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Quý độc giả thân mến!
Năm mới 2019 đã đến, mang theo khát vọng về những thành tựu mới trong phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước, nối tiếp những dấu ấn đã đạt được trong năm qua.
Năm 2018 đánh dấu sự trở lại của tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7% sau 10 năm. Quan
trọng hơn, chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, thể hiện qua đóng góp tăng lên của
năng suất các yếu tố tổng hợp và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tốt hơn. Điều này giúp tăng
trưởng bền vững hơn.
Cùng với tăng trưởng kinh tế, những dấu ấn tích cực còn xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, sự
kiện khác. Nổi bật là Diễn đàn kinh tế thế giới tại Việt Nam (WEF 2018) – được đánh giá
thành công nhất từ trước đến nay; Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được
triển khai quyết liệt; sự phát triển vượt bậc của các tập đoàn kinh tế tư nhân; thành công của
đội tuyển bóng đá Việt Nam...
Những dấu ấn kể trên cho thấy một Việt Nam đã và đang tích cực hoàn thiện mình, tự tin,
chủ động tham gia các “sân chơi” khu vực và thế giới, ngày càng khẳng định vị thế cao hơn,
tốt hơn. Dấu ấn năm qua cũng tạo ra tâm thế mới, vững vàng hơn, tự tin hơn, nuôi dưỡng khát
vọng và niềm tin khởi nghiệp quốc gia, khởi nghiệp doanh nghiệp.
Hãy cùng cảm nhận lại những dấu ấn của năm cũ và hướng đến hy vọng cho năm mới qua
ghi chép, chia sẻ của các doanh nhân, nghệ sĩ, trí thức trong ấn phẩm đặc biệt “Dấu ấn và Khát
vọng” mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.
Ban Biên tập

Chào Xuân Kỷ Hợi

DÒNG CHẢY
THỜI ĐẠI
Nếu công cuộc đổi mới từ 1986 đến 2015 giúp
Việt Nam thoát khỏi cảnh nghèo nàn và cô lập
thì giai đoạn từ 2016 đến 2045 có sứ mệnh đưa
dân tộc đi đến phồn vinh thịnh vượng và một
vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.

KHÁT VỌNG
PHỒN VINH
PGS TS. VŨ MINH KHƯƠNG
Đại học quốc gia Singapore

SỨ MỆNH ĐƯA DÂN TỘC ĐI ĐẾN PHỒN VINH THỊNH VƯỢNG VÀ MỘT VỊ THẾ XỨNG ĐÁNG
TRONG CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ.

T

rước những biến chuyển
nhanh chóng của cục
diện phát triển toàn cầu
với những cơ hội và thách
thức mới ngày càng lớn,
năm 2018 có lẽ sẽ đi vào lịch sử như là một
dấu mốc quan trọng trong công cuộc đổi
mới của Việt Nam.
Nếu giai đoạn 30 năm đổi mới đầu tiên
từ 1986 đến 2015 được đặc trưng bởi nỗ
lực thức dậy về tư duy, cởi trói về cơ chế,
và mạnh dạn trong hội nhập toàn cầu thì
giai đoạn 30 năm đổi mới tiếp theo từ 2016
đến 2045 sẽ được định hình bởi những cố
gắng phi thường của cả dân tộc trong trỗi
dậy về tầm nhìn, xây dựng nền tảng cho
một xã hội phồn vinh, và đưa Việt Nam trở
thành một quốc gia hùng cường có vị thế
xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.
Sứ mệnh này sẽ ngày càng trở nên thôi
thúc khi đây thực sự là một hành trình để
Việt Nam tiến tới kỷ niệm 100 năm độc lập
vào ngày 2/9/2045.

Mệnh lệnh chiến lược
Theo qui luật phát triển, sau khi thế giới
trải qua những thay đổi sâu sắc chưa từng
có và những xung đột kinh tế - địa chính trị
làm chấn động toàn cầu, sẽ có những quốc
gia trỗi dậy và chói sáng làm thế giới kinh
ngạc và khâm phục.
Các nghiên cứu khảo nghiệm cho thấy
rằng, một quốc gia có khả năng làm nên kỳ
tích từ biến động phức tạp thường phải hội
tụ đủ ba thuộc tính. Thứ nhất, quốc gia đó
có độ tổn thương rất lớn mà chỉ những nỗ
lực phi thường mới giúp họ vượt qua. Thứ
hai, quốc gia đó có khát vọng dân tộc; nó
giúp cuốn phăng những trở ngại tưởng như
không thể vượt qua, dù đó là tư duy giáo
điều, bộ máy trì trệ, hay quyền lợi ích kỷ
của nhóm lợi ích. Thứ ba, quốc gia đó may
mắn có những người lãnh đạo quả cảm, có
tầm nhìn thời đại, biết khóc trước số phận
nghiệt ngã của giống nòi, và có khả năng
tập hợp nhân tài để tìm ra con đường đi
sáng suốt nhất cho dân tộc.
Việt Nam năm 2018 dường như đang
hội tụ đủ ba thuộc tính nói trên, đặc biệt là
thuộc tính đầu tiên về mức tổn thương rất
cao nếu không cải cách vượt bậc. Ba yếu tố
tạo nên mức tổn thương cao cho Việt Nam
là địa chính trị, già hóa dân số và đòi hỏi
của nhân dân.
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Việt Nam sẵn sàng hiến dâng khi đất nước
đứng trước những thách thức dường như
không thể vượt qua.

Năm ưu tiên hàng đầu

PGS TS. Vũ Minh Khương

Về yếu tố thứ nhất - địa chính trị, Việt
Nam ở sát cạnh Trung Quốc, một quốc gia
khổng lồ và chắc chắn sẽ trở thành một
siêu cường vào giữa thế kỷ này. Nếu Việt
Nam trở thành một quốc gia hùng cường
trước năm 2045 sẽ càng khẳng định được ý
chí “mỗi bên hùng cứ một phương” mà ông
cha đã truyền lại từ ngàn đời cũng như duy
trì khả năng hợp tác bình đẳng trong tình
hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.
Yếu tố thứ hai là dân số già hóa nhanh.
Nếu hôm nay, Việt Nam còn là dân tộc khá
trẻ thì vào năm 2045, Việt Nam sẽ già như
Nhật Bản năm 2000. Vì vậy, nếu không
nhanh chóng vượt lên trong hơn hai thập
kỷ tới, Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng “già
nhưng chưa giàu” và các thế hệ sau sẽ gặp
những khó khăn ghê gớm muốn tiếp tục
vượt lên.
Yếu tố thứ ba là đòi hỏi của người dân.
Đòi hỏi của người dân Việt Nam sẽ ngày
càng lớn. Là một cộng đồng xấp xỉ 100 triệu
người – đông hàng thứ 14 trên thế giới, với
khả năng hội nhập và tỏa sáng cao trong
cộng đồng quốc tế. Lớp lớp thế hệ người
Việt Nam đã không tiếc máu xương trong
chiến tranh vì ước mơ dân tộc có ngày được
ngẩng đầu sẽ không bao giờ chấp nhận sự
thua kém, tụt hậu của đất nước trong công
cuộc phát triển thời bình.
Xây dựng đất nước phồn vinh, do vậy,
không chỉ là niềm khát vọng lớn lao của
thế hệ người Việt Nam hôm nay mà còn là
sứ mệnh sống còn của hệ thống chính trị
trước những biến chuyển vũ bão của thời
đại. Nó đòi hỏi không chỉ lòng quả cảm và
tầm nhìn thời đại của đội ngũ lãnh đạo mà
cả phẩm chất hy sinh cao quí mà người dân

Nỗ lực cải cách của một quốc gia
thường bị tiết giảm hoặc triệt tiêu bởi ba
trở lực chính: tư duy - nhận thức không
theo kịp thời đại; quyền lợi ích kỷ của các
nhóm lợi ích; và năng lực chưa sẵn sàng
của cơ chế-bộ máy hiện hữu. Vượt qua các
trở lực này để tiến hành một công cuộc cải
cách sâu rộng đòi hỏi không chỉ sức mạnh
tinh thần của khát vọng dân tộc mà cả tầm
nhìn khai sáng hấp thu từ tinh hoa tri thức
nhân loại và những nền tảng thể chế được
thiết kế khoa học, giúp tạo lên sức mạnh
tổng lực, nội sinh của toàn xã hội.
Do vậy, cần đặc biệt coi trọng tầm nhìn
chiến lược và các thiết kế nền tảng cho một
Việt Nam tương lai. Dưới đây năm quyết
sách nên được xem như những ưu tiên lớn
hàng đầu trong cương lĩnh hành động.
Ưu tiên thứ nhất: Định vị chiến lược.
Sức mạnh của một quốc gia không chỉ
có từ nguồn lực và nỗ lực; mà trên nhiều
phương diện, nó được quyết định bởi năng
lực định vị chiến lược của mình. Việt Nam
là một quốc gia có dân số lớn - dồi dào sức
trẻ, nằm ở vị trí chiến lược đặc biệt thuận
lợi trong trào lưu trỗi dậy của châu Á, và là
một nền kinh tế mở đã hội nhập sâu và thể
hiện ngày càng rõ khả năng thích ứng nhanh
chóng với đổi thay vũ bão của thời đại.
Định vị trở thành một tâm điểm phát
triển toàn cầu trong thế kỷ 21 sẽ giúp Việt
Nam khai thác các thế mạnh đặc sắc của
mình và tạo sức bật phi thường trong công
cuộc phát triển. Khi đó, các nhà đầu tư đến
Việt Nam sẽ không chỉ vì lợi nhuận đơn
thuần mà còn là lợi ích cốt lõi chiến lược.
Ưu tiên thứ hai: Gia cường mạnh mẽ và
đồng bộ cả bốn trụ cột của nền tảng phát
triển: thị trường, thể chế, con người, và văn
hóa.
Sẽ không thể có một thị trường mạnh
nếu thể chế yếu, cho dù độ hội nhập thương
mại và đầu tư có sâu đến đâu. Tham nhũng,
thiếu tầm nhìn, và khả năng phối thuộc hạn
chế làm suy giảm sức mạnh tiềm tàng của
thị trường và làm nó dễ tổn thương bởi các
chấn động kinh tế bên ngoài.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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Nguồn lực con người sẽ không mạnh,
cho dù thông thạo tiếng Anh và kỹ năng số
đến đâu, nếu xã hội không chung sức vun
đắp xây dựng một nền văn hóa uyên thâm về
trí tuệ, cao cả về tầm nhìn, cao quí về nhân
văn, cao thượng về nhân cách, và luôn khắc
sâu trong tâm khảm mình tình yêu thương
đồng bào và trách nhiệm với tổ quốc.
Ưu tiên thứ ba: xây dựng bộ máy công
quyền ưu tú.
Lịch sử đã chứng minh rằng, không một
quốc gia nào có thể làm nên kỳ tích phát
triển nếu không có bộ máy công quyền ưu
tú. Kinh nghiệm các nước thành công cho
thấy xây dựng bộ máy công quyền ưu tú đòi
hỏi ba điều kiện tiên quyết.
Thứ nhất là nhận thức về tầm quan
trọng của bộ máy công quyền. Bài toán
đưa một quốc gia nghèo phát triển vượt
bậc để bắt kịp với các nước tiên tiến là vô
cùng khó mà chỉ những đội ngũ gồm những
người ưu tú mới có thể giải được. Người
thiếu năng lực hoặc tham nhũng sẽ đưa ra
những lời giải tồi, dù cho những bài toán
đơn giản hơn như phát triển ngành công
nghiệp đóng tàu hay xây dựng hệ thống tàu
điện ngầm.
Thứ hai là tính công khai minh bạch và
chịu trách nhiệm của bộ máy công quyền.
Điều kiện này buộc mỗi các nhân và tổ chức
phải cố gắng cao nhất trong thực thi phận
sự của mình. Thứ ba là tính hiệu quả và hiệu
lực trong thiết kế bộ máy. Tính hiệu quả giúp
bộ máy công quyền cung cấp dịch vụ tốt với
chi phí thấp nhất có thể. Tính hiệu lực, giúp
bộ máy công quyền có khả năng huy động
sức mạnh tổng lực để thực thi trách nhiệm
không chỉ nhanh chóng, chuẩn xác mà còn
nâng tầm nhìn và lòng tin của người dân
trên hành trình đi đến tương lai.
Một khi cả ba điều kiện này được coi
trọng và thiết lập vững chắc, bộ máy công
quyền sẽ không chỉ là nơi tụ hội người tài
mà còn là điểm tựa để họ làm nên những
kỳ tích được cả xã hội ghi nhận. Xây dựng
bộ máy công quyền ưu tú có lẽ là phương
cách tốt nhất giáo dục toàn xã hội, đặc biệt
là thế hệ trẻ, về những phẩm chất cao quý
mà mỗi người Việt Nam cần có; đó là liêm
chính, trung thực, quả cảm, hiến dâng, và
tầm nhìn thời đại.
Ưu tiên thứ tư: Hoạch định lộ trình
cải biến chiến lược cho từng ngành và địa
phương.
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Mỗi ngành và địa phương đều có đóng
góp quan trọng cho công cuộc phát triển
của Việt Nam. Với nỗ lực mạnh mẽ và toàn
diện đưa Việt Nam tiến nhanh trên hành
trình trở thành một quốc gia công nghiệp
phát triển trước năm 2045, sẽ có những
ngành và địa phương tiến nhanh hơn tới
mục tiêu thôi thúc này.

Kinh nghiệm thành công
bước đầu của bóng đá
Việt Nam trong năm 2018
gợi ý ba bí quyết quan
trọng để làm nên kỳ tích,
dù còn nhỏ. Đó là tìm kiếm
tài năng từ mọi ngõ ngách,
không kể điều kiện xuất
thân; trân trọng sử dụng
tinh hoa và kinh nghiệm
quốc tế; và cả xã hội dành
cho những người gánh
vác sứ mệnh giúp dân tộc
ngẩng đầu những ủng hộ
nhiệt thành và tình yêu
thương nồng hậu.

Hoạch định lộ trình phát triển cho từng
ngành và địa phương cho chặng đường 5
- 10 - 20 năm tới có vai trò đặc biệt quan
trọng giúp các ngành và địa phương hiểu
rõ mình hiện đang ở đâu, muốn đi đến đâu,
và cần phải làm gì trong chặng đường phía
trước. Các chỉ số đánh giá tiến bộ, đặc biệt
là tỷ trọng đóng góp vào nền kinh tế, năng
suất lao động, mức lương công nhân, chất
lượng môi trường, trình độ người dân cần
được báo cáo định kỳ công khai và đánh
giá sâu sắc. Các cải cách về thể chế và sáng
kiến chính sách sẽ được thiết kế và triển
khai để hỗ trợ mạnh mẽ và kịp thời cho các
ngành và địa phương tiến lên theo lộ trình
chiến lược đã được hoạch định.
Lấy du lịch làm ví dụ minh họa, hoạch
định lộ trình chiến lược cho ngành này có
thể xem xét các phân tích và đề xuất sau
đây. Trước hết, đây là ngành đáng lựa chọn
làm đội quân tiên phong trong thể hiện ý
chí và năng lực trỗi dậy của Việt Nam. Sự
lựa chọn này không chỉ dựa trên lợi thế
cạnh tranh tiềm tàng của Việt Nam trong
lĩnh vực này mà còn vì ba lý do chiến lược.

Trước hết, đây là ngành có sự tham gia
của toàn dân, ở mọi hang cùng ngõ hẻm
của đất nước. Một thiết kế tốt sẽ cho phép
Việt Nam khai thác sức mạnh cộng hưởng
vô song của dân tộc từ sự đồng tâm quyết
chí của toàn xã hội trong nỗ lực phát triển
ở lĩnh vực này. Thứ hai, đây là ngành có
xu hướng tăng trưởng rất nhanh cả trong
hiện tại và tương lai nhờ đóng góp của
cuộc cách mạng 4.0 và xu thế toàn cầu
hóa. Thứ ba, đưa ngành du lịch lên đỉnh
cao hàng đầu thế giới không mất nhiều
thời gian so với các ngành công nghiệp
chế tạo; trong khi hiệu quả mang lại rất
lớn, không chỉ về kinh tế mà cả thương
hiệu quốc gia.
Thành công làm kinh ngạc thế giới của
Việt Nam trong phát triển ngành du lịch
sẽ mở đường cho các ngành kinh tế khác
khẳng định vị thế toàn cầu của mình và thu
hút đầu tư của thế giới, nhất là trong các
lĩnh vực công nghiệp hàng không, chế biến
thực phẩm, và văn hóa-sáng tạo.
Trong hoạch định chiến lược ngành,
kinh nghiệm của các nước thành công là
một kho báu vô giá cần hết sức khai thác.
Chẳng hạn, Thái Lan mất 10 năm để đưa
số khách du lịch quốc tế từ gần 15 triệu
năm 2007 lên trên 35 triệu (với tổng mức
thu tỷ 57,5 tỷ USD hay 1.600 USD/khách)
năm 2017; đồng thời tăng mức đóng góp
của ngành du lịch vào GDP từ 6,5% lên
10% trong giai đoạn 10 năm này.
Việt Nam đón 15,5 triệu khách du lich
quốc tế trong năm 2018. Một hoạch định
chiến lược có tầm có thể đặt ra mục tiêu
tăng số khách du lịch quốc tế đến Việt
Nam lên 35 triệu trước 2030 và 60 triệu
trước 2045. Đồng thời tăng mức thu từ
685 USD/khách (8,9 tỷ USD và 13 triệu
khách) năm 2017 lên ngang bằng mức
Thái Lan trong thời gian tới. Nghĩa là xuất
khẩu từ du lịch sẽ tăng từ dưới 10 tỷ USD
năm 2018 lên 57 tỷ năm 2030 và 100 tỷ
trước 2045.
Để hỗ trợ ngành du lịch tiến nhanh
trên lộ trình chiến lược này, Việt Nam cần
có những cải cách mạnh mẽ, cả về thể chế
và sáng kiến chính sách. Chẳng hạn, Tổng
cục Du Lịch nên được tách ra khỏi Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch để thành một cục
tác nghiệp độc lập như kinh nghiệm thành
công của Singapore. Cục tác nghiệp này
sẽ hoạt động như một tổng công ty với
sứ mệnh đưa ngành du lịch Việt Nam đạt
những mục tiêu chiến lược đặt và vươn

lên đỉnh cao toàn cầu trong thời gian sớm
nhất. Cán bộ công nhân viên, trừ biệt
phái, sẽ không còn là công chức và có thể
hưởng lương theo cơ chế thị trường. CEO
là người do Hội đồng Quản trị tìm kiếm và
bổ nhiệm.
Trong lộ trình chiến lược phát triển
ngành du lịch, một số sáng kiến chính sách
đột phá cần sớm ban hành. Chẳng hạn, hỗ
trợ hệ thống các trường đào tạo du lịch ở
Việt Nam đạt đẳng cấp quốc tế; trong đó
chính sách thu hút các trường du lịch hàng
đầu thế giới từ Thụy Sỹ và các nước tiên
tiến cần chủ động và mạnh mẽ không kém
gì so với nỗ lực thu hút Samsung và Intel
cho ngành điện tử. Đà Nẵng có thể định vị
trở thành một tổ cụm đào tạo du lịch hàng
đầu của châu Á.
Ngoài ra, trong hoạch định lộ trình
chiến lược cho ngành du lich, phí visa và
các phí bảo tồn du lịch nên tăng chứ không
giảm. Cục tác nghiệp du lịch và các ngành
liên quan cần có ngân sách thỏa đáng để
thu hút nhân tài, quảng bá và hỗ trợ các
đầu tư nâng cấp tăng giá trị trải nghiệm của
khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch cao
cấp, đi cùng gia đình.

Ưu tiên thứ năm: củng cố lòng tin của
nhân dân.
Quyền năng của một hệ thống chính
trị trong công cuộc cải cách phát triển dựa
trên ba trị cột chính yếu: lòng tin của dân;
khả năng thu hút và sử dụng hiền tài; và
năng lực hoạch định và thực thi chiến lược.
Để có một quyền năng cao trong nỗ lực cải
cách, Đảng và Chính phủ cần coi củng cố
lòng dân là bước đi nền tảng trong mọi nỗ
lực cải cách của mình. Nếu xem nhẹ trụ
cột này, các nỗ lực cải cách khác, dù mạnh
mẽ đến đâu, cũng sẽ không đem lại kết quả
mong muốn. Gần dân, trọng dụng hiền tài,
và quả cảm nhận trách nhiệm đưa đất nước
tiến tới tầm nhìn khát vọng là những định
tố quan trọng quyết định lòng tin của dân.

Thay lời kết
Công cuộc cải cách và phát triển của
Việt Nam đang bước vào giai đoạn đặc biệt
khi mà các đổi thay bứt phá, cho dù khó
có thể hình dung ra chỉ vài năm trước đây,
sẽ trở thành những điều được người dân
hướng tới và mong đợi.

Không biết phải mất bao lâu nữa Việt
Nam sẽ có bộ máy công quyền ưu tú làm
đất nước có thể tự hào? Phải mất bao lâu
nữa, ngành du lịch Việt Nam sẽ là một biểu
tượng thành công làm thế giới ngưỡng mộ
học tập? Liệu có ngày các sản phẩm chế
biến của Việt Nam như sữa hay dược phẩm
sẽ tràn ngập thị trường Trung Quốc như
một lựa chọn mà mỗi người dân nước bạn
đều tìm kiếm với sự tin cậy?
Cho dù tới hôm nay, những kỳ vọng
này còn xa nhưng kinh nghiệm thành công
bước đầu của bóng đá Việt Nam trong năm
2018 gợi ý ba bí quyết quan trọng để làm
nên kỳ tích, dù còn nhỏ. Đó là tìm kiếm tài
năng từ mọi ngõ ngách, không kể điều kiện
xuất thân; trân trọng sử dụng tinh hoa và
kinh nghiệm quốc tế; và cả xã hội dành cho
những người gánh vác sứ mệnh giúp dân
tộc ngẩng đầu những ủng hộ nhiệt thành
và tình yêu thương nồng hậu.
Nếu công cuộc đổi mới từ 1986 đến
2015 giúp Việt Nam thoát khỏi cảnh nghèo
nàn và cô lập thì giai đoạn từ 2016 đến
2045 có sứ mệnh đưa dân tộc đi đến phồn
vinh thịnh vượng và một vị thế xứng đáng
trong cộng đồng quốc tế.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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CỦNG CỐ NỘI LỰC
ĐỂ PHÁT TRIỂN NHANH
GS. TRẦN VĂN THỌ

TRONG THẬP NIÊN 2020, TA CÓ THỂ KỲ VỌNG KINH TẾ VIỆT
NAM SẼ PHÁT TRIỂN VỚI TỐC ĐỘ CAO HƠN HIỆN NAY, CHẤT
LƯỢNG PHÁT TRIỂN CŨNG TỐT HƠN, NHẤT LÀ DOANH NGHIỆP
TƯ NHÂN SẼ NGÀY CÀNG ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO.

T

rong 5 năm qua, kinh
tế Việt Nam phát triển
tương đối cao, trung bình
6,5%, đặc biệt hai năm
qua trên dưới 7%. Tuy
nhiên, Việt Nam vẫn là nước có thu nhập
trung bình thấp và phụ thuộc nhiều vào
nước ngoài, mặc dù tiềm năng không nhỏ.
Trong năm 2019 cần củng cố nội lực và
có chính sách thích hợp trong việc dùng
ngoại lực để Việt Nam phát triển cao hơn
và bền vững hơn trong thập niên 2020.

5 đặc trưng của nền kinh tế
Kinh tế Việt Nam hiện nay có các đặc
trưng sau:
Thứ nhất, Việt Nam có mức độ hội
nhập rất cao vào kinh tế thế giới. Tỷ lệ của
xuất và nhập khẩu trên GDP gần 190%, là
tỷ lệ rất cao. Thêm vào đó, Mỹ và Trung
Quốc là hai thị trường chính, chiếm 20%
và 17% trong tổng xuất khẩu năm 2018;
nên xuất khẩu Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng
của chiến tranh kinh tế Mỹ Trung. Chiến
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lược sắp tới cần quan tâm hơn đến nội nhu
theo hướng củng cố nền kinh tế bền vững
lâu dài.
Thứ hai, Việt Nam tùy thuộc nhiều vào
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm
2018, FDI chiếm khoảng 23% tổng vốn
đầu tư, hơn 50% sản lượng công nghiệp và
70% xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên
sức lan tỏa của FDI về công nghệ đến
nền kinh tế bị hạn chế, liên kết với doanh
nghiệp trong nước còn yếu, và nhiều dự án
FDI kém chất lượng. Nhiều ngành không
cần công nghệ cao nhưng vai trò của
FDI rất lớn. Trong thời gian tới cần một
chiến lược thu hút FDI khôn ngoan hơn,
chọn lọc hơn và nhất là nuôi dưỡng doanh
nghiệp dân tộc, tạo điều kiện để doanh
nghiệp trong nước phát triển mạnh mẽ và
tích cực liên kết với FDI.
Thứ ba, thị trường vốn, đất đai còn
méo mó, nguồn lực chưa được phân bổ hợp
lý. Doanh nghiệp nhà nước vẫn còn chiếm
tỷ trọng lớn trong đầu tư (hơn 33% năm
2018) nhưng hoạt động kém hiệu quả.
phản ảnh trên hệ số ICOR (luôn luôn cao
hơn doanh nghiệp tư nhân và FDI).

Cộng với điểm thứ hai nói trên, chính
sách kinh tế sắp tới là phải tạo điều kiện cho
doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp dân
tộc giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
Thứ tư, công nghiệp hóa còn mỏng,
chưa sâu (lắp ráp là chủ đạo, công nghiệp
hỗ trợ yếu, doanh nghiệp Việt Nam ở vị
trí thấp trong chuỗi giá trị). Khảo sát
xuất nhập khẩu của một số ngành chủ
đạo trong mậu dịch hiện nay như may
mặc, điện thoại, v.v.. ta thấy Việt Nam
càng xuất khẩu các mặt hàng này càng
phải nhập khẩu ngày càng lớn trong các
sản phẩm trung gian, các sản phẩm công
nghiệp phụ trợ.
Thứ năm, lao động dư thừa trong nông
nghiệp còn rất lớn. Trong nông lâm ngư
nghiệp, còn tới 42% lao động làm việc
trong khu vực mà năng suất rất thấp. Thêm
nữa, khu vực kinh tế cá thể còn chiếm tới
30% GDP. Từ các con số này, ta thấy rất rõ
rằng chỉ cần dịch chuyển lao động từ nông
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, từ khu
vực cá thể sang khu vực kinh tế hiện đại,
có tổ chức ở quy mô lớn thì năng suất lao
động của toàn xã hội sẽ tăng lên cao. Dư

địa tăng năng suất qua tái phân bổ nguồn
lao động là rất lớn.

Củng cố nội lực, chú
trọng khu vực tư nhân
Năm nhận định nói trên đã cho thấy
nội dung cần thiết của chiến lược, chính
sách kinh tế trong năm 2019. Theo tôi, nội
dung này gồm những điểm sau:
1. Tích cực đẩy mạnh công nghiệp hóa
theo hướng vừa sâu vừa rộng. Sâu là thoát
ra khỏi tình trạng lắp ráp, gia công ở giai
đoạn thấp của chuỗi giá trị sản phẩm. Cụ
thể hơn, cần tạo điều kiện phát triển các
ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, linh
kiện xe hơi, xe máy, máy in, máy tính, v.v…
Đây là những ngành Việt Nam phải nhập
siêu nhiều, nhân dịp này đẩy mạnh thay
thế nhập khẩu, phát triển công nghiệp hỗ
trợ. Chiến lược thay thế nhập khẩu này còn
quan trọng nhìn từ tình hình bất ổn của
xuất khẩu trước chiến tranh thương mại
Mỹ Trung hiện nay. Xuất khẩu dù giảm
nhưng nhập khẩu cũng giảm sẽ không
gây bất ổn cho kinh tế vĩ mô và đóng góp
của ngoại nhu vào tăng trưởng kinh tế sẽ
không thay đổi.
Công nghiệp hóa tiến hành theo diện
rộng là mở rộng sản xuất nhiều ngành

công nghiệp đã có hoặc các ngành công
nghiệp mới. Công nghiệp thực phẩm là
ngành công nghiệp đã có nhưng chưa phát
triển mạnh mẽ do chưa xây dựng được các
chuỗi nối kết sản xuất nông nghiệp với
công nghiệp thực phẩm gia công. Thực
phẩm với chất lượng cao đang có nhu cầu
rất cao trên thị trường Á châu và thế giới
mà Việt Nam lại có thế mạnh về nguồn tài
nguyên nông thủy sản. Công nghiệp thực
phẩm cần được đẩy mạnh hơn.
Những chính sách nói ở trên có tính
cách định hướng nhưng tiềm năng phát
triển của Việt Nam không phải chỉ có ở
những lĩnh vục ấy. Cần tạo điều kiện để cá
nhân trong và ngoài nước, doanh nghiệp
nhỏ và vừa của Việt Nam và nước ngoài
phát huy sáng kiến, kết nối các nguồn lực
trong và ngoài nước tạo thành những sản
phẩm mới, những ngành mới. Cụ thể nên
thành lập các trung tâm cách tân công
nghệ và khởi nghiệp tại các thành phố lớn
với các chính sách ưu đãi cần thiết.
2. Do tác động của chiến tranh kinh tế
Mỹ Trung, làn sóng FDI đang chảy mạnh
đến các nước ASEAN, đặc biệt là Việt
Nam. Đây là thời cơ của Việt Nam nhưng
phải có chính sách, chiến lược thích hợp
để chọn lựa các dự án có công nghệ cao,
và có tác dụng đẩy mạnh công nghiệp hóa
Việt Nam theo các hướng trình bày ở trên.

Ngoài ra nên khuyến khích các dự án liên
doanh với doanh nghiệp trong nước hoặc
có chương trình tích cực nội địa hóa các
sản phẩm trung gian.
3. Cần tập trung tháo gỡ những khó
khăn mà doanh nghiệp tư nhân, nhất là
doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải trong
việc tiếp cận với vốn, với quỹ đất để đầu tư
và đơn giản hóa, nhanh chóng hóa các thủ
tục liên quan hoạt động kinh doanh.
Ngoài ra, cần đưa ra các chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tăng
khả năng liên doanh với FDI, cung cấp
sản phẩm trung gian cho doanh nghiệp
FDI và nối kết vào mạng lưới cung ứng
toàn cầu. Chính phủ cần lập ra một ban
chuyên trách có trách nhiệm lập ra danh
sách những công ty có tiềm năng và hỗ trợ
bằng vốn, tư vấn và nối kết họ với các dự
án FDI.
Nghiên cứu để lập một quỹ hỗ trợ vốn
và sớm đưa ra đạo luật có thời hạn (5 năm
chẳng hạn) liên quan việc nuôi dưỡng các
doanh nghiệp có tiềm năng này. Vốn hỗ
trợ với lãi suất ưu đãi sẽ cung cấp có thời
hạn cho những doanh nghiệp du nhập
công nghệ, đổi mới thiết bị để đáp ứng yêu
cầu của các công ty FDI.
Hiện nay doanh nghiệp tư nhân chiếm
độ 43% tổng đầu tư toàn xã hội. Bằng các
chính sách như vừa trình bày trên, hy vọng

Việt Nam cần kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước
để tạo thành những sản phẩm mới
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trong thập niên 2020, doanh nghiệp tư
nhân sẽ có vai trò lớn hơn cả lượng và chất,
và trở thành chủ đạo trong thời đại phát
triển mới.
4. Dưới tác động của cuộc cách mạng kỹ
thuật số, cách mạng công nghệ 4.0, tự động
hóa trong sản xuất ngày càng mạnh, công
nghiệp hóa ngày càng ít dùng lao động nên
chỉ đẩy mạnh công nghiệp hóa không thôi
sẽ không tạo đủ công ăn việc làm cho người
dân. Cần phát triển nhiều ngành dịch vụ
mà Việt Nam đang có thế mạnh như du
lịch, công nghệ thông tin phần mềm,…
Việt Nam có cảnh quan biển và nhiều
di sản văn hóa nhưng chưa đủ nguồn nhân
lực để tổ chức và vận hành dịch vụ du
lịch một cách có văn hóa và bài bản. Các
trường đại học cần khẩn trương đào tạo
nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu này. Thật
ra như sẽ nói ở phần tiếp theo dưới đây,
đại học đoản kỳ (2 năm) rất thích hợp cho
việc cung cấp nhanh chóng nguồn nhân
lực phục vụ cho mục đích này.
5. Ngoài hệ thống đại học 4 năm, cần
chú trọng hình thức đại học đoản kỳ (2
năm) để nhanh chóng cung cấp đủ nguồn
nhân lực cho công nghiệp hóa và phát

triển các ngành dịch vụ như du lịch. Tại
đại học đoản kỳ, sinh viên học 1 năm văn
hóa và 1 năm chuyên môn như kế toán, du
lịch, thư ký văn phòng, quản lý trung gian ở
nhà máy, v.v... Nhu cầu lao động ở trình độ
này rất cao, đào tạo ngắn hạn nên cung cấp
ra thị trường nhanh chóng.
Tại Việt Nam hiện nay bậc trung cấp
tương đương với đại học đoản kỳ 2 nhưng
vì tên gọi như vậy không hấp dẫn người đi
học và trên thực tế bậc học này cũng không
được đầu tư đúng mức và chỉ chú trọng
các lĩnh vực công nghệ. Còn cao đẳng thì
mất 3 năm nên tâm lý người đi học muốn
vào đại học 4 năm vì chỉ sai biệt có 1 năm.
Theo tôi cần sớm chỉnh lý lại hai loại hình
nầy và thống nhất thành đại học đoản kỳ.
6. Ngay trong năm 2019, cần kích
thích nhu cầu trong nước (nội nhu) theo
hai hướng. Một là tăng đầu tư công vào
các lĩnh vực dân sinh, cải thiện cuộc sống
người dân (cụ thể là xây chung cư cho
người dân có thu nhập vừa và thấp ở đô thị,
nâng cấp trường ốc các bậc học, cải thiện
nhà vệ sinh, nâng cấp các bệnh viện,..).
Hai là, chú trọng đầu tư nâng cấp một số
khu công nghiệp, khu công nghệ cao, một

Việt Nam có nhiều phong cảnh đẹp nhưng chưa vận hành dịch vụ du lịch một cách bài bản.

số cơ sở hạ tầng khác để tiếp nhận làn sóng
FDI mới như đã nói.
Đầu tư công này sẽ kích cầu cho năm
2019 và những năm tới, nhưng đồng thời xúc
tiến tích lũy tư bản, cải thiện chất lượng giáo
dục và thể chất lao động, những điều kiện
cơ bản để phát triển cho thập niên 2020.
Tiếp tục cắt giảm chi tiêu thường xuyên để
có ngân sách cho các nỗ lực đầu tư nói trên.
Chính phủ cần yêu cầu chính quyền địa
phương giảm đầu tư các hạng mục như xây
trụ sở, tượng đài và các công trình chưa cần
thiết, thay vào đó ưu tiên đầu tư cho trường
học, bệnh viện và nhà chung cư cho người
thu nhập trung bình và thấp.
Như đã đề cập, hiện nay hơn 40% lao
động đang còn làm việc trong khu vực
nông lâm thủy sản và 30% GDP do các
hộ gia đình, các đơn vị kinh tế phi chính
thức đóng góp. Di chuyển lao động từ nông
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, và di
chuyển lao động từ khu vực phi chính thức
sang các cơ sở sản xuất hiện đại có quy mô
lớn hơn sẽ làm tăng năng suất dễ dàng.
Với các biện pháp, các chiến lược,
chính sách nói trên, việc di chuyển lao
động này sẽ được thực hiện dễ dàng.

ĐIỀU KIỆN TỐT
ĐỂ ĐI VỚI TỐC ĐỘ
NHANH HƠN

ÔNG OUSMANE DIONE, GIÁM ĐỐC QUỐC GIA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CHIA SẺ NHỮNG ẤN TƯỢNG
VÀ GỢI Ý VỀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM.
VŨ LONG (ghi)

Ấn tượng
Điều tôi ấn tượng nhất của năm 2018
là Việt Nam đã giữ được ổn định kinh tế vĩ
mô rất tốt, tính chịu đựng của nền kinh tế
Việt Nam với những cú sốc bên ngoài rất
hiệu quả, nhất là trong bối cảnh trong nước
thì trần nợ công, khung đầu tư trung hạn đã
làm hạn chế rất nhiều việc thực hiện các dự
án lớn, việc giải ngân các dự án rất là chậm,
bên cạnh bối cảnh quốc tế rất khó khăn,
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nhiều nước thu nhập trung bình còn đang
gặp phải khủng hoảng.
Nhớ lại cách đây sáu tháng, trong báo
cáo “điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam”,
chúng tôi cũng chỉ dám đưa ra dự báo kinh
tế Việt Nam tăng ở mức 6,3%. Thế nhưng,
đến nay chúng ta thấy tình hình rất là khác,
dự báo kinh tế của chúng tôi là ở mức 6,8%.
Trong sáu tháng vừa qua, có thể nói kinh
tế Việt Nam phát triển rất tốt, trung bình
là 7%, trong bối cảnh quốc tế không thuận

lợi và có những vấn đề liên quan đến căng
thẳng thương mại Mỹ - Trung. Cách đây sáu
tháng, chúng tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng
không tốt đối với Việt Nam, nhưng nhìn lại
sáu tháng vừa qua, chúng ta thấy Việt Nam
tận dụng tốt cơ hội đó và đạt tốc độ tăng
trưởng cao hơn, giữ được mức lạm phát thấp
ở mức một con số. Đây là những tiền đề rất
tốt và có tác động tích cực lên tâm lý và sự
tin tưởng của các nhà đầu tư, do vậy dòng
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng lên.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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Tự hào
Trong suốt 25 năm vừa qua, kể từ khi
Việt Nam lần đầu tổ chức hội nghị CG
tham vấn với các nhà tài trợ đầu tiên ở
Paris đến nay, quá trình phát triển của
Việt Nam cũng như tham vấn với các
nhà tài trợ đã trải qua nhiều lần thay đổi.
Thời ban đầu gọi là Hội nghị tham vấn
các nhà tài trợ, sau đấy là Hội nghị các
đối tác phát triển, Hội nghị phát triển
Việt Nam và bây giờ là Diễn đàn cải cách
và phát triển. Điều đó chứng tỏ vai trò
các nhà tài trợ qua từng thời kỳ có khác
nhau, mục đích hội nghị khác nhau, như
vậy vai trò các nhà tài trợ có chuyển đổi
theo từng dấu ấn thời kỳ phát triển của
Việt Nam.
Việt Nam bây giờ khác hẳn so với
trước đây. Nhớ lại thời kỳ đầu “đổi mới”,
tại thời điểm đó tỉ lệ người dân Việt Nam
có điện chỉ khoảng 12%, nhưng nếu tính
đến thời điểm gần đây năm 2017 thì 99%
người dân Việt Nam có điện. Giáo dục cơ
bản và phổ thông của Việt Nam lên đến
97-98% người dân Việt Nam trong độ
tuổi được đi học và kết quả đó của Việt
Nam tương đối tốt và không có nhiều
nước ở mức độ thu nhập trung bình thấp
như Việt Nam mà được lấy giáo dục phổ
thông làm ví dụ cho nhiều nước khác
trên toàn cầu. Việt Nam có thể tự hào về
những sự phát triển như vậy.

Người cầm lái
Quá trình phát triển đất nước như vậy
thì rõ ràng vai trò của các nhà tài trợ và đối
tác phát triển đa phương như Ngân hàng
thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, và
đối tác phát triển song phương đã thay đổi.
Có nhiều thành tựu Việt Nam đạt được và
vai trò các nhà tài trợ đã khác.
Đơn cử như nông nghiệp, cách đây mấy
chục năm khi tôi còn bé biết về hình ảnh
Việt Nam là một nước đói, nghèo và rất
nhiều thuyền nhân, nhưng bây giờ Việt
Nam nói về nông nghiệp là một trong
những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới.
Với sự hỗ trợ và tư vấn xuyên suốt như
vậy, Việt Nam cũng đã đạt được rất nhiều
thành tựu, nhưng tôi thì luôn luôn nói
với các lãnh đạo Việt Nam rằng, những
người như chúng tôi chỉ là hành khách
hoặc cùng lắm chỉ là lái phụ mà thôi còn
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Ông Ousmane Dione
Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới

Chính phủ Việt Nam và người dân Việt
Nam mới là người điều khiển đoàn tàu
phát triển của Việt Nam, và chúng tôi
luôn cam kết là một đối tác tin cậy, chiến
lược nhưng vẫn chỉ là một lái phụ hoặc là
một hành khách tích cực.

Tốc độ
Rõ ràng chúng ta thấy nếu so sánh
Việt Nam năm 1990-2000 và 2017-2018,
để thấy có sự thay đổi một cách rất rõ rệt,
nhưng liệu chúng ta có thể làm tốt hơn và
nhanh hơn được không? Rõ ràng là vẫn
có thể làm tốt hơn, và nhanh hơn được.
Nhưng, quá trình phát triển nhiều khi
không phải là một con đường thẳng, sẽ có
những chỗ vấp, có những vấn đề phức tạp
khó có thể giải quyết nhanh chóng.
Trong hai năm vừa qua, sự phát triển
của Việt Nam, các dự án được thực hiện
và giải ngân tốc độ chưa được như mong
muốn. Bù lại, có những cái Việt Nam làm
rất tốt, như trong 2-3 năm vừa qua, con
đường phát triển của Việt Nam đã rõ
ràng hơn, các chính sách đưa ra có tính
chiến lược và tốt hơn, và như vậy nó tạo
một điều kiện rất tốt để Việt Nam có thể
đi một tốc độ nhanh hơn trong tương lai.
Ví dụ, kinh tế vĩ mô ổn định trong hai
năm vừa qua, tỉ lệ lạm phát rất thấp, đấy
là điều kiện tốt để doanh nghiệp nước
ngoài có thể vào đây đầu tư và phát triển.
Có những yếu tố làm giải ngân của

các dự án chậm trong thời gian vừa qua,
ví dụ như chúng ta bắt đầu áp dụng vào
khung đầu tư trung hạn chẳng hạn. Đó là
một yếu tố làm cho các dự án giải ngân
chậm; hay như áp dụng trần nợ công
cũng là một phần làm cho các dự án giải
ngân chậm.
Tuy nhiên, trong vòng hai năm qua,
Chính phủ cũng đã nhận ra được vấn đề
khi áp dụng khung, định mức như vậy.
Quan trọng là quá trình thảo luận giữa
hai bên, giữa các đối tác phát triển và
Chính phủ dẫn đến việc có những vấn đề
Chính phủ cần phải điều chỉnh. Quốc hội
vừa rồi đã thông qua gói 60.000 tỉ đồng
để hỗ trợ thêm cho việc giải ngân các dự
án để có thể đẩy nhanh tốc độ các dự án
tốt hơn. Đấy là một động thái rất tốt khi
Chính phủ đã lắng nghe và có điều chỉnh
những cái chưa làm được tốt trong thời
gian vừa qua để thời gian sắp tới tốt hơn.
Cùng là quá trình thảo luận giữa các
đối tác phát triển và Chính phủ, Chính
phủ đã rất lắng nghe và cầu thị, và đã bắt
đầu bước vào một chương trình nghị sự
mà tôi thấy rất hứa hẹn trong tương lai.
Đó là Chính phủ đã bắt đầu nhìn thấy các
thủ tục hành chính, thủ tục quy trình phức
tạp, chính vì vậy Chính phủ đã bắt đầu áp
dụng quy trình chính phủ điện tử với sự
hỗ trợ của chúng tôi, nhằm tăng cường
tính minh bạch, tăng tính trách nhiệm giải
trình và đơn giản hoá quy trình, thủ tục.
Hy vọng rằng khi áp dụng chính phủ điện
tử, quy trình thủ tục sẽ rõ ràng, minh bạch
và có tính trách nhiệm cao hơn.

Ví dụ, năm ngoái sau khi thứ hạng của
Ma Rốc thấp hơn Việt Nam, họ có cử một
đoàn sang Việt Nam để xem Việt Nam
làm những gì, những cải cách nào của
Việt Nam làm Việt Nam nằm trên Ma
Rốc. Sau khi tìm hiểu tình hình thực tế
của Việt Nam, họ quay trở lại xem những
gì Ma Rốc có thể làm được và họ đã thực
hiện rất nhiều cải cách trong tầm tay của
họ. Năm thay thứ hạng của Ma Rốc lên
cao hẳn lên.
Rõ ràng đây là một thách thức đối với
Việt Nam khi Việt Nam tham gia CPTPP
nhưng tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội
vàng cho Việt Nam. Giống như đá bóng
chúng ta thăng lên một thứ hạng cao hơn,
chúng ta phải tìm hiểu xem để chơi ở một
hạng trên ấy, chúng ta cần phải làm cái gì,
cần có cải cách như thế nào để chúng ta
được chơi ở hạng trên, không tụt hạng và
thậm chí có thể thăng tiến ở hạng trên đó.
Việc thực hiện CPTPP sẽ là một động
lực tiếp theo để Việt Nam tiếp tục con
đường cải cách sâu rộng để tiếp tục cạnh
tranh với các nước, không chỉ trong nhóm
10 nước CPTPP mà cả những nước khác.

Động lực tăng trưởng
Việt Nam cần chú ý đến hai vấn đề, xu
hướng kinh tế toàn cầu đang đi như thế
nào và cần chuẩn bị gì để đáp ứng và tận
dụng được xu hướng đó.
Yếu tố thứ nhất Việt Nam cần để ý
là bên ngoài, chuẩn bị như thế nào với
những cú sốc từ bên ngoài. Thứ hai là
Việt Nam cần chú ý đến cải cách, đặc
biệt là lĩnh vực ngân hàng và xử lý nợ
xấu, và phải tiếp tục tốc độ cải cách mà
chúng ta đã thực hiện trong thời gian
vừa qua trên một số lĩnh vực quan trọng.
Và nếu làm được như vậy thì tôi nghĩ
rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đạt
được mục tiêu là đạt được tốc độ tăng
trưởng kinh tế ở mức 6,8%. Biết đâu còn
có thể cao hơn.
Trong tương lai, Việt Nam cần tập
trung vào chất lượng tăng trưởng hơn là số
lượng. Ví dụ như chất lượng của giáo dục,
chất lượng của đầu tư, chất lượng của cải
cách, chất lượng của nguồn nhân lực đặc
biệt liên quan đến thời đại của kỹ thuật
số, như vậy có liên quan đến cải cách, sáng

tạo để đưa đất nước lên một tương lai phát
triển có chất lượng cao hơn.
Ví dụ như Việt Nam hoàn toàn có thể
chú trọng lựa chọn chất lượng của đầu tư
nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian
tới đặc biệt, ưu tiên đầu tư có khoa học
công nghệ cao. Điều đó có liên quan đến
nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt
Nam, gồm hệ thống giáo dục, đào tạo
nghề trong thời gian sắp tới, để chuẩn bị
nguồn nhân lực chất lượng cao cho đầu
tư chất lượng cao và công nghệ cao của
Việt Nam.
Về chất lượng của cơ sở hạ tầng như
điện chẳng hạn, Việt Nam hoàn toàn có
thể lựa chọn, khuyến khích môi trường
đầu tư để tư nhân đầu tư nhiều hơn vào
năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, gió,
sinh học để vẫn tạo ra nguồn năng lượng
điện cho phát triển đồng thời lại làm giảm
lượng khí rác thải nếu sử dụng than.
Chung ta cần hiểu ở đây giống như
một cuộc thi chạy, khi mà Việt Nam chạy,
các nước khác cũng chạy. Việt Nam cũng
có nhiều cải cách và thay đổi, nhưng các
nước khác đi nhanh hơn.

Cơ hội vàng
Phải ghi nhận sự nỗ lực của Chính
phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy ký kết
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Rõ
ràng so với 10 nước trong nhóm CPTPP
thì Việt Nam đứng ở cuối, thế nhưng tôi
nghĩ đây rõ ràng là một cơ hội chứ không
phải là một bất lợi của Việt Nam, bởi
vì chúng ta hãy nhìn vào những nước ở
trong CPTPP, họ đã làm những gì và
những cải cách nào họ đã thực hiện, và
chúng ta có thể đi một con đường nào,
gọi là đường tắt để thực hiện nhanh hơn.
Ở đây tôi nghĩ cạnh tranh cũng là một
động lực để ra những thay đổi một cách
tích cực đối với Việt Nam.

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long
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TRỤ CỘT MỚI
CỦA NỀN KINH TẾ

KINH TẾ VIỆT NAM MUỐN CÓ SỨC BẬT MỚI VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHÔNG THỂ THIẾU
MỘT KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN LỚN MẠNH CẢ VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG, NGÀY CÀNG TRƯỞNG
THÀNH, VƯƠN RA TẦM KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI.

K

hu vực kinh tế tư nhân
đang ngày càng trở
thành động lực quan
trọng của nền kinh tế.
Đầu tư khu vực tư nhân
năm 2018 tăng 18,5% so với năm trước,
chiếm tới 43,3% tổng đầu tư toàn xã hội;
tính theo giá hiện hành ước tính đạt 1,85
triệu tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước
và bằng 33,5% GDP. Trong khi đó, vốn
đầu tư khu vực nhà nước chỉ là 619.100 tỷ
đồng, chiếm 33,3% tổng vốn và tăng 3,9%
so với năm trước; khu vực có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI) là 434.200 tỷ
đồng, chiếm 23,4% và tăng 9,6%.
Cho đến nay, sau ba thập niên Đổi mới,
doanh nghiệp tư nhân đã chính thức được
khẳng định vị thế là động lực, trụ cột trong
nền kinh tế, nhưng để có môi trường kinh
doanh thuận lợi và sự cạnh tranh minh
bạch, bình đẳng cho khu vực kinh tế này
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TS. NGUYỄN MINH PHONG
vươn lên vẫn còn nhiều việc phải làm.
Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên
cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ
KH&ĐT) đối với 2.600 doanh nghiệp
vừa và nhỏ, ngoài quốc doanh hoạt động
trong lĩnh vực chế biến, sản xuất tại 10
địa phương năm 2016, có hơn 40% doanh
nghiệp vừa và nhỏ cho biết phải chấp nhận
những khoản chi không chính thức cho
các cơ quan quản lý nhà nước (so với 64%
năm 2015).
Mới đây, Báo cáo mức độ hài lòng
của doanh nghiệp về thực hiện thủ tục
hành chính xuất nhập khẩu năm 2018, do
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan và Cơ
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
hợp tác thực hiện cho biết, trong 3.061
doanh nghiệp được khảo sát (46% từ khu
vực doanh nghiệp tư nhân trong nước và
33% thuộc doanh nghiệp FDI), có tới 18%

doanh nghiệp thừa nhận là có chi trả chi
phí ngoài quy định, 26% lựa chọn phương
án “Không biết”.
Đặc biệt, có tới 15% số doanh nghiệp
cho rằng bị phân biệt đối xử nếu không trả
chi phí ngoài quy định khi thực hiện các
thủ tục xuất nhập khẩu, và 34% không biết
có bị phân biệt đối xử hay không.
Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Việt Nam cho rằng nguyên nhân chính
của việc các doanh nghiệp chấp nhận
những khoản chi phí không chính thức là
do tâm lý muốn nhanh được việc và do thái
độ làm việc của một số cán bộ công chức
cố tình gây nhũng nhiễu, làm khó doanh
nghiệp. Mức độ các chi phí không chính
thức, chi phí bôi trơn, tỷ lệ thuận với áp lực
gây nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp,
mục đích trốn thuế, thời gian làm thủ tục
và khả năng “chen ngang”, giành lợi thế
kinh doanh.

Chi phí bôi trơn không chỉ làm tăng
gánh nặng chi phí và thể chế, cản trở cạnh
tranh lành mạnh và hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp, thất thu ngân sách nhà
nước, mà còn là thước đo mức độ tham
nhũng và sự yếu kém của quản lý nhà
nước. Việc thiếu những quy định kiểm
soát quyền lực và thiếu kiểm tra, giám sát
việc thực thi quyền lực tất yếu dẫn tới tình
trạng lạm quyền để trục lợi cá nhân, cấu
kết “sân sau”, “lợi ích nhóm”.
Điều đáng mừng với cộng đồng doanh
nghiệp là Chính phủ đã quyết liệt với việc
loại bỏ các thủ tục hành chính không cần
thiết. Cụ thể trong năm 2018, các bộ,
ngành đã cắt giảm 6.776/9.956 thủ tục
hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên
ngành và cắt giảm 3346/6191 điều kiện
kinh doanh. Theo ước tính, việc này sẽ
giúp giảm hơn 17.500.000 ngày công, tiết
kiệm được hơn 6.279 tỷ đồng chi phí tuân
thủ cho doanh nghiệp.
Những nỗ lực này cũng được cộng
đồng quốc tế ghi nhận. Ngân hàng Thế
giới đã công nhận môi trường kinh doanh
Việt Nam trong năm 2018 đã thực hiện
được 3 cải cách có ý nghĩa là thực thi hợp
đồng, trả thuế và thành lập doanh nghiệp,
đứng đầu Đông Nam Á vì thực hiện 18 cải
cách trong 5 năm qua, ngang với mức của
Indonesia.
Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy bộ máy
hành chính cồng kềnh với đội ngũ công
chức yếu kém và thiếu trách nhiệm chính
là cái gốc sinh ra thủ tục hành chính rườm
rà, tiêu cực. Do vậy, cắt giảm thủ tục hành
chính nhưng không đi liền với “cắt đứt tư
duy hành doanh nghiệp” thì môi trường

kinh doanh vẫn khó để tốt lên hơn.
Để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột
mới của nền kinh tế đòi hỏi sự thay đổi thể
chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
nói riêng, đất nước nói chung; sự thay đổi
này cần mang tính đột phá và thực chất
nhằm đảm bảo sự chiến thắng của lợi ích
quốc gia trong cuộc chiến với các biểu hiện
hết sức phức tạp và nguy cơ để lại nhiều hệ
lụy của thói tư duy nhiệm kỳ, bệnh thành
tích giả tạo, tham nhũng và lợi ích nhóm.
Chính phủ đã khẳng định quyết tâm
thực thi phương châm: “Kỷ cương, liêm
chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt
phá”, thì các cấp, các ngành, các tầng lớp
nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cần
có sự đồng lòng hướng đến khát vọng đưa
đất nước tiến lên; cần kiên quyết xóa bỏ
sự mặc định sống chung với tham nhũng
và tiêu cực, cương quyết loại bỏ và tiến
tới triệt tiêu được các khoản phí ngầm,
các khoản thu không đúng quy định; ngăn
chặn “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, kiểm
soát độc quyền kinh doanh và sự thao
túng chính sách, cạnh tranh không lành
mạnh, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp
của người dân và doanh nghiệp làm ăn
chân chính.
Một Chính phủ kiến tạo phải biết
luôn đổi mới chính mình, đổi mới tư duy
và cách nghĩ cách làm, lấy sự hài lòng của
doanh nghiệp và người dân làm thước đo
hiệu quả; giữ ổn định kinh tế vĩ mô và tạo
lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hợp
tác và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động
và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát
triển trong và ngoài nước; có các giải pháp
để giúp nâng cao năng lực cạnh tranh

quốc gia và thống nhất tinh thần “cùng
thắng” giữa doanh nghiệp, người dân và
nhà nước.
Một Chính phủ kiến tạo cần biết cách
giải phóng sức sáng tạo và phát huy toàn
diện vai trò của doanh nghiệp, khu vực tư
nhân trong mọi công đoạn của chuỗi giá
trị sản xuất; tạo cơ hội cho doanh nghiệp,
nhà đầu tư có sự lựa chọn và phản ứng
nhanh nhạy, đáp ứng hiệu quả hơn với các
tín hiệu thị trường,
Với mục tiêu phát triển đội ngũ doanh
nghiệp, Chính phủ cần có các giải pháp
phù hợp để thúc đẩy việc chuyển đổi hàng
triệu hộ kinh doanh cá thể, trang trại và
hợp tác xã đang hoạt động hiện nay thành
các loại hình doanh nghiệp thích hợp.
Thực tế cho thấy một số lượng không nhỏ
các hộ kinh doanh cá thể, trang trại có quy
mô kinh doanh không hề nhỏ, không hề
thua kém nhiều doanh nghiệp, công ty cỡ
vừa đang hoạt động.
Bên cạnh đó, Chính phủ cần khuyến
khích, hỗ trợ việc tổ chức, tạo lập các chuỗi
cung ứng, sản xuất liên kết dọc, ngang
trong nền kinh tế giữa các loại hình doanh
nghiệp trên tinh thần vừa hợp tác chặt chẽ,
vừa cạnh tranh bình đẳng theo nguyên tắc
thị trường ngày càng đầy đủ.
Kinh tế Việt Nam muốn có sức bật mới
và động lực phát triển bền vững không
thể thiếu một khu vực kinh tế tư nhân lớn
mạnh cả về số lượng và chất lượng, ngày
càng trưởng thành, vươn ra tầm khu vực và
thế giới. Có như vậy mới thực sự là sự đảm
bảo để Việt Nam vươn lên, trở thành một
quốc gia thịnh vượng vào năm 2045, nhân
dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
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CHÌA KHÓA

CHO NĂNG SUẤT VÀ THỊNH VƯỢNG
LÊ DUY BÌNH – PHẠM TIẾN DZŨNG - PHẠM MINH TUYẾT
Economica Vietnam

Dấu ấn ba thập niên
Năm 2017, Nghị quyết Hội nghị lần thứ
5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII đã được ban hành, khẳng định tầm
quan trọng của việc thúc đẩy phát triển
khu vực kinh tế tư nhân trở thành một
động lực của nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây
là một điểm mốc quan trọng do trong quá
khứ, doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam
đã phải trải qua một quá trình phát triển
nhiều sóng gió.
Trong giai đoạn kinh tế kế hoạch hóa
tập trung trước đây tại Việt Nam, doanh
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nghiệp tư nhân đã không được chính thức
công nhận. Tuy nhiên, trong khoảng thời
gian đó, kinh tế tư nhân vẫn tồn tại, lấp đầy
những khoảng trống mà khu vực nhà nước
còn để lại. Năm 1986, với chính sách “Đổi
mới” đã được ban hành, khu vực kinh tế
tư nhân đã được chính thức công nhận là
một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và của
nền kinh tế nhiều thành phần.
Luật Doanh nghiệp được ban hành vào
năm 1999 đã dẫn đến sự phát triển bùng nổ
của các doanh nghiệp tư nhân trong nước
ở Việt Nam. Từ đó đến nay, môi trường
chính sách và pháp lý cho khu vực kinh tế

tư nhân đã liên tục được cải thiện, số lượng
doanh nghiệp đăng ký gia tăng mạnh mẽ,
phản ánh cả quá trình chính thức hóa hộ
kinh doanh cũng như sự thành lập các
doanh nghiệp mới.
Sự mở rộng của khu vực kinh tế tư
nhân ở Việt Nam song hành với sự giảm
bớt về số lượng doanh nghiệp nhà nước
(DNNN) và với sự tăng trưởng chậm
chạp của khu vực hợp tác xã (kinh tế tập
thể). Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp
tư nhân đã dẫn đến sự tăng trưởng mạnh
mẽ về tổng vốn đầu tư của khu vực kinh
tế này; đóng góp lớn vào việc hình thành
tài sản cố định và đầu tư dài hạn của khu

vực doanh nghiệp nói riêng và của toàn bộ
nền kinh tế nói chung.
Trong những năm gần đây, khu vực
kinh tế tư nhân là nhân tố đóng góp quan
trọng cho tăng trưởng kinh tế của Việt
Nam, chiếm 38,6% GDP năm 2016 (trong
đó khu vực doanh nghiệp đăng ký chính
thức chiếm 8,2%, khu vực hộ kinh doanh
chiếm 30,43%); khu vực tư nhân nước
ngoài (FDI) đóng góp 18,95% vào GDP.
Khu vực tư nhân đóng góp chính cho tạo
việc làm, giảm nghèo, cải thiện điều kiện
sống, tăng trưởng bền vững và toàn diện ở
Việt Nam. Nếu không tính khu vực hộ kinh
doanh, các doanh nghiệp tư nhân trong
nước và các doanh nghiệp vốn đầu tư nước
ngoài tạo ra 3,35 triệu việc làm mới trong
giai đoạn 2010-2015, tức là trung bình
557.000 việc làm mới mỗi năm.
Các doanh nghiệp tư nhân đã vượt
qua khu vực DNNN về phương diện tạo
thu nhập cho người lao động và khoảng
cách này ngày một nới rộng hơn. Việc làm
do các doanh nghiệp khu vực tư nhân tạo
ra đã giúp hàng triệu người lao động dịch
chuyển từ các công việc có thu nhập thấp
hơn trong lĩnh vực nông nghiệp sang làm
việc ở những ngành có năng suất cao hơn
với mức lương cao hơn. Các doanh nghiệp
tư nhân đóng góp đáng kể vào sự mở rộng
của phạm vi che phủ của các chương trình
an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội. Các doanh
nghiệp tư nhân đóng góp khoảng 39 tỷ
USD vào ngân sách nhà nước vào năm
2016, chiếm 79,8% tổng thu ngân sách.
Tỷ trọng đóng góp của các doanh nghiệp
tư nhân trong nước trong tổng thu ngân
sách nhà nước đã tăng từ 11,9% năm 2010
lên 14,3% năm 2016, tức là từ khoảng 3 tỷ
USD đến 7 tỷ USD mỗi năm tính theo giá
trị tuyệt đối.
Đặc biệt là sự phát triển của khu vực
kinh tế tư nhân đã góp phần đáng kể vào
việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ thông
qua cơ hội việc làm và nguồn thu nhập.
Trong năm 2015, phụ nữ chiếm 46% số
việc làm trong toàn bộ khu vực doanh
nghiệp tư nhân chính thức.
Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng 25%
doanh nghiệp ở Việt Nam là do phụ nữ làm
chủ hoặc được lãnh đạo bởi phụ nữ, cao
hơn so với mức trung bình ở Nam Á là 8%.
Khoảng 5% trong số các tổng giám đốc,
giám đốc điều hành của các công ty niêm
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
là phụ nữ. Xu thế lãnh đạo là phụ nữ trong

khu vực kinh tế tư nhân đã thúc đẩy sự hình
thành và hoạt động của các hiệp hội doanh
nghiệp, doanh nhân nữ.

Những trở ngại từ nội tại
Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng của
khu vực kinh tế tư nhân là một vấn đề đáng
lưu tâm. Hiện trạng về năng suất và tốc độ
tăng năng suất của khu vực kinh tế tư nhân
còn thấp và có nhiều hạn chế.
Việt Nam đang đối diện với yêu cầu
cấp bách phải tăng năng suất để duy trì
tăng trưởng kinh tế nhằm đáp ứng các mục
tiêu trung hạn; trong đó khu vực kinh tế tư
nhân, một động lực tăng trưởng quan trọng
của nền kinh tế, cần có vai trò lớn hơn

trong việc thúc đẩy tăng năng suất trong
những thập kỷ tới.
Tình trạng năng suất thấp và tốc độ tăng
năng suất thấp của nền kinh tế có liên quan
tới thực trạng phần lớn các doanh nghiệp có
quy mô siêu nhỏ và nhỏ. Hiện tượng “thiếu
doanh nghiệp cỡ vừa”, tức là tình trạng các
doanh nghiệp có quy mô trung bình có số
lượng rất ít ỏi, là một điều đáng quan ngại.
Quá trình tích tụ vốn bằng nguồn nội lực
trong các doanh nghiệp tư nhân trong nước
diễn ra với tốc độ khá chậm.
Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng
các doanh nghiệp tư nhân lớn hơn và được
quản trị tốt hơn ở Việt Nam có xu hướng
tăng tích cực về hiệu quả hoạt động và
năng suất. Rõ ràng là Việt Nam cần đặt
trọng tâm chính sách vào việc ngày càng
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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Phát triển khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần đáng kể vào
việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là thông qua cơ
hội việc làm và nguồn thu nhập

có nhiều công ty lớn và được quản trị tốt
hơn thay vì chỉ hướng vào mục tiêu hình
thành quá nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu
nhỏ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn
còn đóng vai trò là “công ty dẫn đầu” dẫn
dắt hoặc thúc đẩy tăng trưởng của cả một
ngành hoặc một cụm doanh nghiệp.
Số liệu thống kê về ICOR (Chỉ số hiệu
quả sử dụng vốn đầu tư) cho thấy các
doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam hiệu
quả hơn nhiều so với DNNN trong việc
sử dụng vốn đầu tư. Mặc dù khu vực kinh
tế tư nhân có chỉ số ICOR tích cực hơn,
nhưng phần lớn nguồn lực của nền kinh
tế vẫn chưa được dịch chuyển sang cho
khu vực này. Ngay trong nội tại khu vực tư
nhân cũng có nhiều cơ hội tốt để cải thiện
năng suất bằng cách phân bổ lại nguồn
lực từ khu vực hộ kinh doanh không chính
thức hoặc bán chính thức sang khu vực
chính thức.
Các chỉ số về hiệu quả hoạt động tài
chính của các doanh nghiệp thuộc khu vực
kinh tế tư nhân cho thấy nhiều điểm đáng lo
ngại. Mức tăng về giá trị tuyệt đối của doanh
thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp tư
nhân trong nước không thể che lấp được
một thực tế rằng tỷ suất lợi nhuận của khu
vực doanh nghiệp này thấp hơn nhiều so
với khu vực DNNN và khu vực FDI. Như
trong năm 2014, có 45,5% doanh nghiệp
tư nhân trong nước cho biết họ đang trong
tình trạng thua lỗ. Đây là một con số đáng
lo ngại cho thấy môi trường kinh doanh tại
Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn và trở
ngại. Tình trạng thua lỗ kéo dài ảnh hưởng
tiêu cực đến quá trình tích tụ vốn bằng các
nguồn lực và kênh nội bộ, và đến quá trình
lớn lên về quy mô của các doanh nghiệp tư
nhân trong nước
Một vấn đề nữa là tỷ trọng đóng góp
của các doanh nghiệp tư nhân trong nước
trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã giảm
mạnh trong vài năm qua và nền kinh tế đã
trở nên phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của
khu vực tư nhân nước ngoài (FDI). Nội tại
trong khu vực kinh tế tư nhân, mối liên kết
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giữa các doanh nghiệp tư nhân trong nước
với các doanh nghiệp FDI rất yếu, có nhiều
hạn chế.
Hiện tượng “ba nền kinh tế trong một
nền kinh tế” như hiện nay rõ ràng không có
lợi cho sự tăng trưởng của toàn bộ nền kinh
tế và của khu vực kinh tế tư nhân; trong khi
đó Chính phủ vẫn chưa có chính sách hoặc
biện pháp cụ thể nhằm hỗ trợ mối liên kết
giữa các doanh nghiệp tư nhân trong nước,
các doanh nghiệp FDI và DNNN.

Và thách thức từ bên ngoài
Khu vực kinh tế tư nhân đang phải đối
diện với sự suy giảm của những nguồn lực
vốn một thời được coi là dồi dào và phong
phú. Đó là Việt Nam ngày càng trở nên
kém cạnh tranh hơn về chi phí nhân công
vì tiền lương của người lao động gia tăng
liên tục trong những năm gần đây. Hơn
nữa, những lợi ích của thời kỳ dân số vàng
mà khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã
từng được hưởng lợi đáng kể trước đây sẽ
suy giảm dần.
Trên thực tế, doanh nghiệp tư nhân
trong nước và khu vực hộ kinh doanh thời
gian qua chủ yếu dựa vào lợi thế về giai
đoạn dân số vàng này và chi phí nhân công
thấp để tăng trưởng và tạo ra tới 38,64%
GDP (năm 2016). Tuy nhiên, các doanh
nghiệp tư nhân trong nước tỏ ra chậm
thích ứng với sự suy giảm của nguồn lực
vốn được coi là dồi dào, phong phú và có
chi phí thấp này.
Một đặc điểm nổi bật của khu vực kinh
tế tư nhân Việt Nam là tính không chính
thức và bán chính thức cao. Có nhiều quy
định quá mức chặt chẽ, không hợp lý, quá
trình thực thi không hiệu quả, chi phí tuân
thủ cao là những lý do chính giải thích cho
tình trạng phi chính thức hoặc bán chính
thức cao của khu vực kinh tế tư nhân. Cũng
vì lẽ đó, hộ kinh doanh tiếp tục là một hình
thức được đặc biệt ưa thích để bắt đầu
một khởi sự kinh doanh, đặc biệt là đối

với những cá nhân tìm cách khởi sự kinh
doanh để mưu sinh và kiếm sống.
Tuy chiếm tới hơn một phần ba GDP
nhưng khu vực hộ kinh doanh chỉ đóng góp
một mức vô cùng nhỏ bé cho tổng thu ngân
sách nhà nước và khu vực này cũng có mức
đóng góp rất hạn chế về tăng độ phủ về
an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội. Nhiều hộ
kinh doanh này vẫn phản đối và né tránh
đăng ký thành doanh nghiệp nhằm tiếp tục
hưởng lợi từ các quy định đơn giản và lỏng
lẻo về thuế hiện đang được áp dụng đối
với khu vực hộ kinh doanh, và nhằm tránh
thực thi đầy đủ các quy định về an toàn lao
động, về an sinh xã hội, về yêu cầu về báo
cáo tài chính và thuế.
Thực trạng các hộ kinh doanh lớn hơn
lợi dụng sự thiếu minh bạch và thiếu rõ
ràng này đang gây ra những phản ứng từ
phía các doanh nghiệp đã đăng ký chính
thức. Năng suất của các hộ kinh doanh
nhìn chung thấp hơn so với các doanh
nghiệp tư nhân trong nước thuộc khu vực
chính thức. Bất kỳ một sự cải thiện nào về
hiệu quả hoạt động của khu vực hộ kinh
doanh sẽ góp phần nâng cao năng suất
tổng thể của nền kinh tế, đặc biệt khi nhìn
từ góc độ khu vực doanh nghiệp này đang
chiếm tới 30,5% GDP.
Môi trường kinh doanh đã được cải
thiện đáng kể trong những năm gần đây
nhưng thực tế cho thấy vẫn còn tồn tại sự
phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp
tư nhân và DNNN, giữa doanh nghiệp tư
nhân trong nước và doanh nghiệp FDI. Các
doanh nghiệp có và không có “mối quan hệ
thân thiết” với chính quyền có mức tiếp cận
không bình đẳng tới các nguồn lực của nền
kinh tế. Tiếp cận nguồn tài chính cũng là
một hạn chế lớn đối với các doanh nghiệp
khu vực tư nhân. Lãi suất đối với các khoản
vay từ ngân hàng thường cao hơn hơn tỷ lệ
sinh lời của các doanh nghiệp trong khu
vực tư nhân.
Khoảng cách để trở thành một nền kinh
tế dựa trên công nghệ và sáng tạo là còn
khá xa đối với Việt Nam. Năng lực về đổi
mới sáng tạo của Việt Nam được đánh giá
là có nhiều hạn chế và khu vực tư nhân vẫn
chưa được khuyến khích để đóng một vai
trò mạnh mẽ hơn nhằm cải thiện tình hình.
Số lượng các tổ chức nghiên cứu và
phát triển thuộc khu vực tư nhân ở Việt
Nam còn hạn chế. Theo Bộ Khoa học và
công nghệ, tính đến cuối năm 2016 chỉ
có khoảng 300 công ty được công nhận

là doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở
Việt Nam. Cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu
và phát triển nói chung có chất lượng kém
và kinh phí cho nghiên cứu và phát triển
thường khan hiếm và ít ỏi. Giáo trình và
nội dung chương trình STEM nhằm hỗ trợ
đổi mới, sáng tạo còn lạc hậu, chậm được
đổi mới để bắt kịp với yêu cầu. Việc tiếp
cận các công nghệ tiên tiến, bao gồm công
nghệ thông tin, trong kinh doanh nông
nghiệp, sản xuất và dịch vụ vẫn chưa được
khai thác triệt để.
Bên cạnh đó, luật và các quy định về
sở hữu trí tuệ chưa được thực hiện hiệu
quả, dẫn đến tình trạng vi phạm phổ biến
về quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu và bản
quyền. Sự vi phạm phổ biến quyền sở hữu
trí tuệ, bản quyền, thương hiệu làm giảm
sự quan tâm, mong muốn và động lực đổi
mới, sáng tạo của người dân nói chung và
của các doanh nghiệp thuộc khu vực tư
nhân nói riêng.

Tiếp tục các cải cách căn cơ
Khu vực kinh tế tư nhân đã được xác
định là động lực của phát triển kinh tế,
đang đứng trước nhiều cơ hội, triển vọng.
Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần được
cải thiện để các cơ hội thực sự trở thành
hiện thực, nâng cao hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của khu vực này.
Đó là, thay vì chỉ tập trung vào mục
tiêu tăng hàng trăm ngàn doanh nghiệp
trong những năm sắp tới, trọng tâm chính
sách của Chính phủ cần nhấn mạnh vào
các chỉ tiêu về chất lượng tăng trưởng, đó
là năng suất tại cấp độ doanh nghiệp, quy
mô của doanh nghiệp, trình độ công nghệ
được ứng dụng, trình độ sáng tạo, hiệu quả
hoạt động tài chính, và khả năng kết nối với
chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cần có chính sách khẳng định rõ ràng về
việc các doanh nghiệp tư nhân trong nước
sẽ là trụ cột của nền kinh tế quốc dân và
của năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong nội
bộ khu vực doanh nghiệp, cần có các biện
pháp chính sách nhằm thúc đẩy quá trình
tái phân bổ nguồn lực giữa những khu vực
doanh nghiệp có khả năng sử dụng nguồn
lực (vốn, lao động, đất đai) hiệu quả hơn.
Chính sách phát triển doanh nghiệp
cần ưu tiên vào việc nâng cao năng lực của
doanh nghiệp tư nhân trong việc ứng dụng
và nâng cao trình độ công nghệ. Cùng với

xu hướng của Cách mạng công nghiệp 4.0,
sự tăng trưởng của khu vực tư nhân cần
phải được dẫn dắt bởi các hoạt động sáng
tạo, phải được hướng tới mục tiêu năng
suất cao hơn nhằm đảm bảo năng lực cạnh
tranh vững chắc trong những thập niên
sắp tới.
Bên cạnh đó, khu vực kinh tế tư nhân
cũng cần được chuẩn bị tốt hơn cho thực
trạng già hóa dân số, về việc thời kỳ “dân số
vàng” sẽ sớm trôi qua và chi phí lao động
ngày một tăng.
Chính phủ đang ngày càng trở nên
thuần thục hơn trong vai trò “kiến tạo” và
tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi

cho các doanh nghiệp. Ở cấp độ địa phương,
chính quyền nhiều tỉnh đã trở nên tích cực
hơn trong các nỗ lực và sáng kiến nhằm
phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế
tư nhân. Nhưng một khi Chính phủ cùng tất
cả các bộ ngành, tỉnh thành trong cả nước
đều có chung một quyết tâm và thực thi cải
cách như vậy, kết quả sẽ là lớn hơn rất nhiều.
Thực tế đã cho thấy, cải cách thường
diễn ra nhanh nhất, quyết liệt nhất tại các
tỉnh nơi chính quyền địa phương hiểu rõ
và sâu sắc những vấn đề mà khu vực kinh
tế tư nhân đang gặp phải và sẵn sàng hành
động nhằm đáp ứng yêu cầu và giải quyết
các vấn đề mà họ đang vướng.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:

CẦN THỰC CHẤT HƠN
MỤC TIÊU CẦN ĐẶT RA LÀ VIỆT NAM PHẢI LỌT VÀO NHÓM 50 NƯỚC ĐỨNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI VỀ
KHỞI SỰ KINH DOANH TRONG HAI NĂM TỚI.
ĐẬU ANH TUẤN

Trưởng ban Pháp chế VCCI, Giám đốc Dự án VNCI

N

ăm 2018, môi trường
kinh doanh của Việt
Nam đã có nhiều khởi
sắc. Số lượng doanh
nghiệp tư nhân thành lập
mới tiếp tục tăng cao, xuất khẩu của khu vực
tư nhân tăng trưởng ấn tượng, đã có thêm
nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn trong nước
tích cực mở rộng ra lĩnh vực sản xuất hay
đầu tư vào nông nghiệp. Đầu tư của khu vực
FDI vẫn tiếp tục sôi động. Nét đáng chú ý là
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rất nhiều rào cản của môi trường kinh doanh
như các điều kiện kinh doanh phiền hà, thủ
tục kiểm tra chuyên ngành phức tạp nhiêu
khê… đã và đang dần được gỡ bỏ. Năm qua
cũng là năm đã có nhiều nghị định về bãi bỏ
và đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh
được ban hành.
Dù vậy, trong năm 2018 Việt Nam vẫn bị
tụt bậc trong một số xếp hạng thế giới. Việt
Nam tụt 3 bậc trong Chỉ số cạnh tranh quốc
gia của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF),

từ vị trí 74 xuống 77 trong số 140 quốc gia
được xếp hạng. Việt Nam cũng tụt 1 bậc
trong Chỉ số thuận lợi của môi trường kinh
doanh Doing Business 2019 của Ngân
hàng Thế giới (bảng xếp hạng đánh giá 190
quốc gia), từ 68 xuống 69.
Để môi trường kinh doanh tiếp tục
được cải thiện hơn nữa, thuận lợi hơn cho
doanh nghiệp, còn nhiều việc phải làm
trong năm 2019 này cũng như trong thời
gian tới.

Cơ hội gia nhập thị trường
Để đảm bảo mục tiêu có được 1 triệu
doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào
năm 2020 theo Nghị quyết 10 của Trung
ương Đảng và Nghị quyết 35 năm 2016
của Chính phủ, thúc đẩy hàng triệu hộ kinh
doanh đăng ký hoạt động chính thức thì
cần đẩy mạnh cải cách mạnh mẽ hơn nữa
các thủ tục gia nhập thị trường.
Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ doanh
nghiệp bình quân đầu người thấp, đang
cần thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân mới.
Đảng, Quốc hội, Chính phủ đều có chính
sách, chương trình thúc đẩy mạnh mẽ sự
phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Bởi
vậy, chúng ta không thể chấp nhận tình
trạng chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt
Nam chỉ xếp hạng 104 thế giới theo đánh
giá của Ngân hàng Thế giới trong Doing
Business 2019 và xếp sau nhiều nước trong
khu vực ASEAN.
Bộ Kế hoạch và đầu tư không thể chỉ
hài lòng với những cải cách đăng ký doanh
nghiệp đạt được thời gian qua. Quy trình
khởi sự kinh doanh không chỉ là tờ giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đó còn
là các thủ tục đăng ký và làm con dấu, mở
tài khoản ngân hàng, mua hóa đơn, nộp
thuế, làm các thủ tục lao động và bảo hiểm
xã hội… Đó là chưa tính đến các thủ tục
mặt bằng kinh doanh, giấy phép chuyên
ngành, vốn hoạt động vv… Do vậy, cần có
những cải cách mạnh mẽ, đột phá về thủ
tục gia nhập thị trường theo hướng tinh
gọn một cửa, một đầu mối. Mục tiêu cần
đặt ra là Việt Nam phải lọt vào nhóm 50
nước đứng đầu trên thế giới về khởi sự kinh
doanh trong 2 năm tới.
Ngay cả trong đăng ký kinh doanh, dù
Luật Doanh nghiệp 2014 đã bỏ ngành nghề
đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp được

Ông Đậu Anh Tuấn

tự do kinh doanh những ngành nghề mà
pháp luật không cấp hay không quy định
điều kiện; thế nhưng, hiện tại khi làm thủ
tục đăng ký doanh nghiệp tại sở kế hoạch
và đầu tư cấp tỉnh, doanh nghiệp vẫn phải
tự kê khai mã ngành kinh doanh (cấp 4)
rất phức tạp, mất nhiều thời gian, rất dễ
sai sót và là cơ sở của sự phiền nhiễu, vòi
vĩnh của cán bộ thừa hành. Cho dù những
thông tin doanh nghiệp tự kê khai này
không có giá trị gì về quản lý nhưng lại rất
tốn kém cho xã hội.

Đơn giản hóa điều
kiện kinh doanh
2018 được xem là năm của cải cách
điều kiện kinh doanh, ngay từ đầu năm
chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ cắt giảm, đơn giản
hóa điều kiện kinh doanh đã được Chính
phủ chỉ đạo trong các Nghị quyết 01, Nghị
quyết 19. Các bộ đã đồng loạt lập phương
án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh
doanh, theo đó tỷ lệ đề xuất hầu hết đều
trên 50% và tiến hành xây dựng các nghị
định để hiện thực hóa.
Đã có đến 25 nghị định về sửa đổi, cắt
giảm điều kiện kinh doanh được ban hành,
sửa đổi cho 80 nghị định, trải rộng trên 15
lĩnh vực của 15 bộ, ngành. Mặc dù vẫn còn
những câu hỏi đầy hoài nghi, rằng “việc cắt
giảm điều kiện kinh doanh đã đạt được mục
tiêu?”, “liệu việc cắt giảm đó có phải là thực
chất?”, thì vẫn không thể phủ nhận rằng,
năm 2018 là một năm hừng hực khí thế cải
cách nhờ “sức nóng” từ chỉ đạo quyết liệt
của người đứng đầu Chính phủ và áp lực từ ý
kiến phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cần tránh tình trạng đưa
ra phương án cắt giảm cho có, mang tính
đối phó, không thực chất. Như tình trạng
gộp 3 điều kiện kinh doanh cụ thể làm 1
và thống kê là đã cắt giảm 2 điều kiện như
một số doanh nghiệp và chuyên gia phản
ánh. Hay tình trạng chuyển điều kiện kinh
doanh sang hình thức quản lý khác bằng
quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định mới để
giữ nguyên tinh thần xin phép, cấp phép.
Trong nội bộ từng bộ, kinh nghiệm cho
thấy bộ trưởng không giao cho các vụ, cục
đang thực hiện nhiệm vụ cấp phép lại là
cơ quan chủ trì soạn thảo phương án hay
chủ trì soạn thảo các nghị định, thông
tư cải cách cấp phép này. Những “ông”
nào đang cấp phép thì sẽ không có động
lực và sẽ tìm cách này, cách khác giữ lại
quyền của mình. Quy định cải cách cần
giao cho các bộ phận độc lập, chịu trách
nhiệm trước bộ trưởng và chủ động tham
vấn những vấn đề chuyên môn của các cơ
quan khác. Khi soạn thảo phương án cắt
giảm điều kiện kinh doanh cần tích cực
tham vấn các hiệp hội liên quan cũng như
Phòng Thương mại và công nghiệp Việt
Nam (VCCI).

