đề. 

Theo ông Mỹ, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tốt là điều cần thiết, nhưng vẫn phải để 

cho học sinh đặt câu hỏi - tại sao Việt Nam không có kỷ luật, tại sao người Việt hay vượt đèn 

đỏ, tại sao trong các cơ quan, ban ngành xảy ra tiêu cực... “Nếu từ nhỏ đến lớn, con người 

luôn được dạy đặt những câu hỏi để làm điều tốt hơn cho xã hội thì rồi đến một ngày sẽ có 

những con người khởi nghiệp mạnh mẽ. Cái đó rất là quan trọng”, ông Mỹ khẳng định. 

Ông Mỹ cũng cho rằng vấn đề khởi nghiệp để trở thành doanh nhân - doanh nghiệp thì phải 

để tầng lớp doanh nhân - doanh nghiệp dẫn dắt. Ông đưa ra nhận xét: “Tôi thấy Đồng Tháp 

họ rất hay. Họ mời doanh nghiệp, doanh nhân đến giúp về khởi nghiệp và ông chủ tịch tỉnh 

chỉ đứng ở phía sau hỗ trợ thúc đẩy phong trào. Đó là cách rất hay so với các tỉnh khác”. 

“Nếu từ nhỏ đến lớn, con người luôn 

được dạy đặt những câu hỏi để làm 

điều tốt hơn cho xã hội thì rồi đến 

một ngày sẽ có những con người 

khởi nghiệp mạnh mẽ. Cái đó rất là 

quan trọng”. 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Mỹ Lan 
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Chính phủ dồn sức cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo1 

Hùng Lê 

 

Trong ảnh là Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao thuộc Khu công nghệ cao TPHCM 

(SHTP) phát động cuộc thi khởi nghiệp (Startup) trong lĩnh vực IoT (Internet of Things - 

Internet kết nối vạn vật) gần đây. Ảnh minh họa: Quốc Hùng 

(T KTS   nline) - Th  tư ng Ch nh ph  đ  ph   uyệt đ  án  H  tr  hệ sinh thái khởi nghiệp 

đ i m i sáng tạo quốc gia đến n m        v i m c ti u h  tr  phát tri n hàng ngàn  ự án 

khởi nghiệp đ i m i sáng tạo và thu hút hàng ngàn tỉ đồng từ các nguồn vốn mạo hi m. 

Đ  án nhằm tạo lập môi trường thuận l i đ  thúc đẩy  h  tr  quá trình hình thành và phát 

tri n loại hình  oanh nghiệp có khả n ng t ng trưởng nhanh  ựa tr n khai thác tài sản tr  

tuệ  công nghệ  mô hình kinh  oanh m i. 

Theo V n ph ng Ch nh ph   m c ti u c  th  đến n m      hoàn thiện hệ thống pháp l  h  

tr  khởi nghiệp đ i m i sáng tạo  thiết lập đư c C ng thông tin khởi nghiệp đ i m i sáng 

tạo quốc gia  h  tr  đư c      ự án       oanh nghiệp khởi nghiệp  trong đó     oanh 

nghiệp gọi đư c vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hi m  thực hiện mua  án và sáp 

nhập  v i t ng giá trị ư c t nh khoảng 1.    tỉ đồng. 

Và đến n m       h  tr  phát tri n  .     ự án khởi nghiệp đ i m i sáng tạo  h  tr  phát 

tri n      oanh nghiệp khởi nghiệp đ i m i sáng tạo  1    oanh nghiệp tham gia Đ  án gọi 

đư c vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hi m  thực hiện mua  án và sáp nhập  v i t ng giá 

trị ư c t nh khoảng  .    tỉ đồng. 

Có hai nhóm đối tư ng đư c h  tr . Th  nh t là cá nhân  nhóm cá nhân có  ự án khởi 

nghiệp   oanh nghiệp khởi nghiệp có khả n ng t ng trưởng nhanh  ựa tr n khai thác tài sản 

tr  tuệ  công nghệ  mô hình kinh  oanh m i.  goài ra c n có  oanh nghiệp khởi nghiệp có 

thời gian hoạt động không quá   n m k  từ ngày đư c c p gi y ch ng nhận  oanh nghiệp 

lần đầu. 

