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1. Công nghiệp CNTT toàn cầu  
 

 

 

 

Công nghiệp công nghệ thông tin 

Công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm nhiều 

công ti. Một số công ti là lớn với hàng trăm nghìn công nhân, 

một số là nhỏ với chỉ một hay hai người. Một số xây dựng phần 

mềm để được công chúng dùng trong khi số khác dựng phần 

mềm cho khách hàng đặc biệt. Một số bán phần mềm như sản 

phẩm trong khi số khác cung cấp phần mềm như dịch vụ. Một 

số làm việc theo hợp đồng để trợ giúp các công ti với dự án đặc 

thù trong khi số khác chỉ giải quyết các vấn đề đặc biệt. Một số 

giúp thiết lập kết cấu nền, hệ thống mạng, và quản lí các trung 

tâm dữ liệu trong khi số khác chỉ phát triển các websites và 

giúp thiết lập kinh doanh trực tuyến v.v. 

Các công ti xây dựng phần mềm được công chúng sử 

dụng hay phần mềm bán sẵn ―Commercial-off-the self‖ như 

Microsoft, Oracle, Adobe, VMware, Symantec, v.v. phần lớn là 

những công ti phần mềm rất lớn, họ bao giờ cũng trong 

"phương thức thuê người" với hàng nghìn nhân viên mới được 

thuê mỗi năm. Phần lớn họ ưa thích thuê người mới tốt nghiệp 

vì những người này có thể dễ dàng được đào tạo cho khớp với 

môi trường làm việc của công ti.  
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Các công ti xây dựng phần mềm đặc biệt để tự động hoá 

qui trình doanh nghiệp trong tài chính, chế tạo, hậu cần, ngân 

hàng, bán và tiếp thị để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của khách 

hàng như Accenture, IBM, SAP, và Oracle v.v. ưa thích thuê 

công nhân có một số kinh nghiệm vì công việc của họ yêu cầu 

tri thức về ứng dụng của họ như  SAP, PeopleSoft v.v. 

Các nhà cung cấp dịch vụ khoán ngoài là các công ti thực 

hiện công việc CNTT cho khách hàng. Họ thực hiện các nhiệm 

vụ từ kiểm thử, lập trình, bảo trì để xây dựng toàn thể dự án, 

lớn hay nhỏ, không mất phí. Nếu cần, họ thậm chí có thể tiếp 

quản toàn thể chức năng CNTT cho khách hàng. Các công ti 

như Accenture, Infosys, TCS, Wipro, và Mahindra v.v. thường 

thuê đa dạng công nhân, từ người mới tốt nghiệp tới người phát 

triển có kinh nghiệm. Nhiều người được thuê để viết mã và 

kiểm thử các chương trình lớn; một số được thuê để cài đặt các 

gói phần mềm trên hệ thống của người dùng và sửa đổi nó theo 

nhu cầu riêng của người dùng. Một số được thuê để cập nhật 

các hệ thống hiện có, hay thiết kế các Website được chuyên 

biệt hoá. 

Các công ti dịch vụ tư vấn là những công ti giúp khách 

hàng lập kế hoạch và thiết kế hệ thông tin tích hợp phần cứng, 

phần mềm và công nghệ truyền thông. Họ giúp khách hàng lựa 

chọn phần cứng và phần mềm đúng cho một doanh nghiệp hay 

dự án đặc thù, rồi phát triển, cài đặt và thực hiện hệ thống này. 

Bên cạnh đó, họ thường đào tạo và hỗ trợ cho người dùng. Các 

công ti tư vấn chỉ thuê những công nhân CNTT có kinh nghiệm 

và đào tạo họ thành các nhà tư vấn. Phần lớn các nhà tư vấn có 

ít nhất năm tới mười năm kinh nghiệm trong khu vực chuyên 

môn và thường làm việc trên các dự án chuyên môn như người 

cố vấn hay vai trò hỗ trợ.  

Một số công ti tư vấn chỉ hội tụ vào khu vực riêng như 

vấn đề an ninh. Ngày nay nhiều công ti đang dùng Internet và 
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intranet, điều làm nảy sinh các vấn đề đang tăng lên về an ninh 

thông tin. Đe doạ an ninh biến thiên từ vi rút làm hỏng máy 

tính tới gian lận trực tuyến và ăn cắp căn cước. Khi các công ti 

dùng Internet để trao đổi thông tin với khách hàng, nhiều điều 

có thể xảy ra. Để giảm nhẹ mối đe doạ này, các công ti đang 

dùng dịch vụ của các hãng tư vấn an ninh, hãng chuyên môn 

hoá trong mọi khía cạnh của an ninh CNTT cho họ. Các công ti 

này đánh giá hệ thống máy tính cho các khu vực mong manh, 

quản lí tường lửa, và cung cấp bảo vệ chống lại việc xâm nhập 

và "vi rút" phần mềm.  

Các công ti quản lí tiện nghi là những công ti cung cấp 

việc quản lí và vận hành của hệ thống và tiện nghi CNTT. Họ 

phái công nhân của họ tới địa điểm của khách hàng để giúp 

cung cấp dịch vụ phục hồi thảm hoạ; giúp khách hàng chuẩn bị 

đối phó với các trục trặc chính của hệ thống thông tin của họ. 

Họ sao lưu dữ liệu và tạo ra chiến lược cho vận hành doanh 

nghiệp trong và sau việc ngừng chạy máy. Họ giúp các công ti 

phục hồi dữ liệu bị mất sau khi thảm hoạ đã xuất hiện. Các 

công ti dịch vụ tính toán mây là một kiểu khác của quản lí tiện 

nghi tính toán nhưng thay vì đi tới địa điểm của khách hàng, họ 

chuyển hệ thống CNTT của khách hàng vào vị trí của họ, lưu 

giữ dữ liệu trong các tiện nghi riêng của họ và quản lí mọi thứ 

cho khách hàng. Khách hàng vẫn có truy nhập vào hệ thống 

của họ qua internet. 

CNTT là ngành công nghiệp dựa trên tri thức và kĩ năng. 

Lực lượng lao động CNTT bao gồm chủ yếu những người tốt 

nghiệp đại học với 82% có bằng cử nhân hay cao hơn. Có vài 

kiểu công nhân tuỳ theo giáo dục của họ và chuyên môn bằng 

cấp. Ngày nay kĩ sư phần mềm và người phát triển phần mềm 

chiếm đại đa số các công nhân CNTT, và họ chiếm khoảng 

68% lực lượng lao động. Nghĩa vụ của họ biến thiên theo nghề 

nghiệp, từ phát triển phần mềm máy tính; quản lí hệ thông tin, 

và bảo trì an ninh mạng. Những công nhân này thiết kế, viết 
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mã, kiểm thử và bảo trì các ứng dụng phần mềm. Họ thường 

làm việc dưới giám sát của người quản lí phần mềm. Ngày nay 

phần lớn người phát triển dùng các ngôn ngữ lập trình hướng 

đối tượng, như C++, Java, hay Python. Đây là các ngôn ngữ 

được dạy tại phần lớn các chương trình Kĩ nghệ phần mềm và 

Khoa học máy tính. Khi họ thu được nhiều kinh nghiệm, một 

số đảm đương nhiều trách nhiệm hơn và trở thành người lãnh 

đạo kĩ thuật, kiến trúc sư hệ thống, người quản lí dự án, hay 

người phân tích doanh nghiệp.  

Người lãnh đạo kĩ thuật và kiến trúc sư hệ thống thiết kế 

và tích hợp phần cứng và phần mềm để làm cho hệ thông tin 

hiệu quả hơn. Bằng việc thực hiện các ứng dụng phần mềm 

mới, hay thiết kế toàn bộ hệ thống mới, họ giúp cho công ti làm 

cực đại đầu tư của công ti vào máy móc, nhân sự, và qui trình 

doanh nghiệp. Để thực hiện việc làm của mình, họ dùng mô 

hình hoá dữ liệu, phân tích có cấu trúc, kĩ nghệ thông tin, và 

các phương pháp khác. Họ chuẩn bị các sơ đồ cho người phát 

triển tuân theo để viết mã đúng và thực hiện phân tích chi phí-

ích lợi để giúp cấp quản lí đánh giá hệ thống. Họ đảm bảo rằng 

hệ thống thực hiện theo đặc tả yêu cầu bằng việc kiểm thử 

chúng kĩ lưỡng. 

Hệ thống mạng và phân tích dữ liệu tạo nên một nhóm 

lớn khác và chiếm xấp xỉ 25% lực lượng lao động CNTT. 

Những công nhân này thiết kế và đánh giá các hệ thống mạng, 

như mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), và hệ thống 

Internet. Họ thực hiện mô hình hoá mạng, phân tích và giải 

quyết tương tác của máy tính và trang thiết bị truyền thông. 

Với sự bùng nổ của Internet, nhóm này cũng bao gồm đa dạng 

các nghề có liên quan tới thiết kế, phát triển, và bảo trì các 

Websites và máy phục vụ của họ. Những người phát triển Web 

chịu trách nhiệm thiết kế và tạo ra trạm web từng ngày. 

Webmasters chịu trách nhiệm về các khía cạnh kĩ thuật của 
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Website, kể cả vấn đề hiệu năng, và chấp thuận nội dung của 

trạm. 

Người quản lí hệ thông tin chỉ đạo công việc của các kĩ 

sư phần mềm, người phân tích doanh nghiệp, người phát triển, 

người lập trình, và các công nhân hỗ trợ CNTT khác. Họ phân 

tích nhu cầu máy tính và nhu cầu thông tin của tổ chức của họ 

và xác định yêu cầu nhân sự và trang thiết bị. Họ lập kế hoạch 

và điều phối các hoạt động như thiết đặt và nâng cấp phần cứng 

và phần mềm; lập trình và thiết kế hệ thống; phát triển mạng 

máy tính; và xây dựng các trạm Internet và intranet. Đa số 

những người quản lí này đều tốt nghiệp từ chương trình Quản lí 

hệ thông tin (ISM). 

Nhân sự hỗ trợ CNTT cung cấp trợ giúp kĩ thuật, hỗ trợ, 

và lời khuyên cho khách hàng và người dùng. Nhóm này bao 

gồm các công nhân với đa dạng chức vụ, từ chuyên viên kĩ 

thuật cho tới kĩ thuật viên bàn trợ giúp. Những công nhân này 

sửa các vấn đề nhỏ trong hệ thông tin, nhận diện vấn đề và 

cung cấp hỗ trợ kĩ thuật cho phần cứng, phần mềm và hệ thống. 

Họ trả lời điện thoại gọi tới; phân tích vấn đề dùng chương 

trình chẩn đoán tự động, và giải quyết những khó khăn tái diễn 

mà người dùng gặp phải. Đa số những nhân sự hỗ trợ CNTT 

đều có bằng liên kết (bằng hai năm) một số cũng có chứng chỉ 

trong công nghệ đặc thù như Microsoft hay Cisco v.v.  

So với phần còn lại của các nghề trong kinh tế, CNTT là 

một trong những nghề được trả lương cao nhất. Lương trung 

bình của công nhân CNTT ở Mĩ là xấp xỉ $87,000 một năm. 

Do thiếu hụt, phần lớn những người tốt nghiệp đều được đề 

nghị lương cao hơn số đó. CNTT cũng là ngành công nghiệp 

trẻ với đa số công nhân trong độ tuổi 25-tới-40. Điều này phản 

ánh việc tăng trưởng bùng nổ của ngành công nghiệp này trong 

sử dụng lao động, điều cung cấp cơ hội cho hàng nghìn công 

nhân trẻ người có kĩ năng công nghệ mới nhất. 
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Công nghiệp CNTT được xem là "công nghiệp sạch" bởi 

vì nó không tạo ra ô nhiễm hay sản phẩm phế thải (tất nhiên, 

trang thiết bị máy tính cũ vẫn là sản phẩm phế thải). Phần lớn 

công nhân trong công nghiệp CNTT làm việc ở các văn phòng 

sạch sẽ thậm chí một số có thể làm việc trong các trung tâm 

vận hành máy tính. Ngày nay, với internet, nhiều công việc có 

thể được làm từ chỗ xa dùng e-mail và Internet và quãng 18% 

của công nhân CNTT đang làm việc từ nhà. Chẳng hạn, người 

lập trình có thể làm việc từ nhà với máy tính của họ được móc 

nối trực tiếp vào vị trí của công ti của họ. Công nhân hỗ trợ 

máy tính có thể truy nhập vào máy tính của khách hàng từ xa 

để nhận diện và sửa vấn đề. Ngày nay, nhiều dự án CNTT lớn 

được phân bố toàn cầu với công nhân trải rộng khắp thế giới 

cho nên họ có thể xây dựng phần mềm 24 giờ và 7 ngày một 

tuần. 

Ngành công nghiệp CNTT cũng là một trong những kinh 

doanh sinh lời nhất. Có một câu nói trong những người giao 

dịch Phố Wall rằng ―Không kinh doanh nào là tốt hơn kinh 

doanh CNTT, nó tốt hơn dầu hoả, nó tốt hơn tài chính và nó 

thậm chí còn tốt hơn cả "ma tuý". Trước 1995, dầu hoả là kinh 

doanh sinh lời nhất và chứng khoán dầu hoả có giá trị cao 

nhưng từ bắt đầu thời đại thông tin, công nghệ thông tin đã làm 

thay đổi điều đó. Tất nhiên, một số ―thổi phồng‖ đã dẫn tới 

bùng nổ ―Dot.com‖ vào cuối những năm 1990 nhưng ngày nay, 

công nghệ thông tin vẫn là kinh doanh sinh lời nhất. Chẳng 

hạn, Apple bây giờ là công ti lớn nhất và sinh lời nhất, còn lớn 

hơn cả công ti dầu Exxon-Mobile Oil Company và sinh lời 

nhiều hơn bất kì công ti tài chính hay thương mại nào trên thế 

giới. Trong danh sách mười người giầu nhất trên trái đất, bẩy 

người tới từ công nghệ thông tin. Hai phần ba các triệu phú trên 

thế giới cũng tới từ công nghệ thông tin. Năm năm trước, các 

triệu phú này tới từ Mĩ và châu Âu, bây giờ phần lớn số họ tới 

từ Ấn Độ và Trung Quốc. Sự kiện thú vị nhất là 80% những 
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người siêu giầu này là các triệu phú CNTT tự thành đạt và trẻ, 

người dùng tri thức và kĩ năng của mình thay vì phụ thuộc vào 

liên hệ gia đình hay kế thừa của cải. 

Theo một khảo cứu của chính phủ, có xấp xỉ 15 triệu 

công nhân CNTT trên thế giới ngày nay nhưng nhu cầu hiện 

thời là quãng 20 triệu, cho nên có thiếu hụt 5 triệu công nhân 

CNTT. Khảo cứu này dự báo rằng vì nhiều công ti sẽ dùng 

CNTT như chức năng dẫn lái chính và đẩy nhu cầu này lên 25 

triệu vị trí CNTT được cần tới năm 2020. Tuy nhiên, hệ thống 

đại học hiện thời chỉ có thể tạo ra được tới 18 triệu công nhân 

CNTT là tối đa, điều sẽ đưa tới thiếu hụt quãng 7 triệu công 

nhân. Ngay cả với tham vọng của Ấn Độ tạo ra 2 triệu công 

nhân CNTT mỗi năm và kế hoạch năm năm của Trung Quốc 

tạo ra 1.5 triệu công nhân CNTT đến năm 2020, vẫn còn thấy 

được liệu cung có đáp ứng được cho cầu hay không. 

Theo một báo cáo của chính phủ Mĩ, công nghiệp CNTT 

là một trong những ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh nhất 

ngày nay. Tăng trưởng của nó được dự báo tiếp tục trong hai 

mươi năm nữa vì nhu cầu tiếp tục lên cao. Cơ hội nghề nghiệp 

trong CNTT là tuyệt vời cho công nhân của nó, với lương cao 

nhất trong những người tốt nghiệp đại học. Khi nhiều công ti 

đang dựa và công nghệ thông tin, nhu cầu về công nhân CNTT 

sẽ tiếp tục. Báo cáo này nói rằng tăng trưởng nhanh nhất là 

trong bảo trì mạng và an ninh máy tính. 

Chuyên viên an ninh là một trong những chức vụ mới 

trong CNTT. Đây là khu vực chuyên môn yêu cầu bằng cấp 

chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ. Hiện thời công nghiệp cần 

nhiều chuyên viên an ninh để đánh giá sự mong manh của hệ 

thống CNTT và thực hiện các biện pháp an ninh. Bên cạnh đó, 

nhiều người phát triển phần mềm cũng sẽ được cần tới để phát 

triển các phần mềm, chương trình và thủ tục chống vi rút mới. 
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Do đó, việc làm của người phân tích an ninh, lập trình an ninh, 

và an ninh hệ thống đã tăng lên nhanh chóng. 

Nhu cầu về kết mạng và nhu cầu về tích hợp phần cứng, 

phần mềm, và công nghệ truyền thông sẽ dẫn lái nhu cầu về kĩ 

sư phần mềm có kĩ năng kiến trúc và tích hợp. Việc bùng nổ 

của Internet và phát triển gia tăng của công nghệ không dây đã 

tạo ra nhu cầu mới về đa dạng rộng các sản phẩm và dịch vụ. 

Chẳng hạn, bùng nổ của Internet không dây đã đem tới khía 

cạnh mới của tính di động cho công nghệ thông tin bằng việc 

cho phép mọi người duy trì được kết nối với Internet qua điện 

thoại thông minh ở bất kì đâu, bất kì lúc nào. Khi các doanh 

nghiệp và cá nhân trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ 

mới này, sẽ có nhu cầu tăng lên về công nhân thiết kế và tích 

hợp hệ thống máy tính, để cho chúng sẽ tương hợp với công 

nghệ di động. Công nghiệp CNTT đã gửi một yêu cầu khẩn 

thiết tới nhiều đại học đòi hỏi họ có các môn đào tạo trong các 

ứng dụng di động, như lập trình dùng các nền Apple hay 

Android để đáp ứng nhu cầu mới. 

Công nghiệp chăm sóc sức khoẻ, bên cạnh đó, được 

mong đợi tăng việc dùng công nghệ thông tin của nó. Việc 

chấp thuận về sức khoẻ di động, đơn thuốc điện tử, hồ sơ sức 

khoẻ điện tử, và các công cụ nền CNTT khác sẽ thúc đẩy nhu 

cầu về các dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính. Nhu cầu về các 

dịch vụ lập trình chuyên biệt cũng sẽ tăng lên vì tính phổ biến 

của phần mềm nguồn mở và kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). 

Với tỉ lệ tăng trưởng được mong đợi cho toàn thể ngành 

công nghiệp CNTT, phần lớn các khu vực CNTT sẽ tiếp tục 

tăng trưởng nhanh chóng. Tăng trưởng nhanh chóng nhất sẽ 

xuất hiện trong hệ thống mạng và phân tích truyền thông dữ 

liệu. Việc dùng tăng lên của mạng máy tính phức tạp và các 

trạm Internet và intranet, và nhu cầu về các sản phẩm kết mạng 

nhanh hơn, hiệu quả hơn sẽ làm tăng nhu cầu về dịch vụ của 
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chúng. Các nghề tăng trưởng nhanh khác bao gồm kĩ sư phần 

mềm máy tính, người quản trị cơ sở dữ liệu, và người quản trị 

mạng và hệ thống máy tính. Các nghề vận hành doanh nghiệp 

và tài chính cũng sẽ thấy tăng trưởng nhanh vì công nghệ thông 

tin đã trở thành khía cạnh sống còn của doanh nghiệp. Bởi vì 

các hệ thống lớn hơn và phức tạp hơn và công nghệ mới, thị 

trường việc làm đã chuyển nhanh chóng sang thuê công nghân 

với ít nhất là bằng cử nhân hay thậm chí cao hơn. Ngày nay thị 

trường toàn cầu đã chỉ đạo nhu cầu về nhiều công nhân CNTT 

phân bố, những người có tri thức kĩ thuật cũng như kĩ năng 

mềm và kĩ năng ngoại ngữ. 

Với tỉ lệ tăng trưởng CNTT trên khắp thế giới, cơ hội 

việc làm sẽ là tuyệt vời cho các công nhân CNTT có chất 

lượng. Cơ hội tốt nhất sẽ là các nghề chuyên môn, phản ánh 

nhu cầu tiếp tục về kĩ năng mức cao được cần để bắt kịp với 

những thay đổi trong công nghệ. Với những công nhân CNTT 

đang làm việc, giáo dục liên tục được cần vì nó là cách duy 

nhất để giữ thăng tiến nghề nghiệp của họ. Với sinh viên người 

vẫn tự hỏi về học cái gì, họ cần biết về tiềm năng và khả năng 

của việc có nghề nghiệp ổn định và tốt trong công nghiệp 

CNTT. Họ cần chọn đại học đúng, chương trình đúng mà đào 

tạo gióng thẳng theo nhu cầu công nghiệp CNTT. 

 

Công nghiệp phần mềm 

Toàn cầu hoá đòi hỏi các công ti phần mềm phải có sản 

phẩm chất lượng với chi phí thấp và xu hướng này tạo ra nhiều 

cạnh tranh trong các công ti. Theo nghiên cứu gần đây, quãng 

75% thị trường phần mềm bị chi phối bởi bốn công ti: 

Microsoft, Oracle, IBM và SAP. Để sống còn, công ti phải hội 

tụ vào năng lực của mình để tăng tính hiệu quả, đưa ra sản 
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phẩm trong thời gian ngắn hơn, và giảm chi phí mà không hi 

sinh chất lượng. Có nhiều cách để làm điều đó, một số công ti 

khoán ngoài phát triển phần mềm cho các nước chi phí thấp nơi 

công nhân sẵn lòng làm việc nhiều giờ với lương thấp. Điều 

này có thể hạ thấp chi phí của họ nhưng không đảm bảo chất 

lượng. Cách hạ thấp chi phí khác là tái kĩ nghệ các qui trình 

của họ, khử bỏ các hoạt động không cần thiết, dùng công cụ tốt 

hơn và thuê những kĩ sư phần mềm giỏi nhất để làm việc cho 

họ.  

 Vài năm trước, Watts Humphrey, một nhà khoa học tại 

Đại học Carnegie Mellon University đã thấy rằng sinh viên 

được đào tạo về kĩ nghệ phần mềm có thể thực hiện ít nhất 10 

lần tốt hơn sinh viên được đào tạo trong khoa học máy tính hay 

đào tạo lập trình. Quan sát này dẫn tới nỗ lực của ông ấy để 

hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa hai chương trình đào tạo này và 

cuối cùng đã phát triển thành một mô hình có tên là Mô hình 

trưởng thành năng lực phần mềm - Software Capability 

Maturity Model (SW-CMM). Mô hình này được dùng để đo 

năng lực của tổ chức phần mềm cũng như các thực hành mà 

người làm phần mềm phải tuân theo để phát triển phần mềm có 

chất lượng. Có nhiều nghiên cứu xác nhận ích lợi của mô hình 

này và áp  dụng của qui trình kĩ nghệ phần mềm, điều có thể 

tạo ra kết quả lớn. Vậy mà nhiều công ti phần mềm vẫn bỏ qua 

mô hình này và nhiều đại học tiếp tục hội tụ vào việc dạy lập 

trình thay vì các môn kĩ nghệ phần mềm. Có "thái độ tiêu cực‖ 

hướng tới việc tuân theo qui trình phần mềm bởi  hầu hết 

những người lập trình được huấn luyện trong Khoa học máy 

tính. Nhiều người phàn nàn về chi phí và chậm trễ liên kết với 

việc tuân theo qui trình và những giới hạn nó đặt lên tính sáng 

tạo cá nhân. Nhiều người lập trình Khoa học máy tính coi bản 

thân mình là "nghệ sĩ" có tự do sáng tạo phần mềm theo cách 

họ muốn và phần mềm là "nghệ thuật" chứ không phải là "khoa 

học.‖ Người kĩ sư phần mềm chỉ ra việc cải tiến trong năng 
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suất và chất lượng được thấy từ việc tuân theo qui trình được 

xác định tốt và coi phần mềm là "khoa học' chứ không phải là 

"nghệ thuật.‖ Với việc nhận ra ích lợi kinh doanh, nhiều kĩ sư 

phần mềm bằng cách nào đó bị người khác chê cười do quan 

niệm rằng việc tuân theo qui trình được xác định làm chậm 

việc phát triển phần mềm hay giới hạn tính sáng tạo. Họ chỉ ra 

các công ti đã thành công đạt tới SW-CMM mức cao báo cáo 

việc thu hồi vốn đầu tư tốt (ROI) điều nảy sinh trong việc giảm 

lãng phí, cho phép các kĩ sư của họ dành nhiều thời gian hơn 

cho việc phát triển sản phẩm chất lượng cao. Chẳng hạn, kết 

quả từ các kĩ sư phần mềm trên tầu con thoi khớp sát với kết 

quả có ý nghĩa của Boeing và nhiều công ti khác. Vâng, nhiều 

người lập trình vẫn còn không bị động chạm bởi những kết quả 

này và nhiều đại học cũng bỏ qua sự kiện rằng có nhu cầu cao 

về kĩ năng kĩ nghệ phần mềm trong công nghiệp phần mềm. 

Ngày nay tranh cãi giữa hai quan điểm: Kĩ nghệ phần mềm và 

Khoa học máy tính vẫn còn diễn ra trên các phòng chat 

internet, và bên trong cộng đồng hàn lâm.  

Sau hơn 30 năm làm việc trong công nghiệp phần mềm, 

tôi thấy rằng mối quan hệ giữa công ti và khách hàng của nó là 

nhân tố chính đóng góp cho sự khác biệt giữa hai cách nhìn 

này. Trong các công ti phần mềm truyền thống, người lập trình 

được để tách rời khỏi người dùng bằng nhiều tầng những người 

quản lí, bán hàng và tiếp thị ở giữa. Lí do then chốt là mối bận 

tâm về cấp quản lí mất quyền điều khiển và nhu cầu giữ người 

lập trình hội tụ vào mỗi việc viết mã. (Đào tạo khoa học máy 

tính hội tụ hầu hết vào viết mã mà ít đào tạo về quan hệ khách 

hàng hay qui trình kinh doanh nghiệp vụ).  Tuy nhiên, nhiều 

công ti phần mềm tiên tiến hiểu tầm quan trọng của sự hài lòng 

của khách hàng và muốn kĩ sư phần mềm của họ được tích hợp 

đầy đủ với người dùng để hiểu các yêu cầu của họ. Theo cách 

nhìn của họ, công nghệ có thể làm giảm thời gian, giảm chi phí 

và bằng việc có nhiều người ở giữa có thể làm chậm mọi thứ 



 

 

12 

 

lại. (Người kĩ sư phần mềm được đào tạo trong kĩ nghệ yêu cầu 

và quan hệ khách hàng cho nên điều tự nhiên với họ là hoàn 

thành vai trò này).  Khi công nghệ tăng trưởng về độ phức tạp, 

thách thức của việc làm việc chặt chẽ với khách hàng và người 

dùng tăng tầm quan trọng của nó và những công ti phần mềm 

tiên tiến nhất bây giờ đang thuê kĩ sư phần mềm thay vì người 

tốt nghiệp khoa học máy tính. Nhiều công ti phần mềm truyền 

thống vẫn tin rằng khách hàng không biết mấy về công nghệ, 

việc hiểu yêu cầu sản phẩm bằng cách cho phép  người lập 

trình gặp họ có thể tạo ra vấn đề và làm mất số bán cho nên có 

những lí do để duy trì khoảng cách giữa người lập trình và 

khách hàng. Các công ti tiên tiến chỉ ra cùng điều này nhưng 

khẳng định rằng điều này chứng tỏ nhu cầu cần được tích hợp 

đầy đủ vào qui trình khách hàng để đảm bảo hài lòng cao trong 

tương lai. Họ thúc đẩy việc dùng nhiều phương pháp agile 

trong phát triển phần mềm và đầu tư vào quan hệ khách hàng. 

Họ tin cậy vào việc dùng các qui trình được xác định của kĩ sư 

phần mềm để giữ các hoạt động phát triển trong kiểm soát. 

Ngày nay, tranh cãi giữa hai quan điểm này vẫn còn diễn ra 

chưa thấy chấm dứt. 

 Vừa là giáo sư đại học và nhà chuyên nghiệp phần mềm, 

tôi tin rằng phần mềm là "khoa học," không phải là "nghệ 

thuật." Việc dùng các phương pháp khoa học, toán học, quản lí 

rủi ro, kiến trúc, các bài học rút ra, và việc áp dụng qui trình là 

sự khác biệt then chốt giữa chương trình đào tạo kĩ nghệ phần 

mềm và khoa học máy tính. Kĩ sư phần mềm được đào tạo để 

chia việc lớn thành nhiều nhiệm vụ nhỏ và các nỗ lực. Nỗ lực 

và nhiệm vụ có thể được phân lớp hoặc, "Chúng ta đã làm điều 

này," hoặc "Điều này là việc mới." Với kỉ luật kĩ nghệ cho việc 

sử dụng qui trình và dữ liệu, người kĩ sư phần mềm có thể thúc 

bẩy công việc của người khác cũng như kinh nghiệm riêng của 

họ để xây dựng nền tảng của "cấu phần dùng lại được.‖ Với 

những kĩ năng về kiến trúc và tích hợp hệ thống, họ có thể lắp 
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ráp các cấu phần dùng lại thành sản phẩm mới nhanh hơn, tốt 

hơn và rẻ hơn. Khi họ phạm sai lầm hay khi kết quả khác với 

trông đợi, họ để thời gian để hiểu căn nguyên và tuân theo qui 

trình để làm giảm xác suất các vấn đề tương tự trong tương lai. 

Những bài học được rút ra này giúp người khác không phạm 

cùng sai lầm và cải tiến chất lượng sản phẩm phần mềm một 

cách có ý nghĩa. Bằng việc tuân theo qui trình dựa trên phương 

pháp thống kê, người kĩ sư phần mềm có thể khử bỏ nhiều lỗi 

bằng việc hiểu sự khác biệt giữa các nguyên nhân thông thường 

so với đặc biệt và cải tiến cơ hội thiết kế, xây dựng sản phẩm 

chất lượng cao. Điều không may là nhiều người lập trình không 

được đào tạo về phương pháp kĩ nghệ, kiến trúc, tích hợp, quản 

lí rủi ro, kiểm soát qui trình thống kê, cách đo và phân tích căn 

nguyên. Người lập trình có xu hướng nhằm vào việc tăng độ 

phức tạo như nhân tố đóng góp cho chất lượng kém của  sản 

phẩm và phàn nàn rằng với các dự án lớn, nhiều sức ép bị đặt 

lên công việc của họ, yêu cầu họ làm nhiều giờ hơn.  

 Không có tri thức về toàn cầu hoá và đòi hỏi về tốc độ, 

các công ti phần mềm truyền thống có xu hướng tạo ra cấu trúc 

tổ chức cứng nhắc để đảm bảo công việc được thực hiện. Có 

những tuyến thẩm quyền và kiểm soát rõ rệt để đảm bảo không 

ai làm việc trên những thứ khác hơn điều hiện thời đã được 

phân công. Người quản lí sẽ hội tụ vào lập kế hoạch, lên lịch 

biểu, ngân sách, và chỉ đạo mọi người; người lập trình sẽ hội tụ 

vào viết mã, kiểm thử và làm tài liệu. Không may là nhiều 

người quản lí không được huấn luyện về khía cạnh quản lí dự 

án phần mềm. Một số là người lập trình giỏi được đề bạt lên 

quản lí. Một số bắt nguồn từ các trường kinh doanh và tài chính 

mà không có tri thức về phần mềm. Không được đào tạo thêm 

về phần mềm, nhiều người sẽ phải vật lộn với gánh nặng ước 

lượng, điều phối và đáp ứng đòi hỏi của khách hàng và những 

sức ép này sẽ đưa nhiều dự án tới thất bại.  Các công ti phần 

mềm tiên tiến biết cách xây dựng lực lượng lao động của họ 
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bằng những kĩ sư phần mềm được đào tạo tốt và có phẩm chất 

tốt. Họ tuyển lựa các kĩ sư từ các đại học nổi tiếng và cộng tác 

với các đại học theo nhu cầu của họ. Bằng việc có các kĩ sư có 

kĩ năng duy nhất bổ sung cho nhau, các công ti này thường có 

các tổ công tác tự  quản, có khách hàng tham gia và nhỏ. Họ 

thúc bẩy các công nghệ và công cụ hiện đại, nhưng điều quan 

trọng nhất là họ thúc bẩy các hoạt động tổ để tất cả cùng làm 

điều đó. Họ nghĩ rằng việc tích hợp như vậy của các tổ nhỏ đưa 

tới kết quả nhanh hơn với sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách 

hàng. Bằng việc áp dụng các phương pháp khoa học như phân 

tích căn nguyên, kiểm soát qui trình thống kê, họ có thể giảm 

sai lầm bởi vì nguyên nhân của lỗi đã được khử bỏ ra ngoài hệ 

thống. Đây là lí do tại sao phương pháp agile đi đôi với kiểm 

soát qui trình thống kê có thể có ích lợi cho cả công ti cũng như 

khách hàng của họ. 

 

Công nghiệp phần mềm cần gì 

Tuần trước tôi gặp một nhóm quản lí cấp cao của các 

công ti phần mềm Trung Quốc khi họ tới thăm Carnegie 

Mellon. Chúng tôi đã thảo luận về công nghiệp phần mềm ở 

Trung Quốc và họ bảo tôi rằng rất khó tìm được người đúng 

với kĩ năng đúng bởi vì đào tạo đại học là KHÔNG nhất quán. 

Một số đại học làm việc tốt nhưng các đại học khác thì không, 

về toàn thể họ tất cả đều tập trung vào lí thuyết với ít thực hành 

bởi vì hầu hết các giáo sư đều được đào tạo hàn lâm ít có kinh 

nghiệm. Hiện thời Trung Quốc có hơn mười nghìn công ti phần 

mềm nhưng phần lớn đều nhỏ, thường từ mười tới năm mươi 

người và không thể làm kinh doanh toàn cầu được. Một người 

quản lí phàn nàn: ―Chúng tôi muốn cạnh tranh với Ấn Độ 

nhưng với hệ thống giáo dục cổ lỗ hiện thời, chúng tôi không 

thể phát triển đủ tài năng để xây dựng các công ti mạnh và lớn 
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hơn mà có thể cạnh tranh toàn cầu. Đó là lí do tại sao chúng tôi 

cần đem giáo trình mới, chương trình đào tạo mới từ các đại 

học nước ngoài hàng đầu. Đó là giải pháp nhanh chóng nhất 

thay vì chờ đợi hệ thống giáo dục cải tiến.‖ 

Đại học Carnegie Mellon và chính phủ Trung Quốc đã 

từng cộng tác để xây dựng một trung tâm đào tạo lớn ở Vô 

Tích có tên là ―:iCarnegie‖ để đào tạo quãng 8000 sinh viên 

một năm theo chương trình CMU và nhóm sinh viên đầu tiên 

đã được tuyển vào tháng chín vừa rồi. Một người quản lí cấp 

cao nói với tôi: ―Đó là bước đầu tiên nhưng 8000 sinh viên một 

năm là KHÔNG đủ. Chúng tôi không thể chờ đợi bốn năm nữa 

mặc dầu chúng tôi đã kí thoả thuận để thuê tất cả các sinh viên 

đã tốt nghiệp từ iCarnegie. Chúng tôi cần nhiều trung tâm đào 

tạo kiểu thế này ở nhiều thành phố hơn và đó là lí do chúng tôi 

ở đây.‖  

Tôi bảo họ: ―Chương trình đào tạo yêu cầu sinh viên giỏi 

và giáo sư giỏi cho nên các ông không nên vội xô vào. Các ông 

KHÔNG thể mở thêm các trung tâm đào tạo, đào tạo số lượng 

lớn vài nghìn người và mong đợi có chất lượng. Các ông phải 

lựa chọn cẩn thận những sinh viên có phẩm chất từ các trường 

trung học hàng đầu bởi vì đầu vào tốt và chương trình đào tạo 

tốt sẽ cung cấp đầu ra tốt. Vì kết quả dài hạn, các ông phải bắt 

đầu đúng lúc ban đầu bằng việc đảm bảo rằng các ông có giáo 

sư đúng, người  cung cấp đào tạo có chất lượng và hỗ trợ có 

chọn lọc cho sinh viên. Chương trình tốt với các giáo sư được 

huấn luyện tồi sẽ KHÔNG đem tới kết quả tốt. Hiện thời hầu 

hết các đào tạo ở Vô Tích đều được tiến hành bởi các giáo sư 

từ Carnegie Mellon nhưng họ cũng cung cấp việc đào tạo giảng 

viên cho các giáo sư Trung Quốc để kế tục việc đào tạo này 

trong vài năm và chương trình này sẽ yêu cầu nhiều nỗ lực và 

cộng tác từ cả hai phía." 
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Cuộc thảo luận chuyển vào trong việc tuyển lựa sinh viên 

đã tốt nghiệp. Một người quản lí nói với tôi: ―Bởi vì phẩm chất 

của sinh viên thay đổi lớn ―phương pháp thông thường‖ mà 

nhiều công ti vẫn làm là thuê nhiều sinh viên đã tốt nghiệp rồi 

đánh giá họ sau vài tháng, chúng tôi giữ lại người có kĩ năng và 

thải người không có năng lực vậy. Cho dù tất cả họ đều có 

bằng cấp nhưng kĩ năng của họ không đủ tốt để làm việc trong 

công nghiệp.‖ 

Tôi ngạc nhiên về phương pháp "thuê rồi thải‖ cho nên 

tôi hỏi ông ấy về điều ông ấy đang tìm kiếm ở các sinh viên đã 

tốt nghiệp.  

Ông ấy bảo tôi: ―Ứng cử viên phải có kĩ năng cao và họ 

phải trung thực về kĩ năng của mình. Có khả năng "trưng bầy" 

tri thức nào đó về máy tính KHÔNG nhất thiết nghĩa là họ có 

thể làm công việc tin cậy và có phẩm chất mọi ngày. Bạn 

KHÔNG thể làm ngôi nhà giấy và bảo mọi người rằng bạn có 

thể xây dựng nhà được. Biết cách viết ra vài trăm dòng mã 

KHÔNG có nghĩa gì trong công nghiệp phần mềm. Có nhiều 

điều hơn mà sinh viên phải có như khả năng làm việc và trao 

đổi trong tổ. Biết cách làm công việc chất lượng và hiểu ứng 

dụng phần mềm để làm gì chứ không chỉ lập trình trong C hay 

JAVA. Họ phải biết các phương pháp kiểm thử; cả cách tiếp 

cận chính thức và không chính thức và giữ cho mọi thứ được tổ 

chức đủ để người quản lí có thể kiểm được công việc của họ và 

sửa chữa chúng khi cái gì đó không đúng. Vài năm trước đây 

hầu hết sinh viên đều có thể kiếm được việc làm dễ dàng bằng 

việc biết ngôn ngữ lập trình nào đó nhưng ngày nay mọi sự 

khác nhiều rồi. Trong khi điều bản chất cần biết ngôn ngữ nào 

đó, nhưng có nhiều điều hơn như biết về nguyên tắc nằm dưới 

ngôn ngữ hay công cụ xác định và là một nhà chuyên nghiệp có 

kỉ luật. Nhiều sinh viên ngày nay KHÔNG muốn học điều nền 

tảng, họ muốn ―Thủ thuật nhanh‖ và ―lời khuyên nhanh‖ khi họ 
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đi vào công nghiệp, phần lớn các thủ thuật này sẽ KHÔNg có 

tác dụng.‖  

Người quản lí khác phàn nàn: ―Hàng tuần tôi đều xem hồ 

sơ lí lịch của sinh viên đã tốt nghiệp và bác bỏ hầu hết họ vì họ 

không có kĩ năng mà chúng tôi cần cho công việc của mình. 

Sinh viên với điểm hàn lâm tốt bị bác bỏ bởi vì họ có hiểu biết 

rất giới hạn về điều công nghiệp cần. Trong thị trường cạnh 

tranh cao này, chúng tôi phải cạnh tranh với các nước khác để 

thắng việc. Chúng tôi KHÔNG thể đảm đương được việc thuê 

ai đó người "gần đúng" nhưng cần thời gian để học. Người giỏi 

nhất phải có khả năng làm việc ngay lập tức bởi vì nhiều dự án 

của chúng tôi cần được chuyển giao trong thời gian rất ngắn 

thậm chí khi yêu cầu vẫn còn đang được hoàn tất. Hiển nhiên 

dự án không có thời gian cho phép người "gần đúng" được 

―học‖. Chúng tôi cần tìm ra ai đó với tập kĩ năng đích xác, 

người có thể thu thập yêu cầu, thiết kế và viết mã trong vài 

tháng ngya lập tức. Trong thị trường điên khùng này, chúng tôi 

phải thuê người có kĩ năng hàng đầu thay vì người có thể học 

kĩ năng trong vài tháng hay cả năm. 

Một người quản lí khác thêm vào: ―Có nhiều lí do để bác 

bỏ sinh viên mới tốt nghiệp. Đôi khi chúng tôi có được hợp 

đồng vào phút cuối thành ra ít có thời gian chuẩn bị. Đủ mọi 

thứ việc bất ngờ có thể xảy ra, và khi lợi nhuận là mỏng do thị 

trường cạnh tranh cao điều đó làm cho chúng tôi không có 

chọn lựa nào. Dù sinh viên giỏi tới đâu cũng không thành vấn 

đề trong dài hạn, chúng tôi đơn giản KHÔNG thể đảm đương 

được chi tiêu cho đào tạo ngắn hạn. Nó là phản xạ trên thực tại 

thương mại của toàn cầu hoá nơi cạnh tranh là mọi thứ." 

Vấn đề khác họ nói cho tôi là nhiều sinh viên ―nói dối‖ 

trong lí lịch của họ. Lí do đơn giản là họ tin nếu họ không biết 

về một kĩ thuật đặc thù cho giỏi, họ có thể học chúng trong vài 
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tuần thay vì viết vào trong lí lịch của mình rằng họ không biết 

kĩ năng đó.  

Một người quản lí nói với tôi: ―Điều thất vọng nhất về 

mọi người không trung thực là ở chỗ họ tin điều đó có thể có 

tác dụng. Một khi họ được thuê và KHÔNG có những kĩ năng 

đó, họ sẽ bị thải hồi và điều đó là rất tai hại cho sự tự tin của họ 

và cuối cùng phá huỷ họ. Người sử dụng lao động đã từng bị 

lừa vởi vấn đề này biết cách đối xử với những người kiểu như 

vậy và đó là lí do tại sao ―Phương pháp thông thường‖ là thuê 

họ và đánh giá họ và đuổi họ nếu họ không đáp ứng kĩ năng 

được cần tới.  

Tôi hỏi họ: ―Vậy các ông tìm gì khác trong sinh viên tốt 

nghiệp?‖   

Họ chia sẻ với tôi điều sau: ―Kĩ năng lập trình trong C++, 

Java; kiểm thử hay kiểm thử đơn vị dựa trên khuôn khổ hay 

phương pháp luận (chẳng hạn jUnit trong Java, nUnit trong 

.NET); qui trình dựng tự động, theo kịch đoạn hay hình thức 

(chẳng hạn Ant nếu chúng ta đang nói tới Java, nAnt trong 

.NET, hay Cruise Control, Draco etc.); tri thức về kiến trúc 

phần mềm, hay mô hình hoá và sự tương tự với qui trình phát 

triển phần mềm (chẳng hạn RUP, Agile, ISO, XP, Scrum v.v.); 

kĩ nghệ yêu cầu cơ bản và khả năng làm việc với khách hàng 

(chẳng hạn, phân tích nghiệp vụ, Trường hợp sử dụng, UML, 

và mô hình hoá hệ thống v.v.); tri thức về quản lí dự án (chẳng 

hạn, lập kế hoạch, ước lượng kích cỡ, tài nguyên, ngân sách, 

giám sát và kiểm soát v.v.) và khả năng trao đổi và làm việc 

trong tổ. 
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Xu hướng công nghiệp 

Theo dự báo công nghiệp mới nhất, chi tiêu công nghệ 

thông tin toàn cầu sẽ tăng trưởng quãng 6% trong 2010, nâng 

đầu tư công nghệ toàn thế giới lên $3.4 nghìn tỉ đô la và tiếp 

tục tăng lên trong năm năm tới. Trong quá khứ, nhiều công ti 

đã dừng chi tiêu do khủng hoảng tài chính nhưng bắt đầu từ 

năm nay, khi kinh tế cải thiện, nhiều công ti bắt đầu chi tiêu 

nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của họ. Tin tốt lành là công nghệ 

thông tin đang dẫn đầu trong mọi chi tiêu. 

 Dữ liệu trong ba tháng qua của năm 2010 cho thấy rằng 

số bán máy tính cá nhân đã tăng đáng kể, và chỉ báo rằng công 

nghiệp phần mềm bắt đầu phục hồi, các công ti như Intel, 

Microsoft, Google và Oracle có lẽ sẽ làm tốt và sẽ tuyển nhiều 

người hơn. Tuy nhiên, vấn đề là thiếu hụt công nhân kĩ năng 

phần mềm ở Mĩ đặc biệt trong các khu vực tiên tiến như kĩ 

nghệ phần mềm, kiến trúc phần mềm, an ninh mạng, quản lí dự 

án, tích hợp dữ liệu, và phân tích yêu cầu. Theo một vài nghiên 

cứu, nhiều công ti sẽ phải đưa thêm công nhân phần mềm vào 

Mĩ qua chương trình H1B hay khoán ngoài thiết kế, lập trình 

và kiểm thử phần mềm cho các nước có chi phí thấp. Thị 

trường khoán ngoài được dự báo là quãng $200 tỉ đô la năm 

2010 và $ 300 tỉ đô la năm 2015. Với cả Ấn Độ và Trung Quốc 

đang trải qua thiếu hụt công nhân, điều đó sẽ mở ra nhiều cơ 

hội hơn cho các nước khác đang dư thừa công nhân phần mềm 

có kĩ năng. Năm nước hàng đầu của danh sách khoán ngoài là 

Brazil, Malaysia, Philippines, Mexico và Vietnam. 

 Dữ liệu công nghiệp cũng chỉ ra rằng chi tiêu phần cứng 

tính toán cũng sẽ tăng lên năm nay, cùng với lưu giữ tăng lên 

nhanh nhất, khi các công ti đang mua nhiều máy phục vụ hơn 

trước đây. Xu hướng này cũng chỉ ra rằng nhiều công ti sẽ bắt 

đầu kết cấu nền mây riêng tư của họ, tận dụng đầy đủ ưu thế 

của phần cứng ảo hoá, và các công cụ phức tạp ngày càng tăng 
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để tối ưu việc dùng phần cứng đó. Các công ti ảo hoá đang 

ngày càng quan tâm tới phát triển các sản phẩm có thể được 

dùng để quản lí hiệu quả hơn môi trường được ảo hoá. Các 

công ti như VMware cung cấp phần mềm tự động vá các máy 

ảo, và chuyển quanh giữa các máy phục vụ vật lí trong biến cố 

hỏng hóc. 

 Tính toán mây có thể là việc nóng trong vài năm tới. 

Hiểu cách nó làm việc, biết cách quản lí kiểu công việc này sẽ 

đặt người phần mềm vào một ưu thế, đặc biệt khi nhiều công ti 

đi vào trong khu vực như tích hợp bàn làm việc ảo. Nó cũng sẽ 

yêu cầu tri thức chuyên gia trong an ninh mạng, quản lí dự án, 

kiến trúc hệ thống và kết mạng. Những khu vực này đang có 

nhu cầu ngày một tăng hơn về công nhân có kĩ năng trong vài 

năm tới. 

 

Xu hướng công nghiệp mới-1 

 Một trong các công ti công nghệ hàng đầu của Ấn Độ 

đang mở tiện nghi chính bên cạnh tổng hành dinh của 

Microsoft ở Redmond, nơi nó lập kế hoạch thuê vài trăm kĩ sư 

phần mềm. HCL Technologies đang đầu tư $4 triệu đô la vào 

"Trung tâm chuyển giao toàn cầu" của nó, như một phần của 

nước đi của nó để thuê công nhân phần mềm có kĩ năng ở Mĩ. 

Mặc dầu các công ti làm khoán ngoài Ấn Độ làm hầu hết 

công việc của họ tại văn phòng ở Ấn Độ để giữ cho chi phí 

thấp hơn nhưng gần đây nhiều công ti đã đầu tư vào các tiện 

nghi cả ở Mĩ và châu Âu để truy nhập vào các công nhân có kĩ 

năng đặc biệt mà họ không thể tìm thấy được ở Ấn Độ. Đó là 

nước đi chiến lược để cạnh tranh với những người khổng lồ 

phần mềm phương tây như IBM, Oracles, HP và có thể 

Microsoft và Google trong tương lai. Nó cũng là thay đổi trong 



 

 

21 

 

chiều hướng doanh nghiệp với chỉ trích im lặng về khoán ngoài 

bằng việc tạo ra việc làm ở Mĩ khi nước này đang phải vật lộn 

với thất nghiệp cao. 

Một người quản lí hàng đầu của công ti này nói: ―Thị 

trường đã thay đổi. Nó không còn là về chi phí thấp nữa nhưng 

qui tắc mới là về kĩ năng cao, và kĩ năng chúng tôi không có. 

Ngày nay, công nghệ đã làm thay đổi mọi thứ khi ngày càng 

nhiều công ti đang dùng công nghệ thông tin để tự động hoá 

qui trình của họ và tích hợp dây chuyền cung cấp của họ, điều 

đó yêu cầu những kĩ năng khác, doanh nghiệp khác, kiểu công 

nhân khác.‖ 

HCL đã mở các trung tâm tương tự trên khắp thế giới để 

nắm bắt các dự án phức tạp lớn yêu cầu kĩ năng đặc biệt chỉ có 

ở một số nước phương tây. Ngày nay giáo dục của Ấn Độ vẫn 

hội tụ vào lập trình và kiểm thử điều chỉ có thể tạo ra công 

nhân chi phí thấp mà không phải là những nhà quản lí hay kiến 

trúc sư cao hơn. Giáo dục của nó vẫn đi sau nhiều trường hàng 

đầu ở Mĩ về kiến trúc, tích hợp, phát triển các hệ thống qui mô 

lớn và an ninh. Cách tốt nhất để thu lấy những tri thức này là 

thuê công nhân có giáo dục có kinh nghiệm của Mĩ, học từ họ, 

để cho họ dạy các kĩ sư phần mềm Ấn Độ và xây dựng lực 

lượng lao động có kĩ năng mới cho tương lai. Nó cũng là chiến 

lược để cạnh tranh trong các dự án phần mềm đầu cao mà 

thường đi vào các công ti phương tây lớn như IBM hay Oracle. 

Phần lớn các dự án này đều có giá trị vài trăm triệu tới hàng tỉ 

đô la từng dự án. Một nhà phân tích phố Wall đã viết: ―Các 

công ti Ấn Độ đang rất năng nổ, họ biết điểm mạnh và điểm 

yếu của họ. Họ không muốn ở trong mô hình chi phí thấp nơi 

họ kiếm vài trăm nghìn đô la cho một dự án. Điều họ muốn là 

những dự án lớn hơn, các hợp đồng hàng triệu và hàng tỉ đô la. 

Đây là nước đi đầu tiên của họ để học nhiều hơn về các dự án 

sinh lời này bằng việc thuê các kĩ sư phần mềm, người thường 

làm việc cho IBM, Microsoft, Boeing, Oracles để cho họ có thể 
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học. Vài năm nữa kể từ nay, họ sẽ sẵn sàng sàng cạnh tranh vì 

họ muốn kiểm soát kinh doanh nghìn tỉ đô la này.‖ 

Gần đây, HCL đã mở các tiện nghi ở North Carolina, 

New Jersey và Brazil và Mexico để  có hiện diện mạnh trong 

những thị trường nóng này. Các công ti Ấn Độ có xu hướng 

thuê quãng 80 phần trăm công nhân địa phương với quãng 20% 

được chuyển từ HCL trong Ấn Độ vào vị trí quản lí. 

Phần lớn các việc làm được tạo ra ở Redmond sẽ dành 

cho kĩ sư phần mềm, kể cả các chuyên viên trong an ninh máy 

tính, kiến trúc sư cao cấp, người quản lí dự án, người quản lí 

dịch vụ, chuyên gia tích hợp cỡ lớn. Lương tại các trung tâm ở 

Mĩ được dựa trên tính cạnh tranh thị trường địa phương. Công 

ti cũng có kế hoạch để thuê nhiều công nhân địa phương trực 

tiếp từ các đại học. Nó đang làm việc với các đại học gần đó để 

đào tạo và tuyển mộ nhân viên. Một cách địa phương, công ti 

đang làm việc với Đại học Seattle, Đại học Seattle Pacific và 

Đại học Washington. Sinh viên về kĩ nghệ phần mềm và khoa 

học máy tính có thể thực tập với HCL trong năm cuối của họ. 

Năm ngoái, HCL Technologies đã làm trên $6 tỉ đô la với 

85,000 nhân viên ở 31 nước. 

 

Xu hướng công nghiệp mới-2 

Một trong những tính chất chính của công nghệ thông tin 

(CNTT) là nó thay đổi nhanh chóng. Bắt kịp với thay đổi công 

nghệ đáp ứng cho nhu cầu mới là yếu tố then chốt cho thành 

công doanh nghiệp. Năm mươi năm trước, mọi thứ đã dựa trên 

máy tính lớn nhưng máy tính cá nhân (PC) đã làm thay đổi 

điều đó hay công nhân có kĩ năng PC được cần tới và công 

nhân tiếp tục làm việc với máy tính lớn đã gặp khó khăn tìm 
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việc làm. Ngày nay nhiều điều được dựa trên PC nhưng nó 

đang thay đổi nhanh chóng sang công nghệ mới: Nền di động. 

 Theo một khảo cứu mới, quá nửa người trên thế giới có 

điện thoại di động và điện thoại thông minh nhưng chỉ 30% số 

người có máy tính cá nhân. Ở nhiều nước, kết nối internet dùng 

PC là khó và chậm do kết cấu nền kém nhưng kết nối với 

internet dùng điện thoại di động là nhanh hơn nhiều. Do đó, 

tăng trưởng tương lai là trong nền di động và phát triển phần 

mềm tương lai rất có thể sẽ ở trong khu vực tăng trưởng nhanh 

này. Tất nhiên, khi công nghiệp di động tăng trưởng, nhiều 

công nhân có kĩ năng di động sẽ được cần tới. Hiện thời phần 

lớn các chương trình đào tạo đại học vẫn dựa trên PC mà 

không trên di động mặc dù nhu cầu về công nhân phần mềm di 

động là rất cao trên khắp thế giới. Khảo cứu này kết luận: 

―Ngày nay, phần lớn các công ti và đại học không nhận biết về 

xu hướng này. Đây là cơ hội tốt cho một số công ti đi vào thị 

trường này trước người khác. Nó cũng là cơ hội tốt cho các đại 

học thay đổi đào tạo của họ để đáp ứng nhu cầu này.‖ 

 Nhiều người không tin rằng di động có thể thay thế PC 

nhưng khi ngày càng nhiều người đang chuyển sang điện thoại 

di động, PC sẽ không còn là thiết bị chính qua đó mọi người 

tương tác với môi trường dữ liệu. Tuy nhiên, điều quan trọng 

cần chỉ ra là điều đó không có nghĩa là công nghiệp sẽ không 

dùng PC nữa. Nhiều công ti sẽ tiếp tục dùng PC cho công việc 

của họ như xử lí văn bản, làm tài liệu, thiết kế đồ hoạ, kế toán, 

và tài chính v.v. Tuy nhiên, thị trường việc làm cho PC sẽ 

không tăng trưởng khi so sánh với thị trường cho nền di động. 

Khi nhiều người dùng điện thoại di động, thị trường áp dụng di 

động sẽ tăng trưởng nhanh, nhiều công cụ sẽ được cần tới, và 

nhiều người phát triển phần mềm di di động cũng sẽ được cần 

tới.  
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 Ngày nay gần như mọi thứ mọi người cần trên PC đã 

được phát triển. Đó là lí do tại sao Microsoft đang chi phối thị 

trường PC bằng Window, Microsoft Word, PowerPoint, và 

Excel v.v. Tuy nhiên khi iPad đang thành phổ biến với số bán 

được mong đợi vượt quá 500 triệu đến sang năm và nhiều 

người có điện thoại thông minh, thị trường sẽ thay đổi. Tất 

nhiên, mọi người không mua máy tính bảng hay điện thoại 

thông minh để thay thế cho PC của họ nhưng mọi người sẽ 

dùng máy tính bảng và điện thoại thông minh cho trao đổi và 

cộng tác. Mạng xã hội sẽ tiếp tục là dẫn lái then chốt cho thị 

trường di động.   

 Người ta dự đoán rằng sẽ có vấn đề trong vài năm tới khi 

đi tới quản lí ứng dụng của ba xu hướng chính trong công 

nghiệp CNTT: di động, tính toán mây và tích hợp dữ liệu. Làm 

sao các công ti giám sát và quản lí được ba tương tác phức tạp 

này? Không có hiểu biết nhưng công nghệ mới này và cách 

chúng tương tác, các công ti sẽ đối diện với những vấn đề 

chính. Ngày nay phần lớn các công nhân đều được đào tạo 

trong lập trình nhưng không trong tích hợp. Họ được đào tạo 

trong việc phát triển nhưng không trong kiến trúc. Không hiểu 

kiến trúc hệ thống, họ không thể tích hợp được vài công nghệ 

phức tạp và đó sẽ là vấn đề chính cho nhiều công ti CNTT. Các 

công ti nỗ lực quản lí công nghệ phức tạp một cách thủ công 

bằng thử và sai sẽ kinh nghiệm việc leo thang các vấn đề không 

chẩn đoán được mà không bao giờ giải quyết được điều mở ra 

nhiều sự mong manh trong an ninh hệ thống của họ. Trong môi 

trường phức tạp này, nhiều kĩ sư phần mềm sẽ được cần và nhu 

cầu về những người có kĩ năng này sẽ cao hơn nhiều do với dự 

báo trước đây.  
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Xu hướng thuê người trong công nghiệp 

Đôi khi tôi tự hỏi liệu các công ti thuê người tốt nghiệp 

có hài lòng với đào tạo đại học của họ không. Tuần trước một 

khảo cứu của chính phủ Mĩ xác nhận rằng có lỗ hổng giữa điều 

công nghiệp cần và điều trường cung cấp. Sự kiện là nhiều đại 

học nhà nước quá chậm thay đổi, mặc cho các phàn nàn từ 

công nghiệp. Nhiều nhà giáo dục thiết lập vững chắc cách nhìn 

của họ rằng giáo dục không phải là chỗ đào tạo cho công 

nghiệp và sẽ không tuỳ thuộc theo nhu cầu của công nghiệp. 

Những người điều hành từ công nghiệp tức giận và ra lệnh cho 

người của họ không thuê người từ các đại học như vậy và tăng 

việc khoán ngoài và thúc đẩy di trú cởi mở hơn để thuê công 

nhân có kĩ năng nước ngoài. Không may trong việc trao đổi 

cách nhìn này, một số sinh viên trở thành nạn nhân vì họ bị 

mắc kẹt gữa "thuần tuý" hàn lâm là "thực tại" công nghiệp.  

 Khảo cứu của chính phủ Mĩ nhận diện xu hướng thuê 

người công nghiệp hiện thời  với 59% công ti thuê người phát 

triển phần mềm và người lập trình; 43% thuê người quản lí hệ 

thông tin, quản lí dịch vụ, và phân tích doanh nghiệp (kĩ sư yêu 

cầu); 50% đang thuê các nhà chuyên nghiệp cơ sở dữ liệu; 36% 

thuê kiến trúc sư hệ thống; 46% thuê người phát triển an ninh 

hệ thống và mạng và phát triển di động; và 37% cần người 

quản lí dự án phần mềm.  

 Trong 800 công ti tham gia vào khảo cứu này, bốn trong 

mười công ti báo cáo rằng người mới thuê của họ đã không 

được chuẩn bị thành công để thực hiện việc làm trong công ti 

của họ, nhiều người phải được đào tạo lại trong ít nhất 6 tháng, 

điều là chi phí phụ thêm cho công ti. Có nhiều quan ngại về 

việc thiếu tri thức doanh nghiệp của người hiện tốt nghiệp và 

cách doanh nghiệp vận hành. Số khác 32% nói rằng đã có lỗ 

hổng nhỏ trong kĩ năng mà có thể được đào tạo trong vài tháng. 

Chỉ 9% đánh giá người mới thuê là "được đào tạo tốt, thực sự 
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làm việc được" nhưng phần lớn trong họ đều tới từ các trường 

tư, không phải là các đại học nhà nước nơi đào tạo gióng thẳng 

với nhu cầu công nghiệp. Bên ngoài kĩ năng kĩ thuật của họ, 

các công ti tìm những công nhân có kĩ năng phụ thêm trong 

doanh nghiệp, những người có thể thấy "bức tranh lớn" hay 

hiểu cách nhìn chiến lược hơn là ngắn hạn.  

 Có mối quan ngại rằng các nước như Trung Quốc và Ấn 

Độ đang tạo ra đại thể mười lần số người kĩ thuật hơn người 

của Mĩ nhưng khảo cứu này đã thấy rằng những người tốt 

nghiệp này được đào tạo kém tới mức sẽ mất ba tới bốn năm 

cho họ làm việc trong lực lượng lao động để đạt tới phẩm chất 

của người kĩ thuật được đào tạo ở Mĩ. 

 Trong những phát hiện phụ thêm có: công nghệ thay đổi 

nhanh chóng là lí do chính tạo ra lỗ hổng kĩ năng, tiếp đó là 

đào tạo bị giới hạn, đào tạo lạc hậu và đào tạo không hiệu quả. 

 

Xu hướng thuê người của công nghiệp 2012-
2018 

Theo một nghiên cứu công nghiệp, việc thuê người 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 người tốt nghiệp có kĩ 

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

hay châu Âu. Người ta ước lượng 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 được 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 được 

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

nước mà kĩ năng CNTT có nhiều và phần lớn công việc tương 

lai sẽ được phân phối trong nhiều tổ ở các múi giờ khác nhau. 
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 Theo nghiên cứu này, mọi việc làm CNTT ở châu Á sẽ 

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

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

trong các nước về chỗ các trung tâm phát triển sẽ được thành 

lập. Quyết định then chốt về vị trí sẽ được đưa 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 

đổi giáo dục. Các nước 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 tương lai. Với lực lượng lao động 

tương 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 tương 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 được xác định sang cấu trúc phẳng bắt 

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

hàng, người 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 ưu kinh doanh. Với nhiều dữ liệu sẵn 

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

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

tin có nghĩa. Điều này sẽ làm tăng tốc việc tăng trưởng 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 nhưng với việc dùng ngày càng tăng của CNTT 
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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 được sản 

phẩm phần mềm để đưa ra thị trường nhanh hơn. Trong thời 

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

trường, bạn càng nắm được nó tốt hơn, và nắm được thị trường 

là ưu thế chính trong làm kinh doanh trong thị trường cạnh 

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 nước ngoài với 

IBM, Microsoft và Google lãnh đạo hiệp ước 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 hướng thị 

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

đang tăng trưởng. 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 tư nhiều hơn vào 

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

được đủ số người ở Mĩ hay châu Âu cho nên việc thuê công 

nhân CNTT ở các nước 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 người 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 
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người phát triển phần mềm, người cũng có thể giải quyết được 

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 như làm việc tổ, trao đổi 

trong tiếng Anh là được yêu cầu. 

 Việc phát triển phần mềm sẽ được 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 người phát triển phần mềm cũng 

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

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

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

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

án đang tăng trưởng 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 được 

chứng minh. Họ phải là người 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 người 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 được 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, thương lượng hợp 

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

thống, cách thương lượng hợp đồng và phải chắc rằng mọi thứ 

sẽ làm việc đúng. Mức độ ưa 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. 
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 Vì công việc phần mềm sẽ được 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 trưởng 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 được 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 được việc làm với các 

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 tường 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 

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

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

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

được 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 sưu tập, lưu giữ và phân 

tích dữ liệu để biến thành thông tin hữu dụng. 

Với nhiều công tin dùng CNTT khối lượng 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 ưu 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 lương 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 người làm việc trong dữ liệu 

lớn đều xuất thân từ những người làm việc như người phân tích 

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

nghiệp. 
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Xu hướng công nghiệp 2012 

Theo khảo cứu công nghiệp mới nhất (6/2012), chi tiêu 

Công nghệ thông tin (CNTT) được dự báo đạt tới $4 nghìn tỉ 

đô la năm 2013, và tạo ra 12 triệu việc làm mới thêm trên toàn 

thế giới. Khi nhiều công ti đang dùng công nghệ thông tin, khối 

lượng dữ liệu đang tăng lên mười tới một trăm phần trăm và 

những dữ liệu này phải được lưu giữ, tổ chức, cập nhật, và 

phân tích tương ứng. Khảo cứu này dự báo rằng sẽ có 4 triệu 

việc làm CNTT mới được tạo ra liên quan tới thu thập, phân 

tích, tổ chức và lưu giữ những khối lượng lớn dữ liệu này (Dữ 

liệu lớn). Mĩ sẽ cần ít nhất 2 triệu công nhân thêm trong lĩnh 

vực này nhưng không có đủ công nhân có kĩ năng sẵn có cho 

nên thiếu hụt sẽ nghiêm trọng. Người ta ước lượng rằng công 

nghiệp Mĩ chỉ có thể kiếm được hai trăm nghìn công nhân có 

chất lượng và phần còn lại phải được khoán ngoài. Tuy nhiên 

những kĩ năng này cũng trong thiếu hụt trầm trọng trên toàn thế 

giới và sẽ phải mất nhiều năm nữa để đáp ứng cho nhu cầu này. 

Công nhân CNTT với kĩ năng về cơ sở dữ liệu, khai phá dữ 

liệu, nhà kho dữ liệu, và các chuyên gia phân tích dữ liệu sẽ có 

nhu cầu rất cao. Một quan chức điều hành nói: ―Những việc 

làm này sẽ được cần tới để tăng trưởng doanh nghiệp của 

chúng ta, thu thập và phân tích dữ liệu là mấu chốt cho mọi 

công nghiệp trong thời đại thông tin và chúng là tương lai của 

nền kinh tế thông tin mới.‖ 

Ngày nay phần lớn các hệ thống CNTT đều được kết nối 

đầy đủ. Công nghiệp CNTT đang đi vào kỉ nguyên mới nơi tích 

hợp của tính toán mây, cộng tác xã hội, và công nghệ di động 

là bản chất. Đây cũng là lúc tăng tốc thay đổi, nơi nhiều hệ 

thống CNTT cũ đang trở nên lạc hậu, cũng như nhiều chương 

trình đào tạo CNTT trên toàn thế giới bị lạc hậu. Không lâu 



 

 

32 

 

trước đây, máy tính chủ yếu là đơn lẻ, công nhân phát triển 

phần mềm ở chỗ biệt lập không có cộng tác nào nhưng ngày 

mọi hệ thống đều được kết nối với các qui trình cộng tác mới, 

phương pháp tích hợp mới, và kĩ thuật phát triển mới. Do đó 

đào tạo đại học cũng phải thay đổi để điều chỉnh theo khía cạnh 

này. Một đại diện công nghiệp nói: ―Các chức sắc nhà trường 

phải hiểu rằng thời đại tính toán tiếp đã ở đây rồi. Chúng ta cần 

làm việc cùng nhau để năng nổ thay đổi chương trình đào tạo 

để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết. Công nghiệp muốn thấy nhiều 

đào tạo hơn hội tụ vào khai phá dữ liệu, tính toán mây, và ứng 

dụng di động. Tính toán mây sẽ là nền tảng cho mọi thứ; di 

động là nền then chốt cho mọi phát triển, phương tiện xã hội 

chỉ có khả năng qua mây, và "dữ liệu lớn" sẽ được lưu trên mây 

với mọi "ứng dụng sát thủ." Kết nối là đồ đạc cố định thường 

hằng và nền tảng của mọi doanh nghiệp CNTT tương lai. Nếu 

bạn không hiểu và không thông thái về kết nối và cộng tác giữa 

các hệ thống CNTT, bạn sẽ không có tương lai trong ngành 

công nghiệp CNTT.‖ Một quan chức điều hành bình luận: ―Xu 

hướng này hiển nhiên thế và nó đã có từ cả thập niên nay 

nhưng tôi không hiểu tại sao các trường và sinh viên đã không 

hình dung ra nó. Nếu các trường vẫn dạy phương pháp phát 

triển phần mềm truyền thống, sinh viên của các vị sẽ không có 

việc làm.‖ 

Ngày nay, các công ti đang nhanh chóng chuyển vào tính 

toán mây để cắt giảm chi phí. Phần mềm không còn chỉ là sản 

phẩm mà còn là dịch vụ. Thay đổi này đem tới cách tiếp cận 

mới tới phát triển ứng dụng với nhiều hội tụ hơn vào tích hợp, 

và an ninh. Khi điện thoại di động đã đạt tới 4 tỉ người dùng 

toàn cầu với trên 2 tỉ điện thoại thông minh, quãng một nửa 

công nhân toàn cầu sẽ truy nhập vào Internet qua thiết bị di 

động của họ và điều đó sẽ trở thành cách thức được ưa chuộng. 