Giám sát thực thi cấp cơ sở
Thời gian qua cấp bộ, cấp tỉnh đã có
những chuyển động tích cực, chủ động đưa
ra các sáng kiến và chương trình cải cách
điều kiện kinh doanh hay kiểm tra chuyên
ngành. Một số địa phương đã thực hiện rất
tốt việc cải cách thủ tục hành chính và đối
thoại doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều
cản trở đang nằm ở cấp cơ sở dưới cấp tỉnh
như sở, ngành hay quận, huyện, thị xã và hệ
thống chính quyền bên dưới nữa. Các cấp
này nếu vận hành không tốt sẽ ảnh hưởng
và tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp, đặc biệt sẽ ảnh
hướng lớn tới doanh nghiệp tư nhân quy
mô nhỏ và hàng triệu hộ kinh doanh.
Một số địa phương thời gian qua đã
tiên phong áp dụng bộ chỉ số đánh giá thực
thi hành chính của cấp sở, ngành và quận
huyện theo cách thức mà VCCI thực hiện
Chỉ số PCI. Một số mô hình rất tốt như Chỉ
số DDCI của Quảng Ninh, Tuyên Quang,
Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Lạng Sơn...
Hiện nay thống kê chưa đầy đủ của VCCI
thì có 20 tỉnh, thành phố đã triển khai mô
hình này theo quy mô khác nhau.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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Chi phí thực hiện thủ tục hành chính thấp hơn là một động lực quan trọng để doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tốt.

Thời gian tới các tỉnh, thành phố, đặc
biệt Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cần phải
đi đầu trong tổ chức giám sát và đánh giá
việc thực hiện thủ tục hành chính của các
sở, ngành, quận huyện. Người đánh giá cần
là doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, cơ
quan tổ chức đánh giá ở tỉnh cần là các tổ
chức khách quan và độc lập như các hiệp
hội doanh nghiệp cấp tỉnh hay các tổ chức
viện trực thuộc tỉnh. Phương pháp đánh
giá cần khoa học, bài bản.

Giảm thanh tra, kiểm tra
Thực hiện Chỉ thị 20 năm 2017 của
Thủ tướng Chính phủ, tình trạng thanh tra,
kiểm tra doanh nghiệp đã giảm bớt nhưng
vẫn còn cao hơn so với yêu cầu tối đa chỉ có
một lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
trong một năm trừ trường hợp có dấu hiệu
vi phạm pháp luật.
Qua điều tra của VCCI, doanh nghiệp
phản ánh có tình trạng thanh tra không
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phải để phát hiện vi phạm mà thanh tra,
kiểm tra để vòi vĩnh, kiếm tiền. Có những
doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, bài bản
thì bị thanh tra, kiểm tra liên tục trong
khi đó những trường hợp vi phạm ngang
nhiên thì không thấy cơ quan quản lý nhà
nước đâu.
Một doanh nghiệp kinh doanh trong
lĩnh vực nông nghiệp sạch ngay thành phố
Hà Nội tại diễn đàn của VCCI đã cho biết
rằng, một tháng phải đón tiếp đến tám
đoàn thanh tra, kiểm tra; doanh nghiệp
này phải thành lập bộ phận ba người với
quỹ lương là xấp xỉ 30 triệu/tháng chỉ
chuyên đón tiếp và phục vụ yêu cầu về
giấy tờ, sổ sách của các đoàn thanh tra,
kiểm tra.
Để giải quyết vấn đề này, cần có đề án
để thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo
nguyên tắc quản lý rủi ro (tương tự như
cách cơ quan hải quan phân loại hàng hoá
nhập khẩu theo luồng xanh, vàng hay đỏ).
Những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc,
đóng thuế nghiêm túc, chưa có dấu hiệu

vi phạm thì cần phải hạn chế có các đoàn
thanh tra, kiểm tra. Những doanh nghiệp
nào có tiền sử vi phạm, làm ăn không
nghiêm túc thì bị đưa vào diện theo dõi
và giám sát chặt chẽ và tần suất thanh tra,
kiểm tra cao hơn.
Chính quyền luôn ủng hộ và bảo vệ
những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc; và
chi phí thực hiện thủ tục hành chính thấp
hơn là một động lực quan trọng để doanh
nghiệp tuân thủ pháp luật tốt. Việc lựa
chọn doanh nghiệp nào để đưa vào diện
thanh tra, kiểm tra cũng cần thực hiện
khách quan và công minh để tránh tính
trạng bảo kê bỏ qua hay lạm dụng để làm
khó, kiếm tiền.
Thanh tra Chính phủ phải là cơ quan
chủ trì rà soát lại các quy định thanh tra,
kiểm tra hiện nay và thúc đẩy cơ chế hợp
tác, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước
trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
Tích cực chia sẻ và phối hợp thông tin lần
nhau để tránh chồng chéo khi thanh tra,
kiểm tra.

Đất nước ta đã có nhiều doanh nghiệp tỷ
đô la, nhưng cũng đang có hàng vạn doanh
nghiệp đã và đang hoạt động với khát vọng
doanh nhân thành triệu phú, tỷ phú đô la.
Nhiều doanh nhân, nhiều công dân có khát
vọng và hành động thì cả dân tộc cũng hành
động và khát vọng. Đất nước sẽ hóa rồng
từ khát vọng và hành động của dân tộc.

KHÁT VỌNG...

NHỮNG TỶ PHÚ ĐÔ LA ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

NUÔI HÀNH ĐỘNG
DOANH NHÂN!
NHÀ VĂN SƯƠNG NGUYỆT MINH

NHIỀU DOANH NHÂN, NHIỀU CÔNG DÂN CÓ KHÁT VỌNG VÀ HÀNH ĐỘNG THÌ CẢ DÂN TỘC CŨNG
HÀNH ĐỘNG VÀ KHÁT VỌNG. ĐẤT NƯỚC SẼ HÓA RỒNG TỪ KHÁT VỌNG VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA DÂN TỘC.

Ở

nước ta, văn học một
thời nhân vật trung
tâm là... người lính.
“Hoan hô anh Giải
phóng quân. Kính chào
anh, con người đẹp nhất. Lịch sử hôn anh,
chàng trai chân đất. Sống hiên ngang bất
khuất trên đời. Như Thạch Sanh của thế kỷ
20...” (Bài ca Xuân 68). Câu chuyện lịch
sử này do tính chất thời đại - thời đại “ra
ngõ gặp anh hùng, về nhà gặp kiện tướng”.
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“Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh
quân thù” là hoài bão, lý tưởng và cũng là
khát vọng của thế hệ thanh niên một thời.
Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất.
Tư duy thời chiến chuyển sang tư duy thời
bình. Cả nước cùng hàn gắn vết thương
chiến tranh, đặc biệt từ khi tiến hành công
cuộc đổi mới và thực hiện nền kinh tế thị
trường thì mọi sự đã khác. Hiện thực mới
- Tư duy mới. Hiện thực mới - Con người
mới. Người Việt Nam không chỉ làm công

dân của tổ quốc mình, mà còn là... công
dân toàn cầu. Trong số chúng sinh ấy, dĩ
nhiên có một lớp người xuất hiện mang
tên... doanh nhân.
Doanh nhân, lúc đầu còn xa lạ, ngỡ
ngàng. Ngỡ ngàng, xa lạ bởi ngày trước
trong xã hội “dĩ nông vi bản” lấy nghề nông
làm gốc, trọng nông khinh thương. Thời
chiến tranh và thời bao cấp cũng vẫn quan
niệm ấy, thậm chí còn bị kì thị hơn. Sau thì
quen dần với đời sống xã hội,... xác lập một

ÔNG TRẦN ĐÌNH LONG

ÔNG PHẠM NHẬT VƯỢNG

BÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Tổng giám đốc Vietjet Air

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát

vị trí vững chắc không thể thay thế. Hình
ảnh doanh nhân đẹp dần lên, chứ không
phải như cái nhìn một thời đánh đồng ai
cũng là con buôn, và còn là mơ ước của
đông đảo nhân dân. Có người còn ví doanh
nhân thời thương trường giống như người
lính thời chiến trường, và là nhân vật trung
tâm của văn học, nghệ thuật hôm nay.
Đã có nhiều bài hát ca ngợi doanh
nhân thế này:
“Những khát khao và giấc mơ cháy
bỏng... Một đời doanh nhân bát cơm ăn
dở đắng cay muôn phần, bạc đầu ai hiểu
đời doanh nhân. Đời doanh nhân bạc tóc
lo toan đói nghèo, lòng chưa trọn với quê
hương...”.
Hoặc: “Đời doanh nhân thích độc hành
lối đi chưa ai từng đi”’; Hay: “Doanh nhân
khát khao và đam mê. Là doanh nhân ta
khao khát đem tài năng tạo cơ nghiệp đời.
Là doanh nhân ta khao khát kênh đầu tư
mở rộng khắp nơi. Là doanh nhân ta góp
sức mong Việt Nam mãi mãi đẹp giàu”.
Doanh nhân là nhà quản lý, nhà quản
trị, cũng là thủ lĩnh, là lãnh đạo của một
doanh nghiệp, một nhóm người ít hay
nhiều. Dĩ nhiên, đã cái gì liên quan đến con
người là phải huy động lý trí và tình cảm để
giải quyết các mối quan hệ, để thành công.
Doanh nhân không phải là gian thương,

càng không phải là “con buôn”, mà phải
là doanh nhân văn hóa. Doanh nhân đã là
một tầng lớp cơ bản của xã hội, xứng đáng
được tôn vinh và khám phá vẻ đẹp đang
khuất lập, tiềm ẩn.
***
Nửa đầu thế kỷ 20, đất nước ta đã
xuất hiện một thế hệ doanh nhân vàng với
những tên tuổi: Vua đường thủy Bạch Thái
Bưởi, ông tổ nghề sơn Nguyễn Sơn Hà, anh
hùng vô đối xà bông Cô Ba của Trương
Văn Bền; rồi những tên tuổi lớn như đại gia
bất động sản Hứa Bổn Hòa, các nhà tư sản
dân tộc như Trịnh Văn Bô, Đỗ Đình Thiện,
Ngô Tử Hạ... rất đáng tự hào.
Những năm đầu thế kỷ 21, đất nước ta
cũng kịp xuất hiện một thế hệ doanh nhân
mới góp phần làm thay đổi bộ mặt xã hội
với những danh tiếng: “Vua bất động sản”
Phạm Nhật Vượng (Vingroup), “Chúa
đảo” Đào Hồng Tuyển (Tuần Châu), “Vua
ô tô” Trần Bá Dương (Thaco), “Vua cafe”
Đặng Lê Nguyên Vũ, “Vua cao su” Đoàn
Nguyên Đức, “Vua thép” Trần Đình Long
(Hòa Phát), “Vua máy bay giá rẻ” Nguyễn
Thị Phương Thảo (Vietjetair)...
Con đường đi đến giàu khủng (nhiều
người là tỷ phú đô la) và trở thành doanh
nhân mỗi người một hoàn cảnh, một lối
riêng, và còn để người đời với thời gian

kiểm định phẩm chất, nhưng họ đều có
phẩm chất chung rất đang ngợi ca, học tập
là... khát vọng lập nghiệp, khát vọng thành
công. Khát vọng thành công mới tạo ra
dấu ấn. Dấu ấn có thể là lớn nhỏ, nhưng
là điểm nhấn, là dấu son đỏ để khẳng định
khác người và xác lập thành công. Không
có khát vọng, không thành doanh nhân
đúng nghĩa. Còn trở thành doanh nhân
do may mắn, do chống lưng, thì rất mong
manh dễ nát tan đổ vỡ.
***
Lúc còn sống, doanh nhân quyền lực,
nhà sáng chế Steve Jobs - sáng lập viên
và là Tổng giám đốc hãng Apple có đến
trường đại học danh tiếng Stanford (Mỹ)
nói chuyện với sinh viên. Thay vì chúc sinh
viên tạo dựng sự nghiệp thành công, ông
lại khuyên họ: “Stay hungry. Stay foolish”
(Hãy cứ khát khao, hãy luôn dại khờ).
Khát khao là mong muốn một cách
đặc biệt tha thiết. Hoài bão là luôn luôn
ấp ủ trong lòng muốn làm những điều
lớn lao, tốt đẹp. Khát vọng gần nghĩa với
khát khao, với hoài bão, với ước mơ..., đều
là mong muốn, nhưng khát vọng ở cấp
độ cao hơn mong muốn, với sự thôi thúc
mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Dại khờ là hạn
chế về trí tuệ, nhựng vụng về, vụng dại về
hành vi trong mọi mối quan hệ. Dại khờ

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup
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theo cách nói của Steve Jobs là không
theo kiểu nghĩ thông thường với tính
hệ thống, khuôn mẫu, chuẩn mực, mà là
không so đo tính toán thiệt hơn, không
như kẻ khôn ngoan cân nhắc, giữ mình
cho an toàn, sợ mất vốn, sợ đầu tư, rồi để
cơ hội, thời vận trôi qua; mà là hành động
mạo hiểm, phiêu lưu, thậm chí liều lĩnh
dám đối mặt để làm việc lớn.
Nhân loại luôn luôn phát triển trên
hành trình vận động không ngừng nghỉ. Rất
cần những phát minh sáng tạo vượt thời
đại, hoặc ít ra thì cũng phải có những bước
đi táo bạo, dũng cảm vượt lên trước thời đại.
Con người không có khát vọng, chẳng ước
mơ, cứ bình bình, tàng tàng, thậm chí ngủ
quên thì sẽ bị thời đại bỏ rơi, bỏ quên, sẽ
bị thụt lùi. Không có khát vọng, cũng đồng
nghĩa với sợ thất bại, lấy sự an toàn giữa
đám đông để giữ mình. Steve Jobs và Bill
Gates “dại khờ” đến mức các ông bỏ “ngang
xương” đại học để thực hiện cái khát khao
của mình là... lập nghiệp, khát khao thành
công. Steve Jobs sống những ngày gian nan
cùng cực: “Tôi không được ở ký túc xá, vì
vậy tôi ngủ ở sàn nhà phòng các bạn, trả vỏ
lon Coca để lấy 5 cent mua thức ăn, và đi bộ
hơn 10 cây số dọc thành phố vào các ngày
chủ nhật để đến ăn một bữa làm phúc hàng
tuần của đền Hare Krishna”.
Không có khát vọng, không có ý chí
mãnh liệt vượt qua, thì Steve Jobs không
có một vương quốc Apple sừng sững ở
“Thung lũng silicon” như bây giờ.
Nhà thuyết trình, doanh nhân nổi
tiếng Keith D. Harrell nói rằng: “Khát
vọng chính là nguồn động lực có sức
mạnh vô biên, tiềm tàng bên trong mỗi
con người. Động lực này được thể hiện
qua những hoạt động không ngơi nghỉ, để
con người không bao giờ từ bỏ ước mơ,
không bao giờ khuất phục trước hoàn
cảnh.” Không có khát vọng sẽ không
có năng lượng. Không có năng lượng sẽ
không có gì cả. Người ta nói năng lượng
con người ngủ quên đến 95%, chỉ 5% là
thức. Có khát vọng sẽ sinh ra đam mê và
mới đánh thức được năng lượng của mình
đang ngủ quên. Thử hỏi ông doanh nhân
thành đạt, thời nhỏ có bao giờ nghĩ mình
sẽ là các ông vua bất động sản, vua thép,
vua ô tô, vua cao su. Có thể có và cũng có
thể không, nhưng khát vọng làm giàu và
hành động để thành công thì chắc chắn
ông nào cũng tiềm ẩn trong người. Có bột
mới gột nên hồ là vậy.
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Con người hơn thế giới động vật là
có ý thức và ước mơ. Còn ước mơ, còn
hy vọng, nhưng ước mơ sự chở che, hay
ban ân của Bụt, Thiên Chúa, Thánh Alla,
hoặc gặp bà Tiên, ông già Noel... thì cũng
chỉ là ước mơ. Rất xa vời, thụ động! Tuổi
thơ doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ là
những ngày trồng ngô bẻ bắp, chăn lợn

Doanh nhân có khát
vọng đi tìm cơ hội, tìm
đường đi, chứ không đi
tìm sự an toàn.

gà và nhào đất cùng mẹ đóng gạch. Đi bộ
trên con đường đất đỏ lầy lội hơn chục
cây số đến trường. Trong giấc ngủ chập
chờn, ông cũng mơ gặp Bụt và cũng ước
những điều ước như mọi người nghèo
khác với miếng cơm mang áo. Song, ông
không chấp nhận “ngủ trong giường
chiếu hẹp, mơ những giấc mơ con”. Học
năm thứ 3 trường Y thì bỏ học, vì thấy
mình sinh ra không để cầm dao kéo, bông
băng. Không có khát vọng vượt qua ước
mơ, mà hành động thì vua cafe không có
“Mô hình cụm ngành cà phê quốc gia và
Mô hình nông thôn tích hợp liên hoàn” ở
Đắk Lắk và thương hiệu Trung Nguyên
vượt xa ra ngoài biên giới.
Donal Trump nói rằng: “Đằng nào
thì bạn cũng phải nghĩ. Vì vậy, sao không
nghĩ lớn luôn?” Không có khát vọng
không bao giờ nghĩ lớn được. Doanh nhân
Bạch Thái Bưởi được người đời xếp hạng
cuối cùng trong bốn người Việt Nam giàu
nhất đầu thế kỷ 20 “nhất Sỹ, nhì Phương,
tam Xương, tứ Bưởi”. Nhưng ông lại
được nhắc đến tên nhiều nhất, được các
học giả, các thần tượng ngưỡng mộ, bởi
ông luôn luôn gương cao ngọn cờ dân
tộc, và khát vọng cải tạo xã hội với tinh
thần “Người Việt Nam đi tầu Việt Nam”.
Những cuộc đấu li kì cạnh tranh thị phần
đầy khát vọng chiến thắng và thành công
với các nhà tư bản Pháp, tư bản Hoa là
những dấu ấn son đỏ trong lịch sử doanh
nhân Việt Nam, rất đáng để các doanh

nhân trẻ ngày nay học tập. Người chiến
thắng không phải là những người không
bao giờ thất bại, mà họ chỉ là người không
bao giờ bỏ cuộc. Không bỏ cuộc bởi luôn
hành động, luôn hành động bởi luôn hi
vọng và khát vọng. Người Eskimo ở Bắc
Cực lạnh giá luôn luôn chuẩn bị suốt
những ngày hè ít ỏi cho mùa đông dài, và
luôn sống đầy hi vọng những đêm đông
khắc nghiệt triền miên sẽ qua và khao
khát mùa hè sẽ lại về. Không có hi vọng
và khao khát thì người Eskimo đã bị băng
tuyết nhấn chìm mất tăm tích hàng ngàn
năm trước.
Còn buồn chán gì hơn những người
sáng cắp ô đi tối cắp về, năm này qua
năm khác không tiến bộ thêm một chút
về chuyên môn. Họ đến cơ quan “cạo
giấy” hết 8 tiếng đồng hồ về, sống đều
đều, tẻ nhạt, để rồi ngong ngóng cuối
tháng nhận đồng lương còm cõi. Sống
làng nhàng, ngưng đọng, không có ước
mơ, chẳng có khát vọng, thì cuộc đời
mới buồn chán làm sao. Doanh nhân đầy
khát vọng không bao giờ ngưng đọng.
Người ta nói: “Doanh nhân có khát vọng
là người tạo ra cuộc đời mình; còn người
nghèo thì thụ động chạy theo những bất
ngờ xảy ra với cuộc sống”. Doanh nhân
có khát vọng đi tìm cơ hội, tìm đường đi,
chứ không đi tìm sự an toàn.
Viết đến đây, tôi lại nghĩ đến thế giới
loài kiến. Kiến không bao giờ bỏ cuộc.
Một con kiến đang hành tiến, nếu bị chặn
đường, nó không bao giờ bất lực, đầu hàng,
quay lại. Dứt khoát kiến đi tìm một đường
đi khác, trèo qua chướng ngại, hoặc chui
xuống dưới, hay đi vòng sang bên hông.
Chúng không ngừng tìm kiếm một giải
pháp khác để vượt qua chướng ngại vật
phía trước, không ngừng tìm kiếm đường
để đi đến đích.
Nếu không đếm chân bước, thì chỉ
đứng mòn mỏi im một chỗ. Dừng lại cũng
đồng nghĩa với thụt lùi. Đất nước ta đã có
nhiều doanh nghiệp tỷ đô la, những cũng
đang có hàng vạn doanh nghiệp đã và
đang hoạt động với khát vọng doanh nhân
thành triệu phú, tỷ phú đô la. Nhiều doanh
nhân, nhiều công dân có khát vọng và
hành động thì cả dân tộc cũng hành động
và khát vọng. Đất nước sẽ hóa rồng từ khát
vọng và hành động của dân tộc. Hy vọng,
những đại gia, những doanh nhân mới sẽ
lại vào tác phẩm văn học nghệ thuật như
những nhân vật trung tâm của thời đại.

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TTC ĐẶNG VĂN THÀNH:

NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI
KIM YẾN

DOANH NGHIỆP NÊN MẠNH DẠN VÀ TỰ TIN HƠN, ĐẦU TƯ NHỮNG NGÀNH NGHỀ CHIẾN LƯỢC
TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ.

Tin vui dồn dập
Cuộc cách mạng với cây mía của TTC
đang mang lại sự khởi sắc đáng tự hào
cho ngành nông nghiệp sạch nói chung và
ngành mía đường Việt Nam nói riêng. Từ
vị thế một nước phải nhập khẩu, dần cân
bằng cán cân thương mại, và chủ động
xuất khẩu đầy tự tin, những lô hàng đường
organic đầu tiên của TTC đã được xuất
sang thị trường châu Âu, Bắc Mỹ và các
quốc gia khác trên thế giới cùng lô mật rỉ
“khủng” đầu tiên 2.500 tấn của Việt Nam
xuất khẩu sang Úc, nơi nông dân đang
phải vật lộn với hạn hán kéo dài... Hiện
TTC Sugar đang sở hữu tổng diện tích
vùng nguyên liệu 62.300 hecta, tổng công
suất 49.000 tấn mía/ngày, tổng sản lượng
đường tiêu thụ 846.000 tấn. Ngành nông
nghiệp TTC đã và đang góp phần nâng
cao chuỗi giá trị, năng lực cạnh tranh cho
ngành mía đường Việt Nam.
Chiến lược “Đầu tư năng lượng sạch Tổng lực cho tương lai” bước vào giai đoạn
cao trào, với nhà máy điện mặt trời TTC
Phong Điền ở Thừa Thiên - Huế với công
suất 35MW đầu tiên được khánh thành
tại Việt Nam, nhà máy điện mặt trời TTC
Krông Pa ở Gia Lai với công suất 49 MW
chính thức đi vào hoạt động, cùng với sự
triển khai sáu nhà máy điện mặt trời để kịp
vận hành trước tháng 6/2019. Kế hoạch
đến 2020, TTC sẽ nâng tổng công suất
điện mặt trời lên khoảng 1.000 MW với
tổng đầu tư 22.000 tỷ đồng cho 20 nhà
máy điện gió lên 40 MW, trở thành tập
đoàn tư nhân đầu tư lớn nhất về năng lượng
sạch ở Việt Nam.
Trong 5 điểm sáng của kinh tế Việt Nam
2018 sẽ tạo sức bật mạnh mẽ cho 2019 là
Các tập đoàn kinh tế tư nhân bắt đầu khởi
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sắc; Nông nghiệp sạch lên ngôi; Năng lượng
sạch trở thành điểm sáng thu hút nhiều
nguồn lực; Du lịch dựa vào tài nguyên bản
địa là thế mạnh cạnh tranh độc đáo; Sức bật
của thể thao nước nhà qua Bóng đá… thì
TTC đã chiếm đến ba tiêu chí.

Với phương châm “Kinh doanh là sứ
mệnh, không phải là quyền lợi”, TTC đã
từng bước trưởng thành, trở thành tập đoàn
đa ngành đậm bản sắc, vững vàng trong hội
nhập, sẵn sàng cho những đột phá tương
lai. Triết lý kinh doanh “Vì cộng đồng, phát

triển địa phương” đã được hiện thực hóa
bằng cả tri thức và tấm lòng, với những dự án
trọng điểm, tạo sức bật mạnh mẽ cho nhiều
vùng đất còn nghèo khó và xa xôi cách trở
của đất nước thay da đổi thịt, nên đi đến bất
cứ tỉnh nào, TTC cũng được “Trải thảm đỏ”
bằng sự chân tình và ấm áp của chính quyền
và người dân địa phương.
Tập đoàn TTC đã thực sự tạo dựng
niềm tin vào một tương lai mới của Việt
Nam nhờ những nỗ lực không mệt mỏi
trong việc tạo ra giá trị về kinh tế, xã hội và
môi trường một cách bền vững, phát triển
toàn diện.
“Linh hồn” của TTC chính là Chủ tịch
Đặng Văn Thành, một con người bản lĩnh
với tầm nhìn xa chiến lược, chuyên nghiệp,
kỷ cương trong cả quản trị doanh nghiệp
và quản trị bản thân, rất trọng nghĩa, trọng
tình. Con đường trở thành người dẫn đầu
trong kinh doanh tiền tệ của một tỷ phú đi
lên từ tay trắng, trở thành “ông vua” trong
ngành mía đường, dẫn đầu trong năng
lượng tái tạo... đầy ắp niềm vui và nước
mắt, những được - mất nhiều khi tưởng
chừng vượt quá sức chịu đựng.
Ông chính là tấm gương sống động nhất
cho đời doanh nhân, với những bài học đắt
giá để không bao giờ lùi bước trước những
thử thách khó khăn. Bằng niềm tin tuyệt
đối vào sự chính trực của bản thân mình,
trái tim hết lòng vì đất nước, sự tiếp sức từ
gia đình và đồng đội, ông đã vượt qua bao
chông gai để tạo nên những bước ngoặt
đáng kể cho TTC trong nông nghiệp sạch
và năng lượng sạch.
Năm 2018 còn đánh dấu một bước
ngoặt của cuộc đời ông, khi được các doanh
nhân dẫn đầu các ngành tiêu biểu của kinh
tế Việt Nam chọn là vị thủ lĩnh “Tâm phục
khẩu phục” cho câu lạc bộ Thương hiệu
Việt (VBC), với nỗ lực không ngừng để liên
kết, tạo sức bật mạnh mẽ hơn cho thương
hiệu Việt trên trường quốc tế.
Ông đánh giá thế nào về sự khởi sắc
của các tập đoàn kinh tế tư nhân trong
năm 2018, tạo đà phát triển mạnh mẽ
cho năm 2019?
Kết thúc năm tài chính 2018 của
Việt Nam, qua các báo cáo, tôi nhìn thấy
có rất nhiều thuận lợi cho kinh tế vĩ mô.
Chính phủ đã vận dụng nhiều chính sách
điều hành, giữ được những chỉ số cơ bản
rất quan trọng, trong đó GDP không
những kiểm soát được, mà còn vượt năm

ngoái, tăng 7,08%, chỉ số lạm phát đang
được kiểm soát, nợ công giảm từ 63,7%
cuối 2016 xuống còn khoảng 61,4% năm
2018...
Nhiệm kỳ này, tôi thấy Chính phủ có
tầm nhìn thật sự chiến lược, từ vĩ mô tới
vi mô, trong đó có sự công nhận về đóng
góp của nền kinh tế tư nhân, một tín hiệu
đáng mừng cho hội nhập sâu rộng của nền
kinh tế Việt Nam, thông qua các hiệp định
thương mại đã được ký kết.
Đó cũng là tín hiệu vui cho các doanh
nhân như tôi nhân dịp đầu năm mới, thấy
được sự quan tâm thực sự của Đảng và
Nhà nước đối với thành phần kinh tế tư
nhân. Nhà nước đã nhìn nhận rõ sự đóng
góp của kinh tế tư nhân, từ giải quyết của
cải vật chất cho xã hội, nộp ngân sách cho
nhà nước, đáp ứng lao động, góp phần cân
bằng cán cân thương mại, mà chúng ta hay
nói là nhập siêu, xuất siêu. Đó cũng là trách
nhiệm của mọi doanh nhân.
Năm 2019, bên cạnh sự quan tâm của
chính phủ, tôi nghĩ doanh nhân nên mạnh
dạn, tự tin hơn nữa để đầu tư những ngành
nghề chiến lược thông qua các bối cảnh
chuyển dịch kinh tế nói chung và cán cân
thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Đây là
cơ hội, và cũng là thách thức!
Việc ông Trump cấu trúc lại cán cân
thương mại là chuyện cần thiết. Ngược
lại, chúng ta cũng phải giữ được thị trường
hơn 90 triệu dân này. Nỗ lực để cân bằng
cán cân thương mại với các nước bằng sản
phẩm là trách nhiệm của Nhà nước, các
cấp quản lý, và bản thân doanh nghiệp. Đó
chính là sự tự tin của chúng ta, là sức mạnh
nội lực của nền kinh tế.
Có thể nhận thấy rất rõ sự chuyển
động tích cực này của các tập đoàn tư
nhân ngay trong Câu lạc bộ Thương
hiệu Việt do ông làm Chủ tịch?
VBC có đa ngành, tôi thấy vừa qua, một
số thương hiệu thành viên như Nutifood, An
Phước, Kềm Nghĩa, Thép Việt, Tân Hiệp
Phát… và ngay cả Công ty CP Thành Thành
Công - Biên Hòa, Công ty CP Điện Gia
Lai… của chúng tôi cũng đang chuyển mình
hết sức tích cực. Một mặt mạnh dạn tạo lập
thị phần thông qua các đối tác, phát triển
đối tác cũ và đi tìm đối tác mới. Tôi thấy họ
mạnh dạn đầu tư rất lớn như Tín Nghĩa đầu
tư nhà máy sấy lạnh trong sản xuất cà phê…
Rất nhiều chuyển động trên tinh thần hội
nhập, tự tin như thế.

Làm thế nào để TTC có thể trở
thành nhà đầu tư tiên phong và dẫn đầu
trong năng lượng sạch, nông nghiệp
sạch, những lĩnh vực còn rất mới mẻ ở
Việt Nam?
Thực sự ngay sau khi Việt Nam vận
hành kinh tế thị trường, chúng ta phải thừa
nhận sự chuyển biến rất ấn tượng, nhu cầu
về an toàn thực phẩm, về hưởng thụ, môi
trường sống được nâng lên rõ rệt. Xu thế
tới đây, toàn thế giới đều hướng về năng
lượng sạch. Tới năm 2030 năng lượng hóa
thạch sẽ giảm xuống dưới 1%, con số lớn
khủng khiếp!
Với Việt Nam, gần đây Chính phủ đã
quan tâm, và tích cực có chính sách động
viên các doanh nghiệp nói chung và các
doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng
nên mạnh dạn đầu tư các loại hình năng
lượng mà quốc gia có lợi thế, gần đường
xích đạo có bức xạ, có bờ biển dài để làm
điện gió và điện mặt trời. Quản lý Nhà
nước rất quan tâm tới môi trường, đây là
xu hướng tất yếu. Điện gió và điện mặt
trời là hai loại hình đầu tư mà chính quyền
địa phương có lợi thế đã mời gọi, tạo điều
kiện rõ ràng cho doanh nghiệp bằng những
chính sách cụ thể.
Riêng năng lượng mặt trời, bản thân
TTC đã chuẩn bị từ bốn năm về trước, chứ
không phải bây giờ đâu. Hai nhà máy điện
mặt trời tiên phong ở Thừa Thiên - Huế và
Gia Lai đã đi vào hoạt động, tháng 3/2019
này sẽ hoạt động hai nhà máy điện mặt trời
lớn ở Tây Ninh và Long An, khoảng trên
dưới 150 MW.
Không dừng ở đó, chúng tôi vừa thực
hiện lễ ký kết giữa ngân hàng Phương Đông
với TTC, lên kế hoạch phát triển nguồn
năng lượng mái nhà, năng lượng thay máy
dầu để phục vụ điện cho nông nghiệp và
nông thôn. Chúng tôi còn sang Campuchia
với những bước đi chiến lược.
Khoa học thế giới đã đi tới sự ưu việt,
đến bây giờ bàn không giấy, điện thoại
không dây, xe không người lái rồi. Tới đây,
ngành năng lượng sạch sẽ giúp cho dây
điện ngoài đường giảm xuống một cách
tích cực bởi người dân có thể tự tích điện,
lưu trữ điện và sử dụng điện trong nhà bằng
bình ắc quy, đặc biệt với vùng nông thôn,
có thể trữ điện từ 7 đến 14 ngày. Tôi nghĩ
khoảng 5 năm nữa Việt Nam sẽ được sử
dụng nguồn năng lượng sạch này. Còn hiện
nay, do giá cao nên chưa ai nghĩ tới.
Còn về nông nghiệp sạch, hiện nay
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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Đưa Nhà máy Điện mặt trời TTC Krông Pa với công suất 49 MW và tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng đi vào vận hành sau 9 tháng thi công là sự nỗ
lực, quyết tâm cao của lãnh đạo Tập đoàn TTC, Công ty GEC cùng rất nhiều kỹ sư, công nhân trong và ngoài nước

“Cách mạng Công nghiệp 4.0” đang diễn ra
tại nhiều nước phát triển. Trong quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông nghiệp và
nông thôn đang chiếm tỷ trọng lớn trong
kinh tế, khoảng 70%. Gần đây, Bộ Nông
nghiệp - Phát triển nông thôn cũng như
Chính phủ rất quan tâm. Đặc biệt gần đây
nhất, Tổng Bí thư cũng đặt vấn đề làm sao
nâng hiệu quả nông nghiệp và nông thôn
với Việt Nam.
Ý thức được vấn đề này, nói riêng về cây
mía, TTC chuẩn bị tương đối kỹ. Khi quay
trở lại ngành mía đường, tôi đã cử nhiều
đoàn đi tham quan ở Thái Lan, Brazil, Mỹ,
Úc... Thậm chí, chúng tôi đã tổ chức được
năm hội thảo quốc tế lớn về mía đường tại
Việt Nam. Việt Nam là quốc gia trước đây
phải nhập khẩu, bây giờ là cân đối, và có
khả năng xuất khẩu đường. Nhưng trong
hội nhập, nếu không đủ điều kiện thì cây
mía Việt Nam khó mà đứng vững.
Không ai giao cho tôi sứ mệnh này,
nhưng tôi có ý thức, trách nhiệm của một
người gắn bó với cây mía. Nói đến cơ giới
hóa trong nông nghiệp là phải nói đến thiết
kế đồng ruộng, cánh đồng mẫu lớn. Được
sự hỗ trợ của tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận,
chúng tôi đã triển khai thành công cơ giới
hóa ở Krông Pa, Bác Ái. Do sự tự nguyện,
nông dân đã hợp lại thành những hợp tác
xã bậc cao, TTC bảo đảm thu nhập tối
thiểu cho nông dân, nông dân cũng cử ra
một chủ nhiệm hợp tác xã để điều hành
cùng chúng tôi. TTC sẽ chuyển giao máy
móc cho họ sau khi hướng dẫn cơ giới,
chính họ thấy hiệu quả. Nông cụ này chúng
tôi ký kết độc quyền với nhà sản xuất nông
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cụ lớn nhất thế giới tại Hoa Kỳ.
Về chuyển giao quy trình canh tác,
chúng tôi có hai hội đồng khoa học do
Giáo sư - Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Võ
Tòng Xuân và Tiến sĩ Trần Tấn Việt phụ
trách Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng
mía đường của TTC. Từ đây đưa ra quy
trình canh tác mới về cày sâu. Trước đây
quy trình canh tác của Việt Nam chỉ cày
sâu 3 tấc, như vậy cây mía chỉ tự vận động
xuống đất, không được sự hỗ trợ về máy
móc, rễ không bén sâu được để hút tầng
dinh dưỡng dưới 3 tấc được.
Đích thân tôi cùng anh Phạm Hồng
Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TTC
Sugar đi sang Thái Lan học hỏi suốt sáu
tháng ròng, và quyết định tùy theo địa lý
từng vùng đưa mô hình cày sâu 6 tấc, có
vùng 8 tấc, để cây mía hút được dinh dưỡng
còn rất nhiều dưới tầng đất sâu, giúp cây
mía giữ độ ẩm, tự chống ngập cũng như
chống hạn, đặc biệt đứng vững trước những
cơn giông. Quy trình cày sâu này rất thành
công, và hình như cả nước đang áp dụng.
Thứ hai là hoàn thiện quy trình chống
sâu rầy cho mía bằng nuôi thiên địch. Ban
đêm, khi chưa thả thiên địch ra thì dùng
bẫy đèn để tiêu diệt sâu rầy. Có những
vùng như Suối Nước Trong ở Tây Ninh
5 năm nay cả cánh đồng không hề dùng
thuốc trừ sâu. Việc bón phân, làm cỏ đã
hoàn toàn được cơ giới hóa.
Một điều rất phấn khởi, TTC đã chính
thức được Công ty ED&F Man Sugar
(Anh) bao tiêu toàn bộ sản phẩm đường
organic (được sản xuất tại Lào) và bán các
loại đường của TTC Sugar niên vụ 2018

- 2019 sang thị trường châu Âu. Năm nay
chúng tôi bắt đầu ký hợp đồng giao 4.500
tấn và chuyển dần sang sản xuất hoàn
toàn organic.
Tôi vừa chỉ đạo TTC Sugar năm 2019
mạnh dạn xuất khẩu đường organic, đường
đặc sản của Việt Nam như đường phèn,
đường vàng... với những mẫu mã bao bì sản
phẩm cao cấp.
Về các sản phẩm từ dừa, tôi cũng thật sự
bất ngờ, TTC đã đưa dây chuyền thứ hai vào
sản xuất mà cũng vẫn không đủ cầu, 90%
xuất khẩu nhưng sản lượng không đáp ứng
đủ. Xu thế của thế giới đang giảm dần các
loại nước có gas, tiệm cận gần đến nước
uống thiên nhiên. Đây là lợi thế cho cây dừa.
Chúng tôi đang làm việc với chính quyền
địa phương, cố gắng đưa nước dừa organic
vào chương trình “Cải tạo vườn tạp truyền
thống của Đồng bằng song Cửu Long thành
vùng nguyên liệu organic về dừa”, với dây
chuyền khép kín của TTC, từ dầu dừa, nước
dừa, mỹ phẩm liên quan tới dừa.
Những bước đi táo bạo vào những
lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế với
những suất đầu tư vô cùng lớn, ông giải
bài toán tài chính như thế nào?
Nói về doanh nghiệp là nói về chiến
lược phát triển, chiến lược ấy chứa đựng
hoài bão, tinh thần cầu tiến, và một chút
tham vọng trong chiếm lĩnh thị phần và
phát triển bền vững, nên kế hoạch tài chính
phải song hành. Chúng ta có nhiều loại
hình tài chính để huy động. Thị trường tài
chính Việt Nam gồm thị trường vốn và thị
trường tiền tệ đã đi vào ổn định. Trước đây

chỉ có thị trường tiền tệ nên cũng hơi khó
khăn về vốn ngắn hạn và dài hạn. Nhưng
bây giờ thị trường vốn đã đi vào hoạt động
trên 15 năm, các doanh nghiệp cũng nên
xây dựng kế hoạch tiếp cận với thị trường
vốn này qua nhiều loại hình chứng khoán
nợ và chứng khoán vốn.
Tôi nghĩ doanh nghiệp, ngoài tích lũy tư
bản ra cũng phải cân đối nguồn lực tài chính
trung và dài hạn. Đôi lúc chúng ta sẽ nặng
về vốn chủ sở hữu, bảo đảm mức độ nào
đó đối với vốn điều lệ tùy theo quản trị tài
chính của từng doanh nghiệp. Tôi hay dùng
cách nói vui là “đôi lúc chúng ta cần vốn mà
không cần chủ”, thì nên phát hành chứng
khoán nợ để có những trái chủ có thời hạn.
Nếu chúng ta cần cả vốn và chủ thì phát
hành chứng khoán vốn để tìm đối tác chiến
lược đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ nhau phát
triển lĩnh vực mà họ mong muốn đầu tư.
Thị trường vốn rất phong phú và đa
dạng, tiệm cận không khó, nhưng công tác
chuẩn bị rất khó. Hễ nói đến tiếp cận thị
trường tài chính thì phải minh bạch. Những
doanh nghiệp muốn tiệm cận, muốn phát
triển mà không minh bạch thì không thể
thực hiện mong muốn của mình đâu, vì các
chuyên gia trong lĩnh vực này rất am hiểu.
Nếu vẫn còn tủn mủn, hạch toán “trong ngoài” thì chắc chắn không làm được!
Điều hành một tập đoàn đa ngành
với nhiều tướng lĩnh của nhiều lĩnh vực
hoàn toàn khác nhau đòi hỏi ông phải
nỗ lực như thế nào?
Một tập đoàn có thể sản xuất kinh
doanh từ đồ chơi trẻ em cho đến chiếc phi
cơ, vấn đề là chúng ta phải có mô hình đa
ngành, đa sở hữu phù hợp với từng thời kỳ
phát triển của tập đoàn. Tựu trung lại, là
quy chế và quy trình. Nên chọn mô hình
phù hợp cho doanh nghiệp, quản trị phải
minh bạch, điều hành phải chuyên nghiệp,
kiểm soát phải trách nhiệm. Vai trò kiểm
soát không phải là bông là hoa để trưng
chơi. Gần đây, sau nhiều vụ án xảy ra, tôi
thấy luật pháp bắt đầu quan tâm tới vị trí
kiểm soát này. Anh là cơ quan tư pháp, phải
có ý kiến trước những sai phạm chứ.
Tôi cho rằng một nền kinh tế phát
triển thì mô hình tập đoàn là quy luật, là
sự trưởng thành của doanh nghiệp. Cơ hội
đầu tư đến với họ rất nhiều, nên họ không
từ chối bất cứ lĩnh vực gì nếu họ có đủ điều
kiện. Vấn đề là quản trị, kiểm soát, điều
hành thế nào?

Bắt tay thúc đẩy phát triển năng lượng sạch
Trong cuộc gặp mới đây với ông Đặng Văn Thành tại Hà Nội
vào ngày 16/1/2019, cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng,
Việt Nam có rất nhiều tiềm năng và khả năng phát triển năng
lượng sạch, tái tạo thông qua sự hợp tác mới giữa chính phủ
và tập đoàn tư nhân theo mô hình kết hợp giữa nhà nước và tư
nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Theo đó, ông sẵn sàng hỗ trợ, kết
nối và chia sẻ kinh nghiệm của bên ngoài cho Việt Nam trong
lĩnh vực năng lượng sạch, tái tạo.
Ngoài vai trò một doanh nhân, gần 20
năm nay tôi đúc kết cho bản thân cũng
nhiều, nên thực sự đã dành thời gian đi tỉnh
này tỉnh khác để chia sẻ với doanh nhân cả
nước. Thời kỳ hội nhập sâu rộng của nền
kinh tế trí thức này, chắc chắn các vị doanh
nhân trẻ đầy đủ điều kiện hơn chúng tôi,
nhưng điều tôi muốn chia sẻ với họ chính
là kinh nghiệm. Từ suy nghĩ đó, hàng năm
dù bận rộn đến đâu, tôi cùng dành thời gian
để góp phần nào đó cho cộng đồng doanh
nhân ngày càng lớn mạnh, vững vàng.
Trong gia đình, ông có cách quản trị
riêng biệt nào khiến cho mọi việc trôi
chảy, không tạo áp lực lên bất cứ thành
viên nào, nhất là với các con của mình?
Mô hình doanh nghiệp gia đình rất gần
gũi với châu Á nói chung và Đông Nam Á
nói riêng. Tôi bắt đầu nghiên cứu kỹ từ các
quốc gia đi trước mình như Thái Lan, Hàn

Quốc, Nhật Bản... Đặng Huỳnh Ức My,
Đặng Hồng Anh rất quan tâm, gách vác
phụ cho công việc chung của TTC. Cũng
có phân quyền, phân cấp, giống như các
cán bộ bình thường thôi.
TTC đang xây dựng mô hình tối ưu
hơn, và các con tôi cũng đã đồng thuận để
xây dựng mô hình này, làm sao là gia đình
mà không phải gia đình. Vừa có lợi thế hơn
bởi sự quan hệ mật thiết trong gia đình
với vị trí của mình, tính trung thành, trách
nhiệm được nâng lên rất cao. Nhưng nếu
không có những quy chế, quy trình thì coi
chừng lại xuất hiện bóng dáng gia đình ở
đây. Đây cũng là thách thức đối với những
doanh nghiệp có người thân tham gia quản
trị và điều hành.
Các con tôi vẫn còn trẻ, còn tôi thì chưa
phải là già lắm! Tôi đang chọn một mô hình
để phát huy được sức mạnh của một gia đình
truyền thống doanh nhân (Cười rạng rỡ).
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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VÕ ĐẠO

TRONG KINH DOANH
VOVINAM ĐÃ GIÚP MAI HỮU TÍN CHẤP
NHẬN MỌI THÁCH THỨC, SẴN SÀNG ĐỐI
ĐẦU MỌI GIAN KHÓ, KHÔNG NẢN LÒNG KHI
THẤT BẠI, HIỂU SỰ NHỎ BÉ CỦA BẢN THÂN
TRƯỚC CỘNG ĐỒNG VÀ BIẾT TÔN TRỌNG
MỌI CÁ NHÂN KHÁC.
KIM YẾN

Đ

ược ví như “võ sỹ trên đấu
trường kinh tế”, Mai Hữu Tín
cùng những người bạn đã đưa
U&I sau 20 năm trở thành
tập đoàn đa ngành với hơn 30
công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản,
xây dựng, giao nhận vận tải, dịch vụ tài chính,
bán lẻ, nông nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu.
Mỗi lần gặp Mai Hữu Tín đều để lại một cảm xúc
thật sâu đậm trong tôi. Giọng nói ấm áp, nhu hòa,
nhưng ẩn chứa một sức mạnh nội tâm từ ái đầy
uy lực. Dáng đi vững chãi, nhẹ nhàng, và đặc biệt
là nụ cười tủm tỉm lúc nào cũng ngời lên trong
mắt. Anh có một cách trò chuyện đầy thuyết
phục, luôn biến những điều phức tạp trở nên giản
dị nhất nhờ sự tích tụ của kiến thức tự bồi đắp
mỗi ngày, những trải nghiệm xương máu trong
kinh doanh và sự thấu suốt của một người hành
thiền. Mấy tháng cuối năm, thấy anh xuất hiện
cùng cây nạng gỗ, dáng đi tập tễnh, nhiều người
tỏ ra ái ngại. Nhưng không. Dường như bệnh tật
chẳng mảy may gì đến con người anh. Anh vẫn có
mặt ở những nơi cần anh nhất. Đó là cuộc chia sẻ
thấu tình đạt lý với những doanh nhân trẻ và giới
khởi nghiệp trong hội thảo “Vietnam Business
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Outlook 2019” do TheLEADER tổ chức.
Khi anh cất tiếng, dốc toàn bộ trái tim và
kinh nghiệm của mình cho bè bạn doanh
nhân, dường như trong anh tỏa ra một thứ
ánh sáng khác. Ánh sáng của sự cho đi…
Đọc bài phát biểu của anh trong vai trò
Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới về
lịch sử Vovinam nhân lễ kỷ niệm 80 năm
của môn phái này, mới thật sự thấu hiểu lý
tưởng mà anh theo đuổi, đó là con đường
cách mạng tâm thân - một cách rèn luyện
và tu dưỡng bản thân để giúp chính mình
và những thanh niên khác có thân thể khỏe
mạnh, tâm hồn cao thượng, vươn đến lối
sống tốt đẹp đã được trao truyền từ nhiều
đời nhiều kiếp của các vị sáng tổ môn phái
Vovinam, một tài sản vô giá của văn hóa và
sức mạnh Việt Nam.
Vovinam với một hệ thống kỹ thuật
mang tính dân tộc, khoa học, thực dụng,
sáng tạo, cùng triết lý nhân sinh thượng
võ và tấm lòng xả kỷ, là tài sản vô giá mà
người Việt có thể tự hào cùng với Phở và
Áo dài.
Lần đầu tiên, Chủ tịch U&I Group
đã trải lòng về mối quan hệ tương hỗ đầy
thú vị giữa võ đạo và kinh doanh, như một
“võ đường” mà anh muốn lan truyền bằng
chính những nỗ lực cụ thể, hàng ngày của
mình và đồng đội, để đóng góp vào phong
trào võ thuật Việt Nam và thế giới.
Trong ký ức người Việt, triết lý nhân
sinh thượng võ và tấm lòng xả kỷ của
Vovinam đã trở thành những tài sản vô
giá, gắn với những thời kỳ phát triển rực
rỡ nào của người Việt thưa anh?
Theo tôi thì thời nào cũng có vì cha ông
ta đã dựng nước và giữ nước với những giá
trị đó. Còn riêng với tôi thì thời Trần là thời
kỳ mà những giá trị này được biểu hiện rõ
nhất. Câu chuyện Hưng Đạo Đại Vương
Trần Quốc Tuấn tắm cho Chiêu Minh Đại
Vương Trần Quang Khải để xóa bỏ hiềm
khích giữa hai người là một ví dụ thật đẹp.
Nhưng những thăng trầm của thời
cuộc và lịch sử đã làm tổn thương không
nhỏ đến những giá trị này như thế nào
theo anh?
Thời cuộc và lịch sử lúc nào chẳng
thăng trầm thưa chị? Tôi cho rằng triết lý
giáo dục mới là yếu tố chính dẫn đến các
thay đổi trong nhận thức, và từ đó là tới
hành vi của con người trong một thời kỳ
nhất định nào đó.

Đặt ra một cuộc cách mạng Tâm
Thân, tinh thần của Vovinam trở nên
cần thiết như thế nào với con người hiện
đại, để tu dưỡng bản thân và vươn đến
cuộc sống tốt đẹp hơn?
Một con người toàn diện, theo tôi, luôn
cần đẹp về cả Thân và Tâm. Thiếu đi mặt
nào cũng làm cho con người khó đạt được
các hoài bão của mình. Đẹp về Thân ở đây
cần hiểu là Khỏe và Đủ Sức Chịu Đựng
Gian Khó.
Nhìn lại những nỗ lực của sáng tổ và
các bậc tiền bối đi trước, anh học được
điều gì quý nhất, để tiếp thêm động lực
cho mình trong việc quảng bá sản phẩm
văn hóa nổi trội này của người Việt ra
thế giới?
Sáng tổ Vovinam Nguyễn Lộc khát
khao tạo dựng một võ phái độc đáo của
người Việt có thể cạnh tranh với các võ
phái lớn khác của thế giới và tạo ra những
con người toàn diện phụng sự đất nước.
Các bậc tiền bối sau đó, cụ thể là Chưởng
môn Lê Sáng, còn tính đến việc biến Việt
Võ Đạo - tức triết lý võ thuật của người
Việt - thành Nhân Võ Đạo, tức triết lý võ
thuật của cả nhân loại.
Những cố gắng đó đều rất to lớn, rất
thiêng liêng với từng thân phận của mỗi
con người, bao gồm cả các vị ấy. Nhưng họ
đều đã dành cả đời mình để tạo dựng nền
tảng cho những ý tưởng vĩ đại như vậy. Họ
là những người Việt yêu nước và khẳng
định lòng yêu nước ấy bằng khả năng quy
tụ và cống hiến vô cùng lớn lao. Tôi luôn
cảm thấy nhỏ bé trước những năng lực ấy.
Và sẽ thật hổ thẹn nếu không góp phần
mình vào một sự nghiệp cao quí như vậy.
VVF sẽ hiện thực hóa việc xây dựng
Học viện Vovinam toàn cầu như thế nào
thưa anh?
Mô hình tốt nhất cho một học viện võ
thuật như vậy đã có và là sự hợp tác công tư
của chính quyền Hàn Quốc và Liên đoàn
Taekwondo của họ (Học viện Kukkiwon).
Chính nhờ vậy mà Taekwondo đã trở
thành võ phái số một thế giới hiện nay và
góp phần tạo ra giá trị vô cùng to lớn cho
văn hóa, du lịch, hình ảnh của đất nước
Hàn Quốc.
Chúng tôi đã có đề xuất với các cơ quan
chức năng của Việt Nam. Hiểu được khó
khăn hiện tại của đất nước nên chúng tôi
không đặt vấn đề phải được như Hàn Quốc

vì Học viện Kukkiwon do Chính phủ Hàn
Quốc tài trợ xây dựng. Chúng tôi chỉ xin
hợp tác, theo đó Liên đoàn Vovinam Việt
Nam sẽ vận động tài trợ hoàn toàn cho
việc xây dựng và vận hành. Chúng tôi chỉ
xin nhà nước bố trí địa điểm (đất) phù hợp.
Vì sao anh quyết định nhận trách
nhiệm nặng nề nhất trong VVF? Dù
công việc kinh doanh vô cùng bận rộn?
Tôi đã từ chối việc này vài lần vì sợ
không đảm đương nổi. Nhưng cuối cùng thì
tôi nhận trách nhiệm vì xem đây là một cơ
hội lớn đóng góp cho đất nước. Có rất nhiều
việc xã hội mà một doanh nhân có thể làm.
Việc càng khó thì càng đòi hỏi phải cố gắng
và tập trung. Do vậy mà hiện tại tôi gần như
không tham gia vào bất kỳ việc xã hội nào
khác ngoài Vovinam. Và cũng do vậy mà đã
làm phiền lòng nhiều người. Nhưng tôi tin
rằng tôi chỉ có thể làm tốt trách nhiệm này
khi tập trung tối đa vào đó.
Anh đến với Vovinam từ khi nào?
Người thầy lớn nhất của anh trong
Vovinam là ai? Anh đã học được điều gì
từ người thầy ấy?
Từ năm 1984. Người thầy Vovinam đầu
tiên của tôi là thầy Đoàn Văn Viễn ở Bình
Dương. Nhưng tôi có rất nhiều thầy khác
trong môn phái mà tôi đã và đang học theo.
Họ là những võ sư cao niên sống ở những
vùng xa xôi nhất của Việt Nam hoặc ở các
châu lục khác vẫn miệt mài truyền thụ cho
các thế hệ sau miễn phí, là những huấn
luyện viên xem Vovinam là sứ mệnh sống
dù tuổi còn rất trẻ và có rất nhiều cơ hội
nghề nghiệp khác. Tất cả họ đều gieo vào
tôi thêm nhiều niềm tin với con đường đã
chọn này.
Tuổi thơ và tuổi trẻ của anh đã thực
sự thay đổi thế nào từ khi tiếp xúc với
Vovinam? Đó có phải là cuộc cách mạng
Tâm Thân với riêng anh?
Tôi nhận ra rằng phải hoàn thiện mình
cả về võ thuật và võ đạo, tức cả Thân và
Tâm, và con đường đó chưa bao giờ có
điểm đích.
Ngược lại, võ thuật đã giúp anh như
thế nào trong điều hành kinh doanh?
Anh truyền tải tinh thần thượng võ và
tấm lòng xả kỷ cho các lãnh đạo công ty
của mình như thế nào, để tạo nên phong
cách lãnh đạo đặc trưng cho văn hóa
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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U&I, và tạo nên những bước ngoặt mới
cho U&I trong từng lĩnh vực?
Tôi cho rằng Vovinam - cùng với
những trải nghiệm quí báu khác của tuổi
thơ và việc học tập không ngừng - đã giúp
tôi chấp nhận mọi thách thức, sẵn sàng
đối đầu với mọi gian khó, không nản lòng
khi thất bại, hiểu sự nhỏ bé của bản thân
mình trước cộng đồng, và biết tôn trọng
mọi cá nhân khác. Tôi cố gắng chia sẻ cách
suy nghĩ và hành xử như vậy không chỉ với
người của U&I mà với mọi người tôi có
may mắn gặp. Nhưng chị biết đấy: Ai cũng
cần may mắn cả…

được trong khi vẫn bảo đảm mức đầu tư cần
thiết. Chúng tôi đã làm được một số việc
nhưng chưa dám tự hào nói rằng mình có thể
là một đầu tàu. Chỉ có thể nói rằng có thể tồn
tại được khi làm nông nghiệp tử tế. Từ dưa
lưới và chuối chúng tôi mở rộng sang các loại
trái cây khác như nhãn, bơ… và tiếp đến là
rau. Làm sao để trong bữa ăn của người Việt
có sản phẩm của mình mà mọi người có thể
dùng với sự tin tưởng đó là hàng an toàn là
động lực chính của mảng này ở U&I.
Với các đàn anh lớn đang đầu tư vào
lĩnh vực này chúng tôi chia sẻ hiểu biết đã

tích lũy nhiều năm của mình và ủng hộ mọi
nỗ lực khai thác tiềm năng của đất nước và
con người Việt Nam theo chuẩn quốc tế.
Anh đánh giá thế nào về sự đồng
hành của các bạn trẻ khởi nghiệp bằng
công nghệ trong việc tạo nên sự cộng lực
cho các tập đoàn? Sự tương hỗ này đòi
hỏi điều gì? Liệu đây có phải là cách đi
hữu hiệu cho một quốc gia khởi nghiệp?
Những công nghệ mới nhất đang góp
phần tạo ra hiệu ứng mạng (network
effect) dẫn đến hiện tượng người thắng

Để quản lý và điều hành một tập
đoàn đa ngành, anh coi trọng triết lý
kinh doanh nào nhất? Cách quản trị
bằng yêu thương đã được anh hiện thực
hóa thế nào?
Gọi là triết lý thì to tát quá. Tôi học từ
mọi người và cố gắng ứng dụng điều đã học
được trong khả năng cho phép, và tạo cơ
hội cho những bạn khác được học, được
trải nghiệm. Tôi đối xử với mọi người như
cách mà tôi mong họ đối xử với tôi.
Quản trị bằng yêu thương cũng nằm
trong nguyên tắc đó. Phải yêu thương mọi
người thì mới được mọi người yêu thương
chứ. Tôi coi tất cả những người làm việc với
mình là đồng nghiệp, là đối tác thật sự chứ
không đơn giản là cấp dưới hay cổ đông
nhỏ. Tôi ăn thức ăn họ ăn, uống thức uống
họ uống, bay vé phổ thông họ bay, chia sẻ
buồn vui cũng như thành quả đạt được với
họ. Và tôi hạnh phúc khi có thể làm được
như vậy.

Nối tiếp ước mơ biến Việt Võ Đạo - tức triết lý võ thuật của người Việt - thành Nhân Võ Đạo,
tức triết lý võ thuật của cả nhân loại.

cuộc được tất (winners take all). Các bạn
trẻ có thể đóng góp công sức của mình vào
những tập đoàn thắng cuộc như vậy và
sống đàng hoàng từ việc cộng lực đó đương
nhiên là điều tốt.
Nhưng việc này không nên được hiểu
cùng với khái niệm quốc gia khởi nghiệp,
bởi mục đích của một quốc gia khởi nghiệp
phải là thật nhiều người thành công trong
quốc gia đó. Tôi mong nhìn thấy trí tuệ trẻ
Việt Nam tham gia vào mọi lĩnh vực đang
phát triển vô cùng mạnh mẽ của nhân loại
và cố gắng ứng dụng kiến thức đó trên đất
nước mình để chúng ta không phải thua ai
trong mọi mặt của đời sống. Sự thành công
càng có ý nghĩa hơn khi thành công đó gắn
với đất nước mình, với dân tộc mình.

Anh có thể cho biết rõ hơn về chiến
lược của U&I trong năm 2019? Để hiện
thực hóa điều ấy cần nhất với anh và đội
ngũ là gì?
Mỗi công ty con của U&I có chiến lược
riêng nên khó có thể chia sẻ ở đây. Nhưng
vấn đề lớn nhất đã và vẫn đang là làm sao
tạo ra, hay có thêm, những nhân sự xuất
sắc sẵn sàng dấn thân.
Nỗ lực của U&I trong nông nghiệp
sạch là gì, để có thể trở thành một đầu
tàu dẫn dắt thêm nhiều bạn trẻ khởi
nghiệp trong lĩnh vực này, và cổ vũ tinh
thần cho những bạn bè doanh nhân lớn
cùng bước vào đầu tư nông nghiệp sạch?
Sạch với chúng tôi có nghĩa là an toàn
và bán với giá nhiều người có thể chấp nhận
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Mai Hữu Tín năm 17 tuổi

Anh nghĩ gì về vai trò của các tập
đoàn, những “tổ phượng hoàng” trong
việc hình thành hệ sinh thái kinh doanh
đa ngành? Điều đó cần sự ủng hộ và
quyết tâm thế nào từ chính phủ?
Đa ngành hay đơn ngành là chọn
lựa của từng doanh nhân và không nên
gắn lựa chọn đó với nỗ lực tạo dựng môi
trường kinh doanh minh bạch, sòng
phẳng chung của chính phủ. Làm sao để
mọi doanh nhân - công hay tư, trong bất

kỳ lĩnh vực nào - đều thấy mình được đối
xử công bằng, theo những chuẩn mực cao
nhất của thế giới, nhất là ở những nước mà
chúng ta phải cạnh tranh, thì chúng ta mới
đi nhanh được.
Trong quản trị doanh nghiệp và quản
trị bản thân thời công nghệ, doanh nhân
đang chịu sự thách thức dữ dội giữa những
xu hướng quản trị mới thay đổi liên tục, có
khi lật đổ tất cả những gì vốn được coi là
chân lý… sự tiến về phía trước liên tục liệu
có làm anh mất đi cảm xúc? Ngược lại?
cách quản trị quá thiên về cảm xúc có làm
ngáng đường chúng ta? Nếu không có cảm
xúc thì chúng ta đâu còn là con người. Động
lực giúp từng người tiến về phía trước cũng
là cảm xúc mà? Tôi luôn chọn cân bằng: Có
cảm xúc và có khoa học, có sự khôn khéo
do trải nghiệm và ý chí tạo ra nhưng cũng
cần kiến thức bài bản và lý luận.
Anh từng trải qua cuộc phẫu thuật
đầu gối, và phải làm bạn với chiếc nạng
trong một thời gian dài, tâm trạng của
anh lúc đó thế nào? Làm thế nào để
khai mở và chữa lành nội tâm, để cho ta
sức mạnh sáng tạo vô giới hạn và kinh
doanh trong tỉnh thức?
Đây là lần phẫu thuật gối trái lần thứ

5, và sẽ còn một lần nữa trong năm 2019
trước khi tôi có thể quay lại với thể thao.
Có một chút khó chịu khi không thể di
chuyển thoải mái. Nhưng khi là việc cần
làm thì phải làm và một chút khó chịu là
việc bình thường. Cơ thể chúng ta có khả
năng tự chữa lành vô cùng lớn nhưng sự
can thiệp của khoa học, nhất là các công
nghệ mới, cũng cần thiết.
Tôi tin rằng mình sống tốt thì mọi việc
sẽ tốt. Và quả thật là tôi đã trải nghiệm quy
luật nhân quả rất nhiều lần trong đời. May
mắn là tôi đã sống trong tỉnh thức nhiều
năm bằng việc hành thiền nên luôn trải
qua mọi cảm xúc thật nhẹ nhàng. Ai cũng
cần có khoảng lặng để rũ bỏ mọi phiền não
và mỉm cười trước mọi cớ sự.
Điều anh sợ nhất là gì? Câu chuyện
của riêng anh để vượt qua những giới
hạn liên tục, tìm kiếm hạnh phúc, để là
mình hơn nữa?
Riêng cho mình thì tôi không còn có gì để
sợ. Việc gì phải đến thì cứ đến thôi. Tôi nghĩ
tôi đã chuẩn bị ổn về mặt tinh thần để mọi
mất mát, nếu có, đều là những trải nghiệm
do chính mình gây ra và do vậy mà phải do
chính mình gánh chịu. Nhưng đúng là có lo
lắng cho đất nước, nhất là với giáo dục.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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ĐÃ CHƠI LÀ PHẢI

VÔ ĐỊCH
Ở BẦU HIỂN, NGƯỜI TA KHÔNG THẤY CHẤT “NGÔNG”, “MÁU LIỀU” NHƯ NHỮNG ÔNG BẦU KHÁC. HIẾM
KHI, NGƯỜI TA THẤY ÔNG ĐĂNG ĐÀN PHÁT BIỂU GÂY CHÚ Ý. CÁCH LÀM CỦA ÔNG LÀ CHẬM, CHẮC,
TIẾN TỪNG BƯỚC MỘT CÁCH KÍN KẼ.
QUỐC DŨNG

chỉ 10 năm sau, khi mới 18 tuổi, Hậu đã nổi
tiếng cả nước trong vai trò thành viên nòng
cốt của đội tuyển U23 Việt Nam giành
ngôi á quân giải U23 châu Á. Hậu cũng là
cầu thủ trẻ nhất trong đội tuyển quốc gia
giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018.
Còn người đứng ‘xem giò’ Văn Hậu
năm đó, đã khóc khi chứng kiến niềm tin
của mình tỏa sáng.
“Tôi khóc vì hạnh phúc. Mà cũng không
dám khóc lớn, phải quay mặt đi không
chúng nó lại bảo mình yếu đuối quá. Đến
tận bây giờ khi xem lại những hình ảnh đó,
cảm xúc, niềm tự hào dân tộc vẫn ùa về”,
ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch T&T Group
nhớ lại.

Phong cách chậm mà
chắc của ông bầu

M

ùa hè năm 2008, tại
một giải bóng đá nhi
đồng ở Thái Bình,
ba người đàn ông
đang đứng xem một
cậu nhóc 9 tuổi thi đấu. Quan sát lối chơi
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của cậu, cả ba quay lại trao đổi với nhau
điều gì đó. Đến cuối ngày, một đề nghị
từ ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch T&T
Group và huấn luyện viên Triệu Quang Hà
của Câu lạc bộ Hà Nội bất ngờ được gửi tới
cậu: Lời mời lên đào tạo tại trung tâm bóng

đá lớn nhất Hà Nội.
Cậu bé đó tên Đoàn Văn Hậu. Sinh ra
trong một gia đình không có truyền thống
về bóng đá, Hậu đã phải thuyết phục bố
mẹ rất nhiều để có thể khăn gói lên Hà Nội
tu nghiệp. Bố mẹ cậu không thể ngờ rằng,

Có thể nói bóng đá là lĩnh vực đầu tư
tâm huyết nhất của ông Hiển, bởi cứ hễ
nói về bóng đá là ông có thể bàn luận cả
ngày không thôi. Từng điểm mạnh yếu của
cầu thủ, của chiến thuật ông có thể kể ra
vanh vách dù ông phải thú thật rằng, mình
không có nhiều kiến thức chuyên môn.
Ấy vậy mà bàn thì vẫn cứ phải bàn, vì ông
cũng giống như hơn 90 triệu người dân
Việt Nam khác, tình yêu bóng đá ngấm vào
máu rồi. Ông vẫn hay nói đùa rằng, nồng
độ bóng đá của ông còn cao hơn nồng độ
mỡ trong máu.
Thế nhưng, trái với việc “chém gió”
thoải mái ngoài công việc, lúc thực sự đầu
tư vào bóng đá, ông Hiển có một cách
làm rất riêng, không giống với những ông
bầu nổi tiếng khác. Ở bầu Hiển, người ta
không thấy chất “ngông” hay “máu liều”
như những ông bầu khác. Hiếm khi, người
ta thấy ông đăng đàn phát biểu gây chú
ý. Cách làm của ông là chậm, chắc, tiến
từng bước một cách kín kẽ. Điều này cũng
giống khi ông Hiển làm kinh doanh. Lúc thì
người ta thấy ông bán đồ điện lạnh, lúc lại
là xe máy, sau rồi ngân hàng, bất động sản.
Giờ thì ông đã là chủ tịch một tập đoàn có
vốn điều lệ 15 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản
35 nghìn tỷ và nhân sự tới 70.000 con
người trải rộng trên bảy lĩnh vực trụ cột là
đầu tư, tài chính, ngân hàng, bất động sản,
nông nghiệp, thể thao... Có lẽ bầu Hiển làm
gì thì chỉ có… chính ông và các cộng sự biết.
Thời điểm bắt đầu làm bóng đá cách
đây 12 năm, ông Hiển chọn đầu tư vào Hà

Nội T&T, khi đấy đang chơi ở giải hạng ba,
nghĩa là chỉ đứng cao hơn giải phong trào
một tí. Một doanh nhân có tiếng, đồng
thời cũng là ông bầu bóng đá đã đánh
tiếng mời ông Hiển mua lại câu lạc bộ của
mình, khi đó đang chơi tại V-League, song
ông từ chối.
Lịch sử V-League đã chứng kiến rất
nhiều câu lạc bộ giải hạng dưới được đầu
tư lớn nhưng mãi không thể lên chơi ở giải
cao nhất. Trong thâm tâm, ông Hiển cũng
muốn đội của mình chơi ở đẳng cấp cao và
giành chức vô địch, tuy nhiên, ông tin rằng
những kết quả đó chỉ có giá trị khi câu lạc
bộ có truyền thống, có văn hóa, đạo đức
riêng. “Còn mua ngay một câu lạc bộ khác
về thì văn hóa sẽ hớt váng, tùm lum tá lả
hết cả”.
Thế là bầu Hiển xác định bắt đầu từ
con số không. Ông cùng huấn luyện viên
Triệu Quang Hà đi khắp cả nước phát triển
công tác đào tạo trẻ, tìm kiếm những cầu
thủ chất lượng trên khắp cả nước mang về
lò đào tạo của mình.
Ở đó, ông truyền cho các cầu thủ thứ
triết lý bóng đá mà ông luôn theo đuổi. Đó
là trước hết, câu lạc bộ phải có văn hóa,
phải có tính nhân văn là cống hiến, đạo
đức, tư cách, tôn trọng, chuyên nghiệp
trước đã, sau đó mới đến tiền.
Đầu tư đúng vào giai đoạn đen tối nhất,
khi những xì-căng-đan bán độ, dàn xếp tỉ
số khiến người hâm mộ mất niềm tin và
quay lưng với nền bóng đá nước nhà, ông
Hiển hiểu rõ giá trị của niềm tin. Mặc dù

vậy, việc quản lý các cầu thủ theo tôn chỉ
“cống hiến đi trước, đồng tiền theo sau”
không hề dễ dàng. Ông kể, đa phần những
cầu thủ chọn nghiệp quần đùi áo số đều
xuất phát điểm từ những vùng quê nghèo,
tuổi lại trẻ nên rất dễ sa ngã. Để đào tạo ra
một lứa cầu thủ được đánh giá là “ngoan”
như hiện tại, lò đào tạo của ông Hiển đã
chứng kiến không ít các cầu thủ “có bột
nhưng không gột nên hồ”, có tài năng
nhưng không thể vượt qua được cám dỗ.
Nhiều khi ông Hiển bực lắm, bởi mình đã
bỏ công, bỏ sức ra đầu tư mà còn mất uy
tín, bị nhiều người nghi ngờ.
Song bực thì bực, nhưng như người ta
vẫn bảo, minh chứng lớn nhất cho tình
yêu chính là sự kiên trì, ông Hiển chưa
bao giờ có ý định từ bỏ bóng đá. Hơn 10
năm qua, người ta đã chứng kiến hàng loạt
doanh nhân trở thành ông bầu, để rồi sau
đó rơi rụng dần. Tính đến thời điểm hiện
tại, những ông bầu còn tiếp tục gắn bó với
bóng đá chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Ông cũng dành tình yêu đặc biệt cho
các cầu thủ. Thường gọi các cầu thủ trẻ
là “con”, ông Hiển luôn dặn các con của
mình rằng, ra sân thì phải chiến đấu, trước
hết là vì chính bản thân mình.
“Vì các con là cầu thủ chuyên nghiệp,
chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện vì mình,
vì gia đình các con, vì các con sống bằng
cái nghề này. Sau đó, thứ hai là ra sân phải
tôn trọng khán giả, người hâm mộ người ta
ngồi trên sân. Không chơi hết mình, không
trung thực là xúc phạm khán giả. Bóng đá
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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mà không có cổ động viên là bóng đá chết.
Thứ ba là vì màu cờ sắc áo, câu lạc bộ,
thành phố, quốc gia này. Cuối cùng, nếu
còn nhớ, thì hẵng nhớ tới chú, mà chú đã
chơi là phải vô địch, tức là làm gì cũng phải
có mục tiêu, tham vọng để phấn đấu,” ông
Hiển tâm sự.

12 năm cho ngày hái quả
Đặt niềm tin vào những giá trị mình
theo đuổi, theo thời gian, tư tưởng của vị
chủ tịch dần thấm nhuần vào các cầu thủ
trẻ. Ba năm dưới sự tài trợ của ông bầu
mới, Hà Nội T&T với đội hình gồm đa số
là cầu thủ trẻ đã thăng hạng một mạch từ
giải hạng ba lên hạng chuyên nghiệp, giành
quyền thi đấu ở giải cao nhất. Trong vòng
8 năm tiếp theo đó, Hà Nội T&T trở thành
thế lực lớn nhất của giải bóng đá quốc nội
khi ẵm tới bốn chức vô địch V-League và
ba cúp quốc gia Việt Nam.
Quan trọng hơn, ở cấp đội tuyển quốc
gia, những cầu thủ từ lò đào tạo của Hà
Nội T&T đóng góp quân số áp đảo. Tại giải
U23 châu Á diễn ra hồi đầu năm 2018 trên
đất Thường Châu, những cầu thủ trẻ thuộc
biên chế Hà Nội T&T như Quang Hải, Văn
Hậu, Duy Mạnh, Hùng Dũng đã gặt hái
thành công vang dội với huy chương bạc.
Đây tiếp tục là những cái tên nòng cốt của
đội tuyển quốc gia trong chiến dịch AFF
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Không chơi hết mình,
không trung thực là xúc
phạm khán giả. Bóng đá
mà không có cổ động
viên là bóng đá chết.

Cup diễn ra vào cuối năm, mà kết quả là
chức vô địch, khép lại một năm thành công
mỹ mãn của bóng đá nước nhà.
Bóng đá có cái hay, bởi nó có tính lan
tỏa rất mạnh. Thành công trong bóng đá
chứng minh một điều là Việt Nam có thể
lập được những kỳ tích, khiến người Việt
tự tin có thể trở thành con rồng châu Á
không chỉ trong lĩnh vực bóng đá mà còn
nhiều lĩnh vực khác. Những thành tựu
đáng nể đó, phần nào phản ánh tư duy làm
bóng đá đúng đắn của bầu Hiển. Không
đi tắt đón đầu, ông chọn con đường đi
từ gốc tới ngọn, nhưng cuối cùng lại là
người về đích. Những “đứa con” của ông
Hiển giờ đã trở thành những người hùng
của cả dân tộc.
Đến tận bây giờ, gần một năm sau
ngày Duy Mạnh cắm cờ tổ quốc trên đất
Thường Châu, ông Hiển vẫn cảm thấy bồi

hồi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Thậm chí,
khi đi công tác ở Úc, ông còn hào hứng
khoe với doanh nghiệp bên đó rằng, tuyển
Việt Nam vừa loại tuyển Úc. Đối với ông,
bóng đá luôn mang lại những cảm xúc,
niềm tự hào dân tộc khó tả.
Thế nhưng, trong tiệc mừng luận công,
người ta rất ít khi thấy bóng dáng của ông
Hiển. Vẫn là phong thái kín kẽ thường lệ,
cái hay của bầu Hiển đối với bóng đá là
như có, như không.
Nó cũng giống như việc một thời người
ta “đồn” ông là chủ năm đội bóng vừa ở
V.League vừa ở hạng Nhất, ông chỉ cười.
Cho đến khi chuyện một ông chủ - hai đội
bóng được đẩy lên cao trào với sự xuất
hiện của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch thì bầu Hiển đã khéo léo rút vốn
để tự biến mình từ vai trò một ông chủ trở
thành một... cổ động viên nhiệt thành của
cả Hà Nội T&T lẫn SHB Đà Nẵng.
Ông Hiển trên danh nghĩa không trực
tiếp là ông chủ của đội V.League nào,
ấy thế nhưng khi Hà Nội T&T vô địch
V.League hay SHB Đà Nẵng vô địch Cúp
Quốc gia, hay ngay cả đóng góp cho thành
công ở cấp độ đội tuyển, người ta vẫn thấy
bóng dáng ông.
Không ồn ào, ông Hiển thích ăn mừng
với tư cách là một cổ động viên như bao
người dân Việt Nam khác hơn là tư cách
một ông bầu. Bởi với ông, “chúng ta yêu
đâu cần ai làm chứng”.

Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch NHTMCP Liên Việt PostBank
Ảnh: Khôi Lê

Muốn sống mãi với đời xin đừng đợi/
Hãy lao mình sánh bước với thời gian…
Người con của sông Mã anh hùng ấy đã
sống đúng như những vần thơ mình viết,
lãng mạn, giản dị, bất khuất, đắm đuối,
quyết liệt cả với đời và với thơ, một tính
cách vừa ngang tàng, vừa sống động. Ít ai
biết, ông chính là cháu nội của ông Nguyễn
Đan Quế, chủ bút tờ báo Dân ở Huế, còn
mẹ ông năm nay đã 101 tuổi, nhưng vẫn
ngồi “chém gió” bằng thơ.

Công cuộc chuyển đổi số

LÃNH ĐẠO 20 TẬP ĐOÀN

NHẸ HƠN
ĐỨNG ĐẦU
MỘT NGÂN HÀNG
TỪNG THAM GIA THÀNH LẬP
NHIỀU CÔNG TY TRONG LĨNH
VỰC XÂY DỰNG, ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH, DU LỊCH, GIÁO DỤC
ĐÀO TẠO, FINTECH V, LÀM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ 12 DOANH NGHIỆP… SỨC
NGHĨ, SỨC LÀM VIỆC CỦA ÔNG
“THẮNG HỒNG CƠ” QUẢ LÀ
HIẾM CÓ.
TRƯƠNG KIM
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à tác giả của giải pháp thẻ
phi vật lý Ví Việt, phương
tiện thanh toán trực tuyến
không dùng tiền mặt đầu
tiên của ngành ngân hàng,
chỉ sau 18 tháng, Ví Việt đã có 2,1 triệu
người sử dụng và hơn 18 ngàn điểm chấp
nhận thanh toán, triển khai dịch vụ thanh
toán và kết nối với 35 ngân hàng, Ví Việt
đã được cộng đồng trong nước và quốc tế
đánh giá cao.
Nhận trọng trách Chủ tịch
LienVietPostBank đồng nghĩa với việc
ông phải từ bỏ vai trò lãnh đạo tất cả các
công ty của mình. Với phương châm “Mới,
lớn, minh bạch, hiệu quả, an toàn”, ông
đang nỗ lực nâng LienVietPostBank lên
một tầm cao mới xoay quanh bốn trụ cột
chính là nền tảng công nghệ, phát triển

mạng lưới, chuẩn hóa số hóa hoạt động
quản trị điều hành và kinh doanh theo
chuẩn quốc tế, quản trị nguồn nhân lực,
để đưa LienVietPostBank trở thành ngân
hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
Gặp ông những ngày cuối năm, ông
vẫn hẹn tôi ở con phố quen thuộc, đó
là nơi ông khởi nghiệp đầu tiên, công ty
Hồng Cơ, nằm trên đường Nam Quốc
Cang. Văn phòng làm việc giống như
ngôi nhà thứ hai của ông chất đầy sách
và những giải thưởng từ các môn thể
thao mà ông yêu thích. Giọng nói hào
sảng, bình dị, ông kể về công việc đầy thử
thách của mình cũng nhẹ nhàng và hóm
hỉnh như khi ông đọc thơ, những vần thơ
đầy khí chất của một người lúc nào cũng
đau đáu vì mảnh đất quê hương còn quá
nhiều mảnh đời bất hạnh.