Th  hai là t  ch c cung c p  ịch v   cơ sở vật ch t - k  thuật  đầu tư  truy n thông cho khởi 

nghiệp đ i m i sáng tạo  hoạt động hiệu quả  đáp  ng các ti u ch :  gười đ ng đầu có  t 

                                                 

1
 http://www.thesaigontimes.vn 



11 

BTSK số 3/2016 

nh t 1 n m kinh nghiệm hoạt động tư v n đầu tư  tài ch nh và h  tr   phát tri n  oanh 

nghiệp  t  ch c có  t nh t 1 n m hoạt động  cung c p  ịch v  cho  t nh t 1  nhóm khởi 

nghiệp đ i m i sáng tạo và đ  đầu tư ho c gọi vốn đầu tư đư c  t nh t 1 tỉ đồng cho các 

nhóm khởi nghiệp đ i m i sáng tạo tại Việt  am.  goài ra  t  ch c đư c chọn h  tr  này 

c ng phải có quy trình h  tr  khởi nghiệp phù h p v i ch c n ng  nhiệm v  và th a thuận 

h p tác v i t  ch c  cá nhân trong nư c  nư c ngoài v  đầu tư  đào tạo  hu n luyện  tư v n 

cho khởi nghiệp đ i m i sáng tạo tại Việt  am. 

Nhiều hỗ trợ cho dự án khởi nghiệp 

Một trong các hoạt động c a Đ  án là  ây  ựng c ng thông tin khởi nghiệp đ i m i sáng tạo 

quốc gia cung c p thông tin v  công nghệ  sáng chế  ti u chuẩn  đo lường  ch t lư ng  sở 

h u tr  tuệ  ch nh sách  pháp luật  nguồn nhân lực  nguồn đầu tư và giao  ịch đầu tư  đối tác  

khách hàng  sản phẩm   ịch v   mô hình kinh  oanh m i  t  ch c  cá nhân h  tr   tin t c  sự 

kiện trong nư c  quốc tế và các hoạt động khác h  tr  khởi nghiệp đ i m i sáng tạo. 

  n cạnh đó  đ  án c ng đ  ra việc  ây  ựng khu tập trung  ịch v  h  tr  khởi nghiệp đ i 

m i sáng tạo tại các  ộ  ngành  địa phương  trong đó h  tr  một phần kinh ph  s a ch a và 

áp   ng m c ph  ưu đ i trong khai thác cơ sở hạ tầng ( iện t ch  không gian s n có) tại các 

địa đi m thuận l i đ  cung c p  ịch v  h  tr  khởi nghiệp đ i m i sáng tạo. Đ  án c ng đ  

cập đến việc h  tr  kinh ph  l p đ t hạ tầng công nghệ thông tin và cung c p  ịch v  

Internet mi n ph  trong khu tập trung  ịch v  h  tr  khởi nghiệp đ i m i sáng tạo này. 

Hoạt động khác c a đ  án là tiếp t c tri n khai đ  án thương mại hóa công nghệ theo mô 

hình Thung l ng Silicon tại Việt  am v i quy mô  ự án khoa học và công nghệ c p quốc gia 

trong thời gian   n m đến n m     . 

Cùng v i đó là phát tri n hoạt động đào tạo  nâng cao n ng lực và  ịch v  cho khởi nghiệp 

đ i m i sáng tạo. Đi m đáng chú   trong đ  án này là s  h  tr  một phần kinh ph  cho 

 oanh nghiệp khởi nghiệp đ i m i sáng tạo trả ti n công lao động trực tiếp và s    ng các 

 ịch v : đào tạo  hu n luyện khởi nghiệp  tiếp thị  quảng  á sản phẩm   ịch v   khai thác 

thông tin công nghệ...  đánh giá  định giá kết quả nghi n c u khoa học và phát tri n công 

nghệ  tài sản tr  tuệ  tư v n pháp l   sở h u tr  tuệ  đầu tư  thành lập  oanh nghiệp khoa học 

và công nghệ  thương mại hóa kết quả nghi n c u khoa học và phát tri n công nghệ... 