Một quan chức điều hành phần mềm giải thích: ―Phát triển app 

di động là làn sóng mới, tương tự như ứng dụng web năm năm 
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trước và phần mềm máy tính cá nhân hơn mười năm trước. 

Đây là khu vực sẽ có mọi việc làm phát triển phần mềm tương 

lai và mọi ứng dụng tương lai. Khi toàn thế giới được kết nối, 

mọi người sẽ tương tác lẫn nhau qua thiết bị di động của họ ở 

bất kì chỗ nào họ đi và công nhân sẽ có năng suất hơn nhiều so 

với ngày nay vì họ có thể làm việc ở bất kì chỗ nào.‖ 

Chúng ta có thể thấy bằng chứng về những công nhân di 

động như vậy trong không đầy hai năm nữa, iPads và các máy 

tính bảng khác đã trở nên ngày một thông dụng trong doanh 

nghiệp hơn là laptop. Các công ti lớn đang đặt hàng triệu thiết 

bị di động này cho công nhân của họ. Đồng thời, càng ngày 

càng ít người mua PC hay Laptop và người ta dự đoán rằng đến 

năm 2016, hai phần ba người dùng máy tính sẽ dùng máy tính 

bảng và điện thoại di động thay cho PC. Người ta cũng dự đoán 

rằng trong ba năm tới, tính toán xã hội sẽ thậm chí trở nên quan 

trọng hơn vì nó đang chuyển từ cá nhân và nhóm sang doanh 

nghiệp và công ti. Tính toán xã hội đang làm thay đổi nền tảng 

của quản lí từ ―trên xuống sang phẳng ra‖ nơi công nhân ra 

quyết định riêng của họ dựa trên vai trò và trách nhiệm của họ. 

Họ sẽ động tới luồng liên tục thông tin từ các nguồn bên trong 

và bên ngoài để có được thông tin mà họ cần để ra quyết định, 

họ không cần chỉ đạo hay giám sát vì các doanh nghiệp ngày 

nay có vô tận cơ hội cho biến đổi việc ra quyết định, khám phá 

những sáng suốt mới, tối ưu doanh nghiệp, và phát kiến các 

ngành công nghiệp để có hiệu quả, hiệu lực và lợi nhuận cao 

hơn trước đây. 

Tất cả những thay đổi này đều yêu cầu thay đổi nền tảng 

trong cách sinh viên được giáo dục. Vì công nghệ tiếp tục tiến 

hoá, việc học cả đời đang trở thành kĩ năng cần thiết và giáo 

dục liên tục cho người lớn sẽ là chuẩn trong giáo dục. 
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Xu hướng tương lai trong CNTT 

Theo nghiên cứu gần đây của Carnegie Mellon về cái 

nhìn trong năm năm đối với công nghiệp Công nghệ thông tin 

(CNTT), thì sẽ có thay đổi lớn về cách chức năng CNTT được 

tổ chức và quản lí. Nghiên cứu này kết luận rằng chức năng 

CNTT của năm 2015 sẽ khác với tình trạng hiện thời. Nhiều 

hoạt động sẽ được tích hợp với hoạt động doanh nghiệp, được 

hợp nhất với các chức năng khác như nhân lực và tài chính, hay 

được khoán ngoài toàn bộ. Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 

hàng trăm người lãnh đạo doanh nghiệp và thấy rằng những 

thay đổi này đã xảy ra. Đây là một số sự kiện của phát kiến 

này: 

Năm năm trước, ít hơn 25% những người lãnh đạo doanh 

nghiệp xếp chức năng CNTT của tổ chức của họ là hiệu quả và 

chuyển giao năng lực mà họ cần. Ngày nay con số này đã 

KHÔNG thay đổi. Phần lớn các tổ chức CNTT vẫn còn có vấn 

đề, nhiều dự án bị chậm, có chất lượng thấp, và chi phí nhiều 

hơn mong đợi. Nhiều người quản lí CNTT KHÔNG nhận được 

đào tạo thích hợp, họ KHÔNG hiểu nhu cầu của khách hàng, 

không biết đặt ưu tiên, không quản lí dự án hiệu quả, và không 

nắm bắt giá trị doanh nghiệp cho công ti. Người lãnh đạo 

doanh nghiệp cảm thấy cấp quản lí CNTT phải hiệu quả hơn, 

canh tân hơn, cung cấp nhiều giá trị hơn từ đầu tư của họ vào 

công nghệ. 

 Trong số những thay đổi sẽ xảy tới là việc hợp nhất chức 

năng CNTT vào chức năng doanh nghiệp thay vì cho phép nó 

được độc lập. Nhiều người quản lí CNTT xuất thân từ phía 

công nghệ sẽ bị thay thế bởi những người được đào tạo về cả kĩ 

thuật và doanh nghiệp. Để cho công ti vẫn còn tính cạnh tranh, 

Công nghệ thông tin phải là một phần của chiến lược doanh 

nghiệp và chức năng CNTT hỗ trợ đứng một mình không còn 



 

 

35 

 

là tuỳ chọn tốt nhất. Để giảm chi phí, một số chức năng CNTT 

sẽ được khoán ngoài hay được bố trí lại ở chỗ nào đó khác. 

 Bởi vì công nghệ thông tin sẽ được chuyển giao như 

dịch vụ, nhiều công ti sẽ sử dụng mô hình tính toán mây để 

giảm chi phí CNTT. Bất kì công ti nào cũng có thể dùng mô 

hình tính toán mây để thu lấy cùng chức năng, qui mô, và chất 

lượng mà không phải đầu tư nhiều tiền vào kết cấu nền tính 

toán. Nhu cầu về công nghệ thông tin cũng thay đổi trong 

tương lai vì nhân viên CNTT tương lai không còn chỉ là người 

kĩ thuật mà có cả tri thức kĩ thuật và doanh nghiệp. Các phương 

tiện xã hội sẽ trở thành quan trọng cho trao đổi khách hàng và 

nội bộ, và khối lượng dữ liệu tiếp tục tăng lên. Kết quả là tương 

lai của CNTT sẽ dịch chuyển từ phát triển phần mềm sang 

phần mềm như dịch vụ làm dẫn lái tăng trưởng như tiếp thị, 

bán, và dịch vụ khách hàng.  Thu thâp, tích hợp và diễn giải dữ 

liệu thành các thông tin quan trọng để giúp cấp quản lí ra quyết 

định, một số kĩ năng như quản trị cơ sở dữ liệu, nhà kho dữ 

liệu, thông minh nghiệp vụ, cộng tác và quản lí dịch vụ sẽ 

thành nhu cầu cao. 

 Hiện thời, chức năng CNTT KHÔNG hiệu quả bởi vì 

những người công nghệ đang quản lí CNTT KHÔNG hiểu rõ 

nghiệp vụ. Công nghiệp yêu cầu rằng những người lãnh đạo 

CNTT tương lai phải có cả kĩ năng kĩ thuật và doanh nghiệp. 

Họ phải sở hữu những kĩ năng về phát triển chiến lược, quản lí 

dịch vụ, thiết kế qui trình doanh nghiệp, quản lí dự án, và quản 

lí khoán ngoài. Họ phải hiểu rằng chức năng CNTT tạo khả 

năng cho kết quả doanh nghiệp cho nên họ phải "xây dựng mọi 

thứ một cách đúng,‖ và quản lí tài nguyên mà ―xây dựng ra 

những thứ đúng.‖ Nhu cầu về tính hiệu quả và tính đảm nhiệm 

cho việc thực hiện sẽ thay đổi chức năng CNTT vì nó gộp vào 

trong nhóm dịch vụ doanh nghiệp bên cạnh các chức năng 

khác. 
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 Cái gì làm cho tất cả những thay đổi này tác động lên 

đào tạo CNTT hiện thời? Theo nghiên cứu này, đại học cũng 

phải điều chỉnh chương trình đào tạo của họ để thích ứng với 

nhu cầu công nghiệp. Đầu tiên, dịch chuyển nền tảng từ phần 

mềm như sản phẩm sang phần mềm như dịch vụ yêu cầu tập kĩ 

năng khác. Sẽ có ít nhu cầu hơn về chức năng của CNTT như 

trong vai trò chuyển giao sản phẩm làm trong nội bộ với ít việc 

phát triển sản phẩm hơn nhưng tăng việc gióng thẳng với 

doanh nghiệp vì chức CNTT phải làm việc chặt chẽ hơn với 

các hoạt động doanh nghiệp để có hiệu quả. Sinh viên phải 

được đào tạo cả về kĩ năng kĩ thuật và doanh nghiệp, họ phải 

hiểu chiến lược doanh nghiệp, tạo khả năng khách hàng, và 

canh tân doanh nghiệp. Họ phải nhận được đào tạo về kĩ năng 

doanh nghiệp như tài chính, kế toán, dịch vụ khách hàng như 

quản lí yêu cầu, quản lí bàn hỗ trợ và quản lí rủi ro v.v. 

 

Xu hướng trong công nghệ thông tin 

Theo một báo cáo năm 2011 của chính phủ Mĩ:  lĩnh vực 

công nghệ thông tin (khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm và 

quản lí hệ thông tin) đã trở thành lĩnh vực học tập phổ biến 

nhất ở các đại học Mĩ. Ghi danh đang tăng lên hơn 28% phần 

lớn do cơ hội tốt hơn trong thị trường việc làm khan hiếm. 

Không giống các lĩnh vực khác, người tốt nghiệp trong 

những lĩnh vực này có thể sẵn có các việc làm được trả lương 

cao với chỉ mức sinh viên đại học. Sinh viên trung bình có 

bằng cử nhân có thể kiếm được giữa $87,000 tới $125,000 một 

năm. Người tốt nghiệp từ các trường hàng đầu (Stanford, MIT, 

Carnegie Mellon, và Berkeley) thường nhận được ba tới sáu đề 

nghị việc làm trước khi họ tốt nghiệp. Báo cáo này thấy rằng 

trong mười năm qua, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng và Tài 
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chính đã là ngành được ưa chuộng nhất trong các sinh viên 

nhưng điều đó đã thay đổi nhanh chóng trong năm 2009 và bây 

giờ sụt giảm nhanh chóng với ít người ghi danh vì có ít việc 

làm sẵn có hơn. 

Tuy nhiên có xu hướng mới trong các trường công nghệ 

hàng đầu. Nhiều trường đang thiết kế lại chương trình đào tạo 

của họ để đáp ứng các nhu cầu công nghiệp mới. Chẳng hạn, 

chương trình máy tính của Stanford bây giờ được móc nối với 

studio đồ hoạ nghệ thuật và sinh học (hỗ trợ trò chơi và công 

nghiệp công nghệ sinh học). Chương trình của Carnegie 

Mellon được tích hợp với kĩ nghệ và sinh học tính toán (hỗ trợ 

robotics, công nghệ na nô và công nghiệp công nghệ sinh học). 

Những trường hàng đầu này đang hội tụ vào việc làm cho 

chương trình kĩ thuật của họ thành "liên ngành-phối hợp" với 

các lĩnh vực khác để chuẩn bị cho công nghiệp công nghệ mới. 

Thay vì duy trì thuần tuý trong tính toán truyền thống (phần 

cứng và phần mềm) những chương trình mới này được thiết kế 

lại để đáp ứng nhu cầu tương lai khi công nghiệp đang tiến 

sang biên giới tiếp của công nghệ na nô và công nghệ sinh học. 

Không giống các thay đổi khác trong quá khứ, phát triển 

của những công nghệ mới này đang xảy ra với nhịp độ nhanh 

hơn nhiều và thường xuyên có nhu cầu về các chương trình đào 

tạo mới cũng như nhu cầu mới về người tốt nghiệp có kĩ năng 

mới nhất. Trong vài năm tới, sinh viên sẽ không vào đại học để 

học chương trình máy tính hay thiết kế hệ thống vì những kĩ 

năng này bây giờ được dạy ở trường phổ thông. (Phần lớn các 

trường phổ thông ở Mĩ đã dạy lập trình máy tính cho lớp 10.) 

Sinh viên đại học sẽ được dạy chủ yếu về cách áp dụng công 

nghệ để giải quyết các vấn đề trong các khu vực như y tế, dược 

học, chế tạo, và doanh nghiệp. Họ sẽ học về tương tác của vài 

lĩnh vực cho xu hướng tiếp trong công nghiệp. Nhiều việc làm 

tương lai sẽ là trong tích hợp của nhiều khu vực để làm chuyên 

sâu công nghệ cho mức tiếp. 
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Chẳng hạn, một trong những chương trình liên ngành là 

Quản lí hệ thông tin (ISM) nơi sinh viên học cách áp dụng 

công nghệ thông tin vào giải quyết các vấn đề trong khu vực 

doanh nghiệp bằng việc tạo khả năng phân tích nhanh dữ liệu 

doanh nghiệp để tạo ra thông tin có giá trị cho những người 

quản lí ra quyết định.  

 Người quản lí doanh nghiệp cần thông tin để nhận diện 

và giải quyết các vấn đề để cho họ có thể quản lí mọi khía cạnh 

của vận hành công ti một cách hiệu quả. Trước khi có máy 

tính, những nhiệm vụ này chủ yếu dựa trên quan sát và chuẩn 

bị báo cáo thủ công điều tốn nhiều thời gian hơn và đầy lỗi. 

Ngày nay bằng việc áp dụng hệ thông tin và phần mềm như 

trinh sát doanh nghiệp (BI) công ti có thể thu thập và phát sinh 

các báo cáo chi tiết trong vài phút thay vì vài tuần. 

Ngày nay hệ thông tin có thể xử lí dữ liệu công ti, thu 

thập các giao tác doanh nghiệp, phân tích chúng và phát sinh 

thông tin có nghĩa trong các báo cáo. Trong các công ti toàn 

cầu, những máy tính này và hệ thống viễn thông bao giờ cũng 

thu thập và xử lí dữ liệu từ khắp thế giới. Chẳng hạn, dữ liệu 

được thâu tóm về các giao tác doanh nghiệp xảy ra ở châu Á - 

lúc đang đêm ở Mĩ. Những dữ liệu này được phân tích và tạo ra 

báo cáo vào sáng hôm sau cho người quản lí ở Mĩ khi họ tới 

văn phòng. Trong thế giới cạnh tranh cao, quyết định phải được 

đưa ra nhanh chóng nếu không cơ hội có thể mất. Việc áp dụng 

công nghệ thông tin trong thế giới doanh nghiệp không còn là 

thứ xa hoa mà là điều cần thiết. 

Trong quá khứ, mọi thứ đều được thu thập thủ công. Các 

giao tác phải được đưa vào, xử lí và báo cáo được chuẩn bị bởi 

những người trong lĩnh vực đó cho nên thường mất vài tuần 

mới sinh ra được báo cáo. Nhiều báo cáo đầy lỗi và thỉnh 

thoảng bị sửa đổi khi chúng được gửi lên trong công ti qua 

nhiều mức quản lí. Đến lúc chúng tới đỉnh hay người chủ công 
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ti, chúng có thể không còn là thông tin đúng mà họ cần để ra 

quyết định đúng. Quan liêu này là sự sa sút chính của nhiều 

công ti lớn vì họ đã không ra quyết định đúng lúc và bỏ lỡ cơ 

hội. 

Các hệ thông tin xử lí dữ liệu như được chỉ đạo bởi các 

chương trình phần mềm được những người phát triển phần 

mềm viết ra. Những phần mềm như vậy có thể bảo máy tính 

phân tích dữ liệu theo nhiều cách và tạo ra các loại báo cáo 

khác nhau. Những người quản lí chức năng khác nhau có thể có 

được dữ liệu đã được phân tích theo các cách khác nhau phù 

hợp với yêu cầu của họ và có được báo cáo đáp ứng cho mục 

tiêu của họ. Chẳng hạn, người quản lí chế tạo sẽ nhận báo cáo 

về năng suất, vấn đề và vận hành. Người quản lí bán và tiếp thị 

sẽ nhận báo cáo về bán hàng, xu hướng thị trường, quảng cáo 

và dữ liệu của đối thủ cạnh tranh. Người quản lí tài chính sẽ 

nhận báo cáo về thu nhập, chi phí, lợi nhuận và thuế v.v.  

Ngày nay sinh viên quản lí hệ thông tin được đào tạo để 

hiểu cách công nghệ thông tin có thể được áp dụng vào doanh 

nghiệp. Họ học xây dựng chiến lược CNTT để hỗ trợ cho các 

mục đích doanh nghiệp, họ học cách phân tích các yêu cầu 

doanh nghiệp và thu thập dữ liệu. Họ học cách đặt chúng vào 

cơ sở dữ liệu và cấu trúc chúng theo những cách mà có thể sinh 

ra các loại báo cáo khác nhau để đáp ứng các yêu cầu đa dạng. 

Họ học cách sinh báo cáo trong những dạng thức đã thiết kế 

sẵn như được người dùng yêu cầu. Họ được dạy về cách nhà 

kho dữ liệu và khai phá dữ liệu tạo khả năng làm nhiều kiểu đa 

dạng về phân tích và phát sinh báo cáo để trả lời cho các câu 

hỏi xác định. Họ học rằng các phương pháp phân tích nào đó 

cũng có thể được dùng để phát hiện các hình mẫu bất ngờ hay 

chiều hướng dự báo cho vận hành doanh nghiệp. Họ học về hệ 

hỗ trợ quyết định như trinh sát doanh nghiệp (BI) và bàn điều 

khiển điều hành, chỗ làm tóm tắt dữ liệu bên trong và bên 

ngoài theo dạng thức đồ hoạ dễ hiểu. Họ tổ chức dữ liệu để 
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trình bày bức tranh doanh nghiệp toàn bộ và cho phép người 

quản lí cao nhất đi sâu hơn và nhìn vào các đặc thù nền tảng để 

hiểu xu hướng thị trường đang nổi lên. 

Bằng việc tích hợp và áp dụng công nghệ thông tin vào 

doanh nghiệp, công nghệ có thể biến đổi quản lí thông tin thành 

các hệ thống lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP) giúp 

cho người quản lí ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả và hiệu 

lực. 

 

Tương lai của CNTT 

Khi năm mới bắt đầu, một số sinh viên hỏi tôi về vài dự 

đoán cho tương lai. Tôi chia sẻ cùng họ một số ý nghĩ của tôi 

mà tôi tin những điều này có thể xảy ra trong tương lai gần: 

Nhiều năm trước, phần lớn những người lãnh đạo doanh 

nghiệp đã coi công nghệ thông tin (CNTT) như chức năng hỗ 

trợ kĩ thuật. Ngày nay, họ nhìn CNTT với chức năng chiến 

lược có thể đem tới hiệu quả, canh tân, giá trị bằng việc giúp 

cho họ đặt ưu tiên, giảm chi phí, chuyển giao sản phẩm nhanh 

hơn, tăng thu nhập, và thâu tóm thị phần. Không may nhiều đại 

học vẫn coi CNTT là "chương trình kĩ thuật" để đào tạo công 

nhân kĩ thuật thay vì "chương trình doanh nghiệp" để đào tạo 

người quản lí doanh nghiệp. Vì CNTT trở nên quan trọng về 

chiến lược hơn trong công nghiệp, chương trình đào tạo phải 

thay đổi để đáp ứng cho nhu cầu doanh nghiệp này. Vì có thể 

mất thời gian lâu cho đại học thay đổi, tôi khuyên các sinh viên 

cải tiến tri thức riêng của họ bằng các môn học phụ. Tôi tin 

sinh viên CNTT, dù bạn học trong khoa học máy tính hay kĩ 

nghệ phần mềm đều nên học thêm các môn doanh nghiệp phụ 

để làm mạnh thêm cho kĩ năng của bạn và làm cho bản thân 

bạn có tính cạnh tranh hơn trong thị trường việc làm. Bạn nên 
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học thêm về cam kết doanh nghiệp, gióng thẳng chiến lược, và 

cách CNTT có thể là một phần của doanh nghiệp. Với thay đổi 

nhanh theo hướng CNTT được chuyển giao như dịch vụ (Phần 

mềm như dịch vụ - Software as a Service) như tính toán mây 

và hệ thống phân bố hơn, ưu thế then chốt không còn ở trong 

một mình khu vực công nghệ mà trong quản lí dịch vụ nơi 

công ti quản lí thay đổi, tích hợp dịch vụ của nó, đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng, và lấy ưu thế của dịch vụ nó sinh ra. 

Những điều này sẽ là kĩ năng mới mà mọi sinh viên CNTT 

phải biết. 

 Tôi tin rằng với toàn cầu hoá, nhu cầu về công nghệ 

thông tin sẽ tăng trưởng nhanh chóng khi nhiều thông tin và dữ 

liệu doanh nghiệp là có sẵn. Xem như kết quả, canh tân, tiếp 

thị, bán hàng, dịch vụ khách hàng đều phải dùng CNTT để làm 

cực đại hoá cơ hội bằng cách nắm bắt, tích hợp và diễn giải các 

thông tin này cho cấp quản lí ra quyết định. Ngày nay mọi công 

ti đều đối diện với sức ép cực lớn phải thay đổi bởi vì có nhiều 

cạnh tranh thế. Tôi đã thấy nhiều doanh nghiệp sụp đổ bởi vì 

họ không biết cách kiểm soát kết quả trong thị trường toàn cần. 

Tôi đã thấy nhiều người bị mất việc bởi vì họ không có kĩ năng 

đúng. Tôi đã thấy nhiều sinh viên tốt nghiệp không tìm được 

việc làm bởi vì họ không có tri thức đúng, và tôi đã thấy nhiều 

người chủ công ti vật lộn để tìm thị trường tiếp. Tất cả những 

điều đó có thể được qui cho là "quá chậm thay đổi trong một 

thế giới đang thay đổi nhanh chóng.‖ 

 Nhu cầu về hiệu quả để có lợi nhuận tốt hơn sẽ buộc mọi 

doanh nghiệp phải dựa nhiều hơn vào chức năng CNTT để làm 

cho mọi thứ nhanh hơn, tốt hơn và rẻ hơn. Công nghệ sẽ được 

dùng như một phần của dịch vụ doanh nghiệp khi chức năng 

CNTT hợp nhất vào trong doanh nghiệp cùng với các chức 

năng khác. Trong tương lai gần, công ti sẽ không phát triển các 

ứng dụng CNTT ở một chỗ mà ở nhiều chỗ, trên toàn thế giới, 

nơi họ có thể tìm được các công nhân có kĩ năng. Sẽ có nhiều 
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kĩ thuật hơn cho cộng tác, thông minh doanh nghiệp, và giao 

diện với khách hàng bởi vì công ti mạnh sẽ mở rộng ra toàn cầu 

để tìm thị trường mới, cơ hội mới và phần lớn các công ti quốc 

gia sẽ trở thành công ti toàn cầu hay công ti xuyên quốc gia. 

Với thay đổi này, phong cách quản lí truyền thống sẽ trở thành 

lạc hậu nhưng thế hệ những người quản lí doanh nghiệp mới sẽ 

nổi lên cùng với tri thức công nghệ quan trọng. Những người 

lãnh đạo doanh nghiệp này hiểu công nghệ tiên tiến, họ biết 

cách thu được quyền lãnh đạo qua công nghệ bởi vì họ có truy 

nhập vào tri thức công nghệ chưa từng có trước đây và tri thức 

chuyên gia.   

 Khi vai trò của CNTT chuyển sang dịch vụ doanh 

nghiệp, nó sẽ tiến hoá thành vai trò người lãnh đạo doanh 

nghiệp và tôi sẽ không ngạc nhiên là trong tương lai gần, nhiều 

chủ tịch công ti hay giám đốc điều hành (CEO) sẽ tới từ lĩnh 

vực CNTT thay vì lĩnh vực kinh doanh. Trong tương lai gần, 

phần lớn các phát triển ứng dụng như lập trình và kiểm thử sẽ 

được khoán ngoài hoàn toàn để giảm chi phí và phạm vi của 

chức năng CNTT sẽ hội tụ nhiều hơn vào chiến lược, kiến trúc, 

rủi ro, quản lí chương trình, hỗ trợ người dùng, quản lí quan hệ 

và dịch vụ. 

 Tôi tin các tổ chức không thực hiện những thay đổi này 

sẽ bị bỏ lại đằng sau. Nhiều tổ chức sẽ vật lộn để sống sót và 

qua thời gian hầu hết sẽ dừng tồn tại. Toàn cầu hoá sẽ tiếp tục 

làm thay đổi mọi doanh nghiệp vì từng doanh nghiệp sẽ cố 

gắng khai thác công nghệ để tận dụng ưu thế của các doanh 

nghiệp khác. Ưu thế tương lai không còn thuộc vào tài nguyên 

thiên nhiên, không còn thuộc vào sức mạnh quân sự, không còn 

thuộc vào vốn mà mọi thứ sẽ là về công nghệ. Nước có công 

nghệ tiên tiến nhất và công nhân có kĩ năng mạnh nhất sẽ chi 

phối. Ta hãy xem một số sự kiện: Ngày nay Brazil là nước duy 

nhất KHÔNG phụ thuộc vào nhập khẩu dầu hoả, nền kinh tế 

của họ phát triển rất nhanh và khủng hoảng tài chính không có 
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tác động lên họ. Tại sao? Bởi vì họ dùng công nghệ riêng của 

họ cho vận tải, chính là cây mía. Họ có khả năng dùng tài 

nguyên riêng của họ, chính là cây mía, để tạo ra xăng tổng hợp 

thay vì lệ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ. Cho nên bất kể tới giá 

dầu lên cao, nơi các nước phụ thuộc lớn vào dầu hoả như Mĩ và 

Trung Quốc phải có hành động mạnh, Brazil vẫn giữ tăng 

trưởng nền kinh tế của nó mặc giá dầu hoả. Có khái niệm về ưu 

thế sức mạnh quân sự nhưng tôi nghĩ cuộc chiến tiếp sẽ không 

thắng được bằng bom đạn mà nó sẽ là chiến tranh xi be nơi các 

nước đánh nhau qua mã độc và vi rút máy tính. Về căn bản, thế 

kỉ 21 sẽ KHÔNG phải là thế kỉ của những thứ vật lí như thế kỉ 

20 mà nó sẽ dựa trên chủ yếu công nghệ vì dù chúng ta có thích 

hay không, tất cả chúng ta đều đang đi tới xã hội toàn cầu nơi 

tri thức và kĩ năng là tài sản then chốt.   

 Với sinh viên CNTT, tương lai đặt ra cơ hội và may rủi 

rất lớn. Những người không biết cách thích ứng với nhu cầu 

toàn cầu thay đổi sẽ đối diện với hậu quả khốc liệt và có thể có 

khó khăn trong tìm công việc. Nhưng cơ hội là có ý nghĩa cho 

những người biết cách nắm lấy điều quan trọng. Bằng việc 

chuẩn bị và cải tiến tri thức và kĩ năng của mình, bằng việc học 

thêm các môn phụ, họ sẵn sàng cho những thách thức mới khi 

nó tới. Họ sẽ là những người lãnh đạo trong thế giới doanh 

nghiệp mới phát triển mạnh trên việc khai thác công nghệ để 

đạt ưu thế cạnh tranh. 

 

Công nghệ thông tin và kinh tế 

Hiệp hội công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) vừa 

đưa ra một báo cáo đo về tác động kinh tế của công nghiệp 

CNTT lên nền kinh tế Mĩ và toàn cầu. Báo cáo này, có tiêu đề 

―CNTT và kinh tế toàn cầu,‖ thấy rằng CNTT là tăng trưởng 
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nhanh nhất và quan trọng nhất cho việc tăng trưởng kinh tế đi 

tới cả ở Mĩ và trên toàn cầu. 

Báo cáo này cũng nêu tầm quan trọng của giáo dục công 

nghệ trong kinh tế toàn cầu. Nó thấy rằng các nước với hội tụ 

mạnh vào giáo dục CNTT đã trải qua tăng trưởng kinh tế lớn 

hơn các nước không có nó. Chẳng hạn, Ấn Độ và Brazil cả hai 

có hội tụ giáo dục CNTT mạnh đã trải qua gần như không bị 

tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trung Quốc, ―kẻ 

tới chậm‖ về giáo dục CNTT đã trải nghiệm tác động kinh tế 

lớn. Sức mạnh của nó trong chế tạo không thể giúp ích vì nó 

phụ thuộc vào kinh tế của nước khác để tiêu thụ sản phẩm của 

nó. Chính phủ Trung Quốc phải  chi ra nhiều tiền dự trữ của 

mình để cứu nền kinh tế của nó khỏi khủng hoảng. 

Báo cáo này nói rằng tiềm năng tăng trưởng cao của các 

công ti công nghệ thông tin, cùng với vai trò lãnh đạo của họ 

trong cuộc cách mạng số thức đã làm biến đổi mọi khu vực của 

xã hội. Công nghiệp CNTT sẽ tiếp tục đẩy nền kinh tế Mĩ đi tới 

nhanh hơn các nền kinh tế khác. Chẳng hạn, Apple đang trở 

thành công ti lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, 

còn lớn hơn nhiều công ti dầu hoả. Bằng việc so sánh, nó cũng 

thấy rằng lợi nhuận của các công ti CNTT thậm chí còn cao 

hơn các công ti dầu hoả xem như bằng chứng là hai mươi năm 

trước quá nửa tỉ phú trên thế giới là ở trong kinh doanh dầu hoả 

nhưng ngày nay hai phần ba số họ là trong kinh doanh CNTT. 

Báo cáo này để lộ rằng tỉ lệ tăng trưởng của công nghiệp 

CNTT là đi nhanh hơn đáng kể so với tăng trưởng của  nền 

kinh tế Mĩ như một toàn thể. Tăng trưởng gần đây 16.8% so 

với 3.2% tăng trưởng GDP giúp duy trì toàn thể kinh tế Mĩ 

trong khủng hoảng tài chính. Công nghiệp CNTT cũng làm 

phát sinh ra hàng triệu việc làm cho Mĩ và sử dụng hơn 4.8 

triệu công nhân CNTT Mĩ. Tuy nhiên, báo cáo này thấy rằng 

từng việc làm CNTT tạo ra hiệu quả nhân 8 cho các việc làm 

hỗ trợ. Điều đó có nghĩa là công nghiệp CNTT gián tiếp làm 
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tăng xấp xỉ thêm 38 triệu việc làm hỗ trợ. Phần lớn các việc 

làm CNTT đều có lương cao và thu nhập của công nhân CNTT 

là trong số cao nhất ở Mĩ. Lương trung bình hàng năm được trả 

đạt tới $175,000, và gần đây người tốt nghiệp CNTT có thể bắt 

đầu từ $85,000 tới $102,000, cao hơn nhiều so với người tốt 

nghiệp đại học từ các lĩnh vực khác. 

Với toàn cầu hoá, các công ti CNTT đã thành công trên 

khắp thế giới. Nhiều công ti CNTT Mĩ là lãnh đạo thế giới, bán 

sản phẩm và dịch vụ trong thị trường toàn cầu với số bán mạnh 

và tăng trưởng thu nhập. Số bán trực tiếp của CNTT Mĩ đạt tới 

$260 tỉ đô la năm 2011. Hiện thời thị trường CNTT trị giá $3 

nghìn tỉ đô la nhưng được dự phóng tăng trưởng xấp xỉ  $6 

nghìn tỉ đô la năm 2015. Rõ ràng từ những dữ liệu này là công 

nghệ đang thúc đẩy mức độ phát kiến và tăng trưởng chưa từng 

có, cung cấp những cơ hội mới có ý nghĩa cho các công ti và 

công nhân CNTT trên khắp thế giới.  

 

Tác động kinh tế của công nghệ thông tin 

Hiệp hội công nghiệp thông tin và phần mềm Software 

and Information Industry Association (SIIA) gần đây mới đưa 

ra một báo cáo đo về tác động kinh tế của những ngành công 

nghiệp này lên nền kinh tế Mĩ và toàn cầu. Báo cáo này, mang 

tựa đề ―Phần mềm & Thông tin: Dẫn lái nền kinh tế tri thức 

toàn cầu,‖ kết luận rằng phần mềm và công nghệ thông tin 

(CNTT) là các khu vực tăng trưởng nhanh nhất, kinh doanh 

sinh lời nhất, và là yếu tố quan trọng nhất làm tăng tốc sự tăng 

trưởng kinh tế ở cả Mĩ và trên thế giới. 

Báo cáo này chỉ ra rằng phần mềm và CNTT đóng vai trò 

mấu chốt trong nền kinh tế Mĩ. (Công nghiệp CNTT tăng 

11.8% khi so sánh với tăng trưởng GDP 3.2%). Chúng cũng là 
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những dẫn lái then chốt cho tăng trưởng kinh tế ở Ấn Độ, 

Trung Quốc, Brazil, và Nga. Ở Mĩ, công nghiệp CNTT phát 

sinh ra 2.7 triệu việc làm trực tiếp và 21 triệu việc làm nhưng tỉ 

lệ tạo việc làm là cao hơn nhiều ở các nước khác. Hơn nữa, đây 

là những việc làm lương cao vì công nhân công nghệ được đãi 

ngộ tốt, kiếm được trong số những lương cao nhất trên thế giới. 

Lương trung bình hàng năm ở Mĩ là $75,400 năm 2008, cao 

hơn nhiều so với bất kì công nhân có giáo dục đại học nào. 

Ngay cả trong nền kinh tế kém, các công ti công nghệ 

vẫn làm tốt trên khắp thế giới. Các công ti hàng đầu, kể cả 

Microsoft, IBM, Oracle, và Google bán các sản phẩm và dịch 

vụ trên khắp thế giới với số bán trên hàng trăm tỉ đô la mỗi 

năm. Nếu tính mọi chi tiêu cho phần mềm và dịch vụ máy tính 

trên thế giới thì con số này là hơn $4 nghìn tỉ đô la. Điều hiển 

nhiên từ những dữ liệu này là công nghệ đang thúc đẩy tăng 

trưởng chưa từng có trước đây, cung cấp những cơ hội mới lớn 

cho các công ti này và đó là lí do tại sao Mĩ tiếp tục là người 

lãnh đạo kinh tế toàn cầu. Yếu tố chính của công nghệ là tri 

thức vì nó tạo ra sản phẩm canh tân. Đầu tư chính để có tri thức 

canh tân là có hệ thống giáo dục chất lượng và được cập nhật 

nhất. 

Ngày nay nhiều nước đang hội tụ vào cải tiến hệ thống 

giáo dục của họ để cạnh tranh với Mĩ về vị trí lãnh đạo nhưng 

quá trình này vẫn còn chậm bởi vì sự chống đối mạnh từ quan 

điểm hàn lâm truyền thống về dạy và học. Đó là lí do tại sao 

nhiều sinh viên đang xin vào học ở Mĩ để có được cơ hội tốt 

hơn và tương lai tốt hơn. 
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Công nghệ thông tin như một chiến lược 

Trong thế giới toàn cầu hoá, doanh nghiệp phải dựa trên 

công nghệ thông tin (CNTT) để phát kiến và tìm cách mới để 

tăng trưởng. Ngày nay, người chủ công ti đang bắt đầu nhận ra 

rằng một mình cấp quản lí không còn đảm bảo được tính sinh 

lời và tăng trưởng của công ti. Để vẫn còn có tính cạnh tranh, 

công ti sẽ cần "vũ khí mới" bằng việc đem công nghệ thông tin 

vào trong viễn kiến và chiến lược của công ti để đạt tới mục 

đích doanh nghiệp. 

Công nghệ thông tin (CNTT) có thể được dùng để tối ưu 

hoá tính hiệu quả vận hành, giảm chi phí, tối thiểu hoá rủi ro, 

và tăng tốc tăng trưởng doanh nghiệp. Chính sự kiện là ngày 

nay CNTT đã tiến hoá từ vai trò hỗ trợ của nó để trở thành vai 

trò chiến lược. Người chủ công ti muốn tự động hoá nhiều hơn 

để thấy được rõ ràng những điều cần cho họ ra quyết định 

nhanh chóng hơn, nhưng có những chống đối lại trong những 

người quản lí, người không muốn thành "thấy được" vì điều họ 

làm có thể bị người chủ công ti thấy. Với CNTT tính vô hiệu 

quả hay quan liêu của họ có thể bị làm lộ ra cho nên họ cố gắng 

thao tác cách thức CNTT làm việc để tránh bị thành thấy được. 

Thái độ này sẽ làm tốn kém cho công ti khối lượng lớn thời 

gian, phí hoài nỗ lực và tiền bạc. 

Để tránh vấn đề này, người chủ công ti cần có hiểu biết 

rõ hơn về điều CNTT có thể làm. Đó là lí do tại sao gần đây vai 

trò của Giám đốc thông tin (CIO) được nâng lên vị trí điều 

hành để giúp các giám đốc khác ra quyết định. CIO phải quyết 

định công nghệ phát kiến nào là thích hợp cho doanh nghiệp 

bằng việc biết các mức hiện có của tính hiệu quả và hiệu lực 

của công ti. CIO phải xác định công nghệ thông tin nào có thể 

được dùng để xem xét cơ hội kinh doanh, giảm rủi ro, và cải 

tiến chiến lược cho tăng trưởng. CIO phải biết công nghệ nào 

có thể được dùng để làm tối đa việc dùng tài nguyên công ti và 
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giảm lãng phí. CIO phải củng cố kết cấu nền và mạng để tạo 

điều kiện thuận tiện cho trao đổi nội bộ và chuyển giao dữ liệu 

khách hàng cho cấp điều hành để ra quyết định. CIO phải 

khuyến khích cộng tác giữa các đơn vị nghiệp vụ bên trong 

công ti bằng thu thập dữ liệu, phân tích và báo cáo cho người 

chủ công ti.  

Tất nhiên, CIO không thể đạt tới tất cả những điều đó 

một mình. Ông ta cần hỗ trợ từ những người quản lí hệ thông 

tin của mình. Trong việc chuyển sang vai trò chiến lược, các 

nhiệm vụ của quản lí hệ thông tin cũng thay đổi. Hệ thông tin 

không còn được coi như hỗ trợ cho quyết định vận hành, mà 

thay vì thế hỗ trợ cho việc đạt tới mục tiêu của công ti, và ưu 

thế cạnh tranh trên thị trường. Nó yêu cầu tư duy mới, logic 

mới, và cách mới về quản lí hệ thông tin. Trong quá khứ, nhiều 

người quản lí hệ thông tin đã là người kĩ thuật, những người 

được đào tạo trong khoa học máy tính nhưng ngày nay, kĩ năng 

kĩ thuật là KHÔNG đủ. Để hiệu quả, nhiều người cũng phải có 

kĩ năng doanh nghiệp, đặc biệt trong thực thi chiến lược doanh 

nghiệp. Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm không dạy 

những kĩ năng này nhưng đây là khu vực chuyên môn của 

người quản lí CNTT, những người được đào tạo trong Quản lí 

hệ thông tin (ISM). 

Ta hãy nhìn vào trường hợp của hãng hàng không dùng 

hệ thông tin để làm tăng số hành khách và tăng lợi nhuận. 

Trước khi dùng hệ thông tin, hãng hàng không bán vé cho 

khách hàng và số vé bán được thu thập hàng ngày, được phân 

tích và gửi từ cấp quản lí này sang cấp khác mức cao hơn để 

kiểm điểm. Điều đó có thể mất vài ngày mới đạt tới người chủ 

để ra quyết định liệu có tăng hay giảm giá vé. Chậm trễ về thời 

gian trong thị trường thay đổi có thể làm cho công ti mất một 

số cơ hội. Bằng việc có hệ thông tin thu thập dữ liệu, phân tích 

và báo cáo nhanh chóng, những quyết định nào đó có thể được 

thực hiện trong vài phút. Bằng việc có báo cáo chi tiết, người 
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chủ công ti có thể ra quyết định nhanh chóng và đạt tới mục 

đích doanh nghiệp.  

Ngày nay hệ thông tin hãng hàng không được thiết kế để 

thu thập dữ liệu bán vé và so sánh nó với vai trò của doanh 

nghiệp để cho nó có thể đổi giá vé tuỳ theo số vé đã được bán. 

Chẳng hạn, vài tuần trước chuyến bay, giá vé được giữ thấp để 

hấp dẫn mọi người mua vé và để lấp đầy chỗ trên máy bay. 

Tuỳ theo số vé được bán, giá sẽ tự động được điều chỉnh lên 

hay xuống dựa trên công thức kinh doanh được người chủ đặt 

ra. Nếu nhiều vé được bán rồi, giá sẽ tăng lên và nếu ít vé được 

bán, giá sẽ vẫn còn thấp. Quãng một tuần trước chuyến bay, 

mới chỉ 40% số vé được bán nhưng về mặt lịch sử nó thường 

đạt 75%. Trong trường hợp đó hệ thông tin được lập trình để hạ 

thấp giá vé để hấp dẫn nhiều người mua vé cho chuyến bay đó. 

Bằng việc hạ thấp giá, công ti sẽ cạnh tranh với các hãng hàng 

không khác để lấy hành khách. Nếu chuyến bay đã bán 80% số 

vé, điều cao hơn bình thường, nó sẽ tăng giá vé lên vì với bất kì 

lí do nào nhiều người hơn muốn đi vào ngày đó. Bằng việc cho 

phép hệ thông tin tự động thao tác giá lên xuống; hãng hàng 

không có thể làm tăng lợi nhuận. Cùng quan niệm này có thể 

được áp dụng cho khách sạn, vận tải, xe bus cũng như khu vực 

dịch vụ khác. Công ti dầu hoả có thể đổi giá tại các trạm bán lẻ 

một cách trực tiếp khi giá dầu thay đổi để đảm bảo lợi nhuận 

tối đa. 

Cửa hàng bán lẻ có thể có hàng nghìn mặt hàng để bán. 

Người chủ không biết mặt hàng nào đang được bán nhanh 

chóng và mặt hàng nào không bán được cho tới khi họ làm 

kiểm kê kho. Về truyền thống, kiểm kho xảy ra mọi tuần hay 

tháng, lúc các mặt hàng được công nhân kiểm đếm, dữ liệu 

được thu thập, phân tích và báo cáo cho người chủ. Qui trình 

này có thể mất vài ngày hay vài tuần. Với việc dùng công nghệ 

thông tin, mọi mặt hàng được bán đều được thu thập ngay lập 

tức tại điểm bán cho nên không cần kiểm kho. Mọi ngày hay 
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mọi giờ, người chủ biết đích xác bao nhiêu mặt hàng được bán 

và bao nhiêu mặt hàng vẫn còn trong cửa hàng. Hệ thông tin sẽ 

giữ theo dõi dấu vết của mọi mặt hàng dựa trên công thức, 

được lập trình trong hệ thống máy tính. Khi một mặt hàng tụt 

xuống dưới con số tối thiểu, hệ thông tin lập tức gửi đơn cho 

nhà chế tạo để gửi thêm hàng tới. Khi một mặt hàng không 

được bán tốt, hệ thông tin sẽ báo động cho người chủ để giảm 

giá và tự động gửi giá mới tới báo chí để quảng cáo việc bán 

này để hấp dẫn nhiều khách hàng hơn. Bằng việc điều chỉnh 

giá nhanh chóng, đặt nhiều mặt hàng bán chạy nhất và giảm giá 

mặt hàng bán kém, cửa hàng bán lẻ có thể làm tăng lợi nhuận 

đáng kể. 

 Việc dùng hiệu quả và hiệu lực hệ thông tin như công cụ 

chiến lược để giúp cải tiến mục đích kinh doanh của công ti là 

thông thường trong kinh doanh ngày nay. Nó là "vũ khí mới" 

cho công ti thành công mở rộng thị trường và khử bỏ đối thủ 

cạnh tranh. Để làm điều đó, nó cần tư duy mới, quan niệm mới, 

và kiểu người quản lí mới, những người biết cách thiết kế và 

thực hiện công nghệ thông tin để giải quyết vấn đề doanh 

nghiệp. Nó cần người tốt nghiệp chương trình quản lí hệ thông 

tin (ISM). 

 

Sự kiện thú vị về công nghiệp phần mềm 

Điều thú vị nhất về công nghiệp phần mềm là nhiều công 

ti hàng đầu đã do các sinh viên đại học sáng lập ra. Steve Jobs 

là sinh viên năm thứ nhất tại đại học Reed khi ông ấy bắt đầu 

Apple Computer. Bill Gates bắt đầu Microsoft khi ông ấy là 

sinh viên năm thứ ba tại Harvard University.  Jerry Yang và 

David Filo đã thành lập Yahoo! khi họ là sinh viên tại Stanford, 
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và Larry Page và Sergey Brin đã thành lập Google khi họ cũng 

là sinh viên tại Stanford. 

 Khảo cứu về các triệu phú dưới 30 tuổi, cho thấy rằng 

78% số họ là sinh viên đại học, nhiều người học về Khoa học 

máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm và họ tất cả đều có chung một 

tính cách: Tất cả họ đều có đam mê về điều họ làm và họ là 

những người bạo dạn. Khảo cứu này kết luận: ―Có lẽ bởi vì 

tuổi trẻ, họ không sợ thất bại, và họ giữ thúc đẩy cho tới khi họ 

thành công.  Nhiều người đã bắt đầu công ti riêng của họ sau 

khi phát minh ra cái gì đó mới và tất cả họ đều muốn thấy liệu 

họ có thể làm cho nó thành của riêng họ được không.‖ Tinh 

thần độc lập này là hoàn toàn duy nhất ở Mĩ bởi vì có rất ít 

"doanh nhân" như họ ở bất kì đâu khác. Châu Âu với văn hoá 

tương tự và giáo dục tốt không có ai như Bill Gates hay Steve 

Jobs.  

Một khảo cứu khác về các quan chức điều hành hàng đầu 

của các công ti công nghệ do tạp chí Wall Street Journal tiến 

hành cũng thấy rằng trên 80% số họ có bằng đại học. Quãng 

15% có bằng thạc sĩ và vài người có bằng tiến sĩ. Hơn hai phần 

ba có bằng về khoa học, công nghệ và kĩ nghệ chỉ vài người có 

bằng trong kinh doanh và tài chính. Sự kiện thú vị khác là đa số 

họ có được bằng cấp ở trường tư. Các trường có các triệu phú 

được nhận bằng cấp là 1) Massachusetts Institute of 

Technology; 2) Stanford University; 3) Carnegie Mellon 

University; 4) California Institute of Technology;  5) Harvard 

University; 6) University of California, Berkeley; 7) University 

of Southern California; 8) University of Pennsylvania, 9) 

Georgia Institute of Technology và 10) University of Texas, 

Austin.   

Sự kiện thú vị khác về triệu phú phần mềm là họ không 

giống như các triệu phú khác, họ không mặc như các triệu phú 

khác, họ không ăn như các triệu phúc khác, họ không hành 
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động như các triệu phú khác. Phần lớn trong họ không có quần 

áo đắt tiền, đồng hồ đắt tiền, xe hơi đắt tiền, nhà đắt tiền và các 

vật phẩm chứng tỏ địa vị khác. Thực tế, họ trông như bất kì 

người phát triển phần mềm điển hình nào mà mọi người thấy, 

làm việc bận rộn trên máy tính của mình. Người giầu nhất, Bill 

Gates lái chiếc xe Lexus 1999 và thường ăn tại Mc Donald. 

Steve Jobs nổi tiếng với quần gin xanh nhạt và áo nịt đen. 

Trước khi ông ta xuất hiện trên báo chí, người sáng lập ra 

Google, Sergey Brin hay kể lại câu chuyện: ―Văn phòng của tôi 

trông không xinh xắn, quần áo của tôi không đẹp và khi quan 

chức điều hành Nhật Bản lần đầu tiên gặp tôi, ông ấy nghĩ tôi 

là quản gia. Ông ấy nhìn văn phòng của tôi, nhìn vào mọi 

người ở  đó trừ tôi, cho tới khi ai đó giới thiệu tôi. Ông ấy ngạc 

nhiên thế và nói: ―Ồ, tôi quên mất là tôi đang ở Mĩ.‖ 

Khảo cứu này cũng thấy một sự kiện rất thú vị liên quan 

tới thuật ngữ ―Wealthy-giàu có‖. Từ điển Webster định nghĩa 

wealthy-giàu có là người có dư thừa tài sản vật chất nhưng 

phần lớn các triệu phú phần mềm định nghĩa giàu có theo cách 

khác. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Wall Street Journal, 

Steve Jobs nói: ―Chúng tôi KHÔNG định nghĩa giàu có dưới 

dạng tài sản vật chất. Chúng tôi KHÔNG lựa chọn phong cách 

sống tiêu thụ cao mà có ít hay không có đầu tư vào tài sản trí 

tuệ. Điều chúng tôi sở hữu là "sức mạnh trí não" và "đam mê 

bạo dạn" để làm bất kì cái gì chúng tôi chọn."  

Một sự kiện thú vị khác là phần lớn các triệu phú này đều 

là người giàu thế hệ thứ nhất. Làm sao những người từ bối 

cảnh giản dị nhất có thể trở thành triệu phú trong một thế hệ? 

Tại sao có chuyện nhiều người với các bối cảnh tương tự chưa 

bao giờ tích luỹ ngay cả khối lượng của cải khiêm tốn nhất? 

Khảo cứu này cho thấy rằng phần lớn những người trở thành 

triệu phú đều có niềm tin vào khả năng riêng của họ. Họ không 

quan tâm về liệu bố mẹ họ có giàu hay không. Họ không tin 

rằng người ta phải được sinh ra trong giàu sang. Một tờ báo 
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Pháp đã viết về họ là "Những ―Nouveau riche‖ đã đạt tới đỉnh 

mà không dùng tới của cải kế thừa và chúng tôi không biết tại 

sao."  

Câu trả lời có thể bởi vì phần mềm vẫn là khu vực mới và 

vẫn đang thay đổi, nó tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những người 

có kĩ năng và đam mê tạo ra khác biệt. Chẳng hạn, iPhone mới 

mở ra nhiều cơ hội hơn và giúp tạo ra nhiều triệu phú ở Mĩ 

trong năm qua. Apple động viên mọi người tạo ra ứng dụng 

cho iPhone rồi họ bán trong cửa hiệu Apple. Nhiều ứng dụng 

bán với giá dưới $1 nhưng với vài triệu người dùng, không khó 

kiếm được triệu đô la. Ngày nay Apple có hơn 200,000 ứng 

dụng và danh sách này tiếp tục phát triển mọi ngày. Với iPad 

mới, danh sách này có lẽ sẽ phát triển lớn hơn và có lẽ tạo ra 

nhiều cơ hội hơn trước đây. Các ứng dụng di động là khu vực 

rất nóng cho thanh niên về cả tạo ra những thứ mới với những 

cơ hội mới.  

 Với toàn cầu hoá, và khi công nghệ thông tin tiếp tục 

tiến bộ, tôi tin rằng nhiều cơ hội hơn sẽ trở thành sẵn có cho 

mọi người trên khắp thế giới, đặc biệt cho những người sở hữu 

―Năng lực trí não và đam mê bạo dạn để làm bất kì điều gì họ 

muốn.‖ 

 

Nhu cầu công nghiệp 

 Ngày nay, doanh nghiệp phức tạp hơn và yêu cầu thông 

tin có ý nghĩa để giúp cấp quản lí ra quyết định. Để đáp ứng 

với những thay đổi, công nghệ thông tin (CNTT) được sử dụng 

để tiến hành thu thập dữ liệu, phân tích thông tin để giúp qui 

trình ra quyết định và tăng năng lực cạnh tranh của công ti. Tuy 

nhiên, theo nghiên cứu mới đây của chính phủ Mĩ, kĩ năng của 

hầu hết những người quản lí Công nghệ thông tin (CNTT) đang 
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tụt xuống không bắt kịp với bản chất thay đổi của ngành công 

nghiệp này. Phần lớn người quản lí CNTT được đào tạo theo 

cơ cấu truyền thống, nơi mọi công việc đều được làm trong cơ 

quan bởi các cán bộ CNTT nhưng ngày nay do toàn cầu hoá, 

công việc được thực hiện bằng cách trộn lẫn cán bộ cơ hữu, cán 

bộ hợp đồng, người tư vấn, và công nhân hải ngoại. Loại phát 

triển toàn cầu này yêu cầu các kĩ năng và đào tạo khác. Nghiên 

cứu này kết luận rằng: ―Năng lực quản lí CNTT là điểm yếu 

chính trong hầu hết các công ti toàn cầu. Nhiều người quản lí 

làm lãng phí tài nguyên lớn nhưng vẫn không làm cho mọi sự 

theo cách đúng và hậu quả là họ không thể giải quyết được vấn 

đề cho công ti.‖ 

 Lí do đơn giản: Trong quá khứ, phần lớn nhóm CNTT 

chỉ bao gồm những người kĩ thuật và phần lớn những người 

quản lí cũng xuất thân từ phía kĩ thuật nhưng ngày nay nhu cầu 

không chỉ là kĩ thuật mà còn cả nghiệp vụ. Với những việc yêu 

cầu liên hệ với khách hàng, nhiều công ti đang thuê những 

người có tri thức chuyên gia về quản lí dự án, phân tích qui 

trình doanh nghiệp, quản lí dịch vụ, và quản lí nhà cung cấp. 

Những kĩ năng này hiện thời KHÔNG được dạy trong chương 

trình Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm. Theo nghiên 

cứu này, ngày nay phần lớn các công ti đều cần liên hệ khách 

hàng nhiều hơn trước đây vì họ đang chuyển nhanh chóng vào 

làm kinh doanh toàn cầu cho nên có nhu cầu lớn về những kĩ 

năng CNTT đặc biệt này. 

 Bởi vì thiếu hụt người có kĩ năng, phần lớn các công ti 

toàn cầu đều rất mong muốn kiếm những công nhân có cả kĩ 

năng kĩ thuật và doanh nghiệp, những người hiểu được cách 

giám sát thực thi nghiệp vụ và nhanh chóng ra quyết định để 

giải quyết vấn đề của khách hàng. Giải quyết vấn đề là kĩ năng 

quan trọng nhất vì nó thường bao gồm việc ra quyết định và 

những người chần chừ khi họ phải ra quyết định hay lưỡng lực 

trong chọn lựa giữa các giải pháp thường làm cho công ti bị 
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lâm vào rắc rối. Có câu ngạn ngữ cổ: ―Người đứng giữa đường 

sẽ bị xe chẹt chết.‖ Nếu bạn muốn là người quản lí hệ thông tin 

giỏi, bạn phải học cách ra quyết định. Việc ra quyết định tốt 

yêu cầu trộn lẫn các kĩ năng: nhận diện vấn đề và các tuỳ chọn, 

làm sáng tỏ các đánh giá, chắc chắn về quyết định, và thực hiện 

hiệu quả. Người quản lí CNTT giỏi phải biết cách nhận diện và 

làm sáng tỏ các vấn đề bằng việc hỏi vấn đề là gì? Nó có đảm 

bảo hành động không? Nếu có, khi nào? Nếu vấn đề là khẩn 

thiết, người đó phải thu thập mọi sự kiện và hiểu nguyên nhân 

của chúng và nghĩ về các tuỳ chọn và giải pháp có thể. Người 

đó phải xem xét và so sánh các hậu quả tích cực và tiêu cực của 

từng tuỳ chọn và lựa chọn tuỳ chọn tốt nhất để thực hiện. 

Trước khi việc thực hiện bắt đầu, người đó phải có khả năng 

giải thích về quyết định của mình cho những người có liên 

quan và bị ảnh hưởng, và giám sát việc thực hiện để đảm bảo 

việc thực hiện đúng và có hiệu quả. 

Kết quả là, ngày nay việc tuyển người vào CNTT đã dịch 

chuyển từ thuê người kĩ thuật sang thuê người có tổ hợp cả kĩ 

năng doanh nghiệp và kĩ thuật, đặc biệt là những người hiểu 

các thiết kế và quản lí dịch vụ vì phần mềm đã chuyển nhanh 

chóng từ phát triển sản phẩm sang cung cấp dịch vụ cho khách 

hàng. Không may là vẫn chỉ có một số giới hạn những người có 

thể làm được cả hai điều này. Càng ngày việc thuê người 

CNTT mới càng được đem tới từ phía doanh nghiệp và đào tạo 

lại về kĩ thuật. Một số công ti thấy dễ dạy kĩ năng công nghệ 

cho người nghiệp vụ hơn là dạy nghiệp vụ cho người kĩ thuật. 

Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, tuỳ theo đào tạo, nhiều người 

nghiệp vụ có thể không quan tâm tới khía cạnh kĩ thuật hay có 

thể không có tri thức sâu để ra quyết định đúng. 

 Giải pháp là cộng tác với các đại học để đi tới một giáo 

trình có cả hai cảnh quan. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất trong 

hệ thống giáo dục truyền thống là thiếu tính liên ngành giữa 

các khoa. Các chương trình như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ 
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phần mềm bị tách rời khỏi chương trình như Quản trị kinh 

doanh, tài chính hay quản lí. Các giáo sư thường KHÔNG 

được đào tạo trong việc tích hợp hai lĩnh vực này cho nên 

KHÔNG dễ đi tới một chương trình thoả mãn nhu cầu công 

nghiệp hiện thời. Trong khi công nghệp vẫn đang tìm những 

người có kĩ năng với kĩ năng đặc biệt, những người hàn lâm 

truyền thống có thể không hăng hái mấy để hỗ trợ cho nhu cầu 

đó và sự thiếu hụt người có kĩ năng sẽ vẫn còn trong nhiều năm 

tới. 

 

Cơ hội mới trong công nghiệp 

 Từ 2009, thị trường việc làm toàn cầu đã tăng dần hội tụ 

nhiều vào khu vực kĩ thuật và ít hơn nhiều vào thương mại. 

Khu vực nhu cầu cao nhất được liệt kê trong thị trường việc 

làm của mọi nước là khu vực công nghệ thông tin (CNTT). 

Việc làm hàng đầu là Kĩ nghệ phần mềm, việc làm này có bao 

gồm quản lí, thiết kế và tạo ra phần mềm cho mọi thứ, từ hệ 

thống máy tính mây tới ứng dụng điện thoại di động và trò chơi 

máy tính. Phân loại này bao gồm: Người quản lí dự án, người 

quản lí dịch vụ CNTT, kiến trúc sư phần mềm, chuyên viên an 

ninh, và người phát triển phần mềm. 

Theo báo cáo thị trường toàn cầu năm nay, có thiếu hụt kĩ 

sư phần mềm trong đa dạng rộng các ngành công nghiệp, mức 

kĩ năng, và miền lương. Tại sao kĩ sư phần mềm có nhu cầu 

cao thế? Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007, có hai khu 

vực nổi lên, ứng dụng di động và tính toán mây, đang tăng 

trưởng mạnh. Nhiều hãng đầu tư đã từng đứng im trong nhiều 

năm, do khủng hoảng tài chính, đột nhiên thấy cơ hội mà họ 

phải nắm lấy. Khi nhiều đầu tư đang đổ vào hai khu vực này, 

các công ti bắt đầu thuê người với mong đợi tăng trưởng cao và 
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lợi nhuận cao. Nhiều công ti điện tử đang chuyển sang điện 

thoại thông minh, máy tính bảng mà đến lượt nó lại tạo ra 

nhiều nhu cầu hơn về kĩ sư phần mềm, người có thể viết các 

ứng dụng di động. Nhiều công ti phần mềm đang chuyển sang 

phát triển "Tính toán mây‖ hay ứng dụng được lưu kí toàn bộ 

trực tuyến. Kết quả là thị trường việc làm cho kĩ nghệ phần 

mềm trở thành rất "NÓNG". 

Xu hướng này không chỉ xảy ra ở Mĩ mà còn ở châu Âu 

và châu Á. Ngay cả các nước như Ấn Độ và Trung Quốc đã 

làm tốt với khoán ngoài phần mềm cũng nhảy vào các ứng 

dụng di động và tính toán mây. Bởi vì việc nổi lên về nhu cầu 

cao này, việc làm kĩ sư phần mềm trở thành nghề nóng nhất 

trên toàn cầu. Cho nên với sự tăng nhanh của ứng dụng di động 

và tính toán mây, sinh viên cần biết học cái gì, và chỗ nào để 

hội tụ việc học của họ để nắm bắt được cơ hội này. 

Về căn bản có năm khu vực quan trọng mà sinh viên cần 

biết: Kiến trúc phần mềm, lập trình song hành, phát triển dựa 

trên web, quản lí dịch vụ CNTT, và kĩ nghệ yêu cầu. Tất nhiên, 

sinh viên phải có kĩ năng cơ sở như ngôn ngữ lập trình (Java, 

C++, C#, và Object C), hiểu vòng đời phát triển phần mềm, và 

kĩ năng gỡ lỗi. 

Trong các kĩ năng này, kiến trúc phần mềm hiểu nhiên là 

rất quan trọng. Để thiết kế hệ thống "tính toán mây", kĩ sư phải 

học cách chuyển tư duy của họ từ phát triển sản phẩm sang 

cách nghĩ cung cấp dịch vụ. Đây là dịch chuyển chính vì phần 

lớn những người phát triển phần mềm bao giờ cũng nghĩ về 

xây dựng sản phẩm phần mềm và bỏ qua cái nhìn của người 

dùng. Dịch chuyển đó yêu cầu họ hiểu việc đa thuê và phân bố 

hiệu quả ở mức dữ liệu để cho họ có thể thiết kế các hệ thống 

làm cân bằng hiệu năng với chi phí và cách tối ưu hoá cho yêu 

cầu tốc độ và mức dịch vụ.  
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Lập trình song hành là khả năng viết cho cơ chế song 

song và giải quyết hàng triệu thể nghiệm của phần mềm truy 

nhập vào dịch vụ cùng một lúc. Với tính toán mây, hệ thống 

phải đáp ứng với các nhu cầu từ nhiều người dùng, tất cả họ 

đều cần hệ thống nhanh. Điều mấu chốt là xây dựng các ứng 

dụng lớn và phức tạp mà có thể giải quyết các nhu cầu này. 

Điều đó yêu cầu người kĩ sư phần mềm hiểu khái niệm cơ bản 

về phần mềm như dịch vụ như: Tính sẵn có hệ thống, tính liên 

tục, năng lực và an ninh. 

Một thách thức then chốt trong tính toán mây là phần 

mềm cũng phải được gắn chặt với mô hình thu nhập để tạo ra 

lợi nhuận. Với phần mềm như dịch vụ, hệ thông tin không còn 

là "mô hình chi phí" mà là "mô hình sinh thu nhập". Kĩ sư phần 

mềm phải hiểu rằng chuyển giao dịch vụ của họ phải được 

khách hàng kiểm nghiệm mọi lúc, khách hàng sẽ quyết định 

liệu dịch vụ có tác dụng hay không có tác dụng cho họ. Nếu qui 

mô, kiến trúc, và hiệu năng không được tối ưu, hệ thống sẽ ảnh 

hưởng tới kết quả kinh doanh của khách hàng. Điều đó cũng có 

nghĩa là nếu không được thoả mãn, khách hàng có thể KHÔNG 

làm kinh doanh với công ti mây nữa. Khía cạnh khác là thiết kế 

cơ chế an ninh để cho khách hàng không thể thấy được dữ liệu 

của khách hàng khác và có kế hoạch phục hồi trong trường hợp 

cái gì đó xấu xảy ra. 

Theo một điều tra sơ bộ về tính toán mây, nhiều kĩ sư 

phần mềm KHÔNG hiểu rủi ro của phần mềm của họ trong 

mây. Phần lớn không hiểu thấu rủi ro về độ lớn của qui mô 

chút nào. Thái độ "Nếu có lỗi chúng tôi sẽ sửa chúng về sau" 

vẫn tồn tại trong phát triển phần mềm sẽ KHÔNG được chấp 

nhận trong công nghiệp thương mại. Chẳng hạn, năm ngoái 

một ngân hàng tài chính lớn phải đóng cửa hệ thống mây của 

mình khi mật khẩu của khách hàng đã được đưa lên URLs. 

Ngân hàng lập tức huỷ hợp đồng với hãng phần mềm. 
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Với những ngành công nghiệp nổi lên này, có nhiều vấn 

đề yêu cầu đào tạo mới, tư duy mới, và đào tạo tốt hơn bởi vì 

thất bại sẽ KHÔNG được dung thứ. Điều đó dẫn tới nhu cầu 

cao về kĩ năng quản lí dịch vụ CNTT. Cuộc điều tra này 

khuyến cáo rằng công nghiệp thương mại KHÔNG nên kí hợp 

đồng với bất kì phần mềm tính toán mây nào, nếu họ không có 

nhóm riêng những người quản lí dịch vụ CNTT. Một đại diện 

của công nghiệp thương mại nói: "Công nghiệp của chúng tôi 

cần nhóm quản lí CNTT mạnh để giám sát doanh nghiệp của 

chúng tôi, để cải tiến kinh doanh của chúng tôi, và làm cho nó 

hiệu quả và hiệu lực hơn. Những người quản lí CNTT này phải 

có kĩ năng cao với đào tạo chặt chẽ theo mức độ năng lực được 

xác định rõ." 

Không may, ngay cả ngày nay vẫn còn ít trường dạy về 

kĩ năng Quản lí hệ thông tin (ISM) hội tụ vào dịch vụ CNTT. 

Việc làm chính của người quản lí dịch vụ CNTT là thiết kế 

dịch vụ, cung cấp dịch vụ, quản lí vận hành của dịch vụ, và liên 

tục cải tiến dịch vụ. Khu vực kĩ năng này là tổ hợp của phần 

mềm và tri thức doanh nghiệp để hỗ trợ cho lập kế hoạch 

doanh nghiệp; gióng thẳng và tích hợp chiến lược CNTT với 

mục đích doanh nghiệp; đo tính hiệu quả và hiệu lực của dịch 

vụ CNTT, tối ưu hoá chi phí và đạt tới thu hồi theo đầu tư 

(ROI). 

Theo báo cáo công nghiệp này, những việc làm kĩ nghệ 

phần mềm có nhu cầu cao yêu cầu tri thức và kĩ năng trong 

doanh nghiệp, khoa học và công nghệ, và TẤT CẢ chúng đều 

yêu cầu ít nhất là bằng đại học hay cao hơn. 
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Công nghiệp tài chính và công nghiệp công nghệ 

Ngày nay, phương tiện báo chí và ti vi đầy những câu 

chuyện về các công ti mất hàng trăm triệu đô la, sa thải hàng 

nghìn công nhân, nhưng người quản lí của họ vẫn cho bản thân 

họ được lên lương đáng giá hàng trăm triệu đô la. Chủ tịch 

ngân hàng, giám đốc điều hành tài chính, người buôn bán thị 

trường chứng khoán, tất cả đều cho bản thân họ lương và 

thưởng hàng năm lớn, con số lên tới hàng tỉ đô la mặc cho 

khủng hoảng tài chính và kinh tế xấu. Đó là lí do tại sao mọi 

người giận dữ và bắt đầu ―chiếm phố Wall‖. 

 Có thể là công nghiệp tài chính có thể học được cái gì đó 

từ công nghiệp công nghệ. Vài quan chức điều hành của họ chỉ 

chấp nhận lương hàng năm $1 vì họ muốn hi sinh cho công ti 

của họ. Tất nhiên, một số trong họ có cổ phiếu chứng khoán 

lớn từ công ti này nhưng các giá trị cổ phiếu đó tuỳ thuộc vào 

thành công của công ti. Nếu công ti không làm tốt, giá trị của 

cổ  phiếu không được mấy. 