Muốn làm hệ thống ngân hàng số phải
giải quyết được bốn chức năng: thanh toán,
gửi tiết kiệm, cho vay, tư vấn về đầu tư và
quản trị tài khoản.
Ông Thắng cho biết: “Khi xác định
định danh mình là chủ tài khoản, bạn có
thể ngồi bất cứ ở đâu, 24/7 đều có thể
xem được tất cả thông tin về tài khoản
của mình, khởi tạo được khoản vay nhỏ từ
những chứng từ của mình mà không cần
đến ngân hàng nữa. Với đối tượng khách
vay là doanh nghiệp, ngân hàng số sẽ hỗ
trợ rút ngắn thời gian để chuẩn bị hồ sơ,
giao dịch với những khoản vay lớn cả trăm
tỷ vẫn có thể khởi tạo online được, chỉ đến
khâu cuối cùng mới cần lên ngân hàng.
Thay vì 10 ngày rút ngắn chỉ còn một giờ”.
Hiện LienVietPostBank đã làm được
ba khâu đầu, thanh toán, gửi tiết kiệm, cho
vay, và một phần của khâu thứ tư, đó là tra
cứu, quản trị, truy xuất phần tài khoản
của khách hàng. Còn khởi tạo đầy đủ một
khoản vay lớn thì chưa làm được, vì giấy tờ
liên quan đến cho vay còn nhiều quy định
rất phức tạp. Cho vay đơn giản thì có thể
khởi tạo được; còn cho vay khoản lớn liên
quan đến có khi cả trăm thứ giấy tờ, cần
thẩm định thực tế tài sản thế chấp mà định
giá tài sản thế chấp là khâu phức tạp nhất,
nhiều khuất tất, gian dối xảy ra cũng ở
khâu này.
Làn sóng công nghệ từ những fintech,
ngân hàng cho vay tiêu dùng cũng đang gây
áp lực rất lớn đến các ngân hàng truyền
thống. Ông Thắng chia sẻ: “Cho vay tiêu
dùng là vay tín chấp, lãi suất tối thiểu 40
- 70%/năm, rất cao, cao hơn nhiều so với
mức lãi suất cho vay ngân hàng. Chính
vì vậy mà bây giờ nhiều ngân hàng nhào
đi mua công ty tài chính, nhiều nhà đầu
tư nước ngoài cũng nhảy vào cho vay tài

chính, hoàn toàn giao dịch trực tuyến. Còn
thế chấp cả một nhà máy trên trăm tỷ thì
đố ai dám dùng điện thoại mà cho vay.
LienVietPostBank cũng có định hướng
hỗ trợ cho vay tiêu dùng với lãi suất thấp,
nhưng phải bảo đảm yêu cầu khắt khe hơn
như nếu được doanh nghiệp bảo lãnh cho
nhân viên thế chấp bằng lương, thẻ tín
dụng cũng vậy”.
Để số hóa được, sau đó tiến tới xây
dựng hệ thống ngân hàng số, cao hơn là
hệ thống ngân hàng thông minh, theo ông
Thắng cần có thời gian và sự chuẩn bị kỹ
càng. Ông Thắng cho biết, ngân hàng
nào cũng ý thức được phải chuyển đổi số,
nhưng làm sao thành hiện thực thì vẫn có
người ngần ngại vì chưa sẵn sàng tiếp nhận
cái mới. Bên cạnh đó, muốn ứng dụng hệ
thống số hóa đòi hỏi nguồn lực về con
người, tài chính, nhưng nhiều ngân hàng
chưa sẵn sàng vì thiếu nguồn lực. Thứ ba,
khi hệ thống cũ của họ quá lớn thì sự ứng
dụng số rất khó, vừa tốn kém và tiềm ẩn rủi
ro lớn.

Đất dụng võ
Từng gặp Jack Ma và những nhà quản
trị lớn thế giới, có một điểm chung giữa
họ khiến ông đồng cảm nhất là năng lực
làm việc và quyết tâm của họ. “Họ làm
việc rất bài bản, nghĩ dài hơi, trường tồn…
Trong khi doanh nghiệp mình thường
nghĩ ngắn. Tuy nhiên, để năng lực và trí
tuệ đó phát triển được theo tôi phụ thuộc
rất nhiều vào môi trường sống và kinh
doanh. Jack Ma nếu không có sự bảo hộ
của Trung Quốc và không gặp thời vận
như vậy cùng khó mà thành công, có khi
vẫn chỉ là người bán sách. Nhưng chính
phủ Trung Quốc đã hỗ trợ rất nhiều
cho doanh nghiệp đi lên từ nền tảng
công nghệ, cấm Google, cấm Facebook,
đúng thời điểm công nghệ phát triển thì
Alibaba mới phát triển được.”
“Tôi vẫn đùa với anh Trương Gia Bình,
nếu Jack Ma mà ở Việt Nam chắc chắn
thua Trương Gia Bình, chủ tịch FPT, vì
Việt Nam cũng có rất nhiều con người có
nghị lực, đầu óc, nhưng rất khó phát triển
vì môi trường đầu tư, chính sách khác
nhau”, ông Thắng mỉm cười.
Về LienVietPostBank từ 2007, là một
trong những người nằm trong ban trù bị
sáng lập, và sau đó nằm trong HĐQT, vì
sao một người chuyên về công nghệ như

ông lại dấn thân vào ngành ngân hàng?
Ông Thắng cho biết: “Lúc ấy HĐQT yêu
cầu phải có một người hiểu biết về công
nghệ thông tin (CNTT), vì những người
sáng lập đã ý thức được CNTT là nền tảng
của ngân hàng, nếu CNTT không tốt chắc
chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, và
còn gây ra thất thoát. Anh Dương Công
Minh, Chủ tịch LienVietPostBank lúc đó
đã chủ động rủ tôi tham gia cuộc chơi này.”
Ngày xưa, CNTT chỉ là bán máy cho
ngân hàng. Nhưng khi ông Thắng bước
vào LienViet, chính CNTT lại làm ra
những sản phẩm và hiệu quả cho ngân
hàng, ông thấy mình có đất dụng võ. Mười
năm làm ngân hàng, chủ tịch ban công
nghệ, nên ông phải bắt buộc nghiên cứu
cả hai mảng, công nghệ thông tin và công
nghệ ngân hàng, hạ tầng, phần mềm phần
cứng, các hệ thống kết nối để quản trị và
điều hành, kinh doanh ngân hàng, cùng
các quy định về ngân hàng, để viết ra quy
trình hoàn chỉnh.
Hiểu hết mọi ngõ ngách của ngân hàng,
những góc sâu nhất, tối nhất đều phải biết,
để viết ra quy trình chung, chuẩn hóa cho
mọi người cùng tuân theo, cái gì số hóa
được đều phải số hóa hết. Vừa đọc, vừa chỉ
đạo, biên tập hơn 500 văn bản pháp quy
được ban hành… Nhà nước chỉ cần sửa lại
một quy định nào đó, hoặc nội bộ đổi tên
một phòng, thì toàn bộ văn bản phải đổi
lại hết. Người đi phân tích, viết chương
trình cho kế toán phải giỏi hơn một người
kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán
phân tích.
Nhưng viết ra một phần mềm CNTT
rất khác so với viết ra một phần mềm cho
ngân hàng, vì ngân hàng là một hoạt động
đặc thù, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
“Đối với các ngành sản xuất dịch vụ
thì chu kỳ là Tiền- Hàng- Tiền. Còn ngân
hàng thì Tiền- Tiền- Tiền, hệ thống kinh
doanh hàng hóa chính là tiền, nên khó nhất
làm sao tránh rủi ro, vì nếu xảy ra là dính
đến tiền liền, mất là đứt ruột, chết luôn,”
ông Thắng chia sẻ.

Rủi ro thời 4.0
Để số hóa, đi vào ngân hàng 4.0, tiềm ẩn
rất nhiều rủi ro. Đầu tiên là rủi ro về chiến
lược, nếu định hướng sai có thể không phát
triển được, đi chậm, lùi lại rất nhiều so với
ngân hàng khác. Phải có một chiến lược
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chuẩn mực, đòi hỏi HĐQT và ban tư vấn
phải ngồi lại với nhau để xác định rõ tầm
nhìn hướng tới cái gì, đối tượng nào, sử
dụng hệ thống thế nào.
Rủi ro thứ hai là về công nghệ, chọn
sai công nghệ cũng chết, hoặc đầu tư công
nghệ không tới do tiếc tiền cũng chết.
Đáng lẽ phải mua hệ thống phòng ngừa
hacker của những hệ thống an toàn nhất
thì chỉ mua nửa vời sẽ bị xâm nhập, phá
hoại. Hoặc định hướng sai công nghệ sẽ có
thể làm gián đoạn hoạt động ngân hàng,
làm mất tiền, mất uy tín.
Rủi ro thứ ba về pháp lý. Nếu đi quá
sớm vào công nghệ cao thì nhiều khi các
quy định Nhà nước chưa có, hoặc quy
định ngân hàng chưa theo kịp. Nhiều lúc
cũng phải làm chậm lại công nghệ vì rủi ro
pháp lý rất nguy hiểm, nhất là với những
tập đoàn lớn, gây thiệt hại về con người và
tiền của.
Thứ tư là rủi ro về thị trường, liên quan
đến khủng hoảng tiền tệ thế giới khiến
ngân hàng có thể bị khủng hoảng theo,
nhất là khi mình còn là thị trường nhỏ bé.
Thứ năm là rủi ro về vận hành trong
quá trình làm, quy chế sai, mỗi bộ phận
làm một kiểu dẫn đến sai toàn hệ thống
Thứ sáu, rủi ro về mặt con người là lớn
nhất. Trong quá trình làm nếu không giám
sát chặt chẽ rất dễ nảy sinh móc ngoặc, làm
hồ sơ giả cho vay. Phải dùng những công cụ
về văn bản định chế kèm đào tạo con người,
dùng công nghệ để giảm bớt rủi ro con
người… Phải cân đối về nguồn lực, chứ cứ
thấy người ta làm mình làm theo mà không
đủ nguồn lực thì nửa chừng cũng gãy gánh.
Bàn về những cú… trượt chân của các
ông chủ ngân hàng trong thời gian gần đây,
đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của
ngành ngân hàng, ông Thắng tỏ ra rất ưu
tư: “Ông chủ doanh nghiệp và ông chủ ngân
hàng trước hết phải có một tố chất chung,
chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của
mình theo pháp luật nhà nước. Chịu trách
nhiệm nhìn bên ngoài có vẻ giống nhau,
nhưng về mặt sở hữu, ông chủ ngân hàng
rất khác so với một ông chủ doanh nghiệp.
Ông chủ doanh nghiệp nếu mất tiền thì của
chính mình thôi, còn ông chủ ngân hàng thì
khác ở chỗ là tài sản của mình thì rất nhỏ,
nhưng huy động số tiền rất lớn ngoài xã
hội, nên khi mất tiền liên đới rất nhiều đến
tài sản của người khác.
Khi được hỏi nhận trọng trách cao nhất
trong một ngân hàng ở tuổi này đối với ông
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Ông Thắng và mẹ

Đối với các ngành sản
xuất dịch vụ thì chu kỳ
là Tiền- Hàng- Tiền. Còn
ngân hàng thì Tiền- TiềnTiền, hệ thống kinh doanh
hàng hóa chính là tiền,
nên khó nhất làm sao
tránh rủi ro.

có nhiều thách thức, ông Thắng khẳng
định: “Tôi có thể làm lãnh đạo đến 20 tập
đoàn cũng cảm thấy nhẹ hơn đứng đầu
một ngân hàng, vì mình đang ôm tiền của
biết bao nhiêu người dân tin tưởng gửi vào
mình, gấp hơn đến 20 lần tiền mình đang
có, nghĩa là rủi ro gấp đến 20 lần”.
Dù công việc hết sức căng thẳng,
nhưng thấy phong thái ông lúc nào cũng
khoan thai, nhẹ nhàng, nụ cười luôn ở trên
môi. Hỏi ông làm cách nào để cân bằng
cảm xúc? Ông lẳng lặng đến bên chiếc máy
nghe nhạc và bật cho chúng tôi nghe album
11 ca khúc được phổ thơ của… Nguyễn
Đình Thắng mang tên Ngày ấy… bây giờ.
Bận vậy, ông làm thơ lúc nào? Có thể
là lúc vắt tay lên trán trước khi ngủ, trên xe
hơi, trên máy bay, lúc đi dạo… Thơ đối với
ông như môn thể thao cho đầu óc, cho cảm
xúc. Đến nay, ông đã viết vài trăm bài thơ.

Ông học chuyên toán từ nhỏ, nhưng gien
bên nội, bên ngoại đều là dân văn chương.
Ông nội là chủ bút tờ báo Dân ở Huế, ông
ngoại là nhà thơ.
Cuộc đời tưởng chừng quá hoàn hảo
của ông thực ra ẩn chứa rất nhiều thử
thách. Ngay từ nhỏ đã phải sống xa gia
đình, trải qua bao khốn khó, cơm không
đủ no, áo không đủ ấm, đêm đến phải
chong đèn dầu học dưới hầm tránh bom.
Vậy mà Nguyễn Đình Thắng vẫn học giỏi
tất cả các môn. Năm 17 tuổi với kết quả
thi đại học loại giỏi, ông theo ngành xử lý
thông tin kinh tế bằng máy tính điện tử,
khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế. Tốt
nghiệp hạng Ưu, được giữ lại làm giảng
viên, chàng trai trẻ lại chọn con đường
nhập ngũ theo lệnh tổng động viên của
Chủ tịch nước. Những ngày chiến đấu
gian khổ, sống chung với muỗi, vắt là dấu
ấn không bao giờ phai trong cuộc đời đã
rèn tinh thần đồng đội, nghị lực, lòng kiên
trì và quyết tâm phấn đấu đến cùng để đạt
được mục tiêu.
Từ năm 2008 đến nay, ông thành lập
Quỹ khuyến học Nguyễn Đan Quế tại
Thanh Hóa để giúp các học sinh nghèo
hiếu học và tích cực vận động xây dựng các
trường học, trạm xá cho quê hương. Nghe
ông kể về mẹ và tập thơ sắp in của mẹ với
cả niềm âu yếm, đôi mắt ông ánh lên hạnh
phúc, mới hiểu tình yêu ông dành cho mẹ
lớn đến nhường nào! Có lẽ chỉ có tình yêu
con người, tình yêu quê hương, tình yêu với
mẹ hiền mới giúp ông đi xa, mới là động lực
lớn nhất khiến ông tiếp tục dấn thân.

ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG

KIÊU HÃNH
Bà Thái Hương, nhà sáng lập và tư vấn đầu tư Tập đoàn TH

ĐẦY BẢN LĨNH VÀ VÔ CÙNG THÔNG MINH, QUYẾT ĐOÁN, NỮ DOANH NHÂN THÁI HƯƠNG, NHÀ SÁNG
LẬP VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CỦA TẬP ĐOÀN TH - GIỐNG NHƯ LOÀI HOA MỘT NĂM NỞ HAI LẦN TRÊN
CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT XANH Ở NGHĨA ĐÀN (NGHỆ AN) VÀ LUÔN HƯỚNG VỀ ÁNH MẶT TRỜI - ĐÃ
KHÔNG NGỪNG TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC VÀ ĐANG TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG MỘT TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM.
HÀ LÊ

Bản lĩnh tiên phong
Giờ thì có lẽ chẳng mấy ai không biết
đến nữ doanh nhân Thái Hương, bởi tên
tuổi của bà gắn liền với một trong những
thương hiệu nổi tiếng Việt Nam: TH true
MILK. Nhưng lần giở những câu chuyện từ
hơn 10 năm trước, khi bà Thái Hương mới

bắt đầu với Dự án chăn nuôi bò và chế biến
sữa tại Nghĩa Đàn (Nghệ An), vốn đầu tư
1,2 tỷ USD, không ít người nói bà quá ngạo
mạn, thậm chí là quá liều lĩnh.
Khi ấy, thị trường sữa Việt Nam dường
như đã phân chia thị phần khá rõ ràng, với
các tên tuổi lớn, từ Vinamilk, tới Dutch
Lady, rồi Ba Vì, Mộc Châu…, chưa kể còn

hàng loạt hãng sữa bột ngoại nhập khẩu.
Người Việt vốn sính dùng hàng ngoại, sẽ
không dễ chấp nhận một thương hiệu mới,
nên nhiều người nói, khả năng thua của
TH gần như là cầm chắc trong tay. Chưa
kể, không chọn nơi nào có khí hậu ôn hòa
để chăn nuôi bò sữa, bà Thái Hương lại
chọn vùng đất có khí hậu quá khắc nghiệt
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là Nghệ An. Ở cái nơi gió Lào hầm hập thổi
ấy, làm gì có chuyện đồng cỏ châu Âu sẽ
hiện hữu, càng không thể có những con bò
cho ra dòng sữa ngọt lành…
Thế mà giữa lúc ấy, bà kiêu hãnh và tự
tin nói rằng, mình… không có đối thủ. Và
rằng, sữa của bà là sữa sạch. Cả thị trường
như “lên đồng” sau phát ngôn ấy. Bởi nếu
sữa của bà là sữa sạch, không nhẽ sữa của
người khác là bẩn? Mà thương hiệu vừa ra,
nói không có đối thủ chẳng phải là quá tự
mãn hay sao?...
Búa rìu dư luận “đổ xô” vào nữ doanh
nhân bé nhỏ ấy. Nhưng một cách bình tĩnh,
bà Thái Hương bảo, TH không có đối thủ
bởi bà không đi cùng con đường với các
doanh nghiệp sữa khác, là nhập sữa bột về
pha lại, mà chọn đi một lối đi riêng. Đó là
nhập bò, trồng cỏ, chăn nuôi bò và chế biến
sữa. Thậm chí, cũng không chọn cách như
có doanh nghiệp đã từng làm, là thu mua
sữa từ bà con nông dân về để chế biến, bà
cất công sang tận Israel, đất nước bán sa
mạc nhưng cũng đã phát triển rất mạnh mẽ
đàn bò sữa của mình, để mua công nghệ,
thậm chí thuê cả nông dân Israel sang
hướng dẫn người Việt chăn nuôi bò và chế
biến sữa.
Ở cái thời điểm mà máy móc, công
nghệ trong nông nghiệp còn khá xa lạ với
người Việt, thì tất tật, ở trang trại TH cái
gì cũng áp dụng công nghệ cao. Từ trồng
cỏ, đến chế biến thức ăn cho bò, rồi chăn
nuôi bò và tất nhiên là vắt sữa, chế biến
sữa. Khi ấy, đến thăm trang trại TH, nhiều
người ngỡ ngàng thấy những chú bò chân
được gắn chip, tai được nghe nhạc. Rồi
trầm trồ chứng kiến những cỗ máy cắt cỏ
có sức làm việc bằng hàng trăm người lao
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động. Và không khỏi thán phục khi thấy
quy trình vắt, bảo quản và chế biến sữa của
TH…, hoàn toàn khép kín và hiện đại, đảm
bảo cho ra những dòng sữa tươi ngon, ngọt
lành nhất.
Sau này, khi bà Thái Hương đã thành
công với Tổ hợp chăn nuôi bò và chế
biến sữa ở Nghĩa Đàn (Nghệ An), người
ta lại quay sang trầm trồ về tầm nhìn xa
trông rộng và sự quyết đoán của bà. Bởi ở
vào thời điểm ấy, khi thị trường vẫn đang
hoang mang với cơn khủng hoảng sữa
nhiễm malamine, bà dám quyết định “khởi
nghiệp” với ngành sữa. Và khi mà không ít
doanh nghiệp Việt chọn cách “đánh quả”
khi dốc tiền vào đất đai, bất động sản để
thu lời nhanh chóng, thì bà lại chọn con
đường nông nghiệp công nghệ cao, cũng
gắn bó với đất nhưng theo một cách khác,
rủi ro hơn và khó thu lời hơn. Nhưng rồi, bà
đã thành công.
Không phải chỉ là thành công với riêng
dự án sữa tươi sạch ở Nghệ An, khiến ngay
cả người cộng sự gần gũi với bà - ông Gil
Inbar - đã phải nhiều lần thốt lên rằng,
trên thế giới không có nhiều phụ nữ làm
được như vậy, mà quan trọng hơn hết, là
bà đã làm nên một “cuộc cách mạng sữa
tươi sạch ở Việt Nam”. Từ khi có TH true
MILK, người tiêu dùng Việt Nam mới
hiểu ra rằng, hóa ra lâu nay mình vẫn
uống sữa hoàn nguyên, tức là sữa bột pha
lại, chứ không phải sữa tươi. Rằng, mình
hoàn toàn có thể lựa chọn các sản phẩm
sữa tươi sạch, được sản xuất trên đồng đất
quê hương. Thậm chí, sau này, khi TH tiên
phong sản xuất sữa organic, thì người tiêu
dùng Việt càng có thêm nhiều lựa chọn tốt
hơn nữa!

Bước đi dũng cảm
Biết bà Thái Hương từ hơn 6 năm trước
đây, khi dự án TH ở cao nguyên Phủ Quỳ
đã bước đầu thành công, cũng đã có nhiều
dịp trò chuyện cùng bà, tôi vẫn cứ luôn băn
khoăn tự hỏi, bà lấy đâu ra năng lượng để
sống một cách nhiệt thành và luôn tiến về
phía trước. Khi TH thành công, với liên
tiếp các sản phẩm mới được tung ra thị
trường và được người tiêu dùng đón nhận,
những tưởng, bà sẽ hài lòng với việc không
ngừng phát triển thương hiệu TH true
MILK. Nhưng rồi, không phải thế.
Liên tục, liên tục các kế hoạch kinh
doanh các sản phẩm mới được thực hiện.
Từ nhà máy dăm gỗ, đến sản xuất rau củ
quả sạch, rồi nước uống thảo dược TH true
Herbal, nước uống lên men từ lúa mạch
TH true MALT, hay các sản phẩm chế biến
từ sữa khác, như sữa hạt TH true NUT, rồi
các sản phẩm bơ, phomai… Và mới đây
nhất là nước uống tinh khiết từ mạch ngầm
núi Tiên TH true WATER.
Không chỉ đầu tư ở Nghệ An, bà còn
tới Lâm Đồng, tới Hà Giang, Thái Bình,
rồi Phú Yên… Bà bảo, căn bếp cần có gì, thì
TH sẽ cung cấp cái đó. Rau quả có, gạo có,
mắm muối có… Bởi nếu Việt Nam là bếp
ăn của thế giới, thì bà muốn là một “người
nội trợ tử tế”, cung cấp những sản phẩm tốt
nhất, tươi ngon nhất cho người tiêu dùng
Việt. Và “vòng đời” của con người cần gì, bà
sẽ làm cái đó.
Thế nên, dù sở hữu đất vàng ở Hà
Nội, chỉ cần xây khách sạn, hay trung tâm
thương mại cũng đủ khiến cho bà hốt bạc,
thì bà lại lựa chọn xây trường học. Mầm
non, tiểu học, trung học chưa đủ, bà còn

muốn xây dựng trường đại học, vì không
muốn con cháu mình phải sang tận nước
ngoài du học vất vả. Còn muốn làm cả
bệnh viện, để người Việt có thể được hưởng
các dịch vụ tốt nhất…
Còn nhớ, khi chia sẻ về các kế hoạch
kinh doanh của mình, bà Thái Hương
luôn nói, bà muốn làm sữa bằng trái tim
và tấm lòng người mẹ. Nhiều người có
thể không tin điều đó, bởi kinh doanh là
câu chuyện của lợi nhuận, nhưng tôi thì
cứ tin rằng, bà đã thực tâm kinh doanh
bằng cả trái tim ấm áp và nhân hậu của
mình. Bởi với bà, chất lượng sản phẩm
luôn được ưu tiên hàng đầu. Lợi nhuận
có quan trọng, nhưng không phải là yếu
tố quan trọng nhất.
Những người ở gần bà, biết bà, đều cảm
thấu điều đó. Nhớ hồi Tết năm ngoái, khi
bà mời các phóng viên thân thiết tới văn
phòng, rồi tự tay rót từng ly nước TH true
MALT mời mọi người, mắt sáng ngời và nụ
cười ấm áp, mới thấy rất rõ bà dành tâm
huyết lớn chừng nào cho các sản phẩm của
mình. Một con người tận tâm như thế, sẵn
sàng “đốt cháy” mình cho các kế hoạch
kinh doanh của mình, sẽ cho ra những sản
phẩm thực sự tốt cho sức khỏe người tiêu
dùng. Người ta trân trọng bà Thái Hương
vì điều đó.
Càng trân trọng hơn, khi biết rằng,
bà thực sự là một doanh nhân tài giỏi và
dũng cảm. Nếu không dũng cảm, bà sẽ
không quyết định bước một bước xa xôi
ngàn dặm để đầu tư một dự án lên tới 2,7
tỷ USD ở nước Nga. Rất nhiều lần, bà
chia sẻ rằng, bà đầu tư sang Nga vì tình
yêu đối với đất nước vĩ đại đó. Tôi tin vào
tình yêu đó. Nhưng cũng đồng thời hiểu

rằng, kinh doanh không chỉ là câu chuyện
của cảm xúc. Chỉ có một doanh nhân tài
ba, có tầm nhìn xa trông rộng mới nhận
ra rằng, nước Nga - vào thời điểm bị cấm
vận - thiếu sữa và các sản phẩm từ sữa
như thế nào. Và đó là thị trường đầy tiềm
năng để TH “nhảy” vào.
Có nhân viên của bà Thái Hương kể,
nhiều năm trước đây, bà đã quyết định viết
thư cho Tổng thống Nga Putin để chia sẻ
về kế hoạch đầu tư của mình ở nước Nga.
Khi ấy, ngay cả những người thân cận nhất
cũng tưởng bà đang… đùa. Nhưng đó lại là
sự thật. Vô cùng quyết liệt, bà đã tìm mọi
cách để có thể đặt chân đến nước Nga. Và
giờ đây, đại dự án của TH ở Nga đã cho ra
những dòng sữa đầu tiên, dù mới là sữa thô,
nhưng chỉ cuối năm 2019 này thôi, khi nhà
máy chế biến sữa của TH ở Kaluga khánh
thành, những ly sữa đầu tiên mang thương
hiệu TH được sản xuất tại Nga sẽ được
bán trên khắp các kệ hàng của xứ sở Bạch
dương.
Lúc ấy, người ta sẽ càng thêm ngả mũ
thán phục bà, một nữ doanh nhân đầy
bản lĩnh!

Và nhà quản trị tài ba
Năm 2013, trong chuyến thăm trang
trại TH lần đầu tiên ở Nghĩa Đàn, cùng
đi với chúng tôi có lãnh đạo một tập đoàn
lớn ở Việt Nam. Lúc ấy, nhìn cơ ngơi TH,
vị doanh nhân này không khỏi thán phục,
song vẫn băn khoăn chuyện hiệu quả kinh
doanh của TH.
Bản thân tôi lúc đó, và kể cả sau này, khi
nhìn các dự án không ngừng được TH mở

rộng, cũng không phải không có lúc băn
khoăn. Nhưng rồi, băn khoăn đó đã được
giải tỏa, khi mới đây, TH chính thức công
bố rằng, lãi ròng của TH đã tăng 15 lần chỉ
trong vòng 5 năm qua. Nếu như năm 2014,
con số chỉ là 27 tỷ đồng, thì đến năm 2017
đã tăng lên 319 tỷ đồng và năm 2018 là 459
tỷ đồng. Mà khoản lãi ròng này, đã được trừ
khấu hao, tức là trừ đi chi phí đầu tư rất lớn
của Tập đoàn. Còn nếu nói về doanh thu,
con số hơn 7.000 tỷ đồng của năm 2018 đã
vượt nhanh hơn lộ trình mà bà Thái Hương
vạch ra. Chính sự tăng trưởng vượt bậc của
sản phẩm sữa tươi đã mang lại doanh số
“khủng” đó cho TH, chỉ sau hơn 10 năm
thành lập.
Hẳn nhiên vẫn còn nhiều điều phải
chờ đợi, kể cả ở việc sản xuất hàng loạt
sản phẩm ngoài sữa, hay đầu tư cho giáo
dục và cả đại dự án ở bên Nga. Nhưng
những gì mà TH đã làm được, chí ít trên
khía cạnh doanh thu và lợi nhuận, cũng
đủ để chứng minh rằng, con đường mà bà
Thái Hương đã chọn là đúng đắn. Một
nhà quản trị tài ba sẽ giúp một doanh
nghiệp phát triển không chỉ thần tốc
mà còn có hiệu quả cao. Hơn hết, doanh
nghiệp đó lại thực sự mang đến những lợi
ích không thể đong đếm cho cộng đồng,
từ các sản phẩm tươi lành nhất đến mang
lại của cải và năng lực phát triển cho đất
nước. Một doanh nhân tiên phong như
bà Thái Hương sẽ không chỉ là người mở
đường mà còn là người dẫn dắt sự phát
triển của nền kinh tế Việt Nam.
Còn tôi, nhìn vào những con số đó để
thêm tin tưởng rằng, một doanh nhân có
tâm và tầm như bà, sẽ có thêm nhiều thành
công hơn nữa.
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CÀ PHÊ NHÂN VĂN
TRƯƠNG KIM

K

hó có thể dịch Specialty Coffee sang tiếng
Việt một cách sát nghĩa nhất, vì nó không
đơn thuần là cà phê đặc sản, cũng không
phải là một loại cà phê nào đó có chất
lượng tuyệt vời, mà bao hàm nhiều yếu tố
trong suốt chuỗi cung ứng cà phê, như một phạm trù với đầy
đủ tiêu chuẩn kỹ thuật khiến cho mỗi thành viên trong chuỗi
đều đóng vai trò quan trọng. Giá trị mà nó mang lại không
chỉ là một hương vị cà phê độc đáo, mà còn là chất lượng
cuộc sống của những người tham gia vào chuỗi cung ứng đó,
kể cả thiên nhiên, môi trường sống.
Điều kiện cần để trở thành Specialty Coffee là có nguồn
gốc từ nông trại tiềm năng, nguồn giống tốt; khâu thu hái,
chế biến, bảo quản đúng phương pháp; quá trình chế biến
rang xay chuẩn mực. Điều kiện đủ là có điểm chất lượng từ
80-100.
Specialty Coffee được coi là “làn sóng thứ ba”, sau cà phê
phin truyền thống và cà phê pha máy espresso, đòi hỏi sự
tinh tế trong mọi khâu, để tạo nên phong vị mới mang tính
duy mỹ như thưởng thức một ly rượu vang. Specialty Coffee
đã tồn tại bốn thập kỷ trên thế giới, nhưng với Việt Nam còn
rất mới mẻ.
Trên thế giới có thể chỉ là một xu hướng, một cách làm và
thưởng thức cà phê tinh hoa, nhưng ở Việt Nam, Specialty
Coffee hay cà phê đặc sản còn là một cơ duyên để gầy dựng
lại lối sống, cung cách ứng xử với thiên nhiên và ứng xử với
con người, giữa thời buổi mà thực phẩm bẩn tràn lan và
nhiều giá trị sống căn bản bị vỡ vụn.
Trào lưu Specialty Coffee giống như một điểm sáng hiếm
hoi không chỉ góp phần đưa thương hiệu cà phê thuần Việt
có chỗ đứng đàng hoàng trên trường quốc tế, mà còn đặt lại
cách tiếp cận mới với sự sống trong nông nghiệp thông qua
trồng và chế biến cà phê.
Giống như nghệ thuật, Specialty Coffee đã thực sự kết
nối những tâm hồn đồng điệu, một mô hình có sự trợ giúp
lẫn nhau không chỉ giữa con người với tự nhiên, mà còn là
giữa con người với nhau trong một đất nước có lịch sử nông
nghiệp hàng ngàn năm. Nó đòi hỏi sự đam mê, thành tâm
và kiên nhẫn rất lớn giữa các bên trong mối quan hệ với cà
phê, và nhờ vậy mà văn hóa Việt được bổ sung thêm những
giá trị vô hình và hữu hình, để đời sống ngày càng đẹp hơn,
nhân văn hơn.
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GIEO HẠT
Ít ai biết, có hai chàng trai trẻ đã lặn
lội lên Đà Lạt từ rất sớm, từng trả giá, từng
loay hoay trong những chọn lựa của chính
mình, để rồi tìm được cà phê Specialty
như một bệ phóng tinh thần cho cuộc cách
mạng toàn diện của riêng mình, từ tư tưởng
tới cách làm, cách kinh doanh, cách ứng xử
với thiên nhiên, với người nông dân, với
những nhân viên của mình, với bạn bè làm
ăn trong cả chuỗi cung ứng và phân phối...
Mỗi lần lên Đà Lạt, tôi thường ghé Là
Việt, một quán cà phê với thiết kế như một
công xưởng thơm lừng hương vị tinh khiết
của đất trời từ hạt cà phê thật. Trần Nhật
Quang, Giám đốc công ty cà phê Là Việt
là một chàng trai nho nhã, trầm tính, lãng
mạn nhưng rất thực tế. Lặn lội với nắng gió
Đà Lạt, một nắng hai sương cùng người
nông dân, Quang phát hiện ra chính thiên
nhiên, đất đai, khí hậu và văn hóa đã mang
lại cho Specialty Coffee Việt Nam một tinh
thần khác, một hương vị khác.
Với thời tiết hai mùa rõ rệt, độ cao trên
1.500 mét so với mặt nước biển, Đà Lạt
là vùng đất lý tưởng nhất cho Specialty
Coffee, vừa có độ lạnh, lượng mưa, nguồn
nước nguyên sơ, đất đỏ bazan giàu dưỡng
chất để cà phê đơm hoa kết trái, và những

cơn gió tự do, cái nắng cháy người trong
quá trình thu hoạch, sơ chế, để dâng cho
đời những hạt cà phê có một không hai.
Nhưng có một nghịch lý là người nông
dân gắn bó bao đời với hạt cà phê như gia
đình anh Hadjim’s, anh An, anh Phước...
cũng không ý thức được thế nào là cà phê
ngon, cách thu hái, lên men, phơi phóng
cũng hoàn toàn theo kiểu truyền thống.
Họ chỉ quanh năm bán mặt cho đất, bán
lưng cho trời, để rồi cứ quẩn quanh với điệp
khúc “được mùa mất giá”.
Quang hiểu rằng cà phê Specialty là
một chuỗi giá trị, một mình trồng cà phê
thì không đủ, phải tạo ra một cộng đồng
cùng chia sẻ nhận thức, mới tạo nên sự
thay đổi, khuyến khích người khác làm tốt
hơn. Từng chứng kiến người dân trồng cà
phê ở Lâm Đồng bị thương lái làm cho bần
cùng hoá bằng cách cho vay nóng, lãi mẹ
đẻ lãi con, rồi ép nông dân bán với giá thấp.
Quang không muốn mua từ những người
trung gian đó, vì không kiểm tra được chất
lượng, không phân theo từng dòng cà phê
được, và cũng không muốn mua với giá
thấp để ép người nông dân.
Một thời gian người dân Đà Lạt trồng
cà phê ồ ạt chạy theo sản lượng cao với đủ
các loại chất hóa học đã làm suy thoái đất
nghiêm trọng. Việc đầu tiên của Quang là

khuyến khích các hộ nông dân kiên trì đi
theo quy trình canh tác tôn trọng tối đa
tự nhiên. Hỗ trợ nông dân để họ vươn lên
từ chính mảnh vườn của mình, làm việc
trực tiếp với nông dân, cố gắng hết sức
để mua cao hơn thị trường hai đến ba giá.
Rồi thuyết phục họ làm đúng quy trình, kỹ
thuật Specialty, trong suốt quá trình chăm
sóc cây và thu hoạch anh cùng nhân viên
theo sát, không cho nông dân sử dụng phân
bón hóa học, thuốc diệt cỏ, cỏ mọc chỉ cắt
đi bón cho cây, và dùng phân hữu cơ.
Chất lượng cà phê phụ thuộc nhiều yếu
tố: nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
Thay giống chất lượng tốt chứ không trồng
giống cao sản, vì rút dinh dưỡng nhiều năm
liên tục, làm cho đất chết, gây hiểm họa
môi trường. Trên cùng diện tích, làm sao
tối ưu hóa nguồn thu. Việc phơi cũng phải
để trên giá, phải hái trái chín mọng và xử
lý lên men ngay trong 48 giờ đầu, mới khơi
dậy được tất cả mùi vị của hạt.
Là Việt không làm đại trà, cố gắng
sản lượng thấp để giữ quá trình sản xuất
nguyên bản, và Quang đã từng trả giá
không nhỏ, bán cà phê organic không ai
mua, biếu tặng cũng không uống. Đó là lý
do vì sao ban đầu anh phải chọn con đường
xuất khẩu cà phê nhân, và từng bước làm
quen với người tiêu dùng trong nước.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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Quang (Là Việt) và bác An, nông dân trồng cà phê tại Đà Lạt

Sự chia sẻ giữa doanh nghiệp và nông
dân đã nâng giá trị cà phê lên từ từ, đồng
nghĩa với giá thành cao hơn, độ thưởng
thức cà phê tăng lên, trở thành xu hướng.
Đó chính là cách trở về gìn giữ chất lượng
cà phê gốc của Việt Nam.

VUN TRỒNG
Hồ Duy, người sáng lập thương hiệu
The Married Beans trông như một chàng
lãng tử điển hình của vùng đất Đà Lạt
sương mù. Thực ra Duy ở Sài Gòn, nhưng
anh đã chọn Đà Lạt làm đất sống, và tận
hiến cho hạt Specialty thần thánh.
Cùng khởi nghiệp với Trần Nhật
Quang, sau đó Duy tách ra để phát triển
hệ thống sản xuất, phân phối theo hướng
riêng, nhờ đó Việt Nam có thêm một
thương hiệu cà phê thuần Việt. Cả hai đã
“gặp” nhau trên con đường gầy dựng trào
lưu Specialty.
Bài toán của Duy cũng là làm sao nâng
chất lượng sống của người nông dân lên, để
từ đó họ có động lực đi theo hướng canh
tác và chế biến Specialty. Trong ba năm
đầu chấp nhận không lợi nhuận, Duy tìm
tới huyện Lạc Dương, Cầu Đất, liên kết
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khoảng 60 nông hộ trồng, phân bón, thu
hái, để sản xuất bao tiêu. Anh cũng chính
là chàng trai đi bán từng ly Specialty đầu
tiên ở Đà Lạt thông qua những quán cà phê
của bè bạn, để truyền thông về những hạt
cà phê thật, cách làm thật.
Phải cải tạo đất từ 3 đến 5 năm mới đạt
chất lượng theo tiêu chuẩn nông nghiệp
sạch, bền vững. Anh áp dụng phương pháp
tạo hệ sinh thái cân bằng, hạn chế dùng
phân hóa học và thuốc trừ sâu. Thay vào
đó là bón phân bằng vỏ cà phê trong quá
trình chế biến sản xuất được ủ với phân
chuồng, phân vi sinh, oganic nhập khẩu để
tăng độ màu cho đất và tăng hương vị, chất
lượng cà phê.
Thường xuyên tổ chức đào tạo cho các
hộ nông có tiềm lực, cây giống, phân bón
hữu cơ đều do công ty hỗ trợ, có báo cáo,
theo dõi định kỳ để phát hiện ra những tiến
triển tác động thế nào đến khu vườn, đến
mùa thu hoạch hầu như anh em trong công
ty phải làm việc toàn thời gian với nông
dân để hướng dẫn thu hoạch cho những
chủ vườn. Dần dần từng năm, trực tiếp xử
lý từng khúc mắc trong quy trình sản xuất
để hoàn thiện mọi khâu làm ra hạt cà phê
chất lượng cao.
Việc hái cà phê hoàn toàn là thủ công,

kéo dài trong ba tháng. Không thể áp dụng
cơ giới hóa trong việc hái cà phê ở Việt
Nam, vì diện tích đồi dốc, không được quy
hoạch trên diện rộng, đa phần nông hộ nhỏ
từ vài sào đến vài héc ta. Quy trình chế
biến, bóc vỏ phơi khô, lên men đều được
thực hiện trong nhà kính để bảo đảm chất
lượng không bị ẩm mốc, ảnh hưởng bởi thời
tiết trong sấy cà phê.
Khó khăn ập tới, hứa hẹn xây dựng mô
hình mà không kiểm soát được tốc độ gia
tăng của các thành viên liên kết trong sản
xuất đại trà sẽ rất áp lực trong việc giải
ngân, dẫn đến chậm trễ thanh toán cho
nông dân. Với nông dân, cần phải truyền
đạt đơn giản nhất cho người ta hiểu, nhưng
đội ngũ đồng hành toàn là người trẻ, phải
tập huấn, đào tạo để họ có tinh thần, kỹ
năng giống như mình mới rút ngắn khoảng
cách, thời gian, nâng cao tính liên kết
Lúc ấy, thị trường chưa chấp nhận,
doanh nghiệp thì chưa đủ tiềm lực và hệ
thống để cùng lúc liên kết tạo đầu vào và
tìm đầu ra tương xứng. Vừa tập trung làm
tốt trên cánh đồng, nhà máy, anh thường
xuyên tổ chức các chuyên đề, hội thảo ở
Sài Gòn, những thành phố có lượng tiêu
thụ lớn để thay đổi thói quen người tiêu
dùng. Tham gia hội chợ EXPO chuyên
ngành trong nước và quốc tế để giới thiệu
mô hình của mình, đồng thời cọ xát, nắm
bắt thị hiếu thị trường…
“Vốn liếng bằng... vay mượn lòng tin
và trả lãi suất bằng chữ tín, học làm người
chính là xây dựng chữ tín, tín còn vạn
sự thông, tín mất người cũng chẳng còn.
Cũng giống như bao người, tôi đang sống
trọn vẹn đam mê trong giấc mơ đời mình.
The Married Beans là câu chuyện tình
mãi xanh tuổi 18 của tôi. Thành công chả
mấy dễ dàng, không chỉ cần trí lực, tâm
lực, tài lực, mà còn cần phải kiên định,
dành hết cả đam mê, thời gian, tuổi xanh
xuân. Dồn tất cả cho những mục tiêu cuộc
đời, tôi đã vượt qua muôn vàn khó khăn
khổ ải. Danh vọng ư? Tiền tài ư? Không
phải, chắc chắn là không phải. Chỉ cần
cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Nếu có cơ
hội đơm hoa kết trái, hãy xum xuê trĩu
quả, hãy mộng vàng tinh tươm, như cây cà
phê vậy…”. Hồ Duy tâm sự.
Ròng rã suốt chín năm, Duy đã giải bài
toán thị trường bằng chuỗi liên kết giữa
bốn nhà; nhà nông, nhà kinh doanh, nhà
sản xuất và nhà phân phối, để làm ra hạt
cà phê tử tế và đặc sắc mang tên Specialty.

DU LỊCH CANH NÔNG
Là người gieo hạt giống đầu tiên cho
Specialty nảy mầm trên mảnh đất Đà Lạt,
Quang và Duy đều tâm huyết xây dựng mô
hình nông trại kiểu mẫu để phục vụ du lịch
và nếm thử tại vườn.
Những hoạt động tham gia trải nghiệm
thường vào dịp cuối năm, ba tháng thu
hoạch khi cà phê chín đỏ từ từ. Vườn anh
Phước trước đây chỉ trồng độc canh cà phê,
người nông dân tới mùa đến bón phân, cắt
cỏ, thu hoạch, chứ không sống cộng sinh
với mảnh vườn. Khi đưa ra mô hình nông
trại kiểu mẫu, Duy đã vận động, thuyết
phục nông dân đan xen những loại cây
khác để đa dạng hệ sinh học, tăng thu nhập
trái vụ cho nông dân.
Khi phân tầng hệ cây trồng, những đợt
côn trùng bay sẽ xà xuống nhưng cây tầng
cao như cây hồng, cây chuối, vừa là cây che
bóng, chắn gió, vừa làm cho sự phong phú
đa dạng cho mảnh vườn. Tầng thứ ba mới
là cây cà phê, và dưới mặt đất là cỏ và hoa
rất nhiều, mục đích là giữ độ ẩm trong đất.
Hiện công ty đã áp dụng công nghệ

qua hệ thống lắp đặt bằng camera để
hướng dẫn từ xa cho nông dân một cách
thiết thực. Thời điểm thu hoạch sản xuất
có những cảm biến về môi trường, mưa
nắng, thời tiết, để đưa ra quyết định dùng
phương pháp chế biến hoặc hạn chế phòng
ngừa rủi ro, bảo đảm chất lượng cà phê ổn
định nhất trong cả mùa vụ.
Trước giờ khoảng cách và vị trí của
người nông dân trong chuỗi giá trị cà
phê bị lấp liếm và che dấu đi, họ khó có
cơ hội đề tiếp xúc với thế giới bên ngoài,
với khách hàng. Thông qua mô hình du
lịch canh nông, vợ chồng anh Phước có cơ
hội lắng nghe, tiếp thu những phản biện,
góp ý chân thành của khách hàng, để thỏa
mãn hơn nữa người tiêu dùng. Hơn nữa,
cái họ cần là niềm vui trong cuộc sống,
công việc.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh Phước
khi pha cho chúng tôi ly cà phê ngay tại
vườn, giới thiệu về cách làm hồng sấy gió
tự nhiên, cảm nhận rất rõ niềm vui, sự tự
hào của anh khi làm ra những sản phẩm
sạch. Đó mới thực sự là điều người nông
dân khao khát và khiến họ hạnh phúc.
Hoạ sỹ Nguyễn Trúc

Đó cũng là một chuẩn giá trị hết sức
nhân văn của cà phê Specialty.

CỘNG ĐỒNG NHÂN VĂN
Cố gắng xây dựng hệ sinh thái văn hóa
tinh thần với Vietnam Specialty Coffee
Project và The Married Beans Workspace
ngay tại Ðà Lạt, trong một không gian
hiện đại và tươi mới, với những hoạt động
văn hóa nghệ thuật và những cuộc gặp gỡ
của giới làm Specialty như Dalat Coffee
Experience Trip 2019, Phố Bên Ðồi 2018125 năm Ðà Lạt sống lại vàng son, Ðêm
nhạc Phố mùa Ðông, Một ngày sống cả
trăm năm… Gặp Hồ Duy tại đại bản doanh
của anh, thật vui khi được chứng kiến một
cộng đồng Specialty ngày càng lớn mạnh.
Mỗi người một quốc tịch, nhưng họ đều
có tinh thần chung là trẻ, cởi mở, cá tính,
yêu nghệ thuật, có tri thức, luôn sẵn sàng
chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, cảm xúc.
Duy đích thân cầm lái, chở chúng tôi đi qua
những đoạn đèo hiểm trở tham quan mô
hình liên kết nông trại kiểu mẫu gồm có
chế biến và sản xuất cà phê Arabica, hồng
treo gió tự nhiên, tham quan trải nghiệm
nông nghiệp bền vững, du lịch canh nông…
nghe anh kể về chuyện làm cà phê với bà
con nông dân, mới thấm thía phần nào nỗi
mệt nhọc mà anh đã trải qua...
“Nỗ lực xây dựng ‘Hệ sinh thái khỏe
mạnh’ vững vàng cho những cam go lớn, an
sinh sinh kế nông hộ là việc làm cấp thiết,
quan trọng, góp phần thúc đẩy nhiều mặt
đời sống, du lịch, phát triển xã hội. Bên ly
cà phê nói chuyện nay, chuyện mai… lớn
lao to tát cũng được, nhỏ bé chậm rãi cũng
được… miễn là cố mà làm. Câu chuyện
cà phê đã kết nối mọi người xích lại gần
nhau”, Duy nói.
Bảo đảm tính ổn định của chất lượng
sản phẩm bằng những bước đi nhỏ, Duy
đã xây dựng giá trị cộng đồng cho những
người nông dân tử tế, và lan tỏa giá trị ấy
sang nhà rang, nhà phân phối, kinh doanh
quán cà phê… Hiện Công ty cung cấp 50%
cho những nhà rang xay Specialty quốc tế
qua xuất khẩu trực tiếp bằng thương hiệu
của chính mình. Còn lại bán tại cửa hàng
bán lẻ của Công ty và cung cấp nguồn
nguyên liệu tốt cho những nhà rang xay
khác. Cà phê mang thương hiệu Việt đã
khiến thế giới phải trân trọng, đánh giá cao
chất lượng sản phẩm.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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Trong những năm tiếp theo, The
Married Beans sẽ tăng thêm các cửa
hàng đối chứng và những điểm tiếp cận
tại những thành phố lớn hoặc những nơi
có mức chi trả trung và cao cấp, cùng với
cộng đồng làm cuộc cách mạng với cà phê
Specialty, giúp cho ngành cà phê Việt Nam
có chỗ đứng đĩnh đạc trên thị trường quốc
tế, có cơ hội liên kết xuất khẩu sang những
thị trường khó tính hơn.
Nhẫn nại, kiên trì, từng bước một… đi
một hồi Là Việt cũng tới được Sài Gòn.
Vẫn thiết kế theo phong cách công nghiệp,
nhưng mang tinh thần mở và trẻ, không
gian giao lưu văn hóa kết hợp ẩm thực vùng
miền, tạo nên sự thưởng thức khác biệt,
vừa phù hợp với địa phương, dễ dùng, cơ
động, hiện đại.
Quang không nhìn nhận người làm cà
phê Specialty khác là đối thủ, mà là bạn bè

Mở cửa năm 2011, [a] Coffee House
ban đầu chỉ là một quán cà phê thông
thường, nơi tụ họp bạn bè của chủ quán.
Một năm sau, Nguyễn Trúc đã gặp được
Will Frith, một chuyên gia về cà phê, được
nghe chia sẻ cách rang, pha chế, và nếm
thử cà phê, được Will kết nối với Duy và
Quang, anh đã bắt đầu dốc tâm theo đuổi
dòng Specialty. Năm 2014, anh đã thay
đổi lại diện mạo của quán, phù hợp hơn
với chức năng của một nhà rang và phục
vụ Specialty. “Lúc đó, cà phê pha tẩm
đang chiếm lĩnh thị trường, mọi người rất
ngán ngẩm. Mình cũng đã thấy cà phê Việt
Nam, cà phê Sài Gòn “thế nào đó”, mình
không bao giờ được uống ly cà phê ngon
như mình đã uống ở Daknong, ly cà phê
thơm nồng nàn, không có mùi vị đắng”,
Trúc hồi tưởng.
Trong không gian yên tĩnh như một

Hồ Duy (ngoài cùng bên phải)

để cùng đóng góp cho ngành cà phê Việt
Nam. Một trong những người bạn đó là
hoạ sỹ Nguyễn Trúc, người mở quán [a]
Coffee House – quán cà phê Specialty
Coffee đầu tiên ở TP. HCM.
Sự lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng
Specialty từ Đà Lạt xuống Sài Gòn phải
kể đến sự đóng góp không nhỏ của Nguyễn
Trúc. Bằng tình yêu với cà phê và tấm lòng
rộng mở, quan tâm đến tất cả mọi người với
sự nhỏ nhẹ, ân cần, anh thực sự là một thủ
lĩnh tinh thần, kết nối được nhiều thành
phần khác nhau trong chuỗi Specialty, để
tạo nên ngôi nhà bè bạn mang đậm chất
nhân văn giữa Sài Gòn.
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thư viện nhỏ đầy hình ảnh, bạn có thể nếm
thử các loại cà phê Việt Nam và cả nước
ngoài để trải nghiệm. Khách hàng chủ yếu
của quán là những công chức và sinh viên,
người trong nghành cà phê, khách du lịch.
Vô hình chung, chính Nguyễn Trúc lại là
người có thể kết nối tất cả những con người
hoàn toàn khác nhau, để đưa ra một quan
điểm mới về cạnh tranh, sản xuất, phân
phối trên tinh thần tương hỗ. Tự nhiên,
chuyện làm ăn của người này lại tốt cho
người kia, vì cùng đang trên con đường để
làm cho cà phê Việt Nam tốt hơn, ngon hơn,
cùng thưởng thức với nhau, cùng chia sẻ với
khách hàng những hạt cà phê ngon nhất.

Nguyễn Trúc với thế mạnh của một
nghệ sĩ đã thổi hồn vào cách thưởng ngoạn
Specialty ở một tầm cao mới mang tính
nghệ thuật, với bộ sưu tập hiếm có về
các dụng cụ pha chế cà phê của các nước
cùng những hương vị cà phê nổi tiếng của
thế giới... Triết lý cộng sinh đầy nhân văn
của Specialty Coffee cứ thế từ tốn ngấm
vào mỗi người, tạo thành xu hướng cho
thị trường lớn nhất của cả nước. Đối với
Trúc, kinh doanh không phải là để kiếm
tiền nhanh mà quan trọng là thay đổi trong
tư duy về đạo đức kinh doanh cho những
người trẻ.
“Đời sống người nghệ sĩ rất đơn giản,
làm tròn công việc của riêng mình là tốt
lắm rồi. Một số công việc mà mang lại lợi
ích cho cộng đồng xung quanh lại càng
tốt hơn nữa. Xưởng vẽ là nơi rất riêng tư,
nhưng quán cà phê mang lại lợi ích cho
tôi và nhiều người khác, đi chung như vậy
cũng thấy hay. Ảnh hưởng giữa con người
với con người là điều tôi quan tâm nhất, có
thể vì thế nên tôi thích mối quan hệ trong
ngành cà phê. Cứ bày tỏ với nhau thì cái
gì tốt sẽ nảy mầm, đất tốt mới nảy mầm
những cây cỏ tốt. Cà phê cũng là một chất
xúc tác để người ta nói ra được với nhau,”
Trúc chia sẻ.
Với cách thưởng thức cà phê tinh tế,
ngoài pha cà phê như một nghệ thuật, [a]
Coffee House còn giới thiệu những người
nông dân với những vườn cà phê Specialty
như anh An, Hadjim’s… từ đó đã lan tỏa
khoảng 25-30 quán khắp cả nước. Trúc và
Quang tin rằng 5 năm tới cà phê Specialty
còn tiếp tục phát triển nữa.

VƯƠN RA THẾ GIỚI
Trên chuyến đi Đà Lạt gặp gỡ những
người trẻ trồng và kinh doanh cà phê
Specialty, tôi vô cùng ấn tượng với cặp đôi
Hà Ánh và Thiên Vũ. Cô gái Việt Hà Ánh
và chàng trai người Trung Quốc Thiên Vũ
đã được cộng đồng mạng yêu thích đến
phát cuồng bởi chuyện tình ly kỳ của họ,
và thương hiệu Specialty Coffee đầu tiên
của Việt Nam mang tên Vsmooth Coffee ở
Thượng Hải do hai người tạo dựng.
Với ý tưởng có thể đóng gói lại cà phê
phin Việt Nam để người Trung Quốc có thể
tặng quà cho bạn bè, Hà Ánh bắt đầu khởi
nghiệp làm shop online vì chi phí mặt bằng
và nhân công ít. Bán những dụng cụ pha

chế cơ bản như phin, bình chế nước, những
hộp quà, cối xay tay, những chiếc ly nho
nhỏ xinh xinh, cùng cà phê bột và sữa đặc
nữa để mọi người tự pha cà phê sữa đá bằng
phin hoặc mỗi người có thể tặng quà cho
bạn bè. Khách hàng chủ yếu là giới trẻ, giới
văn phòng, hoặc ai đó vừa đi du lịch ở Việt
Nam về, và phát hiện ra cà phê Việt Nam
rất ngon. Từ đó, Ánh phát hiện ra nhu cầu
cà phê Specialty, và liều lĩnh lên Thượng
Hải, quyết định mở Vsmooth Coffee
“Là con của người nông dân, tôi hiểu
hơn ai hết đời sống bấp bênh, giá cả lên
xuống thất thường, được mùa mất giá của
cha mẹ, hàng xóm tôi, tôi muốn làm điều
gì đó cho quê hương mình. Sức tới đâu làm
tới đó, khi nỗ lực như vậy ở đất khách quê
người, hy vọng sẽ mang cà phê Việt đi xa”,
Ánh nói.
Cũng biết áp lực mặt bằng là vô cùng
lớn, đặc biệt ở Thượng Hải còn kinh
khủng hơn, không chọn mô hình quán
lớn, mà đi vào thị trường ngách Take
Away, nhưng trang trí tinh xảo, có cùng
thức uống đặc sắc từ vùng quê Việt Nam
như cà phê sữa đá, cà phê đen kèm bánh
mì kẹp thịt, bánh mì gà xé... Mùa hè còn
có gỏi cuốn, chanh dây.
Với bốn ngàn cái bong bóng kết lại với
nhau, mỗi tầng là mỗi màu khác nhau, mô
tả một vườn cà phê, phía trên là trời xanh,
mây trắng, được điểm xuyết bởi những
bong bóng màu hồng đậm như những trái
cà phê chín. Cửa chính cũng là màu hồng,
ánh sáng từ bốn phía đều rất lung linh, các
bạn trẻ đến đây thường thích chụp hình.
Khi giới thiệu lên những báo chuyên về
thiết kế, dân trong ngành cũng rất thích.
Chọn vị trí trung tâm TP, nhưng
không nằm trong trung tâm thương mại
mà ngay đường đi cạnh ga tàu điện ngầm
để thuận tiện đi lại, dễ cho mọi người tìm
thấy. Vsmooth Coffee chỉ như một “cửa
sổ” check in về cà phê Việt Nam, nhưng do
thiết kế, chụp hình rất đẹp đưa lên mạng,
nên đã thu hút nhiều bạn trẻ.
Mô hình được giới cà phê sành điệu
Thượng Hải chấp nhận. Chưa dám nói đến
thành công lớn, nhưng khách hàng đến đây
rất thích cách đóng gói bao bì tinh tế, chất
lượng cà phê ngon đặc sắc, và câu chuyện
thương hiệu, truyền thông rất tốt. Quán
đã lên hết các báo “hot” của Trung Quốc
nhờ câu chuyện tình khá đặc biệt, nhắc đến
Vsmooth Coffee là nhắc đến Ánh - Vũ.
Tất cả sản phẩm trong cửa hàng đều

mang từ Việt Nam sang. Sau 8 tháng,
doanh thu tăng trưởng từ 20 - 30%.
Nhiều nhà đầu tư muốn nhượng quyền,
nhưng do hệ thống và đội ngũ còn non
trẻ, nên Hà Ánh không ham phát triển
quá nhanh. Từ từ, chậm mà chắc, chị
đang tuyển và đào tạo nhân viên, hoàn
thiện bộ máy để sản phẩm mang bản sắc
cà phê Việt mạnh hơn.
Hồ Duy và vợ chồng Hà Ánh chơi với
nhau khá thân thiết, họ không chỉ là bạn
hàng của nhau, mà còn chia sẻ với nhau về
những giá trị sống. Sắp tới đây, Vsmooth
Coffee sẽ kết nối với Hồ Duy để tổ chức
tour du lịch kết hợp tham quan vườn cà
phê Việt Nam cho du khách, đặc biệt giới
kinh doanh Specialty của Thượng Hải, để
họ hiểu về quá trình trồng, gặt hái, rang xay
và chế biến cà phê tại Đà Lạt.
“Nguồn cà phê chỗ của Duy cung cấp
đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng hảo
hạng, có chứng chỉ quốc tế đàng hoàng, thể
hiện bằng mã vạch trong mỗi gói cà phê.
Trực tiếp nhập cà phê, nhưng nếu rang xay
ở Việt Nam sau một thời gian sẽ bị giảm chất

lượng. Bắt buộc phải rang ở Thượng Hải, lại
phải thuê nhà rang chuyên nghiệp, có tay
nghề, để làm theo gu của mình. Tôi tin rằng
cà phê Việt Nam sẽ đi xa. Kết hợp cà phê với
du lịch vườn, tháng 12 này sẽ có tour đầu tiên
từ Trung Quốc sang Việt Nam thăm vườn và
các hoạt động pha chế ở đây. Chiến lược sắp
tới của chúng tôi là mở rộng thêm nhiều cửa
hàng theo kiểu nhỏ mà tinh, chất lượng phục
vụ tốt. Các bạn phục vụ ở đây đều học những
câu tiếng Việt như Xin chào, Cảm ơn, Xin lỗi,
Anh yêu em… có cả chữ tiếng Việt để dạy mọi
người”, Hà Ánh sôi nổi thổ lộ.
Rong ruổi nhiều ngày với những người
trẻ làm Specialty, tôi chợt nhớ đến triết
lý về cuộc sống của Thiền sư Thích Nhất
Hạnh: “Đẹp là khi bạn là chính mình,
không cần được ai đó công nhận, bạn chỉ
cần chấp nhận bản thân mình.” Chỉ hương
vị độc đáo của ly Specialty, dù là cà phê
đen hay cà phê sữa, mới cho tôi cảm giác
đó. Cảm giác được sống đúng với bản chất
thật của chính mình, không đánh mất
mình trước dòng sống ào ạt sẵn sàng cuốn
trôi mọi thứ.

Hà Ánh và Thiên Vũ
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CƯỜNG QUỐC DU LỊCH,

TẠI SAO KHÔNG?
NHỮNG BẤT CẬP TỒN TẠI DAI DẲNG VẪN KHÔNG THỂ NGĂN CẢN KHÁT VỌNG BIẾN VIỆT NAM TRỞ
THÀNH MỘT CƯỜNG QUỐC DU LỊCH CỦA THẾ GIỚI.

Ô

ng Đoàn Văn Bình, Chủ
tịch Hội đồng quản trị
CEO Group đã “yêu
Phú Quốc ngay từ cái
nhìn đầu tiên” khi lần
đầu đặt chân đến Đảo Ngọc cách đây tám
năm. Lúc đó, Phú Quốc vẫn hoang sơ, sân
bay nhỏ chỉ có thể đón được máy bay ATR,
không có điện lưới, giao thông chủ yếu là
đường đất. Tuy nhiên, dưới con mắt của
một nhà đầu tư, ông Bình thấy Phú Quốc
giống như một viên ngọc chưa được mài
giũa. Đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm
đẹp, rừng nguyên sinh phong phú, nước
ngọt dồi dào, vị trí chiến lược vì chỉ cách
các trung tâm du lịch của Đông Nam Á
chỉ 1-2 giờ bay, và đặc biệt là nắng ấm có
thể kinh doanh du lịch quanh năm. Chính
vì thế, mặc dù vốn là người thận trọng, đi
chậm mà chắc, nhưng ông Bình quyết định
đưa Phú Quốc thành địa bàn đầu tư trọng
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GIANG SƠN
điểm của CEO Group. Trong mấy năm
qua, CEO Group đã làm thay đổi diện mạo
của Bãi Trường, với việc đưa vào sử dụng
khu nghỉ dưỡng Novotel và mới đây nhất là
khu nghỉ dưỡng Best Western Premier.
Những nhà đầu tư tiên phong như CEO
Group đã giúp Phú Quốc thay da đổi thịt,
khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn
mới. Một sân bay quốc tế mới được xây dựng
và chỉ ít năm sau đã phải mở rộng nâng gấp
đôi công suất vì lượng khách du lịch tăng
vọt. Các khu nghỉ dưỡng sang trọng, những
khu vui chơi giải trí liên tục mọc lên như
một loạt các dự án nghỉ dưỡng của Vingroup
ở Bắc đảo hay của Sun Group ở Nam đảo.
Năm ngoái, Phú Quốc đón hơn 4 triệu lượt
khách du lịch, tăng tới 36% so với năm trước
đó, trong đó khách quốc tế là hơn 500 nghìn
người. Thành công ở Phú Quốc là động lực
để CEO Group tiếp tục khai phá vùng đất
mới là Vân Đồn. Tại đây, CEO Group đang

đầu tư ba khách sạn thương hiệu quốc tế với
tổng cộng 1.000 phòng, và đây chỉ là một
hợp phần nhỏ trong một tổ hợp du lịch nghỉ
dưỡng rộng hàng trăm hecta.

Vùng đất mới trỗi dậy
Phú Quốc là minh chứng điển hình cho
sự trỗi dậy của những vùng đất mới. Và
không chỉ có những địa danh nổi tiếng mà
cả những nơi “ngủ quên” như Ninh Thuận
cũng bắt đầu thức giấc. Trong mắt du khách,
Ninh Thuận chỉ là vùng đất của nắng, gió và
cát. Bao nhiêu nhà đầu tư đến đây với những
kế hoạch xây khu du lịch trăm tỷ, nghìn tỷ,
nhưng rồi nhanh chóng rũ áo ra đi, để lại
những dự án loang lổ trên những bãi biển
đẹp như cô gái xuân thì. Vì thế, giới đầu tư
ngỡ ngàng khi Tập đoàn Crystal Bay công
bố kế hoạch triển khai bốn dự án lớn, có khả

năng cung cấp gần 20.000 phòng khách sạn
ở Ninh Thuận. Lớn nhất trong số đó là dự án
khu du lịch Mũi Dinh Ecopark có tổng diện
tích 766 ha được thiết kế như một Trung
Đông thu nhỏ. Những dự án còn lại gồm
Sun Bay Park Hotel & Resort có quy mô
3.300 phòng cùng công viên nước; tổ hợp
Ninh Chữ Sailing Bay quy mô 3.600 phòng
cùng khu phố thương mại, công viên chuyên
đề ở cửa biển Ninh Chữ, sẽ mang đến những
trải nghiệm tuyệt vời cho du khách.
Crystal Bay còn đặt Ninh Thuận là một
trong các điểm đến quan trọng của sản
phẩm chiến lược “Một kỳ nghỉ - Hai vùng di
sản” để du khách vừa có thể chiêm ngưỡng
kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long và vịnh
Bái Tử Long trên du thuyền, vừa có thể
đắm mình trong trầm mặc của tháp Chàm
và những bãi biển cát trắng của Nha Trang,
Cam Ranh, Ninh Thuận. Ở Quảng Ninh,
Crystal Bay đang cùng các đối tác đầu tư
khu du lịch Con đường di sản Vân Đồn với
giai đoạn đầu có diện tích 109 ha với điểm
nhấn là toà tháp đôi 88 tầng.
Crystal Bay đang tiên phong khai mở
những vùng đất mới cho phát triển du lịch.
Nếu như trước đây du lịch chỉ tập trung ở
những địa danh nổi tiếng như Nha Trang,
Đà Nẵng, Huế hay Hạ Long thì trong thời
gian gần đây, những địa danh mới như
Phú Quốc, Ninh Thuận, Quy Nhơn hay
Vân Đồn trở thành những “miền đất hứa”.
Không gian phát triển du lịch ngày càng mở
rộng nhờ “sự dũng cảm” của các nhà đầu
tư tiên phong như Crystal Bay, Sun Group,
Vingroup hay CEO Group.
Khi được hỏi tại sao “đặt cược” vào một
vùng đất khô cằn và khí hậu khắc nghiệt,
ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc phát
triển kinh doanh Crystal Bay cười: “Ninh
Thuận giống như viên pha lê vùi trong cát!”.
Theo ông Sơn, phong cảnh Ninh Thuận
đẹp và hoang sơ, một số điểm du lịch có
cảnh sắc vô cùng độc đáo, thậm chí có một
không hai ở Việt Nam như đồi cát Mũi
Dinh, vịnh Vĩnh Hy. Ninh Thuận cũng có
rất nhiều thứ để nói tới như làng gốm Bàu
Trúc, làng dệt thổ cẩm, các dân tộc thiểu
số, đồng nho, đồng cừu, những ngọn tháp
Chăm cổ kính mà chỉ cần chụp hình tung
lên mạng là đã đủ sức để lôi kéo khách du
lịch. Hơn nữa, sân bay Cam Ranh cũng chỉ
cách Phan Rang - Tháp Chàm một tiếng di
chuyển. “Lâu nay chúng ta lầm tưởng khí
hậu Ninh Thuận khắc nghiệt nhưng thực
tế nhiệt độ trung bình chỉ 26 độ, gió mát,

không khí khô nhẹ không làm đổ mồ hôi và
du khách châu Âu rất thích kiểu thời tiết
này”, ông Sơn tiết lộ. Du lịch Ninh Thuận
lâu nay rơi trong vòng luẩn quẩn: thiếu
phòng khách sạn nên ít du khách, du khách
đến ít nên không ai đầu tư khách sạn. Ông
Sơn cho biết, Crystal Bay tự tin đầu tư vào
Ninh Thuận vì đã có sẵn nguồn khách và
chỉ chờ được đưa vào khai thác.
Hiếm có nhà đầu tư nào có thế mạnh
nổi trội như Crystal Bay với dòng khách
quốc tế rất lớn, 360.000 khách và sử dụng
tới 18 máy bay thuê chuyến, bay hơn 1.500
chuyến năm 2018. Thêm kinh nghiệm kiến
tạo thành công hệ sinh thái du lịch khép
kín, từ sản phẩm, vận tải, dịch vụ và hạ tầng,
Crystal Bay đem đến những dấu ấn rất riêng
cho các dự án ở Ninh Thuận.

Vị thế mới
Bất chấp những tồn tại dai dẳng cản
trở sự phát triển của du lịch Việt Nam
nói chung hay Ninh Thuận nói riêng, như
hạ tầng giao thông chưa phát triển, thiếu
nguồn nhân lực chất lượng cao, quảng bá
và tiếp thị yếu hay sản phẩm du lịch chưa
phong phú, những nhà đầu tư như ông Bình
hay ông Sơn đang đặt kỳ vọng rất lớn vào
sự phát triển của du lịch Việt Nam. Cơ hội
đầu tư ngày càng rộng mở khi Việt Nam trở
thành điểm đến ngày càng hấp dẫn khách
quốc tế.
Trong những năm gần đây, du lịch đã có
sự phát triển đột phá, với lượng khách quốc
tế năm ngoái lên tới 15,6 triệu lượt. Việt Nam
đặt mục tiêu thu hút tới 20 triệu lượt khách
quốc tế vào năm 2020 nhưng những nhà
đầu tư lớn đều đặt kỳ vọng rất cao ở tương
lai xa hơn. Như ông Đặng Minh Trường,
Chủ tịch HĐQT Sun Group đã từng chia sẻ:
“Khát vọng của chúng tôi là biến Việt Nam
thành cường quốc du lịch.” Hay ông Bình,
Chủ tịch CEO Group lạc quan: “Việt Nam
có thể trở thành một cường quốc du lịch của
thế giới và chúng ta có cơ hội và khả năng để
biến khát vọng đó thành hiện thực.”
Để trở thành một cường quốc du lịch
của thế giới, Việt Nam phải phát triển
tương đương với Thái Lan. Trong khi đó,
mặc dù du lịch Việt Nam đã tăng tốc mạnh
mẽ trong những năm gần đây, số lượng
khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa
bằng một nửa so với Thái Lan. Tuy nhiên,
những người như ông Bình hay ông Trường

vẫn lạc quan, bởi cho rằng tiềm năng du
lịch của Việt Nam không hề thua kém nước
bạn. Theo ông Bình, dân số Việt Nam gần
gấp đôi Thái Lan, xếp thứ hạng cao về tài
nguyên du lịch trong bản chỉ số cạnh tranh
du lịch và lữ hành của Diễn đàn kinh tế thế
giới, nhưng nghịch lý là lượng khách quốc
tế thua xa Thái Lan. Tuy nhiên, có những
tín hiệu lạc quan là du lịch đã được Đảng
và Nhà nước ngày càng quan tâm. Đầu
năm 2017, Bộ Chính trị ban hành một nghị
quyết đưa du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn. Chiến lược phát triển bền vững
kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 vừa được Ban chấp
hành Trung ương Đảng ban hành cũng xác
định du lịch và dịch vụ biển là ngành ưu
tiên số 1. Một loạt động thái của Chính phủ
cũng đang mở đường cho du lịch tăng tốc
như phê duyệt quỹ phát triển du lịch với
vốn điều lệ 300 tỷ đồng và mới đây nhất
Chính phủ đã ban hành đề án về quảng bá
và tiếp thị du lịch.
Những địa phương như Ninh Thuận
cũng đang chuyển động nhanh hơn. Nếu
như trước đây tỉnh tập trung kêu gọi đầu tư
vào các dự án công nghiệp thì hiện nay, theo
ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Ninh Thuận, tỉnh đang ưu tiên kêu gọi đầu
tư vào vùng trọng điểm phát triển du lịch
phía Bắc, phía Nam và trung tâm thành phố
Phan Rang-Tháp Chàm để hình thành hệ
thống khách sạn tại khu vực bãi biển Bình
Sơn, trung tâm thương mại, các khu giải trí
phức hợp kết hợp nghỉ dưỡng, lưu trú; các
khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven biển; các
dịch vụ du lịch chuyên đề như du lịch kết
hợp đua mô tô địa hình trên cát, các môn
thể thao biển như dù lượn, lướt ván diều,
trải nghiệm hoạt động nông nghiệp để hình
thành các sản phẩm du lịch đặc thù, khác
biệt có tính cạnh tranh cao thu hút khách du
lịch trong nước và quốc tế. Và lời kêu gọi đó
đã được những nhà đầu tư như Crystal Bay
nhanh chóng hưởng ứng.
Theo ông Bình, chỉ cần Nhà nước tháo
gỡ bốn nút thắt là phát triển hạ tầng giao
thông, sớm miễn thị thực cho khách nước
ngoài, nâng cao nhận thức và phát triển
nguồn nhân lực, và đẩy mạnh xúc tiến
quảng bá phần còn lại như phát triển sản
phẩm du lịch, tạo điểm đến và xây dựng cơ
sở lưu trú là do người dân và doanh nghiệp
làm, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành
cường quốc du lịch của thế giới, đóng góp
cho GDP hàng trăm tỷ USD trong tương lai.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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MƯỜNG
THANH
LÊ THỊ HOÀNG YẾN ĐÃ DẪN DẮT TẬP ĐOÀN
KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH PHÁT TRIỂN VỚI TỐC
ĐỘ VŨ BÃO VÀ XÁC LẬP ĐƯỢC VỊ THẾ VỮNG CHẮC
CỦA “CON CHIM ĐẠI BÀNG” THUẦN VIỆT TRÊN
BẢN ĐỒ KHÁCH SẠN THẾ GIỚI.
HOA MAI

T

rở về nước sau bảy năm
du học chuyên ngành
tài chính ở Anh, cô con
gái đầu lòng của “đại gia
điếu cày” Lê Thanh Thản
lúc bấy giờ đứng trước hai sự lựa chọn lớn
của cuộc đời: hoặc phát triển sự nghiệp
theo con đường đang đi hay rẽ vào lĩnh vực
khách sạn mà gia đình đang theo đuổi.
Được gia đình cổ vũ hết lòng cộng với
sự quan tâm, yêu thích sau những ngày
tháng vi vu khám phá đó đây sử dụng dịch
vụ của nhiều khách sạn trên thế giới, cô gái
trẻ năm đó đã không kìm được bước chân
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mình tiến gần hơn tới ngành dịch vụ khách
sạn với quyết tâm mạnh mẽ sẽ giúp lĩnh
vực này ở Việt Nam thực sự phát triển.
Có xuất phát điểm tốt khi sự nghiệp
của gia đình đã có chỗ đứng trên thị trường,
được đào tạo bài bản trong nhiều năm với
các chương trình giáo dục hàng đầu thế
giới cùng với niềm đam mê lớn, Lê Thị
Hoàng Yến không ngừng phát triển và
nâng tầm thương hiệu khách sạn mang tên
cánh đồng lúa lớn nhất Tây Bắc.
Để rồi thời điểm được tin tưởng giao phó
vị trí CEO của Tập đoàn Mường Thanh vào
năm 2012 cũng chính là thời điểm chị tạo

nên bước lột xác ngoạn mục cho thương
hiệu này với hình ảnh chuyên nghiệp và
sang trọng hơn, mang hình ảnh cánh chim
Mường Thanh bay đến các tỉnh thành trên
dải đất hình chữ S và nước bạn Lào.
Chỉ sau sáu năm đảm nhiệm vị trí CEO,
chị đã nâng tổng số khách sạn của tập đoàn
lên 54 từ con số 13 vào năm 2012, trong đó
có một khách sạn 5 sao tại Lào. Trước đó,
vào năm 2017, danh hiệu “Chuỗi khách sạn
tư nhân lớn nhất Đông Dương” do Tổ chức
Kỷ lục Đông Dương xác nhận đã được trao
cho Tập đoàn Mường Thanh với 48 khách
sạn hoạt động tại thời điểm đó.

Thấm nhuần tinh thần và yêu thích
ngành dịch vụ khách sạn mà gia đình đã
gắn bó và có nhiều năm kinh nghiệm tại
Việt Nam là một trong những lý do quan
trọng để nữ CEO sinh năm 1987 vẫn luôn
nỗ lực phát triển thương hiệu khách sạn
Mường Thanh và gắn bó với ngành đến
thời điểm hiện tại.
Không những vậy, Việt Nam có tiềm
năng du lịch với nhiều địa điểm tham quan
đẹp, có khí hậu ôn hòa, con người thân
thiện, văn hóa đa dạng và phong phú. Sở
hữu hệ thống gần 60 khách sạn với khoảng
hơn 11.000 phòng, Mường Thanh có cơ hội
đón hàng trăm nghìn lượt khách quốc tế.
“Thật tiếc nếu không góp sức vào việc
quảng bá và mang hình ảnh đất nước Việt
Nam đến với bạn bè thế giới! Hơn nữa, tôn
chỉ của Mường Thanh suốt 26 năm qua
vẫn là hoạt động kinh doanh gắn với kinh
tế đất nước”, nữ lãnh đạo Tập đoàn Mường
Thanh chia sẻ.
Mong muốn xây dựng chuỗi khách sạn
mang thương hiệu Việt, của người Việt
điều hành và quản lý là lý do khiến nữ CEO
Mường Thanh quyết tâm đầu tư và mở
rộng quy mô không chỉ trên cả nước mà
còn cả ở nước ngoài trong những năm vừa
qua. Theo kế hoạch, Tập đoàn này sẽ tiếp
tục đầu tư trong năm tới, tuy nhiên sẽ có
sự đánh giá và nghiên cứu cụ thể trước khi
triển khai.
Chẳng hạn, đầu tư các dự án ở nước
ngoài sẽ khó khăn hơn rất nhiều, từ khi bắt
đầu đầu tư, xây dựng, vận hành, đặc biệt
là công tác tuyển nhân sự do những khác
biệt về văn hóa, rào cản về ngôn ngữ. Chưa
kể, chi phí triển khai tại nước ngoài thường
cao hơn rất nhiều so với Việt Nam.
Chị Yến chia sẻ, ngay từ những ngày đầu
xây dựng, Mường Thanh đã được xác định
sẽ trở thành thương hiệu khách sạn của
người Việt, do người Việt quản lý và điều
hành. Khi nhiều thương hiệu đang “chạy
đua” Tây hóa do bị ảnh hưởng bởi quá trình
hội nhập kinh tế thế giới, Mường Thanh vẫn
kiên định với việc giữ gìn hình ảnh thuần
Việt, lấy cơ sở những giá trị con người Việt
làm định vị phát triển thương hiệu.
Khởi nguồn từ vùng đất Điện Biên lịch
sử, nơi mang đậm phong cách của dân tộc
Thái vùng Tây Bắc, mỗi khách sạn Mường
Thanh đều thừa hưởng nét tinh tế trong
cái nôi văn hóa ấy, từ hoa ban, váy thái,
đến rượu táo mèo, xôi nếp nương. Màu
sắc thuần Việt trong hệ thống khách sạn

Mường Thanh được tạo nên bởi sự giao
thoa giữa văn hóa đặc trưng của vùng núi
Tây Bắc và dịch vụ chân thành trong nụ
cười hồn hậu của con người Việt Nam.
Mặc dù có tham khảo, học hỏi nhiều
thương hiệu trên thế giới bởi đây là ngành
dịch vụ đã có lịch sử lâu đời, song chị Yến
khẳng định, Mường Thanh không dựa trên
một mô hình cụ thể nào mà xây dựng và
đào tạo hệ thống quản lý mang bản sắc
riêng cho Tập đoàn.
Không những vậy, từ những ngày đầu
mới thành lập trong giai đoạn các khách
sạn ở Việt Nam đang rơi vào tình hình kinh
doanh khó khăn, khách sạn của đại gia Lê
Thanh Thản vẫn luôn đông khách nhờ
chiến lược lấy giá rẻ nhưng dịch vụ tốt để
cạnh tranh vì đối với gia đình ông lúc đó,
mục đích quan trọng vẫn là tạo công ăn
việc làm cho xã hội. Đều là những khách
sạn 4 sao nhưng giá phòng khách sạn ở
Mường Thanh chỉ bằng nửa khách sạn của
các nhà đầu tư ngoại.
Thấm nhuần tư tưởng này từ bố, nữ
CEO Mường Thanh hiện nay cũng đang
duy trì việc mang lại những giá trị gia tăng
trong việc phát triển để có thể cạnh tranh
và nâng tầm thương hiệu.
“Bạn không thể phát triển ở một ngành
nghề lâu bền nếu chỉ hấp dẫn khách bằng
giá mà không cung cấp các giá trị khác tới
từng đối tượng khách hàng. Với tinh thần
‘Không gian thanh thản, tình cảm chân
thành’, du khách đến với Mường Thanh
sẽ cảm nhận được sự đón tiếp nồng ấm và
chân thành của chúng tôi”, chị Yến chia sẻ.

