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1. Việc làm thời toàn cầu hoá 
 

 

 

 

 

Cơ hội làm việc toàn cầu 

Tôi đã nhận đƣợc một số câu hỏi liên quan tới tình trạng 

việc làm do cuộc khủng hoảng tài chính và toàn cảnh làm việc 

cho các công ti toàn cầu. Một sinh viên hỏi: “Tôi muốn làm 

việc cho công ti toàn cầu và đi nhiều nƣớc, điều đó có thể đƣợc 

không?" Sinh viên khác hỏi: “Tôi sắp tốt nghiệp đại học về 

khoa học máy tính năm nay. Tôi muốn làm việc ở nƣớc ngoài. 

Thầy có thể cho lời khuyên nào đó không?” 

Đây là một số xu hƣớng trong công nghiệp cho cả sinh 

viên sắp tốt nghiệp và sinh viên đang đăng kí vào học đại học 

bất kể nghề nghiệp của họ trong miền phần mềm. 

Khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu, nhiều việc làm 

biến mất khỏi các công ti trên toàn cầu, đặc biệt là trong tài 

chính, doanh nghiệp, ngân hàng và thƣơng mại toàn cầu. Sẽ có 

lúc những việc làm này quay lại bình thƣờng vì hiện thời thị 

trƣờng bị bão hoà với nhiều ngƣời thế trong những lĩnh vực 

này, tới mức không thể tìm ra ngƣời sử dụng lao động. Trong 

vài năm trƣớc, số sinh viên ghi danh vào Tài chính, Ngân hàng 

và thƣơng mại quốc tế đã tăng quãng 35% ở riêng Mĩ còn bây 
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giờ nhiều ngƣời đang tốt nghiệp trong "tình huống tồi tệ" này 

cho nên họ đi tìm việc làm hay chuyển sang lĩnh vực nghiên 

cứu khác. Trong cuộc khủng hoảng này, nhiều công nhân 

CNTT cũng mất việc bởi vì các công ti đang giảm chi tiêu và 

khoán ngoài việc làm cho các nƣớc khác. Ngày nay báo chí đầy 

những câu chuyện về việc chuyển ra nƣớc ngoài, và nhiều đại 

học Mĩ cũng quan sát việc ghi danh vào lĩnh vực máy tính và 

phần mềm giảm sút lớn. 

Việc ghi danh thấp thực tế đã bắt đầu từ vài năm trƣớc 

rồi, bởi vì sinh viên trẻ ở Mĩ và châu Âu đều ghi danh vào ngân 

hàng, tài chính, thƣơng mại toàn cầu nơi họ nghĩ họ có thể làm 

đƣợc nhiều tiền. Kết quả là đã có sự sụt giảm 40% về số sinh 

viên vào học khoa học máy tính hay lĩnh vực có liên quan. 

Theo nhiều nghiên cứu, sinh viên đã đƣợc trao cho lời khuyên 

tồi. Những ngƣời tƣ vấn và cha mẹ đang khuyên họ rằng phần 

lớn việc phần mềm đều là khoán ra nƣớc ngoài, điều này gây 

tác động tới việc ghi danh vào các môn có liên quan tới phần 

mềm. Bên cạnh đó, phần mềm bị quan niệm không đúng là 

dành cho "bọn đam mê và lập dị" và nhiều sinh viên né tránh 

điều đó vì họ không muốn bị coi là "lập dị." Hollywood cũng 

thích khắc hoạ hình ảnh nhà khoa học máy tính nhƣ “nhà khoa 

học điên” trong nhiều phim của họ và đã tạo ra “hình ảnh xấu” 

cho những ngƣời trong lĩnh vực máy tính. 

Khi "thế hệ bùng nổ trẻ con" (ngƣời đƣợc sinh từ 1945 

tới 1965) về hƣu, họ đem theo tri thức chuyên môn của mình 

đi, làm nảy sinh lỗ hổng tri thức trong nhiều công ti. Tác động 

này sẽ đƣợc cảm thấy nhiều nhất ở các việc làm trong chính 

phủ, bệnh viện, chăm sóc sức khoẻ và tiện ích công cộng, điều 

trong nhiều năm không thể nào thay thế đƣợc hệ thống của họ 

bằng công nghệ hiện đại hơn. Nghiên cứu gần đây năm 2006 

nói rằng, "Ngân hàng, bệnh viện và các cơ quan chính phủ, 

những nơi phụ thuộc vào hệ thống cực nhiều giao tác sẽ đặc 

biệt khó tác động vào." "Có nhiều hệ thống đƣợc quản lí bởi 
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con ngƣời vào cuối những năm 50 hay 60 nhƣng không có 

thanh niên trong các miền đó bởi vì ngƣời làm việc trong chính 

phủ và cơ sở chăm sóc y tế thƣờng làm việc ở đó trong một 

thời gian dài và không đổi việc làm. Cho nên khi họ về hƣu, ai 

sẽ duy trì những ứng dụng đó? Tuỳ chọn duy nhất là khoán 

ngoài nhiều hơn cho các nƣớc khác hay thuê công nhân từ các 

nƣớc khác tới và duy trì chúng. Với sự phản đối mạnh mẽ việc 

khoán ngoài việc làm của chính phủ cho nƣớc ngoài từ cả 

thƣợng và hạ nghị viện Mĩ, nhiều ngƣời dự đoán rằng chính 

phủ Mĩ sẽ phải đem công nhân từ hải ngoại vào để duy trì các 

hệ thống này. Theo một số nguồn, chính phủ Mĩ sẽ cần vài 

trăm nghìn ngƣời làm phần mềm để duy trì riêng những hệ 

thống này và cơ sở chăm sóc sức khoẻ và các cơ quan khác có 

lẽ có nhu cầu tƣơng tự. Tình huống này không phải là duy nhất 

ở Mĩ bởi vì châu Âu (Đức, Pháp, Anh và Italy) cũng đang đối 

diện với cùng vấn đề với nhiều ngƣời về hƣu và không đủ công 

nhân có kĩ năng để thay thế họ.  

Ngày nay, nhiều ngành công nghiệp cũng đang đối diện 

với những thế tiến thoái lƣỡng nan tƣơng tự với nhiều tự động 

hoá hơn, nhiều hệ thống máy tính hơn nhƣngkhông có đủ công 

nhân có kĩ năng để làm công việc. Phần lớn các CIO đều lo 

nghĩ rằng không tăng về công nhân phần mềm, đội ngũ tài năng 

hạn hẹp này, sẽ làm bùng phát cuộc khủng hoảng CNTT trong 

tƣơng lai gần và đẩy nhiều tổ chức vào rủi ro nghiêm trọng. 

Một số ngƣời cho rằng khoán ngoài sẽ bảo vệ họ chống lại sự 

thiếu hụt tƣơng lai nhƣng không phải tất cả mọi việc đều có thể 

đƣợc khoán ngoài và chung cuộc họ sẽ phải mang công nhân 

vào làm việc cho họ. Có vài đề nghị thay đổi luật di trú để cho 

phép “Công nhân kĩ năng cao hơn, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, 

điều dƣỡng và phần mềm” đƣợc vào và làm việc ở Mĩ và châu 

Âu, nhƣ các di dân hợp pháp.  

Nghiên cứu gần đây dự đoán rằng chi tiêu CNTT về 

khoán ngoài sẽ tăng tới $168 tỉ đô la, tăng lên từ $64 tỉ đô la 
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trong 5 năm tới bởi vì việc thiếu hụt công nhân. Sức ép cạnh 

tranh không chỉ hội tụ vào việc tìm các nƣớc có chi phí thấp 

hơn để khoán ngoài, mà còn vào chiến lƣợc là sự thiếu hụt 

tƣơng lai có thể đƣợc giảm nhẹ bởi khoán ngoài bất kì kĩ năng 

nào đƣợc cần tới từ lao động toàn cầu. 80% CIO đƣợc phỏng 

vấn đều đồng ý rằng họ sẽ khoán ngoài nhiều hơn, không ít đi. 

Một CIO nói: "Thiếu hụt kĩ năng CNTT đã xảy ra ở Bắc Mĩ, tôi 

sẽ phải thuê công nhân từ bất kì đâu. Tôi sẽ phải đi tới nhiều 

đại học, nhƣng không nhất thiết là đại học ở Mĩ." Nhiều nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng nhiều việc làm lập trình sẽ đƣợc khoán ngoài 

cho thị trƣờng có lao động chi phí thấp, nhƣng để thuê công 

nhân từ các nƣớc khác tới và làm việc ở Mĩ, quan chức điều 

hành CNTT đang dựa vào những công nhân làm chủ đƣợc 

tiếng Anh và những ngƣời đã có tri thức về qui trình nghiệp vụ, 

ngƣời có thể giúp thiết kế cách thức mới và tốt hơn để dùng 

công nghệ. Một số ngƣời quản lí cấp cao nói rằng: "Có nhiều 

đầu tƣ thế vào việc đƣa ngƣời từ nƣớc ngoài vào Mĩ cho nên 

các công ti có thể chọn tập kĩ năng làm tăng thêm nhiều giá trị 

cho doanh nghiệp nhƣ kĩ nghệ phần mềm, kiến trúc sƣ, ngƣời 

thiết kế và quản lí hệ thông tin. Phần lớn lập trình và kiểm thử 

sẽ đƣợc khoán ngoài cho nhà cung cấp nƣớc ngoài."  

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây về năng lực của một 

số quốc gia đã thấy rằng tri thức và kĩ năng của sinh viên trong 

hầu hết các nƣớc đang phát triển đã không bắt kịp với nhu cầu 

của các nƣớc đã phát triển. Phần lớn các đại học ở các nƣớc 

đang phát triển chỉ tạo ra ngƣời lập trình và kiểm thử có thể 

phục vụ cho doanh nghiệp khoán ngoài tốt nhƣng không phải là 

những kĩ năng kĩ sƣ phần mềm hay quản lí hệ thông tin mà 

ngành công nghiệp phần mềm cần để nhập khẩu vào Mĩ và 

châu Âu.  

Phần lớn các công ti ngày nay đều tìm ngƣời với những 

kĩ năng kĩ thuật mức cao có khả năng trao đổi tốt trong tiếng 

Anh. Nhiều ngƣời quản lí cấp cao xác nhận rằng đa số những 
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việc này yêu cầu tƣơng tác thƣờng xuyên với các cán bộ khác, 

đối tác kinh doanh, và cấp quản lí. Do đó họ yêu cầu ngƣời có 

kĩ năng trao đổi nói và viết tốt, kĩ năng phân tích, kĩ năng qui 

trình phần mềm, và tri thức doanh nghiệp. Nhiều sinh viên 

phàn nàn rằng chƣơng trình bậc đại học của họ không nhấn 

mạnh đủ vào những kĩ năng này. Donald Ingram, một nhà quản 

lí cấp cao ở Google nói: "Sinh viên cần tốt nghiệp đúng từ đại 

học có kĩ năng nói, thƣơng lƣợng và qui trình. Nếu họ có điều 

đó, họ có nhiều cơ hội hơn, và họ đƣợc trả nhiều tiền hơn trên 

đƣờng tiến." Một ngƣời quản lí cấp cao khác cũng nói: "Công 

nghệ thông tin không phải là đƣờng kết thúc; nó là cánh cổng 

vào các vai trò khác trong doanh nghiệp. Trong khi nhân viên 

có thời có khả năng tham gia vào một miền kĩ thuật và ở đó 

thành nghề nghiệp, các vị trí CNTT không còn là điểm chấm 

dứt cho họ. Tri thức qui trình và nền tảng giáo dục đa dạng tạo 

khả năng cho nhƣng công nhân kĩ năng cao hơn này chuyển lên 

các chức năng khác trong công ti toàn cầu bởi vì doanh nghiệp 

không còn ở trong một nƣớc mà trên toàn thế giới. Chúng tôi 

thấy rằng ngƣời kĩ thuật có kĩ năng doanh nghiệp đƣợc tìm 

kiếm nhiều trong các chức năng khác. Cấp quản lí của chúng ta 

thích dùng họ để quản lí một cách hiệu quả hơn. Ngƣời vận 

hành của chúng ta thích họ bởi vì họ hiểu điều đang diễn ra 

trong vận hành của chúng ta tốt hơn những ngƣời đang trong 

vận hành." 

Tôi đã tóm tắt xu hƣớng hiện thời trong công nghiệp để 

cho bạn biết điều gì đang xảy ra. Tôi tin rằng với toàn cầu hoá 

mọi thứ đều có thể và việc làm tƣơng lai sẽ là ở mọi nơi nếu 

bạn có tri thức và kĩ năng. Lời khuyên của tôi là chọn lựa đại 

học và chƣơng trình đào tạo tốt nhất để đầu tƣ thời gian và nỗ 

lực của bạn. Hội tụ vào cả kĩ năng kĩ thuật và kĩ năng trao đổi 

rồi bạn sẽ có cơ hội bạn muốn.  
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Nhân tiện, quan điểm của tôi về cơ hội KHÔNG PHẢI là 

"cái gì đó ngẫu nhiên xảy ra” hay “cái gì đó xảy ra bởi may 

mắn” mà là “cái gì đó chỉ xảy ra khi bạn đã sẵn sàng.”  

Câu hỏi của tôi cho bạn là: “Bạn sẵn sàng chƣa?”, “Bạn 

có những kĩ năng mà công nghiệp cần không?”, “Bạn có đầu tƣ 

thời gian và nỗ lực của mình vào cải tiến kĩ năng trao đổi của 

bạn không?”, “Bạn có chƣơng trình đào tạo đúng có thể giúp 

cải tiến tri thức và kĩ năng của bạn không?” 

 

Việc làm với toàn cầu 

Một số trong các bạn đã hỏi tôi làm sao kiếm đƣợc việc 

làm, đặc biệt với các công ti toàn cầu vì các bạn đã đọc trong 

blog của tôi rằng nhiều công ti tuyển ngƣời phần mềm ở hải 

ngoại. Kiếm việc làm với công ti toàn cầu có nhiều điều hơn là 

chỉ có kĩ năng đúng; có một số điều bạn phải đƣợc chuẩn bị để 

làm tối đa cơ hội kiếm việc của mình. Sau đây là một số lời 

khuyên bạn có thể xem xét tới. 

1) Giáo dục: Bằng cấp về khoa học máy tính hay kĩ nghệ 

phần mềm là cần cho nghề phần mềm ở hải ngoại. Phần 

lớn các công ti toàn cầu đều yêu cầu ít nhất bằng đại học 

từ các đại học có truyền thống mà họ quen thuộc. Đại học 

tốt với kết nối toàn cầu mạnh là rất quan trọng cho công 

việc toàn cầu. Một số đại học có cộng tác với các đại học 

nƣớc ngoài về trao đổi chƣơng trình, trao đổi giảng viên 

hay xây dựng chƣơng trình của họ dựa trên chƣơng trình 

của các đại học nƣớc ngoài nổi tiếng, chính là nhân tố 

tích cực trong con mắt của công ti toàn cầu. Xin nhớ rằng 

bằng cấp chỉ là chìa khoá để mở cánh cửa lao động, 

không phải là đảm bảo cho việc làm. Giáo dục của bạn 

không chấm dứt với bằng cấp mà chỉ là bắt đầu. Nếu bạn 
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muốn vẫn còn có tính cạnh tranh và tiến lên trong nghề 

nghiệp của mình, đặc biệt trong môi trƣờng làm việc toàn 

cầu, bạn cần thƣờng xuyên cải tiến kĩ năng của mình, và 

theo kịp với xu hƣớng trong công nghệ. Có nhiều môn 

đào tạo chuyên nghiệp để cải tiến kĩ năng của bạn mà bạn 

có thể cần trong khi giáo dục hàn lâm truyền thống có thể 

không đủ. Do cạnh tranh cao, một mình chất lƣợng sẽ 

không cho bạn việc làm mà bạn sẽ cần thêm vào giáo dục 

của mình bằng việc chứng minh kĩ năng và sự sẵn lòng 

tiếp tục học những điều mới. 

2) Kinh nghiệm: Bạn có thể có bằng cấp nhƣng kinh 

nghiệm sẽ là nhân tố chính trong kiếm đƣợc việc làm của 

bạn. Ngày nay nhiều việc làm yêu cầu một số năm 'kinh 

nghiệm,' điều có thể dƣờng nhƣ khó với sinh viên mới tốt 

nghiệp đã dành mọi thời gian ở trƣờng. Khuyến cáo của 

tôi cho các sinh viên là tìm việc làm bán thời hay làm 

việc tập trung trong công nghiệp khi bạn vẫn còn đang 

theo học ở trƣờng. Nếu bạn thiếu kinh nghiệm, bạn cần 

bao quát lỗ hổng này bằng việc nói với ngƣời sử dụng lao 

động là bạn có thể chứng tỏ kĩ năng của mình trong 

phỏng vấn hay đem bản mẫu công việc của mình cho họ 

xem. Chẳng hạn, bạn đã thiết kế và hỗ trợ cho website 

của trƣờng, duy trì cập nhật hàng ngày - những kinh 

nghiệm nhƣ vậy sẽ chứng minh kĩ năng của bạn cho 

ngƣời sử dụng lao động tiềm năng.  

3) Ngoại ngữ: Để làm việc cho công ti toàn cầu, bạn cần ít 

nhất phải thông thạo một ngoại ngữ. Không có kĩ năng 

ngoại ngữ tốt, cơ hội của bạn có lẽ là số không khi có 

nhiều ứng cử viên khác. Tất nhiên, điều đó tuỳ thuộc vào 

công ti và nơi bạn sẽ làm việc mà bạn phải biết ngôn ngữ 

nào đó. Nếu bạn xin làm việc với công ti Nhật Bản thì 

bạn cần biết tiếng Nhật Bản nhƣng theo ý kiến của tôi, 

tiếng Anh có lẽ là tốt nhất bởi vì nó đƣợc dùng gần nhƣ ở 
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mọi nơi. Làm chủ tốt tiếng Anh có thể mở ra nhiều cơ hội 

cho bạn và cho phép bạn làm việc ở nhiều chỗ trên thế 

giới và cũng dễ dàng chuyển từ công ti này sang công ti 

khác.  

4) Tri thức và kĩ năng: Nếu bạn đƣợc yêu cầu tới cuộc 

phỏng vấn, bạn phải đƣợc chuẩn bị. Bạn phải nghĩ về việc 

làm mà bạn đang xin và tự hỏi mình liệu bạn đã làm loại 

việc này trƣớc đây chƣa? Nếu bạn xin việc lập trình, tự 

hỏi mình loại ngôn ngữ lập trình nào việc làm này yêu 

cầu? Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ? Nghĩ về sự hoàn 

thành của bạn trong hoàn cảnh việc làm đặc biệt. Chẳng 

hạn, bạn đã viết hai nghìn dòng mã trong C++ cho một 

việc ở trƣờng. Có thể bạn đã viết một chuỗi lệnh trong 

ngôn ngữ truy vấn cho cơ sở dữ liệu trƣờng học để tổ 

chức các bản ghi sinh viên v.v. Về cơ bản phần lớn các 

công ti toàn cầu sẽ dùng phân loại sau để xác định một 

ứng cử viên có khớp với yêu cầu của việc làm của họ 

không: 

a) Kĩ năng hoạt động: bạn biết gì về phát triển phần 

mềm (lập trình, kiểm thử, hay quản lí dự án v.v.) 

Những kĩ năng này hầu hết đã đƣợc dạy trong 

trƣờng. 

b) Tri thức chuyên gia miền: Biết về các khu vực miền 

đặc biệt hay bạn học nhanh chóng và nắm rõ thế nào 

về các vấn đề và có khả năng giải quyết các vấn đề. 

Đây là năng lực của bạn tới cùng với việc cáp dụng 

tri thức của bạn. 

c) Công cụ và công nghệ: bạn biết công cụ và công 

nghệ nào. Chẳng hạn: Eclipse, Ruby, Java, C#, và 

Unix v.v. 
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d) Kinh nghiệm: Bạn đã làm công việc phần mềm 

đƣợc bao lâu, họ giả thiết rằng bạn đã từng làm việc 

đó rồi. Chẳng hạn: ERP, CRM, cơ sở dữ liệu, nhà 

kho dữ liệu, giao tác tài chính, và an ninh máy tính 

v.v. 

Bạn cũng cần nghĩ về chất lƣợng, ƣu tiên và các kĩ năng 

phi kĩ thuật bạn muốn biểu lộ cho ngƣời sử dụng lao động về 

năng lực của bạn. Có thể bạn giỏi quản lí hoạt động của trƣờng. 

Có thể bạn giỏi trong làm việc tổ với ngƣời khác để tạo ra 

websites. Có thể bạn rất giỏi bên ngoài các hoạt động trƣờng 

học nhƣ cắm trại, hoạt động từ thiện, hay làm việc với cộng 

đồng cho các lễ hội đặc biệt. Phần lớn các công ti toàn cầu tìm 

kiếm "ngƣời toàn bộ" KHÔNG chỉ là ngƣời kĩ thuật cho nên 

các hoạt động phụ mà bạn làm bên ngoài trƣờng bao giờ cũng 

là điều tích cực. Bạn phải nghĩ về nhiều điều mà bạn đã làm 

thành công. 

Có những vấn đề nhiều công ti toàn cầu đòi hỏi mà bạn 

có thể đƣợc chuẩn bị trƣớc. (Tôi đã thu thập các câu hỏi này từ 

nhiều sinh viên kể cho tôi về kinh nghiệm của họ khi tôi hƣớng 

dẫn họ tìm việc) Chẳng hạn: câu hỏi "Tại sao bạn muốn làm 

việc ở đây?" (Đây là câu hỏi về bạn đƣợc chuẩn bị kĩ về công ti 

thế nào.) Tất nhiên bạn phải biết cái gì đó về công ti bạn xin 

vào làm. Cho nên lời khuyên của tôi là làm nghiên cứu về công 

ti đó. ĐỪNG BAO GIỜ trả lời: Tôi thích công ti của các ông, 

tôi cần việc làm và tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho các ông. Điều 

đó nghĩa là bạn chẳng biết gì về họ và hiển nhiên họ có thể 

nghĩ: “Vì bạn không quan tâm tìm hiểu về chúng tôi, bạn chẳng 

biết gì về công ti chúng tôi thì sao tôi phải chăm lo về bạn.”   

Câu trả lời tốt hơn có thể là nhƣ thế này: "Tôi hiểu rằng 

các ông nổi tiếng trong lĩnh vực XYZ và các ông có vài dự án 

đang tiến hành " (Bạn muốn chắc chắn rằng bạn biết cái gì đó 

về công ti này và bạn có điều tƣơng tự trong tâm trí). Bạn có 
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thể lấy bƣớc đầu tiên trong việc giải thích năng lực của bạn 

bằng việc nói "Tôi đã làm việc trên một dự án nhỏ ở trƣờng 

dùng công nghệ XYZ mà các ông có thể thấy quan tâm " (Bây 

giờ bạn có cơ hội để giải thích thêm chút ít về dự án ở trƣờng 

dùng XYZ nhƣng ĐỪNG đi vào chi tiết quá kĩ thuật.) Rồi bạn 

có thể nói: "Tôi thực sự thích thú một phần của công việc này." 

(Bằng việc nói điều này, bạn có thể giải thích vai trò của bạn, 

cách dự án đƣợc tiến hành, và cách bạn thành công.)   

Điều bạn làm là lấy cuộc phỏng vấn làm cuộc hành trình 

cùng bạn khi bạn thuyết phục công ti đó về kĩ năng của bạn, 

năng lực của bạn, và mục đích của bạn. Bạn phải giữ câu trả lời 

ngắn gọn và chính xác để ngƣời phỏng vấn sẽ có cơ hội đánh 

giá bạn và hỏi bạn nhiều câu hỏi hơn. Nếu ngƣời phỏng vấn 

thích bạn, câu hỏi tiếp có thể sẽ giống thế này: "Điều rất tốt là 

kể cho tôi về những điểm mạnh và điểm yếu của bạn." (Đây là 

câu hỏi về phẩm chất khi ngƣời phỏng vấn đánh giá liệu có nên 

cho bạn việc làm hay không, cho nên giữ câu trả lời ngắn gọn 

bởi vì có mẹo ở đây.) Bạn có năm phút để giải thích tốt nhất về 

mình kiểu nhƣ: “Tôi thích XYZ và tôi ƣớc là tôi có thể làm 

nhiều hơn nhƣng phần lớn dự án trong trƣờng đều nhỏ, tôi ƣớc 

là tôi có thể làm việc cho dự án lớn hơn để cho tôi có thể học 

thêm về XYZ”. (Bạn có cơ hội giải thích về XYZ chính là khu 

vực miền làm việc của công ti toàn cầu này và bày tỏ rằng bạn 

muốn học thêm.) 

Mẹo là ngƣời phỏng vấn có thể hỏi, "Đó là điểm mạnh; 

bây giờ nói cho tôi về điểm yếu của bạn?" (Đừng rơi vào bẫy 

bằng việc nói điều gì đó tiêu cực. Cho nên nhiều sinh viên 

phạm phải sai lầm ở đây. Bạn nên biến điều tiêu cực thành tích 

cực nhƣ một trong những sức mạnh của bạn.) Câu trả lời ƣa 

chuộng của tôi là "Là ngƣời phần mềm, tôi thích làm công việc 

phần mềm và đôi khi tôi làm việc quá cần mẫn.  Điểm yếu của 

tôi là tôi làm việc quá nhiều và quên mất thời gian."  (Hình 

dung điều ngƣời phỏng vấn nghĩ: Ngƣời này là nhà kĩ thuật tốt 
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và ngƣời này làm việc rất cần cù – mình còn có thể tìm đƣợc 

cái gì khác ở ai đó muốn làm điều đó cho công ti.)  

Tự tin: Điều này có lẽ là điều khó nhất với nhiều sinh 

viên phần mềm, nhƣng tự tin là kĩ năng lớn phải có trong khi 

phỏng vấn xin việc. Tôi biết rằng phần lớn những ngƣời phần 

mềm về căn bản hƣớng nội, mặc dầu họ có kĩ năng nhƣng 

không biết cách truyền đạt ý nghĩ của họ một cách rõ ràng. Tự 

tin không có nghĩa là bạn phải biết mọi thứ nhƣng nó quả có 

nghĩa là bạn phải không hoảng sợ khi bắt gặp một câu hỏi hay 

chủ đề bạn không quen thuộc. Nếu bạn không biết, cứ thành 

thực nhƣng nói với ngƣời sử dụng lao động rằng bạn sẵn lòng 

học cái mới. ĐỪNG kiêu ngạo vì bạn không muốn ngƣời sử 

dụng lao động nghĩ rằng bạn đang thách thức họ. Bạn cần lễ 

phép nhƣng vẫn tự tin về điều bạn có thể đem tới cho công ti và 

điều đó nghĩa là bạn phải đƣợc chuẩn bị. 

Việc chuẩn bị tốt nghĩa là bạn chân thành, đam mê về 

triển vọng của mình đƣợc làm việc cho công ti toàn cầu và 

thƣờng điều đó sẽ chỉ ra trong cuộc phỏng vấn. Nếu ngƣời 

phỏng vấn thấy rằng bạn sẵn lòng thảo luận về chủ đề đặc thù, 

và lễ phép với họ khi bạn trả lời theo cách chính xác thì họ có 

lẽ cho bạn điểm tích cực. Họ biết rằng hầu hết các sinh viên 

mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm và họ chƣa bao giờ trông 

đợi rằng bạn là chuyên gia trong miền chủ đề này. Điều đó sẽ 

tới với thời gian cho nên thái độ của bạn, việc chuẩn bị của bạn 

cũng nhƣ hoạt động ngoại khoá của bạn, nhƣ các hoạt động 

sinh viên, báo trƣờng, công việc từ thiện sẽ tạo hình ảnh ấn 

tƣợng và giúp phân biệt bạn với những ngƣời khác. 

 



 

 

12 

 

Thị trường việc làm ngày nay 

 Theo tin tức mới nhất, phần lớn các công ti đều tin tƣởng 

về phục hồi kinh tế và bắt đầu thuê ngƣời. Ƣu tiên hàng đầu là 

về công nghệ thông tin (CNTT) vì nó là yếu tố then chốt trong 

cạnh tranh toàn cầu. Nếu bạn đang học về kĩ nghệ phần mềm, 

khoa học máy tính, hay quản lí hệ thông tin thì bạn có thể nên 

biết rằng thị trƣờng việc làm cho các khu vực này có vẻ rất tốt 

trong vài năm tới vì cầu đang vƣợt xa cung. 

Tất nhiên, không chỉ sinh viên tốt nghiệp đi tìm việc làm 

mà cả những công nhân có kinh nghiệm, ngƣời bị sa thải do 

khủng hoảng tài chính cũng đi tìm. Để có đƣợc việc làm bạn 

muốn, bạn phải đƣợc chuẩn bị và biết kĩ năng nào đang có nhu 

cầu cao. Khi các công ti bắt đầu thuê ngƣời, họ sẽ hội tụ chủ 

yếu vào những ngƣời có thể hỗ trợ cho nhu cầu tức khắc của họ 

nhƣ quản lí mạng, an ninh mạng, hỗ trợ bàn làm việc, phát triển 

phần mềm, và quản trị cơ sở dữ liệu. Phần lớn các việc làm 

cũng sẽ yêu cầu bằng cấp đại học là tối thiểu.  

Bởi vì ngày nay nhiều công ti đang dùng internet, nhu 

cầu về mạng sẽ tiếp tục tăng trƣởng. Các công ti cũng dựa 

nhiều vào những ngƣời quản lí hệ thông tin để giữ cho hệ thống 

của họ vận hành trôi chảy, họ cần tổ hợp những công nghệ mới 

cho nên nhu cầu về kĩ năng quản lí hệ thông tin này sẽ là cao. 

CNTT không còn chỉ là sản phẩm mà còn là dịch vụ cho ngƣời 

dùng nội bộ cho nên có tri thức về dịch vụ CNTT nhƣ quản lí 

nhu cầu, quản lí thay đổi, quản lí năng lực và quản lí vấn đề là 

bản chất để có đƣợc đề nghị việc làm tốt. Bởi vì nhiều thông tin 

đƣợc trao đổi qua internet, an ninh mạng là kĩ năng cốt yếu 

trong việc bảo vệ dữ liệu và thông tin của công ti. Với việc 

tăng lên về phần mềm độc hại, vi rút, và những hắc khách tội 

phạm có tổ chức, an ninh mạng là một trong những việc làm có 

nhu cầu cao nhất trong công nghiệp ngày nay. Mặc dầu phần 

lớn việc làm an ninh yêu cầu kinh nghiệm nhƣng một số công 
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ti sẽ thuê sinh viên tốt nghiệp có nền tảng mạnh về mạng và hệ 

điều hành rồi gửi họ đi đào tạo thêm. Hỗ trợ bàn làm việc là kĩ 

năng đang đƣợc yêu cầu ở mức tiếp theo. Việc làm này cung 

cấp hỗ trợ cho ngƣời dùng khi công nghệ thay đổi nhanh chóng 

với nhiều phần mềm mới và cập nhật. Một trong những tập kĩ 

năng then chốt trong loại này bao gồm quản trị Windows vì các 

sản phẩm của Microsoft đƣợc sử dụng rộng rãi trên toàn thế 

giới. Khi các công ti phải "chuyên biệt hoá" sản phẩm phần 

mềm để khớp với nhu cầu của họ, việc phát triển phần mềm 

cũng có nhu cầu cao. Phần lớn các công ti sẽ yêu cầu ứng cử 

viên có kĩ năng ngôn ngữ lập trình trong C, C++, C# hay Java. 

Bên cạnh ngôn ngữ lập trình, ứng cử viên cũng phải có tri thức 

về vòng đời phần mềm, một số phƣơng pháp phát triển và các 

khái niệm chuyên sâu. Một kĩ năng có nhu cầu cao khác là 

quản trị cơ sở dữ liệu. Việc làm này hội tụ vào duy trì và phát 

triển hệ thống cơ sở dữ liệu mà công ti dùng để lƣu giữ, phân 

tích và truy lục dữ liệu. Tri thức về các cơ sở dữ liệu khác nhau 

nhƣ SQL Server của Microsoft, Oracle, và Sybase là đáng 

mong muốn. 

Vì nhu cầu toàn cầu là cao nhƣng cung cấp là thấp, nhiều 

công ti sẽ hoặc phải khoán ngoài công việc cho các nƣớc khác 

hoặc thuê ngƣời từ nƣớc khác tới và làm việc cho họ. Có kĩ 

năng ngoại ngữ đang trở thành yêu cầu trong việc có việc làm 

đƣợc trả lƣơng tốt. Ngôn ngữ tốt nhất sẽ là tiếng Anh vì nó 

đƣợc dùng tại nhiều nơi. Thị trƣờng công nghệ đang thay đổi 

nhanh chóng cho nên cho dù bạn đã có các kĩ năng, bạn vẫn 

cần nhận diện lỗ hổng trong tập kĩ năng của bạn và tìm cách 

lấp đầy chúng. Là sinh viên bạn có thể cần thám hiểu một số 

công việc tạm thời để thu lấy kinh nghiệm công nghiệp. Đây là 

cách tốt nhất để xây dựng kĩ năng mới, tri thức mới bởi vì một 

số công ti sẵn lòng cung cấp đào tạo miễn phí cho công nhân 

bán thời. 
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Lời khuyên của tôi là sinh viên nên tìm bất kì việc làm 

bán thời nào có liên quan tới đào tạo của họ bởi vì có công việc 

với kinh nghiệm nào đó là tốt hơn không có kinh nghiệm nào. 

Thị trƣờng việc làm bao giờ cũng thay đổi khi hoàn cảnh doanh 

nghiệp thay đổi cho nên doanh nghiệp giữ vị trí tốt nhất bao 

giờ cũng đi tới những ngƣời liên tục mài sắc kĩ năng của họ, cải 

tiến tri thức của họ, và giữ cho bản thân họ nhận biết đầy đủ về 

điều đang diễn ra trong thị trƣờng toàn cầu. 

 

Xu hướng thuê người của công nghiệp 2012-
2018 

Theo một nghiên cứu công nghiệp, việc thuê ngƣời của 

công nghệ thông tin (CNTT) cho năm năm tới sẽ đến phần lớn 

là từ châu Á bởi vì nó có thể tạo ra nhiều ngƣời tốt nghiệp có kĩ 

năng CNTT để đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp hơn là Mĩ 

hay châu Âu. Ngƣời ta ƣớc lƣợng rằng trong năm năm tới, 

công nghiệp CNTT sẽ tạo ra thêm 4.5 triệu việc làm CNTT, 

trong số đó xấp xỉ 3 triệu công nhân sẽ đƣợc thuê từ châu Á. 

Tuy nhiên, do chính sách di trú còn bị giới hạn, các công ti 

phần mềm không thể đem tất cả họ vào Mĩ hay châu Âu đƣợc 

cho nên nhiều công ti sẽ phải mở các tiện nghi phát triển ở các 

nƣớc mà kĩ năng CNTT có nhiều và phần lớn công việc tƣơng 

lai sẽ đƣợc phân phối trong nhiều tổ ở các múi giờ khác nhau. 

 Theo nghiên cứu này, mọi việc làm CNTT ở châu Á sẽ 

tạo ra việc làm cho ít nhất tám ngƣời bên ngoài CNTT, tổng 24 

triệu việc làm có thể đƣợc tạo ra ở châu Á và sẽ có cạnh tranh 

trong các nƣớc về chỗ các trung tâm phát triển sẽ đƣợc thành 

lập. Quyết định then chốt về vị trí sẽ đƣợc đƣa ra dựa trên chủ 

yếu là hệ thống giáo dục và năng lực của các công nhân CNTT 

của họ. Một quan chức điều hành nói: “Đây là lúc tăng tốc thay 
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đổi giáo dục. Các nƣớc phải xác định liệu giáo dục CNTT của 

họ có thể hỗ trợ cho nhu cầu toàn cầu hay không. Các chính 

phủ và nhà giáo dục phải lãnh đạo thay đổi này một cách năng 

nổ bởi vì chúng ta đang nhanh chóng chuyển vào pha tiếp của 

tính toán nơi tính toán mây, mạng xã hội, và dữ liệu lớn là các 

yếu tố chính.” 

 Theo nghiên cứu này, tính toán mây sẽ là nền tảng của 

hầu hết công việc CNTT tƣơng lai. Với lực lƣợng lao động 

tƣơng lai dùng điện thoại thông minh, phát triển phần mềm sẽ 

tập trung vào các nền di động và máy tính bảng. Di động sẽ là 

điểm vào cho mọi ứng dụng tƣơng lai. Tính toán xã hội cũng 

đang di chuyển nhanh chóng thành lõi của nhiều vận hành 

doanh nghiệp. Nó sẽ làm thay đổi quản lí từ cấu trúc phân cấp 

và các tổ chức năng đƣợc xác định sang cấu trúc phẳng bắt 

ngang qua biên giới tổ chức nơi những ngƣời phát triển, khách 

hàng, ngƣời dùng đều dùng tính toán xã hội để cộng tác, trao 

đổi thông tin và cung cấp phản hồi. Với việc dùng cực nhiều 

CNTT trong hầu hết mọi kinh doanh, các công ti sẽ phải có 

cách tốt hơn để ra quyết định nhanh chóng, và khám phá ra 

những cơ hội mới để tối ƣu kinh doanh. Với nhiều dữ liệu sẵn 

có (dữ liệu lớn) sẽ có nhu cầu khổng lồ về phân tích dữ liệu, 

lƣu giữ dữ liệu, và tổ chức dữ liệu để biến chúng thành thông 

tin có nghĩa. Điều này sẽ làm tăng tốc việc tăng trƣởng trong 

kinh tế toàn cầu và tạo ra nhiều việc làm CNTT hơn. 

 Phát triển phần mềm toàn cầu bằng các tổ phân bố không 

phải là mới nhƣng với việc dùng ngày càng tăng của CNTT 

trên khắp thế giới, ngày càng nhiều công ti sẽ phải chuyển 

nhanh chóng vào cách tiếp cận này. Bằng việc phát triển phần 

mềm 24 giờ và 7 ngày một tuần, các công ti có thể có đƣợc sản 

phẩm phần mềm để đƣa ra thị trƣờng nhanh hơn. Trong thời 

đại thông tin này, tốc độ là qui tắc. Bạn càng nhanh ra thị 

trƣờng, bạn càng nắm đƣợc nó tốt hơn, và nắm đƣợc thị trƣờng 

là ƣu thế chính trong làm kinh doanh trong thị trƣờng cạnh 
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tranh toàn cầu này. Do đó, làm việc tổ và ngoại ngữ (tiếng 

Anh) sẽ là yêu cầu then chốt cho việc làm bên cạnh kĩ năng kĩ 

thuật. 

 Nghiên cứu này thấy rằng 65% các công ti CNTT đang 

lập kế hoạch để mở các trung tâm phát triển ở nƣớc ngoài với 

IBM, Microsoft và Google lãnh đạo hiệp ƣớc với tổ hợp của 

trên trăm trung tâm phát triển khơi xa trong năm năm tới. Một 

quan chức điều hành nói: “Khi bạn nhìn vào xu hƣớng thị 

trƣờng, CNTT là trong số hai hay ba công nghiệp trên đỉnh vẫn 

đang tăng trƣởng. CNTT dẫn lái hầu hết điều doanh nghiệp 

làm, từ năng suất tới trao đổi để cải thiện tốc độ ra quyết định 

doanh nghiệp tốt hơn. Vì mọi công ti đều đầu tƣ nhiều hơn vào 

CNTT, họ cần công nhân nhƣng hiện thời họ không thể tìm 

đƣợc đủ số ngƣời ở Mĩ hay châu Âu cho nên việc thuê công 

nhân CNTT ở các nƣớc khác và mở các trung tâm phát triển ở 

đó là giải pháp logic. Các kĩ năng cơ sở mà họ đang tìm kiếm 

là lập trình và phát triển ứng dụng. Vì phát triển phần mềm 

đang ngày càng lớn hơn và phức tạp hơn, các công ti sẽ cần 

công nhân với ít nhất là bằng đại học trong Khoa học máy tính, 

Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin.” 

 Hiện thời phát triển phần mềm là nhu cầu khẩn thiết nhất 

bởi vì nó là nền tảng của mọi công việc CNTT. Mọi công ti đều 

cần ngƣời phát triển để tạo ra ứng dụng mới bằng việc dùng 

công nghệ mới nhất. Kĩ năng cơ sở là Java, C++, J2EE và Dot 

net. Khi nhiều doanh nghiệp dùng điện thoại thông minh và 

máy tính bảng, các công ti toàn cầu đang tìm cách thuê nhiều 

ngƣời phát triển phần mềm, ngƣời cũng có thể giải quyết đƣợc 

các nhu cầu liên quan tới những thiết bị này. Kĩ năng cơ sở là 

Java, Objective C, C++, IOS, Android và Window 8. Bên cạnh 

các kĩ năng kĩ thuật, các kĩ năng mềm nhƣ làm việc tổ, trao đổi 

trong tiếng Anh là đƣợc yêu cầu. 
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 Việc phát triển phần mềm sẽ đƣợc thực hiện bởi các tổ 

phân bố, kĩ năng quan trọng tiếp mà công ti cần là quản lí dự 

án phần mềm. Một quan chức điều hành giải thích: “Nhu cầu 

vẫn đang tiếp diễn về nhiều ngƣời phát triển phần mềm cũng 

tạo ra nhu cầu về kĩ năng quản lí dự án. Nhiều dự án nghĩa là 

nhiều ngƣời quản lí dự án, và có khác biệt lớn giữa ngƣời quản 

lí dự án và ngƣời quản lí dự án phần mềm cho nên chúng tôi sẽ 

chú ý chặt chẽ về kinh nghiệm cũng nhƣ phẩm chất vì các dự 

án đang tăng trƣởng lớn hơn, phức tạp hơn khi tính kết nối giữa 

các ứng dụng tăng lên. Chúng tôi sẵn lòng trả nhiều hơn cho 

những ứng cử viên thành công mà có hồ sơ theo dõi đƣợc 

chứng minh. Họ phải là ngƣời lãnh đạo, có làm chủ tốt tiếng 

Anh và có kĩ năng kĩ thuật mạnh." 

 Khi nhiều công ti đang chuyển vào mây, tất cả họ đều 

cần chuyên gia tính toán mây và ngƣời quản lí dịch vụ vì điều 

đó chuyển dữ liệu và công việc của họ cho các nhà cung cấp 

dịch vụ mây bên ngoài. Kĩ năng đƣợc cần đang hội tụ vào khía 

cạnh quản lí các công việc kĩ thuật và tri thức về cách thúc bẩy 

các hệ thống của công ti để làm việc tốt với công ti tính toán 

mây. Những ứng cử viên sáng giá nhất này phải hiểu cách làm 

việc tốt với các nhà cung cấp bên ngoài, thƣơng lƣợng hợp 

đồng, và thoả thuận mức dịch vụ (SLAs), cách lập cấu hình hệ 

thống, cách thƣơng lƣợng hợp đồng và phải chắc rằng mọi thứ 

sẽ làm việc đúng. Mức độ ƣa chuộng sẽ là ai đó tốt nghiệp 

Quản lí hệ thông tin (ISM) có hai năm kinh nghiệm trong quản 

lí trung tâm dữ liệu hay hệ thống mạng. 

Vì công việc phần mềm sẽ đƣợc thực hiện trên khắp thế 

giới, an ninh đã trở thành mối quan tâm chính yếu khác và nhu 

cầu về các nhà chuyên nghiệp an ninh đang tăng trƣởng vì 

nhiệm vụ bảo vệ và canh gác hệ thống và dữ liệu trở nên phức 

tạp tăng thêm. Ngày nay an ninh hệ thống và mạng đƣợc dạy 

chủ yếu ở mức tốt nghiệp đại học cho nên một bằng thạc sĩ về 

an ninh tính toán là điều bản chất để có đƣợc việc làm với các 
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công ti toàn cầu này. Một chuyên viên an ninh có phẩm chất 

phải có ít nhất năm năm kinh nghiệm phần mềm và một bằng 

cấp chuyên sâu về an ninh. Họ phải có tri thức chuyên gia 

trong triển khai tƣờng lửa, công cụ phát hiện đe doạ, công nghệ 

mã hoá và các hệ thống an ninh khác. 

Kĩ năng kĩ thuật then chốt khác vẫn còn có nhu cầu cao là 

ngƣời quản trrị cơ sở dữ liệu, ngƣời phân tích dữ liệu, chuyên 

viên khai phá dữ liệu và chuyên viên trinh sát doanh nghiệp. 

Đây là những kĩ năng đƣợc thăm dò nhiều nhất mà khó tìm 

đƣợc vì nó yêu cầu bằng đại học về Quản lí hệ thông tin, Khoa 

học máy tính và ít nhất bẩy năm kinh nghiệm làm việc trong 

trung tâm dữ liệu để quản lí các bộ sƣu tập, lƣu giữ và phân 

tích dữ liệu để biến thành thông tin hữu dụng. 

Với nhiều công tin dùng CNTT khối lƣợng dữ liệu sẽ 

tăng lên đáng kể (dữ liệu lớn). Đây là khu vực mở rộng và 

nhanh chóng tiến hoá thành một trong những ƣu tiên hàng đầu 

cho doanh nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên có tri thức chuyên gia và 

tổ chức dữ liệu thành thông tin hữu dụng là thách thức. Dữ liệu 

lớn là việc làm hàng đầu với lƣơng cao nhất trong công nghiệp 

CNTT vì nó yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm. Các ứng cử viên 

phải có cả tri thức kĩ thuật và doanh nghiệp và nền tảng toán 

học và thống kê mạnh. Đa số mọi ngƣời làm việc trong dữ liệu 

lớn đều xuất thân từ những ngƣời làm việc nhƣ ngƣời phân tích 

dữ liệu, quản trị dữ liệu và ngƣời phân tích trinh sát doanh 

nghiệp. 

 

Lời khuyên về việc làm trong thị trường ngày 
nay 

Một cựu sinh viên tới gặp tôi. Anh ta thất nghiệp và thấy 

khó kiếm đƣợc việc trong thị trƣờng ngày nay. Anh ta đã từng 
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là ngƣời lập trình trong năm năm qua. Tôi hỏi anh ta loại việc 

nào anh ta đang đi tìm và anh ta nói: "Bất kì việc phát triển nào 

trong C và C++, không Java hay J2EE bởi vì tôi không thích 

loại việc đó.” Tôi hỏi anh ta "Bạn có xét các việc khác nhƣ 

thiết kế, kiến trúc hay quản lí dự án không?" Anh ta ngần ngừ 

một chốc và nói: “Tôi có thể thử nhƣng tôi không biết mấy về 

những việc đó vì tôi là ngƣời lập trình lâu rồi. Có thể tôi làm 

đƣợc kiểm thử nếu có việc này." 

Tìm việc trong thị trƣờng cạnh tranh cao là khó nếu bạn 

chỉ có kĩ năng giới hạn nhƣ lập trình và kiểm thử. Những kĩ 

năng này là phù hợp cho ngƣời mới bắt đầu, cho sinh viên mới 

tốt nghiệp nhƣng với ai đó có nhiều năm trong công nghiệp, 

điều đó sẽ khó khăn hơn. Tại sao công ti phải  thuê một ngƣời 

có nhiều năm kinh nghiệm, trả lƣơng cao khi họ có thể thuê ai 

đó với cùng kĩ năng với lƣơng thấp hơn nhiều. Đây là vấn đề 

thông thƣờng cho những ngƣời tin rằng họ có việc làm an ninh 

dựa trên điều họ đã học trong trƣờng nhƣng không tiếp tục học 

những điều mới.  

 Công nghiệp phần mềm đang thay đổi rất nhanh với 

công nghệ mới và những kĩ năng mới nổi lên mọi thời. Bắt kịp 

với những thay đổi này không dễ nhƣng để sống còn, mọi 

ngƣời phải liên tục cải tiến kĩ năng và tri thức của họ. Không 

có kĩ năng thích hợp, họ có thể bị loại bỏ khỏi thị trƣờng việc 

làm. Tri thức và kĩ năng là các nhân tố then chốt trong kiếm 

việc tốt trong thị trƣờng cạnh tranh cao này vì hàng năm, ngày 

càng nhiều ngƣời vào lĩnh vực này. Với toàn cầu hoá, ngƣời 

phần mềm có thể tới mọi nơi, mọi nƣớc, và họ đƣợc động viên 

kiếm những việc trả lƣơng cao. Nếu bạn không liên tục nâng 

cấp kĩ năng của mình, bạn sẽ không có khả năng cạnh tranh. 

“Qui tắc của thị trƣờng” là học tri thức mới, kĩ năng mới và bao 

giờ cũng tìm cơ hội tốt hơn để thăng tiến nghề của bạn. Sau 

đây là một số ý tƣởng bạn có thể theo: 
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1) Biết điều bạn muốn làm. Nếu bạn thấy một việc mà bạn 

muốn nhƣng không đủ khả năng, đánh giá lại kĩ năng của 

bạn và học thêm để thu lấy kĩ năng đó và chuẩn bị cho cơ 

hội tiếp. 

2) Hàng năm, bạn nên nhìn vào thị trƣờng việc và nhận diện 

cái gì là nóng và cái gì không. Làm danh sách tất cả các 

việc làm tốt rồi kiểm điểm lại kĩ năng của bạn để nhận diện 

điểm mạnh và yếu của bạn rồi lấy hành động cần thiết để 

đảm bảo rằng bạn có kĩ năng cần thiết. Cập nhật bản sơ yếu 

lí lịch của bạn và thêm vào những hoàn thành mới của bạn. 

(Chẳng hạn: Hoàn thành môn học quản lí phần mềm, kết 

thúc nhiều lớp về quản lí dự án và quản lí hệ thông tin v.v.)  

3) Hoàn thành và kĩ năng của bạn là giá trị của bạn với ngƣời 

khác. Trong thị trƣờng hiện thời, mọi công ti đều tìm ngƣời 

có kĩ năng với khuyến khích học liên tục cho nên để thời 

gian để nói về điểm mạnh của bạn và cách bạn có thể có giá 

trị trong việc ƣa thích của bạn.  

4) Mặc dầu kĩ năng và tri thức là rất quan trọng, nhiều công ti 

đang nhìn vào kinh nghiệm thực hành bên trong một vai trò 

có liên quan nhƣ một nhân tố quan trọng tƣơng đƣơng 

trong việc chọn ứng cử viên đúng cho một việc. Nếu bạn 

đang làm cho một việc hơn bốn năm mà không có thăng 

tiến nào, bạn có thể không đƣợc coi là “đủ tốt”. Lập trình là 

tốt cho sinh viên mới tốt nghiệp nhƣng sau vài năm, bạn 

phải tiến lên các việc khác nhƣ ngƣời lãnh đạo kĩ thuật, 

kiến trúc sƣ hệ thống, ngƣời quản lí dự án v.v.  

5) Phần lớn các công ti không mong đợi nhiều vào các sinh 

viên đại học hay ngƣời mới tốt nghiệp, bởi vì họ biết rằng 

phần lớn những ngƣời này không có kinh nghiệm làm việc 

nhƣng họ mong đợi nhiều từ những ngƣời có vài năm làm 

việc trong công nghiệp. Nếu bạn không chứng tỏ đƣợc khả 

năng đi lên hay thu lấy tri thức thêm thì bạn sẽ không đƣợc 
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coi là thuận lợi bởi vì lƣơng khác đáng kể cho các công 

nhân có kinh nghiệm và không kinh nghiệm.  

6) Với những ngƣời đã làm việc trong việc làm, bạn cần liên 

tục cải tiến tri thức và kĩ năng của mình bằng việc giả định 

giữ nhiều trách nhiệm hơn. Trong nhiều trƣờng hợp, công ti 

có thể sẵn lòng để cho nhân viên của mình tham gia các 

khoá đào tạo thêm, quản lí các dự án hay các vai trò thêm 

khác mà nếu không thì sẽ đòi hỏi họ thuê nhân lực phụ. Với 

nhân viên, đây là cách tốt để chứng minh giá trị của họ cho 

ngƣời chủ hiện thời và cũng là cơ hội để xây dựng kĩ năng 

của họ cho khi có việc làm tiếp. 

Ngày nay, Công nghệ thông tin và doanh nghiệp đƣợc 

tích hợp đầy đủ. Kĩ năng kĩ thuật là nền tảng tốt nhƣng sau vài 

năm làm việc trong công nghiệp, bạn cũng cần có tri thức 

doanh nghiệp nữa. Năng lực chứng tỏ hiểu biết tốt về môi 

trƣờng doanh nghiệp sẽ làm cho bạn là ứng cử viên tốt hơn 

nhiều cho thăng tiến trong quản lí hay ở vị trí cấp cao trong 

công ti. Trên danh sách hầu hết các công ti hàng đầu, ngƣời 

Công nghệ thông tin, ngƣời có thể quản lí công việc kĩ thuật để 

đáp ứng các mục tiêu doanh nghiệp là đƣợc mong muốn nhất 

với lƣơng cao nhất có thể. Đó là lí do tại sao Quản lí hệ thông 

tin là một trong những lĩnh vực nóng nhất trong công nghiệp 

ngày nay.  

Nhƣ tất cả chúng ta đều biết, Công nghệ thông tin là công 

nghiệp thay đổi thƣờng xuyên và điều quan trọng là sinh viên 

nhận biết về nó và thích ứng với những thay đổi tốt nhất họ có 

thể làm đƣợc. Khi đến xin việc hay tìm thách thức mới, biết 

điều ngƣời chủ lao động đang tìm kiếm sẽ giúp bạn đƣa kĩ năng 

của mình lên đầu danh sách "phải thuê" của họ. 
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Lời khuyên khác về thị trường việc làm 

Tôi đã nhận đƣợc nhiều email liên quan tới thị trƣờng 

việc làm từ các blog trƣớc đây. Một số trong các bạn viết rằng 

với thị trƣờng tài chính đang khủng hoảng, mọi điều các bạn 

nghe thấy đều là cắt giảm chi phí, thải ngƣời và khoán ngoài 

nhƣng tôi tiếp tục viết về nhiều việc làm công nghệ hơn và sự 

thiếu hụt ngƣời làm phần mềm trên khắp thế giới.  Nhiều ngƣời 

đã hỏi việc làm đó ở đâu và việc làm nóng trong khu vực phần 

mềm là gì trong tƣơng lai gần. 

 Trong blog trƣớc đây, tôi đã viết rằng tôi tìm thấy trên 

40,000 việc làm phần mềm trên internet (Dice.com) trong vòng 

nửa giờ cho nên nếu bạn tìm việc thì đó là chỗ tốt để bắt đầu. 

Từ nghiên cứu đại học gần đây, tôi thấy rằng trong năm ngoái 

số việc làm đƣợc liệt kê trên internet là 70,000 việc làm phần 

mềm mọi tháng nhƣng năm nay chỉ còn là 40,000 việc làm 

phần mềm đƣợc liệt kê một tháng cho nên có sự sụt giảm trong 

cơ hội việc làm nhƣng dựa trên thông tin này thì một số công ti 

vẫn đang thuê ngƣời. Tất nhiên nếu bạn nhìn cẩn thận vào mô 

tả việc, bạn sẽ thấy rằng họ đang thuê những ngƣời có kĩ năng 

nào đó, đặc biệt là tổ hợp của kĩ năng kĩ thuật và doanh nghiệp. 

Một số việc yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm trong đó sinh viên 

đã tốt nghiệp có thể không có. Ngay cả những ngƣời có nhiều 

năm kinh nghiệm cũng có thể thấy rằng họ phải nâng cấp kĩ 

năng của mình để làm việc trong thị trƣờng việc làm ngày nay 

bởi vì công nghệ bao giờ cũng thay đổi. Điều họ biết vài năm 

trƣớc đây có thể đã lạc hậu rồi. Khi tôi nhìn vào những việc 

này, tôi thấy rằng nhiều việc đƣợc liệt trong miền kinh doanh 

rộng nhƣ khách sạn, bệnh viện, và nhà máy, và không có công 

ti phần mềm. Đại đa số trong đó yêu cầu những ngƣời có thể 

thiết kế hệ thống với nhiều tích hợp phần cứng và phần mềm và 

an ninh dữ liệu. Đây là những kĩ năng không đƣợc dạy trong 

chƣơng trình máy tính chính qui. 
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 Bạn tôi, ngƣời làm việc ở bệnh viện, bảo tôi rằng trong 

vòng năm năm tới, tất cả các bệnh viện sẽ phải tự động hoá hệ 

thống của họ cho nên sẽ có nhu cầu cao trong khu vực quản lí 

hệ thông tin hội tụ vào chăm sóc sức khoẻ. Những việc làm này 

sẽ yêu cầu các kĩ năng trong cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu và 

tin tức doanh nghiệp để ghi lại, lƣu giữ, lƣu trữ, cập nhật và tìm 

bản ghi bệnh nhân cho nên việc quản trị cơ sở dữ liệu sẽ là việc 

làm rất nóng. Với thiếu hụt hiện nay trong công nghiệp phần 

mềm, công nghiệp chăm sóc sức khoẻ sẽ phải thuê nhiều công 

nhân quản lí hệ thông tin từ nƣớc ngoài nhƣ Ấn Độ, Philippines 

và Trung Quốc.  Đây là việc làm mức đầu vào cho nên chúng 

có vẻ rất đƣợc ƣa chuộng cho sinh viên tốt nghiệp hơn là 

những ngƣời có nhiều kinh nghiệm bởi vì họ sẽ phải cung cấp 

đào tạo thêm và chứng nhận cho những ngƣời làm việc trong 

bệnh viện. Khi ngành công nghiệp chăm sóc sức khoẻ tiếp tục 

tăng trƣởng nhanh chóng trong năm tới mƣời năm tiếp, sẽ có 

nhiều việc làm hơn liên quan tới ngành công nghiệp này nhƣ y 

tá, quản trị bệnh viện, và an ninh mạng. 

 Theo dữ liệu từ Phòng thống kê lao động thuộc Bộ Lao 

động Mĩ, tỉ lệ sử dụng nhân công đối với công nhân phần mềm 

là quãng 3.6% năm 2008 rất thấp so với các lĩnh vực khác. 

Trong khi khoán ngoài rõ ràng có tác động vào việc thuê ngƣời 

nào đó nhƣng phần lớn các công ti có tham gia vào nghiên cứu 

này của chính phủ đều chỉ ra rằng họ đang thuê ít ngƣời lập 

trình máy tính mà nhiều kĩ sƣ phần mềm và chuyên viên hệ 

thông tin để đáp ứng nhu cầu của họ. Phần lớn các công ti đều 

coi lập trình và kiểm thử là những kĩ năng có thể dễ dàng đƣợc 

khoán ngoài nhƣng kĩ nghệ phần mềm đƣợc cần tới để kiến 

trúc và thiết kế các hệ thống ứng dụng và chuyên viên hệ thông 

tin nhƣ quản lí rủi ro, quản lí an ninh và tích hợp hệ thống là 

bản chất để giữ cho doanh nghiệp vận hành hiệu quả. 
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 Cho nên kĩ năng và việc làm nào sẽ có nhu cầu nhiều 

nhất? Theo nhiều nghiên cứu, đây là những kĩ năng đƣợc yêu 

cầu cao trong mƣời năm tới:  

1) Kiến trúc sƣ doanh nghiệp. Một trong những ƣu tiên hàng 

đầu của nhiều công ti vẫn còn là hợp lí hoá, hợp nhất và 

đơn giản hoá kết cấu nền của họ. Việc tạo ra kiến trúc và 

các chuẩn toàn công ti sẽ yêu cầu kiến trúc sƣ doanh 

nghiệp và giữ yêu cầu này ở mức cao trong tƣơng lai thấy 

trƣớc đƣợc. 

2) Ngƣời phân tích doanh nghiệp. CNTT thành vấn đề khi nó 

đƣợc gióng thẳng với doanh nghiệp và hỗ trợ cho các mục 

tiêu chiến lƣợc doanh nghiệp. Chìa khoá cho việc đƣa tới 

nhất quán giá trị từ đầu tƣ vào CNTT là cán bộ phân tích 

doanh nghiệp xuất sắc và ngƣời quản lí mối quan hệ - 

những cá nhân này di chuyển thoải mái giữa doanh nghiệp 

và công nghệ. vai trò này yêu cầu các kĩ năng và thái độ về 

bán, tƣ vấn giải pháp. 

3) An ninh. Chuyên viên an ninh sẽ vẫn còn là nhu cầu rất 

cao, đặc biệt với những ngƣời có chứng chỉ CISSP và/hoặc 

CISM/CISA. Các chứng chỉ này, đƣợc thừa nhận bởi Liên 

doàn xác nhận an ninh hệ thông tin quốc tế có danh tiếng 

cao - International Information Systems Security 

Certification Consortium - và Hiệp hội kiểm định và kiểm 

soát hệ thông tin - Information Systems Audit and Control 

Association, tƣơng ứng, đảm bảo rằng sự thịnh vƣợng của 

việc thuê ngƣời có nhiều kinh nghiệm và phơi bầy ra đa 

dạng vấn đề an ninh. Việc phơi bầy an ninh liên quan tới 

các sự vụ biểu thị cho một trong những rủi ro doanh 

nghiệp lớn nhất, và việc xây dựng kết cấu nền, hệ thống và 

qui trình CNTT không tì vết là mấu chốt. 

5) Dịch vụ Web. Các ứng dụng thế hệ tiếp sẽ đƣợc xây dựng 

trên kiến trúc dịch vụ Web. Nhiều cá nhân với kinh 



 

 

25 

 

nghiệm và chứng chỉ về SOAP, XML, .NET, sẽ đƣợc cần 

tới, với nhu cầu có thể bỏ xa cung cấp, đặc biệt trong vài 

năm tới. 

6) Linux/nguồn mở. Linux và lực lƣợng lớn nguồn mở sẽ 

không dừng lại. Phong trào nguồn mở thu đƣợc đà mọi 

ngày và ngày càng nhiều sản phẩm đi theo con đƣờng 

nguồn mở. Khối lƣợng đầu tƣ và vốn trí tuệ đang đƣợc đổ 

vào phong trào nguồn mở là chƣa hề có trƣớc đây. 

7) Lập trình mau lẹ Agile. Xấp xỉ hai phần ba các tổ chức lớn 

đang chấp nhận hình thức nào đó của các qui trình mau lẹ 

cho nỗ lực phát triển ứng dụng nội bộ của họ.  Những cá 

nhân đã bao quát đƣợc các qui trình này và có nghiệm trực 

tiếp sẽ có đƣợc nhu cầu lớn. 

8) Tin tức doanh nghiệp /Phân tích cơ sở dữ liệu. Công ti đã 

thu thập dữ liệu khách hàng và thị trƣờng trong nhiều năm 

và đã chất đống các cơ sở dữ liệu khổng lồ. Sự hội tụ bây 

giờ là vào việc biến tất cả những dữ liệu đó thành tri thức 

và dùng nó để làm tăng thu nhập, nắm bắt thị phần nhiều 

hơn, và cải tiến tính sinh lời. Cần tri thức chuyên gia cùng 

tin tức doanh nghiệpvà công cụ phân tích để hoàn thành 

công việc này, và những kĩ năng này sẽ có nhu cầu cao. 

9) Mô hình hoá qui trình doanh nghiệp. Ƣu thế cạnh tranh 

cùng CNTT đƣợc xây dựng quanh các qui trình doanh 

nghiệp mới ngày càng phức tạp và đƣợc tái kĩ nghệ. Khả 

năng mô hình hoá nhanh chóng và tự động hoá các qui 

trình doanh nghiệp đang trở thành tuyệt đối cần thiết cho 

tổ chức CNTT, và những ngƣời có kĩ năng và kinh nghiệm 

làm các nhiệm vụ này hiện đang không đƣợc cung cấp đủ. 
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Tự động hoá và thị trường việc làm tương lai 

Trong suốt thế kỉ 19 và nửa đầu thế kỉ 20, ngƣời sử dụng 

lao động làm việc nhƣ công nhân nhà máy, công nhân xây 

dựng, thao tác viên máy, và công nhân văn phòng đã phát triển 

nhanh hơn do việc xây dựng lớn về kết cấu nền nhƣ làm nhà 

cao, xa lộ, cầu và các sản phẩm chế tạo. Nhƣng quãng đầu năm 

1980, điều gì đó đã thay đổi khi thị trƣờng lao động trong các 

nƣớc đã phát triển bắt đầu sụt giảm với nhiều việc làm đƣợc 

dịch chuyển sang các nƣớc có chi phí thấp hơn. Thay vì vậy, 

ngƣời sử dụng lao động trong việc làm tri thức bắt đầu tăng lên 

với tỉ lệ nhanh hơn nhiều. Lí do chính là việc phát triển công 

nghệ thông tin (CNTT) với các robot do máy tính điều khiển 

thay thế lao động thủ công trong nhiều nhà máy. Ngày nay, chế 

tạo ô tô, cửa hàng máy, công nghiệp thép và công nghiệp hàng 

không, tất cả đều dùng các hệ thống điều khiển tự động để làm 

công việc. 

Tất nhiên, máy tính không thể cạnh tranh đƣợc với các 

nhiệm vụ mang tính phân tích của công nhân tri thức kĩ năng 

cao nhƣng chúng có trực tiếp ảnh hƣởng tới nhu cầu về ngƣời 

lao động nhƣ công nhân trong dây chuyền lắp ráp hay những 

ngƣời làm những lao động thủ công nào đó. Những công việc 

này có thể đƣợc dịch thành tập các mệnh lệnh mà máy tính 

kiểm soát các máy móc và chúng có thể dễ dàng tuân theo (tự 

động hoá). Có khả năng cao là nhiều trong số những việc lao 

động thủ công này sẽ hoàn toàn bị thay thế vì cho vận hành 

robot sinh lời nhiều hơn là trả lƣơng cho công nhân con ngƣời. 

Theo nhiều nghiên cứu, nhiều việc làm thủ công kĩ năng thấp 

sẽ bị khử bỏ ở các nƣớc đã phát triển trong vòng mƣơi năm 

nữa. 

Theo một nghiên cứu của David Autor ở Viện công nghệ 

Massachusetts (MIT) ngƣời dùng dữ liệu từ Bộ lao động Mĩ về 

các nhiệm vụ có trong các nghề khác nhau, bằng cách phân loại 



 

 

27 

 

những nhiệm vụ này là lao động thủ công/thƣờng lệ hay lao 

động không thủ công/ không thƣờng lệ, Ts. Autor đã có khả 

năng nhận diện các nghề ít nhiều mong manh với việc tự động 

hoá. Chẳng hạn, ông ấy nhận diện các việc làm của thƣ kí, 

nhân viên trả tiền ngân hàng và thƣ kí kế toán là trong số 

những việc sẽ bị thay thế bởi tự động hoá. (Chúng ta đã thấy 

nhiều ngân hàng dùng máy rút tiền tự động (ATM) để thay thế 

cho ngƣời trả tiền ngân hàng và công việc gõ máy chữ của thƣ 

kí đã đƣợc phần mềm xử lí văn bản thực hiện.)  Một nghiên 

cứu khác của tờ Trƣờng kinh tế London (LSE), dùng dữ liệu 

công nghiệp từ 11 nƣớc ( 9 nƣớc châu Âu cộng với Nhật Bản 

và Mĩ) cũng thấy rằng công ti chấp nhận CNTT với tỉ lệ nhanh 

hơn có tăng trƣởng nhanh nhất, lợi nhuận cao hơn các công ti 

không dùng CNTT. Họ cũng có nhiều nhu cầu hơn về công 

nhân đƣợc giáo dục cao, sẵn lòng trả lƣơng cao hơn cho tri 

thức của họ nhƣng có sụt giảm sắc nét trong nhu cầu về những 

ngƣời với mức đào tạo thấp hơn hay công nhân lao động. 

Ngày nay, việc chấp thuận CNTT là cạnh tranh then chốt 

trong toàn cầu hoá. Theo một nghiên cứu từ Đại học Stanford, 

phần lớn các công ti đang chấp thuận CNTT nhƣ phƣơng tiện 

để làm tăng lợi nhuận, tăng trƣởng nhanh hơn và bành trƣớng 

ra thị trƣờng toàn cầu nhƣng còn có lí do khác. Tác giả đã nhìn 

vào tỉ lệ chấp thuận CNTT bên trong Mĩ và châu Âu và thấy 

rằng với toàn cầu hoá, nhiều công ti đang đối diện với cạnh 

tranh trực tiếp từ các nƣớc đang phát triển nhƣ Brazil, Ấn Độ 

và Trung Quốc khi họ vào Tổ chức thƣơng mại thế giới 

(WTO). Để có ƣu thế cạnh tranh tốt hơn, những công ti này 

phải đáp ứng nhanh chóng bằng canh tân nhiều hơn để đi lên vị 

trí cao hơn trong dây chuyền giá trị. Trong tƣơng lai gần, cạnh 

tranh không còn là về chi phí mà về năng suất và canh tân. Tuy 

nhiên, sự kiện thú vị là các nƣớc đang phát triển tăng lên nhƣ 

Ấn Độ, Brazil, và Trung Quốc cũng dùng ngày càng nhiều các 

hệ thống điều khiển bằng máy tính vì họ đang cải tiến năng 
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suất và tính sinh lời cho cạnh tranh toàn cầu, mặc cho sự kiện 

là họ có dân số lao động rất lớn. Nghiên cứu này kết luận rằng 

hiệu quả của công nghệ thông tin lên ngƣời sử dụng lao động 

và thị trƣờng việc làm sẽ tiếp tục thay đổi vị thế chính trị của 

nhiều nƣớc. Công nghệ sẽ tạo khả năng cho các việc làm đầu 

cao hơn để chuyển các nƣớc với đội ngũ công nhân đƣợc giáo 

dục cao và tạo ra liên minh giữa họ. Điều này sẽ tạo ra nhiều 

cạnh tranh hơn giữa các liên minh khi toàn cầu hoá tiếp tục tác 

động tới mọi thứ. Tất nhiên, điều này còn chƣa là xu hƣớng 

yếu tố chính nhƣng nó có thể làm thay đổi mối quan hệ giữa 

các nƣớc và sự cân bằng quyền lực thế giới. 

Dựa trên các nghiên cứu này, điều hiển nhiên là với phần 

lớn thế kỉ 21, thịnh vƣợng việc làm của mọi ngƣời sẽ nảy ra 

cùng với giáo dục họ có. Giáo dục càng cao hơn, thịnh vƣợng 

việc làm càng tốt hơn và đất nƣớc với hệ thống giáo dục tốt 

hơn sẽ có ƣu thế lớn so với các nƣớc khác. Thế giới tƣơng lai 

sẽ trở nên phân cực hơn, không về "giầu" và "nghèo" mà về "có 

giáo dục" và "vô giáo dục". 

 

Thị trường việc làm CNTT 

Hôm qua, tôi nhận đƣợc một email ngƣời gửi viết: “Thật 

là hay khi biết rằng thị trƣờng việc làm cho công nghệ thông 

tin (CNTT) đang cải thiện và có nhiều việc làm ở Mĩ và đâu đó 

khác. Tuy nhiên, ở nƣớc tôi, chẳng cái gì thay đổi cả. Thị 

trƣờng việc làm vẫn gay gắt, nhiều sinh viên CNTT vẫn gặp 

khó khăn tìm việc làm. Chúng tôi nên làm gì để cải thiện thị 

trƣờng việc làm của chúng tôi? Thầy có lời khuyên nào 

không?" 

 Đáp: Có hai yếu tố có thể cải thiện thị trƣờng việc làm 

CNTT. Nếu nền kinh tế của nƣớc bạn đang tăng trƣởng mạnh 
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thì các công ti địa phƣơng sẽ cần thuê thêm công nhân CNTT, 

giả định tất cả họ đều có kĩ năng cần thiết. Đó là yếu tố bên 

trong hay tăng trƣởng việc làm từ bên trong. Yếu tố khác hay 

yếu tố bên ngoài nghĩa là việc làm đƣợc đƣa vào từ bên ngoài. 

 Với toàn cầu hoá, điều xảy ra trong thị trƣờng việc làm 

của nƣớc này cuối cùng sẽ tác động lên nƣớc khác. Ngày nay, 

có thiếu hụt trầm trọng công nhân CNTT có kĩ năng cả ở Mĩ và 

châu Âu. Bạn nghĩ các nƣớc này sẽ phải tìm công nhân có kĩ 

năng ở đâu để đáp ứng cho nhu cầu của họ? Một số công ti sẽ 

phải mở văn phòng ở các nƣớc có công nhân có kĩ năng, công 

ti kia sẽ khoán ngoài công việc CNTT cho nƣớc khác, hay thuê 

công nhân nƣớc ngoài và đƣa họ vào nƣớc mình. Bất kể tới 

chọn lựa của họ, không công ti nào sẽ chỉ lựa chọn ngẫu nhiên 

bất kì nƣớc nào để thuê công nhân nhƣng đều tiến hành khảo 

sát để tìm ra nƣớc nào là tốt nhất cho họ. Ngày nay, Ấn Độ, 

Trung Quốc và Nga là ba điểm đến chính nhƣng cả ba cũng 

đang hết công nhân có kĩ năng. Việc tìm các điểm đến khác đã 

bắt đầu vì sự phục hồi của kinh tế toàn cầu. Chìa khoá cho yếu 

tố ngoài đối với cải thiện thị trƣờng việc làm là biết họ đang 

tìm gì và chuẩn bị cho điều đó. 

 Điều đầu tiên nƣớc khách hàng (nƣớc cần công nhân có 

kĩ năng) muốn biết là hệ thống giáo dục của nƣớc cung cấp 

(nƣớc có công nhân có kĩ năng) tốt thế nào. Họ cần dữ liệu về 

hệ thống giáo dục nhƣ loại chuẩn giáo dục quốc tế nào mà 

nƣớc cung cấp tuân theo; phƣơng pháp đào tạo nào mà nƣớc 

cung cấp dùng; số lƣợng các môn học nào có trong chƣơng 

trình đào tạo CNTT (chƣơng trình giảng dạy) và liệu nó có 

quan hệ gì với các trƣờng khác ở nƣớc khách hàng để so sánh 

và tham chiếu không. Họ cũng cần thông tin về nghiên cứu và 

phát triển đại học, chất lƣợng giảng viên các khoa, dữ liệu về 

số sinh viên ghi danh vào CNTT và số ngƣời tốt nghiệp CNTT 

mỗi năm. Một nƣớc với hệ thống giáo dục tốt nhƣng chỉ cho tốt 

nghiệp một số giới hạn sinh viên CNTT có thể không phải là 
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tốt nhất do qui trình chọn lọc. (Về trung bình, phải mất từ mƣời 

tới hai mƣơi ứng cử viên mới thuê đƣợc một công nhân có kĩ 

năng đủ tƣ cách.) 

Điều thứ hai mà nƣớc khách hàng muốn biết là chi phí 

làm kinh doanh khi so sánh với nƣớc của họ. Nó có thấp hơn 

không? Bằng, hay cao hơn? Chi phí làm kinh doanh KHÔNG 

chỉ là chi phí lao động (lƣơng) mà còn chi phí kết cấu nền (điện 

thoại, internet, các tiện ích v.v.), và chi phí sống trung bình. Họ 

cần dữ liệu về các loại thuế (thuế xuất/nhập khẩu, kinh doanh 

và thu nhập) và luật của chính phủ nhƣ bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ, luật bản quyền và các qui chế khác. 

 Điều thứ ba mà nƣớc khách hàng muốn biết là kĩ năng 

của công nhân CNTT. Kĩ năng này không chỉ là kĩ năng kĩ 

thuật mà còn cả kĩ năng mềm và kĩ năng ngôn ngữ (nhƣ tiếng 

Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật Bản v.v.) và số công nhân sẵn có 

(bao nhiêu ngƣời sẵn có để làm việc hôm nay và vài năm tới). 

Sau đây là câu hỏi mẫu mà nhiều công ti toàn cầu đang dùng 

trong khảo sát của họ để kiểm (có hay không): 

1. Hệ thống giáo dục có chuẩn bị thích hợp cho sinh viên 

với việc làm trong công nghiệp không. 

2. Hệ thống giáo dục có cung cấp cho sinh viên tri thức và 

kĩ năng mà có thể đóng góp cho hiệu năng việc làm 

không. 

3. Hệ thống giáo dục có cải tiến liên tục qua thời gian 

không. 

4. Sinh viên có kĩ năng kĩ thuật tốt không 

5. Sinh viên có kĩ năng trao đổi tốt không, đặc biệt là kĩ 

năng ngôn ngữ. 

6. Sinh viên có kĩ năng tổ chức và kĩ năng mềm tốt không. 
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7. Sinh viên có nhận đƣợc đào tạo cao liên quan tới những 

thực hành tốt nhất trong công nghiệp không. 

8. Trƣờng có danh tiếng trong nhiều năm không (không 

phải là trƣờng mới mở gần đây). 

9. Trƣờng có tuân theo chuẩn giáo dục quốc tế không. 

 Điều thứ tƣ họ muốn biết là hệ thống chính trị và môi 

trƣờng kinh tế (nhƣ ổn định hay không ổn định) cũng nhƣ hệ 

thống pháp lí (nhƣ tốt, khá hay yếu) và hỗ trợ của chính phủ 

dành cho họ tới đâu trong trƣờng hợp tuyển mộ hay mở doanh 

nghiệp ở nƣớc đó (nhƣ mạnh, vừa hay yếu) v.v. Tôi chắc còn 

có nhiều nữa vì từng công ti có thể có nhu cầu đặc biệt. 

 Khi thiếu hụt công nhân CNTT có kĩ năng tiếp tục tăng 

lên và các công ti toàn cầu đang tìm kiếm công nhân ở mọi nơi, 

câu hỏi của tôi là: “Nƣớc bạn có đáp ứng đƣợc những yêu cầu 

đó và có điều các công ti toàn cầu đang tìm không?” Nếu câu 

trả lời là "Có" thì câu hỏi thứ hai của tôi là: “Các công ti toàn 

cầu có biết về năng lực của nƣớc bạn không? Họ tìm đâu ra 

thông tin về điều đó? Nƣớc bạn có "chiến dịch tiếp thị", hay 

"quảng cáo" về năng lực của nƣớc bạn không? Nếu câu trả lời 

là "Có" thì vấn đề chỉ là thời gian, thị trƣờng việc làm CNTT 

của bạn sẽ cải thiện. 

Vì bạn là một sinh viên CNTT, câu hỏi của tôi là: “Bạn 

sẽ làm gì từ khi bạn biết các công ti toàn cầu đang tìm ngƣời? 

Bạn có có những kĩ năng làm cho bạn có đủ tƣ cách làm các 

việc đó không? Điểm mạnh của bạn là gì? Điểm yếu của bạn là 

gì? Bạn định làm gì để cải tiến cơ hội của bạn để đƣợc thuê?" 

Bạn sẽ cho các sinh viên khác gợi ý gì, những ngƣời muốn xây 

dựng nghề nghiệp trong công nghệ thông tin? 
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Việc làm tốt nhất ở Mĩ 

Hôm nay tạp chí Money công bố danh sách 100 việc làm 

tốt nhất ở Mĩ và trong số đó việc làm công nghệ thông tin 

(CNTT) đƣợc xếp hạng rất cao. Trong 100 việc làm tạo nên 

danh sách của tạp chí Money, hơn một phần tƣ (26) việc làm là 

về CNTT. Việc làm số một trong danh sách này là kiến trúc sƣ 

phần mềm. Sáu việc làm CNTT là quản trị cơ sở dữ liệu, ngƣời 

quản lí hệ thông tin, kĩ sƣ an ninh, kĩ sƣ phần mềm, ngƣời quản 

lí dịch vụ CNTT, và ngƣời phân tích doanh nghiệp (kĩ sƣ yêu 

cầu) đƣợc xếp hạng trong số 30 việc làm tốt nhất ở Mĩ. Lĩnh 

vực duy nhất đánh bại CNTT về số việc làm đƣợc xếp hạng tốt 

nhất là chăm sóc sức khoẻ. Việc làm chăm sóc sức khoẻ chiếm 

27 chỗ trong danh sách này. Tạp chí Money xác định việc làm 

tốt nhất là những việc đƣợc trả lƣơng cao, cơ hội tăng trƣởng 

vững chắc, nhiều thoả mãn việc làm, và chất lƣợng cuộc sống 

tốt (linh hoạt và an ninh). 

Với danh sách đầy đủ các việc hàng đầu ở Mĩ, bạn có thể 

kiểm lại trên website của tạp chí Money: 

http://money.cnn.com/magazines/moneymag/bestjobs/20

10/sectors/#1 

 

Theo vài nghiên cứu, năm nay (2011), thị trƣờng việc 

làm đã hậu đãi tăng lên cho các kĩ năng công nghệ và toán học. 

Kĩ sƣ phần mềm, và kế toán viên đều đƣợc xếp hạng trong 

những việc làm tốt nhất ở Mĩ. Tuy nhiên, dƣờng nhƣ là từ giờ 

trở đi, khi nổi lên các công nghệ chuyên môn tạo ra công 

nghiệp mới, các nghề tốt nhất trong tƣơng lai sẽ yêu cầu tri 

thức nhiều về máy tính. Phần lớn những việc làm này yêu cầu 

giáo dục đại học, một số cũng yêu cầu bằng cấp chuyên sâu. 

Chỉ một việc làm không yêu cầu bằng đại học. 

http://money.cnn.com/magazines/moneymag/bestjobs/2010/sectors/#1
http://money.cnn.com/magazines/moneymag/bestjobs/2010/sectors/#1
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1) Kĩ sƣ phần mềm, việc làm này bao gồm thiết kế và tạo ra 

phần mềm cho mọi thứ từ hệ điều hành cho tới ứng dụng 

điện thoại di động cho tới trò chơi tƣơng tác, đƣợc xếp 

hạng là việc làm tốt nhất năm 2011. Điều gì đã giúp cho 

kĩ sƣ phần mềm chiếm đƣợc danh hiệu Việc làm tốt nhất 

ở Mĩ? Hiệu năng mạnh của hai ngành công nghiệp mới 

nổi lên: ứng dụng Web và tính toán mây cùng với nhu 

cầu về ứng dụng cho điện thoại di động và máy tính bảng. 