 Người nêu ra tấm gương cho các quan chức điều hành 

công nghệ cao là Steve Jobs, người sáng lập ra Apple. Từ 1997 

cho tới khi chết, Steve Jobs đem về nhà chỉ $1 một năm về 

lương, và ông ấy không lấy thưởng. Chỉ một đô la. Ông ấy nói: 

―Tôi không thể lấy tiền cho tôi khi tôi chết, tôi chỉ muốn làm 

cái gì đó tôi thích.‖ Tất nhiên, ông ấy không cần tiền vì giá trị 

ròng của ông ấy là $7 tỉ đô la. Phần lớn số của cải đó tới từ 

Pixar, công ti hoạt hình mà ông ấy đã bán cho công ti Walt 

Disney. Từ khi trở về làm việc cho Apple, ông ấy đã cống hiến 

toàn bộ năng lượng của mình để tạo ra các sản phẩm phát kiến 

như Mac-book, iPods, iPhone, iPads v.v. gần như từ không cái 

gì. 

Theo sau tấm gương của Steve Jobs, Larry Page, Sergey 

Brin, và Eric Schmidt, cả ba quan chức hàng đầu của Google 
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cũng đồng ý chỉ lấy lương $1 một năm từ 2005. Tất nhiên, họ 

rất giầu dựa trên cổ phiếu chứng khoán của họ ở công ti mà họ 

sáng lập ra. Người khác là Meg Whitman, cựu CEO của eBay 

và bây giờ là chủ tịch của HP. Bà ấy cũng nhận lương $ 1 một 

năm. Bà ấy nói với báo chí rằng nếu bà ấy bị sa thải trước cuối 

năm tới, bà ấy sẽ đem về nhà $1.50, vì gián đoạn của bà ấy là 

1.5 lần lương hàng năm của bà ấy. Tất nhiên, bà ấy không cần 

tiền vì bà ấy đã là tỉ phú nhưng bà ấy muốn việc làm bởi vì đó 

là thách thức liệu bà ấy có thể chỉ đạo HP theo chiều hướng 

đúng không. 

Ngược với các chủ ngân hàng, các quan chức điều hành 

tài chính, những người sống một cách xa hoa như ngôi sao điện 

ảnh, hầu hết các quan chức điều hành công nghệ đều sống rất 

giản dị. Họ sống trong nhà không khác với nhà của kĩ sư phần 

mềm bình thường, những người làm việc ở thung lũng Silicon. 

Họ lái xe mà hầu hết các kĩ sư có thể đảm đương được. Steve 

Jobs có chiếc Honda Accord, cả Page và Brin có chiếc BMW 

325. Không người nào trong số họ mặc quần áo đắt tiền hay có 

cái gì bất bình thường. Họ ở trong số những người giầu nhất 

trên trái đất nhưng họ chưa bao giờ hành động như họ là đặc 

biệt. 

Người giầu nhất trong số họ, Bill Gates đem hầu hết của 

cải của ông ấy cho việc từ thiện và yêu cầu những người khác 

theo gương ông ấy. Ông ấy nói trong cuộc viếng thăm Carnegie 

Mellon, ông ấy tới thăm nấm mồ của Andrew Carnegie và cảm 

thấy bị tác động rất mạnh bởi câu nói được khắc trên nấm mồ 

của ông Carnegie rằng ―Kẻ nào chết giầu, kẻ đó chết nhục.‖ 

Andrew Carnegie là một trong những người giầu nhất ở Mĩ vì 

là người chủ của nhiều xưởng thép. Mọi người gọi ông ấy là 

―Vua thép‖ và ông ấy thường được so sánh với John 

Rockefeller hay ―Vua dầu hoả‖. Trước cái chết của mình, ông 

ấy đã đem mọi tài sản của mình cho từ thiện, phần lớn cho mục 

đích giáo dục. Ông ấy và người bạn tỉ phú khác, Andrew 
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Mellon đã thành lập Đại học Carnegie Mellon như một trong 

các trường hàng đầu ở Mĩ. 

Có một sự kiện thú vị: Phần lớn các quan chức điều hành 

người nhận được lương cao nhất làm việc rất kém, công ti của 

họ thường mất nhiều tiền và sa thải hàng nghìn công nhân. 

Phần lớn quan chức điều hành người chỉ nhận $1 lương đều 

làm việc tốt hơn nhiều, công ti của họ làm ra nhiều tiền và thuê 

hàng nghìn công nhân. Khi Steve Jobs trở lại Apple năm 2000, 

công ti này đã gần như chuẩn bị nộp đơn phá sản do quản lí 

kém ở đó. Dưới quản lí của ông ấy, nó đã phục hồi và trở thành 

công ti  công nghệ lớn nhất và thành công nhất. Ngày nay, 

công nghiệp công nghệ đang làm rất tốt, thuê nhiều người  và 

thậm chí còn trải qua thiếu hụt công nhân. Đồng thời, công 

nghiệp tài chính đang làm kém, đối diện với phá sản, sa thải 

nhiều công nhân và cứ yêu cầu chính phủ giúp họ bằng nhiều 

tiền "kích thích". 

 

Công nghệ thông tin tài chính đang nóng  

Theo cuộc điều tra mới đây của chính phủ Mĩ, năm nay 

các công ti tài chính và ngân hàng đang thuê nhiều người làm 

về công nghệ thông tin (CNTT) hơn các sinh viên tốt nghiệp 

kinh doanh. Lí do đơn giản là họ cần nâng cấp hệ thông tin của 

họ và chuẩn bị cho sự thay đổi trong công nghệ như tính toán 

mây, phần mềm như dịch vụ, và nhiều dịch vụ ngân hàng trực 

tuyến. Những công ti này đang tìm chủ yếu là sinh viên tốt 

nghiệp quản lí hệ thông tin (ISM) với kĩ năng lập trình tốt, hiểu 

biết về cơ sở dữ liệu và quản lí dịch vụ để tối ưu hệ thông tin 

của họ. 

Cuộc khủng hoảng tài chính làm chậm lại khu vực kinh 

doanh trong ba năm qua đang bắt đầu chỉ ra những dấu hiệu 
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phục hồi và điều đó làm lẩy cò cạnh tranh mạnh trong các hãng 

tài chính và ngân hàng. Nhiều người đang quay sang công nghệ 

thông tin vì ưu thế của chúng. Theo người phát ngôn từ IBM: 

"Có nhiều nhu cầu về công nghệ mới hơn chúng ta đã thấy 

trong quá khứ, và đây là tin rất tốt cho công nghiệp CNTT." 

Tai cuộc tụ tập của hơn 250 quan chức điều hành tài 

chính và ngân hàng đại diện cho cả các hãng lớn và nhỏ ở Phố 

Wall tháng trước, nhiều người đã bày tỏ rằng họ sẽ chi tiêu 

nhiều hơn về công nghệ, một nửa số họ đang lập kế hoạch 20 

tới 30 phần trăm ngân sách của họ cho việc thuê sinh viên 

CNTT mới trong năm năm tới để nâng cấp hệ thống của họ và 

đi nhanh chóng vào dịch vụ trực tuyến nhiều hơn, đặc biệt vào 

tính toán mây và tính toán di động.  

Theo các quan chức điều hành này, phần lớn đều tìm 

kiếm các khu vực chuyên môn đặc biệt là phân tích rủi ro, quản 

lí rủi ro đặc biệt phần mềm thông minh nghiệp vụ, có thể báo 

động cho cấp quản lí về những giao tác bất thường hay những 

thay đổi lớn trong xu hướng tài chính. Hiện thời những hãng 

này thu thập các dữ liệu này để đo yếu tố rủi ro của vận hành 

của họ, nhưng phần lớn các phân tích đều được thực hiện bởi 

con người, mất nhiều thời gian hơn là máy tính.  

Vì công nghệ đang trở nên quan trọng hơn cho những 

công ti tài chính này, nơi họ có số lượng dữ liệu bao la cần 

phân tích thời gian thực, báo cáo này dự đoán rằng sẽ có nhu 

cầu khá cao về sinh viên quản lí hệ thông tin (ISM) với tri thức 

và kĩ năng về cơ sở dữ liệu, quản lí rủi ro, phân tích dữ liệu, và 

tích hợp hệ thống lớn bởi vì đây là những kĩ năng CNTT còn 

chưa được thiết lập tốt trong khu vực tài chính và ngân hàng 

trước cuộc khủng hoảng tài chính. 

Với quản lí hệ thông tin tốt tại chỗ, những công ti này có 

thể đánh giá danh mục rủi ro đầu tư, rủi ro thương mại và rủi ro 

tín dụng nhanh chóng theo từng phút hay giờ thay vì vài ngày 
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như với hệ thống dùng nhiều người hiện thời. Bên cạnh khu 

vực này, cũng có nhu cầu lớn về sinh viên tốt nghiệp công nghệ 

thông tin có kĩ năng về an ninh mạng và quản lí dự án. 

Theo cuộc điều tra của chính phủ, số việc làm CNTT 

được đăng niêm yết bởi các hãng dịch vụ tài chính đã tăng 24% 

trong sáu tháng qua. Vì có thiếu hụt người CNTT, những việc 

làm này sẽ khó được lấp đầy ngay cho nên nhu cầu có lẽ sẽ còn 

dai dẳng trong ít nhất ba tới năm năm nữa. Khi cuộc điều tra 

được công bố, các đại học báo cáo rằng việc ghi danh vào 

chuyên đề CNTT và quản lí hệ thông tin ISM đã tăng lên 20%. 

Ngày càng nhiều sinh viên kinh doanh và tài chính đang 

chuyển vào quản lí hệ thông tin (ISM) cho nên cũng có thiếu 

hụt giảng viên trong lĩnh vực này vì nhiều đại học nhanh chóng 

nhận ra xu hướng này và bắt đầu cung cấp nhiều môn học hơn. 

Chiếm hàng đầu danh sách các kĩ năng công nghệ đang 

có nhu cầu cao là tri thức chuyên gia về lập trình trong ngôn 

ngữ C, C++. Các kĩ năng lập trình khác được cần tới là Java, 

J2EE và Perl. Tuy nhiên, khi tới các hệ thống tài chính, các 

ngôn ngữ C và C++ được ưa chuộng hơn bởi vì chúng cho 

phép thực hiện nhanh hơn, hỗ trợ các lượng dữ liệu trong ngôn 

ngữ và cho phép hệ thống làm nhiều mô phỏng và mô hình hoá 

với xâu dữ liệu lớn. Phần lớn các công ti dịch vụ tài chính đều 

cần kĩ năng cơ sở dữ liệu như quản trị cơ sở dữ liệu, SQL, và 

Oracle. Những người lập trình phần mềm quan tâm tới khu vực 

tài chính nên học các môn học kinh doanh phụ thêm như tài 

chính, kế toán, kinh tế và quản lí rủi ro. 

 

Xu hướng công nghiệp và giáo dục 

Tuần trước, đã có tranh cãi về giáo dục trên kênh ti vi đại 

chúng và ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đã 
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đưa ra luận cứ sắc bén liên quan tới hệ thống giáo dục nhà 

nước. Đại diện của nhiều công ti CNTT và máy tính phàn nàn 

về thiếu hụt lớn công nhân CNTT, người lập trình, kĩ sư, người 

phân tích, và các chuyên gia hệ thông tin khác do ít sinh viên 

tốt nghiệp CNTT và chương trình đào tạo lỗi thời ở nhiều đại 

học nhà nước. 

Theo nhóm công nghiệp CNTT, ít nhất 80,000 và có thể 

nhiều tới 1.2 triệu việc làm CNTT hiện đang không được lấp 

đầy ở Mĩ. Các đại học nhà nước thậm chí không thể bắt đầu 

đáp ứng được nhu cầu vì họ chỉ cho tốt nghiệp xấp xỉ 25000 

người tốt nghiệp CNTT mọi năm và nhiều người thậm chí 

không có kĩ năng mà công nghiệp cần. Đó là lí do tại sao 

những công ti CNTT này đang giận dữ bởi vì họ phải tìm khắp 

thế giới, thường ở những nơi xa xôi như châu Á và châu Âu về 

công nhân có kĩ năng. Và họ vẫn không có đủ. Điều này nghĩa 

là nếu các công ti CNTT không có công nhân, nhiều sản phẩm 

CNTT sẽ không được xây dựng, cơ hội kinh doanh sẽ bị mất. 

Một đại diện nói: ―Với 18 triệu sinh viên ở đại học, sao ít 

người học về khoa học và công nghệ vậy? Tại sao các đại học 

nhà nước không làm gì về điều đó? Tại sao các đại học nhà 

nước không đáp ứng cho nhu cầu này từ công nghiệp?‖ 

Một quan chức giáo dục giải thích rằng các đại học nhà 

nước không có đủ phòng học cho nhiều sinh viên hay nhiều 

tiền để thuê các giáo sư phụ thêm. Lựa chọn lĩnh vực nào để 

học tập là chọn lựa của sinh viên, không phải của trường và 

chọn lựa hiện thời trong các sinh viên là kinh doanh và nghệ 

thuật, không về khoa học và công nghệ. Liên quan tới lời cáo 

buộc về có việc đào tạo lỗi thời, một giáo sư đại học nhà nước 

thừa nhận: ―Phải mất ít nhất hai năm để xây dựng môn học đáp 

ứng cho nhu cầu công nghiệp nhưng tới lúc đó, công nghệ đã 

thay đổi rồi. Chúng tôi không thể săn đuổi mục tiêu di động 

được. Đại học nhà nước không phải là nơi đào tạo cho công 

nghiệp.‖ 
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Lí do cho thế khó xử này là nhu cầu về công nhân có kĩ 

năng CNTT đã bùng nổ bên ngoài mọi mong đợi trong những 

năm gần đây. Chắc sẽ là khó cho bất kì đại học nào bắt kịp với 

nhu cầu cao này. Nhiều đại học thực ra đang tranh giành để 

sống còn vì nhiều giáo sư của họ cũng bỏ đi kiếm việc tốt hơn 

trong công nghiệp. Một quan chức nhà trường giải thích: 

―Ngày nay sinh viên tốt nghiệp trong khoa học máy tính hay kĩ 

sư phần mềm có thể làm được trên $100,000 một năm, quãng 

cùng lương của giáo sư đại học. Với giáo sư có mười năm kinh 

nghiệm, dễ dàng kiếm được việc làm trả $250,000 tới 

$300,000. Không có lí do gì cho họ ở lại trong giáo dục và làm 

ra lương ít hơn. Thiếu hụt công nhân CNTT có kĩ năng làm tổn 

hại cho đại học nữa.‖ 

Nhưng vấn đề đi ra ngoài việc trao đổi giữa công nghiệp 

và đại học. Nó phản ánh việc thiếu lập kế hoạch chiến lược và 

hiểu biết của các nhà giáo dục hàng đầu trong chính phủ để tài 

trợ cho chương trình giáo dục mà có thể giúp cải tiến nền kinh 

tế. Trong nhiều năm, các quan chức giáo dục bao giờ cũng đưa 

ra những kế hoạch, sáng kiến và chương trình cải tiến nhưng 

phần lớn đã không đem lại kết quả tích cực nào. Vài năm trước, 

họ ủng hộ cho các kế hoạch tài trợ nhiều cho giáo dục kinh 

doanh và tài chính bởi vì các khu vực này hấp dẫn nhiều sinh 

viên và có ghi danh cao. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, khi 

hàng trăm nghìn sinh viên kinh doanh không thể tìm được việc 

làm, nhiều chương trình đã bị dừng lại. Với cắt giảm ngân sách 

hiện thời, không ai dám đề nghị cái gì mới. 

Đại diện công nghiệp phàn nàn: ―Ban giáo dục dành 

nhiều tiền vào trong những việc làm không còn tồn tại. Họ 

giảm cấp ngân quĩ cho các chương trình đại học đưa tới các vị 

trí được trả lương cao như nghiên cứu, kĩ nghệ, hệ thông tin mà 

có thể cải tiến thương mại quốc tế của chúng ta và giúp giảm 

thất nghiệp. Kết quả là, chúng tôi bị buộc phải khoán ngoài 

nhiều công việc cho Ấn Độ và Trung Quốc thay vì thuê người 
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riêng của chúng ta và họ trách chúng tôi xuất khẩu việc làm của 

người Mĩ. Ngày nay lương trung bình cho công nhân máy tính 

vượt quá $100,000 một năm và nhiều vị trí CNTT sẽ không 

được lấp kín, chúng tôi không có chọn lựa nào ngoài việc thuê 

thêm công nhân ngoại quốc. Vấn đề hiện thời của chúng tôi là 

chúng tôi không thể tìm được đủ người trong số họ.‖ 

Theo một khảo cứu của chính phủ vừa đây, cứ mỗi năm 

xấp xỉ 3 triệu sinh viên bắt đầu giáo dục đại học của họ nhưng 

đa số không biết học gì và họ cần lời khuyên gì. Việc học tập 

tới cùng một danh sách dài các lĩnh vực tiềm năng cần tránh, 

bao gồm luật pháp, bán hàng, tiếp thị, quảng cáo và kinh doanh 

tài chính. Nó khuyến khích sinh viên xem xét khoa học máy 

tính và công nghệ thông tin như các lĩnh vực tốt nhất với tương 

lai tốt nhất. Theo khảo cứu này, công nghệ là loại nghề hàng 

đầu, với kĩ nghệ theo sát sau, rồi tới y học và chăm sóc sức 

khoẻ đứng thứ ba. Sở Lao động Mĩ đặt khoa học máy tính và 

thông tin vào quĩ đạo tăng trưởng 22% từ 2008 tới 2018, với hệ 

thống mạng và viễn thông được mong đợi tăng trưởng 53% cho 

cùng thời kì. Công nghiệp chăm sóc sức khoẻ được mong đợi 

thêm 3 triệu việc làm trong năm năm tới. Kĩ nghệ sẽ tăng 

trưởng với tỉ lệ 11% nhưng một số sẽ tăng gấp đôi tỉ lệ đó, bao 

gồm công nghệ sinh học, kĩ nghệ công nghiệp và kĩ nghệ môi 

trường, tất cả những điều này sẽ vượt quá 20% tăng trưởng cho 

tới 2018. 

Một quan chức chính phủ nói: "Chúng tôi đã thấy tăng 

trưởng nhanh trong những khu vực này. Xu hướng này không 

chỉ là ở Mĩ mà ở nhiều nước vì công nghệ đang tạo ra nhiều 

việc làm hơn trong kĩ nghệ và khoa học tính toán. Những khu 

vực nào đó trong chăm sóc sức khoẻ cũng tăng trưởng mạnh 

hơn mong đợi vì nhiều người đang già đi và họ cần nhiều giúp 

đỡ y tế. Có những cơ hội mới trong công nghệ sinh học, 

robotic, và dữ liệu lớn mà chúng ta không thể dự báo về khả 

năng. Không thể nào dự báo được cái gì sẽ là nóng trong vài 
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năm tới vì với toàn cầu hoá, nhiều điều thế thay đổi nhanh 

chóng. Thanh niên vào đại học năm nay có thể tốt nghiệp trong 

thị trường việc làm hoàn toàn mới mà chúng ta thậm chí không 

biết. Với nhiều bất định thế, chỉ có một điều chắc chắn là học 

tập công nghệ. Điều quan trọng là giữ cho tâm trí bạn mở để 

cho bạn có thể linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh theo thay đổi.  
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2. Thị trường và việc làm 
 

 

 

 

 

Thị trường CNTT hôm nay và ngày mai  

Dường như là sau vài năm chậm lại, ngành công nghiệp 

công nghệ đang bắt đầu tận hưởng thời gian tốt hơn trở lại khi 

các doanh nghiệp và chính phủ trên khắp thế giới bắt đầu chi 

tiêu về công nghệ thông tin (CNTT). Theo một báo cáo của 

Forrester Research, công nghiệp CNTT sẽ "bùng nổ" lớn hơn 

trước đây bởi vì nhiều công ti coi CNTT như yếu tố chiến lược 

để giữ cho họ có tính cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Hãng 

nghiên cứu này dự đoán rằng chi tiêu CNTT toàn cầu sẽ tăng 

quãng 9 phần trăm tới hơn $1.6 nghìn tỉ đô la năm 2010 và hơn 

nữa trong năm năm tới.  

Andrew Bartels, phó chủ tịch của Forrester Research 

tuyên bố: ―Sụt giảm công nghệ đã hết một cách không chính 

thức, mọi thứ đều sẵn sàng cho chi tiêu và thuê công nghệ 

nhiều hơn. Thị trường công nghệ Mĩ sẽ mạnh hơn nhiều so với 

bất kì thị trường nào khác với chi tiêu công nghệ tăng trưởng 

hơn hai lần tỉ lệ tổng sản phẩm quốc nội.‖ Dữ liệu chỉ ra rằng 

trong sáu tháng qua của năm 2010, việc mua sắm toàn cầu về 
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trang thiết bị máy tính đã tăng lên 10%, thiết bị truyền thông đã 

tăng lên 8%, chi tiêu phần mềm đã tăng lên quãng 11% và dịch 

vụ khoán ngoài CNTT đã đạt tới 8% cao hơn năm trước.  

Thị trường công nghệ Mĩ không chỉ là chỗ tăng trưởng 

mà thị trường châu Âu cũng được dự báo có tăng trưởng mạnh 

nhất trong nhiều năm qua nơi mua sắm công nghệ sẽ tăng lên 

12%. Nghiên cứu cũng dự đoán rằng thị trường công nghệ ở 

Canada sẽ tăng trưởng 10%, ở châu Á Thái bình dương tăng 

8%, và Mĩ Latin tăng 7%. Với ngoại lệ về Đông Âu, Trung 

Đông và châu Phi, gần như mọi nước sẽ tận hưởng tăng trưởng 

có ý nghĩa với thị trường công nghệ của họ. Forrester Research 

dự đoán rằng việc thuê người trong công nghệ sẽ tăng lên vào 

cuối năm và tiếp tục trong vài năm tới với lương cũng tăng ít 

nhất 6% mỗi năm vì vẫn còn thiếu hụt công nhân có kĩ năng 

trong mọi nước. 

Trong toàn bộ sụt giảm kinh tế, phần lớn các công ti phải 

cắt giảm nhiều công nhân nhưng ngành công nghiệp công nghệ 

vẫn còn ổn định với việc cắt giảm tối thiểu. Trong vài năm tới, 

sự thịnh vượng là sáng lạn cho những người phát triển Web bởi 

vì nhiều công tin đang dựa vào website của họ để bán sản phẩm 

và dịch vụ. Nhiều chính phủ cũng tăng sự phụ thuộc vào 

websites để cung cấp dịch vụ cho công dân cho nên những 

người có kinh nghiệm phát triển web sẽ không có vấn đề tìm 

được việc. Theo Forrester, nhu cầu về người phát triển Web 

vẫn còn rất mạnh trên toàn thế giới nhưng lĩnh vực này cũng đã 

trở nên chuyên môn hoá hơn khi nhiều công cụ và công nghệ 

hơn là sẵn có. Việc được tìm nhiều nhất sau đó là chuyên viên 

an ninh mạng, kiến trúc sư mạng, và người quản lí dự án phần 

mềm. Forrester Research thấy rằng hơn 30% các công ti được 

điều tra lập kế hoạch thuê nhiều người phát triển Web hơn 

trong năm nay và như một biện pháp đáp ứng với nhu cầu 

mạnh, hầu hết người phát triển Web đều nói họ nhận được tăng 

lương giữa 6% tới 12% năm ngoái. 
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Tăng trưởng CNTT cũng cấp nhiên liệu cho công nghiệp 

khoán ngoài ở Ấn Độ. Theo nghiên cứu mới của Hiệp hội quốc 

gia các công ti phần mềm và dịch vụ (NASSCOM), khoán 

ngoài CNTT sẽ tạo ra 30 triệu việc làm thêm (10 triệu việc trực 

tiếp và 20 triệu người gián tiếp) đến trước năm 2020. Trong 

mười năm trước, công nghiệp khoán ngoài CNTT đã sử dụng 

trực tiếp quãng 3 triệu người phần mềm và gián tiếp tạo ra 18 

triệu việc làm phụ. NASSCOM dự đoán rằng lương thu nhập 

khoán ngoài CNTT và phát triển kĩ nghệ sẽ đạt tới quãng $1.4 

nghìn tỉ trước năm 2020. Tuy nhiên, nghiên cứ này cũng cảnh 

báo rằng tăng trưởng thu nhập công nghệp đã tăng lên 40 phần 

trăm qua mười năm qua có thể chậm lại do thiếu hụt công nhân 

có kĩ năng chất lượng. Hiện thời, công nghiệp CNTT Ấn Độ 

đang kinh qua thiếu hụt trầm trọng người có kĩ năng, điều dẫn 

tới "cuộc chiến nội bộ" giữa các công ti về các tài năng. Quãng 

một phần ba công nhân phần mềm Ấn Độ đang đổi  việc làm 

mọi năm để có được lương và vị trí tốt hơn. Những người 

tuyển mộ công ti báo cáo rằng họ phải đổ "điểm thưởng phụ" 

để quyến rũ tài năng về công ti họ. Khuyến khích phổ biến nhất 

là lương cao hơn 10% hay hơn hay thưởng phụ như nghỉ phép 

dài hơn, nhiều bổ nhiệm ở nước ngoài, và thưởng tiền khi kí 

làm việc. 

Khi thị trường CNTT tiếp tục tăng trưởng với nhu cầu 

cao về công nhân, nhiều nước đang nhảy vào thị trường này. 

Trung Quốc được coi là "đối thủ then chốt" có thể cạnh tranh 

trực tiếp với Ấn Độ. Trung Quốc có kết cấu nền tốt hơn, nhiều 

khuyến khích của chính phủ hơn, chi phí thấp hơn nhưng 

nhược điểm then chốt là sản phẩm chất lượng thấp, người quản 

lí được đào tạo kém, thiếu sự bắt buộc tuân thủ sở hữu trí tuệ, 

và vấn đề lớn với sao chép lậu phần mềm. Theo vài nghiên 

cứu, phần lớn các công ti phương tây ngần ngại khoán ngoài 

cho Trung Quốc do sợ các công ti Trung Quốc sao chép sản 

phẩm của họ và bán chúng với giá rẻ hơn nhiều. Ken Brown, 
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một nhà tư vấn doanh nghiệp Trung Quốc giải thích: ―Trung 

Quốc đã làm điều đó với sản phẩm tiêu thụ như TV, hàng tiêu 

dùng gia đình, hệ thống stereo, máy tính, vật dụng điện tử v.v 

bằng việc sao chép các sản phẩm của Nhật và Hàn Quốc. Họ 

đang làm cùng điều đó với xe máy, ô tô, máy móc v.v., không 

có lí do họ sẽ dừng lại cái gì. Ngày nay bạn có thể mua nhiều 

"sản phẩm giả mạo" được làm ở Trung Quốc vì chúng được 

xuất khẩu ở mọi nơi. Tôi KHÔNG nghĩ Trung Quốc sẽ có khả 

năng đẩy Ấn Độ sang bên trong thị trường CNTT. Hệ thống 

giáo dục của họ đã không theo kịp với phần còn lại của thế 

giới, họ vẫn tập trung vào việc học nhồi nhét và qua kì thi mà 

không có khía cạnh thực hành. Công nhân CNTT của họ chỉ có 

thể làm những công việc giới hạn, như lập trình và kiểm thử 

nhưng có rất ít quan niệm về thiết kế hay xây dựng hệ thống 

lớn hơn. Phần lớn các công ti CNTT đều không được quản lí 

tốt, phần lớn các sản phẩm đều có khiếm khuyết cao vì họ vẫn 

đang học cách làm doanh nghiệp toàn cầu. Ngược với nhiều dự 

đoán, tôi KHÔNG nghĩ Trung Quốc có thể đi rất xa bởi vì 

"cách nghĩ" của họ về xây dựng sản phẩm chất lượng thấp hay 

sao chép sản phẩm của ai đó và bán chúng với giá rẻ hơn. Nếu 

bạn nhìn vào mọi thứ mà họ xây dựng, chất lượng rất thấp, có 

thể còn chấp nhận được với một số sản phẩm rẻ như đồ chơi, 

quần áo, giầy dép nhưng với phần mềm, điều đó là không thể 

nào chấp nhận được." 

 

Nhu cầu thị trường CNTT 

Thị trường việc làm Công nghệ thông tin đã thay đổi lớn 

lao trong vài năm qua và sinh viên cần điều chỉnh kế hoạch của 

họ nhanh chóng nếu họ muốn bắt kịp với những thay đổi này. 

Trong quá khứ, sinh viên tốt nghiệp có thể bắt đầu như người 

lập trình nơi họ đã dành phần lớn thời gian của mình trong viết 
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mã, kiểm thử rồi cuối cùng phát triển kĩ năng của họ trong thiết 

kế, kiến trúc để trở thành người lãnh đạo kĩ thuật, kĩ sư cấp 

cao, người phân tích hệ thống. Song song với kĩ năng kĩ thuật 

của mình, họ cũng học về kĩ năng doanh nghiệp như lập ngân 

sách, tài chính và quản lí và tiến lên làm người quản lí dự án, 

người quản lí cấp cao và cuối cùng là Giám đốc thông tin 

(CIO). 

Ngày nay, thế giới kinh doanh không đi theo con đường 

logic này khi nhu cầu thị trường đang thay đổi nhanh chóng với 

toàn cầu hoá. Sinh viên tốt nghiệp được mong đợi biết những 

kĩ năng này ngay lập tức bởi vì nhu cầu đang thay đổi nhanh 

hơn thời gian cần để làm chủ những kĩ năng này. Lỗ hổng này 

được mở rộng khi nhiều sinh viên rời khỏi đại học với kĩ năng 

kĩ thuật tốt nhưng không có cơ hội phát triển các kĩ năng được 

yêu cầu cho vai trò nhà chuyên nghiệp CNTT. Người tốt 

nghiệp đại học về phần mềm hay công nghệ thông tin một 

mình không còn là người đảm bảo cho nghề nghiệp CNTT mà 

có thời họ đã là vậy. Các công ti phần mềm đang khoán ngoài 

hầu hết việc viết mã và kiểm thử cho các nước ngoài với chi 

phí rẻ hơn và tập trung vào khía cạnh quản lí yêu cầu nhiều kĩ 

năng doanh nghiệp hơn là kĩ năng kĩ thuật. 

Lập trình không còn là con đường nghề nghiệp lâu dài 

cho sinh viên tốt nghiệp và không còn cơ hội để đi lên dần sang 

các nghề khác. Thay vì thế, sinh viên tốt nghiệp cần đi thẳng 

vào việc làm yêu cầu cả tri thức kĩ thuật và doanh nghiệp như 

quản lí dự án, giải quyết vấn đề, tư duy chiến lược v.v.. Tất 

nhiên, điều đó yêu cầu nhiều ở sinh viên vì họ được mong đợi 

quản lí một cách tự tin và chính xác về các chủ đề mà họ không 

có thời gian tích luỹ kinh nghiệm. Điều này có thể giải thích về 

vấn đề là nhiều sinh viên tốt nghiệp KHÔNG thể tìm được việc 

làm cho dù thị trường vẫn có nhiều việc chưa có người làm. 

Một phó chủ tịch của một công ti lớn ở Mĩ nói với báo chí: 

―Tôi không cần người lập trình, họ có thể được thuê từ nước 
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ngoài với giá rẻ hơn nhiều. Điều tôi cần là người có thể quản lí 

các dự án và chuyển giao sản phẩm chất lượng một cách nhanh 

chóng và chuyên nghiệp.‖ Phát biểu đó làm cho nhiều sinh viên 

phát khùng, những người phàn nàn rằng sau nhiều năm trong 

trường họ thấy ra là điều họ đã học không còn được cần tới 

nữa. Sau nhiều tranh cãi, kết luận tập trung vào việc thị trường 

việc làm đã thay đổi và việc thích nghi nhanh chóng của trường 

để điều tiết theo những thay đổi này. Phán quyết chung cuộc 

―Chính trường đã làm cho sinh viên KHÔNG đáp ứng được 

công nghiệp hay thị trường.‖ Một tờ báo chính của Mĩ tuyên 

bố: ―Sinh viên cần nhìn vào chương trình đào tạo một cách cẩn 

thận và lựa chọn các trường được định vị tốt với chương trình 

linh hoạt có thể điều chỉnh nhanh chóng theo thay đổi thị 

trường. Bằng cấp không còn là sự đảm bảo nhưng bản thân 

chương trình đào tạo có thể tạo ra khác biệt giữa các nghề tốt 

và tuyến thất nghiệp.‖ 

  Ngay cả các nước nổi tiếng đã thành công trong khoán 

ngoài CNTT như Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã chú ý tới 

những thay đổi này. Thay vì tập trung vào nhu cầu viết mã và 

kiểm thử, họ đang chuyển nhiều hơn sang quản lí vì điều đó có 

thể sinh lời nhiều hơn lập trình. Trong vài năm qua, Ấn Độ đã 

khoán ngoài hầu hết việc viết mã và kiểm thử cho các nước 

khác như Malaysia, Vietnam, và thậm chí một số nước châu 

Phi. Một người quản lí Ấn Độ giải thích: ―Tôi có thể tăng gấp 

đôi hay gấp ba lợi nhuận của mình bằng việc chuyển người của 

tôi sang quản lí các dự án CNTT thay vì lập trình. Có nhiều 

nhu cầu hơn về những kĩ năng này ở thị trường Mĩ và châu Âu 

và người quản lí phần mềm làm ra gấp ba tới năm lần nhiều 

hơn người lập trình cho nên tại sao cứ ở mãi với viết mã là 

kiểm thử? Xu hướng thay đổi của khoán ngoài CNTT còn tiếp 

tụp để chuyển từ Mĩ và châu Âu sang Ấn Độ, Trung Quốc rồi 

từ đó có những khu vực sinh lời hơn sẽ ở lại còn những khu 
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vực ít lời hơn như viết mã và kiểm thử sẽ được khoán ngoài 

cho các nước có chi phí thấp hơn. 

Việc thiếu cả kĩ năng kĩ thuật và doanh nghiệp nghĩa là 

người sử dụng lao động ở Mĩ và châu Âu đang lấy cách tiếp 

cận mới tới chủ đề bằng cấp như khoa học máy tính và kĩ sư 

phần mềm. Họ tìm người có tiềm năng áp dụng công nghệ theo 

cách canh tân hỗ trợ cho mục đích doanh nghiệp chiến lược và 

các ưu tiên thay vì chỉ thuần tuý kĩ thuật. Nhu cầu đang chuyển 

sang những người đã có đào tạo trong quản lí hệ thông tin, 

người hiểu đủ công nghệ để ra quyết định doanh nghiệp với 

thông tin. Thay vì tìm kinh nghiệm kĩ thuật, công ti bây giờ 

đánh giá tri thức thu được trong chức năng doanh nghiệp như 

quản lí dịch vụ, quản lí yêu cầu và quản lí quan hệ khách hàng. 

Sinh viên học các môn kế toán và tài chính hay lập kế hoạch tài 

nguyên, quản lí dự án sẽ là tốt hơn học nhiều về ngôn ngữ lập 

trình. 

Theo điều tra công nghiệp gần đây, nhu cầu như vậy 

đang phát triển nhanh, không chỉ bởi vì nhu cầu gióng thẳng 

chiến lược doanh nghiệp và công nghệ, nhưng bởi vì có thiếu 

hụt kĩ năng quản lí doanh nghiệp tốt bên trong bản thân ngành 

công nghiệp CNTT. Trong nhiều năm, công nghiệp CNTT bị 

quản lí bởi những người kĩ thuật nhưng thay đổi trong thị 

trường toàn cầu và cuộc khủng hoảng tài chính đã làm thay đổi 

mọi thứ. Tăng dần dần, CNTT có ghế ở ban lãnh đạo công ti và 

bây giờ được xem như chiến lược, thay vì là chức năng vận 

hành thuần tuý. Để sống còn trong thị trường toàn cầu thế kỉ 

21, mọi công ti sẽ cần những tổ quản lí có tài năng, người có cả 

kĩ năng kĩ thuật và doanh nghiệp. Nếu đại học không thể trang 

bị được cho sinh viên tốt nghiệp CNTT bằng những kĩ năng 

này, thì công ti phải quay sang lấy những kĩ năng đó từ bất kì 

chỗ nào họ có thể tìm thấy vì họ cần cải tiến doanh nghiệp của 

mình. Giải pháp logic nhất là "khoán ngoài" công việc kĩ thuật 

cho người khác, và "khoán trong" các tài năng từ các nước 
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khác để quản lí doanh nghiệp của họ khi nhiều công ti hơn 

đang thuê các tài năng từ hải ngoại nhiều hơn trước đây. 

Câu hỏi của tôi là: ―Chúng ta có sẵn sàng cho xu hướng 

thay đổi này không? Trường của chúng ta có sẵn sàng thích 

nghi với những thay đổi này không? và sinh viên có sẵn sàng 

lấy ưu thế của nhu cầu mới này không?‖ 

 

Thị trường việc làm CNTT-1 

 Theo dự báo sử dụng nhân lực của Bộ Lao động Mĩ, 

Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong mười khu vực tăng 

trưởng nhanh nhất trong 10 năm tới. Việc làm CNTT tốt nhất 

là: người phát triển mạng xã hội, người phân tích thông minh 

doanh nghiệp, chuyên viên an ninh mạng, và kiến trúc sư phần 

mềm. Những việc làm này có tiềm năng tăng tới 53% trước 

năm 2021. Các việc làm tăng trưởng nhanh khác bao gồm kĩ sư 

phần mềm (với tăng trưởng 44%), người quản lí hệ thông tin 

(39%), người quản trị cơ sở dữ liệu (29%) và kĩ sư hệ thống 

(25%). Bên cạnh các chuyên môn này được dẫn bởi Bộ Lao 

động Mĩ, các nghề CNTT khác được mong đợi có tăng trưởng 

cao bao gồm người quản lí dự án phần mềm, người quản trị hệ 

thống máy tính, nhà khoa học nghiên cứu thông tin, và người 

quản lí hệ thống mạng. Không phải mọi việc làm CNTT sẽ trải 

qua tăng trưởng ở Mĩ, chẳng hạn vị trí người lập trình, người 

kiểm thử được mong đợi giảm đi 14% chủ yếu do khoán ngoài. 

Yếu tố chính của tăng trưởng nhanh này là việc già đi và 

về hưu của thế hệ Bùng nổ trẻ em (được sinh ra giữa các năm 

1946 – 1964). Xem như kết quả, nhu cầu để thay thế công nhân 

về hưu được dự phóng tạo ra số lượng lớn các việc làm phụ mở 

ra trong khu vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, việc sụt giảm 

ghi danh sinh viên vào trong CNTT trong thập kỉ qua đã làm 
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nảy sinh thiếu hụt trầm trọng công nhân CNTT. Theo dự báo 

này, nhiều công ti đang tranh đấu về công nhân CNTT có kĩ 

năng. Phần lớn các quan chức điều hành muốn chắc chắn rằng 

nhân viên CNTT của họ không bỏ đi vì việc làm tốt hơn ở đâu 

đó. Một quan chức điều hành cấp cao đã nói với một tạp chí 

Phố Wall ―Tôi không mong đợi việc thuê người lại nóng thế 

này nhưng mọi công ti đều đang thuê người. Tôi tra cứu việc 

quảng cáo tháng này, có 75,000 việc làm phần mềm mở ra ở 

Mĩ. Tôi tự hỏi các công ti tìm những người này ở đâu?‖ Trong 

một nghiên cứu được tiến hành tháng trước, 54% những người 

quản lí nói họ mong đợi việc thuê người sẽ năng nổ hơn trong 

năm nay và bốn năm tiếp khi nhiều người nghỉ hưu. Các công 

ti cũng đã cảnh báo rằng công nhân CNTT đang trở nên hiếu 

động hơn. Khi nhiều việc đang mở ra, những người ở lại các 

việc làm "ít lí tưởng hơn" trong thời suy thoái đang nhảy vào 

cơ hội tìm ra cái gì đó mới. Nghiên cứu này cũng thấy rằng 

quãng 25% công nhân CNTT đang tích cực tìm việc làm mới 

và các công ti đang lấy các bước để duy trì công nhân của họ 

nữa. Chiến thuật giữ người phổ biến là cho công nhân CNTT 

nhiều giờ làm việc linh hoạt hơn với việc tăng lương, cung cấp 

cơ hội nghề nghiệp tốt hơn; cho nhiều đề bạt hơn; tăng thưởng 

vào cuối năm v.v. Mặc cho những nỗ lực này, nhiều công ti vẫn 

có khó khăn thuê công nhân CNTT, điều dẫn tới nhiều cuộc 

tranh cãi ở quốc hội Mĩ về chính sách "di dân mở" để đem 

thêm nhiều công nhân CNTT nước ngoài vào làm việc dưới 

chương trình thị thực H1B để đáp ứng nhu cầu này.  

Trong nhiều năm, quốc hội Mĩ đã từng tranh cãi về luật 

di trú đặc biệt cho công nhân có kĩ năng mà không đi tới kết 

luận nào. Đã có nhiều ý kiến, một số tích cực và một số tiêu 

cwck nhưng cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn, nhiều công ti không 

thể chờ đợi được. Họ đang tăng khối lượng khoán ngoài và 

đem nhiều công nhân nước ngoài vào Mĩ qua chương trình thị 

thực H1B. Vài tháng trước, một tờ báo chính của California đã 
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tiến hành cuộc điều tra về các công ti công nghệ cao với việc 

thuê người qua những người có thị thực H1B. Họ thấy rằng 

không ai biết đích xác bao nhiêu công nhân CNTT nước ngoài 

đang làm việc ở Mĩ một cách hợp pháp hay bất hợp pháp. Phần 

lớn các công ti dường như giữ ―thái độ yên tĩnh‖ khi được hỏi 

về công nhân CNTT. Một đại diện của HP nói với báo chí rằng 

công ti của ông ấy không theo dõi số người của mình theo thị 

thực H1B. Đại diện khác của Cisco đơn giản nói rằng: ―Có 

thiếu hụt công nhân có kĩ năng kĩ thuật ở Mĩ và việc thuê người 

của công ti của ông ta đã tăng lên trong những năm gần đây, 

cho nên phải dùng người theo H1B để lấp vào một số vị trí.‖ 

Tờ báo này kết luận rằng con số thực tại các công nhân CNTT 

nước ngoài phải cao hơn dữ liệu chính thức vì nhiều công nhân 

H1B tiếp tục làm việc cho dù thị thực của họ đã hết hạn. Cuộc 

tranh cãi này nóng lên thêm khi các cơ quan chính phủ Mĩ buộc 

tội vài công ti Ấn Độ đã đem nhiều công nhân theo thị thực 

H1B, vượt quá hạn ngạch được phép. Đồng thời, một nghiên 

cứu tại đại học Maryland báo cáo rằng công nhân với thị thực 

H1B kiếm nhiều tiền hơn công nhân Mĩ vì họ làm việc nhiều 

giờ hơn, kể cả cuối tuần và phần lớn trong họ không về nhà sau 

khi thị thực hết hạn. Báo cáo này cũng đưa ra báo động rằng 

quá 82% sinh viên nước ngoài đang học công nghệ thông tin đã 

được thuê cho công việc mức khởi điểm mặc cho điều họ 

không thể làm việc hợp pháp ở Mĩ. Tuy nhiên, vì nhu cầu là 

cao thế, nhiều công ti phần mềm đã bỉ qua không nhìn vấn đề 

này. Báo cáo này thấy rằng từ 1998 trên 4 triệu người đi theom 

H-1B đã vào và ở lại trong nước Mĩ và có nhiều người trong 

hơn triệu sinh viên CNTT nước ngoài cũng ở lại Mĩ. Dữ liệu 

này đã dẫn tới nhiều tranh cãi hơn nhưng đồng thời, các công ti 

vẫn tiếp tục tăng số lượng việc khoán ngoài CNTT khi kinh tế 

bắt đầu phục hồi. 

Tờ Economic Times hôm nay (4/2011) báo cáo rằng 

những người làm khoán ngoài Ấn Độ đang sẵn sàng cho tăng 
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trưởng hơn. Năm công ti dịch vụ CNTT lớn — Tata 

Consultancy Services, Cognizant, Infosys, Wipro, và HCL 

Technologies đang sôi nổi thuê người, thêm hàng nghìn công 

nhân mới ở Ấn Độ. Trong vài tháng, những công nhân này đã 

thuê trên 114,000 người phát triển cho họ và đã tạo ra việc 

thiếu hụt trầm trọng công nhân CNTT cho các công ti CNTT 

địa phương nhỏ hơn. Việc thuê người mạnh mẽ được mong đợi 

bởi vì việc tăng đáng kể các hợp đồng khoán ngoài từ Mĩ và 

châu Âu vì nhiều công ti hơn được phục hồi từ cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, tăng trưởng này cũng là 

một dấu hiệu rằng những người làm khoán ngoài Ấn Độ muốn 

chi phối thị trường này bằng việc có qui mô lớn hơn, nhiều khu 

vực kĩ thuật hơn để gạt bớt các công ti nhỏ hơn ở các nước 

khác. Gần đây, nhiều nước đang nhảy vào thị trường sinh lời 

cao này, nhất là Brazil, Mexico, và nhiều nước Đông Âu vì họ 

tất cả đều muốn có phần lớn hơn của thị trường này. Theo 

những nghiên cứu mới nhất, các công ti làm khoán ngoài của 

Ấn Độ đã làm xấp xỉ $96 tỉ USD năm 2010 và có thể vượt quá 

$100 tỉ trong năm nay. 

 

Thị trường việc làm CNTT-2 

 Có hai yếu tố có thể cải thiện thị trường việc làm CNTT. 

Nếu nền kinh tế của nước bạn đang tăng trưởng mạnh thì các 

công ti địa phương 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 trưởng việc làm từ bên trong. Yếu tố khác hay yếu tố bên 

ngoài nghĩa là việc làm được đưa vào từ bên ngoài. 

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

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

có thiếu hụt trầm trọng công nhân CNTT có kĩ năng cả ở Mĩ và 
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châu Âu. Bạn nghĩ các nước 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 nước có công nhân có kĩ năng, công 

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

công nhân nước ngoài và đưa họ vào nước mình. Bất kể tới 

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

bất kì nước nào để thuê công nhân nhưng đều tiến hành khảo 

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

Trung Quốc và Nga là ba điểm đến chính nhưng 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 trường việc làm là biết họ đang 

tìm gì và chuẩn bị cho điều đó. 

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

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

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

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

nước cung cấp tuân theo; phương pháp đào tạo nào mà nước 

cung cấp dùng; số lượng các môn học nào có trong chương 

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

quan hệ gì với các trường khác ở nước khách hàng để so sánh 

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

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

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

mỗi năm. Một nước với hệ thống giáo dục tốt nhưng chỉ cho tốt 

nghiệp một số giới hạn sinh viên CNTT có thể không phải là 

tốt nhất do qui trình chọn lọc. (Về trung bình, phải mất từ mười 

tới hai mươi ứng cử viên mới thuê được một công nhân có kĩ 

năng đủ tư cách.) 

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

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

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

chỉ là chi phí lao động (lương) mà còn chi phí kết cấu nền (điện 
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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 như bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ, luật bản quyền và các qui chế khác. 

Điều thứ ba mà nước 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 (như tiếng 

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

(bao nhiêu người 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. 

7. Sinh viên có nhận được đào tạo cao liên quan tới những 

thực hành tốt nhất trong công nghiệp không. 

8. Trường có danh tiếng trong nhiều năm không (không phải 

là trường mới mở gần đây). 

9. Trường có tuân theo chuẩn giáo dục quốc tế không. 
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Điều thứ tư họ muốn biết là hệ thống chính trị và môi 

trường kinh tế (như ổn định hay không ổn định) cũng như hệ 

thống pháp lí (như tốt, khá hay yếu) và hỗ trợ của chính phủ 

dành cho họ tới đâu trong trường hợp tuyển mộ hay mở doanh 

nghiệp ở nước đó (như 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: ―Nước bạn có đáp ứng được 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 nước bạn không? Họ tìm đâu ra 

thông tin về điều đó? Nước bạn có "chiến dịch tiếp thị", hay 

"quảng cáo" về năng lực của nước bạn không? Nếu câu trả lời 

là "Có" thì vấn đề chỉ là thời gian, thị trường 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 người? 

Bạn có có những kĩ năng làm cho bạn có đủ tư 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 được thuê?" 

Bạn sẽ cho các sinh viên khác gợi ý gì, những người muốn xây 

dựng nghề nghiệp trong công nghệ thông tin? 

 

Nhu cầu về việc làm CNTT 

 Theo một nghiên cứu toàn cầu mới đây, nhu cầu về các 

nhà chuyên nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đang dâng lên 

nhanh hơn mong đợi. Bùng nổ của công nghệ thông tin trong 

kinh doanh toàn cầu nơi "dây chuyền giá trị" được kết nối từ 

khách hàng tới nhà chế tạo và nhà cung cấp và gần đây với thị 
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trường ứng dụng di động đã làm tăng thêm nhiều nhu cầu đối 

với việc thiếu hụt công nhân. 

Trong nước Mĩ, việc sử dụng nhân công trong khu vực 

CNTT đã tăng 23% từ năm 2008 tới 2010 cho dù với suy thoái 

kinh tế. Cục thống kê lao động Mĩ dự báo rằng CNTT là lĩnh 

vực có tiềm năng lớn nhất về tăng trưởng trong mười năm tới. 

Tạp chí Money nhận diện "kĩ sư phần mềm" ở hàng đầu của 

danh sách của họ về "Việc làm tốt nhất ở Mĩ." Và trong mười 

việc làm hàng đầu, bẩy việc trong danh sách là việc làm có liên 

quan tới CNTT. Trong mô tả những việc làm này, biên tập viên 

của tạp chí đã viết: ―Triển vọng nhu cầu cao và tăng trưởng 

mạnh với mức lương đầu vào là quãng $95,500 tới $125,000 

đưa nó lên hàng đầu của danh sách như nghề nghiệp được 

thưởng nhiều nhất và tốt nhất ngày nay." 

Thiếu hụt công nhân có kĩ năng CNTT không chỉ xảy ra 

ở  Mĩ hay châu Âu mà còn ở châu Á. Cả Ấn Độ và Trung Quốc 

cũng báo cáo rằng nhu cầu toàn cầu đã tạo ra việc tăng lên 

chưa từng có về lương trong nước họ. Lương mức đầu vào của 

người phát triển phần mềm ở Ấn Độ đã tăng lên tới $18,000 

năm 2011. Ở Trung Quốc nó là $14,000, và ở Ghana, Nam Phi 

và các nước khác ở châu Phi nó là $12,000. Xu hướng này tiếp 

tục tăng lên nhanh chóng do nhu cầu cao nhưng theo nhiều 

khảo cứu, người phát triển phần mềm sinh ra nhiều giá trị cho 

công ti của họ hơn chi phí cho họ, ngay cả với lương cao như ở 

Mĩ. Các công ti phần mềm hàng đầu như Google, Facebook, 

Twitter, và Microsoft đang năng nổ thuê nhiều công nhân 

CNTT ở Ấn Độ, Trung Quốc, châu Phi và bất kì chỗ nào họ có 

thể tìm thấy công nhân và đem những người này vào Mĩ làm 

việc. 

Vài năm trước, nhiều người ở Mĩ lo lắng rằng xu hướng 

khoán ngoài CNTT sẽ cho phép việc làm tính toán chuyển ra 

nước ngoài, cũng giống như việc làm chế tạo. Tháng trước, tờ 
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New York Times quan sát rằng đe doạ thực cho Mĩ không phải 

là về khoán ngoài CNTT mà là thiếu công nhân CNTT có chất 

lượng ở đây. Sự kiện là ở chỗ nhu cầu là cao thế nhưng cung 

cấp lại thấp thế vì ít sinh viên vào lĩnh vực này. Tờ báo này 

viết: ―Nếu chúng ta không bắt đầu lấy nhiều sinh viên hơn để 

học trong khu vực này và phát sinh lực lượng lao động cần 

thiết, chúng ta sẽ mất cơ hội khổng lồ để xây dựng lại nước 

Mĩ.‖ 

Nhu cầu cao về công nhân CNTT có kĩ năng đã tạo ra 

nhu cầu thay đổi luật di trú. Tháng trước, tổng thống Obama 

nói với báo chí rằng Mĩ là nước của những người tiên phong và 

dân di cư nơi họ tạo ra định mệnh riêng của họ ở đây. Ông ấy 

không thấy lí do nào để đưa họ tới đây, được giáo dục trong hệ 

thống trường của Mĩ, rồi buộc họ trở về. Mĩ cần kĩ năng của họ 

ở đây và muốn họ ở đây. Nó báo hiệu thay đổi sắp tới trong 

luật di trú mà sẽ mở cánh cửa cho những người có giáo dục cao 

ở lại hợp pháp trong Mĩ. Trong số những kĩ năng hàng đầu 

được xem xét có: Công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. 

Ngược với nhiều tin tưởng sai rằng các nhà chuyên 

nghiệp tính toán là những người làm việc một mình trước máy 

tính cả ngày và đêm, trong thế giới ngày nay, xây dựng phần 

mềm yêu cầu nỗ lực có phối hợp của nhiều người với sự đa 

dạng rộng các kĩ năng. Thiết kế một sản phẩm thành công yêu 

cầu trao đổi hiệu quả không chỉ giữa các thành viên của tổ phát 

triển mà còn với người dùng, khách hàng. Bên cạnh các kĩ 

năng kĩ thuật, các công ti cũng yêu cầu "kĩ năng mềm" như kĩ 

năng trao đổi, kĩ năng lắng nghe và kĩ năng trình bày như yêu 

cầu bản chất cho thành công trong lĩnh vực này. 

Phát triển phần mềm cũng là hoạt động sáng tạo cao. Gắn 

lại với nhau thành hệ thống phần mềm nghĩa là tư duy sáng tạo 

về thiết kế, tìm giải pháp cho vấn đề, khám phá thực hành tốt 

nhất, và duy trì viễn kiến về cách tất cả các bộ phận khớp cùng 
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nhau. Trong khi nhu cầu là cao, sinh viên và công nhân CNTT 

phải liên tục học vì công nghệ cũng thay đổi nhanh. Để làm 

điều đó, điều quan trọng là sinh viên phải thu được nền tảng 

giáo dục mạnh (giáo dục đại học được cần tới) và có thói quen 

học tập cả đời để cho họ có thể giữ kĩ năng của họ được cập 

nhật trong cả đời nghề nghiệp. 

Toàn cầu hoá sẽ tiếp tục làm thay đổi cân bằng quyền lực 

giữa các quốc gia nhưng cơ hội nghề nghiệp trong công nghệ 

thông tin được mong đợi vẫn còn rất mạnh vì công nghệ là 

phần mấu chốt của thị trường cạnh tranh toàn cầu. 

 

Việc làm công nghệ thông tin: Hôm nay và ngày 
mai 

Mọi tuần ở đâu đó trên thế giới, đều có các báo cáo về 

thiếu hụt công nhân có kĩ năng công nghệ thông tin (CNTT). 

Mọi tháng ở thành phố nào đó, đều có báo cáo về lương của 

công nhân CNTT được nâng lên cao hơn. Từ Mĩ tới châu Âu, 

từ Ấn Độ tới Trung Quốc nhu cầu về công nhân CNTT đang 

ngày càng cao hơn vì các đại học không thể tạo ra được đủ họ. 

Vậy mà đồng thời, có cảm nhận rằng CNTT không còn "nóng" 

như vài năm trước điều nhắc nhở sinh viên lựa chọn cái gì đó 

khác để học tập. Một người chủ công ti phần mềm phàn nàn: 

―Có thể đó là âm mưu của các công nhân CNTT để giữ cho 

lương của họ lên cao hơn bằng việc lan truyền tin đồn giả. Ít 

người hơn học về CNTT thúc đẩy nhu cầu về CNTT cao hơn, 

điều buộc công ti phải cho họ lên lương hơn, bằng không họ có 

thể bỏ việc sang đối thủ cạnh tranh.‖ 

Tại sao có các cách nhìn lẫn lộn như vậy về việc làm 

CNTT? Về căn bản, có thể qui cho thị trường CNTT thay đổi 

nhanh và đào tạo kĩ năng trong hệ thống giáo dục hiện thời. Có 
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lỗ hổng lớn giữa điều công nghiệp cần và điều đại học cung 

cấp và chừng nào điều đó còn chưa thay đổi thì vấn đề sẽ vẫn 

còn lại. Có hiểu sai khác rằng việc làm CNTT sẽ mất đi vì các 

công ti khoán ngoài mọi thứ sang Ấn Độ hay Trung Quốc. 

Điều đó là sai vì chỉ một số hoạt động có thể được khoán ngoài 

nhưng nhiều hoạt động không thể khoán ngoài được và bao giờ 

cũng có nhiều việc làm sẵn có trong thị trường. Hơn nữa, lĩnh 

vực CNTT đã trở nên quan trọng hơn trong mọi khu vực làm 

cho bằng cấp CNTT trở thành tài sản mong muốn trong bất kì 

ngành công nghiệp nào và bất kì đâu. 

Với nhu cầu cao trong CNTT, sinh viên thường hỏi miền 

lương nào sinh viên tốt nghiệp có thể có được. Theo Bộ Lao 

động Mĩ, lương khởi điểm cho những người có bằng cử nhân 

trong CNTT (khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, quản lí hệ 

thông tin) trong năm 2011 là $85,500 tới $110,000. Ở Trung 

Quốc, lương của sinh viên tốt nghiệp biến thiên giữa các thành 

phố, với Bắc Kinh và Thượng Hải có thể được cao hơn, nhưng 

nó biến thiên trong miền từ $19,500 tới $22,500. Ở Ấn Độ 

miền trung bình biến thiên từ $28,500 tới $34,800. 

Ngày nay hầu hết sinh viên tốt nghiệp CNTT đều tìm 

được việc tốt nhưng thông tin này không được hiểu rõ bởi phụ 

huynh và giáo viên trung học những người có ảnh hưởng tới 

chọn lựa của sinh viên về học cái gì trong đại học. Cảm nhận 

về triển vọng việc làm thường là cân nhắc quan trọng trong 

việc chọn lĩnh vực học tập. Mặc dầu tôi không tin sinh viên nên 

chọn lĩnh vực học tập chỉ dựa trên cơ hội việc làm nhưng họ 

phải lựa chọn dựa trên đam mê và năng lực của họ. Tuy nhiên, 

chính sự kiện là phụ huynh thường bảo con cái họ: ―Đi ra và 

tìm khu vực con có thể kiếm được việc làm và kiếm sống.‖ 

Sinh viên cần hiểu rằng CNTT là lĩnh vực mà bạn có thể 

tiến bộ nhanh hơn nhiều so với những người khác vì công nghệ 

cứ thay đổi nó đẩy người CNTT vào các vị trí chiến lược hơn 
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vì có ít người trong họ. Về trung bình, người phát triển phần 

mềm phải mất 3 năm để được vào chức vụ quản lí dự án và 

thêm 3 năm nữa để thành người quản lí cấp cao CNTT hay 

giám đốc. Trong doanh nghiệp, người học về kinh doanh trong 

tài chính hay kế toán mất 8 tới 12 năm để được vị trí giám đốc. 

Tuổi trung bình của Giám đốc thông tin (CIO) ở Mĩ và châu 

Âu là quãng 35 tới 42 tuổi khi so với vị trí tương tự của Giám 

đốc tài chính  (CFO) tuổi trung bình là quãng 52 tới 62 tuổi. 

Một cảm nhận sai chính khác là ở chỗ công nhân CNTT 

thường làm việc một mình, ngồi trước máy tính hầu hết thời 

gian. Trong thực tại, CNTT yêu cầu tính cộng tác rất cao giữa 

các công nhân. Nó bao gồm làm việc trong tổ để giải quyết vấn 

đề, và về trung bình công nhân CNTT dành 2 tới 3 giờ mỗi 

ngày để làm việc tổ. Hollywood thường phác hoạ công nhân 

CNTT như "kẻ si máy tính", hay nhà khoa học hâm trong phim 

ảnh nhưng trong thực tế, công nhân CNTT là thành công nhất 

về mặt xã hội trên khắp thế giới. Ở Ấn Độ, kĩ sư phần mềm 

được coi là "anh hùng" và các cô gái trẻ thường nói: ―Không 

bằng cấp phần mềm, không hôn nhân.‖ Ở Hàn Quốc, người 

phát triển phần mềm trong công nghiệp trò chơi máy tính được 

coi là "ngôi sao nhạc rock" và "thần tượng" cho hàng nghìn 

người hâm mộ và tín đồ. 

Ngày nay, cơ hội nghề nghiệp trong công nghệ thông tin 

là có đầy. Yếu tố then chốt là chọn khu vực nào của lĩnh vực 

bao la này để đi vào và chương trình đào tạo nào cần xin vào. 

Khác biệt trong các chương trình bằng cấp đưa ra suy nghĩ về 

tính đa dạng của bản thân lĩnh vực này, điều liên tục tiến hoá. 

Chẳng hạn, có trên số triệu các việc làm ở Mĩ hiện thời không 

được lấp kín và vài triệu vị trí ở các nước châu Âu mà không 

thể tìm được người có kĩ năng đúng. Nhiều sinh viên tin rằng 

CNTT liên quan phần lớn tới viết mã và kiểm thử nhưng điều 

đó là lầm lạc vì lĩnh vực CNTT là rộng hơn điều đó nhiều. 
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Với nhu cầu hiện thời về các khía cạnh đa dạng của công 

nghệ thông tin, tôi tin tưởng sinh viên CNTT có thể nhìn vào 

tương lai sáng sủa trong nhiều năm phía trước. Chung cuộc, 

mọi công ti sẽ phải áp dụng CNTT để cải tiến doanh nghiệp, họ 

càng dùng nhiều CNTT, họ càng cần nhiều công nhân CNTT 

để giữ cho họ được cập nhật với thay đổi công nghệ. Bất kì 

người nào mong đợi đi vào trong nghề nghiệp trong công nghệ 

thông tin đều không có vấn đề gì trong việc tìm các vị trí tốt. 

Tìm việc làm có thể là bước dễ nhất trong công nghiệp 

CNTT. Chọn lựa trong các công ti cung cấp các vị trí có thể 

yêu cầu suy nghĩ nào đó. Sinh viên phải lựa chọn lĩnh vực phù 

hợp với họ nhất. Năm ngoái, một trong những việc mở ra phổ 

biến nhất là quản trị mạng và phát triển Web, điều bao gồm cả 

công việc intranet và Internet. Khi các công ti mở rộng vào các 

môi trường này để trao đổi và phát tán thông tin, các đơn vị 

doanh nghiệp bên trong họ cần những người phụ trách web, 

webmasters, và người phát triển nội dung để cung cấp hỗ trợ 

cho việc mở rộng. Với tiến bộ của "Phần mềm như dịch vụ" và 

tính toán mây, nhu cầu về người tốt nghiệp có cả kĩ năng kĩ 

thuật và kĩ năng doanh nghiệp mọi thời đều cao. Bằng cấp hiện 

thời trong quản lí hệ thông tin hay quản lí dịch vụ là rất "nóng" 

ở Mĩ và châu Âu. Khi nhiều doanh nghiệp như ngân hàng, thể 

chế tài chính đang tự động hoá qui trình của họ cho hiệu quả 

tốt hơn và an ninh, quản lí hệ thông tin và an ninh mạng đang 

có nhu cầu cao. Sinh viên với kĩ năng CNTT về phát triển nội 

dung, giao tác doanh nghiệp và thông minh doanh nghiệp 

thường nhận được vài đề nghị việc làm thậm chí trước khi họ 

tốt nghiệp. 

Khi nhiều công nghệ đã tiến bộ tới ngày nay, các khu vực 

mới vẫn đang nổi lên làm cho CNTT thành lĩnh vực phát triển 

nhanh. Khu vực mới nổi lên nhanh nhất của CNTT bao gồm 

cách mọi người tương tác với máy tính hay "Tương tác tính 

toán con người"; cách máy có thể học và ra quyết định hay 
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"máy học" và ―trí tuệ nhân tạo‖; cách máy có thể thay thế 

người để làm những nhiệm vụ nào đó hay ―Robotics‖; cách có 

được thông tin đúng cho người đúng trong động cơ tìm, khai 

phá văn bản, nhận dạng tiếng nói, và trả lời câu hỏi trong "công 

nghệ ngôn ngữ".  

 Trong tương lai gần, mọi người có thể không phải dùng 

bàn phím hay chuột vì hầu hết các máy tính hiểu ngôn ngữ con 

người. Nhiều người sẽ nói với máy tính của họ hay điện thoại 

thông minh dùng kích hoạt tiếng nói và phần mềm trí tuệ nhân 

tạo. Thế hệ máy tính tiếp sẽ hiểu lệnh của bạn và biết cách nghĩ 

trước cho nên chúng có thể đáp ứng cho nhu cầu của bạn nhanh 

hơn. Ai biết rằng có thể mười năm nữa kể từ nay, sinh viên có 

thể hỏi giáo sư "bấm chuột là gì" bởi vì vào lúc đó phần lớn 

máy tính sẽ hiểu lệnh tiếng nói và không cần thiết bị khác nào 

cả. 

 

Thiếu hụt kĩ năng công nghệ thông tin  

Trong vài năm qua, vấn đề thiếu hụt kĩ năng CNTT 

thường được nhắc tới ở Mĩ và nó làm khuấy động nhiều cuộc 

tranh cãi. Các công ti phần mềm phàn nàn về việc không có đủ 

người có kĩ năng để làm nhiều công việc hơn và mở rộng kinh 

doanh của họ. Họ thúc giục quốc hội Mĩ thay đổi luật di trú để 

cho phép nhiều công nhân có kĩ năng CNTT vào và làm việc 

tại Mĩ. Tuy nhiên, cũng có phản đối vì một số người tin rằng 

Mĩ phải hội tụ vào "đào tạo lại" các công nhân thất nghiệp 

trong công nghệ thông tin (CNTT) và giữ việc làm cho công 

dân của mình. Một số người thậm chí còn đi xa hơn và muốn 

dừng việc khoán ngoài của CNTT để giữ việc làm trong Mĩ và 

giải quyết vấn đề thất nghiệp. 
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 Tin tốt lành là trong những năm gần đây, ghi danh vào 

CNTT đã tăng lên khi nhiều sinh viên đang trở nên vỡ mộng 

với nghề kinh doanh. Ngày nay các nghề tài chính, ngân hàng 

có thất nghiệp cao do khủng hoảng tài chính. Theo một nghiên 

cứu gần đây, sinh viên tốt nghiệp trong những lĩnh vực này có 

thể không có khả năng kiếm được việc làm vì cung vượt xa 

cầu. Phần lớn các trường kinh doanh báo cáo 43 phần trăm bỏ 

học trong sinh viên trong ba năm qua vì bằng cấp kinh doanh, 

kể cả MBA không còn là bảo đảm cho việc làm nữa. Nghiên 

cứu này cũng chỉ ra rằng thậm chí ghi danh vào CNTT đã tăng 

có ý nghĩa nhưng vẫn có thiếu hụt bởi vì cầu vượt quá cung 

nhiều. Văn phòng lao động Mĩ báo cáo rằng trong sáu năm tới, 

Mĩ sẽ cần xấp xỉ 1.8 triệu người phần mềm cho ngành công 

nghiệp tăng trưởng nhanh của nó. Tất nhiên, không thể nào đào 

tạo được nhiều người trong thời gian ngắn và thiếu hụt kĩ năng 

CNTT sẽ vẫn còn là vấn đề. 