Đ  án n u r  là s  phát tri n cơ sở vật ch t - k  thuật ph c v  hoạt động khởi nghiệp đ i 

m i sáng tạo. C  th   h  tr  một phần kinh ph  nâng c p cơ sở vật ch t - k  thuật c a một số 

cơ sở ươm tạo  t  ch c thúc đẩy kinh  oanh  t  ch c cung c p thiết  ị  ùng chung cho các 

nhóm khởi nghiệp   oanh nghiệp khởi nghiệp đ i m i sáng tạo  kinh ph  tư v n thành lập cơ 

sở ươm tạo  oanh nghiệp khoa học và công nghệ   ự án h  tr  thành lập cơ sở và đầu mối 

ươm tạo công nghệ  ươm tạo  oanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

  n cạnh đó  h  tr  một phần kinh ph  cung c p không gian số   ịch v  h  tr  trực tuyến  

kinh ph  sản  u t th  nghiệm  làm sản phẩm mẫu  hoàn thiện công nghệ cho  oanh nghiệp 

khởi nghiệp đ i m i sáng tạo. 

Đ  án c ng khuyến kh ch s    ng các qu  phát tri n khoa học và công nghệ c a các  ộ  cơ 

quan ngang  ộ  cơ quan thuộc Ch nh ph   tỉnh  thành phố trực thuộc Trung ương và c a 

 oanh nghiệp đ  tài tr   h  tr  một phần kinh ph  nghi n c u  th  nghiệm công nghệ  th  

nghiệm thị trường  cho vay v i l i su t th p ho c không l y l i  góp vốn đầu tư vào  oanh 

nghiệp khởi nghiệp đ i m i sáng tạo. 
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“Startup” rộng hơn “khởi nghiệp”1 
Đức Nam  

(TBKTSG) - Bạn có nghĩ rằng “Startup” không chỉ dành cho những người khởi nghiệp 

mà cả những doanh nghiệp lâu đời và đã lớn mạnh. Nó gắn với tinh thần làm mới và 

khai phá chính mình, khởi phát những thay đổi theo hướng sáng tạo và biết tận dụng 

chính những dự án startup có sẵn để tạo tăng trưởng cho doanh nghiệp. 

Khởi nghiệp và tinh thần khởi nghiệp 

“Startup theo người Mỹ là mô hình kinh doanh repeatable và scalable. Repeatable là có khả 

năng đáp ứng những nhu cầu lặp lại với tần suất cao (Uber, Facebook) và scalable là có sức 

nhân rộng nhanh, liên tục (Starbucks)”, Giám đốc điều hành Dự án Thung lũng Silicon Việt 

Nam (VSV Accelerator, dự án được bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam), ông 

Hàn Ngọc Tuấn Linh, chia sẻ. 

Startup không dùng để gọi những công việc kinh doanh mới bắt đầu mà chỉ để gọi một 

nhóm trong những doanh nghiệp khởi sự kinh doanh. Đó là các dự án kinh doanh bắt đầu từ 

số 0 nhưng gắn với sự sáng tạo rất mạnh và tạo thành mô hình kinh doanh cho phép nhân 

rộng nhanh với tốc độ tăng trưởng liên tục và mạnh. 

Bên cạnh đó, khi nói đến startup cũng là nói đến tinh thần khởi nghiệp, một yếu tố rất quan 

trọng trong môi trường kinh doanh. Một startup dù thành công hay thất bại cũng đáng 

khuyến khích nếu nó tạo ra và để lại tinh thần khởi nghiệp, tức người trong cuộc đã trải 

nghiệm tinh thần của một người có ý tưởng sáng tạo, dám thực hiện và có khả năng dẫn dắt 

tập thể để thực hiện ý tưởng đó. 

Vậy thì những doanh nghiệp startup và các doanh nghiệp lâu đời, doanh nghiệp lớn, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa có liên quan với nhau thế nào? 