Lƣơng khởi điểm cho mức kĩ sƣ phần mềm vào nghề bắt 

đầu từ $90,000 một năm. 

2) Nhà toán học, việc làm bao gồm ứng dụng các lí thuyết 

và công thức toán học để giải quyết các vấn đề trong 

doanh nghiệp, giáo dục hay môi trƣờng công nghiệp. Vì 

toán học dƣờng nhƣ là "chủ đề khó" với ít ngƣời ghi danh 

trong suốt 20 năm qua cho nên cũng có thiếu hụt giáo sƣ 

dạy toán ở Mĩ. Lƣơng khởi điểm của nhà toán học bắt đầu 

từ $94,200 một năm. 

3) Chuyên viên thống kê, việc làm có bao gồm trong diễn 

giải thống kê để xác định xác suất của tai nạn, đau ốm và 

chết và mất mát tài sản do trộm cắp và thảm hoạ tự nhiên. 

Đa số những chuyên viên thống kê làm việc trong các 

công ti tài chính và bảo hiểm. Mức lƣơng khởi điểm cho 

chuyên viên thống kê bắt đầu tại $87,204 một năm. 

4) Ngƣời thống kê, việc làm có bao gồm lập bảng, phân tích 

và diễn giải kết quả con số của thực nghiệm và điều tra. 

Phần lớn ngƣời làm thống kế làm việc cho chính phủ và 

công ti nghiên cứu. Mức lƣơng khởi điểm bắt đầu tại 

$80,300 một năm. 

5) Ngƣời phân tích hệ thống (Kĩ sƣ yêu cầu), việc làm này 

bao gồm làm việc với khách hàng để hiểu nhu cầu rồi lập 

kế hoạch và phát triển hệ thống máy tính để giải quyết 

các vấn đề doanh nghiệp và khoa học. Đa số những ngƣời 
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phân tích hệ thống có bằng cấp trong kĩ nghệ phần mềm. 

Lƣơng mức khởi điểm bắt đầu tại $77, 160 một năm. 

6) Nhà khí tƣợng học, việc làm bao gồm nghiên cứu các đặc 

trƣng vật lí, chuyển động và tiến trình của bầu khí hậu 

trái đất. Với việc ấm lên toàn cầu và thay đổi trong khí 

quyển trong vài năm qua, dƣờng nhƣ có nhu cầu cao 

trong lĩnh vực này. Phần lớn các nhà khí tƣợng đều có 

bằng tiến sĩ và làm việc cho các phòng thí nghiệm nghiên 

cứu đại học hay các cơ quan chính phủ nhƣ NASA. 

Lƣơng khởi điểm là tại $ 85, 200. 

7) Nhà sinh vật học, việc làm bao gồm nghiên cứu mối quan 

hệ của cây trồng và con vật với môi trƣờng của chúng. 

Việc làm này yêu cầu bằng chuyên sâu, thƣờng ở mức 

tiến sĩ, một số công việc trong đại học, một số công việc 

trong công ti dƣợc tƣ nhân. Lƣơng khởi điểm tại $74,300 

một năm. 

8) Vệ sinh răng, việc làm trợ giúp cho nha sĩ trong các khía 

cạnh chẩn đoán và trị liệu của hành nghề nha khoa. Việc 

làm này không yêu cầu giáo dục đại học, thƣờng bằng 2 

năm trong trƣờng kĩ thuật là đủ. Lƣơng khởi điểm tại 

$67,000 một năm. 

Tất cả các việc làm tốt nhất đều cung cấp môi trƣờng làm 

việc thoải mái, lƣơng tốt với tiềm năng tăng trƣởng và viễn 

cảnh thuê ngƣời nhiều (điều có nghĩa là rất dễ tìm việc làm) 

 

Việc nóng, lương cao 

 Không có gì ngạc nhiên với những ngƣời đã tham gia 

vào chƣơng trình kĩ nghệ phần mềm ở đại học Carnegie Mellon 

(CMU) rằng việc làm của kiến trúc sƣ phần mềm đƣợc xếp 
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hạng là việc tốt nhất ở Mĩ. Kiến trúc sƣ phần mềm tạo ra "bản 

kế hoạch tổng thể" kiến trúc hay "bản đồ xây dựng" mà ngƣời 

kĩ sƣ phần mềm dùng trong dự án phần mềm. Kiến trúc sƣ làm 

việc cộng tác với cả khách hàng và ngƣời phát triển trên các dự 

án thách thức để giải quyết các vấn đề. Tri thức chuyên gia của 

họ đƣợc thƣởng bằng trả lƣơng rất cao và sự tăng trƣởng công 

việc xuất sắc. CMU đƣợc thừa nhận về tƣ duy tiên phong trong 

nhận diện kiến trúc phần mềm là bộ môn then chốt cho lĩnh 

vực phần mềm. 

Giống nhƣ các kiến trúc sƣ thiết kế các toà nhà, kiến trúc 

sƣ phần mềm cũng tạo ra "bản kế hoạch tổng thể" hay "bản đồ 

xây dựng" cho các kĩ sƣ phần mềm tuân theo. Kiến trúc sƣ 

phần mềm thƣờng làm việc với khách hàng và ngƣời quản lí 

phần mềm để nhận diện và nắm bắt các yêu cầu cho dự án phần 

mềm (Đôi khi đƣợc gọi là ngƣời phân tích doanh nghiệp hay kĩ 

sƣ yêu cầu). Họ phục vụ nhƣ móc nối giữa ngƣời công nghệ và 

ngƣời doanh nghiệp. 

Việc làm này thách thức một cách sáng tạo vì nó yêu cầu 

tri thức trong cả phía kĩ thuật và phía doanh nghiệp. Ngƣời kĩ 

sƣ phần mềm có kinh nghiệm với những kĩ năng con ngƣời tốt 

(kĩ năng mềm) và kĩ năng doanh nghiệp trong nhiều năm 

thƣờng đƣợc đề bạt vào việc làm này. Lƣơng cũng cao hơn 

nhiều so với việc làm phần mềm khác, và công việc điển hình 

có nhiều biến thiên. David Koch, một sinh viên tốt nghiệp 

CMU ngƣời làm việc tại Microsoft mô tả việc làm của mình: 

"Thứ hai, tôi thảo luận chiến lƣợc doanh nghiệp với quản 

lí cấp cao, rồi làm việc với khách hàng để hiểu yêu cầu của họ. 

Thứ ba, tôi kiểm điểm một số dự án và nhận diện vấn đề mà tôi 

phải giải quyết. Thứ tƣ, tôi thảo luận vấn đề thiết kế với tổ dự 

án và nhận diện rủi ro dự án. Thứ năm, tôi tham gia vào kiểm 

điểm mã và tự mình có thể làm việc lập trình nào đó để giúp 

cho các dự án. Thứ sáu, tôi gặp ngƣời dùng để giải quyết một 
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số vấn đề và tổ chức cuộc họp giữa ngƣời dùng và ngƣời lập 

trình.” Công việc của tôi bao gồm đa dạng điều mà có thể khó 

giải thích. Về căn bản, tôi là ngƣời giải quyết vấn đề, ngƣời 

lãnh đạo kĩ thuật, ngƣời thiết kế, ngƣời bán hàng, ngƣời quản 

lí, và ngƣời lập trình – tất cả trong một ngƣời. Tôi làm mọi thứ 

cần thiết để giúp cho dự án đáp ứng mục đích.” 

Việc làm này yêu cầu bằng đại học về kĩ nghệ phần mềm 

với ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Nhiều công ti ƣa thích bằng 

thạc sĩ với một số kinh nghiệm. 

So sánh với các nghề khác và lƣơng ở Mĩ: 

Bác sĩ y tế:    $325,000 tới $412,000 

Nha sĩ:     $230,000 tới $285,000 

Dƣợc sĩ:    $187,000 tới $250,000 

Y tá có đăng kí:   $160,000 tới $250,000 

Kiến trúc sƣ phần mềm:  $145,000 tới $220,000 

Ngƣời quản lí phần mềm:  $120,000 tới $180,000 

Kĩ sƣ phần mềm:   $85,000 tới $115,000 

Về danh sách những việc tốt nhất ở Mĩ: 

http://money.cnn.com/magazines/moneymag/bestjobs/20

10/full_list/index.html 

 

 

Câu hỏi về việc làm 

Tôi đã nhận đƣợc một số email từ những ngƣời hỏi tôi lời 

khuyên. Nhiều ngƣời đi thẳng vào một chủ đề nhƣ: “Tôi có kĩ 

năng lập trình trong Java, C++ và một số kinh nghiệm mạng, 

thầy cho rằng tôi có thể kiếm đƣợc việc tốt trong thị trƣờng 

hiện thời không?”, “Tôi có chứng chỉ Microsoft và Cisco, thầy 

có cho rằng tôi có thể đi làm việc cho các công ti này không?” 

“Có đúng là có thiếu hụt toàn cầu về ngƣời phát triển phần 

http://money.cnn.com/magazines/moneymag/bestjobs/2010/full_list/index.html
http://money.cnn.com/magazines/moneymag/bestjobs/2010/full_list/index.html
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mềm không? Làm sao tôi có thể kiếm đƣợc việc làm nhƣ một 

ngƣời phát triển phần mềm với công ti nƣớc ngoài?”  và nhiều 

câu hỏi tƣơng tự. Tất nhiên, tôi không thể cho bạn câu trả lời 

cho những câu hỏi nhƣ vậy mà không có thông tin thêm. Sau 

đây là một số bình luận của tôi mà bạn có thể xem xét: 

1) Bằng cấp giáo dục của bạn là gì? (Tốt nghiệp phổ thông? 

Bằng hƣớng nghề hai năm? Bằng cử nhân đại học? Bằng 

thạc sĩ hay cao hơn?) Không có bằng đại học là tối thiểu, 

không thể kiếm đƣợc việc làm tốt ở đâu cả vì ngày nay 

cạnh tranh là gay gắt.   

2) Kinh nghiệm làm việc của bạn là gì? Bao nhiêu năm làm 

việc, và loại công việc nào bạn đã làm? Kinh nghiệm của 

bạn có liên quan tới giáo dục của bạn không? Kinh 

nghiệm làm việc của bạn có liên quan tới việc làm bạn 

đang tìm không? Không có kinh nghiệm việc làm nào đó, 

rất khó cạnh tranh với các ứng cử viên khác ngƣời có vài 

năm kinh nghiệm làm việc. Một số công ti coi làm việc 

bán thời để có kinh nghiệm trong lĩnh vực đƣợc chọn của 

họ là đƣợc ƣa chuộng vì bạn có khả năng giữ việc làm khi 

còn trong trƣờng. Nhiều công ti nƣớc ngoài coi không có 

kinh nghiệm làm việc là "lƣời". 

3) Bạn đã bao giờ làm công việc tình nguyện chƣa? Bạn đã 

bao giờ làm công việc từ thiện chƣa? Nhiều công ti coi 

ngƣời sẵn lòng làm việc không vì cái gì nhƣ ngƣời tình 

nguyện, dành thời gian cho công việc từ thiện là tích cực 

hơn nhiều so với ngƣời không có kinh nghiệm công việc. 

4) Nhu cầu của thị trƣờng việc làm địa phƣơng của bạn là 

gì? Trƣớc khi nhìn ra chỗ khác, bạn nên tìm cái gì đó gần 

nhà trƣớc. Bạn có biết nhu cầu thị trƣờng việc làm địa 

phƣơng là gì không? Cơ hội là gì cho ai đó nhƣ bạn? Họ 

có thuê ngƣời mức mới vào việc không? Nếu bạn không 

thể kiếm đƣợc việc làm trong thị trƣờng địa phƣơng, cơ 
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hội để làm việc trong thị trƣờng toàn cần có lẽ bị giới 

hạn. 

5) Bạn có kĩ năng nào khác bên cạnh lập trình? Có kĩ năng 

ngôn ngữ lập trình trong Java, C++ là KHÔNG đủ để 

phân biệt bạn với các đƣơng đơn khác. Mọi ứng cử viên 

trong công nghiệp phần mềm cũng có kĩ năng lập trình. 

Bạn cần nhiều kĩ năng hơn là chỉ kĩ năng lập trình để 

cạnh tranh. Bạn cần tri thức về vòng đời phần mềm, 

phƣơng pháp luận và công cụ là tối thiểu. 

6) Bạn có kĩ năng đặc biệt và ngoại lệ nào? Các công ti phần 

mềm lớn nhƣ Microsoft hay Google rất lựa chọn trong 

việc thuê ngƣời của họ do quá nhiều ứng cử viên. Yêu 

cầu tối thiểu là bằng đại học hay thạc sĩ trong lĩnh vực 

chuyên từ các trƣờng chuyên. Chứng chỉ về các sản phẩm 

Microsoft, Cisco phần lớn là các hỗ trợ kĩ thuật, việc làm 

mức vào nghề ở các công ti khác có dùng các sản phẩm 

của họ, KHÔNG trong công ti của họ. 

7) Có ít nhất hai tình huống với công ti nƣớc ngoài mà phải 

đƣợc giải thích ở đây: Một số công ti nƣớc ngoài mở văn 

phòng ở khu vực địa phƣơng, thuê ngƣời phát triển địa 

phƣơng để làm việc trong khu vực địa phƣơng. Trong 

trƣờng hợp đó, bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, tiếng nƣớc 

ngoài phụ thêm sẽ đƣợc yêu cầu. Tình huống khác là các 

công ti nƣớc ngoài thuê ngƣời phát triển từ các nƣớc 

ngoài và đem họ về nƣớc của họ để làm việc, điều này 

còn nhiều hơn tình huống đặc biệt mà yêu cầu các ứng cử 

viên ngoại lệ có kĩ năng cao mà những công ti nƣớc ngoài 

đó cần.     

8) Tiếng Anh của bạn tốt ra sao? Bạn có thể đọc, viết hay 

tiến hành đối thoại với họ quãng mƣời lăm phút bằng 

tiếng Anh không? Nếu bạn không đọc hay viết bằng tiếng 

Anh hay tiến hành đối thoại bằng tiếng Anh, bạn sẽ có cơ 
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hội nào để làm việc với các công ti nƣớc ngoài nói tiếng 

Anh? 

9) Bạn có kĩ năng nào khác bên cạnh kĩ năng kĩ thuật mà 

bạn đã học trong trƣờng? Kĩ năng kĩ thuật một mình nó là 

KHÔNG đủ, bạn cần có kĩ năng mềm nào đó. Bạn có 

nhận diện loại kĩ năng mềm nào bạn có không? 

10) Nếu bạn đã làm việc nhƣ ngƣời phát triển phần mềm 

nhƣng muốn tìm vị trí khác, bạn có quan tâm tới việc 

quản lí hay ƣa thích vẫn ở trong việc kĩ thuật? Bạn cần 

biết đích xác bạn muốn gì và phát biểu rõ ràng chủ định. 

Chuẩn bị trả lời nhiều câu hỏi về lí do tại sao bạn muốn 

chuyển việc làm. 

11) Bạn đang làm loại việc làm nào bây giờ? Bạn muốn làm 

loại việc nào? Tại sao bạn muốn đổi việc làm? Lƣơng 

quan trọng thế nào với bạn? Sự thoả mãn việc làm quan 

trọng thế nào? Nếu bạn có thể có bất kì việc làm nào, nó 

sẽ là cái gì? Phải cẩn thận khi trả lời những câu hỏi này. 

Bạn phải sẵn sàng và biết đích xác bạn muốn gì bởi vì 

chúng là những câu hỏi then chốt để xác định có thuê hay 

không thuê một ngƣời. Khi đổi việc làm, đổi công ti bạn 

phải đƣợc chuẩn bị để trả lời những câu hỏi nhƣ thế này. 

12) Tại sao bạn tìm cùng công việc nhƣ vị trí hiện thời của 

bạn? Tại sao bạn muốn tìm cùng vị trí? Bạn KHÔNG 

thoải mái với công ti hiện thời của bạn? Bạn mong đợi gì 

từ công ti của bạn? Tại sao bạn muốn làm việc với chúng 

tôi? Bạn phải rất cẩn thận về những câu hỏi này. ĐỪNG 

BAO GIỜ tiêu cực về bất kì cái gì, ĐỪNG BAO GIỜ nói 

điều gì xấu về bất kì cái gì. Bao giờ cũng duy trì tích cực 

và trả lời theo cách rõ ràng rằng bạn đang tìm thách thức 

mới, cơ hội mới mà có thể giúp bạn học nhiều thêm. 
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13) Bạn đã bao giờ quản lí dự án phần mềm chƣa? Phải chuẩn 

bị để thảo luận về kinh nghiệm của bạn và loại kĩ năng 

nào bạn đã học về quản lí. Bạn sẽ cần giải thích mọi pha 

của dự án và cách bạn lập kế hoạch, cách bạn giám sát và 

theo dõi, cách bạn ƣớc lƣợng v.v. Quản lí dự án là đƣợc 

tìm kiếm cao, bao giờ cũng có nhu cầu cao, có lƣơng tốt 

nhƣng nó đòi hỏi "kinh nghiệm thực hành" có ý nghĩa 

dựa trên năm quản lí dự án. 

14) Mục đích nghề nghiệp dài hạn của bạn là gì? Bản thân 

bạn thấy gì trong năm năm kể từ bây giờ? Nếu bạn 

KHÔNG biết bản thân mình, nếu bạn KHÔNG có bản kế 

hoạch cho nghề nghiệp của mình thì bạn KHÔNG sẵn 

sàng. 

Với câu trả lời cho những câu hỏi này, bạn sẽ biết nhiều 

hơn về bản thân mình cũng nhƣ năng lực của bạn mà bạn đang 

suy nghĩ. Bằng việc đi qua một số trong những câu hỏi và trả 

lời này, điều đó sẽ giúp bạn chuẩn bị bản thân mình trong việc 

tìm công việc là tạo ra "lộ trình nghề nghiệp" có thể hƣớng dẫn 

bạn làm điều bạn muốn. Tôi hi vọng điều đó có thể giúp bạn 

xác định các mục đích ngắn hạn và dài hạn của bạn mà bạn có 

thể áp dụng vào bất kì vị trí hay tình huống đặc biệt nào. 

 

Việc làm phần mềm 

Nhiều sinh viên tin rằng bằng việc có kĩ năng lập trình 

nhƣ Java, C, và C++ họ có thể thành công trong công nghiệp 

phần mềm. Kĩ năng lập trình là cần nhƣng KHÔNG đủ. Để 

thành công, họ phải có khả năng làm việc trong tổ, đƣa ra việc 

trình bày, trao đổi ít nhất là trong một ngoại ngữ, và biết cách 

làm việc với khách hàng để hiểu nhu cầu của họ. Ý tƣởng về 

ngƣời lập trình ngồi trƣớc máy tính cả ngày để lập trình là 
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"quan niệm sai" lớn nhất về việc làm phần mềm. Mọi dự án 

phần mềm đều là nỗ lực tổ và phần lớn công việc phần mềm 

đều bao gồm trao đổi và tƣơng tác với mọi ngƣời.  

Với toàn cầu hoá, ngày nay hầu hết các công ti đều không 

xây dựng phần mềm ở một chỗ, hay một nƣớc nữa. Đa số công 

việc phần mềm đƣợc phân phối toàn cầu dựa trên khái niệm về 

"xây dựng 24 giờ" hay "phát triển phần mềm toàn cầu” nơi 

công việc dự án đƣợc phân phối cho nhiều tổ, ở nhiều nƣớc hay 

múi thời gian. Khi tổ này hoàn thành công việc của họ và về 

nhà thì tổ khác tiếp tục công việc đó cho nên phần mềm có thể 

đƣợc xây dựng “không ngừng”. Một khái niệm khác đƣợc gọi 

là “Khoán ngoài” nơi một phần của công việc dự án đƣợc gửi 

cho tổ ở nƣớc có chi phí thấp hơn để làm giảm chi phí. Bởi vì 

việc phân phối này, để thành công ngƣời phần mềm phải nói 

chuyện với khách hàng, nói chuyện với nhau, nói chuyện với 

ngƣời hỗ trợ, nói chuyện với nhà cung cấp v.v. Đó là lí do tại 

sao kĩ năng ngôn ngữ tốt là bản chất trong công nghiệp phần 

mềm. Mâu thuẫn với khái niệm mà hầu hết ngƣời phần mềm là 

"hƣớng nội" và không thích nói chuyện với bất kì ai ngoài máy 

tính, thực tế ngƣời phần mềm nói nhiều hơn hầu hết các việc 

làm khác.  

Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật và trao đổi, ngƣời phần 

mềm phải có kĩ năng tƣởng tƣợng tốt với "bộ não canh tân" 

mạnh khi họ tạo ra “cái gì đó từ cái không”. Ngƣời phần mềm 

bắt đầu từ một ý tƣởng, một khái niệm và dùng các công cụ và 

ngôn ngữ lập trình để tạo ra "phần mềm" chạy trên "phần 

cứng" để thực hiện "cái gì đó” cho ngƣời khác dùng. Loại công 

việc này rất đòi hỏi và đặc biệt có sức ép cao vì các dự án 

thƣờng phải đáp ứng những yêu cầu nào đó trong một thời gian 

giới hạn. (Năm ngoái, tôi đã tới thăm một công ti trò chơi phần 

mềm và thấy hàng trăm ngƣời làm việc 80-giờ một tuần trong 

vài năm chỉ để tạo ra trò chơi “Halo 2”.) 
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Tuỳ theo các kĩ năng có đa dạng ứng dụng phần mềm 

nhƣ: 

 Phần mềm tính toán cá nhân: Ứng dụng phần mềm 

chạy trên máy tính cá nhân đƣợc dùng cho cá nhân và 

doanh nghiệp nhỏ nhƣ xử lí văn bản, trò chơi hay tài 

chính cá nhân. 

 Phần mềm hệ thống: Phần mềm đƣợc viết để phục vụ 

các chƣơng trình khác nhƣ hệ điều hành, trình biên 

dịch, quản lí tệp. 

 Phần mềm doanh nghiệp: Phần mềm dùng để quản lí 

hệ thống tin đƣợc dùng bên trong công ti để quản lí 

hoạt động nhƣ kế toán, tính lƣơng, và tài chính – Nhiều 

trong các ứng dụng này có thể là phần mềm bán sẵn 

(COTS) nhƣ Peoplesoft, SAP v.v. 

 Phần mềm nhúng: Phần mềm nằm thƣờng trú trong bộ 

nhớ điều khiển các sản phẩm cho việc dùng tiêu thụ và 

công nghiệp nhƣ phần mềm trong lò vi sóng, điện 

thoại, tivi, robots trong chế tạo, máy bay, rada v.v. 

 Phần mềm khoa học: Phần mềm tính toán và đƣợc 

dùng cho mục đích khoa học nhƣ chế tạo tự động, thiết 

kế có máy tính hỗ trợ (CAD)  

 Phần mềm chuyên gia: Tính toán trí tuệ nhân tạo giải 

quyết các vấn đề phức tạp nhƣ qui trình đòi bảo hiểm, 

động cơ tìm kiếm internetv.v.    

 Khi công nghệ thay đổi thƣờng xuyên, ngƣời công nhân 

phần mềm tốt phải tập trung vào việc giữ các kĩ năng kĩ thuật 

của họ mạnh, nhƣng cũng đảm bảo họ theo kịp với thay đổi. Để 

thành công, ngƣời phần mềm phải liên tục học những điều mới, 

phƣơng pháp mới, ngôn ngữ mới, công cụ mới, cũng nhƣ học 

nhiều hơn về kinh doanh nghiệp vụ của công ti. Bằng việc có 
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các kĩ năng này, họ thành có giá trị hơn cho công ti hơn chỉ là 

viết mã về một gói Java hay vài trăm dòng mã C++. Ngƣời 

phần mềm tốt thƣờng thăng tiến nghề nghiệp của họ lên các vị 

trí khác, nhƣ ngƣời lãnh đạo dự án, kiến trúc sƣ phần mềm, hay 

ngƣời quản lí dự án khi họ thu đƣợc kinh nghiệm trên đƣờng. 

Bằng việc hiểu công nghệ, học những điều mới nhanh chóng, 

thƣờng xuyên cải tiến họ có thể áp dụng cả qui trình tƣ duy 

logic và sáng tạo để giải quyết các vấn đề doanh nghiệp. Ngƣời 

phần mềm tốt có thể làm bất kì cái gì họ chọn, dù đó là đi vào 

quản lí hay mở công ti riêng của mình. 

 

Kĩ năng và việc làm 

Khi tôi du hành ở nhiều nơi, cả ở châu Á và châu Âu, và 

mọi điều tôi nghe mọi ngƣời nói đều là về  “việc làm, việc làm 

và việc làm”. Một chủ đề tuyệt đối chi phối là việc làm là vấn 

đề số một ở nhiều nƣớc. Một giáo sƣ ở Đức bảo tôi rằng bất kì 

cái gì xảy ra ở châu Âu sẽ sớm lan sang các nƣớc khác bởi vì 

nhiều thanh niên thế đang đối diện với tƣơng lai bất định và 

thất nghiệp. Nhiều chính phủ đang bắt đầu làm việc về các kế 

hoạch tạo ra nhiều việc làm hơn. 

Tất nhiên, tạo ra việc làm sẽ là điều tuyệt vời và nó giúp 

cải tiến vấn đề kinh tế mà nhiều nƣớc đang đối diện ngày nay. 

Nhƣng là một nghiên cứu viên về toàn cầu hoá và công nghệ, 

tôi nghĩ mọi ngƣời không nhận ra rằng có nhiều việc làm tốt 

sẵn có, việc làm không đƣợc lấp đầy ở nhiều nƣớc. Tháng 

trƣớc, khi tôi dạy một xêmina tại Đức, tôi yêu cầu sinh viên lên 

trực tuyến và tìm việc làm "công nghệ thông tin". Họ thấy trên 

300,000 bản liệt kê về các công ti đang tìm công nhân có kĩ 

năng đúng. Đƣợc khuyến khích bởi phát hiện này, tôi gọi điện 

cho bạn bè ở Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc 
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và Ấn Độ và yêu cầu họ làm cùng điều đó. Tất cả họ đều bảo 

tôi rằng có hàng trăm nghìn việc làm trong CNTT sẵn có ở 

nƣớc họ. Điều đó xác nhận tin tức rằng có thiếu hụt đáng kể 

công nhân có kĩ năng trong công nghiệp CNTT. Điều đáng 

quan tâm hơn là ở chỗ không phải mọi vị trí để mở đều đƣợc 

liệt kê trực tuyến hay trên báo chí bởi vì một số vị trí mở thực 

tế không đƣợc quảng cáo. Trong trƣờng hợp này, con số thực 

các vị trí còn mở chờ đợi cho ai đó lấp vào chúng có thể cao 

hơn nhiều. 

Quan điểm của tôi đơn giản là những phàn nàn thông 

thƣờng về "chúng ta cần nhiều việc làm hơn" che giấu một vấn 

đề chính: Lỗ hổng đang tăng lên giữa kĩ năng mà công ti cần và 

điều mọi ngƣời có dƣới dạng chất lƣợng. Đây là điểm mà tất cả 

chúng ta đều cần làm: đề cập tới việc làm tốt hơn. Các chính 

khách đƣa ra hứa hẹn để thắng các cuộc bầu cử dựa trên việc 

làm mà họ sẽ tạo ra. Các quan chức chính phủ đổ lỗi cho khủng 

hoảng kinh tế là nguyên nhân cho việc thiếu việc làm. Các nhà 

kinh tế nói rằng toàn cầu hoá tạo ra thất nghiệp. Tất cả họ có 

thể đúng theo cách nhìn riêng của họ. Tuy nhiên, là nhà giáo 

dục chúng ta cần nhìn vào sự kiện này: Vấn đề nhiều nƣớc 

đang đối diện ngày nay là việc không có khả năng thay đổi theo 

công nghệ. Một số nƣớc thay đổi nhanh hơn do đó vấn đề ít 

nghiêm trọng hơn. Một số nƣớc chậm thay đổi do đó vấn đề 

bùng nổ khi nó tới nhƣ trƣờng hợp của một số nƣớc châu Âu. 

Giải pháp là cung cấp đào tạo tốt hơn về "kĩ năng việc 

làm có giá trị thị trƣờng" cho mọi ngƣời. Ngày nay hệ thống 

giáo dục là "thị trƣờng tự do" không có chiều hƣớng rõ ràng và 

không có viễn kiến. Sinh viên có thể lựa chọn bất kì cái gì họ 

muốn học bất kể liệu những lĩnh vực đó là cần hay không. Một 

số giáo sƣ thích dạy một số lĩnh vực không còn đƣợc cần nữa 

vì họ có thể giữ đƣợc việc làm của họ. Tất nhiên, sinh viên trẻ 

không biết cách chọn, hay lựa khu vực nào đó để học tập. 

Nhiều ngƣời sẽ chọn bất kì cái gì dễ dàng để vào học, bất kì cái 
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gì vui vui, bất kì cái gì không yêu cầu nhiều nỗ lực. Đây không 

phải là lỗi của họ mà là lỗi của chúng ta nhƣ các nhà giáo dục 

vì chúng ta đã không làm tốt việc tƣ vấn cho họ. 

Ngày nay có lỗ hổng trao đổi lớn giữa công nghiệp và đại 

học. Đây là lúc cả hai bên phải làm việc cùng nhau để khép lại 

lỗ hổng này. Công nghiệp phải để đại học biết điều họ cần và 

họ sẵn lòng thuê bao nhiêu công nhân. Đại học phải bƣớc ra 

khỏi "cảm tính hàn lâm" và hội tụ vào đào tạo các kĩ năng cần 

thiết để sánh đƣợc với những thay đổi nhanh chóng trong công 

nghệ đang là nhu cầu của công nghiệp. Đại học và công nghiệp 

phải là đối tác để giúp cho sinh viên các kĩ năng đƣợc cần ở 

chỗ làm việc. Ngày nay, trên khắp thế giới, các công ti đang 

dành nhiều thời gian và tiền bạc giữ lại những ngƣời tốt nghiệp 

để bắc cầu kĩ năng đƣợc học trong đại học và các yêu cầu đƣợc 

cần trong công nghiệp. Vấn đề này bị làm tồi tệ thêm bởi việc 

bàng trƣớng toàn cầu và cạnh tranh giữa các công ti, điều đang 

tạo ra tập kĩ năng mới mà nhiều sinh viên tốt nghiệp không có 

năng lực giải quyết. 

Một số ngƣời có thể bất đồng với gợi ý của tôi vì họ tin 

giáo dục là chọn lựa mà sinh viên phải làm. Đào tạo hàn lâm là 

để phát triển "con ngƣời toàn bộ", không phải là công nhân cho 

công nghiệp. Khái niệm đó có thể đúng trong quá khứ nhƣng 

không còn hợp thức trong thế giới thay đổi nhanh chóng này. 

Những ngƣời hàn lâm không nên duy trì cảm tính rằng sinh 

viên biết điều họ muốn, chọn điều họ muốn, bởi vì việc làm 

của nhà giáo dục là dạy học chứ không ảnh hƣởng tới chọn lựa 

của họ. Thời đại đang thay đổi và nhu cầu này là khẩn thiết. 

Đây không phải là lúc cho thảo luận vì chúng ta tất cả đều đang 

ngồi trên quả bom nổ chậm và không biết khi nào nó sẽ nổ. 

Sinh viên là tƣơng lai của xã hội, nếu họ không đƣợc đào tạo 

đúng thì là nhà giáo dục chúng ta không làm việc của mình. 

Tôi không biện luận để ép buộc bất kì ai học bất kì cái gì. Tôi 

chỉ khuyến nghị cộng tác giữa công nghiệp và đại học cho 
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tƣơng lai của sinh viên. Chúng ta cần phá vỡ thảo luận "triết lí" 

về giáo dục và quay lại khái niệm về đào tạo, và đầu tƣ vào đào 

tạo bởi vì sinh viên của chúng ta đang hăm hở học cái gì đó 

mới. Tất cả họ đều muốn có nghề nghiệp tốt để cho họ có thể 

đóng góp cho sự thịnh vƣợng của đất nƣớc, tất cả họ đều xứng 

đáng với tƣơng lai tốt hơn. 
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2. Tìm việc và phỏng vấn việc 
 

 

 

 

Tìm việc làm-1 

Tôi đã nhận đƣợc vài email từ các sinh viên trích dẫn 

cuộc khủng hoảng tài chính và tác động lên thị trƣờng việc 

làm. Một số sinh viên bảo tôi rằng họ không thể tìm đƣợc viêc 

sau vài tuần tìm và nhiều ngƣời dƣờng nhƣ thất vọng và muốn 

từ bỏ. Cho nên tôi quyết định tự mình nghiên cứu thị trƣờng 

việc làm bởi vì theo nghiên cứu của tôi tại Carnegie Mellon, có 

nhu cầu cao về các nhà chuyên môn phần mềm. Tôi dùng 

internet đi vào Dice.com nơi nhiều việc đƣợc liệt kê và trong 

vài phút đã thấy có hơn 40,000 việc phần mềm đƣợc liệt kê. 

Tôi kiểm điểm lại lƣơng đƣợc đề nghị và tính trung bình cho 

mọi việc làm đƣợc liệt kê. Là ngƣời nghiên cứu phần mềm, tôi 

tiếp xúc với một số công ti đang thuê thêm ngƣời cho các việc 

riêng họ thực sự cần. Phần lớn các công ti đều bảo tôi rằng họ 

gặp thời khó khăn để tìm đƣợc kĩ sƣ phần mềm giỏi, đặc biệt 

trong các miền đặc thù. Phần lớn các công ti này không thuê 

ngƣời lập trình nhƣng ƣa chuộng các kĩ sƣ phần mềm có hiểu 

biết về bộ môn và qui trình. Họ cũng bảo tôi rằng họ đã bị 

khoán ngoài nhiều dự án cho Ấn Độ, Trung Quốc và sẽ tiếp tục 

khoán ngoài nhiều hơn trong tƣơng lai để giảm chi phí của họ. 

Với toàn cầu hoá và khủng hoảng tài chính, họ sẽ phải khoán 

ngoài nhiều hơn, chứ không ít đi. Nhiều nhà quản lí nói rằng 
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nếu họ có thể tìm đƣợc công nhân có kĩ năng cao, ở bất kì đâu 

họ cũng không bận lòng đem những ngƣời đó về đây để làm 

việc hay khoán ngoài cho bất kì chỗ nào họ có thể tìm thấy kĩ 

sƣ phần mềm giỏi. 

Sau đây là phát hiện của tôi (tôi liệt kê trong Blog tại 

Carnegie Mellon và cũng chia sẻ với các bạn bè khác). Theo 

phát hiện này, tôi có thể tự tin kết luận rằng có nhiều việc làm 

phần mềm sẵn có ở Mĩ và ở các nƣớc khác (Ấn Độ, Trung 

Quốc) ngay cả trong cuộc khủng hoảng này. 

1) Boston, Massachusetts: Việc phần mềm sẵn có: 1,902 

đƣợc liệt kê. Lƣơng trung bình cho kĩ sƣ phần mềm: 

$92,630. 

2) San Jose, California:  Việc phần mềm sẵn có: 2,534 

đƣợc liệt kê. Lƣơng trung bình cho kĩ sƣ phần mềm 

(Chuyên gia an ninh) $83,842. 

3) Los Angeles, California Việc phần mềm sẵn có: 2,022 

đƣợc liệt kê. Lƣơng trung bình cho kĩ sƣ phần mềm 

(máy tính/mạng): $62,302. 

4) Dallas, Texas: Việc phần mềm sẵn có: 1,451 đƣợc liệt 

kê, Lƣơng trung bình cho kĩ sƣ phần mềm (kết mạng 

máy tính): $88,327. 

5) Seattle, Washington: Việc phần mềm sẵn có: 1,195 

đƣợc liệt kê, Lƣơng trung bình cho kĩ sƣ phần mềm 

(Quản trị cơ sở dữ liệu): $73,716. 

6) New York/New Jersey: Việc phần mềm sẵn có: 5,341 

đƣợc liệt kê. Lƣơng trung bình cho kĩ sƣ phần mềm (kết 

mạng máy tính): $69,700 

7) Washington D.C./Baltimore:  Việc phần mềm sẵn có: 

6,817 đƣợc liệt kê. Lƣơng trung bình cho kĩ sƣ phần 

mềm: $92,028 
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8) Atlanta, Georgia: Việc phần mềm sẵn có: 1,372 đƣợc 

liệt kê. Lƣơng trung bình cho kĩ sƣ phần mềm: $80,798. 

9) Chicago, Illinois: Việc CNTT sẵn có: 2,056l đƣợc liệt 

kê, Lƣơng trung bình cho kĩ sƣ phần mềm: $70,337 

10) Philadelphia, Pennsylvania: Việc phần mềm sẵn có: 

1,557 đƣợc liệt kê. Lƣơng Lƣơng trung bình cho kĩ sƣ 

phần mềm (Chuyên gia an ninh): $51,912 

Tôi không biết tại sao sinh viên không thể tìm đƣợc việc 

làm khi trong nửa giờ tôi có thể biết tới nhiều việc mở ra trên 

internet. Theo ý kiến của tôi, nếu bạn không tìm việc một cách 

nghiêm chỉnh thì bạn sẽ chẳng thấy gì cả. Tìm việc là việc làm 

toàn thời mà bạn phải làm việc vất vả để có đƣợc điều bạn 

muốn. 

 

Tìm việc làm-2 

Trong thị trƣờng việc làm đầy cạnh tranh ngày nay, tri 

thức và kĩ năng là quan trọng hơn bao giờ hết. Các công ti tràn 

ngập với nhiều ngƣời xin việc cho nên họ có thể chọn lựa để 

thuê ứng cử viên giỏi nhất có thể đƣợc. Tri thức của bạn là điều 

bạn có thể phân biệt bản thân mình với ngƣời khác bởi vì khi 

bạn có kĩ năng đúng, việc cạnh tranh trở thành không liên quan. 

Về bản chất, kĩ năng của bạn làm sáng lên những phẩm chất 

tách biệt bạn với những ngƣời còn lại, chứng tỏ rõ ràng bạn có 

thể làm đƣợc gì tốt hơn ngƣời khác.  

 Tất nhiên, trƣớc khi bạn có thể có đƣợc ƣu thế có tính 

cạnh tranh này, bạn phải biết kĩ năng của mình là gì và thị 

trƣờng đòi hỏi cái gì. Đây thực sự là luật cung cầu cho nên bạn 

phải để thời gian và công sức vào khám phá nhu cầu thị trƣờng, 

cái gì là nóng và cái gì không. Nếu bạn không biết bạn phải có 
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kĩ năng nào hay bạn muốn đƣợc biết tới về cái gì thì khó cho 

công ti biết bạn hay thuê bạn. Chẳng hạn, nếu bạn có thể lập 

trình trong Java và C++ nhƣng có cả nghìn ngƣời cũng có thể 

làm cùng điều đó thì bạn chẳng mấy khác biệt với họ. Tuy 

nhiên nếu bạn có thể lập trình Java và C++ trong nhiều nền nhƣ 

Window, Unix, và nền di động thì bạn có thể phân biệt đƣợc 

bản thân mình với những ngƣời còn lại. Nếu bạn nhìn vào hầu 

hết các giáo trình của các đại học, chúng gần nhƣ nhau vì tất cả 

các sinh viên đều học cùng môn học, bạn cần chọn các môn 

đặc biệt hay lấy đào tạo thêm mà có thể phân biệt bạn rõ ràng 

với ngƣời khác. Một sinh viên có đào tạo thêm trong thiết kế 

phần mềm, kiến trúc hệ thống sẽ có vị thế tốt hơn nhiều để 

đƣợc thuê so với ngƣời chỉ có thể lập trình. Một sinh viên học 

các môn đặc biệt nhƣ quản lí dự án phần mềm, an ninh mạng sẽ 

có vẻ đƣợc chuộng hơn những ngƣời chỉ biết các môn máy tính 

cơ bản.  

 Nhiều sinh viên chỉ theo cách “tìm việc thƣờng lệ” chứ 

không có “tìm việc chiến lƣợc”. Họ tin rằng nếu công ti muốn 

bản lí lịch thì tôi gửi cho bản lí lịch. Họ không hiểu rằng điều 

công ti cần là ai đó có thể giải quyết đƣợc vấn đề cho họ, hỗ trợ 

họ, cung cấp giải pháp cho họ chứ không chỉ là ai đó với bản lí 

lịch. “Tìm việc chiến lƣợc” bắt đầu bằng tự đánh giá mình kĩ 

lƣỡng qua việc xác định bạn là ai, bạn có gì, và bạn muốn đi 

đâu với nghề nghiệp của mình. Họ cần biết họ muốn ứng cử về 

cái gì, điểm mạnh của họ là gì, năng lực của họ là gì, về căn 

bản cá tính của họ. Nhiều sinh viên không biết cách tự đánh giá 

mình cho nên tôi bảo họ nghĩ về lớp học ƣa thích của họ ở 

trƣờng phổ thông, loại việc gì làm họ xúc động và loại việc gì 

họ thực sự muốn đạt tới trong cuộc sống. Bên cạnh năng lực 

riêng của họ, sinh viên cần biết nhu cầu của thị trƣờng là gì và 

khu vực kĩ năng nào công ti cần tới. 

 Theo báo cáo mới nhất của chính phủ Mĩ, năm nay hơn 

1.5 triệu sinh viên tốt nghiệp từ các đại học nhƣng chỉ 20 phần 
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trăm có đề nghị việc làm. Thất nghiệp hiện thời ở Mĩ là 9%, 

nhƣng ở châu Âu là 13% cho nên rất khó kiếm đƣợc việc làm 

trong thời khủng hoảng hậu tài chính này. Tuy nhiên có vài 

việc làm sẵn có trong một số khu vực nhƣng không có đủ công 

nhân. “Khu vực nóng” là chăm sóc sức khoẻ, dƣợc phẩm, năng 

lƣợng phục hồi đƣợc, kĩ nghệ phần mềm, quản lí hệ thông tin, 

và giáo dục. Đó là lí do tại sao tất cả các đại học đều báo cáo số 

lƣợng lớn sinh viên trở lại trƣờng năm nay để chuyển kĩ năng 

của họ sang các khu vực này. Nếu bạn không tốt nghiệp trong 

các khu vực 'nóng", có thể bạn muốn xem xét trở lại trƣờng để 

học các môn học thêm.  

 Sinh viên nên nhìn vào mô tả việc cho các vị trí mà bạn 

muốn làm và xác định liệu có yêu cầu nào đó bạn bị thiếu 

không, chẳng hạn kĩ năng kĩ thuật hay ngôn ngữ cần lấy đào 

tạo thêm để lấp lỗ hổng này. Bạn có thể nhắc tới trong bản lí 

lịch của mình rằng bạn hiện thời đang theo học những lớp nào 

đó và liệt kê thời gian hoàn thành mong đợi. Nếu việc phỏng 

vấn việc nào đó xảy tới trƣớc khi bạn kết thúc các môn học 

này, công ti sẽ bị ấn tƣợng bởi quyết tâm của bạn và sự sẵn 

lòng cải tiến kĩ năng của bạn và điều đó sẽ có vẻ rõ ràng có 

triển vọng cho họ rằng bạn là ngƣời đúng. 

Bạn cần giữ thái độ tích cực và nhiệt tình. Dành cho mình 

một số thời gian không phải đi tìm việc mà dành thời gian với 

bạn bè, ngƣời trong gia đình, và ngủ thoải mái. Sức khoẻ tốt, cả 

về tinh thần và thể chất, là điều sống còn cho tìm việc thành 

công và chuyển từ đại học sang nghề nghiệp. Không gì tồi hơn 

việc đi tới cuộc phỏng vấn việc làm mà trông ốm yếu hay sức 

khoẻ kém. 

Đồng thời, một điều tốt khác mà bạn có thể làm là tình 

nguyện tham gia tổ chức từ thiện có nghĩa đối với bạn. Điều 

này sẽ giữ cho bạn bận rộn và sẽ nâng cao tinh thần của bạn và 

làm cho bạn ra khỏi nhà. Đó cũng là cách tốt để phát triển kĩ 
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năng phụ thêm để đƣa vào trong bản lí lịch của bạn và có thể là 

một cơ hội nghề nghiệp tiềm năng. Vài năm trƣớc, một sinh 

viên đã viết trong lí lịch của mình: “Ngƣời tình nguyện thiết 

lập hệ thống mạng và website cho trại mồ côi và quản lí hệ 

thông tin của họ trong sáu tháng.” Điều này làm lẩy cò một mối 

quan tâm của công ti và anh ta đã đƣợc thuê bởi vì anh ta có 

kinh nghiệm khi so sánh với bạn anh ta những ngƣời cũng tốt 

nghiệp nhƣng đã không làm gì cả.  

Trong thị trƣờng việc làm cạnh tranh cao này, bạn cần 

tích cực và nhớ rằng tìm việc thực sự là việc làm toàn thời cho 

nên có kĩ năng đúng, thái độ đúng và một số hoạt động tình 

nguyện phụ thêm có thể cho bạn ƣu thế tốt hơn ngƣời khác. 

 

Tìm việc làm-3 

Để tôi chia sẻ với các bạn một câu chuyện hay tôi đã đọc 

từ báo hôm nay (5/5/2009) về hai sinh viên khoa học máy tính 

John Smith và Thomas Jones. Cả hai đều tốt nghiệp năm nay 

và đang tìm việc. 

John Smith tốt nghiệp Đại học Illinois tại Urbana-

Champaign với bằng về khoa học máy tính. Anh ấy liệt kê các 

kĩ năng của mình trong sơ yếu lí lịch là nhƣ sau: Ngôn ngữ lập 

trình: Java và Perl và chƣơng trình cơ sở dữ liệu: SQL Server 

và My SQL. Anh ấy cũng liệt kê các sở thích của mình là: Tôi 

bắt đầu một Website để bán các phụ chất vitamin trong cỏ mà 

tôi đã mua từ nƣớc ngoài cho sinh viên trong trƣờng tôi và tôi 

đã làm đƣợc vài nghìn đô la trong 2 năm. 

Thomas Jones tốt nghiệp từ Đại học California ở Irvine 

với bằng về khoa học máy tính. Anh ấy liệt kê trong sơ yếu lí 

lịch của mình là nhƣ sau: Ngôn ngữ lập trình: Java, C++, Perl 
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và cơ sở dữ liệu SQL server và My SQL. Anh ta cũng liệt kê sở 

thích riêng: Đọc sách, trò chơi máy tính, âm nhạc. 

Bằng và kĩ năng kĩ thuật của Smith làm cho anh ta có 

đƣợc cuộc phỏng vấn việc nhƣng kĩ năng doanh nghiệp của anh 

ta đẩy anh ta ra ngoài số bạn bè máy tính còn lại của anh ta và 

anh ta kiếm đƣợc đề nghị làm việc với lƣơng $70,000/năm. 

Bằng và kĩ năng kĩ thuật của Jones cũng cho anh ta đƣợc 

vài cuộc phỏng vấn nhƣng lại chẳng kiếm đƣợc đề nghị làm 

việc nào. 

Vấn đề ở đây là gì? Theo báo cáo mới đƣợc đƣa ra tuần 

này bởi Hội quản lí thông tin - Society for Information 

Management (SIM) trong thời kì khủng hoảng tài chính này, 

bạn cần nhiều thứ hơn kĩ năng kĩ thuật để kiếm đƣợc việc. Dựa 

trên các cuộc phỏng vấn với trên nghìn thành viên SIM, tất cả 

họ đều là những ngƣời quản lí phần mềm cấp cao, bài nghiên 

cứu này thấy rằng kĩ năng doang nghiệp chiếm từ 5 tới 10 

thuộc tính mà các công ti toàn cầu muốn có trong mƣời năm 

qua. Năm kĩ năng đƣợc yêu cầu nhiều nhất bao gồm quản lí dự 

án phần mềm; quản lí khoán ngoài; doanh nghiệp và kiến trúc 

hệ thống và kĩ năng kĩ thuật kĩ nghệ. 

Ts. Kate Kaiser, một giáo sƣ tại Đại học Marquette ở 

Milwaukee, ngƣời quản lí nghiên cứu này nói: "Có kĩ năng 

doanh nghiệp bây giờ còn quan trọng hơn chỉ có kĩ năng kĩ 

thuật. Các công ti nhận biết nhiều hơn về Công nghệ thông tin 

có thể làm đƣợc gì cho họ. Trong khi một số việc kĩ thuật nhƣ 

lập trình và kiểm thử vẫn tiếp tục đƣợc khoán ngoài cho các 

nƣớc khác, những việc làm có thể đƣợc giữ lại nhất sẽ nhấn 

mạnh vào kĩ nghệ phần mềm và kĩ năng quản lí hệ thông tin 

nhƣ phân tích nghiệp vụ, kĩ nghệ yêu cầu, tái kĩ nghệ nghiệp vụ 

hay quản lí dự án, thay vì kĩ năng lập trình thuần tuý." 
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"Điều đó đƣa ra cơ hội lớn lao cho các kĩ sƣ trẻ có kĩ 

năng đúng và cách nghĩ đúng," Ts Kate Kaiser nói. Bà ấy chỉ ra 

hai cựu sinh viên đã đƣợc cất nhắc từ lập trình vào việc quản lí 

dự án chỉ trong hai năm thay vì năm tới bẩy năm nhƣ việc đề 

bạt điển hình thƣờng yêu cầu. "Tuổi trung bình của CIO tôi gặp 

ngày nay là trẻ hơn tuổi trung bình của CIO một thập kỉ trƣớc." 

Điều rắc rối là ở chỗ nhiều sinh viên trẻ đã quên mất 

thông điệp này. Nhiều ngƣời ít giống Smith mà giống Thomas 

Jones hơn, một sinh viên tốt nghiệp khoa học máy tính tại Đại 

học California, ở Irvine.  Ngoài lớp "Nhập môn kinh tế ", anh 

thanh niên 21 tuổi này tránh học các môn doanh nghiệp và 

quản lí. "Các môn kĩ thuật của tôi nhƣ C++, Java và Cấu trúc 

dữ liệu đã chiếm hầu hết thời gian của tôi rồi," Jones nói. 

Trong khi anh sinh viên UC Irvine này đã từng tìm kiếm việc 

làm phần mềm mức vào nghề trong nhiều tháng và gần đây đã 

có nhiều cuộc phỏng vấn nhƣng đó lại là chỗ phơi bầy ra việc 

thiếu nền tảng doanh nghiệp của anh ta. "Họ chẳng hỏi tôi câu 

hỏi kĩ thuật nào trong cuộc phỏng vấn," Jones nói một cách 

giận dữ. "Họ muốn biết về kĩ năng của tôi trong quản lí hệ 

thông tin và liệu tôi có biết tạo ra SWOT cho sản phẩm CNTT 

của họ không. Họ hỏi về chiến lƣợc, kĩ nghệ qui trình nghiệp 

vụ và đủ mọi thứ mà tôi chẳng có ý tƣởng chúng từ đâu tới cả." 

Ngày nay các đại học là một phần của vấn đề, vì họ vẫn 

cung cấp nhiều đào tạo lạc hậu cho sinh viên. Phần lớn các đào 

tạo vẫn hội tụ vào lập trình và kiểm thử trong khi công nghiệp 

cần các kĩ năng khác. Nhiều CIO nói với Ts. Kate Kaiser rằng 

kĩ năng doanh nghiệp và quản lí -- đặc biệt khả năng trao đổi 

tốt -- là điều họ muốn nhất từ các công nhân của họ. 

"Tôi bao giờ cũng nói với sinh viên của mình về tầm 

quan trọng của việc hiểu doanh nghiệp, biết các lí thuyết quản 

lí và hội tụ vào việc viết, trao đổi và nghe," bà ấy nói. "Họ cứ 

bỏ qua điều đó bởi vì họ cần dành nhiều thời gian hơn vào 
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Toán học, Vật lí, và ngôn ngữ lập trình. Sau khi tốt nghiệp, họ 

không thể kiếm đƣợc việc bởi vì điều họ có không phải là điều 

công nghiệp cần." 

Ngay cả trong miền đặc thù kĩ thuật hơn của tính toán, kĩ 

năng doanh nghiệp vẫn là bản chất, Jim Michael, ngƣời quản lí 

của IBM nói. "Tôi không nghĩ mọi sinh viên đều phải đi học và 

kiếm bằng về doanh nghiệp," Michael nói. "Nhƣng nếu họ 

muốn kiếm việc tốt, họ nên hiểu rõ hơn cách CNTT có thể dẫn 

lái giá trị doanh nghiệp." 

Câu hỏi là: Sinh viên tốt nghiệp lí tƣởng có nên học gấp 

đôi môn học trong khoa học máy tính và quản trị doanh nghiệp 

không? Không nhất thiết, Ts. Kaiser nói, bà chỉ ra những khó 

khăn hậu cần của việc phối hợp bằng kép. Học mẫu về các môn 

quản trị và doanh nghiệp trong khi có đƣợc bằng khoa học máy 

tính thƣờng là đủ, bà ấy nói. 

Nhƣng Ts. Kaiser nói bà ấy cũng tin rằng các đại học 

phải bắt đầu điều chỉnh các yêu cầu cho các môn khoa học máy 

tính hay kĩ nghệ phần mềm để thêm các môn về quản lí hệ 

thông tin. "Khi tôi tốt nghiệp bằng khoa học máy tính, tôi phải 

quay lại học quản trị doanh nghiệp nhiều năm sau để bắt kịp," 

bà ấy nói. "Tôi nghĩ các đại học phải nhanh chóng chuyển sang 

tạo ra nhiều sinh viên tốt nghiệp với kĩ năng hỗn hợp để đáp 

ứng cho nhu cầu của công nghiệp." 

 

Tìm việc làm-4 

Trong mƣời năm qua, các trƣờng doanh nghiệp và đặc 

biệt là Thạc sĩ về Quản trị doanh nghiệp (MBA) đã là lĩnh vực 

phổ biến nhất với số lớn sinh viên đăng kí học nhƣng cuộc 

khủng hoảng tài chính đang toả chấn động tới tất cả các trƣờng 
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doanh nghiệp. Bên cạnh một số lớn các công nhân mất việc và 

không có việc cho sinh viên doanh nghiệp là cuộc tranh cãi về 

liệu các trƣờng doanh nghiệp có phải chịu trách nhiệm nào đó 

cho cuộc khủng hoảng này không. Tất cả các báo chí, phòng 

chat trực tuyến và thảo luận trên truyền hình trên khắp thế giới, 

các nhà phê bình đều công khai buộc tội các trƣờng doanh 

nghiệp dạy sinh viên hội tụ phần lớn vào cái lợi ngắn hạn, thao 

túng tài chính, và thu hồi vốn đầu tƣ cho cổ đông. Tuần trƣớc, 

một giáo sƣ nổi tiếng của trƣờng doanh nghiệp, Ts. Joshua 

Parker thậm chí đã thừa nhận trên truyền hình rằng “Phần lớn 

các trƣờng doanh nghiệp đang dạy những giáo trình tiện dụng, 

hạn hẹp, với động cơ lợi nhuận bởi vì đó là điều ngành công 

nghiệp tài chính và ngân hàng muốn.” Ông ấy kết luận rằng 

“Không có gì đáng ngạc nhiên là các trƣờng doanh nghiệp 

động viên một thế hệ các nhà quản lí hành xử theo cách thức 

ngắn hạn, ích kỉ và vô đạo đức. Là các giáo sƣ, chúng tôi đã 

phá huỷ một  thế hệ sinh viên theo cách mà sẽ phải mất nhiều 

năm mới chữa lành vấn đề này bởi vì hƣ hỏng đã bị gây ra cho 

thanh niên của chúng ta.” Sau cuộc tranh luận này trên truyền 

hình, nhiều ngƣời phê bình yêu cầu rằng từ giờ trở đi, trƣờng 

doanh nghiệp phải dạy đạo đức nhƣ một yêu cầu, không phải 

thu lợi tài chính với bất kì giá nào. Những ngƣời phê bình còn 

cứng rắn tới mức nhiều trƣờng doanh nghiệp phải tới đài truyền 

hình để giải thích rằng họ không thể bị trách mắng bởi sai lầm 

của vài ngƣời xấu, những ngƣời đã làm việc trong miền ngân 

hàng và tài chính. Tuy nhiên, công chúng, ngƣời chịu thiệt hại 

nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính này, cũng nhƣ họ rất giận 

quản lí cấp cao nhất, những ngƣời vẫn đang nhận hàng triệu đô 

la vào túi, bây giờ bắt đầu giận các trƣờng doanh nghiệp và 

việc đào tạo của họ. Một kịch bản đã đƣợc thảo luận nhiều lần 

trên truyền hình là tình huống ba sinh viên tới xin việc  trong 

ngân hàng lớn ở Mĩ. Ngân hàng này cho họ một danh sách các 

con số thu nhập, chi phí và yêu cầu họ đƣa ra câu trả lời lợi 
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nhuận đúng. Sinh viên thứ nhất rất giỏi về toán học, tính toán 

rằng lợi nhuận bằng thu nhập trừ đi chi phí và đi tới một con 

số. Anh ta không đƣợc nhận làm việc. Sinh viên thứ hai, cẩn 

thận hơn sinh viên đầu, dùng máy tính tay và đi tới một con số 

và đƣợc bảo anh ta cũng không đƣợc nhận làm việc đó. Sinh 

viên thứ ba mỉm cƣời và nói với ngân hàng: “Thƣa ngài, câu trả 

lời đúng là bất kì con số nào ngài muốn tôi điền vào trong cột 

lợi nhuận.” Anh ta lập tức đƣợc nhận làm việc. Đó là điều 

truyền hình chiếu về trạng thái thực tế tại trƣờng doanh nghiệp 

hiện thời. Tất nhiên điều này là hƣ cấu thôi vì truyền hình và 

báo chí đã thổi phồng mọi sự để bán báo và hấp dẫn khán giả 

nhƣng công chúng đã tin rằng trƣờng doanh nghiệp đánh trách 

vì một số vấn đề hiện thời. Cuộc tranh luận vẫn còn tiếp diễn 

và nó đƣa nhiều trƣờng doanh nghiệp tới việc đánh giá lại đào 

tạo của họ và cách họ dạy sinh viên. Điều này có lẽ cần nhiều 

năm để đào tạo thay đổi nhƣng đồng thời, số sinh viên đăng kí 

học giảm đi nhanh chóng khi thị trƣờng chứng khoán tiếp tục 

chìm xuống thấp và nhiều giáo sƣ doanh nghiệp thậm chí còn 

lo lắng về nghề của họ. 

Năm học còn chƣa hết nhƣng sinh viên tới gặp tôi xin lời 

khuyên về việc làm còn nhiều hơn các năm trƣớc. Cuộc khủng 

hoảng tài chính hiện thời đang tác động tới nhiều công ti với 

nhiều ngƣời bị buộc trở nên thất nghiệp cho nên rất khó cho 

sinh viên tốt nghiệp tìm đƣợc việc trong năm nay và có lẽ cả 

trong vài năm tới. Câu hỏi đầu tiên nhiều sinh viên thƣờng hỏi 

là khi nào cuộc khủng hoảng này sẽ hết. Tất nhiên chẳng ai biết 

nhƣng tôi tin rằng tình huống này là tạm thời cho sinh viên 

công nghệ thông tin nhƣng sẽ khó khăn hơn cho các sinh viên 

trong các miền khác trong vài năm tới. Theo cuộc điều tra của 

ba tờ báo lớn nhất ở Mĩ, các miền ngân hàng, tài chính và 

doanh nghiệp đã sa thải gần bẩy trăm nghìn ngƣời trong sáu 

tháng qua. Giả sử rằng một nửa trong những ngƣời này sẽ tiếp 

tục tìm việc trong bốn năm tới, điều đó nghĩa là họ sẽ chiếm ba 
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trăm năm mƣơi nghìn việc làm từ các sinh viên tốt nghiệp 

trong những lĩnh vực này. Đó là lí do tại sao theo những tờ báo 

đó, quá nửa sinh viên trong doanh nghiệp và ngân hàng đang 

đổi lĩnh vực của họ nhanh chóng và chuyển vào lĩnh vực công 

nghệ thông tin. Sinh viên Mĩ thực tế và nhạy cảm nhất với thị 

trƣờng việc làm hơn bất kì nƣớc nào trên thế giới và họ giám 

sát tin tức thị trƣờng này rất thƣờng xuyên để đảm bảo rằng họ 

sẽ kiếm đƣợc việc tốt khi tốt nghiệp. Các đại học Mĩ cũng là 

những trƣờng linh hoạt nhất cho phép sinh viên đổi lĩnh vực 

nghiên cứu của họ trong hai năm đầu tƣơng đối dễ dàng mà 

không có vấn đề gì nhƣng các nạn nhân của cuộc khủng hoảng 

này phần lớn là sinh viên năm thứ ba và năm thứ tƣ.  

 Trong vài tuần qua, tôi đã thấy nhiều sinh viên từ các 

trƣờng doanh nghiệp tới hỏi lời khuyên liên quan tới đổi lĩnh 

vực nghiên cứu, bao nhiêu tín chỉ họ có thể chuyển vào công 

nghệ thông tin và bao nhiêu môn họ sẽ cần học trong miền này.  

Tôi đã khuyên một số sinh viên doanh nghiệp năm thứ ba 

chuyển sang lĩnh vực quản lí công nghệ thông tin vì họ đã hiểu 

nhiều khái niệm nền tảng của doanh nghiệp và nhu cầu dùng 

công nghệ thông tin để tạo khả năng cho doanh nghiệp cạnh 

tranh toàn cầu. Trong trƣờng hợp này, họ có thể phải học thêm 

môn phụ mà có thể mất thêm một năm nữa trƣớc khi họ có thể 

tốt nghiệp. Tôi cũng khuyên các sinh viên doanh nghiệp năm 

thứ tƣ hoàn thành bằng cấp của họ rồi xin bằng tốt nghiệp về 

Quản lí Hệ thông tin (MS).  

 Khi các sinh viên hỏi tôi về tìm việc, tôi thấy rằng một 

điều hầu hết các sinh viên đều có chung là ở chỗ họ tất cả đều 

dùng Web để tìm việc. Nhƣng vì quá nhiều ngƣời đang tìm 

việc và cạnh tranh lại cao, điều quan trọng là họ biết cách tách 

mình ra khỏi mọi ngƣời khác.  Tôi bảo họ rằng họ phải học 

cách phân biệt bản thân mình với mọi ngƣời khác trong cạnh 

tranh.  Đầu tiên họ phải làm việc thực sự cần mẫn và phải sẵn 

lòng nỗ lực trên cơ sở hàng ngày bởi vì tìm việc bản thân nó 
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thực sự là một việc. Thứ hai, họ phải vƣơn tới mọi ngƣời họ 

biết và đƣợc tham dự nhiều nhất có thể đƣợc. Nếu họ cho phép 

cơ hội trôi qua, khi thời gian tiếp tục qua đi, họ sẽ phải cạnh 

tranh với ngày một nhiều ngƣời hơn bởi vì trong vài tháng tới, 

nhiều công ti sẽ thải thêm nhiều ngƣời. Những lời khuyên quan 

trọng khác là khi họ thấy một mô tả việc, họ phải chắc rằng họ 

ít nhất khớp đúng tới 75-phần trăm chất lƣợng đƣợc liệt kê 

bằng không họ chỉ phí thời gian của mình. Trong thị trƣờng 

cạnh tranh cao độ này, các công ti rất lựa chọn và họ thƣờng bỏ 

đi những ngƣời họ cảm thấy không đủ chất lƣợng hay không 

sánh đúng với điều họ đang cố lấp vào chỗ trống. Ngày nay, 

nhiều sinh viên có thể phải chấp nhận lƣơng ít hơn điều họ đã 

đoán trƣớc và một số ngƣời có thể phải đi tới các chỗ khác để 

kiếm việc chứ không phải chỗ họ sống.  

 Sau đây là một số lời khuyên:  

 Chắc chắn bạn cần chuyên biệt hoá bản lí lịch của 

mình để khớp với mô tả việc.  

 Làm nhiều cuộc phỏng vấn cá nhân nhất có thể đƣợc. 

Phỏng vấn là thực hành tốt để cho bạn tự tin hơn trong 

cuộc phỏng vấn tiếp.  

 Gặp gỡ các sinh viên khác đang tìm việc để chia sẻ 

thông tin và lời khuyên.  

 Đáp ứng rất nhanh chóng với bất kì việc nào mở ra từ 

những nhà tuyển dụng tiền năng, đừng chờ đợi.  

 Tình nguyện làm việc ở các công ti để thu đƣợc kinh 

nghiệm, cho dù với lƣơng tối thiểu. Chút ít lƣơng vẫn 

còn tốt hơn là không có gì.  

 Học cách cải tiến năng lực của bạn để sánh đúng với cơ 

hội việc làm mong muốn.   

 Thám hiểm công việc hợp đồng và tình nguyện làm 

việc chỉ để thu đƣợc kinh nghiệm.  
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 Vẫn còn cởi mở với các chiến lƣợc tìm việc mới và 

khác.   

 

Tìm việc làm trong thời kinh tế kém 

Cuộc khủng hoảng tài chính đang tạo ra thời kì gay go 

cho mọi quốc gia và mọi công ti. Thị trƣờng việc làm trong 

nhiều khu vực đang phản ánh cuộc khủng hoảng này với một 

số khu vực bị ảnh hƣởng nhiều hơn các khu vực khác – kinh 

doanh, tài chính, thƣơng mại toàn cầu, đầu tƣ, và ngân hàng 

dứt khoát bị động chạm gay gắt hơn khi các công ti đang đóng 

cửa kinh doanh. Tuy nhiên, thiếu hụt toàn cầu về công nhân 

công nghệ thông tin nghĩa là tình huống cho sinh viên trong 

lĩnh vực này không tệ nhƣ nhiều ngƣời tƣởng. Suy thoái kinh tế 

cuối cùng sẽ chấm dứt nhƣng không ai biết khi nào, cho nên 

khó mà dự đoán đƣợc tƣơng lai, có kiên nhẫn và tạo ra kế 

hoạch cho nghề của bạn sẽ giúp bạn vẫn còn đi đầu trong thời 

không chắc chắn này.  

 Đã làm việc trong ngành công nghiệp phần mềm trong 

nhiều năm, tôi khá lạc quan về thị trƣờng nghề phần mềm. Bộ 

Lao động Mĩ ƣớc lƣợng rằng sẽ có thiếu hụt vài triệu ngƣời 

CNTT đến năm 2010, cho dù ƣớc lƣợng này đã đƣợc đƣa ra từ 

năm 2007, trƣớc cuộc khủng hoảng hiện thời, tôi nghĩ con số 

ƣớc lƣợng này có thể còn ít nhƣng việc thiếu hụt công nhân có 

kĩ năng vẫn hợp thức. Mặc cho cuộc khủng hoảng này, cả 

Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đang lập kế hoạch phát triển thêm 

công nhân CNTT để đáp ứng nhu cầu toàn cầu bằng việc đầu 

từ số tiền khá lớn vào hệ thống giáo dục của họ. Nhiều sinh 

viên Mĩ và châu Âu đăng kí học trong các lĩnh vực khác đang 

chuyển vào lĩnh vực CNTT theo số lớn và nhiều đại học đã 

công bố rằng họ không có đủ lớp dành cho sinh viên và bắt đầu 
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giới hạn việc đăng kí tuyển sinh. Dựa trên những thông tin này, 

sau đây là một số suy nghĩ của tôi về chủ đề tìm việc trong thời 

kinh tế xấu: 

 Nếu bạn đã làm việc trong công nghiệp CNTT và có việc 

tốt, không có lí do gì để hoảng hốt cả. Rất có thể là công ti của 

bạn có thể vƣợt qua đƣợc tình huống gay go hôm nay vì kinh 

doanh sẽ đi lên còn sớm hơn bạn nghĩ. Nếu bạn hài lòng với 

công việc của mình và muốn còn ở đó, điều có thể có ích cho 

bạn là bạn theo học các khoá đào tạo thêm để làm mạnh các kĩ 

năng của mình và đƣa giá trị mới vào công ti của bạn. Nếu bạn 

không hài lòng, đây không phải là lúc để làm thay đổi, bạn có 

thể muốn ở lại cho tới khi sự không chắc chắn đã qua đi. Với 

ngƣời chuyên môn có kĩ năng và kinh nghiệm tốt, bao giờ cũng 

có nhiều cơ hội và không có lí do phải lo nghĩ. 

 Nếu bạn là sinh viên trong lĩnh vực CNTT, bạn đã làm 

việc chọn lựa đúng và nghề đúng rồi. Điều quan trọng bây giờ 

là kiểm điểm lại kĩ năng của bạn để xác định lỗ hổng khi bạn 

giám sát thị trƣờng việc tƣơng lai. Gần nhƣ mọi việc trong 

miền CNTT đều đòi hỏi kĩ năng lập trình, đặc biệt trong Java 

và C++ nhƣng bạn cũng cần có tri thức về khái niệm hệ điều 

hành, hệ thống viễn thông cũng nhƣ chất lƣợng, qui trình và 

công cụ phần mềm. Cho dù bạn còn chƣa tốt nghiệp, bạn có thể 

muốn kiếm việc đang đƣợc đăng tải để tìm xem các công ti 

đang kiếm loại kĩ năng nào và xác định môn học nào bạn sẽ 

cần học để cho bạn sẽ có những kĩ năng đó khi tốt nghiệp. Bên 

cạnh một số môn đƣợc yêu cầu, có các môn tuỳ chọn mà bạn 

có thể muốn xem xét nếu chúng có thể giúp cho việc tƣơng lai 

của bạn. Quả vậy, một số kĩ năng đƣợc đánh giá cao và lúc tôi 

gián sát nhiều quảng cáo việc làm gửi tới văn phòng của tôi, tôi 

thấy dƣờng nhƣ có vài cơ hội cho những ngƣời phát triển có kĩ 

năng trong .NET, Java, CRM, ERP dùng SAP và các ứng dụng 

PeopleSoft.  Có vài quảng cáo việc về an ninh hệ thống, kiến 

trúc công ti, quản trị cơ sở dữ liệu, và quản lí dự án phần mềm. 
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 Nếu đây là năm cuối của các bạn trong trƣờng khi bạn sẽ 

mau chóng tốt nghiệp và thị trƣờng việc vẫn còn chƣa đƣợc cải 

thiện, đừng hoảng hốt. Vẫn có các cơ hội ở đó, nhƣng còn tuỳ 

thuộc vào kĩ năng đặc biệt của bạn mà bạn có thể kiếm đƣợc đề 

nghị việc hay bạn có thể phải đợi một chút vì nhiều công ti 

đang thận trọng về bất kì việc thuê ngƣời nào trong thời khủng 

khoảng tài chính này. Trong thời gian chuyển tiếp lúc ra trƣờng 

và tìm việc, bạn có thể muốn cải tiến kĩ năng của mình bằng 

việc đăng kí học đào tạo thêm nào đó, đặc biệt trong việc học 

ngoại ngữ nhƣ tiếng Anh và các khoá đào tạo kĩ thuật ngắn hạn 

để giữ cho kĩ năng của mình đƣợc hiện hành với nhu cầu của 

công nghiệp. Điều quan trọng là vẫn còn lạc quan trong tìm 

kiếm của bạn về việc mới bởi vì một khi phục hồi xảy ra; nhiều 

công ti đã từng bảo thủ trong thuê ngƣời sẽ phải thuê nhiều 

ngƣời để đáp ứng nhu cầu việc làm dâng lên. 

Một điều nữa mà tôi coi là quan trọng khi xin việc là viết 

sơ yếu lí lịch và điền đơn xin việc. Đây là kĩ năng mấu chốt mà 

đại học không dạy cho nên tôi muốn cho các bạn đôi lời 

khuyên bởi vì các sinh viên hỏi tôi mọi lúc. Bản sơ yếu lí lịch 

của bạn đại diện cho bạn trƣớc công ti có cơ hội đáp ứng bạn. 

Bạn cần dành thời gian viết nó cẩn thận vì nó phải cho công ti 

biết bạn là ai và bạn có thể làm đƣợc gì cho họ. Bạn không nên 

dùng cùng bản sơ yếu cho mọi việc mà bạn xin làm mà bạn 

phải viết cẩn thận bản sơ yếu cho từng việc. Tôi biết nhiều sinh 

viên chỉ làm hàng trăm bản sao và gửi tới hàng trăm công ti với 

hi vọng rằng ai đó sẽ gọi họ tới phỏng vấn. Cách làm này 

chẳng bao giờ có tác dụng vì bản sơ yếu của bạn có thể không 

khớp với mô tả việc. Bạn cần hiểu rằng ngƣời phụ trách nhân 

sự của công ti không có thời gian đọc đơn và sơ yếu của bạn 

thật cẩn thận đâu. Nếu bạn không có điều họ đang tìm kiếm thì 

họ sẽ quăng nó vào thùng rác và bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội 

thứ hai. 
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Khi viết sơ yếu, bạn phải nghĩ cẩn thận về việc chọn từ 

của mình. Nếu bạn đang xin việc đƣợc quảng cáo trên báo, trên 

các bảng việc trực tuyến thì hãy nhìn cẩn thận vào các từ đƣợc 

dùng trong quảng cáo và dùng cùng những từ đó trong bản sơ 

yếu của bạn. Tôi không gợi ý rằng bạn nhắc tới kĩ năng và kinh 

nghiệm mà bạn không có nhƣng điều quả có nghĩa là dùng 

cùng những từ đó nếu có thể đƣợc. Khi liệt kê các kĩ năng 

CNTT của mình bạn cũng nên cố gắng dùng đúng từng từ mà 

bộ phận nhân sự của công ti quen thuộc. Chẳng hạn nếu việc 

yêu cầu “Java Micro Edition” và bạn liệt kê kĩ năng Java ME 

thì nó có thể không khớp đúng bởi vì ngƣời phụ trách nhân sự 

công ti, có thể là một thƣ kí, ngƣời xem đơn của bạn, lại không 

phải là ngƣời kĩ thuật và không thể phân biệt đƣợc yêu cầu về 

"Java Micro Edition" và Java ME. Đó là lí do tại sao tôi bao 

giờ cũng nhấn mạnh rằng khi tìm việc, bạn phải dành thời gian 

để điền các đơn xin bởi vì đây là lúc bạn đầu tƣ cho tƣơng lai 

của mình. Nhớ rằng đơn xin việc và bản sơ yếu đều để trên bàn 

của ngƣời phụ trách nhân sự của công ti cùng với hàng nghìn 

đơn của ngƣời khác. Bất kì sai lầm nào cũng đều có thể làm 

mất cơ hội.  

Dùng tiêu đề việc đúng cũng là nhân tố quan trọng khác. 

Nhiều công ti dùng tiêu đề việc có liên quan tới hoàn cảnh 

doanh nghiệp của họ. Nếu bản sơ yếu của bạn nói rằng bạn đã 

là "Ngƣời quản lí phần mềm " mà thực tế bạn đang tìm vị trí 

"Kiểm thử phần mềm" hay "Phát triển phần mềm" thì bạn có 

thể quá mức yêu cầu, cho nên hãy kiểm tra lại vị trí đƣợc quảng 

cáo trƣớc khi nộp đơn để chắc chắn rằng nó khớp đúng với việc 

tìm việc của bạn. Phần lớn các công ti đều ƣa thích ngƣời có 

kinh nghiệm, cho dù bạn có thể không có kinh nghiệm vì bạn 

để phần lớn thời gian trong trƣờng, bạn vẫn có thể liệt kê một 

số kinh nghiệm nhƣ “Thiết kế website cho bạn bè", “Giúp cha 

mẹ tôi vận hành doanh nghiệp nhỏ”, “Giúp thầy tôi làm nghiên 

cứu …” (Liệt kê cái gì đó có liên quan tới việc này). Ngƣời 
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quản lí nhân sự của công ti hiểu rằng là sinh viên toàn thời, bạn 

có thể không có điều họ đang tìm kiếm về kinh nghiệm nhƣng 

ít nhất bạn có cái gì đó còn hơn không có gì. Tôi thực sự 

khuyên rằng sinh viên nên dành thời gian mùa hè để làm việc 

cho công ti phần mềm địa phƣơng, cho dù không lƣơng, để thu 

đƣợc kinh nghiệm. Ở Mĩ trên 70% sinh viên làm việc trong 

mùa hè và nhiều ngƣời với lƣơng tối thiểu, chỉ để thu đƣợc 

kinh nghiệm. Tôi coi đây là đầu tƣ tốt cho nghề của bạn.  

Tôi tin một khi cuộc khủng hoảng này qua đi, những cơ 

hội lớn hơn sẽ nổi lên trong mọi doanh nghiệp và sẽ có những 

thay đổi có ý nghĩa khi các công ti sẽ tranh đấu để chi phối và 

chiếm thị phần. Những công ti có chiến lƣợc đƣợc thiết kế tốt 

sẽ chiếm ƣu thế hơn các công ti chỉ “chờ đợi cho tới khi thời 

tốt hơn tới” hay không chuẩn bị cho điều có thể xảy ra. Hôm 

nay, khó mà nói đích xác khi nào thời đó sẽ tới, nhƣng vì niềm 

tin thị trƣờng phát triển nhƣ vậy nên sẽ là tuỳ chọn cho các 

công ti có chiến lƣợc đúng và ngƣời đúng để thực hiện chúng. 

Hơn bao giờ hết, tôi tin công nghệ thông tin sẽ nổi lên nhƣ lĩnh 

vực mong muốn nhất và đƣợc tìm kiếm nhất. Với toàn cầu hoá, 

mọi công ti sẽ cần ngƣời có kĩ năng phần mềm. 

 

Tìm việc làm chiến lược 

Là sinh viên đã tốt nghiệp, không gì thất vọng hơn là 

không có đƣợc đề nghị việc làm. Sau nhiều năm làm việc vất 

vả trong trƣờng mà không thể tìm đƣợc việc tƣơng ứng với 

điều bạn đã học là rất nản lòng. Bạn đã  đƣa đơn xin việc tới 

mọi việc đƣợc quảng cáo, gửi bản lí lịch của mình đi và chờ 

đợi những không có đáp lại. Thứ nhất, tỉ lệ thành công khi gửi 

đơn xin các "việc làm đƣợc quảng cáo" là thấp bởi vì loại thuê 

ngƣời kiểu đó là tuỳ tiện, gần nhƣ xổ số. Thỉnh thoảng, "việc 
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làm đƣợc quảng cáo" đƣợc dành riêng cho những ngƣời đã có 

mối liên hệ với ngƣời quản lí thuê ngƣời cho nên các ứng cử 

viên bên ngoài hiếm khi có cơ hội.  

Thay vì thụ động, lời khuyên của tôi là làm cái gì đó khác 

đi và nắm quyền kiểm soát định mệnh của riêng bạn. Tại sao 

bạn nhắm vào tìm việc làm có cạnh tranh mạnh và với phƣơng 

pháp lựa chọn tuỳ ý? Bạn phải bắt đầu với tìm việc chiến lƣợc 

bằng việc biết bản thân mình và biết thị trường việc làm (thị 

trƣờng việc làm là kiểu các công ti cần ngƣời có tri thức và kĩ 

năng đặc thù). Bằng việc biết bản thân mình và cái gì đƣợc cần 

tới trong thị trƣờng sẽ cho phép bạn hội tụ vào ngƣời chủ nào 

đang thuê ngƣời và việc làm nào sẽ cung cấp cho cho bạn cơ 

hội tốt hơn. Việc làm tốt nhất phải là việc làm khớp với bạn và 

cho phép bạn tận hƣởng làm việc trong thời gian dài. 

Để bắt đầu, bạn phải đánh giá lại kĩ năng của mình, điểm 

mạnh và điểm yếu của mình, như được người chủ sử dụng 

nhân công nhìn. Để tôi cho bạn một ví dụ, khi bạn đánh giá 

một máy tính hay điện thoại di động trƣớc khi mua, bạn hỏi cái 

gì? Bạn hỏi “Sản phẩm này cung cấp cái gì cho tôi? Nó khác 

với các sản phẩm khác thế nào? Nhãn hiệu này khác với các 

nhãn hiệu khác thế nào? Nó giá bao nhiêu? Cùng câu hỏi này 

cũng áp dụng cho tìm việc của bạn. Bạn làm cho bản thân mình 

khác với các đƣơng đơn khác thế nào? Tri thức và kĩ năng của 

bạn là gì? Bạn có thể cung cấp cái gì mà ngƣời khác không 

cung cấp đƣợc? Kĩ năng của bạn có giúp ích cho doanh nghiệp 

của ngƣời chủ sử dụng lao động không? Trả lời những câu hỏi 

này yêu cầu cái nhìn sâu vào năng lực riêng của bạn. Bạn cần 

liệt kê mọi điều bạn làm tốt và thích làm. Điều rất quan trọng là 

để thời gian và công sức nghiêm chỉnh vào hiểu bản thân bạn 

và khả năng của bạn. Đừng giả định rằng bạn có bằng cấp là 

bạn sẽ đƣợc đảm bảo có việc làm. Trong thị trƣờng việc làm 

cạnh tranh cao này, bạn phải cạnh tranh với nhiều ngƣời nhƣ 

bạn. Tất cả họ đều có bằng cấp và tất cả họ đều muốn có việc 
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làm. Bạn không biết họ là ai và họ tới từ đâu cho nên bạn phải 

có chiến lƣợc cho tìm việc. 