 Khi tranh cãi ở Mĩ vẫn còn tiếp diễn, một nghiên cứu 

khác của Liên hợp quốc thấy rằng thiếu hụt kĩ năng CNTT là 

vấn đề toàn cầu vì nó cũng xảy ra ở châu Âu, châu Á và ngay 

cả ở châu Phi. Nghiên cứu này thấy rằng nguyên nhân KHÔNG 

phải do thiếu sinh viên học về CNTT mà là chất lượng của sinh 

viên tốt nghiệp CNTT. Hiệp hội quốc gia các công ti phần mềm 

và dịch vụ Ấn Độ (NASSCOM) thấy rằng trên 70% sinh viên 

tốt nghiệp CNTT ở Ấn Độ KHÔNG có kĩ năng đúng để làm 

việc trong công nghiệp. Tin tức Trung Quốc cũng báo cáo rằng 

gần đây đã có vài triệu sinh viên CNTT thất nghiệp cho dù 

ngành công nghiệp phần mềm của nó thiếu hụt công nhân có 

chất lượng. Những báo cáo này đã làm cho nhiều công ti công 

nghệ đặt vấn đề về chất lượng giáo dục ở nước họ. Nghiên cứu 

này thấy rằng phần lớn các chương trình CNTT không được 

dạy đủ tốt ở các trường nhà nước bởi vì họ quá chậm đáp ứng 

cho thay đổi công nghệ. Ngày nay sinh viên "có hướng công 

nghệ", và họ biết nhiều về công nghệ hơn là được dạy trong 
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trường. Nghiên cứu này điều tra 250 đại học trong 65 nước và 

thấy rằng phần lớn sinh viên đều thất vọng với giáo dục của họ. 

Họ phàn nàn rằng phần lớn các chương trình đều hội tụ vào lí 

thuyết, không đủ thực tế và thậm chí không sánh được với cách 

họ dùng công nghệ trong cuộc sống thường ngày của họ. Một 

sinh viên bình luận: ―Chúng tôi là thế hệ của Internet và 

Facebook nhưng các giáo sư của chúng tôi tới từ thế hệ máy 

tính lớn của những năm 60. Họ có thể dạy gì cho chúng tôi?‖ 

Cá nhân tôi, tôi nghĩ vấn đề KHÔNG phải với giáo sư mà 

với mô hình dạy học đã lạc mốt. Giới hàn lâm truyền thống tin 

rằng thầy giáo và sách giáo khoa là nguồn tri thức chính. Thầy 

giáo "dạy" và "truyền tri thức" cho học sinh, người học thông 

qua ghi nhớ và chứng tỏ tri thức của họ trong các kì thi hàng 

năm. Mô hình dạy học này đã được phát minh ra từ hàng trăm 

năm trước và vẫn không thay đổi. Nó hội tụ vào thầy giáo 

người có thẩm quyền "chủ động" làm việc dạy. Học sinh là 

"thụ động" và "yên tĩnh" hấp thu bất kì điều gì thầy giáo dạy. 

Tuy nhiên ngày nay học sinh không hệt như vài trăm năm 

trước. Họ tích cực, năng động và có truy nhập vào nhiều công 

nghệ mới và sẽ không "yên tĩnh" trong việc học của họ. Ngày 

nay, học sinh biết cách dùng máy tính và Internet. Nhiều người 

chơi trò chơi máy tính, chat với bạn bè, đọc tin tức, gửi "tin 

nhắn" hàng ngày v.v. Nhưng khi họ tới trường, họ trở lại thời 

vài trăm năm trước, nơi họ phải ngồi yên tĩnh và nghe thầy 

giáo đọc bài giảng và dùng phấn và bảng để giải thích khái 

niệm. 

Là nhà giáo dục, chúng ta cần nghĩ lại mô hình học và 

chuyển sang mô hình cộng tác của việc học như ―Học qua 

Hành‖. Khái niệm này chủ trương thay đổi trong mối quan hệ 

giữa học sinh và thầy giáo. Trong mô hình "học tích cực" này, 

học sinh phải học THEO CÁCH RIÊNG CỦA HỌ TRƯỚC 

KHI họ lên lớp. Lớp học nên được dùng cho thảo luận, để làm 

sáng tỏ tài liệu nơi thầy giáo lãnh đạo thảo luận và "huấn 
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luyện" học sinh làm giầu có tri thức của họ để giải quyết vấn 

đề. Kết quả của mô hình mới này đã là rất lớn tương ứng theo 

vài nghiên cứu nơi học sinh học nhiều và tạo ra công việc chất 

lượng cao hơn. Bằng việc dùng công nghệ, học sinh có thể 

nghiên cứu, phân tích và đánh giá nhiều điều hơn chỉ đi theo 

sách giáo khoa. 

Tất nhiên, phải mất thời gian để chuyển từ cách học thụ 

động sang cách học chủ động nhưng với toàn cầu hoá và thiếu 

hụt công nhân có kĩ năng trên toàn cầu, tôi nghĩ đây là cơ hội 

vàng cho nhiều nước đang phát triển để đi nhanh và lấp vào 

nhu cầu này. Có lực lượng lao động CNTT có kĩ năng sẽ đem 

tới ích lợi có ý nghĩa cho nền kinh tế và tạo ra nhiều việc làm 

hơn cho thế hệ tiếp. Khi nhiều nước đang đi nhanh để nắm lấy 

ưu thế của cơ hội này, nước đi chậm sẽ bị bỏ lại đằng sau. 

 

Thiếu hụt tài năng CNTT 

Ngày nay, có nhiều việc làm công nghệ thông tin mở ra ở 

Mĩ hơn có các sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng gia nhập các doanh 

nghiệp Mĩ. Ở California, tỉ lệ đó là ba trên một (Ba việc làm 

mở ra cho một sinh viên tốt nghiệp). Sự kiện là số bằng cấp cử 

nhân liên quan tới máy tính được bàn bạc đã tụt giảm gần như 

trong mọi bang, tạo ra vấn đề thiếu hụt trầm trọng ở Mĩ và 

nhiều nước đã phát triển. 

Trong báo cáo đặc biệt "Gặm nhấm tài năng công nghệ 

của Mĩ,‖ tác giả đã lưu ý 18 bang và Washington D.C. có thiếu 

hụt những người tốt nghiệp địa phương khi so sánh với số việc 

làm mở ra. Thiếu hụt găng nhất cũng xảy ra ở các khu vực 

công nghệ, kể cả Thung lũng Silicon, Seattle, Dallas, Boston, 

New York, Washington D.C., Los Angeles và Chicago. Những 

lỗ hổng này đã tạo ra cạnh tranh cho những người tốt nghiệp 



 

 

94 

 

CNTT và đẩy lương trung bình cho những người mới tốt 

nghiệp vượt quá $100,000 một năm. Ann Hunter thuộc Viện 

Công nghệ Massachusetts nói, "Dễ dàng có hai hay ba việc làm 

cho mọi người tốt nghiệp khoa học máy tính. Cho nên dễ dàng, 

gần như mọi người có bằng cấp đều có thể kiếm được một đề 

nghị việc làm ngay lập tức." Tương tự, Ts. Tim Lindquist, một 

giáo sư về khoa học tính toán tại bang Arizona, nói thêm "Tôi 

không thể nói với bạn lần trước tôi có một sinh viên nói với tôi 

họ gặp rắc rối khi tìm việc làm, ngay cả một số sinh viên nghèo 

hơn của chúng tôi cũng có đề nghị việc làm." Tim Duncan, một 

quan chức điều hành của một hãng phần mềm lớn ở California 

nói thêm: ―Trong ba năm qua, chúng tôi phải phái những người 

quản lí của chúng tôi tới hầu hết mọi nước để thuê công nhân 

phần mềm và đem họ vào Mĩ. Đó là quá trình rất tốn kém vì 

chúng tôi phải trình mọi việc di trú chỉ để thuê họ. Điều đó tốn 

kém cho chúng tôi ít nhất $ 250,000 chỉ để mang một công 

nhân từ hải ngoại vào hơn là chúng tôi phải trả cùng số lương 

như người khác ở Mĩ. Ngay cả với nhiều công ti đang khoán 

ngoài công việc cho Ấn Độ, Trung Quốc, Mĩ vẫn có nhiều việc 

làm mở ra, chúng tôi không thể tìm đủ người tốt nghiệp để lấp 

vào chúng.‖ Ông ấy cũng nhắc rằng họ đang thuê 2,000 tới 

3,000 kĩ sư phần mềm mỗi năm nhưng chỉ tìm được vài trăm ở 

Mĩ.  

Trong số "các bang thiếu hụt," chỉ Delaware, Virginia và 

Washington D.C. được thưởng vì có nhiều cử nhân liên quan 

tới máy tính trong năm 2009 hơn họ đã có trong 2005. Trong 

"các bang thiếu hụt" khác, bằng cấp được trao đã sụt giảm ở 

mọi nơi từ 14 tới 68 phần trăm. Ngay cả việc tuyển vào đã 

phục hồi trong những năm gần đây khi nhiều sinh viên bỏ Kinh 

doanh, Tài chính và trở lại các lĩnh vực liên quan tới máy tính 

nhưng sẽ cần vài năm để đáp ứng cho nhu cầu cao này. Theo 

nhiều dự báo của chính phủ Mĩ, cơ hội trong lĩnh vực công 

nghệ phục hồi nhanh hơn trong kinh tế. Có thiếu hụt gần một 
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triệu công nhân CNTT và điều đó có thể lên cao tới 3 triệu 

trong năm năm tới nếu tình huống không cải thiện. Tuy nhiên, 

chu kì cao trong việc thuê người điển hình động viên nhiều 

sinh viên đi vào trong lĩnh vực này, tương tự với điều đã được 

thấy trong thời kì dot-com. Vấn đề là, các công ti và đại học có 

làm việc với nhau để đáp ứng nhu cầu dài hạn của công nghiệp 

công nghệ tăng trưởng nhanh của Mĩ không? Ts. Scott 

Brigland nhà nghiên cứu với bộ lao động của chính phủ nói: 

―Vấn đề là với thay đổi nhanh của công nghệ và phần lớn các 

đại học không thể thay đổi đủ nhanh. Vài năm trước, không ai 

thậm chí dự báo rằng khu vực ứng dụng di động là nóng cho 

nên rất ít trường nhìn vào khu vực này. Đột nhiên với iPhone, 

có nhu cầu khổng lồ về người phát triển ứng dụng di động. 

Ngày nay nhu cầu là về những người phát triển ứng dụng iPad 

và máy tính bảng. Ai biết cái gì sẽ là tiếp? Nếu đại học không 

cộng tác tốt với nhu cầu trong công nghiệp, chúng ta sẽ tiếp tục 

thấy thiếu hụt công nhân CNTT.‖ 

 

Thiếu hụt người có kĩ năng CNTT ở châu Âu 

Theo báo The India Times và tờ Daily Mirror, Liên hiệp 

châu Âu (EU) đã đồng ý cho phép 40,000 người Ấn Độ tới và 

làm việc ở châu Âu, để giải quyết việc thiếu hụt trong công 

nghệ thông tin (CNTT). Khi các nước châu Âu đang cải tiến 

nền kinh tế của họ, họ thấy rằng họ không có đủ công nhân có 

kĩ năng CNTT. Một quan chức chính phủ nói: ―Chúng tôi biết 

rằng có thiếu hụt nhưng chúng tôi không biết nó nghiêm trọng 

đến vậy. Không có công nhân CNTT, chúng tôi không thể cải 

tiến được hệ thống của chúng tôi đủ nhanh, đặc biệt khi kinh tế 

toàn cầu đang thay đổi bây giờ.‖   
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EU đã đề nghị rằng 40,000 công nhân Ấn Độ sẽ được 

phép vào châu Âu như một phần của kế hoạch thúc đẩy thương 

mại xuất khẩu với Ấn Độ. Trong số các nước này, Anh sẽ nhận 

12,000 người, chiếm 30 phần trăm của tổng số phân bổ. Hiện 

thời, một số lớn công nhân CNTT này đã tới Anh từ Ấn Độ. 

Theo các quan chức EU, đáp lại việc cho phép nhiều công nhân 

CNTT Ấn Độ tới và làm việc, Anh sẽ có khả năng xuất khẩu 

nhiều thứ hơn sang Ấn Độ để trao đổi. 

Thiếu hụt kĩ năng CNTT là vấn đề chính cho các công ti 

ở Anh, những công ti đã phàn nàn trong nhiều năm về khó 

khăn của việc tuyển mộ và giữ công nhân có chất lượng. Mặc 

cho suy thoái kinh tế của mấy năm trước, khu vực CNTT tiếp 

tục tăng trưởng nhanh chóng. Một báo cáo chính phủ ước 

lượng rằng trong ba năm tới, Anh sẽ cần hơn 550,000 công 

nhân CNTT để lấp vào các việc làm CNTT và viễn thông. Một 

số trong những việc làm này được cần tới để thay thế cho 

những người về hưu. Nhưng số khác được cần để lấp vào các 

việc làm mới, đặc biệt trong khu vực CNTT tăng trưởng nhanh. 

Thiếu hụt kĩ năng CNTT ở châu Âu là kết quả của vài 

yếu tố: Ít sinh viên học về khoa học máy tính hay các lĩnh vực 

liên quan. Năm 2009, chỉ 15,000 sinh viên Anh học về CNTT 

khi so với 57,000 sinh viên năm 2001. Yếu tố khác là chương 

trình đào tạo lạc hậu ở đại học. Nhiều trường đã không cải tiến 

chương trình đào tạo của họ để đáp ứng nhu cầu công nghiệp. 

Vào khoảng khắc này, nhu cầu lớn nhất là trong các khu vực 

phát triển thiết bị di động, tính toán mây, thương mại điện tử, 

kết mạng xã hội và quản lí hệ thông tin. Tuy nhiên, đa số các 

trường vẫn còn hội tụ vào lí thuyết tính toán, cấu trúc dữ liệu 

và ngôn ngữ lập trình. Một người quản lí công ti nói: ―Chúng 

tôi cần nhiều công nhân hiểu quản lí dịch vụ cho tính toán mây 

nhưng mọi người xin vào công ti chúng tôi chỉ có kĩ năng lập 

trình và không có kinh nghiệm trong dịch vụ. Đó là lí do tại sao 

chúng tôi phải thuê công nhân CNTT từ Ấn Độ và đem họ tới 
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đây. Trong kinh doanh dịch vụ, ông không thể khoán ngoài 

được bởi bì ông phải làm việc với người dùng và khách hàng 

trên cơ sở hàng ngày để hiểu nhu cầu của họ để hỗ trợ cho họ.‖ 

Người quản lí khác nói thêm: ―Có các khu vực khác mà có 

thiếu hụt lớn hơn nhiều, là những người có kĩ năng mức cao 

hơn như quản lí dự án phần mềm, kĩ nghệ yêu cầu, phân tích 

doanh nghiệp, và kiến trúc sư hệ thống. Những kĩ năng này 

hiện thời không được dạy trong chương trình đào tạo của chúng 

tôi. Chúng tôi không thể kiếm đủ các công nhân này.‖ 

Một quan chức đại học thừa nhận rằng họ đã không theo 

kịp với xu hướng toàn cầu: ―Khi nhiều công ti khoán ngoài 

việc viết mã và kiểm thử, họ cần các công nhân trong tích hợp, 

kiến trúc và quản lí dự án nhưng chúng tôi vẫn còn hội tụ vào 

đào tạo sinh viên của chúng tôi trong các kĩ năng không còn 

được cần nữa. Vài năm trước, phần lớn các sinh viên bỏ nghề 

kĩ nghệ để tìm việc trong tài chính và ngân hàng và bây giờ 

chúng tôi có dư thừa công nhân ngân hàng và tài chính. Tình 

huống này đang tồi tệ đi với việc về hưu của nhiều công nhân 

cho nên chúng tôi bị bỏ lại với lực lượng lao động mất cân 

bằng nơi nhu cầu lớn hơn cung cấp trong một số khu vực. Tất 

cả những điều này xuất hiện khi nền kinh tế của chúng tôi dự 

phóng rằng nhu cầu CNTT sẽ tiếp tục tăng trưởng gần 25% 

trong mười năm tới. Chúng tôi có thể tìm các công nhân ở đâu? 

Giải pháp duy nhất là đưa công nhân từ Ấn Độ và Trung Quốc 

vào và điều đó sẽ làm cho cho nhiều người của chúng tôi rất 

không hài lòng.‖ 

 

Tiếp tục thiếu hụt kĩ năng công nghệ thông tin 

Tuần trước, một quan chức điều hành công nghệ thông 

tin (CNTT) đã được phỏng vấn trên tivi và ông ấy nói: ―Cung 
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cấp công nhân CNTT có kĩ năng sẽ không theo kịp với nhu cầu 

của công nghiệp. Và điều đó dường như không thay đổi sớm 

lúc nào. Chúng tôi muốn tăng trưởng, chúng tôi muốn thuê 

nhiều người nhưng chúng tôi không thể tìm thấy đủ công nhân 

có kĩ năng. Tivi và báo chí ngày nay đầy những tin tức về thất 

nghiệp và tình huống kinh tế xấu nhưng công nghiệp CNTT 

vẫn tăng trưởng và chúng ta đang thuê người nhưng vấn đề là 

có không đủ người xin việc mà có đủ phẩm chất.‖ Phàn nàn 

này được hưởng ứng bởi nhiều giám đốc thông tin (CIO) trong 

toàn ngành công nghiệp. 

 Theo thống kê sử dụng lao động từ chính phủ Mĩ đưa ra 

tháng này (10/ 2012) số công nhân CNTT đang tăng lên với tỉ 

lệ nhanh hơn nhiều so với tổng lực lượng lao động. Điều đó đã 

đẩy CNTT thành kĩ năng nóng nhất trong nền kinh tế hiện thời. 

Một quan chức chính phủ nói: ―Nếu bạn là sinh viên đại học 

muốn có việc làm tốt, CNTT là chọn lựa tốt nhất của bạn. 

Không có chọn lựa tốt hơn vào lúc này. Chỉ trong bốn năm bạn 

có thể làm được trên trăm nghìn đô la và có nghề nghiệp ổn 

định kéo dài một thập kỉ.‖ Theo dữ liệu của sở thống kê lap 

động Mĩ, hiện thời có quãng 4 triệu công nhân CNTT trong 

ngành công nghiệp Mĩ nhưng nhu cầu được ước lượng là 6 

triệu và vẫn tăng lên nhanh chóng cho nên thiếu hụt là nghiêm 

trọng. Nhiều nhà kinh tế coi CNTT như dẫn lái then chốt cho 

tăng trưởng kinh tế và không có lực lượng lao động thích hợp; 

nền kinh tế sẽ không có khả năng tăng trưởng ra khỏi suy thoái 

hiện thời như chính phủ đã lập kế hoạch. 

 Một nhà phân tích Wall Street giải thích: ―Thất bại của 

dotcom đã là nguyên nhân chính cho thiếu hụt hiện thời. Khi 

nó xảy ra vào năm 2000, quãng nửa triệu công nhân CNTT rời 

bỏ và chuyển sang nghề khác. Vấn đề là việc làm CNTT đã 

được khoán ngoài cho Ấn Độ cũng đã làm nản lòng nhiều sinh 

viên đại học không theo học CNTT nữa. Vài năm trước, bùng 

nổ của thị trường chứng khoán và khu vực tài chính đã khuyến 
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khích nhiều sinh viên học về kinh doanh. Trong mười năm qua, 

niềm tin trong các sinh viên là không học CNTT vì hầu hết việc 

làm sẽ được khoán ngoài cho nên đa số sinh viên bỏ lĩnh vực kĩ 

thuật. Tất cả những điều đó dẫn tới thiếu hụt ngày nay, và sẽ 

phải mất vài năm để giải quyết vấn đề này.‖ 

 Một nhà phân tích khác trách các phương tiện thông tin: 

―Và lúc ghi danh vào chương trình CNTT ở các đại học Mĩ bắt 

đầu sút giảm, nhiều báo và ti vi vẫn tiếp tục tạo ra cảm nhận sai 

rằng CNTT không còn là nghề nghiệp có thể làm được. Tin tức 

về khoán ngoài CNTT chi phối tin tức này và làm cho các sinh 

viên tiềm năng hoảng sợ tránh học CNTT. Từ 2002 tới 2009 

ghi danh vào lĩnh vực CNTT đã sụt giảm 38%. Phải mất ít nhất 

mười năm nữa để sửa thiệt hại này. Tình huống đang tồi tệ hơn 

với việc về hưu của nhiều công nhân CNTT, về trung bình 

quãng 600 công nhân CNTT về hưu mỗi tháng. Tất cả những 

điều này xuất hiện khi chính phủ dự báo rằng lực lượng lao 

động CNTT sẽ tăng trưởng 25 phần trăm trong năm năm tới. 

Không có đủ công nhân để lấp lỗ hổng khổng lồ này và không 

có giải pháp ngay lập tức cho nó." 

 Một quan chức điều hành khác giải thích tình huống hiện 

thời: ―Trong quá khứ, chúng ta khoán ngoài công việc CNTT 

cho các nước chi phí thấp. Họ làm tốt với viết mã và kiểm thử 

nhưng khi chúng ta bắt đầu khoán ngoài những phần mềm lớn 

hơn và phức tạp, phần lớn trong chúng đều thất bại. Phần lớn 

những nhà cung cấp khoán ngoài không có đủ công nhân có kĩ 

năng để thực hiện các việc này. Hệ thống giáo dục của họ chậm 

thay đổi, người tốt nghiệp của họ không có kĩ năng thích hợp 

và người quản lí dự án của họ không quản lí được tương ứng. 

Số thất bại trong các dự án khoán ngoài làm tốn của chúng ta 

nhiều tiền. Không có ích lợi trong khoán ngoài gì nữa cho nên 

xu hướng thông thường là dừng khoán ngoài và chuyển mọi 

thứ trở về trong nước. Tuy nhiên chúng ta không có đủ công 

nhân có kĩ năng để làm các việc cần thiết ở trong nước. Giải 
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pháp khác là thuê những người tốt nghiệp hàng đầu từ các nước 

khác và đem họ tới Mĩ nhưng chúng ta chỉ đem được một số 

giới hạn người trong số họ mỗi năm cho nên đây là thế tiến 

thoái lưỡng nan cho ngành công nghiệp của chúng ta.‖ 

 Để khuyến khích sinh viên đại học học CNTT, công 

nghiệp đã cung cấp một danh sách các kĩ năng được cần như: 

người phát triển phần mềm, người phân tích hệ thống, nhà khoa 

học máy tính, kĩ sư phần mềm, người quản lí hệ thông tin, 

người quản lí dự án phần mềm, kiến trúc sư phần mềm, người 

quản trị cơ sở dữ liệu, người quản trị hệ thống mạng, người 

phân tích dữ liệu, người phân tích truyền thông, người phân 

tích mạng, chuyên viên an ninh máy tính, và người quản lí dịch 

vụ tính toán. Có nhiều học bổng cho sinh viên CNTT chạy từ 

$12,000 tới $20,000 mỗi năm. Đại học đã cập nhật chương 

trình đào tạo để đáp ứng cho nhu cầu của công nghiệp cũng 

nhận được nhiều triệu đô la trong tài trợ cho khoa và hàng trăm 

nghìn đô la cho giáo sư để tạo ra các lớp mới vì toàn thể giáo 

trình CNTT được cập nhật để thích ứng với thay đổi công 

nghệ. 

 Thiếu hụt này có thể là tin mừng cho công nhân CNTT 

vì lương của họ sẽ tăng lên, nhưng với ngành công nghiệp này 

vấn đề tìm công nhân có chất lượng sẽ vẫn còn không được 

giải quyết trong nhiều năm sắp tới. 

 

Công nhân CNTT muốn g? 

Ngược với niềm tin hiện thời rằng hầu hết công nhân 

CNTT chỉ muốn tiền, có một điều tra công nghiệp mới về 

8,000 công nhân CNTT về điều họ thực sự muốn. Cuộc điều tra 

này thấy rằng vì phần lớn các công ti công nghệ đều cấp lương 

và lợi ích tốt, so với các lĩnh vực khác như kinh doanh, nhân 
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văn, khoa học xã hội, phần lớn công nhân CNTT đều sung 

sướng với điều họ nhận được.  Sau đây là 10 điều mà công 

nhân CNTT liệt kê là ao ước của họ: 

1) Đạt tới thành công trong nghề nghiệp 

2) Có người quản lí giỏi hiểu họ. 

3) Học kĩ năng mới để giữ cho họ bắt kịp với thay đổi 

công nghệ 

4) Có khả năng ra quyết định trong công việc của họ. 

5) Được thừa nhận về công việc của họ 

6) Phát triển cái gì đó hữu dụng và quan trọng 

7) Có ít ràng buộc hơn để phát kiến 

8) Được đào tạo mới mọi năm để bắt kịp với kĩ năng 

9) Có nhiều bạn 

10) Tìm thấy tình yêu thực sự trong cuộc sống 

 Phàn nàn thông thường trong công nhân CNTT là họ 

không phải là hình ảnh mà phim ảnh và các phương tiện tin tức 

mô tả họ: ―Rất thông minh nhưng ngờ nghệch xã hội và không 

có bạn gái,‖ hay ―Dành nhiều thời gian chơi trò chơi video hơn 

là đi chơi và gặp các cô gái.‖ Một kĩ sư phần mềm nói: ―Chúng 

tôi là những người bình thường và chúng tôi có cuộc sống sau 

công việc. Chúng tôi có bạn gái hay bạn trai cũng như bất kì ai 

khác. Chúng tôi may mắn vì chúng tôi có thể mua cho bạn gái 

hay bạn trai những thứ mà người khác không thể đảm đương 

được. Tuy nhiên, nhiều phim và phương tiện tin tức bao giờ 

cũng viết về chúng tôi như "thông minh công nghệ nhưng cô 

đơn hay ngu xuẩn" và điều đó là không đúng."  

 Một công nhân CNTT Ấn Độ nói với cuộc điều tra: 

―Hình ảnh ngu xuẩn về công nhân CNTT phần lớn được hoạ 
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nên bởi các phim Mĩ và châu Âu nhưng ở Ấn Độ, nó là điều 

đối lập. Công nhân CNTT được coi là người thông minh nhất, 

ứng cử viên được ưa chuộng cho hôn nhân. Nền văn hoá của 

chúng tôi có câu ngạn ngữ rằng: ―Không bằng CNTT, không 

hôn nhân; không học CNTT, không hứa hôn.‖ Trong các đại 

học của chúng tôi, sinh viên CNTT thường đi chơi với những 

cô gái xinh nhất vì chúng tôi có tương lai tốt hơn bất kì lĩnh 

vực nào khác."  

 

Cạnh tranh về công nhân CNTT 

 Ngay cả nền kinh tế Mĩ vẫn còn phục hồi chậm với thất 

nghiệp cao ở mọi nơi. Có sự điên cuồng thuê người diễn ra 

trong các công ti công nghệ thông tin (CNTT) ở California. 

Trong mười hai tháng qua, Google và Apple đang cạnh tranh 

dữ dội với các công ti tăng trưởng nhanh như Facebook, 

Twitter, và LinkedIn về công nhân. Các công ti như Facebook, 

Twitter đang năng nổ tuyển mộ những người mới tốt nghiệp, 

cung cấp cho họ xúc động về việc tạo ra cái gì đó mới khi các 

công ti truyền thống như Apple và Google sẵn lòng trả lương 

nhiều. Trong khi bùng nổ việc thuê người dường như là mâu 

thuẫn khi nhiều người đang thất nghiệp nhưng theo cuộc điều 

tra địa phương, phần lớn các công ti CNTT vẫn gặp khó khăn 

trong việc tìm người có kĩ năng mà họ tìm kiếm, đặc biệt trong 

khu vực ứng dụng di động hay quản lí hệ thống tính toán mây. 

Bùng nổ thuê người bắt đầu vào cuối năm 2009, và thực 

sự lấy hơi bắt đầu năm 2010. Ngày nay California công bố tăng 

việc làm hàng năm đầu tiên trong gần hai năm. Về toàn thể, 

danh sách việc làm công nghệ cao tăng lên 38% trong nước so 

với năm ngoái nhưng chúng đã nhảy lên 64% ở Thung lũng 

Silicon. Phần lớn các công ti đều tìm người lập trình Java, kĩ sư 
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mạng, người phân tích an ninh mạng, chuyên gia tính toán 

mây, người lập trình ảo hoá, kĩ sư giao diện người dùng, 

chuyên gia công nghệ di động và người quản lí dịch vụ hệ 

thông tin. Lí do chính cho nhu cầu cao là việc dâng lên của 

nhiều công ti mới thành lập. Kết quả là, đã có nhiều kĩ sư phần 

mềm bắt đầu công ti riêng của họ, để cho trên cơ sở từng công 

ti có vài kĩ sư phần mềm sẵn có. Với iPhone và Androids nói 

có tổ hợp trên triệu ứng dụng, có ít nhất vài nghìn công ti nhỏ 

phát triển ứng dụng cho các nền di động này. Nhu cầu là cao 

trong nền máy tính bảng như iPads và các thiết bị tương tự. 

Các công ti hàng đầu trên thị trường này đã làm nhiều triệu đô 

la năm ngoái. Vì nhiều công ti trong số họ là nhỏ, thường ít 

hơn 50 người, một số trong những người của họ đã làm ra triệu 

đô là đầu tiên của họ. Tình huống này đổ thêm dầu vào lửa cho 

nhiều người muốn bắt đầu công ti riêng của họ thay vì làm việc 

cho các công ti đã có uy tín. 

Các công ti đã có uy tín như Google, Microsoft, Apple 

đang thăm dò một số phương án để hấp dẫn và giữ công nhân 

CNTT của họ. Họ cung cấp các bổng lộc chạy từ ngày nghỉ 

phụ thêm, tới các điểm thưởng, tới thẻ quà, như cách chỉ ra cho 

công nhân của họ là họ quan trọng đến đâu. Tuy nhiên, theo 

nhiều người, những bổng lộc này không phải bao giờ cũng đủ 

để giữ người hàng đầu của họ. Theo cuộc điều tra, gần 27% 

nhân viên của các công ti này nói họ lập kế hoạch để ra đi trong 

năm và tỉ lệ thay người trong các công nhân sẽ tiếp tục lên khi 

nền kinh tế ổn định. Bên cạnh thù lao cao hơn, hầu hết các 

công nhân CNTT đang tìm kiếm nhiều thách thức hơn cho 

phép họ tiến bộ nhanh hơn. Nhiều người muốn cổ phiếu lớn 

hơn của lợi nhuận của công ti như các tuỳ chọn cổ phần. Một 

người phát triển phần mềm nói với báo chí địa phương: ―Tôi 

muốn làm một triệu đô la trong một năm, dù đó là điểm thưởng 

hay tuỳ chọn cổ phần. Trong sự thiếu hụt này, tôi phải chăm 

nom tới bản thân mình trước bởi vì vài năm nữa kể từ nay, sẽ 
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có nhiều người với kĩ năng tương tự và nhiều người đang ghi 

danh vào khu vực phần mềm trong đại học bây giờ. Đây là cơ 

hội vàng cho vài người có kĩ năng được cần cho nên tôi phải 

tận dùng ưu thế của nó.‖ Khi được hỏi về những người thất 

nghiệp, anh ta nhún vai: ―Vài năm trước, những người trong tài 

chính và đầu tư thị trường chứng khoán đã làm hàng triệu đô la 

cho nên bây giờ đó là thời của chúng tôi. Tất nhiên, thời gian 

đã qua cho những người hiện đang học về tài chính và đầu tư. 

Qui tắc của trò chơi là thứ nhất chứ không cuối cùng trong thị 

trường thay đổi này.‖ 

Để giải quyết việc thiếu hụt công nhân có kĩ năng này, 

các công ti CNTT đang mở các văn phòng ở các nước khác để 

tận dụng ưu thế của công nhân có kĩ năng ở đó. Các công ti 

như Google, Apple, Microsoft, IBM đang nhìn vào tây Âu với 

hệ thống giáo dục tốt của họ như điểm đến chính của họ. Các 

công ti nhỏ hơn lựa chọn khoán ngoài cho Ấn Độ và Trung 

Quốc để làm cho việc của họ được thực hiện mặc cho lương ở 

đó đã tăng lên nhanh chóng. Một quan chức điều hành nói: 

―Không còn là vấn đề lương thấp thêm nữa, vấn đề là thu nhận 

kĩ năng được cần để duy trì cạnh tranh. Chúng tôi phải tập 

trung vào phát triển phần mềm toàn cầu với các thành viên tổ 

sống ở nhiều chỗ vì chúng tôi không có đủ công nhân ở một 

chỗ thêm nữa.‖ Theo cuộc điều tra, phát triển phần mềm toàn 

cầu dường như là cách mới để giải quyết sự thiếu hụt nghiêm 

trọng này. Cuộc điều tra thấy rằng 42% các công ti đã đi theo 

khái niệm này với các thành viên tổ trải khắp thế giới trong 

nhiều vị trí và 67% đang lập kế hoạch làm cùng điều đó trong 

năm nay.   

Theo cuộc điều tra này, nhiều công nhân muốn trung 

thành với công ti nhưng người quản lí của họ quay mặt đi, sa 

thải họ khi kinh tế chìm lắng. Ngày nay khi thiếu hụt công 

nhân có kĩ năng là găng, nhiều nhân viên từ chối quay lại với 

những công ti đã không đối xử tốt với họ. Một số người muốn 
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bắt đầu công ti riêng của họ để cạnh tranh với công ti trước đây 

của họ. Vì có nhiều công nghệ và cơ hội mới, các công ti có uy 

tín không thể đi đủ nhanh để bắt kịp mà không có công nhân có 

kĩ năng cho nên công nghiệp dự báo rằng sẽ có "cải tổ" chính 

trong các công ti phần mềm, một số sẽ tăng trưởng lớn hơn 

nhưng nhiều công ti sẽ sụp đổ khi nhiều công ti mới thành lập 

đang cạnh tranh với họ. 

 

Nghề công nghệ thông tin 

Tôi nhận được một email: ―Là phụ huynh của ba học sinh 

trẻ trong trường phổ thông, chúng tôi đang nghĩ nhiều về nghề 

nghiệp tương lai của các cháu. Con gái lớn của chúng tôi sẽ 

vào đại học sang năm và chúng tôi vẫn không chắc nghề nào sẽ 

là tốt nhất cho cháu? Chúng tôi không biết liệu công nghệ 

thông tin có là chọn lựa đúng hay không. Xin thầy giúp cho."    

Đáp: Có vài nghề tuyệt vời cho thanh niên chọn lựa. 

Theo Cục thống kê lao động Mĩ, công nghệ thông tin, y tế, và 

chăm sóc sức khoẻ là chọn lựa nghề tốt nhất cho mười năm tới. 

Từ quan điểm đầu tư, tôi nghĩ công nghệ thông tin (CNTT) là 

tốt nhất vì nó chỉ yêu cầu bốn năm đại học, lương tốt và viễn 

cảnh việc làm là tuyệt. Kĩ năng CNTT ngày nay được cần tới 

trong gần như mọi nước vì thế giới có thiếu hụt trầm trọng kĩ 

năng CNTT. Vời thời của app di động và tính toán mây, những 

kĩ năng này đang trở nên bản chất hơn trước đây. Theo một 

khảo cứu toàn cầu, trong năm 2010 thế giới có quãng ba triệu 

công nhân CNTT. Đến 2015, thế giới sẽ cần ít nhất năm triệu 

công nhân CNTT và đến 2020 nhu cầu tăng lên bẩy triệu công 

nhân CNTT. Xem như kết quả của tăng trưởng việc làm nhanh 

chóng trong mười năm tới, viễn cảnh việc làm cho người trong 

khu vực CNTT sẽ là tuyệt vời. Công nhân với ít nhất là bằng 
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cử nhân trong các lĩnh vực liên quan tới công nghệ thông tin 

(khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, và quản lí hệ thông tin) 

sẽ có cơ hội tốt nhất và được thù lao rất tốt. (Lương trung bình 

từ $93,000 tới $115,000 cho vị trí mới vào nghề ở Mĩ). Thực 

ra, việc làm trong lĩnh vực CNTT được dự phóng tăng lên 38% 

trong thời kì 2010-2020, nhanh hơn tất cả các nghề khác. Tăng 

trưởng này là do việc phụ thuộc tăng lên vào công nghệ mới, 

cũng như các công ti tăng ham muốn của họ để tích hợp nhiều 

công nghệ hơn để cải tiến hiệu quả của doanh nghiệp của họ.  

Khảo cứu toàn cầu này nhận diện ba yếu tố: kĩ năng, kinh 

nghiệm và vị trí cho mọi cảnh quan việc làm. Kĩ năng được xác 

định là điều công nhân học ở trường. Trong công nghệ thông 

tin, nó thường phụ thuộc và bằng cấp của công nhân (bằng 2 

năm kết hợp hay bằng cử nhân 4 năm). Nếu công nhân không 

có kĩ năng "mới nhất", nhiều công ti sẵn lòng đào tạo lại họ. 

Kinh nghiệm được xác định như thời gian mọi người thực hiện 

công việc thực và nhiều công ti chấp nhận thời gian 6 tháng 

trong dự án Capstone là "kinh nghiệm làm việc thực". Vị trí là 

thị trường việc làm địa phương vì nó biến thiên giữa các nước. 

Ở các nước đã phát triển, người có kĩ năng CNTT được cần 

cho nhiều việc làm hơn là công nhân. Ở các nước đang phát 

triển, điều đó thay đổi nhanh chóng, vì nhu cầu vượt quá cung 

cấp ở một số nước. Chẳng hạn, cả Ấn Độ và Trung Quốc có 

thiếu hụt công nhân có kĩ năng CNTT nhưng ở các việc làm 

khác thị trường vẫn chậm thích nghi với nhu cầu toàn cầu. Một 

số công nhân ở các nước thích nghi chậm có thể thấy tìm việc 

làm là hơi chút khó khăn. Tuy nhiên, điều đó sẽ thay đổi vì với 

công nghệ thông tin, công nhân có thể làm việc trực tuyến dùng 

internet. Trong tương lai gần, xu hướng ―công nhân ảo‖ sẽ xảy 

ra vì thiếu hụt nghiêm trọng công nhân có kĩ năng trở nên ngày 

một găng hơn trên khắp thế giới. Một số nước đang thuê công 

nhân nước ngoài và trả tiền tái định vị công nhân về nước của 
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họ. Với môi trường kinh tế toàn cầu thay đổi, tôi nghĩ bây giờ 

là lúc tốt để nhìn một cách nghiêm chỉnh vào nghề CNTT.  

Tất nhiên, chọn lựa nên để cho con bạn thực hiện. Là phụ 

huynh bạn có thể chỉ gợi ý cho các cháu nhưng nếu bạn nhìn lại 

40 năm trước đây, tivi đen trắng, điện thoại quay số và nối dây 

nhưng bây giờ con cháu các bạn đang lớn lên cùng tivi màn 

hình phẳng với độ phân giải cao và ảnh 3 chiều. Điện thoại 

không dây với máy tính có sẵn trong đó nằm gọn trong bàn tay 

bạn. Với từng phát kiến mới, có nhiều cơ hội cho công nhân kĩ 

thuật phát triển sản phẩm mới ở mọi nơi cho nên nghề nghiệp 

trong CNTT bây giờ không chỉ là nghề nghiệp tốt mà còn có 

toàn cảnh tốt để đi lên mức quản lí và điều hành vì thế giới cần 

nhiều nhà chuyên nghiệp có kĩ năng công nghệ. 

 

Thuê người CNTT ở châu Âu 

Năm nay, có xu hướng trong thuê người toàn cầu về công 

nghệ thông tin. Nhiều công ti Mĩ mở văn phòng ở châu Âu và 

thuê sinh viên châu Âu để lấp lỗ hổng do thiếu hụt công nhân 

CNTT ở Mĩ. Công ti Universum tiến hành cuộc điều tra với 

19,890 sinh viên học tại các đại học hàng đầu của châu Âu để 

tìm ra họ muốn làm việc cho ai. Kết quả cho thấy rằng Google 

được coi là công ti hàng đầu cho hầu hết các sinh viên châu 

Âu, tiếp đó là Apple, Microsoft, IBM, Intel, Nokia, và 

Accenture. Theo cuộc điều tra này, những người sử dụng lao 

động châu Âu được ưa chuộng là BMW, Siemens, Porsche, 

Ferrari, và Lufthansa Group. Trong vài năm trước, Google đã 

rất tích cực trong việc thuê nhiều sinh viên châu Âu và có lẽ đã 

trả lương cao nhất cho các sinh viên tốt nghiệp hàng đầu. Tiếp 

sau Google là Apple như đối thủ nghiêm chỉnh, chiếm vị trí thứ 

hai trong mọi xếp hạng gần đây. Mặc dầu sinh viên kĩ nghệ và 
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máy tính ưa thích Google, phần lớn sinh viên kinh doanh xếp 

hạng Apple tốt hơn vì công ti này thuê nhiều sinh viên kinh 

doanh hơn cho bộ phận tiếp thị và bán hàng.    

Dựa trên số các bổ nhiệm sinh viên mà một công ti nhận 

được như người sử dụng lao động lí tưởng xuyên qua các đại 

học có tiếng nhất của châu Âu, Universum tạo ra xếp hạng 

hàng đầu 100 phản ánh mức độ hấp dẫn của người sử dụng lao 

động mà các sinh viên hàng đầu muốn làm việc cho. Sinh viên 

đại học châu Âu xếp hạng những người sử dụng lao động ưa 

thích của họ dựa trên danh tiếng tốt (72%), thành công thị 

trường (70%), uy tín (66%), công nghệ tốt nhất (33%) và chuẩn 

đạo đức cao (30%). Với 135 quốc tịch được đại diện trong cuộc 

điều tra châu Âu, hợp thành đa văn hoá và đa dạng của các thể 

chế hàn lâm hàng đầu ở châu Âu được phản ánh rõ ràng. Tuy 

nhiên, khi hỏi các sinh viên về cơ hội kiếm việc làm với những 

nhà sử dụng nhân công Mĩ hàng đầu trong vòng sáu tháng sau 

tốt nghiệp, sinh viên lạc quan nhất là Đức (57%), Na Uy (56%) 

và Ukrainians (54%). Sinh viên ít tích cực nhất là Italians 

(29%), Ai len (27%), Hi Lạp (26%), Anh (25%), và Tây Ban 

Nha (18%). 

Lí do chính cho hầu hết các công ti Mĩ thuê người châu 

Âu là kĩ năng của sinh viên tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu 

của họ. Một quan chức điều hành Mĩ nói với báo chí: ―Ấn Độ 

và Trung Quốc có những người kiểm thử và phát triển tốt, họ 

giỏi cho một số việc làm khoán ngoài nhưng với việc phát triển 

phần mềm nghiêm chỉnh, họ vẫn còn tụt xa đằng sau hệ thống 

giáo dục châu Âu. Ngày nay phần mềm đang lớn hơn và phức 

tạp hơn, nó không chỉ là viết mã hay kiểm thử mà là thiết kế và 

kiến trúc cho nên chúng ta phải tìm các sinh viên giỏi nhất từ 

các trường hàng đầu có đào tạo các kĩ năng có giá trị cao hơn 

này. Thay vì khoán ngoài, chúng ta mở văn phòng ở châu Âu 

để thuê những người này làm việc cho chúng ta.‖ Cạnh tranh 

về công nhân có kĩ năng ở châu Âu cũng là dấu hiệu rằng làm 
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sóng thứ hai của toàn cầu hoá đã bắt đầu. Khi nhiều công ti 

toàn cầu đang cạnh tranh với nhau trên nguồn tài nguyên khan 

hiếm về công nhân có kĩ năng, lương của những sinh viên này 

cũng tăng nhanh chóng. Một giáo sư nói với tờ báo này: ―Phần 

lớn các công ti toàn cầu không ngần ngại cung cấp cho những 

người tốt nghiệp của chúng ta lương hàng đầu, chừng nào họ 

có kĩ năng mà công ti đang tìm. Thời của lao động thấp qua rồi, 

ít nhất là không còn ở châu Âu. Các công ti Mĩ ngày nay như 

Google, Apple hay Microsoft không tới đây vì lao động giá rẻ, 

họ thuê sinh viên chúng ta về kĩ năng của sinh viên.‖ 

 

Thêm thuê người CNTT 

Các công ti dịch vụ khoán ngoài Ấn Độ đang ngày càng 

sẵn sàng cho tăng trưởng thêm trong năm nay. Tờ Thời báo 

kinh tế Ấn Độ báo cáo rằng năm công ti CNTT lớn, Tata 

Consultancy Services, Cognizant, Infosys, Wipro, và HCL 

Technologies đang tăng cường việc thuê người của họ, bổ sung 

thêm hàng trăm nghìn công nhân CNTT mới ở Ấn Độ. Trong 

vòng vài tháng, năm công ti này đã thuê trên 120,000 công 

nhân CNTT so với chỉ 50,000 người trong cùng thời kì này 

năm trước. Lí do là trước đây nhiều công ti Ấn Độ vẫn đối phó 

với tính bất định của khủng hoảng tài chính toàn cầu và thận 

trọng về việc bổ sung thêm nhân viên. Tuy nhiên, phục hồi gần 

đây là dấu hiệu rằng điều tồi tệ nhất đã qua và các công ti Ấn 

Độ mong đợi nhiều kinh doanh sẽ tới theo cách của chúng. 

Người ta ước lượng rằng với mọi việc làm CNTT mới được tạo 

ra, nó cũng tạo ra tám tới mười hai việc làm khác không CNTT 

trong Ấn Độ. Với trên 120,000 việc làm CNTT mới, nó đưa tới 

trên một triệu việc làm phụ cho nền kinh tế Ấn Độ. 
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Để giữ công nhân khỏi bỏ đi, phần lớn các công ti thưởng 

cho người của họ với việc tăng lương trung bình quãng 11%. 

Nhân viên hiệu năng cao cũng nhận được điểm thưởng nhiều 

nghìn đô la. Nhiều công ti Ấn Độ đang bắt đầu khoán ngoài 

công việc không mấu chốt của họ như viết mã, kiểm thử, và 

bảo trì cho các nước lân cận để cho họ có thể hội tụ vào kinh 

doanh sinh lời nhiều hơn như tích hợp qui mô lớn, tài chính và 

chăm sóc mạnh khoẻ CNTT. 

Để bành trướng doanh nghiệp ra toàn cầu, các công ti Ấn 

Độ bây giờ mở các chi nhánh ở Mĩ và châu Âu nhưng họ gặp 

phải vấn đề tìm công nhân có kĩ năng. Tuần trước, trưởng 

Infosys ở châu Âu, B.G Srinivas nói với báo chí châu Âu: ―Vấn 

đề lớn nhất với chúng tôi liên quan tới thuê người là ở chỗ 

không có đủ người học về máy tính ở châu Âu và Anh. Chúng 

tôi muốn bành trướng lực lượng lao động châu Âu của chúng 

tôi lên 10 phần trăm, thuê quãng 5,500 công nhân nhưng không 

thể tìm được đủ công nhân cho nên chúng tôi phải thuê các nhà 

toán học và người tốt nghiệp khoa học và đào tạo họ.‖  

Vấn đề chính ngày nay là thiếu hụt công nhân có kĩ năng, 

đặc biệt trong các khu vực nóng như app di động, tính toán 

mây, quản lí dịch vụ, và kiến trúc hệ thống. Người ta ước 

lượng rằng thiếu hụt này sẽ tiếp tục trong nhiều năm vì cầu là 

cao hơn nhiều so với cung. 

 

Di trú và công nghệ thông tin 

Theo một khảo cứu của chính phủ Mĩ, việc ban visa đặc 

biệt cho công nhân có kĩ năng đã hấp dẫn số lượng rất lớn các 

đương đơn. Dữ liệu mới nhất được Sở di trú Mĩ đưa ra chỉ ra 

rằng từ đầu tháng 4/2012, sở đã nhận được trên 32,000 đơn; 

nhiều người với các bằng cấp chuyên sâu. 
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Khảo cứu này thấy rằng số lớn nhất là người Ấn Độ và 

người Trung Quốc với bằng cấp về công nghệ thông tin 

(CNTT), tiếp đó là người Filipinos và Đông Âu. Lí do chính là 

các công ti Mĩ đang thuê người nhưng không thể tìm được đủ 

công nhân trong khu vực đặc thù như ứng dụng di động và an 

ninh CNTT. Nhu cầu cao dẫn tới lương cao hơn khi công nhân 

có thể làm được trên $120,000 đô la một năm. Điều này lôi kéo 

nhiều công nhân CNTT từ khắp trên thế giới tới Mĩ. Bên cạnh 

CNTT, khu vực tiếp mà hấp dẫn công nhân toàn cầu là y học, 

công nghệ sinh học, kĩ nghệ, và toán học cao cấp. 

Về tổng thể, công nghiệp CNTT vẫn còn là "hấp dẫn lớn 

nhất", vì các công ti Mĩ đang thuê công nhân từ Ấn Độ và 

Trung Quốc theo số lượng lớn và đưa họ vào Mĩ. Một đại diện 

công ti phần mềm nói với phóng viên: ―Nếu họ có bằng cấp 

CNTT, chúng tôi cần họ, và chúng tôi sẽ đem họ vào làm việc 

ở đây.‖ Mặc cho phản đối từ một số công nhân thất nghiệp, 

khảo cứu của chính phủ đã xác nhận rằng nhiều người trong số 

các nhà chuyên nghiệp di dân này sẽ phát triển những phát kiến 

mới, tạo ra nhiều doanh nghiệp hơn, và cung cấp nhiều tăng 

trưởng về việc làm cho kinh tế Mĩ, và đó là lí do tại sao chính 

phủ đang thay đổi luật di trú để đem nhiều người có kĩ năng 

vào. 

 

Mĩ mở cửa cho nhiều công nhân CNTT 

Một tin lớn tới cho nhiều công nhân công nghệ và các 

nhà chuyên nghiệp có kĩ năng. Thứ ba vừa qua, quốc hội Mĩ đã 

thông qua Luật thay đổi hệ thống di trú để cho phép số lớn hơn 

nhiều những người có kĩ năng cao thu được qui chế cư dân 

vĩnh viễn hay 'thẻ xanh' để ở và làm việc tại Mĩ. 
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Hiện thời, việc chờ đợi lấy thẻ xanh đối với công nhân có 

kĩ năng cao có thể phải kéo dài nhiều năm. Luật mới có tên: 

―Đạo luật công bằng cho di trú kĩ năng cao‖, bây giờ xoá bỏ số 

lượng visa cấp theo nước và thể chế hoá hệ thống tới trước 

phục vụ trước. Nó nhận được sự hỗ trợ áp đảo ở Hạ viện Mĩ và 

thông qua với số phiếu bầu 389-15. Nó được mong đợi sẽ được 

thông qua Thượng viện nhanh chóng. Bên cạnh việc xoá bỏ số 

lượng visa tối đa cho từng nước, nó cũng cho phép công nhân 

có kĩ năng đem gia đình cùng họ bằng việc nâng số thẻ xanh có 

liên quan tới gia đình từ 7% lên 15%.  

Trong nhiều năm, các nhà chuyên nghiệp CNTT, sinh 

viên với bằng cấp chuyên sâu phải xin kéo dài visa của họ 

(H1B) và hầu hết phải đợi trong nhiều năm. Họ không thể đem 

gia đình theo cùng họ và điều đó cũng tạo ra nhiều áp lực và 

vấn đề. Thay đổi này cho phép đơn xin thẻ xanh được chấp 

thuận trên cơ sở đến trước phục vụ trước, thay vì dựa trên hạn 

ngạch từng nước, là việc giảm nhẹ khổng lồ cho nhiều công 

nhân CNTT và gia đình họ. 

Tổng thống Barack Obama cũng thiên về thay đổi luật để 

làm dễ dàng cho người nước ngoài, người có bằng cấp chuyên 

sâu được ở lại Mĩ. Cách nhìn của ông ấy là rõ ràng. Ông ấy nói: 

―Những người khác tới đây từ nước ngoài để học tập trong các 

trường cao đẳng và đại học của chúng ta. Nhưng ngay khi họ 

có được bằng cấp chuyên sâu, chúng ta cho họ về nước để cạnh 

tranh với chúng ta. Điều đó là vô nghĩa." 

Điều có thể xảy ra là nhiều công nhân có kĩ năng sẽ xin 

làm việc ở Mĩ và tạo ra vấn đề "chảy não" ở nước của họ.  
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"Phụ nữ đại học, đi học CNTT đi" 

2012 là năm tốt cho người tốt nghiệp Kĩ nghệ và Công 

nghệ thông tin (CNTT) bởi vì có nhiều việc làm sẵn có. Dường 

như mọi công ti đều muốn thuê công nhân CNTT và một số 

trong họ phải đi ra nước ngoài để thuê bởi vì thiếu hụt công 

nhân CNTT ở Mĩ. 

Theo một báo cáo tin tức, nhiều người được thuê ở nước 

ngoài là phụ nữ bởi vì không có đủ phụ nữ trong công nghiệp 

CNTT và các công ti muốn giữ cân bằng lỗ hổng này. Báo cáo 

này khuyên: ―Nếu bạn là phụ nữ đại học, đi học về CNTT đi.‖ 

Lí do: chỉ một trong cứ mười người tốt nghiệp CNTT là phụ nữ 

và có được nhiều nữ hơn là ưu tiên cho ngành công nghiệp này. 

Sheryl Sandberg, Giám đốc vận hàng của Facebook nói: 

"Xu hướng là rõ ràng. Kĩ năng kĩ thuật là có nhu cầu cao. Có 

thiếu hụt khổng lồ kĩ sư phần mềm người có thể xây dựng sản 

phẩm như Facebook. Và phụ nữ cần có phần công bằng trong 

những khu vực đó.‖ Tuyên bố này mang thông điệp mạnh mẽ 

bởi vì bà Sandberg, người giữ vị trí cao nhất trong Facebook, 

sau Marc Zuckerberg, là người đàn bà nhiều tỉ đô la. Bà ấy 

được xếp hạng số năm trong danh sách những người phụ nữ 

quyền lực nhất trên thế giới. 

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, bà ấy nói rằng ưu tiên 

hàng đầu của bà ấy là thuyết phục nhiều phụ nữ tham gia cùng 

bà ấy trong thế giới công nghệ cao. Bà ấy nói: ―Những việc 

làm này trả tiền nhiều hơn; có nhiều việc làm sẵn có, bởi vì 

công ti công nghệ cần bạn. Nếu bạn muốn làm ra nhiều tiền, đi 

vào công nghệ. Ngày nay kĩ sư phần mềm làm ra trung bình 

$102,000 một năm. Vậy mà phụ nữ chỉ chiếm khoảng 13 phần 

trăm công nhân cho nên tôi muốn thay đổi điều đó.‖ 

Một phụ nữ khác, Jocelyn Goldfein, Giám đốc kĩ nghệ tại 

Facebook, nói: ―Điều choáng là khi tôi bước vào trong lớp học 
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máy tính và tôi là nữ duy nhất ở đó. Thanh niên không có ý 

tưởng nào về kĩ sư phần mềm là gì. Phần lớn hình ảnh có có 

được từ Hollywood là về các hắc cơ đang xâm nhập vào máy 

tính để làm điều xấu hay làm cho máy tính ngu đi, những 

―Nerd‖ ngồi cả ngày trước máy tính chơi trò chơi video. Công 

việc thực của kĩ nghệ phần mềm không giống thế. Một khi các 

thanh nữ bắt đầu nhìn phụ nữ như các kiểu mẫu vai trò trong 

lĩnh vực này, thế thì nhiều dễ dàng hơn để cảm thấy họ thuộc 

vào lĩnh vực đó.‖ 

Trong số hàng nghìn công nhân CNTT được thuê ở 

Trung Quốc và Ấn Độ năm nay bởi các công ti Mĩ, trên 45% là 

phụ nữ. Một người quản lí cấp cao về thuê người nói: "Tôi 

không nghĩ họ phải là người lập trình giỏi nhất. Đó là về giữ 

cân bằng lực lượng lao động và cho mọi người cơ hội công 

bằng. Vì chúng tôi không thể tìm được đủ phụ nữ CNTT ở Mĩ, 

điều logic là tìm họ ở các nước khác.‖ Trong các công ti tích 

cực thuê người ở các nước ngoài có Facebook, Google, 

Microsoft, Twitter, và LinkedIn. 

Sheryl Sandberg nói: ―Đưa nhiều phụ nữ vào trong ngành 

công nghiệp này chỉ mới là bắt đầu, điều tôi muốn thấy là nhiều 

phụ nữ cạnh tranh cho việc làm của tôi. Nếu chúng ta có thể có 

thêm phụ nữ đi lên trong nghề nghiệp của họ chúng ta có thể 

thực sự làm ra khác biệt lớn. Và tôi muốn chắc tiến bộ này xảy 

ra tại mọi mức của xã hội.‖ 

Ngày nay phụ nữ đã chiếm vài vị trí hàng đầu trong công 

nghiệp công nghệ. Các CEO của IBM, HP, Yahoo, và Xerox 

đều là phụ nữ. 
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3. Công nghiệp khoán ngoài 
CNTT 

 

 

 

 

 

Khoán ngoài CNTT 

 Cidek Abrahim, một giáo sư thỉnh giảng từ Thổ Nhĩ Kì 

hỏi tôi: ―Tôi biết rằng dẫn lái then chốt của tăng trưởng kinh tế 

ở Ấn Độ là các công ti phần mềm như TCS, Infosys, Wipro, và 

Mahindra. Tôi cũng biết rằng thành công của họ dựa trên chi 

phí thấp. Điều tôi không biết là làm sao một nước nghèo như 

Ấn Độ có thể cạnh tranh được trong khu vực công nghệ cao và 

thành công? Làm sao một nước, với nhiều người nghèo thế có 

thể tạo ra nhiều kĩ sư phần mềm vậy? Và tại sao các nước khác 

như Philippines, Trung Quốc, và Nga lại không có khả năng tái 

tạo điều Ấn Độ đã làm? 

 Tôi bảo ông ấy: ―Câu chuyện bắt đầu năm 1985 khi các 

công ti như Motorola, Texas Instrument, HP và Intel v.v. tới 

Ấn Độ để mở cơ xưởng của họ để tận dụng lao động chi phí 

thấp ở Ấn Độ. Vào lúc đó, Ấn Độ có một số kĩ sư có kĩ năng 

cao tốt nghiệp từ Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT). Các công ti Mĩ 

nhận ra tài năng của họ và thuê họ. Khi phần mềm Y2K trở 

thành vấn đề chính cần được sửa, hầu hết các kĩ sư phần mềm 
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Mĩ và châu Âu không muốn làm việc trên công nghệ máy tính 

lớn lạc hậu. Một số kĩ sư Ấn Độ sẵn lòng học tập và hỗ trợ cho 

hoạt động này và điều đó khuyến khích nhiều sinh viên Ấn Độ 

học phần mềm để có việc làm tốt hơn, lương tốt hơn và cơ hội 

đi làm việc ở Mĩ. Tất nhiên, sau Y2K, nhiều công ti Mĩ và châu 

Âu nhận ra tiềm năng của kĩ năng cao và lương thấp hơn của 

các kĩ sư này và xu hướng khoán ngoài CNTT bắt đầu phát 

triển. Nhiều nhà doanh nghiệp Ấn Độ thấy cơ hội và nắm lấy 

nó và điều đó bắt đầu nền công nghiệp làm khoán ngoài CNTT. 

Trong vòng vài năm ngắn ngủi, công nghiệp phần mềm trở 

thành chất xúc tác cho tăng trưởng kinh tế ở Ấn Độ. Ưu thế của 

Ấn Độ đối với các nước khác là Ấn Độ có thể kết nối với các 

nước phương tây qua ngôn ngữ chung: tiếng Anh.‖ 

 Cidek hỏi: ―Nhưng Philippines cũng có số lớn người dân 

nói tiếng Anh tốt. Sao Ấn Độ thành công thế trong khi 

Philippines không thành công?" 

 Tôi bảo ông ấy: ―Khác biệt có thể được qui cho hệ thống 

giáo dục. Mặc dầu hệ thống giáo dục Ấn Độ nằm dưới chỉ đạo 

của chính quyền trung ương nhưng chính quyền địa phương có 

kiểm soát riêng của họ ở khu vực địa phương. Ở bang 

Karnataka, có thủ đô là Bangalore, chính quyền địa phương 

cho phép các đại học tư được hoạt động. Các đại học tư này 

không phải tuân theo hướng dẫn của chính phủ về chương trình 

đào tạo. Nhiều trường đã có cấp phép của các đại học Mĩ và 

Anh để dùng chương trình đào tạo CNTT của họ, điều này cho 

kết quả ở sinh viên tốt nghiệp CNTT có kĩ năng cao. Triển 

vọng của việc kiếm được lương tốt qua bằng cấp CNTT đã hấp 

dẫn nhiều sinh viên vào khu vực này. Trong những ngày đầu 

của làm khoán ngoài CNTT, nhiều sinh viên tốt nghiệp đi sang 

các nước phương tây như Mĩ, và Anh để làm việc. Họ không 

có vấn đề gì về việc khớp vào đó. Điều họ đã học trong trường 

của họ là hệt như điều người phát triển phần mềm ở Microsoft, 

Oracles, Google đã học. Họ dùng cùng kĩ thuật, cùng phương 
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pháp, cùng công cụ, và cùng công nghệ cho nên họ xây dựng 

nên ấn tượng tốt cho các công ti phương tây. Danh tiếng này 

lan rộng nhanh chóng làm lẩy cò nhiều công ti khoán ngoài 

công việc cho Ấn Độ." 

 Cidek hỏi: ―Nhưng chính phủ Ấn Độ cũng đã ban hành 

chính sách đặc biệt để kích thích phát kiến. Họ đã thông qua 

luật để tạo ra công viên công nghệ cao, cho giảm thuế cho công 

ti CNTT, hỗ trợ cho nghiên cứu, khuyến khích các khu vực đặc 

biệt để tăng trưởng nữa.‖ 

 Tôi giải thích: ―Vâng, những điều này là cần thiết để duy 

trì tăng trưởng kinh tế của họ. Tuy nhiên, các nước khác cũng 

đã làm điều đó. Trung Quốc có công viên công nghệ tốt hơn, 

khuyến khích thuế tốt hơn, vận tải tốt hơn và hỗ trợ của chính 

phủ nhiều hơn nhưng vẫn không có khả năng cạnh tranh với 

Ấn Độ. Theo nghiên cứu của tôi, điều thực sự thành vấn đề là 

bốn yếu tố cơ bản: nguồn cung cấp tốt lực lượng lao động có kĩ 

năng cao, kết nối băng rộng tốt với thế giới bên ngoài, dùng 

tiếng Anh như ngôn ngữ chính, và chính quyền địa phương hỗ 

trợ cho các nhà doanh nghiệp để bắt đầu công ti riêng của họ. 

Nhiều người bạn Ấn Độ bảo tôi rằng lần đầu tiên ở Ấn Độ, của 

cải được tạo ra theo cách lương thiện. Doanh nghiệp CNTT 

được tạo ra bởi tài năng và kĩ năng, không bởi kết nối hay tham 

nhũng. Công nghiệp CNTT đã tạo ra vài triệu việc làm, nó là 

ngành công nghiệp sạch, nó giúp cho nhiều người với "gần như 

không có gì" trở thành triệu phú và tỉ phú. Nó cho phép sinh 

viên Ấn Độ nghèo biết rằng với giáo dục tốt, họ có thể thay đổi 

cuộc đời của họ và cuộc đời của những người khác nữa. Những 

thành công này đem tới nhiều kích động và tin tưởng cho một 

nước rất nghèo và khuyến khích nhiều người học phần mềm. 

Đó là lí do tại sao Ấn Độ có nhiều kĩ sư phần mềm và việc làm 

phần mềm được ngưỡng mộ bởi nhiều người Ấn Độ như một 

nghề cao quí và như cách tốt nhất để đạt tới thịnh vượng kinh 

tế.‖ 
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 Cidek hỏi: ―Tại sao các nước như Nga, Trung Quốc cũng 

có hệ thống giáo dục tốt mà không thể tái tạo được thành công 

của Ấn Độ? Cái gì giữ họ lại?" 

 Tôi đáp: ―Nga có hệ thống giáo dục rất tốt và có các kĩ 

sư giỏi nhưng chi phí của họ cao hơn nhiều. Trung Quốc đang 

tập trung nhiều vào chế tạo. Cả hai nước này đã không nhìn 

một cách nghiêm chỉnh vào phần mềm như một kinh doanh có 

lời cao và là dẫn lái kinh tế mãi tới gần đây. Nó cho phép Ấn 

Độ thâu tóm thị trường và định vị bản thân nó như điểm đến 

cho việc làm khoán ngoài.‖ 

 Cidek hỏi: ―Vậy thì quá trễ hay không có khả năng cho 

nước khác đi vào thị trường này sao? 

 Tôi bảo ông ấy: ―Không, không quá trễ đâu. Với toàn 

cầu hoá, mọi sự thay đổi rất nhanh chóng nếu ông biết cách 

nắm lấy cơ hội. Ngày nay khi kinh doanh toàn cầu bắt đầu phục 

hồi, các công ti CNTT Ấn Độ đang chiến đấu để giữ lại nhân 

viên của họ vì họ không có đủ công nhân có kĩ năng để đáp 

ứng cho nhu cầu toàn cầu cao. Khi nhiều công ti Ấn Độ đang 

thuê người, nhiều nhân viên đang ra đi tìm việc làm tốt hơn và 

lương tốt hơn. Việc tiêu hao sinh lực đã đạt tới điểm găng trên 

32% trong vài tháng qua. Tỉ lệ tiêu hao cao hơn nghĩa là các 

công ti phải chi nhiều tiền hơn để giữ nhân viên của họ, ngăn 

cản họ khỏi đi làm việc cho đối thủ cạnh tranh. Cách duy nhất 

để giữ họ là cho họ tăng lương và điều đó làm cho việc làm 

kinh doanh ở Ấn Độ tốn kém hơn. Chi phí cao hơn của việc 

làm kinh doanh ở Ấn Độ mở ra cánh cửa cho các nước khác tận 

dụng ưu thế của chi phí thấp hơn của họ. Sự kiện thú vị không 

phải chỉ người phát triển phần mềm đang đổi việc làm mà việc 

tiêu hao sinh lực này đã lan sang những người quản lí nữa. 

Thành công của Ấn Độ đã thu hút hầu hết công nhân có kĩ 

năng của nó. Đây là cơ hội tốt cho các nước khác cạnh tranh 

với Ấn Độ. Nếu họ có cung cấp tốt về công nhân có kĩ năng, 
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nếu chi phí của họ là hợp lí, nếu kĩ sư của họ có thể trao đổi 

được tốt trong tiếng Anh, nếu họ có kết cấu nền tốt như kết nối 

băng thông rộng, và nếu chính phủ của họ khuyến khích các 

nhà doanh nghiệp bằng việc hỗ trợ cho họ với những khuyến 

khích, giảm thuế và làm dễ dàng xuất nhập khẩu, tôi không 

thấy tại sao lại không làm được. Vấn đề chính không phải là đi 

vào thị trường và cạnh tranh với Ấn Độ mà là cách bạn duy trì 

tăng trưởng sau khi vào thị trường. Điều đó yêu cầu sự liên tục 

của việc phát triển các công nhân có kĩ năng để bắt kịp với nhu 

cầu. Phần lớn các nước toàn cầu không khoán ngoài CNTT cho 

bất kì nước nào nếu họ không thấy rằng nước đó có thể duy trì 

việc phát triển công nhân có kĩ năng và làm tăng trưởng số 

công nhân này trong ít nhất năm hay mười năm nữa. Yếu tố 

then chốt là hệ thống giáo dục, nó thực hiện tốt thế nào, nó tuân 

theo chương trình đào tạo loại gì, số sinh viên ghi danh hàng 

năm và số tốt nghiệp mà nước đó có thể cung cấp. Đầu tư vào 

khoán ngoài CNTT là chiến lược không chỉ cho ngắn hạn cho 

nên cả hai phía đều phải được chuẩn bị cẩn thận. Đi vào là 

không khó nhưng nếu ông không thể bắt kịp với nhu cầu, nếu 

chất lượng của ông không đủ tốt, nếu ông không có đủ công 

nhân có kĩ năng, ông sẽ không thành công." 

 

Thị trường khoán ngoài Công nghệ thông tin 

Theo một khảo cứu mới bởi một công ti tư vấn toàn cầu, 

người chủ công ti phần mềm ở Ấn Độ rất có thể thấy của cải 

của họ tăng trưởng trên 400 phần trăm trong thập kỉ tiếp. Lí do 

là sự bùng nổ trong tăng trưởng công nghệ cao, đặc biệt trong 

công nghệ thông tin nơi Ấn Độ hiện thời kiểm soát quãng hai 

phần ba thị trường làm khoán ngoài. Khi nhiều nước đang hiện 

đại hoá các doanh nghiệp của họ qua tự động goá, công nghiệp 

máy tính và phần mềm sẽ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với 



 

 

121 

 

bất kì khu vực nào khác. Vì phần lớn các công ti phần mềm 

đều đang trải qua thiếu hụt nghiêm trọng công nhân, họ phải 

khoán ngoài và đa số hợp đồng có lẽ sẽ đi sang Ấn Độ. Trong 

số mười tỉ phú hàng đầu ở Ấn Độ, bôn người xuất thân từ công 

nghiệp công nghệ thông tin. Trong số mười triệu phú hàng đầu 

ở Ấn Độ, bẩy người xuất thân từ công nghệ thông tin. 