Tinh thần startup giúp doanh nghiệp lớn trường tồn 

Ông Hàn Ngọc Tuấn Linh chia sẻ rằng trong quá trình ông tham quan thực tế và tham khảo 

kinh nghiệm với các chuyên gia Thung lũng Silicon của Mỹ để xây dựng mô hình tương tự tại 

Việt Nam thì họ cho rằng “startup” là khái niệm gắn chặt với sự thành công của các doanh 

nghiệp tăng trưởng nhanh, thậm chí các doanh nghiệp càng lâu đời và ổn định càng cần đến 

“tinh thần startup” trong công ty của họ để trường tồn. Vì sao? Vì tinh thần và hành động 

“startup” là phần cốt lõi của đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, ông Linh giải thích thêm, đổi mới sáng tạo ở đây không co hẹp trong “nghĩa đen” 

- khái niệm innovation - mà giới quản trị vẫn hay nói đến và hiểu thuần túy đó là sự đổi mới 

về công nghệ và các yếu tố kỹ thuật, vật lý hay cơ học trong doanh nghiệp. Nó còn bao hàm 

ý tinh thần là làm mới mình, khởi sự và khai phá sức mạnh của chính mình, khơi gợi và tạo ra 

khởi phát cho những thay đổi mới trên nền tảng cốt lõi sẵn có của các công ty. 

“Tất cả các doanh nghiệp, lớn hay nhỏ, đều có đổi mới sáng tạo. Sự khác biệt nằm ở tính chất 

của đổi mới sáng tạo mà công ty có thể thực hiện trong từng giai đoạn phát triển”, ông Linh 

nói. Theo ông có thể chia đổi mới sáng tạo thành ba loại, (i) đổi mới sáng tạo quy trình, 

nhằm tăng tính năng sản phẩm sẵn có, tối ưu quy trình sản suất, tối ưu hoạt động...; (ii) đổi 

                                                 

1
 http://www.thesaigontimes.vn/149606/Startup-rong-hon-khoi-nghiep.html 
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mới sáng tạo thừa kế, nhằm sửa đổi, bổ sung mô hình kinh doanh để cung cấp thêm giá trị 

cho khách hàng dựa trên thế mạnh sẵn có của mình; (iii) đổi mới sáng tạo thay thế, để tạo ra 

một sản phẩm, công nghệ mới có khả năng thay thế hoàn toàn các sản phẩm, công nghệ cũ. 

Trong các mô hình đổi mới sáng tạo trên, doanh nghiệp lớn chỉ có thể làm tốt hai mô hình 

đầu tiên vì chúng được thực hiện dựa trên những gì đã biết, đã là thế mạnh. Đây cũng là loại 

đổi mới sáng tạo giúp doanh nghiệp tăng trưởng 10-15% doanh thu mỗi năm để làm hài 

lòng cổ đông của mình. Nhưng trong dài hạn, loại đổi mới sáng tạo này không thể tạo bước 

nhảy vọt cho công ty cũng như không thể thay đổi sự tương quan về sức mạnh thị trường 

giữa doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, doanh nghiệp lớn không thể thực sự tập 

trung vào lại hình đổi mới sáng tạo thứ ba, tức là thay thế hoàn toàn những thứ cũ. Đổi mới 

sáng tạo thay thế sẽ rất rủi ro nhưng những khó khăn không đồng nghĩa với việc các doanh 

nghiệp lớn sẽ không có khả năng tận dụng các công nghệ đột phá. 

Một giải pháp được đề cập nhiều trong thời gian gần đây ở Việt Nam là việc doanh nghiệp 

tham gia đầu tư vào các startup để đón đầu các công nghệ mới. Các công ty lớn trên thế giới 

như Google, Microsoft, Tesla, Mitsubishi... đều có các bộ phận đầu tư của chính họ để làm 

công việc này. Tuy nhiên, vận hành bộ phận này giống như việc doanh nghiệp phải vận hành 

một quỹ đầu tư mạo hiểm với đầy đủ đội ngũ và kỹ năng cần thiết, đó là điều không phải 

doanh nghiệp nào cũng muốn làm và có thể làm. 