Sau đây là vài bƣớc bạn có thể làm, cho dù chúng dƣờng 

nhƣ đơn giản, nhƣng chúng ngụ ý nhiều điều hơn là bạn tƣởng: 

1) Bƣớc thứ nhất là để bạn nghĩ cẩn thận về điều gì sẽ là việc 

làm tốt nhất và công ti tốt nhất mà bạn muốn làm việc cho. 

Viết ra việc làm lí tƣởng của bạn trên một mẩu giấy, liệt kê 

mọi kĩ năng họ yêu cầu. Phải chân thực và hiện thực về 

điều đó bởi vì đó là cái gì đó bạn muốn theo đuổi. ĐỪNG 

lẫn lộn điều bạn đã học ở trƣờng và điều những công ti này 

cần. Chúng có thể KHÔNG nhƣ nhau vì nhiều trƣờng 

KHÔNG có chƣơng trình đào tạo dựa trên xu hƣớng công 

nghiệp. 

2) Bƣớc thứ hai là liệt kê phẩm chất riêng của bạn (tri thức và 

kĩ năng của bạn). Bất kì cái gì bạn liệt kê ra, bạn đều phải 

chắc chắn rằng bạn làm nó một cách chân thực và khách 

quan. Nghĩ cẩn thận về đam mê của bạn, điều bạn tận 

hƣởng nhiều nhất bởi vì đây là những điểm mạnh của bạn 

và tiềm năng của bạn. Bạn có thể nhìn vào bản thân mình 

từ cảnh quan rộng hơn chỉ những kĩ năng kĩ thuật, nghĩ về 

cá tính của mình, tình huống và thách thức mà bạn đã vƣợt 

qua và nghĩ trong cuộc sống điều bạn là tốt. Đôi khi, điều 

có ích là lấy phản hồi từ bạn bè để thực sự hiểu cá tính của 

bạn. 

3) Bƣớc thứ ba là đối sánh kĩ năng của bạn với yêu cầu kĩ 

năng việc làm mong muốn, đặc biệt về mọi điểm mạnh của 

bạn mà sẽ là mong muốn cho công ti thuê ngƣời. Mọi công 

ti đều cần ngƣời có đặc trƣng và tiềm năng nào đó mà 

không thể đƣợc liệt kê bởi 'kĩ năng việc làm'. Họ cần ngƣời 

có phẩm chất nào đó tựa nhƣ tin tƣởng, quả quyết, sáng tạo, 

đam mê, quyết tâm, từ bi, toàn vẹn, nhìn xa, luân lí, và có 

tri thức về toàn thể ngành công nghiệp, kể cả khía cạnh 
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doanh nghiệp, khía cạnh công nghệ, với kĩ năng trao đổi tốt 

v.v. 

4) Bƣớc thứ tƣ là nhận diện mọi lỗ hổng giữa "việc làm mơ 

ƣớc" của bạn và năng lực riêng của bạn. Nếu lỗ hổng này là 

lớn thì bạn phải xem xét lại liệu bạn có đủ phẩm chất cho 

việc làm mơ ƣớc này hay không. Bạn có thể cần cải tiến kĩ 

năng của mình bằng việc lấy đào tạo thêm trƣớc khi đƣa 

đơn xin "việc làm mơ ƣớc" đó. Bạn phải chân thực về điều 

này bằng không bạn sẽ tự "lừa" mình đấy. 

5) Bƣớc thứ năm là viết lại phẩm chất của mình, liệt kê 

những điểm mạnh của bạn và những phẩm chất của 

bạn, không chỉ kĩ năng kĩ thuật mà còn cả đam mê của bạn 

và những kĩ năng khác. Bằng chân thực với bản thân mình, 

bạn có thể thấy một con ngƣời mới nổi lên, ngƣời duy nhất, 

có khả năng cung cấp phẩm chất đặc biệt cho ngƣời sử 

dụng lao động. Đây sẽ là hình ảnh mới mà bạn khám phá ra 

cho bản thân mình. 

6) Bƣớc thứ sáu là “Kiểm theo thực tại” tức là bạn nhìn vào 

các kiểu việc làm khác nhau - không phải việc làm mơ ƣớc 

của bạn mà việc làm khớp tốt hơn với điều bạn có thể làm 

dựa trên bạn có phẩm chất gì. 

7) Bƣớc thứ bẩy là tạo ra danh sách các công việc và kiểu 

ngƣời sử dụng lao động sẽ khớp nhất với điều bạn có thể 

làm. Bây giờ phải làm hẹp lại việc tìm kiếm việc làm của 

bạn với ít chỗ hơn thay vì tìm trong toàn bộ ngành công 

nghiệp. Khi bạn quyết định các công ti khớp nhất là ở đâu, 

bạn phải đi tìm việc làm mà khớp với điểm mạnh của 

bạn điều có thể không được quảng cáo. Dùng  bản lí lịch 

của bạn để tiếp thị bản thân bạn với các công ti đó bằng 

việc gửi nó cho dù họ KHÔNG quảng cáo việc làm. Tiếp 

cận ít nhất 20 công ti mà bạn nghĩ có thể cần ai đó nhƣ bạn. 

Tìm ra những công ti này và ngƣời liên hệ sẽ yêu cầu nỗ 
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lực nào đó nhƣng bạn phải bền bỉ. Ngày nay internet và 

điện thoại làm dễ dàng cho việc thu thập một số chi tiết về 

ai là ngƣời bạn cần liên hệ. Tất nhiên, các bạn bè gia đình, 

thầy giáo, hay bạn cùng lớp có thể cho bạn một số cái tên 

để bạn có thể liên hệ. Bạn cần gửi bản lí lịch tới ngƣời quản 

lí doanh nghiệp, ngƣời có thể ra quyết định, không thành 

vấn đề liệu bạn có đƣợc tham chiếu tới ngƣời phụ trách 

thuê ngƣời không bởi vì bạn đã làm điều bạn có thể làm. 

Nhớ rằng những ngƣời quản lí này biết họ có những việc 

nào còn thiếu ngƣời và họ cần gì, và họ có thể làm cho mọi 

sự xảy ra. Nếu họ nhận ra điểm mạnh trong bản lí lịch của 

bạn và cách tiếp cận bạn đã lấy thì họ có thể bị ấn tƣợng. 

Bạn phải thận trọng ở đây bởi vì tên việc làm của ngƣời 

quản lí doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào kiểu việc làm bạn 

đang tiếp cận, và điều này yêu cầu suy nghĩ và nghiên cứu 

nào đó. Bạn KHÔNG gửi lí lịch của mình cho chủ tịch 

công ti khi bạn đang xin việc làm ở mức mới vào. Tất 

nhiên, điều tốt là gửi bản lí lịch của bạn cho nhiều ngƣời 

trong công ti lớn. 

Xin nhớ giới thiệu bản thân bạn trong bản lí lịch của bạn 

dƣới dạng điều bạn có thể làm đƣợc cho công ti. Điều rất quan 

trọng là mô tả bản thân bạn theo cách lập tức gây hấp dẫn cho 

ngƣời đọc, điều này có nghĩa là đặt bản thân bạn vào vị trí của 

họ và hình dung họ đặc biệt cần cái gì. Cái gì là ƣu tiên mà họ 

sẽ cần một nhân viên mới thực hiện và cái gì là tiêu chí của họ 

có liên quan tới tri thức, kĩ năng, cá tính, giá trị, v.v, điều nhân 

viên mới phải có? Bạn phải thay đổi bản lí lịch của mình để 

khớp với từng công ti bởi vì từng công ti có thể có các nhu cầu 

khác nhau. Bạn phải tiếp cận ít nhất là 20 công ti bởi vì mục 

đích của bạn là có đƣợc ít nhất hai cuộc phỏng vấn việc làm. 

Có nhiều cuộc phỏng vấn là có ý nghĩa vì nó đƣa bạn vào vị thế 

mạnh. Bạn có chọn lựa bây giờ, và phần lớn những ngƣời sử 

dụng lao động đều muốn có bạn nếu họ nghĩ bạn đang đƣợc 
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cần ở đâu đó khác. Bền bỉ và trông nom và ĐỪNG bao giờ từ 

bỏ. Ghi chép mọi cơ hội để cho bạn có thể cải tiến hiểu biết của 

mình về 'tìm việc' cá nhân riêng của mình. Hiện thực, điều 

không có nghĩa là tìm việc mà bạn KHÔNG có đủ phẩm chất 

hay việc làm không có nhu cầu. Theo dõi cuộc phỏng vấn nếu 

bạn không kiếm đƣợc việc làm. Câu trả lời tại sao bạn không 

đƣợc chọn là bài học có giá trị cho bạn để cho bạn có thể cải 

tiến bản thân mình. Giữ thái độ tích cực và tiếp tục làm tốt hơn 

danh sách của bạn và bản lí lịch của bạn vì bạn có đƣợc cảm 

giác về cái gì có tác dụng tốt nhất. 

Nhớ rằng bản lí lịch của bạn phải duy nhất và có liên 

quan bởi vì nó giúp phân biệt bạn với ngƣời khác, dƣới dạng 

điều bạn có thể làm cho công ti. Nó KHÔNG nên là một trong 

hàng trăm bản lí lịch khác mà mọi ngƣời gửi đi mọi ngày và hi 

vọng rằng họ có thể kiếm đƣợc việc làm. Bản lí lịch của bạn 

phải đặc biệt và nó phải đƣợc chú ý. Nếu bạn tuân theo qui 

trình này điều không tránh khỏi là bạn sẽ kiếm đƣợc đáp ứng 

tích cực nào đó. Nhiều ngƣời trong các sinh viên của tôi đã lấy 

cách tiếp cận này, họ bảo tôi rằng điều đó đỡ cho ngƣời sử 

dụng lao động việc quảng cáo việc làm. Nếu cách tiếp cận của 

bạn trùng với việc làm còn thiếu ngƣời thì bạn sẽ nhận đƣợc 

đáp ứng ngay lập tức, điều đó tiết kiệm cho công ti nỗ lực 

tuyển ngƣời, và chi phí quảng cáo. Đôi khi, cách tiếp cận này 

có thể làm cho ngƣời sử dụng lao động tạo ra việc làm đặc biệt 

cho bạn bởi vì họ bị ấn tƣợng về điều bạn có thể cung cấp. Mọi 

công ti đều cần ngƣời chủ tốt và khi ngƣời tốt đi cùng, nhiều 

ngƣời sẽ cố tìm cơ hội để khớp vào, dù họ hiện thời có là ngƣời 

đƣợc cần hay không. 

Chúc bạn may mắn trong tìm việc. 
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Xin việc 

Mọi năm các công ti phần mềm đều nhận hàng nghìn đơn 

xin việc làm. Sau khi xem xét và loại bỏ nhiều đơn, bộ phận 

nhân sự gửi vài bản lí lịch tới cấp quản lí để xem xét và ra 

quyết định về việc tuyển ngƣời. Nhiều ngƣời quản lí bảo tôi 

rằng khi họ xét các đơn này họ thấy nhiều ngƣời thực sự là 

kém. Là ngƣời quản lí quyết định việc tuyển ngƣời, họ 

KHÔNG muốn phí thời gian phỏng vấn những ngƣời có bản lí 

lịch viết kém. Một ngƣời quản lí bảo tôi: “Khi ông có hai mƣơi 

hay năm mƣơi bản lí lịch để xem xét, ông chỉ có thể dành một 

hay hai phút cho từng bản lí lịch thôi. Nếu tôi không thấy điều 

tôi cần vào lúc đó, tôi chuyển sang lí lịch tiếp. Tuy nhiên, nếu 

tôi thấy thông tin là quan trọng với điều tôi cần ngay chỗ bắt 

đầu bản lí lịch thì tôi sẽ tiếp tục đọc thêm.”  

Chìa khoá là cung cấp thông tin đúng theo dạng thức dễ 

đọc ngay từ đầu bởi vì bản lí lịch là cách để đi tới pha sau: 

ngƣời phỏng vấn và ngƣời phỏng vấn xác định ai sẽ đƣợc 

tuyển. Mọi công ti phần mềm thƣờng nhận đƣợc hàng trăm bản 

lí lịch cho mọi việc làm mở ra và không thể nào phỏng vấn 

đƣợc tất cả các đƣơng đơn cho nên bộ phận nhân sự kiểm điểm 

và khử bỏ bớt hầu hết các đơn xin việc dựa trên bản lí lịch của 

họ. Ngày nay, với ứng dụng điện tử, rất dễ cho ngƣời quản lí 

nhân sự nhấn phím “DELETE” ở máy tính của họ sau khi đọc 

lƣớt qua bản lí lịch, cho nên để thu hút đƣợc chú ý của họ, bản 

lí lịch của bạn phải “HOÀN HẢO”.  

Có vài điều mà đƣơng đơn cần xem xét: Nếu bạn 

KHÔNG có đúng phẩm chất, ĐỪNG nộp đơn xin việc đó. Khi 

bản in về việc làm nói "Kiến trúc sƣ cấp cao có 5 năm kinh 

nghiệm," ĐỪNG nộp đơn xin nếu bạn chỉ mới tốt nghiệp vì 

bạn sẽ KHÔNG đƣợc vị trí đó và chỉ mất thời gian. Tôi biết 

rằng nhiều sinh viên viết mỗi một bản lí lịch và gửi nó đi xin 

mọi việc làm mà họ thấy quảng cáo trên báo chí hay internet. 
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Đây là “SAI LẦM LỚN” bởi vì nếu bản lí lịch KHÔNG có 

điều mà việc làm này yêu cầu thì nó sẽ bị “VỨT BỎ”. Chìa 

khoá trong việc viết bản lí lịch là bạn phải điều chỉnh bản lí 

lịch của mình cho khớp với yêu cầu việc làm để cho bạn có thể 

có cơ hội đƣợc phỏng vấn. Lời khuyên của tôi là xem thật cẩn 

thận mô tả việc đƣợc đăng cho vị trí trí đó và viết lại bản lí lịch 

của bạn để sánh đúng với việc làm đó.  

Chẳng hạn, mô tả việc phần mềm: “Yêu cầu có bằng đại 

học về Khoa học máy tính, có hai năm kinh nghiệm trong lập 

trình Java và C/C++ với tri thức về cơ sở dữ liệu Oracle.” Vậy 

bạn có thể bắt đầu bản lí lịch của mình bằng câu: “Tôi đang tìm 

một vị trí thách thức nhƣ một kĩ sƣ phần mềm có tập trung vào 

cơ sở dữ liệu Oracle.” Đó là tín hiệu đầu tiên của bạn cho 

ngƣời đọc bản lí lịch của bạn rằng bạn quan tâm tới vị trí mở ra 

của họ và bạn có phẩm chất cho việc đó. Rồi bạn có thể thêm 

vài câu sau: “Có bằng đại học về Khoa học máy tính từ đại học 

XYZ, có 2 năm kinh nghiệm lập trình C, C++ và Java trong vài 

bộ môn máy tính cũng nhƣ hỗ trợ cho website của trƣờng khi 

dùng các ngôn ngữ này. Trợ giúp cho cán bộ của trƣờng trong 

quản lí bản ghi sinh viên dùng cơ sở dữ liệu Oracle.” Thực tế, 

bạn lấy các yêu cầu việc của họ và phản xạ chúng lại cho ngƣời 

đọc lí lịch. Bạn cần nêu những kĩ năng và phẩm chất quan 

trọng này ngay từ đầu bản lí lịch. Kĩ thuật này sẽ làm dễ dàng 

hơn cho bộ phận nhân sự xem bạn đáp ứng nhu cầu của họ tới 

mức nào. 

Bản lí lịch là cái gì đó đại diện cho bạn khi thiếu vắng 

bạn, cho nên nó phải đƣợc viết ra một cách cẩn thận đặc biệt là 

ngày nay khi nhiều công ti đang dùng internet và các đơn xin 

tất cả đều ở dạng điện tử. Bạn phải kiểm điểm lại điều bạn đã 

viết trƣớc khi nhấn nút “SEND”. Tôi khuyên rằng bạn nên đọc 

và đọc lại cẩn thận bản lí lịch của mình nhiều lần, nếu cần thì 

nên có ai đó kiểm điểm lại nó để nhận diện lỗi chính tả và các 

lỗi văn phạm khác. Đúng văn phạm và ngắt câu là rất quan 



 

 

72 

 

trọng nếu bạn muốn gây ấn tƣợng cho ngƣời sử dụng lao động. 

Bạn ĐỪNG BAO GIỜ dùng "thông điệp văn bản” giống nhƣ 

bạn “Chat” với bạn bè trong bản lí lịch của mình vì điều này 

KHÔNG thích hợp cho công việc. Bạn nên có địa chỉ email tốt 

dùng tên thực của bạn trong email nhà trƣờng hay cái gì đó 

thích hợp – email kiểu nhƣ “HipHopMan” tại hotmail.com hay 

“Crazygirl” tại gmail.com KHÔNG gây ấn tƣợng cho công ti 

nghiêm chỉnh định tuyển bạn. 

Gần nhƣ mọi đại học đều có huấn luyện viết bản lí lịch 

và cách xin việc và sinh viên cần tận dụng ƣu thế của các dịch 

vụ này. Khi ngƣời quản lí nhận đƣợc bản lí lịch viết kém, điều 

đó nghĩa là đƣơng đơn KHÔNG quan tâm tới việc đƣợc tuyển 

để làm gì và nếu đƣơng đơn KHÔNG quan tâm bạn có cho 

rằng ngƣời quản lí thực sự quan tâm không? Bản lí lịch xin 

việc KHÔNG phải là cơ hội, KHÔNG phải là đánh bạc, và 

KHÔNG về vận may mà là công việc NGHIÊM CHỈNH.  

Phần lớn các nhà quản lí nói với tôi rằng điều họ quan 

tâm tới là ai đó đam mê cố gắng làm với bất kì cái gì. Chẳng 

hạn một sinh viên phần mềm tạo ra website cho trƣờng học, 

giúp kèm bạn bè trong môn lập trình và tích cực trong cộng 

đồng bởi việc tình nguyện. Cách tốt nhất để thu hút sự chú ý là 

có các hoạt động phụ trong cuộc sống của bạn, KHÔNG chỉ là 

danh sách các môn học của đại học. Những ngƣời quản lí thích 

các đƣơng đơn nói cho mình về họ là ai và họ làm gì trong 

cuộc sống của họ. Chẳng hạn: "Tôi đã dành ba năm vừa qua 

quản lí website cho trƣờng của tôi, thiết kế, thực hiện các câu 

hỏi và trả lời cho sinh viên” hay “Tôi đã tình nguyện giúp các 

nạn nhân bão lụt vì nhiều ngƣời trong số họ là bạn tôi.” Chút 

thông tin này làm cho họ quan tâm bởi vì nó kể cho họ cái gì 

đó về đƣơng đơn nhƣ "con ngƣời". Họ có thể thấy rằng các 

đƣơng đơn này có chăm nom tới trƣờng của mình, bạn bè 

mình, cộng đồng của mình và KHÔNG chỉ là “cái tên” với các 

kĩ năng ngôn ngữ lập trình.  
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Nếu bạn mới tốt nghiệp đại học về Khoa học máy tính 

hay Kĩ nghệ phần mềm, ngƣời quản lí tuyển ngƣời sẽ mong đợi 

rằng bạn biết cách lập trình trong C, C++ hay Java. Ít nhất bạn 

có tri thức nào đó về kiến trúc và thiết kế phần mềm cho nên 

bạn KHÔNG cần dành nhiều thời gian về các chủ đề này. Có 

thể một câu nhƣ “Kĩ năng trong C, C++, Java, và kiến trúc, 

thiết kế phần mềm” sẽ là đủ. ĐỪNG liệt kê những thứ tầm 

thƣờng nhƣ “Window 7, hay Google, hay Word, Excel, 

Internet, Facebook, You Tube hay bất kì trò chơi máy tính nào 

mà bạn thích v.v.” 

 

Lời khuyên từ người quản lí thuê người 

David là giám đốc cấp cao của công ti phần mềm toàn 

cầu, chịu trách nhiệm về tuyển mộ ngƣời. Mỗi năm, công ti 

ông ấy thuê quãng 6,000 tới 12,000 ngƣời phần mềm trên khắp 

thế giới cho nên tôi mời ông ấy tới cho bài giảng về thị trƣờng 

việc làm toàn cầu hiện thời cho lớp của tôi nơi sinh viên có thể 

hiểu ông ấy các câu hỏi. Sau đây là ghi chép tôi ghi lại trong 

buổi họp: 

Sinh viên: “Ông tập trung vào việc làm nào khi thuê 

ngƣời năm nay và vài năm tới?" 

David: “Là công ti toàn cầu lớn, chúng tôi có văn phòng 

ở nhiều nƣớc và tuỳ theo nhu cầu địa phƣơng thế nào thì chúng 

tôi sẽ tập trung vào thuê các kĩ năng đặc biệt. Tuy nhiên, chúng 

tôi thích thuê sinh viên mới tốt nghiệp vì dễ đào tạo lại họ để 

làm việc dựa trên các yêu cầu qui trình đặc biệt của công ti tôi. 

Ngày nay, chúng tôi đang tìm ngƣời có kĩ năng phát triển Web, 

ngƣời phát triển Java, ngƣời phát triển Dot.Net, chuyên viên an 

ninh, quản trị cơ sở dữ liệu.” 
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 Sinh viên: “Tất cả chúng tôi đều biết về ngôn ngữ Java ở 

trƣờng nhƣng điều đó có đủ không hay chúng tôi cần cái gì đó 

khác?" 

David: “Điều đó tuỳ vào trƣờng. Chúng tôi bao giờ cũng 

kiểm điểm chƣơng trình đào tạo tại từng trƣờng để xác định 

liệu việc đào tạo là đủ hay không. Tất nhiên, CMU là nơi mà 

ngôn ngữ lập trình Java đƣợc tạo ra cho nên chúng tôi không 

hỏi câu hỏi về chất lƣợng ở đây. Những ngƣời phát triển Java 

của chúng tôi làm việc trên phạm vi rộng các ứng dụng, cả ở 

phía nguồn phục vụ và phía ngƣời dùng qua ứng dụng máy để 

bàn, trình duyệt Web và điện thoại di động. Ngày nay Java là 

ngôn ngữ đƣợc dùng trong miền rộng các ứng dụng trên khắp 

thế giới cho nên có kĩ năng lập trình Java là cần để kiếm việc 

làm trong công nghiệp CNTT. Với Java, có nhiều chọn lựa 

công cụ và nền cho nên bạn có thể cần chuyên môn hoá trong 

các nền nào đó nhƣ máy để bàn hay di động. Điều quan trọng 

nhất cho bất kì ngƣời phát triển Java nào là "tri thức đầy đủ về 

vòng đời phát triển phần mềm”, từ thu thập yêu cầu tới lập 

trình, kiểm thử và bảo trì. Đó là lí do tại sao chúng tôi CHỈ thuê 

sinh viên đại học và KHÔNG thuê ngƣời đƣợc đào tạo với 

chứng chỉ ngắn hạn. Các bạn có lẽ cũng để ý rằng tôi dùng từ 

"ngƣời phát triển" chứ KHÔNG "ngƣời lập trình". Trong công 

nghiệp CNTT ngày nay, vài tháng đào tạo về ngôn ngữ lập 

trình KHÔNG đủ tốt. Chúng tôi cần ngƣời có tri thức đầy đủ về 

vòng đời phát triển phần mềm. Ngƣời phát triển phần mềm 

KHÔNG chỉ là ngƣời kĩ thuật mà còn là ai đó có tri thức về qui 

trình doanh nghiệp. Ngƣời phát triển phải hiểu nhu cầu ngƣời 

dùng vì họ làm việc trên Web và ứng dụng di động. Họ phải 

chứng tỏ và hiểu giao diện khách hàng và làm việc chặt chẽ với 

ngƣời dùng về hiểu đích xác ứng dụng đó cần làm gì." 
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Sinh viên: “Về Microsoft Dot. Net thì sao? Ông cũng có 

nhắc tới nó.” 

David: “Có, chúng tôi quả có cần ngƣời với kĩ năng 

Dot.Net. Những ngƣời phát triển Dot.Net của chúng tôi viết và 

duy trì ứng dụng máy tính để bàn và ứng dụng kinh doanh dựa 

trên Web, cũng nhƣ chuyên biệt hoá các nền Microsoft cho ứng 

dụng nhƣ quản lí quan hệ khách hàng (CRM), lập kế hoạch tài 

nguyên doanh nghiệp (ERP). Ngƣời phát triển giỏi Dot.Net 

phải có kĩ năng kiểm thử tích hợp và kiểm soát chất lƣợng. Về 

căn bản ngƣời phát triển phải có tri thức đầy đủ về vòng đời 

phát triển phần mềm. Đó là lí do tại sao chúng tôi KHÔNG 

thuê ngƣời đƣợc đào tạo ngắn hạn vì họ chỉ viết mã mặc dầu 

một số ngƣời thậm chí có chứng chỉ Microsoft. Điều chúng tôi 

tìm là nhiều hơn chỉ là ngƣời lập trình. Ngày nay công nghệ 

Dot.Net có ở mọi nơi, đặc biệt trong các giao diện ngƣời dùng 

ứng dụng. Đó là một trong những kĩ năng mà nhiều công ti 

toàn cầu cần vì nó là mặt tiền của hầu hết các ứng dụng. Với 

Dot.Net, các bạn cần hiểu kiến trúc phần mềm và khái niệm 

khuôn khổ vì nó cho phép các công ti làm tƣơi lại giao diện của 

các ứng dụng thừa tự, nối chúng với Internet và chuyên biệt 

hoá các ứng dụng hiện có.  Phần lớn mọi ngƣời nhìn Dot.Net 

chỉ nhƣ thƣ viện phần mềm nhƣng nó còn nhiều hơn thế bởi vì 

điều then chốt của Dot.Net là khuôn khổ tích hợp cho nhiều hệ 

thống nhƣ trong các ứng dụng CRM và ERP. Chúng ta biết 

rằng phần lớn các trƣờng KHÔNG dạy về công nghệ Dot.Net 

trong chƣơng trình của họ cho nên chúng tôi ƣa thích thuê sinh 

viên tốt nghiệp rồi đào tạo họ về công nghệ này. Vì họ có tri 

thức tốt về vòng đời phát triển phần mềm và lập trình hƣớng 

đối tƣợng, thì họ có thể học Dot.Net nhanh chóng. Nếu họ có 

tri thức thêm về Silverlight của Microsoft thì điều đó còn tốt 

hơn nhiều. 
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Sinh viên: “Chúng tôi đƣợc bảo rằng ngày nay việc nóng 

là chuyên viên an ninh CNTT. Ông có thể nói cho chúng tôi 

thêm về việc làm này và yêu cầu là gì?” 

 David: “Các bạn đúng đấy, việc tốt nhất ngày nay có lẽ 

là chuyên viên an ninh CNTT. Tuy nhiên, việc làm này thƣờng 

yêu cầu bằng cấp chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm trong an 

ninh mạng. Chuyên viên an ninh CNTT giải quyết mọi khía 

cạnh của an ninh CNTT, tạo ra và thực hiện các thực hành an 

ninh CNTT công ti và đảm bảo rằng các nhân viên tuân theo 

các thủ tục đó. Chức vụ này bao gồm giữ an ninh mạng công ti, 

giải quyết việc lƣu trữ băng từ sao lƣu, thiết lập chính sách an 

ninh và nhiều điều nữa. Những sự cố gần đây của tấn công xi 

be (mạng), hắc khách đánh cắp bản ghi mật, phá huỷ website 

công tin, và nhiều điều tồi tệ tạo ra nhu cầu khẩn thiết về việc 

làm này. Ngày nay không có chƣơng trình nào trong an ninh 

máy tính ở mức dƣới đại học cho nên các bạn cần đi lên mức 

tốt nghiệp đại học và lấy thạc sĩ hệ thông tin, chuyên môn về an 

ninh máy tính. Hiện thời, chúng tôi đang thuê ngƣời với ít nhất 

năm tới bẩy năm kinh nghiệm an ninh CNTT. Chúng tôi cũng 

thuê ngƣời với có tƣ cách nhà chuyên môn an ninh hệ thông tin 

có chứng chỉ - Certified Information Systems Security 

Professional (CISSP) nếu họ có kinh nghiệm. Bởi vì chuyên 

viên an ninh CNTT cũng phải quản lí các đe doạ an ninh nhƣ 

truy nhập của nhân viên vào những tài liệu bị hạn chế, mất 

laptop chứa thông tin nhạy cảm, những ngƣời này cũng phải có 

kĩ năng về trao đổi, dạy, quản lí và bí quyết ngăn ngừa những 

rủi ro này. Do thiếu hụt những ngƣời này, công ti của chúng tôi 

lựa chọn ngƣời phát triển phần mềm có kinh nghiệm của riêng 

mình, đào tạo họ thành chuyên viên an ninh và khuyến khích 

họ lấy chứng chỉ CISSP. 
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Sinh viên: “Ông có thể nói thêm cho chúng tôi về quản trị 

cơ sở dữ liệu đƣợc không. Nó đƣợc dạy trong chƣơng trình 

quản lí hệ thông tin của chúng tôi.” 

David: “Đây là việc làm nóng khác trong thị trƣờng ngày 

nay. Chúng tôi quả có cần nhiều ngƣời quản trị cơ sở dữ liệu. 

Ngƣời quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) chịu trách nhiệm thiết lập, 

sao lƣu, kiểm thử, giữ an ninh và thực hiện thay đổi cơ sở dữ 

liệu. Những ngƣời này hỗ trợ cho các dự án phát triển bằng 

cách làm việc với ngƣời phát triển và ngƣời dùng. Tuy nhiên, 

việc làm này cũng yêu cầu nhiều kinh nghiệm bởi vì dữ liệu là 

cốt yết và phải đƣợc tổ chức và bảo vệ tốt. Điển hình, chúng tôi 

thuê ngƣời với ít nhất năm tới mƣời năm kinh nghiệm trong 

nền phổ biến nhƣ Oracle, SQL server, vì đây là vị trí rất quan 

trọng nên chúng tôi KHÔNG thuê ngƣời đƣợc đào tạo ngắn 

hạn, cho dù họ có chứng chỉ. Lí do đơn giản, đây là vị trí mức 

cao hỗ trợ cho nhiều dự án hay dự án rất lớn và DBA phải có 

khả năng tƣơng tác với các đơn vị nghiệp vụ khác nhau trong 

công ti. Thỉnh thoảng, DBA phải tƣơng tác với ngƣời dùng và 

khách hàng để thu thập yêu cầu và bạn phải chứng tỏ tri thức 

chuyên gia của mình cũng nhƣ năng lực của mình để giải quyết 

vấn đề và thƣơng lƣợng hợp đồng với khách hàng.” 

  

Sinh viên: "Vậy đây không phải là vị trí mức vào việc? 

Làm sao tôi có đƣợc việc này nếu ông yêu cầu nhiều năm kinh 

nghiệm? Ông nghĩ gì về nền My SQL hay DB/2?" 

David: “Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) KHÔNG phải là ở 

mức vào nghề mà là vị trí quản lí. Bởi vì nó cần nhiều kinh 

nghiệm, chúng tôi ƣa chuộng đào tạo ngƣời riêng của mình 

trong lĩnh vực này. Chúng tôi lựa những ngƣời phát triển phần 

mềm có kinh nghiệm trong quản lí yêu cầu và kiến trúc hệ 

thống và để họ làm việc nhƣ trợ lí cho ngƣời DBA nơi họ sẽ họ 

"trong việc làm". Về căn bản ngƣời quản trị cơ sở dữ liệu giỏi 
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là khó tìm và hiện thời công nghiệp có nhiều việc DBA hơn có 

ngƣời lấp vào chỗ đó. Tôi biết rằng phần lớn các bạn có lẽ chỉ 

học một hay hai môn trong cơ sở dữ liệu ở trƣờng, đấy là 

những khái niệm nền tảng cho bạn tri thức cơ sở để đi xa thêm. 

Để là ngƣời DBA giỏi, bạn cần kinh nghiệm, đặc biệt kĩ năng 

trong quản lí yêu cầu, kĩ năng thƣơng lƣợng khách hàng, kĩ 

năng quản lí và kĩ năng trao đổi. Các bạn phải biết rõ về vận 

hành công ti để thiết kế và quản lí cơ sở dữ liệu hay nhà kho dữ 

liệu. Ngày nay, nhu cầu về các nền khác, nhƣ DB/2 và các 

cung cấp nguồn mở nhƣ My SQ, không có nhu cầu cao thêm 

nữa nhƣng nếu bạn biết về chúng rõ, điều đó bao giờ cũng là 

cái gì đó tốt.  

  

Sinh viên: “Là sinh viên, chúng tôi không quan tâm tới 

chức vụ yêu cầu kinh nghiệm. Có các vị trí khác mà sinh viên 

nhƣ chúng tôi có thể làm đƣợc không?" 

David: “Tất nhiên có, có nhiều vị trí KHÔNG yêu cầu 

kinh nghiệm. Phần lớn các bạn có lẽ sẽ đƣợc thuê làm ngƣời 

phát triển phần mềm, ngƣời kiểm thử phần mềm. Một số trong 

các bạn cũng sẽ đƣợc thuê làm ngƣời quản trị hệ thống. Những 

việc này là ở mức vào nghề và nó tuỳ thuộc vào điều bạn thích 

làm trong công ti của chúng tôi. Một số trong các bạn có thể 

thích phát triển phần mềm, một cố thích quản lí ứng dụng phần 

mềm.” 

  

Sinh viên: “Ngƣời quản trị hệ thống làm gì?" 

David: “Về cơ bản việc làm là đảm bảo rằng vận hành 

CNTT chạy trôi chảy. Ngƣời quản trị cài đặt, nâng cấp, giám 

sát và bảo trì hệ thống CNTT, quản lí ứng dụng doanh nghiệp, 

kiểm soát hệ thống cơ sở dữ liệu, kiểm tra để đảm bảo rằng mọi 

cơ sở dữ liệu và nguồn phục vụ làm việc đúng đắn. Ngƣời quản 
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trị cũng quản lí việc sao lƣu dữ liệu và phục hồi, quản lí phần 

cứng mạng, công cụ phần mềm, nguồn phục vụ web, hệ thống 

email và mọi ứng dụng máy để bàn nhƣ Window, Offices, và 

các công cụ có liên quan. Về căn bản, ngƣời quản trị hệ thống 

là chuyên gia về cả phần mềm và phần cứng và việc của họ là 

đảm bảo rằng mọi thứ vận hành tƣơng ứng. Thay vì phát triển 

phần mềm, họ quản lí vận hành của hệ thống CNTT. Việc làm 

này yêu cầu rằng ngƣời quản trí phải có tri thức đầy đủ về mọi 

thay đổi công nghệ ảnh hƣởng tới hệ thống CNTT của công ti 

và thƣờng xuyên kiểm điểm việc dùng công nghệ. Ngày nay 

hầu hết các hệ thống đều tăng trƣởng ngày càng lớn và phức 

tạp hơn, có nhiều thay đổi thế với những sản phẩm và công 

nghệ mới cho nên ngƣời này bao giờ cũng phải học những điều 

mới và đánh giá chúng để bảo đảm rằng hệ thống làm việc hiệu 

quả. Để làm điều đó, ngƣời quản trị hệ thống phải có tri thức về 

doanh nghiệp và cách công ti đƣợc vận hành. Việc làm này yêu 

cầu ngƣời quản trị phải quen thuộc với qui trình doanh nghiệp 

và kết cấu nền CNTT. Bởi vì bản chất này, chúng tôi chỉ thuê 

những ngƣời với ít nhất là bằng tốt nghiệp đại học bởi vì ngƣời 

đƣợc đào tạo ngắn hạn sẽ KHÔNG có khả năng có tri thức sâu 

sắc. 

David kết luận: „Khi công nghệ thông tin ngày càng lớn 

hơn và phức tạp hơn, nó yêu cầu mọi ngƣời phải có cả tri thức 

chiều rộng và chiều sâu. Theo ý kiến của tôi, yêu cầu tối thiếu 

là bằng đại học. Một số trong các bạn học về khoa học máy 

tính, kĩ nghệ phần mềm hay quản lí hệ thông tin. Chúng tất cả 

đều là những khu vực tuyệt vời để làm việc trong công nghiệp 

CNTT và các bạn KHÔNG có vấn đề gì để tìm việc trong mƣời 

năm tới bởi vì có thiếu hụt trầm trọng ngƣời có kĩ năng trên 

khắp thế giới. Các bạn đã lựa chọn đúng khu vực học tập, đúng 

công nghệ và đúng trƣờng cho nên các bạn không phải lo nghĩ 

nhiều. Tôi đã từng thuê nhiều sinh viên từ CMU và sung sƣớng 

với hiệu năng của họ cho nên lời khuyên cuối cùng của tôi là 
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tiếp tục học để cải tiến kĩ năng của bạn và đừng bao giờ ngừng 

học tập. Tôi hi vọng rằng tôi sẽ gặp nhiều ngƣời trong các bạn 

ở công ti tôi.” 

 

Phỏng vấn việc làm 

Theo một khảo cứu công nghiệp, khi bạn đƣợc phỏng vấn 

với một công ti bạn có xấp xỉ 50% cơ hội đƣợc thuê làm. Bạn 

đã đƣợc lựa trong số hàng trăm đƣơng đơn để có đƣợc cuộc 

phỏng vấn. Bƣớc tiếp là chứng tỏ rằng bạn là "ngƣời tốt nhất 

cho việc này" vì bạn cạnh tranh với hai hay ba ứng cử viên 

trong cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, nhiều sinh viên hỏng trong 

phỏng vấn việc làm vì họ không đƣợc chuẩn bị.  

Trƣớc bất kì cuộc phỏng vấn nào, bạn phải biết cái gì đó 

về công ti. Bạn phải tìm ra thông tin về công ti và bất kì cái gì 

liên quan tới vị trí mà bạn đang đƣợc phỏng vấn vào. Ngày nay 

với internet, việc tìm về một công ti qua trang web của họ dễ 

dàng hơn. Bạn phải biết về kinh doanh của công ti; vận hành 

của họ thế nào và công ti làm tốt đến đâu trong thị trƣờng. Bạn 

phải biết chủ định của công ti và việc làm bạn xin vào có liên 

quan tới công ti thế nào để cho trong cuộc phỏng vấn bạn có 

thể "chứng tỏ" rằng bạn là "ngƣời tốt nhất" khớp với vị trí đó. 

Tƣởng tƣợng nếu ngƣời phỏng vấn hỏi bạn: “Sao bạn muốn 

làm việc cho chúng tôi?” và câu trả lời của bạn là: “Tôi không 

biết, tôi chỉ muốn có việc làm.” Câu trả lời của ứng cử viên 

khác là: “Công ti của ông là công ti tăng trƣởng nhanh nhất 

trên thị trƣờng, công ti đã thu đƣợc những hợp đồng chính với 

khách hàng mới và đang tăng trƣởng vững chắc, và tôi muốn 

xây dựng nghề nghiệp với công ti vững chắc nhƣ thế này…” 

Đoán xem ai sẽ có đƣợc đề nghị việc làm?  
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Khi tới cuộc phỏng vấn, bạn phải hiểu rằng cuộc phỏng 

vấn bắt đầu lúc bạn vào cửa. Bạn phải cẩn thận về thái độ của 

bạn và cách bạn đối xử với mọi ngƣời. Nhiều sinh viên không 

chú ý tới chi tiết này. Một số còn đeo tai nghe iPod để nghe 

nhạc trong phòng chờ. Một số nói chuyện đùa với lễ tân mà 

không biết rằng thỉnh thoảng ngƣời quản lí hỏi ý kiến của tiếp 

tân về bạn. Vài năm trƣớc, có một sự cố một phó chủ tịch là 

phụ nữ đã tình cờ đang lấy một gói đồ ở bàn tiếp tân. Một ứng 

cử viên việc làm bƣớc vào và nói cái gì đó với bà ấy hay hỏi bà 

ấy cái gì đó làm xúc phạm bà ấy. Anh ta có lẽ tƣởng bà ấy chỉ 

là ngƣời tiếp tân. Đến lúc anh ta đƣợc phỏng vấn, bà ấy vào và 

yêu cầu đích thân bà ấy phỏng vấn. Bạn có thể đoán điều gì sẽ 

xảy ra ở đó. Có nhiều lần ngƣời tiếp tân báo cáo cho ngƣời 

quản lí về những hành vi nào đó từ các ứng cử viên, đặc biệt 

những ngƣời đã không kính trọng cô ấy. Không một ứng cử 

viên nào sẽ có việc làm và bạn biết tại sao. Điều bạn làm, cách 

bạn cƣ xử, thậm chí ngay cả trƣớc cuộc phỏng vấn có thể xác 

định liệu bạn là "ngƣời đúng" cho công ti hay không. Bạn phải 

hành động chuyên nghiệp và lịch sự với mọi ngƣời. Không có 

gì tốt hơn là mỉm cƣời và lịch sự "cám ơn" sau đó. 

Trong cuộc phỏng vấn, bạn phải nghe cẩn thận từng câu 

hỏi và trả lời đúng. Tất nhiên bạn bồn chồn, mọi ngƣời đều bồn 

chồn trong phỏng vấn việc làm nhƣng nếu bạn không hiểu câu 

hỏi, bạn có thể đề nghị ngƣời phỏng vấn nhắc lại câu hỏi. Một 

số sinh viên không lắng nghe cho kĩ và trả lời cái gì đó chẳng 

liên quan gì tới câu hỏi. Ngƣời phỏng vấn có thể nghĩ rằng họ 

cố "trốn" câu hỏi khó bằng việc đƣa ra câu trả lời vô nghĩa. 

Cách tốt nhất là đƣa ra câu trả lời chính xác, và đƣa ra các ví dụ 

đặc biệt về việc hoàn thành và kinh nghiệm của bạn. Bạn càng 

đƣa ra nhiều chi tiết, câu trả lời của bạn càng tốt hơn. Chẳng 

hạn, bạn có thể nói rằng bạn đã làm kĩ thuật đặc thù đó ở 

trƣờng và giải thích nó chi tiết để chứng tỏ khả năng kĩ thuật 

của bạn. Bạn có thể nói rằng bạn đã học về làm việc tổ vì bạn 
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đã thực hiện dự án Capstone với tổ gồm sáu sinh viên, rồi giải 

thích về hoạt động tổ v.v. Nếu bạn không biết, cứ thực thà nói 

vậy đi. Chẳng hạn: “Tôi có nghe nói về kĩ thuật đó nhƣng giáo 

sƣ của tôi nói rằng chúng tôi sẽ học về nó khi chúng tôi đi làm 

vì trƣờng chúng tôi không dạy kĩ thuật đó. Tôi tin là nếu tôi có 

đƣợc việc làm trong công ti các ông tôi sẽ đƣợc đào tạo về kĩ 

thuật đó.” ĐỪNG nói điều gì đó mà bạn không biết. Thực thà 

và chân thành là rất quan trọng trong phỏng vấn vì công ti đánh 

giá bạn nhiều về thái độ của bạn hơn là tri thức kĩ thuật của 

bạn. Họ biết sinh viên tốt nghiệp đại học nào chỉ có tri thức nào 

đó và không mong đợi bạn biết mọi thứ. ĐỪNG hành động nhƣ 

bạn biết mọi thứ. 

Đến cuối cuộc phỏng vấn, điều thông thƣờng là ngƣời 

phỏng vấn hỏi bạn liệu bạn có câu hỏi nào không. Nhiều sinh 

viên rơi vào cái bẫy này bằng việc trả lời "Không" vì họ không 

muốn hỏi câu hỏi. Tuy nhiên, điều đó có thể có nghĩa là họ 

KHÔNG quan tâm thảo luận cái gì thêm nữa, và đó là câu trả 

lời tiêu cực. Nhớ rằng bạn bao giờ cũng có những câu hỏi để 

hỏi ngƣời phỏng vấn. Bạn muốn nói nhiều hơn; bạn muốn 

chứng tỏ rằng bạn là "ngƣời đúng cho việc làm"; tôi bao giờ 

cũng khuyên rằng sinh viên nghĩ về một số câu hỏi để hỏi trƣớc 

cuộc phỏng vấn và chuẩn bị để hỏi họ. Đó là dấu hiệu rằng bạn 

quan tâm tới công ti; đó là dấu hiệu rằng bạn nghiêm chỉnh với 

việc làm này và bạn muốn xây dựng nghề nghiệp cùng công ti. 

Tuy nhiên, đừng bao giờ hỏi về lƣơng, lên lƣơng hay quyền lợi 

vì điều đó sẽ đƣợc giải thích cho bạn, sau khi bạn có đƣợc đề 

nghị. Bạn phải hỏi về cơ hội nghề nghiệp; về phát triển chuyên 

nghiệp; về đào tạo thêm; về tiềm năng tƣơng lai kiểu nhƣ “Ông 

coi cái gì là khía cạnh quan trọng nhất của việc làm này?” hay 

“Ông có thể nói thêm cho tôi về phƣơng pháp phát triển phần 

mềm ở công ti của ông”, “Ông thấy gì phía trƣớc cho công ti 

trong năm năm nữa kể từ nay?” hay “Có cơ hội nào trong phát 
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triển tƣơng lai nhƣ đào tạo thêm không?” Điều đó sẽ chứng tỏ 

rằng bạn quan tâm làm việc cho họ. 

Mọi ngƣời đều bồn chồn trong cuộc phỏng vấn việc làm 

nhƣng có một số ngƣời đƣợc chuẩn bị và một số ngƣời không. 

Bạn có thể đoán ai sẽ có đƣợc việc làm? 

 

Phỏng vấn xin việc toàn cầu 

Tôi đã nhận đƣợc nhiều email hỏi về “việc làm với các 

công ti toàn cầu” mà tôi đã viết vài tuần trƣớc đây. Nhiều 

ngƣời hỏi về cách qua đƣợc cuộc phỏng vấn với họ, cho nên 

sau đây là vài lời khuyên: 

 Sau khi bạn xin việc với công ti toàn cầu, bạn có thể có 

cơ hội có đƣợc cuộc phỏng vấn với họ. Có phỏng vấn nghĩa là 

bạn có 50% cơ hội đƣợc thuê việc bởi vì họ đã lựa bạn từ hàng 

nghìn đơn xin việc cho nên bạn phải đƣợc chuẩn bị. Để làm tốt 

ở buổi phỏng vấn xin việc, bạn phải biết đôi điều về công ti mà 

bạn có thể làm việc cho và kĩ năng cần thiết để thực hiện việc 

đó. Nhiều sinh viên phạm sai lầm tập trung vào điều "họ nghĩ" 

là quan trọng thay vì tìm ra xem công ti thực sự đang "tìm 

kiếm" cái gì. Nếu bạn biết tiêu chí nào công ti dùng để đánh giá 

ứng cử viên, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để kiếm việc bằng việc 

nhấn mạnh vào tiêu chí đó. Tất nhiên, tiêu chí riêng thay đổi từ 

công ti nọ sang công ti kia vì nó phụ thuộc vào nhu cầu của 

công ti cũng nhƣ vào ngƣời làm phỏng vấn. Nhƣng có những 

điểm chung mà phần lớn các công ti toàn cầu đều tìm kiếm cho 

nên biết những điều này có thể có ích cho bạn. 

 Điều thứ nhất họ bao giờ cũng muốn biết là “Bạn có thể 

làm đƣợc việc này không?”  Câu hỏi này là hiển nhiên bởi vì 

công ti toàn cầu muốn biết liệu bạn có tri thức và kĩ năng để 
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làm việc đó không. Ngƣời phỏng vấn sẽ cố gắng hình dung ra 

liệu bạn có kĩ năng cần thiết cho việc đó không. Họ cũng muốn 

biết liệu bạn có kinh nghiệm hay thái độ mà sẽ cho phép bạn 

hoạt động có hiệu quả ở vị trí đó không. Tất nhiên, bạn cần 

thuyết phục họ, dùng các ví dụ riêng từ kinh nghiệm giáo dục 

của bạn nhƣ số các lớp kĩ thuật bạn đã học và đảm bảo với họ 

rằng bạn có thể làm đƣợc việc đó tốt. 

 Điều thứ hai họ muốn biết là “Bạn có khớp với công ti 

của họ không” hay “Bạn có khả năng khớp với vị trí họ dành 

cho bạn không?” Nhƣ bạn có lẽ biết rằng có kĩ năng là không 

đủ mà bạn phải làm kĩ năng đó trong cấu trúc công ti. Vì từng 

công ti có cách làm mọi việc riêng của nó và các cách tƣơng 

tác nào đó giữa các thành viên tổ, ngƣời phỏng vấn muốn biết 

liệu bạn có khớp đƣợc với họ không. Bạn có khả năng hài hoà 

với các thành viên tổ của bạn không và có làm việc tốt trong 

môi trƣờng làm việc tổ không? Nếu bạn có thể giải thích cho 

họ về kinh nghiệm của mình làm việc trong tổ hay bạn quen 

thuộc với các nguyên tắc của làm việc theo tổ thì bạn có thể đã 

làm tốt rồi. Họ cũng muốn biết về kĩ năng trao đổi của bạn 

cũng nhƣ việc làm chủ ngoại ngữ của bạn. Đây là chỗ bạn giải 

thích đƣợc về các lớp ngoại ngữ mà bạn đã học và các sách 

ngoại ngữ mà bạn đã đọc. Bạn có thể không nói ngoại ngữ giỏi 

trong cuộc phỏng vấn nhƣng hầu hết những ngƣời phỏng vấn 

hiểu vấn đề này. Nhiều sinh viên thấy không thoải mái về khả 

năng nói giới hạn của họ nhƣng bạn phải chân thành và giải 

thích cho họ rằng bạn không có nhiều cơ hội dùng ngôn ngữ 

thứ hai nhƣng bạn là ngƣời học nhanh.   

 Điều thứ ba họ muốn biết là “Bạn có thực sự muốn làm 

việc cho họ không? Nói cách khác, bạn có hiểu công ti của họ 

không? Bạn có biết điều gì đó về họ không? Bạn có thực sự 

muốn làm việc cho họ không? Đây là cơ hội mà bạn có thể 

chứng tỏ cho họ rằng bạn biết cái gì đó về công ti của họ. 

Nhiều sinh viên không trả lời đƣợc câu hỏi này bởi vì họ không 
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để thời gian tìm hiểu về công ti mà họ hi vọng làm việc cho. 

Điều bản chất là bạn làm nghiên cứu nào đó về công ti này mà 

bạn viết đơn xin làm và ít nhất thì cũng biết cái gì đó về họ bởi 

vì điều đó có nghĩa là bạn quan tâm tới họ. Câu trả lời mơ hồ 

nghĩa là bạn không quan tâm tới họ và điều đó nghĩa là bạn 

không quan tâm tới việc này. Tất nhiên công ti muốn biết liệu 

bạn có thể làm việc với họ một thời gian dài hay không hay 

liệu bạn sẽ làm việc vài năm với họ rồi đổi việc. 

 Bất kể kiểu công ti bạn nộp đơn xin việc, bạn có thể chắc 

họ muốn biết về các nhƣợc điểm của bạn, tại sao bạn muốn làm 

việc cho công ti họ, loại kĩ năng nào bạn có thể đóng góp cho 

họ mà những đƣơng đơn khác không thể có, và loại mục đích 

nào bạn đã đặt ra cho bản thân mình. Những điều này sẽ cho họ 

thông tin về bạn mà họ có thể ra quyết định liệu họ muốn thuê 

bạn hay không. 

 Sau khi bạn trả lời lễ phép các câu hỏi mà họ muốn bạn 

nói cho họ thì thông thƣờng câu hỏi cuối cùng sẽ là “Tại sao họ 

nên thuê bạn?” Đây là chỗ nhiều sinh viên cảm thấy thất vọng 

bởi vì bạn đã giải thích về lớp của bạn, trƣờng của bạn, bằng 

cấp của bạn, kĩ năng của bạn, điểm mạnh của bạn, điều bạn biết 

về công ti của họ thế rồi còn cái gì nữa bạn có thể nói cho họ 

đƣợc?  ĐỪNG rơi vào bẫy, đây là câu hỏi điển hình để thử 

phản ứng của bạn. Nƣớc bài của câu hỏi này là mọi ngƣời đƣợc 

phỏng vấn cho việc này đều đã trả lời cho cùng những câu hỏi 

đó và có lẽ đã trả lời tốt cho nên câu hỏi này thực sự là về cách 

tách biệt bạn với ngƣời khác. Câu hỏi cuối cùng này là nhiều 

điều hơn là một câu hỏi đơn giản. Nó là cơ hội để bạn phân biệt 

bản thân mình với các ứng cử viên khác. 

 Về căn bản, ngƣời phỏng vấn cho bạn cơ hội khác để 

giải thích bạn có thể đem cái gì tới cho công ti, và làm sao bạn 

sẽ là nhân viên có giá trị, có năng suất và đó là điều họ muốn 

bạn nói cho họ. Điều quan trọng nhất là câu trả lời không phải 
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là về bạn (Họ đã biết rồi) mà về cách bạn có thể giúp họ. Nếu 

họ thuê bạn, cho bạn lƣơng tốt, phúc lợi, đào tạo nhƣng bạn 

cung cấp cho họ cái gì. Đây là chỗ nhiều sinh viên thất bại bởi 

vì họ không chuẩn bị để giải quyết với "câu hỏi để mở”. Nếu 

bạn nói quá nhiều về mình thì bạn có thể không qua đƣợc phép 

thử này và nếu bạn lẫn lộn và nói huyên thuyên không mạch 

lạc về tiềm năng thì bạn có thể không kiếm đƣợc việc đâu. 

Cách tốt nhất để làm là thực hành và đƣợc chuẩn bị. Bạn phải 

duy trì hội tụ vào những điểm mạnh của mình và đƣa ra câu trả 

lời đối thoại bằng việc cho các ví dụ. Chẳng hạn: “Tôi bao giờ 

cũng sẵn lòng làm nhiều hơn công việc yêu cầu, trong dự án 

capstone ở trƣờng, tôi làm thêm những điều này …. (cho ví 

dụ)” hay “Thầy tôi bảo tôi rằng khả năng lãnh đạo của tôi đƣa 

tôi lên cao hơn ngƣời khác, là ngƣời lãnh đạo của lớp, tôi đã 

lãnh đạo những hoạt động nhƣ thế này (cho ví dụ)”. Bạn phải 

chuẩn bị câu trả lời của mình bằng việc đƣa ra các ví dụ về 

điều bạn đã làm trong và ngoài lớp và mô tả cách chúng làm 

cho bạn thành thành viên có giá trị của tổ. Có nhiều câu trả lời 

cho câu hỏi này cho nên câu trả lời của bạn phải duy nhất, chân 

thành phản ánh cá tính của bạn, kĩ năng của bạn và phong cách 

của bạn. Bạn cần chuẩn bị cho loại câu trả lời này bằng việc 

thực hành chúng với bạn bè mình, các nhà tƣ vấn trƣờng học để 

cho bạn có thể đi tới câu trả lời rõ ràng, chính xác. Bằng thực 

hành, bạn sẽ tiến trƣớc các ứng cử viên khác. 

 

Đổi việc làm 

Một ngƣời quản lí phần mềm viết cho tôi: “Không có 

trung thành trong những ngƣời phát triển phần mềm. Tôi thuê 

họ từ đại học, cung cấp cho họ đào tạo nhƣng sau một năm, tất 

cả họ đều bỏ đi để làm việc cho công ti khác. Điều đó đã xảy ra 

nhiều lần. Mọi lần tôi thuê họ, đào tạo họ, rồi họ lại bỏ đi. 
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Ngày nay tôi không muốn thuê sinh viên tốt nghiệp đại học 

nữa. Tại sao ngƣời phát triển phần mềm đổi việc làm thƣờng 

xuyên?" 

 Đáp: Chúng ta cần nhìn vào vấn đề này kĩ càng bởi vì có 

nhiều lí do để ngƣời phát triển phần mềm đổi việc làm. Câu trả 

lời của tôi là không chỉ dành cho ngƣời quản lí mà còn cho cả 

ngƣời phát triển phần mềm: 

1) Lƣơng tốt hơn: Tiền là nguyên nhân số một mà ngƣời phát 

triển phần mềm đổi việc làm. Họ thƣờng có thể đƣợc tăng 

lƣơng cho việc làm mới. Do thiếu hụt ngƣời phát triển có kĩ 

năng, nhiều công ti sẵn lòng trả lƣơng nhiều hơn cho ngƣời 

có kinh nghiệm. Điều này xảy ra ở mọi nơi, kể cả ở Mĩ, 

châu Âu, Ấn Độ và Trung Quốc. Khi có nhu cầu cao về 

ngƣời phát triển có kinh nghiệm, điều đó sẽ tiếp tục xảy ra. 

Tuy nhiên, có những hậu quả xấu cho những ngƣời tham 

lam và đổi việc làm quá thƣờng xuyên. Nếu ngƣời sử dụng 

lao động nghi ngờ rằng một ứng cử viên cho việc làm là 

không nghiêm chỉnh về làm việc mà chỉ tận dựng ƣu thế 

của sự thiếu hụt thì ngƣời đó sẽ không bao giờ đƣợc thuê. 

Theo nghiên cứu công nghiệp, những ngƣời phát triển đổi 

việc cứ sau một hay hai năm thì sau vài lần, họ sẽ không có 

khả năng tìm đƣợc việc làm. Lí do là lƣơng của họ đã cao 

và lí lịch của họ chỉ ra rằng họ chƣa bao giờ ở lại đủ lâu 

cho bất kì việc làm nào. Trong phỏng vấn việc làm, công ti 

bao giờ cũng hỏi lí do để một ngƣời rời bỏ công ti trƣớc. 

 Nếu họ không thoả mãn với câu trả lời, họ sẽ kiểm tra với 

ngƣời sử dụng nhân công trƣớc đây để thẩm tra điều đó. 

Bạn nghĩ gì nếu họ tìm ra rằng bạn đã làm việc cho bốn 

công ti trong ba năm? Bạn có thể nêu đƣợc lí do nào khi 

bạn không thể làm việc cho bất kì công ti nào quá một 

năm? 
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2) Việc làm tốt hơn: Nhiều sinh viên không biết đích xác họ 

muốn gì từ nghề nghiệp của họ. Một số chấp nhận bất kì 

việc làm nào đề nghị với họ khi họ tốt nghiệp. Tuy nhiên, 

khi họ thu đƣợc kinh nghiệm, họ biết điều họ muốn hay 

điều gì sẽ là "việc làm đúng". Nếu họ không hạnh phúc với 

việc làm hiện thời, nếu việc làm không đáp ứng mục đích 

nghề nghiệp của họ, họ sẽ tìm việc làm tốt hơn ở công ti 

khác. Theo ý kiến tôi, tìm việc làm tốt hơn sánh đúng với 

nhu cầu của bạn không phải là điều xấu. Nếu bạn biết mục 

đích nghề nghiệp của bạn là gì thì bạn nên cẩn thận về loại 

việc làm mà bạn sẽ xin làm. Nếu bạn vẫn ở chỗ "tìm việc 

đúng" thì đó là điều đúng cần làm. Tuy nhiên, điều này sẽ 

yêu cầu cân nhắc cẩn thận và lập kế hoạch bởi vì bạn không 

muốn ngƣời sử dụng lao động tiềm năng nghĩ rằng bạn đổi 

việc làm vì các lí do khác.   

3) Sự đa dạng tốt hơn: Nhiều ngƣời phát triển không thích làm 

cùng việc làm mọi ngày. Nó là đơn điệu và đáng chán cho 

nên họ tìm những điều mới để học. Đổi việc làm cung cấp 

tính đa dạng của sự việc mà họ có thể học, đáp ứng những 

thách thức mới và tiếp tục thu đƣợc đa dạng kĩ năng. Điều 

này là tốt nếu họ nghiêm chỉnh về học tập và duy trì đủ lâu 

để học những kĩ năng kĩ thuật này. Vì phải mất vài năm để 

rất giỏi về khía cạnh kĩ thuật, cho dù họ đổi việc làm nhƣng 

điều đó không phải là thƣờng xuyên. Tuy nhiên, có những 

ngƣời đổi việc làm chỉ vì những điều kích động và để gặp 

gỡ bạn mới. Trong trƣờng hợp đó, họ có thể không có đủ 

kinh nghiệm trong bất kì cái gì vì kĩ năng của họ là khá 

nông. Nếu họ chỉ làm việc từng chỗ trong một thời gian 

ngắn và đổi việc làm sang những thứ kích động, họ không 

học đƣợc gì. Họ không có đƣợc hiểu biết đủ sâu sắc về kĩ 

năng kĩ thuật nên họ sẽ phạm sai lầm lớn.   

4) Tránh “Bị phơi ra”: Nhiều sinh viên tốt nghiệp có "bằng 

cấp" nhƣng không có kĩ năng. Họ đƣợc thuê nhƣng không 
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biết cách làm việc. Nếu họ không học khi họ còn ở trong 

trƣờng, họ không có cơ hội nào để học ở công việc. Tất 

nhiên, họ sẽ giả vờ làm việc, họ sẽ cố che giấu nhƣợc điểm 

của họ, họ sẽ nhờ ngƣời khác giúp đỡ, cũng giống nhƣ họ 

đã làm trong trƣờng. Chẳng chóng thì chầy, các công nhân 

khác sẽ mệt mỏi với việc giúp họ vì họ cũng bận rộn. Để 

tránh ngƣời quản lí thấy bất tài của mình, để tránh bị sa 

thải, họ bao giờ cũng tìm những việc làm mới và đổi việc 

nhanh chóng nhất có thể đƣợc. Tuy nhiên, sau khi đổi việc 

làm vài lần, họ không thể thoát đƣợc sự thực là họ không 

có kĩ năng. Họ có thể lừa ngƣời khác đôi lúc nhƣng không 

lừa đƣợc bản thân họ. Nhiều ngƣời sẽ cảm thấy xấu hổ, một 

số sẽ giận dữ, phần lớn sẽ thất vọng và chung cuộc bỏ đi để 

tìm việc. Cảm giác “sợ bị phơi ra” thƣờng dẫn tới tự nhận 

thức tiêu cực về bản thân mình và cảm giác thất vọng trong 

cả đời họ.   

 

Giải pháp: Công nghiệp công nghệ thông tin bao giờ 

cũng thay đổi. Cho dù bạn có việc làm tốt nhƣng KHÔNG liên 

tục học những điều mới, bạn có thể không sống sót đƣợc. Nếu 

kĩ năng của bạn không còn đƣợc cần tới nữa, bạn có thể không 

có khả năng giữ đƣợc việc làm của mình. Phần lớn mọi ngƣời 

đổi việc thƣờng xuyên sẽ hối tiếc về quyết định của họ. Họ rơi 

vào bẫy của tham lam riêng của họ. Họ bị che mù bởi ảo tƣởng 

riêng của họ rằng họ có thể "lừa đƣợc hệ thống". Sự kiện là 

ngày nay, có thiếu hụt trầm trọng ngƣời phát triển phần mềm 

trên khắp thế giới nhƣng cũng có nhiều ngƣời phát triển phần 

mềm không thể tìm đƣợc việc làm. Đa số những ngƣời phát 

triển phần mềm "thất nghiệp" là những ngƣời không có kĩ năng 

và thƣờng đƣợc gọi là “kẻ nhảy việc". Nếu bạn là loại ngƣời 

đó, xin để thời gian để đánh giá tại sao bạn hành xử theo cách 

đó. Tại sao cái gì đó đang xảy ra cho bạn và làm sao nó ảnh 

hƣởng tới mục tiêu nghề nghiệp lâu dài của bạn. Bạn phải phát 



 

 

90 

 

triển bản kế hoạch để vƣợt qua vấn đề này để cho bạn có thể 

lắng đọng vào một việc làm mà sẽ giữ bạn làm việc trong thời 

gian lâu. Nếu bạn có bằng cấp nhƣng không có kĩ năng, hãy 

mạnh bạo và trở lại trƣờng để lấy đào tạo thêm và làm mạnh 

khả năng của bạn để làm việc nhƣ một nhà chuyên môn phần 

mềm. Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, trở lại trƣờng để học 

điều mới là thông thƣờng trong những ngƣời phát triển phần 

mềm. Bạn không nên cảm thấy kém về việc trở lại trƣờng vì 

bạn đã học bài học tốt về cuộc sống và cuộc sống là về liên tục 

học tập. Chừng nào bạn còn học, bao giờ cũng có hi vọng. 
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3. Nghề nghiệp trong CNTT 
 

 

 

 

 

Nghề phần mềm 

Nhiều sinh viên đã hỏi tôi họ có thể làm gì sau khi làm 

việc nhƣ ngƣời phát triển phần mềm trong nhiều năm. Có nhiều 

con đƣờng nghề nghiệp mà ngƣời phát triển có kinh nghiệm có 

thể lựa chọn. Sau đây là một số con đƣờng:  

1) Kĩ sƣ yêu cầu hay Ngƣời phân tích nghiệp vụ: Ngƣời phát 

triển có vài năm kinh nghiệm kĩ thuật, và có chiều sâu nào 

đó về tri thức kĩ thuật có thể làm việc nhƣ kĩ sƣ yêu cầu để 

nhận diện nhu cầu nghiệp vụ của ngƣời dùng. Kĩ sƣ yêu cầu 

làm việc với khách hàng, ngƣời dùng, ngƣời quản lí dự án, 

và kiến trúc sƣ hệ thống để đảm bảo rằng các yêu cầu đƣợc 

viết ra rõ ràng và đƣợc hiểu bởi cả hai phía. Việc làm này là 

một nghề tăng trƣởng nhanh, đƣợc cần tới trong công 

nghiệp phần mềm bởi vì nó có thể tạo ra khác biệt giữa 

thành công và thất bại. Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, nó 

cũng yêu cầu kĩ năng trao đổi tốt nhƣ kĩ năng trình bày, kĩ 

năng viết, kĩ năng thƣơng lƣợng và kĩ năng quan hệ khách 

hàng. 



 

 

92 

 

2) Lãnh đạo kĩ thuật hay kiến trúc sƣ: Những ngƣời phát triển 

có kinh nghiệm, có những kĩ năng kĩ thuật chuyên sâu 

nhƣng không muốn làm việc với khách hàng có thể làm việc 

nhƣ kiến trúc sƣ hệ thống. Vị trí này có tính kĩ thuật cao; nó 

thƣờng bao gồm việc ra quyết định then chốt về cách hệ 

thống mới sẽ khớp vào trong kiến trúc tổng thể của tổ chức. 

Kiến trúc sƣ phải hiểu các yêu cầu của khách hàng, ra quyết 

định về cách phân rã những yêu cầu này thành các cấu phần 

khác nhau mà sẽ đƣợc cần cho hệ thống mới, cách khớp các 

cấu phần này vào trong kết cấu nền hiện có, và theo trật tự 

nào để thực hiện từng cấu phần. Kiến trúc sƣ phải nhận diện 

các vấn đề và rủi ro cũng nhƣ yếu tố chi phí và trình bày 

chúng cho cấp quản lí để đƣợc chấp thuận. 

3) Ngƣời quản lí dự án: Những ngƣời phát triển có kinh 

nghiệm có kĩ năng kĩ thuật qua kinh nghiệm làm việc có thể 

tiến lên vị trí ngƣời quản lí dự án. Ngƣời quản lí dự án là 

ngƣời lập kế hoạch, tổ chức và quản lí các hệ thống máy 

tính mới hay nghĩ ra cách áp dụng các hệ thống hiện có vào 

các vận hành phụ. Ngƣời làm việc này thƣờng phải chịu 

trách nhiệm thuê nhân viên, lập lịch biểu, và giữ dấu vết của 

tiến độ qua mọi pha phát triển. Ngƣời này cũng chịu trách 

nhiệm phân công công việc, giải quyết các vấn đề hàng ngày 

có ảnh hƣởng tới công việc đó, và đảm bảo từng ngƣời lập 

trình đều làm việc theo phân công cho riêng mình. Ngƣời 

quản lí dự án có thể tiến hành tốt nhất chức năng này nếu 

ngƣời đó hiểu đầy đủ công việc mà mình quản lí. Ngƣời 

quản lí dự án phải vừa là "ngƣời của mọi ngƣời" cũng nhƣ 

"ngƣời của kĩ thuật" để thành công bởi vì ngƣời đó phải làm 

việc với cán bộ kĩ thuật và phi kĩ thuật ở mọi mức của tổ 

chức. Bên cạnh đó, ngƣời quản lí dự án phải quản lí tổ của 

mình để tạo ra sản phẩm mong muốn đúng thời gian. 

4) Ngƣời quản lí: Việc làm tối thƣợng cho ngƣời quản lí dự án 

nhìn vào để đi lên là trở thành ngƣời quản lí. Có vài kiểu 
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ngƣời quản lí, ngƣời quản lí cấp trung hội tụ vào công việc 

chiến thuật quản lí hàng ngày và ngƣời quản lí cấp cao nhƣ 

Giám đốc thông tin (CIO) hay Giám đốc điều hành (CEO), 

ngƣời quản lí toàn công ti. Vị trí này phù hợp nhất cho mọi 

ngƣời có kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm làm việc 

bởi vì các công ti cần những ngƣời hiểu nghiệp vụ và cách 

áp dụng công nghệ làm cho nó tốt hơn. Việc làm này yêu 

cầu đào tạo thêm, đặc biệt về nghiệp vụ, tài chính và quyền 

lãnh đạo bởi vì có khả năng tuân theo các chỉ đạo là quan 

trọng, nhƣng có khả năng đƣa ra đánh giá riêng của bạn 

cũng quan trọng tƣơng đƣơng. 

Bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, tôi tin rằng kĩ năng trao đổi là 

rất quan trọng cho mọi ngƣời phần mềm, dù bạn là ngƣời lập 

trình hay chủ tịch công ti. Mọi ngƣời phải học là một ngƣời 

trao đổi tốt. Tất nhiên kĩ năng trao đổi cần nhiều thời gian hơn 

để phát triển bởi vì nó yêu cầu cả kinh nghiệm và đào tạo để trở 

nên hiệu quả. Ngày nay, phần lớn các khách hàng không hiểu 

kĩ thuật để mô tả yêu cầu của họ cho ngƣời phát triển phần 

mềm cho nên điều quan trọng là ngƣời kĩ sƣ yêu cầu phần mềm 

hiểu nhu cầu của họ bằng việc thảo luận những điều đó với họ 

qua việc dùng “ngôn ngữ thông tục.” Mặt khác, nhiều ngƣời kĩ 

thuật không hiểu nghiệp vụ mà họ phải thực hiện trong dự án 

bởi vì nhiều ngƣời không thích nói với khách hàng cho nên 

ngƣời kiến trúc sƣ hệ thống hay ngƣời lãnh đạo kĩ thuật phải 

giải thích các yêu cầu này bằng việc dùng "ngôn ngữ kĩ thuật” 

mà họ hiểu rõ. Học cách trao đổi, và có kiên nhẫn để thu lấy tri 

thức là kĩ năng bản chất mà nhiều ngƣời làm phần mềm không 

có và nhiều trƣờng không dạy. Trao đổi không phải là về nói 

mà còn là về nghe, hiểu và có khả năng giải thích mọi sự theo 

cách rõ ràng và chính xác. 

Chìa khoá để thăng tiến trong nghề nghiệp của bạn trong 

bất kì công ti nào là để cấp quản lí biết bạn biết gì. Bạn không 

thể cứ ở chỗ ngƣời lập trình mãi đƣợc bởi vì bạn phải phát triển 
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kĩ năng mới, học những điều mới và đi lên. Bạn phải học cách 

trả lời các câu hỏi mà cấp quản lí hỏi, giải quyết các vấn đề khi 

chúng xảy ra, chấp nhận trách nhiệm mới trong dự án mới, và 

không ngần ngại đảm đƣơng vị trí lãnh đạo và không ngần ngại 

chia sẻ ý tƣởng tốt hơn. Bằng dự ứng thay vì phản ứng, bạn có 

thể đi xa bởi vì đó là khác biệt giữa "chỉ là ngƣời lập trình 

khác" hay là ngƣời hàng đầu cho việc đề bạt. 

Công việc phần mềm là rất thách thức nhƣng cũng rất 

đáng thƣởng, bên cạnh việc chúng là việc làm đƣợc trả lƣơng 

rất cao – Phần lớn ngƣời làm phần mềm đều làm ra nhiều tiền 

hơn các lĩnh vực khác và đó là nghề tăng trƣởng nhanh nhất  

trên toàn cầu. Nó cũng có nhiều cơ hội hơn để làm việc ở qui 

mô quốc tế, theo nhiều nghiên cứu, trên 40% ngƣời làm phần 

mềm sẽ du hành trên thế giới để làm việc ở hải ngoại trong 

mƣời năm tới vì nhu cầu này là rất cao trên toàn cầu. Tất nhiên, 

để làm điều đó bạn cũng cần có kĩ năng ngoại ngữ.   

Để trả lời câu hỏi của bạn về cái gì cần làm sau vài năm 

làm việc nhƣ ngƣời lập trình, câu trả lời của tôi là đi ra khỏi 

việc lập trình vào các khu vực kĩ thuật cao cấp hay các vị trí có 

xu hƣớng doanh nghiệp nhƣ kiến trúc sƣ hệ thống hay ngƣời 

quản lí dự án. Tất nhiên điều đó yêu cầu thời gian và nỗ lực về 

phần bạn nhƣng tôi tin bản lộ trình nghề nghiệp này có thể giúp 

bạn quyết định phải làm gì.  

Trong cuộc đời chuyên môn của mình, xin đừng quên 

rằng là nhà chuyên nghiệp bạn phải biết cách cân bằng cuộc 

sống và công việc bởi vì cuộc sống không phải là làm việc và 

làm tiền mà bạn phải nhớ rằng “Thứ nhất bạn là ngƣời và nghề 

chuyên nghiệp phần mềm tới sau” cho nên cần tận hƣởng cuộc 

sống của bạn nhƣ một ngƣời có trách nhiệm với bản thân mình, 

gia đình mình, xã hội mình và đất nƣớc mình.   
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Nghề kĩ nghệ phần mềm 

Kĩ nghệ phần mềm đã đƣợc xếp hạng là nghề nóng nhất 

trên thế giới. Về căn bản, kĩ sƣ phần mềm chịu trách nhiệm về 

sáng tạo sản phẩm phần mềm chất lƣợng đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng. Sinh viên kĩ nghệ phần mềm đƣợc đào tạo để kiến 

trúc giải pháp phần mềm dựa trên tập các cấu phần công nghệ. 

Họ học thiết kế bản mẫu để chắc rằng giả pháp đáp ứng cho 

nhu cầu của khách hàng, và viết mã để tạo ra sản phẩm dựa 

trên các bản mẫu đó. Sinh viên học tuân theo qui trình phần 

mềm, vòng đời phần mềm, và phƣơng pháp phần mềm và dùng 

công cụ để cho đến lúc họ tốt nghiệp, họ có tập kĩ năng mà có 

thể đƣợc áp dụng cho nhiều khu vực. Bên cạnh đó, họ cũng duy 

trì nhận biết về xu hƣớng công nghiệp và công nghệ mới nhất, 

và cung cấp lời khuyên kĩ thuật cho những ngƣời khác.  

Tƣơng lai của lĩnh vực này là sáng lạn vì có nhiều cơ hội 

việc làm ngày nay và trong tƣơng lai. Điều thú vi nhất về kĩ 

nghệ phần mềm là ở chỗ ngƣời tốt nghiệp có thể làm việc trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau thế. Kĩ nghệ phần mềm là một phần 

của mọi công nghiệp.  

Nếu bạn là kĩ sƣ phần mềm làm việc cho công ti phần 

mềm nhƣ Microsoft, Google, Facebook v.v. bạn sẽ làm việc 

với các kĩ sƣ phần mềm khác và đƣợc chuyên môn hoá trong 

kiểm thử, lập trình, phát triển, đảm bảo chất lƣợng, kiến trúc, 

và quản lí dự án v.v. Nếu bạn là kĩ sƣ phần mềm làm việc trong 

công ti chế tạo hay kinh doanh, bạn có thể làm việc về hệ Quản 

lí quan hệ khách hàng (CRM); hệ Lập kế hoạch tài nguyên 

công ti (ERP); hay hệ Quản lí dây chuyền cung cấp (SCM) và 

phát triển phần mềm hay chuyên biệt hoá phần mềm bán sẵn 

trên thị trƣờng (COTS) nhƣ “SAP” hay “PeopleSoft” cho công 

ti. Khi nhiều công ti đang cố gắng tự động hoá hệ thông tin của 

họ, họ cần nhiều kĩ sƣ phần mềm hơn. 
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Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) ngày nay có bao 

gồm Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Quản lí hệ thông 

tin và Kĩ nghệ máy tính là một trong những nghề tăng trƣởng 

nhanh nhất trên thế giới. Thực ra, có thiếu hụt những ngƣời này 

ở mọi nƣớc bởi vì cầu đã vƣợt quá cung. Tăng trƣởng này sẽ 

tiếp tục bởi vì có nhiều doanh nghiệp cần các công nghệ mới để 

hợp lí hoá tính hiệu quả của hệ thống máy tính của họ. Tất cả 

những tăng trƣởng và nhu cầu này dẫn tới việc tăng lƣơng đáng 

kể. Ngày nay lƣơng khởi điểm cho ngƣời tốt nghiệp kĩ sƣ phần 

mềm ở Mĩ biến thiên từ $89,000 tới $105,000; với từng năm 

kinh nghiệm đƣợc thêm $5,000 tới $7,000. Ngƣời kĩ sƣ phần 

mềm có năm năm kinh nghiệm có thể đƣợc mong đợi làm ra 

$120,000 tới $135,000 một năm.  

Ngày nay, nền di động và máy tính bảng trở thành khu 

vực "nóng". Có nhu cầu cao về ngƣời tốt nghiệp có kĩ năng 

trong phát triển ứng dụng cho thiết bị di động với nhấn mạnh 

vào iPod, iPhone và iPad của Apple hay Androids của Google. 

Thay đổi trong công nghệ yêu cầu thay đổi trong chƣơng trình 

đào tạo để hội tụ nhiều hơn vào cách tiếp cận di động. Nhiều 

lớp lập trình đang mở rộng để bao quát Java, C++, C#, Python, 

và Ruby trên Rails.  

Với nhu cầu toàn cầu cao, bây giờ là thời gian tốt để học 

về kĩ nghệ phần mềm hay các lĩnh vực công nghệ thông tin 

khác. Khi bạn lập kế hoạch cho nghề nghiệp tƣơng lai của bạn, 

nhớ thêm ngoại ngữ nhƣ tiếng Anh vì nhiều việc làm trong 

tƣơng lai yêu cầu kĩ năng ngôn ngữ. Ngày nay, gần nhƣ mọi 

việc làm trong công nghiệp CNTT đều yêu cầu bằng cử nhân, 

một số thậm chí ƣa thích bằng cấp chuyên sâu. Mặc dầu trong 

một số nƣớc, trƣờng chuyên nghiệp hay chứng chỉ 2 năm vẫn 

là tốt để có việc làm nhƣng thị trƣờng đã thay đổi nhanh chóng. 

Ngày nay phần lớn phần mềm đều trở nên lớn hơn và phức tạp 

hơn, thời gian đào tạo ngắn sẽ không cho công nhân kĩ năng 
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mà công nghiệp yêu cầu, đặc biệt nếu bạn muốn làm việc cho 

công ti toàn cầu, công ti cung cấp làm khoán ngoài. 

Mặc dầu mô tả việc làm biến thiên trong các công ti và 

khu vực chuyên môn nhƣng phần lớn các công ti đều muốn 

thuê ngƣời tốt nghiệp có kinh nghiệm trong phát triển phần 

mềm (dự án Capstone thƣờng đƣợc tính nhƣ kinh nghiệm 6 tới 

8 tháng); những ngƣời tốt nghiệp có tri thức về qui trình phát 

triển phần mềm, vòng đời, thủ tục thiết kế với các kĩ năng mềm 

phụ thêm nhƣ kĩ năng trao đổi, kĩ năng trình bày, ra quyết định, 

kĩ năng lãnh đạo và điều quan trọng nhất là kĩ năng làm việc tổ 

(dự án Capstone thƣờng đƣợc tính nhƣ có kĩ năng làm việc tổ).  

Trong phỏng vấn việc làm, phần lớn các công ti sẽ hỏi 

các ứng cử viên về các kĩ năng nhƣ thiết kế và kiến trúc hệ 

thống phần mềm tƣơng ứng với đặc tả yêu cầu; khả năng làm 

việc với các thành viên tổ phân bố và có khả năng tích hợp các 

gợi ý và thay đổi (đây là lí do tại sao kĩ năng ngoại ngữ là mấu 

chốt); cách tiến hành cấu phần kiểm thử đơn vị để đảm bảo tính 

chức năng mức mô đun và nhất quán cấu trúc dữ liệu; kĩ năng 

trong thiết kế và thực hiện / kiểm điểm mã của thành viên tổ 

khác; kĩ năng trong viết mã theo cách đúng hạn và với chất 

lƣợng cao, nhất quán với chuẩn công nghiệp. Khả năng để trao 

đổi với khách hàng và ngƣời dùng (đây là lí do tại sao ngoại 

ngữ là quan trọng); và tri thức về xu hƣớng công nghiệp và 

công nghệ mới nhất (đây là lí do tại sao sinh viên phải đọc tin 

công nghệ và xu hƣớng công nghiệp thƣờng xuyên). 