Mười năm trước, phần lớn các khảo cứu đều tin rằng 

Trung Quốc sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất do thành 

công của nó trong xuất khẩu sản phẩm chế tạo. Trong vài năm 

qua, khi kinh tế thế giới thay đổi, cả Mĩ và châu Âu đều trải 

nghiệm khó khăn, thất nghiệp tăng lên, tiền khan hiến, khối 

lượng sản phẩm tiêu thụ đã sụt giảm lớn. Khi mọi người dừng 

mua sắm, các công ti dừng đặt hàng, và xuất khẩu ở Trung 

Quốc đi tới dừng đột ngột. Nhiều cơ xưởng đóng cửa, nhiều 

công nhân mất việc làm. Khi xuất khẩu sút giảm, nhiều công ti 

tuyên bố phá sản. Trong số mười tỉ phú hàng đầu ở Trung 

Quốc, bẩy người là chủ của các cơ xưởng lớn. Trong số mười 

triệu phú hàng đầu, tám người cũng là chủ của các cơ xưởng. 

Nhiều người đang thấy rằng tài sản của họ đang dần biến mất. 

Khi kinh tế toàn cầu đang trở nên cạnh tranh hơn, nhiều 

công ti toàn cầu đang hội tụ vào việc giảm chi phí, nhiều công 

ti đang tự động hoá doanh nghiệp của họ để cho hiệu quả. Khi 

nền kinh tế chuyển từ sản phẩm sang dịch vụ, công nghiệp 

khoán ngoài công nghệ thông tin đang trở thành lực dẫn lái 

then chốt cho tăng trưởng. Theo khảo cứu về lương toàn cầu 

năm 2011, công nhân CNTT của Ấn Độ là ở trong số nhận 

được lương trung bình được trả thấp nhất vào mức một phần ba 

điều mà công nhân CNTT làm được ở Mĩ và châu Âu. Lương 

CNTT là cao nhất ở Thuỵ Sĩ với trung bình $180,000 đô la một 

năm. Các nước Scandinavian xếp thứ hai với lương trung bình 

$148,000 đô là một năm. Đức, Anh và Mĩ là tương đương ở 

hạng thứ ba với $132,000 đô la một năm. Khảo cứu này thấy 
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Ấn Độ được xếp hạng trpng số các nước trả lương thấp nhất 

với trung bình $42,000 đô là một năm.  

Khảo cứu này kết luận rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục là điểm 

đến hàng đầu cho hầu hết việc phát triển CNTT nhưng thiếu 

hụt công nhân CNTT hiện thời của nó có thể là vấn đề cho Ấn 

Độ để duy trì vị trí của nó trong tương lai. Một số đối thủ cạnh 

tranh đang nổi lên với ngay cả lương thấp hơn Ấn Độ như Việt 

Nam, Bulgaria, Ba Lan, Philippines, Indonesia, Thailand và 

Malaysia, nơi lương hàng năm trung bình là giữa $24,000 tới 

$35,000.  Vấn đề còn lại là liệu các nước này cũng có những kĩ 

năng để cạnh tranh với Ấn Độ hay không?  

 

Thị trường khoán ngoài CNTT 2011 -2015 

 Sau khi trở thành trung tâm chế tạo của thế giới, Trung 

Quốc đã để lộ kế hoạch thâu tóm thị trường khoán ngoài CNTT 

trong những năm tới. Theo nhiều khảo cứu, thị trường khoán 

ngoài toàn cầu CNTT có thể đạt tới 500 tỉ đô la Mĩ trước năm 

2015. Năm nay Bộ thương mại Trung Quốc sẽ tung ra chiến 

dịch với ngân sách hàng năm $25 triệu đô la Mĩ để thuyết phục 

100 công ti toàn cầu chuyển một số công việc CNTT của họ 

vào Trung Quốc. Đồng thời, chính phủ đặt mục đích có 10,000 

công ti trong 20 thành phố chính sẵn sàng cung cấp dịch vụ làm 

khoán ngoài CNTT. Nếu Trung Quốc thành công trong nỗ lực 

của nó để hấp dẫn nhiều tiền làm khoán ngoài CNTT, tác động 

có thể là khổng lồ. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không tin Trung Quốc có 

thể thành công trong cuộc truy tìm để thâu tóm thị trường làm 

khoán ngoài CNTT. Mặc dầu Trung Quốc có kết cấu nền 

CNTT tốt hơn Ấn Độ nhưng đa số công nhân CNTT Trung 

Quốc không nói thạo tiếng Anh điều sẽ là nhược điểm chính 
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trong việc lấy được kinh doanh làm khoán ngoài. Mặc dầu cả 

hai nước đang vật lộn để cải tiến hệ thống giáo dục của họ, kết 

quả cho tới giờ không thực ấn tượng. Trong số hàng triệu 

người tốt nghiệp mỗi năm, chỉ 23% là phù hợp cho việc làm 

công nghiệp. Mặc dầu các trường hàng đầu của Trung Quốc, 

như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Fudan 

là các đại học đẳng cấp thế giới nhưng đa số các đại học khác 

vẫn có chương trình đào tạo cổ lỗ, phần lớn sinh viên tốt 

nghiệp của họ không có kĩ năng làm việc trong thị trường việc 

làm CNTT. Các chuyên gia công nghiệp đã chỉ ra dữ liệu rằng 

kinh doanh làm khoán ngoài của Trung Quốc đang đạt tới xấp 

xỉ quãng $15 tỉ đô la chỉ là một phần nhỏ của gần 100 tỉ đô la 

của Ấn Độ năm ngoái. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ 

Trung Quốc hi vọng khép lại lỗ hổng này sớm do đầu tư lớn 

của họ và giáo dục và đào tạo. 

 Mặc cho những nỗ lực cải tiến, hệ thống giáo dục của 

Trung Quốc đã không làm mấy tiến bộ. Hệ thống giáo dục hiện 

hành vẫn dựa trên phong cách dựa theo đọc bài giảng nhấn 

mạnh vào lí thuyết, tri thức sách vở và ghi nhớ thuộc lòng. Tri 

thức sinh viên được đo bằng việc qua kì thi quốc gia điều nhấn 

mạnh vào ghi nhớ, làm nảy sinh trong hầu hết sinh viên không 

có kĩ năng thực hành để làm việc trong thị trường việc làm 

CNTT. Vài năm trước đây, một sinh viên làm luận án tiến sĩ 

hàng đầu ở Đại học Thanh Hoa có tên Wang Yin đã viết bức 

thư ngỏ 15-trang, mang tựa đề "Điều tuyệt vời của giấc mơ 

Thanh Hoa", giải thích lí do của anh ta về việc bỏ học chương 

trình khoa học máy tính. Anh ta công kích nỗi ám ảnh của 

trường này với việc tạo ra "bài báo nghiên cứu vô nghĩa, thay 

vì tập trung vào đào tạo thực hành." Sau khi bức thư ngỏ được 

đặt vào website của anh ta và được gửi tới nhiều báo chí, trên 

100,000 sinh viên đã gửi emails ủng hộ anh ta và yêu cầu cải tổ 

giáo dục tốt hơn. 
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Không may, do khuyến khích của chính phủ, việc ghi 

danh đại học của Trung Quốc tăng lên từ mười triệu tới ba 

mươi triệu sinh viên mỗi năm. Phần lớn các đại học đều bị 

nặng gánh với quá nhiều sinh viên và kích cỡ lớp lớn hơn. Phần 

lớn các giáo sư phải dùng microphone để giảng bài và dựa trên 

kiểm tra khó hơn để loại bớt sinh viên thay vì khuyến khích họ 

học. Giáo dục truyền thống của Trung Quốc nghiêng về bằng 

cấp như biểu tượng của tri thức hơn là kĩ năng thực hành. Phần 

lớn các sinh viên tốt nghiệp của nó vẫn đối diện với việc 

chuyển đổi khó khăn lớn từ tri thức lớp học sang kĩ năng chỗ 

làm việc.   

 Nhược điểm chính khác là Trung Quốc không có đủ 

người điều hành có kĩ năng và người quản lí cấp trung để quản 

lí công nghiệp đang thay đổi nhanh. Một nghiên cứu của chính 

phủ chỉ ra rằng 78% công ti Trung Quốc thiếu "ứng cử viên 

phù hợp cho vị trí điều hành và quản lí cấp trung.‖ Phần lớn 

những người điều hành và người quản lí cấp trung thường vào 

chức vụ hiện thời của họ dựa trên thành tựu quá khứ của họ, 

điều quay lại vài thập kỉ trước. Nhiều người tiếp tục quản lí 

ngay cả theo cách của những năm xưa (những năm 60, 70) điều 

là vấn đề chính vì nhiều công ti tiếp tục mất tiền. Thành công 

của chế tạo đã nâng chi phí làm kinh doanh ở Trung Quốc lên, 

làm cho nó khó cạnh tranh được với các nước lân cận như Việt 

Nam, Malaysia và Philippines trong làm khoán ngoài CNTT. 

Mặc dầu Ấn Độ đang làm rất tốt trong làm khoán ngoài 

CNTT trong nhiều năm, thành công của nó đã đem tới vấn đề 

khác. Với nỗ lực để giúp hàng triệu người nghèo, đặc biệt 

"đẳng cấp thấp", chính phủ Ấn Độ phải đặt chỉ tiêu để tăng số 

ghi danh sinh viên trongc các đại học của nó và yêu cầu họ cho 

tốt nghiệp nhanh chóng thật nhiều sinh viên trong CNTT theo 

mọi cách có thể. Luật này và chỉ tiêu người tốt nghiệp đã làm 

cho nhiều đại học lo lắng rằng họ sẽ đánh mất chất lượng hàn 

lâm của họ. Theo một nghiên cứu mới từ công nghiệp Ấn Độ, 



 

 

125 

 

luật công bằng và giúp đỡ sinh viên nghèo từ đẳng cấp thấp đã 

tạo ra vài trăm nghìn người tốt nghiệp CNTT nhưng trên 70% 

số họ không có kĩ năng để làm việc trong ngành công nghiệp 

CNTT. "Việc chậm thay đổi hệ thống giáo dục" đã làm hỏng 

việc cung cấp công nhân có kĩ năng mà nước này cần tới. Năm 

ngoái, một nhà khoa học Ấn Độ có tên Radhakrishna Rao cảnh 

báo rằng hệ thống giáo dục của Ấn Độ  đang trên "giường chết" 

của nó. Trong bức thư gửi cho thủ tướng, ông Rao đã làm sáng 

tỏ mối đe doạ bị đối diện bởi việc ghi danh quá tràn ngập của 

các sinh viên vào lĩnh vực mà phần lớn họ không có phẩm chất. 

Ông ấy kết luận với đòi hỏi rằng "nền giáo dục Ấn Độ sẽ bị 

chấm dứt trong vài năm tới vì các đại học của nó đã hoàn toàn 

bị khô cứng."  

Vấn đề hiện thời của cả Ấn Độ và Trung Quốc đã mở ra 

cơ hội cho các nước khác như Nga, Đông Âu (Ba Lan, 

Hungary, Romania, cộng hoà Czech, v.v.) và Brazil. Các nước 

này đã chứng kiến việc tăng lên nhiều trong kinh doanh làm 

khoán ngoài trong vài năm qua khi cả Ấn Độ và Trung Quốc 

đều có thiếu hụt công nhân có kĩ năng và không thể đáp ứng 

được nhu cầu toàn cầu. Khi các nước Đông Âu cải tiến hệ 

thống giáo dục của họ một cách vững chắc, với số các công 

nhân có kĩ năng cũng nói tiếng Anh tốt, cạnh tranh dành thị 

trường 500 tỉ đô la này sẽ gay gắt trong vài năm tới. 

 

Báo cáo về khoán ngoài CNTT 

Một khảo cứu kinh tế toàn cầu đã xác nhận công nghệ 

thông tin (CNTT) đang tạo ra nhiều việc làm và dẫn lái tăng 

trưởng kinh tế tốt hơn chế tạo. Dẫn lái kinh doanh CNTT nền 

tảng nhất là khoán ngoài, yêu cầu ít chí phí nhưng lợi nhuận 

lớn hơn. Khảo cứu này thấy rằng trong năm 2011, Mĩ và châu 
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Âu chi xấp xỉ $245 tỉ đô la trong khoán ngoài và tạo ra trên một 

triệu việc làm mới trên toàn thế giới. Khi kinh tế toàn cầu đang 

phục hồi, nhiều công ti phương tây sẵn lòng khoán ngoài do 

thiếu hụt kĩ năng mấu chốt ở nước họ. Khảo cứu này dự báo 

rằng khối lượng này có thể lên trên $400 tỉ đô la trong năm 

năm tới với hai tới ba triệu việc làm mới được tạo ra. Tuy 

nhiên một số vấn đề đã được nhận diện. Vấn đề số một là trao 

đổi kém điều thường dẫn tới khách hàng hiểu nhầm và không 

hài lòng. Khảo cứu này dự báo rằng khi khoán ngoài trở nên 

lan rộng, nhiều khách hàng sẽ thất vọng với hiệu năng của một 

số nhà cung cấp và nhiều người sẽ chuyển sang nhà cung cấp 

khác. 

 Khảo cứu này cũng thấy rằng các công ti khoán ngoài 

lần đầu tiên tin rằng nhà cung cấp của họ có kĩ năng cao, nhưng 

cách nhìn của họ thay đổi nhanh chóng, khi nhà cung cấp 

không đáp ứng được mong đợi của họ. Gần 92 phần trăm các 

công ti lần đầu khoán ngoài phàn nàn rằng nhà cung cấp của họ 

không có kĩ năng quản lí dự án phần mềm tốt. Họ thường 

không đáp ứng lịch biểu được mong đợi, có vấn đề trao đổi 

kém do kém làm chủ tiếng Anh, và chất lượng sản phẩm kém. 

Một số các lí do hàng đầu cho không thoả mãn khoán ngoài 

bao gồm:  

1) Nhà cung cấp không hiểu kinh doanh của khách hàng: 

Nhiều nhà cung cấp vội vàng kiếm hợp đồng thay vì thực 

sự hiểu nhu cầu khách hàng. Việc thiếu kĩ năng phân tích 

yêu cầu của họ giới hạn năng lực của họ để cung cấp hỗ trợ 

tốt hơn. Kĩ năng ngôn ngữ bị giới hạn của họ (tiếng Anh) 

ngăn cản họ xây dựng quan hệ với khách hàng và người 

dùng.  

2) Nhà cung cấp không trao đổi tình trạng chính xác mà dựa 

nhiều vào mối quan hệ cá nhân: Có lỗ hổng lớn giữa đại 

diện nhà cung cấp và công nhân CNTT người thực tế làm 
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công việc. Người tiếp thị và đại diện thường đưa ra nhiều 

hứa hẹn nhưng công nhân CNTT của họ không thể chuyển 

giao được. Không có chu trình phản hồi để đảm bảo đóng 

các vấn đề kĩ thuật và để đảm bảo rằng lỗi được sửa và 

được khám phá. 

3) Nhà cung cấp không hiểu quản lí rủi  ro: Nhiều nhà cung 

cấp làm khoán ngoài không có khả năng thấy trước các rủi 

ro kĩ thuật. Những người phát triển không hiểu quản lí thay 

đổi và qui trình yêu cầu thay đổi. Nhiều người chỉ tương tác 

với điều xảy ra hơn là biết cách ngăn ngừa chúng. Một số 

thậm chí không hiểu phạm vi vấn đề, hay không có kế 

hoạch dự phòng khi những điều bất ngờ xảy ra. Nhiều vấn 

đề không được đề cập tới trong khi xô vào chuyển giao sản 

phẩm. Điều này thường dẫn tới những khó khăn kĩ thuật 

phụ thêm mà về nguồn gốc không thấy trước được. 

4) Nhà cung cấp không thiết lập độ đo liên quan tới gióng 

thẳng và phản ánh kết quả mong muốn và thiết lập thủ tục 

báo cáo để giám sát tiến bộ. Không có độ đo hiệu năng 

chính xác về chi phí, chất lượng, kĩ năng và thông tin hiệu 

năng. 

5) Việc thiếu kinh nghiệm của nhà cung cấp với làm khoán 

ngoài: Nhiều nhà cung cấp là các công ti nhỏ lẻ cung cấp 

dịch vụ ở thị trường địa phương rồi mở rộng vào khoán 

ngoài toàn cầu. Nhiều nhà cung cấp không hiểu ý định và 

hậu quả của phạm vi công việc (điều nào ở trong và điều 

nào ở ngoài). Không biết mức dịch vụ mà đã được làm hợp 

đồng và cách họ làm khác biệt từ môi trường địa phương 

của họ. Không có các thủ tục quản lí để giải quyết các sự 

cố, thay đổi, vấn đề và cách đưa vấn đề lên cấp cao hơn, và 

cách những thủ tục này khác với môi trường vận hành trước 

đây của họ. 
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 Báo cáo này phê bình nhiều về các quyết định làm kinh 

doanh dựa trên chi phí thấp. Nó kết luận: ―Chi phí thấp không 

đảm bảo cho chất lượng, đặc biệt ở các nước nơi hệ thống giáo 

dục vẫn còn lạc hậu. Khi công nghệ thay đổi nhanh chóng và 

nhu cầu cũng thay đổi tương ứng nhưng ở một số nước, đào tạo 

vẫn còn tập trung vào phát triển người lập trình và người kiểm 

thử thay vì những người phát triển phần mềm có kĩ năng và các 

kiến trúc sư. Các nước này phải hiểu rằng khoán ngoài là mối 

quan hệ dài hạn yêu cầu tin cậy để đảm  bảo rằng cả hai bên 

hiểu đầy đủ các mong đợi và kết quả. Việc thiếu đào tạo kỉ luật 

kĩ nghệ phần mềm trong hệ thống giáo dục của họ là nguyên 

nhân chính cho nhược điểm này. Ngày nay phần mềm đang 

ngày càng phức tạp hơn và nó yêu cầu nhiều đào tạo có kỉ luật 

hơn. Cấp quản lí phải hiểu rằng khoán ngoài CNTT là mối 

quan hệ đối tác hay dài hạn chứ không phải hợp đồng. Thông 

thường sau khi hợp đồng được kí, một số nhà cung cấp vội 

vàng tìm khách hàng mới; hợp đồng mới thay vì xây dựng mối 

quan hệ với khách hàng hiện có và thái độ đó phải thay đổi. Để 

giữ cho khách hàng hài lòng, điều quan trọng là duy trì trao đổi 

tốt để hiểu vị trí của khách hàng. Không có trao đổi tốt xảy ra, 

khó xây dựng được tin cậy và tin tưởng và đó là lí do tại sao 

gần một nửa kinh doanh khoán ngoài vẫn đi sang Ấn Độ mặc 

dầu chi phí làm kinh doanh ở Ấn Độ đã tăng dần lên.‖ 

 

Xếp hạng các nước năm 2011 về CNTT  

Theo báo cáo toàn cầu về công nghệ thông tin (CNTT), 

công nghiệp CNTT của các nước đang phát triển tăng trưởng 

nhanh chóng và trở nên cạnh tranh hơn. Khảo cứu này nhìn và 

một số yếu tố như môi trường kinh doanh toàn thể, kết cấu nền 

CNTT, hệ thống giáo dục, số sinh viên tốt nghiệp đại học, 
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nghiên cứu và phát triển, môi trường pháp lí, và hỗ trợ của 

chính phủ cho phát triển công nghiệp. 

Khảo cứu này liệt kê ra ―Top 10‖ trong công nghiệp 

CNTT: Mĩ, Phần Lan, Singapore, Thuỵ Điển, Anh, Đan Mạch, 

và Canada, với Ireland và Australia cùng ở hàng thứ tám, và 

Hà Lan và Israel cùng ở hàng thứ mười. Khảo cứu này thấy 

rằng công nghiệp CNTT trong các nước này đang duy trì vị trí 

lãnh đạo của họ bởi vì họ đã xây dựng nền tảng vững chắc cho 

phát kiến qua nhiều năm đầu tư. Tuy nhiên, cạnh tranh đang trở 

nên dữ dội hơn khi những thách thức mới trong các nước đang 

phát triển đang nhanh chóng cải tiến để đáp ứng cho các chuẩn 

mà những nước hàng đầu này đã đặt ra. 

Cải tiến lớn nhất trong các nước đang phát triển trong 

năm nay là Malaysia, được xếp hạng số 11. Một số nước khác 

kể cả Mexico, Brazil, và Ba Lan cũng đi lên rất nhanh bởi 

những cái lợi rõ ràng qua bảng này trong mọi phân loại CNTT. 

Khảo cứu này kết luận: "Rõ ràng rằng công nghiệp CNTT đang 

ngày càng có tính cạnh tranh hơn khi nhiều nước đầu tư vào 

ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh này. Đầu tư trong công 

nghệ sẽ có lợi ích khổng lồ trong thu nhập xuất khẩu, tạo việc 

làm qua thời hạn dài. Không nước nào có thể giữ độc quyền 

trong công nghệ thông tin khi nhiều nước đang cạnh tranh cho 

thị trường này. Ngày nay nhiều nước đang phát triển đầu tư vào 

giáo dục, kết cấu nền, hệ thống pháp lí của họ và đi xa khỏi mô 

hình cũ về cung cấp dịch vụ giá thấp. Bởi vì sự kiện này, 

dường như là thế giới sẽ có nhiều cường quốc CNTT." 

Một số các nước tụt hạng năm nay sau khi thu lời trong 

các năm trước. Trong số các nước đã phát triển, Canada đã tụt 

ba bậc và Anh tụt một bậc trong xếp hạng tổng thể bởi vì ghi 

danh thấp vào khoa học và công nghệ trong các trường của họ. 

Trong khi đó, trong các nước đang phát triển, tiến bộ của Trung 
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Quốc đã tụt xa hơn khi so sánh với năm trước vì hiệu năng yếu 

của nó trong cả giáo dục và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

Mục đích toàn cầu thường được dùng như bảng so chuẩn 

cho các đầu tư nước ngoài và làm khoán ngoài CNTT. Các 

công ti toàn cầu dựa trên ba kiểu báo cáo này để ra quyết định 

về nơi đầu tư hay khoán ngoài công việc của họ. Theo báo cáo 

này, phương án khác để khoán ngoài thay cho Ấn Độ là 

Malaysia, không phải Trung Quốc. Trong nhiều năm, Malaysia 

đã đi lên vững chức do cải tiến của họ vào giáo dục và đào tạo 

và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Công nhân Malaysia đã chuyển từ lao 

động giá thấp viết mã và kiểm thử sang kĩ năng cao hơn trong 

thiết kế, kiến trúc và tích hợp qui mô lớn do cải tiến của họ 

trong đào tạo CNTT. Năm nay, Malaysia đã vượt qua Trung 

Quốc, nước vẫn không chắc chắn về chiều hướng kinh doanh 

của họ. Cải tiến then chốt khác ở Malaysia là năng lực của 

công nhân của nó dùng tiếng Anh như ngôn ngữ chính cho kinh 

doanh toàn cầu. Một quan chức chính phủ Malaysia nói: 

―Chúng tôi đã đầu tư vào đào tạo tiếng Anh trong nhiều năm và 

bây giờ nó thưởng lại.‖ Báo cáo này dự báo rằng sau Ấn Độ, 

Malaysia sẽ trở thành điểm đến lớn nhất tiếp sau cho khoán 

ngoài CNTT và đầu tư nước ngoài. 
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4. Công nghiệp CNTT Ấn Độ 
 

 

 

 

 

Công nghiệp công nghệ của Ấn Độ 

Tuần trước tôi đã ở Ấn Độ để tiến hành nghiên cứu về xu 

hướng phần mềm toàn cầu. Tôi bị ấn tượng bởi tiến bộ ở đó, 

cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn đôi điều thú vị, phần lớn 

là về cạnh tranh giữa nhiều bang ở Ấn Độ:    

Theo chính phủ Ấn Độ, công nghiệp Công nghệ thông tin 

(CNTT) Ấn Độ đã xuất khẩu $150 triệu đô la trong năm 1990. 

Đến năm 2000 con số đó đã nhảy lên quá $4 tỉ đô la rồi đến 

năm 2009, con số đó đã bùng nổ tới $ 87 tỉ đô la. Ngành công 

nghiệp này đã tăng trưởng từ vài nghìn người phát triển năm 

1990 tới hơn 2.5 triệu người phát triển năm 2009. Bởi vì những 

người phát triển kiếm được lương cao hơn nhiều so với công 

nhân trung bình, ngành công nghiệp CNTT đã tạo ra trực tiếp 

hay gián tiếp thêm 40 triệu việc làm không phải phần mềm và 

đẩy nền kinh tế Ấn Độ tới tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử 

chưa đầy hai mươi năm. Ngày nay, Ấn Độ cùng với Trung 

Quốc, Brazil và Nga là những nền kinh tế tăng trưởng nhanh 

nhất trên thế giới và có thể vượt qua Mĩ và châu Âu trước năm 

2015. 
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Họ đã làm điều đó thế nào? Câu chuyện bắt đầu vào năm 

1990 khi chính phủ Ấn Độ trao cho Bộ Công nghệ thông tin 

(MIT) một sứ mệnh: ―Làm Ấn Độ trở thành siêu cường 

CNTT.‖ Cốt lõi của chiến lược này là phát triển và tăng trưởng 

công viên công nghệ cho cả phần mềm và phần cứng. Tuy 

nhiên, công viên phần cứng KHÔNG thành công lắm như 

mong đợi bởi vì cạnh tranh cao từ các nước khác như Trung 

Quốc, Đài Loan và Malaysia. Bạn tôi Chandra nói với tôi: 

―Nếu như chúng tôi không thành công trong phần cứng thì 

chúng tôi có thể hội tụ vào phần mềm. Vào lúc đó, chúng tôi đã 

không biết rằng phần mềm là điều đúng.‖ 

Công viên công nghệ phần mềm là tổ chức tự trị của Bộ 

công nghệ thông tin với 100% hướng xuất khẩu cho phát triển 

và xuất khẩu phần mềm máy tính, kể cả xuất khẩu dịch vụ 

chuyên nghiệp (khoán ngoài). Bên trong công viên, các công ti 

có thể thiết lập các tiện nghi với kết cấu nền phức tạp để cung 

cấp hỗ trợ cho khách hàng toàn thế giới. Bất kì dự án nào có 

chứa hàng hoá vốn nhập khẩu cho tới USD $10 triệu đô la đều 

được nhà cầm quyền địa phương thanh toán. Các công ti nước 

ngoài được phép thiết lập quyền sở hữu 100% của mình. Mọi 

sản phẩm nhập khẩu vào công viên đều hoàn toàn miễn thuế; 

việc tái xuất sản phẩm là được phép; các công tin hoạt động 

trong công viên được miễn trừ thuế công ti trong 10 năm đầu 

vận hành. 

Bên cạnh các khuyến khích đặc biệt, chính phủ Ấn Độ 

cũng ban hành luật sở hữu trí tuệ với bản quyền phần mềm máy 

tính được bảo vệ theo điều khoản của Luật bản quyền Ấn Độ. 

Điều này làm cho luật bản quyền Ấn Độ, một trong những luật 

khắt khe nhất trên thế giới và đảm bảo cho các công ti nước 

ngoài rằng đầu tư của họ được bảo vệ 100%. Chính phủ cũng 

ban hành luật Khuyến khích sản xuất với Đầu tư trực tiếp của 

nước ngoài (FDI) được khuyến khích bằng việc chấp thuận 

nhanh cho các thoả thuận cộng tác nước ngoài. Bởi vì những 
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khuyến khích này, trong một thời gian ngắn, Ấn Độ đã hấp dẫn 

nhiều công ti Mĩ như Motorola, IBM, Apple, Oracle và Texas 

Instruments.  Ngày nay, các công ti Mĩ là những nhà đầu tư 

chính của Ấn Độ trong những công viên công nghệ này. 

Công viên công nghệ nổi tiếng nhất có lẽ là Bangalore 

hay ―Thung lũng Silicon của phương Đông‖. Công nhân có kĩ 

năng nói tiếng Anh nhất trong vùng với lương thấp, sự ủng hộ 

mạnh mẽ của chính quyền địa phương là những yếu tố then 

chốt hấp dẫn các công ti nước ngoài tới vùng này. Các công ti 

như Intel, Novell, Philips, Siemens, Sony, Samsung, Microsoft, 

và Texas Instruments tất cả đều có chi nhánh tại Bangalore. 

Chính phủ Ấn Độ sớm nhận ra công nghiệp phần mềm là khu 

vực tăng trưởng chính cho nên họ đã thực hiện miễn giảm thuế 

thu nhập trên lợi nhuận cho mọi xuất khẩu phần mềm. Điều 

này động viên nhiều công ti địa phương Ấn Độ bắt đầu kinh 

doanh riêng của họ, đặc biệt trong khoán ngoài. Bên cạnh các 

kĩ năng kĩ thuật, người phát triển phần mềm Ấn Độ gần như 

thành thạo tiếng Anh khi so sánh với những người khác và đó 

là yếu tố then chốt tại sao nhiều nước đang khoán ngoài cho Ấn 

Độ thay vì cho nước khác. Xu hướng khoán ngoài bắt đầu vào 

cuối những năm 90 lúc thế giới đang dưới ấn tượng rằng "vấn 

đề máy tính năm 2000" (Y2K) có thể làm tắt nhiều hệ thông 

tin. Bởi vì thiếu hụt người phát triển, những người có thể làm 

việc trên máy tính lớn với kĩ năng trong ngôn ngữ máy tính lớn 

(như, Fortran, Cobol v.v.), nhiều nước đã khoán ngoài công 

việc Y2K cho Ấn Độ nơi công nhân sẵng lòng làm việc trên 

các vấn đề máy tính lớn. Tuy nhiên, sau Y2K, nhiều nước nhận 

ra rằng người phát triển Ấn Độ cũng có thể làm việc trong 

nhiều khu vực với chi phí thấp đáng kể hơn so với người của 

họ và khoán ngoài sang Ấn Độ đã bùng nổ. 

Tuy nhiên, ngày nay Bangalore đang lâm vào các vấn 

đề. Chi phí đang tăng vọt trên mọi vùng. Người phát triển phần 

mềm đang tìm kiếm lương cao hơn và đổi việc thường xuyên. 
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Kết cấu nền của khu vực này, như vấn đề đường xá và vận tải, 

đang tạo ra nhiều vấn đề. Giao thông ở Bangalore là rất tệ, cắt 

điện xảy ra hàng ngày thậm chí hầu hết các công ti đều có máy 

phát điện riêng của họ. Chi phí sống cũng lên cao hơn hàng 

năm. Thành công của Bangalore làm lẩy cò nhiều cạnh tranh từ 

các thành phố khác, những nơi cũng mở công viên công nghệ 

của riêng họ với kết cấu nền tốt hơn và chi phí thấp hơn. Mặc 

cho những thách thức này, Bangalore được mong đợi tiếp tục 

tăng trưởng của nó và là đối thủ chi phối tương lai công nghệ 

cao của Ấn Độ. 

Công viên công nghệ Ấn Độ thành công khác là thành 

phố tư vấn kĩ nghệ công nghệ thông tin Hyderabad (HITEC). 

Với viễn kiến trở thành thành phố xi be trước năm 2020 để 

cung cấp những tiện nghi kết cấu nền cấp thế giới cho công 

nghiệp CNTT toàn cầu tại một chỗ. Đây có lẽ là thành phố tăng 

trưởng hiện đại nhất và nhanh nhất ở Ấn Độ ngày nay. Học từ 

các vấn đề của Bangalore, chính quyền địa phương đã thiết kế 

tốt kế hoạch phát triển. Điều ấn tượng nhất với tôi là vị trí của 

các đại học "được trộn lẫn" với công nghiệp, nơi đã tạo ra bầu 

không khí thuận lợi để thúc đẩy canh tân và cộng tác. Sinh viên 

có thể đi tới lớp ngay bên cạnh công ti, nơi có thể thuê họ sau 

khi tốt nghiệp. Ở một khu vực nào đó, tôi thấy các sinh viên và 

công nhân tham gia vào các thảo luận kĩ thuật khi họ ăn trưa ở 

cùng chỗ. Ngày nay, Microsoft và Oracle đã đi vào và chiếm 

một phần lớn các tiện nghi ở đây. Bạn tôi nói với tôi rằng nhiều 

công ti công nghệ toàn cầu đã chờ đợi một cách lo lắng về một 

số tiện nghi đang được xây dựng. Từ điều tôi đã thấy, thành 

phố này có kết cấu nền hiện đại nhất ở Ấn Độ, chính quyền địa 

phương hứa điện không bị ngắt và miễn trừ việc cắt điệu theo 

luật. Chính quyền địa phương cũng đã xây dựng đường xá, 

công trình công cộng, và dịch vụ giao thông công cộng với 

dịch vụ xe bus trong toàn thành phố để tránh tắc nghẽn giao 

thông. Nó cũng có nhiều khách sạn đẳng cấp thế giới, các phức 



 

 

136 

 

hợp mua bán, và trung tâm y tế lớn. Thành phố này cũng đầu tư 

vào kết nối tốc độ cao với Internet qua cáp sợi quang với các 

móc nối truyền thông ra thế giới. Nó có điện thoại, hội thảo 

videom, và dịch vụ vệ tinh. Tất cả những dịch vụ này đều được 

các cơ quan chính quyền cung cấp với chi phí thấp cho doanh 

nghiệp. 

Mặc cho tất cả những kế hoạch và tiến bộ, Ấn Độ vẫn có 

nhiều vấn đề. Hệ thống giáo dục rất chậm thích ứng với thay 

đổi, thậm chí phần lớn các công ti lớn đã tạo ra đại học riêng 

của họ hay các trung tâm đào tạo nhưng thiếu hụt công nhân kĩ 

năng cao hơn là thực và sẽ phải mất nhiều năm nữa để làm hẹp 

lỗ hổng này. Bất bình đẳng xã hôi vẫn tồn tại, đặc biệt ở một số 

bang miền Đông. Lỗ hổng giữa giầu và nghèo đang ngày càng 

lớn hơn, một số do ―cấu trúc đẳng cấp xã hội‖. Tuy nhiên, Ấn 

Độ đã thiết lập bản thân mình như quốc gia hội tụ vào công 

nghệ để đem tới nhiều thay đổi được ham muốn và như bạn tôi 

Chandra đã nói với tôi: ―Không nước nào là nghèo nếu nó đầu 

tư vào giáo dục. Giáo dục, đặc biệt giáo dục công nghệ sẽ giúp 

làm Ấn Độ tiến bộ từ hội tụ vào nông nghiệp sang hội tụ vào 

công nghệ khi chúng ta đang bước vào thời đại thông tin.‖ 

 

Công nghiệp CNTT Ấn Độ: Hôm qua và hôm nay 

Chuyến đi đầu tiên của tôi tới Ấn Độ là vào năm 1996, 

khi tôi đi tìm các công ti có thể làm việc trên vấn đề Y2K. Lúc 

đó chỉ có vài công ti làm khoán ngoài CNTT. Nhiều công ti là 

nhỏ, quãng 250 tới 500 công nhân và họ không có kĩ năng để 

thực hiện các nhiệm vụ phần mềm lớn hơn. Vào lúc đó, Ấn Độ 

có vài máy tính lớn, không mấy máy tính cá nhân nhưng lương 

thì thấp và phần lớn các công ti đều hăm hở để sửa Y2K như 

một kinh doanh mới. 
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Bạn tôi giới thiệu tôi với các công ti "vô danh tiểu tốt" 

với phương tây như Infosys, TCS, và Wipro. Chúng tôi đã thảo 

luận về các yêu cầu và kí vài hợp đồng nhỏ, trị giá quãng một 

trăm nghìn đô la. Người quản lí của tôi không chắc liệu họ có 

thể cung cấp được dịch vụ không nên ông ấy yêu cầu tôi đi 

Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga để tìm các phương án khác. Tuy 

nhiên, sau vài cuộc viếng thăm các chỗ đó tôi thấy rằng lương 

của họ quá cao cho công việc. Tôi quay trở lại Ấn Độ và bắt 

đầu thương lượng nghiêm chỉnh nơi công ti của tôi sẽ cung cấp 

đào tạo thêm cho công nhân của họ để chắc họ có thể làm được 

công việc. Tôi thấy rằng họ sẵn lòng học hỏi điều chúng tôi có 

thể dạy. Lớp đào tạo đầu tiên là trong một khách sạn nhỏ ở 

Bangalore. Tôi có trên trăm người tới dự, mặc dầu tôi đã khăng 

khăng rằng kích cỡ của lớp bị giới hạn cho năm mươi người. 

Nhiều công nhân đứng trong phòng để ghi chép, một số xin tôi 

cho phép họ ở lại vì họ muốn học. Sự hăm hở của họ gây ấn 

tượng cho tôi cho nên tôi quyết định ở lại thêm vài tuần và dạy 

thêm lớp. Mỗi lần, tôi lại bị tràn ngập với nhiều người tới và họ 

tất cả đều muốn học. 

Đến thời điểm lỗi Y2K được sửa, những công ti "vô danh 

tiểu tốt" đó đã bành trướng hoạt động của họ, thuê thêm nhiều 

người, xây dựng nhiều kĩ năng, và cũng biết nhiều hơn về 

doanh nghiệp phương tây. Họ dùng điều này như bàn đạp để đi 

vào những vị trí chiến lược hơn của làm khoán ngoài. Kinh 

doanh của họ tăng trưởng nhanh thế, khi tôi quay lại Ấn Độ 

năm 2001, những công ti ―vô danh tiểu tốt‖ này đã trở thành 

"nổi tiếng" với nhiều công nhân hơn, quãng mười tới hai mươi 

nghìn người. Phần mềm đã trở thành nghề mong muốn cho 

nhiều thanh niên Ấn Độ. Đã có câu truyền miệng trong các cô 

gái trẻ: ―Không việc phần mềm, không hôn nhân.‖ Tất nhiên 

điều đó là dễ hiểu tại sao. Việc làm phần mềm được trả lương 

trung bình $350 một tháng khi phần lớn các việc làm khác 

được trả quãng $80 tới $150. Vào thời đó, sức ép của chi phí 
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thấp để cạnh tranh trong thế giới toàn cầu đã buộc nhiều công ti 

phải khoán ngoài. Ấn Độ đã sẵn sàng nhận nhiều việc làm 

khoán ngoài hơn và đã cải thiện kinh tế của mình. 

Trong chỉ mười năm, các thao tác viên trung tâm gọi điện 

thoại Ấn Độ đang hỗ trợ cho hàng trăm triệu người trên khắp 

thế giới. Từ bệnh viện tới ngân hàng và mọi thứ cần có người 

trả lời cho các câu hỏi của khách hàng. Phần mềm của nó đã 

giúp tối ưu phần lớn các giao tác tài chính và ngân hàng cũng 

như hợp lí hoá chế tạo cho các công ti lớn và nhỏ. Công nhân 

của nó đã đi từ viết mã và kiểm thử để phát triển hệ thống phần 

mềm lớn và phức tạp. Lương của họ không còn $300 hay $500 

nhưng đã trở thành $2000 tới $4000. Các cô gái trẻ có câu 

truyền miệng mới: ―Không việc làm ở Mĩ, không hôn nhân‖, vì 

nhiều công nhân phần mềm bây giờ được sử dụng bởi công ti 

CNTT Ấn Độ làm việc ở Mĩ cho gần với khách hàng của họ. 

Khi nhiều người làm việc trong CNTT, khi nhiều người kiếm 

được lương cao, nhiều doanh nghiệp hỗ trợ được tạo ra để phục 

vụ cho họ. Ấn Độ đã nhanh chóng tự biến đổi bản thân mình từ 

một nước nông nghiệp nghèo nàn thành một cường quốc công 

nghệ toàn cầu. 

Ngày nay, năm công ti CNTT hàng đầu của Ấn Độ như 

TCS, HCL, Wipro, Infosys và Mahindra đã tăng trưởng thành 

những công ti khổng lồ CNTT, từng công ti có hàng trăm nghìn 

công nhân và cạnh tranh trực tiếp với những công ti khổng lồ 

khác như IBM, Accenture. Có hàng nghìn công ti CNTT nhỏ 

hơn đang tăng trưởng và thuê người trong mọi thành phố. Năm 

ngoái, họ đã xuất khẩu trị giá $97 tỉ đô la về phần mềm và sẽ 

vượt qua $100 tỉ đô la trong vài tháng tới. Mặc dầu tăng trưởng 

nhanh đã dẫn tới vấn đề chính, quãng hai phần ba người tốt 

nghiệp CNTT của họ có thể không có kĩ năng đúng để làm việc 

trong công nghiệp. Các công ti hàng đầu của Ấn Độ đã phát 

triển nhanh chóng các trường riêng của họ để đào tạo những 

công nhân này để bắt kịp với nhu cầu toàn cầu cao. 
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Năm nay người Ấn Độ đang lấy bước đi lớn tiếp theo của 

họ trong giáo dục số đông cho công dân của họ để chuyển vào 

trong thời đại thông tin. Trên khắp Ấn Độ, có đợt sóng mới các 

nhà doanh nghiệp người phát triển sản phẩm riêng của họ như 

ứng dụng di động và trong các khu vực đặc biệt như chăm sóc 

sức khoẻ, kết mạng xã hội v.v.. Sau trên mười năm làm việc 

cho các nước đã phát triển, Ấn Độ bây giờ có hàng trăm nghìn 

công nhân có kĩ năng người có kinh nghiệm và tri thức. Nhiều 

người đang nhận rủi ro của việc bắt đầu công ti riêng của họ. 

Mặc dầu phần lớn trong các công ti vẫn còn nhỏ nhưng họ có 

thể thành lớn. Cũng như những công ti khổng lồ CNTT của họ 

vào những năm 1980 với vài trăm người và bây giờ tăng trưởng 

lên vài trăm nghìn công nhân, mọi sự có thể thay đổi rất nhanh 

chóng.  

 

Ấn Độ và thay đổi công nghiệp CNTT 

Việc làm khoán ngoài Công nghệ thông tin (CNTT) của 

Ấn Độ đang "nóng hơn" bao giờ. TCS khổng lồ đã đạt tới trên 

190,000 nhân viên đang lập kế hoạch để thêm 40,000 người 

nữa. Infosys có 160,000 nhân viên cũng công bố rằng họ sẽ 

thuê 30,000 người năm nay. Các công ti CNTT Ấn Độ khác 

cũng đang thuê nhiều công nhân CNTT hơn năm ngoái. Với 

ngành công nghiệp đã sử dụng trên 2.54 triệu công nhân phần 

mềm, kế hoạch thêm 250,000 người năm nay và trên 400,000 

công nhân năm ngoái là một chỉ dẫn rằng tương lai của CNTT 

ở Ấn Độ là sáng lạn hơn bao giờ. Theo chính phủ Ấn Độ, đây 

là việc thêm nhân viên cao nhất đã từng có bởi công nghiệp 

CNTT của nước này. Một quan chức chính phủ nói với tờ Thời 

báo Ấn Độ: ―Với hơn nửa triệu công nhân CNTT thuê trong 

năm nay, chúng tôi mong đợi thêm hơn 6 triệu việc làm gián 
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tiếp trong nền kinh tế. CNTT thực sự dẫn lái cho thịnh vượng 

kinh tế của chúng tôi sang số cao hơn.‖ 

 Bên cạnh việc thuê công nhân ở Ấn Độ, nhiều công ti 

Ấn Độ cũng tích cực thuê người ở Mĩ và châu Âu năm nay để 

phản công lại khái niệm "phản khoán ngoài" do vài chính 

khách đề cập tới. Cùng chiến thuật đã được dùng từ hai mươi 

năm trước bởi những nhà chế tạo ô tô Nhật Bản khi dường như 

Mĩ đã lập kế hoạch để hạn chế số ô tô được nhập khẩu từ Nhật 

Bản. Vào lúc đó, nhiều nhà chế tạo ô tô Nhật Bản đã mở tiện 

nghi chế tạo ở Mĩ và thuê nhiều công nhân Mĩ để phản công lại 

khái niệm "mất việc làm cho Nhật Bản". Tuy nhiên, việc thuê 

người nước ngoài còn nhiều chuyện hơn là kế hoạch để giảm 

thiếu hụt công nhân có kĩ năng ở Ấn Độ và bành trướng năng 

lực của họ vào các khu vực kĩ thuật mà Ấn Độ không có. Để 

giữ cho chi phí của họ ổn định hơn, các công ti Ấn Độ bây giờ 

"khoán ngoài" công việc đầu thấp như viết mã, kiểm thử cho 

các nước như Trung Quốc, Malaysia, và các nước châu Phi v.v. 

 Khi nhu cầu đang cất lên và việc thuê người đã lên hết 

tốc độ, việc tiêu hao nhân viên cũng tăng lên ở tỉ lệ đáng báo 

động. Tỉ lệ quay vòng người trong ba năm qua là giữa 13% và 

22% nhưng mới ba tháng qua của năm nay, nó là ở giữa 20% 

tới 35%. Khi cạnh tranh về công nhân có kĩ năng đang ngày 

càng dữ dội hơn, nhiều công nhân sẽ đổi việc làm để có lương 

tốt hơn. Nếu thị trường không bình lặng xuống, việc quay vòng 

có thể lên cao tới 45%. Lương tăng cũng tạo ra thế bất lợi cho 

các công ti Ấn Độ. Người ta ước lượng rằng trong 5 năm tới, 

lương của công nhân CNTT ở Ấn Độ có thể lên tới mức như ở 

Mĩ và châu Âu. Tuy nhiên, nghiên cứu công nghiệp thấy rằng 

con sóng "chi phí thấp" của toàn cầu hoá đã qua rồi. Ngày nay 

công nghiệp đang đi vào trong con sóng tiếp hay "chất lượng-

giá trị" nơi khách hàng không tìm kiếm giá thấp nữa. Thiếu hụt 

công nhân CNTT toàn cầu đã đẩy nhiều công ti vào điểm 

hoang mang và họ sẽ làm bất kì cái gì họ có thể làm được để 
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làm cho hệ thống CNTT của họ chạy hiệu quả và hiệu lực hơn, 

bất kể tới chi phí. Vì CNTT đang trở thành chiến lược kinh 

doanh, sự tố then chốt là tri thức và kĩ năng có thể tạo ra chất 

lượng và giá trị (nhiều thu nhập và lợi nhuận hơn). 

 Trong thị trường CNTT cạnh tranh cao độ này, người 

thắng chiếm tất. Trong hai tháng đầu của năm 2011, đã có 20 

cuộc thu nhận của các công ti làm khoán ngoài Ấn Độ nơi các 

công ti lớn mua các công ti nhỏ hơn. Năm ngoái ở một mình 

Ấn Độ, đã có 120 vụ thu nhận. Chẳng hạn, iGate mua Patni với 

giá $1.2 tỉ đô la Mĩ. Pearson mua Tutor Vista với giá $127 triệu 

đô la Mĩ và Tata mua Bit-Gravity với giá $100 triệu đô la Mĩ. 

Theo nghiên cứu kinh doanh toàn cầu gần đây, kích cỡ là rất 

quan trọng trong thế giới được toàn cầu hoá. Không ai làm kinh 

doanh với các công ti nhỏ hơn nữa. Trong kinh doanh CNTT 

toàn cầu, hợp đồng thường có giá trị vài trăm triệu cho tới tỉ đô 

la. Các công ti nhỏ hơn không thể cạnh tranh được với những 

người khổng lồ công nghiệp có trên 100,000 hay 200,000 công 

nhân CNTT. 

 Câu hỏi là bạn tìm đâu ra số lớn công nhân CNTT trong 

lúc thiếu hụt công nhân CNTT này? Theo Phaneesh Murthy, 

chủ tịch công ti iGate: "Với toàn cầu hoá, công nhân CNTT 

không phải đi tìm việc làm mà việc làm sẽ phải đi tới nơi công 

nhân có kĩ năng ở. Chúng tôi có kế hoạch để tích cực đi tới 

nhiều nước để thuê công nhân CNTT. Với băng thông tốc độ 

cao, công nhân có thể làm việc ảo ở bất kì nơi nào. Có công 

nhân rải rác trên khắp thế giới cũng sẽ giải quyết vấn đề tiêu 

hao sinh lực cao ở Ấn Độ.‖ 

 Tuần trước, báo chí đăng tít ở Ấn Độ đã công bố các đơn 

hàng làm khoán ngoài CNTT trị giá $5 tỉ đô la Mĩ từ vài ngân 

hàng lớn của Mĩ vì thị trường tài chính đang trải qua sức ép lớn 

để cắt giảm chi phí. Đây là những tin rất tốt cho công nghiệp 

CNTT Ấn Độ. Tất nhiên, những công ti này đã từng mong đợi 
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loại kinh doanh đó trong nhiều tháng vì nền kinh tế toàn cầu 

bắt đầu phục hồi. Họ là đúng trong lạc quan của họ bởi vì bên 

cạnh các đơn hàng đó, đã có nhiều đơn hàng từ các nước châu 

Âu trị giá giữa $1 tỉ tới $3 tỉ đô la Mĩ trong tính toán mây khi 

nhiều văn phòng chính phủ chuyển sang "mây". 

 Tính toán mây là kinh doanh mới với tiềm năng lớn. Các 

công ti CNTT Ấn Độ đã từng hội tụ vào công nghệ mới này và 

mô hình kinh doanh trong nhiều năm. Với dịch vụ mây, người 

dùng có thể tải xuống phần mềm từ Internet và cũng truy nhập 

vào kết cấu nền CNTT, như các máy phục vụ và thiết bị lưu 

trữ, đơn giản bằng việc trả phí mỗi lần họ dùng. Thay vì mua 

trang thiết bị, họ thuê chúng. Các nhà chế tạo phần mềm và 

phần cứng được lợi bởi vì giá thấp cho từng việc dùng làm mở 

rộng thị trường của họ ra nhiều người dùng, những người mà 

không đảm đương được chi tiêu này. Các công ti làm khoán 

ngoài CNTT được lợi vì họ có thể cung cấp phần mềm từ nhiều 

nhà chế tạo trong mây, và cũng cung cấp cho các doanh nghiệp 

các dịch vụ mây tư nhân với phần mềm được chuyên biệt hoá. 

 Thấy trước về kinh doanh sinh lời này, TCS đã tung ra 

iON, dịch vụ tính toán dựa trên thuê bao nhắm tới các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Với mô hình này, iOn khử bỏ nhiều chi phí 

mặt tiền cho người dùng, cho phép họ bắt đầu từ nhỏ và tăng 

tài nguyên phần cứng chỉ khi có việc tăng trong nhu cầu của 

họ. Do đó, các công ti có thể triển khai dịch vụ và đổi qui mô 

theo nhu cầu mà không nhận rủi ro xây dựng trung tâm dữ liệu 

lớn cho một tương lai không biết. Theo nhiều nguồn tin, TCS 

có thể kí với trên 1,000 khách hàng năm nay và bành trướng 

dịch vụ này cho nhiều nước, trên khắp thế giới. Nguồn tin này 

cũng tin kinh doanh mây của TCS sẽ kiếm được thu nhập cỡ $1 

tỉ đô la Mĩ hàng năm. 

 Có vài nghiên cứu chỉ ra rằng gần một nửa của mọi công 

ti trên thế giới đang lập kế hoạch đi vào tính toán mây trong 
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năm năm tới. Mô hình kinh doanh mới này sẽ hoàn toàn làm 

thay đổi toàn thể công nghiệp CNTT. Khi cạnh tranh nóng lên 

giữa những người khổng lồ như TCS, Infosys, Wipro, và 

Cognizant và IBM, Microsoft, Google, HP và Dell, toàn thể 

công nghiệp CNTT sẽ trải qua quá trình "huỷ diệt sáng tạo" nơi 

hàng nghìn công ti nhỏ có thể không tồn tại. 

Việc chuyển từ phần mềm như sản phẩm sang phần mềm 

như dịch vụ (tính toán mây) cũng sẽ thay đổi cách đại học cung 

cấp các môn đào tạo. Nhu cầu về chương trình Quản lí hệ 

thông tin (ISM) sẽ dâng lên đáng kể. Khi ngày càng nhiều công 

ti đi vào tính toán mây, họ sẽ cần nhiều người quản lí dịch vụ 

hơn là người quản lí dự án. Vai trò của kiến trúc sư và người 

phân tích hệ thống mạng sẽ trở nên quan trọng hơn cũng như 

các chuyên gia an ninh hệ thống. Tất nhiên, các dịch vụ tính 

toán mây sẽ không thay thế phát triển phần mềm truyền thống. 

Kĩ năng kĩ thuật trong thiết kế, lập trình và kiểm thử vẫn được 

cần tới bất kể mô hình kinh doanh nào. 

 

Cạnh tranh CNTT trong năm 2012 

 Hiệp hội quốc gia các công ti phần mềm và dịch vụ Ấn 

Độ (NASSCOM) nói rằng khủng hoảng kinh tế hiện thời tại Mĩ 

sẽ có lợi cho các công ti làm khoán ngoài của Ấn Độ, vì nhiều 

công ti Mĩ phải cắt giảm chi phí. Một thành viên NASSCOM 

nói: "Trong thời giảm cấp kinh tế này, nền công nghiệp CNTT 

Ấn Độ đang làm mạnh thêm quan hệ đối tác của nó với khách 

hàng Mĩ để giúp họ vượt qua các vấn đề và xây dựng hiệu quả 

kinh doanh bằng công nhân có kĩ năng của chúng tôi. Chúng 

tôi sẵn sàng giúp các công ti Mĩ giảm chi phí, hội tụ vào kinh 

doanh lõi của họ, bởi vì chúng tôi có thể chăm nom công việc 

CNTT của họ.‖ 
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Mĩ chiếm quãng 65 phần trăm thu nhập của các nhà làm 

khoán ngoài Ấn Độ, với con số của châu Âu chiếm 25 phần 

trăm khác. Cái nhìn của nhiền công ti Ấn Độ là ở chỗ khi thị 

trường của các nước đã phát triển co lại trong khủng hoảng, 

kinh doanh với Ấn Độ sẽ tăng lên vì ưu thế chi phí thấp hơn 

của nó. Năm ngoái, công nghiệp khoán ngoài Ấn Độ đem lại 

$97 tỉ đô la nhưng năm nay điều được dự kiến là con số có thể 

lên tới $120 tỉ. Khu vực bùng nổ nhất là nền di động, tính toán 

mây, và phần mềm nhúng. Cả 5 công ti làm khoán ngoài hàng 

đầu của Ấn Độ đều cung cấp các dịch vụ trong các khu vực này 

và thách thức trực tiếp với IBM, Oracle, Microsoft, Amazon, 

và kẻ mới tới HP, công ti vừa mới gia nhập danh sách các công 

ti cung cấp phần mềm như dịch vụ. 

 Infosys, nhà làm khoán ngoài lớn thứ hai Ấn Độ, đang 

cung cấp nền kinh doanh trên mây, như một phần chiến lược 

của nó để tăng trưởng kinh doanh hơn ở Mĩ. Trong vòng sáu 

tháng, công ti này đã kí với 20 công ti lớn về nền kinh doanh 

của nó được chuyển giao qua mây và nó mong đợi có thêm 

nhiều khách hàng. Mỗi một trong các hợp đồng này đều có giá 

trị vài triệu đô la. Một nhà phân tích tài chính Phố Wall nói: 

―Nếu họ có thể chuyển giao được những dịch vụ này cực kì tốt, 

họ có thể thâu tóm được hầu hết thị trường sinh lời này đáng 

giá vài trăm tỉ đô la.‖ Ngày nay Infosys đã có vài sản phẩm 

riêng của nó trong khu vực tài nguyên nhân lực, mua sắm, 

thương mại xã hội, và tiếp thị số thức, và một cửa hàng ứng 

dụng cung cấp các dịch vụ cho thao tác viên điện thoại di động. 

Tất cả những điều này đều được tích hợp đầy đủ và tính tiền 

khách hàng theo mô hình trả qua sử dụng. 

Bằng việc nhanh chóng chuyển sang tính toán mây, 

Infosys sẽ phải cạnh tranh với nhiều công ti Mĩ đã xây dựng vị 

thế mạnh trong kinh doanh này. Một nhà phân tích tài chính 

bình luận: ―Kinh doanh tính toán mây yêu cầu đầu tư lớn, qui 

mô vận hành lớn, số nhân sự hỗ trợ lớn, và nhóm lớn những 
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người quản lí dịch vụ có tài, điều các công ti Ấn Độ có thể 

không có vào lúc này. Phần lớn các công ti Ấn Độ đang cung 

cấp kiểm thử viết mã, đây là phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, 

tính toán mây là cung cấp dịch vụ, không phải là phát triển 

phần mềm. Họ tìm đâu ra tất cả những tri thức chuyên gia này 

trong khu vực dịch vụ?‖ 

Tuy nhiên, trong sáu tháng qua Infosys đã thiết lập một 

trung tâm lớn để đào tạo cho 14,000 người và lập kế hoạch 

thuê 45,000 người phụ thêm khác vì công ti đang tự biến đổi 

bản thân mình vào mô hình kinh doanh mới. Một người phân 

tích tài chính bình luận: ―Mô hình hiện thời là không trưởng 

thành đủ tốt vì bạn không thể cứ đi thuê ngày càng nhiều người 

để được nhiều thu nhập hơn. Có người được đào tạo trong việc 

cung cấp các dịch vụ yêu cầu cách nghĩ khác, tư duy khác, cách 

làm kinh doanh khác. Tôi không nghĩ trong vòng vài năm tới 

Ấn Độ có thể vượt qua được các công ti như IBM, Oracle hay 

Microsoft. Tuy nhiên, bằng việc chuyển sang tính toán mây, 

dường như là nhiều công ti Ấn Độ đang thay đổi kinh doanh 

của họ từ khoán ngoài sang cung cấp dịch vụ tính toán mây. 

Đây là nước đi rất khôn để chuyển sang mức tiếp khi khoán 

ngoài chỉ nhằm vào chi phí lao động thấp hơn còn phần mềm 

như dịch vụ tôi nhắm đem tới thu nhập tốt hơn. Giá trị ước 

lượng có thể là năm tới mười lần nhiều hơn nếu họ thành công, 

Ân Độ có thể đem về vài trăm tỉ đô là hàng năm thay vì một tỉ 

như họ đã đạt tới năm ngoái. Điều này cũng có nghĩa là thay vì 

tạo ra hàng triệu việc làm, nó có thể được dịch thành vài trăm 

triệu việc làm. Tuy nhiên, đây là cái gì đó chúng tôi cần nhìn 

cẩn thận vì họ không hỗ trợ chúng tôi mà bây giờ cạnh tranh 

với chúng tôi về tạo ra việc làm, cái gì đó mà Mĩ cần lắm.‖ 

Cạnh tranh trong thị trường CNTT toàn cầu đã bắt đầu và 

trong vài năm tới đây người ta có thể thấy liệu các công ti Ấn 

Độ có thành công hay không. 



 

 

146 

 

 

Công nghiệp công nghệ Ấn Độ năm 2012 

Theo Hiệp hội quốc gia các công ti phần mềm và dịch vụ 

(NASSCOM) của Ấn Độ, năm nay công nghiệp khoán ngoài 

dịch vụ CNTT sẽ vượt qua $100 tỉ đô la Mĩ trong xuất khẩu và 

tiếp tục mở rộng nhanh hơn mong đợi trước đây. Chủ tịch của 

NASSCOM công bố: "Đây đã là năm rất tốt cho công nghiệp 

CNTT Ấn Độ như chúng ta đã thấy tăng trưởng trên 16 phần 

trăm. Tổng thu nhập của khu vực khoán ngoài CNTT được ước 

lượng là trên $101 tỉ đô la Mĩ. Nếu chúng ta tiếp tục xu hướng 

này, công nghiệp của  chúng ta có thể đạt tới $225 tỉ trước năm 

2020. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần thêm 1,20,000 việc làm phần 

mềm thêm để hỗ trợ cho các hoạt động đang diễn ra và cho 

tăng trưởng tương lai. Năm 2011, chúng ta đã tạo ra trên một 

trăm nghìn việc làm phần mềm mới nhưng chúng ta vẫn thiếu 

hụt công nhân có kĩ năng khi chúng ta có thể làm thêm nữa.‖ 

Ngược lại với khái niệm là ngành công nghiệp khoán 

ngoài của Ấn Độ đã lấy việc làm từ các công nhân Mĩ, 

NASSCOM công bố rằng các công ti CNTT Ấn Độ đã sử dụng 

trên  100,000 công nhân ở Mĩ và họ có kế hoạch thuê thêm 

người. Tuy nhiên, việc thuê công nhân địa phương không thay 

đổi thái độ của các nước châu Âu với Ấn Độ. 

Trong nhiều năm, Ấn Độ và Liên hiệp châu Âu (EU) đã 

từng làm việc để có được thoả thuận thương mại tự do nhưng 

dường như điều đó có thể không xảy ra sớm. Lí do chính là 

khác biệt về thuế của Ấn Độ đánh lên xe hơi châu Âu và 'sự 

ngần ngại cho phép các công ti phần mềm Ấn Độ truy nhập thị 

trường nhiều hơn' của EU. Để bảo vệ thị trường địa phương, 

Ấn Độ đặt thuế mức cao hơn lên xe hơi châu Âu xuất khẩu 
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sang Ấn Độ, điều làm cho chúng cao hơn gấp 10 lần xe cộ Ấn 

Độ. 

Với Ấn Độ, Thoả thuận tự do thương mại (FTA) với EU 

sẽ giúp các công ti CNTT đang tăng trưởng nhanh chóng của 

nó bành trướng vào thị trường châu Âu và chi phối khu vực 

này cũng như họ đã làm ở Mĩ. Nền kinh tế Ấn Độ đã tận hưởng 

hai thập kỉ tăng trưởng nhanh chóng được dẫn lái bởi khoán 

ngoài CNTT, cho dù xuất khẩu chế tạo và lương thực của nó đã 

không làm tốt thời gian gần đây. Các nước châu Âu đang đối 

diện với khó khăn tài chính, với việc thất nghiệp lên cao và 

khủng hoảng nợ. Ô tô là xuất khẩu then chốt cho châu Âu và 

họ muốn bán nhiều cho những người mới giầu của Ấn Độ. 

Nhưng Ấn Độ đặt biểu thuế nghiêm ngặt lên mọi xe hơi nhập 

khẩu từ EU làm cho không thể bán được chúng. Một đại diện 

EU tuyên bố: ―Đây là biểu thuế cấm đoán, thị trường này về 

căn bản là đóng với chúng ta. Chúng ta không thể để họ bán 

dịch vụ phần mềm khi chúng ta không thể bán được ô tô của 

chúng ta."  

Ấn Độ muốn EU làm dịu các qui chế hạn chế tăng trưởng 

cho các công ti dịch vụ phần mềm để chuyển giao dịch vụ 

CNTT cho khách hàng châu Âu nhưng các nước EU sợ rằng 

việc cho phép nhiều khoán ngoài CNTT vào lúc thất nghiệp 

đang lên có thể không phải là ý tưởng tốt. Bài học rút ra từ các 

nước khác chỉ ra rằng nếu Ấn Độ được phép bành trướng trong 

khu vực này, nhiều công ti phần mềm địa phương sẽ không có 

khả năng cạnh tranh với chi phí thấp do công ti Ấn Độ chào. 

Khi những công ti địa phương này mất đi rồi, chi phí từ công ti 

Ấn Độ sẽ tăng lên rất nhanh.  
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Chiến lược tăng trưởng CNTT của Ấn Độ 

Theo một dự báo công nghiệp CNTT, Ấn Độ đang trên 

đường đạt tới cột mốc chính khác làm ra $120 tỉ đô la năm nay. 

Trong vài năm qua, người khổng lồ CNTT hàng đầu Ấn Độ 

đang thuê các công nhân trên khắp thế giới để hợp nhất sức 

mạnh của họ do vậy ngăn cản những nước khác đi vào kinh 

doanh sinh lời này. Một nhà phân tích công nghiệp bình luận: 

―Có việc cung cấp bị giới hạn về công nhân CNTT trên thế 

giới. Hiển nhiên là chiến lược của các công ti CNTT Ấn Độ là 

thuê nhiều người nhất có thể được trong số họ và tăng trưởng 

nhanh chóng để cho không còn lại mấy người cho các công ti 

khác và đó là lí do tại sao họ chi phối thị trường CNTT.‖  

 Năm nay, người khổng lồ phần mềm của Ấn Độ Tata 

Consultancy Services (TCS) lập kế hoạc thuê 50,000 công 

nhân CNTT phụ thêm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Quan 

chức điều hành (CEO) của nó nói với các phóng viên rằng TCS 

đang chuẩn bị để tăng trưởng qua các ngành công nghiệp và ở 

nhiều thị trường toàn cầu. TCS sẽ thuê 50,000 người năm nay ở 

nơi họ làm kinh doanh, kể cả ở Mĩ và Anh. Để giữ cho công 

nhân của họ hài lòng, TCS sẵn lòng cho tăng lương tới 8 phần 

trăm so với trung bình, cho mọi nhân viên. Năm ngoái, TCS đã 

thuê thành công 70,400 công nhân CNTT và kinh doanh của nó 

đã tăng trưởng nhanh hơn mong đợi. Với nhu cầu kinh doanh 

tiếp tục mạnh mẽ, TCS gửi những người quản lí của nó tới các 

đại học khắp Ấn Độ và đã đưa ra trên 43,600 đề nghị việc làm 

cho những người tốt nghiệp. Ngày nay TCS có tổng cộng hơn 

240,000 công nhân CNTT và trở thành một trong những công ti 

CNTT lớn nhất trên thế giới.  

 Năm ngoái, TCS là công ti làm khoán ngoài CNTT Ấn 

Độ đầu tiên làm ra hơn $10 tỉ đô la với lợi nhuận hơn 2.2 tỉ đô 

la. Bình luận về con số này, TCS nói rằng công ti có đà mạnh 

và sẽ tiếp tục tăng trưởng năm nay khi kinh tế toàn cầu đã cải 
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thiện. Ông CEO nói: "Chúng tôi cảm thấy khá tốt về hiệu năng 

vì chúng tôi đã giữ được sự tập trung vào tính sinh lời và củng 

cố sự lãnh đạo thị trường của chúng tôi." Thị trường tăng 

trưởng chính vẫn là Mĩ; TCS đã rất tích cực thuê kĩ sư phần 

mềm Mĩ để làm việc cho họ. CEO của TCS nói: "Chúng tôi có 

số lượng lớn những người mới thuê bây giờ, đào tạo đã được 

hoàn thành và sẵn sàng cho triển khai. Chúng tôi đã làm nhiều 

đề nghị việc làm và liên tục làm khi kinh doanh của chúng tôi 

tăng lên." 