Một cách khác mà tất cả công ty lớn trên thế giới đều làm đó là mua bán, sáp nhập với các 

startup trên thị trường. Rất nhiều các sản phẩm, bộ phận kinh doanh mang tính đột phá của 

các doanh nghiệp lớn được xây dựng từ một hoặc nhiều thương vụ mua bán sáp nhập với 

startup. Như Google mua Adscape với giá 23 triệu đô la Mỹ (giờ là Adsense), mua Blogger 

với giá 20 triệu đô la Mỹ, mua  icasa với giá 5 triệu đô la Mỹ, mua MeasureMap với giá gần 5 

triệu đô la Mỹ. Hay  ahoo mua Flickr với giá 30 triệu đô la Mỹ. 

“Các thương vụ mua bán, sáp nhập này, khi nói về số tiền thì có vẻ rất đắt đỏ, nhưng nếu xét 

về tương quan với các loại hình đầu tư khác thì nó lại tạo ra giá trị cao gấp nhiều lần. Đơn cử 

Adsense giờ là một mảng lớn trong cỗ máy tạo ra 60 tỉ đô la Mỹ doanh thu hàng năm của 

Google”, ông Linh phân tích. 

Vậy chính xác doanh nghiệp sẽ bỏ tiền mua gì trong một thương vụ mua bán, sáp nhập với 

startup? 

Thứ nhất là sản phẩm hoặc dịch vụ mang yếu tố công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thứ hai, đội 

ngũ của startup thường là giỏi và nhiệt huyết. Thứ ba, doanh nghiệp không phải chấp nhận 

rủi ro trong các khâu xây dựng, phát triển sản phẩm mới hay tìm thị trường mới. 

Trong thực tế đã có những doanh nghiệp tại Việt Nam nhận thức được việc này, F T, Viettel, 

Vật giá... đều có các dự án để đầu tư startup mới hoặc đầu tư cùng thực hiện một số dự án 

chiến lược với các nhóm độc lập. Tuy nhiên, đây mới là số ít và hiện nay các hoạt động đầu tư 

này mới chỉ ở mức thử nghiệm và theo phong trào. 

“Cái khó của đổi mới sáng tạo nằm ở chỗ không phải ai cũng sớm nhận ra tiềm năng của 

chúng. Không ai hình dung ra i hone và tầm ảnh hưởng của i hone cho đến khi Apple ra 

mắt sản phẩm này và trở thành công ty giá trị nhất thế giới chỉ sau tám năm”, ông Linh nói. 

Suy cho cùng các doanh nghiệp chính là đối tượng sẽ được hưởng lợi lớn nhất nếu họ biết 

vai trò của bản thân và tận dụng startup trong quá trình tự làm mới và kích thích tăng trưởng 

cho bản thân mình. 
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Nước khoáng đóng nửa chai 

nhưng lượng tiêu thụ tăng 600%1 
My My biên dịch theo một bài viết trên letu.life 

Nếu bạn phải mua một chai nước khoáng chỉ đong một 

nửa nhưng giá lại bằng một chai đầy, bạn có mua 

không? Có lẽ rất nhiều người sẽ không mua, nhưng 

công ty nước khoáng Life Water đã thực hiện được điều 

này. 

Họ đã lấy giá bán bằng của nguyên một chai nước, nhưng 

lại chỉ bán một nửa lượng nước cho khách hàng. Điều kỳ lạ 

ở chỗ doanh số bán hàng lại được cải thiện tăng 652%… 

Công ty Life Water tại Trung Quốc đã phát hiện ra rằng, 

trong các cuộc họp hàng ngày của chúng ta, hay tại các bữa 

tiệc và trong các hoạt động khác, sau khi trò chuyện người 

ta thường chỉ uống chưa tới nửa chai nước. Như vậy đã vô 

tình lãng phí rất nhiều. 

Có lẽ một nửa chai nước suối đối với nhiều người trong chúng ta không đáng để nhắc đến, 

giá của chúng thực sự cũng không phải là đắt. 