 

Nghề quản lí hệ thông tin 

Nếu bạn đang nghiên cứu quản lí hệ thông tin hay sắp tốt 

nghiệp trong lĩnh vực này, bạn đang ra đúng quyết định. Ngay 

cả với khủng hoảng tài chính toàn cầu, tƣơng lai vẫn tiếp tục 
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sáng lạn cho những ngƣời trong khu vực công nghệ thông tin 

và có nhiều cơ hội việc làm cho những ngƣời có thể quản lí hệ 

thông tin. Nhiều ngƣời trong các bạn có thể hỏi loại việc làm 

nào bạn có thể làm với bằng cấp trong quản lí hệ thông tin 

(ISM), câu trả lời là bạn có thể làm việc trong bất kì doanh 

nghiệp nào, bất kì lĩnh vực nào có hệ thông tin. Từ các hệ 

thống của chính phủ, ngân hàng, các công ti tài chính cho tới 

các công ti chế tạo và công ti tƣ vì họ tất cả đều cần dùng hệ 

thống thông tin. 

Nếu bạn làm việc cho công ti phát triển phần mềm, bạn 

sẽ làm việc với các kĩ sƣ phần mềm, ngƣời phát triển phần 

mềm nhƣ ngƣời quản lí dự án của họ. Nếu bạn làm việc cho 

công ti dùng công nghệ thông tin để cải tiến dịch vụ của mình, 

bạn sẽ làm việc với ngƣời dùng và khách hàng nhƣ ngƣời quản 

lí dịch vụ của họ. Nếu bạn làm việc cho chính phủ, bạn sẽ làm 

việc nhƣ ngƣời quản lí chịu trách nhiệm vận hành hệ thông tin. 

Nếu bạn làm việc cho công ti chuyên về khoán ngoài, bạn sẽ 

làm việc nhƣ ngƣời quản lí nghiệp vụ, làm việc với khách hàng 

để hiểu nhu cầu của họ và thƣơng lƣợng hợp đồng cho công ti 

của bạn. Nếu bạn làm việc cho công ti nhỏ bán phần mềm, bạn 

sẽ làm việc nhƣ ngƣời trợ lí cho ông chủ để phát triển chiến 

lƣợc tiếp thị. Điều đáng quan tâm về quản lí hệ thông tin là ở 

chỗ ngƣời tốt nghiệp nó ra có thể làm việc trong nhiều khu vực, 

nhiều chỗ thế bởi vì công nghệ thông tin là một phần của hầu 

hết mọi ngành công nghiệp. 

Là sinh viên mới, nhiều ngƣời trong các bạn bắt đầu là 

ngƣời phân tích công nghệ thông tin. Việc làm này yêu cầu kĩ 

năng quản lí vận hành hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo 

việc dùng nó hiệu quả nhất có thể đƣợc. Là ngƣời phân tích, 

bạn dự liệu các vấn đề và lấy hành động phòng ngừa để cho 

chúng sẽ không xuất hiện trong vận hành. Các vấn đề điển hình 

có thể là hiệu năng, tính sẵn có, năng lực, an ninh hay rủi ro. 

Bạn có thể chỉ đạo những ngƣời vận hành hệ thống để xử lí dữ 
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liệu tƣơng ứng với chỉ dẫn vận hành. Bạn có thể đặt kiểm soát 

của hệ thống để cho chạy các việc đặc thù tƣơng ứng với thoả 

thuận với khách hàng. Bạn có thể chỉ đạo thiết đặt các trang 

thiết bị nhƣ máy phục vụ, ổ băng từ và máy in cho vận hành 

bình thƣờng. Bạn có thể giám sát vận hành của hệ thống máy 

tính để phát hiện cái ra hỏng lỗi hay máy dừng chạy. Bạn sẽ 

lƣu ý cho quản lí cấp cao về bất kì lỗi hay hỏng hóc thiết bị nào 

và kiểm điểm theo lịch để bảo trì. Bạn có thể trợ giúp cho 

ngƣời dùng khi họ gặp phải vấn đề bằng làm tài liệu, phân lớp, 

làm danh mục vấn đề để cho bạn có thể duy trì hệ thống tƣơng 

ứng.  

Sau khi thu đƣợc nhiều năm kinh nghiệm, bạn sẽ chuyển 

lên giám đốc hay vị trí quản lí cấp trung. Việc làm này yêu cầu 

bạn điều phối dịch vụ thông tin cho ngƣời dùng và khách hàng, 

kể cả thiết kế hệ thống, lập trình, thiết đặt và vận hành. Bạn sẽ 

làm việc với khách hàng để xác định nhu cầu của họ và quản lí 

các dịch vụ công nghệ thông tin của mình để đạt tới kế quả 

mong muốn qua việc dùng các hợp đồng đúng, và ra quyết định 

hiệu quả. Bạn sẽ phối hợp, cộng tác với nhà cung cấp để thực 

hiện các công nghệ nào đó và quản lí thiết đặt và vận hành hệ 

thông tin cho công ti.  

Sau nhiều năm kinh nghiệm, bạn có thể đi lên vị trí Giám 

đốc thông tin - Chief Information officer (CIO), đây là mức cao 

nhất trong hệ thông tin nơi bạn làm việc với Giám đốc điều 

hành - Chief Executive Officer (CEO) để lập các mục tiêu 

chiến lƣợc cho công ti. Bạn phải đảm bảo rằng công nghệ 

thông tin sẽ tạo khả năng cho công ti đạt tới lợi nhuận, tăng 

trƣởng, hay các mục đích doanh nghiệp khác. Bạn sẽ nhận diện 

và trao đổi các mục tiêu chiến lƣợc và xác định các hành động 

cụ thể cho ngƣời quản lí của mình. Bạn sẽ kiểm điểm mọi dự 

án dựa trên yêu cầu và ƣu tiên của khách hàng. Bạn cũng cần 

giữ cho mình bám sát theo công nghệ hiện hành hay mới, và 

các kế hoạch cho nâng cấp tƣơng lại và những thay đổi tổ chức.  
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Theo một số nghiên cứu của chính phủ, trong năm tới 

mƣời năm nữa cái nhìn nghề nghiệp về quản lí hệ thông tin là 

rất sáng lạn. Bởi vì cạnh tranh toàn cầu, nhiều công ti đang cố 

tự động hoá nghiệp vụ của mình nhanh chóng nhất có thể đƣợc 

bằng việc dùng công nghệ thông tin và họ cần ngƣời có tri thức 

và kĩ năng để quản lí hệ thống của họ. Quản lí hệ thông tin 

đƣợc dự phóng là một trong những nghề tăng trƣởng nhanh 

nhất ở thập niên đầu của thế kỉ 21. Tất cả những tăng trƣởng và 

nhu cầu này dẫn tới việc nâng cao lƣơng nữa. Ở Mĩ lƣơng khởi 

điểm cho ngƣời quản lí hệ thông tin biến thiên trong miền từ 

$75,000 tới $110,000 và ngƣời quản lí cấp trung sẽ bắt đầu từ 

$150,000 tới $220,000 và hầu hết các giám đốc thông tin đều 

có lƣơng giữa $250,000 tới $450,000. 

 

Nghề kiểm thử phần mềm 

Công nghiệp CNTT có câu: “Đằng sau mọi ngƣời phát 

triển phần mềm lớn, có ngƣời kiểm thử phần mềm lớn tƣơng 

đƣơng.” Ngày nay thế giới có thiếu hụt cả ngƣời phát triển 

phần mềm và ngƣời kiểm thử phần mềm. Khi nhiều phần mềm 

đƣợc xây dựng, nhiều ngƣời kiểm thử hơn đƣợc cần tới. Vì sản 

phẩm phần mềm đang ngày càng lớn hơn và phức tạp hơn, kĩ 

năng của ngƣời kiểm thử phần mềm đang trở nên phức tạp hơn. 

Đặc biệt những ngƣời kiểm thử đƣợc cần tới để làm cho sản 

phẩm tiêu thụ dễ dùng mà không có lỗi. Nếu bạn là sinh viên 

yêu thích trò chơi video và có thể chơi Xbox cả ngày, kiểm thử 

trò chơi có thể là nghề cho bạn nữa. 

Ngày nay các công ti đang dựa nhiều vào công nghệ 

thông tin (CNTT) hơn vài năm trƣớc. Với mọi ngƣời phát triển 

phần mềm họ thuê, họ cũng thuê ngƣời kiểm thử phần mềm 

nữa. Quãng 40% số ngƣời làm việc ở các công ti phần mềm 
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nhƣ Microsoft, Google, và Facebook là ngƣời kiểm thử. Một 

ngƣời quản lí phần mềm giải thích: “Có ngƣời kiểm thử có kĩ 

năng là giống nhƣ mua bảo hiểm. Vì sản phẩm phần mềm 

không bao giờ hoàn hảo, bạn cần kiểm thử nó để chắc khách 

hàng không phàn nàn. Nếu bạn là ngƣời chủ của cửa hàng trực 

tuyến, bạn không muốn thấy website của bạn bị sập, đó là lí do 

tại sao bạn phải thuê ngƣời kiểm thử tốt. Nếu bạn làm kinh 

doanh trực tuyến, bạn không muốn vi rút hay phần mềm hại lẻn 

vào, đó là lí do tại sao bạn phải thuê ngƣời kiểm thử giỏi." 

Vài năm trƣớc, phần lớn ngƣời kiểm thử có thể nhanh 

chóng đƣợc đào tạo trong một hay hai năm. Các chƣơng trình 

hai năm của các chƣơng trình hƣớng nghề hay thậm chí sáu 

tháng đƣợc chứng chỉ kiểm thử là đủ tốt để kiếm đƣợc việc làm 

trong công nghiệp CNTT. Thị trƣờng đó đã thay đổi nhanh 

chóng trong những năm gần đây vì phần mềm đang lớn hơn và 

phức tạp hơn. Có nhu cầu tăng lên về ngƣời kiểm thử có kĩ 

năng cao, đặc biệt trong các khu vực sản phẩm tiêu thụ và dịch 

vụ tài chính. Với việc phổ cập của thiết bị viễn thông, nhƣ điện 

thoại thông minh và nhiều kinh doanh di động (m-business), 

ngƣời dùng yêu cầu phần mềm chất lƣợng, và những ngƣời 

kiểm thử có kĩ năng cao với bằng đại học bây giờ đang có nhu 

cầu cao. Một ngƣời quản lí cấp cao giải thích: “Nhiều ngân 

hàng đang dùng các hệ thống ATM và ERP tự động, đây là 

những sản phẩm phần mềm phức tạp yêu cầu ngƣời kiểm thử 

có kĩ năng cao, và chúng tôi không thể có ai đó với vài tháng 

đào tạo động chạm đƣợc tới chúng. Họ có thể sửa một lỗi 

nhƣng tạo ra thêm năm lỗi trong hệ thống.”  

Các công ti viễn thông đang thuê nhiều ngƣời kiểm thử 

do việc bùng nổ của điện thoại di động và máy tính bảng. Một 

ngƣời quản lí nói: “Mọi ngƣời đang dùng điện thoại thông 

minh ngày nay, nó không chỉ là điện thoại mà còn là máy tính. 

Mọi ngƣời nói chuyện, chụp ảnh, tìm web, hỏi đƣờng, chơi trò 

chơi, lên lịch họp, và mua các thứ trực tuyến dùng điện thoại di 
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động của họ. Từng điện thoại đều có hàng trăm ứng dụng di 

động và nếu chúng có lỗi hay bị tắt, sẽ là thảm hoạ cho nên 

chúng tôi phải kiểm thử mọi thứ. Từng điện thoại có thể có 

hàng triệu dòng mã cho nên không có cách nào ngƣời kiểm thử 

với vài tháng đào tạo có thể làm việc trên nó. Chúng tôi chỉ 

thuê các công nhân với ít nhất là bằng đại học trong Khoa học 

máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm và chuyên môn hoá trong 

kiểm thử phần mềm." Ngày nay ngƣời tốt nghiệp trong Khoa 

học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm chuyên môn hoá trong 

kiểm thử có thể làm ra $92,000 tới $105,000 đô la một năm.  

Có nhiều cơ hội cho những ngƣời thích kiểm thử các thứ 

phức tạp nhƣ thiết bị di động hay trang thiết bị y tế. Có nhu cầu 

tăng lên về ngƣời kiểm thử có kĩ năng bởi vì những sản phẩm 

phức tạp này. Chẳng hạn sản phẩm có nhiều ngôn ngữ lập 

trình, phần mềm tƣơng tác với các chƣơng trình phần mềm 

khác, phần mềm yêu cầu mức độ an ninh cao, và phần mềm kết 

nối nhiều thiết bị với nhau. Trong nhiều năm, kiểm thử phần 

mềm đƣợc dạy nhƣ một môn trong chƣơng trình Khoa học máy 

tính hay Kĩ nghệ phần mềm, nhƣng nó đang đổi thành một khu 

vực chuyên môn hoá mà có nhiều môn nhƣ kiểm thử viễn 

thông, kiểm thử qui mô lớn, kiểm thử an ninh, và kiểm thử 

thiết bị v.v.  

Trong khi kiểm thử phần mềm bao gồm phần lớn kiểm 

thử sản phẩm phần mềm nhƣng vẫn có khía cạnh khác của 

kiểm thử hấp dẫn nhiều sinh viên ngày nay: kiểm thử trò chơi 

video. Một sinh viên kêu : “Nó quá tốt thành ra không đúng. 

Bạn có thể chơi với trò chơi video cả ngày và đƣợc trả nhiều 

tiền về việc làm nó.” Điều đó là đúng; phần lớn các công ti trò 

chơi video đều có nhu cầu khẩn thiết về ngƣời kiểm thử trò 

chơi. Những ngƣời này phải thẩm tra lại giao diện và tính toàn 

vẹn của các cấu phần trò chơi và chứng tỏ rằng các cấu phần 

phần mềm đáp ứng cho các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật của họ. 

Ngƣời kiểm thử mức vào nghề phải chơi mọi trò chơi hàng 
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tháng để chắc rằng trò chơi làm việc theo cách nó đƣợc thiết 

kế. Ngƣời quản lí trò chơi giải thích: “Không ai có thể chơi 

cùng trò chơi hết ngày nọ tới ngày kia, hết tuần nọ tới tuần kia 

mà không phát rồ. Có một số ngƣời kiểm thử muốn làm điều 

đó và chúng tôi phải trả cho họ nhiều tiền.” Tuy nhiên, sau vài 

năm phần lớn những ngƣời kiểm thử này sẽ chuyển lên và trở 

thành ngƣời phát triển trò chơi rồi cuối cùng lên ngƣời thiết kế 

trò chơi. Ngƣời thiết kế trò chơi video là "ngôi sao nhạc rock" 

của trò chơi và họ đƣợc đối xử với sự kính trọng và có nhiều 

fan hâm mộ. Nếu ngƣời hâm mộ thích các ngôi sao phim ảnh 

của họ, ngƣời chơi trò chơi video biết tới ngƣời thiết kế trò 

chơi và thƣờng mua trò chơi mới của họ mọi lúc. Ngƣời thiết 

kế là ngƣời có kĩ năng đặc biệt cao, điều yêu cầu nhiều sáng 

tạo nhƣng bạn phải bắt đầu nhƣ ngƣời kiểm thử trò chơi trƣớc. 

Ngày nay trò chơi video là kinh doanh nóng làm ra nhiều tiền. 

Các công ti trò chơi video nhƣ Disney, Fox và EA có nhiều cơ 

hội việc làm bởi vì việc tăng trƣởng số bán trong trò chơi 

video. Trò chơi video là công nghiệp mới tăng trƣởng nhanh 

hơn bất kì ngành công nghiệp nào và vì nó tăng trƣởng, nó cần 

nhiều ngƣời phát triển và ngƣời kiểm thử. 

Sinh viên muốn theo đuổi nghề nghiệp trong kiểm thử 

phần mềm phải hiểu toàn bộ qui trình phát triển phần mềm và 

cách nó khớp vào trong cách tiếp cận doanh nghiệp. Họ phải 

hiểu phƣơng pháp và công cụ phần mềm nhƣng phần lớn của 

tất cả, họ phải có kĩ năng mềm tốt bởi vì kiểm thử yêu cầu cả kĩ 

năng trao đổi và kĩ năng ngoại giao. Họ phải duy trì mối quan 

hệ tốt với ngƣời phát triển và ngƣời quản lí. 

Nghề khoa học máy tính 

Thị trƣờng việc làm cho ngƣời tốt nghiệp Khoa học máy 

tính (CS) đang bùng nổ trên khắp thế giới do thiếu hụt trầm 

trọng ngƣời phát triển phần mềm. Lĩnh vực máy tính đang mở 
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rộng theo nhiều hƣớng thế bên ngoài mọi dự đoán. Những khu 

vực mới và lĩnh vực mới đƣợc tạo ra mọi năm thêm vào các 

nhu cầu khẩn thiết. Có những việc làm thậm chí đã không tồn 

tại năm năm trƣớc đây nhƣ ngƣời phát triển di động, ngƣời 

quản trị an ninh mạng, ngƣời phân tích mạng xã hội và ngƣời 

phát triển mạng xã hội v.v. nhƣng ngày nay họ đang có nhu cầu 

cao. Theo một báo cáo công nghiệp, có ba việc làm sẵn có cho 

mọi ngƣời tốt nghiệp CS. Một ngƣời quản lí phần mềm nói với 

các phóng viên: “Vài năm trƣớc đây, chúng tôi rất chọn lọc về 

ngƣời chúng tôi cần thuê. Ngày nay nếu chúng tôi không thuê 

đủ nhanh, ai đó sẽ thuê mất. Cạnh tranh về ngƣời tốt nghiệp CS 

là dữ dội. Chúng tôi thậm chí đề nghị các việc làm cho sinh 

viên năm thứ ba để ngăn cản họ làm việc cho công ti khác.”  

Các báo cáo về mở ra việc làm CS sẵn có gây sửng sốt 

lớn. Một khảo cứu năm 2011 nói tới việc thiếu hụt quãng 

150,000 vị trí không đƣợc lấp đầy ở riêng Mĩ. Báo cáo này ƣớc 

lƣợng rằng thế giới sẽ cần quãng 4.5 triệu ngƣời phát triển phần 

mềm để đáp ứng nhu cầu toàn cầu năm 2020. Lí do là thay đổi 

công nghệ nhanh tới mức không trƣờng nào có thể đào tạo đủ 

sinh viên để đáp ứng nhu cầu. Mặc dầu nhiều việc làm có thể 

đƣợc rót đầy bởi những ngƣời CNTT đƣợc đào tạo lại, nhƣng 

không có đủ ngƣời đào tạo có phẩm chất để đào tạo họ. Các 

thành phố công nghệ nhƣ San Jose, San Francisco, Boston, 

Seattle, và Austin có trên 8000 công ti thuê công nhân CNTT 

"nhƣ điên". Nếu bạn vẫn không chắc cần học gì ở đại học, bạn 

có thể nhìn vào khoa học máy tính nhƣ nghề tƣơng lai của bạn.  

Ngày nay mọi ngành công nghiệp đều dựa vào công nghệ 

thông tin. Trong khủng hoảng tài chính, các công ti dừng thuê 

ngƣời và chờ đợi cho tới khi kinh tế phục hồi cho nên nhiều 

việc đã không đƣợc làm. Khi việc phục hồi bắt đầu họ không 

thể chờ đợi lâu hơn đƣợc và đột nhiên mọi công ti đều thuê 

ngƣời ngay, điều tạo ra việc dâng lên trong nhu cầu. Vì mọi 

doanh nghiệp đều cần phần mềm mới để cải tiến hiệu quả của 
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họ, CNTT trở thành khu vực tăng trƣởng nhanh nhất. Đồng 

thời, thị trƣờng cho nền di động và máy tính bảng cất cánh và 

đặt thêm nhu cầu về ngƣời phát triển phần mềm có kĩ năng. 

Khu vực phát triển này dẫn tới khu vực khác, tạo ra nhu cầu 

mới về nhiều công nhân phần mềm hơn. Khi các ngành công 

nghiệp thấy ích lợi của công nghệ phần mềm mới, họ phải bảo 

đảm hệ thống của họ dùng những công nghệ mới nhất nữa cho 

nên họ ƣa thích thuê những ngƣời mới tốt nghiệp vì ngƣời 

CNTT của họ có thể không có kĩ năng mới nhất. 

Việc đƣa vào điện thoại thông minh tạo ra nhu cầu cho 

tích hợp tính toán và viễn thông vì điện thoại bây giờ là máy 

tính nữa. Xem nhƣ kết quả, tích hợp hệ thống và kiến trúc phần 

mềm đang trở thành "kĩ năng nóng". Với nhu cầu cao thế, phần 

lớn những ngƣời tốt nghiệp CS không phải tìm việc làm vì việc 

làm phải tìm họ. Ngƣời tốt nghiệp CS ngày nay thƣờng có vài 

công ti chọn từ với lƣơng rất cạnh tranh. Một ngƣời mới tốt 

nghiệp CS có thể làm đƣợc $90,000 tới $110,000 đô la một 

năm tuỳ theo trƣờng họ tốt nghiệp ra. Sinh viên từ các đại học 

có chƣơng trình đào tạo gióng thẳng với nhu cầu công nghiệp 

thƣờng làm đƣợc nhiều hơn. 

Vì công nghệ thay đổi, nhu cầu trong công nghiệp cũng 

thay đổi, điều yêu cầu đại học phải thay đổi giáo trình của họ 

nữa. Ngày nay có các xu hƣớng liên quan mới nổi lên trong 

khoa học máy tính mà sinh viên cần chú ý: 

Khối lƣợng phần mềm hại dƣới dạng vi rút, sâu v.v. đang 

tạo ra quan ngại tới mức độ nào đó rằng điều đó bây giờ đƣợc 

coi nhƣ mối đe doạ chính cho công nghiệp. Công nghiệp 

CNTT có yêu cầu khẩn thiết với mọi đại học rằng họ phải chú 

ý tới vấn đề an ninh và "an ninh tính toán" phải là môn học 

đƣợc yêu cầu cho mọi ngƣời tốt nghiệp CNTT. Mặc dầu vấn đề 

về an ninh thƣờng đƣợc dạy trong môn “Nền tảng của kĩ nghệ 

phần mềm” hay “Nhập môn khoa học máy tính” bằng việc 
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nhắc tới dùng mật khẩu, quyền truy nhập, việc dùng tƣờng lửa, 

dùng các kĩ thuật mật mã hoá, an ninh dữ liệu. Tuy nhiên, 

nhiều vi phạm tới qua việc chú ý không thích hợp tới vấn đề cơ 

sở nhƣ kĩ thuật lập trình. Không lập trình đúng có thể gây ra lỗi 

phần mềm bị khai thác đƣợc nhƣ tràn bộ đệm và các vấn đề 

liên quan. Bên cạnh an ninh liên quan tới vi phạm web đang 

tăng, và lại cần đƣợc đề cập tới một cách thích hợp. Công 

nghiệp CNTT khuyến cáo rằng môn "an ninh tính toán" và 

"viết mã an ninh" cần đƣợc dạy cho mọi chƣơng trình đào tạo 

khoa học máy tính và kĩ nghệ phần mềm ở đại học. 

Phát triển của các bộ xử lí đa nhân đã là đóng góp lớn 

cho kiến trúc tính toán. Để tận dụng ƣu thế mới này đầy đủ, 

việc đào tạo cần áp dụng tính song hành trong các môn lập 

trình. Điều này đặt nhấn mạnh lớn hơn vào các nguyên lí, kĩ 

thuật và công nghệ về song hành trong các môn logic nền tảng 

và lập trình. Với sự bùng bổ của nền di động và máy tính bảng, 

có nhu cầu khẩn thiết cập nhật việc đào tạo hiện thời để đƣa 

vào tính năng song hành, và với nhấn mạnh vào các yếu tố 

song hành. Một yêu cầu nhƣ vậy từ công nghiệp đại diện cho 

dịch chuyển nền tảng hƣớng tới chú ý nhiều hơn vào song hành 

nhƣ tƣơng lai của mọi yêu cầu giáo trình tính toán. 

Việc dùng web là thay đổi chính khác trong các môn tính 

toán. Công nghiệp CNTT cũng yêu cầu rằng đại học đòi hỏi 

sinh viên CS xây dựng tri thức trong các khu vực đề cập tới lập 

trình, kĩ nghệ phần mềm, quản lí dữ liệu, di động, tƣơng tác 

ngƣời máy tính, an ninh và hệ thông minh. Kĩ nghệ Web bây 

giờ đã nổi lên nhƣ một bộ môn mới của CS, và khoa học web 

đang nổi lên nhanh chóng nữa. Những phát triển này đã giúp 

làm mờ đi phân biệt truyền thống giữa các khu vực hệ điều 

hành và mạng/truyền thông. Các chủ đề khác nhƣ tính toán trò 

chơi hay tính toán giải trí, cũng nhƣ mô phỏng và mô hình hoá 

có xu hƣớng nổi lên nhanh chóng nhƣ các bộ môn CS mới 

khác. 
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Trong nhiều năm, khoa học máy tính là khu vực hội tụ 

vào cấu trúc dữ liệu, logic, thuật toán, và ngôn ngữ lập trình 

nhƣng nó đang thay đổi nhanh chóng với những khu vực mới 

nổi lên, yêu cầu những thay đổi lớn trong cách đại học giáo dục 

sinh viên của họ. Khi các khu vực mới đƣợc cần tới bởi công 

nghiệp, khi các công nghệ mới đang tiến hoá, sinh viên CS cần 

hiểu những thay đổi này để giữ cho tri thức và kĩ năng của họ 

đƣợc cập nhật với nhu cầu cao từ công nghiệp. 

 

Nghề khoa học máy tính chuyên sâu 

Việc sử dụng tăng lên của công nghệ thông tin trên thế 

giới ngày nay đã làm sinh ra nhu cầu cao về các nhà khoa học 

máy tính phát kiến với chuyên môn trong một số khu vực. Để 

đƣợc vào một chƣơng trình tiến sĩ ở đại học Mĩ, sinh viên phải 

có hồ sơ hàn lâm xuất sắc với kĩ năng trong nghiên cứu vì 

nhiều đại học ƣa chuộng những sinh viên ít nhất đã công bố vài 

bài báo khoa học trong các tạp chí hàn lâm và khoa học. Điều 

quan trọng là sinh viên hiểu những yêu cầu này và đƣợc chuẩn 

bị cho nó. Sinh viên nên làm việc cùng giáo sƣ trong đại học 

của họ để học về nghiên cứu và hỗ trợ cho họ trong công bố 

các nghiên cứu của họ. Tôi đã thấy nhiều sinh viên xin vào 

chƣơng trình bằng cấp chuyên sâu mà không có chiều hƣớng rõ 

ràng về học cái gì. Sinh viên khoa học máy tính muốn theo 

đuổi bằng thạc sĩ hay tiến sĩ có thể cần nhìn vào các khu vực 

chuyên môn này để nhận diện khu vực nào họ muốn theo đuổi.  

 Ngôn ngữ lập trình: Khu vực chuyên môn này hội tụ chủ 

yếu vào thiết kế và thực hiện các ngôn ngữ máy tính, với 

mục đích cải tiến năng suất của ngƣời lập trình và chất 

lƣợng chƣơng trình. Chủ đề biến thiên từ các lí thuyết trừu 

tƣợng về ngôn ngữ tính toán cho tới câu hỏi thực hành về 



 

 

108 

 

việc dùng và thực hiện các ngôn ngữ cấp cao. Phần lớn các 

nhà khoa học trong chuyên môn này đƣợc các đại học sử 

dụng nơi họ tiếp tục nghiên cứu nhƣng cũng dạy về khoa 

học máy tính. 

 Thuật toán và lí thuyết: Khu vực chuyên môn này hội tụ 

vào thiết kế và phân tích các thuật toán và cấu trúc dữ liệu 

cho các vấn đề nảy sinh trong nhiều khu vực của khoa học 

máy tính nhƣ trắc nghiệm phần mềm tự động, hình học tính 

toán, khai phá dữ liệu, và học máy. Phần lớn các nhà khoa 

học trong chuyên môn này đƣợc các đại học sử dụng nơi họ 

tiếp tục nghiên cứu của họ nhƣng cũng dạy về khoa học 

máy tính. 

 Hệ điều hành: Khu vực chuyên môn này hội tụ vào quản lí 

tài nguyên phân bố, phần mềm giữa có suy nghĩ, phần mềm 

giữa "hệ siêu điều hành," thiết kế hệ điều hành hƣớng đối 

tƣợng, giao diện ngƣời dùng cho phép một ngƣời dùng 

tƣơng tác với nhiều máy tính, dịch vụ hệ điều hành ngang 

quyền, và hệ thống tệp phân bố cảm ngữ cảnh, quản lí 

nguồn cho trung tâm dữ liệu, hệ thống tệp/lƣu giữ, tính toán 

tự trị, hỗ trợ hệ thống cho sự vững chãi phần mềm, và hỗ 

trợ hệ thống cho cơ sở dữ liệu. Phần lớn các nhà khoa học 

trong chuyên môn này đƣợc các đại học sử dụng nơi họ tiếp 

tục nghiên cứu của mình nhƣng cũng dạy về khoa học máy 

tính. Một số ngƣời cũng làm việc cho các công ti phần 

mềm nhƣ Microsoft, Oracle v.v. 

 Kiến trúc & tính toán song song: Khu vực chuyên môn này 

hội tụ vào việc phát triển thiết kế phần cứng, ngôn ngữ lập 

trình, và trình biên dịch của chúng cho máy tính thế hệ tiếp 

và các cấu phần tính toán. Khu vực chuyên môn này về tính 

toán song song hội tụ vào các dự án với kích cỡ đa dạng và 

nghiên cứu các khía cạnh phần mềm của tính toán trên máy 

tính bao gồm nhiều bộ xử lí. Phần lớn các nhà khoa học 
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trong chuyên môn này đƣợc các đại học sử dụng nơi họ tiếp 

tục nghiên cứu của họ nhƣng cũng dạy về khoa học máy 

tính. Một số cũng làm việc cho các công ti phần mềm nhƣ 

Microsoft, Google, Facebook, Oracle v.v. 

 Tính toán khoa học: Các nhà khoa học làm việc trong khu 

vực này tiến hành nghiên cứu về phát triển và phân tích các 

kĩ thuật số cho các mô hình toán học xấp xỉ về các hệ thống 

vật lí và trên các thuật toán để giải phƣơng trình trên các hệ 

thống tính toán hiệu năng cao. Các ứng dụng khoa học và 

kĩ nghệ chuyên môn đƣợc xét tới bao gồm động học phân 

tử sinh học, khoa học vật liệu, mô phỏng bán dẫn, vật lí 

thiên văn, và thiết kế tên lửa đẩy vững chãi. Một số nhà 

khoa học trong chuyên môn này đƣợc các đại học sử dụng 

nơi họ tiếp tục nghiên cứu của họ nhƣng đa số họ đang làm 

việc trong công nghiệp không gian vũ trụ, phòng thí 

nghiệm khoa học, và cơ quan nghiên cứu của chính phủ.  

 Hệ thống thời gian thực và nhúng: Các nhà khoa học làm 

việc trong khu vực này tiến hành nghiên cứu trong các hệ 

thống thời gian thực, lập lịch thời gian thực và giao thức 

truyền thông, thiết kế tích hợp các bộ điều khiển và bộ lập 

lịch thời gian thực, tích hợp giữa thời các giao thức gian 

thực, dung sai và an ninh, và kiến trúc thời gian thực động 

vững chãi cho thiết bị đƣợc kết mạng và không gian thông 

minh. Phần lớn các nhà khoa học trong chuyên môn này 

đƣợc các đại học sử dụng nơi họ tiếp tục nghiên cứu của họ 

nhƣng cũng dạy khoa học máy tính. Một số nhà khoa học 

trong chuyên môn này đƣợc các đại học sử dụng nơi họ tiếp 

tục nghiên cứu của họ nhƣng đa số họ làm việc trong công 

nghiệp không gian vũ trụ, công nghiệp điện tử và bán dẫn, 

phòng thí nghiệm khoa học, và các cơ quan nghiên cứu của 

chính phủ. 
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 Trí tuệ nhân tạo & Công nghệ ngôn ngữ tự nhiên: Khu vực 

chuyên môn này hội tụ vào miền rộng các công nghệ ngôn 

ngữ có bao gồm biểu diễn tri thức, học, nhìn, lập luận, 

robotics, lập kế hoạch thông tin. Các khu vực ứng dụng bao 

gồm sinh học phân tử, chế tạo, lí thuyết điều khiển, và lập 

lịch. Một số nhà khoa học trong chuyên môn này đƣợc các 

đại học sử dụng nơi họ tiếp tục nghiên cứu của họ nhƣng 

nhiều ngƣời đang làm việc trong ngành công nghiệp phần 

mềm, đặc biệt cho công ti xây dựng động cơ tìm kiếm nhƣ 

Google, Microsoft, IBM v.v. 

 Sinh tin và sinh học tính toán: Nghiên cứu trong khu vực 

này bao gồm phát triển các thuật toán hiệu quả và đổi qui 

mô đƣợc cho mô phỏng sinh học phân tử và áp dụng khai 

phá dữ liệu, học máy thống kế, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, và 

truy lục thông tin để phân tích và khai phá các loại dữ liệu 

sinh học, bao gồm các dãy DNA, dãy và cấu trúc protein, 

dữ liệu vi mảng (microarray data), và tài liệu sinh học, với 

mục đích tạo điều kiện thuận tiện cho khám phá sinh học. 

Một số nhà khoa học trong chuyên môn này đƣợc các đại 

học sử dụng nơi họ tiếp tục nghiên cứu của họ nhƣng hầu 

hết làm việc trong công nghiệp dƣợc hay công nghiệp công 

nghệ sinh học v.v. 

 Cơ sở dữ liệu và hệ thông tin: Các nhà khoa học làm việc 

trong khu vực này tiến hành nghiên cứu trong cơ sở dữ liệu, 

khai phá dữ liệu, khai phá web, truy lục thông tin, và xử lí 

ngôn ngữ tự nhiên. Khu vực hội tụ hiện thời có thể bao 

gồm tích hợp dữ liệu, thám hiểm và tích hợp "Web sâu;" 

đối sánh lƣợc đồ; an ninh; khai phá luồng dữ liệu và dữ liệu 

tuần tự và nửa cấu trúc; hỗ trợ hệ điều hành cho hệ thống 

lƣu giữ; truy lục và khai phá văn bản; sinh tin học; hỗ trợ 

cơ sở dữ liệu cho tính toán hiệu năng cao; và xử lí truy vấn 

top-k. Một số nhà khoa học trong chuyên môn này đƣợc 
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các đại học sử dụng nơi họ tiếp tục nghiên cứu của họ 

nhƣng nhiều ngƣời đang làm việc trong công nghiệp phần 

mềm cho các công ti nhƣ Microsoft, Oracle v.v. 

 Đồ hoạ, trực quan và giao diện người máy tính: Các nhà 

khoa học làm việc trong khu vực này hội tụ phần lớn vào 

nghiên cứu đồ hoạ và trực quan bao gồm mô hình hoá và 

hoạt hình các hiện tƣợng tự nhiên, tô pô tính toán, sử dụng 

phần cứng đồ hoạ, tái tạo dựa trên ảnh, bề mặt không tƣờng 

minh, xử lí mạng lƣới và đơn giản hoá, mô hình hoá thủ tục 

và kết cầu, mô hình hoá hình dạng, tham số hoá bề mặt, và 

xử lí tính thấy đƣợc. Nghiên cứu giao diện ngƣời máy tính 

bao gồm các công cụ tƣơng tác ngƣời dùng mà hỗ trợ tốt 

hơn cho nhiệm vụ thiết kế sớm, hệ thống và môi trƣờng 

giúp ngƣời dùng duy trì nhận biết thông tin, công cụ cho 

việc làm tác giả và thiết kế đa phƣơng tiện, giao diện thúc 

đẩy tƣơng tác xã hội, và tổng quát hơn, tƣơng tác ngƣời 

máy tính. Một số nhà khoa học trong chuyên môn này đƣợc 

các đại học sử dụng nơi họ tiếp tục nghiên cứu của họ 

nhƣng nhiều ngƣời đang làm việc trong công nghiệp 

robotics, công nghiệp thiết bị y tế, công nghiệp máy chế tạo 

và công nghiệp hiệu quả phim đặc biệt và trò chơi. 

 Hệ thống và kết mạng: Nghiên cứu nhóm các hệ thống kết 

mạng và hệ thống phân bố bao gồm miền rộng các chủ đề 

mà có chứa hệ thống di động, giao thức không dây, mạng 

không thể thức, chất lƣợng của quản lí dịch vụ, kết mạng đa 

phƣơng tiện, kết mạng ngang quyền, định tuyến, mô phỏng 

mạng, quản lí hàng đợi tích cực, và mạng cảm biến. Phần 

lớn các nhà khoa học trong chuyên môn này đƣợc sử dụng 

bởi các đại học nơi họ tiếp tục nghiên cứu của họ nhƣng 

cũng dạy khoa học máy tính. Một số cũng làm việc cho các 

công ti phần mềm nhƣ Google, Microsoft, và Cisco v.v. 
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 Nghiên cứu an ninh: Khu vực chuyên môn này bao gồm 

kiến trúc an ninh động; an ninh cho mạng tích cực; tính 

riêng tƣ, xác thực, thẩm quyền, kiểm soát truy nhập, và tin 

cậy trong môi trƣờng tính toán khắp nơi có ngƣời dùng di 

động; xác thực trong mạng cảm biến; đặc tả và kiểm 

nghiệm chính sách kiểm soát truy nhập an ninh; mô phỏng 

vấn đề an ninh mạng và giải pháp bao gồm từ chối dịch vụ; 

và an ninh điện thoại thế hệ tiếp. Phần lớn các nhà khoa học 

trong chuyên môn này đƣợc sử dụng bởi chính phủ và các 

công ti an ninh phần mềm. 

 

Nghề kĩ nghệ máy tính 

Công nghệ thông tin (CNTT) là cái tên chung cho vài 

khu vực bao gồm Khoa học máy tính (CS), Kĩ nghệ phần mềm 

(SWE), Quản lí hệ thông tin (ISM) và Kĩ nghệ máy tính (CE). 

Khi các khu vực khác hƣớng theo phần mềm, Kĩ nghệ máy tính 

(CE) là tổ hợp của cả phần cứng và phần mềm. CE là nghiên 

cứu về phần cứng máy tính, đặc biệt phát triển, chế tạo và cài 

đặt phần cứng máy tính nhƣ chip máy tính, bo mạch, hệ thống 

máy tính, hệ thống mạng, thiết bị đa phƣơng tiện, và các trang 

thiết bị liên quan nhƣ bàn phím, bộ định tuyến, máy phục vụ, 

và máy in.  

Lĩnh vực này không nên bị lẫn lộn với Kĩ nghệ điện tử 

(EE) hội tụ vào qui mô lớn hơn của việc thiết kế các cấu phần 

điện tử. Kĩ nghệ máy tính (CE) thu hẹp vào chỉ các công việc 

liên quan tới máy tính và trang thiết bị máy tính. Lĩnh vực CE 

đang tiến bộ nhanh chóng trong những năm gần đây do nhu cầu 

cao trong thiết bị điện tử tiêu thụ nhƣ điện thoại thông minh, 

máy tính bảng, thiết bị y tế, hệ thống mạng cũng nhƣ tính toán 

mây. 
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Sinh viên CE học về thiết kế, lập kế hoạch, phát triển, 

kiểm thử và ngay cả giám sát chế tạo phần cứng máy tính, từ 

chip tới bộ điều khiển thiết bị, từ mạng máy tính tới việc truyền 

dữ liệu và đa phƣơng tiện qua intranet và internet. Sinh viên 

học về giao diện giữa các thiết bị phần cứng; giữa phần cứng 

và phần mềm để đi tới những năng lực mới hay cải tiến hệ 

thống hiện có. Khu vực CE đƣợc dựa trên phần cứng điện tử 

nhƣ mạch tới chip nhƣng cũng dựa trên hệ điều hành, kiến trúc 

hệ thống, và giao diện phần mềm. Kĩ sƣ máy tính phải hiểu 

thiết kế logic, thiết kế bộ vi xử lí, kiến trúc máy tính, giao tiếp 

máy tính, và hội tụ liên tục và yêu cầu và thiết kế hệ thống. 

Theo Cục thống kê lao động Mĩ, lƣơng khởi điểm cho 

ngƣời tốt nghiệp kĩ nghệ máy tính là $82,160 tới $92,000. Vì 

lĩnh vực này yêu cầu nhiều kinh nghiệm trong công nghiệp, CE 

cấp cao với năm năm kinh nghiệm có thể làm đƣợc $125,000 

tới $145,000 và có thể đi lên cao hơn là ngƣời thiết kế chip, kĩ 

sƣ trong một số công ti bán dẫn và điện tử nhƣ Intel, Motorola, 

ARM hay Texas Instrument. Ngày nay đa số ngƣời trong CE 

hội tụ vào nền di động thay vì nền máy tính và có khác biệt 

trong trả lƣơng cho các nhiệm vụ việc làm khác nhau, nhƣng 

những biến thiên này đƣợc móc nối với kinh nghiệm. Chẳng 

hạn, kĩ sƣ có trách nhiệm quản lí kĩ thuật làm đƣợc nhiều nhất; 

tiếp đó là ngƣời trong thiết kế, nghiên cứu và chế tạo. Mức vào 

nghề hầu hết ở trong hỗ trợ, kiểm soát chất lƣợng và thực hiện 

hệ thống.  

Sinh viên muốn theo đuổi bằng cấp chuyên sâu trong Kĩ 

nghệ máy tính có thể lựa vào khu vực chuyên môn nhƣ: 

 Thị giác máy tính: trong khu vực này sinh viên sẽ hội tụ 

vào giác quan nhìn, trong đó hình ảnh của khung cảnh đƣợc 

lấy làm cái vào và ƣớc lƣợng các đặc trƣng ba chiều của 

khung cảnh là cái ra. Sinh viên sẽ đề cập tới mô tả thị giác 

hiệu quả và trao đổi của môi trƣờng, và thế rồi thông tin thu 



 

 

114 

 

đƣợc đƣợc dùng để thực hiện các nhiệm vụ nhƣ dẫn đƣờng 

và lắp ráp. Ứng dụng then chốt là cải tiến trao đổi hình ảnh, 

và giao diện ngƣời-máy tính, cũng nhƣ các thiết bị nhƣ 

camera chuyên dụng với cảm biến thị giác linh động. 

Ngƣời tốt nghiệp trong chuyên môn này thƣờng làm việc 

cho công ti điện tử và phòng thí nghiệm nghiên cứu của 

chính phủ. 

 Thiết kế mạch tích hợp, tích hợp qui mô rất lớn (VLSI): 

trong chuyên môn này, sinh viên sẽ hội tụ vào việc nâng 

cao tốc độ, độ tin cậy, và hiệu quả năng lƣợng của mạch 

tích hợp qui mô rất lớn (VLSI) và vi hệ thống. Sinh viên 

học về qui trình thiết kế, thuật toán và kiến trúc VLSI, dung 

sai tiếng ồn, và bộ xử lí tín hiệu số thức, thiết kế mạch tích 

hợp trộn lẫn, hệ thống vi cơ điện cho các cấu phần tần số 

radio thụ động tích hợp, mô phỏng nhiệt điện và bảo vệ 

phóng tĩnh điện cho mạch CMOS chất cách điện trên bán 

dẫn (chất bán dẫn có bổ sung ô xít kim loại). Ngƣời tốt 

nghiệp trong chuyên môn này thƣờng làm việc cho công 

nghiệp bán dẫn hay điện tử nhƣ Intel, National 

Semiconductor, ARM, Motorola v.v. 

 Xử lí tín hiệu, hình ảnh, và tiếng nói: Kĩ sƣ máy tính làm 

việc trong khu vực này hội tụ vào những cải tiến phát triển 

trong tƣơng tác ngƣời-máy tính, nhận dạng và tổng hợp 

tiếng nói, lấy hình ảnh y học và khoa học, hay hệ thống 

truyền thông. Các nhiệm vụ thị giác máy tính nhƣ nhận 

diện khuôn mặt, khi đƣợc tổ hợp với cơ sở dữ liệu đa 

phƣơng tiện và các lƣợc đồ mới cho biểu diễn và nén, là 

các ví dụ về công việc trong khu vực này. Công việc trong 

kĩ nghệ tiếng nói và ngôn ngữ sẽ tìm kiếm để hiểu khả năng 

ngôn ngữ con ngƣời và phát triển hệ thống máy tính với 

khả năng có thể sánh đƣợc. Phƣơng pháp chiếu động nhanh 

đƣợc tính toán MRI (Magnetic Resonance Imaging), hiển 
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vi điện tử, xử lí laser các mỏ đại dƣơng, và lấy hình ảnh 

radar thụ động từ máy bay bằng việc dùng tín hiệu radio và 

truyền hình là một số phần trong các hệ thống lấy hình ảnh 

hiện đang đƣợc phát triển. Các dự án xử lí tín hiệu có thể 

hội tụ vào các tiến bộ mới trong công nghệ trợ giúp việc 

nghe. Ngƣời tốt nghiệp trong chuyên môn này sẽ làm việc 

cho các công ti thiết bị y tế nhƣ Siemens, GE, Phillips và 

các phòng thí nghiệm nghiên cứu tƣ nhƣ Bell Labs v.v. 

 Truyền thông và mạng không dây: Khu vực chuyên môn 

này hội tụ vào miền rộng các chủ đề mà sẽ làm tiến bộ ở 

biên giới của hệ thống truyền thông và mạng không dây, 

điều chế và mã kiểm soát lỗi, và lí thuyết thông tin. Sinh 

viên làm việc trong khu vực này có thể thám hiểm các cơ 

hội truyền thông không dây để tận dụng ƣu thế của các 

băng tần mới và tăng hiệu quả của băng tần hiện thời. Các 

khu vực tập trung khác là kĩ thuật thiết kế cho mạng tốc độ 

cao, chặn nhiễu và điều chế, thiết kế và phân tích hệ thống 

dung sai, và các lƣợc đồ lƣu giữ và truyền phát. Ngƣời tốt 

nghiệp trong chuyên môn này thƣờng đƣợc các công ti viễn 

thông sử dụng. 

 Mạng máy tính, tính toán di động, và hệ thống phân bố: 

Sinh viên làm việc trong khu vực này sẽ xây dựng môi 

trƣờng tích hợp cho tính toán, truyền thông, và truy nhập 

thông tin qua các công nghệ hỗn tạp. Sinh viên sẽ học về 

mạng không dây dùng chung kênh, quản lí tài nguyên thích 

ứng trong hệ phân bố động bao gồm các hệ thống di động, 

cải tiến chất lƣợng dịch vụ trong môi trƣờng di động và 

ATM, nền cho tính toán thích ứng và bộ nhớ không ngừng 

qua mạng không dây hỗn tạp, và truyền thông tin cậy và 

hiệu quả trên cụm Ethernet. Ngƣời tốt nghiệp trong chuyên 

môn này thƣờng làm việc cho các công ti viễn thông và 

trang thiết bị viễn thông nhƣ Cisco, Google v.v. 
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Nghề nghiệp trong thời bất định 

Với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ở Mĩ và châu 

Âu, nhiều sinh viên tốt nghiệp sẽ thấy khó kiếm đƣợc việc làm 

họ muốn. Nhƣng với những ngƣời đã có việc và bây giờ đang 

làm việc, họ cần hiểu rằng chuyển vận kinh tế hiện thời theo 

cách nào đó với nhiều lên xuống, khác biệt với các chu kì trƣớc 

và không ai có thể dự đoán đƣợc điều gì sẽ xảy ra tiếp. Nếu bạn 

không bắt đầu lấy cách tiếp cận có lƣu tâm hơn với nghề 

nghiệp của mình, bạn có thể bị thải loại sau đó.  

Thay đổi nhanh nhất ngày nay là trong công nghiệp công 

nghệ thông tin nơi mọi sự đều thay đổi hàng năm. Với việc mở 

rộng của công nghệ thông tin vào mọi doanh nghiệp, ngƣời 

CNTT sẽ đóng vai trò lớn hơn nhiều trong công ti mà họ làm 

việc cho. Để tiến bộ trong nghề nghiệp, ngƣời CNTT phải đánh 

giá những thay đổi này tác động thế nào tới việc làm của mình 

và có hành động để cải tiến cơ hội vẫn còn đƣợc sử dụng lao 

động. Nếu họ không làm, họ có thể sớm bị loại ra ngoài công 

việc. Về truyền thống, phần lớn bộ phận CNTT đều cung cấp 

hỗ trợ cho doanh nghiệp bằng việc phát triển các ứng dụng để 

quản lí kinh doanh của công ti nhƣng ngày nay nhiều trong 

những hoạt động này đang bị thay thế bởi các sản phẩm bán 

sẵn trên thị trƣờng (COTS). Ngày nay hoạt động chính của 

công nghệ thông tin là cung cấp dịch vụ thay vì tạo ra ứng 

dụng. Những mô hình mới nhƣ Phần mềm nhƣ dịch vụ - 

Software As A Service (SaaS), tính toán mây, khoán ngoài 

đang chi phối thị trƣờng. Trong quá khứ, công ti thƣờng mua 

phần mềm nào đó nhƣ hệ điều hành và ngƣời CNTT tạo ra ứng 

dụng để chạy nó và điều đó tất cả đều là tự phát triển trong nhà 

với việc tích hợp hệ thống thiểu số. Ngày nay, tất cả đều về 

mua phần mềm bán sẵn COTS, chuyên biệt hoá nó, tích hợp 
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nó, và cung cấp nó nhƣ dịch vụ cho ngƣời dùng với rất ít tự 

phát triển trong nhà và phần lớn phần mềm bảo trì đều đƣợc 

khoán ngoài ra nƣớc ngoài để hạ thấp chi phí vận hành. 

Ngày nay môi trƣờng CNTT phức tạp hơn bởi vì công ti 

đang làm việc với các phần mềm đƣợc phát triển ở đâu đó 

(COTS, khoán ngoài). Tất cả những điều này đã làm thay đổi 

điều ngƣời CNTT trung bình phải làm. Sẽ có ít phát triển hơn, 

ít lập trình nhƣng nhiều kiến trúc, thiết kế và tích hợp bây giờ. 

Ngƣời CNTT phải hiểu doanh nghiệp cần gì và vai trò của họ 

tƣơng tác với các chức năng khác của doanh nghiệp là gì. Họ sẽ 

quản lí một tập các dịch vụ và đảm bảo rằng những dịch vụ này 

cung cấp giá trị cho doanh nghiệp. Sẽ có nhiều việc rà soát lại 

toàn bộ bộ phận CNTT để thay thế những ngƣời phát triển vì 

vai trò của họ không còn đƣợc cần tới nữa và thay thế họ bằng 

những ngƣời mới làm việc nhƣ ngƣời quản lí dịch vụ CNTT. 

Một số công ti không thể làm việc rà soát bộ đầy đủ có thể 

phân bổ toàn thể chức năng CNTT cho các hãng CNTT chuyên 

môn hoá (tính toán mây – phần mềm nhƣ dịch vụ) hay khoán 

ngoài ứng dụng cho các công ti nƣớc ngoài để giải quyết toàn 

thể ứng dụng thông tin. 

Với những ngƣời làm việc trong khu vực công nghệ 

thông tin, bạn sẽ cần đánh giá lại kĩ năng của mình và đóng góp 

của bạn cho doanh nghiệp. Bạn có thể nói đƣợc rõ ràng cách 

bạn cung cấp giá trị cho doanh nghiệp nhƣ làm ra tiền hay tiết 

kiệm tiềm cho công ti của bạn không? Bạn có liên tục đổi mới 

hay tăng hiệu quả cho công ti không? Hay bạn thiên về chấp 

nhận mọi thứ nhƣ chúng vậy và chờ đợi điều tồi tệ nhất tới? 

Làm sao bạn biết rằng bạn là ngƣời tốt nhất và bạn làm gì và 

không chỉ đơn thuần là công nhân trung bình? Cái gì có trong 

danh sách các việc hoàn thành gần đây của bạn? Bạn có đƣợc 

trao tách nhiệm tăng lên hay nhận đƣợc đào tạo thêm không? 

Bạn có đƣợc thừa nhận là chuyên gia trong lĩnh vực của mình 

không? 
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An ninh nghề nghiệp đúng tới khi bạn có thể bị bỏ đi 

khỏi vị trí hiện thời của mình, đặt vào trong môi trƣờng mới và 

vẫn có khả năng thành công. Và cách duy nhất để làm cho điều 

đó xảy ra là hiểu cái gì sẽ là quan trọng cho công ti và học 

những điều mới để khớp với nhu cầu đó. Nói cách khác, bạn 

phải có một tập các kĩ năng, có khả năng đƣợc tham gia vào 

những hoạt động quan trọng, và phát triển cơ sở mạnh về tri 

thức kĩ thuật. Bạn phải thƣờng xuyên kiểm điểm lại xu hƣớng 

kĩ thuật, xu hƣớng thị trƣờng và điều đang xảy ra trong công 

nghiệp. Nếu bạn nghĩ điều sẽ là kĩ năng mới mà bạn cần có, 

cần có hành động học về chúng, đi đào tạo thêm, đọc nhiều 

sách kĩ thuật, đọc mọi thông tin bạn có thể tìm thấy trên 

internet. Bạn phải làm điều này với mọi việc bạn có. Ngay cả 

bạn bắt đầu nhƣ một nhân viên mới, bạn phải tìm kiếm thách 

thức hay dự án mới nơi bạn có thể cải tiến tập kĩ năng của mình 

và làm quen với các chuyên gia khác bên ngoài công ti của bạn. 

Nếu bạn là ngƣời có nhiều năm kinh nghiệm, phải cẩn thận 

rằng tập kĩ năng của bạn đừng trở thành quá chuyên môn, chỉ 

hữu dụng ở công ti hiện thời của bạn nhƣng có thể không đƣợc 

cần tới trong thị trƣờng. Lần nữa, bạn phải tìm các dự án mới 

dùng công nghệ mới để cải tiến kĩ năng chuyển giao đƣợc của 

bạn và bắt kịp với xu hƣớng hiện hành. 

Bạn không phải rà soát lại toàn bộ nghề nghiệp của mình, 

nhƣng giống nhƣ chơi cờ, nếu bạn có thể nghĩ vài nƣớc trƣớc 

thì bạn sẽ ít có khả năng bị thải loại và nhiều khả năng tiếp tục 

thành công. Xin nhớ rằng trong thời bất định này, chỉ tri thức 

và kĩ năng mới có thể giúp bạn cải tiến nghề nghiệp của mình 

thành công. 
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Phát triển nghề nghiệp 

Mọi năm, tôi đều nhận đƣợc nhiều emails từ các sinh 

viên đã tốt nghiệp hỏi lời khuyên về nghề nghiệp của họ. Thiếu 

thông tin nào đó về phát triển nghề nghiệp và điều này cần 

đƣợc xua tan đi, cho nên tôi tóm tắt lại đôi điều để chia sẻ với 

các bạn: 

 

Hỏi: Tôi đã từng đƣợc bảo rằng cứ làm việc cho tốt đi, 

làm việc chăm chỉ vào và công ti sẽ "chăm lo cho tôi", điều đó 

đúng hay không đúng?   

Đáp: Điều này KHÔNG đúng. Thực tế không ai sẽ chăm 

lo cho bạn cả ngoại trừ khi bạn còn trẻ và cha mẹ bạn chăm lo 

cho bạn. Bây giờ là ngƣời lớn, bạn phải chăm lo cho bản thân 

mình. Hãy làm việc xuất sắc, tốt hơn bất kì ai khác. Học kĩ 

năng mới tốt hơn bất kì ai khác thì bạn KHÔNG phải lo nghĩ 

về bất kì cái gì. Bạn phải tự tin rằng bạn có thể đi tới bất kì chỗ 

nào; làm bất kì cái gì bởi vì bạn có tri thức và kĩ năng. Câu 

chuyện về các công ti cung cấp hỗ trợ cho nhân viên chỉ xảy ra 

trong "Sách kinh doanh" do những ngƣời hàn lâm viết ra, 

ngƣời chƣa bao giờ làm việc trong công nghiệp. 

Hỏi: Mọi ngƣời khuyên tôi hoà nhập xã hội nhiều hơn 

với những ngƣời quan trọng bởi vì "vấn đề không phải là điều 

bạn biết, mà vấn đề là bạn biết ai sẽ giúp cho bạn đạt tới thành 

công."  

Đáp: Điều này KHÔNG đúng. Điều bạn biết là mọi thứ 

bởi vì nó là điều bạn có và không ai có thể lấy đƣợc nó khỏi 

bạn. Tri thức của bạn và kĩ năng của bạn là tài sản của bạn và 

mọi ngƣời kính trọng bạn dựa trên điều bạn biết. Bạn biết ai và 

họ biết gì về bạn chỉ là sự giúp đỡ. Theo ý kiến tôi, điều bạn có 
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thể làm và điều bạn có thể hoàn thành là chìa khoá cho thành 

công của bạn. 

Hỏi: Ngƣời quản lí của tôi nói với tôi rằng ông ấy sẽ giúp 

tôi trong tƣơng lai của tôi chừng nào tôi còn làm việc chăm chỉ 

và làm bất kì cái gì ông ấy nói. Thầy nghĩ gì về điều đó? 

Đáp: Sao bạn cần ai đó chăm nom cho tƣơng lai của bạn? 

Ngƣời quản lí của bạn KHÔNG phải là bố bạn và việc của ông 

ấy là lãnh đạo. Ông ấy không có thời gian, kĩ năng, khả năng 

hay động cơ để chăm nom cho nghề nghiệp của bạn và tƣơng 

lai của bạn. Ngƣời quản lí của bạn có thể là thầy kèm hay 

ngƣời làm gƣơng vai trò (tốt hay xấu) và có thể hỗ trợ cho bạn 

trong việc làm của bạn. Chỉ bạn mới biết điều bạn muốn trong 

cuộc sống và điều bạn sẵn lòng làm việc chăm chỉ để có đƣợc 

nó. 

Hỏi: Thầy nghĩ gì về lời khuyên: “Ngƣời quản lí không 

chăm lo về hiệu năng việc làm nhƣng chăm lo về lƣơng của 

bạn và việc nâng lƣơng tuỳ thuộc vào điều họ thích bạn hay 

không. Điều quan trọng là "làm hài lòng ngƣời quản lí” rồi mọi 

sự sẽ tốt.” 

Đáp: Đó là lời khuyên XẤU. Phần lớn ngƣời quản lí đều 

chăm lo tới hiệu năng công việc rất nhiều bởi vì hiệu năng của 

bạn phản ánh vào trong hiệu năng của họ một cách chặt chẽ. 

Có thể đó là điều duy nhất họ chăm lo tới bạn dù họ thích bạn 

hay không. Hãy làm việc cho giỏi, giữ thái độ tốt và bao giờ 

cũng học những kĩ năng mới thì những điều tốt có thể xảy ra 

bởi vì ngƣời quản lí của bạn cần những ngƣời nhƣ bạn. Đó là 

nhu cầu cần và kính trọng lẫn nhau, KHÔNG phải là về thích 

hay không thích trong môi trƣờng chuyên nghiệp. 

Hỏi: Bạn tôi nói với tôi là tôi chỉ có thể tiến lên đƣợc nếu 

tôi làm việc trong khu vực "thấy đƣợc cao độ" để những ngƣời 

quan trọng biết tôi là ai. Xin thầy cho lời khuyên. 
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Đáp:  Thực tế, làm việc trong khu vực "thấy đƣợc cao 

độ" nhƣ thế có thể giúp hay không giúp đƣợc cho bạn. Nếu bạn 

làm việc giỏi và có kĩ năng lãnh đạo tốt thì điều đó có thể có 

tác dụng nhƣng nếu vì bất kì lí do gì, bạn phạm sai lầm thì điều 

đó cũng là thấy đƣợc cao độ nữa. Nếu kĩ năng của bạn là tốt 

hơn khi sánh với khu vực khác, bạn có thể có cơ hội thành 

công tốt hơn ở đó.  

Hỏi: Bạn tôi nói với tôi anh ấy thà đƣợc may mắn còn 

hơn là giỏi. Trong cuộc sống vận may là mọi thứ và chúng ta 

cần nhiều may mắn trong nghề này. Có đúng may mắn là quan 

trọng không?  

Đáp: Giữ thái độ tích cực và hãy là tuyệt hảo trong mọi 

thứ bạn làm. Vận may đôi khi là quan trọng, nhƣng hiệu năng 

của bạn là điều tốt nhất bạn có thể kiểm soát đƣợc. Kết quả là 

quan trọng trong nghề nghiệp của bạn và bạn có thể có đƣợc 

kết quả bằng việc làm việc giỏi.  

Hỏi: Xin cho tôi biết con đƣờng nghề nghiệp mà tôi cần 

để đạt tới mục đích của tôi.  

Đáp: Rất tiếc, không có con đƣờng nghề nghiệp tƣờng 

minh hay công thức thần cho mọi ngƣời. Nghề nghiệp là 

chuyện cá nhân tuỳ thuộc vào từng cá nhân. Có nghề nghiệp 

chung cho ngƣời lập trình đi từ ngƣời phát triển rồi qua nhiều 

con đƣờng nhƣ ngƣời quản lí dự án, kiến trúc sƣ hệ thống và 

vân vân nhƣng đó là chọn lựa của bạn và bạn phải chọn con 

đƣờng nào tốt nhất cho bạn đạt tới mục đích CỦA BẠN. 

 Hỏi: Tôi thích công việc kĩ thuật và muốn tạo ra một 

nghề để ở trong lĩnh vực này thời gian lâu, đấy có phải là chọn 

lựa đúng không? 

Đáp: Nhiều kĩ sƣ mới tốt nghiệp đƣợc thuê vào công ti, 

đƣợc đƣa vào nhóm kĩ thuật, trƣởng thành trong nhóm này và 

muốn tạo ra nghề cả đời trong khu vực hẹp này. Điều này 
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tƣơng tự với việc ngƣời có bằng tiến sĩ muốn tạo ra nghề 

nghiệp theo chủ đề luận án hẹp của mình mà không học cái gì 

mới. Thực tế là ở chỗ các vấn đề kĩ nghệ ngày nay đang mở 

rộng và rất đa dạng. Trong khi giỏi về kĩ thuật trong một 

chuyên ngành hẹp có thể là rất tốt  và có thể đúng cho bạn, điều 

thƣờng khôn ngoan hơn là trƣớc hết nhìn quanh và kiếm các 

phân công việc đa dạng. Bạn vẫn còn rất trẻ, bạn cần mở rộng 

kinh nghiệm của mình và trở nên có giá trị hơn. Kéo căng bản 

thân bạn ra rộng và trƣởng thành lên, nếu bạn chọn chuyên sâu 

vào một lĩnh vực, bạn sẽ giỏi hơn nhiều. Đừng khoá bản thân 

mình vào trong bất kì cái gì sớm quá. Điều tốt là bạn đang tận 

hƣởng các công việc kĩ thuật nhƣng bạn có thể có nhiều vui 

hơn qua sự đa dạng. Bạn sẽ thấy bức tranh lớn hơn. 

 

Vấn đề đạo đức 

Hôm qua tôi nhận đƣợc một email ngƣời gửi viết: “Em là 

sinh viên máy tính năm thứ ba đang làm việc bán thời cho một 

công ti phần mềm. Công ti này không trả lƣơng nhiều nhƣng 

em cần làm việc để trả tiền cho đại học và giúp đỡ bố mẹ em. 

Gần đây một ngƣời quản lí của một công ti đối thủ cạnh tranh 

liên hệ với em một cách cá nhân và muốn thuê em làm việc. 

Ông ấy hỏi em liệu em có sẵn lòng cho ông ấy thông tin tài 

chính của công ti của em, danh sách tên các khách hàng, và 

một số chi tiết về dự án của chúng em. Ông ấy cũng nhờ em 

tuyển một số công nhân khác về làm việc cho ông ấy. Tiền 

lƣơng tốt hơn nhiều và em có việc làm toàn thời sau khi tốt 

nghiệp. Em quả thực cần tiền nhƣng cảm thấy không thoải mái, 

và không biết phải làm gì? Thầy có lời khuyên nào không ạ." 

Đáp: Điều công ti kia đang yêu cầu bạn làm rõ ràng là vô 

đạo đức. Ông ấy đề nghị bạn giúp cho công ti của ông ấy đánh 
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cắp thông tin kinh doanh từ công ti của bạn (danh sách khách 

hàng, thông tin tài chính, chi tiết dự án). Đây là cạnh tranh 

không ngay thẳng và hoàn toàn không thể chấp nhận đƣợc. Nó 

có thể là nguyên nhân cho sa thải nếu công ti của bạn phát hiện 

ra. Điều đó dƣờng nhƣ là công ti kia không kinh doanh tốt cho 

nên họ phải cạnh tranh bằng việc đánh cắp các thứ từ ngƣời 

khác. Trong khi tôi hiểu bạn cần tiền để trang trải cho chi phí 

đại học và giúp đỡ bố mẹ bạn, tôi nghĩ bạn không nên làm điều 

đó. Điều đó hoàn toàn sai trái, nhƣng ngƣời làm chọn lựa vô 

đạo đức thƣờng không thoát đƣợc luật pháp. Cho dù bạn có thể 

thành công nếu không ai biết nhƣng bạn không thể tránh đƣợc 

lƣơng tâm riêng của bạn. Là sinh viên, bạn có tƣơng lai sáng 

lạn phía trƣớc và lƣơng tâm của bạn là thuần khiết. Đừng để cái 

gì làm nhơ nhuốc nó. 

Là nhà chuyên môn phần mềm tƣơng lai, bạn phải quyết 

tâm tuân thep "Luật ứng xử", nếu bạn làm điều công ti kia đề 

nghị, bạn sẽ vi phạm bao nhiêu nguyên tắc? 

1. Kĩ sƣ phần mềm sẽ hành động nhất quán với quyền lợi 

công chúng. 

2. Kĩ sƣ phần mềm sẽ hành động theo cách có quan tâm tốt 

nhất tới khách hàng và ngƣời sử dụng lao động nhất quán 

với quyền lợi công chúng. 

3. Kĩ sƣ phần mềm sẽ đảm bảo rằng sản phẩm của họ và 

những sửa đổi có liên quan đáp ứng cho chuẩn chuyên 

nghiệp cao nhất có thể đƣợc. 

4. Kĩ sƣ phần mềm sẽ duy trì tính toàn vẹn và tính độc lập 

trong phán xét chuyên nghiệp của họ. 

5. Ngƣời quản lí và ngƣời lãnh đạo kĩ nghệ phần mềm sẽ 

đồng ý và thúc đẩy cách tiếp cận đạo đức đối với quản lí 

phát triển và bảo trì phần mềm. 
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6. Kĩ sƣ phần mềm sẽ nâng cao tính chính trực và danh 

tiếng của nghề nghiệp nhất quán với quyền lợi của công 

chúng. 

7. Kĩ sƣ phần mềm sẽ công bằng và ủng hộ cho đồng nghiệp 

của mình. 

8. Kĩ sƣ phần mềm sẽ tham gia vào việc học cả đời liên 

quan tới việc hành nghề của họ và sẽ thúc đẩy cách tiếp 

cận đạo đức trong hành nghề. 

Xin cân nhắc điều này: Bạn nghĩ bố mẹ bạn sẽ làm gì nếu 

họ thấy rằng bạn giúp ai đó đánh cắp thông tin kinh doanh từ 

công ti của bạn? Giá trị danh dự của gia đình bạn có kém hơn 

số tiền bạn thu đƣợc không? Bạn có để cho bố mẹ bạn xấu hổ 

về đứa con vô đạo đức không? Cho dù bạn là nhân viên bán 

thời nhƣng bạn vẫn có nghĩa vụ và quan hệ với ngƣời chủ lao 

động hiện thời của bạn. Bạn không thể làm hại về mặt đạo đức 

và mong đợi giữ đƣợc việc làm lâu. Nếu bạn vi phạm vào tín 

nhiệm mà công ti đã có với bạn, mọi ngƣời có thể phát hiện ra 

và lời nói ra rằng bạn là con ngƣời không đáng tin cậy thì 

tƣơng lai của bạn sẽ thế nào? 

Nhân tiện, bạn có cho rằng công ti kia sẽ thuê bạn không 

khi họ biết rằng bạn không phải là ngƣời đáng tin? Điều bạn có 

thể làm cho công ti hiện thời của bạn, bạn cũng có thể làm với 

họ nữa chứ. Đừng bị lẫn lộn bởi lời hứa hẹn nào đó hay tiền 

thƣởng nào đó sẽ lôi bạn xuống bùn cùng họ. Nếu bạn giúp họ, 

bạn cũng chấp nhận rủi ro rằng công ti của bạn có thể phát hiện 

ra và đƣa ra vấn đề pháp lí với bạn. Rủi ro này cũng đƣợc 

khuếch đại lên bởi việc tuyển mộ những ngƣời khác cùng với 

bạn làm việc cho công ti khác. Lời khuyên của tôi: ĐỪNG làm 

điều đó! Đừng bao giờ làm bất kì cái gì có hại cho tính chính 

trực của bạn. Đừng bao giờ làm bất kì cái gì làm cho bố mẹ bạn 

cảm thấy tồi tệ. Nếu cần, cứ để cho công ti hiện thời của bạn 
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biết về tình huống này và để cho họ giải quyết với công ti vô 

đạo đức kia. 

 

Đổi nghề-1 

Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp quản trị kinh 

doanh ba năm trƣớc và hiện thời làm việc cho một công ti nhỏ. 

Nó không trả lƣơng nhiều và việc lại chán cho nên em đã từng 

nghĩ về đổi nghề sang cái gì đó khác tốt hơn. Vì năm ngoái em 

đã lập kế hoạch quay lại trƣờng để có đƣợc bằng cấp khác 

nhƣng em không chắc nghề nào sẽ là tốt hơn cho em? Xin thầy 

lời khuyên." 

 Đáp: Bạn phải ra quyết định riêng của bạn về nghề nào 

bạn muốn theo đuổi. Bằng việc nghĩ về đổi nghề nhƣng không 

làm gì cả về nó thì chỉ phí thời gian quí báu của bạn. Đổi nghề 

là quyết định lớn yêu cầu bạn tiến hàng nghiên cứu riêng và 

giám sát xu hƣớng thị trƣờng để nhận diện lĩnh vực học tập nào 

sẽ là tốt nhất cho bạn. Đây không phải là về tìm ra công ti nào 

đang cần thuê ngƣời để tìm đƣợc việc khác mà là về lấy thông 

tin về nghề mới, điều cho phép bạn tận hƣởng và có tƣơng lai 

tốt hơn. Đây không phải là về tìm việc vì bạn đã có việc rồi 

nhƣng là tìm ra nghề nào sẽ là tốt nhất cho bạn. 

 Vì bạn biết việc làm hiện tại của bạn là không tốt cho 

bạn, bạn nên cẩn thận phân biệt giữa việc làm và nghề nghiệp 

để cho bạn sẽ không phạm phải cùng sai lầm lần nữa. Nếu bạn 

không hiểu bạn thực sự thích gì, đam mê của bạn là gì, bạn 

thích thú kĩ năng nào, và bạn quan tâm tới khu vực nào, làm 

sao bạn có thể ra quyết định tốt cho nghề nghiệp tiếp đƣợc? 

 Trở lại trƣờng là ý tƣởng hay nếu bạn muốn học cái gì 

đó mới nhƣng đó là đầu tƣ về thời gian và tiền bạc cho nên bạn 
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phải nghiêm chỉnh về điều đó. Bằng việc trở lại trƣờng lần thứ 

hai, bạn phải tập trung vào học tốt để xây dựng kĩ năng của 

bạn. Bạn sẽ cần ai đó giúp bạn khi bạn trải qua quá trình này vì 

sẽ có lúc bạn cảm thấy muốn từ bỏ. Nói chuyện với bố mẹ hay 

họ hàng bạn những ngƣời có thể giúp bạn và động viên bạn khi 

bạn ngã lòng. Trong bƣớc này, bạn không nên tự mình làm 

điều đó mà cần hỗ trợ. 

 Bạn cũng cần hiểu rằng nguyên nhân của thất nghiệp cao 

và kinh tế kém ngày nay là vì thế giới đang trải qua thời kì dịch 

chuyển nơi mọi thứ đều thay đổi nhƣng phần lớn mọi ngƣời đã 

không điều chỉnh theo nó. Khủng hoảng tài chính đƣợc tạo ra 

bởi giám sát quản lí kém nơi những ngƣời đƣợc coi là phải 

giám sát nó đã không làm điều đó. Nó là kết quả của hệ thống 

phân cấp lỗi thời nơi không ai chịu trách nhiệm về bất kì cái gì 

và cứ chờ đợi ai đó ở trên đỉnh ra quyết định cho họ. Cùng điều 

đó đã xảy ra với thị trƣờng nhà đất nơi quản lí cấp thấp không 

thể ra quyết định còn ngƣời mức cao nhất lại không biết cách 

tiến hành biện pháp sửa chữa. Chúng ta đang thấy cùng điều đó 

xảy ra với cuộc khủng hoảng hiện thời ở châu Âu, và chẳng 

mấy chốc nó sẽ lan sang các nƣớc khác nữa. Bạn cần hiểu đây 

là lúc chọn lựa nghề tiếp của bạn thay đổi vì bạn phải tự hỏi 

mình “Cái gì sẽ là khu vực có nhu cầu cao tiếp mà mình có thể 

dựa vào đó để xây dựng nghề nghiệp của mình.” Nếu bạn phải 

đầu tƣ thời gian và nỗ lực vào bằng cấp khác, nó phải giúp cho 

bạn thăng tiến và tăng trƣởng, không chỉ là tìm ra việc khác 

cho bạn. 

 Khi bạn tìm một khu vực mà có thể đáng quan tâm với 

bạn, bạn cần đi và nói chuyện với những ngƣời đang làm việc 

trong khu vực đó để biết thêm về việc làm của họ. Một số 

ngƣời có thể chia sẻ với bạn thông tin về công việc của họ nếu 

bạn biết cách hỏi. Tất nhiên mọi ngƣời có thể cho bạn ý kiến 

của họ nhƣng họ không biết cái gì là tốt nhất cho bạn. Đây là 
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chỗ bạn phải ra quyết định. Bạn phải quyết định cái gì là đúng 

cho bạn bởi vì bạn là ngƣời phải sống cùng nó. 

 Vấn đề ngày nay là với toàn cầu hoá và công nghệ thay 

đổi, mọi nƣớc đều trải qua vấn đề kĩ năng khổng lồ do kết quả 

của hệ thống giáo dục không theo kịp với nhu cầu kĩ năng tăng 

lên, và nó cứ tồi tệ thêm. Có việc nổi lên trong nhu cầu về các 

kĩ năng cao hơn mà phần lớn các đại học đơn giản không thể 

giữ đƣợc nhịp độ. Cho nên bạn cũng phải lựa chọn đúng trƣờng 

có đào tạo đúng bởi vì không phải mọi trƣờng đều có thể dạy 

các kĩ năng đƣợc công nghiệp yêu cầu. Ngày nay công nghiệp 

không còn chăm lo tới việc bạn biết gì; công nghiệp chỉ chăm 

lo về bạn có thể làm gì với điều bạn biết. Vài năm trƣớc đây, 

ngƣời tốt nghiệp đại học có thể có đƣợc việc làm tốt trong văn 

phòng hay cơ xƣởng để kiếm đủ cho gia đình, cho con cái tới 

trƣờng. Điều đó không còn có thể nữa vì vấn đề không phải là 

về tài chính kinh tế nhƣ đƣợc diễn đạt trong các lí thuyết kinh 

tế vĩ mô và vi mô mà là về cạnh tranh toàn cầu nơi thiếu hụt là 

trong việc hiểu về giáo dục và vai trò của giáo dục trong nền 

kinh tế tri thức. 

Bằng việc trở lại trƣờng bạn phải lựa chọn cái gì đƣợc 

cần và sẽ đƣợc cần, cái gì có nhu cầu cao ngày nay và ngày mai 

để cho bạn có thể xây dựng nghề nghiệp dài hạn. Bạn phải 

nghiên cứu; kiểm điểm cả thị trƣờng địa phƣơng và thị trƣờng 

toàn cầu bởi vì rất có khả năng là bạn làm việc cho công ti toàn 

cầu. Tất nhiên không dễ dàng làm thay đổi nghề nghiệp. Bất kì 

thay đổi nào cũng là khó và yêu cầu chuẩn bị và lập kế hoạch 

nhƣng với quyết tâm và dũng cảm, tôi nghĩ bạn sẽ làm tốt. 
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Đổi nghề-2 

Ngày nay, ít ngƣời làm việc trong một công ti suốt cả 

đời. Sớm hay muộn mọi ngƣời sẽ chuyển việc làm hay thậm 

chí xem xét đổi nghề. Đổi việc làm nghĩa là bạn vẫn làm cùng 

việc làm nhƣng ở công ti khác. Chẳng hạn, công nhân phần 

mềm liên tục phát triển phần mềm nhƣng ở công ti khác. Đổi 

nghề nghĩa là bạn làm việc khác ở công ti khác. Chẳng hạn một 

kế toán viên muốn đổi nghề sang phát triển phần mềm. Nhiều 

ngƣời phạm phải sai lầm khi đổi nghề đặc biệt nếu họ: 

1. Săn đuổi theo tiền: Một số ngƣời đổi nghề đơn giản để 

làm nhiều tiền hơn. Có những việc làm hấp dẫn mọi 

ngƣời bởi vì lƣơng cao nhƣng có thể không phải là ý 

tƣởng tốt mà săn đuổi chỉ mỗi tiền. Thành ngữ có câu 

“Tiền không mua đƣợc hạnh phúc.” Phần lớn mọi ngƣời 

làm thay đổi nghề với mục đích duy nhất để làm ra nhiều 

tiền hơn đều thấy điển hình họ không hạnh phúc hơn với 

nghề mới so với việc họ đã từng hạnh phúc với nghề cũ. 

2. Ghét việc hiện thời của bạn: Nhiều ngƣời nghĩ bởi vì họ 

không thích việc làm của họ nên họ cần tìm nghề mới. 

ĐỪNG lẫn lộn việc làm của bạn với nghề nghiệp của bạn. 

Bạn có thể có vấn đề với ông chủ của bạn, hay công ti của 

bạn nhƣng điều đó không có nghĩa là nghề của bạn là 

xấu. Bạn phải chắc rằng bạn không rời bỏ việc làm của 

bạn chừng nào bạn chƣa có bản kế hoạch để tìm vị trí 

mới. Một trong những sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm 

phải là bỏ việc của bạn mà không có việc làm mới. 

3. Không lập kế hoạch nghề nghiệp mới: Sai lầm thông 

thƣờng mà mọi ngƣời thƣờng phạm phải là đổi nghề mà 

không có kế hoạch. Trong khi nghề mới có thể dƣờng 

nhƣ lí thú, việc đổi nghề không phải đơn giản nhƣ chuyển 

việc làm. Nó yêu cầu bản kế hoạch để chuẩn bị kĩ năng 
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của bạn cho nghề mới. Phần lớn mọi ngƣời làm việc đổi 

nghề mà không có kế hoạch thƣờng gặp phải kinh nghiệm 

rất xấu. Trƣớc khi chuyển nghề, bạn phải có bản kế hoạch 

chi tiết bao gồm đào tạo, tài chính, nghiên cứu về nghề 

mới v.v.  

4. Chuyển nghề mà không có kĩ năng cần thiết: làm việc đổi 

nghề nghiêm chỉnh mà không có giáo dục cần thiết là một 

sai lầm nghiêm trọng. Để có đổi nghề thành công bạn 

phải tìm cách truyền kĩ năng bạn có trong nghề hiện tại 

sang nghề mới của bạn. Trong khi những kĩ năng chuyển 

đƣợc (kĩ năng mềm, trao đổi, v.v.) là quan trọng thì cần 

đƣợc đào tạo phụ để chuyển vào trong lĩnh vực nghề mới. 

Trƣớc khi bạn rời nghề nghiệp hiện thời hãy tìm ra kĩ 

năng nào đƣợc yêu cầu để thành công trong nghề mới. 

Nghiên cứu giáo dục thêm, đào tạo, hay các chứng nhận 

mà sẽ giúp bạn trở thành có đủ tƣ cách. 

5. Đổi nghề mà không thăm dò mọi khả năng: Bạn đừng bao 

giờ nhảy vào trong nghề mới mà không xem xét mọi khả 

năng. Bạn có thể nghĩ bạn biết đích xác nghề nào bạn 

muốn chuyển sang đƣợc yêu cầu nhƣng không tiến hành 

nghiên cứu kĩ lƣỡng bạn có thể phạm sai lầm. Bạn phải 

nói với những ngƣời trong nghề đó, và cân nhắc gặp gỡ 

với cố vấn nghề nghiệp trƣớc khi bạn làm thay đổi nghề. 

Bạn càng học nhiều về các nghề khác nhau bạn càng 

đƣợc thông tin tốt hơn để đi tới chọn lựa nghề chung cuộc 

của bạn. 

6. Đổi nghề bởi vì ảnh hƣởng bên ngoài: Làm việc đổi nghề 

do sức ép từ bố mẹ hay vợ chồng là ý tƣởng kém. Bạn có 

thể hạnh phúc đƣợc bao lâu trong nghề mà bạn không 

thích và nghề mà bạn chọn bởi vì ai đó ép bạn vào nó? 

Bạn có thể chấm dứt với việc ghét ngƣời đã ép bạn làm 
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việc đổi nghề và bạn sẽ không hạnh phúc trong nghề mới 

của bạn. 