 Hiệu năng của các công ti CNTT Ấn Độ ở Mĩ là chưa 

từng có trước đây. Trong mười năm qua, những công ti này đã 

tăng trưởng từ tương đối "không được biết" thành người khổng 

lồ CNTT, lớn hơn nhiều so với những đối thủ cạnh tranh của 

họ như IBM, Accenture v.v. Chiến lược tăng trưởng của họ đã 

trở thành vấn đề khảo cứu cho nhiều trường kinh doanh khi họ 

mở rộng ảnh hưởng của họ trên khắp thế giới. Ngày nay bạn có 

thể đi tới hầu hết các nước và thấy các công ti Ấn Độ làm kinh 

doanh ở đó. Các nhà phân tích công nghiệp tin rằng tăng 

trưởng của họ là do chiến lược linh hoạt của họ khi họ bắt đầu 

với mô hình chi phí thấp để đi vào thị trường và nhanh chóng 

mở rộng để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp. Tuy nhiên, lợi 

nhuận then chốt của họ gần như dồn vào các thương vụ làm 

khoán ngoài lớn trong vài năm qua với từng thương vụ trị giá 

hàng trăm triệu đô la. Những người phân tích khác lưu ý rằng 

những người khổng lồ Ấn Độ là rất giỏi dự báo dịch chuyển thị 

trường khi công nghệ thay đổi. Họ nhanh chóng điều chỉnh kĩ 

năng của lực lượng lao động của họ bằng việc đầu tư vào đào 

tạo để đáp ứng nhu cầu toàn cầu nơi các đối thủ cạnh tranh của 

họ không thể làm điều đó một cách nhanh chóng. Ông ấy kết 

luận: ―Chắc sẽ không thể cạnh tranh được với họ nếu những 

công ti này tăng trưởng lên kích cỡ 300,000 tới 500,000 công 

nhân với tập kĩ năng đa dạng. Họ có thể kiểm soát được toàn 

thể thị trường CNTT toàn cầu.‖ 
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Công nghiệp CNTT Ấn Độ năm 2012 

 Công nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) Ấn Độ là 

trường hợp thành công lớn trong thời hiện đại. Một ngành công 

nghiệp đã không tồn tại 20 năm trước đây bây giờ là một trong 

những ngành công nghiệp cường thịnh nhất trên thế giới. Nó 

cũng chứng tỏ rằng một nước đang phát triển có thể cạnh tranh 

toàn cầu và thành công nếu họ biết cách khơi lên sức mạnh của 

dân tộc. Tương tự như Mĩ, các công ti CNTT thành công nhất ở 

Ấn Độ đã được bắt đầu bởi những người có nền tảng giản dị và 

tiền bạc giới hạn. Hơn hai phần ba số họ là người phần mềm, 

những người biết cách dùng tài năng công nghệ của họ để xây 

dựng nên ngành công nghiệp thành công. 

 Ngày nay công nghiệp CNTT Ấn Độ đóng góp trên 15% 

cho GDP của cả nước và giúp cung cấp việc làm cho hơn 2.5 

triệu công nhân CNTT trực tiếp và trên 15 triệu "việc làm gián 

tiếp". Năm ngoái, công nghiệp CNTT chi 26 tỉ đô la vào một 

mình nền kinh tế nội địa, mặc cho khủng hoảng tài chính toàn 

cầu. Công nghiệp CNTT cũng giúp tạo ra nhiều việc làm hơn, 

tăng trưởng nhiều ở các khu vực khác (khu vực gián tiếp) hơn 

bất kì ngành công nghiệp nào. Theo Liên hợp quốc, Ấn Độ có 

lực lượng lao động trẻ và đang tăng lên làm tăng nhiều mức độ 

thu nhập. Nhóm này bao gồm chủ yếu các sinh viên tốt nghiệp 

đại học làm việc trong khu vực công nghệ đã giúp cung cấp 

chất đốt cho sự tăng trưởng của kinh tế Ấn Độ. Cho dù Ấn Độ 

vẫn là nền kinh tế nông nghiệp với thu nhập hộ gia đình tương 

đối thấp nhưng tăng trưởng nhanh nhất trong công nghiệp 

CNTT giúp việc phát triển vùng được cân bằng giữa nông 

nghiệp và công nghệ. Nó làm tăng xuất khẩu và cải tiến chất 

lượng sản phẩm & dịch vụ, nhưng phần lớn hơn trong tất cả 
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những điều đó, nó thúc đẩy hình ảnh của nước này trên toàn 

cầu. 

 Mặc dầu hệ thống giáo dục quốc gia vẫn còn chậm đáp 

ứng với yêu cầu công nghiệp, nhiều đại học tư được các công ti 

CNTT tạo ra đang tiếp quản việc đào tạo để cải tiến kĩ năng 

của công nhân của họ. Khi nhiều công ti CNTT trưởng thành 

và mở rộng, họ cũng xây dựng nhiều công viên công nghệ với 

kết cấu nền, đường xá, nhà cửa và tiện nghi tốt hơn. Những 

công viên này phần lớn được sở hữu bởi các nhà doanh nghiệp 

thế hệ thứ nhất những người trở thành tỉ phú trong quá trình 

này. Tuy nhiên, của cải được công nghiệp CNTT tạo ra không 

bị hạn chế trong một mình những người sáng lập công ti mà 

còn bởi nhiều công nhân CNTT những người nhận được Kế 

hoạch tuỳ chọn cổ phần nhân viên và bản thân họ trở thành 

triệu phú. 

 Thành công của các công ti CNTT Ấn Độ có thể được 

qui cho sự kiện là phần lớn công nhân CNTT nói tiếng Anh 

giỏi (tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của họ) điều cho họ ưu thế 

lớn so với các nước khác như Trung Quốc, Việt Nam, 

Malaysia. Yếu tố thành công khác là việc chấp nhận sớm các 

chuẩn chất lượng phần mềm cao nhất, điều cho họ ưu thế lớn 

so với các nước khác như Philippines, Ireland những nước có 

ưu thế ngôn ngữ nhưng KHÔNG có ưu thế chất lượng. Hai yếu 

tố này là dẫn lái then chốt đưa Ấn Độ ra khỏi điều "tầm 

thường" của hình ảnh lao động giá rẻ vào vị trí hàng đầu trong 

dịch vụ làm khoán ngoài CNTT. Trong nhiều năm, xuất khẩu 

của Ấn Độ đã bị hạn chế vào lao động không kĩ năng, các 

ngành công nghiệp chi phí thấp như quần áo, giầy dép, đồ thêu 

và đồ gia vị. Tuy nhiên, với tiến bộ của ngành công nghiệp 

CNTT, thế giới bắt đầu nhận ra rằng Ấn Độ có thể cạnh tranh 

với các nước khác về chất lượng dịch vụ nữa. 
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 Theo Liên hợp quốc, dân số tuổi lao động của Ấn Độ 

được trông đợi tăng 36% từ 2005 tới 2025, trong khi dân số 

Trung Quốc và Mĩ được dự báo chỉ tăng quãng 10% nhưng cả 

châu Âu và Nhật Bản đang giảm 18%. Một lực lượng lao động 

lớn hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng nhiều hơn, đặc biệt khi các 

nước khác đang giảm đi và phải dựa vào ai đó để hỗ trợ. Đó là 

lí do tại sao nhiều công ti nhanh chóng chuyển sang Ấn Độ để 

tận dụng ưu thế của nguồn công nhân tăng trưởng nhanh này. 

Ngày nay 75% các công ti toàn cầu hàng đầu có văn phòng và 

trung tâm vận hành của họ ở Ấn Độ với đầu tư lớn. Ngay cả 

trong khủng hoảng tài chính, khi các công ti sa thải người và 

đóng cửa văn phòng ở nước họ, nhiều công ti vẫn đầu tư lớn 

vào Ấn Độ bởi vì đó là chỗ tương lai của kinh doanh. 

 Công nghiệp CNTT đã là người lãnh đạo trong việc thực 

hành quản lí doanh nghiệp tốt. Cam kết của họ vào cải tiến liên 

tục tri thức và kĩ năng của công nhân đã tạo ra hình ảnh tích 

cực và động viên nhiều đầu tư nước ngoài ở đó. Vào lúc 

chuyển thế kỉ, chỗ tri thức và kĩ năng trở thành tài sản then 

chốt, Ấn Độ là nước duy nhất biết về nhu cầu này và sẵn sàng 

cung cấp điều thị trường cần. Đó là lí do tại sao các công ti 

CNTT ở Ấn Độ đã nhận được thừa nhận quốc tế về bí quyết 

doanh nghiệp của họ, đặc biệt trong khu vực dịch vụ. 

 Tất nhiên, nhiều người Ấn Độ đã quan sát với lòng tự 

hào khi các nước và dân tộc khác nhìn vào Ấn Độ với sự kính 

trọng và ngưỡng mộ cao. Công nghiệp CNTT Ấn Độ đã đóng 

góp cho thương hiện 'Ấn Độ' đại diện cho cái gì trong thị 

trường toàn cầu ngày nay. Vài năm trước, "Chế tạo tại Ấn Độ" 

nghĩa là "chất lượng thấp, lao động rẻ mạt" nhưng bây giờ nó 

đại diện cho "Sản phẩm và dịch vụ chất lượng". 

Nhiều công ti CNTT Ấn Độ không còn là "công ti địa 

phương" mà là "công ti toàn cầu". Cổ phiếu của họ bây giờ 

được lên trên hầu hết thị trường chứng khoán toàn cầu, điều 
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yêu cầu tuân thủ qui tắc kế toán toàn cầu một cách nghiêm 

ngặt, và điều này cũng giúp xây dựng một thương hiệu mạnh 

của công ti bên ngoài Ấn Độ. Như một nhà phân tích thị trường 

chứng khoán New York đã đưa ra điều đó: ―Với đầu tư ngày 

nay, mua tốt nhất là vào các công ti CNTT Ấn Độ. Những công 

ti này sinh ra thu nhập lớn, họ chú ý tới sự xuất sắc kĩ thuật và 

thiết lập các chuẩn về thành công kinh tế trong nước họ. Họ 

nuôi dưỡng nhiều sinh viên sáng dạ trong khu vực kĩ thuật cho 

nên các công nhân tương lai có thể đối diện với kinh tế thế giới 

như những người tham gia lớn, không phải là người chơi nhỏ. 

Trong tương lai, công nghiệp CNTT thậm chí có thể làm được 

nhiều hơn bởi vì tầm mức của công nghệ thông tin là rộng thế 

và tiềm năng của nó là lớn thế." 

 

Công nghiệp phần mềm ở Ấn Độ 

Trong cuộc viếng thăm của tôi ở Ấn Độ, Ts. Prasad một 

giáo sư về kĩ nghệ phần mềm đã chia sẻ với tôi một cuộc điều 

tra ông ấy đã tiến hành tháng trước. Theo cuộc điều tra này, 

suy thoái tài chính toàn cầu đã mở ra nhiều cơ hội cho các kĩ sư 

phần mềm Ấn Độ hơn bao giờ hết. Bản điều tra đã chứng tỏ 

rằng có một số vấn đề bên trong ngành công nghiệp này liên 

quan tới việc giữ công nhân và cách hấp dẫn những tài năng tốt 

nhất, nhưng phát hiện đáng ngạc nhiên nhất là ở chỗ trên 70% 

những người trả lời nói rằng họ đã xem xét tới việc làm việc ở 

nước ngoài để kiếm lương và cơ hội tốt hơn. Lí do là nhiều 

công nhân phần mềm Ấn Độ tin rằng họ có thể sang Mĩ hay 

châu Âu và làm được lương gấp mười lần so với lương hiện 

thời của họ cho nên nhiều người đang tìm kiếm cơ hội ở nước 

ngoài hơn là trong nước họ. Ngay cả những người vẫn tiếp tục 

làm việc ở Ấn Độ dường như tuyệt đại đa số không thoải mái 

với lương hiện thời của họ. Hơn 90 % số người thừa nhận rằng 
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họ hoặc tích cực tìm việc làm với các công ti khác hay ít nhất 

cũng để mắt tới thị trường việc làm. Bên cạnh đó, một tỉ lệ khá 

lớn những người trả lời (trên 35%) nói rằng họ đang xem xét 

làm việc cho bản thân mình như nhà tư vấn thay vì làm "ông 

chủ lớn" nào đó để giầu hơn. Trong bản điều tra về những 

người giầu nhất ở Ấn Độ, bẩy trong số mười người xuất thân từ 

công nghiệp phần mềm.  

 Điều cuộc điều tra này tìm ra là có sức ép ngày càng 

tăng để làm ra nhiều tiền hơn, bởi vì có nhiều nhu cầu hơn trên 

thị trường. Tuy nhiên các công nhân đang cảm thấy sức ép này 

và trở nên giận dữ hơn. Thành công của công nghiệp phần 

mềm Ấn Độ là ở chỗ họ có thể làm nhiều việc hơn với chi phí 

ít hơn nhiều cho nên Mĩ và châu Âu phải khoán ngoài nhiều 

công việc cho họ để giảm chi phí trong thời khủng hoảng tài 

chính này. Kết quả là, Ấn Độ đã đối diện với việc thiếu hụt kĩ 

năng chính bên trong ngành công nghiệp này cho nên việc mất 

người là tình huống nhiều công ti không thể đảm đương được, 

cho nên một số công ti bắt đầu nâng lương lên. Việc này tạo ra 

"cuộc chiến tiền lương" giữa các công ti và làm lẩy cò việc 

thay đổi công nhân cao, cao tới mức 35% hàng năm. Do nhu 

cầu cao, chính phủ cũng đặt nhiều sức ép lên các đại học nhà 

nước để sản xuất ra nhiều người phần mềm hơn nhằm đáp ứng 

cho nhu cầu và điều này lại tạo ra vấn đề khác của việc có 

"công nhân không đủ phẩm chất‖.   

 Kế hoạch của chính phủ là tăng lực lượng công nghệ của 

mình lên 100 triệu người trước năm 2020. Theo bản kế hoạch 

này, Ấn Độ sẽ có lực lượng lao động trẻ và sung sức có thể 

được tính như một nửa của toàn bộ lực lượng lao động kĩ thuật 

trên thế giới hay một trong hai người làm việc trong công nghệ 

sẽ là người Ấn Độ. Bằng việc có loại lực lượng lao động này, 

Ấn Độ sẽ trở thành nhà cung cấp những người tài năng nhất 

của thế giới với một phần ba nền kinh tế của nó sẽ dựa trên 

công nghệ cao. Ts. Kapil Sibal, bộ trưởng giáo dục của Ấn Độ 
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có bản kế hoạch đầy tham vọng về đầu tư ồ ạt vào giáo dục 

công nghệ cao kể cả sinh y học, công nghệ sinh học, thúc đẩy 

nghiên cứu phần cứng và phần mềm để cho để cho nó có thể 

đạt tới tỉ lệ tăng trưởng 10% mỗi năm trong mười năm tới. 

Tuần trước, trong một cuộc họp báo, ông ấy báo cáo rằng Ấn 

Độ ngày nay có 220 triệu trẻ em tới trường nhưng chỉ 12% số 

chúng lên tới đại học (so với 68% ở Mĩ và 74% ở Trung Quốc). 

Tương tự, trong đại thể 510 triệu công nhân hiện đang làm việc 

ở Ấn Độ, chỉ 12% có kĩ năng trong công nghệ. Và ngay cả 

những "công nhân có kĩ năng" đó vẫn thiếu kĩ năng thực hành 

sẽ làm cho họ thành hấp dẫn để làm việc bên ngoài Ấn Độ, và 

ông ấy muốn thay đổi điều đó.  

 NASSCOM, hiệp hội thương mại của công nghiệp 

CNTT Ấn Độ vừa mới đưa ra một báo cáo rằng 75% sinh viên 

kĩ nghệ là "không thể có việc làm" bởi vì họ không có "kĩ năng 

thực hành‖ để làm việc trong công nghiệp. Cho nên tiếp tục tỉ 

lệ tăng trưởng 10% như kế hoạch được Ấn Độ chỉ ra phải tạo ra 

thay đổi lớn cả về số lượng và chất lượng công nhân có kĩ năng 

của nó. Nhưng có sự bất đồng giữa các nhà giáo dục về phương 

tiện để đạt tới mục đích đó. Trong nhiều thập kỉ, thành tựu giáo 

dục đã được đo bằng bằng cấp, được ưa chuộng theo bằng đại 

học hay trên đại học. Nhưng người sử dụng lao động trong 

ngành công nghiệp phần mềm mới nổi lên đang tìm kiếm các 

công nhân có kĩ năng thực hành chứ không đầy tri thức lí 

thuyết. Có bất đồng giữa hàn lâm và công nghiệp về sinh viên 

cần học gì. Phần lớn các thể chế giáo dục ở Ấn Độ đã nỗ lực 

đạt tới "kinh tế theo qui mô" bằng việc sản xuất ra nhiều sinh 

viên nhất có thể được bằng việc dùng ―giáo trình được xác định 

cứng nhắc‖ không thể nào được điều chỉnh theo nhu cầu của 

công nghiệp. Cho nên tranh cãi cứ tiếp diễn mãi. 

 Ts Prassad nói với tôi: ―Họ đã từng tranh cãi về điều này 

trong suốt hai mươi năm qua, chẳng cái gì thay đổi cả. Tôi sợ 

khi người Ấn Độ còn đang cãi nhau, các nước khác tiến bộ lên. 
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Có thể là Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia có thể 

sớm vượt chúng tôi nếu người của họ có thể nói tiếng Anh tốt. 

Nhiều người Ấn Độ không biết rằng ưu thế then chốt của họ là 

ở chỗ họ có tiếng Anh, hệ thống giáo dục của họ không tốt hơn 

Trung Quốc hay Malaysia cho nên nếu các nước này có đào tạo 

về ngôn ngữ và cải tiến hệ thống giáo dục của họ nhanh hơn, 

không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Trong toàn cầu hoá, mọi sự xảy 

ra rất nhanh chóng và thị trường có thể thay đổi nhanh chóng 

nếu các nước đã phát triển tìm ra chỗ khác có hệ thống giáo 

dục tốt hơn, công nhân có kĩ năng tốt hơn, với giá thấp hơn, 

mọi sự có thể thay đổi rất nhanh chóng. 

 

Ấn Độ và Trung Quốc-1 

Tôi dành vài ngày ở K-Park, một công viên công nghiệp 

ở Wuxi, Trung quốc. Có nhiều toà nhà đẹp nằm cạnh Thái Hồ 

với thảm cỏ đẹp và nhiều cây cối mới trồng vài tháng trước. 

Phòng học hiện đại với nhiều kĩ sư trẻ. Họ là những sinh viên 

Trung Quốc giỏi nhất mới tốt nghiệp, điều cho phép họ kiếm 

được việc làm trong khu công nghệ cao này, những việc làm 

danh giá nhất ở Trung Quốc ngày nay. Họ không tới học kĩ 

nghệ phần mềm hay khoa học máy tính mà học tiếng Anh. 

Giảng viên nhắc nhở họ: ―Chỉ học tiếng Anh thôi, bất kì ai nói 

cái gì đó khác đều sẽ bị phạt.‖ Cả lớp cười khi tôi được giới 

thiệu với họ. Gần ba thập kỉ nỗ lực để trở thành ―Trung tâm chế 

tạo cho thế giới‖ Trung Quốc đã khám phá ra ích lợi của công 

nghệ thông tin. Trong 25 năm qua, công nghệ thông tin của 

Trung Quốc đã chỉ được tiêu thụ trong nước để hỗ trợ cho công 

nghiệp chế tạo và viễn thông với nỗ lực tối thiểu để nhìn ra chỗ 

khác, khi Ấn Độ tiến lên và tiếp quản ngành kinh doanh khoán 

ngoài sinh lời. Ngày nay do cuộc khủng hoảng tài chính và các 

vấn đề khác về sút giảm xuất khẩu, ô nhiễm, phế thải độc hại 
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v.v chính phủ bắt đầu đóng cửa nhiều cơ sở chế tạo, chuyển họ 

sang các nước khác, và bắt đầu ngành công nghiệp sạch mới: 

Công nghệ thông tin, đặc biệt là phần mềm cho khoán ngoài. 

 Tuy nhiên, Trung Quốc có vấn đề: Nó không có đủ công 

nhân phần mềm có kĩ năng cao mặc cho sự kiện là sinh viên tốt 

nghiệp của Trung Quốc là trên 400 000 người mỗi năm mà chỉ 

một số ít thực tế mới có thể làm việc được bởi vì hệ thống giáo 

dục không thích hợp cho công việc toàn cần và cần cải tiến. 

Một giáo sư bảo tôi: ―Chúng tôi vẫn đang dùng cách học ghi 

nhớ cũ rích truyền thống trong lớp và trong các kì thi, sinh viên 

của chúng tôi có thể trích dẫn gần như mọi thứ nhưng họ không 

thể áp dụng vào công việc thực do công nghiệp phần mềm toàn 

cầu yêu cầu. Các giáo trình đại học của chúng tôi tập trung hầu 

hết vào lí thuyết chứ không vào thực hành. Ngay cả sinh viên ở 

các trường tốt nhất cũng chán với các "môn học nhồi nhét" và 

tốt nghiệp mà không có các kĩ năng cơ sở. Đó là lí do tại sao 

chúng tôi đang cải tiến nó bây giờ để cho vài năm nữa kể từ 

nay chúng tôi có thể đuổi kịp các trường khác.‖ Tôi hỏi ông ấy: 

―Ông nghĩ bao lâu điều đó sẽ xảy ra?‖ Ông ấy mỉm cười: ―Có 

thể năm năm, có thể mười năm nhưng không thành vấn đề. 

Thời gian là không quan trọng khi chúng tôi đang tiến bộ 

hướng tới mục đích của mình. Ba mươi năm trước, chúng tôi 

bắt đầu nỗ lực chế tạo và ngày nay chúng tôi là trung tâm chế 

tạo của thế giới. Có thể hai mươi năm nữa kể từ nay chúng tôi 

sẽ là trung tâm công nghệ thông tin của thế giới.‖ 

  Ngay cả trước sáng kiến cải tiến giáo dục công nghệ của 

chính phủ, các công ti công nghệ cao của Trung Quốc đã bắt 

đầu nâng cấp người của họ để chuẩn bị cho bước đi vào trong 

kinh doanh khoán ngoài. Một giám đốc điều hành của công ti 

phần mềm bảo tôi: "Vấn đề không phải là thiếu người, mà là 

thiếu người phần mềm có kĩ năng cao. Từ bên ngoài, đất nước 

này với hơn 1 tỉ người dường như có việc cung cấp vô giới hạn 

về công nhân nhưng việc chuyển từ công nhân lao động sang 
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công nhân tri thức đòi hỏi đầu tư đáng kể vào giáo dục. Tôi rất 

mừng là chính phủ của chúng tôi bây giờ nhận ra điều đó và lấy 

cách tiếp cận rất mạnh dạn để cải tiến chương trình giáo dục 

công nghệ thông tin.‖ 

Mặc cho cuộc khủng hoảng tài chính, nhu cầu về công 

nhân tri thức trong miền Công nghệ thông tin vẫn cao, ngay cả 

Ấn Độ cũng không có khả năng đáp ứng kịp. Theo Hiệp hội 

quốc gia các công ti dịch vụ phần mềm của Ấn Độ 

(NASSCOM), Ấn Độ sẽ thiếu hụt tiềm năng quãng 500,000 

nhà chuyên môn công nghệ đến năm 2010. Thực tại, đó đang là 

vấn đề của thành công. Ngành công nghiệp khoán ngoài đang 

bành trướng nhanh tới mức dân số không thể bắt kịp với nhu 

cầu về công nhân công nghệ cao. Công ti Tata Consultancy 

Services, công ti phần mềm lớn nhất Ấn Độ, thuê quãng 3,000 

người một tháng. Infosys, công ti lớn thứ hai lập kế hoạch thuê 

2,000 người một tháng. Kế hoạch thế kỉ để thuê 8,000 người 

trong sáu tháng tới và IBM sẽ cần hơn 50,000 người phụ ở Ấn 

Độ trước năm 2010. Thiếu hụt nghĩa là cái gì đó mà các công ti 

Ấn Độ không muốn thấy: Lương cao hơn. Thành công của Ấn 

Độ dựa trên sự kiện là người lập trình của họ làm việc vì ít tiền 

hơn những người lập trình ở các nước đã phát triển như Mĩ và 

châu Âu. Nếu công nghiệp của Ấn Độ không thể tìm được đủ 

công nhân để giữ cho lương thấp, Ấn Độ có thể không có khả 

năng cạnh tranh với Trung Quốc hay các nước khác như Việt 

Nam, Malaysia hay Philippines và toàn bộ ngành công nghiệp 

phần mềm có thể trượt chân. 

Tất nhiên, để chắc rằng họ sẽ có đủ công nhân, nhiều 

công ti của Ấn Độ đã bắt đầu các trung tâm đào tạo của riêng 

họ thay vì phụ thuộc vào các đại học của họ. Khu trường 

Mysore của Infosys là một ví dụ. Tháng trước, tôi đã tới thăm 

trung tâm đào tạo này và đã rất ấn tượng với các tiện nghi.  

Trung tâm đào tạo này có trên 120 giảng viên cơ hữu, hơn 80 

toà nhà với 2,350 phòng và thậm chí còn có cả một phức hợp 
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chiếu phim cho sinh viên của họ. Nó đã có 4,500 sinh viên ghi 

danh trong môn học 16 tuần dành cho các nhân viên mới nhưng 

nó được lập kế hoạch để đào tạo 15,000 sinh viên trong năm 

tới.  Có một sân bóng đá, một sân cricket, một bể bơi, một bãi 

chơi bowling và một phòng tập thể dục lớn. Một người quản lí 

của Infosys bảo tôi: ―Chúng tôi đang lập kế hoạch về nhiều 

trung tâm đào tạo giống như trung tâm này trong các thành phố 

khác để cho chúng tôi sẽ có đủ công nhân đáp ứng nhu cầu 

toàn cầu.‖  Một tiện nghi đào tạo khác mà tôi đã tới thăm là 

trung tâm đào tạo của IBM, có thể cung cấp chỗ cho 10,000 

công nhân cho nên dường như Ấn Độ sẽ vẫn còn rất cạnh 

tranh. 

 Tuy nhiên Kiran Karnik, chủ tịch NASSCOM bảo tôi: 

"Ngay cả với một số trung tâm đào tạo như thế này, chúng tôi 

thực tế vẫn thiếu hụt người có kĩ năng. Nhiều vấn đề bắt rễ vào 

hệ thống giáo dục thiếu sót sâu sắc mà không thể cải thiện 

được trong thời gian ngắn. Khi kinh tế chúng tôi bùng nổ trong 

10 năm qua, nhiều gia đình thúc con em họ vào công nghệ 

thông tin. Số sinh viên đã gần gấp ba nhưng các vấn đề đã đơn 

giản tồi tệ hơn bởi vì Ấn Độ có nhiều đại học mà hiếm khi có 

đủ điện, vài ngày một tuần, các lớp học phải đóng cửa vì không 

có điện, không có máy tính. Có nhiều đại học mà các giáo sư 

không lộ diện vì họ bận rộn mở các môn đặc biệt ở nhà để kèm 

cặp sinh viên. Chúng tôi không có giáo sư đủ phẩm chất để đáp 

ứng nhu cầu cao của công nghiệp và không trả lương cho họ đủ 

cho nên nhiều người phải kiếm thêm tiền bằng việc dạy kèm tư 

nhân các môn. Phần lớn sách giáo khoa đều cũ và đắt cho nên 

nhiều sinh viên phải dùng chung sách nên không thật năng 

suất. Ngay cả các trường tốt nhất như Viện Công nghệ Ấn Độ 

Indian Institutes of Technology (IIT) với các giáo sư hàng đầu 

cũng có vấn đề. Cạnh tranh để vào đại học này nghĩa là sinh 

viên phải dành ít nhất một năm hay hơn để học kèm các môn 

riêng đặc biệt để qua được kì thi đầu vào, cho nên giảng dạy 
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hoàn toàn tập trung vào cách học cũ rích để có điểm kiểm tra 

cao. Việc tập trung vào học nhồi nhét và nhồi nhét nhiều thứ 

mà không có khả năng nghĩ hay làm việc cùng mọi người. Kết 

quả là người làm phần mềm có giáo dục cao của chúng tôi bao 

giờ cũng có vấn đề làm việc theo tổ bởi vì họ được dạy phải 

cạnh tranh lẫn nhau bằng mọi giá.‖ 

Hiển nhiên là cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đang chuẩn 

bị cho tương lai của họ trong công nghiệp công nghệ thông tin. 

Ngày nay họ đang tập trung vào cung cấp công nhân có kĩ năng 

cho kinh doanh khoán ngoài nhưng đây chỉ là ngắn hạn bởi vì 

khi hệ thống giáo dục của họ cải thiện, họ sẽ không dừng ở đó 

mà sẽ đi vào vị trí lãnh đạo tốt hơn của công nghiệp phần mềm. 

Tôi không có hoài nghi gì rằng một ngày nào đó sẽ có một 

―Microsoft‖ hay ―Google‖ của Trung Quốc hay Ấn Độ và rất 

có thể là mọi người sẽ dùng phần mềm được tạo ra ở Trung 

Quốc hay Ấn Độ. 

  

Ấn Độ và Trung Quốc-2 

Tôi gặp Robert trên máy bay từ Thượng Hải tới San 

Francisco. Anh ấy là phó chủ tịch cấp cao của một công ti lớn 

đã có những tiện nghi chế tạo ở cả Trung Quốc và Ấn Độ cho 

nên chúng tôi nói chuyện về hai nước này dựa trên tri thức của 

anh ấy trong nhiều năm làm việc ở đó. 

 Robert bảo tôi rằng anh ấy sang Trung Quốc quãng năm 

lần mỗi năm trong mười năm qua nhưng mỗi lần anh ấy lại 

thấy cái gì đó mới. Anh ấy nói: ―Trung Quốc đã trải qua tăng 

trưởng rất lớn trong 20 năm qua nếu anh chỉ nhìn vào những 

toà nhà mới ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Khi lần đầu tiên tôi tới 

Trung Quốc chỉ có vài toà nhà cao nhưng ngày nay có hàng 

trăm toà nhà cao. Đó là một cách nhìn vào bao nhiêu phát triển 
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đã xảy ra. Cách khác là bây giờ có nhiều người có thể nói tiếng 

Anh hơn so với vài năm trước đây, đặc biệt là thanh niên tất cả 

dường như đều nói tiếng Anh tốt. Ngày nay, gần như mọi công 

ti toàn cầu đều làm kinh doanh ở đây và kinh doanh đang bừng 

nở. Cách nhìn khác là vào kích cỡ các công ti Trung Quốc. Vài 

năm trước đây, phần lớn các công ti đều nhỏ khi so với các 

công ti ở Mĩ và châu Âu nhưng ngày nay họ đã phát triển tới 

cùng kích cỡ hay có thể còn lớn hơn. Tuy nhiên, hệ thống quản 

lí vẫn còn cần nhiều cải tiến liên quan tới cách chuyển từ tăng 

trưởng ngắn hạn sang dài hạn. Trong quá khứ, thành công của 

họ là do lương thấp, điều giúp cho việc chế tạo của họ vượt trội 

nhưng ngày nay khi lương tăng lên, họ phải tập trung nhiều 

hơn vào chất lượng, với lề lợi nhuận cao hơn, và áp dụng nhiều 

công nghệ thông tin để chuẩn bị cho họ cạnh tranh toàn cầu.‖ 

 Tôi hỏi: ―Tôi nghĩ các công ti Trung Quốc đang làm tốt 

trong cạnh tranh với các công ti toàn cầu khác.‖ Anh ấy cười 

và giải thích: ―Không tốt như mọi người nghĩ đâu. Họ đặt mọi 

thứ vào giá thấp hơn nhưng cũng vào lề lợi nhuận thấp hơn. 

Nếu họ bán nhiều, điều đó sẽ là tốt nhưng thị trường đang thay 

đổi nhanh và họ không biết cách thay đổi tư duy của mình. 

Ngày nay nhiều khách hàng đang đòi hỏi chất lượng cao hơn 

nhưng họ không có sản phẩm chất lượng, ít nhất là chưa. Vì thị 

trường toàn cầu đang trong sụt giảm, họ không thể bán được 

nhiều sản phẩm cho nên điều đó làm hại cho lề lợi nhuận của 

họ. Họ phải đóng cửa nhiều nhà máy chế tạo và nhiều người trở 

thành thất nghiệp, có lẽ nhiều triệu người hiện thời không có 

việc làm. Nếu điều này còn tiếp tục, sẽ có vấn đề chính cho nên 

để giải quyết nó, họ phải quay về tiêu thụ nội địa. Điều đó 

nghĩa là bán sản phẩm cho người của họ nhưng điều đó cũng có 

nghĩa là họ phải bán với giá thấp hơn nhiều, gây tổn hại cho lợi 

nhuận của họ. Giá thấp hơn là tốt để thâu tóm thị trường nhưng 

với tình huống hiện thời, nó không có tác dụng nữa. Bởi vì hệ 
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thống quản lí của họ rất cứng nhắc, họ không thể thay đổi đủ 

nhanh cho nên họ mắc kẹt." 

 Tôi hỏi: ―Làm sao họ giải quyết được vấn đề này?‖ Anh 

ấy dừng lại một chốc rồi nói: ―Họ sẽ phải chấp nhận chiến lược 

mới hội tụ vào lề lợi nhuận cao hơn. Điều đó nghĩa là họ phải 

làm giống như các công ti lớn khác đang làm ở Mĩ và châu Âu. 

Họ không thể tiếp tục theo giá thấp, chất lượng thấp và lợi 

nhuận thấp được. Họ phải dùng công nghệ thông tin để tăng tốc 

qui trình ra quyết định của họ, cải tiến sản phẩm của họ, thu 

thập dữ liệu và phân tích chúng nhanh chóng để phản ứng với 

thị trường thay đổi. Với toàn cầu hoá, mọi sự xảy ra rất nhanh 

chóng nếu không áp dụng công nghệ thông tin, họ sẽ không 

thành công. Vấn đề chính ở Trung Quốc là kết cấu nền của họ 

đã phát triển nhiều thế, nhanh thế nhưng các thứ khác lại 

KHÔNG bắt kịp theo cùng cách. Chẳng hạn, hệ thống giáo dục 

của họ, kể cả giáo dục phổ thông và giáo dục công nhân có kĩ 

năng trong các khu vực chuyên môn. Để tiến lên, họ phải cải 

tiến hệ thống giáo dục bằng việc bổ  sung thêm chương trình 

giáo dục chất lượng cao hơn. Đó là thách thức rất lớn cho chính 

phủ của họ. Trong quá khứ, tập trung của họ là vào xây nhà 

máy, xây xa lộ, xây công viên công nghiệp nhưng không có 

mấy trong ―xây dựng con người‖. Tôi nghĩ mười năm tới sẽ có 

vấn đề nếu họ không có người có kĩ năng để quản lí mọi thứ họ 

đã xây dựng lên. Những điều tốt đã xảy ra nhưng chúng không 

kéo dài nếu họ không chú ý tới chúng. Điều họ đã thành đạt 

được trong hai mươi năm qua là rất ấn tượng nhưng có nhược 

điểm chính và điều này không thể được giải quyết một cách 

nhanh chóng. Người của họ vẫn được giáo dục theo cùng cách 

họ đã từng làm trong nhiều thế kỉ: Nhiều ghi nhớ, nhồi nhét thi 

cử, và nhiều lí thuyết mà không có thực hành. Đó là lí do tại 

sao hàng năm quãng nửa triệu sinh viên đi học ở các trường hải 

ngoại, rất ít người quay về và có những cơ hội tốt hơn ở đâu đó 

khác ngoài Trung Quốc." 
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 Tôi hỏi: ―Về Ấn Độ thì sao, anh so sánh Trung Quốc thế 

nào với Ấn Độ?" 

 Robert gật đầu: ―Ấn Độ rất khác với Trung Quốc. Nó đã 

không phát triển kết cấu nền như Trung Quốc nhưng nó có ưu 

thế ngôn ngữ tiếng Anh. Ngày nay khu vực dịch vụ phần mềm 

đang bừng nở và thúc đẩy nền kinh tế và tạo ra nhiều việc làm 

tốt. Tôi có thể nói rằng trong hai mươi năm qua, phần lớn việc 

chế tạo đều sang Trung Quốc và phần lớn việc phần mềm đi 

sang Ấn Độ. Tuy nhiên, việc phần mềm trả lương cao hơn và 

điều đó đã rất tốt cho Ấn Độ. Tất cả những việc làm được trả 

lương cao hơn đều đã tạo ra nhiều việc làm địa phương và nền 

kinh tế của Ấn Độ đã cải tiến rất đáng kể. Vấn đề ở Ấn Độ là ở 

chỗ họ cần phát triển kết cấu nền nếu họ muốn đi xa hơn. Họ 

cần xây dựng nhiều nhà, đường, hệ thống vận tải, nước, điện, 

v.v., về căn bản họ đang tụt xa sau Trung Quốc về kết cấu 

nền. Có khác biệt khác nữa giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ở 

Trung Quốc mọi thứ đều dành cho xuất khẩu nhưng ở Ấn Độ, 

thị trường nội địa chiếm nhiều thứ, cho nên có nhiều tiêu thụ 

nội địa hơn ở đây. Bởi vì việc tự cung tự cấp này, cuộc khủng 

hoảng tài chính có tác động lên Ấn Độ ít hơn nhiều so với 

Trung Quốc." 

Tôi hỏi: ―Doanh nghiệp Ấn Độ thì sao? Họ có làm ăn tốt 

không?‖ Robert giải thích: "Về toàn thể, phần lớn các công ti 

Ấn Độ đều tích hợp chặt chẽ với mô hình Mĩ hay mô hình Anh 

dưới dạng quản lí công ti. Họ đang chấp nhận nhiều thực hành 

quản lí làm cho việc làm kinh doanh dễ dàng hơn ở đó. Tôi 

nghĩ chất lượng của người quản lí Ấn Độ là tốt, nhưng có thiếu 

hụt lớn người quản lí cấp trung ở các công ti. Thành công của 

khu vực dịch vụ phần mềm của họ đã tiêu thụ mọi tài năng của 

họ cho nên không còn nhiều người có kĩ năng để giúp họ trong 

các khu vực khác. Ngày nay, Ấn Độ đang đối diện với thiếu 

hụt người quản lí có kĩ năng cho nên họ phải bành trướng kinh 

doanh của họ sang các nước khác để tìm tài năng mới. Tôi tin 
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họ đang mở rộng ảnh hưởng của họ sang các nước đông nam Á 

lân cận." 

Tôi hỏi: ―Anh nghĩ họ cần cái gì khác để cải tiến?‖ 

Robert nói: ―Ấn Độ là nước đông dân với "xã hội đẳng cấp". 

Nó có các giai cấp nhiều mức, trong các giai cấp hàng đầu 

nhiều người sống phong lưu nhưng có các giai cấp thấp hơn 

những người rất nghèo và không có gì để sống cả. Điều này sẽ 

ngăn cản Ấn Độ không tiến xa hơn bởi vì một nửa dân số ở Ấn 

Độ rất nghèo. Phần lớn đều vô giáo dục và họ tiếp tục cuộc 

sống của mình như tổ tiên họ đã từng sống trong hàng thế kỉ. 

Làm sao nâng những người này ra khỏi nghèo nàn, điều đó sẽ 

rất khó bởi vì văn hoá của họ và niềm tin của họ cho nên chừng 

nào chưa có cái gì đó thay đổi, tôi không chắc rằng Ấn Độ sẽ là 

nước đã phát triển đầy đủ." 

Tôi hỏi: ―Từ ý kiến của anh, cả các mô hình Ấn Độ và 

Trung Quốc đều có vấn đề. Anh sẽ gợi ý loại cải tiến nào?‖ 

Robert cười: ―Nếu Ấn Độ có kết cấu nền của Trung Quốc 

thì nó sẽ đi xa. Nếu Trung Quốc có hệ thống quản lí như Ấn 

Độ, nó cũng sẽ đi xa. Về căn bản điều cả hai nước cần là hệ 

thống giáo dục tốt. Tất nhiên cả hai chính phủ đều biết điều đó 

và họ đã tiêu nhiều tiền để cải tiến nó nhưng không thành công 

mấy. Xây những thứ vật lí như nhà máy, xa lộ, sân bay là dễ 

dàng nhưng xây dựng tài năng yêu cầu cách nghĩ khác. Tôi tin 

với toàn cầu hoá, bất kì nước nào có hệ thống giáo dục tốt đều 

sẽ đi xa bởi vì nhân tố thành công then chốt ngày nay không 

còn là sức lao động mà là sức trí tuệ vì chúng ta đã vào thế kỉ 

21 hay thời đại tri thức. Phần lớn các thứ có thể được làm bằng 

tay đều đã được làm bằng máy cho nên cạnh tranh then chốt 

giữa các nước sẽ là ở tri thức và kĩ năng của công dân của họ. 
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Ấn Độ và Trung Quốc-3 

Tháng trước, chính phủ Ấn Độ công bố kế hoạch thiết lập 

cơ sở chế tạo cho nước này. Bản kế hoạch này bao gồm bẩy 

công viên công nghiệp mà sẽ tạo ra 100 triệu việc làm trong 10 

năm tới để giúp tăng trưởng trong khu vực này nơi Ấn Độ vẫn 

còn tụt lại sau các nước khác. Hiện thời, chế tạo chỉ đóng góp 

15% GDP của Ấn Độ, so với 35% ở Trung Quốc, và 28% ở  

Hàn Quốc. Mục đích của kế hoạch mới này là nâng thị phần ở 

Ấn Độ lên 25% trước 2022. 

Vài tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã công bố một 

kế hoạch thiết lập cơ sở công nghệ thông tin cho đất nước họ. 

Bản kế hoạch này bao gồm 20 thành phố lớn được dành cho 

khu vực công nghệ thông tin mà có thể tạo ra một triệu việc 

làm trả lương cao trong mười năm tới để giúp cho tăng trưởng 

trong khu vực mà Trung Quốc vẫn còn tụt lại sau các quốc gia 

khác. 

Ngày nay Trung Quốc được biết tới như "Cơ xưởng của 

thế giới". Trong hai mươi năm qua, nó đã sản xuất hầu như mọi 

thứ và đã xuất khẩu chúng tới mọi ngõ ngách của thế giới. Từ 

đồ điện tử, đồ chơi, quần áo, giầy dép tới đồ đạc, công cụ và 

máy móc v.v. Việc chế tạo của nó đã sử dụng hàng trăm triệu 

người và cải thiện cuộc sống của nhiều công dân của nó. Chế 

tạo có một số ưu điểm và nhược điểm. Nó giúp tạo ra việc làm 

cho nhiều người lao động không kĩ năng, số chiếm phần lớn 

trong một nước với cả tỉ người. Nó đem tới khối lượng thu 

nhập lớn từ xuất khẩu, điều thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tới 

mức cao nhất, và làm cho Trung Quốc thành nền kinh tế lớn 

thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, không có tri thức và quản lí 

đúng trong qui trình chế tạo, nước này bị ô nhiễm cao bởi hoá 

chất độc hại làm tăng rủi ro về sức khoẻ. Với nhiều cơ xưởng 

được đặt ở vùng đất nông nghiệp màu mỡ, nó phá huỷ cơ sở 

nông nghiệp riêng của nước này. Ngày nay, khi Trung Quốc 
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xuất khẩu sản phẩm chế tạo, nó phải nhập khẩu lương thực cho 

người của mình. Không có đủ đất nông nghiệp để sản xuất 

lương thực để nâng đỡ cho một tỉ người nữa. Có vài báo cáo 

nói rằng nếu cung cấp lương thực bị dừng lại trong vòng ba 

tháng, nạn đói có thể xảy ra. Đây là vấn đề nghiêm trọng có lẽ 

nhắc chính phủ phải kiểm điểm lại kế hoạch tăng trưởng kinh 

tế của mình, dừng phát triển chế tạo và chuyển nhanh chóng 

vào khu vực công nghiệp khác như công nghệ thông tin. Với 

kinh tế chỉ dựa trên xuất khẩu, nền kinh tế của nó phụ thuộc 

vào kinh tế của các nước khác. Bắt đầu năm 2007 với cuộc 

khủng hoảng tài chính Mĩ và với suy thoái châu Âu hiện thời, 

phần lớn mọi người dừng mua. Khi kinh doanh xuất khẩu bị 

chậm lại, cơ xưởng phải đóng cửa và sa thải hàng triệu công 

nhân. Đột nhiên Trung Quốc đối diện với số lớn công nhân thất 

nghiệp. Khi con số này tiếp tục tăng lên, nó có thể tạo ra nhiều 

vấn đề xã hội cho chính phủ. Tuần trước, một quan chức cao 

cấp của chính phủ thừa nhận rằng kế hoạch kinh tế làm "cơ 

xưởng cho thế giới" đang đi tới chỗ cuối. Ông ấy nói: ―Chúng 

tôi đã học được từ sai lầm này, hội tụ mới của chúng tôi là vào 

công nghệ. Chúng tôi sẽ để nỗ lực vào công nghệ sạch như 

nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin. Chúng tôi sẽ đổi 

lại chiều hướng hệ thống giáo dục của chúng tôi vào khu vực 

này. Có thể mất nhiều năm nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi 

sẽ có khả năng tăng trưởng nền kinh tế của chúng tôi theo 

chiều hướng mới này.‖ 

Ấn Độ được biết như "văn phòng công nghệ thông tin 

của thế giới‖. Trong hai mươi năm qua, Ấn Độ đã thành công 

trong việc cung cấp dịch vụ làm khoán ngoài trong các khu vực 

bao gồm công nghệ thông tin, qui trình doanh nghiệp và chăm 

sóc sức khoẻ. Những việc làm trả lương cao này cũng giúp tạo 

ra các việc làm hỗ trợ phụ cho ngành công nghiệp này nhưng 

không đủ để nâng đất nước ra khỏi nghèo nàn. Khi dân số đã 

đạt tới trên một tỉ người và tiếp tục tăng lên nữa, Ấn Độ cần 
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một giải pháp nhanh chóng để tạo ra nhiều việc làm để giữ cho 

việc tăng trưởng kinh tế. Giải pháp kinh tế dựa trên chế tạo 

được chính phủ trung ương lựa chọn nhưng việc thực hiện như 

thu hồi đất, dọn dẹp môi trường và phát triển kết cấu nền đã 

được để lại cho chính quyền địa phương giải quyết. Nhiều nhà 

kinh tế Ấn Độ phê bình kế hoạch này là "không thể được" vì 

chính quyền địa phương không có đủ ngân quĩ  để tài trợ cho 

kết cấu nền được cần để làm cho khu vực chế tạo thành công. 

Trong nhiều năm, Ấn Độ thậm chí xây đường xá, cầu cống và 

kết cấu nền vận tải với thiếu chỉ đạo và cộng tác giữa chính 

quyền trung ương và địa phương. Thay vì theo kế hoạch của 

Trung Quốc, nhiều nhà phân tích tin rằng Ấn Độ phải tiếp tục 

duy trì tiến trình riêng của mình bằng việc hội tụ vào công nghệ 

thông tin và kĩ nghệ. Một đại diện của đảng đối lập trong quốc 

hội nói: ―Tại sao chúng ta theo kế hoạch của Trung Quốc, họ 

thậm chí đã thừa nhận rằng đó là sai lầm? Chúng ta đi trước họ 

và họ theo sau chúng ta bằng việc chấp thuận kế hoạch của 

chúng ta. Sao chúng ta đổi hướng? Tuy nhiên, với kế hoạch có 

thể tạo ra 100 triệu việc làm sẽ khó chống lại, đặc biệt cho một 

nước với trên một tỉ dân." 

Câu hỏi là cái gì sẽ xảy ra khi cả Ấn Độ và Trung Quốc 

đều thành công trong thực hiện các kế hoạch của họ trong việc 

chi phối khu vực công nghệ và chế tạo? Dường như hiển nhiên 

là với trên hai tỉ người chiếm hai khu vực này, có thể chẳng 

còn lại mấy cho bất kì ai khác. 
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5. Công nghiệp CNTT Trung 
Quốc 

 

 

 

 

 

Làm khoán ngoài ở Trung Quốc 

Tháng mười một năm ngoài, tôi tham dự Cuộc họp 

thượng đỉnh khoán ngoài toàn cầu lần thứ ba ở Đại Liên, Trung 

Quốc. Với cuộc khủng hoảng tài chính vẫn còn trong tâm trí 

của mọi người tham dự, cuộc họp thượng đỉnh cung cấp cơ hội 

mới cho cả các công ti Trung Quốc nội địa và các doanh 

nghiệp nước ngoài để bắt đầu đối thoại về cộng tác tương lai. 

Sau lễ khai mạc và diễn văn của quan chức chính quyền địa 

phương, cựu bộ trưởng Pháp Dominique de Villepin bắt đầu 

bài diễn văn chính với việc công bố rằng ―Khoán ngoài là cửa 

khẩu cho nền kinh tế mới nơi các ý tưởng canh tân và sáng tạo 

mức cao không còn được tập trung ở Mĩ, châu Âu hay Nhật 

Bản mà ở mọi nơi. Nền kinh tế mới đã cung cấp cho các nước 

đang phát triển những cơ hội kinh doanh chưa hề có trước đây 

nếu họ biết cách bắt kịp chuyển động lịch sử này.‖ Ông ấy 

cũng bày tỏ niềm tin của mình vào dịch vụ khoán ngoài do 

Trung Quốc cung cấp và nói rằng ông ấy có mong đợi lớn về 

năng lực khoán ngoài của người Trung Quốc: ―Chúng tôi phải 



 

 

169 

 

được cam kết để cải tiến hiệu quả kinh doanh bằng việc tạo ra 

tương lai chia sẻ chung cho tất cả chúng ta. Điều này sẽ đòi hỏi 

quan hệ đối tác thực giữa chính phủ và mọi người vì chúng ta 

phải tạo ra một thế giới mới, một mô hình quản lí mới, và một 

nền kinh tế mới. Trong thời đại của phát triển nhanh chóng 

này, ích lợi song phương chỉ có thể được thăm dò qua cộng tác 

và đây là trách nhiệm được yêu cầu từ tất cả chúng ta.‖  

Đây là bằng chứng ở Đại Liên vì nó đã trở thành công 

viên phần mềm nổi tiếng thế giới theo Thomas Friedman; tác 

giả cuốn ―Thế giới phẳng‖ khi so sánh nó với Bangalore, Ấn 

Độ, và nói tới Đại Liên như Thung lũng Silicon tiếp. Công viên 

khoán ngoài phần mềm, lớn nhất ở Trung Quốc, đã hấp dẫn 63 

khách hàng mới trong năm 2009 và đem tới con số tổng thể các 

doanh nghiệp nước ngoài tới hơn 400, kể cả nhiều công ti lớn 

nhất trên thế giới. Các công ti này đến lượt mình đã thuê vài 

trăm nghìn kĩ sư phần mềm và tổng số bán của công viên là 

xấp xỉ $ 4 tỉ đô la năm 2009, tăng 35 phần trăm từng năm trong 

năm năm qua. Theo ông Hu Kun Shan, phó chủ tịch Hội công 

nghiệp phần mềm Trung Quốc "Thu nhập của ngành công 

nghiệp phần mềm Trung Quốc đã tăng tới 38 phần trăm hàng 

năm và được mong đợi lên tới đỉnh hàng tỉ đô la trong năm 

2010. Tuy nhiên, theo ông Hu, vấn đề không phải về tiền mà về 

việc, như ông ấy phát biểu trong bài trình bày của mình rằng 

với cuộc khủng hoảng tài chính này, nhiều thành phố ở Trung 

Quốc đã đầu tư vào chế tạo đang chịu đựng việc đóng nhà máy, 

thất nghiệp cao do thiếu nhu cầu xuất khẩu. Tuy nhiên ở Đại 

Liên, có nhiều việc làm được trả lương tốt, đặc biệt trong khu 

vực phần mềm và công nghệ thôn g tin. Sự phát triển của công 

nghiệp khoán ngoài đã giúp sự bền vững tăng trưởng kinh tế, 

ổn định xuất khẩu, và thúc đẩy việc làm. Theo dự đoán của ông 

ấy, công nghiệp khoán ngoài được mong đợi tạo ra 12 triệu 

việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học trong năm năm tới. 
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Đã có nhiều bài trình bày về phát triển mô hình kinh 

doanh cộng tác giữa Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mĩ. Nhiều 

người đã làm sáng tỏ tầm quan trọng của môi trường mở với 

việc cải tiến các nguồn lực có kĩ năng, điều được cần cho 

ngành công nghiệp khoán ngoài. Những bài trình bày này đặc 

biệt có liên quan tới những người tham dự Trung Quốc mà với 

họ việc khoán ngoài vẫn còn tương đối mới, khi so với các 

nước khác như Ấn Độ và Philippines. Qua những năm gần đây, 

Trung Quốc đã có cải tiến lớn trong việc đặt nền tảng cho 

ngành công nghiệp khoán ngoài thành công. Có vài nhân tố 

then chốt mà tôi coi là rất quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng 

khoán ngoài: Thứ nhất, mọi doanh nghiệp phần mềm được tiến 

hành trong Công viên phần mềm sẽ được miễn giảm thuế 

(không thuế). Điều đó nghĩa là nhiều cơ hội hơn cho các công 

ti nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc vì họ có thể làm tăng cả 

kinh doanh và lợi nhuận. Thứ hai, sẽ có phạt nặng hơn với vi 

phạm Quyền sở hữu trí tuệ bằng việc ban hành nhiều hình thức 

phạt tiền và xử tù với kẻ vi phạm. Việc phát tán các hàng hoá 

hay phần mềm sao trộm qua internet bị cấm tường minh qua 

hình phạt tù thời gian lâu. Điều đó nghĩa là các công ti nước 

ngoài không phải lo nghĩ về công nhân đánh cắp hay sao trộm 

sản phẩm của họ ở Trung Quốc. Không giống như các công ti 

của Ấn Độ như TCS, Infosys hay Wipro, lúc bắt đầu là các 

công ti nhỏ và đã trở nên lớn hơn khi kinh doanh tăng lên rồi 

trở thành khổng lồ trong ngành công nghiệp này. Thay vì thế 

các công ti Trung Quốc chọn tăng trưởng kích cỡ của họ bằng 

việc thu nhận, và trong vài năm qua, đã có nhiều cuộc gộp và 

thu nhận trong các công ti phần mềm Trung Quốc và một số đã 

tăng trưởng thành công ti vài nghìn nhân viên. Kích cỡ là cần 

để làm kinh doanh trong thế giới phương tây và có kích cỡ lớn 

hơn sẽ cho phép các công ti Trung Quốc cạnh tranh với các 

công ti Ấn Độ, mà nhiều công ti đã vượt quá hàng trăm nghìn 

nhân viên.  
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Nhân tố quan trọng nhất có lẽ là sự ủng hộ của quan chức 

chính phủ để giúp Trung Quốc trở thành nhà khoán ngoài 

tương lai bằng việc thông qua luật hỗ trợ cho sự tăng trưởng 

của ngành công nghiệp này. Tất cả mọi việc thuê chỗ của các 

công ti địa phương tại Công viên phần mềm đều được chính 

quyền địa phương bao cấp và với phần lớn các công ti, đào tạo 

kĩ năng kĩ thuật cũng được chính quyền địa phương bao cấp. 

Điều này sẽ cho phép các công ti địa phương đi nhanh để bắt 

kịp các công ti khác trong thời gian ngắn hơn nhiều. Bằng việc 

có những chỉ đạo này, Trung Quốc và ngành công nghiệp phần 

mềm của mình có thể thực hiện được ích lợi khổng lồ bằng 

việc hấp dẫn vốn đầu tư, bí quyết công nghệ xây dựng, và dùng 

tiềm năng thị trường của nó để hấp dẫn nhiều công ti toàn cần 

chuyển tới Đại Liên. Bằng việc tích hợp các văn phòng kinh 

doanh phần mềm, giáo dục và nghiên cứu, và đại học bên cạnh 

nhau, công viên đã nổi lên như một thành phố công nghệ mới, 

một thành phố mô hình về quốc tế hoá ngành công nghiệp phần 

mềm và là trung tâm xuất khẩu quốc gia của chính phủ ở Trung 

Quốc. Theo dữ liệu được trình bày bởi International Data 

Corporation (IDC), Đại Liên là thành phố số một ở Trung Quốc 

dưới dạng khả năng của nó phát triển phần mềm và dịch vụ 

thông tin, cũng như khả năng của nó đáp ứng nhu cầu của kinh 

doanh quốc tế. Với chính sách: ―Quản lí tư nhân với sự hỗ trợ 

của chính phủ‖ Đại Liên là Công viên phần mềm năng động và 

hiệu quả nhất ở Trung Quốc và có vai trò sống còn trong phát 

triển nhanh chóng của công nghiệp khoán ngoài. 

Một trong những phiên thú vị nhất mà tôi tham dự là thảo 

luận giữa những người quản lí từ công nghiệp phần mềm và 

các giáo sư đại học về vấn đề giáo dục. Theo những người 

quản lí này, các công ti khoán ngoài phần mềm ở Trung Quốc 

đã có đủ người lập trình nhưng thiếu các kĩ năng mức cao như 

kiến trúc sư phần mềm, người quản lí dự án và người quản lí 

mức trung, người ở trên đỉnh các kĩ năng được ngành công 
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nghiệp này cần tới. Lỗ hổng này đang rộng ra khi đại học tiếp 

tục hội tụ vào phát triển người lập trình chứ không vào người 

quản lí. Nhiều giáo sư bảo vệ vị thế của đại học của họ bằng 

việc phát biểu rằng phải mất nhiều thời gian để cải tiến hệ 

thống giáo dục. Một người quản lí nói: ―Chúng tôi cần thay đổi 

cách chúng ta giáo dục các sinh viên kĩ thuật bây giờ nếu 

không các nước khác sẽ nắm lấy cơ hội vàng này. Điều này là 

khẩn thiết nên thái độ đưa ra lời bào chữa là không thể chấp 

nhận được. Chúng ta không thể dựa vào việc cứ gửi sinh viên 

ra hải ngoại để được giáo dục tốt hơn, hay để học kĩ năng tốt 

hơn, đây là lúc chúng ta phải có hệ thống giáo dục đẳng cấp thế 

giới.‖ Một trong những giải pháp cho vấn đề giáo dục là đem 

chương trình giáo dục tốt nhất vào Trung Quốc. Tôi đã trình 

bày cho thính giả về việc trao đổi chương trình đào tạo giữa Vô 

Tích và Đại học Carnegie Mellon University bằng việc thiết lập 

trung tâm i-Carnegie tại Vô Tích, nơi có thể đào tạo tới 8000 

sinh viên. Điều này đã nhận được sự chào mừng nhiệt tình rất 

có ý nghĩa của thính giả công nghiệp phần mềm. Nhiều công ti 

bày tỏ rằng họ muốn thuê những sinh viên này ngay vì họ 

muốn có được việc truy nhập vào thị trường khoán ngoài đầu 

cao và đi ra ngoài khu vực viết mã và kiểm thử. Không may là 

với thất vọng của họ, tôi đã bảo họ rằng chương trình này chỉ 

mới bắt đầu được vài tháng trước đây, điều đó nghĩa là sinh 

viên tốt nghiệp đầu tiên sẽ không sẵn có trong bốn năm nữa.  

 Tôi tin rằng mặc cho sự chậm chạp kinh tế, thị trường 

khoán ngoài toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng thành kinh 

doanh có ý nghĩa, sử dụng hàng triệu người trên khắp thế giới. 

Khi ngày càng nhiều công ti đã chấp nhận khoán ngoài để giúp 

giải quyết sức ép tài chính và thách thức cạnh tranh trong thị 

trường của họ, ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục tiến hoá 

nhanh hơn và tốt hơn trước đây. Khởi đầu, khoán ngoài đã 

được coi như có ích lợi về chi phí lao động thấp nhưng khi nó 

tiến hoá, nó đã trở thành cách tốt hơn để đạt tới ưu thế kinh 
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doanh tối ưu thông qua thu nhận tri thức và kĩ năng. Để tăng 

tốc sự tăng trưởng này, giáo dục và đào tạo phải là nền tảng 

cho việc thiết lập vững chắc ngành công nghiệp này trong mọi 

nước đang phát triển. 

 

Công nghiệp phần mềm ở Trung Quốc 2010 

Về toàn thể công nghiệp phần mềm được phát triển 

nhanh nhưng đa số ứng dụng vẫn hỗ trợ công nghiệp chế tạo. 

(Phần lớn là phần mềm nhúng cho điện tử và công nghiệp 

mạch tích hợp) và các hoạt động công nghệ thông tin của chính 

phủ (Chính phủ vẫn là khách hàng lớn nhất của công nghiệp 

phần mềm). Có một số hoạt động trong công nghiệp phần mềm 

nhưng phần lớn cho tiêu thụ địa phương chứ không cho xuất 

khẩu, trò chơi máy tính vẫn bị chi phối bởi các nhà làm trò chơi 

ở Hàn Quốc và Nhật Bản.  

Theo Find Solutions for Enterprises công nghiệp dịch vụ 

phần mềm (khoán ngoài) đang tăng trưởng chậm hơn mong đợi 

do khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đa số các hoạt động phần 

mềm vẫn được tập trung vào vài địa điểm (Bắc Kinh, Thượng 

Hải, Vô Tích Tô Châu và Đại Liên) mặc dầu chính phủ đã chỉ 

định 20 thành phố mục tiêu cho tăng trưởng phần mềm. Kinh 

doanh khoán ngoài vẫn còn tương đối yếu khi so với các nước 

khác (xấp xỉ $2 tỉ đô la khi so với Ấn Độ đã làm $89 tỉ trong 

năm 2009). Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là điểm tới chính của 

phần mềm được khoán ngoài của Trung Quốc, chiếm tới 72 

phần trăm của tổng số. Tôi tin rằng công nghiệp khoán ngoài 

phần mềm quả có nhiều tiềm năng thị trường, do chi phí thấp 

của họ và kết cấu nền tốt hơn nhưng họ không có đủ người 

quản lí có kĩ năng trong kinh doanh toàn cầu. Nhiều người 

trong cấp quản lí cao đã thành công ở thị trường địa phương, 
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đặc biệt trong hợp đồng với chính phủ, nhưng không biết cách 

làm kinh doanh rất giỏi ở mức toàn cầu. Những lí do khác là 

thiếu an ninh thông tin, bảo vệ tài sản trí tuệ bị hạn chế, và vấn 

đề sao chép lậu phần mềm làm cho nhiều công ti toàn cầu ngần 

ngại khoán ngoài ở đó.  

Thách thức then chốt với công nghiệp phần mềm của 

Trung Quốc là khủng hoảng tài chính toàn cầu nơi nhiều nhà 

máy chế tạo bây giờ đóng cửa khi kinh doanh xuất khẩu gần 

như dừng lại. Thị trường phần mềm trong nước yếu nhưng 

cạnh tranh tăng lên khi nhiều công ti toàn cầu đang đi vào và 

cạnh tranh với công ti địa phương. Nhiều công ti phần mềm Ấn 

Độ hàng đầu (Infosys, TCS và Wipro) bây giờ thiết lập dịch vụ 

ở Trung Quốc và bắt đầu thuê người phần mềm hàng đầu từ 

các công ti địa phương, điều làm mạnh thêm cạnh tranh rất 

nhiều.  

Tuy nhiên, công nghiệp phần mềm Trung Quốc cũng có 

ưu thế: Chính phủ hỗ trợ cho chính sách bùng nổ nhu cầu nội 

địa đưa ra những cơ hội lớn cho nhiều công ti phần mềm cỡ 

nhỏ và vừa. Thúc đẩy kết cấu nền mạnh của chính quyền địa 

phương cũng giúp đẩy mạnh ngành công nghiệp này: Trong vài 

thành phố tôi tới thăm, tôi thấy nhiều công viên công nghệ cao 

được xây dựng với kết cấu nền phức tạp và mạng để chuẩn bị 

cho kinh doanh tương lai. Có vài hoạt động tích hợp và thu 

nhận mức công nghiệp như các công ti lớn hơn bắt đầu thu 

nhận các công ti nhỏ hơn để làm tăng sức mạnh của công 

nghiệp phần mềm Trung Quốc và chuẩn bị cho nhiều cạnh 

tranh hơn ở phía trước. Những hoạt động này sẽ làm giảm bớt 

số công ti nhỏ và tăng qui mô và tính cạnh tranh của các hãng 

còn lại. 

Có nhiều cơ hội cho công nghiệp phần mềm bởi vì các 

công nghệ mới, như công nghệ ảo hoá và tính toán mây. Công 

nghệ ảo hoá tăng hiệu quả sử dụng của tài nguyên máy phục 
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vụ, tích hợp các trung tâm dữ liệu và nền máy phục vụ, và nâng 

cao hiệu quả và năng lực của nghiên cứu và phát triển phần 

mềm. Tính toán mây cung cấp dịch vụ tính toán đám đông dựa 

trên internet, điều chỉ có thể được dùng như nền dịch vụ phần 

mềm, nhưng cũng cung cấp không gian cho lưu giữ, giải quyết 

thông tin và kinh doanh, và kiểm chứng lại mô hình kinh doanh 

của công nghiệp phần mềm. Nhiều trong những chi phí đầu tư 

này đã được chính quyền địa phương bao cấp cho nên Trung 

Quốc sẽ có kết cấu nền tốt hơn nhiều so với bất kì nước nào 

trên thế giới và tạo khả năng cho các công ti địa phương bành 

trướng kinh doanh ra quốc tế. Tích hợp các mạng cũng làm 

tăng nhanh internet di động của họ như xu hướng mới cho ứng 

dụng phần mềm, và tạo ra kinh doanh mới với công nghệ và 

ứng dụng tiên tiến hơn. Theo quản điểm của tôi, tiềm năng có 

đó nhưng tiến vào kinh doanh toàn cầu đòi hỏi tư duy khác, mô 

hình kinh doanh mới và thay đổi cách công ti vận hành ở mức 

đỉnh.  

Bạn tôi bảo tôi rằng giáo dục phần mềm hiện thời đang 

được kiểm điểm lại và cải tiến nhưng có lẽ phải mất một số 

thời gian bởi vì ―Người Trung Quốc bao giờ cũng lập kế hoạch 

cho thời gian dài tương ứng với chiến lược‖ cho nên vấn đề 

vẫn còn là để xem họ sẽ cải tiến thế nào nhưng sinh viên không 

muốn chờ đợi lâu thế. Nhiều sinh viên bảo tôi rằng họ lập kế 

hoạch để đi học ở nước ngoài để có được bất kì tri thức kĩ thuật 

có thể nào và thế rồi tạo ra công ti riêng của họ. Dường như là 

công nghệ đang mở ra cánh cửa cơ hội cho nhiều người khi họ 

đang mơ làm lớn. Nhiều người muốn là ―Bill Gates‖ hay 

―Steve Jobs‖ tiếp của Trung Quốc và họ học tập rất chăm chỉ vì 

điều đó. Trong bài giảng của tôi, dài và dồn nhiều thứ, các sinh 

viên đều rất tỉnh táo, họ ghi chép cẩn thận, hỏi nhiều câu hỏi, 

và rất quan tâm tới các chủ đề tiên tiến như kiến trúc hệ thống, 

tích hợp phần mềm và nhiều thực hành tốt nhất.  
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    Khi tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu còn 

tiếp tục ở châu Âu năm nay, tăng trưởng của công nghiệp phần 

mềm của Trung Quốc có lẽ sẽ vẫn còn chậm do nhu cầu ít hơn 

trong công nghiệp chế tạo. Tuy nhiên với việc thực hiện chính 

sách của quốc gia về mở rộng nhu cầu nội địa và tiến hành cải 

cách giáo dục và công nghệ, tiềm năng cho tăng trưởng sẽ sẵn 

sàng cho cơ hội tiếp. 

 

Công nghiệp khoán ngoài Trung Quốc 

Bẩy năm trước, nhiều nhà phân tích công nghiệp dã dự 

báo rằng Trung Quốc sẽ là người khổng lồ làm khoán ngoài 

CNTT tiếp theo Ấn Độ trước năm 2010, sẵn sàng cạnh tranh 

trực tiếp với Ấn Độ về vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, ngày nay 

việc làm khoán ngoài của Trung Quốc vẫn bị giới hạn vào vài 

nước láng giềng như Nhật Bản và Hàn Quốc thay vì toàn thể 

thị trường toàn cầu kể cả Mĩ và  châu Âu. Sự kiện là thị trường 

làm khoán ngoài CNTT toàn cầu trong năm 2009 đã có giá trị 

USD $180 tỉ đô la nhưng Trung Quốc chỉ làm xấp xỉ USD $8 tỉ 

đô la và đã chỉ tạo ra 30,000 việc làm mới trong khi Ấn Độ đã 

làm gần tới USD $97 tỉ và đã tạo ra vài triệu việc làm mới. Sự 

kiện là Trung Quốc vẫn còn trên đường dài để bắt kịp với Ấn 

Độ đã làm tôi ngạc nhiên cho nên tháng trước, khi tôi ở Trung 

Quốc, tôi đã hỏi vài người về ý kiến và khuyến cáo của họ. 