Nhưng lượng nước thừa bị lãng phí này, nếu tổng hợp lại thì tương đương với lượng nước 

sạch dành cho 800.000 trẻ em ở những vùng đất khô hạn. 

Công ty Life Water đã nhận thấy điều này, vì vậy họ đã quyết định làm một điều gì đó để 

thay đổi. 

Vậy làm thế nào để sử dụng hợp lý nửa chai nước còn lại? 

Nếu như một chai nước suối có thể được chia thành hai phần, một nửa cho người tiêu dùng, 

phần nửa còn lại là món quà gửi tới những nơi bị khô hạn, điều đó chẳng phải quá tốt sao? 

Tuy nhiên, nếu cùng một mức giá mà dung lượng chỉ một nửa thì người tiêu dùng có sẵn 

sàng trả tiền không? 

Công ty này đã thiết kế bao bì in đặc biệt với 7 vùng đất khô hạn, nơi tập trung những trẻ em 

nghèo đói. 

                                                 

1
http://www.daikynguyenvn.com/kinh-te/nuoc-khoang-dong-nua-chai-nhung-luong-tieu-thu-tang-

600.html 

http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/nuoc-khoang-dong-nua-chai-3.jpg
http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/nuoc-khoang-dong-nua-chai-3.jpg
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Chai cũng thiết kế với một mã quét để mọi người tự tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về 

những vùng khô hạn. 

 

Mỗi ngày họ sản xuất 50 triệu loại nửa chai nước uống mỗi ngày, bán tại 70.000 siêu thị và 

cửa hàng tiện lợi. Người tiêu dùng có thể giúp đỡ và làm từ thiện tại những vùng đất khô 

hạn, vừa đơn giản mà lại trực tiếp đóng góp tích cực. 

http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/nuoc-khoang-dong-nua-chai-6.jpg
http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/nuoc-khoang-dong-nua-chai-7.jpg
http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/nuoc-khoang-dong-nua-chai-6.jpg
http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/nuoc-khoang-dong-nua-chai-7.jpg
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“Mua một nửa chai nước và khiến một nửa còn lại càng hữu ích hơn” 

 

“Mua chai nước chỉ một nửa, nhưng lại rất có ý nghĩa với cộng đồng” 

Trong khi diễn ra sự kiện này, hàng nghìn trẻ em đã nhận được nguồn nước sạch. Đồng thời 

lượng bán hàng của hãng cũng tăng 652%, được 300 phương tiện truyền thông đưa tin và 

hơn 30 triệu người quan tâm. Họ cũng nhận được sự ủng hộ và tán dương thiện chí của 

người tiêu dùng. Thật không ngờ rằng  làm việc tốt đối với cộng đồng lại mang lại công hiệu 

quả hơn quảng cáo như vậy! Quả thực rất đáng học hỏi có phải không? 

http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/nuoc-khoang-dong-nua-chai-10.jpg
http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/nuoc-khoang-dong-nua-chai-11.jpg
http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/nuoc-khoang-dong-nua-chai-10.jpg
http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/nuoc-khoang-dong-nua-chai-11.jpg
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Phải chăng hạnh phúc là điều chúng ta sáng tạo ra được?1 

Hà Phương Linh biên dịch từ Moral stories 

Ba câu chuyện nhỏ dưới đây có thể giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận về cuộc đời và 

quan niệm về hạnh phúc… 

Câu chuyện thứ nhất: Đừng vội nói lời “tôi không thể….” với chính mình 

 

Một chàng trai trong chuyến du lịch Thái Lan đi ngang qua những chú voi, đột nhiên anh 

dừng lại, ngạc nhiên thấy những con vật khổng lồ ấy chỉ được giữ bởi những sợi dây thừng 

rất nhỏ buộc vào chân. Không có xích, cũng chẳng có chuồng. Thật lạ là những chú voi có 

thể bất cứ lúc nào chạy đi khỏi những sợi dây buộc dễ dàng nhưng chúng vì một lý do nào 

đó không hề làm vậy. 