7. Đổi nghề mà không có tự đánh giá: Một trong những cấu 

phần cốt yếu của thành công đổi nghề là đánh giá mối 

quan tâm riêng của bạn để biết bạn thích hay không thích 

cái gì. Làm đổi nghề mà không có tự đánh giá thích hợp 

có thể tạo ra nhiều vấn đề về sau. Bạn phải hiểu bạn thực 

sự thích thú làm cái gì để giúp bạn ra quyết định đổi nghề 

tốt. Một khi bạn đã ra quyết định đổi rồi, bắt đầu tìm ai đó 

làm thầy kèm cho bạn, ai đó có thể giúp bạn học thêm và 

giới thiệu bạn với các nhà chuyên nghiệp khác.  
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4. Nhà doanh nghiệp 
 

 

 

 

 

Là nhà doanh nghiệp 

Một sinh viên khoa học máy tính viết cho tôi: “Em thích 

bắt đầu công ti phần mềm riêng của em và là nhà doanh nghiệp 

nhƣ Bill Gates hay Steve Jobs nhƣng tất cả bạn bè em đều bảo 

em rằng em đang mơ. Ngƣời ta cần cái gì để trở thành nhà 

doanh nghiệp?"  

 Đáp: Với nhiều ngƣời là nhà doanh nghiệp chỉ là giấc 

mơ nhƣng có vài ngƣời có thể làm cho giấc mơ này trở thành 

thật. Đây là những ngƣời có ham muốn tràn ngập để bắt đầu 

công ti riêng của họ. Họ có dũng cảm để cống hiến mọi thứ để 

đạt tới mục đích của họ. Họ sẵn lòng nhận rủi ro và chấp nhận 

hậu quả về điều họ làm. Họ làm nó KHÔNG vì họ muốn giầu 

hay nổi tiếng NHƢNG vì họ yêu nó. Và, qua mọi thăng trầm, 

thời tốt và xấu, họ vẫn tin vào việc làm điều họ yêu mến. Đây 

là đặc trƣng của nhà doanh nghiệp. Nói đơn giản, họ làm nó vì 

họ yêu thách thức. 

Là nhà doanh nghiệp, bạn phải có tri thức, cả tri thức kĩ 

thuật và doanh nghiệp. Bạn nên có tri thức làm việc về doanh 

nghiệp mà bạn muốn bắt đầu TRƢỚC KHI bạn bắt đầu nó. 
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Điều đó nghĩa là bạn phải học nhiều nhất có thể đƣợc về doanh 

nghiệp, không chỉ có ý tƣởng nào đó mà tri thức làm việc về 

cách doanh nghiệp đƣợc vận hành. Bạn phải biết mọi thứ chi 

tiết nhƣ nhận diện khách hàng, phân tích thị trƣờng, và kiểm 

soát rủi ro của bạn bằng việc đặt ra giới hạn về bạn đầu tƣ bao 

nhiêu cho doanh nghiệp của bạn. Việc bắt đầu một công ti yêu 

cầu nhiều chuẩn bị. 

Vận hành "doanh nghiệp sai" là sai lầm chính hầu hết nhà 

doanh nghiệp vấp phải. Bạn phải dành thời gian phân tích thị 

trƣờng trƣớc khi ra quyết định. Bạn phải chọn doanh nghiệp 

đúng cho bạn. Việc chuẩn bị cần nhiều lập kế hoạch và tri thức 

đầy đủ để thành công. Đừng bắt đầu cái gì đó mà có thể quá 

thách thức. Bắt đầu nhỏ thế rồi tăng trƣởng lên hơn là bắt đầu 

lớn rồi lâm vào rắc rối. Thử tìm thị trƣờng có tiềm năng dài 

hạn. Đi tới nơi thị trƣờng SẼ CÓ, đừng đi tới nơi nó đang có 

bây giờ. Nhiều ngƣời bắt đầu công ti dựa trên điều là thời 

thƣợng vào lúc đó mà không biết rằng doanh nghiệp không 

phải là sở thích riêng để làm khi bạn có thời gian và tiền để 

tiêu. Chẳng hạn, ngày nay làm máy tính cá nhân không phải là 

kinh doanh tốt khi bạn cạnh tranh với HP, Dell, Lenovo hay 

Apple v.v. Cho dù bạn có thể làm giá thấp hơn nhƣng bạn 

không có vốn để duy trì lâu và "thƣơng hiệu" để cạnh tranh với 

họ. Bạn nên làm việc "thông minh" chứ không "cần cù".  

Mọi công ti đều cần tiền để bắt đầu và vận hành. Là 

doanh nhân, bạn phải học cách dự báo yêu cầu tiền mặt và 

kiểm soát luồng tiền mặt. Nhiều công ti có thể bắt đầu trên qui 

mô rất nhỏ với đầu tƣ nhỏ. Khi doanh nghiệp tăng trƣởng và 

bạn thu đƣợc nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể chi tiêu nhiều 

hơn cho tăng trƣởng. Lúc ban đầu, phải rất thận trọng với vốn 

nhỏ của bạn. Bạn phải học cách khiêm tốn và sẵn lòng lắng 

nghe khách hàng cần gì. Đừng bao giờ giả định rằng bạn biết 

điều khách hàng muốn hay chức năng nào cần xây dựng. Nhớ 
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lấy, chính khách hàng làm cho doanh nghiệp của bạn thành 

công hay không.  

 

Nhà doanh nghiệp-1 

Nhà doanh nghiệp có thể đƣợc định nghĩa là ngƣời khởi 

đầu một công ti nhỏ tạo ra các sản phẩm mới hay dịch vụ mới 

và tăng trƣởng thành công trở thành một doanh nghiệp. Tất 

nhiên thuật ngữ "nhà doanh nghiệp" thƣờng đƣợc liên kết với 

những ngƣời nổi tiếng nhƣ Bill Gates, Steve Jobs hay Mark 

Zuckerberg v.v. Tuy nhiên, có hàng nghìn nhà doanh nghiệp 

mà mọi ngƣời thậm chí không biết tới tên họ. Những ngƣời này 

đều thành công nhƣng thƣờng sống cuộc sống yên ả cho nên 

mọi ngƣời có thể không nghe nói về họ. 

Một quan niệm sai về nhà doanh nghiệp là “ngƣời có ý 

tƣởng và khởi đầu một công ti.” Tuy nhiên, có yếu tố bị thiếu: 

“thành công.” Có ý tƣởng là không đủ bởi vì bất kì ai cũng có 

thể có ý tƣởng. Tạo ra công ti là không đủ bởi vì có hàng trăm 

ngƣời khởi đầu công ti riêng của họ nhƣng không bao giờ xem 

bản thân họ là "nhà doanh nghiệp" vì họ là thƣơng nhân hay 

ngƣời chủ công ti. Cho nên "nhà doanh nghiệp" thực sự là gì? 

Khởi đầu công ti bao giờ cũng rủi ro. Bằng việc biết các 

rủi ro có trong khởi  đầu công ti, nhà doanh nghiệp là ngƣời sẵn 

lòng chấp nhận rủi ro, làm kế hoạch để giảm rủi ro và chấp 

nhận các hậu quả khi rủi ro xảy ra. Cho nên đặc trƣng thứ nhất 

của nhà doanh nghiệp là "ngƣời nhận rủi ro." Đặc trƣng thứ hai 

là có "ý tƣởng doanh nghiệp mới." Có khác biệt giữa ý tƣởng 

và ý tƣởng doanh nghiệp. Ý tƣởng doanh nghiệp là ý tƣởng có 

giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp là cái gì đó mà mọi 

ngƣời sẵn lòng trả tiền cho nó, điều đó nghĩa là bạn có thể làm 

ra tiền, nhiều tiền từ ý tƣởng đó. Từ “mới” cũng ngụ ý cái gì đó 
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duy nhất. Nếu ý tƣởng của bạn là mở nhà hàng thì đó không 

phải là ý tƣởng mới, nó chỉ là một ý tƣởng doanh nghiệp. Bạn 

có thể làm tiền bằng nhà hàng nhƣng ý tƣởng này không duy 

nhất. Ý tƣởng mới không nhất thiết phải là sáng chói nhƣng nó 

phải đáp ứng cho nhu cầu hay cho "cơ hội." Nhà doanh nghiệp 

là ai đó thấy cơ hội và nắm lấy nó hoặc ai đó thấy điều đƣợc 

cần và tìm ra cách đáp ứng nhu cầu đó theo cách thức sinh lời 

đƣợc. 

Ngày nay thuật ngữ “nhà doanh nghiệp” thƣờng đƣợc 

liên kết với công nghệ. Nền tảng của khởi nghiệp là tri thức về 

công nghệ và ý tƣởng mới thƣờng có liên quan tới công nghệ 

nhƣ công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ na 

nô (tôi chắc là còn nữa). Vấn đề với những ngƣời có tri thức 

công nghệ và ý tƣởng mới là họ không biết cách khởi đầu công 

ti. Điều nữa cũng quan trọng cần chỉ ra là "Nhà doanh nghiệp 

là thái độ, không phải là việc làm." Nếu có việc làm là quan 

trọng cho bạn thì bạn sẽ không là nhà doanh nghiệp. Trƣớc khi 

khởi đầu một công ti bằng ý tƣởng mới của bạn, bạn có thể 

muốn xác định liệu bạn có nhân cách đƣợc cần để là nhà doanh 

nghiệp thành công hay không bằng việc trả lời trung thực 

những câu hỏi sau: “Bạn có thực sự thích thách thức không?”; 

“Bạn có tự tin vào khả năng của bạn để tiếp tục cho dù bạn thất 

bại nhiều lần không?”; “Đạt đƣợc các mục đích có là quan 

trọng với bạn không?”; “Bạn có sẵn lòng nhận mọi rủi ro có thể 

tác động tới bạn về tài chính và tâm lí không?” và “Bạn có sẵn 

lòng học những điều mới và tiếp tục học từ thất bại của bạn 

không?” Nếu bạn có thể trả lời "Có" một cách trung thực, thì 

bạn có "nhân cách" của nhà doanh nghiệp.  

Phần lớn sách giáo khoa mô tả nhà doanh nghiệp là ai đó 

có tham vọng, phiêu lƣu, năng nổ, lạc quan, hƣớng ngoại, 

thông thái, chan hoà, và tự tin. Tuy nhiên, tôi muốn thêm “bền 

bỉ, nhìn xa, và hiểu biết doanh nghiệp.” Nếu bạn đồng ý với tôi 

thì chúng ta có thể tiếp tục với chủ đề tiếp. 
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Nhà doanh nghiệp-2 

Có một báo cáo mới của chính phủ về các xu hƣớng 

doanh nghiệp. Nó thấy rằng suy thoái kinh tế hiện thời đã là sự 

kích thích cho việc khởi nghiệp. Bằng việc xem xét số phần 

trăm ngƣời khởi đầu công ti riêng của họ, nó thấy rằng trong 

năm 2008 có 3% đã tăng lên tới 6.5% năm 2009, thế rồi 12% 

năm 2010, và 18.5% năm 2011. Sự kiện thú vị là tình huống 

tƣơng tự cũng đã xảy ra trong năm 1978. Trong thời suy thoái 

kinh tế này (1978-1982) Steve Jobs đã khởi đầu Apple và Bill 

Gates đã khởi đầu Microsoft, điều kích thích cho việc bùng nổ 

của công nghiệp điện tử, máy tính và phần mềm. Báo cáo này 

kết luận rằng khó khăn kinh tế có xu hƣớng kích thích tinh thần 

nhà doanh nghiệp. 

Nếu lịch sử lặp lại nó, chúng ta có thể dự đoán rằng suy 

thoái kinh tế hiện thời có thể tạo ra xu hƣớng khác trong khởi 

nghiệp với những công ti mới và ngành công nghiệp mới. Câu 

hỏi là xu hƣớng đang nổi lên sẽ là gì? Ngày nay chúng ta đang 

thấy rằng doanh nghiệp và công nghệ thông tin đang hội nhập 

và tạo ra ngành công nghiệp mới nơi công nghệ di động, công 

nghệ tính toán mây, công nghệ sinh học và công nghệ na nô 

đang tạo ra những cách thức mới để đáp ứng cho nhu cầu xã 

hội. Những phát kiến này không còn thuộc vào các phòng thí 

nghiệm nghiên cứu hay đại học mà nhanh chóng trở thành giá 

trị doanh nghiệp, điều tạo điều kiện cho việc khởi đầu công ti. 

Công nghệ và cạnh tranh toàn cầu tăng lên đang buộc các công 

ti phải đƣa ra sản phẩm và dịch vụ mới để làm khác biệt họ với 

những ngƣời khác. Chiến lƣợc doanh nghiệp đang thay đổi vì 

chúng bị dẫn lái bởi các cơ hội mới trong thị trƣờng toàn cầu 

động thay vì thị trƣờng địa phƣơng. Bằng việc tuân theo chặt 

chẽ các xu hƣớng doanh nghiệp và thị trƣờng, nhà doanh 
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nghiệp có thể nhận diện các nhu cầu mới, ƣa chuộng của khách 

hàng mới, và nắm lấy những cơ hội đó. 

Trong nhiều năm, phần lớn các sản phẩm đều là các đối 

tƣợng vật lí và hầu hết các phát minh là có bản chất vật lí. Khởi 

đầu một công ti yêu cầu vốn (nhiều tiền) để đầu tƣ vào văn 

phòng nhà cửa, cơ xƣởng, nhà kho để cất giữ vật tƣ thô, máy 

móc và trang bị lớn, và nhiều công nhân để phát triển sản 

phẩm. (Ô tô, máy bay, thép, v.v.) Chuyển giao sản phẩm cho 

khách hàng cũng yêu cầu vận tải (xe tải, xe bus, đƣờng sắt, tầu 

thuỷ hay máy bay). Về căn bản chỉ những ngƣời có nhiều tiền 

mới có thể khởi đầu công ti. Trong thời đại công nghiệp, các 

công ti lớn là nền tảng của nền kinh tế khi họ thuê hàng trăm 

nghìn công nhân (công ti xe hơi, công ti dầu hoả, công ti máy 

bay, công ti thép).  

Ngày nay với công nghệ thông tin, sản phẩm không còn 

nhất thiết dƣới dạng vật lí mà có thể dƣới dạng số thức hay bit 

(phần mềm). Khởi đầu một công ti không yêu cầu nhiều tiền vì 

không có nhu cầu về cơ xƣởng lớn, nhà kho, máy móc lớn hay 

nhiều công nhân. Có thể khởi đầu một công ti phần mềm với 

chỉ một hay vài ngƣời; họ có thể làm việc ở nhà (hay ở đại học) 

dùng laptop của họ. Sản phẩm có thể đƣợc chuyển giao cho 

khách hàng qua internet (không cần vận tải). Nếu chúng ta nhìn 

lại, Microsoft đã khởi nghiệp với hai ngƣời, Apple cũng khởi 

nghiệp với hai ngƣời, và Facebook khởi nghiệp với bốn ngƣời 

nhƣng có một yếu tố quan trọng: Tất cả họ đều có tri thức và kĩ 

năng trong công nghệ. Thành công của họ cũng tuỳ thuộc vào 

công nhân của họ có những kĩ năng này. Bởi lí do này, vốn 

không còn là tài sản chính mà năng lực của công nhân mới là 

tài sản của công ti. (Điều gì sẽ xảy ra cho Microsoft, Google 

nếu họ không có ngƣời có kĩ năng? Câu trả lời: Toà nhà rỗng). 

Trong thời đại thông tin này, đó là công ti nhỏ; nhiều công ti 

trong họ sẽ là nền tảng của nền kinh tế. Tất nhiên, khi họ thành 

công họ có thể tăng trƣởng lớn và thuê nhiều ngƣời hơn. Bên 
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cạnh công ti phần mềm, Internet cũng tạo ra nhóm công ti mới 

bán mọi thứ, kể cả sản phẩm vật lí, qua internet: “Cửa hàng 

trực tuyến” nhƣ Amazon, Zappos, Dell và những công ti này 

đang làm thay đổi thị trƣờng thƣơng mại.  

Các sản phẩm vật lí đƣợc bán qua kênh chuyển giao vật lí 

(cửa hàng vật lí và vận tải) là cách cũ để làm kinh doanh. Cách 

mới là các sản phẩm số thức đƣợc bán qua kênh chuyển giao số 

thức hay internet có khách hàng toàn cầu. Thị trƣờng toàn cầu 

gấp cả chục cả trăm lần thị trƣờng địa phƣơng, nếu bạn thành 

công, lợi nhuận của bạn có thể gấp chục hay trăm lần hơn. Tạo 

ra sản phẩm số thức yêu cầu đầu tƣ nhƣng là đầu tƣ khác: đầu 

tƣ giáo dục. Để thành công trong thời đại thông tin, giáo dục 

đại học trong các khu vực STEM là điều phải có (khoa học, 

công nghệ, kĩ nghệ và toán học) vì STEM là nền tảng để phát 

kiến đƣợc tạo ra. Nếu bạn muốn tạo ra cái gì đó trong lĩnh vực 

này, bạn phải có tri thức và kĩ năng, điều có nghĩa là bạn phải 

đầu tƣ vào giáo dục STEM. 

Khi nhu cầu thị trƣờng thay đổi, khi ƣu chuộng của khách 

hàng cũng thay đổi, bạn có thể thay đổi nhanh hơn, bạn có thể 

chuyển giao sản phẩm nhanh hơn để đáp ứng cho nhu cầu thị 

trƣờng là cách mới để làm kinh doanh. Qui tắc mới của thời đại 

thông tin là: “Lớn sẽ không đánh bại nhỏ, nhƣng nhanh sẽ đánh 

bại chậm.” Ngày nay tốc độ là qui tắc mới và công ti phải thích 

ứng với cách mới này để làm kinh doanh nhanh chóng. Đó là lí 

do tại sao công ti nhỏ có ƣu thế bởi vì họ có thể thay đổi nhanh 

hơn. Bằng việc thu thập thông tin của khách hàng, bằng việc 

tuân theo xu hƣớng thị trƣờng, bằng việc giám sát những thay 

đổi công nghệ và nhanh chóng điều chỉnh và đặt thế mới trong 

thị trƣờng năng động này, nhà doanh nghiệp có thể nắm lấy cơ 

hội và thành công nhanh chóng. 
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Làm sao là nhà doanh nghiệp thành công? 

Nhà doanh nghiệp thƣờng khởi đầu công ti từ một ý 

tƣởng. Họ tin rằng ý tƣởng dựa trên tri thức của họ là đủ. Ý 

tƣởng chỉ tốt khi nó tạo ra giá trị. Giá trị là điều khách hàng tin, 

KHÔNG phải là điều nhà doanh nghiệp nghĩ. Giá trị là lí do tại 

sao khách hàng sẵn lòng trả tiền cho nó. Giá trị là lí do tại sao 

khách hàng mua từ bạn chứ không từ ai đó khác. Giá trị là giải 

pháp cho vấn đề của khách hàng mà họ không thể tự mình giải 

quyết đƣợc. Về căn bản, giá trị là ích lợi mà công ti khởi 

nghiệp đem lại cho khách hàng. 

 Ngày nay giá trị là về cách dùng công nghệ để làm lợi 

cho khách hàng, xã hội và nhân loại. Nó là về việc thay thế 

cách làm kinh doanh lạc hậu và lỗi thời bằng cách làm việc mới 

và phát kiến. Chẳng hạn, với iPod và iTunes, Apple đã tạo ra 

cách thức phát kiến làm biến đổi công ti máy tính thành lực chi 

phối trong công nghiệp âm nhạc. Với iPhone và App store, 

Apple đã tạo ra cách làm mới làm biến đổi công ti máy tính 

thành lực chi phối công nghiệp viễn thông. 

Một ý tƣởng là một quan niệm cá nhân mà bạn có trong 

đầu bạn. Nó phải đƣợc phát triển thành phát biểu viễn kiến có 

chi tiết về cách đem giá trị tới cho khách hàng. Làm sao bạn 

tạo ra giá trị trong thị trƣờng cạnh tranh cao? Bạn không thể đi 

theo qui trình hiện có vì trong mọi thị trƣờng, có những công ti 

đã có uy tín. Bạn là ngƣời mới tới và không thể cạnh tranh 

đƣợc với họ chừng nào bạn còn chƣa có cái gì đó mà họ không 

có. Đó là lí do tại sao phần lớn các công ti khởi nghiệp đều bắt 

đầu bằng công nghệ. Chẳng hạn, Jeff Bezos muốn bán sách 

nhƣng ông ấy biết rằng ông ấy không thể cạnh tranh đƣợc với 

các cửa hàng sách có uy tín. Ở Mĩ có năm công ti khổng lồ 

kiểm soát vài nghìn hiệu sách. Cách duy nhất để đi vào trong 

kinh doanh sách là dùng công nghệ để đột phá thị trƣờng. Đột 

phá là cái gì đó là ngắt quãng thị trƣờng, làm nảy sinh việc thay 
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thế hay làm gián đoạn một kinh doanh. Đột phá làm thay đổi 

doanh nghiệp có uy tín theo cách mà nó không ngờ tới. Jeff 

Bezos dùng công nghệ thông tin để bán sách trực tuyến. Trong 

vòng mƣời năm, ông ấy đã tăng trƣởng Amazon, doanh nghiệp 

trực tuyến thành công ti khổng lồ, phá huỷ hầu hết các hiệu 

sách và đẩy bốn trong năm công ti sách khổng lồ ra khỏi kinh 

doanh.  

Để thành công, nhà doanh nghiệp phải dùng phát kiến 

công nghệ để tạo ra thị trƣờng mới hay đột phá thị trƣờng cũ. 

Đó là lí do tại sao ngày nay hầu hết các nhà doanh nghiệp đều 

là những ngƣời học trong lĩnh vực STEM (khoa học, công 

nghệ, kĩ nghệ, và toán học). Lịch sử nhân loại đầy những đột 

phá công nghệ. Chẳng hạn: Vào thế kỉ mƣời lăm, Johannes 

Gutenberg đã phát minh ra máy in và hoàn toàn làm thay đổi 

châu Âu. Trƣớc đó, mọ thứ phải đƣợc sao chép bằng tay và 

điều đó là tốn kém. Chỉ ngƣời rất giầu mới có thể đƣợc đọc 

sách; chỉ quí tộc mới có thể truy nhập đƣợc vào tri thức. Với 

sách in, mọi ngƣời có thể đọc và học những điều mới. Khi tri 

thức lan toả, châu Âu nhanh chóng chuyển từ xã hội nông 

nghiệp sang xã hội công nghiệp. Cùng điều đó đang xảy ra 

ngày nay với Internet và điện thoại di động. Không lâu trƣớc 

đây, liên lạc là đắt, đặc biệt gọi điện thoại đƣờng dài. Viễn 

thông bị kiểm soát bởi vài công ti khổng lồ mãi cho tới khi một 

công ti nhỏ tên là Skype tạo ra giá trị phát kiến mới: gọi đƣờng 

dài giá rẻ và gọi không mất tiền từ Skype tới Skype. Ngày nay 

Skype là công ti viễn thông đƣờng dài lớn nhất trên thế giới. 

Điều gì đã xảy ra cho các công ti viễn thông khác? Phần lớn 

trong họ đã ra khỏi kinh doanh vì qui trình kinh doanh truyền 

thống của họ đã bị phá vỡ và phá huỷ.  

Làm sao nhà doanh nghiệp có thể phát minh, thiết kế, và 

đột phá cách làm kinh doanh cũ và đƣa công ti khởi nghiệp 

thành doanh nghiệp mạnh? Làm sao công ti khởi nghiệp nhỏ có 

thể thách thức các công ti lớn và rất có uy tín? Làm sao nhà 
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doanh nghiệp có thể biến ý tƣởng viễn kiến của họ thành doanh 

nghiệp thành công? Điều đó tất cả đều bắt đầu với tri thức công 

nghệ. Đó là lí do tại sao STEM đƣợc coi nhƣ nền tảng của mọi 

công nghệ tƣơng lai, mọi doanh nghiệp tƣơng lai, và dẫn lái 

then chốt của mọi tăng trƣởng kinh tế. 

Khi công ti khởi nghiệp trải qua tiến trình của nó từ công 

ti nhỏ tới doanh nghiệp lớn, từng bƣớc đều phải đƣợc kiểm 

nghiệm. Khi nó đi từ ga ra nơi ý tƣởng và viễn kiến đƣợc phát 

triển tới thị trƣờng địa phƣơng, nó cần dùng công nghệ nhiều 

nhất có thể đƣợc. Trong nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh này, 

tốc độ là qui tắc. Nếu bạn đi chậm, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Do đó, 

các công ti khởi nghiệp phải đƣợc thiết kế để là lực cạnh tranh 

mà có thể đột phá thị trƣờng khi nó đi từ thị trƣờng địa phƣơng 

sang thị trƣờng quốc gia và toàn cầu. Khi công ti khởi nghiệp 

đi từ thị trƣờng này sang thị trƣờng tiếp, nó sẽ đƣơng đầu với 

toàn thể những vấn đề và thách thức mới. Mỗi một trong chúng 

sẽ là cơ hội học tập mới. Nhà doanh nghiệp phải học nhanh 

chóng và điều chỉnh cách họ làm kinh doanh để sống còn và 

tiến lên trƣớc đối thủ cạnh tranh của họ.  

Nhà doanh nghiệp thƣờng khởi đầu công ti dựa trên tri 

thức của họ. Nhƣng BIẾT là KHÔNG đủ. Họ cũng phải HỌC 

những điều mới khi họ đƣơng đầu với thách thức. Không học 

điều mới, không có tâm trí cởi mở, với thái độ “tự thoả mãn” 

rằng họ biết rồi, họ sẽ thất bại. Nhiều nhà doanh nghiệp thành 

công cũng thất bại vì họ KHÔNG THỂ HỌC đƣợc điều mới. 

Tri thức công nghệ thay đổi nhanh chóng, điều bạn biết hôm 

nay có thể lỗi thời ngày mai. Bạn không thể dựa vào điều bạn 

biết để sống còn trong thế giới đang thay đổi nhanh này. Nhƣ 

tôi đã nhắc tới trƣớc đây, nhà doanh nghiệp phải đi theo "qui 

trình động." Công ti khởi nghiệp chỉ là tổ chức lâm thời mà vẫn 

còn đang tìm thị trƣờng và khách hàng. Nó sẽ tiến hoá và điều 

chỉnh với môi trƣờng mới và thách thức mới. Do đó nhà doanh 

nghiệp phải tiếp tục học và là NGƢỜI HỌC CẢ ĐỜI.  
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Nếu Steve Jobs mà không liên tục học điều mới, Apple 

không bao giờ trở thành công ti lớn nhất trên thế giới. Nếu 

Steve Jobs mà bằng lòng rằng tri thức của ông ấy là đủ, Apple 

vẫn là trong kinh doanh máy tính với Apple 2, và Apple 3 và 

không thể cạnh tranh đƣợc với thị trƣờng PC và Microsoft. Nếu 

Steve Jobs mà hạnh phúc với thành công của ông ấy trong máy 

tính, Apple không bao giờ đi vào kinh doanh âm nhạc, hay kinh 

doanh điện thoại di động.  

Nếu bạn muốn là nhà doanh nghiệp và khởi đầu công ti 

riêng của bạn, bạn cần ba kĩ năng: tri thức công nghệ (từ 

STEM); sẵn lòng nhận rủi ro để theo đuổi mơ ƣớc của bạn bất 

kể thất bại; và thái độ học cả đời. 

 

Kĩ năng của nhà doanh nghiệp 

Tuần trƣớc trong lớp, một sinh viên đã hỏi tôi: “Em 

muốn là một nhà doanh nghiệp nhƣ Steve Jobs hay Bill Gates 

và bắt đầu công ti riêng của em. Em cần làm gì để biết trƣớc 

khi em tốt nghiệp?” Đột nhiên, vài sinh viên cũng muốn biết 

cách bắt đầu công ti riêng của họ. Dƣờng nhƣ là mọi ngƣời đều 

muốn là ông chủ riêng của họ thay vì làm việc cho ai đó khác. 

Tôi giải thích cho lớp rằng việc bắt đầu một công ti yêu 

cầu nhiều công việc nhƣng yếu tố mấu chốt nhất là kĩ năng là 

nhà doanh nghiệp. Muốn là nhà doanh nghiệp là một điều; là 

nhà doanh nghiệp là điều khác. Nhiều sinh viên muốn là Bill 

Gates nhƣng câu hỏi của tôi là họ có điều ông ấy có không hay 

họ chỉ muốn danh tiếng của ông ấy và tiền của ông ấy? Tất 

nhiên câu hỏi này dẫn tới nhiều thảo luận trong sinh viên và 

mọi sinh viên đều có ý kiến khác nhau về nó. 
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Tôi nói với lớp: “Là nhà doanh nghiệp, bạn sẽ cần trách 

nhiệm khác hơn những ngƣời làm việc cho công ti. Chính thách 

thức đó có thể rất găng. Chừng nào bạn còn chƣa đƣợc chuẩn 

bị cả về tinh thần và tình cảm, bạn sẽ không đi xa. Bạn phải tự 

hỏi mình liệu bạn có là đúng ngƣời cho việc là nhà doanh 

nghiệp không. Là ngƣời chủ của công ti, bạn chịu trách nhiệm 

cho mọi điều, từ thiết lập viễn kiến của công ti của bạn, đem tới 

thu nhập, và quản lí công việc hàng ngày. Khi bạn trở thành 

ngƣời chủ công ti, bạn làm việc cho bản thân mình bởi vì kinh 

doanh của bạn và thành công của bạn phụ thuộc chỉ vào bạn. 

Điều bạn nói và làm phải tích cực khi bạn đi tới đạt viễn kiến 

của bạn. Những ngƣời làm việc cho bạn sẽ chia sẻ viễn kiến đó 

và quyết tâm của bạn để thành công, ngay cả dƣới những hoàn 

cảnh khó khăn. Nếu bạn không có tâm thế tích cực mạnh, làm 

sao bạn có thể thuyết phục đƣợc mọi ngƣời làm việc cho bạn? 

Nếu bạn không đối xử với họ bằng kính trọng, làm sao bạn yêu 

cầu họ ở cùng bạn trong thời khó khăn?”  

Một sinh viên hỏi: “Vậy yếu tố then chốt là tích cực trên 

mọi thứ nhƣng chúng tôi cần giỏi cả kĩ thuật nữa chứ?” 

Tôi giải thích: “Tất nhiên, bạn phải có tri thức kĩ thuật 

nhƣng là nhà doanh nghiệp phần lớn là đam mê, kĩ năng quản lí 

và cam kết. Quản lí một công ti yêu cầu cam kết mạnh với chất 

lƣợng và thoả mãn khách hàng của bạn. Bạn không thể đi tắt 

đƣợc cái gì, bạn không thể bỏ lỡ hạn chót, bạn không thể 

chuyển giao sản phẩm xấu hay đƣa ra hứa hẹn bên ngoài năng 

lực của bạn. Bạn phải có khả năng chống lại mọi cám dỗ và 

phân tán và làm cho công việc của bạn đƣợc thực hiện tƣơng 

ứng với phẩm chất cao nhất và đạo đức. Bởi vì thị trƣờng thay 

đổi thƣờng xuyên cũng nhƣ công nghệ, bạn phải liên tục học 

điều mới, tìm kiếm thông tin mới, tìm ý tƣởng mới, kiếm cơ 

hội tốt hơn cho thành công. Bạn phải theo xu hƣớng thị trƣờng 

và điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ của bạn tƣơng ứng với nhu 

cầu của khách hàng. Bạn phải hội tụ vào việc cung cấp giá trị 
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tốt nhất cho khách hàng của bạn. Bạn phải liên tục cải tiến ƣu 

thế cạnh tranh và hiệu quả của mình để làm cực đại hoá thu 

thập của bạn. Bạn phải giám sát mọi thứ để nhận diện vấn đề 

tiềm năng trƣớc khi chúng có thể gây hại cho công ti của bạn.” 

Một sinh viên khác hỏi: “Dƣờng nhƣ là toàn thể sự việc 

là về quản lí. Có phải câu hỏi là về việc thầy có thể quản lí một 

công ti? Điều đó có đúng không?" 

Tôi giải thích: “Điều đó còn nhiều hơn chỉ là quản lí một 

công ti. Bạn có thể là ngƣời quản lí trong một công ti nhƣng 

nhà doanh nghiệp còn nhiều hơn việc quản lí. Bạn phải biết 

cách nhận ra cơ hội kinh doanh và tiếp thị nó cho ngƣời khác. 

Nhiều ngƣời KHÔNG chú ý tới tiếp thị vì họ coi việc này là 

của ngƣời bán hàng. Đó là sai lầm lớn. Không doanh nghiệp 

nào, dù tốt tới đâu, thành công đƣợc mà không có một loại tiếp 

thị nào đó. Ngƣời tiếp thị giỏi nhất trên thế giới ngày nay có lẽ 

là Steve Jobs. Ông ấy KHÔNG là ngƣời kĩ thuật nhƣ nhiều 

ngƣời nghĩ. (Trong Apple, Steve Wozniak là ngƣời kĩ thuật). 

Ông ấy cũng KHÔNG là ngƣời quản lí tốt. (Ông ấy đã thuê 

ngƣời khác để quản lí công ti của ông ấy và đã phạm sai lầm 

lớn khi họ chiếm quyền kiểm soát công ti, đoạt mọi tiền bạc rồi 

đá ông ấy ra – Vâng, Steve Jobs đã bị Apple sa thải). Nhƣng 

khi ông ấy quay lại, ông ấy đã xây dựng công ti của mình dựa 

trên tiếp thị sản phẩm mới thay vì bán máy tính và trong lĩnh 

vực này ông ấy là số một. Ông ấy biết rằng ông ấy không thể 

cạnh tranh đƣợc với Microsoft về phần mềm. Ông ấy biết rằng 

ông ấy không thể cạnh tranh đƣợc với HP. Dell, Toshiba, Sony, 

Samsung về máy tính. Tuy nhiên, ông ấy biết điều thị trƣờng 

cần, ông ấy biết mọi ngƣời cần kĩ thuật nào, ông ấy biết khách 

hàng muốn gì, ông ấy chú ý tới điều đối thủ cạnh tranh của ông 

ấy đang làm, và ông ấy biết cách làm khác biệt sản phẩm của 

ông ấy với ngƣời khác. Là nhà doanh nghiệp, ông ấy biết cách 

nhận ra cơ hội và có hành động trƣớc khi ngƣời khác thậm chí 

hiểu ra nó. Bạn có biết rằng “chuột máy tính” đã đƣợc phát 
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minh bởi Xerox tại Menlo Park không? Mọi ngƣời tại Xerox đã 

không thấy đƣợc tiềm năng này vì nó chẳng liên quan gì tới 

“sao và in cái gì đó” cho nên họ đem nó cho Steve Jobs và ông 

ấy đã tận dụng ƣu thế của nó. Đó là lí do tại sao Apple thành 

công thế với máy tính Mac vào thời đầu. Ngày nay mọi máy 

tính đều có "chuột" vì "trỏ và bấm" là dễ dàng hơn gõ chỉ lệnh. 

Bạn có biết rằng máy chơi MP3 đã đƣợc phát minh ra ở Đức và 

đƣợc đem tới Microsoft trƣớc không? Mọi ngƣời ở đó đã 

không thấy đƣợc tiềm năng này vì nó là phần cứng và không 

phải phần mềm cho nên ngƣời phát minh đã đem nó tới Steve 

Jobs. Steve đã tạo ra iPod và đã thay đổi toàn bộ công nghiệp 

âm nhạc với khái niệm iTunes của ông ấy. Bạn có biết rằng 

điện thoại thông minh đã đƣợc IBM phát minh ra nhƣng mọi 

ngƣời đã không thấy tiềm năng nào vì IBM không phải là công 

ti điện thoại. IBM bán nó cho Nokia nhƣng Nokia không thể 

làm cho nó làm việc đƣợc bởi vì nó cần nhiều phần mềm và 

Nokia không phải là công ti phần mềm. Nokia cấp phép nó cho 

Microsoft ngƣời xây dựng ra Window CE để làm cho nó hoạt 

động. Điện thoại thông minh của Microsoft đã không thành 

công bởi vì nó rất khó dùng với nhiều nút thế để bấm. Cuối 

cùng họ từ bỏ và Steve Jobs chộp lấy ý tƣởng này, đổi nó thành 

màn hình phẳng không có nút bấm, chỉ có màn hình chạm và 

tiếp thị nó là iPhone. Bạn có lẽ biết phần còn lại của câu 

chuyện này. Điều Jobs đã làm là năng lực nhận ra cơ hội kinh 

doanh khi ngƣời khác không nhận ra và ông ấy biết cách tiếp 

thị nó. Tất nhiên, ngày nay nhiều ngƣời sao chép nó, cạnh tranh 

bằng sản phẩm giá thấp nhƣng ngƣời tiêu thụ vẫn ƣa thích bản 

gốc và Apple vẫn làm rất giỏi. Để là nhà doanh nghiệp, bạn 

phải có loại kĩ năng đó, khả năng nhận ra cơ hội kinh doanh 

tiềm năng khi ngƣời khác không nhận ra.” 

Cả lớp bỗng dƣng dƣờng nhƣ im lặng. Nhiều sinh viên 

bắt đầu nghĩ sâu sắc vì họ đã không nghĩ về loại kĩ năng này vì 

họ chủ yếu quan tâm tới khía cạnh ý tƣởng kĩ thuật. 
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Tôi kết luận: “Ngay cả có ý tƣởng hay vẫn KHÔNG đủ 

tốt bởi vì thực tại có thể khác. Bất kì ai đi tới một ý tƣởng hay 

quan niệm nhƣng bạn phải tự hỏi bản thân mình liệu có nhu 

cầu cho ý tƣởng đặc thù của bạn không? Bạn có thể tiếp thị 

đƣợc nó không? Bạn có thể bán đƣợc nó không? Bao nhiêu 

ngƣời sẽ mua nó? Là nhà doanh nghiệp, bạn phải làm tính toán 

nào đó ở đây. Bạn phải có câu trả lời cho những câu hỏi sau: 

Thị trƣờng của bạn lớn thế nào? Ai là đối thủ cạnh tranh của 

bạn? Bạn phải đầu tƣ bao nhiêu tiền trong sản phẩm của bạn? 

Bạn sẽ sinh ra bao nhiêu lợi nhuận? Bạn cần bao nhiêu nhân 

viên để xây dựng sản phẩm này? Bạn phải mua bao nhiêu trang 

thiết bị? Có nhiều câu hỏi bạn phải nghĩ rất cẩn thận và có câu 

trả lời cho chúng trƣớc khi bắt đầu bất kì cái gì. Ngƣời chủ 

công ti giỏi phải biết cách phân tích những vấn đề này từ nhiều 

cảnh quan và hiểu về sức mạnh và giới hạn của từng vấn 

đề. Cho nên câu hỏi cuối cùng của tôi là bạn có kĩ năng đó, 

đam mê đó, tri thức kĩ thuật, tri thức doanh nghiệp, cam kết có 

hành động theo mơ ƣớc của bạn không? Bạn có kĩ năng để dẫn 

lái doanh nghiệp của bạn tới thành công và chịu trách nhiệm 

với mọi nhân viên của bạn không? Bạn sẽ làm gì nếu thị trƣờng 

thay đổi? Bạn sẽ làm gì nếu công nghệ thay đổi? Bạn sẽ làm gì 

nếu khách hàng của bạn đổi ý? Bạn vẫn còn đam mê, tình yêu, 

dũng cảm trong tình huống đảo ngƣợc không? Khi bạn làm 

việc cho bản thân mình, bạn phải biết đích xác bạn đang làm 

gì.” 

 

Nhà doanh nghiệp cần gì? 

Một sinh viên hỏi tôi: “Điều đầu tiên mà nhà doanh 

nghiệp phải làm là gì trƣớc khi khởi đầu một công ti?” Tôi đáp: 

“Tìm khách hàng và hiểu thị trƣờng.” Anh ta dƣờng nhƣ ngạc 

nhiên: “Làm sao thầy có thể tìm đƣợc khách hàng hay thị 
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trƣờng trƣớc khi xây dựng sản phẩm? Nếu thầy chẳng có gì, 

làm sao thầy có thể có đƣợc khách hàng? Điều đó có phi logic 

không?” 

Tôi giải thích: “Nếu bạn phát triển sản phẩm hay công 

nghệ mà không biết ai sẽ là khách hàng của bạn thì đó chỉ là 

phỏng đoán. Nếu bạn khởi đầu một công ti chỉ dựa trên phỏng 

đoán thì điều đó không logic chút nào. Điều quan trọng nhất 

cho công ti khởi nghiệp không phải là sản phẩm mà là khách 

hàng. Khách hàng là quan trọng nhất cho bất kì doanh nghiệp 

nào. Không có khách hàng, không có không ti khởi nghiệp. 

Trƣớc khi bạn xây dựng bất kì cái gì, bạn phải nhận diện khách 

hàng của bạn là ai và tìm ra họ cần gì? Vấn đề của họ là gì? 

Làm sao bạn vƣơn tới họ? Họ sẽ định trả bao nhiêu cho sản 

phẩm của bạn? Bạn có thể có đƣợc bao nhiêu khách hàng? Thị 

trƣờng bạn làm kinh doanh lớn thế nào? Ai có thể là đối thủ 

cạnh tranh của bạn? Ai có thể là đối tác của bạn? Về căn bản 

bạn phải có câu trả lời cho những câu hỏi này trƣớc khi khởi 

đầu công ti của bạn.” 

Anh ta dƣờng nhƣ không thoải mái. Là ngƣời phần mềm, 

anh ta bao giờ cũng nghĩ về giải pháp kĩ thuật: “Nhƣng làm sao 

thầy có đƣợc những câu trả lời này mà không có sản phẩm, 

thầy chẳng có gì cả?" 

Tôi giải thích: “Đó là lí do tại sao bạn cần tiến hành 

nghiên cứu thị trƣờng bằng việc hỏi khách hàng. Bạn có ý 

tƣởng, bạn có viễn kiến về công ti khởi nghiệp của bạn lập kế 

hoạch làm gì nhƣng đây chỉ là phỏng đoán. Bạn không có sự 

kiện; bạn không có bằng chứng để hỗ trợ cho viễn kiến của 

bạn. Bạn cần kiểm nghiệm phỏng đoán của bạn, viễn kiến của 

bạn, và ý tƣởng của bạn để xác định liệu nó là đúng hay không. 

Bạn không thể xây dựng đƣợc bất kì cái gì chừng nào bạn còn 

chƣa trả lời những câu hỏi đó. Tất nhiên, có thể bắt đầu bằng ý 

tƣởng hay, xây dựng sản phẩm, tạo ra công nghệ và xây dựng 
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công ti nhƣng điều gì xảy ra nếu không có khách hàng? Điều gì 

xảy ra nếu không có thị trƣờng và không có nhu cầu về sản 

phẩm của bạn? Cho dù bạn có vài khách hàng nhƣng nó có đủ 

cho bạn đƣợc lời không? Điều gì sẽ xảy ra nếu thị trƣờng là 

nhỏ và bạn không thể làm ra đủ tiền? Bạn có tiếp tục vận hành 

công ti mà đang làm mất tiền không? Thế giới đầy những ý 

tƣởng hay nhƣng không có khách hàng, chẳng cái gì sẽ xảy ra.  

Công ti khởi nghiệp chỉ là tổ chức lâm thời trong tìm kiến 

khách hàng và để đáp ứng cách thức làm kinh doanh sinh lời 

đƣợc. Bạn có thể có ý tƣởng hay nhƣng để khởi đầu một công 

ti, bạn cần nhiều hơn chỉ là ý tƣởng, bạn cần hiểu doanh 

nghiệp. Bạn bắt đầu một công ti với ý định làm ra tiền, nhiều 

tiền. Không ai muốn khởi đầu công ti để làm mất tiền cho nên 

bạn phải tuân theo qui trình nơi từng bƣớc đều phải đƣợc kiểm 

nghiệm. Bạn cần dữ liệu để ra quyết định, bạn phải đi nhanh để 

nắm bắt cơ hội nhƣng bạn không thể làm điều đó một cách bất 

cẩn đƣợc. Bạn phải bắt đầu bằng việc nhận diện khách hàng và 

ƣớc lƣợng bao nhiêu ngƣời trong họ sẵn lòng trả tiền cho sản 

phẩm của bạn. Bạn cũng muốn biết thị trƣờng lớn thế nào. Có 

thị trƣờng đủ lớn cho bạn làm ra lợi nhuận và bạn có thể làm 

đƣợc bao nhiêu? Không có những dữ liệu này bạn chỉ giống 

nhƣ ngƣời bƣớc đi trong bóng tối mà không có phƣơng hƣớng. 

Là nhà doanh nghiệp bạn phải nghĩ bản thân mình là ngƣời 

doanh nghiệp trƣớc nhất. Bạn không thể ra quyết định dựa trên 

phỏng đoán và hi vọng. Bạn phải phát triển viễn kiến đủ chi tiết 

và kiểm nghiệm nó bằng việc hỏi khách hàng. Bạn không thể 

tìm đƣợc câu trả lời trong văn phòng của bạn. Bạn không thể 

tìm đƣợc câu trả lời ở nhà. Bạn không thể tìm đƣợc câu trả lời 

từ bạn bè và bạn không thể tìm đƣợc câu trả lời bằng việc đọc 

sách kinh doanh. Bạn phải đi ra và hỏi mọi khách hàng tiềm 

năng về viễn kiến và ý tƣởng của bạn; bạn biến phỏng đoán 

thành sự kiện. Nếu dữ liệu xác nhận viễn kiến của bạn hợp thức 

thì bạn có cơ hội tốt để thành công. 
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Anh ta dƣờng nhƣ đƣợc thuyết phục: “Điều đó là logic 

nhƣng điều gì sẽ xảy ra nếu ý tƣởng của thầy sai? Điều gì sẽ 

xảy ra nếu khách hàng không đồng ý với thầy?” 

Tôi giải thích: “Đó là chủ định chính của nghiên cứu thị 

trƣờng. Trong trƣờng hợp đó, bạn không mất tiền hay phí thời 

gian vào điều vô giá trị. Là nhà doanh nghiệp bạn học bài học 

mới cho nên bạn sẽ đi tới ý tƣởng khác, viễn kiến khác và bắt 

đầu lại. Bạn không bao giờ nên từ bỏ, đó là tính cách của nhà 

doanh nghiệp. Chừng nào bạn còn theo qui trình này, bạn sẽ 

tránh đƣợc nhiều việc thử và sai và bạn sẽ làm tăng cơ hội 

thành công của bạn. Nhà doanh nghiệp giỏi không chỉ là nhà kĩ 

thuật mà còn là ngƣời học cả đời và mọi việc thử, dù tốt hay 

xấu, đều là cơ hội để học tập.  

 

Huyền thoại về nhà doanh nghiệp 

Những ngƣời nhƣ Bill Gates, Steve Jobs, Mark 

Zuckerberg và các tỉ phú công nghệ cao khác đã tạo ra "huyền 

thoại" rằng "Sinh viên bỏ đại học có thể bắt đầu công ti và trở 

thành tỉ phú.” Không may, đó là cái gì đó mà nhiều sinh viên 

muốn theo. Khi tôi dạy ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và 

Ấn Độ, sinh viên thƣờng bảo tôi rằng họ mơ ƣớc trở thành 

“Bill Gates” hay “Steve Jobs” khác. Thậm chí một số ngƣời 

bảo tôi rằng họ muốn bỏ trƣờng và bắt đầu công ti riêng của 

bạn. Sinh viên không học đại học cũng dùng nó nhƣ cái cớ rằng 

họ đã không cần giáo dục đại học bởi vì các anh hùng của họ, 

ông Gates và ông Jobs, cũng đã không học đại học. Cho nên để 

tôi chia sẻ với bạn một khảo cứu mới về một số quan niệm sai 

về việc là nhà doanh nghiệp. 

Có một khảo cứu của chính phủ về các nhà doanh nghiệp 

công nghệ cao thành công. Họ kiểm lại 600 ngƣời chủ công ti 
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công nghệ cao thành công về giáo dục của họ, liên kết gia đình, 

và các yếu tố cho thành công. Điều họ thấy đã làm thay đổi 

"huyền thoại" phổ biến này. Khảo cứu này thấy rằng tuổi trung 

bình của các tỉ phú này khi họ bắt đầu công ti của họ là 40. Chỉ 

vài ngƣời là trẻ hơn 30. Phần lớn trong họ (92%) đã tốt nghiệp 

từ đại học, nhiều ngƣời có bằng cấp chuyên sâu (thạc sĩ và tiến 

sĩ). Phần lớn đều đã có gia đình (72%) khi họ bắt đầu công ti 

của họ. Nhiều ngƣời có con (60%), và 13% là phụ nữ. Gần nhƣ 

tất cả họ đều đã làm việc trƣớc khi họ bắt đầu công ti riêng của 

họ. Lí do thông thƣờng: họ không muốn làm việc cho ai đó. Tất 

cả họ đều có ý tƣởng về doanh nghiệp mới dựa trên kinh 

nghiệm của họ thu đƣợc khi làm việc. Khảo cứu này kết luận 

rằng "huyền thoại" về một sinh viên đại học bỏ trƣờng, bắt đầu 

công ti, trở thành tỉ phú là rất hiếm nếu không phải là không 

thể đƣợc. 

Tất nhiên, có vài "ngƣời đặc biệt" thành công mà không 

có giáo dục đại học. Nhƣng khảo cứu này thấy rằng gần nhƣ 

mọi nhà triệu phú công nghệ cao đều đƣợc giáo dục rất tốt. 

Trong phỏng vấn, một ngƣời nói: “Nếu bạn nghĩ bạn có thể 

thành công trong công nghệ mà không có tri thức công nghệ, 

hoặc bạn là ngu hoặc bạn phải là ngƣời thông minh nhƣ Albert 

Einstein.” Nhà triệu phú khác giải thích: “Bạn có thể giầu bởi 

việc đầu tƣ vào thị trƣờng chứng khoán, hay mua xổ số. Không 

ai có thể thành công trong công nghệ mà không có tri thức 

công nghệ mạnh. Nếu bạn nhìn vào mọi ngƣời thành công 

trong công nghệ cao, gần nhƣ tất cả họ không chỉ có giáo dục 

đại học tốt mà còn là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ.” 

Điểm chung duy nhất trong những nhà doanh nghiệp 

thành công này là tất cả họ đều bắt đầu gần nhƣ không có gì. 

Gia đình của họ không giầu hay đƣợc liên kết tốt. Nếu bạn nhìn 

vào Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs, Sergey Brin và Mark 

Zuckerberg, bố mẹ họ là luật sƣ, giáo viên, công nhân bƣu 

điện, công nhân xƣởng máy, và tài xế xe bus. Không ai trong 
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số họ xuất thân từ gia đình giầu. Không ai trong số họ nhận 

đƣợc sự giúp đỡ nào từ chính phủ. Tất cả họ đều thành công vì 

họ có đam mê về điều họ làm và họ có viễn kiến về doanh 

nghiệp họ theo đuổi. 

Đã có sự kiện thú vị là phụ nữ bắt đầu muộn trong khu 

vực công nghệ cao. Họ chỉ chiếm quãng 13% của lực lƣợng lao 

động công nghệ. Tuy nhiên họ đã là những ngôi sao lên nhanh 

nhất trong các triệu phú và tỉ phú. Trong mƣời năm, họ đã 

chiếm nhiều vị trí quản lí hơn đàn ông. Các công ti công nghệ 

cao đƣợc quản lí bởi phụ nữ có lợi nhuận cao hơn và hiệu năng 

tốt hơn các công ti đƣợc quản lí bởi đàn ông. Khảo cứu này 

thấy rằng ngƣời quản lí phụ nữ nhiều tính bảo thủ hơn trong chi 

tiêu, họ cẩn thận hơn trong việc ra quyết định của họ và thƣờng 

tìm kiếm lời khuyên từ bạn bè. Những ngƣời quản lí là đàn ông 

có xu hƣớng ra quyết định nhanh, đôi khi không nghĩ kĩ. Họ 

sẵn lòng nhận rủi ro và thƣờng ra quyết định một mình không 

có tƣ vấn. Khảo cứu này kết luận: “Đàn ông thƣờng hành động 

nhƣ kẻ đánh bạc hơn ngƣời quản lí. Tất cả họ đều có bản ngã 

lớn và không nghĩ họ cần giúp đỡ. Họ tìm kiếm quyền lực và 

thƣờng phạm sai lầm nhƣng hiếm khi học đƣợc từ chúng. Đàn 

bà ngƣợc lại là cẩn thận hơn, họ quản lí theo đồng thuận và 

chăm sóc tới ngƣời của họ. Họ không chi tiền một cách bất cẩn 

và rất trung thành với công ti của họ.”  Khảo cứu này thấy rằng 

gần nhƣ không khác biệt trong các yếu tố dẫn tới thành công 

cho đàn ông hay phụ nữ. Họ có cùng động cơ, ở cùng độ tuổi, 

có mức độ kinh nghiệm và bình đẳng trong giáo dục. Tuy 

nhiên, đàn bà có nhƣợc điểm khi họ có con cái. Nhiều ngƣời 

bày tỏ rằng họ cảm thấy mặc cảm vì không dành đủ thời gian 

cho con họ. Nhiều ngƣời rời bỏ hay bán công ti của họ khi có 

con cho dù công ti của họ đang làm ăn tốt. 

Cho nên nếu bạn vẫn mơ ƣớc trở thành ông Gates hay 

ông Jobs, kết thúc giáo dục đại học của bạn đi đã. Học nhiều 

nhất có thể đƣợc và chuyên môn hoá trong khu vực kĩ thuật 



 

 

151 

 

trƣớc khi bạn bắt đầu công ti riêng của bạn - Bạn sẽ có cơ hội 

thành công tốt hơn. 

 

Bill Gates: Nhà doanh nghiệp 

Tôi nhận đƣợc một email ngƣời gửi viết: "Em muốn là 

một nhà doanh nghiệp nhƣng bố mẹ tôi muốn em vào đại học. 

Em bảo họ rằng nhà doanh nghiệp nhƣ Bill Gates và Steve 

Jobs, tất cả đều là những ngƣời bỏ đại học dở chừng. Họ 

KHÔNG cần đại học để làm ra nhiều tiền nhƣng bố mẹ em 

không đồng ý. Thầy có cho rằng nhà doanh nghiệp cần giáo 

dục đại học không? Xin thầy chỉ bảo." 

Đáp: Bạn có biết nhà doanh nghiệp là gì không? Theo 

định nghĩa, đó là “Ngƣời nào đó có sở hữu tri thức duy nhất và 

nhận ra cơ hội kinh doanh để truyền tri thức đó vào trong sản 

phẩm mới và đảm nhiệm việc đó và nhận may rủi về việc đó.” 

Chúng ta hãy nhìn vào trong định nghĩa này một cách cẩn thận 

hơn. Thứ nhất, nhà doanh nghiệp phải có tri thức duy nhất. Bạn 

nghĩ tri thức đó tới từ cái gì? Ngƣời này có đƣợc sinh ra với tri 

thức đó không hay ngƣời này đã học nó từ đâu đó? Thứ hai, 

bạn có bao giờ nghĩ về cơ hội kinh doanh không? Cơ hội 

KHÔNG phải là cái gì đó xảy ra thƣờng xuyên mà là hoàn 

cảnh hiếm hoi và nó chỉ xảy ra khi ai đó sẵn sàng cho nó. 

Nhiều ngƣời lẫn lộn giữa cơ hội và vận may nhƣng vận may 

chẳng liên quan gì tới điều đó. Nếu bạn KHÔNG sẵn sàng, cơ 

hội sẽ KHÔNG bao giờ tới bởi vì bạn thậm chí không biết nó là 

gì. Nếu bạn đồng ý với định nghĩa của tôi thì chúng ta nhìn vào 

nhân vật nhà doanh nghiệp: ông Bill Gates. 

Khi họ còn là học sinh phổ thông, Bill Gates và Paul 

Allen đã "lén" vào lớp máy tính của Đại học Washington để 

học lập trình. Họ thậm chí đã dùng thẻ sinh viên "giả" để mƣợn 
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sách máy tính từ thƣ viện. Họ “đột nhập” vào trong máy tính 

đại học để viết chƣơng trình. Cuối cùng, họ bị bắt, nhƣng giáo 

sƣ thấy niềm đam mê học máy tính từ những đứa trẻ 15 tuổi 

này và đã cho phép họ tiếp tục. Ông ấy dạy cho họ và cho phép 

họ dùng máy tính của đại học để viết nhiều chƣơng trình. Điều 

đó giải thích tại sao lúc ban đầu, hai ngƣời sáng lập của 

Microsoft đã có tri thức máy tính cho dù họ KHÔNG dự đại 

học (họ mới học lớp 9). 

Cuối cùng Bill Gates đã tốt nghiệp phổ thông vào đi vào 

học luật tại Harvard (bố anh ta là luật sƣ và muốn anh ta theo 

nghề này) nhƣng đam mê của Bill về máy tính mạnh tới mức 

anh cứ giữ theo đuổi xu hƣớng công nghệ. Một hôm Paul Allen 

chỉ cho anh ta một bài báo về máy tính có tên là Altair (Đó là 

một gói các linh kiện để các kĩ sƣ lắp ráp). Vì máy tính này 

không có phần mềm, Bill và Paul quyết định viết phần mềm 

cho nó (cơ hội kinh doanh) nhƣng công ti Altair không muốn 

mua phần mềm. Cuối cùng Bill và Paul phải tạo ra công ti 

riêng của mình để bán phần mềm cho những ngƣời mua máy 

tính Altair. Để làm điều đó, Paul phải làm hầu hết việc lập trình 

còn Bill phải làm hầu hết việc bán, điều yêu cầu anh ta đi lại 

nhiều. Anh ta quyết định bỏ học Harvard “tạm thời” mặc dầu 

bố mẹ anh ta không lấy gì làm sung sƣớng về điều đó. Anh ta 

dùng tiền tiết kiệm để đi bán phần mềm Altair và đảm nhận 

mọi may rủi (Đó là tinh thần nhà doanh nghiệp). Tuy nhiên, 

máy tính Altair không kinh doanh tốt và Microsoft cũng trên 

bờ vực phá sản thì Bill nghe nói rằng IBM cũng có máy tính cá 

nhân tƣơng tự mà không có phần mềm. Bill Gates tới IBM và 

hỏi liệu anh ta có thể viết phần mềm cho PC không. Vì IBM là 

công ti phần cứng, ngƣời quản lí không chăm nom quá nhiều 

về phần mềm cho nên họ đồng ý để một công ti "vô danh tiểu 

tốt" có tên Microsoft viết phần mềm điều hành cho nó. Bạn có 

lẽ biết phần còn lại của câu chuyện này. 
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Những ngƣời nhƣ Bill Gates và Paul Allen CÓ THỂ 

KHÔNG cần đại học (Họ đã có tri thức, đam mê, động cơ và 

sẵn lòng chấp nhận may rủi). Ngày nay chỉ có một Bill Gates 

nhƣng có hàng triệu ngƣời “muốn là Bill Gates”. Tất cả họ đều 

muốn có tiền của ông ấy, danh vọng của ông ấy nhƣng 

KHÔNG chăm nom về “tri thức”, “cơ hội” hay “may rủi” mà 

Bill Gates cũng có. Đó là lí do tại sao KHÔNG có Bill Gates 

khác. 

Nếu bạn vẫn muốn là “Bill Gates”, bạn phải bắt đầu với 

điều ông ấy đã bắt đầu: Sở hữu tri thức. Bạn lấy loại tri thức 

này ở đâu? Trong đại học, tất nhiên rồi. Lời khuyên của tôi: 

Xin hãy học tập chuyên cần và ở lại trƣờng. Có tri thức kĩ thuật 

sẽ cho phép bạn nhận diện cơ hội kinh doanh và nó CHỈ tới khi 

bạn sẵn sàng. 

Ngày nay, công nghệ phần mềm là lĩnh vực tƣơng đối 

mới. Nó mới đƣợc năm mƣơi tuổi, một lĩnh vực rất trẻ khi so 

sánh với kĩ nghệ công trình công cộng, kĩ nghệ hoá học vân 

vân. Phần mềm có nhiều tiềm năng và nhiều cơ hội hơn các 

lĩnh vực khác. Tôi nghĩ bằng việc chọn lĩnh vực này để học tập, 

bạn đã ra quyết định đúng. Tôi tin tƣơng lai của lĩnh vực này là 

rất hứa hẹn với nhiều khám phá mới và nhiều cơ hội mới. 

Để trả lời câu hỏi của bạn: Nhà doanh nghiệp có cần giáo 

dục đại học không? Câu trả lời của tôi là: “Dứt khoát có.” Tôi 

sẽ nói thêm cho bạn về tại sao tôi nói "có" trong blog tiếp của 

tôi về nhân vật khác của bạn: Steve Jobs.  

 

Steve Jobs: Nhà doanh nghiệp 

Trong blog trƣớc, tôi đã viết về nhu cầu có tri thức nào 

đó nhƣ tiền điều kiện cho làm doanh nghiệp. Định nghĩa của tôi 
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về nhà doanh nghiệp là “Ai đó có sở hữu tri thức duy nhất và 

nhận ra cơ hội kinh doanh để truyền tri thức đó vào thành sản 

phẩm mới và đảm nhiệm việc đó và nhận rủi ro về việc đó.” 

Tất nhiên, bên cạnh tri thức đặc biệt, nhà doanh nghiệp phải có 

đam mê mạnh, động cơ, "trinh sát doanh nghiệp", và ham 

muốn tiếp tục học để thành công trong khu vực này. 

Có lẽ bạn biết rằng Steve Jobs và Steve Wozniak là 

những ngƣời sáng lập ra Apple Computer. (Để biết thêm thông 

tin về Steve Jobs, xin đọc bài diễn văn của ông ấy cho sinh viên 

tốt nghiệp tại Đại học Stanford). Sau khi tốt nghiệp phổ thông, 

Steve Jobs tới đại học Reed College nhƣng bỏ học nửa chừng 

để sống nhƣ một “Hippie”, du hành tới nhiều nơi cho tới khi 

anh ta hết tiền. Anh ta tìm đƣợc việc làm trong một cửa hiệu 

điện tử nơi anh ta gặp Steve Wozniak. Wozniak là một “tài tử 

điện tử” có đam mê về bất kì cái gì liên kết với điện tử. Anh ta 

thích lấy các thiết bị điện tử và rồi dựng lại chúng để học mọi 

sự làm việc ra sao. Wozniak cũng là một ngƣời bỏ đại học nửa 

chừng vì anh ta nghèo và không thể đảm đƣơng đƣợc việc đóng 

học phí đại học. Tuy nhiên, với đam mê mạnh về học tập, anh 

ta tiếp tục "lén" vào các lớp đại học cho tới khi trƣờng phát 

hiện ra và yêu cầu anh ta phải đi ra. (Anh ta học tri thức cơ sở ở 

phổ thông). Anh ta cũng "lén" vào dự các buổi xê mi na kĩ 

nghệ và hội nghị điện tử bằng việc giả vờ là ngƣời phục vụ đồ 

ăn uống, cho nên anh ta có thể học đƣợc nhiều. (Anh ta học tri 

thức điện tử chuyên sâu trong các hội nghị). Một hôm anh ta 

thấy trình diễn về máy tính Altair trong một cuộc hội nghị, anh 

ta bị ấn tƣợng và quyết tâm xây dựng cái gì đó tƣơng tự nhƣ cái 

đó. Anh ta bắt đầu thiết kế bản mẫu máy tính dùng chip Intel 

8080 và biểu diễn cho mọi ngƣời xem tại “Câu lạc bộ máy tính 

bia” tại đại học Stanford (Anh ta phát minh một sản phẩm duy 

nhất). Điều anh ta muốn là chứng minh rằng có thể dựng máy 

tính nhỏ dùng các linh kiện đơn giản nhƣ băng cassette và màn 

hình ti vi. Khi Steve Jobs thấy bản mẫu này, anh ta thuyết phục 
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Wozniak rằng họ cùng nhau có thể bán đƣợc nó và làm ra một 

số tiền (Cơ hội kinh doanh). Dựa trên động viên của Jobs, 

Wozniak đồng ý thành lập công ti và Apple Computer đƣợc 

thành lập tháng tƣ 1976. 

Máy tính đầu tiên là Apple I. Nó đƣợc xây dựng trên bo 

mạch in với băng cassette làm bộ nhớ và có quãng 4 KB bộ 

nhớ truy nhập ngẫu nhiên (RAM). Ngƣời dùng phải móc nó 

vào ti vi làm màn hình điều khiển. Máy tính này đƣợc bán chỉ 

nhƣ “bộ lắp ráp” nhƣng nó có một số khách hàng. Dựa trên 

phản hồi từ ngƣời dùng, Wozniak thiết kế và sản xuất Apple II. 

Mô đen này có màn hình điền khiển, và ổ đĩa mềm, bàn phím 

và 48KB RAM. Đó đã là thành công khổng lồ và làm cho cả 

Jobs và Wozniak thành triệu phú. Sau khi công ti thành công, 

Steve Wozniak trở về đại học Berkeley để hoàn thành bằng cử 

nhân về kĩ nghệ máy tính (Anh ta muốn học thêm và tất nhiên 

anh ta có thể đảm đƣơng đƣợc việc tới trƣờng bây giờ) và bỏ 

cho Steve Jobs quản lí công ti đang phát triển nhanh Apple 

Computer. 

Steve Jobs có tham vọng làm Apple Company tốt hơn và 

lớn hơn IBM. Anh ta tuyển mộ sinh viên từ các đại học hàng 

đầu nhƣ Stanford, Berkeley, và Carnegie Mellon để xây dựng 

máy tính tiếp có tên là “The Lisa” mà anh ta tin sẽ là máy tính 

cá nhân tiên tiến nhất và phức tạp nhất vào thời đó. Thay vì 

dùng các linh kiện hiện có nhƣ Apple II, anh ta muốn đặt nó 

lên những phát minh mới nhất, chƣa bao giờ dùng trƣớc đây. 

Trong thời gian đó, Apple Company đã phát triển lớn thế với 

nhiều triệu đô la đổ vào từng tháng nhƣng Jobs không có tri 

thức về tài chính, kế toán và quản lí doanh nghiệp. (Đây là 

nhƣợc điểm của ngƣời kĩ thuật, thiếu tri thức và kĩ năng doanh 

nghiệp.) Anh ta thuê John Sculley, một ngƣời quản lí doanh 

nghiệp năng nổ từ Pepsi Cola về làm việc với mình. Câu nói 

nổi tiếng anh ta dùng để nhử Sculley về Apple là: “Tại sao một 

ngƣời tài năng nhƣ anh lại phí thời gian đi bán nƣớc đƣờng cho 
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trẻ con khi anh có thể có cơ hội tham gia cùng tôi và làm thay 

đổi thế giới. Cùng nhau chúng ta có thể làm ra lịch sử.” 

Với John Sculley làm việc nhƣ giám đốc điều hành của 

Apple (CEO), Steve Jobs có thể dành toàn bộ thời gian của 

mình làm việc với tổ kĩ thuật để xây dựng “The Lisa”. (Tin đồn 

là Lisa là tên cô gái ở đại học Reed đã làm tan vỡ trái tim Steve 

Jobs.) Về sau công ti đã đổi tên Lisa thành Mac Intosh hay 

Mac). The Lisa là máy tính đầu tiên có giao diện ngƣời dùng 

đồ hoạ phức tạp (GUI) và “chuột”. Bởi vì phần lớn các linh 

kiện đều là công nghệ mới, chƣa bao giờ đƣợc dùng trƣớc đây, 

tổ kĩ thuật và Steve Jobs phải dành nhiều thời gian để làm cho 

chúng làm việc và không có thời gian cho bất kì cái gì khác. 

Không có Jobs ở trên đỉnh, John Sculley chiếm cơ hội để cơ 

cấu cán bộ của công ti bằng nhiều ngƣời quản lí hơn, nhiều 

ngƣời trung thành với ông ta và cuối cùng chiếm quyền kiểm 

soát công ti. Đầu năm 1984, ông ta đuổi Steve Jobs và những 

ngƣời kĩ thuật. Đột nhiên nhà doanh nghiệp đã sáng lập Apple 

Computer bị không có việc làm. (Đây là lí do tại sao tri thức kĩ 

thuật là KHÔNG đủ, nhà doanh nghiệp hay ngay cả kĩ sƣ phần 

mềm phải có cả hai loại tri thức.) 

Bạn có thể hình dung bản thân mình nhƣ Steve Jobs vào 

lúc đó. Ngƣời sáng lập mất quyền kiểm soát và nhận đƣợc 

thông báo sa thải từ công ti riêng của mình. Đây là "bài học" 

nơi Steve Jobs “học” về sự kiện của cuộc sống, về dốt nát của 

mình trong tri thức doanh nghiệp. Sau một thời gian dài đau 

khổ, Steve Jobs nhận ra điểm yếu của mình nhƣng anh ta 

KHÔNG từ bỏ đam mê. Anh ta đi tạo ra công ti khác: NeXt 

Computer, một công ti còn chuyên sâu kĩ thuật cao hơn những 

ngƣời khác vào thời đó. Tuy nhiên, cơ hội kinh doanh đã trôi 

qua. Điểm yếu của Apple Computer cho phép Microsoft tiến 

nhanh và chiếm thị trƣờng. 
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Trong bẩy năm, Apple Company không có sản phẩm mới 

hay ý tƣởng mới. John Sculley là ngƣời kinh doanh, KHÔNG 

phải kĩ thuật. Việc sa thải tổ kĩ thuật của ông ta và thay thế họ 

bằng bạn bè ông ta đã làm cho nhiều ngƣời kĩ thuật xa lánh, 

ngƣời coi Jobs nhƣ "anh hùng" của họ. Trong thị trƣờng kinh 

doanh, Apple KHÔNG thể cạnh tranh đƣợc với Microsoft và 

cổ phần của nó mất phần lớn giá trị. Cuối cùng, John Sculley 

phải từ chức, Apple Computer đã sẵn sàng nộp đơn phá sản và 

ai đó gợi ý rằng Apple nên thuê Steve Jobs trở lại. Apple 

Computer mua công ti NeXt và thuê Jobs trở lại làm CEO mới 

trong năm 2000. Steve Jobs đã quyết tâm đem đam mê, động 

cơ, công nghệ tiên tiến, "kĩ năng doanh nghiệp" mà anh ta đã 

học đƣợc trong những năm "đi đầy" trở lại Apple. Từ đó trở đi, 

không nhìn lại, Apple trở nên thành công hơn với nhiều sản 

phẩm phát kiến nhƣ Mac, IPod, IPhone, và IPad v.v. Đến lúc 

này, bạn có lẽ biết phần còn lại của câu chuyện này. 

Để trả lời câu hỏi liệu nhà doanh nghiệp có cần giáo dục 

đại học không, tôi nghĩ Steve Jobs CÓ THỂ KHÔNG cần phải 

có giáo dục đại học (Anh ta đã có tri thức, đam mê, động cơ và 

sẵn lòng chấp nhận rủi ro nhƣng trên hết, anh ta cũng có ham 

muốn học từ bài học cuộc sống và tiếp tục học). Ngày nay chỉ 

có một “Steve Jobs” nhƣng có hàng triệu ngƣời “muốn là Steve 

Jobs”. Họ chỉ muốn có tiền của ông ấy, danh vọng của ông ấy, 

của cải của ông ấy nhƣng họ KHÔNG có "tri thức", "đam mê", 

"trinh sát doanh nghiệp", "khả năng nhận diện cơ hội”, sẵn lòng 

nhận "may rủi", và dũng cảm học từ "bài học cay đắng của 

cuộc sống" mà Steve Jobs cũng có. Đó là lí do tại sao KHÔNg 

có Steve Jobs khác. 

Nếu bạn vẫn muốn là “Steve Jobs”, bạn phải bắt đầu 

bằng điều ông ấy đã bắt đầu: Có đam mê trong điều bạn làm, 

học nhiều về tri thức kĩ thuật, có động cơ ngay cả khi bạn đi 

xuống, dũng cảm ngay cả khi cuộc sống của bạn trở nên cay 

đắng và không thể chịu nổi, và trên hết, sẵn lòng học không 
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ngừng cho dù từ "kinh nghiệm cuộc sống tồi tệ". Bạn xây dựng 

loại tính cách này từ đâu? Trong đại học, tất nhiên. Lời khuyên 

của tôi: Xin hãy học tập chăm chỉ và ở trong trƣờng. KHÔNG 

để cái gì làm sao lãng bạn khỏi mục đích của mình, KHÔNG 

để bất kì thất bại nhỏ bé nào đƣa bạn xuống, KHÔNG để bất kì 

cái gì làm ngã lòng bạn, đi theo mơ ƣớc của bạn, đi theo trái 

tim bạn, hình thành tổ để chia sẻ tri thức, có mục đích cả đời để 

tiếp tục học. Tại sao bạn học những điều này trong đại học? 

Bởi vì bạn có thể thất bại vài lần trong lớp, nhƣng bằng việc 

học từ chúng, bạn sẽ KHÔNG thất bại trong cuộc sống. Đại 

học là nơi bạn học và chuẩn bị để đối diện với cái gì đó lớn 

hơn, to hơn, và thách thức hơn: bản thân cuộc sống. 

Ngày nay, công nghệ là lĩnh vực mới nhƣng có nhiều 

tiềm năng và cơ hội. Bằng việc chọn lĩnh vực này để học tập, 

bạn đang ra quyết định đúng đắn. Tôi tin tƣơng lai của lĩnh vực 

này là rất hứa hẹn với nhiều khám phá mới và nhiều cơ hội 

hơn. Để trả lời câu hỏi của bạn: "Nhà doanh nghiệp có cần giáo 

dục đại học không?" câu trả lời của tôi là: “Dứt khoát có.” 

 

Steve Jobs 

Với cái chết của Steve Jobs, phần lớn báo chí đều có lời 

cáo phó dài, các bài tiểu luận cá nhân và câu chuyện kinh 

doanh về con ngƣời đã làm thay đổi thế giới. Steve Jobs đã làm 

bản thân mình nổi bật so với những nhà lãnh đạo khác vì 

"phong cách cá nhân" của ông ấy mà không mấy ngƣời biết tới. 

Ông ấy không thích nói nhiều, ngoại trừ vài câu ngắn và trong 

bài nói ông ấy đã nói cho sinh viên tại Đại học Stanford. Tôi đã 

thu thập vài câu ngắn của ông ấy mà bạn có thể thấy thích thú: 
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“Tôi có viễn kiến rằng nếu chúng ta có thể xây dựng máy 

tính nhỏ, chúng ta có thể để nó trong mọi hộ gia đình trên thế 

giới.” 

“Chúng tôi đi tới Atari và nói: “Chúng tôi đã tạo ra một 

thứ đáng ngạc nhiên này, mặc dầu đƣợc xây dựng bằng một số 

bộ phận của các ông, và các ông nghĩ gì về cấp ngân quĩ cho 

chúng tôi? Hoặc là chúng trao nó cho các ông, chúng tôi chỉ 

muốn nó đƣợc làm ra. Trả cho chúng tôi một số lƣơng, chúng 

tôi sẽ tới làm việc cho các ông." Và họ nói: “Các anh ngu, 

chẳng ai muốn có máy tính ở nhà họ.” Thế là chúng tôi đi sang 

HP, và họ nói: “Chúng tôi không cần ngƣời nhƣ các anh. Các 

anh thậm chí còn chƣa tốt nghiệp đại học.” 

“Tôi đáng giá trên $1 triệu đô la khi tôi 23 tuổi, và $10 

triệu khi tôi 24 tuổi, và trên $100 triệu khi tôi 25 tuổi, nhƣng 

điều đó không quan trọng vì tôi chƣa bao giờ làm ra cái gì vì 

tiền. Tôi yêu điều tôi làm.” 

“Bill Gates sẽ là anh chàng tốt hơn, nếu anh ta khám phá 

"cái gì đó" và đi sang Ấn Độ để tìm chứng ngộ khi anh ta còn 

trẻ.” 

“Tại sao một ngƣời có tài nhƣ anh lại muốn dành phần 

còn lại cuộc đời anh để đi bán nƣớc đƣờng và kẹo ngọt cho trẻ 

con? Sao anh không tham gia cùng tôi và làm thay đổi thế 

giới?” 

“Kĩ thuật là không đủ, bạn cần biết về doanh nghiệp nữa. 

Không có nó, những điều xấu có thể xảy ra.” 

“Tôi cảm thấy giống ai đó thọc vào dạ dầy tôi … tôi mới 

chỉ 30 tuổi và tôi muốn có cơ hội tiếp tục sáng tạo mọi thứ. Tôi 

biết rằng tôi đã có ít nhất một thiết kế máy tính lớn hơn trong 

tôi. Nhƣng Apple không cho tôi cơ hội làm việc đó. Họ đã sa 

thải tôi.” 
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“Tôi đã không thấy điều đó, nhƣng sự việc lại hoá ra là bị 

sa thải khỏi Apple là điều tốt nhất mà đã từng có thể xảy ra cho 

tôi. Sự nặng nề của thành công đã đƣợc thay thế bằng sự nhẹ 

nhàng của việc là ngƣời bắt đầu một lần nữa. Nó cho phép tôi 

đi vào thời kì sáng tạo nhất của đời tôi.” 

“Tôi là ngƣời duy nhất mà tôi biết đã mất cả tỉ đô là trong 

một năm. Điều đó thực sự xây dựng nên tính cách của tôi.” 

“Tôi có một kế hoạch có thể cứu Apple nhƣng không ai 

nghe tôi. Apple có tài sản mênh mông và tôi tin không có chú ý 

nào đó, công ti có thể chết.” 

“Máy tính cá nhân đã qua rồi. Xong rồi. Kết thúc rồi. 

Microsoft đã thắng một thời gian dài trƣớc đây.” 

“Khi bạn phạm phải sai lầm, điều tốt nhất là thừa nhận 

chúng một cách nhanh chóng, và tiếp tục với việc cải tiến phát 

kiến của bạn.” 

“Phát kiến phân biệt giữa ngƣời lãnh đạo và ngƣời theo 

sau.” 

“Phát kiến không liên quan gì tới bạn tiêu bao nhiêu đô 

la. Khi Apple tạo ra Mac, IBM đã tiêu ít nhất 100 lần hơn vào 

nghiên cứu. Vấn đề không phải là về tiền. Vấn đề là về những 

ngƣời bạn có, cách họ đƣợc lãnh đạo, và họ yêu việc của họ 

bao nhiêu.” 

“Với hầu hết mọi ngƣời, thiết kế nghĩa là vẻ bên ngoài, 

mĩ phẩm. Nó là trang điểm nhƣ vải màn hay tràng kỉ. Nhƣng 

với tôi, thiết kế là linh hồn của sáng tạo nhân tạo, diễn đạt bản 

thân nó ở các tầng bên ngoài hơn của sản phẩm hay dịch vụ.” 

“Khi tôi thuê ai đó, năng lực là chìa khoá. Họ phải thực 

sự thông minh. Nhƣng vấn đề thực với tôi là họ có rơi vào tình 

yêu với Apple không? Bởi vì nếu họ rơi vào tình yêu với 

Apple, mọi thứ khác sẽ tự chăm nom cho nó. Nếu họ có đam 
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mê về cái gì họ sẽ làm. Họ sẽ muốn làm điều tốt nhất cho 

Apple, không phải là điều tốt nhất cho họ hay điều tốt nhất cho 

Steve Jobs, hay cho bất kì ai khác.” 

“Những ngƣời đang làm việc là lực chuyển động đằng 

sau Apple. Việc của tôi là tạo ra không gian cho họ để cho họ 

có thể làm điều họ yêu thích và gạt đi phần còn lại của sao 

lãng.” 

“Việc của tôi không phải là tốt với mọi ngƣời. Việc của 

tôi là nhận những ngƣời chúng tôi có và thúc đẩy họ và làm 

cho họ tốt hơn.” 

“Bạn không thể chỉ hỏi khách hàng điều họ muốn và rồi 

cố gắng trao cái đó cho họ. Đến lúc bạn làm cho nó đƣợc xây 

dựng ra, họ sẽ muốn cái gì đó mới.” 

“Bạn không thể làm cùng một thứ lặp đi lặp lại mãi. Bạn 

phải khao khát cái gì đó mới. Có tính sáng tạo.” 

“Gần nhƣ mọi thứ, lòng tự hào, nỗi sợ, bối rối, thắng, 

thua, thành công, thất bại sẽ nhạt nhoà đi trong đối diện với cái 

chết, chỉ để lại cái gì thực sự là quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ 

chết là cách tốt nhất để tránh cái bẫy nghĩ về bản thân mình hay 

về tôi có gì đó để mất. Không có lí do để không đi theo trái tim 

bạn. Cứ khao khát, cứ dại khờ.” 

“Kết nối các chấm và đi theo giấc mơ của bạn.” 

“Thời gian của bạn có hạn thôi cho nên đừng phí hoài nó 

vào cái gì đó khác. Đừng để tiếng ồn của ý kiến ngƣời khác 

làm lấn át đi tiếng nói bên trong của bạn. Có dũng cảm đi theo 

trái tim và trực giác của bạn vì chúng biết điều bạn thực sự 

muốn trở thành. Mọi thứ khác là không quan trọng. Đi theo 

đam mê của bạn đi.” 

“Chúng ta không có cơ hội để làm nhiều điều, cho nên 

mọi ngƣời nên thực sự xuất sắc. Bởi vì đây là cuộc sống của 
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chúng ta. Cuộc sống là ngắn ngủi, và thế rồi bạn chết. Và tất cả 

chúng ta phải chọn điều có liên quan tới cuộc sống của chúng 

ta. Cho nên tốt hơn cả là phải rất tốt. Tốt hơn cả là xứng đáng 

với nó.” 