Một người chủ công ti phần mềm bảo tôi: ―Công nghiệp 

làm khoán ngoài của Trung Quốc có vài nhược điểm: Mặc dầu 

hệ thống đại học có thể tạo ra số lớn các công nhân kĩ thuật 

nhưng chỉ tạo ra vài người quản lí kĩ thuật. Có thiếu hụt người 

quản lí dự án phần mềm có kinh nghiệm có thể quản lí các dự 

án CNTT trung bình (50 đến 100 người) và dự án CNTT cỡ lớn 

(100 – 500 người) trong công nghiệp. Các loại dự án này là rất 
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thông thường trong công việc được khoán ngoài vì phần lớn 

các công ti KHÔNG khoán ngoài các dự án nhỏ (5 tới 20 

người). Trong số các chương trình đào tạo CNTT ở đại học, đại 

đa số các môn học hội tụ vào ngôn ngữ lập trình, phát triển 

web, và các công cụ kiểm thử chuyên dụng với ít nhấn mạnh 

vào vòng đời phần mềm, thiết kế hệ thống hay quản lí dự án. 

Ngay cả trong các trường kinh doanh kể cả Thạc sĩ quản trị 

kinh doanh Master of Business Administration (MBA) có 

nhiều môn học về kế toán, tài chính, tiếp thị nhưng rất ít về 

quản lí toàn cầu, tiếng nước ngoài và kĩ năng mềm. Đó là lí do 

tại sao Trung Quốc KHÔNG có đủ người quản lí có kĩ năng 

doanh nghiệp và ngôn ngữ để tương tác với các nước khác, đặc 

biệt là khách hàng ở Bắc Mĩ và châu Âu. Nếu hệ thống giáo 

dục không thay đổi, chúng tôi sẽ không có khả năng đạt tới 

mục đích của mình về việc lên hàng đầu. Nếu chúng tôi 

KHÔNG làm gì về điều đó sớm, các nước khác như Nga, 

Philippines có thể vượt qua chúng tôi lên vị trí hàng đầu.‖ 

 Một nhà phân tích bảo tôi: ―Doanh nghiệp truyền thống 

kiểu như quan hệ gia đình trong môi trường kinh doanh nhỏ 

KHÔNG có tác dụng trong thế giới được toàn cầu hoá nơi mọi 

người thương lượng thoả thuận kinh doanh dựa trên chiến lược 

toàn cầu, KHÔNG dựa trên ―ai biết ai‖ hay ―ai có quan hệ với 

ai‖. Tuy nhiên, chương trình đào tạo của chúng tôi vẫn còn chủ 

trương cách thức truyền thống bởi vì các giáo sư chưa bao giờ 

biết về cách khác làm kinh doanh vì họ chưa bao giờ rời khỏi 

Trung Quốc hay làm việc trong công nghiệp. Điều đó đặt sinh 

viên chúng tôi vào tình huống bất lợi, nếu anh không biết cách 

thế giới làm kinh doanh thì anh không thể đi xa hơn được. 

Trung Quốc KHÔNG có đủ kĩ sư yêu cầu để thu được yêu cầu 

của khách hàng cho công việc được khoán ngoài vì kiểu đào 

tạo này không tồn tại trong hầu hết các chương trình đào tạo 

CNTT. Chúng tôi chỉ dạy cho sinh viên là công nhân chứ 

KHÔNG dạy làm người lãnh đạo doanh nghiệp. Đó là lí do tại 
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sao nhiều công ti CNTT có khó khăn trong đấu thầu các hợp 

đồng nơi yêu cầu KHÔNG được xác định rõ. Ngay cả với vài 

triệu sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, phần lớn họ KHÔNG thể 

làm việc trong doanh nghiệp làm khoán ngoài do kĩ năng ngôn 

ngữ bị giới hạn. Kết quả là hơn ba phần tư công việc làm khoán 

ngoài của Trung Quốc được tập trung vào Nhật Bản và Hàn 

Quốc nơi công việc bị giới hạn vào kiểm thử, lập trình bởi vì 

Trung Quốc có nhiều người có thể nói tiếng Nhật Bản và Hàn 

Quốc. Nếu chúng tôi KHÔNG chủ trương đào tạo thêm về 

ngôn ngữ, chúng tôi không thể tăng trưởng được công nghiệp 

của chúng tôi.‖ 

 Một giáo sư khác giải thích: ―Trong nhiều năm, kinh tế 

Trung Quốc tập trung vào "phát triển sản phẩm" nhưng việc 

khoán ngoài CNTT là về "chuyển giao dịch vụ‖. Có khác biệt 

nền tảng giữa sản phẩm và dịch vụ. Với phát triển sản phẩm, 

yếu tố then chốt là lao động rẻ hơn và tiện nghi chế tạo tốt hơn. 

Trung Quốc có nhiều công nhân lao động và chính phủ đã chi 

hàng tỉ trong phát triển nhiều xưởng máy tốt. Tuy nhiên, trong 

công nghiệp dịch vụ, yếu tố then chốt là tri thức và kĩ năng 

điều có nghĩa là sự tập trung phải được dịch chuyển sang đầu 

tư vào giáo dục và đào tạo.  Tuy nhiên, hệ thống giáo dục hiện 

thời KHÔNG có năng lực đáp ứng cho những nhu cầu này. Có 

cấp bậc trong hệ thống giáo dục của chúng tôi với các trường 

quốc gia bậc hàng đầu, các trường quốc gia bậc hai và các 

trường địa phương bậc ba. Các trường hàng đầu nhận được sự 

chú ý quốc gia và sự hỗ trợ mạnh của chính phủ cho nên họ có 

thể tạo ra được các sinh viên xuất sắc. Sinh viên tốt nghiệp của 

họ không có vấn đề trong tìm việc làm nhưng số lượng họ rất 

hạn chế, có thể vài nghìn người từng năm. Sinh viên tốt nghiệp 

từ các trường bậc hai và bậc ba, tính chiếm tới hơn 80% số sinh 

viên, không có ưu thế đó. Họ chịu đựng việc lớp học quá đông, 

sách giáo khoa cổ lỗ, phòng thí nghiệm cũ kĩ, chương trình đào 

tạo lạc hậu, giáo sư có kĩ năng trung bình và đó là lí do tại sao 
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nhiều người gặp lúc khó khăn tìm việc. Mỗi năm, chúng tôi có 

vài triệu sinh viên tốt nghiệp không có việc làm và có một số 

ngày càng tăng những người thất nghiệp trong những người đã 

tốt nghiệp. Họ học ở khu vực này rồi làm việc ở khu vực khác, 

phần lớn không liên quan gì tới giáo dục của họ. Người ta có 

thể dễ dàng tìm thấy những người tốt nghiệp làm việc trong các 

cửa hàng, bán quần áo, bán và mua các thiết bị điện tử cũ, bán 

bảo hiểm, hay thậm chí phục vụ trong các quán ăn. Vấn đề này 

gợi nên lo lắng lớn trong thanh niên của chúng tôi về giá trị của 

hệ thống giáo dục đại học của chúng tôi và cơ hội kiếm sống 

tốt. Công việc vất vả của họ và đầu tư vào giáo dục phụ thuộc 

vào hệ thống giáo dục và nó có thể thay đổi nhanh chóng thế 

nào để đáp ứng nhu cầu. Như hiện nay, KHÔNG thay đổi gì 

mấy. Trong nhiều năm, có nhiều tranh cãi về cách thay đổi và 

thay đổi cái gì nhưng cho tới giờ không ai làm gì về điều đó cả. 

Không có chương trình đào tạo chuẩn để tập trung vào kĩ năng 

CNTT đặc thù nào, thay vì thế từng trường có chương trình 

riêng của họ, tuỳ theo việc có sẵn các giáo sư bởi vì có thiếu 

hụt lớn về các giáo sư CNTT có chất lượng. Nếu chúng tôi 

KHÔNG bắt đầu tạo ra chương trình đào tạo mới hội tụ vào 

nhu cầu của khách hàng, điều là nhu cầu của công nghiệp và có 

công nhân có kĩ năng thì chúng tôi sẽ KHÔNG có khả năng 

nắm bắt được cơ hội vàng này.‖ 

Một nhà phân tích công nghiệp bảo tôi: ―Nhược điểm 

then chốt của chúng tôi là KHÔNG có chính sách của chính 

phủ trung ương để hỗ trợ cho doanh nghiệp làm khoán ngoài. 

Ấn Độ có kế hoạch chiến lược CNTT quốc gia từ 1992 và nó 

rất hiệu quả. Chính phủ của chúng tôi KHÔNG có khả năng 

gắn sự hội tụ quốc gia mạnh vào việc làm khoán ngoài CNTT. 

Cho dù họ đã chỉ định 20 thành phố là trung tâm làm khoán 

ngoài CNTT nhưng để điều đó lại cho chính quyền địa phương 

thực hiện nó. Đó là lí do tại sao có cạnh tranh cao về kinh 

doanh làm khoán ngoài giữa các thành phố và chính quyền 
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tỉnh. Vì chính quyền địa phương đã biết được từ thành công 

của họ trong đầu tư vào phát triển sản phẩm, họ lập tức xây 

dựng các trung tâm CNTT lớn, các công viên công nghệ lớn 

với kết cấu nền mạnh và hi vọng rằng doanh nghiệp CNTT sẽ 

tới. Họ KHÔNG làm khác biệt giữa sản phẩm và dịch vụ bởi vì 

không ai đầu tư vào giáo dục và đào tạo. Ngày nay Trung Quốc 

có công viên công nghệ lớn với nhiều toà nhà trống rỗng bởi vì 

không có công nhân có kĩ năng, cái là yếu tố then chốt trong 

chuyển giao dịch vụ CNTT, họ không thể thu được kinh doanh 

làm khoán ngoài của nước ngoài. Khi ông đi thăm Ấn Độ, ông 

chỉ thấy ba tới bốn trung tâm công nghệ CNTT ở Bangalore, 

Chennai, Hyderabad, và Mumbai bởi vì chính phủ Ấn Độ biết 

cách tập trung vào vài trung tâm xuất sắc nơi họ có tập trung 

tốt các công nhân. Điều này ngược lại với Trung Quốc nơi gần 

như ở mọi thành phố chính, ông có thể thấy các công viên công 

nghệ lớn. Bởi vì nỗ lực rải rác này, không ai làm tốt cả vì họ cứ 

cạnh tranh lẫn nhau. Ngoại lệ duy nhất là Đại Liên, Bắc Kinh 

và Tô Châu bởi vì họ nhận được công việc từ Nhật Bản, và 

Hàn Quốc. Nếu chúng tôi KHÔNG hội tụ vào vài khu vực và 

đưa nỗ lực cần thiết vào để phát triển công nhân có kĩ năng, 

chúng tôi sẽ KHÔNG có khả năng thịnh vượng từ việc làm 

khoán ngoài CNTT.‖ 

Một quan chức chính phủ giải thích: ―Mặc dầu Trung 

Quốc vẫn được xem xét cho công việc làm khoán ngoài CNTT 

vì chúng tôi vẫn được xếp hạng số hai sau Ấn Độ nhưng thực 

ra, phần lớn các công ti ở Trung Quốc KHÔNG thể tăng qui 

mô hoạt động để đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Phần lớn các công 

ti làm khoán ngoài đều là nhỏ so với Ấn Độ hay Philippines. 

Công ti lớn nhất có quãng 10,000 công nhân phần mềm khi 

năm công ti Ấn Độ hàng đầu có 80,000 tới 120,000 công nhân. 

Thực tại, phần lớn các công ti Trung Quốc, về trung bình, có 

quãng 100 tới 500 người, về căn bản quá nhỏ để có được công 

việc khoán ngoài. Năm ngoái, một công ti phương tây bảo 
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chúng tôi rằng dự án được khoán ngoài của họ xấp xỉ quãng 

300 tới 500 người và họ muốn khoán ngoài quãng mười tới hai 

mươi dự án mỗi năm. Chúng tôi chỉ có hai công ti đáp ứng 

được yêu cầu này cho dù điều đó có nghĩa là toàn bộ công ti 

phải làm việc cho các dự án đó. Đến cuối cùng, hợp đồng 

chuyển sang Ấn Độ thay vì Trung Quốc. Nếu chúng tôi tiếp tục 

thái độ doanh nghiệp nhỏ truyền thống bằng việc tiếp tục duy 

trì mức nhỏ và không tăng trưởng thì chúng tôi không thể cạnh 

tranh được trong kinh doanh toàn cầu.‖ 

Một người chủ công ti phần mềm bảo tôi: ―Có cạnh tranh 

về công nhân có kĩ năng trong các công ti địa phương. Tỉ lệ 

thay người cao trong các công nhân CNTT đang tồi tệ hơn mỗi 

năm với công nhân trung bình đổi việc làm cứ sau mười sáu 

tháng. Nhiều công ti thuê người tốt nghiệp CNTT, đào tạo họ 

trong vài tháng, đầu tư nhiều vào họ nhưng sau khi có được kĩ 

năng, phần lớn sẽ rời bỏ đi sang công ti khác để có lương tốt 

hơn. Đó là lí do tại sao nhiều công ti dừng thuê người tốt 

nghiệp CNTT. Vấn đề này đang ngày càng khó hơn bởi vì gần 

đây, nhiều công ti CNTT Ấn Độ đã lập các trung tâm vận hành 

ở Trung Quốc để cạnh tranh với công ti địa phương. Các công 

ti Ấn Độ như TCS, Wipro, Infosys đã đưa ra lương cao hơn 

nhiều và phúc lợi tốt hơn các công ti Trung Quốc. Trong vài 

năm qua, những công ti khổng lồ Ấn Độ này cũng đã mua 

nhiều công ti CNTT nhỏ ở Trung Quốc và bắt đầu đóng vai trò 

chính trong kiểm soát kinh doanh làm khoán ngoài ở đó. Khi 

có liên quan tới các công ti Ấn Độ, phần lớn công việc sinh lời 

sẽ chuyển về Ấn Độ nhưng phần kém sinh lời hơn nhưng yêu 

cầu nhiều lao động hơn như viết mã, kiểm thử sẽ được chuyển 

cho Trung Quốc. Mọi người đều biết rằng kinh doanh làm 

khoán ngoài là lớn và cứ ngày càng lớn hơn vì nhu cầu giảm 

chi phí và tìm công nhân có kĩ năng vẫn tiếp tục trên toàn thế 

giới. Vấn đề là chúng tôi đang cạnh tranh với nhau về công 

nhân và không chú ý tới người khổng lồ Ấn Độ và có thể là 
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chúng tôi không thể cạnh tranh được với Ấn Độ nếu họ có thể 

chi phối thị trường địa phương của chúng tôi.‖ 

Một quan chức chính phủ khác giải thích: ―Chúng tôi vẫn 

có nhiều điều phải học về toàn cầu hoá, chúng tôi vẫn có nhiều 

điều phải học về kinh doanh toàn cầu vì chúng tôi cần tiếp thị 

thương hiệu của chúng tôi cho thế giới. Ngày nay mọi người 

đều biết về các công ti Ấn Độ như TCS, Wipro, Infosys nhưng 

không ai thậm chí nghe nói tới các công ti CNTT Trung Quốc. 

Trong nhiều năm, chúng tôi đã tiếp thị bản thân chúng tôi như 

rẻ hơn Ấn Độ và điều này tuyệt đối sai. Chúng tôi chưa bao giờ 

nhắc tới chất lượng, chúng tôi chưa bao giờ nhắc tới kĩ năng, 

chúng tôi chưa bao giờ nhắc tới kết cấu nền hiện đại của chúng 

tôi mà còn tốt hơn nhiều nước. Về cơ bản chúng tôi KHÔNG 

biết về tiếp thị và vì không có bằng chứng của các dự án làm 

khoán ngoài được chuyển giao một cách thành công bởi các 

công ti Trung Quốc, chúng tôi không thể xây dựng được danh 

tiếng tốt. Nếu chúng tôi không có danh tiếng tốt thì rẻ hơn 

chẳng có nghĩa gì. Ngày nay chúng tôi không có "thương hiệu" 

mạnh cho năng lực làm khoán ngoài của Trung Quốc bởi vì 

chúng tôi không có dự án lớn nào để chứng minh kĩ năng của 

chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm việc lập trình và kiểm thử nhỏ cho 

các nước khác điều không khác gì với các nước khác như Việt 

Nam, Bangladesh, và các nước châu Phi. Chúng tôi vẫn cạnh 

tranh giữa các thành phố của chúng tôi về làm cho các doanh 

nghiệp nước ngoài nơi mọi người đều công bố rằng họ là tốt 

nhất mà không có bằng chứng nào. Điều này làm tổn thương 

hình ảnh quốc tế của chúng tôi bởi vì nó phân mảnh nỗ lực 

quốc gia của chúng tôi. Vì tầm quan trọng của danh tiếng là 

mấu chốt trong kinh doanh toàn cầu, vẫn có nhiều thứ chúng 

tôi phải làm để cải tiến hình ảnh của chúng tôi nhưng trước tiên 

chúng tôi phải bỏ ―hình ảnh rẻ hơn và kĩ năng thấp‖ mà chúng 

tôi đã quảng cáo trong nhiều năm. Chúng tôi phải học từ sai 

lầm quá khứ và trưởng thành trong khu vực này bởi vì thế kỉ 21 
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là khu vực nhanh nhất cho tăng trưởng kinh tế của chúng tôi. 

Chúng tôi không thể dựa trên chế tạo thêm nữa, chúng tôi phải 

dựa trên sức mạnh của chúng tôi, điều là một tỉ người có kĩ 

năng cao, sẵn sàng làm kinh doanh ở bất kì đâu.‖ 

 

Khoán ngoài CNTT ở Trung Quốc 

Nhiều người nghĩ thành công kinh tế của Trung Quốc 

trong chế tạo sẽ cho phép nó cạnh tranh trong công nghệ thông 

tin (CNTT) với Ấn Độ và các nước khác. Tuy nhiên, theo một 

khảo cứu toàn cầu mới đây về xu hướng khoán ngoài, điều đó 

có thể không xảy ra vì Trung Quốc có nhiều nhược điểm ngăn 

cản nó cạnh tranh trong thị trường sinh lời này. Khảo cứu này 

nói rằng trong quá khứ, phần lớn các dự án được khoán ngoài 

đều nhỏ và đơn giản. Nhiều dự án đã được kiến trúc và thiết kế 

bởi khách hàng và được khoán ngoài phần viết mã và kiểm thử 

cho các nhà cung cấp nước ngoài. Ngày nay nhiều dự án được 

khoán ngoài là tương đối lớn; một số có thể lên tới hàng triệu 

dòng mã. Khách hàng thường khoán ngoài toàn bộ dự án phát 

triển thay vì chỉ viết mã hay kiểm thử. Cách tiếp cận này yêu 

cầu khác đi, các mức kĩ năng khác, đào tạo khác và cách nghĩ 

khác mà Trung Quốc không được chuẩn bị. 

Làm khoán ngoài công nghệ thông tin của Trung Quốc là 

ngành công nghiệp bị phân mảnh cao độ với nhiều công ti nhỏ. 

Theo dữ liệu chính phủ Trung Quốc, năm 2010 đã có trên 

8,000 công ti khoán ngoài CNTT, nhưng phần lớn (6,400 công 

ti) có ít hơn 50 nhân viên. Vài công ti lớn hơn có 200 tới 500 

nhân viên. Chỉ năm công ti có hơn 2,000 nhân viên và hai công 

ti lớn nhất đã vượt quá 10,000 nhân viên. Ngược lại, Ấn Độ có 

ít hơn 2,600 công ti làm khoán ngoài. Trong số này, 485 có hơn 

2,000 công nhân. Các công ti hàng đầu như Infosys 
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Technologies, Tata Consultancy Services, Wipro Technologies, 

và Mahindra Satyam tất cả đều có trên 100,000 nhân viên với 

các văn phòng trên khắp thế giới. 

Bởi vì kích cỡ nhỏ, phần lớn các công ti CNTT Trung 

Quốc đang vận hành như "doanh nghiệp gia đình" nhỏ thay vì 

là doanh nghiệp toàn cầu. Đây là nhược điểm chính giữ cho họ 

không lấy được các dự án lớn hơn và có lời hơn từ các nước 

ngoài. Đó là lí do tại sao đa số họ vẫn tuỳ thuộc vào thị trường 

quốc nội thay vì quốc tế. Khách hàng lớn nhất là chính phủ 

Trung Quốc người cung cấp trên 73% kinh doanh cho các công 

ti này. Các khách hàng khác phần lớn là các công ti địa phương 

muốn chuyên biệt hoá các ứng dụng phần mềm hay thiết lập 

kết cấu nền cho nhu cầu của họ. Không có kích cỡ thích hợp và 

cấp quản lí có kĩ năng, những công ti này thường không thể 

hấp dẫn được khách hàng quốc tế vì công ti nhỏ hơn có rủi ro 

nhiều hơn và độ tin cậy ít hơn các công ti lớn và được quản lí 

chuyên nghiệp. Họ dễ dàng mất nhân viên, và không có sức 

mạnh tài chính để tồn tại lâu. Phần lớn các công ti nhỏ không 

có tri thức đúng hay năng lực để giải quyết việc kinh doanh 

quốc tế. Người quản lí của họ và công nhân có kĩ năng giới hạn 

mà không đủ trong đáp ứng cho yêu cầu kinh doanh toàn cầu. 

Ngay cả ngày nay, đa số công nhân CNTT Trung Quốc 

không nói được tiếng Anh hay có kĩ năng ngôn ngữ tốt. Không 

làm chủ tốt về tiếng Anh, Trung Quốc sẽ không trở thành điểm 

đến cho khoán ngoài CNTT đối với các công tin ở Mĩ hay châu 

Âu. Một quan chức điều hành phương tây bình luận: ―Chừng 

nào ít nhất một nửa công nhân phần mềm ở Trung Quốc còn 

không nói được tiếng Anh, họ không thể cạnh tranh được với 

Ấn Độ.‖ Hiện thời công nghiệp khoán ngoài của Trung Quốc 

có ít hơn 16 phần trăm thị phần, so với 52 phần trăm của thị 

trường do Ấn Độ chỉ huy. Vấn đề chính khác là việc bảo vệ 

nghèo nàn về quyền sở hữu trí tuệ (IP). Khảo cứu này thấy đa 

số các công ti Trung Quốc vẫn dùng phần mềm không có thẩm 
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quyền hay không có giấy phép, điều cũng tạo nên những vấn đề 

lớn với khách hàng nước ngoài. Không có hành động để bảo 

đảm hiệu lực về quyền trí tuệ, các công ti phương tây lo sợ 

khoán ngoài bất kì cái gì ở đó vì tài sản trí tuệ của họ cũng có 

thể bị đánh cắp. 

Khảo cứu này thấy rằng chất lượng của hầu hết các công 

ti CNTT Trung Quốc là không thích hợp. Đã có tỉ lệ lỗi rất cao 

trong các sản phẩm của họ. Ngay cả ngày nay, chỉ 6 công ti ở 

Trung Quốc được đánh giá ở CMMI mức 5 trong khi tương 

phản lại, quãng 85 công ti phần mềm Ấn Độ đã đạt tới xếp 

hạng này. Mặc dầu các công ti Trung Quốc đã cố gắng thực 

hiện chuẩn CMMI trong nhiều năm, nhưng phần lớn đều từ bỏ 

vì quá khó để tuân theo và một nỗ lực như vậy không xứng 

đáng cho các công ti nhỏ hơn vài trăm nhân viên. Không có 

cam kết mạnh để theo đuổi qui trình chuẩn và không có khả 

năng cải tiến chất lượng, sẽ khó hấp dẫn được hợp đồng hay 

đầu tư nước ngoài . 

Một nhược điểm chính khác của các công ti Trung Quốc 

là thiếu phát triển của  nhân viên. Phần lớn các công ti không 

có chương trình đào tạo hay khuyến khích để động viên xây 

dựng kĩ năng. Họ thà "đánh cắp" nhân viên của nhau còn hơn 

đào tạo nhân viên. Đó là lí do tại sao việc đổi nhân viên hàng 

năm ở Trung Quốc là quãng 22 phần trăm. Phần lớn những 

người tốt nghiệp CNTT đều sẵn lòng làm việc cho các công ti 

nhỏ chỉ để có được kinh nghiệm cần thiết cho họ để chuyển 

sang những công ti lớn hơn với lương tốt hơn và phúc lợi nhiều 

hơn. Khảo cứu này thấy về trung bình, 65% người tốt nghiệp 

CNTT đổi việc làm năm lần trong bẩy năm.  

Nhược điểm chính đã được nhận diện là hệ thống giáo 

dục nhà nước quá chậm thay đổi. Với ngoại lệ cho các đại học 

hàng đầu, đa số các đại học nhà nước đã không cải tiến giáo 

trình của họ trong nhiều năm. Mọi người đều biết rằng công 
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nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin thay đổi nhanh nhưng đào 

tạo đại học đã không được điều chỉnh để phù hợp với những 

thay đổi này. Kết quả là nhiều người tốt nghiệp không có kĩ 

năng mà công nghiệp cần. Ngày nay, các đại học này đang tạo 

ra, về trung bình trên 450,000 kĩ sư và người tốt nghiệp khoa 

học máy tính mỗi năm để đáp ứng mục đích của chính phủ. 

Trên 75% số họ không thể kiếm được việc làm do kĩ năng giới 

hạn của họ từ đào tạo không thích hợp. Con số người thất 

nghiệp là mối quan tâm chính cho chính phủ vì mỗi năm, ngày 

càng có nhiều sinh viên tốt nghiệp mà không có việc làm.  

Mặc dầu công nghiệp làm khoán ngoài CNTT của Trung 

Quốc đang tăng trưởng với thu nhập hàng năm đạt tới $22.8 tỉ 

đô la, nó vẫn ít hơn nhiều so với $98 tỉ đô la mà công nghiệp 

làm khoán ngoài của Ấn Độ đã làm năm ngoái. Khách hàng 

chính của Trung Quốc là các công ti Nhật Bản và Hàn Quốc, 

cung cấp các hợp đồng giá trị thấp, phần lớn là viết mã và kiểm 

thử thay vì các hợp đồng lớn hơn và sinh lời hơn về thiết kế, 

tích hợp từ các nước phương tây. Lề lợi nhuận của các công ti 

được làm khoán ngoài này là rất thấp, trung bình quãng 7 phần 

trăm, so với 22 phần trăm của công ti tương tự ở Ấn Độ. Bởi vì 

nhiều công ti là nhỏ và liều lĩnh cho kinh doanh, họ thường 

cạnh tranh về giá. Thực hành giá thấp để thắng hợp đồng và lợi 

nhuận thấp làm cho việc khoán ngoài CNTT kém mong muốn 

cho đầu tư và tăng trưởng thêm. 

Hiện thời, kinh doanh làm khoán ngoài công nghệ thông 

tin được chính phủ coi là "ưu tiên cao". Có nhiều đầu tư của 

chính phủ vào xây dựng các công viên công nghệ và khuyến 

khích về thuế để hấp dẫn đầu tư nước ngoài nhưng những cố 

gắng này đã không đem lại kết quả. Một quan chức Trung 

Quốc phàn nàn: ―Chúng tôi có kết cấu nền tốt hơn, chúng tôi có 

công viên công nghệ tốt hơn, chúng tôi có khuyến khích thuế 

tốt hơn và chi phí của chúng tôi thấp hơn nhiều so với Ấn Độ 

nhưng chúng tôi vẫn không có khả năng kiếm được kinh doanh 
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như mong đợi.‖ Sự kiện là Trung Quốc có công viên công nghệ 

và hạ tầng tốt hơn Ấn Độ. Khuyến khích thuế của nó và chi phí 

cũng tốt hơn Ấn Độ. Tuy nhiên, thiếu lãnh đạo ở mức cao nhất 

và "bí quyết" quản lí  ở mức trung, công nghiệp CNTT sẽ 

không có khả năng thay đổi. Hiện thời, không có chiến lược 

hay kế hoạch nào để sửa những nhược điểm của họ mà chỉ có 

khuyến khích để có được nhiều kinh doanh nước ngoài. Chừng 

nào những nhược điểm đã được nhận diện này còn chưa được 

sửa; chừng nào ngành công nghiệp này còn chưa có chiều 

hướng và hướng dẫn rõ ràng; chừng nào công nhân còn chưa 

được đào tạo đúng, chừng nào hệ thống giáo dục còn chưa 

được cải tiến, Trung Quốc sẽ phải đợi nhiều năm trước khi bắt 

kịp với Ấn Độ hay làm cho CNTT thành dẫn lái then chốt cho 

tạo việc làm. 

 

Xu hướng mới ở Trung Quốc 

Trong hai mươi năm qua, Trung Quốc nổi tiếng về lương 

thấp và công nhân lao động không kĩ năng, những người làm 

việc trong chế tạo. Ngày nay, Trung Quốc đang nổi lên như 

nhà cung cấp công nhân có giáo dục đại học lớn nhất thế giới. 

Theo một khảo cứu của Viện toàn cầu McKinsey Global 

Institute, đến 2030 một mình Trung Quốc được coi là sẽ chiếm 

30% công nhân có giáo dục đại học mới trên thế giới. Để so 

sánh, Mĩ sẽ được coi là chỉ chiếm 5%, và một cách tập thể, các 

nước tiên tiến bao gồm Mĩ, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu 

sẽ được coi là chiếm chỉ 14% số công nhân có giáo dục cao 

mới. Nghiên cứu này lưu ý rằng đầu tư vào giáo dục mà Trung 

Quốc đã làm trước đây bây giờ đang tới qui mô đầy đủ. Trong 

mười năm qua, Trung Quốc đã đầu tư cao vào hệ thống giáo 

dục nhà nước và đã cho phép mở nhiều đại học tư cho nên bây 

giờ nó sẵn sàng cạnh tranh trong kinh tế thông tin. Ngày nay, 
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Trung Quốc có nhiều người tốt nghiệp khoa học, công nghệ và 

kĩ nghệ hơn bất kì nước nào trên thế giới. 

Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn là liệu những người tốt nghiệp 

Trung Quốc có phẩm chất giáo dục để cạnh tranh với Mĩ và các 

nước châu Âu hay không? Theo một báo cáo đại học, chất 

lượng tổng thể của người tốt nghiệp Trung Quốc còn kém xa 

hầu hết những người tốt nghiệp ở Mĩ, châu Âu, và thậm chí 

không so sánh được với Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. 

Báo cáo này trích dẫn hệ thống giáo dục cổ lỗ mà đã không 

thay đổi trong nhiều năm; con số các bài báo hàn lâm được 

xuất bản bởi các nhà nghiên cứu Trung Quốc hầu hết là lí 

thuyết, không liên quan, và nhiều bài bị ăn cắp từ các bài báo 

đã xuất bản khác mà không làm gì nhiều hơn là rùng beng lòng 

tự hào dân tộc. Báo cáo này thấy rằng gần như không phát kiến 

nào tới từ các nghiên cứu do chính phủ tài trợ hay khu vực tư 

nhân. Đa số công việc công nghiệp được cấp phép từ các nước 

ngoài thay vì cấp phép của riêng Trung Quốc. Một số đã là sao 

chép hay ăn cắp từ các hãng nước ngoài. Nó chỉ ra căn nguyên 

rằng nhiều giáo sư đại học đã được đào tạo từ nhiều năm trước 

và đã không bắt kịp với xu hướng công nghệ hiện thời. Hệ 

thống giáo dục bị nặng gánh bởi quan liêu, quan hệ gia đình, và 

chậm thay đổi.  

Tuy nhiên, báo cáo này thấy rằng ưu thế thực của Trung 

Quốc thuộc vào thế hệ sinh viên tiếp của nó những người tốt 

nghiệp từ các trường hàng đầu của nó hay các đại học tư đã 

chấp nhận chương trình đào tạo từ các đại học toàn cầu hàng 

đầu. Những sinh viên này là rất tương đương như người tương 

ứng với họ ở phương Tây. Họ được đào tạo tốt, có động cơ, và 

có tham vọng và họ sẽ là lực lượng hình thành nên tương lai 

của Trung Quốc. Báo cáo này nói: ―Không giống thế hệ trước, 

thế hệ mới này không biết tới giới hạn và không ngần ngại 

nhận rủi ro. Không giống như bố mẹ họ, thế hệ mới này có 

tham vọng và có thể phát kiến. Họ sẵn sàng chấp nhận công 
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nghệ để vươn lên trên cái bình thường, nhiều người trong số họ 

được giáo dục ở Mĩ và châu Âu, và một số thậm chí có kinh 

nghiệm khởi nghiệp ở thung lũng Silicon. Với thành công của 

các nhà doanh nghiệp như Jack Ma, Joe Tsai, Robin Li, Eric 

Xu, và Kaifu Lee nhiều thanh niên Trung Quốc bây giờ có 

người tiêu biểu để noi theo. Với hàng nghìn người Trung Quốc 

có giáo dục cao trở về Trung Quốc mọi năm từ Mĩ, họ bắt đầu 

cho Trung Quốc một tinh thần nhà doanh nghiệp mới và dạy 

cho những người địa phương cách xây dựng xã hội tri thức 

kiểu thung lũng Silicon. Điều này đã tạo ra một thế hệ mới 

khao khát tri thức và sẵn lòng học thêm. Đây là những người 

đến lượt họ sẽ xây dựng sự giầu có của riêng họ thay vì là một 

phần của hệ thống. Phần lớn trong họ đều muốn là người chủ 

riêng của họ và tạo ra con đường thành công riêng của họ. Họ 

rõ ràng đã không thích ý tưởng về làm việc cho công ti sở hữu 

nhà nước hay cho chính phủ. 

Vấn đề là liệu Trung Quốc có thể khai thác tất cả năng 

lượng mới này và lãnh đạo thế giới trong thời đại thông tin hay 

không? Có vài yếu tố mà có thể ngăn cản điều này xảy ra. Điều 

hiển nhiên nhất là những công ti mới này phải cạnh tranh với 

các công ti khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước. Một số có thể 

không có khả năng cạnh tranh bởi vì luật sở hữu trí tuệ không 

có hiệu quả. Nếu họ đạt tới thành công, các quan chức chính 

phủ có thể bước vào để kiểm soát công ti hay yêu cầu một phần 

lợi nhuận. Chừng nào luật lệ của Trung Quốc còn chưa được 

làm mạnh và các nhà doanh nghiệp còn chưa được cho tự do 

kinh doanh điều họ cần, Trung Quốc có thể không thấy được 

nhiều phát kiến hay công ti mới khởi đầu. Nếu Trung Quốc có 

thể giải quyết những chướng ngại này, thế giới sẽ khác." 

Một khảo cứu khác lưu ý rằng trong thời đại thông tin, có 

nhu cầu khổng lồ về người tốt nghiệp đại học, đặc biệt trong 

khu vực công nghệ. Nhiều người tốt nghiệp của Trung Quốc có 

thể quyết định đi đâu đó khác thay vì ở Trung Quốc và việc 
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chảy não này có thể làm chậm việc cải tiến tới mức độ nào đó. 

Điều được dự đoán là các công ti khắp thế giới sẽ bị đối diện 

với thiếu hụt 38 triệu công nhân có giáo dục đại học trong công 

nghệ nhưng lại có thặng dư 90 triệu công nhân không kĩ năng 

trước năm 2020. Sự mất cân bằng này sẽ tạo ra thay đổi lớn ở 

nhiều nước vì thất nghiệp sẽ dâng lên mức cao nhất trong lịch 

sử và làm mất ổn định nhiều chính phủ. Khảo cứu này cũng lưu 

ý rằng ở các nước phát triển cao, việc mất cân bằng có thể đưa 

tới nhiều bất bình đẳng thu nhập hơn giữa các công nhân nhưng 

ở các nước đang phát triển, điều này là rất nghiêm trọng vì nó 

có thể dẫn tới tình huống hỗn độn nơi chính phủ không thể 

kiểm soát được số dân thất nghiệp lớn. Việc chuyển từ kinh tế 

chế tạo sang công nghệ thông tin có thể trở thành nghiêm trọng 

hơn với việc tăng căng thẳng xã hội. 

 

Hệ thống giáo dục ở Trung Quốc 

Theo tờ China Daily, chính phủ Trung Quốc đang làm 

việc rất cố gắng để giúp cho những người tốt nghiệp đại học 

tìm được việc làm bằng cách gạt bỏ các lĩnh vực học tập không 

có triển vọng việc làm tốt. Bất kì lĩnh vực nào có ít hơn tỉ lệ 60 

phần trăm có việc làm trong hai năm liên tiếp sẽ bị rút dần đi.  

Ngày nay Trung Quốc có người trẻ thất nghiệp cao nhất 

do dân số khổng lồ của nó. Theo bộ giáo dục, năm 2011, đã có 

7 triệu người tốt nghiệp không có việc làm. Năm nay, nó có thể 

thêm 6.8 triệu người tốt nghiệp khác cho thị trường việc làm. 

Một quan chức chính phủ nói: Có nhiều triệu thanh niên thất 

nghiệp cũng giống như ngồi trong ―thùng thuốc nổ‖ và nó có 

thể nổ bất kì lúc nào.‖ Theo bộ trưởng bộ giáo dục, kế hoạch 

xoá bỏ các lĩnh vực học tập nghèo nàn chỉ là một trong nhiều 

bước để cải tiến hệ thống giáo dục hiện thời. Ông bộ trưởng đã 
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ra lệnh cho những người có thẩm quyền giáo dục ở mọi cấp "có 

hành động mà có thể giúp cho sinh viên học ở những khu vực 

mà khi tốt nghiệp, họ có thể tìm được việc làm. Hành động này 

bao gồm việc cung cấp hỗ trợ của nhà nước cho người học tập 

hay trả hộ món nợ cho những người tốt nghiệp, người sẵn lòng 

làm việc ở các vùng sâu xa hay ở nông thôn; khuyến khích các 

công ti nhỏ và vừa sử dụng sinh viên tốt nghiệp đại học; và yêu 

cầu các đại học dùng những người mới tốt nghiệp để tham gia 

vào các dự án nghiên cứu.‖  

Sự kiện thú vị là Trung Quốc không có đủ sinh viên tốt 

nghiệp trong các lĩnh vực mấu chốt như công nghệ thông tin, kĩ 

nghệ điện, hay kĩ nghệ hoá học. Có nhiều việc làm mở ra trong 

các lĩnh vực này nhưng ít người tốt nghiệp. Có nhiều lĩnh vực 

hấp dẫn nhiều sinh viên nhưng không có triển vọng việc làm vì 

họ dễ dàng có bằng cấp.  

Một giáo sư đại học Bắc Kinh giải thích: ―Trong thời đại 

internet này, đa số sinh viên vẫn không biết về thị trường việc 

làm toàn cầu, cái gì đang nóng và cái gì không. Họ theo bạn bè 

và học điều họ thích mà không cân nhắc về cái gì được cần để 

kiếm được việc làm. Chẳng hạn, nhiều người học người mẫu và 

muốn là "siêu sao người mẫu". Nhiều người học diễn kịch để 

họ có thể tới Hollywood và làm phim. Thực tại là tất cả họ đều 

chấm dứt trong thống kê thất nghiệp. Không may, phần lớn vẫn 

sống cùng bố mẹ họ. Họ không phải lo nghĩ nhiều vì họ có chỗ 

ở, ba bữa ăn một ngày và chút tiền để tiêu vào rạp chiếu phim 

hay cửa hiệu trò chơi video. Thanh niên ngày nay không đọc 

sách, họ không đọc tin tức, họ không đi theo xu hướng toàn 

cầu, họ chỉ theo tin tức và các ngôi sao điện ảnh hay ngôi sao 

nhạc rock. Họ không vào đại học để được giáo dục mà chỉ để 

lấy bằng cấp, nhiều bằng cấp vô dụng.‖ 

Một trong các nguyên nhân chính là có quá nhiều trường 

mà không có chiều hướng chiến lược. Có hàng trăm đại học tư 
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mở ra ở Trung Quốc đáp ứng với nhu cầu đang lên cao về giáo 

dục cao hơn. Đại học tư tăng lên lấp vào lỗ hổng trong thị 

trường từ lâu bị kiểm soát bởi các đại học công. Các trường tư 

cung cấp cho hàng triệu sinh viên mà họ có thể không có khả 

năng học vì trường công bị giới hạn cho số ít người có thể qua 

được các kì thi với điểm cao. Với trường tư, khả năng trả tiền 

là yêu cầu nhận học then chốt để vào đại học. 

Đại học tư là kinh doanh mới. Nó là kinh doanh rất sinh 

lời mà đã tràn ngập các thành phố của Trung Quốc. Họ tuyển 

vài triệu sinh viên mỗi năm. Một quan chức chính phủ nói: 

―Mọi người muốn có giáo dục, nhưng năng lực của đất nước bị 

giới hạn. Các đại học công không thể đáp ứng được tất cả nhu 

cầu. Đây là lí do tại sao đại học tư có thể nổi lên.‖ Con số đại 

học tư ở Trung Quốc đã dâng lên hơn 700, theo phân tích năm 

2010 từ chính phủ Trung Quốc. Các đại học tư này bây giờ 

tuyển quãng một phần năm sinh viên đại học Trung Quốc. Vài 

đại học là tốt và có thể cạnh tranh với các trường công tốt nhất 

ở Trung Quốc nhưng nhiều trường không khác với lược đồ 

―làm giầu nhanh‖ mà không có ý định cung cấp cái gì có giá 

trị. Một số trường đã tích luỹ nợ khổng lồ từ việc mua đất và 

tiện nghi nhà cửa rồi có ít sinh viên. 

Giáo dục đại học ở Trung Quốc bị dừng lại trong thời 

Cách mạng văn hoá những năm 1960, nhưng đã được xây dựng 

lại. Theo dữ liệu của chính phủ, ít hơn 10 phần trăm người 

Trung Quốc ở độ tuổi 18 tới 22 được ghi danh vào đại học. Bây 

giờ con số là quãng 31 phần trăm, hay 34 triệu sinh viên và con 

số này có thể tiếp tục tăng lên bởi vì khó tìm được việc làm nếu 

không có bằng đại học. Ở Trung Quốc, bằng đại học là mấu 

chốt cho việc làm và đi lên. Cạnh tranh là mạnh mẽ cho vài vị 

trí sẵn có. Năm 2004, chính phủ cho phép các trường tư được 

mở để tránh quá tràn ngập ở trường công. Tuy nhiên, bằng việc 

cho phép tự quản và tự tài trợ mà không có chỉ đạo, những 

"trường độc lập" mới này rất thành công trong việc tuyển sinh 
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viên những người không thể qua được kì thi nghiêm ngặt để 

vào trường công. Kết quả là hiện thời Trung Quốc đang trải 

nghiệm một số lớn sinh viên đại học có bằng vô giá trị và 

không việc làm. 

 

Giáo sư nước ngoài ở Trung Quốc 

Trung Quốc đang tuyển các giáo sư nước ngoài để dạy ở 

các đại học của họ dưới chương trình mới có tên ―Một nghìn 

chuyên gia nước ngoài‖, được thiết kế để thu hút quãng 1,000 

giáo sư nước ngoài tới giúp cải tiến nghiên cứu và đào tạo hàn 

lâm của nó. Theo chương trình này, các giáo sư nước ngoài sẽ 

nhận được lương quãng $160,000 đô la một năm và cả những 

ưu đãi sống nào đó. Đến giờ, nó đã hấp dẫn quãng 200 giáo sư 

từ các nước như Mĩ, Nhật Bản và Đức. 

Trong khi có một số các giáo sư nước ngoài dạy ở các đại 

học Trung Quốc, phần lớn dạy ở các trường hàng đầu như Đại 

học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, chính phủ mong đợi 

chương trình này tăng tốc số các giáo sư nước ngoài tham gia 

vào các đại học khác nữa. Với việc ít đi các vị trí và ngân quĩ 

nghiên cứu sẵn có ở các đại học nước ngoài tương phản với các 

đại học Trung Quốc đang được chính phủ tài trợ tốt và tạo khả 

năng cung cấp các gói sinh lời cho người nước ngoài, kế hoạch 

này của Trung Quốc có thể kéo nhiều giáo sư nước ngoài di 

chuyển tới đó. 

Khi kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng, nó cần nhiều 

người quản lí cấp trung và các nhà khoa học để giúp nâng tính 

cạnh tranh toàn cầu của nó. Trong những năm qua, phần lớn 

các công ti Trung Quốc đều mất tiền do quản lí kém và không 

thể cạnh tranh được toàn cầu mà không có hỗ trợ của chính 

phủ. Một quan chức chính phủ thừa nhận: ―Chúng tôi không 
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biết cách làm kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi 

đã làm nhiều chọn lựa kém vì chúng tôi không biết cách cạnh 

tranh toàn cầu. Chúng tôi phải thay đổi cách chúng tôi nghĩ về 

cách làm kinh doanh cổ điển không còn có tác dụng nữa. 

Chúng tôi phải bắt đầu bằng việc giáo dục mới hoàn toàn và tư 

duy mới.‖ Mặc cho nhiều nỗ lực và nhiều tiền để cải tiến giáo 

dục, Trung Quốc đã không cải tiến được mấy. Một khảo cứu 

của chính phủ để lộ rằng các giáo sư Trung Quốc, những người 

được đào tạo ở Trung Quốc, không thể cung cấp được những kĩ 

năng được cần cho thế hệ sinh viên lớn lên với internet và có 

truy nhập và mọi kiểu thông tin. Một sinh viên ở đại học hàng 

đầu phàn nàn: ―Các giáo sư vẫn mong đợi chúng em ngồi yên 

tĩnh và nghe bài giảng chán ngán của họ. Chúng em không thể 

thảo luận cái gì hay bất đồng với giáo sư vì điều đó là bất kính. 

Họ dạy từ các sách được viết ra từ hai mươi năm trước trong 

khi công nghệ đang thay đổi hàng tháng. Họ nói về quá khứ 

nhưng chẳng biết gì về tương lai. Không có mấy điều chúng em 

có thể học được từ họ nhưng bởi vì họ vẫn kiểm soát số mệnh 

của chúng em qua các kì thi quốc gia hàng năm cho nên họ vẫn 

có quyền với chúng em. Nếu chúng em không học thuộc điều 

họ dạy, chúng em không thể qua được kì thi cho dù điều họ đưa 

vào các bài thi đã lạc hậu.‖ Một sinh viên khác nói: ―Phần lớn 

các trường không muốn thay đổi bởi vì họ sợ mất kiểm soát các 

chức vụ của họ. Họ không muốn thuê giáo sư trẻ những người 

tiến bộ hơn hay thích ứng với cách dạy mới. Họ chỉ muốn giữ 

lấy chức vụ uy tín của họ và bám lấy quá khứ của họ vì họ 

chẳng có gì để cung cấp và tất cả chúng em đều phải chịu đựng 

vì hệ thống cổ lỗ này.‖ 

Khi các công ti nước ngoài đang chuyển sang Trung 

Quốc, có thiếu hụt gay gắt những người có thể nói được tiếng 

Anh. Không có công nhân nói tiếng Anh, nhiều công ti nước 

ngoài phải đem người riêng của họ vào thay vì thuê người địa 

phương. Một quan chức chính phủ Trung Quốc nói: ―Chúng tôi 
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có thể có được nhiều ích lợi hơn nếu chúng tôi có đủ công nhân 

có thể trao đổi trong tiếng Anh. Giới hạn về kĩ năng ngôn ngữ 

là vấn đề số một mà chúng tôi đang đối diện ngày nay.‖ Vì các 

trường nhà nước vẫn còn chậm thay đổi và bị hạn chế bởi 

những chính sách nào đó, nhiều đại học tư đang mở ra ở Trung 

Quốc. Các đại học này đang cạnh tranh tăng dần với nhau để 

cải tiến vị thế của họ. Vị thế càng cao, họ càng có thể tuyển 

nhiều sinh viên cho nên có chương trình đào tạo nước ngoài và 

sử dụng giáo sư nước ngoài là chiến lược chính để giúp tuyển 

sinh viên hàng đầu và được thừa nhận từ công chúng. Ngày nay 

ở Trung Quốc, các đại học tư hàng đầu là trường dùng chương 

trình đào tạo từ các đại học Mĩ và dạy hoàn toàn bằng tiếng 

Anh bởi các giáo sư nước ngoài. Một sinh viên nói: ―Điều đó 

giống như đi học đại học nước ngoài; chương trình của chúng 

em là từ Mĩ và được dạy bởi các giáo sư Mĩ trong tiếng Anh. 

Chúng em phải dùng tiếng Anh ở trường, lúc ban đầu chúng 

em cảm thấy rất không thoải mái nhưng sau vài tháng, chúng 

em thích điều đó. Nó giúp chúng em kiếm việc tốt hơn và 

lương tốt hơn, đặc biệt kiếm việc với các công ti nước ngoài rồi 

đi ra các chỗ nước ngoài.‖ Ngày nay, các trường dạy hoàn toàn 

bằng tiếng Anh đang hấp dẫn nhiều sinh viên hơn nhưng cũng 

tạo ra lắm oán giận từ các trường địa phương. Một giáo sư địa 

phương nói: ―Kiểu thời thượng bây giờ là vào trường nói tiếng 

Anh và hành động như người nước ngoài. Bạn không thể đổi 

làn da của mình, bạn không thể đổi giọng nói của mình, và bạn 

không thể quên được bạn là ai. Tôi nghĩ trường nói tiếng Anh 

giống như kiểu cách thời thượng, nó sẽ tàn phai đi sớm thôi.‖  

Bất kể tới tình cảm này, các trường dạy tiếng Anh vẫn lôi kéo 

nhiều sinh viên hơn, làm ra nhiều tiền hơn vì họ làm dễ dàng  

hơn cho sinh viên kết nối với cộng đồng quốc tế. 

Một quan chức chính phủ nói: ―Với toàn cầu hoá, chúng 

tôi muốn người của chúng tôi làm nhiều kinh doanh hơn với 

thế giới  cho nên học tiếng Anh là điều đúng cần làm. Không gì 
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tốt hơn học với giáo sư nói tiếng Anh. Khi nhiều sinh viên 

được dạy trong tiếng Anh, công việc của họ có thể được thực 

hiện trong tiếng Anh mà sẽ giúp cho trường chúng tôi được 

thừa nhận quốc tế. Chúng tôi ưa thích chấp nhận các chương 

trình từ các nước ngoài đã phát triển cao, đặc biệt là Mĩ, Đức 

và Canada. Chúng tôi quan tâm tới việc thu hút các giáo sư 

chuyên môn trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học 

mà có thể nâng sự phát triển kinh tế của chúng tôi qua phát 

kiến.‖  

Một trong những giáo sư nổi tiếng nhất đã tới Trung 

Quốc gần đây là nhà vi rút học Pháp Luc Montagnier, người đã 

nhận giải thưởng Nobel năm 2008 về khám phá của ông ấy về 

H.I.V. Ông ấy tham gia với trường đại học giao thông Thượng 

Hải năm 2010, nơi ông ấy đã thành lập một viện nghiên cứu. 

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, ông Montagnier, 78 tuổi, đã 

giải thích rằng ông ấy không còn làm việc tại đại học ở Pháp vì 

luật về hưu của nước ông ấy. Ông ấy nói: ―Họ bảo tôi rằng tôi 

quá già không dạy được và buộc tôi về hưu và ở nhà. Tôi nghĩ 

tôi có thể làm được nhiều cho nên tôi đi tìm chỗ mà có thể sử 

dụng tài năng của tôi.‖ Tất nhiên, đại học Trung Quốc "quan 

tâm tới tình trạng và tính công khai‖ của ―siêu sao hàn lâm‖ 

người có thể mang tri thức của họ và danh tiếng của họ vào. 

Ngày nay giáo dục cao hơn và nghiên cứu hàn lâm đang 

trải qua pha quốc tế hoá nhanh chóng nơi các đại học chia sẻ tri 

thức có giá trị với nhau. Ngày càng nhiều đại học đang trao đổi 

giáo trình, chương trình đào tạo và giáo sư hơn bao giờ trước 

đây. Ý tưởng là khi mọi đại học chia sẻ các chương trình đào 

tạo tương tự và chuẩn hoá kiểm tra để làm cho sinh viên đủ tư 

cách, sinh viên có thể làm việc ở bất kì đâu họ muốn trong thế 

giới toàn cầu này.  
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Người giầu của Trung Quốc 

Theo Viện nghiên cứu Hurun, số tỉ phú của Trung Quốc 

đã tăng lên nhanh chóng mặc cho những khó khăn đang diễn ra 

của kinh tế toàn cầu. Năm ngoái, Trung Quốc đã có 189 tỉ phú 

nhưng năm nay con số chính thức là 271 tỉ phú nhưng con số 

không chính thức có thể nhiều hơn. Từ 2007, Hurun không liệt 

kê triệu phú nữa vì họ đã quá nhiều. 

Với bùng nổ xây dựng của Trung Quốc trong mười năm 

qua, người giầu nhất ở Trung Quốc là Liang Wengen với $17 tỉ 

đô la. Ông ấy bắt đầu một công ti xây dựng năm 1989, chuyên 

trong trang thiết bị xây dựng nặng và dự án nhà lớn. Người 

giầu thứ hai là Zong Qinghou, sở hữu công ti thức ăn và nước 

giải kháct với $12 tỉ đô la. Không có gì ngạc nhiên là xây dựng 

và ăn uống là doanh nghiệp sinh lời nhất ở một nước trên một tỉ 

người. Tỉ phú thứ ba là Robin Li, CEO của Baidu Inc công ti 

động cơ tìm phần mềm với $9 tỉ đô la. Vì Google rút ra khỏi thị 

trường Trung Quốc năm ngoái, Baidu trở thành chi phối trong 

dịch vụ tìm Internet ở đó. Trong số các tỉ phú khác, nhiều 

người giầu lên bằng việc mua và bán tài sản như nguồn của cải 

chính của họ. Phần lớn đều đầu tư vào các dự án xây dựng lớn 

như khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Tuổi của người giầu trên 

danh sách Hurun phần lớn là trong khoảng 45 tới 65 tuổi. 

Nhiều người là quan chức chính phủ có đầu tư vào đất đai, tài 

sản và dùng kết nối của họ để xây dựng sự giầu có của mình.  

Tuy nhiên, có một kiểu thanh niên mới những người trở 

nên giầu dựa trên nỗ lực riêng của họ, không có giúp đỡ và kết 

nối với chính phủ, như được đại diện bởi Robin Li, người đã 

bắt đầu công ti Baidu. Robin đại diện cho những người giầu 

mới, con số tăng trưởng nhanh chóng nơi phần lớn các triệu 

phú đều từ 20 tới 30 tuổi. Những người này là làn sóng mới 

những người chưa vào trong "danh sách tỉ phú" nhưng họ chi 

phối danh sách triệu phú tới trên 56%. Phần lớn trong họ là các 
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nhà doanh nghiệp người bắt đầu công ti công nghệ riêng của họ 

và đã làm rất tốt. Mặc dầu Hurun không liệt kê tên của các triệu 

phú nhưng nghiên cứu của họ đã thấy rằng có trên 900,000 cá 

nhân với tài sản cá nhân trên $10 triệu đô la hay hơn ở Trung 

Quốc. Nhiều người trong số họ đã bắt đầu trong khu vực công 

nghệ thông tin nơi không yêu cầu nhiều tiền hay kết nối như 

trong các kinh doanh khác. Mặc dầu phần lớn các sản phẩm 

của họ được bán và dùng trong nội địa nhưng một số người đã 

chỉ ra rằng họ sẽ sớm mở ra nước ngoài.  

Khi các ngành công nghiệp lớn ở Trung Quốc như ngân 

hàng, thép, viễn thông và chế tạo vẫn do nhà nước sở hữu, một 

nhóm giầu có mới đang phát triển được tạo ra từ một số nhỏ 

các nhà doanh nghiệp làm việc chăm chỉ và có viễn kiến, nơi 

chính phủ Trung Quốc cho phép họ có quyền sở hữu 100%. 

Những thanh niên này, những người đã lớn lên trong nghèo nàn 

nhưng đã chứng kiến thời gian thay đổi khi Trung Quốc mở 

cửa cho đầu tư nước ngoài. Họ đã nắm lấy cơ hội này để thiết 

lập vị trí riêng của họ vì họ hiểu tiềm năng của điều công nghệ 

có thể mang lại và họ sẵn lòng nhận rủi ro. 

Một trong các đa triệu phú là Robin Chan người sáng lập 

của XPD chuyên về phân phối trò chơi video. Trong khi có 

nhiều công ti trò chơi Trung Quốc nhưng họ không có truy 

nhập vào mạng xã hội toàn cầu. Công ti XPD của anh ta giúp 

mở khoá những rào chắn này và cho phép mọi người chơi trò 

chơi trực tuyến với người khác trên khắp thế giới. XPD giúp 

thúc đẩy thị trường trò chơi xã hội toàn cầu nhiều tỉ đô la với 

hàng trăm triệu người dùng. Anh ta nói: ―Ngày nay mọi người 

đều chơi trò chơi trực tuyến và con số này sẽ tiếp tục tăng lên. 

Trung Quốc có hàng trăm triệu người chơi trò chơi video 

nhưng thế giới có vài tỉ người cũng chơi trò chơi video. Khi 

bạn kết nối họ lại với nhau, bạn có vài tỉ người dùng sẵn lòng 

trả tiền cho bạn để cho họ có thể chơi với nhau. Đây là thị 

trường khổng lồ.‖ 
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Khi điện thoại di động được đưa vào Trung Quốc, Si 

Chen thấy cơ hội khổng lồ. Cô ấy bắt đầu công ti Papaya 

Mobile, có thể biến điện thoại di động thành mạng xã hội. Phần 

mềm của nó để cho người dùng chơi trò chơi, chia sẻ ảnh và 

gửi thông điệp tức khắc cho những người có ứng dụng di động 

Papaya Mobile. Papaya có 3 triệu người dùng đăng kí qua 

nhiều nền phần cứng -- iPhone, Android và Java. Cô ấy nói: 

―Bạn muốn là người đầu tiên. Nhiều người không thấy tiềm 

năng của điện thoại di động và không nghĩ điện thoại di động 

có thể thay thế máy tính cá nhân một ngày nào đó. Điều tôi đã 

làm là phần mềm đơn giản mà tôi viết trong vài tuần. Nhiều 

bạn cười tôi là tay mơ nhưng bây giờ không ai cười nữa. Công 

ti của tôi đã làm tốt tới mức tôi bắt đầu trở thành đa triệu phú 

chỉ không đầy một năm. Tôi tin tương lai sáng lạn là trong các 

nền điện thoại di động.‖ 

Một tính cách đặc biệt khác trong các triệu phú trẻ này là 

họ rất hào phóng, được đo theo số tiền họ dành cho người 

nghèo trong năm qua. Theo Hurun, nhiều nhà doanh nghiệp trẻ 

Trung Quốc đã cho một phần lớn tài sản của họ để làm từ thiện 

số tiền vượt quá $700 triệu đô la năm 2011. Nhiều người hỗ trợ 

cho trẻ em nghèo để có thức ăn dinh dưỡng ở trường. Một số 

người đi xây trường ở các vùng sâu vùng xa. Một nhà doanh 

nghiệp trẻ có tên Cao Xuelung nói: ―Chúng tôi đã lớn lên rất 

nghèo cho nên chúng tôi hiểu nghèo rất rõ. Chúng tôi muốn 

cho người nghèo của chúng tôi cơ hội độc lập tài chính và 

không gì tốt hơn là đầu tư vào giáo dục cho thế hệ tới. Đó là lí 

do tại sao chúng tôi tặng phần lớn điều chúng tôi có để xây 

trường cho thế hệ tiếp các nhà doanh nghiệp ở Trung Quốc. 
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Người trẻ và giầu nhất Trung Quốc 

Hurun, công ti nghiên cứu công bố danh sách năm 2012 

những người Trung Quốc giầu nhất dưới bốn mươi tuổi với ba 

mươi ba người được chọn. Chỉ những cá nhân có hơn một tỉ tệ 

tài sản và ít hơn bốn mươi tuổi mới có thể được chọn. Đây là 

năm thứ hai mà Hurun đã công bố danh sách này. Yang 

Huiyan, 31 tuổi, ở vị trí thứ nhất với 36 tỉ tệ ($5.7 tỉ đô la Mĩ). 

Fang Wei, 39 tuổi, ở vị trí thứ hai duy nhất sau Yang, được 

thấy là nhà doanh nghiệp trẻ giầu nhất bắt đầu từ tay trắng với 

tài sản 15 tỉ tệ ($2.4 tỉ đô la Mĩ). Trong số những người giầu 

nhất dưới 40, phần lớn tới từ ngành công nghiệp kinh doanh và 

công nghệ thông tin. Nhiều người bắt đầu khi họ vẫn còn ở đại 

học và một số thậm chí đã làm được nhiều hơn tiền triệu khi họ 

trẻ hơn 25. Phần lớn mọi người nghĩ rằng người Trung Quốc 

giầu là do được của cải qua kế thừa nhưng thực tại phần lớn 

trong họ đều là những tỉ phú tự mình làm nên," Rupert 

Hoogewerf, chủ tịch và nghiên cứu viên trưởng của Hurun 

Report, nói. 

Theo Hurun, khu vực tăng trưởng nhanh nhất là trong 

Công nghệ thông tin (CNTT) với nhiều tỉ phú hơn hết, và thứ 

ba trong họ là phụ nữ. Báo cáo này thấy rằng có vài trăm ứng 

cử viên đã không được chọn bởi vì họ chưa đạt tới tiền tỉ về tài 

sản nhưng trong số họ, phần lớn đều ở trong doanh nghiệp 

CNTT và nhiều người giầu lên qua ứng dụng di động và trò 

chơi video. Một đa triệu phú, Yang Huang giải thích: ―Điều đó 

tuỳ vào việc bắt được xu hướng khi nó đang lên. Vài năm trước 

đây, những người bắt đầu với internet như cửa hàng trực tuyến 

và động cơ tìm kiếm đã thành công nhưng ngày nay nó là nền 

di động. Ba năm trước, không ai dự đoán rằng điện thoại thông 

minh sẽ bán chạy hơn laptop. Ít người chú ý tới xu hướng này. 

Toàn thể ngành công nghiệp của chúng ta đang hội tụ vào kinh 

doanh trực tuyến, websites và internet như Baidu, Alibaba, 
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Shanda, Sohu v.v. Công thức thành công là bắt được xu hướng, 

không theo nó. Còn là sinh viên đại học, tôi đã chú ý tới xu 

hướng mới bằng việc đi theo nhiều blogs, websites và bài báo 

kĩ thuật ở Mĩ cho nên tôi biết di động sẽ là lớn. Tôi đã bắt đầu 

bằng phát triển ứng dụng di động cho bạn bè, app đầu tiên của 

tôi đã bị Apple bác bỏ nhưng tôi không từ bỏ. Tôi tiếp tục làm 

việc chăm chỉ hơn cho app thứ hai và thứ ba. Tất cả chúng đã 

không làm tốt nhưng tôi vẫn có thể bán được chúng cho bạn bè. 

Cuối cùng tôi làm tốt hơn và ứng dụng thứ bẩy của tôi đã được 

chấp nhận. Tôi chuyển sang hệ điều hành Android vì nó có hai 

phần ba điện thoại di động bán ở Trung Quốc. Tuy nhiên 

không có cửa hàng app của Google ở Trung Quốc và điều đó 

đã tạo ra cơ hội cho công ti di động Trung Quốc China Mobile 

Company. Nó đã mở ra cửa hàng thị trường di động cho app 

Android năm 2009, và bây giờ có 158 triệu người dùng đã đăng 

kí. Khách hàng đã tải xuống hơn 700 triệu apps; trong số đó tôi 

có trên hai mươi nhăm apps. Một số có trên triệu tải xuống và 

đó là cách tôi đã làm ra tiền của tôi. Tôi phải mất vài tuần để 

phát triển một app, và nếu tôi có nửa triệu tải xuống, tôi làm tốt 

rồi. Trong một nước cả tỉ người và vài triệu điện thoại thông 

minh, app di động là kinh doanh rất tốt cần vào. 

Vài năm trước, phần lớn những người giầu nhất ở Trung 

Quốc đã ở trong doanh nghiệp phát triển đất đai và xây dựng. 

Trong những năm gần đây, người giầu nhất là trong doanh 

nghiệp thực phẩm và công nghệ thông tin. Trong số những 

người giầu nhất có vài người có doanh nghiệp trong thực phẩm, 

chai nước soda và nhập khẩu thực phẩm nhưng trong những 

người trẻ dưới 40 tuổi, phần lớn là trong doanh nghiệp công 

nghệ thông tin. 
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Đối thoại khác ở Trung Quốc-1 

 Tuần trước tôi đã dạy ở Trung Quốc và một giáo sư đại 

học bảo tôi rằng trong khi kinh tế Trung Quốc đang tăng 

trưởng mạnh, số người thất nghiệp trong những người tốt 

nghiệp đại học cũng lên cao mọi lúc và nó đặt ra vấn đề nghiên 

trọng. Ông ấy nói: ―Ngày nay người có giáo dục đại học trung 

bình kiếm quãng $350 một tháng nhưng công nhân lao động 

không có giáo dục cũng làm được $310 đô la một tháng. Với 

nhiều sinh viên đại học, KHÔNG đáng đầu tư vào giáo dục cao 

hơn chút nào nữa. Ông có thể hình dùng mất 4 năm ở đại học 

chỉ làm ra hơn vài đô la so với người có giáo dục bị hạn chế 

không?‖ 

 Ông ấy giải thích: ―Trong nhiều năm, chính phủ chúng 

tôi thúc đẩy giáo dục như một ưu tiên cho nên việc ghi danh 

vào đại học đã tăng lên quãng bẩy lần trong mười năm qua. 

Các đại học của chúng tôi cho tốt nghiệp quãng sáu triệu sinh 

viên một năm nhưng không có kế hoạch hỗ trợ cho họ bằng 

việc làm tốt hơn. Mọi thứ ở Trung Quốc vẫn hội tụ vào việc 

xây nhiều tiện nghi chế tạo, đường cái, cầu cống, và kết cấu 

nền hơn nơi lao động chân tay được cần tới. Bởi vì chúng tôi 

có thể xây dựng sản phẩm ít nhất rẻ hơn 30% so với Mĩ và 

châu Âu cho nên xuất khẩu sản phẩm chế tạo là kinh doanh tốt. 

Nhiều xuất khẩu hơn làm cho nền kinh tế của chúng tôi mạnh 

hơn và nó yêu cầu nhiều công nhân lao động hơn. Khi nhu cầu 

tiếp tục tăng lên, lương của công nhân lao động tiếp tục tăng 

lên và đạt tới cao hơn mọi lúc vào năm nay. Tuy nhiên, có 

những công việc giới hạn cho người tốt nghiệp đại học, lương 

của họ vẫn còn nằm ngang và thậm chí bằng cấp đại học là vô 

giá trị trong thị trường việc làm hướng lao động thủ công này. 

Nếu tình huống này còn tiếp tục, chúng tôi sẽ là nước của 

người lao động thủ công và không gì khác.‖ 



 

 

203 

 

 Khi tôi hỏi một người bạn khác, người làm chủ một công 

ti phần mềm ở Bắc Kinh. Ông ta giận dữ: ―Vấn đề KHÔNG 

phải là thị trường việc làm mà là sự mất trật tự trong hệ thống 

giáo dục. Hệ thống giáo dục cao hơn hiện thời dựa trên phân 

cấp với vài trường đại học ưu tú trên đỉnh và nhiều đại học địa 

phương ở vị trí thấp. Các đại học ưu tú rất chọn lọc và có số 

ghi danh giới hạn nhưng các đại học địa phương phải nhận 

nhiều sinh viên để đáp ứng cho chỉ tiêu của chính phủ. Các đại 

học ưu tú nhận được hỗ trợ lớn từ chính phủ cho nghiên cứu 

nhưng các đại học địa phương bị bỏ lại dựa trên hỗ trợ của 

chính quyền địa phương. Quan điểm mất cân bằng này dẫn tới 

làm suy đồi hệ thống giáo dục. Ngày nay có thiếu hụt nghiêm 

trọng các giáo sư có chất lượng. Giáo sư giỏi vào các trường ưu 

tú nơi họ hưởng lương tốt hơn, tài trợ nghiên cứu tốt hơn, và 

một số giới hạn sinh viên trong các lớp. Các đại học địa 

phương phải thuê bất kì ai họ có thể kiếm được để dạy trong 

các phòng học lớn với nhiều sinh viên. Bởi vì lương thấp, 

nhiều giáo sư phải dạy thêm trường nữa, điều làm kiệt sức họ. 