Anh nhìn thấy một quản tượng gần đó và hỏi lý do tại sao những con vật này chỉ đứng đó và 

không hề cố gắng để chạy đi. “Vâng,” huấn luyện viên cho biết, “khi chúng còn rất nhỏ, chúng 

tôi sử dụng những sợi dây thừng cùng kích thước để buộc chúng, và ở tuổi nhỏ đó, nó đủ để 

giữ chúng. Khi lớn lên, chúng vẫn luôn tin rằng chúng không thể dứt đứt được sợi dây. Chúng 

                                                 

1
 http://www.daikynguyenvn.com/van-hoa/phai-chang-hanh-phuc-la-dieu-chung-ta-sang-tao-ra-

duoc.html 

http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/Picture2.png
http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/Picture2.png
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tin rằng sợi dây vẫn có thể giữ chúng, vì vậy chúng không bao giờ cố gắng để dứt đứt rồi chạy 

đi.” 

Chàng trai đã vô cùng ngạc nhiên. Những con vật có thể bất cứ lúc nào dứt đứt dây buộc 

chúng song vì chúng tin rằng không thể làm điều đó, nên chúng cứ mắc kẹt nơi đó. 

Giống như những con voi, có bao nhiêu người trong chúng ta đi qua cuộc sống này với niềm 

tin rằng chúng ta không thể làm điều gì đó, đơn giản chỉ vì chúng ta đã từng không thành 

công ở một lần trước đó, và mãi bị những quan niệm đó dẫn dắt trong cả một đời? 

Thất bại chỉ là một bài học của cuộc sống. Bạn thất bại không phải vì số phận bạn là thất 
bại. Mà vì đơn giản là có những bài học mà bạn cần phải học hỏi trong cuộc đời này trước 
khi bước tới thành công. 

Câu chuyện thứ 2: Nên nói nhiều “có thể..” với người khác… 

 

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã có thói quen đặc biệt là thích làm thức ăn sáng cho cả bữa ăn tối, 

cho tới tận bây giờ. Và tôi nhớ một đêm đặc biệt là khi mẹ làm bữa tối sau một ngày dài làm 

việc vất vả. Vào tối hôm đó, mẹ tôi đặt một đĩa trứng, xúc xích và bánh quy bị nướng cháy 

trước mặt cha tôi. Tôi nhớ là lúc đó tôi chờ đợi để xem có ai lên tiếng về bánh quy cháy 

không! Tuy nhiên, tất cả những gì cha tôi làm là lấy bánh bích quy, mỉm cười dịu dàng với mẹ 

và hỏi han tôi về việc học ở trường. Tôi không nhớ những gì tôi nói với cha mình đêm đó, 

nhưng tôi nhớ là cha tôi phết bơ và mứt lên bánh đó và ăn ngon lành ! 

Khi tôi đứng dậy khỏi bàn tối hôm đó, tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi cha tôi vì đã làm cháy 

bánh quy nướng. Và tôi không bao giờ quên câu mà ông nói với mẹ: “Em yêu à, anh thích ăn 

bánh quy nướng cháy.” 

Đêm đó trước lúc đi ngủ, tôi đã đi đến chúc cha ngủ ngon và hỏi ông có thực sự thích bánh 

quy nướng cháy không. Cha đã ôm tôi trong vòng tay và dịu dàng nói: “Mẹ của con đã phải 

trải qua một ngày làm việc cực kỳ vất vả hôm nay và mẹ thực sự rất mệt mỏi. Và bên cạnh đó, 

một chút bánh quy bị cháy không bao giờ làm hại ai cả, phải không nào?….”  

Cuộc sống đầy những điều không hoàn hảo và những người không hoàn hảo. Nhưng 
những gì tôi đã học được trong những năm qua là học cách bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của 
người khác với sự từ bi, bao dung và thấu hiểu. 

http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/03/Picture3.png
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Câu chuyện thứ 3: Có nên phán xét, nghi ngờ và trách cứ người khác không ngưng 

nghỉ? 

Bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng vội vàng chạy tới bệnh viện sau khi được gọi tới để thực hiện một 

ca phẫu thuật cấp cứu. Ông đã trả lời cuộc gọi ấy ngay lập tức và tới thẳng bệnh viện, thay 

quần áo mổ và chạy thẳng vào phòng phẫu thuật. Ông đã nhìn thấy người cha của cậu bé 

đang vô cùng căng thẳng và sốt ruột chờ đợi bác sĩ trong sảnh chờ bệnh viện. 

Khi nhìn thấy ông, người cha không dám cất lời trách cứ nào nhưng khuôn mặt trách móc 

hiện rõ mồn một dường như nói “Tại sao anh lại mất chừng đó thời gian? Anh không biết 

rằng cuộc sống của con trai tôi đang gặp nguy hiểm đến thế nào ư? Anh không có bất kỳ ý 

thức trách nhiệm nào ư?” 

Đọc được khuôn mặt đó, bác sĩ mỉm cười nói “Xin lỗi bác nhé, tôi không ở trong bệnh viện và 

tôi đã phóng tới đây nhanh nhất có thể sau khi nhận được cuộc gọi của bệnh viện và bây giờ, 

tôi muốn bác bình tĩnh lại để tôi có thể làm công việc của tôi”. 

“Bình tĩnh?! Nếu đó là con anh đang ở trong phòng này ngay bây giờ, anh có bình tĩnh lại 

được không? Nếu con trai của anh chết trong khi chờ đợi bác sĩ thì anh sẽ làm gì??” người cha 

không kìm được cơn giận dữ. Bác sĩ vẫn mỉm cười một lần nữa và trả lời: “Chúng tôi sẽ gắng 

thực hiện tốt nhất trong khả năng của mình, nhờ Trời phù hộ và bác cũng nên cầu nguyện cho 

con trai bác được khỏe mạnh đi”. 

“Khuyên bảo người khác khi chẳng liên quan gì thật dễ dàng lắm“, người cha mất bình tĩnh 

không nhin nổi vẫn làu bàu… 

Ca phẫu thuật mất một vài giờ, sau đó các bác sĩ đi ra hạnh phúc, “Ơn Trời! con trai của bác 

được cứu rồi!” Và không đợi trả lời của người cha, bác sĩ đã chạy vội đi và ngoái lại nói “Nếu 

bác có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi y tá nhé“. 

“Tại sao anh bác sĩ này lại kiêu ngạo như vậy nhỉ? Anh ta không thể nán lại một vài phút để tôi 

hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?” người cha vội trút lời trách cứ khi nhìn thấy cô y tá tiến 

đến. 

Cô y tá đột nhiên đưa mắt nhìn ông như nhìn một sinh vật kỳ lạ, nhìn một cách chăm chú sâu 

thẳm làm ông phải nóng mặt ngạc nhiên và tự im bặt, nước mắt sau đó lăn giọt dài trên 

khuôn mặt phúc hậu của cô “Tôi không có lời nào để nói với ông, ông có biết rằng, con trai 

của bác sĩ mới mất hôm qua trong một tai nạn giao thông như của con ông ấy, khi chúng tôi 

gọi bác sĩ tới phẫu thuật là ông ấy đang phải lo việc mai táng con trai mình. Vậy mà để cứu 

con ông, ông ấy vẫn quyết định tới trong khi hoàn toàn có thể từ chối bệnh viện… Và bây giờ 

đây khi đã cứu sống được con trai ông rồi, thì bác sĩ phải chạy vội về để lo chôn cất con trai 

mình đấy. Ông còn muốn sống trong sự trách cứ và phán xét người khác đến bao giờ 

nữa….???” 

Chỉ có trong vô minh, chúng ta mới luôn trách móc người khác thay vì tự nhìn xét chính 
mình. 
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Sản phẩm sáng tạo 

Minh Khôi 

Hammelean
1
 

 

                                                 

1
 http://www.yankodesign.com/2015/01/07/hammer-no-hurt-%e2%80%98em/ 

http://www.yankodesign.com/2015/01/07/hammer-no-hurt-%e2%80%98em/
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