“Là ngƣời giầu nhất trong nghĩa địa không làm tôi bận 

tâm. Lên giƣờng ban đêm và biết rằng mình đang làm cái gì đó 

kì diệu. Đó là điều thành vấn đề với tôi.” 
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5. Học cả đời 
 

 

 

 

 

Con người của xã hội tri thức 

Về truyền thống, nhà xã hội học đã phân loại mọi ngƣời 

vào các “thế hệ” dựa trên biến cố xã hội xảy ra trong thời gian 

đó. Chẳng hạn những ngƣời đƣợc sinh ra giữa các năm 1946 và 

1964 đƣợc gọi là thế hệ “Bùng nổ trẻ em” bởi vì sau Thế chiến 

2, ngƣời lính trở về lấy vợ và có con. Những ngƣời đƣợc sinh 

ra giữa các năm 1964 và 1980 đƣợc gọi là Thế hệ X, hay “Sút 

giảm trẻ em" bởi vì việc sụt giảm lớn về tỉ lệ sinh đi theo sau 

việc bùng nổ trẻ em. Những ngƣời đƣợc sinh ra giữa 1980 và 

2000 đƣợc gọi là Thế hệ Y hay Thế hệ thiên niên kỉ cho việc 

chuyển từ thế kỉ 20 sang thế kỉ 21. 

 Tuy nhiên, xã hội tri thức đã tạo ra một “thế hệ mới” 

những ngƣời không giống nhƣ những ngƣời khác bởi vì họ 

không thể đƣợc xác định theo độ tuổi, giới tính, ngày sinh hay 

biến cố xã hội. Thành viên của thế hệ này có thể là doanh nhân 

50 tuổi hay học sinh trung học 15 tuổi nhƣng họ tất cả đều có 

chung một điều: Dùng phƣơng tiện số thức trong thế giới ảo. 

Đây là những ngƣời ƣa thích tham gia vào phòng chat trực 

tuyến để nói chuyện, chia sẻ các blogs, wiki, chơi trò chơi 

video và các sở thích khác với những ngƣời có cùng mối quan 
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tâm. Nhóm ngƣời này đƣợc gọi là “Thế hệ V”. (V viết tắt cho 

Virtual - ảo.) 

Trong xã hội tri thức, công nghệ đang trở thành một phần 

tích hợp của xã hội và đóng vai trò ngày càng tăng trong việc 

hình thành các hoạt động của con ngƣời, công ti, công nghiệp 

và chính phủ. Chung cuộc, điều đó ảnh hƣởng tới xã hội và 

hành vi của mọi ngƣời sống trong đó. Việc truy nhập dễ dàng 

vào công nghệ, đƣợc tổ hợp với trao đổi toàn cầu thực hiện 

đƣợc cho mọi ngƣời, đã phá vỡ các ràng buộc địa lí về trao đổi 

và tƣơng tác. Các đặc trƣng của thế hệ V là sự sẵn lòng của họ 

trong tƣơng tác và cộng tác với ngƣời khác trong môi trƣờng ảo 

và tạo ra cộng đồng toàn cầu với ảnh hƣởng chƣa hề có trƣớc 

đây. Ngƣời thế hệ V bao giờ cũng tìm kiếm những ngƣời chia 

sẻ cùng ý tƣởng, tri thức, mối quan tâm trong thế giới ảo, đó là 

lí do tại sao Facebook, My Page, hay Twitter phổ biến thế với 

họ.  Trong khi thế hệ X và thế hệ Y chủ yếu là “ngƣời tiêu thụ 

vật chất,” thế hệ V chủ yếu là “ngƣời tiêu thụ CNTT,” họ mua 

bất kì cái gì liên quan tới CNTT nhƣ trò chơi video, điện thoại 

di động, laptop, Netbook v.v. Khi những ngƣời của thế hệ 

“bùng nổ trẻ em” đọc báo, ngƣời của thế hệ V đọc báo trực 

tuyến. Khi ngƣời thế hệ X mua CD cho hệ thống âm thanh nổi 

của họ, ngƣời thế hệ V ƣa thích tải nhạc về máy nghe iPod của 

họ. Khi ngƣời thế hệ Y mua DVD cho ti vi màn hình phẳng của 

họ, ngƣời thế hệ V ƣa thích xem “You Tube” trên laptop của 

họ.  Thay đổi trong thói quen mua sắm đã tạo ra khó khăn cho 

nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới. Các cửa hiệu âm nhạc, 

phƣơng tiện mạng ti vi, báo chí tất cả đều chịu sụt giảm lớn 

trong kinh doanh nhƣng các websites để tải nhạc, báo trực 

tuyến và ti vi Internet chứng kiến kinh doanh của họ tăng lên 

nhiều. 

Những ngƣời thuộc vào thế hệ V đều quen thuộc với 

công nghệ mới nhất và sẵn lòng sử dụng nó nhƣ công cụ hàng 

ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi ở mọi nơi. Sau 
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nhiều năm bị cô lập bởi “Chiến tranh lạnh” đột nhiên có việc 

mở ra trao đổi dễ dàng và tự do do internet tạo khả năng và với 

công nghệ điện thoại di động qui ƣớc, nhiều ngƣời xô vào kết 

nối với ngƣời khác nhƣ chƣa bao giờ có trƣớc đây. Xây dựng 

trên năng lực trao đổi của họ, những ngƣời Thế hệ V thể hiện 

ham muốn tràn ngập để tham gia, qua việc tham dự tích cực 

vào cộng đồng toàn cầu đƣợc tạo khả năng qua những nhân vật 

trực tuyến do họ tự tạo ra. Công nghệ đã chuyển giao phƣơng 

tiện để tạo ra nội dung trong sự phong phú đa dạng các dạng 

thức phƣơng tiện, và Internet tạo khả năng cho phân phối toàn 

cầu với chi phí bằng không mà vẫn hiệu quả. Khả năng này đã 

vậy, và tiếp tục là nhƣ vậy với nhịp độ càng tăng tốc hơn. Nhân 

tố then chốt là ham muốn tham gia tích cực vào mọi thứ chứ 

không chỉ là việc tiêu thụ thụ động. Thế hệ V mong đợi “đối 

thoại” chứ không chỉ là “trao đổi.” Nhƣ nhiều nhà xã hội học 

bắt đầu nhận ra rằng với xã hội tri thức, nhiều điều bắt đầu nổi 

lên. Giá trị của Thế hệ V là rất khác với các thế hệ trƣớc nó, 

Thế hệ X và Thế hệ Y, bởi vì ngƣời Thế hệ V có niềm tin tràn 

ngập vào giá trị của cộng tác, rằng “Chúng ta” còn giá trị hơn 

“tôi” xem nhƣ biểu tƣợng của Thế hệ X và Thế hệ Y. Cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện thời là kết quả của thế hệ 

"tôi" hay thế hệ ích kỉ, ngƣời chỉ nghĩ về bản thân mình chứ 

không nghĩ tới ai khác. Sự thức tỉnh này củng cố thêm niềm tin 

vững chắc của Thế hệ V bởi vì họ chia sẻ cái gì đó có giá trị 

hơn chỉ là "những thứ vật chất.” Bằng chứng về giá trị này có 

thể theo dõi về sự trƣởng thành của mô hình phát triển nguồn 

mở, điều các doanh nghiệp qui ƣớc đã không thích xét tới bởi 

vì nó không hoàn toàn khớp với mô hình "hệ thống thƣởng" 

truyền thống của công ti phần mềm sở hữu riêng nhƣ 

Microsoft, IBM hay Oracles. Các bằng chứng thêm nữa có thể 

đƣợc thấy ở văn hoá âm nhạc đại chúng (sự nổi lên của việc 

trộn lẫn và lấy mẫu và dùng lại các tài liệu hiện có để tạo ra 

công trình mới) và trong Web 2.0, nơi những 'ứng dụng" mới 
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mạnh mẽ đang đƣợc xây dựng qua các hoạt động tập thể, lặp 

lại của nhiều cá nhân. 

Trong xã hội tri thức, công nghệ đã trở thành nhân tố tạo 

khả năng vô hình và là chất xúc tác cho tƣơng tác và thƣơng 

mại. Thế hệ V bây giờ đang làm điều đó thành nền tảng cho 

tâm thức tập thể, điều đang hình thành lại theo đúng từ này về 

sự cân bằng quyền lực trong công nghệ, doanh nghiệp kinh 

doanh và cá nhân. Thực tế, một số ngƣời Thế hệ V đe doạ mô 

hình kinh doanh truyền thống bởi vì nó đại diện cho ham muốn 

sáng tạo, tự thực hiện và tâm thức toàn cầu. Tuy nhiên, theo lí 

thuyết kinh tế vĩ mô, trong những giai đoạn sau của cách mạng 

công nghệ, không phải là công nghệ mới dẫn lái sự tăng trƣởng 

mà cách thức mới để triển khai công nghệ và cách thức mới để 

tiến hành kinh doanh, điều đó mới chuyển giao giá trị mới. 

Tronh những ngày đầu của công nghệ thông tin, chính IBM, 

Microsoft, Oracles và Google dẫn lái sự tăng trƣởng nhƣng bây 

giờ chính “Phần mềm nhƣ dịch vụ,” Nguồn mở nhƣ công nghệ 

triển khai mới tạo ra giá trị mới? Ta hãy đợi và xem …  

Một số dữ liệu đáng quan tâm về thế hệ V: 

1) 80% số họ dùng “tin nhắn” xấp xỉ 30 giờ/tuần; 

2) 45% số họ xem tin tức qua internet không qua ti vi; 

3) 65% số họ đọc báo trực tuyến và không mua báo giấy; 

4) 25% số họ sở hữu và viết blogs; 

5) 67% số họ đọc các blogs; 

6) 72% số họ tải nhạc có trả tiền; 

7) 28% số họ tải nhạc từ chia sẻ tệp không trả tiền; 
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Học cả đời 

Hệ thống giáo dục đƣợc tạo ra để đáp ứng nhu cầu của xã 

hội. Xã hội công nghiệp cần công nhân để xây dựng sản phẩm 

dựa trên nguyên lí "sản xuất theo dây chuyền lắp ráp". Đó là lí 

do tại sao sinh viên đƣợc dạy mọi thứ họ cần để làm việc trong 

xƣởng máy và văn phòng doanh nghiệp tƣơng ứng với những 

qui tắc và nguyên lí nào đó. Không may, hệ thống giáo dục 

không còn hợp thức khi nhu cầu của xã hội thay đổi từ công 

nghiệp sang thông tin. Ngày nay, sinh viên đã đƣợc giáo dục 

bằng các nguyên lí của thời đại công nghiệp sẽ KHÔNG thành 

công trong thời đại thông tin. 

Cùng điều đó cũng áp dụng cho quản lí. Hệ thống quản lí 

hiện thời là sản phẩm của thời đại công nghiệp với các nguyên 

lí nhƣ đồng đều, kiểm soát, chuẩn và tập trung hoá. Trách 

nhiệm thuộc về ngƣời quản lí, ngƣời ra mọi quyết định. Công 

nhân tuân theo mệnh lệnh và thực hiện mọi thứ tƣơng ứng theo 

thủ tục. Đào tạo bị giới hạn vào các kĩ năng việc làm chuyên 

môn và chức vụ. Loại nguyên lí đó có tác dụng tốt trong thời 

đại công nghiệp khi mọi thứ là ổn định, nhƣng nó sụp đổ khi 

công ti phải vận hành trong thời đại thông tin vì trong đó mọi 

thứ có thể thay đổi nhanh chóng. Sống còn của mọi doanh 

nghiệp đòi hỏi rằng công nhân và ngƣời quản lí phải biết cách 

đáp ứng nhanh chóng với thay đổi thị trƣờng. Nếu ngƣời quản 

lí KHÔNG hiểu khác biệt này, họ sẽ KHÔNG có khả năng 

quản lí cái gì và công ti sẽ KHÔNG sống sót đƣợc. 

Ngày nay công nghệ thay đổi nhanh hơn khả năng của 

mọi ngƣời kiểm soát chúng, trừ phi họ biết về chúng và chuẩn 

bị cho thay đổi. Mọi ngƣời sẽ không biết về công nghệ mới trừ 

phi họ bao giờ cũng học, đọc, và đi theo xu hƣớng trong công 

nghệ. Peter Drucker, một tác giả đã viết về thế kỉ 21: "Những 

ngƣời thành công nhất trong 10 tới 20 năm tới có thể không 

phải là ngƣời thông minh nhất ngày hôm nay, hay biết cái đúng 
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nhất bây giờ. Công nghệ họ biết bây giờ sẽ lạc hậu vào lúc đó. 

Thành công trong thời đại thông tin sẽ đƣợc xác định bởi khả 

năng học và học liên tục. Vì tri thức sẽ trở nên lạc hậu nhanh 

chóng tới mức chỉ những ngƣời thành công sẽ là ngƣời học cả 

đời.” 

Ta hãy nhìn lại công nghiệp công nghệ thông tin hiện 

thời (CNTT). Năm 1995, Ấn Độ xuất khẩu giá trị $24 triệu đô 

la về phần mềm. Năm 2009 họ đã xuất khẩu $75 tỉ đô la và có 

thể đạt tới $100 tỉ năm nay. Tại sao Ấn Độ thành công thế? 

Câu trả lời có thể đƣợc tìm thấy trong thái độ của họ đối với 

đào tạo. Các công ti phần mềm Ấn Độ đầu tƣ nhiều vào đào tạo 

kĩ năng và chƣơng trình giáo dục tiếp tục để bắt kịp với phát 

triển công nghệ. Một số công ti chi quãng 8 phần trăm thu nhập 

hàng năm của họ cho đào tạo, hơn bất kì công ti nào trên thế 

giới. (Các công ti Nhật Bản và châu Âu chi 4 phần trăm cho 

giáo dục nhân viên của họ, trong khi Mĩ chi chỉ quãng 2 phần 

trăm). Bạn có thể đoán công ti nào sẽ thành công hơn trong 

tƣơng lai. Vì CNTT là một trong những kinh doanh sinh lời 

nhanh nhất, nhiều nƣớc đang phát triển cũng đang chuyển vào 

CNTT xem nhƣ xuất khẩu then chốt nhƣng phần lớn trong số 

họ ƣớc lƣợng thấp khía cạnh đào tạo và học tập. Khi tôi nhìn 

vào ngân sách đào tạo của công ti hay ngân quĩ đào tạo của một 

quốc gia, tôi có thể dự báo liệu công ti đó hay quốc gia đó có 

thành công hay không. Về cơ bản, nếu họ không đầu tƣ vào 

giáo dục và đào tạo, họ không thể mong đợi thành công trong 

thế kỉ 21 này. 

Trên thế giới trong đó thay đổi xảy ra nhanh chóng, kĩ 

năng cốt yếu mà mọi ngƣời phải có là khả năng học liên tục. 

Đây không phải là kĩ năng mà sinh viên đƣợc dạy trong hệ 

thống giáo dục truyền thống mà là kĩ năng mọi ngƣời phải thu 

nhận bởi vì nó là kĩ năng sống còn. Tất nhiên, trách nhiệm về 

học tập bắt đầu từ cá nhân. Khi tôi tham dự và buổi lễ tốt 

nghiệp đại học mỗi năm, một số sinh viên bảo tôi: “Hết sách 
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rồi, hết thi rồi, và tạm biệt thầy giáo.” Tôi thƣờng bảo họ: 

“Trong vài năm nữa, nhiều ngƣời trong các bạn sẽ quay lại gặp 

tôi đấy.” Tất cả họ dƣờng nhƣ ngạc nhiên nhƣng nhiều ngƣời 

quả có quay lại và lấy đào tạo thêm sau vài năm làm việc trong 

công nghiệp. Đây là những ngƣời làm việc tốt và sẽ sống sót 

qua thay đổi bởi vì ngƣời học cả đời KHÔNG dừng việc giáo 

dục của họ khi họ tốt nghiệp khỏi đại học. 

Là một giáo sƣ, tôi thƣờng nhìn sinh viên trong lớp để 

xác định ai sẽ thành công và ai sẽ không thành công dựa trên 

thái độ của họ với học tập. Sinh viên giỏi thƣờng KHÔNG phải 

là ngƣời thông minh nhất trong lớp nhƣng họ bao giờ cũng 

muốn học. Họ là những ngƣời thƣờng hay hỏi các câu hỏi bởi 

vì họ muốn biết thêm. Sinh viên thông minh thƣờng không hỏi 

vì họ nghĩ họ có thể hình dung ra về sau. Mọi lúc sinh viên 

không hỏi câu hỏi, ngƣời đó làm mất cơ hội học tập. Sinh viên 

giỏi thƣờng hỏi tại sao, hay cái gì, hay thế nào bởi vì họ năng 

nổ học thêm. Là sinh viên, bạn phải ra quyết định để trở thành 

ngƣời học cả đời hay không. Cho dù bạn là thông minh nhất 

ngƣời biết mọi thứ trong chủ đề của bạn ngày hôm nay, bạn sẽ 

bị lạc hậu trong vài năm nếu bạn KHÔNG học cái gì mới. Nếu 

bạn cam kết học cả đời hôm nay bằng việc đọc thêm, kiểm 

thêm những thứ kĩ thuật trên internet, và sẵn lòng để thời gian 

học thêm, bạn sẽ sớm là ngƣời lãnh đạo kĩ thuật. 

Nếu bạn đã đi làm, thành công của bạn tuỳ thuộc vào khả 

năng của bạn làm việc tốt với ngƣời khác, để mở rộng năng lực 

và khả năng của bạn, và để liên tục học những điều mới. Bằng 

việc làm điều đó, bạn sẽ thăng tiến trong nghề nghiệp của mình 

nhanh hơn ngƣời khác. Nếu bạn là ngƣời quản lí hay ngƣời 

lãnh đạo của công ti, bạn phải nhận ra rằng ƣu thế cạnh tranh sẽ 

tuỳ thuộc vào khả năng của bạn đào tạo ngƣời của bạn bắt kịp 

với thay đổi. Bạn phải xác định mục đích học tập cho công ti 

của mình, trao đổi những mục đích đó với ngƣời của bạn, và 

phân bổ tài nguyên để hỗ trợ cho các mục đích đó. Bằng việc 
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làm điều đó, công ti của bạn có thể cạnh tranh về kinh doanh 

thêm và thành công. Tuy nhiên, nếu bạn chọn dừng lại, không 

đầu tƣ vào đào tạo, rất có thể là bạn sẽ mất kinh doanh thậm 

chí trƣớc khi bạn nhận ra điều đó. 

 

Người học cả đời 

Khi ngày tốt nghiệp tới gần, một số sinh viên bảo tôi rằng 

sau khi họ có đƣợc bằng tốt nghiệp họ sẽ không phải lo nghĩ về 

học hành thêm nữa. Đó là cách nghĩ sai vì việc học phải tiếp 

tục với phần còn lại của đời ngƣời ta. Có hai kiểu học: Học để 

kiếm việc làm và học để đƣợc giáo dục. Với nhiều sinh viên, 

mục đích của học tập là để có đƣợc việc làm. Phụ huynh cũng 

bảo con cái tới trƣờng, lấy bằng, và kiếm việc cho nên mục 

đích của học tập bị thu hẹp xuống đơn giản để kiếm sống. Tuy 

nhiên, ngày nay bằng cấp không còn là cái đảm bảo cho việc 

sống cả đời. Nếu bạn nhìn quanh, bạn sẽ thấy nhiều ngƣời có 

bằng cấp nhƣng không tìm đƣợc việc làm. Điều đó dẫn chúng 

ta tới kiểu học khác hay học để đƣợc giáo dục. Trong kiểu học 

này, sinh viên không nghĩ về kiếm việc làm hay kiếm sống mà 

muốn đƣợc giáo dục. Họ học tập bởi vì họ yêu việc học và họ 

sẽ tiếp tục học nhiều nhất có thể đƣợc. Tất nhiên, họ sẽ có bằng 

cấp, họ sẽ có việc làm nhƣng họ nhắm tới nhiều hơn điều đó. 

Họ muốn đƣợc giáo dục, họ muốn là nhà chuyên nghiệp, và họ 

muốn tiếp tục học với phần còn lại của đời mình vì họ yêu học 

tập.  

Ngày nay thế giới bị chi phối bởi công nghệ thông tin và 

nó thay đổi rất nhanh. Không ai có thể dự đoán đƣợc cái gì sẽ 

xảy ra tiếp. Không dễ theo kịp với công nghệ. Sinh viên phải 

hiểu rằng bằng cấp chỉ là chìa khoá để mở cánh cửa đi vào thị 

trƣờng việc làm. Để duy trì trong thị trƣờng việc làm bạn cần là 
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ngƣời đƣợc giáo dục và là ngƣời học cả đời. Nếu bạn có bằng 

cấp nhƣng không có kĩ năng, bạn có thể không có khả năng 

kiếm đƣợc việc làm. Nếu bạn không giữ kĩ năng của mình 

đƣợc cập nhật, bạn có thể không có khả năng giữ đƣợc việc 

làm của bạn lâu. Ngày nay, có nhiều ngƣời không muốn học kĩ 

năng mới mà chỉ lệ thuộc vào điều họ biết dựa trên điều họ đã 

học trong đại học. Họ có thể không biết rằng sau vài năm họ có 

thể không có khả năng giữ đƣợc việc làm của mình vì kĩ năng 

của họ có thể trở nên lạc hậu. 

Khi công nghệ thay đổi, kinh tế trở nên linh động hơn. 

Các công ti phải cạnh tranh dữ dội để sống còn nhƣng chỉ vài 

công ti dùng công nghệ mới nhất và lực lƣợng lao động tốt nhất 

mới còn lại. Công nhân công nghệ không liên tục cải tiến kĩ 

năng của họ sẽ không còn đƣợc cần tới. Công nhân công nghệ 

học kĩ năng mới có thể làm thăng tiến nghề nghiệp của họ 

nhanh chóng bởi vì họ biết cái gì đó mà ngƣời khác không biết. 

Học kĩ năng mới không chỉ để sống còn mà còn làm tăng cơ 

hội, thăng tiến nghề nghiệp trong thị trƣờng cạnh tranh. 

Có một số ngƣời có thể tự học những kĩ năng mới. Tuy 

nhiên cách tốt hơn là học trong tổ. Tổ thành công nhất thƣờng 

tận hƣởng việc học cùng nhau nơi mọi ngƣời trong tổ học 

những điều mới và chia sẻ với nhau. Họ học về doanh nghiệp 

cũng nhƣ kĩ năng kĩ thuật cho nên họ có thể đi tới ý tƣởng mới, 

giải pháp duy nhất mà có thể không xuất hiện cho những ngƣời 

học ở chỗ riêng biệt. Việc học theo tổ cũng giảm căng thẳng và 

khuyến khích cộng tác. Nó tạo cho bạn khả năng thúc đẩy phát 

kiến và là ngƣời xúc tác cho phát triển tổ. Khi bạn đem vào ý 

tƣởng mới cho tổ của mình, bạn thách thức các thành viên khác 

nghĩ về cách mới và tốt hơn để làm mọi thứ. Biết rằng bạn có 

kĩ năng mới sẽ giữ cho bạn khỏi lo nghĩ về mất việc làm. Khi 

bạn thƣờng xuyên dành thời gian để học, bạn giữ cho não bạn 

tích cực, và bạn tự tin rằng bạn có thể nhanh chóng học bất kì 

cái gì bạn cần biết. 
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Lƣời biếng là việc sa sút của nhiều tổ. Thành viên tổ tự 

mãn và thƣờng phát triển thói quen xấu. Nhiều ngƣời từ chối 

học những điều mới vì họ nghĩ rằng họ đã biết chúng rồi. Thái 

độ kiêu ngạo này là ngu xuẩn bởi vì họ sẽ phạm sai lầm và 

không thể cải tiến đƣợc cách họ làm doanh nghiệp. Ngày nay, 

có nhiều công ti vật lộn để tồn tại trong môi trƣờng cạnh tranh 

cao. Mọi ngày, báo chí đều in tin tức về những công ti nào đó 

nộp đơn xin phá sản và nhiều ngƣời mất việc làm. Phần lớn 

thất bại vì ngƣời lãnh đạo của họ không biết cách điều chỉnh 

doanh nghiệp của họ trong thị trƣờng thay đổi nhanh này. Lí do 

đơn giản là họ tin rằng họ đã "biết cái gì đó" và không cần học 

những điều mới. Nhìn vào nguyên nhân của thất bại, bạn có thể 

thấy rằng nhiều trong những công ti này đã không tổ chức 

tƣơng ứng theo cấu trúc đƣợc xác định tốt với chính sách và 

chiều hƣớng, hay không tuân theo bất kì qui trình nào có chu 

trình đo và phản hồi. Mọi thứ đều dựa trên chiều hƣớng cá 

nhân của ngƣời chủ công ti và cấp quản lí. Không có chu trình 

phản hồi và cách đo nào đó để phân tích và dự báo rủi ro sớm, 

công ti không ở vị trí giải quyết chúng khi chúng xuất hiện. 

Chẳng hạn, một số tổ phần mềm bỏ qua lỗi thay vì sửa chúng. 

Một số thậm chí còn nhảy qua kiểm thử để tiết kiệm thời gian 

và hi vọng không ai sẽ biết. Không có qui trình tại chỗ để nhận 

diện những vấn đề này, tổ sẽ chuyển giao phần mềm kém rồi 

dành mọi thời gian sửa lỗi. Khi chi phí phát triển tăng lên, 

khách hàng không hài lòng và quyết định làm kinh doanh với 

ngƣời khác. Không có khách hàng, công ti không thể tồn tại.  

Là cá nhân, bạn nên hội tụ vào việc đƣợc giáo dục bằng 

học liên tục. Bằng việc làm điều đó não của bạn sẽ không bị 

chậm lại, ngay cả khi bạn đã làm việc trong nhiều năm. Tình 

yêu học tập của bạn, kinh nghiệm của bạn, đƣợc tổ hợp với não 

tích cực sẽ cho phép bạn học kĩ năng mới, có ý tƣởng mới, và 

làm cho bạn có giá trị hơn cho bất kì tổ nào mà bạn làm việc 

cùng. Học liên tục cũng cho bạn cơ hội trở thành một phần của 
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nhóm nhà tƣ tƣởng. Bạn sẽ vƣơn lên thành ngƣời lãnh đạo ở 

chỗ bạn học, dạy và phản ánh vào công việc của bạn. Bạn sẽ 

chia sẻ ý tƣởng của bạn với các nhà chuyên nghiệp khác, ngƣời 

cũng yêu mến học điều mới. Bạn có thể thảo luận với họ và mở 

rộng đối thoại của bạn với các nhà tƣ tƣởng phát kiến khác. 

Vòng học tập tiếp tục khi một ngƣời đóng góp một ý tƣởng và 

ai đó khác cải tiến nó và đem nó sang mức tiếp. Bạn có thể chia 

sẻ ý tƣởng và kinh nghiệm với ngƣời khác bằng việc trình bày 

nó trong hội nghị, xê mi na, hội thảo hay thậm chí viết bài báo 

trong blog. 

Cộng tác với những ngƣời lãnh đạo khác có thể giúp xây 

dựng ngành công nghiệp thành công. Có nhiều cơ hội để học từ 

ngƣời khác vì nhiều doanh nghiệp đang đƣợc phân bố khắp 

toàn cầu. Là ngƣời có giáo dục, bạn có thể đƣợc chuẩn bị 

không chỉ cho khía cạnh công nghệ của cộng tác, mà còn các 

khác biệt văn hoá. Thu đƣợc tri thức chuyên gia trong miền 

kinh doanh của công ti nơi bạn làm việc tạo cho bạn khả năng 

làm việc tốt hơn, cũng nhƣ giúp cho ngƣời lãnh đạo của bạn 

giải quyết vấn đề của họ và cấu trúc công ti dựa trên thực hành 

tốt nhất. Bằng việc giúp cho công ti của bạn tổ chức doanh 

nghiệp của họ dựa trên chuẩn toàn cầu, bạn có thể vƣơn lên vị 

trí chiến lƣợc, đƣợc ngƣời chủ công ti và cấp quản lí tin cậy. Là 

ngƣời có giáo dục cho phép bạn cung cấp đóng góp có giá trị 

cho công ti của bạn, cho ngành công nghiệp của bạn và cho xã 

hội của bạn. 

Tôi tin kĩ năng quan trọng nhất ngày nay với mọi sinh 

viên là tự thách thức bản thân mình là ngƣời học cả đời. Nó là 

kĩ năng bản chất cho mọi ngƣời muốn đƣợc giáo dục và điều 

đó sẽ là mục đích đúng của giáo dục.  
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Đặt mục đích học tập của bạn 

Trong suốt các năm dạy đại học và nói chuyện với những 

sinh viên giỏi nhất, tôi đã thấy rằng tất cả họ có một điểm 

chung. Tất cả họ đều có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng cho bản 

thân họ và tuân theo chúng một cách cẩn thận. Ngay cả khi họ 

bắt đầu kế hoạch của họ với chút ít hoài nghi về mục đích họ 

đã đặt, chung cuộc tất cả họ đều tin vào nó và quyết tâm làm 

cho nó thành hiện thực. 

Nhiều sinh viên bảo tôi rằng họ đã ngạc nhiên về sức 

mạnh của việc đặt mục đích và lập kế hoạch nghề nghiệp. Bởi 

vì điều đó, tất cả họ đều đã hoàn thành tốt hơn nhiều so với họ 

đã từng tin là có thể trong đại học. Về sau họ qui thành công 

của họ cho quá trình tƣ duy qua mọi khía cạnh của việc làm 

của họ rồi phát triển bản lộ trình chi tiết, đƣợc viết ra để làm 

cho họ đi tới nơi họ muốn đi. 

Một sinh viên bảo tôi: “Khi em làm việc dần từng bƣớc 

hƣớng tới mục đích nghề nghiệp mà em đã đặt cho bản thân 

mình, bằng cách nào đó em làm phát sinh ra bên trong bản thân 

em cảm giác liên tục về thành công và thành đạt. Em cảm thấy 

tích cực và đƣợc động viên hơn. Em cảm thấy nhiều kiểm soát 

hơn về cuộc sống riêng của em. Em cảm thấy hạnh phúc hơn 

và đƣợc hoàn thành hơn. Cuối cùng em chẳng mấy chốc phát 

triển đƣợc đà tâm lí, cái tạo cho em khả năng để vƣợt qua 

chƣớng ngại khi em tiến tới đạt mục đích của em.” 

Lập kế hoạch nghề nghiệp bắt đầu bằng việc xác định 

bạn muốn làm gì với tri thức và kĩ năng của bạn. Tri thức của 

bạn là cái máy lái bạn đi, kế hoạch nghề nghiệp là bản lộ trình, 

và mục đích nghề nghiệp của bạn là đích đến. Có mục đích 

nghề nghiệp sẽ giúp cho bạn đặt ra chiều hƣớng từ lúc bắt đầu 

giáo dục đại học của bạn. Bạn vào đại học để đƣợc giáo dục và 

với giáo dục của bạn, bạn có thể đạt tới cái gì đó có nghĩa cho 
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bạn. Với tri thức bạn thu đƣợc trong đại học bạn có thể làm 

nhiều điều. Tri thức của bạn, kỉ luật của bạn, quyết tâm của bạn 

và niềm tin của bạn là cái trục quanh đó bánh xe cuộc sống của 

bạn quay. Mọi điều trong đại học đều bắt đầu với việc bạn làm 

sáng tỏ mục đích nghề nghiệp của bạn và cam kết bản thân bạn 

làm cho nó thành thực tại. 

Sinh viên thành công là thành công vì họ rất rõ ràng về 

điều họ muốn đạt tới. Sinh viên không thành công là không 

chắc về tƣơng lai của họ. Họ thƣờng thay đổi chiều hƣớng và 

mục đích mọi lần họ đối diện với chƣớng ngại. Ngày nay, 

nhiều sinh viên vào đại học mà không có tham vọng nghề 

nghiệp và không có mục đích nào. Họ chỉ nghĩ về có bằng cấp 

và việc làm, KHÔNG nghĩ về nghề nghiệp và mục đích. Nhiều 

ngƣời bị lạc trong thời gian ở đại học vì họ không có lộ trình 

hƣớng dẫn họ. Không có chiều hƣớng rõ ràng hay mục đích, họ 

chỉ trôi giạt từ lớp này sang lớp khác. Một số có thể tốt nghiệp 

nhƣng không có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, họ sẽ lấy bất kì 

cái gì tới trên đƣờng của họ và để cho mọi thứ xảy ra cho họ. 

Nếu cái gì đó tốt xảy ra, họ tin rằng họ may mắn và nếu cái gì 

đó xấu xảy ra, họ trách số phận của họ. 

Có chiều hƣớng và mục đích rõ ràng là bắt đầu của quá 

trình xây dựng sự tự tin, lòng tự trọng và tính cách cá nhân. 

Khi bạn để thời gian để nghĩ về điểm mạnh của bạn, ƣớc vọng 

của bạn, mơ ƣớc của bạn rồi tự mình cam kết theo đuổi nó, bạn 

cảm thấy dâng trào sức mạnh tinh thần và quyết tâm mạnh. Bạn 

cảm thấy nhiều năng lực hơn, nhiều năng lực hoàn thành mục 

đích bạn đã đặt cho bản thân mình. 

Với sinh viên năm thứ nhất, quyết định cho bản thân bạn 

điều bạn thực sự muốn đạt tới và rồi tổ chức thời gian của bạn 

trong đại học quanh nó. Viết ra mục đích nghề nghiệp của bạn, 

làm kế hoạch để đạt tới chúng và làm cho nó xảy ra. 
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Lựa chọn lĩnh vực học tập 

Trong quá khứ, ít sinh viên đại học phải lập kế hoạch cho 

nghề nghiệp của họ vì cuộc sống là đơn giản. Nếu họ vào đại 

học và có đƣợc bằng cấp, họ có thể tìm đƣợc việc làm, thế rồi 

đi làm theo việc đó suốt phần còn lại cuộc đời họ. Ngày nay sự 

việc phức tạp hơn với toàn cầu hoá, công nghệ thay đổi nhanh, 

cạnh tranh kinh tế, và nhiều ngƣời cạnh tranh với ít việc làm 

hơn. Do đó, sinh viên đại học phải lập kế hoạch cẩn thận về 

nghề nghiệp của họ, nhận hƣớng dẫn để chọn lĩnh vực học tập 

đúng, thu đƣợc kĩ năng đúng để tìm ra việc làm tốt. Họ se đổi 

việc vài lần trong đời bằng việc học liên tục những kĩ năng mới 

khi nhu cầu thay đổi.  

Mặc dầu sinh viên là những ngƣời mơ mộng thiếu thực 

tế, họ cần giữ cân bằng những mơ ƣớc với thực tại. Nếu họ 

muốn theo mơ ƣớc của mình, họ cần giữ cân bằng nó với thực 

tại của việc kiếm sống. Sinh viên cần hiểu rằng có khác biệt 

giữa bằng cấp và kĩ năng. Bằng cấp không phải là thứ đảm bảo 

cho việc làm. Nó chỉ là chìa khoá để mở cánh cửa cơ hội nhƣng 

chính kĩ năng của họ mới cho phép họ nắm lấy cơ hội. Phần 

lớn các công ti coi bằng cấp là một yêu cầu để xin việc làm 

nhƣng họ thuê ngƣời dựa trên toàn bộ kĩ năng của ngƣời đó để 

làm việc.  

Ngày nay phần lớn việc làm tốt đều yêu cầu kĩ năng đặc 

biệt. Nhiều kĩ năng thậm chí không tồn tại mƣời năm trƣớc. 

Điều này yêu cầu sinh viên phải nghiên cứu và nhận diện nhu 

cầu công nghiệp trƣớc khi chọn lĩnh vực học tập của họ. Nhiều 

sinh viên đại học có xu hƣớng đi tới trƣờng, lang thang đi 

quanh để xem cái gì làm họ quan tâm, lựa chọn một lĩnh vực để 

thử, thế rồi chuyển nó sau chút thời gian, trƣớc khi lắng đọng 

vào lĩnh vực họ thích. Không có chiều hƣớng rõ ràng, họ có thể 

làm phí thời gian và bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu họ chọn lĩnh vực học 

tập sai, họ có thể gặp khó khăn sau khi tốt nghiệp. 
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Điều tốt nhất cần làm là chuẩn bị sớm nhất có thể đƣợc 

trƣớc khi họ vào đại học nếu không thì chậm khi họ bắt đầu đại 

học. Họ phải chọn lĩnh vực học tập cung cấp cho họ cơ hội tốt 

nhất để đạt tới mục đích của họ. Họ phải hiểu loại việc nào họ 

có thể kiếm đƣợc, loại lƣơng nào họ có thể làm ra, và việc nào 

sẽ là sẵn có khi họ tốt nghiệp. Lựa chọn đúng lĩnh vực học tập 

không đảm bảo việc làm nhƣng nó có thể làm cho thời gian ở 

đại học của họ đƣợc tốt hơn khi họ có chiều hƣớng rõ ràng với 

con đƣờng nghề nghiệp đƣợc xác định sau tốt nghiệp. 

Phần lớn đại học đều cung cấp hai kiểu bằng: bằng 

hƣớng nghề và bằng tổng quát. Bằng hƣớng nghề hội tụ vào 

việc chuẩn bị cho sinh viên về nghề xác định. Chẳng hạn, khoa 

học máy tính hay điều dƣỡng cho sinh viên các kĩ năng kĩ thuật 

và tri thức họ cần để làm việc nhƣ ngƣời phát triển phần mềm 

hay ngƣời chăm sóc ngƣời bệnh. Bằng tổng quát cho sinh viên 

một tổng quan về nhiều chủ đề để làm giầu tri thức của họ. 

Sinh viên học trong các khu vực bằng tổng quát không xây 

dựng kĩ năng kĩ thuật về một nghề đặc biệt, mà học tri thức có 

giá trị về khả năng làm nhiều thứ một cách sáng tạo. Nếu họ 

chọn khu vực tổng quát, họ sẽ học các lớp có độ đa dạng rộng 

về các chủ đề nhƣ văn học, lịch sử, nghệ thuật, xã hội, kinh tế, 

khoa học chính trị, chính phủ và triết học để làm giầu cho cuộc 

sống của họ. Nền tảng này có thể giúp cho họ đi vào các nghề 

nhƣ trong luật, dạy học, công nhân xã hội, văn phòng chính 

phủ, hay nghiên cứu học thuật. Các lĩnh vực hƣớng nghề yêu 

cầu sinh viên học các môn trong một khu vực đặc biệt. Những 

khu vực này thƣờng có nhiều yêu cầu môn học hơn là khu vực 

tổng quát. Chẳng hạn, bằng kĩ nghệ sẽ yêu cầu sinh viên học 

các môn về toán học, công nghệ, vật lí và kĩ nghệ v.v... Nếu họ 

chọn lĩnh vực hƣớng nghề, con đƣờng nghề nghiệp của họ 

đƣợc xác định vì họ biết loại việc nào họ có thể có đƣợc và 

ngành công nghiệp nào họ sẽ làm việc sau khi tốt nghiệp. 
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Ngay cả ngày nay, nhiều sinh viên đại học chỉ có khái 

niệm mơ hồ về chọn lĩnh vực học tập nào. Nhiều ngƣời không 

biết điểm mạnh và điểm yếu của họ hay các nghề phù hợp nhất 

với họ. Theo một khảo cứu đại học, nhiều sinh viên năm thứ 

nhất vào đại học mà không có chiều hƣớng; họ không thể ra 

quyết định đƣợc vì họ bị lẫn lộn. Không có mục đích rõ ràng và 

quyết tâm, họ thƣờng chọn lựa sai. Với nhiều thông tin sẵn có 

thế ở trƣờng, trong báo chí, và trên internet, không có cớ gì để 

mà không biết. Điều quan trọng cho sinh viên là làm nghiên 

cứu và làm việc với các cố vấn nghề nghiệp của nhà trƣờng để 

ra quyết định đúng. Đó là tƣơng lai của họ và đó là chọn lựa 

của họ. 

Lựa chọn lĩnh vực học tập là chọn lựa mấu chốt khi sinh 

viên chuyển từ trƣờng trung học vào đại học. Nó đòi hỏi lập kế 

hoạch cẩn thận và thƣờng là những quyết định khó. Chỉ vài học 

sinh mới biết mình muốn học gì còn phần lớn học sinh 

KHÔNG biết lĩnh vực học tập nào là tốt cho họ hay họ nên 

theo đuổi nghề nghiệp nào. Một số ngƣời để cho cha mẹ quyết 

định cho họ. Một số ngƣời theo lời khuyên của bạn bè. Một số 

sẽ chọn cái gì đó họ học tốt ở trƣờng trung học và hi vọng rằng 

họ sẽ học tốt ở đại học. Nhiều ngƣời thay đổi lĩnh vực học tập 

nhiều lần khi họ không học tốt trong thời gian ở đại học.  

Là học sinh, bạn cần thời gian để đánh giá những điểm 

mạnh và điểm yếu của mình, để nhận diện các chủ đề và hoạt 

động bạn thích thú cũng nhƣ mục đích cuộc đời mình. Nghĩ về 

loại việc bạn sẽ làm trong tƣơng lai đi, nơi bạn muốn làm việc, 

và mức lƣơng bạn muốn kiếm. Bạn cần thu thập thông tin về 

bản thân mình nhƣ mối quan tâm, kĩ năng, sở thích, nhu cầu 

phát triển, vài trò và giá trị của mình trong cuộc sống. Những 

ngƣời biết điểm mạnh của mình và áp dụng chúng vào nghề 

nghiệp là thành công hơn những ngƣời không biết mấy về bản 

thân mình. Bằng việc biết bản thân mình, bạn có thể nhận diện 

các lĩnh vực học tập có thể để xác định cái nào là tốt nhất cho 
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bạn và đánh giá những khu vực này một cách cẩn thận cũng 

nhƣ các phƣơng án cho tuỳ chọn của bạn. Điều này sẽ là kế 

hoạch nghề nghiệp của bạn, điều sẽ hƣớng dẫn bạn lựa chọn 

lĩnh vực học tập. 

Bạn cần thảo luận kế hoạch nghề nghiệp của mình với 

cha mẹ, thầy giáo và bạn bè để tìm ra nghề nào có thể nhất sẽ là 

chọn lựa tốt nhất. Nếu bạn vẫn không chắc chắn, thử nói 

chuyện với những ngƣời đang làm việc ở lĩnh vực đó để biết 

thêm thông tin. Hỏi họ về bản chất công việc của họ, điều kiện 

làm việc, đào tạo cần có, thị trƣờng việc làm, và họ thích và 

không thích cái gì về việc làm của họ. Rồi so sánh câu trả lời 

của họ với mong đợi của bạn. Bạn có thể muốn nghiên cứu về 

giáo dục và đào tạo đƣợc cần tới và thảo luận với các học sinh 

khác, ngƣời đang học trong khu vực đó để biết thêm thông tin 

trƣớc khi làm hẹp chọn lựa của bạn vào vài khu vực. 

Sau khi có vài khu vực quan tâm, bạn có thể kiểm lại với 

thị trƣờng việc làm. Tôi gọi điều đó là “Thực tế kiểm”. Có 

những khu vực bạn có thể thích học tập nhƣng nếu việc làm bị 

giới hạn thì bạn có thể xem xét lại. Cơ hội việc làm là một yếu 

tố quan trọng trong quyết định về nghề nghiệp. Nền kinh tế 

toàn cầu mở ra nhiều cơ hội trong một số khu vực nhƣng cũng 

làm khó khăn hơn trong các khu vực khác. Là học sinh bạn cần 

nhìn vào dự báo thị trƣờng việc làm, điều có thể giúp bạn trong 

thẩm định nhu cầu tƣơng lai về nhu cầu việc làm đặc thù với 

việc làm xác định và ra quyết định về lĩnh vực học tập nào sẽ là 

tốt nhất cho bạn. 

Tất nhiên, nhiều học sinh sẽ phải giải quyết vấn đề về 

"cha mẹ đã có chủ định sẵn" cố chọn một nghề cho họ mà 

không xét mấy tới sở thích và kĩ năng của con họ. Điều này có 

thể tạo ra căng thẳng trong mối quan hệ và có thể là nguồn gây 

thất vọng. Tuy nhiên, cha mẹ bạn sẽ rất quan tâm khi họ thấy 

rằng bạn đã để thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch nghề nghiệp 
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với đủ thông tin để giúp bạn ra quyết định. Đây là lúc chia sẻ 

cùng họ về kế hoạch nghề nghiệp của bạn, lắng nghe quan 

điểm của họ, thảo luận cùng họ về tƣơng lai của bạn cũng nhƣ 

những điểm mạnh và yếu của bạn.  

Điều rất quan trọng cần giữ toàn cảnh về mọi sự. Còn 

quan trọng hơn thành công và thất bại là cách qua đó bạn phản 

ứng lại họ. Bạn nên cám ơn cha mẹ mình và khiêm tốn trong 

thành đạt của riêng mình. Bạn cũng nên kiên nhẫn trong mọi 

tình huống và học lắng nghe chăm chú bởi vì mọi ngƣời đều có 

cái gì đó để nói. Nếu cần, bạn nên giải thích quan điểm của 

mình một cách cẩn thận và với sự sáng tỏ, giữ cho xúc động 

của mình luôn đƣợc để ý tới, vì đó là tƣơng lai của bạn, nghề 

nghiệp của bạn, lĩnh vực học tập của bạn mà bạn đã đánh giá 

cẩn thận trƣớc khi rút ra bất kì kết luận nào. Tuy nhiên, bạn 

QUẢ THỰC giữ mọi tuỳ chọn để mở vì mọi sự bao giờ cũng 

thay đổi. 

 

Học những điều mới 

Việc học cả đời là nhiều hơn chỉ bắt kịp đƣợc với tri thức 

công nghệ. Bạn cũng học từ kinh nghiệm và từ việc phạm sai 

lầm. Nhiều sinh viên tin bằng học tập công nghệ mới nhất sẽ là 

đủ nhƣng khi bạn trƣởng thành già hơn và tiến lên trong nghề 

nghiệp, bạn sẽ học nhiều điều hơn mà có thể chẳng liên quan gì 

tới công nghệ. Về căn bản, bạn đang trƣởng thành và trở nên trí 

huệ hơn. 

Khi bạn còn trong đại học, bạn học từ thầy, từ sách, từ 

việc đọc bài và làm bài tập ở nhà và bạn phát triển tri thức về 

một chủ đề đặc thù. Đây là điều bạn biết và bạn giỏi. Tri thức 

và bằng cấp bạn thu đƣợc giúp cho bạn kiếm việc làm. Tuy 

nhiên tri thức hàn lâm này là không đủ để giúp bạn trong bƣớc 
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tiếp. Trong công việc, bạn cần áp dụng tri thức vào cái gì đó có 

giá trị. Chỉ qua hành động làm nó, bạn phát triển kĩ năng của 

bạn. Đó là kĩ năng giữ cho bạn còn ở trong việc làm đó và giúp 

bạn tiến bộ trong nghề nghiệp. Bằng việc liên tục học tri thức 

mới và áp dụng nó, bạn đang cải tiến kĩ năng của bạn và tiến 

vào những chức vụ cao hơn. 

Tuy nhiên các kĩ năng làm cho bạn đƣợc thăng cấp không 

phải là kĩ năng mà bạn cần để thành công trong bƣớc tiếp.  

Đây là sự kiện quan trọng mà nhiều ngƣời không hiểu. 

Điều tốt nhất bạn học với nhiều năm kinh nghiệm là năng lực 

của bạn "Biết điều bạn không biết." Là ngƣời có kinh nghiệm 

bạn biết những điểm mạnh và yếu của riêng bạn. Bạn học dựa 

trên ngƣời khác vì họ đem tới kĩ năng nào đó mà bạn không có. 

Nhiều ngƣời tin rằng vì họ thành công và vào chức vụ quan 

trọng, họ biết mọi thứ. Đây là chỗ những ngƣời quản lí phạm 

sai lầm. Đây là chỗ những ngƣời lãnh đạo ra quyết định sai. 

Ngƣời quản lí giỏi nhất và ngƣời lãnh đạo giỏi nhất là ngƣời 

hiểu sự kiện này. Họ biết điều họ không biết cho nên họ dựa 

vào những ngƣời có tri thức và kĩ năng nào đó mà họ không có. 

Họ phụ thuộc vào những ngƣời đó để giúp cho họ ra quyết 

định. Ngƣợc lại, ngƣời quản lí kiêu căng, không biết nhƣợc 

điểm của họ và cách nhìn giới hạn của họ sẽ phạm sai lầm và 

không bao giờ tiến bộ gì thêm nữa, một số ngƣời thậm chí còn 

chấm dứt nghề nghiệp của họ. Việc học cả đời nghĩa là học kĩ 

năng mới để thành công ở vị trí tiếp, kể cả việc biết giới hạn 

của bạn, biết điều bạn không biết và ra quyết định đúng để sửa 

nó. 

Tuy nhiên kĩ năng này là không đủ để đƣa bạn sang bƣớc 

tiếp. 

Bƣớc tiếp là về có tâm trí cởi mở. Việc học cả đời nên 

đƣa ngƣời ta tới phát triển sáng suốt trong khả năng “Không 

biết điều bạn không biết.” Đây là điều triết gia Hi Lạp Socrates 
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gọi là “việc mù của ngƣời lãnh đạo”. Ông ấy viết: “Ngƣời lãnh 

đạo thực sự phải có khả năng hiểu "việc mù" của mình bằng 

tƣơng tác với ngƣời khác trong cuộc truy hỏi, đặt câu hỏi với 

những quyết định nào đó, phân tích bằng tâm trí cởi mở về 

những ý kiến mà có thể không gióng thẳng với ý kiến riêng của 

ngƣời đó.” Theo  kiến của tôi, bạn chỉ có thể làm đƣợc điều này 

bằng việc có tƣ duy sâu sắc và sâu lắng với bản thân bạn để 

học điều mới. Việc học sâu sắc xuất hiện trong cuộc đối thoại 

nơi bạn có thể nhìn vào luận cứ từ quan điểm của ngƣời khác 

và thấy cách họ đi tới kết luận của họ, cho dù những thông tin 

mới này có thể mâu thuẫn với bạn. 

Khi bạn đang trong thảo luận nơi từng thành viên tổ có ý 

kiến riêng của họ, bạn có cơ hội để phát triển việc học mới. 

Bạn học phân biệt giữa sự kiện và diễn giải và cách ngƣời khác 

đi tới suy luận của họ. Đây là những điều quan trọng mà bạn 

phải học. Khi điều này xảy ra, nó sẽ mở ra những khả năng mới 

cho bạn. Bây giờ bạn đã làm lộ ra việc mù của bạn, và việc học 

sâu sắc đã xuất hiện. Đây là điều ngƣời Hi Lạp gọi là "tri thức 

trí huệ".  

Làm sao bạn đi vào trong bƣớc tiếp? 

Bản chất cho việc học cả đời là lắng nghe với tâm trí cởi 

mở. Kĩ năng lắng nghe thƣờng bị bỏ qua trong thế giới kinh 

doanh ngày nay. Mọi ngƣời đều muốn là ngƣời trình bày, 

ngƣời làm việc nói, ngƣời có ý kiến mạnh, ngƣời có tiếng nói 

lớn. Có nhiều môn học về kĩ năng trình bày hay nói cho công 

chúng nhƣng không có mấy về lắng nghe và học tập. Ngƣời 

lãnh đạo lớn thƣờng không phải là ngƣời làm việc nói nhƣng là 

ngƣời làm việc lắng nghe. Đây là chỗ ngƣời lãnh đạo có tâm trí 

cởi mở hiểu điều ngƣời khác nói mà không móc nối nó với 

cách nó có thể khớp với kết luận của ngƣời đó. Nếu bạn có thể 

phát triển kĩ năng này, bạn sẽ làm tốt, hơn rất nhiều ngƣời khác 

và có thể đạt tới vị trí cao nhất có thể đƣợc. Bằng việc lắng 
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nghe ý kiến khác, bạn có thể học những điều mới, ý tƣởng mới, 

suy luận mới, và bạn có thể đi tới sáng suốt mới nhƣ: “Mình 

chƣa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó. Nó có thể tốt hơn cách 

nghĩ của mình.” 

Đây là điều tôi tin về học cả đời là gì. 

 

Động cơ 

Khác biệt chính giữa sinh viên tốt nghiệp đại học và 

những ngƣời không là sinh viên tốt nghiệp là động cơ. Sinh 

viên có động cơ học hành chăm chỉ, học nhiều nhất có thể 

đƣợc. Sinh viên thiếu động cơ thƣờng bị tràn ngập bởi công 

việc trong lớp; gặp khó khăn trong học tập của họ để đáp ứng 

yêu cầu đại học. Không có động cơ, họ dễ dàng bị ảnh hƣởng 

bởi các bạn bè không có động cơ khác để dành thời gian cho 

trò chơi hay tiệc tùng thay vì học tập. Một số bị sao lãng bởi 

quan hệ với bạn trai hay bạn gái. 

Theo một nghiên cứu đại học, có nhiều yếu tố ảnh hƣởng 

tới động cơ của sinh viên: Mối quan tâm của họ với môn học; 

cảm nhận của họ về tính hữu dụng của nó; ham muốn của họ 

để thành đạt; tự tin của họ; và kiên nhẫn của họ. Tất nhiên, một 

số ngƣời cũng đƣợc động viên bởi việc chấp thuận của gia đình 

và bạn bè họ. 

Nhiều sinh viên bảo tôi rằng nhiệt tình của giáo sƣ là then 

chốt cho việc học của họ. Một giáo sƣ giỏi có thể tạo ra khác 

biệt lớn. Nếu giáo sƣ trở nên nhàm hay chán, sinh viên cũng sẽ 

chán. Nhiệt tình của giáo sƣ tới từ tin tƣởng và kích động về tài 

liệu môn học mà họ dạy. Nếu giáo sƣ thích thú dạy, sinh viên 

sẽ cảm thấy điều đó nữa. 
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Yếu tố khác là sự tham gia của sinh viên trong lớp. Ngày 

nay sinh viên rất tích cực, họ không muốn ngồi yên tĩnh và 

lắng nghe nữa. Phần lớn muốn tham gia và thảo luận về tài liệu 

trên lớp. Sinh viên học tốt nhất bằng việc làm và giải quyết vấn 

đề. Giáo sƣ nên hỏi nhiều câu hỏi trong lớp, thách thức sinh 

viên tìm câu trả lời. Đừng nói cho họ cái gì đó khi bạn có thể 

hỏi họ. Khuyến khích họ thảo luận trong chính họ, giải quyết 

các vấn đề của từng hoàn cảnh nghiên cứu. 

Thỉnh thoảng sinh viên không biết tính hữu dụng của tài 

liệu. Nhiều ngƣời thƣờng hỏi: “Sao tôi phải học cái này hay cái 

nọ?" Cách tốt hơn để dạy là dùng ví dụ, càng nhiều ví dụ càng 

tốt. Giáo sƣ nên chỉ ra sự liên quan tới tài liệu môn học với 

điều họ sẽ cần về sau trong cuộc sống. Một bài báo từ báo chí; 

một câu chuyện trong tin tức, hay diễn đàn của website có thể 

chỉ ra cho họ chiều hƣớng đúng. Giáo sƣ nên nói cho sinh viên 

điều họ cần làm thành công trong lớp. Đừng để cho họ đoán 

mò cái gì đƣợc mong đợi ở họ. 

Một kĩ thuật khác là tăng sự khó của tài liệu khi tiến trình 

tiếp diễn. Bắt đầu với vài kiểm tra dễ dàng để khuyến khích 

sinh viên thành công lúc bắt đầu. Một khi sinh viên cảm thấy 

họ có thể thành công thì tăng dần mức độ khó. Mọi bài tập lớn 

hay kì thi nên bao gồm cả các câu hỏi dễ và khó để cho sinh 

viên có cơ hội kinh nghiệm thành công cũng nhƣ thách thức. 

Cách truyền thống làm cho kì thi thành khó để loại bớt sinh 

viên không bao giờ nên dùng. Nó tạo ra căng thẳng mà có thể 

can nhiễu vào học tập. Cách cũ về so sánh sinh viên với nhau 

cũng nên đƣợc tránh. 

Nhiều sinh viên đã không học tốt ở đại học vì họ có mục 

đích nghề nghiệp không rõ ràng. Các giáo sƣ nên yêu cầu họ 

tạo ra những mục đích nghề nghiệp hiện thực mà thích hợp với 

khả năng và mối quan tâm của họ. Nhắc nhở họ rằng những 

mục đích cá nhân ngắn hạn có thể thƣờng xung đột với mục 
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tiêu giáo dục dài hạn. Để cho họ biết rằng công việc ở trƣờng 

hiện thời có liên quan tới mục đích nghề nghiệp tƣơng lai của 

họ. 

Gia đình là yếu tố động viên số một cho hầu hết các sinh 

viên. Đó là lí do tại sao điều quan trọng là giáo sƣ tranh thủ sự 

giúp đỡ của gia đình sinh viên để động viên và giúp lập kế 

hoạch cho giáo dục đại học của ngƣời đó. Chìa khoá là xây 

dựng mối liên hệ với phụ huynh học sinh vì giáo sƣ có thể giúp 

cho phụ huynh hiểu mọi bƣớc cần thiết trong việc làm cho sinh 

viên thành công ở đại học. 

 

Học cái gì? 

Nếu bạn đọc các bài trong website của tôi, có lẽ bạn biết 

quan điểm của tôi về công nghệ thông tin. Lời khuyên của tôi 

là đơn giản: “Nếu bạn muốn có việc làm đƣợc trả lƣơng cao khi 

tốt nghiệp khỏi đại học, hãy học khu vực công nghệ thông tin 

nhƣ Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ 

thông tin.” Có vài nghiên cứu chỉ ra rằng triển vọng việc làm 

trong khu vực công nghệ là tốt hơn và lƣơng khởi điểm của 

chúng cũng cao hơn các khu vực khác. (Ở Mĩ, lƣơng cho ngƣời 

tốt nghiệp trong khu vực này là giữa $87,000 tới $116,000 năm 

2010). 

 Trong ba năm qua, ghi danh trong khu vực công nghệ 

thông tin đã tăng lên đáng kể khi ngày càng nhiều sinh viên 

khám phá ra rằng đây là khu vực tăng trƣởng nhanh. Ngay cả 

trong khủng hoảng tài chính, các công ti thuê sinh viên tốt 

nghiệp CNTT đã không có gì thay đổi và không có dấu hiệu về 

việc chậm lại. Nhu cầu về sinh viên CNTT đang lên cao mọi 

lúc trong năm nay khi phục hồi kinh tế đã bắt đầu. Theo vài 

báo cáo đại học quãng 97% sinh viên CNTT tìm đƣợc việc làm 
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ngay sau khi tốt nghiệp cả ở Mĩ và châu Âu. Tôi không có dữ 

liệu từ châu Á nhƣng cả Ấn Độ và Trung Quốc cũng báo cáo 

thiếu hụt trầm trọng công nhân CNTT có kĩ năng cho nên tôi 

tin rằng đây là vấn đề toàn cầu. Ở các trƣờng hàng đầu nhƣ 

CMU, Stanford và MIT, phần lớn sinh viên tốt nghiệp đều 

nhận đƣợc trung bình 3.4 đề nghị việc làm trong năm 2010. 

Nhiều công ti quan tâm tới sinh viên CNTT ngày nay hơn các 

năm trƣớc, cho dù một số công ti không trong khu vực công 

nghệ. 

 Ts. Mehran Sahami tại đại học Stanford đã công bố một 

cuộc điều tra về sinh viên đại học và thấy rằng 68% coi Công 

nghệ thông tin là chọn lựa an toàn hơn trong thời kinh tế thách 

thức này. Số sinh viên học lớp máy tính tăng lên 25% mỗi năm 

cho dù nhiều ngƣời không chuyên về công nghệ thông tin. Sinh 

viên trong khoa học tự nhiên và y học cũng phải học lớp máy 

tính bởi vì có các khu vực mới trong y tính toán, sinh học tính 

toán, công nghệ sinh học và sinh tin học. Sinh viên về kinh 

doanh cũng học các lớp máy tính vì có các khu vực mới nhƣ 

tính toán quản lí rủi ro, tính toán đầu tƣ và ngân hàng đầu tƣ. 

Tôi tin xu hƣớng này sẽ tiếp tục trong mƣời năm tới khi nhiều 

khu vực đang thêm các môn máy tính và nhiều công ti đang 

dùng máy tính để tự động hoá công việc của họ. 

 Có một số khác biệt giữa Khoa học máy tính, Kĩ nghệ 

phần mềm, và Quản lí hệ thông tin cho dù chúng tất cả đều là 

các bộ phận của khu vực Công nghệ thông tin. Khoa học máy 

tính liên quan tới cả các khía cạnh vật lí và chức năng của công 

nghệ. Nó giải quyết với các lí thuyết và nghiên cứu về cách 

máy tính làm việc ở mức rất thấp (cả phần mềm/phần cứng). 

Phần lớn các chƣơng trình đều hội tụ vào cấu trúc dữ liệu, thuật 

toán cho ứng dụng đặc biệt. Nếu bạn thích toán học, qui luật, lí 

thuyết và độ phức tạp của thuật toán nào đó thì đây là lĩnh vực 

dành cho bạn. 
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Kĩ nghệ phần mềm liên quan tới mọi khía cạnh của phát 

triển phần mềm máy tính để giải quyết các vấn đề. Nó bao quát 

toàn bộ vòng đời phát triển từ quan niệm tới thực hiện và nó 

chủ trƣơng rằng mọi ngƣời làm việc trong tổ để giải quyết vấn 

đề. Sản phẩm phần mềm phải tuân thủ theo yêu cầu của khách 

hàng để cho toàn bộ việc phát triển phải đƣợc 'kĩ nghệ' để giải 

quyết cho bản chất phức tạp và lớn. Nếu bạn thích cái gì đó 

thực tế, ít lí thuyết hơn thì lĩnh vực này là dành cho bạn. 

Quản lí hệ thông tin liên quan tới việc quản lí hệ thông 

tin trong môi trƣờng doanh nghiệp. Nó hội tụ vào cái vào, thao 

tác và cái ra của dữ liệu và ứng dụng của hệ thống để đáp ứng 

mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp. Nếu bạn không thích 

kĩ thuật nhƣng vẫn muốn ở trong khu vực CNTT thì lĩnh vực 

này dành cho bạn vì nó có nhiều khía cạnh quản lí hơn là khía 

cạnh kĩ thuật. 

 Chẳng hạn, nhà khoa học máy tính thiết kế hệ thông tin, 

cả phần cứng và phần mềm (thuật toán). Ngƣời kĩ sƣ phần 

mềm phát triển kiến trúc phần mềm, xây dựng sản phẩm phần 

mềm tƣơng ứng với yêu cầu để giải quyết vấn đề. Ngƣời quản 

lí hệ thông tin quản lí toàn thể hệ thống (phần cứng, phần 

mềm) để chắc chắn rằng nó đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. 

Sinh viên quản lí hệ thông tin ISM cũng học các môn doanh 

nghiệp và cách tiếp cận CNTT theo cảnh quan quản lí. 

 

Lựa chọn lĩnh vực học tập 

Lựa chọn lĩnh vực học tập là chọn lựa mấu chốt khi sinh 

viên chuyển từ trƣờng trung học vào đại học. Nó đòi hỏi lập kế 

hoạch cẩn thận và thƣờng là những quyết định khó. Chỉ vài học 

sinh mới biết mình muốn học gì còn phần lớn học sinh 

KHÔNG biết lĩnh vực học tập nào là tốt cho họ hay họ nên 
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theo đuổi nghề nghiệp nào. Một số ngƣời để cho cha mẹ quyết 

định cho họ. Một số ngƣời theo lời khuyên của bạn bè. Một số 

sẽ chọn cái gì đó họ học tốt ở trƣờng trung học và hi vọng rằng 

họ sẽ học tốt ở đại học. Nhiều ngƣời thay đổi lĩnh vực học tập 

nhiều lần khi họ không học tốt trong thời gian ở đại học.  

Là học sinh, bạn cần thời gian để đánh giá những điểm 

mạnh và điểm yếu của mình, để nhận diện các chủ đề và hoạt 

động bạn thích thú cũng nhƣ mục đích cuộc đời mình. Nghĩ về 

loại việc bạn sẽ làm trong tƣơng lai đi, nơi bạn muốn làm việc, 

và mức lƣơng bạn muốn kiếm. Bạn cần thu thập thông tin về 

bản thân mình nhƣ mối quan tâm, kĩ năng, sở thích, nhu cầu 

phát triển, vài trò và giá trị của mình trong cuộc sống. Những 

ngƣời biết điểm mạnh của mình và áp dụng chúng vào nghề 

nghiệp là thành công hơn những ngƣời không biết mấy về bản 

thân mình. Bằng việc biết bản thân mình, bạn có thể nhận diện 

các lĩnh vực học tập có thể để xác định cái nào là tốt nhất cho 

bạn và đánh giá những khu vực này một cách cẩn thận cũng 

nhƣ các phƣơng án cho tuỳ chọn của bạn. Điều này sẽ là kế 

hoạch nghề nghiệp của bạn, điều sẽ hƣớng dẫn bạn lựa chọn 

lĩnh vực học tập. 

Bạn cần thảo luận kế hoạch nghề nghiệp của mình với 

cha mẹ, thầy giáo và bạn bè để tìm ra nghề nào có thể nhất sẽ là 

chọn lựa tốt nhất. Nếu bạn vẫn không chắc chắn, thử nói 

chuyện với những ngƣời đang làm việc ở lĩnh vực đó để biết 

thêm thông tin. Hỏi họ về bản chất công việc của họ, điều kiện 

làm việc, đào tạo cần có, thị trƣờng việc làm, và họ thích và 

không thích cái gì về việc làm của họ. Rồi so sánh câu trả lời 

của họ với mong đợi của bạn. Bạn có thể muốn nghiên cứu về 

giáo dục và đào tạo đƣợc cần tới và thảo luận với các học sinh 

khác, ngƣời đang học trong khu vực đó để biết thêm thông tin 

trƣớc khi làm hẹp chọn lựa của bạn vào vài khu vực. 
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Sau khi có vài khu vực quan tâm, bạn có thể kiểm lại với 

thị trƣờng việc làm. Tôi gọi điều đó là “Thực tế kiểm”. Có 

những khu vực bạn có thể thích học tập nhƣng nếu việc làm bị 

giới hạn thì bạn có thể xem xét lại. Cơ hội việc làm là một yếu 

tố quan trọng trong quyết định về nghề nghiệp. Nền kinh tế 

toàn cầu mở ra nhiều cơ hội trong một số khu vực nhƣng cũng 

làm khó khăn hơn trong các khu vực khác. Là học sinh bạn cần 

nhìn vào dự báo thị trƣờng việc làm, điều có thể giúp bạn trong 

thẩm định nhu cầu tƣơng lai về nhu cầu việc làm đặc thù với 

việc làm xác định và ra quyết định về lĩnh vực học tập nào sẽ là 

tốt nhất cho bạn. 

Tất nhiên, nhiều học sinh sẽ phải giải quyết vấn đề về 

"cha mẹ đã có chủ định sẵn" cố chọn một nghề cho họ mà 

không xét mấy tới sở thích và kĩ năng của con họ. Điều này có 

thể tạo ra căng thẳng trong mối quan hệ và có thể là nguồn gây 

thất vọng. Tuy nhiên, cha mẹ bạn sẽ rất quan tâm khi họ thấy 

rằng bạn đã để thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch nghề nghiệp 

với đủ thông tin để giúp bạn ra quyết định. Đây là lúc chia sẻ 

cùng họ về kế hoạch nghề nghiệp của bạn, lắng nghe quan 

điểm của họ, thảo luận cùng họ về tƣơng lai của bạn cũng nhƣ 

những điểm mạnh và yếu của bạn.  

Điều rất quan trọng cần giữ toàn cảnh về mọi sự. Còn 

quan trọng hơn thành công và thất bại là cách qua đó bạn phản 

ứng lại họ. Bạn nên cám ơn cha mẹ mình và khiêm tốn trong 

thành đạt của riêng mình. Bạn cũng nên kiên nhẫn trong mọi 

tình huống và học lắng nghe chăm chú bởi vì mọi ngƣời đều có 

cái gì đó để nói. Nếu cần, bạn nên giải thích quan điểm của 

mình một cách cẩn thận và với sự sáng tỏ, giữ cho xúc động 

của mình luôn đƣợc để ý tới, vì đó là tƣơng lai của bạn, nghề 

nghiệp của bạn, lĩnh vực học tập của bạn mà bạn đã đánh giá 

cẩn thận trƣớc khi rút ra bất kì kết luận nào. Tuy nhiên, bạn 

QUẢ THỰC giữ mọi tuỳ chọn để mở vì mọi sự bao giờ cũng 

thay đổi. 
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Được chuẩn bị 

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời bất định nơi 

bất kì cái gì cũng có thể xảy ra rất nhanh chóng. Có lẽ bạn may 

mắn có việc làm khi ngƣời khác mất việc nhƣng trong thời thay 

đổi này, mọi ngƣời đều cần có kế hoạch tìm việc và duy trì vẫn 

đƣợc làm việc. Ai đã nghĩ tới chỉ vài tháng qua, vài triệu ngƣời 

trên thế giới đã mất việc? Ai nghĩ rằng ngay cả các công ti lớn 

nhƣ Toyota, AIG, IBM, Microsoft cũng phải thải ngƣời? Ngày 

nay với toàn cầu hoá, bất kì cái gì cũng có thể xảy ra cho nên 

điều quan trọng là bạn phải cẩn thận trong lập kế hoạch nghề 

nghiệp. Sinh viên phải xem xét nghiêm chỉnh về tri thức và kĩ 

năng của họ khi họ chọn giáo dục, lựa đại học, quyết định đào 

tạo, và quyết định việc làm v.v. 

Hơn bao giờ hết, điều quan trọng là có "kĩ năng và tri 

thức tiếp thị đƣợc” bởi vì đó là những yếu tố có thể bảo vệ bạn 

trong thời thay đổi này. Có kĩ năng đặc biệt trong việc này làm 

cho bạn thành tƣơng đối duy nhất so với ngƣời khác.  Nếu bạn 

để kĩ năng của mình thành lạc hậu hay không có liên quan tới 

điều thị trƣờng cần thì bạn sẽ mong manh. Bạn không nên chờ 

đợi cho tới khi bạn đã nhận đƣợc thông báo thôi việc mới bắt 

đầu tìm việc. Bạn phải thƣờng xuyên biết ai đang tuyển ngƣời 

trong công nghiệp và họ đang tìm kĩ năng nào. Biết kĩ năng nào 

là nóng có thể giúp cho bạn học về các cơ hội thay đổi nghề 

nghiệp khi bạn không trong nhu cầu ráo riết tìm việc. Điều này 

có thể giúp cho việc chuyển nghề của bạn đƣợc lập kế hoạch 

tốt hơn là chỉ nộp đơn xin bất kì việc gì bởi vì bạn đang bị sa 

thải.  

Tất nhiên, bạn có thể không cần tìm việc bây giờ nhƣng 

bạn phải đƣợc chuẩn bị trong trƣờng hợp đó. Bạn bao giờ cũng 
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phải có bản lí lịch có hiệu quả và giữ nó đƣợc cập nhật khi thay 

đổi kĩ năng và khi thành tựu của bạn tích luỹ lại. Bạn nên biết 

rằng với mọi danh sách việc làm, bao giờ cũng có nhiều đƣơng 

đơn đã sẵn sàng với bản lí lịch bao giờ cũng là tốt nhất. Bạn 

phải biết rằng ngƣời quản lí tuyển ngƣời bận rộn và họ không 

đọc mọi bản lí lịch một cách cẩn thận. Khi họ thấy cái gì đó tốt, 

họ ra quyết định ngay. Nhƣng có bản lí lịch đƣợc cập nhật thể 

hiện rõ ràng tri thức, kĩ năng và thành tựu của bạn theo một 

cách nào đó mà ngƣời quản lí bận rộn có thể nhanh chóng đọc 

và ra quyết định sẽ có đƣợc lợi thế. 

Cho dù bạn đã có bằng cấp đại học nhƣng đào tạo phụ 

bao giờ cũng có ích. Chứng chỉ không làm cho ngƣời này tốt 

hơn ngƣời khác nhƣng chúng có cho ngƣời quản lí tuyển ngƣời 

ấn tƣợng nào đó rằng ứng cử viên này có cái gì đó hơn những 

ngƣời khác không đƣợc chứng nhận. Khi ngƣời quản lí tuyển 

ngƣời bị tràn ngập với quá nhiều bản lí lịch mà họ phải đọc, họ 

sẽ bỏ các ứng cử viên không đƣợc chứng nhận về những kĩ 

năng nào đó đƣợc cần tới. Chứng chỉ cũng cho ngƣời quản lí 

tuyển ngƣời đảm bảo rằng ứng cử viên là nghiêm chỉnh về việc 

học cả đời và là chuyên gia trong khu vực nào đó. Những 

ngƣời công nghệ muốn thăng tiến trong nghề nghiệp của họ 

phải xem xét đào tạọ có chứng chỉ phụ thêm sau vài năm để giữ 

cho họ duy nhất hơn những ngƣời khác.  

Ngày nay, ngƣời kĩ thuật có thể làm việc cho bất kì công 

ti nào từ bất kì đâu. Có nhiều việc làm từ công ti toàn cầu hơn 

công ti địa phƣơng cho nên có thể là bạn làm việc cho công ti 

toàn cầu nhƣng vẫn ở nƣớc của bạn. “Công nhân ảo” là điều 

mới vì nhiều ngƣời có kĩ năng đang làm việc "ảo" ở nhà họ. Để 

làm điều đó, bạn cần có khả năng trao đổi trong tiếng nƣớc 

ngoài. Tiếng Anh là ngôn ngữ đƣợc ƣa chuộng với phần lớn 

công nhân ảo. Rất dễ tìm các công ti đang tuyển ngƣời ngày 

nay, ngƣợc với vài năm trƣớc. Là ngƣời tìm việc, trách nhiệm 

của bạn là không chỉ biết bản thân mình mà còn phải biết cả 



 

 

192 

 

công ti bạn đang định xin việc làm. Có nhiều website liệt kê 

việc làm và nhiều nơi đang tìm kiếm một cách ráo riết ngƣời có 

kĩ năng. Nghiên cứu các website công ti, các bài báo, tài liệu 

tiếp thị và lƣợc sử của các công ti tuyển ngƣời trƣớc khi đệ đơn 

xin việc.  

Điều rất quan trọng là biết tri thức và kĩ năng của bạn 

trƣớc khi đệ đơn xin việc. Chỉ bạn mới biết bạn giỏi về gì hay 

thực sự quan tâm tới làm việc trong nghề đã chọn của bạn. Chỉ 

bạn mới có thể chứng tỏ giá trị mà bạn có thể đem tới cho 

ngƣời sử dụng lao động. Bạn có thể không biết mong đợi gì 

trong cuộc phỏng vấn việc nhƣng một điều bạn có thể chắc 

chắn là biết mình là ai và biết làm sao bạn sẽ có khả năng 

chứng tỏ tài năng của mình hay cho ví dụ về điều bạn đã làm 

với ngƣời sử dụng lao động tiềm năng. Lựa chọn việc mà bạn 

thực sự thích và việc khớp với kĩ năng của bạn, nếu không bạn 

sẽ có thể phải đi tìm việc làm mới sớm. 

Trong cuộc phỏng vấn việc làm, ngƣời sử dụng lao động 

sẽ hỏi nhiều câu hỏi kĩ thuật cũng nhƣ câu hỏi doanh nghiệp, 

nghiệp vụ. Họ muốn biết kĩ năng của bạn là gì? bạn tốt nghiệp 

từ trƣờng nào? Thành tựu của bạn là gì? và tại sao bạn muốn 

làm việc cho họ? Bạn sẽ cần chứng tỏ cho họ về tri thức của 

bạn, kĩ năng mà bạn có đủ tƣ cách cho việc làm bạn đang xin 

vào và rằng bạn đã tìm công ti này và biết điều gì đó về họ nữa. 

Bằng việc lập kế hoạch cẩn thận câu trả lời của bạn trƣớc cuộc 

phỏng vấn, bạn sẽ tham gia với họ trong cuộc đối thoại khi họ 

chia sẻ quan điểm của họ với bạn. Bằng việc lắng nghe mối 

quan tâm của họ, bằng việc hiểu nhu cầu của họ, bạn sẽ có khả 

năng bày tỏ cho họ về kĩ năng tƣ duy phân tích và phê phán 

nghiệp vụ của bạn cũng nhƣ viễn cảnh của ngƣời mà bạn sẽ có 

thể năng đảm đƣơng nếu họ tuyển bạn. 

Trong thời bất định này, bạn bao giờ cũng phải đƣợc 

chuẩn bị và là ngƣời đƣợc chuẩn bị tốt sẽ có nhiều cơ hội tốt 
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hơn những ngƣời ngồi đấy và chờ đợi cơ hội mà có thể chẳng 

bao giờ tới. 

 

Chuẩn bị cho tương lai của bạn 

Nhiều sinh viên tốt nghiệp tin rằng một khi họ có việc 

làm, họ thể giữ đƣợc chúng cả đời. Điều đó có thể là đúng năm 

mƣơi năm trƣớc nhƣng không đúng trong thị trƣờng việc làm 

cạnh tranh này. Có nhiều ngƣời có việc làm tốt rồi đột nhiên 

thấy bản thân họ bị thất nghiệp. Đôi khi bởi vì kinh tế kém 

nhƣng đôi khi bởi vì thay đổi trong nhu cầu thị trƣờng. Sinh 

viên thƣờng hỏi tôi: “Chúng em nên làm gì để giữ việc làm?” 

Câu trả lời của tôi là: “Biết nhu cầu thị trƣờng, chắc rằng kĩ 

năng của bạn là có giá trị, và liên tục cải tiến kĩ năng của bạn 

trong thị trƣờng thay đổi này.” 

Với toàn cầu hoá, rào chắn địa lí đang ngày một ít liên 

quan. Thành viên tổ của bạn, khách hàng, và ngay cả những 

ngƣời quản lí trong tƣơng lai có thể từ bất kì chỗ nào trên thế 

giới. Theo nghiên cứu mới nhất, trên 75% ngƣời phát triển 

phần mềm sẽ làm việc trong môi trƣờng làm việc phân bố. Để 

thành công, bạn phải phát triển cách nghĩ của việc là công nhân 

toàn cầu ngƣời có năng lực làm việc ở bất kì chỗ nào và với bất 

kì ngƣời nào. Bạn phải biết ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh là 

hơn cả). Bạn phải biết về ngƣời từ các nƣớc khác bằng việc 

hiểu văn hoá và phong tục của họ. Bạn càng hiểu văn hoá nƣớc 

ngoài bạn sẽ càng có tự tin khi làm việc trong thị trƣờng toàn 

cầu. Điều này sẽ làm cho bạn có giá trị hơn cho công ti của bạn 

hay hấp dẫn hơn cho ngƣời sử dụng lao động tƣơng lai. 

Bạn cần có bản kế hoạch nghề nghiệp để giúp bạn thăng 

tiến trong nghề nghiệp của bạn. Nếu bạn giỏi với điều bạn làm 

thì bạn có thể đƣợc đề bạt lên chức vụ tốt hơn trong công ti của 
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bạn. Điều gì xảy ra nếu nghề nghiệp của bạn bị ai đó cản lại, 

bất kể việc bạn làm việc chăm chỉ đến đâu hay bạn giỏi đến 

đâu? Không có bản kế hoạch nghề nghiệp, bạn có thể giận dỗi, 

thất vọng hay chán nản. Tuy nhiên, với việc có bản kế hoạch 

nghề nghiệp, bạn có thể kiểm điểm các tuỳ chọn của bạn và lấy 

hành động cần thiết nhƣ tìm việc làm mới. Nhiều ngƣời chỉ 

nghĩ về việc tìm việc làm khi họ không còn đƣợc cần tới hay bị 

sa thải. Đó là quá trễ vì họ đang phản ứng lại tình huống. Thời 

gian tốt nhất để nghĩ về đổi việc làm bao giờ cũng mở ra cho 

những cơ hội mới, bất kì khi nào nó tới. Để làm điều đó, bạn 

phải có tính dự ứng và biết điều bạn làm tốt, vai trò và trách 

nhiệm của bạn, và những thành công bạn đã đạt tới và làm tài 

liệu về chúng trong sổ cá nhân của bạn. Khi xin việc, mọi 

ngƣời sử dụng lao động mới đều muốn biết bạn có thể làm 

đƣợc gì cho họ cho nên sẽ dễ dàng hơn nhiều khi có mọi thức 

sẵn sàng trong lúc viết ra cho nên bạn không cần kiểm điểm lại 

nghề của mình. 

Là một nhà chuyên môn tích cực, bạn nên phát triển mối 

quan hệ với các nhà chuyên môn khác, cả bên trong và bên 

ngoài công ti của bạn. Một số là bạn bè, một số có thể là thầy 

kèm của bạn. Họ có thể giúp bạn khi mọi sự thay đổi, cung cấp 

cơ hội khi việc làm hiện thời của bạn có vẻ kém. Có thầy kèm 

là điều tốt nhất bởi vì họ có thể dạy bạn kĩ năng mới, công 

nghệ mới và mọi thứ giúp cho bạn thăng tiến nghề nghiệp theo 

hƣớng bạn muốn. Trong thời thay đổi nhanh này, bạn bao giờ 

cũng phải nhận biết về thay đổi trong kinh tế và công nghiệp. 

Không ai có thể dự đoán đƣợc tƣơng lai nhƣng bằng việc giữ 

cho bản thân bạn đƣợc thông tin, bạn sẽ có ƣu thế tốt hơn họ. 