Áp lực là bệ phóng đưa
thương hiệu bay xa
Là người ngoại đạo với ngành kinh
doanh khách sạn, cô gái 8x gặp không ít
khó khăn khi mới bước chân vào ngành
cũng như khi đã leo lên vị trí CEO. Khi mới
trở về nước vào năm 2009, nữ nhân này đã
quyết định vào làm ngay ở Mường Thanh
để học và làm từ những công việc nhỏ nhất.
Chị Yến chia sẻ, bản chất của ngành
khách sạn nằm ở sự phục vụ và làm hài lòng
khách hàng thông qua rất nhiều khâu khác
nhau. Từ những việc nhỏ như check in,
check out cho khách, phục vụ khách những
ngày lưu trú, chăm lo ẩm thực, không gian
phòng nghỉ… cho đến quy trình quản lý
một bộ máy nhân viên lớn với nhiều phòng

chức năng. Tất cả những việc đó tưởng như
đơn giản nhưng vô cùng phức tạp.
Không những vậy, vận hành tới gần
60 khách sạn, thách thức lớn nhất đối với
chị Yến là vấn đề nhân sự, đây là khó khăn
không của riêng khách sạn nào. Theo nữ
CEO Tập đoàn Mường Thanh, nhân sự
ngành khách sạn hiện còn thiếu và yếu,
không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường
trong khi lượt khách đến Việt Nam ngày
càng gia tăng.
Để giải bài toán này, ngay từ đầu,
Mường Thanh đã xác định việc đào tạo
nhân sự là vấn đề quan trọng hàng đầu.
Khoảng 90% nguồn nhân lực tại các khách
sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh hiện nay
là người địa phương, góp phần giải quyết
việc làm tại các tỉnh thành và sự phát triển
chung của du lịch vùng.
“Chúng tôi có hệ tiêu chuẩn về đào tạo
nhân sự cấp quốc tế. Mường Thanh tự hào
khi luôn là một thương hiệu được đánh giá
cao về chăm sóc và phục vụ khách hàng
tuyệt vời”, chị Yến tự hào.
Để có thể quản trị vận hành với 12.000
nhân sự khắp các tỉnh thành, chị Yến vẫn
luôn giữ cho mình triết lý lấy con người
làm trung tâm, coi con người là cốt lõi của
vấn đề đồng thời xác định trao quyền, trao
trách nhiệm, tin tưởng, tuy nhiên có giám
sát, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng và thẩm
định thường xuyên để xây dựng đội ngũ tốt.
Là con gái đầu lòng của đại gia Lê
Thanh Thản, một doanh nhân đã tạo dựng
được nhiều dấu ấn trên thương trường
nhưng hình ảnh của chị Yến dường như
không hề bị lu mờ. Ngược lại, chị luôn có
được những bài học quý giá và đối với chị,
những thành quả có được ngày hôm nay
phần lớn nhờ vào những kinh nghiệm có
được trong nhiều năm làm việc cùng bố.
“Ai đã từng tiếp xúc với bố tôi đều có
cảm nhận ông là một người nhanh nhạy,
quyết liệt trên thương trường nhưng lại vô
cùng giản dị và tình cảm trong cuộc sống.
Bố dạy cho tôi nhiều bài học quý giá. Đến
tận bây giờ, bố vẫn luôn đồng hành và là
người thầy, người đồng nghiệp lớn của tôi”,
chị Yến cho biết.
Nữ lãnh đạo trẻ cũng thừa nhận, áp lực
đương nhiên là có, nhưng chị luôn xác định
áp lực giúp chị lớn và trưởng thành hơn để
có thể triển khai nhiều kế hoạch mà bố mình
còn ấp ủ. Chính những áp lực đó đã, đang và
sẽ là bệ phóng giúp chị đưa “con đại bàng”
Mường Thanh vỗ cánh bay cao, bay xa.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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6

giờ 30 tối, một ngày cuối
năm mưa phùn lạnh, chị
Vân (Hoàng Mai, Hà Nội)
vẫn cần mẫn cùng chiếc
xe máy, chen chúc từng
cm nhỏ trên con đường
huyết mạch “độc đạo” từ Nguyễn Xiển về
bán đảo Linh Đàm. Chiều nào cũng vậy,
chị cũng phải đứng đây ít nhất nửa tiếng
đồng hồ mới có thể về được nhà!
Hơn 5 giờ tan việc ở cơ quan, chị Vân
lại tất bật đến trường đón con đi học về, rồi
lại đi chợ, nấu cơm cho kịp bữa tối. Song
dường như chị có vội vàng hơn, dòng người
có hối hả hơn cũng “đành chịu”, bởi con
đường nhỏ xíu vẫn vậy, ngày nào nó cũng
chôn chân người đi đường hàng giờ đồng
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hồ trước khi sang được bên kia bán đảo.
Chị Vân kể, hiện nay phường Hoàng
Liệt gần trăm ngàn người, chỉ riêng dân số
tại đây đã tương đương với vài phường cộng
lại nhưng chỉ có hai trường tiểu học công
lập, các lớp đều đã quá tải. Thương con, chị
xin cho cháu học ở phường khác để được
đảm bảo học tập nhưng đường xá đi lại quá
xa, vất vả đưa đón cho cả gia đình.
Trường học đã vậy, các dịch vụ thiết yếu
như chợ búa, khu vui chơi, giải trí tại Linh
Đàm cũng không khá khẩm hơn mà theo
lời chị Vân thì sẽ mãi mãi không thể xây
được nữa do các mảnh đất công cộng lớn
nhỏ trong quy hoạch đều đã bị chuyển đổi
để xây chung cư ở để bán hết rồi. “Từ căn
hộ xuống đường chỉ toàn người với người,

không khí ngột ngạt, bế tắc vô cùng”!
Thực tế tại khu đô thị Linh Đàm cũng là
tình cảnh chung cho các đô thị cũ của Hà
Nội hiện nay. Dạo một vòng quanh tuyến
đường vành đai III, từ bán đảo Linh Đàm về
đến Mỹ Đình, đâu đâu cũng là nhà cao tầng
san sát, nhìn lên tứ phía đều là cao ốc, bước
một bước là xuống mặt đường, không gian
công cộng được coi là thứ xa xỉ với cư dân.
Nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các
khu đô thị cũ quá tải dân cư, căn hộ “phòng
ngủ” – tức chỉ về đó để ngủ như lời nói đùa
của người dân Hà Nội đã được các chuyên
gia bàn quá nhiều đến việc phá vỡ quy
hoạch đô thị, các chủ đầu tư địa ốc chạy
theo lợi nhuận, xây dựng ồ ạt các dự án nhà
cao tầng.

Tuy nhiên, một điều không thể phủ
nhận là do thị hiếu của người dân mua nhà
giai đoạn trước đây như vậy. Ngay bản thân
chị Vân cũng thừa nhận rằng, ở thời điểm
đó, chị chỉ nghĩ rằng cần một căn hộ để ở,
chưa tính được đến việc khu đô thị đó phải
có trường học, bệnh viện, khu vui chơi, đáp
ứng các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.
Hơn nữa, với mức thu nhập thấp, những
sản phẩm nhà ở giá rẻ với tiện ích được cắt
giảm tối đa được coi là phù hợp với túi tiền,
bản thân chị cũng không có nhiều sự lựa chọn.
“Bây giờ muốn chuyển nhà đi đâu cũng
khó vì không có đủ tiền, đành phải chấp
nhận ở đây, mỗi ngày đi xa hàng chục cây
số đi làm, đưa con đi học rồi lại chợ búa
cơm nước trên những con đường đông
nghẹt, chật cứng người qua lại”, chị tâm sự.

Thị hiếu người mua nhà
đang dần thay đổi
Cuộc sống ngột ngạt, luẩn quẩn trong
các khu đô thị kiểu cũ là vậy, song theo
nhiều chuyên gia dự báo, những dự án
tương tự sẽ không còn xuất hiện trong
tương lai nhờ sự thay đổi trong thị hiếu
người mua nhà đang diễn ra mạnh mẽ.
Báo cáo của nhiều đơn vị nghiên cứu
thị trường trong thời gian gần đây cho
thấy, Việt Nam đang là quốc gia có tốc độ
tăng trưởng tầng lớp trung lưu và thượng
lưu thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Theo

Savills Việt Nam, số lượng các triệu phú
USD của Việt Nam đã tăng đáng kể trong
bốn năm qua. Năm 2013, Việt Nam có
khoảng 6.500 người thì đến năm 2017, con
số này đã tăng lên 8.500 người.
Không chỉ tầng lớp siêu giàu, giới trung
lưu và thu nhập của người dân cũng không
ngừng được tăng cao do những thành tựu
của tăng trưởng kinh tế. Vào đầu năm
1990, thu nhập bình quân đầu người của
Singapore gấp 125 lần so với Việt Nam
nhưng vào cuối năm 2017, con số này chỉ
còn gấp 24 lần. Tương tự, chênh lệch về
thu nhập bình quân đầu người của Thái
Lan với Việt Nam đã giảm từ 16 lần xuống
2,5 lần.
Sự gia tăng về thu nhập kéo theo đó là
xu hướng tiêu dùng bất động sản của người
dân đang dần có những chuyển biến rõ
rệt. Nếu như trước đây, người dân chỉ cần
một căn hộ để ở, các khu đô thị cũ ra đời để
đáp ứng nhu cầu đó như Trung Hoà Nhân
Chính, Pháp Vân – Tứ Hiệp, Xa La, Đại
Thanh, Linh Đàm hầu như không có tiện
ích gì đáng kể, nhiều dự án thậm chí còn
không có hầm để xe, thì hiện nay, những
người mua nhà có mức thu nhập và trí thức
ngày càng cao đang hướng tới một sản
phẩm bất động sản khác biệt hoàn toàn.
Họ đòi hỏi các yêu cầu khắt khe hơn
như ví trí, chất lượng căn hộ, uy tín chủ đầu
tư phong cách thiết kế, tiện ích, chất lượng
dịch vụ và cả việc quản lý, vận hành sau khi
dự án đi vào hoạt động.

Minh chứng rõ nhất có thể thấy trong
thời gian qua là nhiều dự án bất động sản
đã được các chủ đầu tư chú tâm đến các
tiện ích đi kèm với căn hộ. Trong đó, dự án
đáng chú ý nhất trong năm 2018 phải kể
đến là các đại đô thị VinCity của Vingroup
với mức giá tầm trung nhưng được xây
dựng với các tiện ích đẳng cấp, hiện đại,
hướng tới các khách hàng mới thuộc tầng
lớp trung lưu trên thị trường.
Theo ông Nguyễn Đức Quang, Phó
tổng giám đốc Kinh doanh và tiếp thị
Vinhomes, ngay từ những ngày đầu tiên gia
nhập thị trường, Vinhomes đã chủ động
xây dựng một chuỗi giá trị gia tăng xoay
quanh các sản phẩm bất động sản.
Khác với các dự án để ở đơn thuần,
VinCity được xây dựng với hệ thống tiện
ích hoàn hảo theo mô hình “All in one Tất cả trong một”, khép kín và đồng bộ từ
trường học, cơ sở y tế tới các sân thể thao,
khu vui chơi, trung tâm thương mại, cửa
hàng, ẩm thực xoay quanh trục bất động
sản. Bên cạnh đó là chuỗi các “giá trị mềm”
như dịch vụ quản lý đô thị chuyên nghiệp,
hệ thống an ninh, an toàn, phòng cháy chữa
cháy đảm bảo.
Theo ông Quang, đó là lý do các sản
phẩm Vinhomes luôn có tỉ lệ tiêu thụ tốt
ngay cả trong những giai đoạn khó khăn
nhất của thị trường.
Không chỉ Vingroup, các tên tuổi khác
trên thị trường bất động sản như HD Mon
Holdings, MIK Group, Hải Phát, Văn Phú
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hay Novaland, Phú Long, Hưng Thịnh
cũng là những điển hình thành công trong
việc theo đuổi tạo ra những giá trị mới cho
sản phẩm bất động sản, phục vụ nhu cầu
sống tiện ích của thế hệ mới người mua nhà
hiện nay.
Đối với phân khúc bất động sản siêu
sang để phục vụ tầng lớp thượng lưu, các
tiêu chí về chất lượng còn được các chủ
đầu tư “chăm chút” hơn nhiều. Rõ nhất có
thể thấy trong thời gian vừa qua là nhiều
dự án chung cư siêu sang có giá trên 150 200 triệu đồng/m2 trên thị trường hầu hết
đều có thiết kế, nội thất căn hộ đẳng cấp
thế giới, dát vàng, dịch vụ quản lý vận hành
tiêu chuẩn 5 – 6 sao quốc tế.
Một số cái tên làm nóng thị trường năm
vừa qua như Alpha City với dự án 87 Cống
Quỳnh (Quận 1, TP. HCM) với giá bán từ
8.000 - 10.000 USD/m2; dự án The Grand
Manhattan tại trung tâm Quận 1 TP. HCM
của Novaland với giá từ 6.000USD/m2;
Tân Hoàng Minh với các dự án như D’. Le
Roi Soleil và D’. Palais Louis.
Hay như các dự án căn hộ cao cấp cách
xa trung tâm thành phố Aqua Bay, biệt thự
đảo triệu đô Ecopark Grand – The Island
thuộc khu đô thị Ecopark (Hưng Yên), chủ
đầu tư dự án này đã đầu tư diện tích dành
cho cây xanh, mặt nước lên tới hơn 60%.
Tất cả các căn biệt thự tại đây đều là độc
bản, được thiết kế bởi 5 tập đoàn kiến trúc
hàng đầu thế giới với tất cả các mặt thoáng
tiếp xúc với thiên nhiên, giữa bốn bề là vịnh
hồ xanh mát.

Khát vọng mới của
bất động sản Việt
Theo bà Đỗ Thu Hằng, Phó giám đốc
Bộ phận Nghiên cứu Savills Hà Nội, sự
bùng nổ của tầng lớp trung lưu và thượng
lưu của Việt Nam đang mang lại nhiều tiềm
năng phát triển cho thị trường bất động
sản. Đặc biệt là phân khúc bất động sản
trung, cao cấp và siêu sang.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Tuấn,
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị HD Mon
Holdings lại cho rằng, khác với bất động
sản giá thấp hay nhà ở xã hội, phân khúc
bất động sản trung và cao cấp đòi hỏi chủ
đầu tư phải đáp ứng được yêu cầu rất cao
của các khách hàng khó tính.
Đối với những khách hàng trung lưu và
thượng lưu, khi họ đã có điều kiện về kinh
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tế, giá thành căn hộ sẽ không còn đóng
vai trò quyết định khi mua nhà mà thay
vào đó là các yếu tố như chất lượng dự án,
tiện ích, dịch vụ. Chủ đầu tư bất động sản
muốn thành công với dự án của mình phải
nắm bắt được tâm lý khách hàng, tạo được
không gian sống, phong cách sống phù hợp
với yêu cầu của người mua nhà.

Thay vì “một bước xuống
đường” là một bước đến
tiện ích, dịch vụ. Các chủ
đầu tư phải ngay lập tức
nhìn thấu điều này và
chuẩn bị kỹ lưỡng các
điều kiện cần trong dự án,
có như vậy mới có thể thu
hút khách hàng”,
ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN,
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HD MON HOLDINGS

“Một yếu tố rất nhỏ như việc các đôi vợ
chồng trẻ hiện đại thường đi làm về muộn,
7 – 8 giờ tối mới về đến nhà, nhiều gia đình
không có đủ thời gian nấu ăn, do đó, họ
phải tìm đến các tiện ích ngay bên dưới
toà nhà để ăn uống, mua sắm. Hay việc các
gia đình muốn có trường học, bệnh viện
ngay trong khu đô thị của mình. Thay vì
“một bước xuống đường” là một bước đến
tiện ích, dịch vụ. Các chủ đầu tư phải ngay
lập tức nhìn thấu điều này và chuẩn bị kỹ
lưỡng các điều kiện cần trong dự án, có như
vậy mới có thể thu hút khách hàng”, ông
Tuấn chia sẻ.
Các yếu tố cần thiết để hấp dẫn những
khách hàng mua nhà trẻ, có thu nhập cao
theo vị lãnh đạo này là dự án phải hướng
tới các khu gần văn phòng làm việc, sở
hữu nhiều tiện ích đẳng cấp mang đến
cuộc sống “nhanh”, văn minh hiện đại như
phòng tập gym, spa, bể bơi, khu vui chơi
giải trí, trung tâm thương mại.
Hơn nữa, không gian, thiết kế căn hộ
cũng phải mang tính hiện đại, ngoài việc
ứng dụng công trình xanh, gần gũi với
thiên thiên, tiết kiệm, bảo vệ môi trường,
các căn hộ phải được tích hợp công nghệ

thông minh, sử dụng dịch vận hành quản
lý toà nhà đẳng cấp nhằm cung cấp cho
người dân một cuộc sống tiện nghi nhất
có thể.
Nói cách khác, các bất động sản cao
cấp, siêu sang không đơn giản là việc bán
căn hộ mà quan trọng hơn là “bán” các dịch
vụ, tiện ích và chất lượng cuộc sống cho
khách hàng, ông Tuấn nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Dũng
Minh, Phó tổng giám đốc Vihajico cũng
cho rằng, bên cạnh sự gia tăng của của
tầng lớp trung và thượng lưu của Việt
Nam, một điều đáng nói hơn đối với sự
phát triển của thị trường bất động sản
hiện nay là sự thay đổi trong cách suy nghĩ
của người mua nhà.
Nếu như trước kia người dân chỉ coi
ngôi nhà là một nơi để ở thì hiện nay, khi
mức thu nhập và điều kiện sống ngày càng
được nâng cao, người dân đã coi ngôi nhà
là nơi để sống, giáo dục con cái, thể hiện lối
sống, phong cách sống và suy nghĩ của chủ
nhân căn hộ.
Theo đó, ngoài các yếu tố về phong
cách thiết kế căn hộ, tiện ích, chất lượng
dịch vụ như ông Tuấn đã đề cập, ông Minh
cho rằng, một bộ phận không nhỏ người
dân còn có nhu cầu thay đổi phong cách
sống, muốn có không gian riêng gần gũi
thiên nhiên, tập luyện thể thao, không gian
cắm trại, khu vui chơi ngoài trời vào mỗi
dịp nghỉ lễ, cuối tuần.
Bên cạnh xu hướng sở hữu các căn hộ
cao cấp, siêu sang trong nội đô thành phố,
theo ông Minh, xu hướng sống ven đô tại
các dự án đẳng cấp cũng sẽ tăng mạnh
trong thời gian tới do sự gia tăng về thu
nhập của người dân đô thị.
Cùng với đó sự phát triển của hệ thống
giao thông kết nối và số người sở hữu ô
tô cá nhân, giúp rút ngắn khoảng cách di
chuyển nhanh giữa trung tâm thành phố
về vùng ngoại ô, qua đó “kéo” một bộ phận
người dân đang làm việc tại nội đô, có thu
nhập ổn định, khá giả nhưng mong muốn
được theo đuổi một phong cách sống gần
gũi với thiên nhiên, gắn kết cộng đồng về
sinh sống.
Trong tương lai, với yêu cầu ngày càng
cao của người dân về một sản phẩm bất
động sản, những dự án nghèo nàn về tiện
ích hay không có đủ trường học như khu
đô thị của chị Vân đang sống chắc chắn
sẽ rất hạn chế phát triển, trở nên lạc hậu
trên thị trường.
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hông khó để chúng ta bắt
gặp những câu chuyện về
doanh nhân thành công
nhờ vào thói quen làm việc
chăm chỉ. Bất kể ngày thường hay nghỉ lễ,
họ luôn vùi đầu vào công việc, với cường độ
có thể lên tới 12 - 18 tiếng mỗi ngày.
Tuy nhiên, với ông Nguyễn Đức Tài,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Thế Giới
Di Động, chuyện thức quá khuya hay bị
ám ảnh với công việc lại là điều lạ lẫm. “Tôi
thường về nhà vào khoảng 4h - 5h chiều.”
Chia sẻ của ông Tài cũng chính là ước mơ
của nhiều người. Nhưng để đạt tới ước mơ
đó, bản thân ông cũng từng trăn trở rất
nhiều về doanh nghiệp của mình.

Văn hóa yêu thương
và hỗ trợ đồng đội
Người đứng đầu Thế Giới Di Động
kể lại: “Suốt giai đoạn từ 2004 đến 2016,
Thế Giới Di Động luôn duy trì chiến lược
đi nhanh và thần tốc. Nhưng chính vì tăng
trưởng nóng, nên áp lực đè nặng lên nhân
viên, lẫn đội ngũ quản lý là rất lớn. Trung
bình, cứ 2-3 ngày chúng tôi lại khai trương
một cửa hàng. Điều này khiến hệ thống
bộc lộ ra một điểm yếu, đó là thiếu đi tinh
thần làm việc nhóm và gắn kết. Thậm chí,
để đạt được kết quả tốt, có lúc người của
Thế Giới Di Động tự dằn vặt và chiến đấu
lẫn nhau”.
Khi đó, Thế Giới Di Động luôn đặt ra
rất nhiều cơ chế, chính sách để phạt và
kiểm soát nhân viên, với niềm tin rằng
kiểm soát được càng nhiều, cơ chế càng
chặt chẽ, thì doanh nghiệp sẽ vận hành
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Ông Nguyễn Đức Tài
Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Thế Giới Di Động

càng tốt, ngay cả khi không có mặt nhân
viên quản lí tại các điểm bán.
“Tôi coi đó là một góc nhìn, và cũng là
vấn đề mà nhiều doanh nghiệp đang gặp
phải. Một số công ty mà tôi biết, họ nhìn
nhận, một nhân viên dù không hạnh phúc,
hay vui vẻ, vẫn có thể giao tiếp với khách
hàng tốt nếu doanh nghiệp có một quy
trình khoa học và hệ thống giám sát chặt
chẽ. Đa số nhân viên trong công ty sẽ luôn
thiếu tinh thần trách nhiệm và thích ăn
thật làm dối. Đa số nhân viên chỉ thay đổi
thái độ khi bị ép buộc, bị phạt, bị kỉ luật…
Nhưng kì thực, đó chính là vấn đề”, ông Tài
khẳng định.
Sau này, ông Tài nhận ra, nếu nhân
viên luôn bị đặt trong tình trạng lo lắng,

không vui vẻ thì việc mang lại niềm vui
cho khách hàng là điều rất khó xảy ra. Đại
đa số nhân viên khi đi làm đều mong có
được thu nhập tốt. Và họ sẵn sàng thay đổi
hành vi khi được động viên, hướng dẫn và
ghi nhận thành quả đúng cách, thay vì luôn
lo sợ vì việc bị phạt, kỉ luật, hay thậm chí là
đuổi việc.
Từ đây, Thế Giới Di Động đã gỡ bỏ mọi
“rào cản” cũ. Tất cả các quy trình liên quan
tới việc kỷ luật, kiểm soát nhân viên được
ông chuyển thành “công cụ hỗ trợ”. Văn
hóa mới được đưa vào doanh nghiệp có tên
“yêu thương và hỗ trợ đồng đội”.
“Với văn hóa mới này, một nhân viên
bị phạt là chuyện hiếm có ở Thế Giới Di
Động. Chúng tôi thay đổi từ phạt ngay và
luôn thành thưởng ngay và luôn. Kết quả
là không cần tới các hình thức kỷ luật,
Thế Giới Di Động vẫn kiểm soát được
chất lượng dịch vụ và sự đồng đều trong
hệ thống một cách kinh ngạc. Qua đó, tỷ
lệ nhân viên nghỉ việc cũng thấp hơn rất
nhiều”, ông Tài nói.
Theo vị Chủ tịch của Thế Giới Di
Động, quan trọng không phải doanh
nghiệp kiểm soát được bao nhiêu, mà
phải là hỗ trợ tới đâu để nhân viên phát
huy tối đa năng lực. Có một thực tế tại
Thế Giới Di Động là những điểm bán
hàng có môi trường làm việc cởi mở, tích
cực và gắn kết thường đạt hiệu quả kinh
doanh rất tốt.
Nhờ có văn hóa “yêu thương và hỗ
trợ đồng đội”, Thế Giới Di Động tiến xa
và nhanh trong nhiều năm trở lại đây. Đó
là quản trị hơn 2.000 điểm bán trên hệ
thống, là đóng góp tích cực vào kết quả
kinh doanh chung của toàn công ty.

Mô hình Bách Hóa Xanh đã được chuẩn hóa

Chinh phục đỉnh cao
hơn 100 ngàn tỷ
Kết thúc tháng 11 đầu năm 2018, Thế
Giới Di Động tiếp tục “truyền thống vượt kế
hoạch” khi đạt hơn 79.000 tỷ đồng doanh
thu và 2.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Ban lãnh đạo của Thế Giới Di Động nhận
định, trong năm 2019, hoạt động kinh doanh
bán lẻ sản phẩm điện thoại, điện máy vẫn là
nguồn đóng góp doanh thu và lợi nhuận chủ
yếu cho cả công ty. Ngành hàng điện máy vẫn
đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính
hướng đến mục tiêu chiếm khoảng 40% thị
phần. Ngành hàng điện thoại tiếp tục duy trì
thị phần dẫn đầu thị trường.
Để thực hiện mục tiêu này, mới đây
Công ty đã chính thức bổ nhiệm ông Đoàn
Văn Hiểu Em vào vị trí Tổng Giám đốc của
hai chuỗi thegioididong.com và Điện máy
Xanh. Gia nhập Thế Giới Di Động từ tháng
3/2007, ông Đoàn Văn Hiểu Em có hơn 11
năm làm việc tại công ty với những vị trí
khác nhau, bắt đầu từ Phòng tài chính kế
toán, Trưởng ngành hàng, Giám đốc ngành
hàng Điện thoại và sau đó là Giám đốc
ngành hàng Điện tử - Viễn thông.
Tân CEO này được đánh giá “Trẻ tuổi,
nhiệt huyết và đầy quyết tâm”, sẽ mang đến
một nguồn năng lượng mới viết tiếp câu
chuyện đầy tự hào của Thế Giới Di Động.
Ở độ tuổi 36, đây có lẽ là một trong những
CEO trẻ tuổi nhất giữ vai trò lãnh đạo của
một công ty có doanh thu hàng tỷ đô.

Ngay sau khi “nhậm chức”, ông Đoàn
Văn Hiểu Em đã bắt tay vào một loạt các
hành động tạo ra kết quả: mở mới, chuyển
đổi và nâng cấp các cửa hàng, thay đổi cách
sắp xếp hàng hóa nhằm tăng diện tích
trưng bày, thêm sản phẩm mới và nhắm
tới nhóm khách hàng mới… Theo đó, vị tân
CEO tin tưởng mục tiêu hơn 100 ngàn tỷ
doanh thu với phần đóng góp lớn của bán
lẻ điện thoại và điện máy sẽ có thể thực
hiện được trong năm 2019.

Bách hóa Xanh mục tiêu
tăng trưởng hơn gấp đôi
Bên cạnh động lực tăng trưởng từ các
ngành hàng vốn là thế mạnh là điện thoại,
điện máy, trí lực của ban lãnh đạo Thế
Giới Di Động hiện đều dồn cả vào chuỗi
bán lẻ thực phẩm, tiêu dùng Bách Hóa
Xanh. Dù đóng góp giá trị doanh thu chưa
lớn, nhưng ngành hàng thực phẩm và hàng
tiêu dùng được kỳ vọng đạt tốc độ tăng
trưởng cao nhất.
Mô hình Bách Hóa Xanh đã được Công
ty đẩy mạnh mở rộng từ 3 năm trước. Đến
cuối tháng 8, chuỗi này báo cáo đạt doanh
thu 2.372 tỷ đồng với 405 cửa hàng đang
hoạt động. Doanh thu bình quân mỗi cửa
hàng Bách Hóa Xanh được cải thiện dần từ
670 triệu đồng/tháng trong hồi đầu năm
lên mức 950 triệu đồng/tháng trong tháng
8 vừa qua.

Đại diện của Thế Giới Di Động cho
biết, Công ty đã chuẩn hoá mô hình Bách
Hóa Xanh để sẵn sàng nhân rộng trong
thời gian tới. Trong đó, các cửa hàng theo
mô hình tiêu chuẩn là những cửa hàng có
doanh thu trung bình trên 1,2 tỷ đồng/
tháng và có khả năng thu hút hơn 500 lượt
khách/ngày.
Trong chiến lược của mình, Thế Giới
Di Động đặt mục tiêu mở 500 cửa hàng
Bách Hóa Xanh. Cụ thể, Công ty dự kiến
mở mới thêm nhiều cửa hàng quanh khu
đông TP. HCM (Quận 2 và Quận Thủ
Đức), khu Nam Sài Gòn (Quận 4, Quận
7, Quận 8, Huyện Bình Chánh và Huyện
Nhà Bè) và các tỉnh lân cận như Bình
Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang
và Bến Tre.
Năm 2019, doanh thu Bách hóa Xanh
được dự báo sẽ chiếm vị trí “quán quân”
về tốc độ tăng trưởng, tăng hơn gấp đôi so
với năm 2018. Cùng với đó, Bách hóa Xanh
vẫn đảm bảo hiệu quả khi mặc dù chưa
phải là chuỗi có số lượng nhiều nhất trong
hệ thống của Công ty Thế Giới Di Động
nhưng chắc chắn là chuỗi đứng đầu về lưu
lượng khách ghé thăm.
Với việc tăng tốc mở rộng ở phía Nam
và thử nghiệm mô hình chuẩn đi các tỉnh,
Bách hóa Xanh được kỳ vọng sẽ giúp Thế
Giới Di Động tiến ngày một xa hơn. Vì thế,
mặc dù đã là doanh nghiệp lớn, chắc chắn
người ta sẽ còn phải ngạc nhiên về khả
năng đi nhanh của Thế Giới Di Động.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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CHO CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ
CÂU CHUYỆN ĐỔI ĐỜI CỦA ĐỨA TRẺ NHẶT RÁC Ở KÊNH NHIÊU LỘC THỊ NGHÈ ĐƯỢC TÁM TRƯỜNG
ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU CỦA MỸ CẤP HỌC BỔNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TRỞ VỀ MỞ NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY
BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM.
HÀ ANH
TS. Lương Việt Quốc

N

gười có thể nói rành
mạch nhất về công
nghệ máy bay không
người lái (Drone), tiềm
năng ứng dụng vào các
lĩnh vực dân dụng hay cơ hội phát triển của
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Drone tại Việt Nam… không ai khác chính
là TS. Lương Việt Quốc. Cậu bé nhặt rác
ngày nào ở kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đã
làm cuộc đổi đời thần kỳ, biến khát vọng
của đời mình thành hiện thực với dự án
khởi nghiệp đầy mạo hiểm.

Quốc sinh ra ở Sài Gòn, trải qua một
tuổi thơ sống không phương hướng, lam
lũ, tơi tả với công việc bới rác trên dòng
kênh. Chín chị em chen chúc nhau như
cây dại trong căn chòi 10m2 cất tạm trên
rạch, trời mưa nước tuôn khắp nhà, lạnh
lẽo cũng thua cái đói, đói thường xuyên,
muối cũng phải đi xin hàng xóm. Lúc ấy,
giấc mơ lớn nhất của anh chỉ là làm sao
kiếm được việc làm mà ông chủ cho mình
ăn no tùy thích, chứ không hình dung làm
là có lương.
Chuyện học của anh cũng như con
nước, sống trong một xóm lao động
nghèo, đứa trẻ nào cũng như vậy cả, chỉ có
một điều may mắn là không bị nghỉ học
giữa chừng thôi. Bà nội chính là người
thúc giục anh phải học hành tới nơi tới
chốn, vì thương bà nên anh đã ráng theo
đuổi học hành.
Tuy cố gắng học nhưng với hoàn cảnh
ăn còn không đủ, lay lắt vì đói đó, chẳng
bao giờ anh nghĩ mình sẽ có cơ hội bước
vào giảng đường đại học nói gì đến du học
hay “Giấc mơ Mỹ”. Với nghị lực và một ý
chí sống không khuất phục, kiên trì rèn
luyện tiếng Anh, anh tốt nghiệp Trường
trung học Tài chính TP. HCM hệ tại chức
(hiện là Trung học Kinh tế TP. HCM) rồi
làm việc cho chương trình phát triển của
Liên Hiệp Quốc. Khi học bổng Fulbright
bỏ điều kiện phải tốt nghiệp đại học chính
quy, đó là cơ hội duy nhất để anh đến với
giấc mơ Mỹ.
Sau khi tốt nghiệp ngành thạc sĩ kinh
tế học của trường đại học Cornell với luận
án xuất sắc, anh đã được tám trường đại
học tổ chức hàng đầu về đào tạo kinh
tế nông nghiệp của Mỹ chấp nhận cấp
học bổng đào tạo tiến sĩ gồm Cornell,

Berkeley, US Davis, Maryland... Trong đó
Maryland đã hai lần gửi thư để nâng mức
học bổng từ 30.040 USD/năm lên 37.168
USD/năm nhằm “cạnh tranh” khi biết
anh đang được “săn”.
Sự xót xa đối với nghèo đói và ước muốn
về đôi cánh bay lên cho những số phận chưa
may mắn ấy đã khiến anh bằng mọi cách
phải làm được điều gì đó cho quê hương.
Là chuyên gia công nghệ nhiều năm nghiên
cứu và ứng dụng robot trong sản xuất tại
Mỹ, anh chính là người đầu tiên nhận được
giấy phép đầu tư vào khu công nghệ cao TP.
HCM (SHTP) để mở nhà máy sản xuất
Drone đầu tiên tại Việt Nam.
Anh Quốc cho biết, xu hướng ứng dụng
máy bay không người lái vào kinh doanh
sản xuất và cuộc sống đang làm thay đổi
mọi tư duy và hành động của con người.
Ứng dụng Drone hiện nay đang mở rộng
đến vô tận. Trong nông nghiệp nhất là trên
phạm vi canh tác rộng lớn, Drone giúp
chẩn đoán sớm, kiểm soát bệnh và sức
khỏe của cây trồng nhằm can thiệp sớm,
bảo đảm năng suất cao hơn.
Ứng dụng Drone vào ống dẫn gas
trong ngành dầu khí, giúp tiết giảm chi phí
rất nhiều. Drone giúp kiểm đếm hạ tầng
hay trong khai thác hầm mỏ, Drone tính
được thể tích với độ chính xác cao. Drone
cũng ứng dụng rất tốt trong bảo vệ môi
trường, trồng rừng, vận chuyển hàng khẩn
cấp, cấp cứu, báo chí, phim ảnh… Hiện đã
có một số trường đại học dạy ngành máy
bay không người lái. Ngành viễn thông
cùng đã áp dụng máy bay không người lái,
khi di tản lũ lụt trên quy mô lớn cần theo
dõi thì máy bay không người lái cũng là
phương tiện.
Theo ước tính của một công ty kiểm
toán toàn cầu, dịch vụ Drone toàn cầu
khoảng 127 tỷ USD vào năm 2020, trong
đó lớn nhất là hạ tầng, nông nghiệp, vận
tải, an ninh, truyền thông, bảo hiểm, viễn
thông, khai thác mỏ…
Đối với Mỹ, lợi ích Drone đã vượt chi
phí. Công ty chuyên tích hợp ảnh từ Drone
đã có 50 công ty sử dụng dịch vụ của họ.
Hiện nay ở Trung Quốc, chỉ tính riêng
Thâm Quyến đã có hơn 300 công ty làm
Drone còn ở Việt Nam con số này đếm
chưa hết đầu ngón tay.
Quốc cho rằng Drone cũng giống như
Internet trước đây, ban đầu chúng ta rất
ngần ngại nhưng bây giờ nó đã trở thành
phổ biến. Người Việt Nam chắc chắn sẽ

dùng Drone. Việt Nam có nguồn IT phong
phú, nhu cầu bảo mật nên không dùng
Drone của Trung Quốc. Yếu tố bảo mật là
nhu cầu tự nhiên, đòi hỏi phải có sự tham
gia của các công ty nội địa.
Anh Quốc cho rằng vấn đề là làm sao
người giữ trọng trách của đất nước phải
thấy sự phát triển của Drone là tất yếu,
giảm chi phí, gia tăng sản xuất trong nhiều
ngành? Làm sao bảo đảm an toàn hàng
không mà vẫn khuyến khích Drone phát
triển, khi số lượng Drone tăng cao lên đến
hàng triệu con cũng là thách thức, phải có
đào tạo, huấn luyện.
Hạ tầng mạng 3G có thể đáp ứng đủ
cho hệ thống Drone. Về ứng dụng, Việt
Nam đã có thông tư chính thức của Bộ
Quốc phòng, nếu bay từ 50m trở xuống
cách sân bay 5 -7 km thì xin giấy phép từ
Bộ chỉ huy quân sự huyện. Nếu trên 50m
thì xin Bộ chỉ huy quận sự tỉnh, thành
phố. Ví dụ như nông trường mía TTC
rộng mấy ngàn ha, phương tiện hợp lý sử
dụng máy bay cánh bằng, 1 giờ có thể phủ
5-10 ngàn ha.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào
tài năng trong lĩnh vực công
nghệ của giới trẻ Việt Nam,
đội ngũ chất xám trẻ của Việt
Nam sẽ tiếp sức cho tôi trong
thử thách lớn này.

Chia sẻ về quyết định trở về và khởi
nghiệp với một nhà máy sản xuất Drone
đầu tiên tại Việt Nam, anh Quốc cho
biết: “Với vốn đầu tư ban đầu khoảng
13,5 triệu USD, thuê hơn 9.000m2 trong
khu công nghệ cao của TP. HCM, được
ưu đãi về thuế, nguyên liệu nhập về cũng
được hưởng lãi suất ưu đãi. Nhà máy có
khu vực thử nghiệm Drone trong nhà,
ngoài trời, làm cả phần cứng và phần
mềm. Đội ngũ có một số anh em bên Mỹ
kết nối cùng làm nhưng phần lớn trông
cậy vào anh em trong nước. Tôi hoàn
toàn tin tưởng vào tài năng trong lĩnh
vực công nghệ của giới trẻ Việt Nam, đội
ngũ chất xám trẻ của Việt Nam sẽ tiếp
sức cho tôi trong thử thách lớn này. Tất

cả những điều họ cần là bài toán mang lại
giá trị và các nguồn lực đầy đủ để họ giải
bài toán đó. Hơn nữa, chính sách ưu đãi
đầu tư vào SHTP và đặc biệt là sự nhiệt
tình, ủng hộ của Ban Quản lý SHTP đã
khiến tôi tự tin hơn với dự án này”.
CEO Real Time Robotics Inc cho biết
lý do khiến anh quyết định khởi nghiệp ở
tuổi này với một dự án đầy mạo hiểm và
còn rất mới lạ ở Việt Nam như Drone bởi
đây là ngành có tiềm năng ứng dụng lớn
vào nhiều lĩnh vực. Thứ hai, Việt Nam cần
có công nghiệp Drone của riêng mình vì
nhiều ứng dụng trong thực thi pháp luật,
kiểm lâm, kiểm định hạ tầng...
Tham vọng trở thành một chuyên
gia phát triển kinh tế nông nghiệp ngay
trên đất nước mình đã được Quốc nuôi
nấng từ khi học đại học Cornell. Luận
án “Phân tích việc trồng cà phê ở Việt
Nam” của anh nhằm lý giải vì sao chỉ
trong vòng 10 năm Việt Nam trở thành
quốc gia sản xuất cà phê cao thứ hai
trên thế giới nhưng doanh thu từ cà phê
vẫn thấp.
Anh Quốc cũng đã từng cùng bạn bè
hùn làm một rẫy cà phê và chẳng đi đến
đâu bởi cũng giống như những người nông
dân trước kia thường đầu tư theo hi vọng
“thơ ngây”, khi cả thế giới được mùa cà
phê, cung vượt cầu nhưng nông dân vẫn
không nỡ đốn bỏ cả vườn cây. Họ cứ trồng
đến mức lỗ không còn gì mới ngưng trồng.
Những chính sách từng có cho cà phê đã
thật sự thất bại.
Trước làn sóng tự động hóa và trí tuệ
nhân tạo đang diễn ra trên toàn cầu, khát
vọng đổi thay cho bản thân và đất nước
chính là động lực khiến anh dấn thân và
tận hiến cho cuộc cách mạng công nghệ
còn đầy gian truân ở Việt Nam. Quốc
cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, doanh
nghiệp Việt phải mạnh dạn đầu tư nghiên
cứu và ứng dụng, cộng đồng nghiên cứu và
ứng dụng của Việt Nam càng lớn thì càng
có thể hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn.
“Hãy sống tử tế, biết hàm ơn, biết
chia sẻ. Cuộc đời luôn phải đối diện với
những khó khăn, dù biết phía trước còn
rất nhiều thử thách nhưng tôi là người
rất lạc quan, không sợ thất bại. Đối diện
với những cú sốc, ngay lúc ấy mình có thể
thấy như đất trời sụp đổ nhưng 5 năm
sau nhìn lại, thấy nó rất nhỏ. Bình tĩnh
là cách đầu tiên để tìm ra phương án giải
quyết”, anh tâm sự.
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NGƯỜI
THỔI
HỒN
VÀO TỪNG MÓN ĂN

Bí quyết gia truyền

Ở MỘT GÓC NHỎ NƠI PHỐ CỔ HÀ NỘI, NGƯỜI PHỤ NỮ HÀ NỘI GỐC TRẠC 70 TUỔI VẪN MIỆT MÀI GÌN
GIỮ VÀ LAN TOẢ NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỐT LÕI CỦA DÂN TỘC QUA TỪNG TUYỆT TÁC ẨM THỰC.
ĐẶNG HOA

V

ừa kết thúc khoá dạy nấu
ăn cho một đoàn khách
đến từ cộng hoà Séc tại
căn gác nhỏ mang đậm
hơi hướng Hà thành cổ
xưa ở số 25 phố Mã Mây (Hà Nội), nghệ
nhân ẩm thực Ánh Tuyết tỉ mẩn hướng dẫn
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cho cô nhân viên đang ở độ tuổi đôi mươi
cách chọn bát đũa như thế nào, sắp xếp ra
sao, khoảng cách giữa ghế và tường bao xa
cho thực khách được thoải mái.
Lại một khoá học nữa do chính bà trực
tiếp đứng lớp kết thúc thành công, cũng
đồng nghĩa với việc tinh hoa ẩm thực Việt

lại sắp được bay đến một vùng đất mới,
nghệ nhân Ánh Tuyết không khỏi xúc động
và tự hào vì những đóng góp của mình cho
sự bảo tồn tinh hoa ẩm thực Việt Nam nói
chung, ẩm thực Hà thành nói riêng, và đặc
biệt là cho sứ mệnh thổi hồn tinh hoa ẩm
thực Việt ra thế giới.

Nghệ nhân Ánh Tuyết
mang tâm tư vào từng món ăn.
Ảnh: Mai Lân

Còn nhớ khoảng 20 năm về trước, bà vẫn chỉ
an phận là một người phụ nữ đảm của gia đình, là
người đặt hết tình yêu vào từng bữa ăn cho chồng
con sau một ngày làm việc, học tập vất vả. Và rồi,
nhờ mạnh dạn, nhờ tài năng và đam mê đặt trong
từng món ăn, người phụ nữ ấy trở thành một hiện
tượng nổi lên trên khắp các mặt báo trong và ngoài
nước khi món gà quay tẩm mật ong độc nhất vô nhị
của bà được đầu bếp lừng danh quốc tế Anthony
Bourdain khẳng định trên CNN là “món gà quay
ngon nhất thế giới”.
Năm 2001, được bạn bè tích cực động viên tham
gia hội chợ ẩm thực diễn ra tại khách sạn Hanoi
Horison, bà quyết định đăng ký dự thi với tâm thế
của một người con gái Hà Nội cổ đến góp vui và giao
lưu, học hỏi. Chưa bao giờ bà nghĩ rằng mình có thể
đoạt giải bởi đối thủ của bà là những đầu bếp chuyên
nghiệp của nhiều khách sạn 5 sao, từng được tham
gia các chương trình đào tạo bài bản trong khi hành
trang của bà là khả năng nữ công gia chánh, là nét
duyên dáng và văn hoá của người phụ nữ Hà Nội.
Thế nhưng, chính bà cũng không tin được giải
thưởng cao nhất của cuộc thi năm đó lại được ưu
ái trao cho món gà quay tẩm mật ong đặc biệt mà
bà ngoại đã truyền lại. Nó khác biệt từ màu sắc đẹp
tự nhiên, không dính một chút phẩm màu, cho đến
cách nêm nếm, tẩm ướp và chế biến cùng kết hợp
với đĩa muối chanh ớt tiêu đi kèm lá chanh khiến
người thưởng thức không ngừng xuýt xoa.
Đối với nghệ nhân Ánh Tuyết, món gà quay
tẩm mật ong của bà ngoại truyền lại là một món
ăn không thể tìm thấy trong bất kỳ quyển sách hay
công thức nào cả. Và cũng chẳng có giáo án nào
có thể dạy được người phụ nữ tròn trịa, đảm đang,
duyên dáng, nữ công gia chánh, cầm kỳ thi hoạ như
ngày xưa để có thể thổi hồn vào từng món ăn.
Tiếng lành đồn xa, báo đài trong và ngoài nước
phỏng vấn, đưa tin và rồi các cuộc điện thoại quốc
tế từ Canada, Pháp, Nhật… gọi đến đặt những
bữa ăn do bà nấu. Chưa từng nghĩ đến việc mở
nhà hàng trước đó nên nhu cầu lớn, đặc biệt là từ
khách quốc tế, cũng khiến bà và gia đình đắn đo
khá nhiều bởi lẽ không gian tiếp khách cũng là một
bài toán không hề nhỏ. Cuối cùng bà quyết định
dọn dẹp, đập nhà để làm nhà hàng với hy vọng sẽ
kịp tạo không gian tiếp khách quốc tế chỉ vỏn vẹn
trong vòng 6 tháng trước khi những vị khách đầu
tiên chính thức ghé thăm.
Dù lần đầu làm kinh doanh nhưng bà sẵn sàng
đầu tư, chuẩn bị cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ
nhất, chất lượng nhất dù kinh phí không hề rẻ. Gỗ
phải là thứ gỗ lim đặt bên phố Hàng Trống, dù giá
cao nhưng đúng với giá trị của đồng tiền bỏ ra, sau
gần 20 năm chất lượng vẫn không hề thay đổi. Bài

trí không gian phải làm sao thể hiện được văn hoá
Hà Nội cổ.
Nhớ lại kỷ niệm đón những vị khách đầu tiên
đến Việt Nam tham dự hội thảo về dược ở khách
sạn Melia (Hà Nội), bà Tuyết kể lại, lúc đó nhà hàng
còn chưa hoàn thiện, phải dùng đến các bao xi măng
chất lên làm ban công. Phương án được đưa ra lúc
đó là thuê tạm khách sạn bên cạnh để tiếp khách
cho sạch sẽ nhưng những vị khách nước ngoài kia
vẫn một mực muốn ăn trong chính nhà hàng của bà
và không quên tặng bà ngón tay cái giơ lên sau khi
gõ vào những bức tường gỗ.
“Tôi không chỉ đặt tâm tư vào từng món ăn mà
còn đầu tư vào không gian xung quanh bởi nó là văn
hoá của người Hà Nội cổ. Một bữa ăn không đơn
thuần chỉ có món ăn mà phải ăn như thế nào cho
tinh tuý, bày biện ra làm sao, không phải cứ một đĩa
đầy mới là đẳng cấp”, nghệ nhân Ánh Tuyết chia sẻ.
Nhiều đoàn khách quốc tế sau khi thưởng thức
ẩm thực cổ truyền Hà thành do bà trực tiếp nấu đã
không khỏi ấn tượng, thổn thức và bày tỏ nguyện
vọng muốn học nấu món ăn cổ truyền Việt Nam. Và
rồi, lớp học nấu ăn của bà ra đời với số lượng học
viên không ngừng tăng lên, đặc biệt sau khi tên tuổi
của bà được Anthony Bourdain tôn là cuốn tài liệu
sống, là nơi lưu giữ một cách đầy đủ nhất tinh hoa
ẩm thực của Việt Nam.
Với khát vọng thổi hồn ẩm thực Việt ra thế giới,
bà Tuyết không từ chối lời đề nghị học nấu ăn nào
từ khách quốc tế. Bà không lên sẵn lộ trình, giáo án
mà sẵn sàng hướng dẫn, chỉ dạy cho họ cách nấu bất
kỳ món ăn cổ truyền nào của Việt Nam mà họ yêu
thích. Dù phải cần tới phiên dịch nhưng bà Tuyết lại
có được vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ẩm
thực rất phong phú, và quan trọng nhất theo bà, là
khả năng nắm bắt tâm lý học viên.
“Đến đây, họ không chỉ được học cách làm các
món ăn mà còn học được giá trị văn hoá cốt lõi của
một dân tộc. Nếu chỉ học như bình thường, công
thức của một món ăn có bao nhiêu gram muối, bao
nhiêu gram đường… thì quá đơn giản. Điều khách
quốc tế cần, và chỉ ở đây mới có là chiều sâu văn
hoá của một dân tộc vẫn còn tồn tại một cách sống
động, tinh tuý”, nghệ nhân Ánh Tuyết chia sẻ.
Nhờ cơ duyên, trên con đường đam mê ẩm thực,
bà trở thành đầu bếp chính, là người lên thực đơn
cho bữa “Quốc yến” chiêu đãi 21 nhà lãnh đạo các
nền kinh tế thành viên APEC tham dự Hội nghị
APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017, mà bà tự
hào, cho đây là vinh dự to lớn nhất sau gần 70 năm
cuộc đời.
Dù là vinh dự nhưng bà Tuyết cũng thú nhận
rằng áp lực khi nhận được chỉ đạo là không hề nhỏ
bởi mọi thứ phải thật nhanh, chính xác và tuyệt đối.
Các vị nguyên thủ đến từ 21 nền văn hoá khác nhau
nên việc tìm ra mẫu số chung để họ có chung một
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tầm nhìn, cùng hoà đồng và có chung cảm
nhận về văn hoá Việt, để Việt Nam trở nên
gần gũi hơn với quốc tế không phải là điều
đơn giản.
Để nấu được một bữa ăn hoàn hảo nhất,
trong vòng sáu tháng chuẩn bị, bà đã cất
công tìm hiểu kỹ càng về các nền văn hoá,
đặc trưng tôn giáo của họ để có thể sàng
lọc và chọn ra được thực đơn chính với bốn
món ăn đặc trưng của Việt Nam.
Nhưng có lẽ, giai đoạn căng thẳng nhất
vẫn là 35 tiếng đồng hồ làm việc liên tục
trong bếp của khách sạn InterContinental
phục vụ bữa Quốc yến trong sự giám sát
nghiêm ngặt. Dù vậy, với kinh nghiệm dày
dặn, sự chuẩn bị kỹ càng và tâm huyết to
lớn đặt vào từng món ăn, bà và những
người cộng sự cuối cùng cũng vỡ oà trong
hạnh phúc khi các vị nguyên thủ thưởng
thức bữa ăn một cách trọn vẹn.
Không chỉ các vị nguyên thủ, những tỷ
phú đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới
tham dự APEC cũng ấn tượng đặc biệt với
những món ăn bà nấu. Bà Tuyết kể lại vào
buổi sáng trên đường quay về Hà Nội, bà
nhận được lệnh tiếp tục nấu bữa sáng cho
các tỷ phú nhưng máy bay đã đóng cửa,
chuẩn bị lăn bánh nên bà đành lỡ hẹn.
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Đam mê nữ công gia chánh
Nhìn lại con đường theo đuổi đam mê
ẩm thực hơn 20 năm qua, bà Tuyết thầm
biết ơn sự nuôi dạy trong khắt khe và nề
nếp của bà, của mẹ - những người phụ nữ
Hà Nội gốc xưa, bà cảm ơn những khó
khăn thời bao cấp đã rèn nên một nghệ
nhân Ánh Tuyết bây giờ, người làm nên
những tuyệt tác ẩm thực Việt.
Sinh ra trong một gia đình gốc bảy đời ở
phố cổ Hà Nội, một nhà làm quan vốn nổi
tiếng nề nếp, trong một góc nhỏ nơi con
phố sầm uất nhất Hà thành, cô bé Tuyết
chỉ mới 9 tuổi đầu đã được học về nữ công
gia chánh một cách bài bản, được bà ngoại
kèm cặp từ những công việc nhỏ nhất, làm
cẩn thận, chi tiết nhất. Có lẽ chính điều
đó đã góp phần hình thành nên một nghệ
nhân Ánh Tuyết “khó tính” trong chế biến
từng món ăn như bây giờ.
Bà kể lại, ngày xưa con gái Hà Nội phải
giỏi nữ công gia chánh bởi đó là hành trang
chuẩn bị trước khi đi lấy chồng để bước
sang một trang mới của cuộc đời. Ngày xưa
khắt khe hơn rất nhiều, chưa cởi mở như
bây giờ. Các cụ xưa vẫn nói “chồng như cái
giỏ, vợ như cái hom”, người phụ nữ phải

đảm đang, giữ được hoà khí và thế cân bằng
trong gia đình.
Thế nhưng, khi hàng ngàn người phụ
nữ Hà thành khác đang quay cuồng trong
hai chữ trách nhiệm, nghĩa vụ trong từng
bữa ăn thì bà Tuyết lại có thêm cho mình
sự đam mê, sẵn sàng hy sinh.
“Ở cương vị là một người phụ nữ làm
vợ, làm mẹ phải lo toan bếp núc thì mọi thứ
vẫn chỉ dừng lại ở áp lực công việc gia đình.
Nhưng nếu đam mê hơn, giành nhiều nhiệt
huyết hơn thì rõ ràng người phụ nữ phải vất
vả hơn rất nhiều, nhưng đổi lại công việc
của người phụ nữ sẽ vượt ra khỏi hai từ
nghĩa vụ”, bà Tuyết nói.
Đáng lẽ chỉ cần mất 4 - 5 tiếng cho
những bát cơm dẻo, canh ngọt, quần là áo
lượt, nâng khăn sửa túi cho chồng con thì
với đam mê, nhiệt huyết muốn đau đáu giữ
lửa cho gia đình, người phụ nữ phải mất
thêm vài tiếng trăn trở trong một ngày.
Thời nay, ẩm thực được hoa mỹ lên
thành “thổi hồn vào từng món ăn” nhưng
ngày xưa chỉ đơn giản, mộc mạc là làm
sao để tâm nấu được bát canh ngon hơn
bình thường, cơm dẻo hơn. Một bữa cơm
gia đình không cần cao lương mỹ vị, mâm
cao cỗ đầy, chỉ cần là những món bình dân
nhưng chất chứa bao nhiêu tình cảm.
Bà Tuyết nhấn mạnh: “Nếu không để
tâm, gạo chỉ cần đổ quá thêm tí nước đã có
thể thành nồi cơm nhão, rút thêm tí nước
lại thành cơm khô. Hoặc có những nồi cơm
vẫn chín nhưng không được dẻo. Quan
trọng nhất là phải đặt tình cảm vào đó, dù
chỉ là một nồi cơm”,
Để rồi những món ăn do bà nấu đã
khiến cho không ít vị khách của gia đình
nhớ mãi không quên, phải cố tìm lại cho
bằng được sau hàng chục năm xa cách. Các
cụ xưa vẫn có câu “Miếng ngon nhớ lâu,
đòn đau nhớ đời”, có những miếng ăn mà
có khi cả mấy chục năm sau người ta vẫn
không thể quên nổi.
Cũng chính điều đó đã góp phần làm
nên sự đam mê của bà, thay vì tìm đến các
khoá học nấu ăn bài bản, cứng nhắc. Qua
thời gian, khả năng được phát huy, trách
nhiệm và tình yêu trở thành gia vị không
thể thiếu khiến người thưởng thức cảm
nhận được cái hồn quyện vào trong từng
món ăn.
“Không chỉ đặt tâm tư cho một món
mà món nào cũng phải vậy, không thể làm
vô cảm. Thịt rang cháy cạnh phải thái kiểu
gì để cho các cạnh ở ngoài của nó hơi sem

sém, hơi thơm thơm mùi cháy cháy mà ở
trong vẫn phải có độ ướt, độ béo của thịt.
Còn nếu cứ thế cho vào đảo, đảo đến mức
vô cảm không biết bao giờ chín thì bao
nhiêu nước ngọt của thịt sẽ bị khô hết. Đã
là vô cảm thì không bao giờ có hồn trong
món ăn”, nghệ nhân Ánh Tuyết mô tả.
Đối với bà, bữa cơm gia đình hết sức
quan trọng, phải có giá trị tinh thần vì đó
là thời điểm cả nhà quây quần. Giá trị đó
không thể tìm thấy được ở bất kỳ một nhà
hàng hạng sang nào cả. Chính vì vậy, các
đĩa thức ăn trên bàn phải được chuẩn bị,
bày biện hấp dẫn, là tâm điểm thu hút được
sự tập trung và tình cảm của các thành viên
trong gia đình, gắn kết được các thế hệ lại
với nhau, nếu không, ăn sẽ vô cảm.
Nhớ lại thời điểm khi vẫn còn sống
trong thời bao cấp, mỗi người chỉ được
một lạng thịt nên đầu bếp phải tính toán
kỹ xem mua thực phẩm như thế nào, chia
món ăn ra làm sao để vừa đảm bảo đủ chất
dinh dưỡng, vừa nấu được một bữa ăn hấp
dẫn mà không phải cứ nhiều tiền là có thể
mua được.
“Chính vì những điều kiện như vậy nên
tôi được qua những năm tháng tôi luyện
khắt khe, kỳ công, bắt buộc mình phải có
suy nghĩ tính toán làm sao cho phù hợp.
Chính những lúc đấy làm nên tôi bây giờ”,
bà Tuyết nhớ lại.

Sắp đến Tết Kỷ Hợi, ở khắp các góc
nhỏ của Hà Nội, nhiều người đã hồ hởi
mua vé về quê đoàn tụ cùng gia đình, bàn
xem nấu bánh chưng hay mua sẵn, cỗ Tết
sẽ gồm những món gì, liệu hoa đào có nở
rộ đúng dịp…
Bà Tuyết nhớ lại những ngày Hà Nội
xưa cũ, cuộc sống còn chưa hiện đại như
bây giờ, vẫn còn “đói quanh năm, no ba
ngày Tết”, cả một năm mới được miếng
bánh chưng, một miếng thịt gà. Ai ai cũng
hồ hởi, phấn khởi và đau đáu cho một cái
Tết đoàn tụ mặc dù vất vả.
Không khí ngày Tết trong tâm trí của
bà là cảnh đoàn người xếp hàng dài mua
lá dong, lạt buộc, thậm chí phải đạp xe
đạp qua mưa phùn, gió bấc ra ngoại thành
để mua cho được mấy lạng đậu xanh. Là
những ngày 26 – 27 Tết âm lịch, những
người đàn ông trên chiếc xe đạp con con
chở chiếc thùng luộc bánh chưng mượn từ
nhà người quen, không quên buộc thêm
một bó lá dong và vài que củi.

người vẫn than rằng Tết hời hợt, không còn
không khí như ngày xưa nữa. Chính sự đầy
đủ trong cuộc sống vô hình trung khiến cho
các giá trị mang tính hồn trong từng món ăn
bị giảm đi ở một mức độ nào đó.
Dù vậy, Tết đối với nhiều người vẫn
cực đáng mong chờ. Đó là những ngày
được trở về nhà, rời xa bộn bề công việc,
được đắm mình trong mùi khói nghi ngút
từ căn bếp của mẹ, cuộn tròn trong chăn
xem từng bộ phim trên tivi mà cứ ngỡ vẫn
còn bé, là ngôi nhà bỗng trở nên lấp lánh
ánh đèn mẹ quấn quanh cây đào và rồi cả
nhà lại quây quần bên mâm cơm đầy ắp
rôm rả tỉ thứ chuyện.
Năm mới cổ truyền sắp đến, căn gác
nhỏ của nghệ nhân Ánh Tuyết lại chuẩn bị
tất bật cho những mâm cơm được đặt hàng
ngày Tết. Ngày lễ ông Công, ông Táo năm
nào Đại sứ quán Mỹ cũng đặt một mâm
cơm ở đây để hoà vào văn hoá của người
Việt, truyền thống của người Việt Nam
cũng như tiễn năm cũ đi, đón năm mới đến.

Hồn dân tộc
Nếu những vị khách đầu tiên của nghệ
nhân Ánh Tuyết là khách quốc tế, những
học viên đầu tiên của lớp học nấu ăn cũng
là người nước ngoài thì nay, người Việt cũng
dần tìm đến cửa hàng của bà nhiều hơn.
Có một giai đoạn, người Việt bỏ quên
ẩm thực truyền thống để tìm đến món
ăn của các nước trên thế giới nhưng qua
thời gian, họ cũng nhận ra rằng không có
gì ngon bằng một đĩa bóng xào, không gì
ngon bằng một xóc bánh chưng dền, một
đĩa nem rán nóng hổi ngày Tết. Bởi nó là
cội nguồn, là hồn của dân tộc.
“Chẳng nhẽ ngày Tết tôi cũng ăn
pizza. Mình cũng nên thưởng thức món
ăn của các nước trên thế giới để mở mang
tầm mắt, mở mang hiểu biết về văn hoá
của nước bạn. Nhưng ngược lại, cũng cần
xem đã giữ được hồn ẩm thực Việt Nam
đến đâu, được bao nhiêu”, nghệ nhân Ánh
Tuyết trầm ngâm.

Nghệ nhân Ánh Tuyết hướng dẫn Đại sứ Mỹ gói bánh chưng

Trong không khí Tết, ai cũng vội vàng,
chạy nhanh nhanh về nhà vì còn một chậu
đỗ ngâm chưa đãi, không khí Tết đã có sẵn
trong đầu. Dù khó khăn là vậy nhưng Tết
lúc nào cũng ý nghĩa, ấm áp.
Thế nhưng giờ đây, có lẽ cuộc sống hiện
đại đã hạn chế những điều đó, mọi thứ có
sẵn nên Tết có vẻ nhàn hơn, và đôi khi nhiều

Năm nào cũng vậy, hai cô con gái Vũ
Kiều Trang và Vũ Kiều Kinh cùng con rể
của bà sẽ cùng bà chuẩn bị những mâm
cỗ Tết. Họ là những người trẻ nhưng ý
thức rất rõ về giá trị truyền thống, không
gì có thể làm lu mờ được. Và họ sẽ là thế
hệ tiếp nối con đường giữ gìn và thổi hồn
ẩm thực Việt ra thế giới.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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DUYÊN
NỢ
VỚI LÀNG QUÊ
NGHỆ SỸ NHẤT LÝ VÀ Ê KÍP ĐÃ KHẮC HỌA ĐƯỢC HỒN CỐT CỦA VĂN HÓA LÀNG TRONG MỘT
KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT HOÀN TOÀN CHÂN THỰC VÀ GẦN GŨI VỚI À Ố SHOW, SƯƠNG
SỚM, LÀNG TÔI, TEH DAR, PALAO.

Đ

ược xem vở diễn Palao ở
sân khấu Lune Hội An,
giữa trăng soi vằng vặc
bên sông Hoài, nhấp
chén trà đặc với nghệ sĩ
Nhất Lý trong câu chuyện thấm buồn về
đất nước, càng thấm thía hồn dân tộc lừng
lững trong các tác phẩm của anh và cộng
sự. Một đất nước với 54 tộc người đã xuyên
qua khói lửa của chiến tranh, mất mát, tù
đày… hiển hiện thật lung linh và hào sảng
trong lớp lớp văn hóa, văn minh thăm thẳm.

HỒNG HOA

Nghệ sỹ Nhất Lý

Một Việt Nam nên
thơ và chân thực
Palao tái hiện về cuộc sống văn hóa
dân tộc Chăm qua góc nhìn nghệ thuật
và âm nhạc đương đại độc đáo. Các nghệ
sỹ tham gia vở diễn sẽ vừa múa, hát, vừa
chơi các loại nhạc cụ truyền thống của
dân tộc Chăm.
Palao trong tiếng Chăm nghĩa là
“buông, thả trôi, để đón nhận những điều
mới mẻ”. Mang tinh thần và triết lý Chăm
với hơi thở hoàn toàn đương đại, nghệ sĩ
Nhất Lý và ê kíp của mình đã khắc họa một
làng quê Chăm vừa xưa cũ, vừa thật mới
mẻ, sống động. Thanh âm của các nhạc
cụ lễ tục xưa được chắp cánh trong những
chuyển động cơ thể mãnh liệt thấm đẫm
cảm xúc
Thông điệp của Palao ở Lune là nói
lên chu trình tu tập của một đời người qua
nhiều thời kỳ thăng trầm của lịch sử, đó
không chỉ là một bi kịch của mỗi cá nhân
mà đó là cả một số phận của một dân tộc.
Nếu sự buông đó không mang đúng ý nghĩa
qua bốn cấp độ một cách trọn vẹn thì sự bế
tắc ắt phải xảy ra, sự tỉnh thức của lý trí và
rung động của tình yêu phải nhường chỗ
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được ngoài những kẻ vô học và mất hẳn
lương tri và nhân tính.
Cuộc sống chỉ có thể hồi sinh khi chúng
ta biết Palao theo đúng nghĩa của nó, hiện
tại sẽ dần dà hàn gắn lại mất mát của quá
khứ để cùng nhau nhìn về tương lai trong
sự buông xả diệu kỳ.
Palao ở Lune đã làm được điều đó khi
đã chạm vào trái tim của từng khán giả
trong những tràng pháo tay cảm thông,
những giọt lệ muộn màng đọng nơi khóe
mắt cứ chực tuôn rơi như chính mình
là người trong cuộc! Đó chỉ mới là bước
khởi đầu trong một hành trình dài đi tìm
chân lý.
Khi Làng Tôi đang diễn tại Hà Nội, À
Ố Show diễn tại Nhật, Teh Dar diễn tại
Pháp, thì Nhất Lý đang ngồi cùng tôi để kể
về hành trình gian khổ tạo dựng nên Palao
đang diễn tại Hội An, để một lần nữa giúp
mỗi người Việt sống, khóc cười, chia sẻ
từng nhịp thở, để hiểu rõ mình là ai.
Hành trình tạo dựng lại không gian vật
chất và tinh thần tiêu biểu cho một ngôi
làng Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên, và bây
giờ là làng Chăm, nhằm giới thiệu về văn
hóa Việt thông qua cốt tủy là văn hóa làng,
với diễn viên chính là người của làng, chứa
đựng những gì tinh hoa nhất của mỗi một
vùng đất là cách làm xuyên suốt của anh,
để tìm đến sự thật, tìm đến cái đẹp.
Làng tôi là một làng quê Việt, bình dị
nhưng đầy chất thơ, với những hội hè rộn
rã, trẻ nô đùa, thanh niên dựng nhà, người
nông dân cày cuốc sáng sớm tinh mơ. Tất
cả được tái hiện thông qua nghệ thuật xiếc
Vở diễn Palao

cho bạo lực của chiến tranh dẫn đến sự tồn
vong một mất một còn! Khi đó mọi thứ đều
chết chóc tang thương trong sự hủy diệt
hoang tàn đổ nát, tất cả đều thua cho dù
đó là kẻ chiến thắng hay là người chiến bại

trong một phức cảm phân liệt không thể
xóa bỏ trong bất cứ hình thức nào.
Đó là một bài học lịch sử mà không phải
ai cũng thuộc và muốn nhắc lại dù chỉ một
lần trong đời, muốn quên cũng không thể

kết hợp với chất liệu tre, cùng các pha tung
hứng ngoạn mục và dàn nhạc gồm hơn 20
loại cụ dân tộc đặc sắc.
Nhất Lý cho rằng: “Tạo ra một cái làng
để người xem cảm nhận rõ nhất về văn hóa
đa dạng và đa sắc của người Việt, từ kiến
trúc, ăn mặc, đi lại, ứng xử, giao thương,
tinh thần… với những gì thật nhất, mộc
nhất, Làng tôi nằm trong dòng chảy đó.
Số phận một người không thể không nằm
trong vận mệnh dân tộc. Tôi là một người
lạc quan, tôi tin vào sự thay đổi của vận
mệnh dân tộc. Làng tôi thành công được là
nhờ may mắn thay đổi cách nhìn, thay đổi
thế giới quan, giữ được tư duy độc lập.”
Để tạo dựng Palao cần tư vấn về lịch
sử, nghệ thuật rất kỹ càng. Nhóm của Nhất
Lý đã mời nhà nghiên cứu dân tộc Chăm
Inrasara Phú Trạm, một nhà văn, một dịch
giả thấu hiểu hơn ai hết về văn hóa Chăm.
Anh đã đến Hội An cùng Nhất Lý ăn dầm
nằm dề suốt một tháng trời để kể về những
câu chuyện khác lạ của một nền văn hóa
khiêm cung, có một lịch sử bi thương tưởng
đã bị vùi lấp nhưng vẫn lừng lững hiện dần
lên khuôn mặt khác lạ độc đáo.
Theo chân Inrasara về Ninh Thuận,
tìm đến người dân quê của làng dệt, làng
gốm, làng thuốc… gặp gỡ tìm hiểu, Nhất
Lý còn được gặp cả con trai Inrasara,
sau đó anh vừa là đồng tác giả của Palao,
vừa là diễn viên, đã cùng 10 người Chăm
nữa về đây, để tạo dựng một làng Chăm
trong tâm tưởng. Họ đâu chỉ là đi diễn, họ
quyết định phải bỏ làng đến đây sinh sống
vì hiểu mình đang làm một điều gì có ích

hơn cho dân tộc mình, văn hóa cội nguồn
của mình.
Một điều quý giá phải kể đến là chính
quyền Hội An đã ý thức rất rõ phải tạo nên
một sân khấu đích thực để làng quê Việt
Nam được hiện lên trong ngôn ngữ nghệ
thuật đương đại. Và Nhà hát Lune đã ra
đời, một điểm đến đáng tự hào của Hội An,
mà ở đó, ê kíp Lune Production được thỏa
sức sáng tạo.
Dự án xây dựng Nhà hát Lune được bắt
đầu từ hai năm trước. Chính quyền Hội An
sau khi xem À Ố Show đã có thiện chí mời
đoàn về đây. Mất hai năm dựng rạp, cũng
cả một khó khăn. Rạp xây theo kiểu bán
kiên cố, một nửa quả cầu khung sắt, căng
phủ bạt, trên là sân khấu, giống nhà bạt
xiếc thôi… nhưng được làm mềm mại lại
bằng tre.
“Hội An giống một ốc đảo, đâu đó môi
trường kinh tế chính trị còn nhiều bất cập,
nhưng đây là ốc đảo đỡ nhất cả về văn hóa,
chính trị. Cách làm của họ được người
dân kính trọng, đó là cách rất được. Chính
quyền địa phương thực ra rất chủ động, có
sự gặp nhau thật, điều gì tốt nhất họ làm và
có hiệu quả”, Nhất Lý cho biết.
Hỏi anh làm thế nào để tạo nên hồn
vía, tinh thần rất mạnh cho Làng Tôi, Teh
Dar, Palao? Anh chia sẻ: “Văn hóa làng đã
mất mát đi nhiều, trong quy luật, luôn thay
đổi từ dạng này sang dạng khác, nhưng sự
đứt đoạn trong tiếp nối tinh thần không do
chiến tranh, không do hoàn cảnh kinh tế,
mà do ý thức hệ tạo ra. Hiện nay, chúng ta
chỉ có nhan nhản những sản phẩm “nhái”
ca trù. Không biết cái hay, cái đẹp của hát
văn, hát cội, thì làm sao gìn giữ đúng nguồn
gốc, đúng chất lượng.”
Ý thức việc này, nhiều năm nay Nhất
Lý đã gặp gỡ, tìm hiểu về ca trù. Muốn
hiểu về ca trù phải tìm đến những con
người còn giữ được những tinh túy, tinh
hoa. Quay trở lại làng, người ta biết đến
nông thôn Việt Nam qua phong cảnh
thiên nhiên, mùi nước chua, mái lá mái
rạ, mùi của con tôm con cá… Thời sơ tán
Nhất Lý đã thấu hiểu cảm giác ấy, chẳng
cần phải cóp tâm để có điều ấy. Khi làm
Làng tôi, tất cả đều trỗi dậy.
Với Palao, ê kíp của Nhất Lý phải giải
thích cho những người dân làng Chăm hiểu
là làm thật để họ cảm nhận rất rõ đây là
chương trình nghệ thuật cao cấp cho văn
hóa của họ. “Thực ra mình tạo điều kiện
cho dân làng làm công việc của họ thôi,
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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nhưng nếu tự họ làm thì họ không biết
làm gì… Trong tương lai khi dân làng nắm
phương pháp, mở mang ra, sẽ làm tiếp công
việc của mình. Mình làm toàn chuyện tử tế,
có gì xấu đâu, mình chỉ nghĩ khác một tí, ít
giáo điều một tí,” Nhất Lý chia sẻ.
Còn với Teh Dar, phải đi lên Tây
Nguyên ba, bốn đợt, gặp nhiều nghệ nhân,
tập hợp họ lại. Ban nhạc năm người thì bốn
người tìm được từ chân núi Lang Biang,
họ là người Ê Đê, Giaray, không có nghề,
đi hát rong cho khách du lịch. “Văn hóa
truyền thống họ đã mất rồi, phải đẩy họ tìm
lại chính mình, còn mảnh vỡ nào đó thì sử
dụng, theo cách trào lưu âm nhạc hiện nay.
Mình cũng không làm bảo tồn bảo tàng,
truyền thống là phải thay đổi, làm giống
các cụ đâu có tồn tại. Tôi không phục dựng
lại, mà truyền tải hồn vía Tây Nguyên, tinh
thần Tây Nguyên”, Lý tâm sự.

Hành trình trở về của một
con người yêu tự do
Cha Nhất Lý là người Việt, còn mẹ anh
lại là cô gái Pháp, cả hai đã dành hết tình
yêu cho Việt Nam. Tôi nhớ mãi những
ngày chiến tranh, nhà Nhất Lý ở đối diện
với nhà tôi trong khu tập thể Cơ Khí Hà
Nội. Ba anh em anh cùng lớn lên với chúng
tôi, cùng đi sơ tán, cùng thấm thía sự thiếu
thốn, đói ăn, đói mặc… Nhưng anh luôn
bị hắt hủi, bị trẻ con bu vào trêu chọc bởi
vẻ ngoài lai Tây. Từng là chứng nhân của
những biến cố đau thương của lịch sử dân
tộc và gia đình, anh thấm thía hơn ai hết
những mất mát trong đời sống văn hóa
Việt. Chứng kiến nỗi đau của cha khi bị
buộc phải rời khỏi quê hương một lần nữa,
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khi sống ở xứ người, anh mới cảm nhận rõ
rệt cái gốc gác Việt Nam của mình. Cũng
như cha mẹ mình, anh nghĩ mình là người
Việt, tâm hồn anh còn Việt Nam hơn cả
người Việt, nhưng không ai nhìn nhận anh
là người Việt.
Nhất Lý hồi tưởng: “Trước khi gặp nhau
ở Pháp, cha mẹ tôi đã là hai người cộng sản.
Là một trong bốn vị lãnh đạo Hội Việt kiều
yêu nước Pháp, phụ trách khối công nhân,
năm 1962 ông quyết định về Hà Nội khi Việt
Nam còn hai chính thể. Lý tưởng của cha là
đem vợ con về Hà Nội để xây dựng đất nước
theo lời kêu gọi của Cụ Hồ. Đặt tên tôi là
Nhất Lý, cha mẹ tôi lúc ấy đã xác quyết rằng
chỉ có một con đường về Việt Nam.”
Ít ai biết lần đầu tiên về Việt Nam làm
Làng tôi là thời gian khủng hoảng nhất của
cuộc đời anh. Ba đứa con không nhìn mặt
cha, vợ thì cho rằng về Việt Nam không có
tương lai, nên hai người đã chia tay. “Lúc đó
tôi mới hiểu thế nào là cô đơn, bị bỏ rơi. Một
câu nói đã cứu tôi: Ngày hôm nay là ngày
đầu tiên của những ngày còn lại trong cuộc
đời mình. Nó cho phép tôi gượng dậy được”.
Trong cái rủi có cái may, nhờ có độ lùi
văn hóa Việt Nam trong thời gian dài, khi
quay trở lại, tự nhiên anh cảm nhận rất rõ
về cái đẹp mà những người đang ngụp lặn
trong đó không nhận thấy. Thật hi hữu,
duyên nợ với Hội An đã đưa ba anh em và
các con anh cùng trở về. Con trai anh hiện
phụ trách phần tổ chức, gặp gỡ, làm hợp
đồng cho đoàn với các nước khi sang biểu
diễn. Chị gái anh là đoàn trưởng của Lune
ở Hội An, quản lý về chuyên môn, còn anh
trai thì tham gia sáng tạo.
“Cuối cùng tất cả đều tụ hết về đây. Rất
tự nhiên, không cố tình, đến một ngày chợt
thấy cả nhà mình trong đó”.

Tất cả các dự án đều có có Nhất Lý, anh
trai Nhất Lý là Nguyễn Lân và đạo diễn
Tuấn Lê. Lân làm về sáng tạo, giống như
người cày ruộng ban đầu, xới tung mảnh
đất lên để có thể gieo cấy, tạo nền tảng làm
việc với nghệ sĩ từ khi tuyển sinh đến sáng
tạo. Hầu như diễn viên theo trường lớp rất
khó tuyển vì họ bị theo cái nếp, thực sự trở
thành những kẻ nô lệ, giải thoát cho họ khó
lắm. Rất khó khăn khi kéo ai đó đi cùng.
Con đường ban đầu không rõ ràng như thế,
như vào rừng vạch lá tìm đường đi. Rõ ràng
đây là một công cuộc, xây dựng con đường
nghệ thuật mới cho Việt Nam, nói nghiêm
túc là cuộc cách mạng nhỏ…
Sự gặp gỡ giữa nhà sản xuất Lune
Prodution – Võ Thành Trung với Nhất Lý
vào năm 2011 đã tạo một bước ngoặt đánh
kể. Từ Việt Nam, các vở diễn Làng tôi, À Ố
Show, Teh Dar… lần lượt bước ra khỏi biên
giới, chu du đến những sân khấu lớn của 15
quốc gia, qua đó hàng trăm nghìn khán giả
nước ngoài cảm nhận được chiều sâu của
văn hoá Việt.
Có nhà tổ chức và sản xuất, Nhất Lý
thoát khỏi nỗi lo cơm áo, toàn tâm cho nghệ
thuật. “Khi có tiền bản quyền đàng hoàng,
sống không bận tâm đến tiền bạc nữa, dù
mình không có nhu cầu tiền bạc. Bao nhiêu
tiền cũng không đủ cho công việc, nhưng để
sống thì lúc nào cũng dư…Khi bốn chương
trình đều sáng đèn, 10% doanh số chia cho
4 người, một năm doanh thu mấy chục tỷ,
mỗi quý cũng được khoảng 150 triệu. Nhớ
ngày nào mới về Việt Nam, cùng làm với
Đỗ Bảo, nghĩ chỉ cần sao một tháng có 5
triệu để sống, giờ thì mình là một trong số
ít người Việt Nam hài lòng với cuộc sống
của mình. “Được là”- Đó là điều khó nhất”,
Nhất Lý cười xòa.
Nhìn anh giản dị, hiền khô trong bộ áo
nâu sồng, bộ râu trắng muốt và nụ cười
sảng khoái, ít ai biết lúc cần “đanh đá” anh
cũng đanh đá ra phết. Lặn lội khắp các hang
cùng ngõ hẻm, sưu tập, tìm kiếm các nghệ
nhân ca trù, hát ả đào, hát xẩm… kho tàng
âm nhạc dân tộc với anh là vô tận: “Mình
đã là kẻ tự do, không ai bắt mình làm nô lệ
được. Phù Sa Lab đúng nghĩa là một phòng
thí nghiệm âm nhạc, ở đó tôi tìm cách tiếp
cận nghệ sĩ, nói chuyện với họ, chia sẻ tư
tưởng tự do, tự họ giác ngộ thôi, từ đó nhen
nhúm cộng động nghệ sĩ tự do thật. Tất cả
đều bắt đầu từ nhận thức. Vấn đề “được là”
quan trọng lắm.”
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CUNG HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ARIYANA ĐÀ NẴNG
KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG TỪ ĐẠI DƯƠNG
Tọa lạc tại trung tâm Quần thể Du lịch Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, bên cạnh
Furama Resort, Furama Villas và Ariyana Beach Resort & Suites, Cung hội nghị
Quốc tế Ariyana Đà Nẵng (ACC) là nơi vinh dự được xây dựng để tổ chức Tuần
lễ Cấp cao APEC 2017, thu hút hơn 15.000 lượt đại biểu tham dự. Cung hội nghị
3 tầng nằm ngay trên bãi biển với tổng diện tích bên trong rộng 4.390 m2 , không
gian đa chức năng ngoài trời rộng 12.000 m2, kết nối cùng Cung hội nghị Quốc tế
International Convention Palace (ICP) tạo thành quần thể MICE lớn nhất Việt
Nam có sức chứa lên tới 5,000 người với hai phòng hội nghị lớn và 20 phòng chức
năng, bên cạnh bãi đậu xe công suất 200 chiếc xe buýt và xe hơi.
Không gian nội thất tinh tế tích hợp công nghệ hiện đại và cơ sở vật chất đẳng cấp
quốc tế bên trong và bên ngoài của Cung hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng chính
là địa điểm lý tưởng đáp ứng mọi nhu cầu hội nghị, hội thảo, sự kiện, triển lãm, giải
trí và yến tiệc cho mọi chương trình trong nước và quốc tế.
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SAMSUNG

VÀ NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

khăn lắm. Vì nghèo nên Hoa đã bỏ dở giấc
mơ đại học để vào làm việc trong nhà máy
của Samsung.
Những tưởng ước mơ học tập mãi
không thể thực hiện được, khiến tương lai
có thể đóng sập trước mắt. Nhưng không,
vào làm nhân viên sản xuất của Samsung
một thời gian, Hoa được Công ty tạo điều
kiện cho đi học chương trình cao đẳng nội
bộ mà Samsung đã liên kết với các trường
cao đẳng trên địa phương để tổ chức nhiều
năm qua. Tấm bằng cao đẳng giúp Hoa có
cơ hội được chuyển lên khối văn phòng làm
việc, với mức thu nhập cao hơn. Thế nên,
Hoa mừng lắm. Cô bảo, cô tự tin với một
tương lai tươi sáng ở phía trước.
Nhưng ở Samsung, không chỉ có Hoa
hay Huyền, mà có hàng ngàn, đúng hơn
là cả trăm ngàn những chàng trai, cô gái
đều bước ra từ ruộng đồng, từ nghèo khó
để rồi đã thay đổi được cuộc sống nhờ có
công việc với thu nhập tốt, cơ hội học hỏi
và nâng cao tay nghề.
Ở góc độ này, dường như, Samsung Việt
Nam chẳng khác nào là nơi khởi đầu giấc
mơ của những chàng trai, cô gái Việt, dù đó
chỉ là những giấc mơ bé con là có được một
cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng giấc mơ của họ cũng chính là
giấc mơ của Việt Nam, để không ai bị bỏ
lại phía sau, để mỗi người dân đều có cuộc
sống tốt hơn.