Tôi biết rằng phần lớn ngƣời lập trình đều bận rộn và không 

đọc sách nhƣng tôi khuyên rằng bạn cố đọc một số sách để giữ 

cuộc sống của bạn đƣợc cân bằng. Không cần phải có sách kĩ 

thuật mà bất kì sách nào có thể gây hứng khởi cho bạn hay làm 

bạn quan tâm là đƣợc. 
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Bạn là ai, bạn làm gì, không thành vấn đề, bạn có lẽ sẽ 

gặp phải khó khăn trong nghề nghiệp của bạn. Nếu bạn chuẩn 

bị tốt, bạn có thể nổi lên thành công và coi những vấn đề nhƣ 

thế là kinh nghiệm học tập. Bạn càng học nhiều, bạn sẽ càng 

trở nên giỏi hơn vì nó làm phát triển tính cách của bạn mạnh 

hơn, vững chãi hơn với sức ép bên ngoài. Là sinh viên, bạn sẽ 

gặp phải vấn đề trong trƣờng nhƣng tôi thà thấy rằng bạn thất 

bại và học đƣợc bài học của bạn ở trong trƣờng hơn ở ngoài 

đời. Không ai là hoàn hảo cho nên phạm sai lầm là cơ hội để 

học chừng nào bạn không phạm cùng một sai lầm hai lần. Bạn 

chịu trách nhiệm cho bản thân bạn và tƣơng lai của bạn phụ 

thuộc duy nhất vào bạn chứ không ai khác. Mọi thứ bạn học 

trong trƣờng có thể rất hữu dụng vì bạn bắt đầu chuẩn bị cho 

nghề nghiệp tƣơng lai của bạn. Vì tƣơng lai bao giờ cũng bất 

định, bạn cần tỉnh giác và bao giờ cũng sẵn sàng để xây dựng 

nghề nghiệp tƣơng lai của bạn. 

Vì việc làm của bạn có thể thay đổi trong tƣơng lai, bạn 

phải chắc kĩ năng của bạn bao giờ cũng đƣợc cập nhật. Với 

việc lập kế hoạch nào đó, bạn có thể kiểm soát đƣợc nghề 

nghiệp tƣơng lai của bạn vào hôm nay. Chìa khoá không phải 

là dự đoán cái gì sẽ xảy ra mà là bạn chuẩn bị tốt tới đâu cho 

những chỉ báo sớm này của thay đổi. Khi bạn nhận ra rằng thay 

đổi là thƣờng hằng và bạn thƣờng xuyên học để cho bạn duy trì 

ở phía trƣớc, bạn sẽ thấy bản thân bạn trong vị thế lớn để nắm 

lấy các cơ hội tới trên đƣờng của bạn. 

 

Tri thức toàn cầu 

Hôm qua, tôi gặp Alex Young một quan chức cấp cao 

của một công ti tài chính lớn ở New York. Ông ấy nói: "Có 

cảm nhận trong các sinh viên rằng không còn việc làm nữa, và 
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đó là sai. Có nhiều việc làm, nhƣng ngƣời tốt nghiệp không 

nhận ra kĩ năng nào đƣợc cần để đƣợc thuê. Kĩ năng kĩ thuật là 

không đủ. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, nhiều việc 

làm đã thay đổi và những kĩ năng mới đƣợc cần tới." 

Tôi hỏi: “Chúng thay đổi thế nào? Cái gì là kĩ năng 

mới?” 

Ông ta giải thích: “Ngày nay một trong những kĩ năng 

việc làm đƣợc thăm dò nhiều nhất là "năng lực toàn cầu," hay 

sự quen thuộc với cách doanh nghiệp làm việc theo qui mô 

quốc tế. Các công ti lớn mở văn phòng ở mọi xó xỉnh trên thế 

giới bây giờ, và họ cần công nhân cho nên nếu bạn có thể 

chứng tỏ đƣợc rằng bạn có kĩ năng về các vấn đề toàn cầu hay 

nói đƣợc ngoại ngữ thì bạn có ƣu thế đáng kể. Tuần trƣớc, tôi ở 

Trung Quốc nói chuyện với sinh viên tốt nghiệp, những ngƣời 

muốn làm việc cho công ti tài chính của tôi. Phần lớn trong họ 

đều có kĩ năng kĩ thuật nhƣng không có ý tƣởng về điều gì 

đang xảy ra bên ngoài nƣớc họ. Đó là vấn đề với nhiều sinh 

viên châu Á ngày nay, họ học chăm chỉ, họ làm việc cần cù 

nhƣng họ thiếu tri thức về thế giới quanh họ. Ngay cả cái gì đó 

đơn giản nhƣ xu hƣớng toàn cầu hoá, khủng hoảng tài chính, 

hay tan chảy kinh tế châu Âu v.v. nhiều ngƣời không biết gì về 

chúng và họ bảo tôi rằng họ muốn làm việc cho công ti quốc tế 

và đi ra thế giới." 

Tôi ngạc nhiên: “Thật khó mà nghĩ đƣợc rằng ngày nay 

sinh viên đại học không biết về những điều nhƣ vậy.” 

Ông ta cƣời: “Khi tôi hỏi một ứng cử viên: “Cô nghĩ gì 

về thế giới phẳng?” Cô ấy nghĩ rằng tôi hỏi câu hỏi mẹo, cho 

nên cô ấy trả lời: “Thế giới tròn chứ có phẳng đâu.” Tôi bảo cô 

ấy rằng điều tôi ngụ ý là định nghĩa của Thomas Friedman về 

“Thế giới là phẳng” và tôi muốn biết toàn cầu hoá tác động thế 

nào tới kinh doanh ngân hàng? Cô ấy nói: “Tôi chƣa bao giờ 



 

 

197 

 

nghe nói tới Thomas Friedman, và chẳng biết gì về thế giới 

phẳng vì nó không đƣợc dạy trong trƣờng.” 

Ông ta lắc đầu: “Đây là sinh viên tốt nghiệp tài chính từ 

trƣờng hàng đầu đấy. Nếu cô ấy không biết gì bên ngoài 

chƣơng trình đào tạo thì chúng tôi có vấn đề với hệ thống giáo 

dục ở đây. Điều chúng tôi cần ngày nay là mọi ngƣời có kĩ 

năng kĩ thuật tốt và kĩ năng toàn cầu để cho họ có thể lấy cảnh 

quan chiến lƣợc hơn trong việc làm của họ. Chúng tôi không 

chỉ thuê ngƣời để hoàn thành nhu cầu ngày nay, nhƣng cũng 

còn về nhu cầu trong năm tới mƣời năm nữa. Ngay cả với việc 

làm mức vào nghề, chúng tôi cần những ngƣời có thể nhìn xa 

hơn vào tƣơng lai. Chúng tôi muốn có những ngƣời năng nổ, 

ngƣời có tri thức về làm báo cáo tài chính, kế toán, và bản kê 

lợi nhuận tổn thất nhƣng họ phải hiểu cách thế giới vận hành 

nữa bởi vì chúng ta đang sống trong thế giới toàn cầu hoá. Điều 

xảy ra ở một nƣớc có tác động tới phần còn lại của thế giới. 

Một sai lầm thông thƣờng mà các sinh viên hay phạm phải là 

dồn mọi nhấn mạnh của họ vào đào tạo kĩ thuật và không gì 

khác. Trong khi đúng là các kĩ năng kĩ thuật đó là quan trọng 

nhƣng bạn phải không đƣợc bỏ qua các khu vực khác. Khi 

nhiều công ti địa phƣơng đang chuyển sang toàn cầu, chúng ta 

cần các công nhân có cái nhìn toàn cần. Phần lớn các công ti 

toàn cầu trong những ngày này đều thuê ngƣời có sự trộn lẫn cả 

kĩ năng kĩ thuật, kĩ năng mềm cũng nhƣ kĩ năng nhìn toàn cầu. 

Đây là chỗ mà các sinh viên Mĩ và châu Âu đang làm tốt, đào 

tạo của họ cân bằng hơn. Đào tạo ở châu Á là quá chặt và quá 

hẹp. Sinh viên đƣợc dạy nhiều về tri thức hàn lâm nhƣng không 

thực hành. Họ bị chồng chất với nhiều lí thuyết tới mức họ 

không thể nghĩ đƣợc ra ngoài điều bình thƣờng. Thế giới đang 

thay đổi nhanh chóng; nếu họ không thay đổi nhanh chóng thì 

họ sẽ bị bỏ lại sau.” 
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Tôi hỏi: “Nhƣng ông có cho rằng các công ti đã đặt các 

mong đợi không hiện thực về bao nhiêu điều mà ngƣời nhân 

viên có thể giải quyết đƣợc không?” 

Ông ta nói: “Theo một cách nào đó họ có thể nhắm tới 

hơi quá cao, nhƣng điều đó là cần thiết. Nếu ông nhìn vào các 

mô tả việc ngày nay về hai mƣơi tới ba mƣơi yêu cầu mà họ 

phải đƣợc đáp ứng, phần lớn các công ti sẽ chấp nhận rằng sinh 

viên có thể chỉ biết đƣợc một số nhƣng không phải tất cả. 

Nhƣng điều đó sẽ sớm thay đổi vì với toàn cầu hoá, nhiều mô 

tả việc làm sẽ thay đổi. Điều đó là tuỳ ở trƣờng hay sinh viên 

đƣợc chuẩn bị cho nó. Ngày nay các công ti ở các nƣớc đã phát 

triển đang đối diện với thế khó xử chính là hầu hết các công 

nhân của họ đang về hƣu và họ cần việc thay thế. Ngay bây 

giờ, quãng 65 phần trăm công nhân không thể về hƣu đƣợc bởi 

vì họ sợ việc rời bỏ trong tình hình kinh tế hiện thời, nhƣng 

điều đó sẽ sớm thay đổi. Sẽ có nhu cầu khổng lổ khi kinh tế 

phục hồi và mọi ngƣời bắt đầu về hƣu. Tôi dự kiến rằng sẽ có 

vài triệu việc làm mở ra trên khắp thế giới và không có đủ 

ngƣời có kĩ năng để lấp vào. Là công ti toàn cầu lớn, chúng tôi 

không thể đứng yên đƣợc. Chúng tôi có kế hoạch để mở văn 

phòng ở bẩy mƣơi nhăm nƣớc trong năm năm tới và chúng tôi 

có thể thuê vài trăm nghìn ngƣời. Để chắc rằng ngƣời của 

chúng tôi hiểu cách công ti toàn cầu vận hành, chúng tôi có kế 

hoạch tái định vị công nhân của chúng tôi cứ mỗi hai năm. Đa 

số công nhân của chúng tôi sẽ đi làm việc ở nƣớc khác để học 

cách mọi sự vận hành và đó là lí do tại sao chúng tôi thêm 

nhiều yêu cầu vào mô tả việc làm và yêu cầu của chúng tôi.”  

Để đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng toàn cầu hoá, điều 

quan trọng đối với sinh viên là biết rằng nhiều kĩ năng việc làm 

sẽ thay đổi và họ cần mở rộng tri thức của họ bằng việc học 

những điều mới, có thể nhiều hơn điều trƣờng của bạn đang 

dạy cho bạn ngày nay. Tuy nhiên một số tri thức có thể đƣợc 

học mà không cần đào tạo chính thức. Có nhiều môn học trực 
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tuyến, websites và bài học ngày nay, nếu bạn cần, bạn có thể 

học chúng một cách nhanh chóng. 

 

Cảnh quan hệ thống 

Từ đầu thế kỉ 20, các qui trình chế tạo dựa trên "dây 

chuyền lắp ráp" do Henry Ford tạo ra đã trở thành chuẩn. Ý 

tƣởng là chia các qui trình phức tạp thành những nhiệm vụ nhỏ 

nhất và đơn giản nhất để cho công nhân có thể đƣợc đào tạo là 

một cách hiệu lực hơn và hiệu quả hơn. Việc phân đoạn nhiệm 

vụ này là bản chất vào thời đó do giới hạn của kĩ năng của công 

nhân lao động và tính hiệu quả cần thiết của ngành công nghiệp 

ô tô. Henry Ford đã nói: “Cách duy nhất để một nhóm công 

nhân làm việc trong các qui trình phức tạp nhƣ làm xe hơi là 

cho từng ngƣời trong họ một việc để làm và để họ tập trung 

vào việc làm điều đó một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất 

có thể đƣợc.” 

Phƣơng pháp này cũng tự biểu lộ nó theo cách mọi ngƣời 

tổ chức mọi sự thành chức năng và chuyên môn hoá. Nó có tác 

dụng rất tốt trong toàn thế kỉ 20, đặc biệt trong khu vực chế tạo 

với công nhân lao động thủ công. Tuy nhiên, nó không làm 

việc tốt trong khu vực công nghệ với công nhân tri thức của thế 

kỉ 21. Ngày nay, hầu hết công việc yêu cầu tri thức nhiều, đặc 

biệt công việc công nghệ. Đó là lí do tại sao có lỗ hổng lớn 

giữa công nhân có kĩ năng và công nhân không kĩ năng. Không 

may là nhiều công ti CNTT vẫn đang vận hành nhƣ khi họ ở 

trong thế kỉ 20. Họ phân chia công việc thành các nhóm chức 

năng, từng ngƣời chỉ biết một thứ dựa trên công nghệ và nền. 

Chẳng hạn, mạng, máy phục vụ, cơ sở dữ liệu, máy tính bàn và 

ứng dụng. Rất ít ngƣời biết cách toàn thể hệ thống làm việc và 

cách nó tác động tới doanh nghiệp. Trong phát triển phần mềm, 
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công nhân bị chia thành nhiều chức năng, từng ngƣời đƣợc 

chuyên môn hoá trong một chức năng nhƣ lập kế hoạch, thiết 

kế, viết mã, hay kiểm thử nhƣng ít ngƣời biết toàn thể công 

việc phần mềm. Đó là lí do tại sao nhiều dự án thất bại trong 

khi tích hợp. 

Vấn đề với phân đoạn nhiệm vụ là ở chỗ bằng việc chia 

các qui trình phức tạp thành các nhiệm vụ riêng lẻ, cảnh quan 

toàn thể bị mất. Công nhân chỉ biết việc làm riêng của họ, chức 

năng riêng của họ. Bất kì cái gì bên ngoài họ đều không phải là 

mối quan tâm của họ. Nguyên nhân gốc rễ có thể dõi về hệ 

thống giáo dục. Các giáo sƣ hàn lâm nhìn phần mềm và coi lập 

trình và kiểm thử là các hoạt động chính rồi hội tụ chƣơng trình 

đào tạo vào chỉ mỗi hai kĩ năng này. Trong nhiều năm, sinh 

viên tốt nghiệp các chƣơng trình này chỉ biết rõ một điều 

nhƣng mất cái nhìn về toàn thể hệ thống. 

Sinh viên năm thứ nhất thƣờng hỏi tôi: “Tại sao chúng 

em phải học nhiều thứ thế trong kĩ nghệ phần mềm nơi mà mọi 

điều em cần là viết mã để kiếm việc làm trong công nghiệp?" 

Tôi bảo họ: “Các bạn đƣợc đào tạo là kĩ sƣ phần mềm, không 

phải ngƣời lập trình. Ngƣời kĩ sƣ xây dựng ra hệ thống, ngƣời 

lập trình chỉ xây dựng một cấu phần của hệ thống. Nghề của 

các bạn bao quát toàn thể việc phát triển phần mềm và nhiều 

hơn nữa. Nghề của ngƣời lập trình bị giới hạn vào viết mã và 

kiểm thử. Bạn có thể bành trƣớng tri thức của bạn ra rộng hơn 

và sâu hơn và không có giới hạn nào về điều bạn có thể làm. 

Ngƣời lập trình không thể làm đƣợc điều đó và ngày nay, 

không có lí do gì để trả lƣơng cao cho ai đó chỉ viết mã vì bạn 

có thể khoán ngoài việc viết mã cho các nƣớc có chi phí thấp 

hơn. Không công ti nào khoán ngoài việc của kĩ sƣ phần mềm, 

chỉ khoán ngoài việc của ngƣời lập trình. Bạn muốn thấy toàn 

thể khu rừng, không chỉ một cây. Bạn muốn biết cách hệ thống 

làm việc và hỗ trợ cho doanh nghiệp, không phải là cách một 

cấu phần vận hành. Đừng giới hạn bản thân bạn vào một thứ, 
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mở rộng đƣờng chân trời của bạn ra thì bạn có thể đi nhanh 

nhƣ tiềm năng của bạn cho phép.”  

Tôi thƣờng kể cho sinh viên câu chuyện về ngƣời lập 

trình giỏi nhất trên thế giới. Không ai có thể viết mã giỏi hơn 

anh ta. Anh ta có thể viết cả nghìn dòng mã một ngày. Anh ta 

biết rằng có hệ thống mà phần mềm của anh ta vận hành nhƣng 

anh ta không hiểu kĩ nó. Chƣa bao giờ xuất hiện việc anh ta hỏi 

ngƣời dùng họ cần gì vì anh ta chƣa bao giờ nói chuyện với 

ngƣời dùng. Anh ta không có ý tƣởng nào về các chức năng và 

ngƣời khác, những ngƣời cũng làm việc trên hệ thống. Anh ta 

không có ý tƣởng về cách toàn thể hệ thống vận hành. Anh ta 

không có khái niệm về quản lí cấu hình hay quản lí thay đổi. 

Anh ta chỉ biết một điều: “Viết mã”. 

Trong dự án, anh ta nhận đƣợc yêu cầu từ ngƣời quản lí 

và trong vòng vài ngày, anh ta kết thúc nó. Vào ngày hôm sau, 

ngƣời quản lí của anh ta nói rằng khách hàng đã đổi ý cho nên 

có yêu cầu mới. Anh ta không bận tâm về sửa mã của mình cho 

nên anh ta thêm vài nghìn dòng mã. Vài ngày sau, ngƣời quản 

lí nói rằng khách hàng muốn thêm nhiều chức năng cho nên 

anh ta bắt đầu viết thêm vài nghìn dòng mã nữa. Vài tuần sau, 

khách hàng đổi ý và muốn bắt đầu với các yêu cầu mới hơn và 

tốt hơn. Anh ta phải vứt đi mọi thứ anh ta đã làm và bắt đầu 

mọi thứ mới. Anh ta viết nhiều nghìn dòng mã. Khách hàng lại 

đổi ý cho nên anh ta phải viết lại mã lần nữa. Anh ta phải làm 

điều đó ít nhất thêm hai mƣơi lần nữa trong vài tháng. Anh ta 

biết rằng anh có lẽ viết tới trên năm mƣơi nghìn dòng mã và 

anh ta thực sự bị lẫn lộn và mệt mỏi về mọi thay đổi. Cuối 

cùng, dự án hoàn thành nhƣng khi anh ta chuyển giao phần 

mềm, khách hàng phàn nàn: “Đó không phải điều tôi muốn, xin 

làm lại nó.” Cuối cùng, ngƣời lập trình giỏi nhất bỏ việc làm và 

trở lại trƣờng, lần này anh ta hiểu điều anh ta thực sự cần, anh 

ta muốn học về kĩ nghệ phần mềm.” 
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Ngày nay, ngƣời phát triển phần mềm không làm việc 

một mình. Họ bao giờ cũng làm việc trong tổ bởi vì phần mềm 

đang ngày một lớn hơn và phức tạp hơn. Điều ngƣời phát triển 

cần là tri thức về toàn thể hệ thống, và mối quan hệ của mọi 

cấu phần chính và cách chúng làm việc cùng nhau để hỗ trợ 

cho mục đích của doanh nghiệp. Họ phải hiểu toàn thể qui trình 

phần mềm, không phải là từng mảnh của nó. Họ phải biết cách 

làm việc với khách hàng để nhận diện nhu cầu của họ và lấy 

đƣợc yêu cầu tốt hơn. Họ phải biết cách kiến trúc hệ thống 

bằng việc nhận diện mọi cấu phần cũng nhƣ các giao diện 

ngƣời dùng, thuộc tính chất lƣợng. Họ phải biết cách thiết kế 

từng cấu phần bằng việc tiến hành bù trừ và đặt ƣu tiên để giảm 

rủi ro. Họ phải biết cách thực hiện các cấu phần này và chắc 

chắn rằng chúng tất cả đều làm việc tốt cùng nhau. Họ phải biết 

cách tiến hành kiểm thử để thẩm tra rằng mọi thứ làm việc nhƣ 

đƣợc thiết kế và đáp ứng yêu cầu khách hàng. Họ phải biết 

cách hỗ trợ cho khách hàng khi hệ thống vận hành đầy đủ và 

chạy. Về căn bản, họ phải biết mọi thứ. 

Ngày nay, công nhân phần mềm cần đào tạo và giáo dục 

toàn diện. Đó là lí do tại sao giáo dục đại học tốt là mấu chốt 

thế. Đó là lí do tại sao việc lựa chọn trƣờng tốt với chƣơng 

trình đào tạo tốt là quan trọng thế. Mọi sinh viên đều phải ra 

"quyết định đúng" bởi vì tƣơng lai của bạn tuỳ thuộc vào nó. 

Thầy giáo tốt chỉ có thể mở cánh cửa tri thức cho bạn nhƣng 

bạn phải đi vào nó. Chƣơng trình đào tạo tốt có thể chỉ ra cho 

bạn bản lộ trình tới đích đến của bạn nhƣng bạn phải đích thân 

đi con đƣờng này. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, 

mọi sự có thể tới và đi nhanh chóng. Vận may có thể thay đổi 

nhanh hơn thời tiết nhƣng tri thức và kĩ năng là điều duy nhất 

bạn có và không ai có thể lấy nó đi đƣợc. 
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6. Tri thức và kĩ năng  
 

 

 

 

 

Tri thức và kĩ năng - 1 

 Tuần trƣớc, tôi đã thảo luận với sinh viên về kĩ năng mà 

công nghiệp phần mềm cần. Khi tôi bảo họ rằng có nhiều việc 

làm cho xây dựng ứng dụng di động và làm việc với các ứng 

dụng bán sẵn trên thị trƣờng Commercial Off The Shelf 

(COTS) nhƣ SAP và PeopleSoft, một sinh viên lập tức lên 

tiếng lo ngại rằng những điều đó không đƣợc dạy trong trƣờng.  

Tôi giải thích: “Nhiều sinh viên KHÔNG biết khác biệt 

giữa điều đƣợc dạy trong trƣờng và điều đƣợc liệt kê trên thị 

trƣờng việc làm. Điều họ học trong trƣờng là "tri thức", khi 

những tri thức này đƣợc áp dụng vào cái gì đó đặc biệt, chúng 

đƣợc coi là "kĩ năng". Thị trƣờng việc làm thƣờng KHÔNG liệt 

kê tri thức mà yêu cầu kĩ năng nào đó. Phần lớn các trƣờng 

không dạy ứng dụng COTS đặc biệt nhƣ SAP hay PeopleSoft 

nhƣng có dạy tri thức về Lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp 

Enterprise Resource Planning (ERP), quản lí quan hệ khách 

hàng Customer Relations Management (CRM) hay quản lí dây 

chuyền cung cấp Supply Chain Management (SCM). Chẳng 

hạn, trong môn „Nhập môn Quản lí hệ thông tin‟, sinh viên 

CMU học về những tri thức và vấn đề này liên kết với việc 
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thực hiện của chúng. Cùng điều này có thể đƣợc giải thích rằng 

sinh viên học các ngôn ngữ lập trình nhƣ C++, C# hay Java và 

dùng tri thức này để phát triển ứng dụng di động. Là sinh viên, 

bạn cần biết cách áp dụng điều bạn đã học để hoàn thành cái gì 

đó trong công nghiệp và tiếp tục học những điều mới khi làm 

việc. Điều bạn học trong trƣờng là điều có thể đƣợc dạy nhƣng 

điều bạn học khi làm việc là điều sẽ giúp bạn trong phần còn 

lại cuộc đời mình. Ngày nay, công nghệ thay đổi nhanh chóng, 

nếu bạn không bắt kịp bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau.” 

“Năm ngoái, IBM đã tiến hành một nghiên cứu về sinh 

viên đại học và đã thấy rằng 80 phần trăm sinh viên tin rằng họ 

sẽ đƣơng đầu với công nghệ mới khi họ làm việc trong công 

nghiệp. Hơn 74 phần trăm số họ sẵn lòng trở lại trƣờng để đƣợc 

tái đào tạo. Nghiên cứu này cũng thấy rằng 68 phần trăm sinh 

viên đã đƣợc đào tạo thêm, bên ngoài lĩnh vực học tập của họ, 

để đảm bảo rằng họ sở hữu kĩ năng nào đó trƣớc khi tốt nghiệp 

cho nên họ có cơ hội tốt hơn để kiếm đƣợc việc làm. Nghiên 

cứu này thấy rằng sinh viên trong kinh doanh, tài chính và kế 

toán đã lấy nhiều lớp "công nghệ thông tin" bởi vì họ biết 

không có tri thức này, họ sẽ KHÔNG đi xa đƣợc trong nghề 

nghiệp của họ. Nghiên cứu này kết luận rằng ngày nay sinh 

viên hiểu rằng họ cần kĩ năng công nghệ để kiếm việc làm 

ngang qua nhiều lĩnh vực.” 

“Ngày nay thị trƣờng việc làm toàn cầu hiện thời đang 

trải qua thiếu hụt lớn về kĩ sƣ phần mềm, nhà khoa học máy 

tính, và ngƣời quản lí hệ thông tin. Thiếu hụt này KHÔNG phải 

duy nhất ở Mĩ hay châu Âu mà còn cả ở Ấn Độ và Trung Quốc 

vì nhu cầu này đang dâng lên cao đối với công nhân có kĩ năng 

công nghệ. Hiện thời, có tranh cãi ở quốc hội Mĩ về liệu có cho 

phép nhiều ngƣời có kĩ năng hơn đƣợc vào và làm việc ở Mĩ để 

chấm dứt xu hƣớng khoán ngoài đã từng xảy ra trong mƣời 

năm qua. Nhiều nghị sĩ tranh cãi rằng di dân mở sẽ giúp làm 

tăng thu nhập thuế vì công nhân nƣớc ngoài cũng phải đóng 
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thuế và giúp cho kinh tế Mĩ. Điều này là tốt hơn khoán ngoài 

đem công việc sang cho nƣớc khác, mà không có lợi cho Mĩ. 

Tuy nhiên, thiếu hụt hiện thời lại nghiêm trọng tới mức phần 

lớn các công ti sẽ phải làm cả hai điều: Đem công nhân có kĩ 

năng vào (di dân mở) và gửi việc sang nƣớc khoác (khoán 

ngoài công việc).” 

“Toàn cầu hoá là hiện tƣợng mới của thế kỉ 21. Nó mở ra 

nhiều cơ hội để phát triển các nƣớc, nếu họ biết cách nắm lấy 

chúng. Yếu tố then chốt là có "lực lƣợng lao động tri thức" 

mạnh bởi vì với tiến bộ của công nghệ, máy móc, và khoa học 

tiên tiến, "lực lƣợng lao động" sẽ phần lớn bị thay thế bằng 

máy móc do công nghệ thông tin (CNTT) điều khiển. Đó là lí 

do tại sao những công việc CNTT này sẽ bùng nổ vì nhu cầu 

vẫn tăng lên. Với toàn cầu hoá, mọi công ti đều phải vận hành 

hiệu quả và hiệu lực vì cạnh tranh là lớn. Để sống còn, các 

công ti phải cải tiến bằng việc áp dụng nhiều tự động hoá, thêm 

nhiều máy móc, nhiều robots, nhiều trang thiết bị và những 

điều này yêu cầu nhiều công nghệ thông tin tiên tiến. Nói cách 

khác, các công ti sẽ cần cần nhiều kiến trúc sƣ phần mềm, 

ngƣời thiết kế phần mềm, chuyên viên mạng, ngƣời quản lí hệ 

thông tin, chuyên viên yêu cầu phần mềm, chuyên viên cơ sở 

dữ liệu, ngƣời phát triển phần mềm, ngƣời kiểm thử, và ngƣời 

đảm bảo chất lƣợng. Ngày nay, các công ti không thể kiếm 

đƣợc đủ ngƣời có kĩ năng này trong nƣớc riêng của họ, cho 

nên, họ phải tìm công nhân ở các nƣớc khác nhƣ Đông Âu, 

Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á. Sự kiện là trong mƣời 

năm qua, mỗi năm Mĩ cho phép xấp xỉ 60.000 công nhân 

CNTT từ Ấn Độ tới và làm việc qua chƣơng trình visa H1B, là 

bằng chứng về thiếu hụt trần trọng này. Tuy nhiên, số các công 

nhân CNTT từ các nƣớc khác không đƣợc làm tài liệu tốt 

nhƣng đƣợc giả định là nó cũng gần một trăm nghìn ngƣời. Ở 

châu Âu, biên giới mở hơn cho nên số công nhân CNTT nƣớc 

ngoài đang làm việc đƣợc ƣớc lƣợng là hơn một triệu. Ngay cả 
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với các công nhân nƣớc ngoài thêm vào cho lực lƣợng lao động 

hiện thời, thị trƣờng việc làm cho CNTT vẫn trong thiếu hụt vì 

cầu vẫn tăng lên nhanh hơn cung.”   

“Cho dù với suy thoái kinh tế, nhu cầu về công nhân 

CNTT vẫn cao. Hiện thời, các công ti đang tìm ngƣời có tri 

thức công nghệ thông tin rộng có thể đƣợc áp dụng qua nhiều 

khu vực. Không còn việc công nhân phần mềm sẽ làm việc 

trong công nghiệp phần mềm mà họ có thể làm việc trong 

nhiều khu vực, từ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng tới chế tạo, 

bán và thậm chí trong kinh doanh giải trí. Nhu cầu nhƣ vậy đã 

dẫn nhiều đại học tới cung cấp các môn "liên ngành" giữa các 

trƣờng kĩ nghệ, khoa học máy tính và kinh doanh. Bất kể liệu 

sinh viên chuyên về kinh doanh, tài chính hay thƣơng mại, việc 

học các môn công nghệ thông tin thêm là điều đúng cần làm. 

Nó sẽ giúp cho sinh viên hiểu cách công nghệ có thể đƣợc áp 

dụng cho các doanh nghiệp khác nhau và cho sinh viên ƣu thế 

hơn trong tìm việc tƣơng lai của họ.”  

 

Tri thức và kĩ năng - 2 

 Có lỗ hổng giữa điều sinh viên học trong trƣờng và điều 

công nghiệp cần. Tri thức của sinh viên trong lớp có thể không 

làm lộ ra kĩ năng của họ trong công nghiệp. Điểm cao chỉ có 

nghĩa là họ làm tốt trong bài thi, KHÔNG phải điều họ có thể 

làm trong thế giới thực. Có một số sinh viên hàng đầu KHÔNG 

thực hiện thành công trong công nghiệp. 

Trong nhiều năm, đại học đã hội tụ vào giáo dục sinh 

viên dựa trên điều những ngƣời hàn lâm tin là tốt. Họ giả định 

rằng có quan hệ tƣơng hỗ giữa tri thức giáo dục và kĩ năng 

nhƣng thực ra tri thức KHÔNG phải bao giờ cũng đƣợc dịch 

thành kĩ năng mà công nghiệp cần. Tri thức là điều sinh viên 
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học trong trƣờng và kĩ năng là điều họ áp dụng tri thức của họ 

để đạt tới mục tiêu nào đó. Từ cách nhìn của công nghiệp, 

KHÔNG phải tri thức trong trƣờng mà là kĩ năng trong việc 

làm mới là quan trọng. Không may, nhiều ngƣời hàn lâm vẫn 

tin dƣờng nhƣ bằng cấp đại học nghĩa là sinh viên có thể làm 

đƣợc mọi thứ trong công nghiệp. 

Ngày nay có nhiều ngƣời tốt nghiệp phần mềm mà không 

thể giải quyết đƣợc vấn đề hay quản lí đƣợc dự án. Họ không 

phải là ngƣời lừa dối trong các kì thi hay sao chép bài tập về 

nhà từ bạn bè và bằng cách nào đó qua đƣợc các lớp để có 

đƣợc bằng. Họ là sinh viên giỏi nhƣng nhiều ngƣời vẫn thấy 

khó trong làm việc theo tổ và điều chỉnh tri thức của họ để giải 

quyết vấn đề thế giới thực. Học tập hàn lâm của họ là tốt, điểm 

thi của họ là có ấn tƣợng nhƣng hội tụ vào việc hoàn thành giáo 

dục của họ đôi khi biểu thị sai cho kĩ năng của họ bên ngoài 

trƣờng học. Đại học làm tốt với việc truyền tri thức nhƣng 

không truyền kĩ năng. Tuy nhiên, việc thuê ngƣời của công ti 

hội tụ vào kĩ năng chứ không mấy vào tri thức. 

Ngày nay, công ti phải tìm những ngƣời có kĩ năng cho 

các vị trí mở ra của họ. Họ muốn thực tế thấy những kĩ năng đó 

trong việc viết, trong tính toán, trong thiết kế và trong trình 

bày. Họ thƣờng đòi hỏi các ứng cử viên chứng tỏ kĩ năng của 

họ bằng việc bảo các ứng cử viên chỉ ra cách họ có thể giải 

quyết đƣợc vấn đề, viết một chƣơng trình ngắn trong một ngôn 

ngữ lập trình đặc thù hay thích ứng một thiết kế tƣơng ứng với 

kiến trúc nào đó. Bên cạnh những kĩ năng kĩ thuật này, kĩ năng 

mềm nhƣ nói trôi chảy, kĩ năng trình bày, và quyền lãnh đạo 

cũng là quan trọng. Để đƣợc thuê, sinh viên phải có khả năng 

chứng tỏ các kĩ năng chuyên nghiệp này và đây là chỗ nhiều 

sinh viên thấy nó là khó khăn. 

Cho dù có thiếu hụt ngƣời trong thị trƣờng việc làm toàn 

cầu, các công ti vẫn có tính lựa chọn nhiều hơn trong việc thuê 
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ngƣời của họ bởi vì đầu tƣ vào đào tạo sau khi thuê là rất tốn 

kém. Nhiều ngƣời tốt nghiệp yêu cầu vài tháng trƣớc khi họ có 

thể có năng suất và điều đó là không chấp nhận đƣợc trong thế 

giới cạnh tranh. Câu hỏi của tôi là: Họ có dạy điều đó trong đại 

học không? Bạn có hiểu khác biệt giữa tri thức hàn lâm và kĩ 

năng công nghiệp không? Nếu không, bạn sẽ học điều đó ở 

đâu? Làm sao bạn truyền đƣợc tri thức của bạn thành kĩ năng 

mà công nghiệp cần? Xin hiểu cho rằng bằng cấp chỉ là chìa 

khoá để mở cánh cửa vào một cơ hội nhƣng để vào kiếm đƣợc 

việc làm, bạn phải có kĩ năng để chứng minh cho tri thức của 

bạn. 

 

Tri thức và kĩ năng - 3 

 Trong quá khứ, các kĩ năng sinh viên đƣợc học trong 

trƣờng có thể giúp họ giữ đƣợc việc làm trong cả đời họ. Ngày 

nay, học cả đời là cần thiết. Điều rất quan trọng với sinh viên 

đại học là hiểu rằng giáo dục không chấm dứt khi họ tốt nghiệp 

mà đó chỉ mới là bắt đầu của việc học cả đời. 

Có những thay đổi do toàn cầu hoá mà sinh viên không 

chú ý. Ngày nay doanh nghiệp không ở bên trong biên giới của 

một quốc gia mà trở thành toàn cầu vì "thế giới là phẳng". 

Ngày nay công nhân không làm việc ở một chỗ mà có thể làm 

việc ở bất kì đâu dùng internet và trở thành "công nhân ảo". 

Ngày nay công nhân không phải đi xa để tìm việc làm mà việc 

làm phải đi tới nơi công nhân có kĩ năng sống. Ngày nay, các 

công ti mong đợi ngƣời mới tốt nghiệp có năng suất và sẵn 

sàng làm việc ngay. Các công ti thƣờng sa thải những ngƣời có 

kĩ năng lạc hậu và thuê ngƣời thay thế có kĩ năng đúng để làm 

cực đại lợi nhuận của họ. Trong thị trƣờng toàn cầu cạnh tranh, 

các công ti không thể đảm đƣơng đƣợc việc không có năng suất 
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hay tiền bạc và thời gian phí hoài để công nhân học khi làm 

việc. Họ mong đợi sinh viên có kĩ năng cần thiết đƣợc đào tạo 

bởi nhà trƣờng chứ không phải bởi họ. Điều đó đặt nhiều sức 

ép lên sinh viên và trƣờng của họ. Hơn bao giờ hết, tri thức và 

kĩ năng là yếu tố chính cho nghề nghiệp tốt hơn và cuộc sống 

tốt hơn. 

Vài tháng trƣớc đây, một giáo sƣ Trung Quốc đã hỏi tôi: 

“Khi nhiều sinh viên đạt đƣợc điểm cao hơn, điều đó có nghĩa 

là chúng tôi có sinh viên giỏi hơn, chƣơng trình đào tạo tốt 

hơn. Làm sao chúng tôi đo thực sự chất lƣợng của hệ thống 

giáo dục của chúng tôi?" Tôi bảo ông ấy: “Khi nhiều sinh viên 

đạt đƣợc điểm thi cao, tất nhiên quan chức nhà trƣờng sẽ nhanh 

chóng kết luận rằng họ có chƣơng trình đào tạo tốt hơn. Có thể 

điều đó đúng. Có thể trƣờng có sinh viên giỏi, nhƣng có thể là 

chuẩn đã bị thấp quá nữa.” 

Ngày nay một số trƣờng vẫn đo chất lƣợng giáo dục của 

họ bằng số sinh viên qua đƣợc kì thi hay đạt đƣợc điểm cao 

hơn. Tuy nhiên, có cách đo chất lƣợng khác tuỳ thuộc vào văn 

hoá. Khi bạn nhìn vào các nƣớc khác nhau bạn sẽ thấy các cách 

đo khác nhau. Chẳng hạn, nếu bạn hỏi một thầy giáo Mĩ tại sao 

sinh viên không học tốt về toán, thầy giáo có thể nói rằng đấy 

là cái gì đó liên quan với thông minh hay IQ. Hỏi cùng câu hỏi 

đó ở Nhật Bản, thầy giáo sẽ trách học sinh không học đủ chăm 

chỉ. Thầy giáo Pháp sẽ nói rằng sinh viên có tài năng khác nhau 

và toán học không phải là một trong những tài của ngƣời đó. 

Thầy giáo Trung Quốc sẽ trách gia đình sinh viên vì không ép 

sinh viên học toán. Từng nơi đều nhìn chất lƣợng giáo dục từ 

các góc nhìn khác nhau.” 

Ngày nay, sinh viên ở châu Á đang học giỏi về toán vì 

chƣơng trình giáo dục của họ hội tụ nhiều vào môn này. Câu 

hỏi thƣờng đƣợc hỏi nhất là liệu họ có giỏi toán không, làm sao 

có rất ít phát minh và phát kiến khi so sánh với Mĩ hay châu 
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Âu? Câu trả lời có thể ở trong cách toán đƣợc dạy. Từ điều tôi 

thấy ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản nơi phần lớn sinh 

viên ghi nhớ công thức và phƣơng trình để qua đƣợc kiểm tra 

thay vì hội tụ vào áp dụng các tri thức khoa học này vào kĩ 

năng. Sự kiện là châu Á có nhiều sinh viên qua đƣợc kì thi với 

điểm cao nhƣng cách đo này có hợp thức không? Có cách đo 

tốt hơn không? Chúng ta có nên nhìn vào điểm thi hay cái gì đó 

khác nhƣ kĩ năng? 

Có ví dụ tốt từ Ấn Độ về số lƣợng và chất lƣợng. Vào 

cuối những năm 1990, công nghiệp CNTT của Ấn Độ nhận 

đƣợc nhu cầu lớn từ các công ti phƣơng Tây để giúp cho họ sửa 

vấn đề phần mềm Y2K. Nhƣng công nghiệp Ấn Độ đối diện 

với vấn đề nghiêm trọng: Nó cần thuê hàng trăm nghìn kĩ sƣ 

phần mềm, một số lớn hơn nhiều so với các đại học kĩ nghệ tạo 

ra. Năm 1999, Ấn Độ cho tốt nghiệp chỉ 70,000 kĩ sƣ phần 

mềm mỗi năm. Chính phủ lập tức "yêu cầu" các đại học công 

của họ mở rộng đào tạo để tuyển và cho tốt nghiệp nhiều ngƣời 

hơn. Trong mƣời năm, các trƣờng của Ấn Độ đã cho tốt nghiệp 

quãng 500,000 kĩ sƣ phần mềm mỗi năm. Kết quả là "ác mộng" 

với trên 70% số họ không đáp ứng nhu cầu kĩ năng cơ sở của 

công nghiệp, do đó không thể tìm đƣợc việc làm. 

Công nghiệp Ấn Độ bị buộc phải nghĩ lại cách nó đã đào 

tạo công nhân của nó. Nó bắt đầu bằng việc thích nghi thực 

hành tốt nhất của các công ti phƣơng Tây rồi cải tiến chúng. 

Các công ti hàng đầu xây dựng hệ thống giáo dục riêng của họ 

để đào tạo công nhân của họ. Khi ngƣời tốt nghiệp đại học 

đƣợc thuê bởi các công ti nhƣ Infosys, Tata Consulting 

Services hay HCL Technologies, họ phải trải qua ba tới bốn 

tháng đào tạo kĩ năng tập trung trƣớc khi bắt đầu làm việc. Họ 

đƣợc dạy không chỉ kĩ năng kĩ thuật mà còn các cơ sở về quản 

lí khách hàng, trao đổi và xây dựng tổ. 
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Chƣơng trình của Infosys tốn hơn $6,000 cho mỗi sinh 

viên. Công ti chi $120 triệu đô la để xây dựng trung tâm giáo 

dục ở Mysore sử dụng hơn 300 giáo viên khoa dạy toàn thời và 

có thể đào tạo 13,500 nhân viên một lúc. Tata Consulting quản 

lí 10 trung tâm đào tạo trong toàn Ấn Độ có thể đào tạo 30,000 

ngƣời một lúc. Các công ti này yêu cầu rằng mọi nhân viên 

phải nhận một tới ba tuần đào tạo chính thức hàng năm để học 

kĩ năng mới. Việc học cả đời là yêu cầu để giữ việc làm của 

bạn. Nhân viên phải dự đào tạo kĩ năng thêm mọi lúc có thay 

đổi nhu cầu của thị trƣờng. 

Kết quả: Công nghiệp CNTT của Ấn Độ đã phát triển từ 

gần nhƣ không có gì trong năm 1990 tới trên $90 tỉ đô la năm 

2011. Năm công ti hàng đầu tăng trƣởng 30 tới 40 phần trăm 

một năm từ 2003 tới 2009. Khi lợi nhuận của họ tăng lên, 

lƣơng nhân viên cũng tăng lên. Vì năng suất tăng lên, tỉ lệ 

quảng cáo của họ cũng tăng lên. Khi nhiều ngƣời đƣợc sử dụng 

có lƣơng cao hơn, các việc làm khác đƣợc tạo ra để hỗ trợ cho 

những ngƣời này và chung cuộc nền kinh tế cải thiện với tỉ lệ 

có ý nghĩa. 

Ngày nay, các kĩ sƣ Ấn Độ đang thiết kế động cơ máy 

bay, các cấu phần xe hơi và nhà máy chế tạo, các bộ vi xử lí thế 

hệ tiếp, các sản phẩm viễn thông và thiết bị y tế cho các công ti 

phƣơng Tây. Các kĩ sƣ của họ đáng đƣợc lƣơng gần tƣơng 

đƣơng với kĩ sƣ ở các nƣớc đã phát triển. Ngày nay, Ấn Độ 

đang cố thay đổi hình ảnh "Lao động chi phí thấp" thành "Lao 

động có kĩ năng cao" và họ mong đợi năm nay kiếm đƣợc quá 

$100 tỉ đô là và đạt tới $200 tỉ đô la trƣớc năm 2018. 

Làm sao Ấn Độ có thể đi từ hệ thống giáo dục yếu và 

biến sinh viên của nó thành các chuyên viên cấp thế giới? Câu 

trả lời đơn giản là họ đổi cách đo từ số sinh viên tốt nghiệp (độ 

đo của chính phủ) sang kĩ năng và công việc (độ đo công 

nghiệp). Cách đo của họ không phải là về bao nhiêu sinh viên 
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qua đƣợc kì thi mà bao nhiêu ngƣời trong số họ có việc làm tốt 

hơn, lƣơng tốt hơn, và cuộc sống tốt hơn. Thay vì hội tụ vào số 

lƣợng, họ hội tụ vào chất lƣợng nhƣ đƣợc đo bởi kết quả cuối 

cùng. 

Sinh viên Ấn Độ hiểu rằng ngày nay họ không cạnh tranh 

trong thị trƣờng lao động địa phƣơng của họ mà họ phải cạnh 

tranh với moi sinh viên trên thế giới và điều đó khuyến khích 

việc học của họ. Họ hiểu rất rõ rằng với toàn cầu hoá, bất kì ai 

đều có thể cạnh tranh, bất kì ai đều có thể kiếm đƣợc việc làm 

tốt hơn, lƣơng tốt hơn bằng việc phát triển tri thức và kĩ năng 

tốt hơn. Một ngƣời quản lí bảo tôi: “Chúng tôi không còn nhắc 

tới về chi phí thấp nữa, chúng tôi đang nói về những kĩ năng 

cao, kĩ năng mà mọi nƣớc đều cần nhƣng không có. Bây giờ 

các nƣớc đã phát triển cần chúng tôi và họ không thể làm gì mà 

không có chúng tôi. Đó là ƣu thế của chúng tôi.” 

 

Kĩ năng học tập 

Kĩ năng học tập mới là điều quan trọng nhất để cải tiến 

và duy trì nghề nghiệp của bạn. Khi công nghệ tiếp tục thay 

đổi, bạn phải theo kịp với những thay đổi để duy trì nghề 

nghiệp kĩ thuật của mình. Để làm điều đó, bạn phải nhận diện 

các kĩ năng bạn cần, rồi xây dựng tri thức về chủ đề đó bằng 

việc có hiểu biết căn bản về các nguyên lí đƣợc bao hàm. Sau 

khi thu đƣợc tri thức bạn có thể thiết lập kĩ năng bằng việc áp 

dụng tri thức mới vào dự án hay bài tập thực và học từ việc 

thực hiện khi bạn tiếp tục cải tiến kĩ năng của mình trong nghề 

chuyên môn. Nếu bạn không thích ý tƣởng về học cả đời, nghề 

trong công nghệ có thể không phải là chọn lựa tốt nhất. 

 Để nhận diện kĩ năng mới, bạn cần theo xu hƣớng trong 

công nghiệp bằng việc đọc các bài báo kĩ thuật, sách, hay thảo 
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luận với bạn bè và các nhà chuyên môn phần mềm. Internet, 

blogs và mạng xã hội có thể là là cách tốt để theo kịp với 

những xu hƣớng và kĩ thuật mới nhất. Để tìm tài nguyên hay 

phƣơng pháp sẵn có bên trong miền nào đó, các động cơ tìm 

kiếm nhƣ Google hay Bing có thể giúp bạn tìm ra thông tin bạn 

cần. Có nhiều blogs chuyên cho miền đặc biệt và các chủ đề có 

thể giúp bạn giữ cho tri thức của mình đƣợc cập nhật.  

Sách, đặc biệt sách kĩ thuật có thể cho bạn một cái nhìn 

tổng quan về miền chủ đề đặc biệt nhƣng đôi khi chúng lại khó 

đọc và đòi hỏi kiên nhẫn, bạn có thể đƣợc thƣởng với nền tảng 

vững chắc về tri thức của mình. Tuy nhiên, sách kĩ thuật bao 

giờ cũng đi sau xu hƣớng bởi vì thay đổi công nghệ đi nhanh 

hơn hầu hết các tác giả có thể viết sách. Cuối cùng bạn có thể 

đối diện với cái gì đó mà bạn không biết hay đã không giải 

quyết trƣớc đây, cho nên học trực tiếp trong các môn đào tạo 

đặc biệt có thể giúp bạn thu nhận kĩ năng và làm điều đúng. 

Đào tạo kĩ thuật đặc biệt nhƣ hội thảo, seminar và lớp tập 

huấn  ngắn hạn về chủ đề đặc biệt có lẽ là giải pháp tốt nhất 

cho ngƣời học tích cực. Điều mà sách, tạp chí hay Internet 

không thể cung cấp đƣợc, bạn có thể kiếm nó từ các lớp tập 

huấn đào tạo đặc biệt bởi vì bạn học từ các hƣớng dẫn viên 

chuyên nghiệp, ngƣời sẽ hƣớng dẫn bạn từng bƣớc một trong 

quá trình học. Bạn cũng có các bạn cùng lớp để thảo luận và 

chia sẻ kinh nghiệm học tập vì bạn học từ bạn bè cũng nhƣ từ 

giảng viên. Trong loại đào tạo này, bạn phải làm bài tập về nhà 

để xây dựng kĩ năng của mình vì bạn sẽ đƣợc giảng viên cho 

điểm về bạn học tốt thế nào. Theo ý kiến tôi, các môn đào tạo 

đặc biệt là cách tốt nhất để học kĩ năng mới hay đối tƣợng mới. 

Mặc dầu đào tạo đặc biệt thƣờng đòi hỏi cái giá nào đó, nhƣng 

nó vẫn là đầu tƣ tốt nhất mà bạn có thể làm để duy trì vị thế 

mạnh trong môi trƣờng công việc có tính cạnh tranh này. Ngày 

nay nhiều công ti đánh giá ngƣời của họ theo ai có kĩ năng mà 

công ti cần và ai có kĩ năng mà công ti có thể không cần nữa. 
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Dựa trên các năng lực này, quyết định quản lí sẽ đƣợc đƣa ra 

về ai sẽ đƣợc giữ lại và ai họ không muốn giữ. Theo ý kiến tôi, 

có kĩ năng hiện thời nhất là cách tốt nhất để duy trì nghề nghiệp 

của bạn. Bằng việc có những kĩ năng hiện thời nhất bạn cũng 

tạo ra nhiều cơ hội cho bạn khi các công ti toàn cầu bây giờ 

thuê ngƣời do thiếu hụt công nhân có kĩ năng trong ngành công 

nghiệp này.  

Một số ngƣời trong các bạn cảm thấy rằng các bạn đã tốt 

nghiệp với bằng cấp đại học và có việc làm cho nên tại sao các 

bạn cần học thêm những điều mới? Ý tƣởng về bằng cấp nhƣ 

"mục đích tối thƣợng" và chấm dứt học tập là hoàn toàn sai bởi 

vì học tập bao giờ cũng tiếp tục trong cả đời bạn và bạn không 

nên dừng học tập. Bằng đại học chỉ là chìa khoá để "mở khoá 

cánh cửa làm việc” nhƣng chính tri thức và kĩ năng mới giữ 

bạn vẫn còn làm việc. Theo nhiều nghiên cứu từ công nghiệp, 

nhiều sinh viên đã tốt nghiệp không có kĩ năng mà công nghiệp 

cần và phải trải qua đào tạo phụ trƣớc khi họ có thể làm việc. 

Những nghiên cứu này cũng thấy rằng có lỗ hổng lớn giữa điều 

công nghiệp cần và điều trƣờng đang dạy cho sinh viên. Trong 

phỏng vấn xin việc, ngƣời quản lí thuê nhân công không hỏi 

điều sinh viên trong lớp học gì mà hỏi về họ có kĩ năng nào và 

đây là chỗ nhiều sinh viên hỏng. Những công ti hàng đầu nhƣ 

Microsoft, Google dùng kĩ thuật phỏng vấn theo kịch bản bằng 

việc yêu cầu ngƣời xin việc giải quyết các vấn đề trong thời 

gian giới hạn. Ngƣời xin việc phải chứng tỏ kĩ năng của họ và 

khả năng giải quyết các vấn đề thực này để đƣợc thuê. Phần lớn 

các công ti toàn cầu bây giờ đang áp dụng kĩ thuật nào trong 

việc thuê ngƣời của họ nữa.   

Để tôi nêu cho bạn vào ví dụ đơn giản về phỏng vấn theo 

kịch bản. Ngƣời quản lí thuê nhân công nói với ngƣời xin việc: 

“Anh là ngƣời quản lí dự án phần mềm, khách hàng cho anh 

yêu cầu này và lịch biểu. Xin anh hãy ƣớc lƣợng anh cần ngân 

sách bao nhiêu, anh chia nhỏ các yêu cầu này ra thế nào, anh tổ 
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chức thành các nhiệm vụ và phân công việc thế nào, anh nhận 

diện anh cần bao nhiêu ngƣời để hoàn thành các nhiệm vụ này 

và xác định liệu anh có thể làm theo lịch biểu đã cho hay 

không. Anh có nửa giờ để hoàn thành bản kế hoạch dự án sơ bộ 

và tôi muốn kiểm điểm bản kế hoạch của anh.”  Nếu bạn không 

có kĩ năng ƣớc lƣợng và lập kế hoạch, bạn sẽ không thể hoàn 

thành kịch bản này và sẽ không có khả năng kiếm đƣợc việc.  

Trong một kịch bản khác, ngƣời quản lí thuê nhân viên 

nói với ngƣời xin việc: “Xem nhƣ là khách hàng của anh, tôi 

cho anh yêu cầu này, xin anh kiểm điểm và xác định liệu anh 

có hiểu không và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này không. 

Nếu anh có câu hỏi nào, anh có thể hỏi tôi. Anh có mƣời phút 

kiểm điểm các yêu cầu rồi tôi sẽ quay lại.” Nếu bạn không có 

kĩ năng kĩ nghệ yêu cầu, bạn không biết cách tổ chức và trắc 

nghiệm lại yêu cầu; bạn không biết hỏi cái gì vì các yêu cầu 

bao giờ cũng có những khoản mục thiếu. Vì nhiều sinh viên có 

lẽ sẽ trả lời rằng họ hiểu các yêu cầu và có thể làm nó mà 

không hỏi gì. Họ sẽ không kiếm đƣợc việc làm bởi vì họ không 

có kĩ năng phân tích yêu cầu.  

Để thành công trong nghề của mình, bạn cần tự hỏi mình 

bạn muốn có loại thành công nào. Bạn có muốn đi lên các chức 

vụ quản lí không? Bạn có muốn là ngƣời lãnh đạo kĩ thuật 

đƣợc kính trọng không? Bạn có muốn sở hữu một công ti phần 

mềm không? Có thể bạn muốn làm ra nhiều tiền trƣớc khi bạn 

tới tuổi nào đó. Dù ƣớc muốn của bạn là gì, chìa khoá phụ 

thuộc và tri thức và kĩ năng của bạn và cách bạn sẽ áp dụng nó 

trong nghề của mình. 

Để tôi cho bạn một ví dụ về điều đã xảy ra cho một trong 

các sinh viên của tôi. Tên cô ấy là Margie và cô ấy đã tốt 

nghiệp năm năm trƣớc đây, Margie không muốn làm việc cho 

công ti mà muốn là nhà tƣ vấn độc lập cho nên cô ấy hỏi lời 

khuyên. Tôi bảo cô ấy rằng việc làm tƣ vấn phụ thuộc nhiều và 
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tri thức, kĩ năng và trên tất cả là nhiều kinh nghiệm. Bởi vì 

Margie đã làm việc trong ngành công nghiệp phần mềm trong 

nhiều năm hồi cô ấy còn ở trƣờng nên cô ấy có đủ tƣ cách. Tôi 

bảo cô ấy rằng việc quản lí một công ti có lắm vấn đề hơn là 

việc có kĩ năng kĩ thuật. Cô ấy là ngƣời chủ, ngƣời sở hữu, 

giám đốc, nhà tƣ vấn, kế toán viên, ngƣời quản lí tiếp thị và 

ngƣời bán hàng v.v. Câu hỏi của tôi là cô ấy có tất cả những kĩ 

năng đƣợc cần để làm điều đó không? Cô ấy bảo tôi là cô ấy có 

thể không có mọi kĩ năng nhƣng có những cơ hội trong công 

nghiệp mà cô ấy không muốn bỏ lỡ cho nên cô ấy sẵn lòng thử 

nó.  

Năm ngoái, cô ấy quay lại trƣờng và cho tôi biết rằng cô 

ấy đã thành công và làm ra nhiều tiền. Cô ấy nói: “Tôi bắt đầu 

giúp một công ti tạo ra website rồi họ giới thiệu tôi với công ti 

khác. Vì tôi đã làm một việc tốt, họ giới thiệu tôi với bạn bè họ 

cho nên tôi có nhiều công việc mà tôi không thể làm hết cho 

nên tôi thuê vài ngƣời lập trình phần mềm rồi cuối cùng công ti 

của tôi bành trƣớng ra 20 ngƣời nhƣng rồi tôi kinh nghiệm 

nhiều vấn đề do nhiều dự án thất bại, tôi mất một số tiền, khách 

hàng không hài lòng vì tôi không thể quản lí đƣợc nhiều điều 

bên ngoài kĩ năng của tôi. Tôi nhớ tới lời khuyên của thầy nên 

tôi nhận ra rằng tôi là ngƣời làm kĩ thuật tốt nhƣng tôi đã 

không có kĩ năng quản lí để cai quản công ti cho nên tôi trở về 

trƣờng để học kĩ năng mới để trở thành ngƣời quản lí tốt. Cô ấy 

nói: “Mục đích của tôi là làm phát triển công ti nhƣng tôi 

không thể làm đƣợc điều đó nếu không học kĩ năng mới. Tôi 

đồng ý với thầy rằng khi mọi sự thay đổi, ngƣời ta phải điều 

chỉnh theo tình huống mới và việc học không bao giờ nên dừng 

lại. Điều quan trọng cần biết là việc học liên tục trong cả đời 

nếu chúng ta định làm những chọn lựa có đủ thông tin về cuộc 

sống của mình và về xã hội mà chúng ta đang sống  trong.”  

Margie bây giờ tham dự học chƣơng trình thạc sĩ về hệ 

thông tin và cô ấy chia sẻ nhiều kinh nghiệm với lớp, tôi chắc 
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chắn rằng cô ấy sẽ làm tốt khi cô ấy học tri thức và kĩ năng 

mới. Trong lớp của tôi, phần lớn sinh viên đều là các nhà 

chuyên môn phần mềm thành công, ngƣời muốn cải tiến và học 

các kĩ năng mới, họ đại diện cho nhóm những ngƣời lãnh đạo 

tƣơng lai trong công nghiệp với nhiều năng lực và động cơ. 

 

Kĩ năng mềm 

Một sinh viên hỏi tôi trong một email: “Có bao nhiêu "kĩ 

năng mềm" và làm sao em phát triển đƣợc chúng? Kĩ năng nào 

là quan trọng nhất cho ngƣời phát triển phần mềm? Có các 

trƣờng dạy kĩ năng mềm hay có bằng cấp về kĩ năng mềm 

không? Xin thầy cho lời khuyên.” 

 

Đáp: “Kĩ năng mềm” hay “kĩ năng liên con ngƣời” là sự 

thành thạo mà mọi ngƣời áp dụng khi tƣơng tác lẫn nhau. Có 

nhiều "kĩ năng mềm" nhƣ kĩ năng trao đổi, kĩ năng giải quyết 

xung đột, kĩ năng thƣơng lƣợng, kĩ năng tƣ duy chiến lƣợc, kĩ 

năng xây dựng tổ, kĩ năng bán hàng v.v. Về căn bản, “kĩ năng 

mềm” không phải là cái gì đó bạn có thể học trong thời gian 

ngắn mà phát triển qua thời gian trong cuộc đời. Có vài kĩ năng 

mềm bạn học trong trƣờng nhƣ kĩ năng trao đổi, kĩ năng trình 

bày, kĩ năng làm việc theo tổ, kĩ năng quản lí thời gian, kĩ năng 

giải quyết vấn đề giúp cải tiến tƣơng tác của bạn với ngƣời 

khác, nâng cao hiệu năng học tập của bạn và giúp thăng tiến 

nghề nghiệp của bạn. 

Ngƣời phát triển phần mềm giỏi phải phát triển một số kĩ 

năng mềm vì chúng là quan trọng vì phần lớn công việc phần 

mềm đều đƣợc thực hiện trong tổ. Đóng góp cá nhân của bạn 

cho tổ là quan trọng cho thành công của dự án và cho công ti. 
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Khi bạn đi lên vị trí cao hơn nhƣ kĩ sƣ yêu cầu hay ngƣời phân 

tích doanh nghiệp, bạn sẽ phải làm việc với khách hàng. Khả 

năng trao đổi trực diện, kĩ năng trình bày, kĩ năng lắng nghe và 

kĩ năng thƣơng lƣợng trở thành mấu chốt cho thành công nghề 

nghiệp của bạn. Khi bạn lên tới vị trí ngƣời quản lí dự án, kĩ 

năng quản lí thời gian của bạn, kĩ năng liên con ngƣời, kĩ năng 

lãnh đạo, kĩ năng giải quyết xung đột và kĩ năng ra quyết định 

trở thành quan trọng hơn cho thành công của dự án. Điều đã 

đƣợc gợi ý là khi ngƣời ta đi lên trong nghề nghiệp, kĩ năng 

mềm trở nên quan trọng về dài hạn hơn là kĩ năng kĩ thuật. Bởi 

lí do này, kĩ năng mềm đang đƣợc các công ti phần mềm tìm 

kiếm bên cạnh phẩm chất kĩ thuật. 

Có nhiều lớp đào tạo "kĩ năng mềm". Một số dạy các kĩ 

năng mềm tổng quát và một số hội tụ vào kĩ năng chuyên sâu 

nhƣ thƣơng lƣợng hay trình bày. Tuy nhiên, không có bằng cấp 

"kĩ năng mềm" hay một lĩnh vực đặc thù của nghiên cứu về kĩ 

năng mềm. Lời khuyên của tôi cho ngƣời phát triển phần mềm 

là trƣớc hết hội tụ vào kĩ năng kĩ thuật, rồi học làm chủ tốt về 

ngoại ngữ. Tôi nghĩ tiếng Anh là chọn lựa tốt bởi vì bạn có thể 

dùng tiếng Anh gần nhƣ mọi nơi và nó cũng là ngôn ngữ chung 

nhất dùng trong công nghiệp phần mềm. Bằng việc có cả kĩ 

năng kĩ thuật và kĩ năng trao đổi trong tiếng nƣớc ngoài, bạn có 

thể tiến lên trong nghề nghiệp của mình nhanh hơn những 

ngƣời khác. Với xu hƣớng toàn cầu hoá, phần lớn những ngƣời 

phát triển phần mềm sẽ không làm việc ở một chỗ mà phải đi 

tới nhiều chỗ cho nên có kĩ năng ngoại ngữ là điều cần thiết. 

Tôi tin vài năm nữa kể từ bây giờ, chỉ có kĩ năng kĩ thuật sẽ 

KHÔNG đủ nhƣng mọi ngƣời phát triển phần mềm cũng phải 

có kĩ năng trao đổi, đặc biệt khả năng nói ít nhất một tiếng 

nƣớc ngoài. 
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Kĩ năng con người 

Hầu hết dự án phần mềm thành công đều có hai yếu tố 

quan trọng:  Ngƣời quản lí dự án phần mềm giỏi và tổ có kĩ 

năng cao trong miền họ đang làm việc. Về cơ bản, đây tất cả 

đều là về con ngƣời và kĩ năng của họ. Qua 40 năm làm việc 

trong công nghiệp phần mềm, tôi chƣa bao giờ gặp một dự án 

phần mềm thất bại vì vấn đề kĩ thuật nhƣng tôi đã thấy nhiều 

thất bại do "vấn đề con ngƣời" và đây là một khu vực những 

ngƣời hàn lâm không biết rõ. Hầu hết các trƣờng chỉ hội tụ vào 

vấn đề kĩ thuật mà chƣa bao giờ chuẩn bị cho sinh viên giải 

quyết với "vấn đề con ngƣời”. 

Ý tƣởng rằng ngƣời kĩ thuật chỉ làm việc với máy tính là 

hoàn toàn sai. Nhiều sinh viên nghĩ chừng nào họ còn có thể 

viết đƣợc mã, họ có thể vẫn làm việc tốt, điều đó là sai. Ngay 

khi sinh viên vào công nghiệp, họ sẽ thấy rằng họ sẽ dành đến 

nửa thời gian gian để nói với ngƣời khác: thu lấy yêu cầu từ 

ngƣời dùng, thảo luận về thiết kế, kiểm điểm cách tích hợp, 

tranh cãi về ai sẽ thực hiện chức năng nào, phân tích mô đun 

nào sẽ làm điều gì, và ai sẽ quản lí giao diện v.v. Họ sẽ biết 

rằng mọi ngƣời đều có tình cảm và cách họ tƣơng tác với mọi 

ngƣời sẽ xác định cách họ có thể làm cho dự án thành công hay 

không. Mọi ngƣời đều muốn đƣợc đối xử một cách kính trọng, 

một cách nhã nhặn và nếu họ hiểu rằng nếu họ muốn dƣợc đối 

xử tốt thì họ phải đối xử với ngƣời khác cũng hệt nhƣ vậy. 

Chung cuộc, họ sẽ biết rằng khi mọi ngƣời làm việc vất vả mà 

không có nghỉ ngơi, họ sẽ tạo ra khiếm khuyết. Khi mọi ngƣời 

quá bị căng thẳng, họ sẽ không nghĩ đƣợc rõ ràng và sẽ phạm 

nhiều sai lầm hơn. Khi mọi ngƣời cảm thấy không thoải mái họ 

sẽ dễ dàng tức giận và nếu họ ra đi trƣớc khi dự án kết thúc, dự 

án sẽ không đáp ứng đƣợc lịch biểu. 

Ngƣời có kĩ năng cao có thể vƣợt qua các vấn đề kĩ thuật 

và làm cho dự án thành công nhƣng họ KHÔNG thể vƣợt qua 
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đƣợc việc quản lí kém. Quản lí kém phá huỷ mọi thứ. Nếu 

ngƣời quản lí ƣớc lƣợng thiếu về lịch biểu, mọi ngƣời sẽ 

KHÔNG có đủ thời gian để làm việc tốt và chất lƣợng sẽ bị 

ảnh hƣởng. Nếu ngƣời quản lí KHÔNG biết cách quản lí mọi 

ngƣời, tổ dự án sẽ có xung đột với nhau và dự án sẽ thất bại. 

Nếu ngƣời quản lí không đối xử với mọi ngƣời một cách công 

bằng, tổ sẽ KHÔNG làm việc với nhau tốt và tranh cãi trong 

các thành viên tổ sẽ xảy ra…. v.v. Câu hỏi của tôi là bao nhiêu 

ngƣời quản lí dự án đƣợc đào tạo về quản lí con ngƣời? Bao 

nhiêu việc đào tạo dự án đã hội tụ vào "vấn đề con ngƣời"? 

Bao nhiêu chƣơng trình đại học có môn học về "kĩ năng con 

ngƣời" hay "kĩ năng mềm"? Nếu trƣờng không dạy bạn thì bạn 

phải tìm cách khác để học thêm về kĩ năng này.   

Ngƣời quản lí dự án giỏi thừa nhận tài năng của tổ mình 

và hiểu rằng thành công của dự án phụ thuộc vào nỗ lực của 

ngƣời của họ. Họ biết về rủi ro dự án và cách giảm nhẹ chúng. 

Mọi dự án phần mềm đều có rủi ro nhƣng ngƣời quản lí kém 

KHÔNG biết về chúng hay không biết cách ngăn cản chúng. 

Bởi vì rủi ro có thể xuất hiện ở bất kì đâu và bất kì lúc nào, 

ngƣời quản lí kém thƣờng sợ rồi trách mọi ngƣời của mình chứ 

không hiểu trạng thái của dự án của họ. Khi mọi ngƣời bị đối 

xử không công bằng, họ bực bội, căng thẳng và năng suất sẽ 

giảm.  

Các công ti thành công hiểu vấn đề con ngƣời cho nên họ 

rất cẩn thận trong việc thuê ngƣời và chỉ chọn những ngƣời có 

thể thành công trong môi trƣờng làm việc của họ. Trong phỏng 

vấn việc làm, họ sẽ hội tụ nhiều vào câu hỏi làm việc tổ và kĩ 

năng con ngƣời hơn là câu hỏi kĩ thuật. Họ hiểu rằng phần lớn 

sinh viên tốt nghiệp đều có nền tảng giáo dục kĩ thuật tốt cho 

nên họ không hỏi về câu hỏi kĩ thuật. Họ biết rằng, nếu cần có 

thể đào tạo lại mọi ngƣời về kĩ thuật. Nhƣng họ sẽ cẩn thận với 

cá tính, thái độ, hành vi bởi vì những đặc trƣng này là khó thay 

đổi. Các công ti thành công nhất có đầu tƣ vào đào tạo, không 
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chỉ kĩ thuật mà còn cả cách làm việc tổ và “kĩ năng con ngƣời”. 

Mọi ngƣời trong các công ti này đều hiểu rằng việc làm của họ 

không chỉ là chuyển giao sản phẩm mà còn là liên tục xây dựng 

năng lực và làm việc cùng nhau để đạt tới mục đích chung: 

Làm cho công ti thành công hơn.    

Mọi công ti đều cần ngƣời hiểu việc của mình và biết 

cách áp dụng  kĩ năng của họ để xây dựng sản phẩm phần 

mềm. Mọi công ti đều cần ngƣời quản lí có hiểu biết, những 

ngƣời hiểu cách quản lí cả dự án và con ngƣời, ngƣời biết đủ 

về doanh nghiệp để ra quyết định đúng. 

 

Kĩ năng và tiến bộ 

Cái nhìn truyền thống của đào tạo về Khoa học máy tính 

là phát triển ngƣời lập trình để viết mã và sửa lỗi. Phần lớn 

những ngƣời lập trình KHÔNG gặp khách hàng, KHÔNG kiến 

trúc hay thiết kế hệ thống, KHÔNG viết yêu cầu, hay viết 

trƣờng hợp kiểm thử tự động mà chỉ viết mã. Cái nhìn này bây 

giờ là LẠC HẬU vì viết mã chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ 

việc phát triển phần mềm. Ngày nay, ngƣời phần mềm tốt 

nghiệp từ Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm phải làm 

nhiều thứ HƠN việc lập trình. Tuỳ theo chỗ họ làm việc, liệu 

đó là công ti nhỏ hay lớn, việc đào tạo của họ có thể thực sự tạo 

ra khác biệt trong thành công hay thất bại của họ. 

Trong công ti nhỏ, ngƣời làm phần mềm phải làm nhiều 

điều khi đƣợc yêu cầu. KHÔNG thể nào chỉ viết mã hay kiểm 

thử đƣợc. Các công ti nhỏ cần ngƣời phần mềm có khả năng 

làm bất kì cái gì cần thiết để giúp cho dự án thành công. Đó là 

lí do tại sao hầu hết các công ti nhỏ đều thà thuê ngƣời kĩ sƣ 

phần mềm hơn là sinh viên khoa học máy tính bởi vì họ biết về 
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việc đào tạo cho các bằng cấp này. Nhân tố then chốt trong 

công ti nhỏ là sự linh hoạt và nhanh nhẹn của ngƣời phần mềm. 

Công ti lớn tổ chức qui trình phát triển thành các khu vực 

đặc biệt cho nên họ ƣa thích thuê các chuyên gia có kinh 

nghiệm. Việc làm của họ thƣờng yêu cầu nhiều năm kinh 

nghiệm trong khu vực đặc biệt nhƣ Kiến trúc sƣ phần mềm, Kĩ 

sƣ yêu cầu, Ngƣời phân tích nghiệp vụ, Ngƣời kiểm thử phần 

mềm, Chuyên viên đảm bảo chất lƣợng v.v. Trong trƣờng hợp 

này, mọi việc đều đặc biệt hội tụ vào chuyên môn. Chẳng hạn 

Kiến trúc sƣ thiết kế; Ngƣời lập trình viết mã; Ngƣời lãnh đạo 

kĩ thuật quản lí ngƣời lập trình; Ngƣời quản lí dự án lập kế 

hoạch và giám sát hoạt động dự án. Nhân tố then chốt trong 

công ti lớn là phân biệt vai trò, trách nhiệm và đảm nhiệm. 

Tính linh hoạt và vai trò đôi khi tạo ra vấn đề cho ngƣời 

phần mềm. Một ngƣời đã làm tốt trong công ti lớn có thể 

KHÔNG cảm thấy thoải mái trong công ti nhỏ và ngƣợc lại. 

Theo cảnh quan giáo dục và đào tạo, tôi tin mọi sinh viên phần 

mềm trƣớc hết phải học khái niệm nền tảng về phát triển phần 

mềm hay lập trình (viết mã và sửa lỗi). Sau khi làm chủ lập 

trình, sinh viên cũng phải học các kĩ năng hỗ trợ nhƣ Kiểm thử, 

Quản lí cấu hình, Đảm bảo chất lƣợng, Làm tài liệu, Phân tích 

yêu cầu. Thực tế đó là những kĩ năng hỗ trợ tạo ra sự khác biệt 

giữa ngƣời lập trình và ngƣời phát triển. Ngƣời phát triển có 

cái nhìn rộng hơn nhiều và có khả năng thấy toàn thể quá trình 

phát triển. Ngƣời lập trình chỉ viết mã và kiểm thử công việc 

của họ có cái nhìn hẹp hơn nhiều và KHÔNG biết qui trình 

phát triển. Đào tạo kĩ sƣ phần mềm đi xa hơn vào toàn thể hệ 

thống bằng việc hiểu vấn đề doanh nghiệp, giải pháp kiến trúc 

và thiết kế, lựa chọn phần cứng thích hợp và trên hết tất cả, họ 

cũng hiểu khía cạnh quản lí của dự án phần mềm. 

Bởi vì sự khác biệt trong chƣơng trình và đào tạo, một số 

sinh viên làm tốt hơn những ngƣời khác. Ngƣời lập trình tốt có 
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thể KHÔNG phải là ngƣời phát triển phần mềm tốt. Viết mã là 

quan trọng nhƣng không đủ dƣới dạng phát triển phần mềm. 

Ngƣời phát triển tốt có thể KHÔNG phải là ngƣời có thể giải 

quyết đƣợc vấn đề doanh nghiệp. Biết thiết kế và viết mã là bản 

chất nhƣng không thích hợp dƣới dạng giải quyết vấn đề doanh 

nghiệp. Điều quan trong với sinh viên là hiểu các chƣơng trình 

đào tạo khác nhau, điều họ bao quát và lựa chọn chƣơng trình 

thích hợp. Nhiều giáo sƣ hàn lâm tranh cãi rằng chƣơng trình 

bậc đại học hiện thời phải dạy nhiều chủ đề thế, sinh viên phải 

học nhiều môn thế nên đào tạo thêm về phát triển phần mềm là 

quá nhiều. Tốt hơn cả là để ngƣời lập trình viết mã và thuê 

ngƣời khác, ngƣời có nhiều kinh nghiệm hơn làm các hoạt 

động khác. Tôi KHÔNG đồng  với cách nhìn đó bởi vì nó giới 

hạn sinh viên vào kĩ năng tầm thƣờng và cách li họ với mọi thứ 

trong phát triển phần mềm. Ngày nay, công nghệ thay đổi 

nhanh thế, có cảnh quan hẹp sẽ làm hại cho họ nhiều hơn là 

giúp họ để tiến vào chuyên nghiệp phần mềm. Ngày nay, công 

nhân phần mềm phải hiểu công việc của khách hàng và ngƣời 

dùng. Họ phải giúp khách hàng giải quyết các vấn đề. Nếu nhà 

trƣờng không dạy những kĩ năng này thì điều quan trọng đối 

với công nhân phần mềm là đi đào tạo thêm về quản lí cấu 

hình, đảm bảo chất lƣợng hay hỗ trợ kĩ thuật v.v.  

Một số sinh viên KHÔNG muốn là ngƣời phát triển phần 

mềm hay kĩ sƣ phần mềm. Họ chỉ muốn là ngƣời lập trình vì họ 

thích viết mã và học C, C++. Java, Dot.Net, Network, J2EE 

v.v. Tất nhiên, họ có thể tìm đƣợc việc làm nhƣng tƣơng lai của 

họ bị rất giới hạn. Họ có thể học kĩ năng thêm tại công ti của 

mình, vì họ có kinh nghiệm họ có thể chuyển từ ngƣời lập trình 

sang ngƣời phát triển nhƣng điều đó mất thời gian. Công 

nghiệp phần mềm đang thay đổi nhanh chóng bởi vì công nghệ 

thay đổi nhanh chóng. Công nhân phần mềm không theo kịp 

những thay đổi này có thể bị tụt lại sau. Công nhân phải bắt kịp 

với công nghệ mới để nhận diện cơ hội và xác định cách các 



 

 

224 

 

công nghệ này tác động tới việc làm của họ. Nếu họ không làm 

nhƣ vậy, họ có thể bị ra ngoài công việc.  

Ngày nay một số ngƣời lập trình vẫn kiếm sống tốt chỉ 

bằng việc viết mã nhƣng việc làm lập trình sẽ thay đổi khi 

ngƣời lập trình từ các nƣớc có chi phí thấp hơn đang đi vào 

trong thị trƣờng này và cạnh tranh. Vài năm trƣớc, có nhiều 

ngƣời lập trình ở Mĩ và châu Âu nhƣng khi những ngƣời lập 

trình từ Ấn Độ và Trung Quốc vào thị trƣờng này, phần lớn 

trong họ hoặc đổi việc làm hoặc phải học kĩ năng mới để vẫn 

còn đƣợc thuê. Ngày nay, ngƣời lập trình Ấn Độ và Trung 

Quốc sợ mất việc cho các nƣớc có chi phí thấp nhƣ Nam Mĩ và 

châu Phi. Tôi đã thấy nhiều ngƣời lập trình từ các nƣớc nhƣ 

Chile, Argentina, Nicaragua, Nigeria, Congo, và Kenya cạnh 

tranh thành công với Ấn Độ và Trung Quốc khi họ làm quãng 

20% của điều ngƣời lập trình trung bình ở Trung Quốc làm.  

Tôi tin hoặc bạn học bây giờ hoặc học về sau nhƣng bạn 

không thể dừng lại với cùng một kĩ năng mãi mãi đƣợc. Thế 

giới đang thay đổi nhanh chóng và nếu bạn KHÔNG đi cùng 

nó, bạn sẽ bị tụt lại sau. Ngày nay khi những công nghệ mới 

nhƣ dùng các bộ xử lí đa lõi và lai, tính toán ảo hoá và “kết 

cấu” (các bộ xử lí nối kết qua mạng), kết mạng xã hội, tính 

toán mây, công nghệ Web, tính toán phổ cập, tính toán ngữ 

cảnh, thực tại gia tăng (dữ liệu do máy tính sinh ra và dữ liệu 

thế giới thực hỗn hợp), và ngữ nghĩa nâng cao (ngôn ngữ phần 

mềm đƣợc gán nghĩa) đã làm thay đổi công nghiệp phần mềm 

rất nhiều khi so sánh chỉ tròn hai năm. Chẳng mấy chốc nhiều 

công ti sẽ bắt đầu với tính toán ảo hoá và mây, công ti phần 

mềm hay bộ phận CNTT vận hành theo cách truyền thống sẽ 

KHÔNG có khả năng cạnh tranh, ngƣời lập trình có kĩ năng 

hầu hết để viết mã trong Pascal hay C sẽ không có khả năng 

tìm đƣợc việc.   
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Vì công nghệ vẫn cứ thay đổi ngày một nhanh chóng hơn 

mọi năm, bạn phải tiếp tục học điều mới để đáp ứng cho nhu 

cầu thị trƣờng. Trong tƣơng lai rất gần, những thứ nhƣ Ruby, 

Ajax, Enterprise 2.0, Web 2.0, SEO, Phần mềm xã hội, Mô 

hình tiêu thụ, Phần mềm nhƣ dịch vụ (Saas), Tính toán mây, 

Hƣớng ngữ cảnh sẽ là thông dụng nhƣ C++, Java, Dot.Net, hay 

J2EE ngày nay vì môi trƣờng làm việc tiếp tục thay đổi và trở 

nên phức tạp hơn. Tất cả những điều này đã thêm vào điều 

ngƣời phát triển phần mềm trung bình phải biết. Trong tƣơng 

lai rất gần, ngƣời phát triển phần mềm phải làm việc chặt chẽ 

với doanh nghiệp bởi một phần của doanh nghiệp tƣơng tác với 

phần khác của doanh nghiệp. Họ phải hiểu khái niệm về Quản 

lí quan hệ khách hàng (CRM), Lập kế hoạch tài nguyên doanh 

nghiệp (ERP), và Quản lí dây chuyền cung cấp (SCM) vì điều 

này phải đƣợc quản lí tại mức chƣơng trình hay tuyển tập 

chƣơng trình. Đó là lí do tại sao để thành công, sinh viên cần 

chấp thuận việc học cả đời và tiếp tục học những điều mới khi 

chúng tới. 

 

Kĩ năng công nghệ nào được cần tới? 

Một số trong các bạn đã hỏi tôi về các kĩ năng công nghệ 

là quan trọng trong kinh doanh ngày nay. Là sinh viên kĩ nghệ 

phần mềm, bạn muốn biết kĩ năng nào bạn sẽ cần có để kiếm 

đƣợc việc tốt trong thế giới toàn cầu này. Tôi đã soạn một danh 

sách các khu vực mà bạn có thể xem xét tới, tất nhiên nó có thể 

bị giới hạn dựa trên điều tôi biết nhƣng đó là khu vực bắt đầu 

tốt cho một số trong các bạn.  