Khơi nguồn công nghiệp hóa

Sẽ là hơi quá nếu nói Samsung “khơi
nguồn công nghiệp hóa” ở Việt Nam, bởi
thực tế, hành trình công nghiệp hóa đã bắt
đầu ở Việt Nam từ rất lâu, còn Samsung
chỉ mới đầu tư lớn tại Việt Nam gần 11
năm. Nhưng sẽ là không sai khi nói rằng,
Samsung đã đưa Việt Nam lên “bản đồ
công nghiệp hóa” của thế giới.
Kể từ khi Samsung đầu tư lớn vào
Việt Nam cho đến nay, với tổng vốn đầu
tư trên 17,3 tỷ USD, Việt Nam không chỉ
được tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
của Samsung, mà còn trở thành trung tâm
sản xuất thiết bị di động của thế giới. Hiện
nay mỗi năm, khoảng 150 triệu thiết bị di
động được xuất xưởng từ Việt Nam và xuất
khẩu đi toàn thế giới, chiếm khoảng 40%
số thiết bị di động mà Samsung bán ra trên
toàn cầu. Ngoài Samsung, các nhà sản xuất
khác như LG, Nokia cũng sản xuất thiết bị
di động ở Việt Nam. Sự xuất hiện của các
tên tuổi lớn này cũng đã khơi nguồn cảm

hứng để Bkav, rồi mới đây là Vinsmart bắt
tay vào sản xuất smartphone “made in
Vietnam”.
“Đó là điều mà trước nay, chưa từng ai
có thể tưởng tượng được, nhất là ở một nước
nông nghiệp như Việt Nam”, GS-TSKH.
Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh
nghiệp đầu tư nước ngoài hồ hởi nói.
GS. Nguyễn Mại, vị chuyên gia lâu năm
về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng là
người luôn đánh giá cao các dự án đầu tư
của Samsung tại Việt Nam, không phải chỉ
vì những khoản đầu tư lớn, mà còn vì những
gì mà các dự án này mang lại cho kinh tế xã hội Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên
mà khi kinh tế khó khăn trong những năm
gần đây, Samsung luôn được coi là một
trong những động lực quan trọng góp phần
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy xuất
khẩu, gia tăng xuất siêu… và luôn có một
nỗi lo ngại mơ hồ rằng, nếu Samsung “xổ
mũi” thì kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.
Con số được cập nhật mới nhất, năm
2018, Samsung đã đạt kim ngạch xuất
khẩu lên tới trên 60 tỷ USD, đóng góp
gần 1/4 trong tổng kim ngạch xuất khẩu
244,7 tỷ USD của Việt Nam trong năm
2018. Và với tỷ lệ nội địa hóa được xác định

NHỮNG GÌ SAMSUNG LÀM ĐƯỢC CHO VIỆT NAM CÒN LỚN HƠN NHIỀU CON SỐ XUẤT KHẨU
HÀNG CHỤC TỶ ĐÔ LA.
LÊ THANH

Nơi khởi đầu của
những giấc mơ
Nguyễn Thị Huyền, 31 tuổi, sinh ra và
lớn lên ở một huyện nghèo của tỉnh Bắc
Giang. Nhà nghèo, Huyền lấy chồng cũng
nghèo. Tiền chả có, cả nhà vẫn phải sống
trong một căn nhà nhỏ xiêu vẹo nơi cuối
xóm. Lại thêm chồng cô bị bệnh, chỉ quanh
quẩn ở nhà trồng rau, nuôi lợn, chăm con
nên gần như mọi gánh nặng kinh tế trong
gia đình đổ hết lên đôi vai gầy của Huyền.
Vậy nhưng, dù cố gắng đến mấy, cuộc
sống vẫn chật vật lắm. Đến ước mơ tưởng
chừng rất đơn giản của cậu con trai là có
một chiếc xe đạp đến trường, Huyền cũng
không lo nổi.
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Tất cả chỉ thay đổi khi ít năm trước đây,
Huyền được nhận vào làm việc ở nhà máy
Samsung Thái Nguyên. Không chỉ được
đứng chân trong một dây chuyền sản xuất
hiện đại, mà ngay cả trong giấc mơ trước
đây cô cũng chẳng dám nghĩ tới, Huyền
còn được sống trong một môi trường làm
việc vui vẻ, được hưởng chế độ phúc lợi tốt
và một mức thu nhập “cả đời chưa từng
dám mơ”. Mức thu nhập ấy đủ để cô phụ
giúp bố mẹ chồng, chồng và các con nhỏ
của mình có một cuộc sống yên bình, đủ
đầy, không còn phải ăn bữa nay lo bữa mai
như trước.
“Em đang tích cóp để có thể xây căn
nhà mới cho cả gia đình”, Huyền mỉm cười
khoe như vậy và bảo rằng, ước mơ có chiếc

xe đạp đến trường của cậu con trai cũng đã
được toại nguyện. Bởi Huyền là một nhân
viên chăm chỉ, nên cô đã được mời bố mẹ
chồng tới tham dự Ngày hội Gia đình, mà
Samsung vẫn thường xuyên tổ chức cho
các nhân viên xuất sắc. Tại đấy, món quà
nhỏ là chiếc xe đạp cho cậu con trai đã
được trao tặng, khiến Huyền rưng rưng
cảm động. Bố mẹ chồng Huyền cũng vừa
quệt những giọt nước mắt hạnh phúc vừa
mỉm cười mãn nguyện.
“Cuộc sống của gia đình em thực sự
đã tốt lên rất nhiều từ ngày đi làm cho
Samsung”, Huyền nói.
Còn Đào Thị Thanh Hoa lại mới 26
tuổi. Cô sinh ra ở ngay Thuận Thành (Bắc
Ninh) thôi, nhưng hoàn cảnh gia đình khó
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khoảng 58%, thì tính toán một cách số học,
Samsung đã góp phần mang lại giá trị gia
tăng rất lớn cho kinh tế - xã hội Việt Nam,
và chắc chắn đóng góp lực đẩy quan trọng
cho mức xuất siêu kỷ lục 7,2 tỷ USD của
Việt Nam trong năm 2018.
Sự có mặt của Samsung cũng được
ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng
Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá cao, bởi
Samsung xuất hiện đã kéo theo hàng tỷ
USD vốn đầu tư từ các nhà sản xuất vệ tinh
khác, qua đó góp phần phát triển ngành
công nghiệp điện tử ở Việt Nam. Chưa hết,
Samsung - với nỗ lực của mình cũng đã hỗ
trợ rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam
trong quá trình sản xuất, để có thể trở
thành các nhà cung cấp cho Samsung.
Hiện tại, số lượng doanh nghiệp Việt
Nam là nhà cung ứng cấp 1 của Samsung
gia tăng mạnh mẽ. Từ 4 doanh nghiệp vào
năm 2014, hiện đã có 35 doanh nghiệp, và
dự kiến sẽ có 50 doanh nghiệp vào năm
2020. Còn số lượng các nhà cung cấp cấp
hai đã lên tới hơn 200 doanh nghiệp.
“Chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm
các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng
để tham gia các chương trình tư vấn doanh
nghiệp cùng chuyên gia Hàn Quốc. Đây là
bước chuẩn bị vô cùng quan trọng để các
doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực
cạnh tranh tham gia vào chuỗi cung ứng
toàn cầu của Samsung”, ông Shim Won
Hwan, người vừa rời vị trí Tổng giám đốc
Samsung Việt Nam trở về Hàn Quốc nhận
nhiệm vụ mới đã nói như vậy.
Tham gia vào chuỗi cung ứng của
Samsung không chỉ giúp các doanh nghiệp
Việt nâng cao doanh thu, hay lợi nhuận, mà
nói như ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch
Thang Long Tech, là từ ngày làm ăn với
Samsung, LG, “chúng tôi trở thành người
khác”. Khác ở đây chính là tư duy tốt lên,
làm ăn bài bản hơn, hiệu quả hơn, tiếp cận
với kinh doanh quốc tế tốt hơn... Đó là
những tác động to lớn mà khó có thể đong
đếm được của Samsung đối với sự phát
triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt
Nam, dù có thể chưa được như kỳ vọng.
Nhưng nếu cần đong đếm, có lẽ, các
nhà lãnh đạo của Thái Nguyên hay Bắc
Ninh sẽ là những người “đong đếm” giỏi
nhất những tác động của Samsung đối với
kinh tế - xã hội của địa phương.
Con số mới nhất, năm 2018, tốc độ
tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh Thái
Nguyên ước đạt 10,44%. Đóng góp lớn cho
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mức tăng trưởng cao này chính là sản xuất
công nghiệp. Năm 2018, giá trị sản xuất
công nghiệp của Thái Nguyên đạt hơn
670 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng
kỳ năm trước; trong đó của riêng khu vực
nước ngoài là 627,6 nghìn tỷ đồng. Trong
khi đó, giá trị xuất khẩu trên 25 tỷ USD,

Năm 2018, Samsung đã
đạt kim ngạch xuất khẩu
lên tới trên 60 tỷ USD, đóng
góp gần 1/4 trong tổng kim
ngạch xuất khẩu 244,7 tỷ
USD của Việt Nam trong
năm 2018. Và với tỷ lệ nội
địa hóa được xác định
khoảng 58%, thì tính toán
một cách số học, Samsung
đã góp phần mang lại giá
trị gia tăng rất lớn cho kinh
tế - xã hội Việt Nam, và chắc
chắn đóng góp lực đẩy quan
trọng cho mức xuất siêu kỷ
lục 7,2 tỷ USD của Việt Nam
trong năm 2018.

mà đóng góp cho con số này của các doanh
nghiệp địa phương chỉ là 448 triệu USD.
Nhìn vào những con số trên có thể thấy,
đóng góp của khu vực nước ngoài cho kinh
tế Thái Nguyên, mà chủ yếu là Samsung,
lớn như thế nào.
Ông Nguyễn Hồng Bắc, Chủ tịch
UBND tỉnh Thái Nguyên hẳn biết rằng,
5-6 năm trước, Thái Nguyên chỉ được biết
đến có sắt, thép, chè, xuất khẩu chỉ hơn
130 triệu USD. Nhưng nay thì con số đã
“một trời một vực”. Và Samsung thì đóng
góp tới 99% kim ngạch xuất khẩu của Thái
Nguyên.
“Từ khi Canon, Foxconn, đặc biệt là
Samsung… đầu tư vào Bắc Ninh, các ngành
công nghiệp mũi nhọn, trọng tâm là công
nghiệp điện, điện tử, viễn thông đã được
hình thành tại đây. Những dự án lớn của
các tập đoàn đa quốc gia đã tạo nên hình
ảnh năng động, phát triển và cũng chính là
thương hiệu của Bắc Ninh trong quá trình
hội nhập”, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ
tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã nói như
vậy. Hiện Samsung đóng góp tới 75% kim
ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh.

Và những con số biết nói
Có những con số thật thú vị khi chúng
tôi tò mò về các hoạt động ngoài kinh
doanh của Samsung. Và khi các con số
này được cung cấp, dù không phải là lần
đầu tiên được tiếp cận, vẫn khiến chúng
tôi vô cùng ngạc nhiên. Nếu tính cả hai
nhà máy Samsung ở Bắc Ninh và Thái
Nguyên, mỗi ngày các nhà máy tiêu thụ
16,9 tấn gạo, 20,1 tấn rau, 11 tấn thịt/cá,
10,5 tấn dưa hấu và 30.979 quả trứng.
Chưa kể, còn hàng ngàn cuộn giấy vệ
sinh… Một con số “khổng lồ” cho thấy
mức độ tiêu thụ nhu yếu phẩm phục vụ
sinh hoạt của các nhân viên Samsung lớn
đến như thế nào.
Con số này chính là con số biết nói. Nó
không chỉ cho thấy Samsung đã giải quyết
được một lượng việc làm rất lớn (110.000
người nếu tính riêng hai nhà máy Samsung
Bắc Ninh và Thái Nguyên, 160.000 người
nếu tính toàn hệ thống Samsung Việt
Nam), thấy quy mô các nhà máy không
ngừng được mở rộng, mà còn thấy cả
những cơ hội kinh doanh cho các nhà cung
cấp khác.
Thăm nhà máy Samsung, chúng tôi cứ
nói vui với nhau rằng, chỉ cần ký được hợp
đồng cung cấp giấy vệ sinh cho Samsung
thôi, cơ hội làm giàu đã trong tầm tay.
Đằng này, còn là gạo, là thịt, cá, trứng,
sữa, rau củ… Mỗi một tấn nhu yếu phẩm
được cung cấp, là cơ hội kinh doanh cho
rất nhiều nhà cung cấp Việt Nam khác. Đã
có thêm những doanh nghiệp vận tải được
thành lập để cho Samsung thuê hàng trăm
chiếc xe bus cỡ lớn mỗi ngày để đưa đón
nhân viên. Đã có những công ty cung cấp
thực phẩm được phát triển và lớn mạnh
từng ngày nhờ các hợp đồng bán gạo, bán
thịt cho Samsung…
Và cả những người dân quanh vùng cũng
đã giàu lên nhanh chóng. Nếu có dịp đi vòng
quanh khu vực các nhà máy của Samsung
ở Thái Nguyên hay Bắc Ninh, có thể thấy
những khu phố sầm uất mới được xây dựng
kể từ khi Samsung đặt chân đến đây, thay
vì những khoảnh đất bỏ hoang, cỏ mọc um
tùm trước đây. Con số hơn 100.000 nhân
viên Samsung cũng đã mang lại cơ hội kinh
doanh các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là dịch
vụ cho thuê nhà trọ, cho những người dân
quanh vùng. Có gia đình đất rộng có thể thu
vài chục triệu đồng mỗi tháng, đủ để có một
cuộc sống sung túc…

MỖI KHÁCH HÀNG LÀ MỘT

ĐẠI SỨ

BÀ SOMHATAI VÀ TẬP ĐOÀN AMATA ĐANG KHÔNG NGỪNG TĂNG CƯỜNG SỰ HIỆN DIỆN CỦA MÌNH
TRÊN HAI ĐẦU QUANG GÁNH CỦA DẢI ĐẤT HÌNH CHỮ S VỚI NHỮNG DỰ ÁN HÀNG TỶ ĐÔ LA.

V

ào thời điểm bất động
sản công nghiệp còn là
khái niệm xa lạ ở Việt
Nam khoảng 25 năm
trước, một trong những
nhà phát triển thành phố công nghiệp
hàng đầu châu Á đang lên kế hoạch tấn
công thị trường nước ngoài. Ba cái tên
được Amata đặt lên bàn cân bao gồm Việt
Nam, Trung Quốc và Ấn Độ và cuối cùng
Việt Nam được lựa chọn sau khi cân nhắc
nhiều yếu tố.

Lương duyên với cố Thủ
tướng Võ Văn Kiệt
Bà Somhatai, Tổng Giám đốc Amata
Việt Nam lý giải, Việt Nam là một đất nước
có vị trí hết sức chiến lược với đường bờ
biển dài dọc Thái Bình Dương và có nền
chính trị ổn định. May mắn có được mối
quan hệ thân thiết với cố Thủ tướng Võ
Văn Kiệt, Amata biết đến Việt Nam và có
cơ hội tìm hiểu, lựa chọn địa điểm đầu tư
cũng như được giới thiệu những đối tác địa
phương đầu tiên.
“Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã lắng
nghe nguyện vọng của chúng tôi cũng như
những lời tư vấn của chúng tôi để cải thiện
và phát triển các khu công nghiệp ở Việt
Nam”, bà Somhatai cho biết.
Chẳng hạn, vào thời điểm bấy giờ, Việt
Nam không hề có khái niệm dịch vụ một
điểm đến, nghĩa là khi doanh nghiệp ngoại
vào đầu tư sẽ không cần phải đi qua các bộ
ngành của Việt Nam, họ chỉ cần tìm đến
những nhà đầu tư cung cấp dịch vụ như
Amata. Chính vì vậy, tập đoàn đến từ xứ sở
Chùa Vàng đã góp phần tư vấn để hình thành
nên chính sách đặc biệt này ở Việt Nam.
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Chọn Việt Nam là một chuyện nhưng
đối với Amata lúc đó, Biên Hoà (Đồng
Nai) vẫn là lựa chọn hàng đầu và duy
nhất. Bà Somhatai lý giải, khi Việt Nam bị
chia cắt thành hai miền Nam – Bắc trong
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Biên Hoà
được lựa chọn là căn cứ quân sự của Mỹ
vì có thế đất cao, giúp dễ dàng quan sát
các khu vực xung quanh cũng như lợi thế
về nguồn nước.
Ngoài ra, lãnh đạo Amata nhấn mạnh,
con người là một trong những yếu tố quan
trọng nhất khi Việt Nam được xác định là
điểm đến tuyệt nhất lúc bấy giờ và cũng
là điều ấn tượng nhất đối với bà và những
người khác trong lần đầu đến đây.
“Người dân Việt Nam sau khi trải qua
nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt đã hình
thành nên tính cách mạnh mẽ, xông xáo
và đầy tham vọng. Các bạn luôn muốn học
hỏi và làm việc chăm chỉ”, bà Somhatai
cho biết.
Khi mới đặt chân đến TP. HCM, bao
quanh những vị khách Thái Lan là nhiều
người bản địa sẵn sàng quan sát, tiếp cận
và tìm hiểu xem họ là ai, họ đến đây làm
gì. Họ hoàn toàn bất ngờ với những người
Việt Nam cần cù, chịu khó, sẵn sàng thức
khuya học bài và làm việc, ai ai cũng làm
nhiều hơn một công việc.
Trong khi đó, bà Somhatai gọi nền văn
hoá của Thái Lan là S̄bāy S̄bāy - cuộc đời
chưa bao giờ khó khăn. Đối với người Thái
Lan, trên cánh đồng có lúa gạo, dưới sông
có cá và họ luôn có sẵn đồ ăn, thức uống ở
bất kỳ đâu. Chính vì vậy, họ không cần nỗ
lực, không cần tham vọng và chẳng phải
đấu tranh. Theo lãnh đạo Amata, đó là
một cuộc sống dễ dàng nhưng đôi khi lại
tạo nên tâm thế lười biếng.
“Chính vì sự khác biệt đó trong văn hoá
giữa hai nước đã thôi thúc chúng tôi phải
tiến ra bên ngoài. Nếu chúng tôi vẫn giữ
thái độ đó, chúng tôi sẽ dễ dàng bị bỏ lại
phía sau, và thực tế đã chứng minh điều
đó”, bà Somhatai chia sẻ.
Là một trong những người đầu tiên của
Tập đoàn đến Việt Nam vào năm 1995 với
vai trò là nhân viên xúc tiến, bà Somhatai
thừa nhận việc phát triển thị trường, mời
gọi đầu tư ở thời điểm đó hết sức khó khăn.
“Không có nhiều nhà đầu tư nước
ngoài biết đến Việt Nam. Việt Nam là ai?
Chúng tôi phải chạy các chương trình xúc
tiến đầu tư, giới thiệu Việt Nam đến họ,
tại sao nên chọn Việt Nam – một nơi có

nhiều tiềm năng đầu tư sản xuất, những
thế mạnh và điểm yếu của thị trường này
là gì. Chúng tôi còn phải chờ từng bước
phát triển của Việt Nam để có thể mời gọi
được các nhà đầu tư quốc tế tốt nhất”, bà
Somhatai nhớ lại.
Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc
phát triển các khu công nghiệp ở Thái Lan
với nhiều đối tác lớn đến từ Nhật Bản, Đài
Loan, Thái Lan… Amata đã áp dụng các
chiến lược kêu gọi đầu tư thành công trước
đó vào thị trường Việt Nam vì với Amata,
các doanh nghiệp ngoại vẫn là đối tượng
khách hàng duy nhất, họ không hề hướng
đến các doanh nghiệp Việt.

Và tôi nhận ra rằng sau
khi tôi thúc họ làm việc theo
nhóm, năng suất của họ vượt
khỏi mong đợi của tôi. Có thể
đó là một thử thách rất lớn
nhưng cũng là một điều khiến
tôi tự hào.

Trong khi các doanh nghiệp Việt hoàn
toàn có thể xây dựng nhà máy và vận hành
sản xuất ở các khu vực ngoài khu công
nghiệp thì các doanh nghiệp nước ngoài
cần những nhà đầu tư như Amata hỗ trợ
vì họ hiểu các doanh nghiệp ngoại cần gì,
triết lý kinh doanh như thế nào và đặc biệt
là có chung ngôn ngữ.
Vào thời điểm đó, giá nhân công ở Việt
Nam thấp hơn Thái Lan rất nhiều, nguồn
lao động lại dồi dào. Vì vậy, Amata đã lựa
chọn những doanh nghiệp có các loại hình
sản xuất tiềm năng từ Thái Lan, Đài Loan,
Nhật Bản… làm khách hàng mục tiêu. Tuy
nhiên đối với Thái Lan, Amata chỉ hướng
đến các nhà đầu tư có tên tuổi vì các
doanh nghiệp nhỏ thường không dám tiến
ra bên ngoài.
Bà Somhatai cho biết, mặc dù có mặt
từ rất sớm nhưng giờ đây Amata không
còn là ưu tiên hàng đầu trong khu vực phía
Nam. Trong khi đó, khi đầu tư ra Quảng
Ninh ở phía Bắc, tiến độ thực hiện dự án
nhanh hơn nhiều, chính quyền rất sẵn
sàng trong việc hợp tác vì nhận thấy được
những tiềm năng mà Amata mang lại.
Amata đặt chân đến Việt Nam lần đầu

tiên với dự án khu công nghiệp Biên Hòa
với tổng diện tích 700ha, thu hút hơn 160
nhà đầu tư đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh
thổ trên thế giới với tổng vốn đầu tư hơn
2,66 tỷ USD, tạo công ăn việc làm cho
khoảng 49.000 lao động.
Do nhu cầu phát triển trong khi diện
tích đất còn lại quá hạn hẹp, Amata đã xin
cấp phép để tiếp tục xây dựng dự án khu
đô thị Long Thành (Đồng Nai) tổng diện
tích 1.270ha với sự kết hợp của khu công
nghiệp công nghệ cao và đô thị.
Nối tiếp sự thành công của hai dự án
liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp
và đô thị tại tỉnh Đồng Nai, Amata cũng
vừa tiến hành dự án thứ ba của mình là
Amata City Hạ Long với tổng vốn đầu
tư 1,6 tỷ USD tại thị xã Quảng Yên, tỉnh
Quảng Ninh. Giai đoạn đầu của dự án là
Khu công nghiệp Sông Khoai vừa được
khởi công vào cuối tháng 12/2018, đánh
dấu bước khởi đầu của tập đoàn này trong
hành trình vươn ra khu vực phía Bắc của
Việt Nam.

Việt Nam vẫn là nhà
Trải qua nhiều bước thăng tiến lên vị
trí giám đốc và sau đó là CEO của Amata
Việt Nam vào năm 2013, bà Somhatai cho
biết không quá bất ngờ với quyết định này
bởi lẽ bà là một trong những người năng nổ
và làm việc hiệu quả nhất lúc bấy giờ.
“Tôi đã làm việc ở đây từ những ngày
đầu, hiểu rất rõ thị trường Việt Nam, tôi
biết được không khí làm việc, hiểu được
tâm lý nhân viên và có khả năng hỗ trợ đắc
lực trong công tác xúc tiến, làm việc với
các cơ quan chính quyền”, bà Somhatai
chia sẻ.
Tuy nhiên bà cũng thừa nhận rằng
những thách thức phải đối mặt không hề
ít. Làm giám đốc thì chịu trách nhiệm
trước hội đồng quản trị, nhưng khi trở
thành CEO, bà phải nỗ lực và thay đổi rất
nhiều vì phải gánh vác toàn bộ hoạt động
của doanh nghiệp.
Một rào cản khác đối với bà là ngôn
ngữ vì bà không hề biết tiếng Việt và nhân
viên cũng không thể nói tiếng Thái. Nhưng
may mắn, bà nhận thấy rằng nhân viên của
mình có thể sử dụng tiếng Anh một cách
thuần thục.
Ngoài ra, bà Somhatai nhấn mạnh,
việc thay đổi thói quen làm theo yêu cầu
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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mà ít khi suy nghĩ của người Việt vẫn là
một quá trình gian nan. Người Việt thường
có xu hướng làm chủ doanh nghiệp gia
đình nên những người trong bộ máy đó
cũng thường làm việc theo sự phân công
thay vì làm việc theo chính sách, kế hoạch
thực hiện, chiến lược và phương pháp của
cả hệ thống.
Bà tìm cách khuyến khích họ làm việc
theo nhóm, tự đưa ra giải pháp, chỉ ra
những mặt tích cực và tiêu cực của vấn đề,
hậu quả sẽ ra sao nếu họ đưa ra quyết định
sai lầm…
“Và tôi nhận ra rằng sau khi tôi thúc
họ làm việc theo nhóm, năng suất của họ
vượt khỏi mong đợi của tôi. Có thể đó là
một thử thách rất lớn nhưng cũng là một
điều khiến tôi tự hào”, nữ doanh nhân
chia sẻ.
Bà thú nhận mong muốn đảm bảo rằng
Amata phải có khả năng vận hành tốt mà
không có bà. Nếu không làm được điều đó,
rõ ràng công ty đang không vận hành theo
hệ thống.
“Đối với tôi, điều này rất quan trọng.
Hãy thử nghĩ xem tại sao lãnh đạo các
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doanh nghiệp Nhật Bản làm việc theo
nhiệm kỳ 3 - 4 năm mà doanh nghiệp vẫn
luôn phát triển mạnh. Vì họ vận hành theo
hệ thống thay vì vận hành theo cá nhân.
Tôi muốn công ty chúng tôi cũng phải làm
được điều này”, bà Somhatai chia sẻ.
Nhưng việc này không hề dễ dàng vì
người kế nhiệm của bà có thể làm tốt vận
hành doanh nghiệp nhưng ở Việt Nam,
việc khó khăn nhất vẫn là làm việc với
chính quyền địa phương.
Dù vậy, bà Somhatai cũng bày tỏ,
quyết định chuyển đến một nơi công tác
mới đối với bà cũng không dễ dàng: “Việt
Nam đối với tôi vẫn là nhà. Tôi hạnh phúc
với những con người xung quanh, những
người sẵn sàng học hỏi, lắng nghe và giúp
tôi sửa sai”.
Là một nữ lãnh đạo của một doanh
nghiệp lớn, là vợ, là mẹ của ba người con,
bà Somhatai luôn tìm cách cân bằng
và giữ một nguyên tắc bất di bất dịch là
không bao giờ quên cuộc gọi gia đình vào
ngày chủ nhật hàng tuần cho dù đang ở
đâu và làm gì.
Đối với bà, việc trở thành CEO của

doanh nghiệp không quan trọng là nam
hay nữ, điều quan trọng hơn hết là cần nỗ
lực để duy trì và làm thật tốt vị trí đó. Sự
lựa chọn lãnh đạo cho doanh nghiệp đôi
khi có thể tuỳ vào tính chất của doanh
nghiệp. Chẳng hạn, đối với công ty dịch
vụ thì một CEO nữ có thể sẽ hợp lý, hoặc
một doanh nghiệp chuyên về công nghệ
thì có vẻ nam giới sẽ đảm nhiệm tốt hơn.
Tuy nhiên, dù nam hay nữ, người lãnh đạo
đó cần có sự hoà quyện giữa một chút
mạnh mẽ của nam giới khi hướng đến các
vấn đề vĩ mô cũng như biết cách quan tâm
đến các tiểu tiết như tính cách của người
phụ nữ.
Đối với một doanh nghiệp chuyên về
dịch vụ như Amata, bà Somhatai cho biết
số lượng khách hàng không hề thay đổi cho
dù họ có gặp phải bất cứ vấn đề gì vì họ sẽ
tìm một đối tác khác để thay thế vị trí của
mình. Tuy nhiên, chiến lược độc đáo để
bà Somhatai vẫn làm tốt vai trò của một
nữ CEO và để Amata vẫn luôn có tỷ lệ lấp
đầy cao trong các dự án là nhìn nhận mỗi
khách hàng là một đại sứ bằng cách luôn ở
trong trái tim của họ.

NHÀ BẾP
CỦA THẾ GIỚI

ĐẶT BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN VÀO VIỆT NAM 25 NĂM TRƯỚC, MONTRI SUWANPOSRI, TỔNG GIÁM ĐỐC
C.P. VIỆT NAM. TỪNG BƯỚC NỖ LỰC XOÁ NHOÀ KHOẢNG CÁCH VỀ VĂN HOÁ, BIẾN MỘT DOANH
NGHIỆP CỦA THÁI LAN THÀNH THÀNH VIÊN CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH NÔNG DÂN VIỆT.
ĐẶNG HOA

Cơ duyên nào đã đưa ông đến với
Việt Nam 25 năm về trước?
Tôi được cử đến làm việc tại Việt Nam
vào năm 1993 sau khi tốt nghiệp đại học,
nhập ngũ khoảng 1,5 năm và đầu quân cho
Tập đoàn C.P. tại Thái Lan. Đây là công ty
đầu tiên và duy nhất tôi làm việc từ khi tốt
nghiệp đại học cho đến hiện nay. Lần đầu
tiên đến Việt Nam, tôi làm việc cho C.P.
trong vòng 11 năm với nhiệm vụ quản lý
về kế toán tài chính và sau đó quay về làm
việc tại C.P. Thái Lan vào năm 2004.
Có lẽ vì có duyên với Việt Nam nên tôi
đã được Chủ tịch Tập đoàn C.P. đề cử sang
Việt Nam làm việc lần thứ hai trong vai trò
Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam và duyên
lành này đã được duy trì hơn 4 năm nay.
Ông có cảm nhận như thế nào trong
lần đầu đặt chân đến Việt Nam với vai
trò là đại diện Tập đoàn C.P.?
Từ khi đất nước Việt Nam thực hiện
“chính sách mở cửa”, C.P. đã đến khảo
sát và thành lập văn phòng đại diện ở TP.
HCM từ năm 1988. Thời gian đầu, văn
phòng đại diện chưa cần đến người quản lý
về tài chính kế toán, nhưng đến năm 1993
khi C.P. Việt Nam có giấy phép đầu tư, vị
trí này bắt buộc phải có và cơ hội đã mỉm
cười với tôi.
Có lẽ nhờ kết quả làm việc trước đó nên
cấp trên thấy được nhiều tiềm năng ở tôi.
Mặt khác, cũng có thể do cái duyên của tôi
và Việt Nam quá lớn. Tôi còn nhớ khi vẫn
còn cắp sách đến trường, tôi được học ở
trường Bannajok (tỉnh Nakhon Phanom),
nay là Bảo tàng Bác Hồ tại Thái Lan. Hơn
nữa, tôi có nhiều bạn là Việt Kiều nên có
thể dễ dàng hòa hợp với người Việt Nam,
dễ thích nghi với văn hóa Việt.
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Ông Montri Suwanposr
Tổng giám đốc C.P. Việt Nam

Khi mới biết mình sẽ đến Việt Nam
làm việc, tôi phải đối mặt với nhiều nỗi lo.
Lúc đó, Việt Nam vừa mới mở cửa nên tin
tức còn rất ít, thông tin về hệ thống quản
lý còn hạn chế. Bên cạnh đó, tiếng Anh
của tôi không tốt lắm trong khi không hề
sử dụng được tiếng Việt, phải bắt đầu từ số
không. Chính vì vậy, việc học tiếng Việt,
học luật đầu tư và các quy định tại Việt
Nam, gặp gỡ với nhiều cấp quản lý nhà
nước để học hỏi quy trình, thủ tục thành
lập công ty, từ xây dựng các hệ thống quản
lý cho đến xây dựng con người… là những

bài toán rất khó với tôi lúc đó.
Thế nhưng, khi chính thức vào Việt
Nam làm việc, những nỗi lo đó giảm dần,
tôi ngày càng tự tin và yêu mến đất nước
Việt Nam hơn. Với tình bạn và tình cảm
chân thành của anh em Việt Nam, tôi đã
bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc khi
làm việc cùng nhau, được đem công nghệ,
kiến thức ngành công nông nghiệp và thực
phẩm mà Tập đoàn C.P. đã phát triển
thành công tại Thái Lan đến chia sẻ, được
cùng xây dựng và chuyển giao công nghệ
tiên tiến cho nông dân Việt Nam.

Có câu “phong ba bão táp không
bằng ngữ pháp Việt Nam”, thế nhưng
từ một người không biết chút tiếng
Việt nào, ông đã có thể sử dụng một
cách thành thạo, còn nắm được những
ý nghĩa sâu xa trong từng câu chữ, sử
dụng được cả tiếng lóng của người Việt.
Xin ông chia sẻ về con đường chinh
phục ngôn ngữ này?
Tôi bắt tay vào việc học tiếng Việt ngay
từ tuần đầu tiên đến Việt Nam làm việc.
Mỗi sáng trước giờ làm việc, tôi dành một
tiếng đồng hồ học cùng giáo viên và duy trì
thói quen này trong thời gian ba tháng.
Tôi thấy tiếng Việt thuộc bộ chữ cái
Latinh và ngữ pháp cũng không quá phức
tạp nên việc học cũng không khó lắm. Tôi
học và nhớ từ bằng cách ghi lại tất cả từ vựng
học được hàng ngày, cố gắng sử dụng tất cả
những từ đó mỗi khi nói chuyện với nhân
viên và sử dụng một cách thường xuyên.
Có những khi tôi nói đúng nhưng cũng
có nhiều khi nói sai. Có những khi tôi phải
dùng xen lẫn cả tiếng Anh và tiếng Việt
nhưng không hề sợ sai vì mọi người ai cũng
sẵn sàng giúp tôi sửa lỗi. Điều này quả thật
rất dễ thương, việc học trở thành một điều
khiến tôi vui vẻ. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ
mới nghe và nói được khoảng 50 - 60%
nên vẫn còn phải luôn học thêm rất nhiều.
Mỗi quốc gia sẽ có những văn hoá
kinh doanh khác nhau, điều gì ở Việt
Nam khiến ông ấn tượng nhất?
Nhìn chung văn hóa Việt Nam có nhiều
điểm tương đồng với Thái Lan và các nước
khác trong khu vực Đông Nam Á, nhưng
cũng có những điểm khác biệt nhỏ như
ẩm thực, văn hóa uống rượu bia khi gặp gỡ
giao tiếp. Tuy nhiên, những khác biệt đấy
không quá lớn và sự khác biệt giữa hai nền
văn hoá cũng không nhiều.
Có một điều mà tôi luôn ấn tượng về
Việt Nam là sự thật lòng, lòng tốt, tình hữu
nghị của người Việt Nam cũng như sự giúp
đỡ từ các cơ quan nhà nước và con người
nơi đây. Đặc biệt, khi tôi mới sang Việt
Nam làm việc, tôi hiểu được ý nghĩa sâu
sắc trong từ “tình cảm” của người Việt. Có
rất nhiều vị quan chức đã nghỉ hưu nhưng
đến nay tôi vẫn luôn nhớ và dành cho họ sự
kính trọng từ tận đáy lòng.
Thông thường tại các tập đoàn đa
quốc gia, các Tổng giám đốc sẽ đi theo
nhiệm kỳ vài năm. Điều gì đã giữ chân

ông ở lại Việt Nam trong thời gian lâu
như vậy?
Thông thường công ty sẽ quy định
nhiệm kỳ làm việc ở nước ngoài khoảng
bốn năm nhưng trong thực tế còn tùy
thuộc vào sự cân nhắc của cấp trên ở Thái
Lan nữa. Trong phần lớn trường hợp, các
Tổng giám đốc và nhân sự khác sẽ phải
chuyển về làm việc ở Thái hoặc chuyển
sang một nước khác khi hết thời hạn. Còn
đối với cá nhân tôi và nhiều người Thái
khác, chính tình yêu, sự gắn bó và hiểu biết
sâu sắc về Việt Nam cùng với kết quả kinh
doanh phát triển liên tục và bền vững đã
giữ chân chúng tôi ở lại.
Về phía lãnh đạo, có lẽ họ hài lòng với
việc chúng tôi thực hiện tốt chính sách Ba
lợi ích (lợi ích cho đất nước đến đầu tư, lợi
ích cho người dân sở tại và cuối cùng là lợi
ích cho công ty), phát huy tinh thần “Biết
ơn và đền ơn đất nước Việt Nam”, tạo được
tình yêu thương và sự tin tưởng với mọi
người trong và ngoài công ty nên đã cho
phép tôi tiếp tục được làm việc ở đây.
Việt Nam là một nước có thế mạnh
về nông ngiệp song vẫn chủ yếu ở quy
mô nhỏ lẻ. Đối với ông, đâu là những
khó khăn khi theo đuổi lĩnh vực này
và ông đã vượt qua những khó khăn đó
như thế nào?
Việt Nam có nhiều điểm tương đồng
với Thái Lan. Khí hậu, thổ nhưỡng phù
hợp cho phát triển nông nghiệp, phần lớn
dân số của đất nước là nông dân. Vào thời
kỳ đất nước chưa phát triển, chăn nuôi
cũng chỉ theo mô hình hộ nông dân nhỏ lẻ,
chăn nuôi chỉ đủ để tiêu dùng và chỉ khi
có dư một ít thì mới dành cho các hoạt
động mua bán. Lúc đó, hiệu quả chăn nuôi
không cao, lượng thịt và protein không đủ
trong khi giá thành cao, người dân khó có
cơ hội tiếp cận.
Cho tới khi Tập đoàn C.P. - với gần
100 năm tuổi - mang công nghệ mới từ
các nước hàng đầu thế giới ở châu Âu và
Mỹ vào phát triển chăn nuôi ở Thái Lan
bằng việc hợp tác với nông dân trong phát
triển chăn nuôi đã giúp họ không chỉ sản
xuất đủ cho tiêu dùng mà còn có thể xuất
khẩu. Nhờ đó, Thái Lan đã trở thành nước
xuất khẩu thịt động vật đứng hàng đầu thế
giới trong suốt hơn 30 năm qua. Nông dân
Thái Lan đã luôn hợp tác, cùng học hỏi và
phát triển bản thân, chăn nuôi theo mô
hình công nghiệp, có thu nhập cao hơn,

nâng cao tiêu chuẩn công nông nghiệp
cùng với Tập đoàn C.P. lâu dài trong chuỗi
nông nghiệp khép kín 3F.
Tương tự như vậy với C.P. Việt Nam,
chúng tôi đem tất cả công nghệ tiên tiến
đã được C.P. áp dụng thành công tại Thái
Lan cũng như các nước khác vào Việt
Nam, chuyển giao theo hình thức hợp tác
chăn nuôi gia công với hàng trăm ngàn hộ
nông dân và đối tác với nhiều hình thức
đa dạng tùy vào điều kiện sẵn có của mỗi
nông dân trong toàn bộ chuỗi nông nghiệp
khép kín.
Chắc chắn rằng trong suốt 25 năm
vừa qua, C.P. Việt Nam cũng đã gặp không
ít khó khăn trong quá trình hoạt động,
nhưng nếu luôn quyết tâm làm đúng theo
quy định của nhà nước và theo mục tiêu
hướng tới chuyển giao và phát triển ngành
nông nghiệp của đất nước dựa trên nền
tảng chính sách Ba lợi ích thì tất cả các vấn
để gặp phải luôn được tháo gỡ và có hướng
giải quyết.
Như ông đã nói, để đạt được những
thành công ngày hôm nay, ông và C.P.
Việt Nam đã phải đối mặt với không ít
khó khăn, thách thức. Đối với ông, đâu
là thời điểm khó khăn nhất? Và ông đã
vượt qua giai đoạn ấy như thế nào?
Giai đoạn khó khăn nhất đối với tôi
có lẽ là giai đoạn đầu khi C.P. mới vào
Việt Nam. Đó là giai đoạn chúng tôi phải
thích nghi, phải học hỏi ngôn ngữ và văn
hóa. Bên cạnh đó, luật pháp cũng là điều
mà chúng tôi cần phải học. Tuy nhiên, luật
pháp giai đoạn đó thay đổi thường xuyên
nên cũng phần nào bất tiện cho việc thích
nghi của chúng tôi dù biết rằng những thay
đổi đó nhằm hướng đến sự phát triển và
quốc tế hóa.
Một khó khăn khác nữa là xây dựng
tập thể nhân viên và lãnh đạo mà ở đó tất
cả mọi người phải học hỏi rất nhiều để trở
thành người giỏi, người tốt. Chúng tôi phải
xây dựng văn hóa doanh nghiệp có đủ sức
truyền đạt cho nhân viên cấp dưới, sẵn
sàng chuyển giao kiến thức và công nghệ
cho nông dân, đối tác Việt Nam nhanh
chóng và hiệu quả. Như hiện nay, hơn
20.000 lãnh đạo và nhân viên C.P. Việt
Nam có kiến thức, có năng lực và nhiều
tiềm năng để cùng nhau góp phần làm cho
ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển
không thua kém bất kỳ nước nào trong
tương lai.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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“XÍCH LÔ”
VÀ “BA GÁC”
NGUYỄN VĂN MỸ

Chủ tịch công ty Lửa Việt

TIỀM NĂNG THUA XA NHỮNG TỈNH THÀNH KHÁC NHƯNG ĐỒNG THÁP VẪN CÓ NHỮNG ĐỘT PHÁ
NGOẠN MỤC VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NHỜ CẶP BÀI TRÙNG BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH.

Bí thư mê sách, thích viết báo, từ việc
nhà nông đến những chuyện nhỏ như cái
móc treo đồ trong nhà vệ sinh với bút danh
“Xích Lô”. Chủ tịch khoái đá bóng và làm
bếp, có biệt danh là “Ba Gác”.
Hỏi về “Ba Gác”, ông “Xích Lô” cười
bảo: “Ngồi đây mọi người nhắc đến ông
Hoan nhiều hơn, chứ ra ngoài kia ai cũng
nhắc đến ông Dương với những cải cách
hành chính mạnh mẽ, đặc biệt là quán cà
phê doanh nhân được ông “Ba Gác” phát
động. Anh em chúng tôi cùng làm”.
Còn ông “Ba Gác” nói về ông “Xích
Lô”: “Trong công việc khi làm, đôi lúc có ý
kiến trái ngược nhưng thực tế bổ sung giữa
người này và người kia để cùng hoàn thiện
hơn chứ không hề bất đồng”.
Cả hai đều dùng xe gắn máy làm
phương tiện đi làm để tiết kiệm nhiều thứ
và gần dân hơn. Xe gắn máy có thể chạy vào
đường ruộng, đến tận nhà dân nghèo, ngồi
quán bụi hay vào nhà thăm hỏi, chia sẻ và
dùng cơm dân dã với nông dân tại nhà hay
vườn, ruộng. Biết tiếng mô hình homestay
theo qui chuẩn hoạt động rất hiệu quả ở
Tây Bắc, cả Bí thư và Chủ tịch đích thân
dẫn cán bộ, mời các hộ dân cùng tham gia
gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực
tế và trải nghiệm từ chuyện ngủ, chuyện
ăn, làm dịch vụ…
Có dịp tiếp cận, trò chuyện với “Xích
Lô” và “Ba Gác”, mới hiểu vì sao Đồng
Tháp có những đột phá ngoạn mục, dù
xét về tiềm năng thua xa nhiều tỉnh,
thành khác.

Chủ tịch tỉnh cũng là
công dân bình thường

T

rong một thập kỷ qua,
Đồng Tháp luôn nằm
trong nhóm những địa
phương có chỉ số cạnh
tranh cấp tỉnh tốt nhất.
Và gắn với danh hiệu này là Bí thư tỉnh uỷ
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Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (trái) và ông Lê Minh Hoan - Bí thư tỉnh Đồng Tháp

Lê Minh Hoan, người có biệt danh là “Ông
bí thư hay cười”. Ông Hoan có nụ cười và
mái tóc lãng tử, hoạt ngôn với nhiều sáng
kiến như “Hội quán nông dân”, “Câu lạc bộ
khởi nghiệp”.
Nhưng cũng không thể không nhắc

người cùng song kiếm hợp bích với ông
Hoan là Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Văn Dương. Ông Văn Dương là kỹ sư nông
nghiệp, đậm chất nông dân Nam bộ, gần
gũi, ít nói, trầm tĩnh, là tác giả của “Cà phê
Chủ tịch” và “Vườn hoa Ủy ban”.

Đón đoàn Famtrip “Chuyện lạ Đồng
Tháp” đầu năm 2017 với gần cả trăm nhà
báo và doanh nghiệp tại Xẻo Quít, Chủ tịch
tỉnh đã chủ động hỏi thăm, bắt tay, tặng
quà và cảm ơn từng người một. Có nhà báo
đề nghị: “Anh chỉ làm tượng trưng để tụi
em chụp ảnh ghi hình”, ông trải lòng: “Anh
em đã bỏ công việc đến với Đồng Tháp
mấy ngày, lẽ nào mình lại tiếc một buổi
cùng anh em tâm tình, chia sẻ”. Như một
hướng dẫn viên chuyên nghiệp, Chủ tịch
tỉnh thuyết minh và đưa đoàn tham quan
với nhiều câu chuyện lý thú.
Là Trưởng ban tổ chức hội thảo du lịch
cùng tên, Chủ tịch Đồng Tháp đã làm cuộc

cách mạng khi gửi kỷ yếu trước mấy ngày
cho đại biểu. Các tham luận không cầm
giấy đọc. Mọi phát biểu không “kính thưa
đủ thứ” mà chỉ ngắn ngọn: “Kính thưa hội
thảo”. Gặp được các chuyên gia du lịch
thực tiễn, ông bàn với Bí thư tổ chức cho
cán bộ chủ chốt của tỉnh và các huyện,
thị, thành phố những buổi giới thiệu thực
tế nhằm thay đổi nhận thức về du lịch. Dù
đang chủ trì, ông cũng đăng ký phát biểu
sôi nổi về du lịch Đồng Tháp với tư cách
công dân chứ không phải Chủ tịch.
Ngoài giờ làm việc, ông thích đá bóng
với vị trí trung phong cắm rất lợi hại. Ông
còn chơi cả tennis lẫn cầu lông. Về nhà thì
phụ vợ như người chồng đảm đang, chịu
khó vì nhà không có người giúp việc. Tối
thì đọc sách, lướt mạng, trả lời email…
Khi mẹ còn sống, ông thường dành những
ngày cuối tuần về với mẹ. Nhà mẹ có
miếng vườn nhỏ, trồng cây ăn quả, thả cá
và nuôi mấy con heo rừng lai. Ông muốn
tự tay chăm sóc và nấu những món ngon
cho mẹ.
Gặp gỡ bạn bè hay khách quý, thay vì đi
nhà hàng, ông thường rủ về nhà, một công
đôi việc. Vừa thăm và chăm sóc mẹ, vừa
có dịp trổ tài đầu bếp. Tự tay câu cá, hái
rau, đi chợ và nấu ăn đãi khách. Các món
thịt chuột do ông chế biến chưa có đối thủ.
Lỡ ăn một lần là không chỉ hết sợ mà còn
ghiền luôn. Dù ông tận tình truyền bí kíp,
nhiều người vẫn không thể bắt chước vì
trong nấu nướng có cả phong cách và tâm
hồn người thực hiện.
Con trai đang học năm cuối ngành Cơ
khí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TP. Hồ Chí Minh. Nhà hai người như vợ
chồng son. Vợ ông cũng nấu ăn giỏi, nổi
tiếng với các món chay từ thiện trong lễ giỗ
cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc hàng năm.
Sống giản dị, vợ chồng không làm gì thêm
ngoài việc nhà nước. Phần vì muốn toàn
tâm toàn ý cho công việc, phần vì thích
sống theo kiểu Nguyễn Công Trứ “Tri túc,
tiện túc, đãi túc, hà thời túc” và hạnh phúc
với những gì mình đang có.
So với các địa phương khác, trụ sở
UBND tỉnh Đồng Tháp rất khiêm tốn,
nhưng lại ấn tượng về sự thân thiện và
khác biệt. Từ 7g – 7g30 mỗi sáng, trừ khi
công tác xa, ông đều dành thời gian gặp gỡ
doanh nghiệp và cả người dân ở quán “Cà
phê Chủ tịch” tại Văn phòng Ủy ban. Thật
ra quán có tên là “Cà phê Doanh nhân –

Doanh nghiệp” nhưng dân vào cũng được
và mọi người vẫn quen gọi là “Cà phê Chủ
tịch”. Nôm na vì quán do Chủ tịch chủ xị.
Gọi là quán nhưng khách không phải trả
tiền vì chủ quán bảo “coi như mình bao để
đổi lấy thông tin, đề xuất”. Chủ động thì
đăng ký trước, còn không thì cứ vào thẳng.
Quán, nên ai vào cũng được, kể cả những
người dân chân đất hoặc dép tổ ong. Nhiều
quyết sách đột phá được hình thành từ
không gian đầm ấm và cởi mở này.
Bảo vệ của Văn phòng UBND tỉnh
cũng hết sức thân thiện. Doanh nghiệp
hay người dân chỉ cần nói lý do vào Ủy
ban, xe hơi và taxi thì chạy chậm, xe gắn
máy thì dẫn bộ qua cổng rồi chạy thẳng
vào bên trong. Gặp “tỉnh trưởng” dễ dàng
như người thân dễ mến. Tiếp ai, ông cũng
trực tiếp lắng nghe cầu thị và tìm cách giải
quyết rốt ráo, dù có lúc chưa được như
mong muốn vì ngoài khả năng của tỉnh. Từ
năm 2017, ông còn cho làm “Vườn Xuân”
cạnh quán “Cà phê Chủ tịch” để người dân
và bè bạn gần xa, có thể vào Văn phòng Ủy
ban dạo chơi và selfie thoải mái.
Xuất thân là nông dân huyện Cao
Lãnh, ông thấu hiểu đời sống và tâm tư của
người làm vườn, làm ruộng. Ước mơ giúp
bà con đổi đời, ông thi vào đại học Nông
Lâm, ngành Nông nghiệp. Tốt nghiệp, ông
về xã làm cán bộ sản xuất rồi từng bước đi
lên nhờ sự cần cù và năng động. Ông tâm
niệm: “Muốn làm tướng tài, phải bắt đầu từ
lính giỏi” ngay tại quê mình. Từ năm 2014,
trở thành “Tỉnh trưởng” Đồng Tháp, ông
vẫn chung thủy với chiếc Dream tậu từ
năm 1995, lúc còn làm Phó Chủ tịch huyện
Cao Lãnh. Ô tô chỉ dùng để đi công tác xa.
Ông còn công khai số điện thoại và e-mail
của mình cùng trợ lý để ai có việc gì cũng
dễ dàng liên hệ.
Gặp nhau, ông rất ít nói về mình mà
luôn hào hứng kể về các cộng sự và những
người dân Đồng Tháp. Trò chuyện với ông,
nếu không được giới thiệu, ai cũng tưởng
ông là “nông dân thứ thiệt”. Lắm người
thắc mắc về những chuyện khác người của
anh, ông chỉ cười trừ: “Chủ tịch tỉnh cũng
là công dân bình thường, thậm chí phải là
công dân gương mẫu”.
Ông chân tình, gần gũi nhưng phóng
khoáng như loài sen thanh cao. Sen Đồng
Tháp không chê bùn hôi mà luôn trân quí
và biết ơn bùn vì “Nhờ bùn nuôi dưỡng,
ngát thơm hương đời”.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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VÌ TÔI

KHÔNG TỪ CHỐI
TÔI TỪNG TIẾP CẬN VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. VÀ SAU KHI NGHE HỌ NÓI CHUYỆN THÌ TÔI
KHÔNG TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN VỚI HỌ NỮA.
PHÙNG LÊ LÂM HẢI

Chủ tịch - Tổng giám đốc Saado Vietnam
Lí do: Họ không dám nghĩ lớn.
Mà cũng phải. Số người dám nghĩ và
dám mơ đã ít, mơ mà còn đi đôi với hành
động còn ít hơn.
Họ bị quá nhiều rào cản, niềm tin và sự
định kiến của người xung quanh cho rằng,
họ có hoặc không thể làm được một điều
gì đó.
Và dĩ nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi cũng có những lúc nói hay làm dở,
nói nhiều làm ít, nói cao quá với không tới.
Nhưng điểm khác biệt của tôi và đám đông,
chính là tôi vẫn dám mơ và cải thiện mình
từng ngày. Người ta nói rằng, mình chỉ trở
nên ngu xuẩn, khi bản thân mình không
nhìn ra vấn đề. Và khi nhìn ra vấn đề, thì
mọi thứ đều có cách giải quyết của chúng.
Cái quan trọng là bạn vẫn tiếp tục kiên định
với niềm tin của bản thân và chẳng cần nghe
ai nói gì cả.
Tôi khởi nghiệp được 4,5 tháng, nhưng
sự chuẩn bị của tôi cho gần năm tháng qua,
đó là một hành trình dài. Thật ra cách đây
rất lâu, tôi tự hỏi mình, rốt cuộc rồi mình
sẽ là ai? Tôi có thể là một chuyên gia, một
người truyền cảm hứng, một diễn giả, một
nhà đào tạo cự phách, hay mình sẽ quyết
định ra làm chủ doanh nghiệp.
Hành trình trải nghiệm đưa đẩy tôi đến
quyết định làm chủ. Nhưng để chuẩn bị cho
năm tháng oanh tạc, tốc độ và thần thánh
này. Tôi mất 5 năm chuẩn bị.
Năm năm chuẩn bị cho sự lớn khôn của
bản thân về nhân cách, tài chính, mối quan
hệ cả trong nước và ngoài nước, sức khỏe,
thể chất, ngôn ngữ và sự thấu hiểu các công
cụ để giảm thiểu rủi ro triển khai và vận
hành doanh nghiệp riêng của mình, một
cách thấp nhất. Hành trình đó là một hành
trình dài đầy cam kết, và cũng phải tìm ra
rất nhiều những động lực hay lí do đủ lớn
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để chính tôi kiên trì và duy trì cho mục tiêu
cuối cùng của chính mình. Đã có những lúc
cô đơn, gia đình, bạn bè, người thân, người
yêu… họ đều ít hiểu được và thậm chí còn
hoài nghi chính bản thân ta.
4,5 tháng với nhiêu sự tính toán chi li và
chi tiết của một bản kế hoạch được vạch ra
gần hai năm.
Đó là một loạt các chuỗi sự kiện, và sự
cân bằng về công việc, sức khỏe, trí thức và
phải đánh đổi nhiều cám dỗ cá nhân bên
cạnh, trong suốt hành trình ấy.
Hòa vốn ngay từ tháng đầu tiên.
Tránh được nhiều sai lầm của những
người đã từng khởi nghiệp gặp phải.
13.000 đôi sandal bán ra nội địa. Hơn
2.000 đôi sandal bán ra nước ngoài thu
ngoại tệ về Việt Nam.
Một trong ba startups được cử đi Đức
và tham dự hội chợ quốc tế tại Đức đài thọ
100%, tham gia chung kết cuộc thi do giám
khảo trường LeipZig University đánh giá,
ngôi trường Thủ tướng Angela Markel theo
học có lịch sử từ năm 1409.
Gặp tỉ phú giày Philippines gần 100 cửa

hàng với hứa hẹn nhập hàng vào tuần thứ
ba của tháng 1 năm sau và mong ước trao
quyền cho một CEO chuyên nghiệp trong
tương lai, với bối cảnh cạnh tranh thị trường
khốc liệt từ các đối thủ đến từ nước ngoài và
Trung Quốc.
Kí hợp đồng với 3.000 đôi giày xuất đi
Myanmar vào năm tới.
Hàng loạt các đối tác từ Mỹ, Dubai,
Balan, India, Nepal, Úc… đều phản hồi tốt
về sản phẩm của mình và sẽ có động tác
triển khai trong năm 2019 – 2020.
Tôi đã chứng minh rằng, tôi là người
tiên phong, dám nghĩ và dám hành động,
để chứng minh những gì mình đang sở hữu
rằng, tôi có thể làm được.
Khi chúng ta xem chúng là những thử
thách và cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, và
đây chính là cơ hội để thể hiện mình trước
những cuộc phiêu lưu này. Hình ảnh của
bạn chính là kiểm soát cuộc sống của bạn,
tự tin, thử thách chính bạn và cảm thấy kì
diệu, hiên ngang khi bắt đầu hái quả ngọt.
Nếu rút ra một cách ngắn gọn các yếu tố
tôi tập trung để có được những thành quả,
thì tôi xin tóm tắt như sau:
1. Tập trung vào con người
Chúng ta phải thật sự hiểu như thế nào
là con người quan trọng. Họ chỉ quan trọng
khi họ là một phần thúc đẩy sự phát triển
của công ty, và làm giàu bản sắc văn hóa.
Ông chủ và người cùng đầu tư có tư duy
lấy khách hàng làm trung tâm, nghĩa là thực
sự nghĩ và đặt mình vào vị trí người khác để
thấu hiểu và thông cảm.
Một quản lí giỏi phải cân bằng được cả
lợi ích của ông chủ, và quyền lợi của anh em.
2. Thật mạnh về quản lý
Kĩ năng quản lí, lí thuyết quản lí không
bằng ứng xử trong quản lí. Ứng xử trong
quản lý chỉ hình thành khi bạn trải nghiệm

ứng dụng các kiến thức tây phương vào thực
tiễn quản lý tại môi trường doanh nghiệp
& kinh doanh bạn đang điều hành tại Việt
Nam. Bạn sẽ biết khi nào nên mạnh, nên
cương, nên nhu cho phù hợp với sự diễn
biến tâm lí phức tạp từ nhân sự.
3. Hiểu rõ bản thân mình
Khi hiểu rõ triết lí bản thân, tính cách
bản thân, sống thật với bản thân, nghĩa là
chấp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của mình.
Không chối bỏ, lắng nghe bản thân nhiều
hơn và tích cực thay đổi cho phù hợp với
môi trường kinh doanh, một cách tích cực.
4. Hiểu bức tranh tài chính
Tài chính giúp bạn tăng khả năng ra
quyết định. Trừ phi bạn cố tình quyết định
sai, còn con số thì không bao giờ sai.
5. Nghĩ toàn cầu
Nên đi ngược đám đông, phá vỡ định
kiến của họ. Tiên phong, quyết liệt và hãy
chứng minh cho họ thấy bạn có thể làm
được.
6. Hãy công bố cho nhiều người biết
Nếu họ hoài nghi bạn, bạn sẽ có động lực.
Nếu họ ủng hộ bạn, hãy sợ rằng mình
không làm được, và vì chính sợ cảm giác
đó, mà bản thân chuyên tâm rèn luyện,
chăm chút cho tới khi hoàn thành mục
tiêu cuối cùng.

7. Cảm thấy vui khi có nhiều nỗi đau
Chúng ta thật sự chỉ trưởng thành khi có
nhiều nỗi đau trong quá khứ.
Tôi vừa nói với một quản lí vận hành
rằng.
Em sẽ khó giỏi bằng anh được. Vì anh
chịu khổ, chịu cực và chịu đau nhiều rồi. Và
chỉ có khi chúng ta phải trải qua những thử
thách đó, thì chúng ta mới có thể trở nên
mạnh mẽ hơn được.
Tôi ra trường, người ta bảo tôi không
kiếm được việc, chứ huống gì làm công ty
nước ngoài.
Sau bốn tháng, tôi làm cho một công ty
đa quốc gia mà ở đó, họ có một luật lệ, chỉ có
học MBA mới được phục vụ trong tổ chức.
Tôi không từ việc nhỏ, khi trao cơ hội cho
việc lớn, tôi làm tốt thật sự 200% cống hiến.
Thế là tôi được tuyển.
Tôi vào vị trí tư vấn xuất khẩu, họ bảo
em làm Marketing được không?
Tôi không từ chối, để rồi làm những công
việc nhỏ nhất của Marketing, cho tới khi, tôi
cảm thấy, mình thật sự đã tìm ra được đam
mê của mình.
Tôi được mời về làm cho một công ty
khởi nghiệp.
Tôi chấp nhận thử thách và bước ra
khỏi vùng an toàn của mình, nhận lương đủ

sống để nhận ra những bài học quí báu về
Marketing.
Tôi làm cho một công ty về thương hiệu.
Vị trí bán hàng, bán hàng cho các chủ
doanh nghiệp, tôi không từ chối, dần dần kĩ
năng giao tiếp của tôi trở nên dạn dĩ hơn.
Tôi làm chiến lược thương hiệu cho một
agency hàng đầu về visual.
Tôi không từ chối làm bán thời gian để
được học một cách chuyên sâu về cái đẹp và
các góc nhìn khác từ thương hiệu.
Tôi tham gia một công ty tiêu dùng
nhanh, vận tải và được tham gia hành trình
gọi vốn chuyên nghiệp. Trải qua một thời
gian dài không lương. Tôi không từ chối. Đã
có những lúc tưởng mình không qua được,
đã có những lúc tưởng chừng mất hết cả
thanh danh, uy tín và tiền bạc.
Nhưng tôi vẫn vượt qua được.
Tôi đi tìm kiếm cho mình một minh
chủ. Người có tài rất nhiều, nhưng một
người thật sự cho tôi kính trọng và ngưỡng
mộ, có lẽ, chắc chúng tôi chưa có duyên với
nhau.
Tôi nhận thấy, đã đến lúc tôi đủ khôn lớn
và có thể tự ra quyết định của chính mình.
Thế là tôi … Khởi nghiệp.
Và tôi nhận ra, tất cả mọi thứ tôi có được.
Đều bắt đầu từ việc “Tôi không từ chối”.
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BẢN LĨNH

Ước mơ lớn và tầm nhìn xa

BẠCH THÁI BƯỞI
Những bài học kinh doanh của
ông vua hàng hải Việt Nam thế kỷ 20
PHẠM HÀ

LẤY NGUỒN CẢM HỨNG TỪ
TINH THẦN DÂN TỘC VÀ HỌC
THEO ĐẠO KINH DOANH CỦA
CỤ BẠCH THÁI BƯỞI, TÔI XÂY
DỰNG DU THUYỀN HERITAGE
CRUISES HOẠT ĐỘNG TRÊN
SÔNG HỒNG VÀ VỊNH BẮC BỘ.
NHỜ ĐÓ, TÔI CÓ DUYÊN GẶP
NGƯỜI CHẮT CỦA CỤ LÀ BÀ
BẠCH QUẾ HƯƠNG, MỘT GIÁO
VIÊN ĐÃ NGHỈ HƯU. THEO BÀ
HƯƠNG, GIA ĐÌNH HIỆN SỞ HỮU
NHIỀU TÀI LIỆU QUÝ HIẾM, TỪ
ĐÓ TÔI KHÁM PHÁ RA ĐƯỢC
NHIỀU CHUYỆN MỚI LẠ VỀ
CỤ VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH
DOANH HAY.

Cụ Bạch Thái Bưởi thông thạo chữ
quốc ngữ và tiếng Pháp nhưng sớm bỏ học
đi làm thư ký cho một hãng buôn của người
Pháp trên phố Paul Bert, nay là phố Tràng
Tiền. Năm 1894, khi vừa tròn 20 tuổi,
ông chuyển sang làm việc cho một xưởng
thuộc hãng thầu công chính, nơi ông được
học và tiếp xúc với máy móc thiết bị tiên
tiến cũng như quy trình quản lý sản xuất.
Sự thông minh nhạy bén của Bạch
Thái Bưởi về kinh doanh đã ít nhiều được
thể hiện thời điểm này khi ông được Phủ
Thống sứ Bắc Kỳ chọn là người Việt Nam
thông thạo tiếng Pháp sang giới thiệu các
sản phẩm nông sản của các nước thuộc
địa Pháp ở hội chợ Bordeaux năm 1895.
Về nước, với tầm nhìn rộng mở, vốn kiến
thức thu được sau chuyến Tây du này,
Bạch Thái Bưởi đã quyết định xin thôi
việc và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh độc
lập của mình.
Vào thời gian này, người Pháp đang
chuẩn bị xây dựng cầu Paul Doumer - tức
cầu Long Biên và mở nhiều tuyến đường
sắt. Nắm được thời cơ, Bạch Thái Bưởi xin
vào làm đốc công và hùn vốn với một người
Pháp chuyên khai thác gỗ và bán cho Sở
Hỏa Xa Đông Dương để làm thanh tà vẹt
làm đường tầu. Suốt ba năm vất vả lăn lộn,
ông đã làm cho Sở Hỏa Xa hài lòng, và từ
đây cái tên Bạch Thái Bưởi bắt đầu được
nhiều tầng lớp nhân dân Hà Nội biết đến.

Tinh thần “Phi thương bất phú” đã
giúp Bạch Thái Bưởi tích lũy kinh nghiệm,
ý chí và vốn liếng để hoạt động hiệu quả
hơn trên thương trường khắc nghiệt. Và
cũng chính từ đây, Bạch Thái Bưởi bước
vào một lĩnh vực kinh doanh mới mẻ mà
chính ông và cả người Việt Nam chưa hề
nghĩ tới: Nghề vận tải đường sông.
Khi đó biết tin Marty - chủ một hãng
tàu Pháp chuyên chở hàng hóa trên sông
Bắc Kỳ - sắp hết hạn hợp đồng với nhà
nước bảo hộ Pháp, Bạch Thái Bưởi đã
mạnh tay thuê lại ba con tàu của hãng và
đổi tên thành Phi Long, Phi Phượng và Fai
Tsi Long (Bái Tử Long) và mở hai tuyến
chở khách đầu tiên cạnh tranh trực tiếp
với tàu Pháp và tàu Hoa là Nam Định - Hà
Nội và Nam Định - Bến Thủy. Đặc biệt,
tuyến đường mà tàu Bưởi hoạt động lại là
tuyến đường trọng yếu của người Hoa nên
đã xảy ra cạnh tranh trực tiếp.
Ông hạ giá một, đối thủ hạ giá hai,
ông mời khách uống trà miễn phí, họ mời
khách ăn bánh ngọt, ông trải chiếu hoa
cho khách ngồi, người Hoa cho đặt ghế
trên tàu. Sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt
và hành khách lúc đó thực sự là thượng đế.
Giá tàu từ Nam Định lên Hà Nội rẻ
chưa từng có, người Hoa và người Pháp
chẳng bị thiệt hại gì vì họ đã có bề dày
kinh doanh hàng hải Việt Nam vô cùng
vững chắc. Bằng trăm phương nghìn kế,
họ quyết tâm “bóp nghẹt” vị doanh nhân
xứ An Nam dám cả gan tham gia vào thị

Du thuyền Heritage Cruises sẽ hoạt động ở Cát Bà giữa năm nay

M

ột ngày đẹp trời
cuối thu năm Mậu
Tuất, biết tâm
nguyện chúng tôi
có chút lòng thành
và xin phép cụ viết tiếp câu chuyện du
ngoạn trên sông Hồng nên bà Hương
cùng chồng và con gái nhiệt tình đưa
chúng tôi tới mộ phần cụ Bưởi, thắp nén
hương thơm thành kính tại nghĩa trang
Hà Đông, thăm cổng làng và con phố gần
đó mang tên cụ.
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Ông Phạm Hà, Giám đốc Luxury Travel bên cạnh bức tranh chân dung Bạch Thái Bưởi

Khu mộ nằm trang nghiêm dưới bóng
cây cổ thụ và trên mộ cụ Bạch Thái Bưởi có
ghi chú về tiểu sử do Hội sử học Việt Nam
viết. Phía đầu ngôi mộ lớn nhất này nhô ra
ngoài gần đường đi, mà theo bà Hương, gia
đình có ý tưởng thiết kế giống mũi tầu như
lúc nào cụ cũng ra khơi, vươn ra biển lớn.
“Các cụ trong gia đình tôi kể rằng, cụ
Bưởi khởi nghiệp từ một số vốn “trời cho”.
Trong một lần đi vớt củi khô trên sông
Nhuệ, cụ nhặt được một khúc củi lạ, mang
về phơi. Nhưng thật lạ, càng phơi khúc

củi càng tỏa ra hương thơm kỳ lạ. Có một
thương lái Trung Quốc biết được đã chi ra
rất nhiều tiền để có được khúc củi đó.
Sau này cụ Bạch Thái Bưởi đã biết đó
là Gỗ Trầm Hương - một loại gỗ cực kỳ
quý hiếm. Và số tiền bán gỗ đó chính là số
vốn đầu tiên mà cụ có để khởi nghiệp. Cụ
đã đổi họ sang họ Bạch như một cách để
nhắc nhở cho hậu thế là: “Cụ Bạch Thái
Bưởi đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng
để làm nên gia tài đồ sộ”, bà Hương giải
thích thêm.

trường kinh doanh sông nước.
Bài học cạnh tranh với người Hoa và
người Pháp trong lĩnh vực vận tải đường
thủy đầu thế kỷ 20 của cụ Bạch Thái Bưởi
vẫn còn nguyên giá trị.

Khác biệt hoá sản phẩm
Vận dụng yếu tố phi thị trường, biến
tinh thần dân tộc thành lợi thế thương
trường khi sản phẩm không mới và không
có khác biệt độc đáo. Thời điểm đầu thế
kỷ 20, giai cấp tư sản Việt Nam nói chung
bị tư sản Pháp và tư sản người Hoa cạnh
tranh chèn ép. Với tư tưởng: “Vật chất
khó đương đầu thì dùng đòn tâm lý”, Bạch
Thái Bưởi đã đưa ra nhiều biện pháp để cổ
động đồng bào ủng hộ tàu Bưởi.
Cụ cử người xuống các bến tàu vận
động dân chúng về tinh thần tương thân
tương ái, tuyên truyền khẩu hiệu: “Người
Việt đi tàu Việt” mà được sử dụng rộng rãi
trên thương trường Việt Nam đến tận ngày
hôm nay. Kết quả hành khách đều bỏ tàu
Hoa mà đi tàu Việt.
Yếu tố phi thị trường đó đã góp phần
giúp ông và tầng lớp tư sản, doanh nhân
Việt Nam thời đó trấn hưng thương
trường, cổ động thực nghiệp. Sự nghiệp
kinh doanh đường thủy của Bạch Thái
Bưởi từ đây hanh thông, thuận lợi và từng
bước đưa ông trở thành “Chúa sông Bắc
Kỳ”, “Vua hàng hải Việt Nam” những năm
đầu thế kỷ 20.
Lòng tự hào dân tộc và tinh thần cổ vũ
đối với doanh nghiệp Việt Nam là điều mà
thế hệ trước đã làm được. Khơi dậy được
tinh thần đó là khơi dậy được cảm tình của
người dân với thương hiệu Việt.

Đạo kinh doanh
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dụng
nhân như dụng mộc và chữ tín trong triết
lý kinh doanh của Bạch Thái Bưởi. Cụ có
một tầm nhìn và khát khao lớn, nên thành
công và thu hút được nhiều người tài cùng
dựng nghiệp với mình. Cụ là người rất biết
cách đối đãi và tin tưởng trao quyền những
cộng sự của mình nên mới lãnh đạo được tổ
hợp các công ty mà bây giờ người ta gọi là
tập đoàn. Quan trọng hơn, Bạch Thái Bưởi
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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có một khát vọng khẳng định đẳng cấp của
doanh nhân Việt Nam trong một xã hội mà
người Pháp cầm quyền, người Hoa làm giàu.
Quan điểm tin dùng những người Việt
có tay nghề cao cả người Tây và người ta
đã giúp Bạch Thái Bưởi cho ra đời con tàu
Bình Chuẩn. Đây là con tàu đỉnh cao trong
sự nghiệp kinh doanh đường thủy nội của
cụ, tầu vỏ thép có kỹ thuật tiên tiến nhất
có khả năng chạy dọc bờ biển Việt nam
từ Hải Phòng vào Sài Gòn và sang cả các
nước Đông Nam Á, hoàn toàn do người
Việt thiết kế, thi công và vận hành.
Bài học dùng người cũng đã được ông
sử dụng khi kết hợp buôn gỗ với người
Pháp khi xây dựng cầu Long Biên. Trong
khi người nhà can ngăn không nên hợp tác
với người ngoài gia tộc thì Bạch Thái Bưởi
vẫn kiên định với tư tưởng của mình: “Ta
có thật lòng tin người thì người mới tin
ta”. Cũng chính vì cách dùng người sáng
suốt như vậy mà Bạch Thái Bưởi đã thành
công vang dội trên thương trường Việt
Nam thế kỷ 20.
Bạch Thái Bưởi từng nói: “Tiền mất đi
còn có thể tìm lại được, chứ chữ tín mất đi
là hỏng việc lớn sau này”. Có giai thoại kể
rằng, khi đến đợt giao hàng cho Sở Hoả
Xa Đông Dương, thấy thành phẩm không
đủ tiêu chuẩn ông đã cho ngưng giao hàng
khiến thời hạn giao hàng bị chậm so với kế
hoạch và Bạch Thái Bưởi đã phải đền một
khoản tiền rất lớn.
Nhưng với ông, chữ tín là điều quan
trọng nhất. Tư tưởng này cũng là kim
chỉ nam trong suốt cuộc đời kinh doanh
của cụ. Chữ tín của Bạch Thái Bưởi cũng
được áp dụng khi đối xử với người làm
công cho mình. Trong các công ty Bạch
Thái Bưởi có trên 2.500 người làm công,
bao gồm những người làm ở văn phòng,
trên đội tàu, ở xưởng Cửa Cấm, nhà in,
tòa báo và các chi nhánh ở Hà Nội, Nam
Định, Tuyên Quang, Việt Trì, Bến Thủy,
Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn. Có thể là
cụ rất nghiêm, phân quyền rõ ràng và
chính sách an sinh xã hội tốt, điều đáng
ngạc nhiên là trong suốt hơn 20 năm tồn
tại, trong công ty ông không hề xảy ra
cuộc đình công nào.

Xây dựng thương hiệu
Với người viết bài này, sinh sau cụ đúng
100 năm, cũng có 20 kinh nghiệm kinh
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doanh, có học về quản trị kinh doanh, tôi
thấy cụ quá giỏi khi tiếp thị từ bên trong ra
bên ngoài. Lấy khách hàng làm trung tâm,
viết quảng cáo chạm vào cảm xúc, đánh
đúng tâm lý vì hiểu nhu cầu khách hàng,
hiểu đối thủ cạnh tranh, đối đãi tốt nhân
viên tốt để họ phục vụ khách hàng thực sự
như thượng đế. Khi sử dụng dịch vụ khách
hàng họ chỉ quan tâm tới thái độ, đáp ứng
nhu cầu họ, giá cả hợp lý, rẻ hơn, nhanh
chóng mà lại giúp được đồng bào thì họ
dùng dịch vụ của cụ. Cụ vừa xây dựng
được thương hiệu và nhân hiệu.
Hoạt động trên chính quê hương mình
nhưng lại cạnh tranh với những tên tuổi
lớn trong ngành vận tải thủy ở các nước
thuộc địa Đông Dương, Bạch Thái Bưởi
đã biết cách để xây dựng thương hiệu tàu
Bưởi trong lòng đồng bào mình. Thương
hiệu tàu Bưởi xứng đáng là bài học cho các
doanh nhân Việt thời nay về cách xây dựng
thương hiệu khi hội tụ đầy đủ cái tâm cái
tầm của cụ Bạch Thái Bưởi.
Thương hiệu của doanh nghiệp đóng
tàu khép kín mang tên Giang Hải Luân
Thuyền Bạch Thái Công ty với lá cờ hiệu
màu vàng với hình mỏ neo và ba ngôi sao
đỏ. Màu Vàng tượng trưng cho màu da
người Việt, Mỏ neo thể hiện lĩnh vực kinh
doanh hàng hải và đặc biệt là ba ngôi sao
tượng trưng cho ba miền Bắc - Trung Nam của xứ An Nam, thể hiện ý chí thống
nhất quốc gia đã ăn sâu vào tiềm thức
con người cụ. Vì vậy, những gì Bạch Thái
Bưởi có là con tàu Bình Chuẩn đầu tiên
do người Việt làm chủ, thiết kế, thi công,
thương hiệu mang đậm tình yêu nước và
tham vọng vươn ra biển lớn lại hoạt động
trên đất nước ta, phục vụ cho đồng bào ta
thì không có lý do gì mà thất bại cả.
Công tác tiếp thị cho thương hiệu tàu
Việt của người Việt cũng được Bạch Thái
Bưởi vô cùng chú trọng. Ông nắm bắt thị
trường đường sông Bắc Kỳ lúc đó rất rõ
và có những chiến lược linh hoạt cho các
tuyến đường hoạt động của đội tàu. Do
đặc thù tín ngưỡng của Người dân xứ Bắc
Kỳ và nhu cầu đi lễ hoặc trẩy hội của đồng
bào, ông mở thêm những tuyến đường vận
tải đường sông theo mùa.
Chẳng hạn như mùa trẩy hội Chùa
Hương, ông mở thêm tuyến Phủ Lý - Bến
Đục để phục vụ các nam thanh nữ tú đi
vãn cảnh chùa hoặc tháng 8 Âm lịch có
hội đền Kiếp Bạc, Hải Dương, cụ cho tăng
cường tuyến Đáp Cầu - Kiếp Bạc.

Tất nhiên, mỗi khi mở tuyến đường
mới cụ đều cho đăng quảng cáo trên các
tạp chí với hình thức kiểu dạng thơ lục bát
rất dễ nhớ dễ thuộc và dễ gây kích thích
sử dụng trong dân chúng. Một loại hình
quảng cáo tức thời nhưng lại giữ được nét
văn hóa dân gian khiến mọi tuyến đường
của tàu Bưởi khi mở ra không khi nào
thiếu khách hàng.

Vĩ thanh
Cụ Bạch Thái Bưởi đã thành công vì
có tầm nhìn xa trông rộng, có hoài bão lớn
lao, dụng nhân như dụng mộc, giữ chữ tín,
tạo ra sản phẩm dịch vụ vì cộng đồng thì lợi
nhuận sẽ đến. Cụ giỏi ngoại ngữ, biết cách
đặt tên công ty hay, logo có ý nghĩa lớn,
nhạy bén nắm bắt các cơ hội kinh doanh,
biết cách khác biệt hoá dịch vụ, biết làm
thương hiệu và nhân hiệu đưa tính dân tộc
và bản sắc vào sản phẩm dịch vụ, đáp ứng
những nhu cầu của thị trường, dám cạnh
tranh trực diện và linh hoạt đi cả vào thị
trường ngách và dám dấn thân mở rộng
kinh doanh những lĩnh vực mới khi đủ lực.
Việt Nam đang hướng tới thời đại công
nghệ 4.0, các doanh nghiệp khởi nghiệp
nếu không biến hóa linh hoạt, thức thời
nắm bắt cơ hội thì rất khó để tồn tại trong
một thế giới biến động theo từng giờ.
Bài học của doanh nhân Bạch Thái
Bưởi thời kỳ 1.0 vẫn còn đó như một lời
nhắc nhở các doanh nhân trẻ Việt Nam.
Muốn thành công thì phải học, nghĩ mới,
làm khác, chấp nhận dấn thân, bản lĩnh
thương trường, không ngừng học hỏi,
không có thất bại chỉ có những bài học lớn.
Coi trọng thị trường mục tiêu nhất là
nội địa, mình hoạt động trên quê hương
mình phục vụ cho đồng bào mình phải đặt
chữ tín lên làm đầu. Kinh doanh với cái
tâm có thêm cái tầm và tài năng của lãnh
đạo ắt sẽ dẫn dắt nhiều người theo, doanh
nghiệp sẽ phát triển.
Một doanh nghiệp có khát vọng, giá trị
cốt lõi, có tầm nhìn, có sản phẩm dịch vụ
khác biệt độc đáo, xúc tiến thương mại và
bán hàng hiệu quả, xây dựng văn hoá doanh
nghiệp mạnh, tuyển mộ và biết cách dụng
người tài, áp dụng quy trình quy chuẩn, số
hóa doanh nghiệp và tận dụng Internet
và xây dựng thương hiệu ngay từ khi khởi
nghiệp, thương hiệu và nhân hiệu đó sẽ
thành công và sẽ vươn ra được biển lớn.

Chào Xuân Kỷ Hợi

THẾ GIỚI
QUẢN TRỊ
Chúng ta thường chạy theo những mong cầu,
tham vọng, địa vị, danh xưng mà xã hội đã
dán nhãn mác cho nó là thành công, đầy đủ,
hạnh phúc. Để một ngày ta nhận ra những gì
ta theo đuổi bao năm không phải thực sự là
mong muốn của chúng ta, mà do chính cảm
xúc, mong cầu của ta kéo ta đi với mong
muốn tìm kiếm thành công và hạnh phúc.

KINH DOANH VÀ VAI TRÒ CỦA

QUẢN TRỊ CẢM XÚC
CẢM XÚC LÀ MỘT PHẦN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG ĐỜI SỐNG MỖI NGƯỜI NHƯNG LÀM SAO ĐỂ QUẢN
TRỊ ĐƯỢC CẢM XÚC, VÌ SAO PHẢI CẦN CÓ TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CẢM XÚC CỦA MÌNH?
HUỲNH THỊ XUÂN LIÊN

T

Tổng giám đốc nhượng quyền Pepsico Vietnam

rí tuệ nhân tạo và trí tuệ
cảm xúc là hai phạm trù
hoàn toàn không phải
để thay thế cho nhau,
trí tuệ cảm xúc là cốt
lõi, nền tảng cho mọi vấn đề trong đó
có cả trí tuệ nhân tạo. Cảm xúc là trải
nghiệm cơ bản của con người về thái độ
của chính mình đối với sự vật, hiện tượng
của hiện thực khách quan, với người khác
và với bản thân. Sự hình thành cảm xúc
là một điều kiện tất yếu của sự phát triển
con người như là một nhân cách. Cảm
xúc có nhiều loại: cảm xúc đạo đức, cảm
xúc thẩm mỹ, cảm xúc trí tuệ... Một đặc
trưng của cảm xúc là có tính đối cực: yêu
và ghét, ưa thích và không ưa thích, xúc
động và dửng dưng...

Quản trị cảm xúc
Rõ ràng cảm xúc là một phần không thể
thiếu trong đời sống chúng ta, nhưng làm
sao để quản trị được cảm xúc của mình?
Trí tuệ cảm xúc được biết đến từ một
số dấu hiệu như: Biết được mình là ai cho
bản thân và ta trong mối quan hệ xã hội và
từ đó xác định cho mình cách hành xử nên
làm gì với bản thân và với các mối quan hệ
đó. Hay nói cách khác khi có trí tuệ cảm
xúc là khi chúng ta hiểu/biết mình như
thế nào (bản thân và trong tương quan với
người khác) để có được cách hành xử với
bản thân và các mối quan hệ tương ứng. Đó
là khi chúng ta biết cảm xúc của mình (và
người khác) để biết cần làm gì với những
cảm xúc đó.
Tôi đã đọc đâu đó câu nói “Nếu chúng
ta có thể quản lý được cơn giận trong 1 giây
thì chúng ta có thể tránh được hàng trăm
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ngày khổ đau”. Đa phần khi cảm xúc đến
thì nó sẽ kéo mình đi và mình tự động làm
theo cảm xúc đó. Lời nói đã kịp thốt ra,
hành động đã kịp làm và không thay đổi
được, chỉ còn lại những dằn vặt khổ đau
của những gì đã xảy ra.
Trong quản trị doanh nghiệp và quản
trị bản thân thời công nghệ, doanh nhân
đang chịu những thách thức dữ dội giữa
những xu hướng quản trị mới thay đổi liên
tục, có khi lật đổ tất cả những gì vốn được
coi là chân lý, đó là trăn trở của rất nhiều
người hiện nay. Nhiều công trình được tạo
ra từ trí tuệ nhân tạo khiến bản thân tôi
cũng vô cùng hào hứng nhưng ngược lại
nhiều lúc tôi cũng “mắt tròn mắt dẹt” khi
nghe đến.
Nhờ trí tuệ nhân tạo, mọi thứ được vận
hành một cách nhanh, hiệu quả, tiết kiệm sức
người hơn. Ở Alux.com, có đến 45% phần
công việc mà chúng ta đang làm sẽ được thay
thế bằng trí tuệ nhân tạo và có đến 15 nghề
sẽ biến mất trong 15 năm tới như tài xế, nông
dân, nhà báo, đại lý du lịch, công nhân nhà
máy, giao hàng, nhân viên ngân hàng,… Quản
trị doanh nghiệp phải thay đổi liên tục, chúng
ta cũng phải biết cải tiến liên tục để không bị
máy móc thay thế. Tuy nhiên, tôi tin những
gì thuộc về chân lý sẽ vẫn ở đó và không gì có
thể lật đổ được. Tôi tin mọi vấn đề phải bắt
nguồn từ con người, từ tính người và từ chính
bản thân mình.
Trong công ty hay tổ chức thường thì
mọi người đều nghĩ lãnh đạo là sếp, là lãnh
đạo người khác. Tuy nhiên một điều rất
quan trọng mà tôi luôn luôn tin là người
lãnh đạo muốn lãnh đạo được người khác
một cách thành công và hiệu quả thì họ cần
phải biết lãnh đạo chính bản thân mình.
Cũng như thế: Lãnh đạo muốn truyền
động lực/truyền cảm hứng người khác, thì
phải truyền động lực/truyền cảm hứng
được chính bản thân mình. Lãnh đạo muốn
người khác tin những gì mình nói, thì chính
bản thân mình phải tin vào những gì mình
đang muốn nói. Và quan trọng hơn lãnh
đạo muốn người khác tin tưởng và tôn
trọng mình thì trước hết mình phải có lòng
tin và tôn trọng chính bản thân mình.
Tất cả bắt đầu từ bản thân mình, từ
con người và cảm xúc chính là điều mà
con người có, trí tuệ nhân tạo không có
(ít nhất là hiện nay, còn tương lai tôi cũng
không biết được khi mà khoa học tiên tiến
đang thực sự thay đổi thế giới và cuộc sống
chúng ta cho đến nay).

Vậy thì trong cuộc cách mạng 4.0, khi
trí tuệ nhân tạo lên ngôi, khi con người
chưa biết tương lai bất định thế nào, điều
gì sẽ giữ chúng ta lại với bản tính Người?
Đương nhiên đó là cảm xúc và cao hơn nữa
là việc có trí tuệ để nhận biết và quản lý
cảm xúc của mình, từ đó có cách hành xử
đúng đắn và mang tính Người.

Vậy làm thế nào để đạt
được trí tuệ cảm xúc?
Bắt đầu từ việc biết mình, đó là chìa
khóa cho mọi sự việc. Tự nhận biết bản
thân, ta mạnh gì, yếu gì, thích gì, không
thích cái gì, mong cầu gì sẽ là kim chỉ nam
cho những quyết định của chúng ta trong
đời.
Trong cuộc sống hiện đại nhiều người
đã đánh mất mình trong chính bản thân
mình, trong vị trí hiện tại, và trong cuộc
sống. Chúng ta thường chạy theo những
mong cầu, tham vọng, địa vị, danh xưng
mà xã hội đã dán nhãn mác cho nó là
thành công, đầy đủ, hạnh phúc. Để một
ngày ta nhận ra những gì ta theo đuổi bao
năm không phải thực sự là mong muốn
của chúng ta, mà do chính cảm xúc, mong
cầu của ta kéo ta đi với mong muốn tìm
kiếm thành công và hạnh phúc. Từ bao giờ
không hay ta trở thành nô lệ của chính cảm
xúc của bản thân mình. Cho nên sẽ không
quá khi nói rằng chúng ta là sản phẩm của
xã hội và là nô lệ của cảm xúc của chính
chúng ta và người khác.
Tôi đã áp dụng cách này từ lâu rồi, mới
đây rất hạnh phúc khi học được từ vị thầy
của mình cách quản trị với cảm xúc rất
giống với những gì tôi đã áp dụng (mặc dù
nó không được cụ thể bài bản theo cách
thầy tôi dạy). Chúng tôi được dạy cách
nhận thức rõ được những gì đang xảy ra với
bản thân và tâm mình. Khi sự việc xảy đến,
chúng ta nên có một cơ chế để nhận biết
được cảm xúc đang diễn ra. Sau khi nhận
biết cảm xúc của mình thì chúng ta phải
biết dừng lại một chút để hiểu những cảm
xúc đó và sau đó chọn cho mình cách phản
ứng/hành xử phù hợp để có thể giải quyết
công việc một cách hiệu quả và cũng để
có thể giữ gìn và xây dựng mối quan hệ tốt
nhất cho bản thân và cho công việc. Thành
công hay thất bại, thành tựu hay tan vỡ phụ
thuộc rất nhiều vào những lúc dừng lại để
cảm nhận cảm xúc của mình như thế này.

Trí tuệ cảm xúc ảnh hưởng
đến kinh doanh thế nào ?
Tôi tin là thành công hay thất bại của
một công ty chịu ảnh hưởng rất nhiều của
trí tuệ cảm xúc của những người lãnh đạo
công ty.
Theo Doctor Travis Bradberry, trí tuệ
cảm xúc chiếm đến 58% dẫn đến kết quả
thành công trong công việc của một người
nhân viên; 90% những người xuất sắc trong
công việc thì có trí tuệ cảm xúc rất cao. Biết
quản lý cảm xúc của mình chiếm phần cực
kỳ quan trọng cho thành công trong công
việc. Trí tuệ cảm xúc tốt còn giúp chúng ta
kết nối với nhân viên, đồng nghiệp tốt hơn.
Hiểu mình, hiểu người khác thì còn gì bằng
để tạo ra một đội ngũ tuyệt vời, cùng nhau
làm việc cho một đích dến?
Thêm vào đó, có những quyết định mà
một người lãnh đạo khi không có đủ dữ liệu
để quyết định thì thường có thể dựa vào trực
giác, cảm nhận thực tế của mình. Rất nhiều
lần trực giác là sai vì lúc đó chúng ta có quá
nhiều thứ phải lo, dữ liệu nó bị nhiễu sóng.
Vì thế muốn có một trực giác đúng hơn thì
cần phải biết thư giãn để có thể lắng nghe
bản thân mình tốt hơn. Chúng ta có thể
thư giãn thông qua các hoạt động thể thao,
dành thời gian cho những thú vui mình yêu
thích, hoặc thư giãn thân tâm mình. Sau
một thời gian, các giác quan và sự nhạy bén
sẽ quay trở lại, có tác dụng chữa lành, làm
mới và tái tạo năng lượng cho mình.
Người thông minh thường tin vào những
gì mình nghĩ, nghĩ là mình đúng nên bớt cởi
mở, bớt lắng nghe. Trong khi đó, không ai sẽ
biết tất cả, kiến thức mỗi người chỉ là hữu
hạn, những gì không biết là vô hạn, nói cách
khác là điểm mạnh chúng ta có thể rất ít và
điểm yếu rất nhiều. Nếu không biết sử dụng
trí thông minh của mình một cách hiệu quả,
cởi mở với đời, với người, trải nghiệm và với
thân tâm mình thì rất dễ trở thành nô lệ của
sự thông minh của chính chúng ta.
Khi sử dụng sức mạnh về suy nghĩ trí
thông minh quá nhiều thì có xu hướng
chúng ta sẽ bị đóng kín bởi cái tiến trình
đấy, các quyết định đưa ra sẽ có thể không
bao quát, không đúng đắn và đầy đủ.
Trong khi đó, người có trí tuệ cảm xúc tốt
thường cởi mở, lắng nghe hơn, cảm nhận được
tốt hơn, thu được nhiều dữ liệu hơn (nhưng
cũng biết cách chắt lọc dữ liệu cần thiết) để
có thể nhìn nhận thực tế một cách đúng nhất
và từ đó ra quyết định hiệu quả nhất.
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Gần 20 năm đi làm, để được như ngày
hôm nay, tôi đã nỗ lực rất nhiều, làm việc với
200% công suất, thuận lợi cũng có mà khó
khăn cũng nhiều. Những lúc khó khăn như
vậy, tôi thường áp dụng một số quy tắc để
vượt qua thử thách: Thứ nhất là biết đặt mình
vào vị trí của người khác để hiểu tại sao người
ta làm điều đó, nếu ta là họ, ta có làm thế hay
không? Tại sao việc này xảy ra đối với mình?
Áp dụng 7 Thói quen của người thành
đạt của Stephen Covey, suy nghĩ tích cực
cho những điều người khác nói ra (và đừng
nghĩ tiêu cực), cố gắng nhìn vào mặt tốt,
mặt tích cực của mỗi vấn đề thay vì nghe
đến là phùng mang trợn má. Quá trình này
giúp ta mở lòng ra với những nhận xét của
người khác và sẵn sàng sửa chữa nếu mình
có gì sai sót hoặc cần cải thiện.
Đây là quá trình tuyệt vời giúp tôi chữa
lành và khai mở chính mình nhiều hơn nữa.
Quan trọng là phải biết mình cần gì ở cuối
con đường, nhắc nhở mình về mục tiêu trong
mỗi công việc, nghề nghiệp hay mối quan hệ,
để bảo đảm chúng ta không “lạc lối” trong
con đường tìm kiếm thành công và hạnh
phúc khi khó khăn chắn ngang lối đi.
“Ngọc sáng thì phải mài, mà nhân tài
thì phải thường xuyên tôi luyện”, trong
cuộc đời của mỗi người, có khi nào ta nghĩ
ta không cần phải tập luyện cực khổ mà trở
nên giỏi giang và kiệt xuất trong một lĩnh
vực hay kiến thức nào không? Tuy nhiên ở
đây tôi muốn nói đến một vấn đề cao hơn,
thay vì tự “mài” mình để có viên ngọc sáng
thì việc chúng ta chấp nhận những điều
khó khăn, những cản trở đến để có thể
trưởng thành lên từ đó là chuyện đáng để
học và thực tập.
Có một quy tắc mà tôi thực hành bao
lâu nay là Đừng bao giờ quyết từ bỏ một
công việc hay một vấn đề gì cũng như mối
quan hệ nào khi nó ở giai đoạn khó khăn
hay chán chường nhất. Vì sao? Vì những
quyết định đó rất nhiều lần có thể bị ảnh
hưởng đến cảm xúc ngay lúc đó. Hãy cứ cố
gắng duy trì, tĩnh tâm, lạc quan tin rằng rồi
việc gì cũng sẽ qua, sau khi qua khỏi đỉnh
khó khăn, nếu vẫn muốn từ bỏ, lúc đó hãy
từ bỏ. Và vì thế tôi thấy mình tự tin vào
quyết định của mình, có được một cảm
giác bình yên, không ray rứt cho những
quyết định quan trọng ảnh hưởng đến
cuộc đời mình. Quy tắc này đã giúp ích tôi
rất nhiều, trong công việc, trong cuộc sống
cũng như trong hành trình tìm kiếm bình
an, hạnh phúc cho bản thân.
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uộc chơi này đã được
âm thầm khởi động từ
lâu, khi chúng ta nhận
ra thì không kịp thay
đổi. Lấy ví dụ: ai trong
chúng ta có thể kiên quyết bỏ cái điện
thoại di động xuống và không bao giờ còn
đụng đến nó? Mọi sự bắt đầu từ đó và đã
từ rất lâu!

Viễn cảnh cảm xúc AI
Không hẳn sự tiến về phía trước
trong xu hướng hiện tại là tiến vào cảm
xúc, nhận diện và thay đổi hiệu quả. Tuy
nhiên, cảm xúc này được tính toán chính
xác đến nhóm đối tượng mà chương trình
ấy, xu hướng ấy chọn làm mục tiêu. Nói
chính xác thì cách quản trị tương lai sẽ
là bậc thầy của cảm xúc; thống trị con
người dựa trên những nhu cầu cơ bản,
thiết thân và cả những nhu cầu riêng tư,
bản năng thay vì phải che đậy trong thế
giới cũ nhằm tìm thấy sự hòa hợp, đồng
cảm, cộng hưởng và giao thoa thì tương
lai người ta được thoải mái sống theo bản
năng, nhu cầu cá nhân và chỉ chọn hòa
hợp một phần với người khác hay thiết bị
khác thông qua thiết bị trung gian.
Thiết bị này là trí thông minh nhân tạo
nên người ta không quan tâm đến đánh giá
của thiết bị này dưới khía cạnh của đạo đức
hay thẩm mỹ. Ví dụ, một buổi họp online
đã cho phép ông giám đốc mặc quần ngủ
và nhấm nháp bia lạnh khi ra những phán
quyết thay đổi cả một guồng máy, một
chiến lược. Có nghĩa là, về mặt cảm xúc,
ảnh hưởng hoặc ngáng đường đáng kể
nhất sẽ xảy ra cho thế hệ giao thoa, cho
những người thích sự hoài niệm hoặc một
nhóm nhỏ cổ xúy cho những phong trào
đặt nền móng kế thừa cổ điển.
Nhưng sự thể là: trước đây người ta
dùng tay nhào bột, trứng và bơ để làm
bánh; cuộc cách mạng công nghiệp cho
phép bỏ hết ba thứ ấy vào cái máy và
nhấn nút để cuối cùng có bánh thì chúng
ta vẫn hiểu được cách thức hoạt động
của cái máy vì nó chỉ đơn giản thay thế
“sức lao động”. Trong khi ấy, trí thông
minh nhân tạo sẽ phân tích trên cơ sở
dữ liệu để khi bạn nhấn nút “làm bánh”
thì nó sẽ chích cho bạn một lượng “bánh
vẽ” với khả năng “tiêu hóa” tối đa tùy
chọn, lấy ví dụ là nửa cái bánh, với tất cả

sự thỏa mãn cho hệ thần kinh khiến bạn
từ vừa đủ, thỏa mãn đến ớn tới óc món
bánh ấy.
Bạn không cần phải đưa mũi hít hà
nhưng hệ thần kinh của bạn vẫn truyền
xuống cảm nhận mùi bơ nướng đúng, mùi
đường caramen chuẩn, mùi lòng đỏ trứng
gà organic vừa nhặt từ ngoài vườn vào.
Cơ thể bạn không tiếp nhận lượng đường,
bơ ấy, không tăng cân béo phì; “chất dinh
dưỡng” từ phần ăn ấy được chuyển hóa
tối ưu là những chất mà cơ thể bạn đang
thật sự cần thiết như chất xơ, chất khoáng
chẳng hạn. “Nửa cái bánh” còn lại mà ban
đầu bạn định biếu cho hàng xóm thì bạn
chỉ cần nhập code của hàng xóm vào,
cho đến khi người ấy thích, chấp nhận và
chọn thời điểm “ăn bánh” thì họ sẽ nhận
một liệu trình tương tự.
Nếu quan sát lịch sử phát triển của
những tổ chức, tập đoàn, thương hiệu,
thậm chí là một đế chế, chúng ta sẽ nhận
thấy sự tồn vong có thể ghi nhận trong
vài thế hệ đã là nhiều. Con người đoạt
lấy thành tựu dựa trên những hoạt động
cạnh tranh, giữ và phát triển những thành
tựu của mình cũng trên nguyên tắc cạnh
tranh ấy. Đó là cạnh tranh bắt buộc, vì
ngay khi từ khước sự đấu đá, cạnh tranh
là đồng nghĩa với tụt hậu và thoái trào.

CUỘC CÁCH MẠNG
CỦA RIÊNG MÌNH
NHÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG ĐẶNG

CHÂN LÝ, SUY CHO CÙNG LÀ
NHỮNG KHÁI NIỆM ĐÚNG
TRONG HOÀN CẢNH NÀY MÀ CÓ
KHI CHƯA CHUẨN XÁC Ở MỘT
HOÀN CẢNH KHÁC TƯƠNG TỰ.
NGÀY HÔM NAY, KHI THẾ GIỚI
PHẲNG VÀ XUYÊN THẤU: MỌI
THỨ NHANH CHÓNG ĐƯỢC QUY
CHIẾU VÀ THAY THẾ ĐỂ HIỆU
CHỈNH NHẰM ĐƯA ĐẾN KẾT QUẢ
TỐI ƯU. NẾU CÓ MỘT CHÂN LÝ
NÀO ĐÓ BỊ LẬT ĐỔ (TỨC THAY
ĐỔI NHANH HƠN SO VỚI SUY
NGHĨ THÔNG THƯỜNG) THÌ GẦN
NHƯ KHÔNG GÌ CÓ THỂ NGĂN
CẢN NỮA.

Khai phóng năng lượng tiềm ẩn
Một số nhà lãnh đạo nhận thấy mình
chỉ là một mắt xích trong công cuộc
xây dựng thành tựu, sự hy sinh là một lẽ
nhưng năng lượng có thể cũng không đủ
để đảm đương trọng trách thì họ tìm đến
những sự hỗ trợ về trí tuệ cảm xúc, để
khai phóng những năng lượng còn tiềm
ẩn trong chính họ và của tập thể mà họ
đang lãnh đạo.
Trí tuệ cảm xúc không phải như một
loại thôi miên để điều khiển con người lao
động như điên và không cần phải suy nghĩ,
cứ nhất nhất phục vụ ông chủ! Ngược lại,
trí tuệ cảm xúc cho phép người lãnh đạo
thấu hiểu mặt mạnh và mặt yếu của chính
họ, nhân viên và cả xã hội; nhận biết và ý
thức giới hạn của chính mình để không bị
những năng lượng tiêu cực quật ngã.
Từ việc thấu hiểu, ta sẽ điều khiển
được cảm xúc cá nhân mình hiệu quả hơn
(ví dụ không nổi nóng vô cớ với cấp dưới
vì khuyết điểm không thể khắc phục được

của họ, thay vào đó phân công cho họ làm
nhiệm vụ cần đến mặt mạnh của cá nhân
ấy); sự thấu hiểu mang đến cho nhà lãnh
đạo sự thông thái để hoạt động hiệu quả
và tận hưởng chính công việc của mình,
để hiểu rằng không đơn thuần hy sinh
cuộc đời mình cho sự thịnh vượng mà còn
hưởng thụ được nó lúc tại chức, đồng thời
nhân rộng khả năng nối kết để thế hệ tiếp
nối phải mạnh hơn mình theo cấp số nhân;
cân bằng được sự cống hiến cho tập thể, lợi
ích cá nhân và đời sống cá nhân.
Để khai mở và chữa lành nội tâm, cho
bản thân sức mạnh sáng tạo vô giới hạn và
kinh doanh trong tỉnh thức, rất nhiều học

thuyết, phương pháp, giáo trình cho rằng
họ có thể làm được điều ấy một cách bài
bản. Nhưng có lẽ giống như những cuộc
cách mạng khác xảy ra trên địa cầu này: đại
cục chỉ nhìn thấy được và ghi nhận được
khi mọi thứ qua đi và lắng lại. Người ta tổng
kết theo phương thức “gối đầu”, khi hoàn
toàn chuyển qua 5.0 thì mới hiểu được thật
sự 4.0 là cái gì!
Hạnh phúc lớn nhất từ sáng tạo, có lẽ
là nó giúp người ta thoát ra khỏi sự định
đoạt của đám đông và tránh khỏi những giá
trị mang tính áp đặt. Có nhiều cách để đi
đến đích, để thực hiện một việc, hoàn tất
một vai trò… sự sáng tạo cho phép chúng ta

làm được những điều đó theo cách phù hợp
nhất với mình và những người tương đồng
về năng lực. Càng có nhiều sự sáng tạo thì
xã hội càng phát triển là vậy, mọi nhóm
nhỏ đều được nâng đỡ để phát triển phù
hợp bằng một phương pháp phù hợp.
Thỉnh thoảng, tôi thực hiện một cuộc
cách mạng của riêng mình là dừng lại tất
cả, thay đổi cách sống, thậm chí là môi
trường sống! Cứ mỗi lần như thế tôi lại tìm
thấy những điều mới mẻ và sự đa dạng của
cuộc đời. Bắt đầu mọi thứ ở bất kì chỗ nào
và kết thúc mọi thứ ở bất kì đâu sẽ cho ta
sức mạnh để yêu mến cuộc đời, yêu mến
chính mình và yêu mến tha nhân.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
VÀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC
LÂM BÌNH BẢO

N

gày nay, công nghiệp 4.0
với trí tuệ nhân tạo đã bước
vào lĩnh vực “tư duy” chứ
không còn thuần túy “thực
thi” như trước. Nếu như trước đây, máy
tính chỉ làm theo lệnh lập trình thì ngày
nay chúng có khả năng tự học thông qua cơ
sở dữ liệu khổng lồ. Thông qua quá trình
học hỏi ấy máy tính sẽ tự trang bị “tư duy”
cho mình. Tư duy của máy tính là quá trình
thu thập, đánh giá dữ liệu, diễn dịch thông
tin từ đó đưa ra quyết định hành động. Trí
tuệ nhân tạo đang và sẽ làm nhanh hơn con
người trong lĩnh vực ấy.
Tuy máy tính có thể làm tốt hơn một
nhà quản lý trong phân tích số liệu kinh
doanh nhưng chúng lại không thể thay thế
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công việc truyền cảm hứng, tạo động lực và
quản lý thay đổi v.v. Nói tóm lại trí tuệ nhân
tạo đang vượt qua con người về IQ (chỉ số
thông minh) nhưng thua xa về EQ (chỉ số
cảm xúc).
Tuy trí tuệ nhận tạo tốt hơn chúng ta về
IQ nhưng những gì chúng ta có thể làm tốt
hơn máy tính là làm việc với những người
quanh ta. Làm việc với con người thực chất
là làm việc với cảm xúc của họ. Xã hội càng
phát triển, con người đòi hỏi ngày càng
nhiều, kỳ vọng ngày càng cao, nhu cầu về
tinh thần và cảm xúc ngày càng lớn. Và đó
chính là sự khác biệt giữa trí tuệ nhân tạo
và trí tuệ cảm xúc của con người.
Trí tuệ cảm xúc bao gồm 2 phần.
Trước tiên là khả năng nhận biết, đánh

mọi người dễ đánh mất bản thân mình
trước những cảm xúc mạnh và bị chúng
choán hết tâm trí. Đó không phải là cách
để ta chế ngự cảm xúc, bởi khi chuyện
xảy ra như thế, bạn sẽ là nạn nhân của
cảm xúc.”
Để tránh không trở thành nạn nhân,
hãy hít thở, tĩnh tâm và rồi bạn sẽ nhìn
sâu vào bên trong con người mình, thấy
rằng cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc mà thôi,
không hơn. Việc nhìn sâu vào trong tâm
hồn mình là rất quan trọng, bởi bạn sẽ
không còn sợ hãi nữa.
Bạn sẽ bình tĩnh và không còn muốn
chạy trốn nữa. Bạn sẽ xử lý tốt hơn các cảm
xúc. Hãy xem hơi thở chính là con người
bạn. Bạn cần có sự liên kết với hơi thở để
trở thành chính mình một cách tốt hơn, để
mạnh mẽ hơn.
Rồi bạn sẽ chế ngự cảm xúc tốt hơn. Bạn
không nên tìm cách quên đi cảm xúc của
mình. Thay vì thế, hãy sống thật với chính
mình, dần dần bạn sẽ trở nên cứng rắn và
mạnh mẽ để xử lý cảm xúc của mình”
Quay về hơi thở cũng là một phương
pháp thiền. Thiền giúp cho chúng ta thấu

hiểu bản thân mà trí tuệ cảm xúc bắt đầu
từ sự hiểu biết bản thân mình. Nếu ngạn
ngữ Phương Đông là “Tu thân, tề gia, trị
quốc, bình thiên hạ” thì Phương Tây nói
“Điều răn đầu tiên của nhà lãnh dạo: hiểu
bản thân”.
Steve Jobs là một ví dụ tiêu biểu của
nhà lãnh đạo doanh nghiệp kiệt xuất mà
thiền có ảnh hưởng vô cùng sâu đậm đến
cách sống và tư duy của mình. Ông đã nói
rằng “Khi tâm tĩnh lặng, bạn đã dành sẵn
không gian cho những điều tinh tế, đó là
khi trực giác bạn khai mở và bạn bắt đầu
nhìn thấy nhiều điều rõ ràng hơn cũng như
nhập tâm hơn vào khoảnh khắc hiện tại…
Bạn sẽ thấy rất nhiều điều hơn bạn từng
thấy trước đây”
Thiền cũng giúp cho chúng ta mở rộng
giới hạn sáng tạo. Một trong những tư
tưởng của Thiền là mối quan hệ giữa tính
không và hình thức hay là làm thế nào mà
sự trống rỗng trở nên có giá trị. Hãy lấy
chiếc nhẫn làm ví dụ, điều gì khiến cho vật
này có ý nghĩa? Câu trả lời là chính khoảng
không gian trống rỗng mà vòng kim loại
chứa đựng chứ không phải bản thân vòng

kim loại đó. Đây cũng là bí mật trong triết
lý thiết kế sản phẩm của Jobs. Các thiết
kế của Apple đạt đến sự tối giản gần như
trống rỗng nhưng đó chính là sự trống rỗng
đầy ý nghĩa.
Có một điều bất biến trong thế giới
luôn biến động này: tiến bộ công nghệ.
Chống lại chúng không phải là điều khôn
ngoan mà tận dụng chúng như thế nào
mới là điều đáng phải làm. Công nghệ càng
tiến bộ, ảnh hưởng càng lớn, thay đổi càng
nhiều, nỗi sợ càng cao. Chúng ta luôn sống
trong nỗi sợ vì chúng ta luôn tìm kiếm trú
ngụ trong vùng an toàn của mình. Thay
đổi có nghĩa là chúng ta phải bước chân ra
khỏi vùng an toàn, đầy rủi ro và bất định.
Nhưng suy cho cùng có gì là ổn định đâu.
Những người thành công và hạnh phúc
là những người hòa nhập với đổi thay tốt
nhất. Đổi thay từ chính bản thân mình,
trước tiên! Hãy tận dụng trí tuệ nhân tạo
để giúp cho cuộc sống của mình ngày càng
có ý nghĩa hơn, cho bản thân và cho người
khác. Bởi vì những gì bạn làm không quan
trọng bằng cảm xúc mà bạn đem đến cho
người khác!

giá và điều tiết cảm xúc của bản thân
trong điều kiện nhiều áp lực hoặc dưới
sức ép tâm lý. Kế đến là nhận biết, cảm
thông và tạo ảnh hưởng đến cảm xúc của
người khác.
Trí tuệ cảm xúc đối với nhà lãnh đạo
doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Thành
quả là do đội ngũ tạo ra. Mà con người luôn
hành động với cảm xúc. Nói không quá lời
nhưng cảm xúc nào, kết quả đó. Cảm xúc
của đội ngũ phụ thuộc vào trí tuệ cảm xúc
của người lãnh đạo.
Có nhiều cách để trở nên thông minh
hơn trong cảm xúc. Một trong những
cách thông dụng và hiệu quả là quay lại
bản thân mình bằng hơi thở, như thiền
sư Thích Nhất Hạnh đã dạy: “Thường thì
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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PHẨM CHẤT NGƯỜI TRONG

Bà Nguyễn Phi Vân

THỜI ĐẠI MÁY
NGUYỄN PHI VÂN

Chuyên gia nhượng quyền thương hiệu, diễn giả quốc tế

Lãnh đạo giỏi không đánh
giá bằng số người đi theo
họ, mà bằng số lãnh đạo
thế hệ mới họ đã tạo ra
Trên chuyến tàu nhanh từ London
sang Brussel một ngày mùa thu tháng
7/2018, tôi nghĩ, cuộc đời kỳ diệu thật.

Một người Việt Nam sinh ra trong những
ngày tháng Tổ quốc gian nan, thiếu thốn
vạn bề vật chất, lĩnh hội một nền giáo
dục đã lỗi thời, sao có thể di chuyển giữa
những ranh giới vật lý chưa bao giờ mảy
may nghĩ đến?
Không nền tảng, thiếu kiến thức, trống

rỗng ước mơ thời trẻ trâu, tôi vin vào cái gì
để tự cho bản thân cơ hội được tự do chọn
lựa những chuyến tàu xuyên lục địa? Tôi
may mắn? Nhưng tôi có may mắn gì hơn
nhiều người Việt trẻ hôm nay? Sinh ra và
lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn
về kinh tế, chật vật vì sự xáo trộn của xã

Người máy Sophia
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hội, học như vẹt, và chẳng có chút ý niệm
nào về chuyện mình học gì và học để làm
chi. Tình thật, tôi cũng chỉ bắt đầu như các
bạn, có khi còn tệ hơn là đằng khác. Điều
vĩ đại duy nhất tôi tình cờ vấp phải, là sự
chới với, bàng hoàng một chiều hạ mong
manh, về sự ngộ nhận, sự tự cao đầy ngu
dốt của bản thân mình. Thì ra, thế giới
ngoài kia to lớn lắm!
Ta giỏi gì khi thế giới còn chưa biết
tương lai sẽ về đâu? Cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4, chẳng hiểu từ xó
xỉnh nào, bỗng dưng lật nhào mọi khái
niệm mà người ta bao năm qua cố nhét
vào đầu lũ trẻ. Diễn đàn kinh tế thế giới
tuyên bố, 65% công việc mà các bạn học
sinh cấp 1 sẽ thực hiện trong tương lai,
giờ chưa biết là việc kiểu gì. Trời! Nếu
còn không biết 10-15 năm nữa công việc
ta làm sẽ là gì, vậy con người phải học
sao, học cái gì đây cho đúng? Khái niệm
đúng sai, mọi tính toán hoàn hảo về con
đường sự nghiệp, công danh giờ biết rẽ
ngã nào? Vậy, ta giỏi gì? Không lẽ giỏi
cái chưa biết? Nghe cũng hay hay nhưng
hình như có gì đó sai sai…
Trong những chuyển động toàn cầu
hóa và cách mạng 4.0, tất cả chúng ta,
người làm giáo dục, phụ huynh, người đang
đi làm, bạn trẻ đang đi học, đều hoang
mang như nhau. Học gì, làm sao, kết nối
với tương lai và thế giới như nào? Tất cả
chúng ta, tôi nhắc lại là tất cả chúng ta đều
dừng lại, hỏi mình đâu ngã rẽ của tương lai.

Khi thế giới của bạn
là một chiếc ao tù
Thế giới bàn nhau về cảnh giới gọi là
singularity- cảnh giới mà ở đó, sự bùng nổ
của trí tuệ nhân tạo sẽ khai sinh một nòi
giống siêu việt hơn, siêu thông minh, có
khả năng nâng cấp trí thông minh và công
nghệ vô giới hạn, với tốc độ không ai trên
đời này còn tưởng tượng ra. Mấy chuyện
viễn tưởng thành sự thật rồi.
Vậy mà thế giới của bạn vẫn là một
chiếc ao tù, đương nhiên bạn phải kiếm
chuyện để GATO hết cái lũ ngày nào cũng
lòng vòng phát chóng mặt trong cái xã
hội đen đúa ấy. Ghét đến phát cuồng lũ
muồng bọ cá kiếc chỉ biết chen ra, bu vào,
tranh nhau nạo vét nỗi lòng của cái ao tù.
Không thở nổi! Cái ao tù đen lòm ngòm,
bùn lầy ngập ngụa. Đến hơi thở cũng cằn
cỗi. Mồm há ra ngậm vào, hùng hục vẫn
không thấy nửa miếng bong bóng trồi lên
trên mặt nước. Vì có nước đâu. Chỉ là một
mớ sình lầy nhão nhoẹt ấy mà. Cảm xúc,
tất cả những thứ gọi là cảm xúc trây trúa
vào nhau thành một mớ nhầy nhụa chẳng
biết gọi là chi. Nó có vị đắng tê tái của sợ
hãi, vị chát chúa oặn người của thù hận, vị
chua sình đến vỡ phổi của ghét ghen, và
cái màu đêm đông tím tái của trầm cảm.
Bế tắc!
Cuộc sống, có những lúc ta lỡ chân
trượt vào một cái ao tù như thế. Ta lóp
ngóp giữa dòng đời. Hận! Ta hận đời là
một cái ao tù. Hận! Ta hận trời quăng ta

vào nỗi tối tăm. Hận! Ta hận bản thân bất
lực, không dám lăn ra chết cho xong một
kiếp sình lầy. Nhưng ao tù, chỉ là một cái
ao. Ai bắt ai phải ngóp ngoi trong đó?
Thế giới, có đại dương xanh, biển bạc,
sông hồ, có những miền băng tuyết bạt
ngàn phủ trắng mùa lễ hội. Nhỏ xíu, đen
thui, thở không nổi, là do bạn chọn thôi.
Ai bắt?
Ao tù, có khi không tồn tại. Nó chỉ là
một nỗi ám ảnh, là đám sình lầy vận vào
tư duy của mỗi chúng ta. Cho đến khi ta
phát hiện ra rằng, ngoài kia trời vẫn rất
cao xanh, & điệu tango bạc của sóng vẫn
lăn tăn đời nắng. Nhưng ta sợ….
Khi quen mùi bùn liệu ta có còn dũng
cảm để bước về bên sóng?
Khi quen sình lầy, liệu ta có còn khao
khát điệu tango?
Và khi chiếc ao tù nó đè lấy thân ta,
liệu ta có đủ niềm tin để rước nắng về đại
dương lồng lộng gió?
Ao tù, chẳng có. It’s a state of mind –
Nó chỉ là trạng thái tư duy bị cầm tù, gạt
gẫm, thôi miên.
Ao tù, chỉ là lựa chọn đầy sợ hãi mà
chính ta, hay ai đó, đã dán như dán một
đạo bùa lên chính cuộc đời mình.
Sự thật vĩnh hằng – vũ trụ luôn tồn tại
vô số và muôn vàn lựa chọn. Câu hỏi đặt ra
là ta có muốn tìm ra và tìm về sự thật hay
không. You are what you think – Khi ta
nghĩ mình chỉ xứng đáng ngóp ngoi trong
một cái ao tù, thì thế giới lồng lộng của đại
dương không tồn tại.

Làm việc để là chính mình?
Happiness is the end game – Hạnh
phúc là đích đến cuối cùng. Mình hay nói
câu này khi chia sẻ với mọi người về cuộc
đời, sự nghiệp. Cuối cùng, mình sinh ra để
làm gì, cày cuốc để làm gì, cạnh tranh đâm
chém nhau để làm gì? Vì làm hết tất cả
những việc đó xong, mới vỡ ra là mình chả
chút nào hạnh phúc. Nên mới có chuyện
người giàu cũng khóc. Nên mới có chuyện
người nổi tiếng suốt ngày đâm đầu tự tử
hoài. Nên có nhiều người bạn của tôi, CEO
tập đoàn này nọ to như khủng long, bước
ra oai như dũng sỹ, mà nhếch mép cười
không nổi, mà bị trầm cảm vì áp lực của
tất cả mọi phía đổ về có một bờ vai.
Tái tạo tổ chức không dễ, nhưng mà rất
dễ. Người chưa thông, về giá trị, nghe xong
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sẽ cười xoà. Vì hình hài của tổ chức này,
nghe rất buồn cười, để ta được làm chính
mình, để ta trở thành người mà chính ta kỳ
vọng. Lãnh đạo tổ chức này phải là người
đã ngộ. Thành viên tổ chức này là tập thể
kết nối với nhau bằng một giá trị chung,
cùng chung tay vì một mục đích chung.
Và mục đích đó, chỉ đơn giản là mang lại
những điều tốt đẹp hơn cho loài người, cho
hành tinh, cho thế giới.
Có bao nhiêu người chúng ta đang
ngồi làm việc giờ này, chán nản và tự hỏi,
ủa tại sao mình khổ thế? Ủa tại sao mình
phải bán linh hồn và tấm thân này vì một
mớ thành công vô giá trị nào đó của ai
kia? Bạn đang hỏi mình đó, và sẽ không
ngừng hỏi. Tái tạo tổ chức là câu trả lời
cho những cá nhân và tập thể đang hỏi
mình như thế, và đang tìm cho mình một
hành trình mới đáng sống hơn. Làm việc,
là cống hiến cho cộng đồng, cho hành
tinh, cho hạnh phúc được cống hiến và
được là bản thân mình.
Hồi còn Việt Nam, tôi nghĩ mình thật
oách. Ra thế giới xong, tôi trầm cảm vì
thấy mình thật ra chẳng có biết gì. Tôi lao
vào học, học tất cả những kiến thức nền
về văn hoá, xã hội, lịch sử, chính trị, địa
lý, nghệ thuật, âm nhạc, vv của mọi miền
thế giới. Đến đâu, tôi học và đọc đến đó.
Đến đâu, tôi tìm thầy địa phương dạy cho
mình đến đó. Cái này, gọi là phát triển bản
thân. Học, đâu chỉ có nghĩa là học ở trong
trường. Học, là khi hôm nay ta thấy mình
lớn hơn hôm qua, tháng này lớn hơn tháng
qua, năm này lớn hơn năm qua. Nên gặp
các bạn trẻ tôi hay hỏi, năm nay có gì khác
năm rồi không em. Ừa, mà năm nay bạn có
gì khác hơn năm ngoái?
Trong tập đoàn, tôi xông pha ghê lắm.
Có dự án gì mới, có công việc gì mới, có
mảng kinh doanh nào mới, là tôi xông vào
xin được tiên phong. Biết sao không? Ta
đâu có học được gì khi ta cứ 9g sáng tới 5g
chiều một con đường đi qua đi lại. Không
thử, sao biết mình không làm được? Không
vượt ra khỏi vùng an toàn, sao biết mình
cần phải học thêm? Mớ kiến thức nhà
trường dạy cho, nó già như cây cổ thụ trên
cung trăng. Giở nó ra, bụi bay thôi cũng đủ
nghẹt thở chết hết thế giới này. Rồi không
lẽ, ta sống với cái thứ tàn tạ cũ kỹ đó cả
đời? Rồi không lẽ, ta lấy nó ra nhai đi nhai
lại cho con cháu đời sau? Tội sấp nhỏ nhe!
Kính thì nó đứng nó nghe, chứ trong lòng
nó ngủ gục từ khi bạn mới giở bài. Đối diện
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với chuyện đó đi! Bạn chỉ giỏi tính đến
ngày hôm qua thôi nhé.
Rồi chẳng may, ta lại rơi đúng vào thế
kỷ này, thế kỷ mà mua xe hơi cũng mua
bằng máy bán hàng tự động, của drone –
thiết bị bay không người lái thụ phấn thay
ong, của trái tim người in bằng máy in 3D,
của thiết bị thông minh tự kết nối và bàn
bạc với nhau, rồi dặn người phải theo đó
mà làm. Từ khi nào, ta không còn định
hướng, mà cứ đi cắm mặt vào điện thoại
và lần theo những dấu chỉ của Google?
Một lần nữa, ta thảng thốt nhận ra, tất
cả những gì mình đang biết, đã trở thành
khủng long quá khứ. Giờ sao? Đâu còn
cách nào khác, ta hì hục làm lại từ đầu, học
lại từ đầu, mổ óc mình ra để loại bỏ những
u nhọt cũ kỹ, để cái đầu cho trống mà nhét
thêm kiến thức lạ vào. Mệt chứ đâu phải
không! Nhưng luật chơi là vậy. Ngưng một
ngày, bạn hoá thạch một ngày. Ngưng vài
ngày, người qua đường xuýt xoa, cái tượng
đá này, cũ và đẹp như thời kỳ Phục hưng
thế kỷ 14 nhỉ? Bởi, già như tôi, mà giờ này
vẫn cắp sách đều đều đi học.

Mười kỹ năng mà loài người
cần để có thể giỏi hơn
robot trong công việc:
Đó chính là kỹ năng giải quyết các
vấn đề phức tạp: hiểu những thứ mà máy
không hiểu được chính là chìa khoá để
chúng ta đi về tương lai.
Tư duy phản biện: phân tích lập luận
với tư duy mở sẽ trở thành kỹ năng cần
nhất cho tương lai.
Khả năng sáng tạo: một phẩm chất
quan trọng hàng đầu của loài người cần
phát huy, ví đó chính là vũ khí quan trọng
nhất để con người vẫn qua mặt được sức
mạnh của trí tuệ nhân tạo.
Khả năng quản trị nhân sự: ngay cả
robot cũng chẳng thể nào có được thứ hay
nhất mà loài người có, sự thấu cảm, khả
năng làm việc nhóm, và tính khôi hài.
Khả năng cộng tác với người khác: kỹ
năng cộng tác là một trong những kỹ năng
lợi hại nhất để hội nhập thế giới và tương
lai cho cả đội ngũ và cá nhân.
Trí tuệ cảm xúc: sự thấu cảm và khả
năng thấu hiểu sẽ giúp con người dẫn dắt
một môi trường làm việc hài hoà hơn.
Phán đoán và ra quyết định: con người
sẽ vẫn là loài ra quyết định, nếu bạn chưa
muốn máy ra quyết định.

Tư duy dịch vụ: mang đến cho khách
hàng giá trị chứ không phải là sản phẩm.
Kỹ năng đàm phán: đây là kỹ năng sinh
tồn thế kỷ 21. Máy có tăng lên về dân số
thì đây cũng vẫn là kỹ năng của loài người.
Tư duy linh hoạt: có thể thay đổi phong
cách làm việc theo môi trường và nhu cầu
công việc.
Trong 10 kỹ năng tương lai để đối diện với
máy đó, bạn đã có những kỹ năng nào? Và bạn
có sẵn sàng cho năm mới, cho thế kỷ mới?
Hãy nhớ rằng những thứ đưa bạn đến
thành công hôm nay sẽ chẳng thể nào đưa
bạn đến thành công của tương lai. Hãy
lắng nghe và bước theo trái tim mình.

Người thành công 80%
nhờ vào Trí tuệ cảm xúc
Tương lai dạy ta, quá khứ cũng dạy ta.
Dù di chuyển thế nào trên trục thời gian,
dù tiến hay lùi, ta chỉ cần mở lòng ra thì
thời gian sẽ trở thành người thầy thông
thái. Để trở thành người có nhận thức bản
thân và quản trị bản thân, nhận thức văn
hóa xã hội và quản trị quan hệ tốt hơn, bạn
nên rèn luyện EQ- emotional intelligencetrí tuệ cảm xúc.
EQ là nền tảng để con người tương
tác và làm việc một cách có trách nhiệm,
hiểu biết, và tôn trọng mọi sự khác biệt
giữa con người trong cùng một quốc gia,
với con người từ những nền văn hóa khác,
xã hội hoàn toàn khác. Người thành công
trong sự nghiệp và cuộc sống 80% nhờ
vào trí tuệ cảm xúc. Trí tuệ cảm xúc hoàn
toàn có thể rèn luyện được, dù nhà trường
chẳng bao giờ dạy ta
Khi robot lên ngôi, người chỉ có thể là
người nhất mới tạo ra sự khác biệt mà thôi.
Trong thế kỷ 21, trí tuệ cảm xúc là phẩm
chất quan trọng để người vẫn là người, vẫn
điều hành thế giới này để thế giới là thế
giới của người, không phải máy.
Bảy điều tôi tổng hợp lại để bạn có thể
luyện tập EQ cho mình, đó là:
Học ngôn từ về cảm xúc; Gọi tên cảm
xúc; cảm xúc là dữ liệu; Quan sát cảm xúc;
Nhận biết ảnh hưởng của cảm xúc đến cơ
thể; Tránh những bẫy cảm xúc thường gặp;
Luôn nhắc nhở mình: “Cảm xúc là dữ liệu”.
Hãy nhớ là cảm xúc dẫn dắt hành động,
nên muốn thay đổi hành dộng thì chỉ cần
quản trị cảm xúc cho tốt. Cuối cùng, những
gì chúng ta làm nãy giờ là Hiểu mình.

Cuộc chiến giữa cái đầu và trái tim
hàng ngàn năm vẫn thế. Muốn nhiều
tiền hơn? Muốn được làm điều mình yêu
thích? Nếu vừa làm điều mình yêu thích và
vừa làm ra tiền thì sao? Có ý chí sẽ có con
đường. Làm điều mình có thể. Làm luôn
điều tưởng chừng như không thể.
Từng trải qua bao sóng gió, lên bờ
xuống ruộng trong cuộc đời này, để rồi tôi
rút ra được cho bản thân 3 bài học như sau:
Thứ nhất, Happiness is the end game cuối cùng ai cũng chỉ mong cầu hạnh phúc.
Có điều, hạnh phúc không có dạng có hình
cụ thể. Hạnh phúc, là những sắc màu rất
khác nhau trong mắt của mỗi người. Không
có một định nghĩa chung về hạnh phúc.
Không có một thước đo chung cho hạnh
phúc. Bạn làm gì cũng được, làm công, làm
chủ, làm cho tập đoàn nước ngoài, làm cho
tổ chức phi lợi nhuận, start up.... Sao cũng
được, miễn bạn thấy hạnh phúc. Không ai
bắt buộc ta, và không ai có quyền bắt buộc
ta, phải thế này thế nọ, phải làm chuyện
này cái nọ, theo những cái khung, cái lồng
định sẵn. Bạn cũng chẳng có trách nhiệm,
và không cần phải trở thành ai đó cả. Cứ là
mình. Be yourself. Vậy, thế kỷ 21 gọi là bạn
rất original - nguyên bản. Original idea Sáng tạo nguyên bản là đỉnh của sáng tạo.

Ý tưởng nguyên bản là đỉnh của ý tưởng.
Original YOU - chỉ cần là chính mình là
sáng tạo khủng khiếp nhất mà bạn trình
chiếu cùng thế giới. Happiness is the end
game. Sao cũng được, chả theo cái lồng cái
chậu nào, miễn là ta hạnh phúc.
Thứ hai, Take care of yourself - tự
chăm sóc bản thân. Bạn OK, thế giới OK.
Cơ thể khoẻ, tâm trí khoẻ, thì chuyện gì
cũng có cách giải quyết của vũ trụ. Đừng
tự mang vào người cái ách nô lệ chẳng ai
khen ngợi. Self-care là chăm sóc bản thân,
không phải là selfish - ích kỷ. Take care cho
bản thân trước đã, rồi mới có năng lượng
take care cho người xung quanh. Như đi
máy bay thôi, trong trường hợp emergency,
đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình, rồi mới lo
cho người khác. Đừng tự cảm thấy có lỗi, vì
mình chăm sóc chưa được cho người khác.
Con người sinh ra, mỗi người đều có trách
nhiệm tự chăm sóc cho bản thân mình. Tại
mỗi giai đoạn cuộc đời, ta prioritize - sắp
xếp thứ tự ưu tiên khác nhau. Khi gia đình
nằm trên, khi công việc nằm trên, khi xã
hội nằm trên. Thiên thời thế nào, ta biến
hoá không lường thế ấy. Đâu có công thức
chung là ta phải theo thứ tự nào đâu. Take
care of yourself, chăm sóc mình trước đã.
Don’t die starting up. Don’t work yourself

to death. Đừng ngã gục, chỉ vì mục tiêu
công danh phía trước. You define your own
balance - thế thăng bằng của mỗi người, là
do ta quyết định.
Thứ ba, Lifelong learning and personal
development - Dành cả đời để học tập và
phát triển bản thân, nếu bạn muốn. The
world is so big - thế giới mênh mông quá.
Life is so big - cuộc đời thênh thang quá.
Thế kỷ 21 lại nhanh và tức thì quá. Vừa
chớp mắt, thế giới đã đổi thay. Công nghệ
mới xuất hiện mỗi ngày. Những gì ta học
được trong trường, đã là văn học cổ. Trong
vòng 5 năm tới thôi, trên 40% kỹ năng của
ta đã lỗi thời và cần cập nhật ngay để gọi
là còn hội nhập. Không học mỗi ngày, cập
nhật mỗi ngày, từ source - nguồn mới nhất,
thì sẽ có ngày đứng bên đường nhìn cuộc
sống trôi qua. Cho nên, làm gì làm, bận gì
bận, làm ơn đi, dành thời gian đọc, học,
đắp cho mình chiếc mền tri thức mới.
Những gì tôi chia sẻ, chả mới mẻ gì.
Nhưng trên hành trình cuốn theo những
bộn bề, có khi ta quên mất. Dành cho mình
chút thời gian để phản tư bạn nhé. Đời,
chẳng mất đi đâu, sẽ hiện ra rực rỡ hơn khi
tâm thế bạn đã sẵn sàng.
Hãy làm điều mang lại cho mình
hạnh phúc
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Nhà sáng lập Missionizer
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ạn hãy cùng tôi hình dung vài
tình huống rất thường gặp 10
năm về trước như sau.

Đi công tác xa mà bạn không quen
thuộc, bạn cùng vài đồng nghiệp cần thuê xe
để đi vào lúc nửa đêm. Bạn tìm kiếm thông
tin thuê xe taxi vất vả, gọi điện thuê xe với
giá cắt cổ và chờ gần cả tiếng đồng hồ mới
đặt được xe sau vài lần gọi. Bạn mệt mỏi,
cáu bẳn và chẳng còn mấy tinh thần cảm
nhận cái đẹp ở nơi mình đang đến, tinh thần
làm việc tuột giảm nghiêm trọng ảnh hưởng
đến kết quả công việc, đến sự nghiệp và cả
cuộc sống riêng.
Rất nhiều người trong chúng ta đã có
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thể rơi vào tình huống nêu trên. Chắc chắn
chúng ta bực bội, có thể giận dữ tới mức
chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp nhưng sau
đó chúng ta bỏ mặc chuyện đó, không nghĩ
thêm gì về chuyện đó, để nó trôi đi.
Có một nhóm người không bỏ qua tình
huống này, và họ đã tạo nên Uber của ngày
hôm nay. Theo đánh giá từ một bài viết trên
Bloomberg vào tháng 10, 2018 của Alex
Barinka và Eric Newcomer, Uber có thể
được đánh giá 120 tỷ USD khi tung ra bán
cổ phần cho công chúng. Uber mới được
được thành lập năm 2009, gần được 10 tuổi.
Nếu so sánh với các công ty taxi truyền
thống, chúng ta sẽ không thể so sánh nổi
dù tuổi đời của các công ty kia có lâu đời tới

đâu, tiềm năng mạnh mẽ hơn rất nhiều so
với Uber của năm 2009.
Bạn vào sáng Chủ Nhật, mệt mỏi khi
chưa được hồi sức đầy đủ sau một tuần làm
việc cực nhọc, nhưng nhận ra nhà bị thiếu
rất nhiều thứ cho sinh hoạt, bạn quyết định
phải tới siêu thị. Cũng vẫn thiếu những món
quen thuộc như dầu ăn, gạo, bột giặt,... Bạn
đã phải thực hiện những bước gì? Đi lấy xe
(bước 1), chạy xe đến siêu thị (2), gửi xe (3),
bước vào siêu thị lấy xe đẩy (4), đi lòng vòng
trong siêu thị tìm các món mình muốn (5),
xếp hàng tính tiền (6), đẩy hàng ra lấy xe
(7), chạy về nhà (8).
Đấy là khi mọi chuyện thuận lợi. Bạn
hãy hình dung tâm trạng như thế nào nếu

kẹt xe, tìm không ra chỗ để xe, đông người
xếp hàng tính tiền và về đến nhà mới nhận
ra mình quên mua món nào đó. Kiệt sức,
bực bội, hẳn vậy. Nhưng rồi bạn sẽ bỏ qua vì
mọi người đều như vậy.
Chỉ có một nhóm người tại Amazon
không nghĩ vậy, và họ tạo ra Amazon Dash
Button - nút bấm đặt hàng siêu nhanh,
mới được tung ra vào năm 2014 - kết
nối với vài trăm thương hiệu, sản phẩm
bạn thường mua. Hãy hình dung bạn
đến máy giặt của mình và thấy sắp thiếu
bột giặt, bạn nhấn vào nút Dash Button
thương hiệu X bạn thường xài, và 48 giờ
sau, Amazon sẽ giao gói bột giặt tới trước
nhà của bạn. Bạn bớt được hàng chục giờ
mệt mỏi, bực bội và có thêm thời gian để
hưởng thụ, kết nối với gia đình bạn bè hay
nâng cấp bản thân. Đến nay, theo tôi được
biết, Amazon chưa có đối thủ xuất hiện.
Và họ đã được đánh giá trên ngàn tỷ đô
năm 2018 vừa qua.
Bây giờ bạn hãy cùng tôi chuyển tới
10 năm sau, năm 2028 và hình dung tình
huống sau.
Đứa con gái của bạn hẹn đưa bạn trai
đầu tiên về giới thiệu gia đình. Cả nhà hồi
hộp chờ đợi cậu ấy. Cô bé đưa bạn trai về
và bạn choáng váng nhận thấy, bạn trai ấy
là một... robot mà cô bé đặt mua về! Cả
nhà phản đối, nhưng cô bé bảo rằng cô
ấy không tìm thấy ai hiểu cô ấy hơn “anh
ấy”. Rằng “anh ấy” vô cùng ngọt ngào, hiểu
được mọi nỗi sợ hãi của cô ấy, biết an ủi,
biết làm cô ấy vui, toàn tâm toàn ý với cô
ấy 24/7. Không chỉ có thế, “anh ấy” còn
rất giỏi cả chuyện “giường chiếu”. Cô bé vô
cùng hạnh phúc.
Câu chuyện tưởng tượng thứ ba này
tôi lấy ý từ phim “Trí tuệ Nhân tạo - AI”
- do đạo diễn lừng danh Steven Spielberg
thực hiện cùng với diễn viên nhí Haley
Joel Osment và tài tử điển trai Jude Law.
Trong phim Jude Law vào vai một “trai
điếm” robot được các cô gái trả tiền để lên
giường với anh ấy. Gần 20 năm trước, các
nhà làm phim đã hình dung thế giới tương
lai như vậy.
Nhiều bài báo trong hai năm qua đã dự
đoán thị trường robot cho tình dục sẽ phát
triển vượt trội trong các năm tới. Và “lạ
thay”, chính phụ nữ lại có thể là thị trường
béo bở nhất của loại “sản phẩm” này. Câu
chuyện tưởng tượng thứ ba mà tôi và bạn
vừa cùng hình dung có thể sẽ thành sự thật,
dù con của bạn có là trai hay gái.

Hầm chông vô hình
Thế giới sẽ thay đổi ngày một dữ dội hơn
trong những năm sắp tới. Chúng ta cần dự
đoán được điều gì sẽ xảy ra để lèo lái doanh
nghiệp của mình tránh khỏi các hố sâu tử
thần - tôi hay gọi là hầm chông vô hình - đã
kéo các doanh nghiệp một thời gian lừng
danh, tiền nhiều, hoặc tuổi đời dài sụp đổ
như Kodak, Nokia, Sears... Chúng ta dựa
vào gì để phân tích và dự đoán.

Đó là nhu cầu, khát vọng của con người.
Bạn dự đoán được nhu cầu đó, bạn chiến
thắng. Bạn dự đoán sai, như trường hợp
Kodak tin vào giấy ảnh và phim sẽ còn
chiếm thị trường nhiều năm sau chứ không
phải máy ảnh kỹ thuật số dù Kodak đã
nhảy vào nghiên cứu ra con chip cho máy
ảnh này từ những năm 70 đi trước thời đại
rất xa. Bạn có thể sẽ bị phá sản như trường
hợp của Kodak - đăng ký phá sản năm 2012
sau gần 130 năm tồn tại. Kodak đã không
dự đoán được con người muốn chụp hàng
chục ngàn tấm hình để chọn ra được những
tấm đẹp nhất, điều mà giấy ảnh và phim
không thể làm nổi. Máy ảnh kỹ thuật số,
được Kodak tham gia sáng tạo ra, hài hước
cay đắng thay lại giết chết chính Kodak.
Đọc đến đây, bạn có thể cãi tôi rằng,
doanh nghiệp của bạn nhỏ xíu vài chục
nhân viên, chẳng có liên quan gì đến công
nghệ như các câu chuyện nêu trên, bạn

không cần phải nghiên cứu sâu như họ.
Sai! Khi không hiểu nhu cầu, khát vọng
của con người, bạn sẽ không kích hoạt được
khát khao của đội nhóm bạn, hoặc tệ hơn,
thay vì vun đắp ước mơ của đội nhóm, bạn
lại vùi dập khát khao của họ. Hoặc tệ hơn
nữa, bạn đối xử với họ không ra gì, để rồi
họ phải ra đi. Tôi đã chứng kiến hàng ngàn
trường hợp như vậy.
Chúng ta đang lãng phí bằng cách làm
ngược lại những gì người ta muốn chúng ta

làm, dù đối tượng có là khách hàng, nhân
viên, nhà cung cấp hay nhà đầu tư. Bạn
biết cách, họ sẽ ở lại với bạn, gắn kết yêu
thương bạn, doanh nghiệp, thương hiệu,
sản phẩm, dịch vụ của bạn. Bạn hiểu sai
cách. Họ chia tay bạn. Đừng đổ lỗi cho họ.
Hãy xem lại chính mình. 70% trường hợp,
nhân viên ra đi là vì sếp. Họ bỏ đi là họ “sa
thải” bạn với tư cách nhà quản lý, và có thể
chính bạn đang tạo ra đối thủ mạnh cho
doanh nghiệp bạn trong tương lai. Khách
hàng ra đi thì sẽ vì ai?

Con người muốn gì?
Câu hỏi muôn thuở của loài người
nhưng dường như câu trả lời mỗi lúc một
phức tạp hơn.
Chúng ta cần TỒN TẠI, KẾT NỐI và
PHÁT TRIỂN.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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Với bất kỳ đối tượng nào, bạn cũng sẽ
đối mặt với ba nhu cầu trên. Họ cần những
gì giúp họ tồn tại tốt hơn, kết nối tốt hơn,
phát triển tốt hơn.
Ăn uống đủ no, sạch sẽ, an toàn là nhu
cầu cơ bản. Ăn ngon hơn, được trân trọng
khi bước vào quán ăn, được ăn trong môi
trường lịch sự, lãng mạn, cùng với người
mình yêu, để được người yêu và chính mình
nhìn nhận mình là người thành đạt khi bước
vào quán là nhu cầu kết nối. Được biết thêm
về ẩm thực, về món ăn, về văn hóa, về con
người tại đất nước đó, khu vực đó là nhu cầu
phát triển.
Với nhân viên cũng tương tự. Họ muốn
có việc làm để có thu nhập giúp tồn tại tốt
hơn, an toàn hơn, tiện nghi hơn, bớt bực
bội hơn. Chắc chắn rồi, nhưng đó chỉ là
cơ bản. Họ muốn được gắn kết với những
đồng đội trong doanh nghiệp của mình,
được trân trọng với từng thành tích mình
đạt được, được động viên mỗi khi vấp ngã,
được giúp đỡ để vươn lên vượt qua các
thách thức đang và sẽ phải đối mặt, được
vươn lên, nâng cấp chính mình và sống có
ý nghĩa với mọi người, hạnh phúc với việc
mình đang làm.
Đơn giản chỉ có như vậy. Nhưng rất ít
các cấp quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp
hiểu thấu đáo trong các tình huống phải xử
lý mỗi ngày hay dự đoán tương lai để lèo lái
chiến lược công ty. Chính chúng ta sa lầy với
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những bài toán vụn hàng ngày, nhưng việc
lặp đi lặp lại được làm theo một cách không
sáng tạo qua nhiều năm, chúng ta càng bận
để rồi không nhìn thấy những cách làm mới,
sáng tạo ra môi trường mới, dịch vụ mới, sản
phẩm mới với đội nhóm rực lửa khát khao.
Như cơn bão U23 đỏ lửa trên tuyết trắng
Thường Châu đã đốn hàng triệu con tim
người hâm mộ Việt. Bạn không làm được và
có thể bạn cho rằng điều này không bao giờ
làm được, chỉ các tập đoàn lớn họ mới làm
nổi. Bạn quên rằng, tất cả các tập đoàn lớn
đều xuất phát từ rất nhỏ, có thể còn nhỏ hơn
quy mô doanh nghiệp của bạn ngày hôm
nay. Họ làm được những điều tưởng chừng
không thể, họ mới trở nên vĩ đại.
Họ hiểu con người muốn gì và họ thiết
kế xây dựng doanh nghiệp của họ đem lại
điều đó. Đem lại giấc mơ, hy vọng và khát
khao của con người. Bất kể đối tượng là ai,
khách hàng hay nhân viên, nhà cung cấp hay
nhà đầu tư, mỗi bên tham gia cuộc chơi đều
nhận được điều mình muốn và họ dự đoán
được tương lai sẽ đi về đâu để thiết kế xây
dựng đón đầu. Cuộc chơi đó mới bền vững.
Doanh nghiệp mới phát triển bùng nổ.
Bạn cần thấu hiểu con người, không chỉ
lý trí mà còn bằng cảm xúc. Trí tuệ cảm
xúc đã trở thành vô cùng quan trọng. Quan
trọng tới mức Harvard mới ra cả loạt sách
về các chủ đề Hạnh phúc, Cảm xúc, Cảm
thông dành cho các lãnh đạo cấp cao nhất

các tập đoàn. Bởi vì bạn luôn cần kết nối với
con người.
Bạn cần trí xét đoán minh bạch, phân
tích logic, phản biện rõ ràng (chú ý phản
biện khác rất xa với phê phán, chê bai người
khác), biết tìm kiếm nhiều nguồn thông tin
để đánh giá được hiện trạng và hình dung
được tương lai. Bởi vì bạn luôn cần đánh giá
tình huống chính xác.
Bạn cần tài lãnh đạo, giao tiếp khéo léo,
tầm nhìn rõ ràng, năng lực mạnh để kết nối
đội nhóm, biến những con người rời rạc
thành một đội gắn kết, chiến đấu rực lửa.
Họ tin vào tầm nhìn, con người, năng lực
của bạn, họ mới đi theo bạn. Nói cho cùng,
họ cần bạn từ những điều này. Bạn luôn cần
có nó, để có một đội nhóm đúng nghĩa.
Sau cùng, bạn sẽ cần công nghệ để
đem lại những giá trị vượt trội nhất cho
con người, giảm tải cho con người, giúp
con người tồn tại tốt hơn, kết nối tốt hơn,
phát triển nhanh hơn. Nhưng công nghệ
chỉ đóng vai trò cuối. Nếu không có lý, nếu
không có tình, công nghệ cũng không tồn
tại. Steve Jobs nói rằng: Công nghệ chẳng
là gì cả. Điều quan trọng là bạn có niềm tin
vào con người, rằng về bản chất họ là tốt và
thông minh, và nếu bạn đưa cho họ công cụ,
họ sẽ làm được những điều tuyệt vời từ đó.
Hay bắt đầu bằng những điều cơ bản.
Bằng việc tò mò đặt câu hỏi: Con người (sẽ)
muốn gì?

NHẬT KÝ CHUYỂN MÌNH

TỈNH THỨC
VẬY LÀ ĐÃ HƠN MƯỜI NĂM KỂ TỪ CHƯƠNG TRÌNH “THỞ VÀ CƯỜI” - CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ
CỦA THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VIỆT, CŨNG LÀ HÀNH TRÌNH
HƠN MƯỜI NĂM DẤN THÂN CỦA MÌNH VỚI NHỮNG HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT DOANH NHÂN VÀO
CON ĐƯỜNG TỈNH THỨC.

LÊ BÁ THÔNG

Tổng Giám đốc TTT Corporation
Lần dở từng trang ký ức cũ, kỉ niệm cứ
mồn một hiện về…

Ngày 15 tháng 3 năm 2007.
Thở và Cười
17 giờ 30… Cuộc thiền hành đầu tiên
của đoàn doanh nhân hơn 600 con người
theo dấu chân của Sư Ông, bình an, chậm
rãi bước ngang qua chiếc cầu mang tên
“Đã về và đã tới”, mở đầu cho chương
trình Thở và Cười, mở ra một chặng đường
người Doanh Nhân được công khai tìm
hiểu và dấn bước theo con đường Tỉnh
Thức.
Người mở mắt, sau giây phút thiền
định, chậm rãi nói với cộng đồng “Hôm
nay chúng ta nói về chuyện đầu tư nhé”.
Người đã bắt đầu bài giảng như thế, bắt
đầu trong sự ngỡ ngàng của lớp lớp Doanh
Chủ Doanh Nhân.
Ông nói tiếp “các anh chị đang là chủ
doanh nghiệp, các anh chị đang đầu tư và
làm ra của cải cho xã hội, cho đất nước…
thật là quý hóa. Nhưng có một thứ đầu tư
mang lại nhiều lợi nhuận hơn mà các anh
chị đang bỏ qua, đó chính là đầu tư cho
chính bản thân mình”.
“Đầu tư cho chính bản thân mình”,
Sư Ông đang chạm đến nỗi nhói đau của
những con người ngồi trong chương trình
chiều hôm đó, họ đã thật sự lãng quên
mình, họ đã bỏ quên bữa cơm chiều cùng
vợ cùng con, họ đang bán sức khỏe của
mình cho những thương vụ kinh tế… nhưng
mà biết làm sao ngăn họ được khi mà ngoài
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kia, bên ngoài cái khu vườn thiền “An Lạc
trong từng bước chân”, thì cuộc lạm phát
phi mã chạm ngưỡng 20%, lãi vay ngân
hàng tăng cao kỉ lục 24% và cơn bão kinh
tế toàn cầu 2008 đang sầm sập ập về.

Ngày 14 tháng 11 năm 2014.
Sống Trong Thực Tại
Tổ chức cho cộng đồng Doanh Nhân
gặp gỡ và trò chuyện cùng Thiền Sư
Viên Minh. Khán phòng GEM chưa khai
trương, việc tài trợ cho buổi nói chuyên
này, như là một hoạt động chúc phúc cho
một cơ sở mới sẽ gắn liền với các hoạt
động, sự kiện của Doanh Nghiệp.
Thầy chia sẻ: “Như một con sóng giữa
muôn trùng đại dương, mình luôn mang
trong lòng những nỗi lo lắng. Lo là khi bị

đánh bạt vào bờ rồi mình sẽ đi về đâu? Lo
lắng là khi ngọn sóng sau sẽ đập vào mình
đau như thế nào? Lo lắng… đến mức quên
mất… thực chất mình đâu phải là con sóng
đâu! Mình chỉ là một giọt nước thôi.”
“Hãy chỉ là đúng cái mình đang là” lời
Thầy dặn đơn giản mà khó lắm. Khó lắm
với đời doanh nhân.
Không biết mấy ai nhớ, mấy ai dám
nhìn mình như là chính mình đang có.
Nhưng tôi lại biết chắc, sau câu trả lời hỏi
đáp của một doanh nhân: hiện nay có quá
nhiều phương pháp Thiền định vậy con
nên học theo phương pháp nào?
Thầy vui vẻ, hóm hỉnh trả lời: học hết
đi, học hết để không phải vướng mắc vào
một phương pháp nào…
Không hiểu có phải vì câu trả lời đó
không? Mà các lớp các khóa dạy Thiền
cho doanh nhân mọc lên như nấm…
“Cái như là …” đâu không thấy mà thấy
cái mê tín, cúng kiến, vàng bạc, giấy mã
của Doanh Nhân cả nước hàng năm nhiều
như … sóng biển Đông.

thực hành tỉnh thức, trên nền tảng kiến
thức được truyền thọ từ Thiền Sư Ginny
Whitelaw Tiến sĩ năng lượng sinh học,
nguyên Phó chủ tịch, nguyên trưởng các
chương trình đào tạo nhân sự của Nasa
Hoa Kỳ.
Cùng nhau trải qua những khóa huấn
luyện nghiêm khắc, những người bạn
doanh nhân cùng chung tâm nguyện: Sống
đời doanh nhân tỉnh thức, cùng chung tay
hình thành Ban chủ nhiệm đầu tiên của
cộng đồng.
Khóa huấn luyện nghiêm khắc, nghe
như khó khăn lắm, nhưng thật sự chỉ là
những ngày hoàn toàn không cầm đến
điện thoại, ngồi thiền 8 tiếng và lao động
chùi rửa nhà vệ sinh công cộng… thôi mà!
“Con người chỉ đau khổ khi gặp phải
những điều khác với thói quen...” sự thật,
pháp, đơn giản và dễ hiểu quá!

Ngày 3 tháng 12 năm 2017.
Ra mắt cộng đồng nhà
lãnh đạo tỉnh thức

Ngày 6 tháng 4 năm 2018.
Chương trình Vượt
qua nỗi cô đơn

Cộng đồng nhà lãnh đạo tỉnh thức
được thành lập với sứ mệnh kết nối cộng
đồng, lan tỏa giá trị tích cực và tình yêu
thương, tạo sự thay đổi trong phương thức
quản trị doanh nghiệp, tổ chức của các nhà
lãnh đạo nhờ vào phương pháp rèn luyện,

“Ánh sáng của tôi, bóng tối của tôi”,
là tên của bài chia sẻ của bạn tôi trong
chương trình “Vượt qua nỗi cô đơn”.
Vượt trội, đi trước, dẫn đầu… như là
khẩu hiệu, như là mệnh lệnh tiến lên của
lớp lớp doanh nhân. Vậy thì đúng rồi, ở

trên cao chót vót đó thì đâu còn ai bên
cạnh mình.
“Có những ngày vét hết tiền của trả nợ
vay ngân hàng, đêm về lầm lũi trong mưa,
không dám dừng lại ăn một tô mì gõ ven
đường…” bạn tôi đã kể.
Đêm đó, người Mẹ của bạn tôi đã khóc,
khóc thật nhiều khi bao năm qua không
thấu hiểu nổi, không ngờ nổi sự cô đơn
đến tận cùng của người con, mang cái mác:
doanh nhân thành đạt.
Một đêm để Doanh Nhân… khóc.

Ngày 25 tháng 7 năm 2018.
Chương trình Vượt Qua Biến Cố
Bắt đầu là chuyện kể của “Người em
tôi”, người đã từng là chủ tịch của Câu
lạc bộ Doanh Nhân Trẻ và mạnh nhất Sài
Gòn, rơi vào bệnh trầm cảm, rồi 5 lần tự
tử…
“Người Chị cả” của cộng đồng lại chia
sẻ về 2 lần đối diện với căn bệnh ung thư…
Rồi từng người Chị, người Anh, người
bạn lần lượt chia sẻ biến cố của đời mình.
Không đi tìm đáp án cho câu hỏi “làm
sao doanh nhân vượt qua biến cố” bởi lẽ
có biến cố nào “dành” cho ai giống ai đâu?
Không có kết luận, chỉ có hiểu thêm,
biết thêm và nghiệm lại cho chính bản
thân mình.

Trời Sài Gòn đêm ấy mưa tầm tã, gột
rửa được không khí mà ngày càng nhiều
đồng đội yêu thương đang đợi chờ… những
lời tuyên án.

Và những buổi tập hàng
tuần cùng nhau…
Mỗi tuần hai lần, cộng đồng gặp mặt và
cùng nhau rèn luyện.
Hít vào thật sâu, đưa hơi thở nuôi nấng
vùng năng lượng gốc của mình, nguồn
năng lượng làm nên sức mạnh của nhà
lãnh đạo…
Hãy nhận ra có tiếng chiếc xe hơi của
ai đó đang chạy ngoài đường, nhưng đừng
bận tâm theo nó: đó là chiếc xe gì, có phải
là chiếc Méc sơ đì mình muốn mua không?
Hãy mở mắt ra mà thiền định vì người
doanh nhân không nhắm mắt giải quyết
công việc bao giờ.
Tiếng của Thầy tôi vẫn thúc giục liên
tục bên tai.
Nhưng sự Tỉnh thức có lúc này lúc
khác.
Chỉ biết sáng nay trong lúc thiền định,
bên nhà ai đó lại vô tình mở âm thanh hay
quá bài hát: Sài gòn mùa Xuân còn thoáng
lá vàng bay, có mùa thu nào đang ở lại ….
Um Tết đến rồi, hãy để Tết đúng như
là đang Tết.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG

115

NHỮNG CÁNH ÉN CỦA

TÌNH THƯƠNG
MỘT THẾ HỆ DOANH NHÂN
THỰC SỰ VÌ XÃ HỘI, NGHĨ CHO
ĐƯỜNG DÀI CỦA CẢ MỘT CỘNG
ĐỒNG, THÔNG QUA VIỆC NGHĨ
CHO ĐƯỜNG DÀI CỦA TỪNG
CON NGƯỜI XUNG QUANH
HỌ, GIỜ ĐÂY ĐANG TẠO RA
MỘT NGUỒN NĂNG LƯỢNG
MỚI: NĂNG LƯỢNG CỦA TÌNH
THƯƠNG.
NGÔ PHƯƠNG THẢO

Nghĩ dài nên làm từng bước nhỏ
Tháng 6 năm 2016, khi tìm nhà đồng
hành để cùng triển khai chương trình Bật
nút công dân toàn cầu do tác giả Nguyễn
Phi Vân làm diễn giả, một chương trình có
mục tiêu tạo ra nhận thức mới và đúng về
bức tranh kinh tế - đời sống của thế giới, về
tư duy công dân toàn cầu, để giúp các bạn
sinh viên, học sinh có sự chuẩn bị những
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hành trang cần thiết cho hội nhập quốc
tế, ngay cả chính trên quê hương mình,
tôi trao đổi thông tin với một đơn vị của
ngành viễn thông.
Thú thật, xưa nay chưa có nhiều doanh
nghiệp quan tâm thực hiện hoạt động
cộng đồng theo phương thức này, nên tôi
cũng chưa biết sẽ thuyết phục các anh chị
lãnh đạo doanh nghiệp tham gia như thế
nào. Từ ý tưởng và mô hình ban đầu, để đi

đến triển khai trên diện rộng (30 trường
đại học – cao đẳng – trung học cơ sở, tiếp
cận 15.000 – 30.000 sinh viên, học sinh)
trong vòng 3 tháng là một con số đầy
thách thức.
Cuộc trao đổi, bàn bạc, làm việc chặt
chẽ giữa hai bên kéo dài hơn 2 tháng,
chương trình được triển khai chính thức
vào đầu tháng 9/2016. Sau ba tháng ròng
rã đi qua các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre,
Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên
Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà
Mau…, chuỗi chương trình “Bật nút công
dân toàn cầu” đã tiếp cận và truyền cảm
hứng cho hơn 15.000 sinh viên, học sinh
trong 30 trường đại học, cao đẳng, trung
cấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, thổi vào
các em một luồng tư duy mới, như nhận
xét của Tiến sĩ - bác sĩ Trần Hùng Vĩ, Phó
giám đốc thường trực Sở Y Tế Tiền Giang,
Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Y tế Tiền
Giang: Chương trình đã giúp các em học
sinh đồng bằng sông Cửu Long có thêm tư
duy mới về hội nhập, góp phần xóa đi “độ
ì” của các em trong khu vực này, để kịp cho
quá trình hội nhập quốc tế.
Ngay trong bản thân nhà trường cũng

có chủ trương đào tạo cho các em để sang
Nhật làm việc khi ra trường, nhưng sự
hưởng ứng của các em với chương trình
còn rất chậm chạp, hờ hững. Mong rằng
những chia sẻ bổ ích từ diễn giả sẽ giúp các
em mở rộng tầm nhìn, chủ động chuẩn bị
kỹ năng và vươn ra thế giới”.
Nhà đồng hành của chương trình, lúc
này đã trở thành đơn vị đồng tổ chức của
chương trình, chia sẻ rằng: Chưa có một
chương trình nào mà chạm vào trái tim
người nghe đến như vậy. Sau này, các bạn
báo chí đùa với chúng tôi rằng, nên chuyển
tên chương trình thành “Bật khóc” công
dân toàn cầu, vì ở chương trình nào cũng
có ai đó rơi nước mắt. Những nỗi lòng đã
ở đâu đó, nén chặt quá lâu cho tới khi có ai
đó đến để ôm vào, thổ lộ ra.
Khép lại một chặng đường nhiều cảm
xúc với hàng trăm tin nhắn của các em
sinh viên và các thầy cô giáo gửi về cho
diễn giả và ban tổ chức chương trình, khép
lại một chặng đường với hàng ngàn cái ôm
ấm áp tình người và những giọt nước mắt,
những nụ cười, những chia sẻ rút từ trong
gan ruột, có thể nói, những người tổ chức
như chúng tôi đã nhận lại rất nhiều. Đó
chính là năng lượng của một cộng đồng
đang dịch chuyển, đó là sự dịch chuyển
của tư duy và tuổi trẻ, đó là sự dịch chuyển
và lớn lên của tình thương. Đó là bức tranh
khác, một niềm hy vọng khác.

Giọt nước mắt của Đ
Sau chương trình, facebook của diễn
giả Nguyễn Phi Vân, trở thành nơi các em
chia sẻ, gửi gắm, từ chuyện học hành cho
tới chuyện… cha mẹ em bỏ nhau. Tròn hai
năm sau ngày diễn ra chương trình tổng
kết, các thành viên đã tham gia chương
trình khi ấy vẫn nối kết với nhóm, và những
em sinh viên vẫn tương tác đều đặn với diễn
giả. Đ, em sinh viên tôi gặp lại sau hai năm
tại Sài Gòn trong sự ngạc nhiên, em nói giờ
là sinh viên năm nhất của hai trường, Sân
khấu Điện ảnh và Nhạc viện TP. HCM, chị
ơi! Từ hồi gặp chị và chị Phi Vân, em cuối
cùng đã tới đây. Nước mắt em lăn nhoè.
Đ là một trong những độc giả trẻ đầu
tiên của “Quảy gánh băng đồng ra thế
giới”, ở Cần Thơ. Cậu được bạn mách
cho cuốn sách. Cậu đọc xong rồi, mua vé
đi Singapore. Rồi cậu viết tâm thư cho
tác giả, kể nỗi lòng của cậu. Cậu được gia

đình định hướng cho học Y. Cậu học xong
ngành Y và trở thành ông thầy dạy đàn
ghita. Cậu đọc sách của chị Phi Vân mà
cảm thấy biết ơn chị. Ngày diễn ra chương
trình “Bật nút công dân toàn cầu” ở Đại
học Cần Thơ, chị Phi Vân mời cậu tới. Cậu
trên sân khấu, chơi đàn. Ở dưới này, nước
mắt tôi lặng lẽ chảy.
Cậu đã theo chúng tôi trong nhiều
chương trình của chuỗi 30 chương trình
ở miền Tây. Những đêm mấy chị em ngồi
chơi sau chương trình, cậu nói về ước mơ
và dự tính của cậu cho trẻ em ở Cần Thơ,
chúng tôi vui nhiều! Cậu nói ngày nào đó
em muốn lên Sài Gòn học Nhạc viện TP,
em muốn học Sân Khấu Điện Ảnh nữa. Em
muốn ra thế giới bằng trái tim của mình.
Và giờ Đ ở đây, Sài Gòn, làm điều đó.
Cậu nói trước khi gặp các chị, em sợ là em
sẽ sợ em làm không được. Còn giờ thì em
vẫn sợ nhưng em cứ làm. Em làm! Từ sau
Bật nút công dân toàn cầu, em sống cuộc
đời khác.
Giờ cậu học hai ngành, rồi học tiếng
Anh, và học MOOC của một trường đại học
thuộc Hoàng gia Anh, về âm nhạc. Cậu nói
em học để trở thành người anh hướng dẫn
tốt cho mấy bạn nhỏ ở Cần Thơ, mục tiêu
đơn giản là kéo gần lại khoảng cách giữa
Cần Thơ và Sài Gòn cho các em thôi, chị à!
Nếu không có sự đồng hành của doanh
nghiệp viễn thông ấy vào ngày ấy, sẽ không
có những em sinh viên như Đ. Sẽ không có
những bạn trẻ như Đ.