 Để làm việc nhƣ kĩ sƣ phần mềm, bên cạnh các kĩ năng 

lập trình cơ bản nhƣ C, C++, Java, Ruby, và Python, bạn có thể 
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xây dựng tri thức chuyên gia kĩ thuật phụ trong các khu vực 

sau: 

 Nền tính toán:  UNIX (AIX, HP-UX, và Solaris), 

Linux; phần mềm nhúng (Symbian, BREW, Microsoft 

Windows Mobile, mLinux, iPhone, và ứng dụng 

iTRON); Ứng dụng di động: J2ME, K-Java, M-Flash; 

PC (Windows, Vista, Windows Server, v.v.); 

 Nền hệ điều hành: Windows Server, Sun/HP, 

Unix/IBM AIX, và Linux; 

 Nguồn phục vụ cơ sở  dữ liệu DB: Oracle 9i/10g; SQL 

Server 2000, 2005; DB2; Sybase; Informix, và 

MySQL; 

 Nguồn phục vụ OLAP: Hyperion Essbase; Cognos 

PowerCube; Microsoft SQL Server 2005/2008, 

Analytic Service (SSAS) và Oracle OLAP; 

 ETL (công cụ trích rút, biến đổi và nạp thông tin): 

Informatica; IBM Websphere Datastage; Cognos 

Decision Stream; Microsoft SQL Server Integration 

Service (SSIS); và Oracle Data Integrator. 

  

Khu vực công nghệ khác mà bạn có thể cần xem xét là 

Kiến trúc hƣớng dịch vụ - Service Orient Architecture (SOA). 

Đây là khuôn khổ thiết kế để tái kiến trúc các chức năng rời rạc 

thành các mô đun qui trình nghiệp vụ chuẩn. Do các ý niệm 

linh hoạt và hƣớng kinh doanh, SOA đã chứng kiến việc chấp 

nhận nhanh chóng trong các ngành công nghiệp và các tổ chức. 

Theo Gartner Inc., nhà tƣ vấn công nghệ, SOA sẽ đƣợc dùng 

trong hơn 80 phần trăm các ứng dụng vận hàng có sứ mệnh 

then chốt và các qui trình nghiệp vụ trong năm năm tới. Phần 

lớn SOA/Middleware sẽ dùng các công nghệ sau: IBM 
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WebSphere; MQ Series, DB2, Tivoli, và Rational,TIBCO 

Product Suite, Rendezvous; Oracle/BEA AquaLogic, 

WebLogic, Tuxedo, Fusion; Microsoft .NET, BizTalk.   

 Bởi vì phần lớn các doanh nghiệp đang dùng các gói 

phần mềm bán sẵn trên thị trƣờng cho các hệ thống ERP, 

CRM, SCM của họ, bạn sẽ cần có tri thức về cả các gói SAP và 

Oracle. Với thị trƣờng châu Âu, SAP là rất phổ biến nhƣng với 

Bắc Mĩ, Oracle và Peoplesoft là phổ biến hơn.   

 

Kĩ năng chuyển đổi được 

 Yếu tố quan trọng giúp bạn có việc làm là tri thức và kĩ 

năng. Từ quan điểm của ngƣời sử dụng nhân lực, tri thức là 

điều bạn đã học trong trƣờng, kĩ năng là điều bạn đã làm hay 

kinh nghiệm làm việc của bạn (bao gồm cả công việc tạm thời, 

thực tập mùa hè v.v.). Phần lớn những ngƣời sử dụng nhân 

công KHÔNG trông đợi nhiều từ sinh viên mới tốt nghiệp, họ 

hiểu rằng những sinh viên này không có nhiều kinh nghiệm cho 

nên họ nhìn nhiều hơn vào tri thức của sinh viên (bằng cấp, 

lĩnh vực học tập và bạn học tốt thế nào trong trƣờng). Tất 

nhiên, bất kì kinh nghiệm làm việc nào cũng sẽ có ích nhƣng 

nó KHÔNG là yếu tố xác định then chốt trong việc thuê bạn. 

Khi bạn có tri thức tốt và đáp ứng tốt trong phỏng vấn, bạn có 

cơ hội tốt đƣợc thuê. 

Sau khi bạn đã làm việc trong vài năm, kinh nghiệm của 

bạn trở thành quan trọng hơn. Nếu bạn nhìn vào việc làm thay 

đổi, bạn phải có khả năng chứng minh rằng kinh nghiệm của 

bạn với ngƣời sử dụng nhân công hiện thời có thể đóng góp 

cho ngƣời sử dụng nhân công tiềm năng. Nếu bạn đang tìm 

cùng loại công việc thì điều đó là dễ dàng, mọi điều bạn cần là 

phải chắc rằng bạn có những kĩ năng mà ngƣời sử dụng nhân 
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công tiềm năng đang tìm. Tuy nhiên, sau vài năm làm việc, một 

số ngƣời có thể không hài lòng với nghề của họ và muốn đổi 

sang nghề khác. Chẳng hạn, bạn tốt nghiệp trong giáo dục và 

làm việc nhƣ giáo viên trƣờng phổ thông nhƣng bạn thấy rằng 

bạn không thích dạy học và muốn đổi nghề sang quản lí doanh 

nghiệp. Nhiều sinh viên học kinh doanh và làm việc cho ngân 

hàng nhƣng sau vài năm, họ muốn chuyển sang khu vực công 

nghệ, không nhƣ ngƣời phát triển phần mềm mà nhƣ ngƣời 

quản lí. Tất nhiên trong những trƣờng hợp này, bằng cấp trong 

giáo dục hay kinh doanh không thể giúp bạn đổi sang nghề mới 

đƣợc. Bạn cần có "kĩ năng chuyển đổi đƣợc" mà có thể đƣợc áp 

dụng cho nghề mới. Đổi nghề yêu cầu rằng bạn sẽ phải dựa 

trên các kĩ năng bạn đã phát triển bên ngoài nghề của bạn. 

Kĩ năng chuyển đổi đƣợc là những kĩ năng bạn đã phát 

triển trong cuộc sống làm việc của bạn. Chúng là kĩ năng mềm 

(trao đổi, thƣơng lƣợng, làm việc tổ v.v.), kĩ năng phân tích 

(nghiên cứu, phân tích, tài chính, thống kê v.v), và kĩ năng tổ 

chức (quản lí dự án, quan hệ khách hàng, lãnh đạo v.v.). Trƣớc 

khi đổi nghề, bạn cần dành thời gian để nhận diện kĩ năng 

chuyển đổi đƣợc của mình bằng việc so sánh việc làm hiện thời 

của bạn với việc làm bạn đang tìm. Bạn cần làm một danh sách 

các yêu cầu việc làm mới, phẩm chất và trách nhiệm rồi so 

sánh điều này với kĩ năng chuyển đổi đƣợc của bạn để nhận 

diện liệu có sánh đúng mà bạn có thể chuyển từ việc nọ sang 

việc làm kia không. 

Một khi bạn đã nhận diện các kĩ năng chuyển giao đƣợc 

và chúng khớp với yêu cầu việc làm mới thì bƣớc tiếp là chứng 

tỏ cho ngƣời sử dụng nhân công tiềm năng rằng bạn hiểu nhu 

cầu của họ và thuyết phục họ rằng kĩ năng chuyển đổi đƣợc của 

bạn sẽ đáp ứng nhu cầu của họ. Phải chắc cung cấp bằng chứng 

xác định về kĩ năng của bạn và các ví dụ về cách những kĩ năng 

này sẽ làm lợi cho ngƣời sử dụng nhân công mới của bạn. Bạn 

phải tổ hợp mọi kĩ năng chuyển đổi đƣợc của bạn vào trong 
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bản lí lích của bạn và dùng các ví dụ đặc biệt để hỗ trợ cho kĩ 

năng của bạn. Điều này sẽ giúp bạn phát triển bản lí lịch hiệu 

quả cải thiện cơ hội của bạn cho thay đổi nghề thành công. 

 

Kĩ năng được cần 

Tôi gặp Steve Smith trên chiếc máy bay từ Thƣợng Hải 

tới San Francisco. Steve là ngƣời quản lí nhân lực về thuê kĩ sƣ 

từ hải ngoại cho công ti phần mềm lớn của Mĩ. Anh ấy bảo tôi: 

“Chúng tôi cần hàng nghìn kĩ sƣ phần mềm mỗi năm 

nhƣng chỉ tìm đƣợc vài trăm ngƣời ở Mĩ cho nên chúng tôi 

phải đi tìm họ ở hải ngoại, hầu hết là ở Ấn Độ và Trung Quốc. 

Điều này là không dễ bởi vì các hệ thống giáo dục này khác với 

Mĩ. Ngay cả trong cùng nƣớc, khác biệt giữa các đại học cũng 

làm cho tôi rất khó tìm đƣợc ngƣời đúng cho công ti tôi.” 

Tôi hỏi anh ấy: “Anh tuyển chọn họ thế nào? Anh tìm 

những kĩ năng nào?” 

Anh ấy bảo tôi: “Qui trình tuyển chọn dựa trên một số 

thuộc tính và tiêu chí khách quan. Tiêu chí khách quan chính 

là: Chất lƣợng dựa trên bằng cấp, chƣơng trình đào tạo và kinh 

nghiệm của sinh viên. Tôi cũng tìm các "kĩ năng mềm" nhƣ 

trao đổi, thái độ, cam kết, tính thích ứng và tính quả quyết. Kĩ 

năng mềm là quan trọng nhƣng ít trƣờng ở châu Á dạy về 

chúng. Trong quá khứ, chúng tôi đã thuê nhiều ngƣời kĩ thuật 

tốt nhƣng họ KHÔNG thể làm việc tốt trong tổ cho nên chúng 

tôi phải để họ đi. Chúng tôi đang đánh giá các chƣơng trình đào 

tạo từ các đại học và chỉ thuê sinh viên từ những có có chƣơng 

trình đáp ứng nhu cầu của chúng tôi.” 

Tôi hỏi: “Loại bằng cấp nào anh đang tìm? Anh có xem 

xét chứng chỉ nữa không?” 
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Anh ấy giải thích: "Chúng tôi chỉ thuê các sinh viên đại 

học từ những đại học đã tồn tại lâu dài. Chúng tôi tìm ngƣời có 

bằng cử nhân hay bằng thạc sĩ về khoa học máy tính, kĩ nghệ 

phần mềm, quản lí hệ thông tin. Chúng tôi không thuê những 

ngƣời có chứng chỉ đào tạo nghề. Có nhiều kiểu chứng chỉ 

nhƣng hầu hết đều đƣợc cấp bởi các trƣờng dạy nghề đáng hoài 

nghi, không có bắt buộc gì về những chứng chỉ này, mọi ngƣời 

có thể lừa dối trong các kì thi hay mua chứng chỉ. Chúng tôi 

kết luận rằng chứng chỉ không phải là điều đảm bảo cho các kĩ 

năng chúng tôi tìm kiếm.” 

Tôi hỏi: “Anh chọn sinh viên tốt nghiệp từ đại học nhƣ 

thế nào? Kĩ năng nào là quan trọng cho công ti của anh?” 

Anh ấy bảo tôi: “Nhiều sinh viên nhấn mạnh vào các kĩ 

năng cỡ thấp nhƣ ngôn ngữ lập trình hay các công cụ đặc thù 

(PowerPoint, World, Excel v.v). Đây KHÔNG phải là kĩ năng 

bản chất. Chúng tôi mong đợi bất kì sinh viên tốt nghiệp về 

tính toán nào cũng phải đã biết về chúng rồi. Ngƣời kĩ sƣ phần 

mềm có kĩ năng phải biết cách giải quyết vấn đề và cách làm 

việc cùng khách hàng và ngƣời dùng. Họ phải biết cách kiến 

trúc và thiết kế hệ thống nhỏ, thực hiện và kiểm thử sản phẩm 

phần mềm. Về toàn thể, họ phải hiểu mọi thứ trong vòng đời 

phát triển phần mềm từ quan niệm tới giải pháp. Vấn đề chính 

chúng tôi thấy ở châu Á là nhiều trƣờng vẫn chọn dạy các ngôn 

ngữ lập trình.” 

Tôi hỏi: “Vậy làm sao anh phân biệt đƣợc sinh viên phần 

mềm tốt với những ngƣời tốt nghiệp không đƣợc tốt nhƣ vậy?” 

Anh ấy cƣời: “Đó là kinh nghiệm của tôi. Ngƣời kĩ sƣ tốt 

biết cách nhìn toàn thể nhiệm vụ nhƣ một kỉ luật kĩ nghệ và 

tiếp cận nó từ quan điểm vòng đời. Ngƣời nghiệp dƣ sẽ coi 

nhiệm vụ này nhƣ một phần công việc và tiếp cận nó nhƣ đoạn 

mã hay mô đun. Ngƣời kĩ sƣ tốt nhấn mạnh vào giải pháp kiến 

trúc với cách tiếp cận cân bằng tới rủi ro nhƣng ngƣời kĩ sƣ 
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đƣợc đào tạo sơ sài sẽ nhảy vào chi tiết kĩ thuật của viết mã mà 

thậm chí không xem xét tới khách hàng hay ngƣời dùng và 

không có ý tƣởng gì về rủi ro dự án.” 

Tôi bảo anh ấy: “Nhiều ngƣời quản lí chỉ quan tâm tới 

viết mã và nếu bạn không viết mã, bạn là không tốt.” 

Anh ấy lắc đầu: “Có hàng triệu ngƣời có thể viết mã 

nhƣng chúng tôi không tìm ngƣời lập trình. Ngày nay phần lớn 

các công ti phần mềm nhƣ chúng tôi đang tìm ngƣời kĩ sƣ phần 

mềm bởi vì phần mềm KHÔNG phải là mã. Phần mềm là giải 

pháp có thể cung cấp giá trị cho doanh nghiệp. Khi sinh viên 

nhận đƣợc giáo dục tốt trong kĩ nghệ phần mềm, mà chính là kỉ 

luật và cách tiếp cận tới giải pháp, họ biết cách giải quyết vấn 

đề. Viết mã chỉ là một phần nhỏ công việc của họ. Họ biết cách 

lấy yêu cầu, biết cách tiếp cận tới vấn đề, và biết cách cân bằng 

nhiều quan điểm trƣớc khi thậm chí bắt đầu thiết kế giải pháp. 

Lỗ hổng giữa ngƣời kĩ sƣ phần mềm và ngƣời lập trình là rất 

lớn nhƣng không may nhiều trƣờng vẫn đang hội tụ vào dạy lập 

trình. Ông KHÔNG cần tới bốn năm ở đại học chỉ để học lập 

trình." 

Tôi biện minh: “Nhƣng thế giới vẫn cần ngƣời lập trình 

chứ” 

Anh ấy bảo tôi: “Nhƣ ông biết đấy, ngày nay hầu hết mọi 

thứ có thể đƣợc viết mã đều đã đƣợc thực hiện rồi. Ông có thể 

nhìn vào thƣ viện phần mềm mở hay ở “thƣ viện Dot.Net” họ 

có cả nghìn thứ đã đƣợc làm và công cụ để lắp ráp chúng thành 

sản phẩm phần mềm. Ngày nay, phần lớn phần mềm đều là sản 

phẩm bán sẵn “Commercial Off-the-Shelf products” (COTS) 

nơi công ti có thể mua chúng, thuê chúng thay vì làm chúng. Kĩ 

năng đƣợc cần ngày nay là tri thức về chuyên biệt hoá COTS, 

lắp ráp các bộ phận phần mềm dùng lại từ thƣ viện, và tổ chức 

chúng thành giải pháp phần mềm. Đó là lí do tại sao chúng tôi 

cần ngƣời có kĩ năng về kĩ nghệ yêu cầu, kiến trúc hệ thống, 
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thiết kế và tích hợp, an ninh mạng chứ không phải là ngƣời lập 

trình. Đây là những kĩ năng cao hơn viết mã và kiểm thử. Mọi 

sinh viên tốt nghiệp trong khu vực kĩ nghệ phần mềm đều biết 

cách viết mã, nhƣng họ cũng biết nhiều hơn về những kĩ năng 

đƣợc cần tới này và đó là lí do tại sao bằng cấp đại học là yêu 

cầu tối thiểu. 

Để tôi cho ông một ví dụ, ngày xƣa ngƣời ta xây nhà 

bằng gạch đƣợc làm từ bùn cho nên họ cần ngƣời có kĩ năng 

biết cách làm gạch. Ngày nay gạch đã đƣợc làm trong nhà máy 

gạch cho nên ông có thể xây nhà mà không có tri thức về cách 

làm gạch. Ông cần kiến trúc sƣ và công nhân để xây nhà bằng 

gạch nhƣng ông không còn chăm nom tới bùn và cách làm 

gạch thêm nữa. Cùng điều đó đang xảy ra với phần mềm, công 

ti cần các kĩ năng khác của công nhân để xây dựng sản phẩm 

phần mềm. Không may là vì nhiều trƣờng KHÔNG cập nhật 

chƣơng trình đào tạo của họ, thế giới có quá nhiều ngƣời lập 

trình nhƣng không đủ kĩ sƣ phần mềm. Đó là lí do tại sao tôi 

phải đi khắp thế giới để tìm những ngƣời có kĩ năng này." 

Cảnh quan kĩ năng 

Tôi nhận đƣợc một khảo cứu mới từ một công ti quản lí 

toàn cầu về vấn đề lỗ hổng kĩ năng. Khảo cứu này thấy rằng 

quãng 60 phần trăm công nhân cảm thấy sức ép phải cải tiến kĩ 

năng của họ để duy trì ở việc làm của họ hay tìm việc làm mới 

trong công ti khác. Hơn hai phần ba công nhân nói rằng cập 

nhật kĩ năng của họ là trách nhiệm cá nhân riêng của họ nhƣng 

phần lớn không biết kĩ năng nào đƣợc cần. Trong số các công 

nhân thất nghiệp, nhiều ngƣời bị lẫn lộn vì họ không biết kĩ 

năng nào sẽ giúp họ tìm ra việc làm hay kĩ năng nào đƣợc cần 

trong vài năm tới. 
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Khảo cứu này thấy rằng hầu hết các công nhân đều thiếu 

cảnh quan về kĩ năng họ có. Quá nửa tin rằng công ti giữ bản 

ghi về kĩ năng của họ vì họ đã làm việc trong nhiều năm. Phần 

lớn không nhớ họ có gì. Đa số nói rằng công ti của họ dựa trên 

kinh nghiệm của họ và không xem xét tới các kĩ năng đặc biệt. 

Chừng nào họ còn làm việc làm tốt, họ có thể duy trì việc làm 

của họ. Tuy nhiên, có những thay đổi trong thị trƣờng việc làm 

ngày nay, đặc biệt ở các công ti toàn cầu lớn. Khảo cứu này 

thấy rằng nhiều công ti sẽ tiến hành kiểm kê về mọi kĩ năng mà 

họ phải chuẩn bị cho cạnh tranh nhiều hơn trong tƣơng lai gần. 

Một nhà phân tích nghề nghiệp dự đoán: “Một khi việc kiểm kê 

kĩ năng đƣợc thực hiện, công ti sẽ có dữ liệu chính xác về bao 

nhiêu công nhân có kĩ năng mà họ cần và bao nhiêu có kĩ năng 

lạc hậu. Nhiều thay đổi sẽ xảy ra. Vì cạnh tranh toàn cầu đang 

xảy ra với các công ti bành trƣớng hoạt động của họ trên khắp 

thế giới, họ sẽ cần các kiểu công nhân khác nhau. Điều đó sẽ 

làm cho nhiều ngƣời bất hạnh. Sẽ không có "việc làm an toàn" 

thêm nữa và những ngƣời không biết cách điều chỉnh kĩ năng 

của họ và giữ cho họ đƣợc cập nhật sẽ bị loại bỏ.” 

Khảo cứu này thấy rằng hầu hết các công nhân không 

biết họ cần kĩ năng nào để cải tiến nghề nghiệp của họ. Gần hai 

phần ba số công nhân phải chuyển nghề do thay đổi thị trƣờng 

việc làm nhƣng chỉ vài ngƣời có ý tƣởng về kĩ năng họ sẽ cần. 

Số công nhân còn lại sẽ phải phản ứng với bất kì cái gì tới và 

điều đó là rất không thoải mái do tính bất định. Sự kiện là cuộc 

khủng hoảng tài chính ở Mĩ trong những năm qua và vấn đề 

hiện thời ở thị trƣờng châu Âu sẽ làm cho mọi công ti cũng nhƣ 

chính phủ phải nhìn vào tính hiệu quả của họ. Khi tiền trở nên 

khan hiếm, ngân quĩ bị giới hạn cho nên giảm trong chi phí sẽ 

là ƣu tiên chính. Khảo cứu này dự báo rằng cả các công ti tƣ 

nhân và chính phủ sẽ quay sang công nghệ thông tin (CNTT) 

nhƣ cách làm tăng tính hiệu quả và giảm chi phí. Điều đó sẽ lẩy 

cò việc số lớn công nhân bị sa thải trên khắp thế giới bị thay 
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thế bởi các hệ thông tin lớn mà có thể tự động hoá qui trình 

nghiệp vụ. Những ngƣời làm việc trong các văn phòng chính 

phủ, luân chuyển giấy tờ, hay tham gia vào tƣơng tác với công 

dân sẽ bị thay thế bởi các hệ thống chính phủ điện tử. Những 

ngƣời làm việc nhƣ thƣ kí, bán hàng, giao tiếp khách hàng sẽ bị 

thay thế bởi các hệ thống quản lí quan hệ khách hàng (CRM) 

và thƣơng mại điện tử. Khảo cứu này dự đoán rằng phần lớn 

việc làm trong mƣời năm tới sẽ bao gồm thay thế và tự động 

hoá qui trình thiên về các công nhân có kĩ năng công nghệ 

thông tin. Khảo cứu này cũng chỉ ra rằng sẽ có thiếu hụt lớn về 

công nhân có kĩ năng CNTT do những thay đổi này. 

Khảo cứu này cảnh báo rằng công nhân sẽ phàn nàn về 

các công ti không làm đủ để cải tiến kĩ năng của họ hay không 

đào tạo họ một cách công bằng. Sẽ có biểu tình nhƣ điều đang 

xảy ra ở Hi Lạp, Tây Ban Nha và Italy gần đây. Tuy nhiên, các 

công ti tƣ nhân đang vận hành theo lợi nhuận, không chăm 

nom tới con ngƣời. Khi họ có thể tăng tính hiệu quả và giảm  

chi phí, mọi sự sẽ xảy ra. Tất nhiên, sẽ là tốt nếu mọi công ti để 

thời gian để hỗ trợ cho công nhân của họ làm tăng trƣởng nghề 

nghiệp của họ nhƣng điều đó là không có trong thế giới chúng 

ta đang sống ngày nay. Phần lớn các công ti không có thời 

gian, tiền bạc hay cảm tính tốt để làm nhƣ vậy. Chính trách 

nhiệm của công nhân là chăm nom cho họ. 

Nếu bạn muốn đảm bảo kĩ năng của bạn là đƣợc cần tới, 

điều quan trọng là phải duy trì hiện hành với những thay đổi 

trong thế giới kinh doanh. Chính trách nhiệm của bạn là hiểu kĩ 

năng nào bạn cần có để đƣợc thuê, đƣợc đề bạt hay chuyển 

sang việc làm tốt hơn. Là công nhân, bạn không thể dựa trên 

công ti của bạn để hỗ trợ cho bạn, bạn không thể dựa trên thị 

trƣờng việc làm địa phƣơng bởi vì với toàn cầu hoá, nhiều thứ 

sẽ xảy ra và tác động lên mọi nƣớc, mọi doanh nghiệp. Nếu 

bạn không chuẩn bị và sẵn sàng, bạn có thể bị choáng lớn. Nếu 

bạn là sinh viên, điều quan trọng cần đảm bảo rằng điều bạn 
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học sẽ có nhu cầu cao bằng việc hiểu mọi thay đổi  trong thế 

giới kinh doanh. Bằng việc biết kĩ năng nào đƣợc cần, bạn có 

thể chuẩn bị cho nghề nghiệp tốt hơn vào lúc bạn tốt nghiệp.  

 

Kĩ năng mềm 

“Kĩ năng mềm” hay “kĩ năng liên con ngƣời” là sự thành 

thạo mà mọi ngƣời áp dụng khi tƣơng tác lẫn nhau. Có nhiều 

"kĩ năng mềm" nhƣ kĩ năng trao đổi, kĩ năng giải quyết xung 

đột, kĩ năng thƣơng lƣợng, kĩ năng tƣ duy chiến lƣợc, kĩ năng 

xây dựng tổ, kĩ năng bán hàng v.v. Về căn bản, “kĩ năng mềm” 

không phải là cái gì đó bạn có thể học trong thời gian ngắn mà 

phát triển qua thời gian trong cuộc đời. Có vài kĩ năng mềm 

bạn học trong trƣờng nhƣ kĩ năng trao đổi, kĩ năng trình bày, kĩ 

năng làm việc theo tổ, kĩ năng quản lí thời gian, kĩ năng giải 

quyết vấn đề giúp cải tiến tƣơng tác của bạn với ngƣời khác, 

nâng cao hiệu năng học tập của bạn và giúp thăng tiến nghề 

nghiệp của bạn. 

Ngƣời phát triển phần mềm giỏi phải phát triển một số kĩ 

năng mềm vì chúng là quan trọng vì phần lớn công việc phần 

mềm đều đƣợc thực hiện trong tổ. Đóng góp cá nhân của bạn 

cho tổ là quan trọng cho thành công của dự án và cho công ti. 

Khi bạn đi lên vị trí cao hơn nhƣ kĩ sƣ yêu cầu hay ngƣời phân 

tích doanh nghiệp, bạn sẽ phải làm việc với khách hàng. Khả 

năng trao đổi trực diện, kĩ năng trình bày, kĩ năng lắng nghe và 

kĩ năng thƣơng lƣợng trở thành mấu chốt cho thành công nghề 

nghiệp của bạn. Khi bạn lên tới vị trí ngƣời quản lí dự án, kĩ 

năng quản lí thời gian của bạn, kĩ năng liên con ngƣời, kĩ năng 

lãnh đạo, kĩ năng giải quyết xung đột và kĩ năng ra quyết định 

trở thành quan trọng hơn cho thành công của dự án. Điều đã 

đƣợc gợi ý là khi ngƣời ta đi lên trong nghề nghiệp, kĩ năng 
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mềm trở nên quan trọng về dài hạn hơn là kĩ năng kĩ thuật. Bởi 

lí do này, kĩ năng mềm đang đƣợc các công ti phần mềm tìm 

kiếm bên cạnh phẩm chất kĩ thuật. 

Có nhiều lớp đào tạo "kĩ năng mềm". Một số dạy các kĩ 

năng mềm tổng quát và một số hội tụ vào kĩ năng chuyên sâu 

nhƣ thƣơng lƣợng hay trình bày. Tuy nhiên, không có bằng cấp 

"kĩ năng mềm" hay một lĩnh vực đặc thù của nghiên cứu về kĩ 

năng mềm. Lời khuyên của tôi cho ngƣời phát triển phần mềm 

là trƣớc hết hội tụ vào kĩ năng kĩ thuật, rồi học làm chủ tốt về 

ngoại ngữ. Tôi nghĩ tiếng Anh là chọn lựa tốt bởi vì bạn có thể 

dùng tiếng Anh gần nhƣ mọi nơi và nó cũng là ngôn ngữ chung 

nhất dùng trong công nghiệp phần mềm. Bằng việc có cả kĩ 

năng kĩ thuật và kĩ năng trao đổi trong tiếng nƣớc ngoài, bạn có 

thể tiến lên trong nghề nghiệp của mình nhanh hơn những 

ngƣời khác. Với xu hƣớng toàn cầu hoá, phần lớn những ngƣời 

phát triển phần mềm sẽ không làm việc ở một chỗ mà phải đi 

tới nhiều chỗ cho nên có kĩ năng ngoại ngữ là điều cần thiết. 

Tôi tin vài năm nữa kể từ bây giờ, chỉ có kĩ năng kĩ thuật sẽ 

KHÔNG đủ nhƣng mọi ngƣời phát triển phần mềm cũng phải 

có kĩ năng trao đổi, đặc biệt khả năng nói ít nhất một tiếng 

nƣớc ngoài. 

 

Về căn bản, kĩ năng mềm nằm ở trong cõi nhận biết và 

kiểm soát tình cảm, chuyên hƣớng về tự hoàn thiện, đồng cảm 

với ngƣời khác, nhận biết trong các tình huống xã hội, và khả 

năng thúc bẩy những phẩm chất này cho việc lãnh đạo hiệu 

quả. Một số kĩ năng mềm là một phần cá tính của bạn nhƣ lạc 

quan, lƣơng tri, trách nhiệm và chính trực v.v. Các kĩ năng 

mềm khác mà bạn có thể học bằng thực hành nhƣ đồng cảm, 

khuyến khích, làm việc tổ, lãnh đạo, trao đổi, thƣơng lƣợng và 

trình bày v.v. Cá tính của bạn trong tổ hợp với những kĩ năng 

đƣợc học của bạn là điều kĩ năng mềm tất cả là gì. Chẳng hạn, 
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thỉnh thoảng bạn phải chỉ huy bằng việc ra lệnh, bảo mọi ngƣời 

làm gì và thỉnh thoảng bạn phải chăm sóc hơn và động viên họ 

về điều phải làm. Không có qui tắc rõ ràng về nó nhƣng "biết' 

khi nào bạn cần chỉ huy và khi nào bạn cần chăm sóc là điều kĩ 

năng mềm là gì. “Biết khi nào và thế nào” là kĩ năng mềm. Đây 

là chỗ nhiều sinh viên không rõ ràng bởi vì nó là "kĩ năng liên 

con ngƣời" và đó là lí do tại sao nó đƣợc gọi là “mềm”. 

Câu hỏi về liệu kĩ năng mềm có phải là phần bổ sung của 

chƣơng trình đào tạo ở đại học hay không. Ngày nay hầu hết 

các chƣơng trình giảng dạy của đại học đều đã đầy với nhiều 

môn học. Thay đổi chƣơng trình để thêm nhiều môn về kĩ năng 

mềm có thể không phải là ý tƣởng tốt. Bên cạnh đó, kĩ năng 

mềm phải đƣợc phát triển qua thời gian qua kinh nghiệm và tự 

nghĩ suy chứ không qua bài giảng hay bài kiểm tra. Nhiều kĩ 

năng mềm yêu cầu làm việc tổ, trình bày trên lớp, thảo luận 

trên lớp và tham gia. Có những lúc mà ngƣời ta phải bƣớc lên 

trƣớc và lãnh đạo. Và có những lúc ngƣời ta phải ở trong bối 

cảnh và không đi vào con đƣờng của ngƣời khác, điều là bản 

chất của uỷ quyền và trao quyền. 

Tuy nhiên, điều có giá trị cho trƣờng là hỗ trợ cho sinh 

viên bằng việc cung cấp các phiên đào tạo nhận biết để cho 

sinh viên có thể hiểu những điểm mạnh và điểm yếu của họ, cá 

tính của họ và chuẩn bị cho họ phát triển kĩ năng mềm riêng 

của họ. Nó bắt đầu bằng việc thừa nhận của cá nhân về tầm 

quan trọng của điều đó, thƣờng xuyên nhận biết về những kĩ 

năng này và nhiều có nhiều năm thực hành. Cho nên, chìa khoá 

cho đại học là đề cập tới việc thừa nhận và mở rộng khía cạnh 

nhận biết của sinh viên trƣớc khi họ tốt nghiệp vào thế giới làm 

việc. 
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Kĩ năng nghe, nói, trao đổi 

Về căn bản, kĩ năng mềm là kĩ năng xác định ra năng lực 

của một ngƣời để "khớp vào" và làm xuất sắc trong một môi 

trƣờng đặc thù nhƣ công ti hay tổ dự án.  

Có nhiều “cƣờng điệu” về kĩ năng mềm nhƣng thực ra 

chúng phần lớn chỉ là theo nghĩa thông thƣờng. Có một cuốn 

sách nhan đề “Đắc nhân tâm" do Dale Carnegie viết, xuất bản 

năm 1936. Cuốn sách này đã đƣợc dịch sang nhiều thứ tiếng và 

tôi khuyên rằng sinh viên nên đọc nó, không chỉ một lần mà 

nhiều lần. Tôi đã đọc cuốn sách này khi tôi còn ở trƣờng trung 

học và tôi vẫn còn đọc nó ngày nay. Nếu bạn có thể áp dụng 

phần lớn những điều cuốn sách này nhắc tới, bạn có mọi "kĩ 

năng mềm" mà bạn cần cho thành công trong cuộc sống. 

Có các trƣờng, lớp, các xê mi na dạy về kĩ năng mềm. 

Nhiều kĩ năng đƣợc thiết kế để đào tạo ngƣời chuyên nghiệp 

nhƣng là sinh viên, bạn phải phát triển kĩ năng mềm của bạn 

khi bạn còn trong trƣờng vì bạn cần chúng sau khi tốt nghiệp. 

Danh sách các kĩ năng mềm có thể dài nhƣng sinh viên đại học 

cần phát triển ít nhất năm kĩ năng bản chất: trao đổi, trình bày, 

làm việc tổ, giải quyết xung đột và lãnh đạo. 

Trao đổi là nói chuyện xuất hiện giữa hai hay nhiều 

ngƣời. Kĩ năng này là khả năng nói theo cách rõ ràng để cho 

ngƣời khác hiểu đƣợc. Sinh viên thƣờng hỏi tôi: “Em nói với 

bạn em mọi lúc, sao em cần kĩ năng này?” Câu trả lời của tôi là 

“Trao đổi là biết khi nào nói và khi nào nghe.” Một số sinh 

viên nói nhiều mà không bao giờ nghe. Một số sinh viên không 

nghĩ trƣớc khi họ nói, họ chỉ tạo ra nhiều tiếng ồn. Những sinh 

viên này không có kĩ năng trao đổi. 

Nghe là kĩ năng quan trọng nhất của quá trình trao đổi. 

Sinh viên phải học cách nghe chăm chú và tránh ngắt quãng 

khi ngƣời khác nói. Kĩ năng này là khó phát triển vì nó phải là 



 

 

239 

 

một phần của tính cách của bạn. Là ngƣời nghe tốt nghĩa là bạn 

có kiên nhẫn và thông cảm. Bạn phải có tâm trí cởi mở và ham 

muốn hiểu ngƣời khác. 

Nói là kĩ năng quan trọng. Ngƣời nói giỏi bao giờ cũng 

nghĩ trƣớc khi họ nói. Họ nói rõ ràng và đi vào vấn đề chính 

một cách nhanh chóng để cho ngƣời nghe có thể đáp ứng. 

Nhiều sinh viên tin để là ngƣời nói giỏi, họ phải dùng những từ 

khác thƣờng. Ngƣợc lại, ngƣời nói giỏi bao giờ cũng dùng 

những từ đơn giản để làm cho quan điểm của họ dễ hiểu. Sinh 

viên cần biết rằng từ sai có thể làm tổn thƣơng ai đó hay tạo ra 

hình ảnh tiêu cực về ngƣời nói. Ngƣời nói giỏi chọn từ cẩn thận 

để tạo ra ngôn ngữ tích cực; thông điệp của họ bao giờ cũng 

lịch sự, thú vị và thực tế để tạo ra tác động tích cực ấn tƣợng 

lên ngƣời nghe. Sinh viên phải học tránh dùng các thuật ngữ kĩ 

thuật trong nói chuyện hàng ngày. Chẳng hạn, sinh viên CNTT 

thƣờng dùng thuật ngữ kĩ thuật mà không biết rằng ngƣời nghe 

có thể không hiểu nó. Thuật ngữ “kiểm thử hộp đen” là thông 

dụng trong những ngƣời kiểm thử. Thuật ngữ “kiểm thử đơn 

vị” là thông dụng giữa ngƣời kiểm thử và ngƣời phát triển 

nhƣng những ngƣời khác có thể không hiểu. Điều quan trọng là 

biết điều này và tránh dùng các thuật ngữ kĩ thuật trong trao đổi 

hàng ngày của bạn. Một số sinh viên dùng tin nhắn với từ ngắn 

và nó trở thành thói quen trong nói chuyện của họ với bạn bè. 

Khi họ đi dự phỏng vấn việc làm hay làm việc trong công 

nghiệp, những thuật ngữ này là không đƣợc chấp nhận vì nó 

ngụ ý thái độ bất kính.  

Có kĩ năng trao đổi quan trọng khác đƣợc gọi là "trao đổi 

vô lời" hay diễn đạt ngôn ngữ thân thể nhƣ biểu lộ nét mặt, tiếp 

xúc mắt, và cử chỉ điều cũng là một phần của quá trình trao 

đổi. Theo một khảo cứu về trao đổi, giáo sƣ A. Mehrabian thấy 

rằng 55% của nghĩa trong nói chuyện tới từ ngôn ngữ nét mặt 

và thân thể và chỉ 38% tới từ chuyển điệu phát âm. 
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Với ngƣời phƣơng tây, trong nói chuyện, bạn phải nhìn 

vào nhau và có tiếp xúc mắt. Nếu bạn nhìn xuống hay né tránh 

tiếp xúc mắt, đó là biểu tƣợng của yếu kém hay không chân 

thực. Ngƣợc lại, phần lớn văn hoá châu Á coi nhìn thẳng vào 

mặt ai đó và có tiếp xúc mắt là biểu tƣợng của bất kính và 

thách thức. Bạn phải hiểu khác biệt này và hành động tƣơng 

ứng. Khi mọi ngƣời trao đổi và đứng, tƣ thế cũng là quan trọng. 

Phần lớn ngƣời châu Á không thích nói khi đứng trừ khi đó là 

nói chuyện ngắn. Ngƣời phƣơng tây coi nói chuyện là nghiêm 

chỉnh khi đứng và tƣ thế chân của bạn là quan trọng. Nếu bạn 

đứng với chân doãi rộng, thì điều đó chỉ ra rằng bạn rất hung 

hăng và muốn chi phối cuộc nói chuyện. Nếu bạn đứng với cả 

hai chân khép chặt với nhau điều đó nghĩa là bạn yếu, dễ phục 

tùng và sợ. Tƣ thế tốt nhất là đứng với chân rộng bằng vai. Văn 

hoá châu Á không chú ý tới những tiểu tiết này nhƣng văn hoá 

phƣơng tây coi ngôn ngữ thân thể là quan trọng và họ thƣờng 

phán xét bạn qua tƣ thế của bạn. 

Trao đổi hiệu quả nghĩa là chọn đúng từ, chuyển giao 

chúng theo cách tích cực và ngôn ngữ thân thể đúng. Một 

nghiên cứu công nghiệp gần đây về những ngƣời xin việc làm 

thấy rằng với một trăm ứng cử viên, chỉ mƣời lăm ngƣời đƣợc 

thuê. Tám mƣơi nhăm ứng cử viên kia không đƣợc chọn vì họ 

không có kĩ năng trao đổi đúng. Mọi ứng cử viên đều có kĩ 

năng kĩ thuật và đủ phẩm chất và họ đƣợc chọn ra từ danh sách 

hàng nghìn đơn xin việc để phỏng vấn. Họ không gây ấn tƣợng 

cho ngƣời quản lí thuê ngƣời vì kĩ năng trao đổi của họ nghèo 

nàn. Nghiên cứu này để lộ rằng 30% số họ đã không chuẩn bị 

để trả lời các câu hỏi không liên quan tới lĩnh vực học tập của 

họ; nhiều ngƣời chẳng có ý tƣởng gì về xu hƣớng công nghệ 

hay điều đang xảy ra trên thế giới. Đó là chỉ dẫn rằng họ không 

có tri thức rộng để vận hành tốt trong công nghiệp. 67% không 

nói rõ ràng hay trả lời câu hỏi một cách đúng đắn; nhiều ngƣời 

bồn chồn và không tự tin. 58% có ngôn ngữ thân thể không 
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đúng và cử chỉ không đúng trong nói chuyện, nhƣ không duy 

trì tiếp xúc mắt, gãi quá nhiều, không ngồi thẳng mà ngồi 

thƣờn thƣợt trong ghế. Nghiên cứu này kết luận rằng phần lớn 

sinh viên có kĩ năng kĩ thuật tốt nhƣng không có khả năng diễn 

đạt bản thân họ đúng đắn. Một số ngƣời nói trôi chảy, nhƣng 

không thể nghe đƣợc tốt. Nhiều ngƣời có vấn đề với cách diễn 

đạt của họ và ngôn ngữ thân thể hay dùng cử chỉ không thích 

hợp. 

Bên cạnh nói và nghe, đọc, viết và trao đổi nhóm cũng là 

một phần của kĩ năng trao đổi. Phần lớn các đại học đều yêu 

cầu sinh viên đọc nhiều. Không có kĩ năng đọc tốt sinh viên sẽ 

phải đánh vật khi họ vào đại học và thƣờng bị tràn ngập bởi 

khối lƣợng tài liệu đọc. Tôi đã thấy rằng việc đọc và viết giúp 

cải tiến nói và nghe. Phần lớn những độc giả giỏi thƣờng đều là 

diễn giả giỏi vì họ có khối lƣợng tri thức bao la mà họ có thể 

dùng. Tôi bao giờ cũng khuyên sinh viên cải tiến kĩ năng trao 

đổi của họ bằng việc cho sinh viên đủ thời gian để đọc. Họ nên 

đọc trên cơ sở hàng ngày để cho trí nhớ của họ đƣợc làm tƣơi 

bằng tri thức. Nhiều sinh viên CNTT tin rằng họ chỉ phải đọc 

sách kĩ thuật. Điều đó là sai lầm. Họ nên đọc bất kì cái gì họ 

thích và làm việc đọc thành hoạt động then chốt trong đời họ. 

Việc đọc mở mang tâm trí với nhiều điều khi họ đọc tin tức, tạp 

chí, blogs, và bài báo mà họ quan tâm để cập nhật tri thức của 

họ. Họ cũng nên đọc lịch sử, tin tức thế giới, tin kinh tế và 

doanh nghiệp, để giữ cho họ đƣợc cập nhật với biến cố hiện 

thời. 

Thảo luận nhóm là về trao đổi với một nhóm ngƣời. 

Trong thảo luận nhóm, mọi ngƣời đƣợc đƣa lại cùng nhau để 

diễn đạt ý kiến của họ và trao đổi quan điểm về một chủ đề. 

Trong thảo luận nhóm sinh viên học về tính động của nhóm, 

thu thập nội dung và thuộc tính lãnh đạo. Trong thảo luận trên 

lớp ở đại học, giáo sƣ đánh giá sinh viên về ai đƣợc chuẩn bị 

tốt, ai có kĩ năng nói tốt và ai có kĩ năng lãnh đạo. Sinh viên 
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phải học nói rõ ràng và lịch sự cho nhóm. Họ cần biết rằng đây 

là thảo luận chứ không phải tranh cãi và kiểm soát ý nghĩ của 

họ để duy trì cùng chủ đề thảo luận chứ không nói các thông 

tin không liên quan. Họ cũng nên kiểm soát xúc động của họ và 

tránh những cử chỉ không cần thiết. 

Kĩ năng trao đổi là bản chất để làm việc tốt trong công 

nghiệp. Sinh viên nên phát triển kĩ năng trao đổi của họ khi họ 

vẫn còn ở trong trƣờng bằng việc tham gia vào thảo luận trên 

lớp; học chọn từ cẩn thận để tạo ra tác động ấn tƣợng lên ngƣời 

nghe. Họ nên phát triển thói quen đọc tốt để làm giầu cho từ 

vựng của họ, mở rộng tri thức của họ ra bên ngoài khu vực kĩ 

thuật để hiểu thế giới đang thay đổi mà họ đang sống trong. 

 

Kĩ năng lắng nghe 

Trong các kĩ năng trao đổi, kĩ năng lắng nghe là ít đƣợc 

nhắc tới nhất và là khó học nhất vì nó yêu cầu nhiều nỗ lực. Có 

lẽ đó là lí do tại sao kĩ năng lắng nghe hiếm khi đƣợc dạy trong 

đào tạo kĩ năng mềm. 

Sinh viên thƣờng hỏi: “Sao chúng em cần kĩ năng lắng 

nghe? Chúng em hiểu điều mọi ngƣời nói cũng nhƣ chúng em 

biết điều thầy nói trong lớp.” Tôi giải thích: “Một số trong các 

bạn có thể nghe tôi nói nhƣng tâm trí các bạn có thể ở đâu đó 

khác. Đó chỉ là việc nghe nhƣng KHÔNG phải lắng nghe. Khi 

bạn gặp bạn bè, tất cả các bạn đều nói về nhiều điều nhƣng sau 

một chốc bao nhiêu ngƣời trong các bạn vẫn còn thực sự lắng 

nghe cuộc đối thoại? Và bao nhiêu ngƣời đang chuyển sự chú ý 

sang cái gì đó khác? Chăm chú của phần lớn mọi ngƣời thƣờng 

là ngắn và dễ bị sao lãng bởi ý nghĩ khác cho nên bạn không 

còn lắng nghe nữa.” 
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Nhiều ngƣời nghĩ kĩ năng trình bày hay kĩ năng đối thoại 

là quan trọng nhƣng tôi tin cách tốt nhất để thu đƣợc kính trọng 

từ ngƣời khác là khả năng lắng nghe. Nếu bạn chăm chú và cẩn 

thận lắng nghe một ngƣời nói, bạn sẽ biết đƣợc nhiều về điều 

ngƣời đó muốn nói cũng nhƣ ý định và ao ƣớc của ngƣời đó. 

Bạn sẽ đi ra ngoài lời, ra ngoài câu nói, bởi vì bạn hiểu đầy đủ 

điều ngƣời đó diễn đạt. Khách hàng sẽ đáp ứng tích cực khi 

ngƣời đó cảm thấy ngƣời đó thực sự "đƣợc nghe" và "đƣợc 

hiểu." Ngƣời lao động sẽ cảm thấy thoải mái và đƣợc đánh giá 

cao khi ngƣời đó biết rằng ngƣời quản lí chú ý tới điều ngƣời 

đó nói. 

Lắng nghe là kĩ năng mà có thể đƣợc học và với thực 

hành chúng có thể giúp cho bất kì ai trở thành nhà chuyên 

nghiệp tài năng và ngƣời lãnh đạo hiệu quả. Lắng nghe yêu cầu 

ngƣời nghe hội tụ đầy đủ vào cuộc nói chuyện và không có sao 

lãng nào. Điều cũng quan trọng là vẫn còn tích cực trong đối 

thoại bằng việc thỉnh thoảng hỏi những câu hỏi để làm sáng tỏ 

vấn đề. Lí do lắng nghe là khó là vì chìa khoá để là ngƣời nghe 

tốt là thông cảm hay khả nhăng nhận biết và hiểu cảm giác của 

ngƣời khác. Ngƣời nghe thông cảm không chỉ lắng nghe điều 

ngƣời khác nói mà họ cũng còn cảm thấy điều ngƣời kia đang 

cảm. Việc này yêu cầu thái độ đích thực hƣớng tới ngƣời khác 

và lắng nghe điều họ đang cố truyền đạt. Nếu bạn không chăm 

nom tới họ thì sẽ khó cho bạn lắng nghê cẩn thận mối quan tâm 

của họ. Giữ tiếp xúc mắt cũng là quan trọng khi bạn lắng nghe, 

nếu bạn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, điều đó cho ấn tƣợng là 

bạn không quan tâmt tới điều ngƣời kia phải nói. 

Với đối thoại dài, ngƣời nghe tốt thỉnh thoảng nên ghi 

chép bằng việc viết ra vài từ hay câu then chốt để giữ dấu vết 

của những điều quan trọng. Khả năng lắng nghe ngƣời khác là 

một trong những ƣu thế quan trọng nhất mà ngƣời quản lí giỏi 

có thể có. Bên cạnh việc trở thành ngƣời nghe thông cảm, 

ngƣời quản lí có thể tạo điều kiện thuận tiện cho môi trƣờng 



 

 

244 

 

mở, nơi nhân viên tự do diễn đạt ý kiến của họ cho cấp quản lí. 

Ngƣời làm quản lí ở vị trí khó khăn và học cách là ngƣời nghe 

tốt là quá trình tiếp diễn nhƣng bằng thực hành, nó có thể làm 

cho việc lãnh đạo hiệu quả dƣờng nhƣ là vô nỗ lực. 

 

Kĩ năng trình bày 

Kĩ năng trình bày là kĩ năng mềm quan trọng mà sinh 

viên đại học cần học. Kĩ năng này yêu cầu sinh viên trao đổi ý 

nghĩ và ý tƣởng của họ về một chủ đề đặc biệt, cho một nhóm 

ngƣời. Sinh viên cần phát triển kĩ năng này trong các năm học 

ở đại học để cho khi họ đi phỏng vấn việc hay làm việc trong 

công nghiệp, họ sẽ không cảm thấy không thoải mái. Kĩ năng 

trình bày là không khó học nhƣng nó yêu cầu nhiều thực hành 

để có hiệu quả. 

Điều quan trọng nhất cho việc trình bày là chuẩn bị sớm 

nhất có thể đƣợc. Đừng đợi cho tới phút cuối cùng vì bạn cần 

thu thập mọi thông tin để chuẩn bị cho nó. Một cách điển hình 

bài trình bày có phần giới thiệu, chủ đề chính với các điểm then 

chốt mà bạn muốn khán giả biết, và phần kết luận. Mục đích 

của bạn là làm cho khán giả hiểu điều bạn muốn họ biết trƣớc 

khi bạn đi tới kết luận. Bài trình bày của bạn chứa bao nhiêu 

chi tiết sẽ tuỳ thuộc vào thời gian bạn phải nói. Với phần lớn 

các sinh viên, lời khuyên của tôi là giữ cho bài trình bày không 

quá mƣời lăm phút. Ngay cả khi bạn làm việc trong công 

nghiệp, bạn có thể không phải trình bày dài hơn thế, trừ phi bạn 

lên vị trị mức quản lí cấp cao hay điều hành. Tuy nhiên, bạn 

cần biết rằng bất kì bài trình bày nào hơn một giờ sẽ làm cho 

khán giả mất hứng thú, vì ít ngƣời có thể giữ đƣợc chú ý của họ 

lâu chừng đó. Sau kết luận, bạn có thể muốn hỏi khán giả liệu 

họ có câu hỏi nào về điều bạn đã nói không. Thỉnh thoảng, thảo 
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luận về sau giữa diễn giả và khán giả là đáng quan tâm hơn là 

bài trình bày. 

Nhiều ngƣời tin kĩ năng trình bày là khó và yêu cầu nhiều 

đào tạo. Sự kiện là điều đó có thể chỉ áp dụng cho diễn giả 

công chúng hay chính khách, nhƣng là sinh viên và kĩ sƣ tƣơng 

lai, bạn không cần nhiều đào tạo. Phần lớn điều bạn trình bày 

có lẽ là những điều kĩ thuật mà bạn đã biết cho nên mọi điều 

bạn cần là thực hành để thu đƣợc tự tin.  

Có nhiều kĩ thuật trình bày, từng ngƣời có thể thấy kĩ 

thuật nào đó là hữu dụng hơn nhƣng có hai điều bạn phải tránh: 

Đừng bao giờ đọc từ diễn văn đã viết sẵn và đừng bao giờ đọc 

slide. Khán giả có chú ý giới hạn và không thích ai đó đọc diễn 

văn. Đọc từ diễn văn đƣợc viết sẵn nghĩa là bạn không đƣợc 

chuẩn bị và phải dựa vào cái gì đó. Bằng việc làm điều đó, bạn 

cho khán giả ấn tƣợng rằng có thể ai đó khác chuẩn bị nó cho 

thay cho bạn. Tôi bao giờ cũng khuyên sinh viên làm dàn bài 

ngắn với vài điểm then chốt đƣợc viết lên mẩu giấy nhỏ để 

nhắc họ, phòng trƣờng hợp họ quên. Qui tắc là không bài trình 

bày kĩ thuật nào nên đƣợc viết ra nhƣ diễn văn. Bạn không"đọc 

bài giảng" cho khán giả mà "nói chuyện" với họ bởi vì đọc diễn 

văn là chán khi nói chuyện lại thú vị.  

Ngày nay, mọi ngƣời thƣờng cho bài trình bày qua việc 

dùng trang thiết bị đa phƣơng tiện và PowerPoint và một số 

đọc từ slide. Sự kiện là khán giả có thể đọc đƣợc slide nhanh 

hơn bạn có thể đọc. Họ sẽ mất chăm chú nếu bạn chỉ đọc slide 

cho họ. Lời khuyên của tôi là bạn nên tránh cho bài trình bày 

bằng việc đọc từ bài nói đƣợc viết sẵn hay đọc slides với nhiều 

văn bản. Tốt hơn cả là giữ cho nó đơn giản bằng việc cho bài 

trình bày giống nhƣ bạn nói chuyện với bạn bè để giúp cho 

khán giả tập trung vào điều bạn nói thay vì vào cái gì đó khác.  

Bài trình bày nên đƣợc tổ chức để dẫn dắt khán giả từ 

đầu tới cuối. Nó giống nhƣ kể chuyện, bạn phải bắt đầu với 
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những điều chung rồi làm hẹp dần tới từng điểm quan trọng về 

chi tiết cho tới khi khán giả hiểu điều bạn muốn họ biết. Điều 

cũng quan trọng là thêm ví dụ cho từng điểm then chốt để minh 

hoạ tại sao nó quan trọng. Cũng giống nhƣ Cấu trúc phân việc 

(WBS) trong thiết kế sản phẩm phần mềm, bạn nên chia bài 

trình bày thành vài điểm then chốt để cho nếu cần, bạn có thể 

thêm, xoá hay đổi chi tiết mà không mất nhiều nỗ lực. 

Diễn giả giỏi là linh hoạt thích ứng với ràng buộc thời 

gian. Thỉnh thoảng bạn có thể nói nhanh khi bị sức ép và thỉnh 

thoảng bạn có thể nói chậm khi vớ phải cái gì đó mà bạn không 

đƣợc chuẩn bị. Đó là lí do tại sao thực hành là quan trọng. Tốt 

nhất là thực hành nó nói to trƣớc gƣơng và đo thời gian để cho 

bạn biết nó dài bao lâu. Chuẩn bị ví dụ ngắn hay câu chuyện 

ngắn trong trƣờng hợp bạn có thời gian thêm. Tƣơng tự, bạn 

phải đƣa điểm quan trọng nhất lên trƣớc để cho nếu bạn hết 

thời gian, khán giả vẫn có những điều quan trọng nhất. Bạn 

phải thực hành bài trình bày của bạn cho tới khi bạn cảm thấy 

đƣợc chuẩn bị. Bạn phải thực hành toàn thể bài trình bày, kể cả 

dùng slide và trang thiết bị đa phƣơng tiện mà bạn sẽ dùng. 

Cách tốt nhất là nói toàn thể bài trình bày cho vài ngƣời bạn và 

hỏi ý kiến phản hồi của họ. Điều này sẽ giúp bạn nhận diện bất 

kì vấn đề nào để cho bạn có thể điều chỉnh và làm cho nó thành 

bài trình bày thành công. 

Tôi thƣờng khuyên sinh viên bắt đầu bài trình bày với 

câu hỏi bởi vì câu hỏi sẽ làm cho khán giả chú ý. Chẳng hạn: 

“Tại sao bạn nghĩ chúng ta nên dùng nguồn mở trong dự án 

này?” bạn có thể tiếp theo điều đó với một giải thích rồi tiến 

vào các điểm then chốt chi tiết của bạn. Đến cuối bài trình bày, 

bạn nên tóm tắt các điểm chính của bạn để đảm bảo khán giả 

của bạn sẽ nhớ chúng. Trong bài trình bày, khán giả có thể có 

câu hỏi. Một số câu hỏi có thể tạo ra lẫn lộn cho bất kì ngƣời 

trình bày nào, cho nên cách tốt nhất là cố dự đoán trƣớc mọi 

câu hỏi mà khán giả có thể có trong và sau bài trình bày của 
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bạn. Nghĩ về khán giả mà bạn sẽ trình bày và nghĩ về bất kì cái 

gì trong bài trình bày của bạn mà họ có thể không biết để cho 

bạn có thể thêm ví dụ làm cho nó dễ hiểu hơn. Nếu có thể, 

nhận diện thông tin không đƣợc đề cập tới trong bài trình bày 

của bạn mà khán giả có thể hỏi. Chuẩn bị lời đáp mà có thể 

đƣợc dùng để trả lời nhanh chóng bất kì câu hỏi nào có thể nảy 

sinh. Có câu trả lời sẵn sàng là then chốt để chứng tỏ tri thức 

chuyên gia của bạn về chủ đề trình bày. 

Trình bày kĩ thuật không khó. Nó thực sự là giải thích 

hay chia sẻ thông tin cho khán giả. Để thành công, bạn phải thu 

thập mọi sự kiện và dữ liệu để kiểm nghiệm các luận điểm của 

bạn và hỗ trợ cho kết luận của bạn. Điều quan trọng nhất là 

thực hành nó suốt thời gian khi bạn vẫn còn ở trƣờng để thu 

đƣợc tự tin. Khi bạn tự tin và đƣợc chuẩn bị tốt, tôi sẽ nói 

những kĩ năng trình bày mà bạn cần. 

 

Kĩ năng giải quyết xung đột 

Giải quyết xung đột là kĩ năng mềm quan trọng mà mọi 

ngƣời nên học. Dù bạn vẫn trong trƣờng hay đã đi làm việc, 

xung đột có thể xảy ra và nếu bạn không thể giải quyết đƣợc 

nó, bạn sẽ kinh nghiệm căng thẳng, điều có thể dẫn tới nhiều 

vấn đề về sau. Có hai kiểu xung đột: Xung đột bên ngoài xảy ra 

giữa bạn và ngƣời khác. Chẳng hạn, bạn không đồng ý về cái gì 

đó với ngƣời bạn, hai bạn cãi nhau và bạn giận. Xung đột bên 

trong xảy ra bên trong một ngƣời. Chẳng hạn, bạn muốn dành 

nhiều thời gian hơn cho học tập nhƣng bằng việc làm điều đó 

bạn không thể dành thời gian cho bạn gái của bạn. Tình huống 

này tạo ra xung đột bên trong bản thân bạn và làm cho bạn rất 

bất hạnh. Nguyên nhân của xung đột bên ngoài là cách nhìn 

rằng bạn đúng và ngƣời khác sai và bạn trách ngƣời khác vì 
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không đồng ý với bạn. Nguyên nhân của xung đột bên trong là 

bạn muốn cả hai điều nhƣng không biết cách giải quyết nó cho 

nên bạn trách bản thân mình. 

Giải quyết xung đột đòi hỏi bạn kiểm soát xúc động của 

bạn và không phản ứng với nó bằng cãi cọ, la hét vì điều đó 

làm cho vấn đề thành tồi tệ hơn. Tôi thƣờng khuyên các sinh 

viên khi xung đột xảy ra họ nên tránh mọi đƣơng đầu bằng việc 

học kiểm soát xúc động của họ. Họ nên nói: “Tôi cần thời gian 

để suy nghĩ về nó cho nên chúng ta để thảo luận này qua lần tới 

chúng ta gặp gỡ.” hay “Mai chúng ta gặp lại để tiếp tục vì tôi 

có cuộc họp khác mà tôi phải đi.” Bằng việc tránh phản ứng và 

bày tỏ xúc động, họ có nhiều thời gian hơn để nghĩ về xung đột 

và có khả năng giải quyết nó. 

Phần lớn các xung đột ngoài đều bắt đầu với khác biệt về 

ý kiến, mục đích hay cách nhìn. Thỉnh thoảng nó có thể gây ra 

bởi khác biệt trong niềm tin và giá trị. Cách tốt nhất để giải 

quyết nó là hiểu những khác biệt này và thử thu lấy sự đồng ý 

lẫn nhau hay thoả hiệp. Để làm điều đó bạn phải gạt sang bên 

xúc động của bạn, ý kiến của bạn và sẵn lòng lắng nghe quan 

điểm của ngƣời khác mà không có tình cảm cá nhân hay thiên 

vị. Điều này không dễ dàng nhƣng nếu ít nhất một ngƣời vẫn 

còn bình tĩnh thì xung đột có thể đƣợc tránh.  

Giải quyết xung đột yêu cầu bạn thực hành kĩ năng nghe 

và kĩ năng trao đổi. Bằng việc lắng nghe cẩn thận ngƣời khác 

mà không thiên vị; bạn có thể hiểu quan điểm của họ rõ hơn. 

Bằng việc giải thích rõ ràng quan điểm của bạn theo cách bình 

tĩnh; họ có thể hiểu bạn đƣợc rõ hơn. Bằng thảo luận về các 

khác biệt theo cách bình tĩnh và không xúc động, cả hai bên có 

thể đi tới hiểu biết chung hay “mảnh đất giữa” và tiếp tục làm 

việc hƣớng tới mục đích chung. Tôi thƣờng khuyên sinh viên 

nên tập trung vào “Sửa qui trình, không sửa ngƣời.” Nếu bạn 

không đồng ý với ai đó, cả hai nên làm việc trên qui trình dẫn 
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tới bất đồng đó chứ KHÔNG trên con ngƣời. Thỉnh thoảng, họ 

nên thoả hiệp, điều có nghĩa là ít nhất một ngƣời từ bỏ cái gì đó 

để đƣợc cái gì đó đáp lại. Chẳng hạn, bạn từ bỏ ý kiến của bạn 

và chấp nhận quan điểm của ngƣời khác để cho cả hai bạn có 

thể làm việc hƣớng tới mục đích chung. Điều quan trọng là 

nhận ra rằng đây KHÔNG phải là về đúng hay sai MÀ về hiểu 

biết và chấp nhận. Bạn hiểu quan điểm của ngƣời kia và sẵn 

lòng chấp nhận nó bằng việc từ bỏ quan điểm của bạn. Điều đó 

không có nghĩa là bạn sai hay bạn yếu. Ngƣợc lại, nó có nghĩa 

là bạn muốn đạt tới cái gì đó lớn hơn quan điểm riêng của bạn. 

Hành động này yêu cầu nhiều dũng cảm và chín chắn và là sức 

mạnh tích cực của một ngƣời. Nó cần trí huệ lớn để lắng nghe 

vị thế đối lập của ai đó và đánh giá khách quan nó mà không có 

thiên vị cá thể. Chẳng hạn, trong dự án phần mềm, có nhiều 

hơn một giải pháp cho một vấn đề nhƣng bạn sẵn lòng chấp 

nhận giải pháp của ngƣời khác để làm cho tổ tiến tới thay vì 

tiếp tục tranh cãi về giải pháp nào là tốt hơn. Thoả hiệp là cách 

tốt nhất để hoà thuận và cải tiến mối quan hệ. Bằng việc giữ 

cho mục đích dự án đƣợc tập trung thay vì giữ ý kiến riêng của 

bạn, bạn giữ cho sự hài hoà bên trong tổ và là thành viên tổ tốt. 

Rất thƣờng là các thành viên tổ không đồng ý về cái gì đó nhỏ 

bé rồi thấy bản thân họ tranh cãi điều đƣa tới vấn đề cãi lộn lớn 

hơn và nhiều hơn và phí thời gian. Tổ có thể giải quyết đƣợc 

xung đột riêng của nó là tổ tốt mà sẽ đạt tới những điều lớn lao. 

Nhiều ngƣời tin rằng xung đột nội bộ là khó giải quyết 

bởi vì nó xảy ra bên trong một ngƣời. Tuy nhiên, nó là dễ hơn 

bạn tƣởng. Trong tình huống này ngƣời này bị căng thẳng bởi 

hai điều và không biết chọn cái nào. Bƣớc đầu tiên là thiết lập 

ƣu tiên bằng việc xác định cái nào là quan trọng và cấp thiết. 

Bƣớc thứ hai là liệt kê ra mọi giải pháp và kịch bản có thể có. 

Bƣớc thứ ba là giữ cân bằng danh sách này bằng việc hỏi ý 

kiến thứ hai để tránh thiên vị cá nhân trƣớc khi lựa ra giải pháp 
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tốt nhất. Thỉnh thoảng xung đột nội bộ bị gây ra bởi quan niệm 

sai và thiên vị cá nhân thay vì sự kiện. 

Vài tháng trƣớc, một sinh viên trong lớp của tôi trƣợt kì 

thi. Anh ta thú nhận rằng anh ta bị căng thẳng bởi vì anh ta đã 

không biết cách phân chia thời gian giữa học để thi và với bạn 

gái của anh ta. Anh ta sợ nếu anh ta học quá nhiều, cô ấy có thể 

trách anh ta phớt lờ cô ấy. Với anh ta cả học và mối quan hệ 

đều quan trọng ngang nhau cho nên anh ta không thể ƣu tiên 

hoá giải pháp đƣợc. Tôi bảo anh ta rằng giải pháp tốt không 

phải là có cái này hay cái kia mà phải là cả hai. Tôi gợi ý rằng 

anh ta thảo luận điều đó với cô bạn gái để có ý kiến thứ hai 

nhƣng anh ta ngần ngại: “Em không thể làm điều đó đƣợc, nếu 

em bảo cô ấy điều đó, cô ấy sẽ phát điên.” Tôi giải thích rằng 

xung đột có thể không tới từ cô ấy nhƣng từ tâm trí anh ta và ý 

kiến của anh về cô ấy. Vì anh ta là sinh viên giỏi, tôi sẵn lòng 

cho anh ta cơ hội thứ hai để làm lại bài thi sau vài tuần. Anh ta 

đồng ý thảo luận điều đó với cô bạn gái. Với sự ngạc nhiên của 

anh ta, cô gái không giận gì. Cô ấy nói: “Em thất vọng là anh 

có ý kiến sai về em. Làm sao em có thể trách anh vì học tập vất 

vả? Nếu chúng ta muốn xây dựng tƣơng lai của mình, chúng ta 

phải học tốt ở trƣờng. Anh nghĩ em là loại con gái gì? Em 

không muốn thấy anh khổ nhƣ thế này. Anh cần cám ơn giáo 

sƣ vì cho anh cơ hội thứ hai.” Xung đột của anh ta đƣợc giải 

quyết trong một phút và anh ta thừa nhận: “Đó là lỗi của em vì 

không giải thích nó rõ ràng mà giữ nó bên trong dựa trên cách 

nhìn sai của em.” 

Giải quyết xung đột là kĩ năng quan trọng nhƣng nó yêu 

cầu nhiều thời gian để phát triển. Thỉnh thoảng, cần hiểu rằng 

rằng gốc rễ của xung đột có thể không là lỗi của ai đó mà là 

của bạn. Chính bản ngã của bạn, quan điểm của bạn và quan 

niệm sai của bạn gây ra xung đột. Vì phòng ngừa là tốt hơn 

chữa trị, bạn có thể cần dự đoán bất kì xung đột nào có thể xảy 

ra và cố gắng ngăn ngừa nó thay vì để cho nó xảy ra và cố giải 
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quyết nó. Giải pháp tốt nhất là bao giờ cũng vẫn còn bình tĩnh 

trong mọi tình huống và thử lắng nghe ngƣời khác. Bằng việc 

học giải quyết xung đột, bạn cũng thực hành kĩ năng trao đổi 

và kĩ năng lắng nghe nữa. 

 

Kĩ năng giải quyết vấn đề 

Kĩ năng giải quyết vấn đề thƣờng đƣợc dạy trong các lớp 

khoa học và toán học nhƣng một số sinh viên không nhận ra 

điều đó. Khi họ đƣợc trao cho một lí thuyết để chứng minh hay 

bài toán toán học để giải, họ đang học về giải quyết vấn đề. Về 

căn bản, giải quyết vấn đề bao gồm năm bƣớc: Nhận diện vấn 

đề (Vấn đề là gì?); thu thập thông tin và phân tích vấn đề (Tôi 

có thông tin gì?); phát sinh giải pháp tiềm năng (Tôi có thể giải 

nó bằng bao nhiêu cách?); lựa chọn và kiểm thử giải pháp (Giải 

pháp nào là tốt nhất và làm sao tôi kiểm thử đƣợc nó?); và đánh 

giá kết quả (Tôi đã giải đƣợc nó chƣa? Giải pháp tốt thế nào?). 

Điểm chung trong các sinh viên là họ có xu hƣớng giải 

vấn đề ngay lập tức thay vì phân tích mọi phƣơng án. Họ cần 

biết rằng có vài giải pháp và họ cần phân tích tất cả chúng 

trƣớc khi lựa chọn giải pháp tốt nhất. Tôi khuyến cáo sinh viên 

dùng kĩ thuật “Flowcharting” (lƣu đồ) khi học giải quyết vấn 

đề. Flowchart là bản đồ hay biểu đồ chỉ ra mọi bƣớc trong quá 

trình. Nó giúp sinh viên hiểu qui trình và đảm bảo chắc mọi 

bƣớc trong qui trình đều đƣợc đề cập tới. Khi đối diện với 

nhiều tuỳ chọn, sinh viên nên dùng kĩ thuật “Decision 

Matrix” ma trận quyết định. Một Decision Matrix bao gồm hai 

cột, các tuỳ chọn đƣợc liệt kê ở cột bên trái và tiêu chí lựa chọn 

đƣợc liệt kê ở hàng trên cùng của cột bên phải. Từng tuỳ chọn 

đều đƣợc phân hạng theo tiêu chí lựa chọn để đi tới quyết định 

logic tốt nhất. 
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Giải quyết vấn đề thƣờng đƣợc gắn với kĩ năng trao đổi 

và làm việc tổ bởi vì trong một công ti, công nhân không giải 

quyết vấn đề một mình mà làm nó trong tổ. Chìa khoá cho giải 

quyết vấn đề hiệu quả và ra quyết định là đi qua qui trình một 

cách hệ thống. Trong cuộc họp tổ, ngƣời lãnh đạo tổ nên hỏi 

câu hỏi “Vấn đề đích xác là gì?" Bằng việc để cho các thành 

viên tổ tham gia vào nhận diện vấn đề, điều đó sẽ giúp mọi 

ngƣời hiểu nó rõ ràng và tránh đƣợc bất kì lẫn lộn nào về sau. 

Điều quan trọng đối với ngƣời lãnh đạo tổ là hội tụ vào tƣơng 

lai bằng việc hỏi câu hỏi “Chúng ta đi đâu từ đây?” hay “Giải 

pháp của chúng ta là gì.” Lí do là nhiều tổ thƣờng phạm sai lầm 

bằng việc hội tụ vào quá khứ về điều đã xảy ra và ai đáng 

trách, thay vì hội tụ vào giải quyết vấn đề. Bằng việc nhìn lại 

thay vì nhìn tới, cuộc họp có thể kết thúc một cách tiêu cực 

thay vì có năng suất. 

Tôi thƣờng nhắc nhở sinh viên rằng giải quyết vấn đề 

KHÔNG phải là phân tích nguyên nhân, điều hội tụ vào nhìn 

lại để tìm ra nguyên nhân. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề 

là hội tụ vào việc sửa các thứ và đi lên trƣớc. Tổ phải dùng mọi 

nỗ lực để nói về giải pháp thay vì vấn đề. Ngƣời lãnh đạo tổ 

phải giữ sự chú ý của các thành viên tổ và điều có thể đƣợc 

thực hiện thay vì điều đã xảy ra. Bất kì cái gì về ai đã tạo ra 

vấn đề hay ai phạm sai lầm nên đƣợc tránh vì nó có xu hƣớng 

ngăn cản tính sáng tạo của tổ. Tổ càng nghĩ về giải pháp, mọi 

ngƣời sẽ càng sáng tạo hơn và họ sẽ đi tới các ý tƣởng hay hơn. 

Khi các thành viên tổ thực hành giải quyết vấn đề cùng nhau, 

thái độ tinh thần của họ thay đổi từ nhận thông tin thụ động 

sang ngƣời tham gia vào sáng tạo giải pháp. 

Kĩ năng ngoại ngữ 

Tuần trƣớc, một sinh viên gửi cho tôi một quảng cáo 

trong báo địa phƣơng có nói rằng bạn có thể học ngoại ngữ nhƣ 
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tiếng Anh, tiếng Pháp, hay tiếng Nhật bằng việc nghe vài CD 

và hỏi ý kiến tôi.  

Tôi đã thấy các quảng cáo kiểu này trên khắp thế giới đặc 

biệt là ở các nƣớc châu Á nơi nhu cầu học ngoại ngữ là cao. 

Lời đề nghị của tôi: “Không ai có thể học ngoại ngữ bằng việc 

nghe CD nhƣ nghe nhạc. ĐỪNG phí tiền của bạn vào những 

điều nhƣ thế này.” Nếu mục đích của bạn là học ngoại ngữ, 

mua CD sẽ KHÔNG giúp gì. Có lẽ bạn KHÔNG học đƣợc mấy 

từ "Sách đặc biệt" mà quảng cáo rằng bạn có thể nói tiếng nƣớc 

ngoài trong vòng vài tuần hay một tháng. Đây toàn là quảng 

cáo giả.  

Học ngoại ngữ là KHÔNG dễ. Điều đó có nghĩa bạn phải 

thực hành và điều đó là mất thời gian. Có thang về thành thạo 

ngôn ngữ đƣợc Viện dịch vụ nƣớc ngoài - Service Institute 

(FSI) phát triển đi từ 0 tới 5. "0" nghĩa là bạn chỉ biết vài từ 

nhƣ “Yes, No, Hello, Goodbye” và "5" nghĩa là bạn nói thông 

thạo nhƣ ngƣời bản ngữ. FSI thấy rằng mức "2" là cần để trao 

đổi khi du hành ở nƣớc ngoài và mức “3” là đủ tốt để học tập 

hay sống ở nƣớc ngoài. Đạt tới mức “2” yêu cầu quãng bẩy 

trăm tới một nghìn giờ hƣớng dẫn VÀ thực hành. Thƣờng mất 

6 tháng tới một năm để đạt đƣợc mức này. “Mức 3” yêu cầu 

học tập trung và nhiều giờ hơn nhiều để thực hành.  

Đề nghị của tôi là nếu bạn muốn học ngoại ngữ bạn nên 

theo các lớp ngoại ngữ trong trƣờng của bạn. Tốt hơn rất nhiều 

nếu bắt đầu từ lớp cho ngƣời mới bắt đầu rồi chuyển lên các 

môn trung gian và chuyên sâu trong trƣờng địa phƣơng của 

bạn. Không có phép màu hay lối tắt trong học ngoại ngữ, nó 

cần thời gian và bạn phải kiên nhẫn. 

Tôi tin rằng trong thế giới toàn cầu hoá này, mọi ngƣời 

nên biết ít nhất một ngoại ngữ. Một số ngƣời chỉ cần biết vài 

câu, nhƣng một số ngƣời có thể cần nhiều hơn tuỳ theo nghề 

nghiệp của bạn. Trở thành ngƣời song ngữ hay đa ngữ cần thời 
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gian lâu hơn, nhƣng phần thƣởng là xứng đáng và trong nhiều 

trƣờng hợp nó là điều cần thiết.  

 

Thói quen đọc 

Ngày nay nhiều sinh viên đại học có khó khăn trong đọc 

sách giáo khoa. Nhiều ngƣời đọc hết trang nọ tới trang kia 

nhƣng không hiểu gì cho nên họ phải đọc đi đọc lại và điều đó 

tốn nhiều thời gian. Sự kiện là sách giáo khoa đại học đƣợc viết 

khác với sách giáo khoa phổ thông vì chúng có nhiều thông tin 

với các khái niệm phức tạp. Lí do chính sinh viên không đọc 

tốt vì họ không chú ý và không phát triển thói quen đọc tốt khi 

họ còn trẻ.  

Để thành công ở đại học, sinh viên bắt đầu phát triển thói 

quen đọc khi họ ở trƣờng phổ thông. Tuy nhiên ngày nay, 

thanh niên không thích đọc cái gì dài hơn một trăm trang. Họ 

chỉ đọc cái gì đó ngắn, dễ hiểu và bị sao lãng bởi các thứ khác 

nhƣ tivi, phim, và trò chơi. Nhiều sinh viên thậm chí không kết 

thúc cuốn sách, họ chỉ đọc vài trang, nhảy từ chƣơng nọ sang 

chƣơng kia chỉ để lấy ý tƣởng mà không hiểu cái gì. Thói quen 

xấu này sẽ dẫn tới nhiều khó khăn trong đại học. Nếu họ không 

thể hiểu đƣợc tài liệu, họ sẽ không thành công. Họ có thể qua 

đƣợc vài kì kiểm tra nếu trí nhớ của họ là tốt nhƣng họ sẽ quên 

điều họ học ngay sau bài kiểm tra và phải học lại chúng trong 

bài kiểm tra sau. Điều này dẫn tới nhiều ghi nhớ hơn và "việc 

học thuộc lòng" chỉ để qua kì thi nhƣng không dẫn tới hiểu biết 

và tri thức. Không có tri thức sâu sắc, họ không thể phát triển 

đƣợc kĩ năng và không có kĩ năng, họ sẽ không thành công 

trong bất kì cái gì họ làm trong nghề nghiệp của họ. Đó là lí do 

tại sao có nhiều ngƣời có bằng cấp nhƣng không biết gì và phải 

phụ thuộc vào ngƣời khác giúp họ. 
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Với những sinh viên muốn học rộng, đọc là quan trọng 

hơn vì họ sẽ phải đọc trong tiếng nƣớc ngoài. Nếu họ không 

thể hiểu rõ trong tiếng mẹ đẻ, còn cơ hội nào để hiểu trong 

tiếng nƣớc ngoài? Trong mọi đại học, có tràn ngập tài liệu đọc 

mà sinh viên phải học. Không chuẩn bị, không làm chủ chắc 

ngôn ngữ, không có thói quen đọc tốt, nhiều ngƣời sẽ thất bại. 

Để thành công ở đại học, sinh viên phải phát triển thói quen 

đọc tốt trƣớc khi vào đại học. Họ phải đọc nhiều mọi ngày và 

bằng việc kiểm điểm thói quen đọc của họ để biết liệu họ có 

giỏi hay cần cải tiến. Nếu họ đọc cái gì đó nhƣng không thể 

hiểu đƣợc các từ hay câu đặc biệt, nếu họ phải đọc lại vài câu 

thì họ cần cải tiến thói quen đọc của họ. Điều quan trọng là có 

cuốn sổ viết ra các từ mà họ không hiểu rõ và rồi kiểm tra với 

từ điển để tìm nghĩa. Họ cần ghi chép các ý tƣởng mà họ coi là 

quan trọng trong sổ tay. Thỉnh thoảng sinh viên cần đọc to để 

giữ cho họ đủ tỉnh thức để đọc hiệu quả. 

Khi đọc, sinh viên phải đọc nó trong môi trƣờng không 

có sao lãng. Thƣ viện là một trong những chỗ tốt nhất, khi mà 

bạn không bị làm sao lãng bởi bạn bè. Cố tìm ra khu vực biệt 

lập nơi bạn bè của bạn không thể tìm đƣợc bạn để cho bạn có 

thể dành vài giờ cho việc đọc. Cũng vậy, cố gắng đọc trong 

thời gian ban ngày khi bạn thức để cho bạn có thể tập trung tốt. 

Tôi khuyên rằng sinh viên đặt ra mục đích họ sẽ đọc bao nhiêu 

trong một tuần và đánh dấu vào nó. Nếu họ có thể làm điều đó 

trong vài tháng thì họ đã phát triển thói quen đọc tốt. 

Lời khuyên về đọc 

Bạn không phải đọc sách máy tính hay bài đọc khoa học 

để xây dựng kĩ năng đọc của bạn. Cách tốt nhất để bắt đầu là 

đọc bất kì cái gì bạn quan tâm tới. Bạn có thể bắt đầu từ báo 

chí, tạp chí, tiểu thuyết hay bất kì chủ đề nào bạn quan tâm. 

Bạn sẽ biết nhiều thông tin bằng việc đọc để tận hƣởng. Khi tôi 
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còn trẻ, tôi thích đọc các tiểu thuyết lịch sử cổ điểm nhƣ "Tam 

quốc chí", "Thuỷ Hử", "Tây du kí", và các tiểu thuyết kiếm 

hiệp. Về căn bản tôi đọc bất kì cái gì tôi thấy. Chung cuộc tôi 

tìm ra điều tôi thích cho nên tôi bắt đầu lựa chọn tác giả nào 

đó, kiểu sách nào đó và đó là cách tôi đã phát triển thói quen 

đọc của riêng tôi. 

Đừng coi việc đọc là nghiêm chỉnh thế, bạn nên tận 

hƣởng nó trƣớc. Chẳng hạn, tôi thích đức tính anh hùng, sự 

trung thành, các nguyên tắc, và chiến lƣợc trong tiểu thuyết 

lịch sử. Tôi học về tốt và xấu, danh dự, tình bạn, bảo vệ kẻ yếu, 

và từ bi trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Điều then chốt là ở chỗ 

bạn biết nhiều thông tin bằng việc đọc để tận hƣởng. Khi tôi 

học tiếng Anh ở trƣờng phổ thông, tôi bắt đầu đọc sách tiếng 

Anh, chủ yếu là truyện cổ điển nhƣ “Ba chàng ngự lâm”, “Bá 

tƣớc Monte Cristo” để phát triển việc đọc của tôi trong tiếng 

nƣớc ngoài. Bằng việc đọc sách nƣớc ngoài, tôi đã phát triển kĩ 

năng ngôn ngữ của tôi vì tôi biết nhiều từ vựng hơn. Việc đọc 

để tận hƣởng đã giúp tôi xây dựng kĩ năng đọc cho nên khi tôi 

vào đại học, tôi chƣa bao giờ gặp vấn đề gì với sách giáo khoa 

dầy hay việc đọc thêm. Về căn bản, đọc là kĩ năng và bạn càng 

đọc nhiều, bạn càng khá hơn.  

Đừng bắt đầu bằng cái gì đó khó đọc. Bạn nên phát triển 

kĩ năng đọc trƣớc. Nó phải là cái gì đó mà bạn yêu thích và tận 

hƣởng điều giúp cho bạn thảnh thơi. Khi bạn có kĩ năng đọc 

tốt, bạn có thể đọc gần nhƣ bất kì cái gì. Sau nhiều năm, tôi vẫn 

thích đọc vì nó giúp cho tôi tận hƣởng từ công việc hàng ngày 

và sự căng thẳng. 

 

 

 