Đâu chỉ tặng sách, mà
tặng họ tình thương
Chị là phó tổng giám đốc của một
ngân hàng nhà nước. Mỗi dịp lễ tết, chị
đều đặt hàng chúng tôi một hay vài cuốn
sách để tặng cho khách hàng. Những cuốn
sách chị tặng đều gửi gắm tâm tư tình cảm
của chị vào đó, từ sách về tầm nhìn quản
trị cho lãnh đạo, hay sách về nuôi dưỡng
tình thương giữa mình với chính mình,
giữa mình và người khác. Chị tổ chức
những khóa thiền cho cán bộ, công nhân
viên, khách hàng, đối tác của mình. Nhiều
người cho tôi hay, họ lớn lên, trưởng thành
và thay đổi rất nhiều từ những cuốn sách
của chị. Không phải không có những
người thờ ơ, nhưng cái hạt chị gieo trong
không gian kinh doanh của mình, đã thấm
và nảy rất sâu trong lòng những người ấy.
Ngày chị về hưu, rất nhiều anh em xúc
động nói rằng, những gì chị đã để lại giờ
đây thành một niềm tự hào của họ, một
tài sản tình thương.
Doanh thu tốt hơn, lợi nhuận tốt hơn,
kết nối với khách hàng, đối tác chặt chẽ
hơn, tất cả phần thưởng này là kết quả
của nỗ lực phát triển LQ (chỉ số tình
thương) trong cộng đồng. Cùng nhìn
về bức tranh rộng và dài, để thấy giá trị
của những cánh én chấp chới chao liệng
hôm nay, là một báo hiệu của mùa xuân
kế tiếp: mùa của những tình thương được
hun giữ, trao truyền.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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TÌNH YÊU
THẢO PHƯƠNG NGÔ

Một
Nếu nói rằng “con chó của tâm” là một
cụm từ diễn tả bản chất của tình cảm con
người, thì “yêu” có thể là cục xương hấp
dẫn nhất. Nói “hấp dẫn nhất” là bởi vì nó
tạo ra buồn đau, hạnh phúc của nhân loại
nhiều hơn hết thảy, nó gây nghiện và huỷ
hoại tâm trí của loài người nhiều hơn hết
thảy. Nó chi phối loài người nhiều đến mức
những kiệt tác văn chương, nghệ thuật của
loài người đều là để ca tụng nó, nhận chân
nó, định nghĩa nó. Loài người bị dính mắc
vào cục xương này và thường nuốt không
trôi, hết lần này tới lần khác.
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Muốn hiểu “con chó của tâm” một cách
sáng tỏ, thì quan sát cách mình đã yêu như
thế nào, sẽ thấy.
Kẻ nào đã vật vã, đớn đau vì bị phản bội
trong tình yêu, kẻ đó sẽ nhận ra mình mù
quáng như thế nào. Nhưng sâu hơn, kẻ đó
sẽ nhận ra mình đã kỳ vọng vào tình yêu
đó, vào người đó như thế nào. Và vì vậy, thứ
đau đớn dày vò họ đó, không phải là tình
yêu của họ dành cho người đó, không phải
ký ức đã có giữa hai người, cũng không phải
nỗi mất mát khuyết mẻ trái tim gì cả, mà
là sự kỳ vọng. Cái duy nhất họ mất, chỉ là
một tương lai đã tưởng tượng mà không thể
diễn ra, như kỳ vọng.

Kẻ nào không thể có được người mình
yêu, phải yêu đơn phương trong thầm lặng,
thường phải dằn vặt giữa những lằn ranh có
- không. “Con chó của tâm” cứ nhảy chồm
chồm lên khi “cục xương có”, một tin nhắn
của người đang mong đợi ấy, hiện ra trên
điện thoại, và rồi lại nhảy chồm lên hụt
hẫng nữa, khi “cục xương không”, nội dung
tin nhắn đó chẳng phải là nội dung mà họ
đang mong đợi. Vui - buồn cứ thế trồi lên
tuột xuống- nhảy tới nhảy lui- lượn qua
lượn lại, cho đến hết cuộc đời. Cái duy nhất
khiến cho họ hoài nghi, chờ đợi, khắc khoải
đó, chẳng phải là con người mà họ đang yêu
đó, hay tình yêu của người đó, mà là sự kỳ

vọng về đáp lại tương ứng của một cảm xúc
đang ngân lên trong lòng, một sợi dây hoà
điệu. Đó là vì, bản nhạc cô đơn mà họ đang
chơi đó, vẫn còn khuyết một sợi dây. Đó
vẫn là nỗi kỳ vọng về một sợi dây.
Kẻ nào đang ở trong tình yêu mà vẫn
cảm thấy chưa đủ, chưa hài lòng với tình
yêu của mình, là bởi vì tình yêu họ đang có
đó, chưa phải là miếng bánh đủ vị mà họ đã
từng mơ tưởng. Nỗi trống trải chán chường
trong khi ăn miếng bánh này mà biết một
độ ngon khác của miếng bánh vẫn còn nằm
ở đâu đó trong không gian thăm thẳm hay
thời gian thăm thẳm bất định kia, khiến
cho miếng bánh đang ăn trở nên nhạt nhẽo,
sống sượng. Đó đâu phải là tại chiếc bánh
dở, mà tại nỗi kỳ vọng về một chiếc bánh
ngon đã che lấp mất hương vị vốn có của
chiếc bánh này.
Vậy đó, “con chó của tâm” cứ đi từ kỳ
vọng này sang kỳ vọng khác, nhào tới nhào
lui trong tình yêu, khiến một ngày làm cho
thân chủ trở nên bấn loạn. Càng kỳ vọng
thì càng bấn loạn.
Vậy nên hiểu được cơ chế hoạt động
của “con chó”, sẽ hiểu được toàn bộ những
gì khiến cho ta bấn loạn như vậy, buồn khổ
như vậy, cô đơn như vậy, chán nản như vậy.
Bởi việc của con chó là nhảy chồm chồm
khi trông thấy cục xương, mà ở đây, đã
nhìn thấu suốt bản chất của tất cả các cục
xương, là kỳ vọng, thì sẽ biết cách bỏ xuống
sự kỳ vọng.
Nhưng vì sao lại có sự kỳ vọng? Vì sao
mình kỳ vọng cái này với người này chứ
không kỳ vọng với người khác? Sao không
yêu đại ai đang yêu mình hoặc rất phù hợp
với mình mà phải yêu một kẻ tréo nghoe
cẳng ngỗng? Vì sao?
Là vì thiếu. Người mà bạn yêu đến mê
mệt điên cuồng này, đang có thứ mà tâm
bạn đang thiếu.
Kẻ chín chắn sâu sắc thường yêu một
kẻ hồn nhiên vô lo, kẻ đau đớn tổn thương
rã rời rồi thường yêu một kẻ sạch trơn chưa
từng vấp ngã. Kẻ giản đơn đếm đo dễ dàng
thường yêu thương một người rối rắm phức
tạp. Có khi kẻ rối rắm phức tạp cũng yêu
một kẻ rối rắm phức tạp khác, vì cần một
sự đồng điệu, mà họ đang thiếu. Kẻ hỗn
loạn ngổn ngang thường yêu một kẻ ngay
ngắn thẳng tắp, kiểu kiểu vậy thôi.
Biết vậy rồi làm sao? Làm sao cho hết
khổ? Làm sao cho dứt cái cục nhớ nhung
hờn trách ra khỏi trái tim mình?
Đâu có cách gì đâu.

Người đến thì cứ yêu. Nhớ thương thì
cứ nói. Hết nhớ thì biết là hết nhớ. Yêu quá
thì cứ biết là yêu quá. Rồi thôi.
Dạy “con chó của tâm” thiệt khó lắm
nhưng chỉ gói gọn trong 5 từ: bỏ xuống sự
kỳ vọng. Bất cứ khi nào bọn kỳ vọng nhảy
xổ ra chào, hãy lặng lẽ chào nó, rồi biểu nó
lui. Ta cần yên tĩnh, cho ngươi lui. Miễn
gặp lại. Cảm ơn.
Vậy đó và rồi thì sẽ qua. Đời người ngắn
ngủi, có vài mươi năm tỉnh thức, mà thôi.
Hãy để “con chó của tâm” nghỉ ngơi, ánh
sáng của tình thương vô điều kiện sẽ rọi tới.
Khi đó, yêu một người hay không yêu một
người, đều có nghĩa là thương.

Hai
Luôn canh giữ cái tôi của mình để nó
không ngoi lên làm thầy ai cả, và là học trò
của tất cả, là một việc khó làm.
Không phải khó vì không ý thức được,
mà khó vì không biết. Chúng ta thường
không biết mình đã bị biến thành ông thầy
bà thầy trịch thượng từ lúc nào, vì cái tôi đó
leo lên đầu mình ngồi từng chút từng chút
một, như kẻ xâm lăng chiến lược chỉ chăm
chăm chờ mình sơ hở để chiếm chỗ.
Là nó, chứ không ai khác, chính là kẻ
làm cho mình khác đi, làm cho mình trở
thành một ai đó khác, có khi còn xa lạ với
chính mình.
Những việc ngu ngốc trên đời mà mình
gây ra cho bản thân, là tại nó. Nên chính nó,
mới là thứ cần phải học nhiều nhất, không
phải các loại kỹ năng thần thánh nào cả.
Chừng nào hiểu được cách nó vận hành
thì học cái nào cũng hiệu quả.

Ba
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày mình
thôi không nói gì về tình yêu nữa. Nhưng
2019 sẽ là năm nói về tình yêu.
Cũng giống như mạch nước ngầm dưới
lòng đất, tình yêu chảy theo dòng của nó,
nuôi dưỡng phần linh hồn của một con
người. Nó không phải là tất cả linh hồn của
con người, nhưng lại là phần đẹp nhất.
Có những khi người ta thay đổi dòng
chảy của nó, hoặc thay đổi vị trí, tên gọi
của nó. Người ta chuyển khối tình yêu lớn
dành cho một người, trở thành tình thương
cho nhiều người. Có khi người ta chuyển

luôn cả tình yêu cho một người, thành tình
thương lớn cho một người.
Có những người đã đủ đớn đau để
chuyển hoá thành những tình thương ngọt
lành không kèm theo gai góc (không phải
hoa hồng). Tình thương của người đã đủ
đớn đau chỉ như một trái gì đó ngọt. Và
ngoài vị ngọt ra, nó không đòi hỏi và sản
sinh thứ gì khác. Và vì vậy, không thể mặc
cho nó cái áo của tình yêu, thứ tình cảm
vẫn hỷ - nộ - ái - ố mỗi ngày.
Dù đó là tình yêu, giờ đây, họ đã yêu
bằng một kiểu khác.
Thứ tình yêu kỳ lạ đó giờ đây là sản
phẩm của tự do. Không còn nỗi sợ hãi nào,
nên họ không yêu những thiếu khuyết của
chính mình trong hình hài người khác.
Không còn nỗi cô đơn nào, nên giờ đây họ
không yêu nỗi cô đơn của mình trong nỗi
cô đơn của người khác. Không còn nỗi hằn
học nào, nên giờ đây, họ không yêu nỗi giận
dữ của mình trong sự gai góc của người
khác. Không còn tham vọng nào, nên giờ
đây họ không yêu những tham vọng của
mình qua khao khát của người khác. Kẻ tự
do giờ không còn bị đốn ngã bởi bất kỳ điều
gì khác, ngoài yêu.
Và vì hắn tự do, giờ đây hắn không còn
có nhu cầu sở hữu một ai khác, bởi sở hữu ai
đó giờ đây là gánh nặng của chính họ. Phải
chịu đựng sự trói buộc về cảm xúc với bất kỳ
ai là thứ không thể chấp nhận đối với một
người đã tự do. Họ có thể thuận theo dòng
chảy của tình yêu nhưng không lao theo nó.
Họ yêu vì biết mình đang yêu nhưng không
vì nó mà bỏ quên tự do của mình.
Lý do của tình yêu đối với một kẻ đã tự
do, là họ thấy mình đang rung động, có nhu
cầu gắn bó, và nhu cầu chở che, và nhu cầu
chia sẻ. Những nhu cầu đó đến tự nhiên,
và vì vậy, nó cũng (đã, sẽ) ra đi một cách
tự nhiên. Kẻ đã tự do chỉ việc quan sát và
thuận theo nó, chẳng cần phải cố gắng gì.
Khoảng cách giữa một kẻ tự do trong
tình yêu và một kẻ luôn luôn sợ hãi, là rất
mong manh. Kẻ sợ hãi không thể hiểu được
tình yêu của một người tự do, và kẻ tự do
hoàn toàn tha thứ cho những kẻ còn sợ hãi.
Vì họ đã từng sợ hãi rất nhiều.
Và chỉ khi cho phép mình ngừng sợ hãi
bằng cách chấp nhận là mình đang sợ hãi,
bạn mới có thể được giải thoát khỏi tình
yêu và bắt đầu yêu.
Khi bắt đầu yêu thực sự, mạch nước
ngầm sẽ lại chảy mà không huỷ hoại ai cả,
chỉ mang về quả ngọt mà thôi.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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T

ôi có một ông anh. U60
rồi mà vẫn xông pha khởi
nghiệp, khởi xướng thành
lập trường đại học trực
tuyến, rồi tự mình đi làm
tuyển sinh, viết bài cổ vũ cho sinh viên mọi
lứa tuổi. Anh ủng hộ chương trình “Đem
toán đến cho mọi người” (BM2E – Bring
Math to Everyone), xung phong vào Ban
biên tập tạp chí Pi lo công tác tài chính, tự
bay vào TP. HCM làm diễn giả cho Ngày
hội toán học mở. Anh thành lập Hội Ái Việt
để cổ vũ động viên và hỗ trợ các bạn trẻ,
cổ vũ tinh thần ái quốc. Uống bia 2 ly là
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mặt đã đỏ khừ mà suốt ngày gầy độ bia hơi
chém gió khởi nghiệp. Sang Úc thăm cháu
ngoại cũng không quên tụ tập các bạn trẻ
để truyền lửa, truyền lòng nhiệt tình. Anh
ấy là Nguyễn Thành Nam, nguyên Tổng
giám đốc FPT và bây giờ là Chủ tịch Đại
học trực tuyến Funix.
Một ông anh khác thì U60++ rồi mà
vẫn khỏe và nhiệt tình như thanh niên. Thấy
có thông tin về gia đình phi công Poliarkov
đi tìm tung tích máy bay Mig21-U, anh đã
bằng những trực giác, tư duy logic và phân
tích khoa học, dựa trên các thông tin thu
thập được để đưa ra những phỏng đoán

chính xác. Rồi lại tự mình dẫn đầu đoàn
tìm kiếm leo núi, băng rừng đi tìm được
những hiện vật đầu tiên từ xác máy bay
Mig21-U, mở lại hồ sơ của một vụ việc
mà bên Không quân đã đóng lại mấy chục
năm. Anh cổ vũ và tham gia chương trình
đem chăn ấm, áo len, chương trình “Những
nhịp cầu hạnh phúc”, xây cầu cho trẻ em
vùng cao. Anh viết bài giới thiệu và giải
thích những thành tựu mới nhất của vật
lý hiện đại, giảng giải những kiến thức nền
tảng của toán học và vật lý bằng một cách
bản chất nhưng dễ hiểu nhất. Anh nhiệt
tình nhận lời vào TP. HCM nói chuyện với

học sinh, sinh viên, với các giáo viên trẻ để
trao đổi về phương pháp nghiên cứu khoa
học, cách dạy toán thế nào cho hiệu quả.
Khi tôi xin bài đăng Facebook của anh cho
tạp chí Epsilon, anh nói “Em cứ lấy thoải
mái!”. Rồi anh còn gửi cả file word cho tôi
“Để em dễ biên tập”. Anh là Nguyễn Lê
Anh, giảng viên Học viện kỹ thuật mật mã.
Tôi có một cậu em luôn nhiệt tình
xung phong đi Lai Châu, Điện Biên, Đắc
Nông, Bảo Lộc, Ninh Bình, Quảng Ninh ...
để dạy cho chương trình BM2E “Anh cho
em đi không thì em chết mất. Ở Hà Nội
ngột ngạt và khó thở quá”. Có lần đi xa nhà

cả 2 tuần. Đi dạy xa bao nhiêu không biết
mệt, về HN 1, 2 tuần là lăn ra ốm. Cậu ấy là
admin của diễn đàn toán học mathscope.
org, lập ra blog math.vn để đăng các bài
giảng toán miễn phí. Cậu nhiệt tình viết
bài cho Epsilon, kỷ yếu Gặp gỡ toán học,
trường đông toán học. Làm việc gì tình
nguyện và miễn phí thì không bao giờ ngại,
nhưng cứ dính đến tiền nong lại lăn tăn, sợ
phiền người khác. Cậu ấy là Nguyễn Song
Minh hiện đang làm việc tại Hà Nội.
Một cậu em khác bỏ con đường trở
thành nhà toán học, đi làm tiến sĩ bên
ngành xã hội, dấn thân làm công việc cộng
đồng, thực hiện các dự án xóa đói giảm
nghèo ở Huế và TP. HCM, giúp bao nhiêu
gia đình thay đổi nhận thức, giúp bao nhiêu
đứa trẻ biết ý nghĩa của việc học. Khác với
cách làm thông thường kiểu cho quà Tết,

122

DẤU ẤN & KHÁT VỌNG

quà Trung thu rồi chụp hình đăng báo, quay
TV … rồi xong, kiểu thực hiện xóa đói giảm
nghèo của cậu em căn cơ hơn nhưng cũng
vì thế vất vả hơn nhiều. Chương trình dạy
cho người dân biết dùng nhà vệ sinh, nhà
tắm, dùng nước thủy cục. Chương trình
làm nhà văn hóa, đặt hũ gạo tình thương,
dùng nhà văn hóa để làm chỗ dạy học cho
trẻ em, chỗ sinh hoạt văn hóa cho người
lớn. Chương trình dạy cách phân loại rác,
trồng rau sạch, dạy cách tiết kiệm trong
chi tiêu. Từng bước, từng bước như vậy xóa
nghèo cho người dân từ trong tư tưởng. Là
người rất giỏi IT và biết tiếng Nhật, cậu em

mày mò ra cách dạy tiếng Nhật 2.0, từ đó
dạy IT và tiếng Nhật cho trẻ em, dạy được
cho trẻ tự kỷ biết làm việc, đưa được nhiều
thanh niên Việt Nam sang Nhật học và làm
việc. Cậu làm việc không biết mệt, quên cả
thời gian. Cậu ấy là Huỳnh Huy Tuệ, hiện
đang làm việc chính ở Tp Hồ Chí Minh.
Tôi có một cô em làm Giám đốc đào
tạo tại một công ty IT khá lớn ở TP. HCM.
Công việc khá bận rộn và cô còn phải lo
cho cô con gái nhỏ. Nhưng thấy cô luôn
xông pha tìm hiểu về các hoàn cảnh khó
khăn, sau đó tổ chức quyên góp trong các
bạn bè, giúp được cho rất nhiều người,
nhiều gia đình. Đợt tổ chức Ngày hội toán
học mở, tôi muốn nhờ cô làm MC, vậy là
dù bận việc ở Ninh Bình, cô cũng xin công
ty về sớm một ngày để bay về cùng làm
việc nghĩa. Cô là Nguyễn Thị Thu Hiền,

hiện làm việc tại TP. HCM.
Tôi có một nhóm học trò nhiều năm rồi
dành hết những khoảng thời gian ít ỏi về
thăm gia đình để tổ chức các lớp học làm
dự án cho các em học sinh, sinh viên. Xông
xáo xin tài trợ, xông xáo xin sự trợ giúp của
các trường, các trung tâm.
Một nhóm học trò khác cần mẫn cùng
tôi thực hiện chương trình BM2E, đem
toán đến với các trường tiểu học, THCS và
THPT. Mỗi sáng thứ hai phải dậy rất sớm
để đi cho kịp giờ chào cờ, đem hết lòng
nhiệt tình để truyền tình yêu toán học cho
các bạn học sinh.
Động lực nào để họ thực hiện những
công việc được cho là “vác tù và hàng tổng”
như vậy?
Tôi nghĩ không hẳn chỉ là nhu cầu được
làm việc. Bởi công việc chính của họ cũng
đủ nhiều rồi.
Tôi nghĩ họ là những người thấu hiểu rõ
thế nào là trách nhiệm xã hội.
Và chỉ có hiểu theo nghĩa ý thức về
trách nhiệm xã hội mới giải thích được tại
sao GS Dương Nguyên Vũ lại bỏ những
công việc lương cao ở Pháp để về nước gây
dựng chương trình tiên tiến về khoa học
máy tính (APCS) và viện xuất sắc John
Von Neumann (JVN). Và mới hiểu tại sao
các GS Ngô Bảo Châu, GS Vũ Hà Văn vẫn
chấp nhận vất vả đi đi về về để đóng góp cho
nền khoa học và giáo dục Việt Nam. Đừng
nói với tôi rằng họ vất vả là để được những
đãi ngộ rất lớn. Tôi có thể khẳng định tất
cả những đãi ngộ mà Ngô Bảo Châu nhận
được anh đều dùng cho các công việc chung
của cộng đồng. Và là người đã có lần phải
xông ra bảo vệ Châu trước các đòn tấn công
không mấy đẹp, tôi biết áp lực đè nặng lên
anh là rất lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến bản
thân anh và gia đình. Nhưng vì việc chung,
anh vẫn dũng cảm gánh vác trách nhiệm mà
không chọn cách làm khác.
Trách nhiệm xã hội.
Đó là điều mà mỗi thành viên trong xã
hội cần phải ý thức được. Xã hội tốt thì mới
có những thành viên tốt.
Nhưng thực tế, đó cũng điều mà không
phải ai trong chúng ta cũng hiểu và thực
hiện.
Vì vậy, đó là điều mà hơn bao giờ hết
chúng ta phải truyền lại cho thế hệ trẻ.
Và không phải bằng những bài học giáo
điều, hô khẩu hiệu.
Mà phải bằng tấm gương của chính
mình.

Chào Xuân Kỷ Hợi

MIỀN KÝ ỨC
Vẫn phải hiện đại, nhưng đừng quá nóng
vội, quá hấp tấp, cần cẩn trọng cho mỗi
bước đi, nếu không đến khi cả dải đất hình
chữ S này chỉ còn thế giới nhân tạo.

làm nên bản sắc đô thị Việt.
Họ khiến tôi phải suy nghĩ, liệu đó chỉ
là cảm xúc suy nghĩ của người ngoài cuộc
trong những chuyến ghé thăm ngắn ngủi,
còn người trong cuộc thì...Hơn nữa, là một
quy hoạch gia, tôi cũng muốn tìm câu trả
lời cho mình là làm sao để xây dựng và
nuôi dưỡng những môi trường sống nhân
văn và sáng tạo dựa trên những giá trị
truyền thống, song lại không cản trở xã hội
phát triển đi lên?

Hệ sinh thái đô thị nhân
văn: Phần cứng, phần
mềm và phần “tâm”

Ngoại cảnh chung cư 42 Nguyễn Huệ đặc sắc và thu hút khách (trái) và bên trong hành lang và nội thất một quán cà phê âm nhạc (phải)

ĐÔ THỊ NHÂN VĂN
MỘT THÀNH PHỐ KHÔNG CÒN DI SẢN LÀ MỘT THÀNH PHỐ KHÔNG CÓ KÍ ỨC.

T

ết dương lịch, tôi tới nhà
một người bạn Nhật thân
thiết quen nhau gần 20
năm từ hồi anh làm việc
ở Hà Nội. Hôm đó anh
mời cả bạn nước ngoài, và giới thiệu tôi là
một nhà quy hoạch và nghiên cứu về đô
thị. Rồi anh chỉ bức tranh “phố Phái” trên
tường mà tôi tặng anh nhiều năm trước,
bảo: “Đây là khu phố cổ ở Hà Nội do một
họa sỹ Việt nổi tiếng vẽ. Tôi từng sống ở
đó bốn năm, và anh này (chỉ tôi) đã dành
nhiều năm nghiên cứu về bảo tồn di sản và
lối sống truyền thống ở nơi này”.
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TÔ KIÊN*
“Một khu vực dân cư và thương mại
truyền thống vô cùng náo nhiệt và nhân
văn”- anh nhấn giọng, mắt sáng lên.
“Nhưng giờ thay đổi quá nhiều rồi” - anh
nói thêm, giọng trùng xuống. Tôi biết, anh
luôn hoài cổ về Hà Nội xưa. Cậu người
Pháp thì nói đã đến Hà Nội vài năm trước
và rất sửng sốt vì nhiều xe máy, thích văn
hóa vỉa hè sôi động và những gánh hàng
rong, còn cô bạn gái người Đức thì bảo
mới chỉ tới Sài Gòn và cũng ấn tượng với
cà phê vỉa hè, những xe bán hàng dạo,
thích lang thang phố “Tây ba lô” và những
con hẻm nhỏ.

Sống nhiều năm ở nước ngoài, tôi đã
quen với giao lưu quốc tế kiểu vậy, và luôn
trở thành một “đại sứ” đầy “màu cờ sắc áo”
khi nói về nước mình. Khách nước ngoài
đến Việt Nam nhìn chung thích những
điều kể trên, thích con người thân thiện và
lối sống cộng đồng, những điều họ thấy rất
nhân văn. Họ cũng khen người Việt sáng
tạo với những thứ nhỏ xinh tinh tế, và kể
cả trong nhiều hoạt động đường phố như
cách dựng gánh bún phở, cách trưng bầy
hàng, cách gồng gánh và thồ hàng bằng xe
máy. Với họ, những thứ nói trên “rất nhân
văn và khác biệt các nước khác”, góp phần

Trong đô thị, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật
như đường xá cầu cống, nhà cửa, thiết bị
tiện nghi công cộng…là những yếu tố thuộc
về phần cứng mà tôi thường gọi nôm na
là những đôi giầy. Tuy nhiên, đô thị còn
có phần mềm song hành và tương tác với
phần cứng, đó là các nhóm người sử dụng
với lứa tuổi, giới tính, sinh kế, địa vị xã hội,
văn hóa và lối sống khác nhau – những
người đi giày. Điều cần thiết là khi xây cất
các phần cứng thì cần mời người sử dụng
chúng tham gia vào quá trình đó để đảm
bảo sự ăn khớp về mọi mặt, cũng như đóng
giày thì phải đo với người.
Tuy nhiên ở ta đang thiếu cơ chế tham
gia này, mà chỉ quen quy hoạch, thiết kế và
triển khai theo kiểu “top down” (từ trên
xuống), tức là cứ đóng một loạt giày theo
ý chủ quan, còn có cần thiết và vừa vặn
hay không thì…“ma-kê-nô”. Nếu không
quy hoạch hợp lý thì phần mềm và phần
cứng sẽ “cọc cạch”, không “tương sinh” mà
“tương khắc” với nhau.
Một hệ sinh thái đô thị thông thường
thì gồm phần cứng và phần mềm như

vậy. Nhưng một hệ sinh thái đô thị nhân
văn thì còn cần một thành tố thứ ba là…
phần “tâm”. Đó là lương tâm, chữ “nhân”,
sự thấu cảm và tinh tế trong quy hoạch
và quản lý đô thị. Ai không khỏi đau đáu
trước những vấn đề bất công đất đai, vấn
đề người vô gia cư, nhà ổ chuột, chợ người
lao động, hàng rong và quán vỉa hè, vv.
trong đô thị?
Mỗi lần về nước tôi có hai cái thú đặc
biệt: lang thang ngắm phố phường và ngồi
cà phê vỉa hè ngắm...người. Với hai cái thú
này, tôi có thể quan sát kĩ và chiêm nghiệm
phần cứng, phần mềm và đôi khi cả phần
“tâm” của đô thị.
Câu chuyện “giành lại vỉa hè” là một
thí dụ. Vỉa hè có chức năng chính là không
gian giao thông cho người đi bộ (phần
cứng) nên đúng là cần thông thoáng. Tuy
nhiên ở Việt Nam và nhiều nước khác,
vỉa hè còn mang chức năng kinh tế và văn
hóa-xã hội. Đời sống đường phố phản ánh
xã hội Việt Nam thu nhỏ, góp phần tạo
nên bản sắc đô thị. Giáo sư Annette Kim
từ Đại học Nam California đã cùng cộng
sự ghi chép hơn 3800 hoạt động diễn ra
trên vỉa hè của 6 phường trên địa bàn TP.
HCM và phỏng vấn 250 người bán hàng
rong. Kết quả thống kê là có trên 150 hoạt
động vỉa hè khác nhau tại khu vực trung
tâm thành phố. Kết quả đó cho thấy sự
sống động và phong phú của đời sống vỉa
hè tùy theo khu vực, địa điểm và thời gian.
Một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng
nền kinh tế phi chính thức có thể tạo ra
việc làm cho khoảng 30% dân số đô thị
và đóng góp ít nhất 20% GDP cho nền
kinh tế, và nhận định kinh tế vỉa hè là một
phần tất yếu không thể thiếu trong các đô
thị Việt Nam. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh
đang lên đề án cho thuê vỉa hè, và nếu nó

được nghiên cứu tỉ mỉ và tính toán công
tâm thì các bên cùng có lợi.
Ở góc độ phần “tâm”, dẹp phần lấn
chiếm của khách sạn, cửa hàng mặt tiền
có lẽ chỉ làm họ bớt chút giàu có. Nhưng
dẹp bỏ những người sống bám vỉa hè có
thể làm nhiều gia cảnh thêm khốn khó và
nhiều đứa trẻ mất cơ hội đến trường hay
thêm manh áo mới.
Về khía cạnh văn hóa, vỉa hè lộn xộn và
tràn ngập các hoạt động sống tạo nên cái
hồn đô thị, hấp dẫn du khách và là nguồn
cảm hứng cho các nghệ sĩ hơn nhiều so
với một thành phố mà vỉa hè trống trơn
và không một cọng rác. Trên thế giới, rất
nhiều không gian vỉa hè đang được phục
dựng trở lại theo đặc tính văn hóa của nó
rất thành công.
Một thí dụ khác là câu chuyện tái định
cư trong quá trình phát triển mới hoặc “giãn
dân”. Khi chính quyền di dời dân trong khu
phố cổ Hà Nội ra các khu ở mới ở ngoại ô,
thoạt nhìn dưới góc độ “phần cứng” thì
chúng ta sẽ tưởng người dân vui mừng vì
được “đổi đời” với không gian sống thoáng
đãng, tiện nghi và “văn minh” hơn. Nhưng
trên thực tế, nhiều người không muốn di dời
vì khó thích nghi với môi trường sống mới.
Họ đã quá quen bám đường, bám chợ với
không gian văn hóa - xã hội truyền thống, đi
là mất xóm giềng bạn bè, mất chợ mất chùa,
và nguy hiểm nhất là…mất kế sinh nhai. Vì
thế mới có cảnh, các khu tái định cư ven
đô nhanh chóng biến thành một kiểu “làng
phố theo chiều đứng”, với cô bán phở tầng 7,
bác cắt tóc tầng 3, và hành lang chung biến
thành “sân đình” mỗi dịp lễ tết, vv. Nói cách
khác, phần cứng mới hoàn toàn không phù
hợp và không đủ hấp dẫn phần mềm cũ,
khiến họ phải bất đắc dĩ biến tấu không gian
để duy trì cuộc sống.

Clarke Quay và Akarenga - những khu du lịch di sản công nghiệp
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Nhìn chung, quy hoạch và quản lý đô
thị ở ta yếu cả về “tâm” lẫn về “tầm” (tầm
nhìn, trình độ). Nhưng nếu cầu thị và lắng
nghe tiếng nói của các chuyên gia và người
dân thì các nhà quản lý sẽ nâng cao được
cả hai, từ đó thấu hiểu hơn nhu cầu, tâm tư
và nguyện vọng của người dân để từ đó có
giải pháp phù hợp và nhân văn hơn.

hàng trăm ngàn lượt xem và vài ngàn lượt
chia sẻ trên Facebook của tờ báo. Trong
bài này, tôi có viết về 5R (Refrain: kìm
lòng trong tiêu dùng, Reduce: giảm tiêu
dùng, Reuse: tái sử dụng, Recycle: tái chế,
và Remake: tái tạo thành vật dụng khác).
Riêng Remake được đánh giá là có nhiều
tiềm năng nhất để chắp cánh cho sáng
tạo. Ở Việt Nam, rất nhiều cửa hàng được
trang trí bằng những vật dụng cũ được tái
tạo sáng tạo như vậy. Con đường đi này
vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết
kiệm chi phí, lại vừa giúp công nghiệp sáng
tạo phát triển.
Cuối cùng là cần nhân văn với cộng
đồng quanh ta.

Nhân văn với lịch sử, môi
trường và cộng đồng
Trong hệ sinh thái đô thị nhân văn,
chúng ta cần lưu tâm những khía cạnh gì?
Theo tôi, có ít nhất ba điều cần đảm bảo:
nhân văn với lịch sử, với môi trường thiên
nhiên, và với cộng đồng quanh ta.
Trước hết, nhân văn với lịch sử.
Lang thang quan sát mới thấy cả Hà
Nội quê tôi hay Sài Gòn nơi tôi thường
ghé thăm đều phát triển nóng, thay da đổi
thịt quá nhanh. Bên cạnh vẻ hiện đại và sự
khang trang thịnh vượng, nhiều công trình
và biệt thự cổ đã biến mất, nhường chỗ
cho kiến trúc toàn cầu với bê tông, kính,
thép vô bản sắc. Ngay cả những công trình
không cổ nhưng đại diện cho một thời kỳ
lịch sử như chung cư 42 Nguyễn Huệ - một
tòa nhà đặc sắc về nhiều khía cạnh như
lịch sử, văn hóa, xã hội với rất nhiều quán
cà phê và shop mang phong cách sáng tạo
- cũng sắp phải chịu chung số phận. Một
thành phố không có di sản là một thành
phố không có ký ức và nghèo nàn cả tâm
hồn nữa. Sự ra đi ào ạt của di sản nhất là ở
Sài Gòn khiến tôi nhớ đến câu: “Nếu anh
bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ
bắn anh bằng đại bác”.
Đáng buồn hơn, các nhà đầu tư không
chỉ phá nhỏ lẻ mà “bứng cả cụm” mà điển
hình là khu xưởng đóng tàu Ba Son cũ - di
sản hàng hải và công nghiệp độc đáo của
nước nhà. Ở Singapore, một khu kho tàng
bến bãi cũ ven sông tương tự như Ba Son
đã được cải tạo vô cùng khôn ngoan để trở
thành khu Clarke Quay lừng danh về du
lịch. Theo thống kê năm 2012, khu chơi
đêm nổi tiếng này mỗi tháng đón khoảng
1 triệu khách, đóng góp khoảng 0,5% GDP
quốc gia, tạo hơn 20.000 công ăn việc làm.
Tương tự như vậy, ở thành phố Yokohama,
Nhật Bản, ụ tàu cũ đã trở thành Bảo tàng
Cảng Yokohama, và khu nhà xưởng cũ gần
đó đã được cải tạo thành Khu Nhà Xưởng
Gạch Đỏ (Akarenga) - một điểm tham
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Ngồi vỉa hè ngắm đời sống đường phố
và hàng rong qua lại, tôi không khỏi xót xa
khi chứng kiến cảnh lực lượng chức năng
đi dẹp quán vỉa hè, truy đuổi hàng rong và
tịch thu phương tiện sinh kế, mặc cho họ
quỳ khóc van xin. Tôi kinh sợ với thái độ
lãnh cảm của người chấp pháp.
Trong dự án ở Tam Thanh, chúng tôi
rất chú trọng đến tính nhân văn của dự án,
làm sao để người dân thêm yêu nơi mình
sống và sống hạnh phúc hơn. Tôi còn nhớ
cảm giác xúc động mạnh khi phỏng vấn
một cụ bà bán nước. Cụ rơm rớm kể, nhờ
có dự án làng nghệ thuật mà khách du lịch
tới và đời sống nơi đây được cải thiện hẳn,
mở cửa hàng vừa kiếm đồng ra đồng vào,

Một dự án của nhóm Think Playground

Điều cần làm là khơi gợi
được tính hướng thiện
trong mỗi con người để
tạo nên tính nhân văn
trong hệ sinh thái đô thị, từ
đó truyền cảm hứng cho
những sáng tạo lan tỏa
khắp cộng đồng. Và khi
con người ta sáng tạo và
sống nhân văn với nhau,
họ sẽ hạnh phúc.

quan nổi tiếng với những cửa hàng sang
trọng bên trong và các không gian tổ chức
sự kiện ngoài trời.
Gần đây tôi có viết báo và thuyết trình
hội thảo về khía cạnh du lịch là “nồi cơm
Thạch Sanh” gắn kết phát triển và bảo
tồn. Nếu gìn giữ được bản sắc địa phương
(trong đó di sản đóng góp không nhỏ) thì
sẽ giúp cho du lịch phát triển bền vững và
trở thành “nồi cơm Thạch Sanh” mang
lại nguồn thu ổn định và lâu dài cho địa
phương đó.
Không phải mọi cái cũ kỹ là kém giá
trị và cần làm mới. Một thành phố ở Ấn
Độ đã giữ lại một khu vực rất nhiều “rác
trời” (mớ dây điện và viễn thông các loại)
và quảng bá thành điểm tham quan du lịch
hút khách “Tây”.
Ở ta, chuỗi Cà phê Cộng đã khéo tận
dụng tranh cổ động và chủ đề thời bao

cấp để hút khách. Còn ở dự án Làng nghệ
thuật cộng đồng Tam Thanh (Tam Kỳ) do
tôi đồng khởi xướng và lãnh đạo (tiếp nối
thành công của dự án Làng Bích Họa Tam
Thanh do Korea Foundation phối hợp với
UN Habitat thực hiện), thay vì đập bỏ xây
mới nhà văn hóa thôn Hạ Thanh cũ nát
với nhiều dấu tích trang trí và vật dụng
thời bao cấp, nhóm dự án đã biến công
trình này trở thành bảo tàng ngư nghiệp và
trường quay phim cho thời bao cấp.
Vấn đề nhân văn với môi trường cũng
ngày một trở nên cấp bách.
Năm 2015 là vụ kế hoạch chặt 6700
cây xanh ở Hà Nội, 2016 là vụ ô nhiễm
biển miền Trung của Formosa, 2017 là vụ
đốn hạ hàng cây cổ thụ trên đường Tôn
Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), 2018 ở Hà
Nội có 91% số ngày có mức ô nhiễm không
khí vượt tiêu chuẩn. Và khi tôi đang viết
những dòng này thì mạng xã hội lại đang
sôi lên với tin gần 500 cây cổ thụ trên
đường Láng sắp phải chặt hạ.
Trong lúc biến đổi khí hậu đang diễn
ra ngày một khốc liệt thì ao hồ trong đô
thị vẫn đang bị lấn chiếm, san lấp. Hồ Tây
đã bị lấn chiếm rất nhiều cho đến khi con
đường dạo quanh hồ được làm.
Nhân văn với môi trường còn là giảm
tối đa rác thải. Năm 2016, khi tôi sống và
làm việc ở Singapore, tôi có viết một bài
xã luận đăng tải trên Channel NewsAsia
tựa đề: “To truly make a big cut, go beyond
recycling” (Để thực sự cắt giảm tối đa rác
thải, cần làm nhiều hơn cả tái chế). Cùng
với một phóng sự video đi kèm, bài báo
đã gây được tiếng vang tại Singapore, với

Một dự án của nhóm “Sen trong phố”

Mỗi lần cà phê vỉa hè, có biết bao
chuyện phi nhân văn cứ lọt vào tai. Tiếng
rao báo An ninh Thủ đô ra rả những chuyện
án mạng, lừa đảo, cướp giật đầy phản cảm,
rồi chuyện lừa đảo, bạo lực, ngoại tình của
khách ngồi gần đó, vv., thậm chí cả khi có
những đứa trẻ đang ngồi cạnh. Tôi hoảng
sợ khi nghĩ đến những hệ lụy vô hình ảnh
hưởng lên tâm thức của một thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì
sao những “chuyện tử tế” không được reo
vào tai theo cách tương tự, để chúng ta có
thể sống nhân văn hơn với nhau?

cuộc sống thêm vui và ý nghĩa hơn xưa
nhiều.

Mỗi người đều có thể là
“thủ lĩnh” đổi mới
Việt Nam có dân số trẻ, và thế hệ trẻ
đang hội nhập quốc tế nhanh. Nhiều bạn
trẻ năng động, cấp tiến và sáng tạo. Một số
trở thành thủ lĩnh của những sáng kiến và
phong trào canh tân. Đầu tiên là từ trong
các gia đình. Họ sáng tạo, đổi mới và làm

gương cho cả nhà. Tiếp đến, họ tạo hiệu
ứng lan tỏa trong xóm giềng và cộng đồng
nơi mình ở, rồi tới nơi mình học tập hoặc
công tác. Cuối cùng là lan tỏa rộng ra xã
hội, và trở thành những tấm gương tốt.
Internet và mạng xã hội giúp cho những
sáng kiến và sáng tạo của họ bay nhanh
và xa. Họ cho cả cộng đồng thấy đổi mới
và sáng tạo nằm trong tầm tay của mỗi cá
nhân và tập thể, để góp phần cải thiện môi
trường sống cho chính bản thân, gia đình
và cộng đồng.
Những năm gần đây đã chứng kiến
những dự án “muôn hoa đua nở” thú vị
và đầy ý nghĩa của nhiều nhóm xã hội
như “Sen trong phố” ở Hà Nội (biến bãi
rác thành vườn hoa), Think Playground
(xây sân chơi và không gian công cộng
trên cả nước), Green Trees và Câu lạc bộ
sống xanh, “Đại học không giảng đường”
ở miền Trung, Arts Build Communities
ở Hà Nội, cũng như các diễn đàn trao đổi
của AgoHub, Cà Phê Thứ Bẩy, vv. mà tôi
không thể điểm hết. Đây là “kênh không
chính thức” để tiếp sức ngoạn mục cho
“kênh truyền thống” là các dự án và hoạt
động của các tổ chức uy tín quốc tế và
trong nước như UN Habitat Việt Nam,
Viện Goethe (Đức), L’Alliance Française
(Pháp), Hội Đồng Anh, Korea Foundation,
Japan
Foundation,
HealthBridge
Vietnam, Trung tâm Hành động vì Sự phát
triển Đô thị (Action for the City), và Trung
tâm sáng kiến đô thị (UIHub) mới được
thành lập...
Ngẫm cho cùng, “nhân chi sơ, tính bản
thiện”. Và sau đó, “cần cả làng để nuôi dạy
một đứa trẻ” (it takes a village to raise a
child, câu ngạn ngữ châu Phi để chỉ việc
hoàn thiện nhân cách từ tương tác với cả
cộng đồng).
Điều cần làm là khơi gợi được tính
hướng thiện trong mỗi con người để tạo
nên tính nhân văn trong hệ sinh thái đô thị,
từ đó truyền cảm hứng cho những sáng tạo
lan tỏa khắp cộng đồng. Và khi con người
ta sáng tạo và sống nhân văn với nhau, họ
sẽ hạnh phúc.

*Tiến sĩ, kiến trúc sư, chuyên gia quy
hoạch và nghiên cứu đô thị công tác
nhiều năm tại Nhật Bản (hiện nay),
Singapore và Việt Nam.
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BẢN
SAO
ĐÔ
THỊ
HAY HẠNH PHÚC “ĐỔ ĐỐNG”
CHO NGƯỜI VIỆT?
KIẾN TRÚC SƯ LÊ QUANG

CÓ THỂ TRONG TƯƠNG LAI, CHÚNG TA SẼ BIẾN NHỮNG CÂU KHẨU HIỆU XUẤT HIỆN NHAN NHẢN
TRÊN BÁO ĐÀI NGÀY NAY THÀNH HIỆN THỰC: HÀ NỘI TRỞ THÀNH PARIS; SÀI GÒN NHƯ SINGAPORE;
PHÚ QUỐC LÀ MỘT MACAU MỚI; THẬM CHÍ BẮC NINH CŨNG BIẾN THÀNH THUNG LŨNG SILICON...
VIỄN CẢNH ĐÓ SẼ RA SAO VÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA KHI ẤY CÓ LỚN LAO NHƯ NHỮNG KÌ VỌNG
LÚC NÀY? CÂU TRẢ LỜI LẠI LÀ MỘT CÂU HỎI KHÁC: VẬY NGƯỜI DÂN VIỆT NAM SẼ PHẢI SỐNG Ở ĐÂU?

nguyên trạng. Khoan bàn về “ý thức của
quần chúng” như nhiều người từng lên án,
chúng ta nên nhìn nhận vào sự có lý của
tính “nguyên trạng” này. Cuối cùng thì Sài
Gòn cũng không giống với Singapore, ít
nhất là chuyện vỉa hè.
Tương tự, sẽ là không khả thi nếu các
thành phố ở Việt Nam nỗ lực phát triển
đô thị chỉ để nhắm tới cái đích là sao
chép phần diện mạo của những Paris,
Singapore hay Macau, Hongkong... Nỗ
lực đó đôi khi trở nên không tưởng như
việc thay đổi dòng máu, màu da của một
dân tộc. Trên thực tế, phát triển đô thị là
một hành trình. Trên hành trình đó, một
đô thị có thể chuyển mình, lột xác nhưng
không thể bỏ rơi những thành phần xã
hội đã góp phần tạo nên chính nó. Quan
điểm này có lẽ sẽ ít nhiều nhận chỉ trích
về thái độ mang dáng dấp của chủ nghĩa
“dân tuý“. Tuy nhiên, “yếu tố bản sắc“
mới là mục đích mà người viết bài hướng
tới. Đừng vội nghĩ tới đình – chùa – đền –
miếu hay thơ – ca – hò – vè, “yếu tố bản
sắc“ chúng ta đang nói tới nằm ở vỏn vẹn:
con người.

Chúng ta thăm quan nhiều nơi và dự nhiều hội thảo về đô thị nhưng hiếm khi đề cập đến quản lý quy mô dân số điều được các thành phố “kiểu mẫu“ như Singapore hay Zurich thực hành triệt để hàng chục năm qua

Người công dân đô thị

Giá trị của một thành phố được bồi đắp và xói mòn cùng lúc qua nhiều thế hệ những con người sống trong chính đô thị đó.

Viễn cảnh lúc nào cũng tươi đẹp
Những cái tên ở vế hai của các so sánh
trên đều là loạt thành phố điển hình cho sự
hiện đại và phát triển. Rõ ràng, Tổng thống
Pháp sẽ chẳng bao giờ nói: “Hãy làm cho
Paris trở thành một Hà Nội thứ hai“. Sự
thật là Paris ổn định và quy hoạch tốt hơn
Hà Nội ở khía cạnh đô thị. Điều ấy rõ ràng
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nhưng không phải là tất cả. Dù không phải
Hà Nội mà thay bằng tên của bất kì thành
phố nào khác thì câu nói ấy cũng khó mà
bật ra từ miệng của người đứng đầu nước
Pháp. Người Pháp sẽ không biến Paris trở
thành phiên bản của bất kì thành phố nào,
cho dù chúng sở hữu hạ tầng hiện đại hơn,
mật độ cao ốc dày đặc hơn hay chứa đựng
văn hoá đa dạng hơn. Bởi lẽ, người Paris

chỉ là người Paris trên chính thành phố
thuộc về họ.
Hai năm trở lại đây, ở nhiều thành phố
Việt Nam, cấp quản lý bỏ ra không ít nỗ
lực để hiện thực hóa các “viễn cảnh mơ
ước”. Chiến dịch dẹp vỉa hè Quận 1 (TP.
HCM) là một ví dụ. Mặc dù kế hoạch đã
từng có lúc được thực hiện ráo riết nhưng
sau một thời gian ngắn, mọi việc lại trở về

Một đô thị đứng trước thử thách của
nó khi đối diện với những đòi hỏi có tính
thời đại. Đòi hỏi đó thường liên quan đến
kích thước. Về lý thuyết, một đô thị bền
vững sẽ có sự tăng trưởng chậm và kéo
dài. Sự tăng trưởng đó đảm bảo cho các
chuyển đổi xảy ra mềm mại và nó không
huỷ hoại chính những gì đã định nghĩa
nó. Chúng ta thường lúng túng trước một
đô thị đang phải đối diện với áp lực tăng
trưởng. Có nhiều nguyên nhân tạo nên áp
lực đó và áp lực chủ yếu có liên quan đến
“con người đô thị” là “quy mô dân số” –
một yếu tố hữu hình.
Đôi khi chúng ta xem dân số như “một
con số tất nhiên” và đặt nó ra ngoài đô thị.
Trong khi ngược lại, chính dân số mới là
nguyên nhân và là đích đến của chức năng
đô thị. Lấy ví dụ như ở nội thành Hà Nội
nơi tắc đường diễn ra hàng ngày, chúng ta
cũng đã và đang chứng kiến khủng hoảng
nhà ở và hạ tầng kéo dài gần hai thập kỉ
qua. Chúng ta oán trách chính thành phố
của mình mà quên đi những thống kê về
sức tăng dân số. Cứ mỗi năm, Hà Nội đón
thêm 300 nghìn người và 1/3 trong số họ

Giá trị của một thành phố sẽ chẳng còn gì nếu ta xa rời khỏi yếu tố “con người đô thị“,

là người nhập cư. Con số này tương đương
với lượng dân của một thành phố ở châu
Âu. Khi đó, ta nhận ra rằng dù sở hữu
điều kiện kinh tế tốt ra sao thì một đô thị
cũng không nên phát triển ở tốc độ không
tưởng bởi những đứt gãy ở hạ tầng sẽ diễn
ra như điều tất yếu. Có thể nói, chúng ta
gần như mới chỉ nhìn vào bề nổi của các
đô thị mẫu mực cũng như dừng lại ở biểu
hiện bên ngoài của một học thuyết. Cũng
phải nói thêm rằng, học thuyết đó không
bắt nguồn từ bối cảnh đô thị và con người
Việt Nam.
Không dừng lại ở yếu tố quy mô dân số
hữu hình, “con người đô thị” còn tồn tại ở

cả chiều vô hình: yếu tố xã hội hoá. Một
thành phố hay đô thị không đơn thuần
chỉ hình thành và tồn tại trong cơ thể vật
lý của mình. Nơi ấy hiện hữu sống động
trong những câu chuyện và kỉ niệm của
mỗi con người từng sinh ra hay sống trong
lòng thành phố ấy. Một người dân sống
trong đô thị nọ đủ lâu, anh ta không chỉ trở
thành một bộ phận của không gian đô thị
ấy mà đồng thời, có một đô thị cũng được
hình thành và xây dựng trong suy nghĩ của
anh ta. Vậy nên, nếu Paris có tới hơn 2
triệu dân đang sinh sống, thế giới cũng có
từng ấy những thành phố Paris.
Nhưng, một người dân đô thị hạnh
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phúc chỉ khi mà khối đô thị trong tâm hồn
họ đủ lớn và bản thân người đó tìm được
chỗ dành cho riêng mình. Nơi chốn đó là
“không gian làm việc, học tập, ăn ở“ - nơi
nuôi dưỡng phần thể xác và phần tinh
thần được nuôi lớn bằng các mối quan hệ
và tính xã hội hóa. Đô thị của riêng mỗi
người tổng hoà lại, trở thành mô hình văn
hoá và bản sắc chung của đô thị nơi họ
đang sống. Mô hình văn hoá ảnh hưởng
tới tư tưởng con người đô thị và quan
trọng đến mức có thể nói là không thể tiến
hành xã hội hoá nếu bỏ qua các mô hình
văn hoá. Một đô thị thực sự sẽ chỉ hiện
hữu khi quy mô dân số và mô hình văn hoá
gặp gỡ, song hành.
Sự khác biệt ở yếu tố con người đã
làm cho Rome khác với Berlin, Hà Nội
khác Bangkok hay Hải Phòng khác với
Napoli... Rõ ràng, các thành phố được
sinh ra để chứa đựng công dân của chính
nó chứ không phải là con người ở một nơi
nào khác. Cuộc sống đô thị có thể có thay
đổi đầy biến động nhưng đô thị phải có đủ
chỗ cho mọi công dân của nó. Một đô thị
đúng nghĩa có chỗ cho cả trẻ em, người trẻ
hay người già, có chỗ cho người khỏe mạnh
và cả người khuyết tật, có chỗ cho các cặp
vợ chồng, cho người độc thân và cho đôi
lứa yêu nhau. Đô thị đúng nghĩa sẽ đủ chỗ
cho người giàu, người trung lưu và cũng
rộng lòng ôm lấy những thân phận nghèo
hèn. Một đô thị thực sự luôn bao dung
với những công dân của nó và lạnh nhạt
với những thay đổi chớp nhoáng, từ chối
hoặc thoả hiệp với mọi thay đổi một cách
có chọn lọc dẫn đến tăng trưởng chậm và
kéo dài.

Hạnh phúc theo khuôn mẫu“?
Các thành phố ở Việt Nam có thể phát
triển nhanh chóng, điều đó là tín hiệu
đáng mừng ở góc độ kinh tế. Tuy nhiên
vẫn có nhiều tiêu cực hiện hữu trong đô
thị ngày nay như tắc đường, khủng hoảng
nhà ở, tính bất khả thi của giá bất động
sản, sai phạm trong sở hữu đất... và đều
là biểu hiện của những đứt gãy về cơ cấu
đô thị hay dân số. Đứng trước các vấn đề
đặc thù đó, ta nhận ra rằng những đích đến
như Singapore hay Paris đều trở nên quá
đỗi xa vời.
Một đô thị hiện đại, hào nhoáng hay
thơ mộng chưa chắc đã là một đô thị hạnh
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HỒN ĐÔ THỊ
“Thành phố là những gì nó cần phải là, bởi lẽ những người công dân đã luôn là chính họ“ - Plato

phúc bởi có thể nó đã bỏ rơi lại phía sau
những thân phận của con người hoặc từ
chối con người sống bên trong nó. Dù phát
triển là quy luật tất yếu nhưng sự phát
triển nhanh chóng và thiếu kiểm soát cũng
không phải là minh chứng cho sự quyết
đoán hay tiềm năng của nhà lãnh đạo mà
chỉ tạo ra các hố sâu ngăn cách không thể
san lấp. Trong khi đó, dựa trên các nguyên
lý cơ bản(4) thì “nền kinh tế vỉa hè“ tại
Hà Nội và TP.HCM lại có thể coi là một
một biểu hiện cơ bản của thành phố thông
minh. Chúng chứa đựng các khả năng, linh

hoạt và mở ra cơ hội cho mọi công dân
sống trong đô thị để họ có thể tự tìm ra chỗ
dành cho mình.
Rõ ràng chúng ta cũng có những yếu
tố “thông minh“ mà các đô thị khác không
có, hiện hữu với đầy đủ những ưu và nhược
điểm như bất cứ sự vật hiện tượng nào.
Thay vì chối bỏ theo hướng phủ định sạch
trơn, có nhiều điều ta có thể học hỏi từ nó
trong quá trình phát triển đô thị. Lí do đơn
giản, bởi nó đã được mài dũa và chứa đựng
biết bao thân phận con người Việt Nam
trong nửa thế kỷ đã qua.

Ở

bầu thì tròn, ở ống thì
dài. Cách nay 60 năm,
tôi đã nghe câu nói này
từ cha tôi, và cha tôi
cũng nhập tâm nó từ
ông nội tôi. Vậy là cái quan niệm này có
từ ngày xửa, ngày xưa. Cách nay vài trăm
năm, cha ông mình đã hiểu con người sống
trong môi trường thế nào thì sẽ tạo ra vóc
dáng hình hài nhân cách như thế ấy, mà khi
đó thì làm gì có thành có phố mà chỉ là làng
mạc đơn sơ và thiên nhiên nguyên thuỷ.
Tài thật.
Từ nửa sau thế kỷ 18, cuộc cách mạng
công nghiệp đã tạo ra những trung tâm
công nghiệp khổng lồ, và đó cũng chính là
các đô thị rộng lớn. Bắt đầu từ thời điểm đó,
con người đã tạo ra một môi trường sống
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mới, trước đó hàng triệu năm không hề có
là môi trường nhân tạo. Nhìn trên bản đồ
thế giới, các thành phố lớn nhỏ đã phủ kín
gần hết bề mặt của trái đất, đến cuối thế
kỷ 21 này dự báo có cơ sở rằng 82% dân
toàn thế giới sẽ sống ở đô thị. Môi trường
đô thị đó đã làm thay đổi gần như toàn bộ
đời sống con người.
Le Corbusier, nhà quy hoạch và kiến
trúc sư người Thụy Sĩ danh tiếng nhất thế
giới, người tạo ra diện mạo kiến trúc của
thế kỷ 20 từng nói “kiến trúc tạo nên con
người” và “kiến trúc tạo nên trật tự thế
giới”. Trong tác phẩm “Trò chuyện cùng
sinh viên, ông nói thêm rằng: “Con người
đô thị là sản phẩm của các thành phố”. Cho
dù không tuyệt đối hóa nhân tố cấu thành
vật chất để coi nó như là “quyết định luận”,

nhưng phải thừa nhận điều đó là sự thật
hiển nhiên. Trong một ý nghĩa tương tự,
nhưng mang hàm ý rộng hơn và thâm thúy
hơn theo kiểu phương Đông, người Việt
Nam có câu “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”,
câu này được hiểu là khi mà chúng ta tạo ra
một môi trường sống như thế nào thì con
người được nhào nặn ra hình hài và diện
mạo với văn hóa và lối sống như thế. Hiển
nhiên là con người thể hiện ra các hành vi,
hành động, cách ứng xử và cả quan niệm
sống khác nhau trong các môi trường sống
có cấu trúc vật chất và tổ chức không gian
sống khác nhau như đô thị và nông thôn
chẳng hạn.
Không gian sống nông thôn là sự hoà
quyện giữa con người và tự nhiên, những
mái nhà nho nhỏ ẩn khuất sau luỹ tre làng,
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Vẫn phải hiện đại, nhưng đừng quá nóng vội, quá hấp
tấp, cần cẩn trọng cho mỗi bước đi, nếu không đến khi
cả dải đất hình chữ S này chỉ còn thế giới nhân tạo.

dưới những hàng dừa xanh, chỗ nào cũng
màu xanh của cây cỏ và sống nước. Tất cả
là một môi trường mở theo cả nghĩa không
gian sống vật lý lẫn tâm thế con người. Các
cổng làng, cổng nhà, hàng rào mồng tơi chỉ
mang nghĩa ước lệ, do vậy người nông dân
sống với nhau thật thà, thân thiện, cởi mở.
Chỉ có ở nông thôn giá trị của tình làng
nghĩa xóm, của “bán anh xa mua làng giềng
gần”, của “quê ta bánh đa bánh đúc”.
Còn ở thành phố, nhất là thành phố
lớn thì con người phải sống và hành động
trong một không gian khác. Đó là một
không gian bị chia cắt ra hàng triệu mảnh
bởi đường xá, dãy phố, vách tường, nhôm
kính. Cả thành phố là một tập hợp của
hàng triệu những cái hộp đóng kín. Cuộc
sống của con người đô thị hiện nay thực
chất là quá trình mà toàn bộ hành động
của họ từ cư trú, làm việc, đến di chuyển
là diễn ra trong những cái hộp lớn nhỏ
khác nhau. Bạn qua đêm trong một cái
hộp ngủ, sáng ra chui vào những cái hộp di

động như ô tô, xe bus, tầu điện ngầm, rồi
làm việc trong những cái hộp ở cơ quan,
nhà xưởng, sau khi làm việc xong lại đến
những cái hộp mua sắm,…cuối cùng vội vã
trở về nhà, tự nhốt mình trong những căn
phòng bé như hộp diêm. Những vách ngăn,
những cái hộp ấy làm cho con người trở
nên cô đơn, lạnh lùng và khép kín. Chưa kể
con người hiện đại có xu hướng giam toàn
bộ cuộc sống tinh thần của mình trong cái
hộp bé xíu nhưng được gọi là thông minh
(Smart phone).
Dù muốn hay không con người đô thị
cũng phải “lướt qua nhau” bởi tất cả đang
sống trong một xã hội “tốc độ”. Đi nhanh,
ăn nhanh, nói nhanh, suy nghĩ nhanh,
quyết định nhanh. Làm sao bạn có thể
chậm được khi mà công việc thì nhiều mà
quĩ thời gian thì ngắn, chậm một chút là lỡ
chuyến bay, chậm một chút là mất một hợp
đồng, chậm một chút là bị trừ lương, lỡ một
cuộc hẹn. Do vậy mà con người thị thành
dường như “gặp nhau lần nào cũng vội”.

Đà Lạt được thiết kế theo mô hình đô thị sinh thái-nghỉ dưỡng
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Cấu trúc không gian sống của đô thị
hiện đại buộc con người phải thay đổi và từ
bỏ quá nhiều thứ truyền thống để tiếp nhận
những cái mới. Chả ai nghĩ được rằng một
ngày nào đó chúng ta di chuyển từ phương
ngang sang di chuyển theo phương thẳng
đứng trong một cái hộp được gọi là thang
máy với một tốc độ chóng mặt. Con người
vốn là động vật sống bầy đàn, mọi chuyện
trong cuộc sống luôn phải “ba mặt, một
nhời” thế mà nay tất tần tật mọi chuyện
từ mua bán, thủ tục hành chính, đến tâm
sự riêng tư, tỏ tình, ly hôn, thậm chí khủng
bố cũng gián tiếp qua mạng. Ai cũng có thể
biết được chuyện xảy ra tức thì ở một nơi
nào đó rất xa, nhưng không hề biết chuyện
gì xảy ra bên nhà hàng xóm. Cuộc sống nơi
đô thị làm cho chúng ta giao tiếp gián tiếp
nhiều hơn và gặp gỡ ít hơn, các trạng thái
biểu cảm của việc mặt đối mặt giảm hẳn đi
khiến cho người ta sống trong một xã hội
ngày một ít cảm xúc.
Hiểu được câu chuyện này, chúng ta
mới không ngạc nhiên khi thấy trong bối
cảnh “tấc đất tấc vàng” ở các thành phố,
mà chính quyền vẫn phải dành rất nhiều
đất để làm công viên, vườn dạo, vườn hoa.
Một vườn dạo cho người già gặp nhau lúc
xế chiều, một công viên nhỏ với vài đu
quay, cầu trượt, bập bênh giữa hai khối nhà
chung cư là nơi cho con trẻ chơi và chính
chúng là cầu nối giữa những người lớn,
những ghế đá dọc đại lộ là nơi trò chuyện
của những người khách bộ hành mỏi hành
khi mỏi chân. Các tường cao, rào ngăn cách
nơi công sở, viện bảo tàng, nhà ở dân dụng
với không gian công cộng phải được phá bỏ
tạo ra một không gian chan hoà tính cộng
đồng. Phá bỏ rào cản vật lý và rào cản tâm
lý có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, con
người trở nên thân thiện hơn khi các bức
tường dày, cao cắm đầy mảnh chai, chằng
chịt dây thép gai ngang dọc được gỡ bỏ và
thay vào đó là những hàng rào thưa bằng
cây xanh thông thoáng mang tính thẩm
mỹ và nhân văn cao. Tất cả thành phố từ
con người đến cảnh quan phải tan vào bầu
không khí thân thiện. Không khí trong
lành, vẻ đẹp cảnh quan, niềm vui hay nỗi
buồn cần phải được chia sẻ. Thật đáng sợ
nếu thành phố cực kỳ hiện đại, con người
sống trong kỷ nguyên kỹ thuật cao mà lại
lãnh đạm và thờ ơ như băng giá.
Ở các nước châu Âu đang có một trào
lưu phát triển cực kỳ mạnh mẽ và họ đang
hiện thức hoá thành công. Trào lưu đó

Con người gần gũi thiên nhiên càng nhiều thì sống càng giản dị

được gọi là “trở về cội nguồn”. Họ xây dựng
các thành phố nhỏ, thậm chí rất nhỏ chỉ vài
ngàn dân, nhà thấp tầng đa phần làm bằng
gỗ, tràn ngập mầu xanh. Chúng được gọi với
một loạt những tên mới như “đô thị làng”,
“thành phố vườn”, “thành phố sinh thái”
“thị trấn nông thôn”. Người ta không biết
nên gọi chúng là “thành phố trong rừng”
hay “rừng trong thành phố” cho đúng nữa.
Những thành phố nhỏ này không chỉ là nơi
có môi trường tự nhiên lý tưởng mà còn
được coi là nơi ấm áp quan hệ con người
với nhau bởi không gian sống tràn ngập
văn hóa cộng đồng theo kiểu thôn làng xưa
được phục hồi sau hàng trăm năm tưởng đã
vĩnh viễn chia tay. Ở những thành phố làng
như thế kiểu quản lý đô thị bằng luật được
thay thế dần bằng hình thức tự quản cộng
đồng, uy tín của người lớn tuổi được đề cao,
các qui tắc cộng đồng được tôn trọng, các
giá trị xã hội được đồng thuận, việc trừng
phạt trở nên hiếm hoi, mọi người ý thức về
sự tự quản chính mình. Họ cùng nhau chia
sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống cộng
đồng. Các loại hình văn hóa dân gian, lễ hội
truyền thống, lễ hội tôn giáo, lễ hội nghề
nghiệp được phục hồi và phát triển mạnh
mẽ theo đúng tính thần khởi nguyên của
nó. Mọi người thích đi bộ, đi xe đạp, thích
tự trồng rau, không sử dụng loại thức ăn,

nước uống có hoá chất, thích mặc quần áo
được làm từ sợi bông. Vậy là sự phát triển
đô thị một khi đạt đến đỉnh cao nhất của
nó thì lại quay trở về với kiểu đô thị giản dị
của xã hội nông nghiệp truyền thống. Một
kiểu đô thị “chân quê” đang được phục hồi
trong xã hội hiện đại. Để đi đến giai đoạn
này châu Âu phải mất hơn 300 năm.
Sự mô tả này khiến cho chúng ta suy
nghĩ rằng trong khi châu Âu đang giảm bớt
những những áp lực của một thế giới nhân
tạo “đông đặc” để quay trở về với thế giới
tràn ngập tự nhiên thì dường như các nước
đang phát triển châu Á lại hứng khởi với
những gì mà các đô thị phát triển cao đã đi
qua cách này vài chục năm, đến vài trăm
năm. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên
cất công để đi lại những chặng đường mà họ
đã đi qua hay không? Chẳng hạn như hình
thành các đô thị cực lớn, xây nhiều nhà cao
tầng, cố gắng chạy theo những tiện nghi vật
chất, tạo ra thật nhiều các loại hàng hóa để
thỏa mãn thú tiêu dùng để rồi đến một lúc
nào đó thì lại quay trở về điểm xuất phát
ban đầu như châu Âu phát triển ngày nay?.
Vậy thì nên chăng các nước đang phát triển
hôm nay nên mở ra con đường khác đi tới
giàu mạnh, hạnh phúc mà không nhất thiết
cứ phải công nghiệp hóa, đô thị hóa theo
kiểu như châu Âu đã trải qua.

Tháng 12-2018 này, thành phố Đà Lạt
tổ chức một cuộc hội thảo có chủ đề “Giữ
gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt
hiền hòa, thanh lịch, mến khách”. Một cuộc
hội thảo thật đúng lúc và ý nghĩa khi mà cả
nước đang đua nhau đẩy nhanh qui mô và
tốc độ của đô thị hoá. Khi người Pháp thiết
kế Đà Lạt trở thành một “Paris nhỏ”, chắc
chắn họ đã tính đến việc hình thành nên
văn hoá, lối sống cho những người sống
ở thành phố này. Mật độ xây dựng, hệ số
sử dụng đất cực thấp, nhà nhỏ thấp tầng,
cư trú phân tán, khoảng cách nhà ở giãn
cách, mật độ cây xanh chiếm trên 50%,
các công trình đều nằm trong và dưới cây
xanh. Điều đặc biệt là thành phố này không
có các trục đường xuyên tâm, không có các
trục đường thẳng tắp, không có giao thông
nhanh, tất cả các con đường đều ngắn, nhỏ,
uốn lượn ngoằn nghèo tuân theo thế núi,
lượn thế đồi, lượn theo hồ, thác để tạo một
loại hình thái học đô thị rất riêng biệt. Đó
là hình thái đô thị sinh thái-nghỉ dưỡng.
Trong một thành phố như thế, bạn không
cần, không nên và cũng chẳng có lý do gì
để đi nhanh, nói to, để bon chen, để giành
giật. Có một bài hát, tôi tin chắc ai cũng
biết, cũng thuộc là “Đà Lạt Hoàng Hôn”.
Ca từ của bài hát nói lên sự hoà quyện giữ
con người với thiên nhiên để tạo ra sự êm
đềm, thơ mộng, quyến rũ và lãng mạn.
Lắng nghe chiều xuống thành phố
mộng mơ.
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ.
Từng đôi đi trên phố vắng,bước chân
êm giữa không gian, hoàng hôn thua màn
đêm.
Tazan, một đứa trẻ sống hoang dã
trong rừng châu Phi, làm bạn với cây cỏ,
muông thú, sau đó anh ta được trở về sống
với xã hội loài người, nhưng nhanh chóng
anh ta từ chối thế giới văn minh để trở về
với thiên nhiên hoang dã. Câu chuyện có
vẻ hư cấu, nhưng từ đây người ta rút ra một
kết luận cực quan trọng, con người gần gũi
thiên nhiên càng nhiều thì sống càng giản
dị, “mộc”, thật thà, ít màu mè phù phiếm.
Nói thì nói vậy thôi, vẫn phải đô thị
hoá, vẫn phải hiện đại, nhưng đừng quá
nóng vội, quá hấp tấp, cần cẩn trọng cho
mỗi bước đi, nếu không đến khi cả dải đất
hình chử S này chỉ còn thế giới nhân tạo,
rừng sạch cây, sông hết cua, biển hết cá,
đồng hết lúa thì khi đó con người sống với
nhau chỉ còn là “giả tạo”. Thật đấy, không
dọa đâu.
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NHỚ LÀNG
TRƯƠNG KIM

MỘT NGÔI LÀNG XƯA TRONG KÝ ỨC CỦA NGƯỜI VIỆT GIỐNG NHƯ MỘT NGÔI CHÙA THIÊNG LIÊNG
TRONG TÂM HỒN, LƯU GIỮ LẠI NHỮNG GÌ QUÝ GIÁ NHẤT CỦA TÌNH CẢM GIA ĐÌNH, CHÒM XÓM, CỦA
TUỔI THƠ ẤU THÂN THƯƠNG, CỦA NHỮNG LỜI MẸ DẠY... ĐỂ MỖI KHI XUÂN VỀ, CHÚNG TA LẠI NHỚ
VỀ LÀNG VỚI BIẾT BAO NGẬM NGÙI, TIẾC NUỐI, NHƯ MỘT SỢI DÂY VÔ HÌNH NEO GIỮ CHÚNG TA KHỎI
BỊ CUỐN TRÔI ĐI GIỮA DÒNG ĐỜI NGHIỆT NGÃ CỦA BẤT TRẮC, BON CHEN, TAN VỠ, QUÊN LÃNG, MÀ
ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ QUÊN LÃNG GỐC GÁC, BẢN LAI DIỆN MỤC CỦA MÌNH.

N

gôi làng trong tâm
tưởng ấy đã từng có
những gì? Và đã mất
đi như thế nào? Vì sao
văn hóa ngàn năm của
những ngôi làng Việt ngày càng mai một
trước làn sóng của đô thị hóa và toàn cầu
hóa, khiến cho mỗi chúng ta cảm thấy bơ
vơ ngay trên đất nước mình…?

Với bộ sách đồ sộ về Văn minh Việt
Nam gồm có “Văn minh vật chất của
người Việt”, “Tập tục đời người” đã xuất
bản và “Mày là kẻ nào?”, “Thế kỷ 19 - Việt
Nam” sắp xuất bản, nhà nghiên cứu Phan
Cẩm Thượng không viết về các triều đại
hưng suy, các cuộc chiến tranh thắng thua
khốc liệt, các biến cố chính trị được coi là
trọng đại… như ta thường gặp trong những

bộ quốc sử nghiêm trang. Ở đây ta gặp
một cái khác, nhỏ nhoi hơn, thường nhật
gần gũi hơn: Những con người. Con người
Việt Nam.
Gắn bó với nhiều ngôi làng cổ như máu
thịt, hiểu thấu đáo đến tận ngọn nguồn
của con người và văn hóa nước mình, câu
chuyện về văn minh vật chất và tinh thần
của làng Việt của nhà nghiên cứu Phan

Cẩm Thượng là những tâm tình đầy suy tư
về phận làng, phận nước.
Chúng ta từng có những ngôi làng
thật, hiện hữu giữa đời. Mình sống,
mình thở với nó, hình thành nên định
tính của người Việt, như một nơi ấm áp
nhất trong tâm linh, và hiện giờ, cái làng
đó đang bị thách thức dữ dội thế nào?
Gần đây người ta hay nhắc ba khái niệm
“Nông thôn, Nông nghiệp, Nông dân”. Đây
là ba cụm từ thường xuất hiện ở những
nước có nền nông nghiệp lâu đời như Trung
Quốc, Thái Lan, Việt Nam, hình thành trên
cơ sở nông nghiệp, nông dân canh tác, sống
trong làng.
Khái niệm làng là quần cư của người
nông dân, một quần cư hết sức đặc biệt,
chả nằm trong đơn vị hành chính nào của
thời phong kiến. Làng là xã hay làng là
thôn? Hiện nay làng là thôn, nhưng thời
Nguyễn làng lại là xã. Trên thực tế, việc
phân chia đó có lúc đúng, lúc không. Bây
giờ nhiều làng thành một xã, thời phong
kiến mỗi làng là một xã, còn khái niệm làng
thì không được ghi vào văn bản, dân gọi thế
thôi, nhưng trong thực tế là có thật.

Hiện làng về căn bản đã bị đổ vỡ rồi. Vì
đổ vỡ nên người ta nhớ.
Nhưng tính cách, xu hướng nông dân
vẫn còn, và lấn ra cả đô thị Việt Nam. Làng
xóm cũng bệ rạc như đô thị, cũng lạc hậu,
chậm tiến, như nông nghiệp. Thành phố
đòi hỏi tính cách công dân, chứ không phải
tính cách làng xã.
Làng mà chúng ta muốn nói ở đây phải
rõ ra là làng nào? Làng cổ xưa rất khác với
làng thời cải cách ruộng đất, càng khác với
làng bây giờ!
Đó là cái làng trong tâm tưởng, đến
những gì mình cho là cội nguồn…
Người Việt Nam hầu hết đều sinh ra từ
làng, ít ai sinh ra đúng nghĩa là người thành
phố cả. Thành phố thời cổ nguyên chỉ là
cái chợ, đi làm người ta ra phố, đến Tết
người ta lại về làng, về quê. Ai cũng biết Hà
Nội là từ các phường làng nghề đồng bằng
sông Hồng hội tụ lên mà thành. Mỗi phố
phường Hà Nội đều có một làng gốc ở quê.
Người Việt Nam cho đến nay dù ở tầng lớp
nào đều có, đều còn trong mình một người
nông dân rất đậm. Làng là quê hương thu
nhỏ. Mô hình làng là tế bào căn bản, không
chia được nhỏ hơn nữa, văn hóa, kinh tế,

tôn giáo thu nhỏ trong một đơn vị quần cư.
Người ta có thể sống mà không cần đi ra
khỏi làng. Những đơn vị hành chính khác
không còn cần thiết với làng, người ta gọi
việc làng là việc nước luôn, “việc làng việc
vua”, “phép vua thua lệ làng” …
Làng là đơn vị cơ bản của xã hội, vua
chúa ngày xưa cai trị cũng chẳng vào làng,
mà đứng ngoài. Làng phải khai với chính
quyền địa phương bao nhiêu suất phu, suất
lính, đóng bao nhiêu suất thuế, chẳng cần
biết làng đó như thế nào. Thành ra bản
chất làng cũng có tính dân chủ, tự trị. Lý
trưởng chỉ thay mặt làng đi nói chuyện với
Nhà nước, là dân hạng ba, nhưng được dân
bầu. Khác hẳn hệ thống chính trị nhà nước
cử quan. Đến giờ cũng thế, trưởng thôn là
dân bầu, điều hòa mâu thuẫn trong làng, là
người địa phương, dân cũng giám sát được
trưởng thôn. Tính dân chủ tự trị đem lại
điều tích cực: quản lý ruộng đất, chống lại
tham nhũng, điều hòa quan hệ chính quyền
giữa người giàu và người nghèo…
Nhưng cái người ta nhớ là văn hóa
làng, nhiều điều vừa hay, vừa dở, nhưng
thân thương. Từ Bắc vào Nam làng khác
nhau lắm. Làng của đồng bằng Bắc bộ

Đi nghiên cứu Quán Giá (Hà Tây cũ). Kiến trúc trùng tu thế kỷ 17. Ảnh tư liệu Phan Cẩm Thượng/ Nguyễn Sử
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rất đặc trưng. Từ Thanh Hóa vào làng
mở hơn, không khép kín như làng Bắc
bộ. Làng người Nam đơn giản hơn. Làng
người dân tộc thì chẳng có chính quyền,
chỉ có thầy mo, thầy cúng lãnh đạo tinh
thần tôn giáo. Người Mường người Thái
thì có Lang Mường, Phìa Tạo, người
H’mông có Vua, còn hầu hết làng không
có hệ thống chính quyền.

đầy biến động.
Còn từ 1997 đến nay, xu hướng đô thị
hóa mạnh, các dòng sông bị lấp, các gò đồi
hồ ao bị san bằng do dân số tăng lên. Đến
thời điểm này so với 1996, dân số đã tăng
lên 4 lần mà ruộng đất vẫn thế, lại còn bị
doanh nghiệp lấy đất làm kinh tế nữa, làng
bị thu hẹp và bị đô thị hóa chưa từng thấy.
Dở nhất là công nghiệp hóa xen kẽ làng
xã bây giờ. Một điều lạ tại sao người ta

Chạm khắc hoạt cảnh uống rượu. Đình Liên Hiệp (Hà Tây cũ), thế kỷ 17. Ảnh tư liệu Nguyễn Đức Bình.

Những truyền thống, tính cách nào
đã ăn sâu từ nhiều đời, nhiều kiếp, tạo
nên tâm hồn Việt thưa anh?
Nó có hai mặt, về mặt tích cực, cư dân
định cư hòa bình: là người nông dân hiền
lành tốt bụng, suy nghĩ ngắn thôi, chương
trình kế hoạch chỉ theo mùa vụ, chưa đầy
nửa năm. Chấp nhận giáo lý Nho giáo, đạo
Phật, sống yên ổn, định cư trong hòa bình.
Những đợt “sóng thần” nào khiến
làng tan vỡ?
Nhiều lần. Cuộc xâm lược của nhà
Minh thế kỷ 15, cuộc nội chiến Nam Bắc
triều, Trịnh Nguyễn phân tranh, cuộc xâm
lược của Pháp, cải cách ruộng đất, phong
trào hợp tác hóa thay đổi trầm trọng cơ
cấu làng, chiến dịch bài trừ mê tín dị đoan
làm làng đổ vỡ trầm trọng, mất đi biết bao
đình chùa. Chuyển đổi từ bao cấp đến thị
trường, người nông dân bước ra làm ăn,
khiến làng bị đô thị hóa … Nhưng về cơ bản
từ trước đến 1997 làng vẫn giữ được, dù
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không lấy đất hoang mà cứ lấy đất ruộng
làm công nghiệp? Yếu tố chính phải chăng
do doanh nghiệp không muốn mất công
sức mở đường, san lấp đất đai… ?
Đô thị hóa sẽ tàn phá thế nào đến
đời sống văn hóa?
Nghiêm trọng. Một làng khoảng ngàn
dân mà có ba khu công nghiệp xung quanh
lên vài ngàn dân nữa, sẽ tạo ra đời sống
dịch vụ của làng, từ ở trọ, ăn uống, văn hóa
cấp tốc tự nó làm suy đồi làng. Trong khi
doanh nghiệp thì không lo gì đến đời sống
tinh thần công nhân, chưa kẻ tệ nạn nghiện
hút, trai gái, cờ bạc… tất cả chẳng ai tính
toán từ trước
Sợ nhất là nạn doanh nghiệp đổ chất
thải ra sông suối ao hồ của làng. Ví dụ như
làng làm giấy chẳng hạn, cả làng trở thành
chủ doanh nghiệp giấy, ông nào cũng giàu,
nhưng ông nào cũng bị ô nhiễm. Mấy thứ
ô nhiễm đáng sợ nhất của làng là ô nhiễm
về sinh thái của làng nghề, ô nhiễm về văn

hóa mới không phải lành mạnh, thấp cấp.
Đạo đức xuống cấp khiến văn hóa làng
ngày càng tồi tệ…
Xây dựng của làng không quy hoạch,
chẳng có phong cách kiến trúc gì cả, hết
sức tùy tiện, rác đổ lung tung, nước thải
loanh quanh chẳng biết đổ đi đâu. Trên báo
cứ ca ngợi Phú Quốc là đảo Ngọc, chưa ai
đặt câu hỏi nước thải và rác thải Phú Quốc
sẽ đổ đi đâu? Mấy núi rác to đùng ngày xưa
là bãi rác đều ra biển hết. Cũng chẳng thấy
chỗ nào xử lý nước thải của các resort cả.
Mà đấy là nơi được để ý đó, huống chi là
làng chẳng ai để ý cả…
Để gìn giữ được đời sống thực sự của
làng, thì câu chuyện làng phải gắn với
câu chuyện nghề?
Ngoài nghề nông, làng nào cũng có
nghề thủ công, hoạt động ở mức độ rất thủ
công, làm bằng tay hết, nghề sẽ tinh xảo,
nhưng năng suất thấp, không tạo ra thị
trường lớn. Còn bây giờ làng nghề cơ giới
hóa, đục chạm cũng bằng máy, mở rộng
sản xuất thủ công ở mức độ công nghiệp
hóa quy mô nhỏ và hạng trung. Đó không
còn là sản phẩm thủ công nữa, nhưng cái
làng lại chịu rác thải và ô nhiễm của công
nghiệp như sơn xì, cưa máy, tạo ra bụi gỗ,
nước rửa, nước thải, chất tẩy, keo dán độc
hại đủ các thứ… không thể gọi đó là làng
nghề thủ công được
Chuyển sang cơ chế thị trường có cái
giá của nó, nhưng thiếu các chương trình
cân bằng phát triển văn hóa xã hội và môi
trường. Người ta có thể hy sinh hai cái
sau cho cái trước nổi lên, đó là điều đáng
báo động nhất. Tiền lãi không đủ để chữa
những tổn thương của xã hội cả về tinh
thần và môi trường, cũng chẳng ai bỏ tiền
túi ra để chữa xã hội
Khi người nông dân làm hỏng môi
trường thì họ đổ cho nhà nước, còn tiền lời
đổ vô túi mình, cả con sông dài thế kia ai
chữa? Ngày xưa đình chùa tự quản, người
dân bỏ tiền sửa chữa. Giờ xếp hạng rồi,
Nhà nước tự bỏ tiền, nhiều đình chùa thế
làm sao sửa được, rất khó khăn.
Tất cả đã khiến cho ngôi làng xưa
chẳng còn thân thương nữa?
Đời sống tâm linh người Việt có năm
trăm năm để hình thành tín ngưỡng, văn
hóa, nghệ thuật, đạo đức suốt từ thế kỷ 1519, định hình ra cái làng về tất cả mọi mặt
rất ổn định, không hỏng về môi trường, đạo
đức, kinh tế, văn hóa. Có như thế thì người

Cảnh đình làng Tây Đằng (Hà Tây cũ). Thế kỷ 16. Ảnh tư liệu Nguyễn Đức Bình

nông dân của nền văn hóa năm trăm năm
ấy mới đánh thắng Mỹ, đánh thắng Pháp
được chứ. Ngày xưa nước sông còn uống
được mà, đình chùa mà giữ được thì tâm
tính thuần nông mới ổn định.
Tất nhiên không thể giữ được hoàn
toàn như xưa trước cơn lốc của phát triển,
nhưng phải tính toán cây đối giữa phát
triển kinh tế và đời sống xã hội, môi trường
thiên nhiên, nếu không sẽ hỏng hết.
Phải chăng vì quá xót xa trước
những mất mát của những giá trị vật
chất và tinh thần của làng Việt, mà anh
đã dành nhiều năm cùng sống, cùng ăn,
cùng ở với nông dân, để viết những bộ
sách về văn minh đời thương của người
Việt, như một cách để lưu giữ lại ký ức
đã từng tốt đẹp cho con cháu đời sau?
Tất nhiên tiếc, nhưng không làm gì
được, giữ cái gì thì giữ thôi chứ ngồi đó mà
kêu ai…
Những ngôi làng mà tôi gắn bó nhiều
nhất là Cấn Hữu, có làng Cấn Thượng
và làng Cấn Hạ ở từ lúc bé, và xã Đại An,
Phú Thọ, một làng mới miền núi… Sau này
là làng Bút Tháp, tôi ở đến bốn năm trời.
Làng Đại An đẹp vô cùng, mỗi nhà một
quả đồi, không giống miền xuôi. Ở đó có
tục hú, vì xa nhau quá, muốn gọi nhau thì

Tượng Quan âm Chuẩn đề, thế lỷ 16, chùa Bối Khê.
Ảnh tư liệu Nguyễn Anh Tuấn/Phan Cẩm Thượng

phải hú. Hú ba hồi, hồi đầu họp ở đâu, hồi
hai họp lúc nào, hồi ba họp cái gì… Đồi này
hú tiếp cho đồi kia…
Đi thì nhiều lắm không tính được…
Cũng là cái duyên thôi, còn duyên thì

còn đi. Thế hệ trẻ bây giờ cũng có nhiều
bạn tâm huyết đi tìm lại những dấu tích
của đời sống văn hóa, nhưng vẫn là kiểu
sống ở thành phố về làng lấy tư liệu,
không chủ trương sống ở làng thu nhập
đời sống thật…
Văn hóa Việt Nam nằm ở trong làng, vì
thành tựu của nó lớn lắm, dù nó không to.
Nó có đầy đủ nguyên cớ về tôn giáo, triết
học, nghệ thuật, làng nghề…. Cả người theo
Phật giáo và Thiên chúa giáo đều chung
sống rất hòa thuận trong làng. Năm trăm
năm văn hóa làng thành tựu rất lớn, nhưng
không có quy mô nào lớn nào để người ta
nhận ra thôi. Ngồi nhìn lại tư liệu có trong
tay, tôi thấy văn hóa Việt thời cổ rất lớn…
Với Văn minh vật chất của người Việt và
Tập tục đời người, viết cũng là cách để lưu
lại về văn hóa làng cho người sau thôi. Tập
tục đến từ bên trong, từ thời gian, từ quá
khứ, do lâu dài mà thành, thấm vào người,
thành nhu cầu tự thân, tự nguyện. Cho
nên tập tục mới là đời sốn tinh thần thực
của con người trong cộng đồng lịch sử. Tôi
không liệt kê các tập tục, mà cố lý giải nó ở
nguồn gốc của nó, vì sao nó sinh ra, nó diễn
biến thế nào, nó thay đổi và mất đi thế nào,
rồi tập tục mới hình thành và thay thế cái
cũ ra sao… Nói chung, cũng chỉ để cho một
cái nhìn thôi.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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CỐ HƯƠNG
NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THIỀU

TÔI SINH RA VÀ LỚN LÊN Ở MỘT NGÔI LÀNG CÓ TÊN GỌI LÀ LÀNG CHÙA. ĐẤY LÀ NGÔI LÀNG MÀ HẦU
HẾT NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN ĐỀU LÀM THƠ NHƯ CÔNG VIỆC GIEO TRỒNG CỦA HỌ KỂ TỪ KHI LÀNG
ĐƯỢC THÀNH LẬP HƠN MẤY TRĂM NĂM VỀ TRƯỚC. TRÊN NHỮNG BỨC TƯỜNG CỔ KÍNH CỦA NHỮNG
NGÔI NHÀ DỌC ĐƯỜNG LÀNG, NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN LÀNG TÔI ĐÃ VIẾT NHỮNG LỜI NÓI CỦA HỌ
VỀ THƠ CA VÀ VỀ SỰ SỐNG. LỚN LÊN, TÔI ĐÃ ĐỌC NHỮNG DÒNG CHỮ ẤY. VÀ NHỮNG DÒNG CHỮ ẤY
ĐÃ DẪN TÔI ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỂ LÀM NGƯỜI VÀ ĐỂ SÁNG TẠO THI CA CHO ĐẾN TẬN BÂY GIỜ.

N

hững người nông dân
làng tôi nói: “Thơ ca
không làm ra lúa vàng,
gạo trắng, nhưng làm
ra giấc mơ cho người
gieo trồng”. Đấy chính là con đường của
thơ ca, là sứ mệnh của thơ ca và là bến bờ
mà thơ ca hướng đến. Hầu hết mọi con
người, mọi dân tộc trên thế gian này đều
đã phải đi qua những năm tháng của đói
rét, của bóng tối thù hận, của sự độc ác
của các chế độ độc tài, của chết chóc bởi
chiến tranh...Nhưng tất cả những thứ đó
đã không làm họ bị khuất phục và gục ngã
bởi họ luôn mang trong mình giấc mơ về
những điều tốt đẹp sẽ đến với thế gian. Và
tôi nghĩ, lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng
như của dân tộc Hàn Quốc đã đủ để minh
chứng điều này.
Những người nông dân làng tôi nói:
“Thơ ca là ngũ cốc trên cánh đồng người”.
Trên những cánh đồng mà ta còn gọi là
đất đai thì ngũ cốc như lúa, ngô, đậu...là di
sản lớn nhất mà tổ tiên tôi đã để lại. Đấy là
thứ cây giản dị mà thiêng liêng nhất trên
những cánh đồng xứ sở tôi. Đấy là những
thứ cây đã nuôi sống con người. Và trên
cánh đồng người hay có thể gọi đó là nhân
loại, một cánh đồng được làm bằng máu
thì thơ ca chính là ngũ cốc. Cái ngũ cốc thơ
ca ấy đã mọc lên, đã ra hoa kết trái và đã
tỏa hương trên cánh đồng máu ấy. Ngũ cốc
thơ ca ấy đã nuôi sống vẻ đẹp và tư tưởng
của nhân loại.
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Những người nông dân làng tôi nói:
“Người làng Chùa tặng kẻ ăn mày cơm áo,
tặng kẻ khổ đau thơ ca”. Khi đã lớn lên, đã
trải nghiệm, đã từng khổ đau và cả tuyệt
vọng, tôi mới thấu hiểu câu nói này của
những người nông dân làng tôi. Món quà
lớn nhất cho những người khổ đau không
phải là cơm áo cụ thể mà là những vẻ đẹp,
tình yêu thương, sự cảm thông, những giấc
mơ và khát vọng sống cùng ý chí hành
động cho khát vọng ấy. Những điều này là
bản chất của thơ ca. Những điều này trong
hình thức của những bài thơ cụ thể sẽ bước
đến những số phận khổ đau, đỡ họ đứng
dậy và thì thầm với họ hãy bước đi.
Và những người nông dân làng tôi nói:
“Tay ta gieo hạt, miệng ta gieo lời”. Mỗi khi
đọc lời ấy viết vụng về trên bức tường một
ngôi nhà ở làng mình, tôi lại thấy hiện lên
hình ảnh của nhân loại từ thuở xuất hiện
trên trái đấy này. Nhân loại cày cấy, gieo
hạt xuống những cánh đồng rộng lớn và
gieo lời (ngôn từ) vào tâm hồn rộng lớn
của mình. Và nếu một ngày nào đó hình
ảnh kia mất đi thì cũng là lúc nhân loại suy
tàn và biến mất.
Đó là những điều giản dị mà tôi muốn
nói trong giờ phút trọng đại này của thơ ca
ở chính nơi chốn tôi đang hiện diện. Thơ
ca là một điều gì đó thật giản dị, đôi khi
thật mong manh nhưng thật kỳ vĩ, nhưng
đời sống và những suy tưởng của những
người nông dân ở một làng quê nhỏ bé trên
một xứ sở nhiều buồn bã, nhiều khổ đau và
nhiều máu chảy cũng có thể minh chứng
một phần về quyền lực và sứ mệnh thơ ca
nhân loại.

Nhưng đêm ấy, tôi lại được nghe cuốc kêu.
Tiếng cuốc kêu đều đều suốt đêm. Kêu
như lời của một kẻ tri âm. Kêu như một
nỗi buồn đau dằng dặc. Kêu như đang xé
từng mảnh phổi của mình. Kêu như những
bước chân tiến dần về cái chết. Kêu như
nỗi oan ức của mọi thời đại. Và kêu…
Hai cha con tôi ngồi im lặng trong đêm
trăng của làng quê. Cha tôi lúc đó đã tám
mươi tuổi. Tôi đã ngoài bốn mươi. Cả hai
người đàn ông ấy đã đủ thời gian sống để
biết im lặng. Bỗng cha tôi quay về phía tôi
và nói: Nếu hai anh em con có tiền thì xây
một trái nhà lên hai ba tầng, thành phố
loạn lạc thì vợ chồng con cái về làng mà
ở, nếu nước lớn thì có nơi mà chạy nước.
Hai anh em cố mà làm sớm, con ạ. Khi
cha tôi vừa nói xong thì tôi cảm thấy một
luồng khí lạnh tràn qua người tôi. Cha tôi
là một người nông dân, sau này tham gia
cách mạng và về hưu, nhưng bản chất cha
tôi vẫn là một người nông dân. Tôi chưa
bao giờ nghe cha tôi nói những điều như
vậy. Cha tôi không có ngôn ngữ ấy. Cái
ông thường xuyên nói, nói cả đời là đạo
làm người. Ông nói một cách đơn giản và
cụ thể. Những gì ông nói từ trước tới giờ
không ngoài những việc cụ thể hàng ngày
và với những người cụ thể trong làng, trong
họ và trong gia đình. Câu nói của cha tôi
đêm ấy là một thông điệp. Ai đó từ chốn
cao xanh đã mượn cha tôi, một người già
tám mươi tuổi, để truyền đi thông điệp ấy
chăng? Sẽ có một thay đổi lớn lao hay một
sự bất trắc khủng khiếp trong đời sống
của chúng ta chăng? Có, tôi tin là có. Con

người sẽ phải chịu những hậu hoạ khủng
khiếp do chính con người gây ra.
Khi cha tôi đi nằm vì ngồi lâu ông thấy
đau lưng, tôi ngồi một mình giữa sân nhà
giàn dụa ánh trăng. Những con kiến vẫn
đi. Lúc nào những con kiến cũng vội vã.
Chúng đi không ngưng nghỉ từ lúc sinh
ra cho tới lúc chết. Tôi chưa bao giờ nhìn
thấy lũ kiến ngủ. Ngày còn bé, tôi hỏi mẹ:
mẹ ơi, những con kiến không ngủ hở mẹ?
Mẹ tôi không trả lời được câu hỏi của tôi.
Tôi ngồi im lặng trong tiếng cuốc kêu đều
đều từ cánh đồng xa vọng về. Tôi đã kể câu
chuyện về cha tôi cho một số người nghe.
Nhưng tôi biết chỉ một hai người trong
số đó suy nghĩ về câu chuyện ấy. Những
người khác nghĩ tôi lãng mạn, nghĩ tôi bị
bệnh tâm thần trong một giây khắc nào đó,
nghĩ tôi là kẻ tuyệt vọng và có thể là kẻ hão
huyền. Tôi không đợi chờ lòng tin của họ
vào câu chuyện ấy. Nhưng với tôi, đó hoàn
toàn là một thông điệp. Tôi đã nghe được
thông điệp ấy và tôi có nghĩa vụ chuyển
tiếp thông điệp ấy cho người khác. Tai hoạ
sẽ giáng xuống đầu chúng ta bởi chính tội
lỗi của chúng ta. Dù chúng ta vẫn ngày
ngày đọc lời biện minh cho những tội lỗi ấy.
Đã một lần cha tôi nói về việc xây dựng
nhà cửa. Đó là năm 1986, khi tôi đang học
ở Cuba. Tôi nhận được thư cha tôi. Trong
thư có đoạn: Bố vừa mới xây xong được
chái bếp, để sau này bố có mất đi thì anh
em có chỗ mà đun nấu. Tôi đã rơi nước
mắt khi đọc đến đoạn ấy. Cha tôi đi thoát
ly hơn bốn mươi năm rồi về hưu. Ông trở
về làng vì đấy là nguyện ước của ông. Nếu

Thông điệp từ một đêm trăng
Trong một đêm mùa hạ ở quê, tôi cùng
cha tôi ngồi ngoài sân rất khuya. Làng quê
trong đêm trăng yên tĩnh trở nên huyền
bí và mênh mang vô tận. Trăng vằng vặc
trên sân nhà soi rõ cả những con kiến lang
thang trong đêm. Thi thoảng, những ngọn
gió mùa hạ từ cánh đồng thổi về làm xôn
xao những vòm lá trong vườn. Cả vòm cây
lấp lánh như dát vàng. Và trong những cơn
gió thổi về, tôi nghe tiếng cuốc từ cánh
đồng xa buồn bã. Lâu lắm rồi tôi mới lại
nghe tiếng cuốc. Có những năm tháng dài,
những con cuốc không biết đi đâu. Tôi hỏi
thì cha tôi bảo người ta săn bắn chim chóc
nhiều quá đến chẳng còn một con nào.

Những người cộng sản làng Chùa. Cha tôi đứng thứ 2 từ trái sang
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ở lại thành phố ông cũng không có một nơi
nào để ở. Khi về hưu, ông được tặng một
chiếc tủ đựng quần áo đánh vécni vàng
như bôi nghệ có lẽ đóng bằng gỗ gạo, một
loại gỗ mà tôi gọi là “gỗ giả dối” vì hầu như
nó chẳng dùng được vào việc gì. Sau ba
năm, chiếc tủ bị mọt gần hết. Cha tôi ngậm
ngùi chẻ ra làm củi đun nhưng chỉ có khói
mù mịt mà không có lửa. Sau này, những
người khác làm quan quá sung sướng.
Những người về hưu tay trắng như cha
tôi tự an ủi: mình hy sinh làm cách mạng
cho thế hệ sau sung sướng mà. Đúng, thế
hệ những người cách mạng như cha tôi đã
mang lại lòng tin bất diệt cho nhân dân.
Tôi khó có thể tìm được những người cách
mạng như thế sau thế hệ cha tôi. Vì thế khi
về hưu, ông bắt tay nuôi lợn nái và dành
dụm tiền nong để tám năm sau ông mới có
cơ hội xây được gian bếp tạm tươm tất. Và
ông hạnh phúc.
Công việc xây dựng nhà cửa của cha
tôi gần hai mươi năm trước là công việc
chuẩn bị cho điều kiện sinh hoạt. Còn ý
định xây dựng nhà cửa của cha tôi gần hai
mươi năm sau là thông điệp về những tai
hoạ của kiếp người một ngày nào đó có thể
giáng xuống.

Hơi thở từ ngôi mộ và món
quà của người đã khuất
Vào buổi chiều ngày cuối cùng của
năm cũ, có thể là ngày 29 và cũng có thể là
ngày 30 tháng Chạp, những người quê tôi
lại khăn áo chỉnh tề lũ lượt khéo nhau ra
nghĩa trang cuối làng để mời những người
thân đã khuất về nhà ăn Tết.
Từ ngày hôm trước, con đường từ
nghĩa trang về làng được quét dọn sạch
sẽ. Không ai bảo ai, nhưng những ai có
thời gian kể cả những đứa trẻ đều tham gia
công việc này. Họ chuẩn bị con đường cho
những người đã khuất trở về.
Làng tôi cúng cơm tất niên vào buổi
tối ngày cuối cùng của năm cũ. Buổi chiều
hôm đó, những ai không phải lo công việc
nhà đều đi vào nghĩa trang làng. Khi đi, họ
mang theo những nén hương. Nơi họ thắp
hương đầu tiên là khu mộ dòng họ. Ở làng
tôi, mỗi dòng họ đều có một khu mộ riêng
của dòng họ mình. Họ thắp hương để mời
tổ tiên và những người trong dòng họ đã
khuất về ăn Tết với các con, các cháu, các
chắt... Sau đó, các gia đình mới đi thắp
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hương cho những người thân đã khuất của
gia đình mình mà mộ của họ chưa chuyển
về trong khu mộ chung của dòng họ.
Cứ khoảng 3 giờ chiều vào ngày cuối
cùng hàng năm, anh em tôi cùng các con,
các cháu ăn mặc chỉnh tề để đi ra nghĩa
trang. Thường là những buổi chiều như
thế, mưa xuân bắt đầu bay trên cánh đồng
làng. Cánh đồng rộng lớn mờ ảo trong
mưa bụi. Một không khí thiêng liêng và
da diết dâng lên. Những buổi chiều như
thế, tôi như nhìn thấy rõ những người thân
đã khuất của gia đình, dòng họ tôi và cả
những người làng đã mất tự ngàn xưa hiện
về. Họ ăn mặc đẹp đẽ và đứng trên cánh
đồng với gương mặt hạnh phúc đợi cháu
con đến đón về nhà ăn Tết.
Khi còn nhỏ, tôi thường hay được lũ
bạn thì thào những câu chuyện ma hiện ra
trong nghĩa trang cuối làng trong những
ngày có gió lạ hay những đêm có mưa. Và
lúc nào có việc đi đâu đó qua khu nghĩa
trang, lũ trẻ chúng tôi đều nhắm mắt chạy
như ngạt thở vì sợ hãi. Tôi nhớ lần đầu tiên
cha tôi đưa tôi ra khu nghĩa trang và những
ngôi mộ lẻ để mời những người thân đã
khuất về ăn Tết. Tôi đã vô cùng sợ hãi khi
nghĩ rằng bất chợt một lúc nào đấy từ một
ngôi mộ một người chết hiện lên.
Nhưng rồi nỗi sợ hãi mơ hồ của tuổi
thơ đã tan biến khi đứng trước những ngôi
mộ, tôi đã nghe cha tôi kể về những người
đã khuất. Lời kể của cha tôi cứ từng năm,
từng năm làm sống lại những người thân
yêu của gia đình tôi mà tôi không bao giờ
được gặp mặt. Đó là những câu chuyện
thật giản dị, xúc động và thiêng liêng. Nó
tràn ngập trong tâm hồn trẻ thơ của tôi
như mưa xuân ấm áp bay trên cánh đồng.
Và một mối liên hệ bí ẩn, kỳ lạ nhưng
thật rành mạch và gần gũi giữa những
người thân đã khuất và tôi đã được thiết
lập. Mối liên hệ ấy được thiết lập qua
giọng kể của cha tôi. Cho đến bây giờ,
mỗi khi bước chân vào khu nghĩa trang
của dòng họ, tôi lại thấy những hơi thở ấp
áp và gần gũi của những người đã khuất
dâng lên. Cảm giác ấy là có thực. Và tôi
nghe quanh tôi những giọng nói như tôi
đã từng nghe trong những ngôi nhà của
làng tôi.
Khi tôi có con, như cha tôi thuở trước,
tôi lại đưa các con tôi ra khu nghĩa trang
làng trong những buổi chiều như thế để
mời những những người thân đã khuất về
nhà ăn Tết. Và cũng như tôi, lần đầu tiên

các con tôi đã nép sát vào tôi vì sợ. Có đứa
không dám khóc thành tiếng nhưng nước
mắt dàn dụa chảy dài trên gương mặt thơ
ngây. Và cũng lại như cha tôi thuở trước,
sau khi thắp hương xong, tôi lại kể cho
các con, các cháu tôi về những người thân
trong gia đình đã khuất.
Tôi nói họ đã sống và đã lao động như
thế nào. Tôi nói về những người thân mà
tôi đã được sống cùng và cả những người
thân tôi cũng chưa bao giờ được gặp như
ông nội tôi, như người chú, người cô chết
trẻ của tôi. Tôi nói như tôi đã từng sống với
họ trong ngôi nhà của ông bà, cha mẹ tôi.
Tôi nói như cảm thấy có mùi trầu cay bay
ra từ các cụ bà và mùi thuốc lào bay ra từ
các cụ ông.
Vào một năm, sau buổi chiều ra khu
nghĩa trang mời những thân về ăn Tết,
sáng mồng 1 Tết thức dậy, con gái tôi đã
thì thầm với tôi rằng đêm qua cô bé gặp
cụ nội. Cô bé nói cụ nội đã cho cô một con
tò he đất nung thổi được như một cái còi.
Nhưng khi tỉnh dậy, cô bé đã tìm không
thấy đâu. Và cô bé nghĩ anh trai của cô đã
lấy trộm con tò he đất nung ấy của cô bé
khi cô đang ngủ.
Nghe câu chuyện đó, lòng tôi ngập tràn
hạnh phúc. Từ lúc đó, tôi biết rằng trong
tâm hồn của con gái tôi vĩnh viễn có một
món quà vô giá. Cho đến khi lớn lên và khi
trở thành một bà già, con gái tôi sẽ chẳng
bao giờ quên được món quà của cụ nội của
cô, người đã mất cả trăm năm trước khi cô
bé được sinh ra.
Không có một người thân yêu nào
của chúng ta cắt dời khỏi chúng ta cho dù
người đó ta không gặp lại hoặc chưa bao
giờ gặp. Chính điều đó là tâm hồn và đời
sống của chúng ta không cô độc và giàu có.
Ngay cả khi chúng ta không thể trò chuyện
với ai về những phiền muộn hay thất vọng
của chúng ta thì chúng ta vẫn có thể bước
đến và trò chuyện với những người thân
yêu đã khuất.
Và ở đấy, chúng ta chỉ nhận được
những an ủi lớn lao và tình yêu thương
vô tận. Thế nhưng, lúc đó một câu hỏi lại
vang lên trong sâu thẳm lòng ta : Tại sao
có nhiều lúc ta lại không tìm được những
an ủi và tình yêu thương từ những người
đang sống?
Tôi đang ở làng Chùa đón Tết. Không
nơi nào bình yên và ấm áp như chốn này.
Ngày cuối cùng của năm cũ, xin đưa
lên bài thơ về làng Chùa của tôi.

Bài hát về cố hương
(hay là Bản tuyên ngôn về làng Chùa )
Tôi hát bài hát về cố hương tôi
Khi tất cả đã ngủ say
Dưới những vì sao ướt đẫm
Những ngọn gió hoang mê dại tìm về
Đâu đây có tiếng nói mê đàn ông bên mê tóc đàn bà
Đâu đây thơm mùi sữa bà mẹ khe khẽ tràn vào đêm
Đâu đây những bầu vú con gái tuổi mười lăm như những mầm cây
đang nhoi lên khỏi đất
Và đâu đây tiếng ho người già khúc khắc
Những trái cây chín mê ngủ tuột khỏi cành rơi xuống
Góc vườn khuya cỏ thức một mình
Tôi hát bài hát về cố hương tôi
Trong ánh sáng đèn dầu
Ngọn đèn đó ông bà tôi để lại
Đẹp và buồn hơn tất cả những ngọn đèn
Thuở tôi vừa sinh ra
Mẹ đã đặt ngọn đèn trước mặt tôi
Để tôi nhìn mặt đèn mà biết buồn, biết yêu và biết khóc
Tôi hát bài hát về cố hương tôi
Bằng khúc ruột tôi đã chôn ở đó
Nó không tiêu tan
Nó thành con giun đất
Bò âm thầm dưới vại nước, bờ ao
Bò quằn quại qua khu mồ dòng họ
Bò qua bãi tha ma người làng chết đói
Đất đùn lên máu chảy ròng ròng
Tôi hát, tôi hát bài ca về cố hương tôi
Trong những chiếc tiểu sành đang xếp bên lò gốm
Một mai đây tôi sẽ nằm trong đó
Kiếp này tôi là người
Kiếp sau phải là vật
Tôi xin ở kiếp sau làm một con chó nhỏ
Để canh giữ nỗi buồn – báu vật cố hương tôi

Gần sáng
Hơi lạnh cơn mưa gần sáng
Con rắn nước trườn qua tôi
Giấc mơ còn đọng lại
Trên chiếc lá ký ức
Trong khu vườn thời gian
Nhớ mãi giấc mơ xa xôi
Những ngày mẹ còn sống
Tuổi thơ hoang hoang cánh đồng
Cậu bé đứng im lặng
Thời gian cũng ngừng trôi
Bông cúc vạn thọ lay nhẹ
Nghĩa địa vọng giọng người xưa
Mẹ lau nước mắt cho con
Trên biên giới mùa Thu mây trắng
Có một đứa trẻ vừa gọi mẹ vừa lớn
Chợt già đi trong những cúc thẫm chiều

Người chơi đàn bầu
của làng Chùa
Cài khuy
Xõa tóc
Cúi đầu
Ngập tràn trời đất nỗi sầu thế gian
Phận người hay phận cây đàn
Một dây cô độc dậy ngàn tiếng đau
Khúc ngày gãy mấy nhịp cầu
Khúc đêm đứt tóc trên đầu biệt ly
Ôm đàn gạt lệ người đi
Trăm năm còn vọng chút gì cố hương
Mang thân trôi dạt dặm trường
Soi gương thì khóc, đập gương lại cười
Đêm đêm ngồi tựa bóng người
Gẩy lên một khúc vọng mười kiếp sau
Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Lại sắp đến ngày Giỗ mẹ. Trong những
ngày này, đêm nào con cũng chờ mẹ.....

Mưa thu
Khẽ khàng tỉnh giấc trong đêm
Mưa thu trải lạnh trên thềm. Hoa ngâu
Âm thầm nở cuối đêm sâu
Mùi hương thanh tiết về đâu hỡi người
Tôi đi qua khóc, qua cười
Mang theo cả một tháng Mười mẹ tôi
Mẹ tôi giờ đã chân trời
Gửi vầng mây tía về trôi qua làng
Mùa thu gieo những hạt vàng
Trong tôi nở một mùa màng nhớ thương
Năm năm là mấy đêm trường
Đứa con mất mẹ lạc đường gió mây
Vườn xưa, hoa cũ còn đây
Người xưa bóng vẫn héo gầy cuối thu
Một ngày mắt đổ sương mù
Và tôi thành một tử tù trong mưa

Giấc mộng trưa
Con chỉ vừa chợp mắt
Đã trở về trên cánh đồng quê
Đất dưới chân con thơm mật
Mây trên đầu con thơm hoa
Mẹ bước giữa hai triền cỏ biếc
Dắt con đi theo lối chân trời
Câu chuyện buồn 26 năm qua
Con đã giấu ngăn cuối cùng ký ức
Nhưng trưa nay, một trưa như ngọc
Con lỡ tay mở ra…gió lốc bụi thay mùa
Con - cậu bé già nua của mẹ
Kiệt sức như không thể quay về
Mẹ ơi mẹ, vì sao con lại khóc
Khi tha thứ cho kẻ đã từng ăn cắp máu con
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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đào tiên, dù là những ngôi nhà ba gian hai
chái, sân gạch, cầu ao, hiên, dại theo theo
lối cổ truyền Bắc bộ hay là những ngôi nhà
theo phong cách kiến trúc thuộc địa Á, Âu
kết hợp thì vẫn đẹp. Càng đẹp hơn, độc đáo
hơn khi chúng nằm cạnh nhau trong tổng
thể làng.
Gần đây tôi có dịp đi thăm lại một số
ngôi làng cổ, không nhận ra nữa. Họ đã
phá sạch, đập nhà cổ, xây nhà mới, đường
làng bị xi măng, bê tông hóa toàn bộ. Đình
chùa thì quét vôi lòe loẹt, tượng cổ sơn lại
bằng mầu công nghiệp xanh đỏ, đèn đóm
nhấp nháy.
Đau ở chỗ, khi nghèo thì giữ được, lúc
có tiền thì lại phá. Mà đáng nhẽ ra phải
ngược lại mới đúng. Ấy là chưa kể, đâu chỉ
là phá cái nhà, cái đình, con đường làng mà
là phá di sản của chính cha ông họ đã xây
dựng, đã giữ bao đời cho họ.
Lỗi này là do cái sự giầu không đi cùng
với văn hóa, có tiền mà không có văn hóa
mới vậy.
Nói thế để thấy chuyện ở làng Cựu là hy
hữu. Khi có tiền họ mang về quê xây nhà,
họ học hỏi tiếp thu những kiểu cách kiến
trúc đẹp hồi đó, bây giờ cũng vậy, sau gần
100 năm nhiều gia đình người làng Cựu ở
Hà Nội lại quay về để tu tạo, giữ lại những
ngôi nhà cổ cho con cháu. Không chỉ là

HOẠ SỸ LÊ THIẾT CƯƠNG
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họn một ngày đẹp trời,
tôi về thăm làng Cựu,
xã Vân Hòa, huyện Phú
Xuyên, Hà Nội. Ngoài
chùa Cả chung của 4
thôn: Chung, Chính, Chảy, Cựu thì làng
Cựu có một chùa riêng, chùa Phúc Duệ
(tên nôm là chùa Dồi). Chùa không ở trong
làng, không ở ngoài làng, chùa nằm ở mép
làng, không xa không gần, một con đường
đất nhỏ dẫn vào tam quan, xung quanh là
đồng lúa, thế là đủ yên tĩnh và thanh tịnh.
Ai thì cũng có phận của người ấy, Trời Đất
Thần Phật sẽ ở chung và là của chung mọi
người. Làng nào cũng có chùa. Mỗi làng
mỗi chùa. Chùa thì vậy nhưng đình là bàn
thờ của làng, là nơi tụ họp nên đình nằm
ở ngay đầu làng. Đình làng Cựu nhỏ, nằm
ngay cạnh cổng làng, trước mặt là đầm sen.
Hai cây đa già lặng lẽ thả lá xuống mặt sân
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lát gạch Bát Tràng.
Vẻ đẹp của người Việt, nước Việt, làng
Việt tồn tại được bao đời mà nay rạn nứt
hết cả. Tiếc! Làng Cựu gần Hà Nội, gần
quốc lộ nhưng may sao, lối sống mới không
phá hỏng nó nhiều như các ngôi làng khác.
Đình làng, chùa làng, tín ngưỡng và tôn
giáo, Thần và Phật vừa là cội rễ tinh thần
vừa là vỏ bọc để bảo vệ làng. Có ai sống mà
lại không cần đến đức tin? Cho nên đình
chùa mất thì làng mất. Làng Cựu còn và
còn đẹp được trong đời sống hiện đại xô bồ
này vì người làng Cựu vẫn giữ được đình,
được chùa.
Tôi không vào làng ngay, mà đến chùa
lễ Phật trước. Đúng dịp nông nhàn, các già
các vãi ra chùa làm công quả, cùng sư trụ
trì phơi lá thuốc, đinh lăng, ngải cứu, vỏ
bưởi... Sinh lão bệnh tử thì đã đành, nhưng
các vị thuốc nam, thuốc của nhà chùa còn

chuyện của một làng, với một đất nước
cũng vậy, phải phát triển hài hòa cả kinh tế
và văn hóa, văn hóa mới là động lực, là nền
tảng để phát triển kinh tế bền vững. Đồng
tiền chỉ là phương tiện để đạt đến một đời
sống văn hóa cao hơn.
Tôi đến thăm làng Cựu nhiều lần, vào
nhiều ngôi nhà, nhà nào cũng hoành phi,
câu đối, gian chính, gian bên treo kín cả cột
cái, cột quân. Chữ nghĩa ông cha cao siêu
không hiểu hết nhưng tôi tin những con
người ở làng Cựu rất trọng chữ nghĩa, vì

chữ là văn hóa. Có được làng, giữ được làng
không chỉ do có tiền mà phải có cả văn hóa,
coi trọng văn hóa.
Đình làng, chùa làng, cổng làng, người
làng, việc làng. Làng là nước, nước là làng,
nước Việt chính là làng, là nước - làng.
Người tay hay nói làng nước là vậy. Còn giữ
được làng, giữ được nếp làng thì còn nước,
còn nếp nước.
*Cảm ơn bác Trần Ngọc Thụ (người
làng Cựu) đã cung cấp thông tin cho bài
viết.

hơn cả thuốc, đó chính là sự an lành. Bất
kể giàu hay nghèo, cũ hay mới, con người
ta luôn có ý muốn hướng thiện, hướng đến
sự an tâm, lành tâm. Đó cũng là hạnh phúc
mà nền văn minh nông nghiệp mang lại
một cách tự nhiên. Chả cứ phải hiện đại,
tiện nghi, áo quần xanh đỏ, xe to nhà cao.
Người làng Cựu thường nói: chỉ sợ chật
bụng chứ sợ chi chật nhà là vậy.
Làng đã có tuổi gần 800 năm, dòng
họ Trần như họ tổ lập ra làng, hiện còn
gia phả. Đầu thế kỷ 20, người làng Cựu ra
Hà Nội làm nghề may, buôn bán vải vóc,
tơ lụa, nhiều người trở nên giàu có... Năm
1921, không may, làng bị cháy. Những ngôi
nhà chúng ta thấy hôm nay đều được xây
sau năm đó do người làng Cựu làm lại.
Đường làng ngõ xóm lát đá phiến hoặc
xếp gạch nghiêng. Xen giữa những bụi tre,
những hàng rào ô dô là chuối, cam, bưởi,
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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MẸ
và dòng sông

Còn chút này

RẤT HUẾ

Chùa tuổi nhỏ

NHÀ VĂN TRẦN TIẾN DŨNG

NGUYỄN TRỌNG CHỨC

T

ôi có những tháng năm tuổi
thơ không thể nào quên
được ở Tuy Hòa. Đó là lúc
ký ức đầu tiên trong đời tôi
hình thành, và lạ thay cho đến hôm nay,
hơn sáu mươi năm đã qua, vẫn trọn vẹn
trong tôi sau bao biến động của cuộc đời.
Như những trang sách được lưu giữ cẩn
thận trong một ngăn kệ đặc biệt ở một tủ
sách đã mịt mờ bụi bặm quá khứ, thời thơ
ấu ấy vẫn cứ sáng bừng lên mỗi khi tôi nhớ
lại với xiết bao bồi hồi, xúc động…
Sau Hiệp định Geneve 1954, gia đình
tôi từ thị xã Hà Đông xuống tàu ở Hải
Phòng để di cư vào Nam. Và chặng dừng
chân đầu tiên của chúng tôi là thị xã Tuy
Hòa, nơi cha tôi nhận nhiệm sở mới và
được cấp một chỗ ở tạm. Ngôi nhà gia đình
tôi thuở ấy nằm bên một con sông nhỏ
và vây bọc chung quanh là một khu vườn
xanh ngút mắt. Với tuổi ấu thơ, khu vườn là
cả một thế giới vừa lạ lẫm, thu hút sự tò mò
của tuổi nhỏ, vừa khiến tôi sợ hãi vì sự rộng
lớn và thâm u của nó. Tôi nhớ mình đã từng
ù té chạy khi đang khám phá cái thế giới
đầy bí ẩn đó lần đầu tiên và chợt nghe tiếng
sột soạt đáng sợ trong những bụi chuối dại
mọc đầy trong vườn.
Có những sớm mai, mấy anh chị em tôi
dắt nhau băng qua những bụi cây um tùm
để tìm những tai nấm mèo mọc chi chít
trên những thân gỗ mục sau trận mưa đầu
mùa. Chị Thành - chị cả tôi còn biết hái
những lá rau ngót xanh thẫm và, tất nhiên,
biết bao là hoa dại nhiều màu sắc. Chúng
tôi cứ đi miên man dọc theo bờ sông khi
nắng đã phả trên mặt sông thành một dòng
chảy lấp lóa, chỉ trở về nhà khi thấy đã đi
quá xa. Những đêm mưa mới thật là thích.
Chúng tôi được mẹ trùm cho tấm vải nhựa
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và theo mẹ ra vườn soi ếch. Mẹ bắt ếch mới
thật là tài trong khi đám trẻ cứ bò lê bò
càng trên bùn đất nhưng mãi chẳng chụp
được chú ếch nào. Hôm sau mẹ làm thịt
ếch cho chúng tôi ăn, thôi thì làm chả, nấu
cháo, xào với cà bát… còn bộ da ếch nào to
được mẹ bịt ống lon cho anh Quyền và tôi
đánh trống tung tung, còn Bắc - chú em út
lúc đó mới biết đi lẫm chẫm…
Khu vườn đầy những kỷ niệm tuổi thơ
đó còn cho tôi nhiều ấn tượng mạnh mẽ
có lẽ đến hết đời cũng chẳng thể quên. Có
hồi, sau một đêm mưa gió, sớm mai trời
lạnh giá và mịt mờ hơi sương, tôi thức giấc
vì những tiếng động lạ sau vườn nghe như
một bầy trẻ tranh cãi huyên náo. Hé mở
cửa sổ nhìn ra sân phía sau nhà; một cảnh
tượng lạ lùng diễn ra trước mắt tôi: hàng
trăm con quạ đen đang đậu dưới sân, con
rỉa lông, con rỉa cánh, con thì nhảy nhót
và cả bọn ồn ào như một bầy trẻ nhỏ đang
cãi cọ. Tôi gần như nín thở theo dõi bầy
quạ cho đến khi những tia nắng mai bừng
lên, xóa dần màn sương và bầy quạ inh ỏi
rủ nhau bay đi…
Một lần khác, hôm đó mẹ tôi ngồi giặt
giũ bên thành giếng còn mấy đứa tôi thơ
thẩn chơi chung quanh; đột nhiên tôi sững
người và sợ quá đến nỗi không kêu lên
thành tiếng, chỉ biết huơ tay về phía một
thân cây sát bên bờ giếng: một con trăn to
đang trườn từ thân cây xuống đất. Mẹ tôi
thấy cử chỉ khác thường của tôi, quay người
và chỉ kịp ném chiếc áo đang giặt xuống
chậu, chạy vội về phía chúng tôi như để chở
che. May mà con vật dài ngoằng đáng sợ đó
đã lủi vào bụi rậm mất tăm!
Làm sao có thể quên được những hình
ảnh như vậy của một thời tuổi nhỏ? Tôi
đã đi qua bao vùng đất, có cả những năm

tháng phải sống giữa rừng già mùa mưa đầy
vắt và muỗi mòng; nhiều điều đã nhạt phai,
đã mất tăm dù cố hình dung lại, nhưng tôi
luôn nhớ như in thời thơ ấu bên dòng sông
Chùa ở thị xã Tuy Hòa. Và trong những
giấy tờ ít ỏi còn lưu giữ được của gia đình
tôi, may mắn vẫn sót lại những gì cho tôi
biết khoảng gần sáu năm của tuổi thơ, đâu
từ 1954 đến 1959, trước khi vào Sài Gòn
gia đình tôi đã sống ở nơi bây giờ đã trở
thành một phường trung tâm của cái thị
xã êm đềm này. Tên của con sông thơ ấu
tôi mới được biết gần đây khi hỏi thăm anh
Trần Huyền Ân, nhà Phú Yên học mà tôi
rất mực kính trọng, quý mến. Sau nhiều
bận lui tới Phú Yên, đến năm 1999 tôi mới
có dịp tìm về nơi mình đã trải qua những
năm tháng không quên của ấu thời. Anh
Trần Huyền Ân đã giúp tôi trong chuyến
“đi tìm thời gian đã mất”.
Tôi đã không thể tìm lại được chính xác
ngôi nhà xưa, khu vườn xưa. Làm sao được
khi hơn sáu thập niên đã qua đi. Nhưng tôi
đã trào nước mắt khi đứng trước dòng sông
Chùa tuổi nhỏ. Đây rồi, một phần của cuộc
đời tôi. Cả một vùng quá khứ hiện ra. Có
anh chị em tôi dắt nhau đi ven bờ sông tìm
hoa dại, có đám trẻ nhỏ cùng tuổi rủ tôi leo
lên mấy ngôi mộ đá ong vẫn còn thấy xa
xa kia; có ngôi chùa cổ kính ngày xưa mà
trong ký ức lờ mờ tôi đã nhận ra, và có cả
ba mẹ tôi như vẫn còn sống khoẻ mạnh bên
chúng tôi. Và nhớ ngày mẹ dắt tôi ra biển
để lần đầu tiên tôi biết thế nào là sóng gió
đại dương, nhớ nỗi sợ thót tim khi sóng vỗ
bờ, lui ra và kéo theo cát biển chuồi dưới
chân khiến tôi loạng choạng vội nắm chặt
tay mẹ…
Tôi đã gọi Mẹ trong buổi chiều trên
biển Tuy Hòa ào ạt sóng gió…

N

hiều năm trước chúng
tôi đến Huế với họa sĩ Lê
Thiết Cương từ Hà Nội
vào, anh rủ chúng tôi đi
thăm làng cổ Phước Tích. Người lái xe cho
chúng tôi biết. Làng cổ này nằm bên dòng
sông Ô Lâu, thuộc huyện Phong Điền và
lạ một điều là phải đi qua địa phận tỉnh
Quảng Trị rồi mới rẽ vòng lại vào làng.

Làng nhà rường
Làng Phước Tích đang lúc chuẩn bị
cho ngày khai mạc festival làng cổ Huế.
Trước cổng làng là một dãy các nhà thờ
họ tộc nằm kề sát bên nhau, các nhà thờ
họ ở đây với kiến trúc bề thế, hoa văn cẩn
chén, sơn son thiếp vàng, cho thấy vẻ cổ
kính của một miền đất, lại vừa trưng bày

trọn vẹn một đặc thù văn hoá coi trọng các
hình thức làm rạng rỡ bộ mặt tổ tiên.
Một vị chức sắc trong làng cho biết.
Làng có mười hai tộc họ, được lập nên
từ những người di dân Thanh - Nghệ, từ
những năm 1470. Tương truyền rằng từ
thời ông tổ khai canh, người làng không có
một tấc đất làm ruộng, thời xưa dân làng
chỉ sống bằng nghề làm gốm sứ, và mái
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ngói của những ngôi nhà rường nổi tiếng
còn lại đến tận ngày nay được sản xuất từ
mỏ đất và tay nghề của người làng.
Trên đường vào làng, chúng tôi có lúc
tranh luận về một vấn đề có hay không
một hình mẫu kiến trúc đặc trưng truyền
thống Việt Nam. Mới đây thôi, trong việc
trao giải thưởng cho các thành tựu kiến
trúc hiện đại Việt Nam, trong số các tác
phẩm đoạt giải, người ta không thấy dù
thấp thoáng hình thể kiến trúc đình chùa
xưa, hoặc nhà rường Huế.

Bà cụ và căn nhà rường
Chúng tôi chủ động vào một căn nhà
rường ở tận cuối làng, nơi có ít khách tham
quan tìm đến. Vừa qua cổng nhà, chúng
tôi gặp ngay một bà cụ đang cọ rửa rổ rá
trong cái hồ nước được người xưa xây để
nuôi cá chép vàng, trồng hoa sen và chơi
hòn non bộ.
Cụ bà Lương Thị Hén, 90 tuổi, cụ ở
một mình trong một căn nhà rường nhỏ,
con cháu cụ đứa ở Huế, đứa ở Sài Gòn. Cụ
nói đây là nhà của họ bên chồng, nhà có
từ bao giờ không biết. Cụ có khuôn mặt
người già trong các câu chuyện cổ tích.
Chúng tôi mời cụ lên phản để chụp
một tấm hình, cụ nói chờ cho cụ mặc cái
áo dài tay vào, cụ ngồi xếp tay lên hai chân,
kiểu ngồi trịnh trọng của những người
chụp hình để dành lại cho con cháu làm
ảnh thờ. Cụ nói làm sao cho cụ xin một
tấm hình, rồi cụ lại bắt qua chuyện khác.
“Chi mô mà họ ưng coi nhà mục này rứa.”
Cụ hoàn toàn không hiểu là mình đang ở
trong ngôi nhà với tiếng mối mọt, tiếng
chuột kêu mỗi đêm trong vách nhưng lại
trị giá cả tỷ đồng. Cụ không thể biết rằng
nhiều đại gia từ Hà Nội vào, từ Sài Gòn ra
luôn xuýt xoa mong muốn được dỡ rường
cột của cụ mang về nhà họ. Bây giờ thì căn
nhà của cụ không bị xếp vào loại tài sản
tàn dư phong kiến nữa rồi!

Hình ảnh đọng lại từ làng cổ
Bên phải đường làng Phước Tích là
dòng sông Ô Lâu nước trong veo, buổi
sáng chúng tôi đến, có duy nhất một chiếc
ghe câu của hai vợ chồng đang quăng lưới.
Thấy chúng tôi chụp hình, thỉnh thoảng
người đàn ông ngẩn mặt lên còn người
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vợ thì luôn dấu mặt dưới vành nón lá.
Và trong nhiều lần quăng lưới, chúng tôi
không thấy mành lưới của họ bắt được con
cá nào, chỉ thấy mỗi lần quăng lưới là mỗi
lần cái bóng của hai vợ chồng và chiếc ghe
chài mỏng manh lại cựa quẫy trong dòng
nước vô cảm.
Xe ngừng lại trước cái lò gốm còn lại
duy nhất của một làng nghề nổi tiếng đất
cố đô. Một miệng lò nhỏ mới lợp lại bằng
mấy miếng tôn, gần bên cũng mới xây một
cái nhà dài, treo cờ phướng quảng cáo về
ngày hội làng cổ PhướcTích, mặt dựng của
căn nhà dài này được đắp chữ nổi: Làng
gốm Phước Tích.

Nhà rường Huế trước tiên là nơi trú giông
trú bão, che nắng che mưa của con người
đang sống chứ không phải là một bảo tàng
để đến tham quan rồi về.
Trong thời bùng nổ xây dựng đến mức
làm biến dạng bộ mặt kiến trúc Việt Nam,
không có gì quá đáng khi gọi điều đó là một
thảm họa. Đến làng Phước Tích, không
cần được dự báo người ta cũng biết, rồi đây
các vị tổ họ tộc trong làng sẽ mất hết các
căn nhà rường, nơi mà bao đời vong linh
của họ tộc được hương khói dưới mái nhà
có hình mẫu ở tầm chuẩn mực của kiến
trúc Việt Nam,

Làng tranh hàng mã ở Sình

Với nhà rường Huế, việc
chống lại lũ mối và sự
thiếu trách nhiệm có khi
còn cấp bách hơn cả
chuyện làm thế nào để
trùng tu cho có bộ mặt
mới khoe với du khách.

Ông Đ một vị giáo viên về hưu ở làng
khoe với chúng tôi mấy cái nồi đất, niêu
đất. Rồi bỗng nhiên ông nói. “Cái lò ni hai
năm đốt một lần, chỉ để phục vụ du khách
tham quan.” Việc một làng nghề mà không
còn ai giữ được nghề nghiệp tinh túy của
tổ tiên, nỗi buồn chua chát đó mà chúng
tôi cảm nhận được từ những người làng ở
đây, nỗi buồn này không có sự quảng bá du
lịch rầm rộ nào có thể khỏa lấp được.
Ông Đ. mời chúng tôi ghé quán ông
uống cà phê. Và trong câu chuyện ông cho
biết: Lúc xưa làng có trên một trăm nhà
rường nay chỉ còn khoảng vài chục nhà.
Trước đây chính quyền có nói sẽ cử xuống
một đội xịt thuốc trừ mối để giúp chèo
chống các căn nhà rường còn lại, Nhưng
dân làng trông hoài không thấy, rốt cuộc
lại nói mà không làm.
Với nhà rường Huế, việc chống lại lũ
mối và sự thiếu trách nhiệm có khi còn cấp
bách hơn cả chuyện làm thế nào để trùng
tu cho có bộ mặt mới khoe với du khách.

Người Huế thường tự hào về những di
tích, thắng cảnh nổi tiếng của quê mình,
và ngày nay nhiều người cũng thấy bất ngờ
trước việc các làng nghề thủ công được các
phương tiện thông tin trong nước ca ngợi.
Theo lời giới thiệu, chúng tôi hỏi thăm
đường đi đến làng tranh hàng mã ở Sình.
Người chỉ đường cho chúng tôi chỉ nói đơn
giản là muốn đến làng Sình thì cứ đến chợ
Nọ mà hỏi.
Chợ Nọ là một ngôi chợ nhỏ bên
đường thuộc huyện Phú Vang, cảnh chợ
quê buổi sáng thật yên bình. Nếu phải
chỉ ngay một điểm nhấn của một buổi
chợ làng Việt Nam thì đó là hình ảnh và
âm thanh của lũ gia súc bị bỏ rọ, cột dây
chộn rộn chờ bán mua bên cạnh lũ trâu,
bò, chó, gà nhởn nhơ đi rong trên những
con đường quanh chợ.
Từ chợ Nọ chúng tôi đi qua cầu Mậu
Tài, bên chân cầu có một ngôi nhà thờ xưa
lọt trong lòng một cái xóm nông dân nên
sực nức mùi thơm rơm rạ. Trong những
ngày ở Huế đầy ngập hình ảnh thành xưa
chùa cổ, thì chuyện bắt gặp một ngôi nhà
thờ nhỏ giữa làng quê trong sáng là điều
khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Huế
không chỉ có lịch sử rực rỡ và suy tàn của
những vương triều xứ Đàng Trong, mà còn
là cột mốc khởi đầu chuyện thăng trầm
của lịch sử đạo Gia Tô.

Chuyện ở Sình
Ở một chòi bán quà vặt cho trẻ con sát
bờ sông, chúng tôi được bà cụ bán hàng
cho biết. Đây là ngã ba sông Sình, và muốn

Làng cổ Phước Tích

đến nhà ông Kỳ Hửu Phước thì đi ven bờ
qua khỏi đình Vật thì sẽ tới.
Ông Kỳ Hửu Phước, 60 tuổi, một
người làm nghề tranh hàng mã nổi tiếng
nhất làng Sình, và chính ông là người gìn
giữ cho làng cái nghề truyền qua 9 đời.
Theo ông Phước thì tranh hàng mã của
làng có chung ông tổ nghề với tranh Đông
Hồ, và ông nói: “Việc đục khuôn in là còn
nguyên nét truyền nghề xưa, trước đây

giấy làm tranh do làng tự làm lấy bằng bã
mía, màu mực thì hoàn toàn là màu thiên
nhiên.”
Tranh hàng mã được sản xuất thủ
công, phục vụ cho việc cúng tế từ các vị
thánh thần cho đến cô hồn các đẳng, trong
các ngày lễ tết của tính ngưỡng dân gian.
Vì cúng xong là đốt đi nên còn gọi là các
bộ đồ thế.
Nhìn qua hình ảnh những bộ tranh

cúng như tiên nữ bát âm, bà mẹ sanh, mẹ
độ…. mang màu sắc riêng của Huế, nhiều
người liên tưởng đến những buổi cúng tế,
ngồi đồng đầy màu sắc âm u huyền bí của
của các ông hoàng bà chúa xưa kia.
Ông Kỳ Hửu Phước kể. “Sau năm 1975,
làng nghề bị tịch thu hết khuôn tranh và
thường xuyên bị xét nhà. Chính quyền
cho rằng cái nghề này là lãng phí, mê tín dị
đoan nên bị nghiêm cấm. Tôi vì xót nghề
của cha ông nên ra sau nhà đào một cái
hầm bí mật, rồi cắt cử người canh chừng,
vợ chồng tôi và đứa con trai lớn xuống
hầm in tranh. Suốt những năm tháng dài
đó, cả làng chỉ còn mỗi nhà tôi làm tranh.
Lúc đi chợ bán tranh thì vợ chồng tôi phải
quấn tranh vào người như dân đi buôn lậu,
rồi thêm cử người đi trước canh chừng du
kích xã. Mấy chú biết không, buổi đầu ra
chợ bán thấy mấy tiệm bán nhang đèn vẫn
còn tiếp tục đặt hàng, cả nhà tôi mừng đến
rơi nước mắt, tôi nói trong bụng vậy là
nghề của ông bà có đất sống rồi!”
Từ xưa, Huế thật sự là một thị trường
lớn của đồ hàng mã, và là cái nôi của những
đức tin vào tín ngưỡng dân gian, nếu không
nhìn bằng quan điểm vô thần ấu trỉ rồi cho
đó là mê tín dị doan, thì người ta sẽ tìm thấy
ở đức tin dân gian này sức sống của những
sinh hoạt văn hóa cộng đồng đa dạng.
Có lẽ phần sinh động nhất của sinh
hoạt tâm linh Người Việt từ bao đời nay
chính là ở những nội dung sinh hoạt tôn
giáo dân gian. Sáng tạo nên những đức
tin hướng vào một thế giới siêu hình gần
gũi để chia sẻ, và gầy dựng những lễ hội từ
nguồn gốc từ đức tin ấy chính là sản phẩm
tinh thần quan trọng nhất của người Việt.
Đến làng tranh hàng mã ở Sình là tìm
lại cho mình cái mai mắn chứng kiến sự
phục sinh hình ảnh Thánh Thần dân gian.
Chỉ với vài chục ngàn, bạn sẽ có một bộ
gồm tám cô tiên nữ đang sử dụng tám loại
nhạc cụ khác nhau, bạn có thể dâng cúng
cho cỏi dưới, cỏi trên, hay mọi cỏi siêu
hình mà bạn tin là sẽ phù hộ cho mình
và gia đình. Bạn cho rằng điều đó là ngớ
ngẩn cũng không sao! Nhưng nếu bạn có
một tâm hồn giản dị, bạn sẽ nhìn thấy sự
hồn nhiên và rộng lượng của thánh thần
qua những bức tranh hàng mã ở làng Sình.
Chính trong những bức tranh không thể
gọi là nghệ thuật, chỉ là thứ vật phẩm dâng
cúng đó lại đậm đà nét đẹp bình dị, tượng
trưng đầy đủ nhất cho sức sống tâm linh
của đất và người Cố đô.
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ĐI TÌM CÁI ĐẸP TRONG NỖI
TUYỆT VỌNG CỦA

CHÍNH MÌNH

B

ước vào xưởng vẽ của hoạ
sỹ Nguyễn Trung vào một
chiều mưa tầm tã, bỗng
thấy cả xưởng vẽ rực ấm
bởi một gam đỏ nồng nàn
của những bức trừu tượng sơn vẫn còn ướt.
Có thể thấy một thời kỳ mới đang manh
nha, đang phấp phỏng tượng hình.
Như cái màu rực đỏ nhuốm sắc vàng
của lá phong trong khu rừng phía sau nhà
họa sĩ Đinh Cường tại Virginia, khi lần đầu
tiên anh đặt chân đến Mỹ, đã bước vào
tranh của anh, để mở ra một trang khác
của ánh sáng.
Dường như anh đang bước sang Thời
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kỳ Đỏ với thứ ánh sáng rực rỡ hơn, chói
chang hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Những mắc kẹt sâu thẳm được hóa giải
bằng những nét cọ phóng túng, những
rung động vô hình về kiếp người, về thân
phận, về những người đàn bà anh yêu quý,
về thiên nhiên kỳ bí, về cả những lối nhỏ
hàng ngày anh đi qua… được hồi sinh trong
một vẻ đẹp khác, rực rỡ và sâu thẳm, như
những đóa hoa mãn khai.
Bức tranh mới nhất của anh “Điệu múa
của chim lửa” lấy hứng từ bản giao hưởng
“The Firebird” của Stravinsky. Nếu dõi
theo quá trình hình thành bức tranh, có
thể thấy nó khác xa với những phác họa

ban đầu, năng lượng tràn trề, bùng nổ, đầy
hoan lạc.
Tôi bất giác nhớ lại câu chuyện cổ tích
Nga ngày xưa về chàng hoàng tử đi săn,
bắt gặp một con chim lạ với những chiếc
lông rực rỡ như những đốm lửa… Con
chim lửa với vũ điệu tuyệt vời đã làm cho
một vương quốc chết được hồi sinh. Con
chim lửa cũng là biểu tượng của sự mạnh
mẽ, độc lập, kiêu hãnh và rực rỡ. Đó phải
chăng là Nguyễn Trung, ông hoàng mãi
trẻ trung trong thế giới của mình, tìm
kiếm khôn nguôi những ánh lửa, để thắp
lên vẻ đẹp của sự hồi sinh trong cả những
tận cùng, tăm tối nhất.

Ở giai đoạn sung sức nhất với tranh
trừu tượng, anh lại gặp CUC Gallery,
vì sao anh quyết định ký hợp đồng độc
quyền với Cúc Galerry?
Tôi đâu có chọn, người ta chọn mình
đấy chứ. Cũng do Lương Xuân Đoàn mối
lái. Lương Xuân Đoàn vô đây nói sắp có
một doanh nhân tới mua tranh của anh.
Thấy có hợp đồng là khỏe rồi, không phải
lo nghĩ gì về chuyên buôn bán tranh nữa,
chỉ có việc vẽ thôi.
Nói chung, có vốn là làm được. CUC
Gallery làm việc rất chuyên nghiệp, bỏ
tiền ra thuê mấy người chuyên nghiệp
ở nước ngoài làm cố vấn cho họ. Họ
biết chọn người có tiếng nói mạnh mẽ
ở nước ngoài, kể cả giám đốc bảo tàng ở
Singapore.
Gallery ký hợp đồng với họa sĩ là quá
xưa rồi, chỉ có Việt Nam là mới thôi. Bây
giờ tranh trừu tượng mình vẽ ra là gallery
lấy hết, nhưng ngược lại mình lại chẳng
muốn có hợp đồng gì hết, thích vẽ tà tà
vậy thôi. Hay ở chỗ vẽ cái tranh, người
khác tới muốn “hét” bao nhiêu thì “hét”,
giờ có giá của gallery rồi, mình đâu có
vượt qua họ được.

Ở lứa tuổi 70, vẽ những bức tranh
trừu tượng khổ lớn như thế có là thách
thức với anh? Nó đòi hỏi sức nghĩ, sức
khỏe như thế nào?
Đòi hỏi sức khỏe thôi. Hồi trước anh
cũng vẽ tranh lớn, nhưng điều kiện của họa
sĩ Việt Nam kể cả nghĩa đen, nghĩa bóng
đều chật hẹp quá. Nếu có không gian triển
lãm lớn mình vẽ cho sướng tay, còn mình
không gian chật hẹp quá, vẽ tranh lớn bán
không được.
Thoát khỏi nỗi lo cơm áo hàng ngày,
anh có … vui không?
Gallery là người bỏ tiền ra để mua tranh
của mình, nên phải theo đúng yêu cầu của
họ. Họa sĩ độc lập lâu lâu buồn buồn có
khách tới mình “hét” lên một cái cũng có
cái thú vị của đời sống độc lập.
Với CUC Gallery, anh còn làm cả
điêu khắc nữa? Anh muốn đưa ra một
cái nhìn mới về nghệ thuật?
Mình cứ làm tùy hứng thôi. Điêu khắc
và tranh cũng giống nhau. Người ta thường
không nói rõ ràng về nghệ thuật, thực ra
nghệ thuật là một khoa học để giải phóng

cái nhìn của người thưởng thức. Ví dụ như
một bình bông, mình đưa ra một hình thức
nào đó mà người ta thấy vui, thấy ngộ, như
một hình thức mới của bình bông là nghệ
thuật rồi.
“Làm cho quần chúng được tự do là
mục đích của nghệ thuật, vì thế, đối với
tôi, nó là khoa học của tự do”, tôi rất thích
câu nói này của giáo sư người Đức Joeph
Beuys “To make people free is the aim pf
art, there- fore art for me is the science fo
freedom”.
Với một con người, giữ được sự tự do
có khó không?
Do hoàn cảnh, dễ bị ràng buộc lắm,
nhưng một ngày nào đó mình tìm cách tẩu
thoát thôi. Giống như ngày xưa học vẽ, nếu
giữ đúng kỷ luật nghề nghiệp thì mình là
thằng giữ đúng nhất. Nhưng tới một ngày
nào đó thì vứt đi hết. Cũng nhờ vậy mình có
thể sáng tạo, để có sự tự do của riêng mình.
Càng tự do chừng nào càng sáng tạo, vì con
người không thể nào vứt hết mọi ràng buộc
vốn có. Nhiều khi bất chợt mình tự hỏi tại
sao một hành động cứ phải lặp tới lặp lui
mà không thay đổi được, thế thì cũng giống
như mình mất tự do
Hồi đó tôi ở tù bên Cambodia, mỗi ngày
họ kêu dậy điểm danh, mình nghe tiếng còi
là phải dậy, nhưng thường thường tôi để
một lúc sau mới ngồi dậy, giống như muốn
sử dụng sự tự do của mình thêm chút nữa.
Vậy là cuộc đời anh cũng nhiều lần
tìm cách… tẩu thoát lắm phải không?
Cũng có những nô lệ êm đềm thì tội gì
tìm cách tẩu thoát. Ví dụ mỗi ngày mình ăn
cơm chẳng hạn, nếu có bữa cơm ngon thì
dại gì phải đi ăn ngoài.
Anh có khoái cảm rất mạnh về ẩm
thực?
Ngon là ngon theo ý mình. Nhiều người
nói tôi ăn mặn quá, ăn nhiều mỡ quá, nhưng
đó là khoái cảm của mình. Có lúc thích húp
cả một ngụm nước mắm ngon như mắm cái
chẳng hạn.
Tôi thích vào bếp nấu cho bạn bè ăn.
Món nào bạn bè anh thích nhất?
Hồi xưa thời còn Hội Họa sĩ Trẻ, các
bạn rất mê món cua rang muối của tôi,
hoặc bò bít tết, cà ri bò, cà ri cá… Để nấu
được cà ri ngon, phải mua bột cà ri ở đúng
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Có khi ngay lúc đó mình thấy không hài
lòng, thấy tức cười sao đó, nhưng vài hôm
sau lại thấy có thể để lại được. Nhiều khi
mình phá bỏ rất nhiều. Làm việc rất nhanh,
khi xong rồi cũng phá bỏ rất nhanh, không
thương tiếc. Giống như đôi khi trong cơn
say vậy đó, làm xong lại hủy hoại nó liền.
Khi làm biếng vẽ thì anh làm gì?
Do sức khỏe thôi, đôi khi sáng dậy sớm
cảm thấy muốn làm cái gì đó, nhưng có bữa
chẳng muốn làm gì. Nhiều khi cũng làm
biếng cả đi chơi, không muốn dộng đậy tay
chân, cả đầu óc cũng chẳng muốn động đậy
nữa
Hồi trẻ đi học tôi ở trọ cùng phòng với
một người bạn, có buổi sáng anh ấy ngồi
yên, hai ngón tay để ở lỗ mũi, giống như
bức tượng của Rodin, chẳng hề nhúc nhích.
Nhiều khi mình muốn hỏi, nhưng có lẽ anh
ấy cũng chẳng trả lời, đó là sự lười biếng
không cắt nghĩa được.
Nói chung, đừng nên siêng năng quá.
Làm việc hùng hục, nhưng khi thấy không
hiệu quả thì nghỉ liền, đừng cố gắng quá.
Cố là làm hỏng con người mình. Thậm chí
có lúc tôi nằm yên, không nhúc nhích. Nằm
im để lấy lại năng lượng đã mất. Tôi tưởng
tượng mai mốt mình có nhà, có cây cối
vườn tược, mình sẽ ra ngoài sân nằm im…
Ngủ thiu thiu… trời ơi “đã” ơi là “đã”…
chỗ. Mỗi một chợ đều có một hàng bán bột
cà ri rất ngon, do hồi xưa được truyền từ
người Ấn Độ, như ở chợ Bến Thành, chợ
Đa Kao. Hồi xưa má tôi có một cô học trò
người Ấn Độ, lâu lâu bà hay kêu tới nấu cho
nồi cà ri ăn. Cách làm của cô ấy đã thấm
vào tôi lúc nào không biết, vì trong bột cà
ri nhiều vị lắm, thêm bớt thế nào, chiên
xào ra sao, thêm ớt, hành, tỏi thế nào là tùy
khẩu vị của mỗi người nữa. Cà ri ăn đại trà
là không ngon. Thường thường họa sĩ, nhà
văn là những người thích ăn ngon…
Làm thế nào để chạm vào cái vô
thức của riêng mình khi vẽ, như một
người đang thiền định?
Là một phương pháp làm việc để đừng
căng thẳng quá, đừng bắt ép mình thôi. Cứ
làm việc thoải mái, lắng nghe bên trong
của mình thì bàn tay chỉ là một phương
tiện lao động phải tuân theo mệnh lệnh rất
trừu tượng, không rõ ràng gì hết. Đôi khi
nó rất mơ hồ. Chỉ khi nào thể hiện xong cái
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tranh mới biết nó là cái gì.
Đôi khi mình cố gắng thể hiện cái gì
thật rõ ràng, sáng sủa, dứt khoát, đúng theo
ý tưởng của mình. Những ý định đó thường
khi thất bại. Khi mà mình diễn tả cái gì lên
khung bố, nó không còn hoàn toàn theo
được như ý mình. Vì thế mà mình cứ làm
việc hoài, làm việc không biết tới bao giờ
mới được đúng như cái mình cảm nhận
lên tranh. Và tôi nghĩ nghệ thuật cũng vậy,
không có gì là hoàn chỉnh, như con người.
Nghệ sĩ lúc nào cũng phải cố gắng càng đi
gần tới cái đẹp chừng nào hay chừng ấy.
Cách nào để cho đầu óc của mình
được nghỉ ngơi?
Làm việc thật tự do, không chuẩn bị
cho công việc một cách đàng hoàng, đúng
phương pháp, cứ vụng về, nguều ngào như
trẻ con vọc cát ngoài bãi biển, chẳng có ý
đồ gì hết. Chỉ có cách đó mới lượm nhặt
được những vô thức của mình, vô tình mà
nó ra thôi.

Ở giai đoạn này, con đường anh đang
đi thế nào?
Hoàn toàn tự do, làm những điều mình
thích mà không cần nghĩ tới những luật lệ,
nguyên tắc nào trong nghệ thuật hết. Tự
do thả lỏng con người mình, không để cho
nó lệ thuộc vô bất cứ cái gì.
Ví dụ như khi làm việc, thường một
người thợ giỏi có những dụng cụ tốt, vừa
tầm tay. Trong nghệ thuật, thấy có cái gì
dùng cái nấy, không bắt buộc cái bút này
phải nhọn, cái nước sơn này phải tốt…Cả
về chất liệu, về dụng cụ, đều có gì làm nấy,
thật là tự do. Vì thế mình thích làm việc tự
do chứ không thích bị ràng buộc bởi bất cứ
hợp đồng nào nữa.
Mình không muốn bị ràng buộc bởi bất
cứ thứ gì trên đời…
Từ thời kỳ Nâu Hổ Phách, Xanh cẩm
thạch đến thời kỳ Trắng, Bảng Đen,
Xám Trắng Đen, là chuỗi hành trình
khơi gợi quá khứ và giải thoát tinh thần
mình qua hội họa của riêng anh?

Thời kỳ Xám Trắng Đen là thời kỳ kéo
dài sự tích lũy trong óc tưởng tượng lúc đi
dạo chơi trong thành phố. Thành phố này
giống như một kỷ niệm, ghi dấu hết lịch
sử bên trong của nó, những bức tường vô
nghĩa, nhưng đối với tôi, nó ghi dấu tất cả
lịch sử, kể cả khi người ta muốn sơn phết
lên những màu sắc khác, thì bên trong nó
vẫn lưu giữ những ký ức. Kể cả khi người
ta sống trong những ngôi nhà đã sơn phết,
đã được sửa chữa mới, thì con người vẫn
hiện diện trong kiến trúc xưa cũ chẳng hề
mất đi
Cái đầu mình hay suy nghĩ về những cái
đó. Lịch sử không thể mất đi được.

văn của Lỗ Tấn, từ thông cảm xích lại gần
với nhau, gây cho mình ấn tượng mạnh mẽ,
tạo nguồn hứng mới.
Tuyết là cái gì trừu tượng hóa cái phong
cảnh của thiên nhiên, thành phố, cây cối,
làm mờ hết chi tiết đi, làm cho phong cảnh
trở nên đơn giản, im lặng, không còn lao
xao nữa. Tự nhiên im bặt, không còn tiếng
động nữa, thấy thiên nhiên bỗng trở nên vĩ
đại, lớn lao, gợi cho mình cảm hứng về cái
không. Không có gì hết. Đó là thời kỳ mình

để ngỏ. Ai có tâm hồn gần như ông có thể
mượn con đường đó để phát triển khả năng
của mình.

có cảm hứng về tranh trừu tượng. Không
chỉ riêng về tuyết, chính màu trắng cũng
tao nên một số ý tưởng về tranh trừu tượng,
ví dụ những ngày để tang má tôi chẳng hạn.
Màu khăn tang gợi cho mình về suy tưởng
trắng, im lặng hoàn toàn, thanh khiết
Nên thời kỳ tôi vẽ tranh Trắng, và cho
tới giờ vẫn còn vẽ, là hai nguồn hứng khởi
gặp nhau về thiên nhiên, về tuyết, về tang.
Tang này không có gì buồn thảm, là hình
ảnh gợi hứng cho mình thôi, không phải
là tang tóc. Mình thấy làm cho mình hứng
thú cái gì đó về màu trắng.

Họa sĩ nào cũng vậy, ánh sáng là điều
họa sĩ nào cũng cần có một bí quyết để tạo
nên sự sinh động của từng bức tranh. Khi
quan sát thiên nhiên, làm sao tạo ánh sáng
chói chang, rực rỡ như thế. Để ý trong đó
có cái bẫy. Nếu trong cái tranh chỉ toàn
ánh sáng thì chỉ là ánh sáng nhờ nhờ. Phải
đặt bẫy nó.

Làm thế nào anh có thể tạo ra luồng
ánh sáng dịu dàng, thanh khiết, trong
suốt của riêng mình?
Kể cả họa sĩ cũng không thể cắt nghĩa
được, ánh sáng là con người mình. Chỉ là
mình thích thì làm thế thôi, khi đã cắt
nghĩa được thì mất hay rồi

Dạo chơi trong thành phố liên quan
đến thói quen hàng ngày của anh?
Đó là cuộc sống hàng ngày của tôi, kể
cả những khu phố cũ mình chưa từng qua,
nó chứa đựng cuộc sống đầy ắp trong đó,
như một hoài cảm nào đó trong ký ức. Khi
vẽ, minh tưởng tượng ra những cuộc sống
sôi động đã từng có trong những khu phố
như vậy
Sài Gòn ghi dấu ấn thế nào trong nỗi
hoài cảm của anh?
Dĩ nhiên đó là những kỷ niệm quá sâu
sắc. Là cuộc sống rất hồn nhiên, không
dính líu gì đến chính trị. Một Sài Gòn có ý
nghĩa tượng trưng hơn là một cái gì cụ thể.
Quan sát đời sống đô thị, so sánh với
những đất nước mà anh đã đi qua, nó có
tàn phá điều gì đẹp đẽ của con người?
Những lần tới chỗ này chỗ kia, thấy lạ,
có những kích thích nào đó nhưng không
có ấn tượng nào sâu sắc. Kể cả những đô thị
nổi tiếng đã từng biết qua sách vở, nhưng
khi gặp mình thấy không phải là nơi mình
muốn ở lâu dài, cũng không muốn tồn tại ở
chỗ đó, không tạo sự hào hứng để vẽ tranh.
Kể cả vẽ một phong cảnh nho nhỏ để chơi
cũng không thích, không gây cho mình ấn
tượng gì sâu sắc hết
Nếu có ấn tượng sâu sắc thì không
phải là một thành phố có tên tuổi, mà là
hiện tượng có tính địa lý. Ví dụ như lần
qua Pháp, hình ảnh của tuyết là ấn tượng
mạnh nhất gợi hứng cho mình rất nhiều.
Những con quạ đen đậu trên tuyết đi kiếm
ăn trong mấy cái cây chỉ còn nhánh không,
đen xì giữa nền tuyết trắng gợi cho mình
những gì không ăn nhập gì với điều đó.
Tuyết gợi sự thê lương nào đó, nhớ lại áng

Trong chuyến đi Mỹ, anh đã đến
phòng tranh Cy Twombly vốn vừa mới
khai mạc ở Houston và liền chìm trong
cảm giác đồng điệu?
Nhìn ngắm tranh Cy Twonbly, mình
cảm thấy đã đời rồi, giống như con nít vẽ
trong một tâm hồn hiền triết, mà lại hồn
nhiên, ngu ngơ như là nhà thơ Bùi Giáng
của mình vậy. (Cười… ngu ngơ)
Con đường Cy Twombly là con đường

Từ Xám Trắng Đen đi đến giai đoạn
này, dường như anh đang bước vào một
Thời kỳ Đỏ rực rỡ hơn, chói chang hơn,
mạnh mẽ hơn…?
Chẳng biết nó là giai đoạn gì, vì nó chưa
kết thúc, vẫn đang diễn biến mà. Tự diễn
biến một cách rất… hòa bình…
Tôi nghĩ nghệ sĩ không nên tự mãn, quá
hài lòng với chính mình. Lúc nào cũng phải
đặt cho mình câu hỏi liệu cái đó có đúng là
nghệ thuật hay không?
Chắc chắn mình còn sự thiếu sót nào
đó, thiếu sót là muôn đời…
Nghệ sĩ là người đi tìm cái đẹp trong
nỗi tuyệt vọng của chính mình.
DẤU ẤN & KHÁT VỌNG
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HƯƠNG VỊ TẾT
SÀI GÒN
NGUYỄN THỊ HẬU

T

ừ nhiều năm nay không
khí và sinh hoạt Tết cổ
truyền ở các đô thị đã
có nhiều thay đổi. Trong
sinh hoạt gia đình là xu
hướng “chuyển dịch” từ truyền thống,
hướng nội sang hiện đại, hướng ngọai. Nếu
trước đây ngày Tết mang ý nghĩa đón chào
năm mới và sum họp gia đình thì giờ đây ý
nghĩa đón chào năm mới đã đến sớm hơn,
vào dịp Noel và Tết dương lịch. Đó là vì
nhịp sống đô thị và lối sống công nghiệp
đã phổ biến ở các thành phố lớn, nơi mà có
rất nhiều người nhập cư đến lao động, học
tập, làm việc…
Ý nghĩa ngày Tết giờ đây chủ yếu là
lưu giữ truyền thống sum họp gia đình và
mừng thọ ông bà cha mẹ. Còn chuyện ăn
uống cúng quảy thì được gia giảm nhiều.
Ngày trước lo cho ba ngày Tết phải từ cả
tháng trước, chủ yếu lo Ăn Tết: mua trữ
nhiều lọai thực phẩm gạo nếp bánh kẹo
măng miến đậu xanh bánh tráng, rồi mua
rau làm các lọai dưa muối… Từ ngày Ông
Táo 23 tháng Chạp đã lo mua thịt làm thức
ăn sẵn như giò chả, rồi mấy ngày Tết loay
hoay nấu ăn cúng kiếng, có đi đâu cũng
quanh quanh bà con, láng giềng, ít đi chơi
xa…
Nhưng bây giờ Ăn Tết, chơi Tết có
nhiều dịch vụ về các loại thực phẩm,
nhất là ở thành phố thì hầu như không
cần phải quá lo lắng đến việc ăn uống, vì
chỉ cần có tiền đi siêu thị, đi chợ một buổi
là có đầy đủ. Những biểu tượng Tết trong
câu ca dao “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ.
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”
thì đã mất cây nêu tràng pháo, câu đối
gần đây được phục hồi lại với nhiều ông
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đồ trẻ viết thư pháp chữ Việt nhiều hơn
chữ Nho… Hương vị ngày Tết có lẽ không
còn cảm giác “ngon” như xưa vì bây giờ
thịt mỡ dưa hành bánh chưng mứt kẹo
ngày thường muốn ăn lúc nào cũng có.
Tất cả những điều đó vẫn làm cho
không khí Tết hiện nay có một chút ngậm
ngùi... Dường như sự bận rộn của lo lắng,
lối sống tình nghĩa thời thiếu thốn, niềm
vui ấm áp của sự sum họp… đang mất
theo thời gian. Bây giờ người thành phố
lo “chơi Tết” nhiều hơn, từ tháng 9 tháng
10 đã tìm tour du lịch Tết mua sớm vì sợ
hết chỗ. Sài Gòn, Hà Nội ngày Tết vắng
hoe, dân tình về quê, đi du lịch trong
ngòai nước… Các thành phố trở nên yên
tĩnh lạ lùng…
Những thay đổi của Tết thấy rất rõ ở
TP. Hồ Chí Minh – một đô thị chịu tác
động của “hiện đại hóa” nhanh chóng. Xưa
nay người Sài Gòn đều thích đi chơi các
dịp Lễ Tết, ra ngoài ăn tiệm, tụ tập bạn bè
thường rủ nhau ra hàng quán, ít khi bày vẽ
nấu nướng ở nhà. Các bà nội trợ thường
mua thực phẩm làm sẵn: việc đặt giò chả,
bánh chưng bánh tét, các loại bánh mứt
đến cả trái cây... ở đây phổ biến từ lâu do
lối sống đô thị nên các dịch vụ phát triển

sớm. Người Sài Gòn trọng lễ nghĩa nhưng
không quá câu nệ chuyện phải đi thăm
viếng họ hàng vào ngày Tết, họ có thể đến
thăm vào trước hay sau Tết miễn là thuận
tiện cho cả hai bên.
Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh có nhiều
người từ nơi khác đến làm ăn, vì vậy càng
có nhiều quán ăn, đặc sản của các vùng
miền. Ngày Tết có thể thưởng thức nhiều
món ăn khác nhau chứ không chỉ có những
món truyền thống Nam bộ. Dù nghỉ Tết
dài ngày nhưng người nhập cư về quê ăn
Tết khỏang mùng bốn mùng năm lại lên
Sài Gòn, chơi vài ngày để chuẩn bị đi làm.
Tết cũng là dịp Sài Gòn đón nhiều người
Việt sống ở nước ngoài về ăn Tết cùng
gia đình. Ngày Tết các khu vui chơi giải
trí, rạp phim rạp hát, hàng quán bán như
ngày thường, nhiều quán bán ngay từ sáng
Mùng Một, “ăn theo” là dịch vụ giữ xe và
những hàng rong khác… Tất nhiên, giá cả
thì “Tết mà”, có cao hơn chút đỉnh cũng là
hợp lý! Bởi vậy Tết còn là dịp “kiếm thêm”
của nhiều người, một khía cạnh nào đó có
thể coi là sự “phân phối lại thu nhập” (một
cách tự phát) trong dịp Tết của những
tầng lớp khác nhau trong xã hội.
Chính vì vậy có người nói, những phong

tục, thói quen được coi là truyền thống đẹp
của người Việt mỗi dịp Tết dường như chỉ
còn… trên báo Tết chứ đời thường chúng
ta đón Tết vội vàng, cái gì cũng ồn ã.
Thật ra đây cũng là “quy luật” của
nhiều hiện tượng văn hóa. Những phong
tục tập quán cũ dần dần chỉ còn lưu lại
trong ký ức thế hệ trước rồi lưu truyền
cho đời sau. Không thể bắt cuộc sống giữ
nguyên tất cả phong tục cũ vì có những
điều không phù hợp, không thuận tiện cho
đời sống hiện đại. Bảo tồn truyền thống
không phải là luôn giữ nguyên nếp sống
xưa lối sinh hoạt cũ. Cái gì không phù hợp
thì tự cuộc sống sẽ thay thế và xuất hiện
những “truyền thống” mới, còn sinh hoạt
lối sống xưa cũ sẽ được lưu lại trong sách
vở, báo chí, phim ảnh, bảo tàng... bằng
những phương tiện kỹ thuật hiện đại cho
thế hệ sau biết về quá khứ.
Tuy nhiên, những ngày Tết vẫn là thời
gian ký ức truyền thống quay về hiện hữu
với mỗi người mỗi gia đình. Đó là sinh hoạt
gia đình đầm ấm, là lễ nghĩa với ông bà tổ
tiên, là tình tương thân tương ái với người
nghèo khó... Những điều ấy ở Sài Gòn đã
không mất đi dù đô thị này có thay đổi
“hiện đại” đến thế nào...
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