Một số người phải tham gia vào ―dạy tư‖ để bổ sung thêm cho 

thu nhập của họ và những hoạt động này giữ họ bận rộn tới 

mức họ bao giờ cũng tụt lại sau xu hướng công nghệ. Các đại 

học địa phương KHÔNG có khuyến khích để cải tiến việc đào 

tạo hiện thời nên các giáo sư đang dạy cùng những điều họ đã 

học từ nhiều năm trước, những cái đã lạc hậu. Công ti của tôi 

cần các kĩ sư phần mềm nhưng đại học địa phương chỉ tạo ra 

người lập trình và kiểm thử. Tôi đã yêu cầu họ thay đổi việc 

đào tạo của họ để tôi có thể thuê sinh viên của họ nhưng họ 

không thể thay đổi được bởi vì mọi người đều bận thế. Các 

trường ưu tú có sinh viên giỏi hơn nhưng số sinh viên tốt 

nghiệp bị giới hạn. Phần lớn mọi người đều đòi lương tốt hơn 

và ưa thích làm việc cho công ti nước ngoài nơi họ có thể làm 

việc ở hải ngoại. Vấn đề ở Trung Quốc hiện nay là có nhiều 
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việc làm tốt nhưng ít người đủ chất lượng. Vấn đề KHÔNG là 

thị trường việc làm mà vấn đề là với hệ thống giáo dục.‖ 

 Một người bạn làm việc ở một doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu có ý kiến khác: ―Với nhiều công ti nước ngoài mở ra ở 

Trung Quốc, phần lớn các đại học địa phương thiên về 

"Chương trình đào tạo văn phòng" như kế toán, quản trị, 

thương mại quốc tế, thư kí, và thông dịch tiếng nước ngoài v.v. 

Những chương trình này yêu cầu tài nguyên giản dị nhất, dễ 

tìm thầy giáo, dễ dạy, và chúng hấp dẫn nhiều sinh viên cho 

nên chúng sinh lời được. Sinh viên có thể tìm được việc làm dễ 

dàng mặc dầu lương thấp. Về căn bản, loại việc làm này thực 

sự KHÔNG yêu cầu giáo dục đại học và nó KHÔNG tốt cho 

tương lai của Trung Quốc vì những việc làm này phụ thuộc quá 

nhiều vào các công ti nước ngoài. Vài năm trước, chúng tôi đã 

kinh nghiệm tình huống đó trong khủng hoảng tài chính khi các 

công ti nước ngoài dừng thuê người và sa thải công nhân, đột 

nhiên đã có hàng triệu công nhân thất nghiệp trong vài tháng. 

Với thị trường toàn cầu phát triển, Trung Quốc phải phát triển 

―Công nhân tri thức‖ nơi chúng tôi KHÔNG phụ thuộc vào 

người nước ngoài mà có thể định vị bản thân chúng tôi trên 

toàn cầu. Là một nước, chúng tôi phải nhìn xa hơn vào tương 

lai thay vì phản ứng với thị trường việc làm hiện thời. Chúng 

tôi phải hội tụ hơn vào khoa học và công nghệ để tìm cơ hội tốt 

hơn cho sinh viên của chúng tôi nơi có nhu cầu lớn về tri thức 

và kĩ năng của họ. Ngày nay chúng tôi có vài triệu sinh viên tốt 

nghiệp đại học không thể tìm được việc làm. Chúng tôi có hàng 

triệu sinh viên tốt nghiệp đang làm việc trong các khu vực 

không yêu cầu bằng đại học, nhiều người đang làm không hơn 

người lao động thủ công. Đồng thời, có nhiều việc làm tốt 

nhưng ít người có đủ phẩm chất. Về căn bản đó là vấn đề lập 

kế hoạch dài hạn so với cái lợi ngắn hạn.‖ 

 Người bạn khác đã được giáo dục ở Mĩ trở về nhà để dạy 

tại đại học quốc gia giải thích: ―Vấn đề là về quá khứ và hiện 
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tại. Hệ thống giáo dục hiện thời vẫn hội tụ vào quá khứ dùng 

kiểm tra thi cử để đo tri thức. Nó đã được phát minh ra từ hàng 

nghìn năm trước để chọn quan chức chính phủ cho hoàng đế. 

Tuy nhiên, qua thời gian nó đã tiến hoá thành hệ thống nơi 

người ta được kiểm tra về việc ghi nhớ thay vì điều đó. Các kì 

thi vào đại học là ví dụ tốt về nguyên tắc cổ lỗ này vì nó xác 

định sinh viên có thể tham dự vào đại học nào và loại lĩnh vực 

nào họ có thể học. Bởi vì truyền thống cổ này, sinh viên, cha 

mẹ và thầy giáo đang hội tụ vào cách có được điểm tốt và qua 

được kì thi thay vì phát triển kĩ năng. Từ còn rất trẻ, trẻ con đã 

được dạy ghi nhớ mọi sự để chúng có thể được điểm tốt trong 

kì kiểm tra. Kết quả là ở chỗ nhiều sinh viên đại học có điểm 

cao nhưng kĩ năng thấp, họ có điểm tốt ở trường nhưng không 

biết cách áp dụng chúng vào công việc. Trong nhiều năm học 

tập bằng ghi nhớ, não của họ "bị khoá  vào các mẫu" không 

cho phép họ nghĩ về cái gì ngoài "tri thức sách vở". Đây là lí do 

tại sao có canh tân hay phát minh giới hạn ở Trung Quốc cho 

dù chính phủ đã chi hàng tỉ đô la cho nghiên cứu và phát triển. 

Sinh viên Trung Quốc biết cách sao chép, biết cách đi theo, 

biết cách cải tiến các thứ hiện có nhưng không thể phát minh 

những thứ mới. Đó là lí do tại sao trong khu vực CNTT, phần 

lớn sinh viên giỏi lập trình và kiểm thử nhưng KHÔNG giỏi 

thiết kế, kiến trúc hay giúp khách hàng giải quyết vấn đề. Khi 

các công ti nước ngoài chuyển tới Trung Quốc, phần lớn họ 

gặp thời kì khó khăn trong việc tìm công nhân có phẩm chất. 

Các công ti Trung Quốc cũng báo cáo rằng thiếu công nhân có 

chất lượng là rào chắn lớn nhất cho việc mở rộng của họ ra thị 

trường toàn cầu. Chừng nào hệ thống giáo dục còn chưa thể 

được cải tiến nhanh chóng bằng việc thích ứng hệ thống học 

tập mới và bỏ kiểm tra quá mức của quá khứ, sự việc sẽ 

KHÔNG cải tiến. Tuy nhiên, sẽ rất khó cho một nước có truyền 

thống hàng nghìn năm."   
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 Tôi nhắc điều đó cho một người bạn làm việc cho chính 

phủ. Anh ta nói: ―Tất nhiên, có nhiều ý kiến từ các cách nhìn 

khác nhau. Vấn đề KHÔNG phải về ai đúng vì họ tất cả đều có 

những cái nhìn sáng suốt nhưng ông phải hiểu rằng toàn cầu 

hoá là điều mới và cần nghiên cứu thêm nữa và chúng tôi phải 

không vội vàng rút ra kết luận. Chúng tôi biết về thất nghiệp 

cao trong những sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng chúng tôi 

không thể tập trung vào vài người và bỏ qua số đông. Nhu cầu 

về lực lượng lao động đang tăng nhanh nhưng lực lượng lao 

động của chúng tôi đang co lại do chính sách một con một gia 

đình. Lúc nào đó trong tương lai gần chúng tôi sẽ KHÔNG có 

đủ công nhân lao động, đặc biệt ở các vị trí mức thấp và đầu 

đáy của lương. Chúng tôi sẽ phải đưa nhiều công nhân từ Việt 

Nam, Miến điện, Băng la dét và các nước lân cận vào. Vấn đề 

là ở chỗ chúng tôi thành công thế, nền kinh tế của chúng tôi 

đang tăng trưởng nhanh và chúng tôi không thể giải quyết được 

được mọi vấn đề cho nên chúng tôi phải tập trung vào vài ưu 

tiên cao hơn.‖  

 

Đối thoại khác ở Trung Quốc-2 

Mùa hè này khi dạy ở Trung Quốc, tôi có nhiều cuộc đối 

thoại với các giáo sư và sinh viên đại học về hệ thống giáo dục 

hiện thời của họ. Theo tin tức của chính phủ, việc ghi danh vào 

đại học là cao hơn bao giờ, nhiều sinh viên tốt nghiệp và nhiều 

đại học tư đang mở ra để đáp ứng cho nhu cầu cao. Hiện thời 

Trung Quốc có nhiều sinh viên đại học hơn bất kì nước nào 

trên thế giới. Dường như là việc dịch chuyển sang xã hội tri 

thức đang làm ra nhiều tiến bộ ở đây. Tuy nhiên, có đôi điều tôi 

cũng quan sát được.  
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  Một giáo sư nói với tôi: ―Tôi vào đại học những năm 

60, lúc đó là thời kì khó khăn. Có nhiều thay đổi và hỗn loạn 

nhưng chúng tôi đã đưa mọi nỗ lực vào học tập và tôi có thể 

nói rằng phần lớn sinh viên đại học trong những năm 60 và 70 

đều là những người giỏi nhất. Chúng tôi đã không có đủ sách 

giáo khoa, chúng tôi đã không có máy tính, nhưng tất cả chúng 

tôi đều học tốt. Ngày nay sinh viên có mọi thứ. Họ có laptop và 

động cơ tìm để tìm ra bất kì thông tin nào họ cần. Họ có thư 

viện với điều hoà nhiệt độ và sách về bất kì chủ đề nào họ 

muốn. Họ có mọi thời gian để học tập mà không phải đi làm 

trong nông trại công xã nhưng ít người muốn học. Đó là điều 

thách đố nhất tôi đã thấy trong cả đời tôi. Ngày nay chúng tôi 

đang cho tốt nghiệp thế hệ mới những sinh viên ích kỉ, lười 

biếng và đòi hỏi, người thà tiêu tiền của bố mẹ họ hơn là làm 

bất kì cái gì tốt cho bản thân họ hay cho đất nước.‖  

Giáo sư khác đồng ý: ―Sinh viên ngày nay không giống 

như 30 năm trước. Họ không đọc sách hay giúp đỡ cha mẹ họ 

mà dành phần lớn thời gian dán mắt vào tivi, máy tính cá nhân 

hay trò chơi video như Xbox hay Play-station. Họ không chơi 

thể thao ngoài trời mà chơi thể thao trong "thế giới ảo" của trò 

chơi video. Họ không có bạn để chơi hay nói chuyện mà chát 

với người lạ trong phòng chat ảo. Họ có nhiều "bạn" trong 

mạng xã hội của họ mà họ chưa bao giờ gặp mặt đối mặt. Họ 

đòi hỏi bố mẹ họ mua cho họ laptop mới nhất, iPhone, iPad 

mới nhất và vứt mọi thứ bị hỏng thay vì sửa chúng. Trong 

trường, họ không muốn hoc cái gì nhưng làm công việc tối 

thiểu để qua được kì kiểm tra. Nhiều người sao chép bài tập về 

nhà từ bạn bè hay gian lận thi cử. Họ không muốn nghĩ về 

tương lai của họ mà chỉ phản ứng với điều xảy ra cho họ.‖ 

Một giáo sư khác nói thêm: ―Không đọc nhiều, sinh viên 

trở nên lười và không muốn nghĩ nhiều. Tư duy phê phán tuỳ 

thuộc vào việc đọc và phân tích thông tin. Khi họ đọc, họ xử lí 

thông tin và suy nghĩ, điều làm cho não họ tích cực. Ngày nay 
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sinh viên không đọc mà xem TV, DVD, YouTube, và phương 

tiện khác điều không đòi hỏi mấy suy nghĩ. Họ phản ứng nhiều 

hơn là chủ động do vậy khó cho họ nghĩ cái gì. Không suy 

nghĩ, họ sẽ không học mấy. Đó là lí do tại sao chúng tôi có các 

thế hệ sinh viên đại học có bằng cấp đấy nhưng không có tri 

thức.‖ 

Là giáo sư thỉnh giảng tôi đã không gặp những vấn đề 

này. Tôi thấy rằng hầu hết sinh viên tham dự lớp mùa hè của 

tôi đều sáng dạ và siêng năng. Họ thích phương pháp dạy của 

tôi, điều chủ trương nhiều thảo luận trên lớp và ít đọc bài 

giảng. Họ ngưỡng mộ xu hướng công nghệ mới nhất và các câu 

chuyện tôi chia sẻ với họ. Họ thích blog của tôi vì nó được dịch 

sang tiếng Trung Quốc. Tôi dành nhiều thời gian cùng họ khi 

chúng tôi nói về nhiều điều. Các sinh viên thừa nhận rằng họ 

không đọc mấy như một số giáo sư đã nói cho tôi. Tuy nhiên 

điều ngạc nhiên nhất đối với tôi là khi họ đọc, họ chỉ theo dõi 

tin tức về các ngôi sao điện ảnh, ngôi sao nhạc rock hay biến cố 

thể thao hiện thời. Ít người đọc các tác phẩm cổ điển và không 

chú ý tới quá khứ lịch sử của họ . Khi tôi nhắc cho các cuốn 

sách như ―Tam quốc chí‖ hay ―Kinh Thi‖ họ tất cả đều lắc đầu 

không biết. Một sinh viên cười và hỏi: ―Sao nhà khoa học máy 

tính như thầy mà lại đọc chuyện cho trẻ con như thế?‖ Họ nói 

rằng chỉ trẻ con mới thích nghe về các tiểu thuyết đó từ ông bà 

của chúng nhưng thanh niên không thích. Ít người biết về thơ 

của Đỗ Phủ, Tô Đông Pha, hay Lý Bạch  và gần như không 

người nào biết gì mấy về Lão Tử, Mạnh Tử hay Vương Dương 

Minh. Một sinh viên giải thích: ―Những người đó là quá khứ 

rồi và không ai muốn nhìn lại sau cả, chúng em đang sống 

trong thế kỉ 21 và chúng em phải nhìn lên trước. Tại sao một 

nhà khoa học như thầy người sống ở Mĩ lại chú ý tới cái gì đó 

xảy ra một thời gian lâu trước đây rồi?‖ Họ không muốn thảo 

luận về di sản của họ nhưng quan tâm tới việc biết nhiều về 

công nghệ như điều đang xảy ra ở thung lũng Silicon. Làm sao 
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họ biết được rằng công nghệ mới nhất mà tôi dạy cho họ hôm 

nay, mà họ coi là có giá trị cao, sẽ lạc hậu đi trong vài năm 

nữa. Làm sao họ biết rằng di sản văn hoá của họ, rằng chúng 

không còn giá trị nữa, đã tồn tại kéo dài cả nghìn năm và có thể 

còn kéo dài mãi mãi, nếu họ biết cách gìn giữ nó? 

Có bầu không khí năng động trong hầu hết các đại học. 

Ghi danh của sinh viên tăng lên đáng kể và hầu hết các trường 

nhà nước đều hết năng lực. Điều đó đó tạo ra cơ hội cho các đại 

học tư với giáo trình hấp dẫn, một số với chương trình được 

cấp phép từ các đại học phương tây hàng đầu và được dạy toàn 

bằng tiếng Anh. Những trường này đang trải qua tỉ lệ xin vào 

dâng lên, do kết nối quốc tế. Tất nhiên, họ tính nhiều tiền hơn, 

nhưng việc ghi danh của họ cao hơn nhiều so với các trường 

nhà nước. Một giáo sư nói với tôi: ―Tương lai của giáo dục ở 

Trung Quốc sẽ thuộc về các trường tư. Họ có giáo sư giỏi hơn, 

chương trình đào tạo tốt hơn, và kết nối tốt hơn với công 

nghiệp, đặc biệt với các công ti quốc tế. Cũng giống như ở Mĩ, 

nơi đại học tư là tốt nhất. Vài năm từ giờ trở đi thầy có thể thấy 

một số đại học tư cạnh tranh trực tiếp với các trường nhà nước 

tốt nhất của chúng tôi.‖ 

Nhiều trường hơn, chương trình đào tạo tốt hơn được coi 

là tạo ra sinh viên tốt hơn. Nhưng theo nhiều giáo sư, sinh viên 

ngày nay không biểu lộ việc tăng thêm trong tư duy phê phán, 

suy luận phức tạp và kĩ năng viết khi so sánh với vài năm 

trước. Nhiều giáo sư nói rằng động cơ của sinh viên thực tế sút 

giảm trong vài năm qua. Trong khi đó, theo một điều tra công 

nghiệp, chỉ một phần tư các sinh viên tốt nghiệp đại học là có 

các kĩ năng viết và nghĩ cần cho làm việc của họ. Với trên sáu 

triệu sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, khó tìm cho họ việc làm vì 

không có đủ việc có kĩ năng ở Trung Quốc. Đa số việc làm là ở 

trong khu vực chế tạo điều không yêu cầu bằng đại học. Đó là 

lí do tại sao Trung Quốc có số lớn người tốt nghiệp đại học thất 

nghiệp. 
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Đây là thế tiến thoái lưỡng nan cho chính phủ Trung 

Quốc. Trong nhiều năm họ đã đầu tư vào chế tạo để cung cấp 

việc làm cho số lớn người tới từ phía thôn quê với giáo dục tối 

thiểu. Trở thành "thủ đô chế tạo" của thế giới có ưu thế đem lại 

nhiều thu nhập qua xuất khẩu. Nó cho phép Trung Quốc xây 

dựng các thành phố hiện đại, đường xa lộ hiện đại, và kết cấu 

nền vận tải hiện đại. Ở mọi nơi bạn đi trong Trung Quốc, bạn 

thấy các toà nhà đang xây dựng và công viên công nghệ ở mọi 

nơi. Nó cung cấp việc làm cho hàng trăm triệu người khi họ rời 

bỏ làng mạc nông trại và đi tìm việc ở các thành phố. Con cái 

họ lớn lên trong các thành phố, vào trường ở các thành phố, và 

bây giờ nhiều người trong số họ sắp vào đại học. Vì Trung 

Quốc có "chính sách một con", mọi bố mẹ đều tiết kiệm tiền 

cho giáo dục của con họ và vào đại học là một ước mơ lớn, ước 

mơ của việc con họ không phải làm việc trên đồng lúa hay 

trong cơ xưởng. Tuy nhiên, những đứa trẻ này lại không giống 

bố mẹ chúng. Chúng không hiểu sự hi sinh của bố mẹ chúng. 

Chúng không biết bố mẹ chúng phải lao động vất vả thế nào để 

tiết kiệm tiền cho giáo dục của chúng. Khi các bố mẹ làm việc 

40 giờ hay tới 60 giờ trong cơ xưởng hay địa điểm xây dựng, 

nhiều người trong các con cái họ đang tận hưởng cuộc sống 

trong tiệm cà phê, cửa hàng trò chơi video, quán rượu, phòng 

khiêu vũ, rạp chiếu bóng v.v. Ngay cả một số vào đại học, ít 

người thực sự học được cái gì và tỉ lệ bỏ học là cao, cho dù 

trong một nền văn hoá coi giáo dục có ưu tiên cao. 

Trong hàng nghìn năm, hệ thống giáo dục Trung Quốc 

không chỉ cung cấp cho sinh viên về tri thức, mà còn dạy họ trở 

nên có đạo làm con với bố mẹ, là người tốt của gia đình, là 

công nhân tốt cho xã hội, và là công dân tốt cho nước họ. Bằng 

cách nào đó hệ thống này bị phá vỡ. Cách tiếp cận trong giáo 

dục bây giờ là tập trung chủ yếu vào việc qua được các kì thi. 

Không có mấy bằng chứng về việc dạy cho sinh viên là con 

người có luân lí và trách nhiệm. Khi tôi hỏi về điều này, nhiều 
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giáo sư lắc đầu và bảo tôi rằng những điều này không còn được 

dạy trong trường. Điều đó làm tôi ngạc nhiên vì Trung Quốc là 

trung tâm học tập theo truyền thống Khổng Tử nơi giáo dục 

đào tạo mọi người để ra quyết định đạo đức và tư duy hiệu quả, 

không chỉ vì bản thân người ta mà còn vì xã hội. Vài năm 

trước, đã có phong trào xét lại việc đào tạo để dạy về đạo đức 

và luân lí. Mục đích là để phát triển những người tốt nghiệp 

trung thực và chính trực để cho khi họ đi làm, vị trí nào họ giữ 

không thành vấn đề, họ sẽ không vi phạm luật hay gây tổn hại 

cho người khác vì ưu thế riêng của họ. Tuy nhiên, trong xã hội 

tăng trưởng nhanh nơi những thứ vật chất và lợi nhuận ngắn 

hạn được coi là có giá trị cao, một số người coi điều đó là phí 

thời gian nó nên nó đã bị bỏ đi.  

Theo ý kiến riêng của tôi, chỉ đo cái vào, như ghi danh 

đại học cao mà chính phủ Trung Quốc đã làm là không đủ. 

Chính chất lượng của cái ra mới là quan trọng. Các đại học 

phải có khả năng cung cấp giáo dục cân bằng phục vụ cho điều 

tốt nhất của cả hai cách nhìn. Sinh viên cần được dạy về tri 

thức kĩ thuật những cả trách nhiệm và luân lí. Phải có cách nào 

đó để thưởng cho các trường thực tế cung cấp việc học có chất 

lượng. Phải có cách tốt hơn để lấy được dữ liệu để cho bản thân 

nhà trường có thể hình dung ra được cách họ đang làm trong so 

sánh với các cách khác. Cải tiến giáo dục bằng việc có nhiều 

trường hơn, nhiều chương trình hơn nhưng không chú ý tới 

chất lượng hay động cơ của sinh viên không phải là giải pháp 

tốt.  

 

Đối thoại khác ở Trung Quốc-3 

Có dấu hiệu kinh tế chậm dần ở Trung Quốc. Sau ba thập 

kỉ tăng trưởng, nước này bắt đầu trải nghiệm một số thay đổi 
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khi xuất khẩu chậm lại, các cơ xưởng đóng cửa, và thất nghiệp 

tăng lên. Điều duy nhất tăng lên là lương. Khi nền kinh tế bùng 

nở, ít người chú ý tới việc họ làm được bao nhiêu tiền khi mà 

tiền đang đổ vào, nhưng khi kinh tế bắt đầu sụt giảm, các công 

ti nhận ra rằng họ không làm ra tiền mà thực tế mất tiền. Điều 

này đã tạo ra hoảng sợ trong các công ti lớn và nhỏ, tư nhân và 

sở hữu nhà nước về hệ thống quản lí của họ tệ thế nào. Mọi 

ngày, trên báo chí bạn có thể đọc về các công ti mất tiền, hệ 

thống kế toán sập với nhiều điều không được ghi chép lại, và 

lãng phí mà các công ti này phải chịu. Đột nhiên có nhu cầu 

khổng lồ về các vị trí quản lí hàng đầu, loại vị trí được dùng để 

dành riêng cho những người quen biết nhưng bây giờ điều đó 

đang thay đổi. 

Một người quản lí cấp cao giải thích: ―Sau nhiều năm vận 

hành thua lỗ, chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng chúng tôi cần 

người quản lí có kinh nghiệm để chỉ đạo vận hành. Không có lí 

do nào để bán nhiều mà không lời. Sự kiện là nhiều người 

trong chúng tôi không biết cách quản lí doanh nghiệp và chúng 

tôi phạm nhiều sai lầm.‖ 

Một giáo sư kinh doanh nói với tôi: ―Họ không biết cách 

quản lí công ti lớn. Họ không biết cách làm kinh doanh toàn 

cầu. Nhiều người quản lí hàng đầu không được đào tạo hay 

không có tri thức về kinh doanh toàn cầu. Thực hành quản lí 

của chúng tôi dựa trên quá khứ khi các công ti còn nhỏ. Chúng 

tôi giỏi trong kinh doanh sở hữu theo gia đình nhỏ, nơi bố dạy 

con vận hành kinh doanh. Điều đó không có tác dụng trong thế 

giới cạnh tranh cao của toàn cầu hoá. Chúng tôi không biết 

cách phát triển chiến lược kinh doanh; chúng tôi không biết 

cách đặt viễn kiến, sứ mệnh hay mục đích. Chúng tôi theo các 

sách giáo khoa được viết từ năm mươi năm trước và phần lớn 

chúng tôi dạy tại các trường kinh doanh không có kinh nghiệm 

trong công nghiệp. Chúng tôi chỉ biết lí thuyết nhưng phần lớn 
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các lí thuyết này không còn có tác dụng trong kinh tế toàn 

cầu.‖ 

Tình huống này là thông thường bởi vì nhiều công ti có 

cùng vấn đề. Họ sản xuất nhiều hơn, bán nhiều hơn trên thị 

trường toàn cầu nhưng vẫn mất tiền do quản lí kém và hệ thống 

kế toán nghèo nàn. Ngày nay các công ti lớn và nhỏ, toàn cầu 

và địa phương, sở hữu tư nhân hay nhà nước đều đang tuyệt 

vọng tìm những người quản lí hàng đầu đủ tư cách. Trung 

Quốc cho tốt nghiệp vài triệu người mỗi năm, nhưng ít người 

đủ tư cách cho những việc làm này. Một người quản lí cấp cao 

nói với tôi: ―Chúng tôi không tìm người có bằng cấp. Chúng tôi 

biết về hệ thống giáo dục của chúng tôi và loại người tốt 

nghiệp nào nó tạo ra. Chúng tôi cần người có kinh nghiệm và 

rất khó tìm ra họ. Người tốt nghiệp hiện thời của chúng tôi toàn 

lí thuyết nhưng không thể ra được một quyết định. Họ không 

thể quản lí được cái gì bởi vì họ chưa bao giờ làm việc lúc họ 

chưa tốt nghiệp. Đào tạo của chúng tôi lạc hậu và cổ lỗ trong 

thế giới toàn cầu này. Nếu chúng tôi thuê họ và đào tạo họ, sẽ 

mất nhiều năm trước khi họ thậm chí có thể quản lí được một 

nhóm nhỏ. Đến lúc đó, họ có lẽ đã chuyển việc làm để được 

lương tốt hơn cho nên không có lí do gì thuê và đào tạo người 

thêm nữa.‖  

Nếu bạn nhìn vào những người quản lí hàng đầu hiện thời 

của Trung Quốc, bạn sẽ ngạc nhiên bởi vì nhiều người còn trẻ. 

Họ được giáo dục tốt nhất và có quen biết tốt nhất nhưng có thể 

không có tri thức và kinh nghiệm để quản lí các công ti lớn. 

Một trong các sự kiện là giáo dục của họ không có khía cạnh 

thực hành. Sự kiện khác là nhiều người có được vị trí của họ do 

quen biết gia đình thay vì tài năng hay thành công. Điều nhiều 

công ti đang tìm kiếm là ai đó có thể tới và lập tức ra quyết 

định làm cho nó sinh lời được chứ không phải ai đó vẫn còn 

học. Tuy nhiên những người mới tốt nghiệp gần đây thường 

cần đào tại ít nhất vài năm để làm điều đó. Sự không tương 
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xứng này tạo ra vấn đề chính cho công nghiệp kinh doanh của 

Trung Quốc. 

Giáo sư này giải thích: ―Trong hầu hết các nước phương 

tây, quan chức điều hành hàng đầu xuất thân từ thứ hạng quản 

lí. Họ thường dành ít nhất hai mươi tới ba mươi năm trong 

công ti, bắt đầu từ đáy và leo lên. Họ học khi họ đi lên cho nên 

tới lúc họ lên tới vị trí hàng đầu, họ đã biết rõ về doanh nghiệp 

và có kinh nghiệm chỉ đạo công ti. Hệ thống này làm việc tốt 

bởi vì chỉ người giỏi nhất, người lỗi lạc nhất, người thành công 

nhất mới lên tới đỉnh. Chúng tôi chưa học về hệ thống này. Một 

số người lên vị trí đỉnh tuỳ thuộc vào người họ biết và quen 

biết gia đình của họ. Họ có thể sáng dạ và có ý định tốt nhưng 

không có kinh nghiệm. Đây là lí do tại sao họ phạm phải sai 

lầm.‖ 

Ngày nay những người được mong muốn nhất là người 

Trung Quốc học ở nước ngoài và về nước. Những người này có 

tổ hợp của giáo dục phương Tây cũng như kinh nghiệm làm 

cho họ hấp dẫn các công ti địa phương, đặc biệt các công ti lớn 

làm kinh doanh toàn cầu. Tuy nhiên, điều này tạo ra xung đột 

với những người được giáo dục địa phương.  

Một giáo sư nói với tôi: ―Sinh viên của chúng tôi không 

hạnh phúc khi thấy ai đó như họ được lương tốt hơn, thưởng 

đặc biệt như phụ cấp nhà cửa và chi phí giáo dục cho con cái 

họ, và thu xếp đi nghỉ hè. Họ cả hai đều có bằng cấp nhưng 

một người từ đại học phương tây và người kia ở đại học địa 

phương. Một số trong họ đã sống ở hải ngoại một thời gian dài 

và họ thường hành động khác, một số thường hành động như 

người phương tây. Ở Trung Quốc, trung thành với công ti là 

giống như gia đình, bạn ở trong nó cả đời. Nhưng người được 

giáo dục nước ngoài này không có chung cách nhìn đó. Họ 

thường đổi việc để có trả lương tốt hơn và điểm thưởng tốt 

hơn, khó mà giữ họ lâu được. Khi nhiều công ti nước ngoài đầu 
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tư vào Trung Quốc, nhiều công ti thích thuê người có giáo dục 

ở nước ngoài như họ và các công ti địa phương phải cạnh tranh 

vì những người quản lí có kinh nghiệm này. Điều đó là khó và 

chúng tôi thường thất bại.‖ 

Trong khi số các quan chức điều hành cao nhất có phẩm 

chất là ít, số các công ti tìm thuê họ đang tăng lên. Không chỉ 

công ti tư mà cả các công ti sở hữu của nhà nước cũng đang 

tìm họ. Mục đích chính là tìm ra ai đó có thể xoay chuyển công 

ti, đặt chiều hướng mới, và làm cho nó sinh lời. Vì nhu cầu về 

người quản lí cao nhất ở Trung Quốc là cao, những người cao 

nhất này cũng đòi hỏi nhiều điểm thưởng hơn và lương cao 

hơn. 

 Một người quản lí cấp cao phàn nàn: ―Những người này 

không biết tới trung thành, họ chỉ quan tâm tới tiền. Ông thuê 

một người quản lí 30 tuổi và trả nhiều tiền cho kinh nghiệm 

của anh ta nhưng trong vài tháng nếu anh ta kiếm được đề nghị 

tốt hơn ở đâu đó khác, anh ta không ngần ngại chuyển việc.‖ 

Khi tôi hỏi một người quản lí trẻ được giáo dục ở Mĩ về điều 

này, anh ta giải thích: ―Ông phải hiểu vị trí của tôi nữa chứ. Có 

nhiều sức ép từ gia đình tôi để đạt tới thành công nhanh chóng. 

Bởi vì chính sách một con, tôi có bố mẹ và ông bà những người 

quan tâm tới thành công của tôi. Họ đã dành tiền cho giáo dục 

của tôi, cho tôi qua Mĩ học tập, khi trở về, tôi phải thành công 

để đáp ứng cho mong đợi của họ. Tôi phải có nhà riêng của tôi 

với đồ đạc tốt nhất, xe hơi đắt tiền và địa vị danh giá. Đó là 

thành công là gì trong con mắt của gia đình tôi. Tôi phải làm 

cho bố mẹ tôi và ông bà tôi tự hào.‖  

Ngày nay, gần như mọi thanh niên ở Trung Quốc coi 

lương là ưu tiên hàng đầu của họ. Trong nhiều thập kỉ sống 

dưới chuẩn sống trung bình, ngày nay điều đó đang thay đổi 

nhanh chóng. Sở hữu một ngôi nhà trong khu lận cận đẹp, xe 
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hơi đắt tiền, nhiều thiết bị điện tử, và nhiều thứ đồ vật chất 

hàng hiệu là biểu tượng của thành công. 

Trong cuộc viếng thăm một công ti phần mềm, tôi gặp 

một người phát triển phần mềm trẻ tới từ một làng nhỏ. cả bố 

mẹ và ông bà anh ta đều là nông dân. Anh ta là người đầu tiên 

trong gia đình vào đại học. Tôi chúc mừng anh ta: ―Anh phải tự 

hào về việc là người đầu tiên trong gia đình anh vào đại học và 

bây giờ có việc làm tốt. Tôi chắc gia đình anh rất tự hào về 

anh.‖ Anh ta dường như dửng dưng với lời ca ngợi của tôi. 

Trong cuộc nói chuyện, anh ta nói với tôi rằng anh ta đã không 

gặp bố mẹ và ông bà trong nhiều năm. Anh ta thậm chí đã 

không nói chuyện với họ mặc dầu anh ta có iPhone kè kè bên 

mình mọi lúc. Là người phát triển phần mềm, anh ta làm được 

lương tốt nhưng khi tôi hỏi liệu anh ta có gửi tiền về nhà để hỗ 

trợ cho gia đình không, anh dường như cáu. Sau vài phút anh ta 

thú nhận rằng anh ta đã không làm điều đó vì anh ta có những 

thứ khác mà anh ta phải tiết kiệm. Trước sự ngạc nhiên của tôi, 

anh ta chỉ vào chiếc xe BMW đang đậu trước toà nhà và nói: 

―Đó là xe của người quản lí của tôi, tôi muốn có chiếc xe đó và 

tôi đang tiết kiệm tiền cho nó.‖ BMW là xe rất đắt, ngay cả ở 

Mĩ. ở Trung Quốc, nó còn đắt hơn do thuế nhập khẩu. Ngay cả 

với người phát triển phần mềm có lương khá, sẽ phải mất ít 

nhất mười năm hay hơn để mua chiếc xe như vậy. 

Khi tôi kể điều đó với người bạn, anh ta giải thích: ―Có 

khác biệt lớn giữa thế hệ chúng tôi và thế hệ trẻ hơn. Chúng tôi 

vẫn nhớ các giá trị truyền thống của đạo làm con, của việc là 

công dân tốt và trung thành với đất nước. Thế hệ trẻ hơn không 

coi điều đó là có giá trị nào. Họ chịu ảnh hưởng của các thứ vật 

chất và họ cảm thấy rằng họ xứng đáng có những vật xa hoa 

đó. Họ không được dạy về đạo làm con với bố mẹ, họ không 

được dạy về có trách nhiệm với xã hội nhưng tất cả họ đều 

được dạy phải thành công và làm ra nhiều tiền. Không may, 
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không có giáo dục đúng, một số sẽ làm bất kì cái gì họ có thể 

làm để có được nó, bằng bất kì giá nào.‖ 

 

CMU tại Trung Quốc-1 

iCarnegie của Carnegie Mellon và iSofStone, một trong 

những công ti khoán ngoài hàng đầu của Trung Quốc, đã cùng 

là đối tác để mở học viện đào tạo cho các nhà chuyên nghiệp 

CNTT ở Vô Tích, Trung Quốc. Học viện mới thành lập sẽ giúp 

Vô Tích trở thành đầu nối khoán ngoài phần mềm chính ở 

Trung Quốc. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo do 

học viện này cung cấp sẽ tạo hỗ trợ cho các nhà cung cấp 

CNTT ở Trung Quốc như iSoftStone để cho họ có thể phục vụ 

tốt hơn các khách hàng toàn cầu, người càng ngày càng coi 

Trung Quốc như cột trụ chính của chiến lược tạo nguồn khoá 

ngoài CNTT và khoán ngoài qui trình nghiệp vụ BPO. Với việc 

khởi đầu dự án này, iCarnegie có khả năng làm mạnh thêm 

mạng lưới đối tác của mình ở châu Á, và đặc biệt ở Trung 

Quốc nơi nó hiện cung cấp các môn học hàn lâm cho nhiều đại 

học phần mềm khắp nước.   

Tại buổi lễ kí kết, có ông Weize Yang, uỷ viên thường 

trực đảng bộ tỉnh Giang Tây, Ts. Mark Kamlet, Hiệu trưởng 

đại học Carnegie Mellon University, Ts. William Leonard 

Guttman, Chủ tịch ban giám đốc iCarnegie, Gil Taran, Giám 

đốc điều hành iCarnegie và TW Liu, Chủ tịch & giám đốc điều 

hành của iSoftStone cùng tham dự vào tháng 6/2009 ở Vô 

Tích.  

Giám đốc đào tạo và phát triển của iCarnegie, Norman 

Bier, tới Trung Quốc để giúp các giảng viên chuẩn bị dạy môn 

Nhập môn về Kĩ nghệ phần mềm ở Vô Tích. Bier đã đào tạo 

năm giảng để chuyển giao năm môn đầu tiên trong chương 
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trình này. Ông ấy cũng làm việc với tổ trợ giảng, những người 

sẽ trợ giúp cho giảng viên trong việc chuyển giao chương trình 

này. ―Học viện có tổ giảng viên nhiệt tình và được chuẩn bị 

tốt,‖ Bier nói. "Các giảng viên, nói riêng, đã có kinh nghiệm 

công nghiệp mở rộng, điều đặc biệt có giá trị cho sinh viên của 

họ.‖ Học viện iCarnegie sẽ mở cửa cho lớp khánh thành gồm 

200 sinh viên vào tháng Mười. Sinh viên hoàn thành thành 

công chương trình này sẽ nhận chứng chỉ của Carnegie Mellon 

về Máy tính và Phát triển phần mềm. 

CMU hiện thời đang thảo luận với Nga, Kazakhstan, và 

Mexico để mở việc đào tạo của mình ở đó hay cung cấp đào 

tạo cho các giảng viên địa phương để dạy chương trình CMU. 

Trong vài năm qua, CMU đã cung cấp việc đào tạo tương tự ở 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Việt Nam. 

 

CMU ở Trung Quốc-2 

PITTSBURGH - Đại học Carnegie Mellon sẽ mở rộng 

tầm toàn cầu của nó vươn tới Trung Quốc, xem như đại học 

đầu tiên cung cấp chương trình bằng tốt nghiệp kĩ nghệ với Đại 

học Tôn Dật Tiên (SYSU). Carnegie Mellon và SYSU sẽ thiết 

lập một Viện kĩ nghệ liên hợp ở Quảng Châu, Trung Quốc, ban 

đầu cung cấp các bằng thạc sĩ và tiến sĩ về kĩ nghệ điện và máy 

tính bắt đầu từ năm 2013. SYSU nằm ở miền Nam Trung Quốc 

ở tỉnh Quảng Châu dọc theo lưu vực sông Ngọc Thuỷ, một đầu 

mối công nghệ và kinh tế quan trong ở vùng châu Á - Thái 

Bình Dương. 

Chủ tịch CMU Jared L. Cohon nói: ―Chúng tôi hài lòng 

làm đối tác với Đại học Tôn Dật Tiên, nơi có lịch sử lâu dài 

như một trong các học viện của Trung Quốc, làm việc với 

SYSU, chúng tôi hi vọng mở ra một thời đại mới của giáo dục 
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kĩ nghệ ở Trung Quốc. Chúng tôi trông đợi đem phong cách 

phát kiến, chương trình đào tạo, tri thức công nghệ và giải 

quyết vấn đề sáng tạo của CMU vào vùng này.‖ 

Chủ tịch SYSU Xu Ningsheng, một trong các nhà vật lí 

hàng đầu của Trung Quốc nói: ―Chúng tôi đã lựa chọn CMU 

bởi vì danh tiếng hàn lâm và nghiên cứu lớn của nó khớp đúng 

với viễn kiến của Trung Quốc về tăng trưởng CNTT toàn cầu 

của nó và các công ti điện tử và việc đào tạo số lượng lớn các 

nhà chuyên môn CNTT có cách nghĩ phát kiến và nhà doanh 

nghiệp.‖ 

Sứ mệnh của Viện kĩ nghệ liên hợp sẽ là chuyển giao 

giáo dục đẳng cấp thế giới trong kĩ nghệ, thực hiện nghiên cứu 

và phát triển, và tìm giải pháp cho các vấn đề kĩ nghệ thế giới 

thực. Mục đích khác là để giúp thực hiện chuyển giao công 

nghệ thành công cho nền công nghiệp của Trung Quốc, bao 

gồm việc giúp chuyển các ngành công nghiệp Trung Quốc từ 

sản xuất số lượng lớn sang doanh nghiệp dựa trên công 

nghệ/phát kiến. 

Trung Quốc báo cáo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 

là 9.1 phần trăm trong quí ba năm 2011 và Quĩ tiền tệ quốc tế 

đã dự báo tăng trưởng 9.5 phần trăm cho cả năm 2011. SYSU 

nằm ở quãng 100 dặm phía đông bắc của trung tâm thương mại 

và kinh tế quan trọng như Hồng Kông và Macau, cho nó khả 

năng truy nhập vào một trong những đầu mối kinh doanh sống 

động nhất của vùng châu Á- Thái Bình Dương. 

―Viễn kiến của chúng tôi về viện liên hợp là ở chỗ nó sẽ 

giáo dục những người lãnh đạo, phát triển giáo dục kĩ nghệ 

phát kiến và đưa Trung Quốc vào việc nâng cao giáo dục kĩ 

nghệ,‖ Pradeep K. Khosla nói, giáo sư đại học Dowd và là hiệu 

trưởng trường đại học kĩ nghệ của Carnegie Mellon. 
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Khoa kĩ nghệ của Carnegie Mellon nổi tiếng về nỗ lực 

nghiên cứu và giáo dục của nó. Cả hai chương trình đại học và 

sau đại học đều được xếp hạng trong top 10 ở Mĩ, theo U.S. 

News và World Report, và gần đây cuộc điều tra của Times 

Higher Education đã xếp trường kĩ nghệ của CMU vào trong 

các chương trình kĩ nghệ hàng đầu trên thế giới. Trường này 

cũng làm chủ các chương trình ở Bồ Đào Nha và gần đây đã 

công bố nó sẽ cung cấp các môn học ở Rwanda. 

―Chúng tôi có truyền thống thành công về cộng tác với 

các đối tác quốc tế. Mô hình của chúng tôi về giáo dục kĩ nghệ 

tạo hứng khởi cho sinh viên và người nghiên cứu để làm 

chuyên sâu thực hành kĩ nghệ, phát kiến và có tác động lên xã 

hội và cải tiến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi,‖ Ed 

Schlesinger nói, giáo sư của trường David Edward Schramm và 

là trưởng khoa điện và kĩ nghệ máy tính của Carnegie Mellon. 

Mối quan hệ của CMU với Trung Quốc là lâu dài và có 

trên 500 cựu sinh viên ở Trung Quốc. Năm 1919, CMU đã cấp 

bằng tiến sĩ đầu tiên Ph.D. về kĩ nghệ dân sự cho Mao Yisheng, 

một trong những tâm trí kĩ nghệ kiệt xuất của thế kỉ 20. Ông ấy 

đã thiết kế ra hai cây cầu hiện đại nổi tiếng nhất Trung Quốc — 

cầu sông Tiền Đường gần Hàng Châu và cầu sông Trường 

Giang ở Vũ Hán. Ông ấy cũng đã lãnh đạo thiết kế Đại sảnh 

đường ở Bắc Kinh, và làm chủ tịch của bốn đại học ở Trung 

Quốc. 
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6. Công nghiệp CNTT ở các 
nước khác  

 

 

 

 

 

 

Công nghiệp phần mềm ở Philippines 

Theo dữ liệu được trình bày tại "Hội nghị thượng đỉnh 

khoán ngoài quốc tế" ở Manila do Hiệp hội xử lí kinh doanh 

của Philippines tổ chức, giữa các năm 2000 và 2004, chỉ năm 

nước - Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Ireland và Philippines 

được tính chiếm tới 95% thị trường khoán ngoài phần mềm. 

Tuy nhiên, ngày nay thị phần được tổ hợp của năm nước này 

đã co lại 80% khi những kẻ cạnh tranh mới đã nổi lên như 

Malaysia, Singapore, Việt Nam, Cộng hoà Czech, Hungary, Ba 

Lan, Romania, Argentina, Brazil và Mexico. 

Philippines vẫn có ưu thế chính hơn các nước châu Á 

khác do tiếng Anh của họ khi họ vẫn kiểm soát 15% thị trường 

khoán ngoài với thu nhập gần 8 tỉ đô la Mĩ một năm và sử dụng 

trên 600,000 người. Công nghiệp khoán ngoài cũng đã tạo ra 

hơn bẩy triệu "việc làm phụ " - Những việc có liên quan tới 

những người làm việc trong ngành công nghiệp khoán ngoài 

như nhà cửa, giao thông, nhà hàng, dịch vụ thức ăn v.v.  Tuy 
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nhiên, khi các nước khác cải tiến năng lực ngôn ngữ của họ, thị 

phần của Philippines có thể co lại nếu không có hành động 

ngay lập tức được tiến hành. 

Chính phủ Philippine đã thiết lập mục tiêu đến trước năm 

2020 đất nước phải đạt tới 100 tỉ đô la một năm và phải sử 

dụng quãng 5 triệu người. Tuy nhiên các bạn tôi ở Philippines 

tin rằng mục tiêu này là không thực tế do chất lượng kém của 

hệ thống giáo dục hiện thời. Bạn tôi Jose Galapagal, người 

quản lí cấp cao của công ti phần mềm lớn nói: "Chúng tôi 

không thể cải thiện được nếu giáo dục hiện thời không thay 

đổi. Chúng tôi có ưu thế ngôn ngữ hơn các nước khác và nó có 

tác dụng tốt trong các khoán ngoài về trung tâm kiểm thử, bàn 

giúp đỡ, hậu văn phòng nhưng chúng tôi không thể chỉ lệ thuộc 

vào một mình tiếng Anh được. Chúng tôi cần tập trung vào khu 

vực kĩ thuật trước khi các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi tiến 

vào và nắm thị phần lớn hơn. Ngày nay chúng tôi không có 

nhiều người có kĩ năng kĩ thuật, đặc biệt trong quản lí kĩ thuật." 

Dựa trên vài diễn giả ở cuộc hội nghị, dường như là công 

nghiệp khoán ngoài đang vật lộn để duy trì nhu cầu về lực 

lượng lao động có chất lượng, đặc biệt trong khu vực quản lí. 

Các nước thực hiện khoán ngoài như Ấn Độ, Trung Quốc và 

Philippines đang vật lộn để tạo ra những người quản lí kĩ thuật 

có thể quản lí được nhu cầu của sự tăng trưởng nhanh. Jose bảo 

tôi: "Chúng tôi không có vấn đề kiếm thêm nhiều kinh doanh 

nhưng có khó khăn duy trì chất lượng mà khách hàng của 

chúng tôi đòi hỏi. Bởi vì thị trường tăng trưởng nhanh, nhiều 

người quản lí hàng đầu đổi việc thường xuyên để được lương 

cao hơn. Chúng tôi có nhiều người lập trình và người kiểm thử 

nhưng họ cần người quản lí tốt và rất khó tìm ra người quản lí 

kĩ thuật tốt. Ngay cả khi chúng tôi có người quản lí tốt, họ cũng 

không ở lại rất lâu. Trong nhiều năm, hệ thống giáo dục của 

chúng tôi tập trung vào đào tạo phần lớn người lập trình, người 

kiểm thử và người hỗ trợ bàn trợ giúp nhưng KHÔNG đào tạo 
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người quản lí kĩ thuật. Không có người quản lí tốt, các dự án sẽ 

thất bại và khách hàng sẽ giận chúng tôi. Công nghệ thông tin 

là kinh doanh mà khách hàng có thể thay đổi nhà cung cấp nếu 

họ KHÔNG thoả mãn với chất lượng và kĩ năng.‖ 

Theo dữ liệu được trình bày tại cuộc hội nghị, chỉ 43% 

khách hàng thoả mãn với chất lượng công việc ở Philippines. 

Rõ ràng với các công ti Philippines là nhiều khách hàng không 

hài lòng sẽ đem kinh doanh sang chỗ nào đó khác nơi họ có thể 

tìm được cấu trúc quản lí tốt hơn và có chất lượng hơn. Nếu 

điều đó xảy ra, Philippines sẽ mất thị trường sinh lời này và 

điều đó có thể tạo ra sụt giảm kinh tế lớn và thất nghiệp cao. 

Jose nói: "Phần lớn mọi người đều hiểu rằng nếu họ không có 

cấp quản lí mạnh để quản lí doanh nghiệp, nền công nghiệp 

không thể phát triển được. Người quản lí mạnh tới từ việc giáo 

dục và đào tạo có chất lượng cho nên điều quan trọng nhất cần 

làm bây giờ là cải tiến hệ thống giáo dục. Chúng tôi đã nói về 

nhu cầu này trong thời gian dài mà không đi tới thoả thuận nào. 

Những người hàn lâm KHÔNG thấy nhu cầu cấp thiết và họ 

KHÔNG muốn người công nghiệp bảo họ điều cần làm. Họ 

muốn duy trì trạng thái của họ và quan điểm của họ về cách 

giáo dục sinh viên. Ngày nay, mặc cho chính phủ thúc giục, 

vẫn có lỗ hổng lớn giữa nhu cầu của công nghiệp và cái nhìn 

của hàn lâm.‖  

Tình huống này KHÔNG phải là duy nhất bởi vì gần như 

ở mọi nước châu Á đều có thế tiến thoái lưỡng nam, kể cả Ấn 

Độ và Trung Quốc. Họ đã nói về cải tiến hệ thống giáo dục của 

họ trong thời gian dài khi tất cả họ đều đối diện với cùng vấn 

đề với hệ thống giáo dục nhưng thay đổi tới chậm và doanh 

nghiệp không chờ đợi cho nên nhiều nước có thể bỏ lỡ cơ hội 

vàng này. Ở Ấn Độ, nhiều công ti phần mềm đã mất kiên nhẫn 

với hệ thống thuộc địa truyền thống cho nên họ đầu tư nhiều 

vào các đại học tư để chắc chắn rằng họ có lực lượng lao động 

có chất lượng trong tương lai. Nhiều công ti Trung Quốc đang 
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bắt đầu làm cùng điều đó. Neusoft, công ti phần mềm lớn nhất 

ở Trung Quốc đã mở Đại học Neusoft của mình ở năm thành 

phố chính. iSoftstone, một công ti phần mềm lớn khác mở 

trung tâm đào tạo iCarnegie ở Vô Tích, làm chi nhánh của Đại 

học Carnegie Mellon để phát triển lực lượng lao động riêng của 

họ.  

Nhiều công ti ở Philippines đang lập kế hoạch chấp nhận 

cùng chiến lược đó bằng việc có các đại học dựa trên công ti 

riêng của họ để đào tạo công nhân cho họ. Không may, có các 

khía cạnh khác mà công nghiệp phần mềm ở đây cũng cần làm 

để đem lại sức mạnh của nó. Từ nghiên cứu của tôi về tình 

huống ở đó, tôi tin công nghiệp phần mềm có thể KHÔNG phát 

triển nhanh hơn do kết cấu nền yếu kém với việc truy nhập bị 

giới hạn vào mạng. Để làm kinh doanh toàn cầu, Philippines 

cần cập nhật và mở rộng mạng hiện thời sang đường trục quang 

để cung cấp năng lực băng thông tốt hơn.  Trong bài trình bày 

của mình tại cuộc hội nghị này, tôi đã đưa ra một số khuyến 

cáo như sau: 

 Cải tiến đào tạo cho các nhà chuyên môn CNTT cấp trung 

như người quản lí dự án và người lãnh đạo kĩ thuật cấp cao. 

 Cải tiến hợp tác bên trong công nghiệp và giữa chính phủ 

và khu vực tư nhân. 

 Tạo ra chính sách tiếp thị, quảng cáo về công nghiệp phần 

mềm của Philippine một cách toàn cầu. 

 Chính phủ nên cung cấp ngân quĩ để giúp thúc đẩy phần 

mềm như ngành công nghiệp chính và hỗ trợ cho các công 

ti mới thành lập. 

 Cải tiến thị trường phần mềm nội địa. 

 Cải tiến giáo dục CNTT để đáp ứng nhu cầu của công 

nghiệp phần mềm toàn cầu. 
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 Giảm chi phí về điện thoại và truy nhập Internet cho thị 

trường nội địa. 

 Vì tôi đã từng tiến hành nghiên cứu trong thị trường 

phần mềm trên toàn thế giới, tôi tin cải tiến nền kinh tế và tạo 

ra việc làm, đặc biệt các việc làm trả lương cao, mọi nước đều 

phải hội tụ vào cải tiến giáo dục bởi vì trong "thời đại thông 

tin,‖ tri thức và kĩ năng là tài giản tốt nhất mà một nước có thể 

có để sống còn và thịnh vượng trong ―thế giới toàn cầu‖. 

 

Công nghiệp CNTT Nga 

 Khi lần đầu tiên tôi tới thăm Nga năm 1996 để tiến hành 

nghiên cứu về xu hướng phần mềm, tôi đã bị ấn tượng về lực 

lượng lao động kĩ năng cao quãng vài nghìn người phát triển 

phần mềm, nhiều người có bằng tiến sĩ và thạc sĩ với đào tạo 

chuyên sâu về toán học và vật lí. Một số người trong họ hỏi tôi 

về cơ hội trong kinh doanh khoán ngoài. Tôi bảo họ rằng họ 

"quá tốt" cho công việc khoán ngoài vì tài năng của họ có thể 

được dùng trong cái gì đó tiên tiến và phức tạp hơn, không phải 

là lập trình hay kiểm thử cho công ti nước ngoài. Tuy nhiên, họ 

đã không đồng ý với tôi và họ tiếp tục giải thích rằng lương của 

họ tương tự như Ấn Độ, ít hơn nhiều so với châu Âu và họ 

không thể cạnh tranh được kinh doanh mới này. Vào lúc đó, 

công nghiệp khoán ngoài mới chỉ bắt đầu với vấn đề Y2K và 

không có nhiều người biết về kinh doanh mới này. Sau khi 

viếng thăng nhiều công ti phần mềm và tiến hành trên bẩy 

mươi cuộc phỏng vấn với những người phát triển và người 

quản lí, tôi kết luận rằng mặc dù tài năng của họ, công nghiệp 

phần mềm Nga là còn chưa phát triển với miền dịch vụ hạn 

chế. 
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Mọi sự đã thay đổi kể từ đó. Hoàn cảnh kinh tế mới và sự 

hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ đã tạo ra cơ hội cho Nga xây 

dựng ngành công nghiệp phần mềm của nó thành nhóm công 

nghiệp quốc tế. Ưu thế then chốt giúp cho họ thành công là lực 

lượng lao động có giáo dục tốt, được đào tạo tốt, có kĩ năng cao 

hội tụ vào khoa học, kĩ nghệ và công nghệ. Những người phát 

triển Nga có thể giải quyết những dự án phức tạp lớn dựa trên 

kỉ luật kĩ nghệ mạnh của họ. Nhiều người được đào tạo để làm 

việc trên các thuật toán toán học phức tạp và ứng dụng khoa 

học cho nên họ làm khác biệt bản thân mình với Ấn Độ, Trung 

Quốc bằng hội tụ vào các dự án lớn, phức tạp được khoán 

ngoài. Họ để cho khách hàng biết rằng họ KHÔNG là nước 

làm với giá thấp nhưng họ có kĩ năng tốt hơn. 

Ngày nay Nga là nước làm khoán ngoài CNTT lớn thứ 

ba, sau Ấn Độ và Trung Quốc. Nếu bạn nhìn vào giá trị của các 

hợp đồng khoán ngoài, phần lớn các hợp đồng của Nga có số 

tiền lớn hơn nhiều so với các nước khác (Trung bình vài triệu 

đô la một hợp đồng) bởi vì công việc của họ chủ yếu là ở phát 

triển phần mềm nhúng đầu cao, các ứng dụng phức tạp trong 

công nghiệp nặng, thiết kế hàng không không gian cho tới quản 

lí tiện nghi hạt nhân. Tất nhiên, những người phát triển Nga 

cũng có thể làm miền rộng các kiểu phần mềm khác nữa nhưng 

lương của họ cao cho nên họ không cạnh tranh trong thị trường 

đầu thấp. Trong cuộc viếng thăm năm 2008, một quan chức 

chính phủ nói với tôi: ―Chúng tôi không có nhiều người phát 

triển như Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng người của chúng tôi 

được đào tạo tốt hơn, có thể làm việc trên các vấn đề lớn, phức 

tạp. Chúng tôi không là người cạnh tranh với Ấn Độ và Trung 

Quốc bởi vì chúng tôi đã có "thị trường đặc biệt" của riêng 

mình nơi chúng tôi làm công việc được khoán ngoài phức tạp 

và chất lượng cao." Mặc dầu được xếp hạng là nước làm khoán 

ngoài lớn thứ ba nhưng Nga chỉ có 6 phần trăm thị trường được 

khoán ngoài. Tất nhiên họ muốn nhiều hơn nhưng sẽ không dễ 
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dàng bởi vì nhiều nhân tố khác: Kích cỡ công ti nhỏ, vấn đề sở 

hữu trí tuệ, kết cấu nền và chi phí cao của việc làm kinh doanh. 

Theo thông tin chính phủ trong năm 2008, Nga có xấp xỉ 

1.2 triệu người tốt nghiệp khoa học máy tính và kĩ nghệ phần 

mềm. Nhiều người làm việc cho cơ quan chính phủ hay viện 

nghiên cứu, quãng 300,000 người làm việc trong công nghiệp 

CNTT tư nhân và 20,000 người làm việc trong công nghiệp 

làm khoán ngoài phần mềm. Nga không có các công ti phần 

mềm lớn như Ấn Độ, phần lớn các công ti của họ cỡ trung, 

nằm ở khu vực Moscow hay St Petersburg. Một số công ti cũng 

mở các tiện nghi ở nước ngoài  như Đông Âu hay Đông Nam Á 

để tận dụng ưu thế chi phí lao động thấp ở đó. Công ti lớn nhất 

là Luxoft với trên 3,500 công nhân với nhiều địa điểm nước 

ngoài, kể cả ở Việt Nam. Công ti lớn thứ hai có lẽ là EPAM, 

với trên 2,000 nhân viên có nhiều địa điểm ở Nga, Belarus 

cũng như ở Hungary và Ba Lan. Có nhiều công ti làm khoán 

ngoài nhỏ hơn với thị trường chuyên dụng như Reksoft, đặt căn 

cứ tại St. Petersburg với 600 nhân viên và có liên hệ chặt với 

thị trường Thuỵ Điển. StarSoft, cũng ở St. Petersburg và 

Ukraine với xấp xỉ 500 người. Công ti khác, Telma, đóng đô tại 

thành phố khoa học Nizhny Novgorod, chuyên về viễn thông 

và phần mềm nhúng với lực lượng lao động trên 700 người. 

Mặc cho sức mạnh kĩ thuật của họ, nhiều nước còn ngần 

ngại khoán ngoài cho Nga bởi vì vấn đề ăn cắp phần mềm. Mặc 

dù tỉ lệ ăn cắp đã giảm trong vài năm qua nhưng Nga vẫn trong 

số các nước bị xếp hạng tồi nhất về ăn cắp phần mềm. Vài năm 

trước, chính phủ đã đưa ra cải cách luật pháp nghiêm ngặt để 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhưng việc bắt buộc thi hành không 

thật mạnh. Bạn vẫn có thể mua nhiều phần mềm sao chép trộm 

trên các phố của Moscow một cách dễ dàng. Trong cuộc viếng 

thăm của tôi ở đó, tôi đã thấy nhiều người bán các sản phẩm 

Microsoft như Window, Offices, và trò chơi video với giá vài 

đô la. Tất nhiên, CD, DVD và các sản phẩm giả là có sẵn ở mọi 
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nơi cho nên đó vẫn là vấn đề chính mà chính phủ phải giải 

quyết để  cho nhiều kinh doanh hơn ở đó. 

Có vài báo cáo phàn nàn về kết cấu nền ở Nga như vận 

tải, đường sá, không gian văn phòng, cấp điện, truy nhập 

Internet, hệ thống cấp và thoát nước và không khuyến cáo Nga 

như điểm tốt để làm kinh doanh. Theo ý kiến cá nhân, tôi nghĩ 

kết cấu nền của Nga còn tốt hơn của Ấn Độ. Khác biệt là hầu 

hết các công ti ở Ấn Độ có tiện nghi riêng của họ như không 

gian văn phòng, cấp điện và truy nhập internet và không dựa 

vào tiện nghi công cộng như ở Nga. Nếu chính phủ có thể cải 

tiên kết cấu nền tôi nghĩ họ có thể thu được nhiều kinh doanh ở 

đó. 

 Điểm yếu khác là phần lớn các công ti phần mềm Nga 

vẫn còn nhỏ khi so với Ấn Độ và Trung Quốc. Kích cỡ nhỏ có 

nhiều rủi ro và công ti lớn sợ làm kinh doanh với những công ti 

nhỏ hơn nhiều. Tôi nghĩ bằng cách tăng qui mô hay liên kết vài 

công ti nhỏ thành một công ti lớn hơn sẽ là tốt hơn cho kinh 

doanh toàn cầu. Tuy nhiên, với sức mạnh kĩ thuật mạnh của họ, 

tôi nghĩ đấy chỉ là vấn đề thời gian bởi vì Nga có thể cạnh tranh 

trực tiếp với Ấn Độ và Trung Quốc về thị trường khoán ngoài 

phần mềm. 

 

Công nghiệp CNTT Nga 2011 

 Theo Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) 

Nga, thị trường CNTT Nga khoán ngoài đã tăng lên 16% đạt 

tới $14 tỉ đô la Mĩ về giá trị trong năm 2010. Cả các nhà đầu tư 

chính phủ và tư nhân đều đầu tư khối lượng tiền lớn vào khu 

vực này. Nếu tỉ lệ tăng trưởng vẫn còn như cũ, đến 2015 thu 

nhập của thị trường CNTT Nga sẽ tăng lên gấp ba lần mức thu 

nhập hiện thời.   
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Chính phủ Nga đã coi công nghiệp CNTT là một trong 

những yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc 

làm. Họ đã đầu tư vào xây dựng vài công viên công nghệ 

CNTT trong bẩy vùng của Nga. Đồng thời, họ cũng đầu tư 

nặng vào giáo dục CNTT bằng việc cập nhật mọi chương trình 

đào tạo để đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm năm trước, chính 

phủ Nga đã thúc đẩy khoán ngoài CNTT như điểm hội tụ chính 

để đáp ứng với việc bành trướng của công nghiệp CNTT Ấn 

Độ một cách toàn cầu. Năm ngoái, mặc cho suy thoái toàn cầu, 

đầu tư này đã cho lại lợi nhuận khổng lồ trong cả thu nhập và 

việc làm. Xuất khẩu CNTT vượt quá mục đích $10 tỉ đô la và 

đã tạo ra trên mười nghìn việc làm mới. Ngày nay khoán ngoài 

CNTT của Nga là một trong những khu vực phát triển năng 

động nhất trong thị trường CNTT Nga. Cho dù Nga vẫn xếp 

hạng thứ ba sau Ấn Độ và Trung Quốc nhưng trong vài năm 

qua, Nga đã thu hẹp lỗ hổng này vì họ đã hội tụ vào phần mềm 

đặc biệt mà chỉ người phát triển Nga mới có thể làm được. 

Thay vì cạnh tranh từ điểm yếu của họ như chi phí thấp, mà họ 

không thể cạnh tranh được với Trung Quốc hay Ấn Độ, họ 

cạnh tranh từ điểm mạnh của họ về kĩ năng chuyên môn cao do 

hệ thống giáo dục xuất sắc của họ. Các công ti Nga thường 

thầu những phần mềm lớn, phức tạp và thắng. Chiến lược này 

có tác dụng tốt và những dự án này thường là đắt nhất với giá 

trị vài triệu đô la. 

 Việc dâng lên của công nghiệp CNTT và kĩ năng của của 

người phát triển ở Nga đã lôi kéo sự chú ý của Microsoft. Năm 

ngoái, Microsoft bắt đầu đầu tư nặng vào các công ti Nga. 

Tháng mười một, ông chủ của Microsoft Steve Ballmer đã tới 

thăm Nga để kí một bản ghi nhớ với Quĩ Skolkovo. Ông ấy nêu 

đại cương năm khu vực chính của hợp tác, bao gồm việc mở 

rộng tài trợ cho những công ti CNTT mới mở của Nga. Một 

công ti, Pirate Pay, là công ti Nga đầu tiên nhận được ngân quĩ. 

Công ti này đã phát minh ra công nghệ để chặn việc dùng phần 
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mềm bất hợp pháp và bảo vệ bản quyền về âm nhạc và phim, 

có tiềm năng đưa tới chấm dứt việc tải lên và tải xuống các tệp 

không được cấp phép. Không giống như các công nghệ khác, 

Pirate Pay làm tài liệu bản quyền thực tế không thể tải xuống 

được. Người quản lí Microsoft Nikolai Pryanishnikov nói rằng 

Microsoft dự định tài trợ ít nhất cho 100 công ti CNTT Nga từ 

$300,000 và $500,000 cho từng công ti, để phát triển công 

nghệ mới cho Microsoft. Trong khi Microsoft không tiết lộ tên 

của những công ti đó, nhiều công nghệ mới được phát minh ra 

ở Nga bao gồm truyền thông điệp công ti, kết cấu nền cho các 

báo cáo phân tích phức tạp cho tính toán mây. 

Tương ứng với cuộc điều tra gần đây, với sự phục hồi 

kinh tế toàn cầu nhiều công ti phương tây đang chịu sức ép 

giảm chi phí và truy nhâp vào công nhân có kĩ năng cao. Họ sẽ 

tăng khoán ngoài CNTT của họ lên ít nhất 30% hay xấp xỉ 300 

tỉ đô la năm nay (2011). Đa số việc khoán ngoài sẽ đi sang Ấn 

Độ, điều đã chứng kiến tính phổ biến của nó tăng lên qua mười 

lăm năm qua. Tuy nhiên, Brazil, Trung Quốc, Nga, Malaysia, 

Philippines, và Việt Nam cũng cạnh tranh dữ dội cho thị trường 

sinh lời này. Trong trận chiến này, Nga có lẽ sẽ thu được phần 

lớn các dự án lớn nhất, Philippines sẽ được phần lớn các trung 

tâm gọi điện thoại và hỗ trợ khách hàng. Phần còn lại sẽ được 

chia ra giữa các nước có chi phí thấp cho công việc viết mã và 

kiểm thử. 

 Tuy nhiên có khu vực mới và kĩ năng mới mà không ai 

biết nó sẽ đi tới đâu. Theo nghiên cứu mới nhất của Gartner, 

quãng 10% chi tiêu CNTT sẽ đi tới tính toán mây, và đó chỉ 

mới là bắt đầu. Thị trường tính toán mây sẽ tiến hoá nhanh 

chóng và Gartner mong đợi rằng Phần mềm như dịch vụ (SaaS) 

sẽ là xu hướng chính cho năm năm tới. Nhiều công ti sẽ dùng 

các dịch vụ tính toán mây để giảm chi phí sở hữu phần mềm và 

tránh đầu tư mặt trước. Khu vực mới này sẽ thay đổi thị trường 

dịch vụ khoán ngoài thế nào? Nó sẽ giảm phát triển phần mềm 
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nội bộ khi công ti đi tới thuê thay vì phát triển và mua không? 

Hay nó sẽ tạo ra bùng phát khác trong khoán ngoài khi nhiều 

sản phẩm và dịch vụ mới sẽ lên trực tuyến và tiếp dầu cho lửa 

đối với các dịch vụ hỗ trợ hơn?  

Với tính toán mây, môi trường làm việc chắc chắn sẽ 

thay đổi. Cái gì đó sẽ chắc chắn gay gắt hơn cho các công ti 

làm khoán ngoài. Nhu cầu an toàn và an ninh thông tin sẽ tăng 

lên và nhiều vấn đề sẽ buộc các công ti lựa chọn nhà cung cấp 

khoán ngoài đúng. Nhu cầu để thoả mãn khách hàng sẽ tạo ra 

nhu cầu mới về người quản lí hệ thông tin, người phân tích an 

ninh, người quản lí dịch vụ, người quản lí nhu cầu, và điều này 

sẽ buộc các đại học kiểm điểm lại chương trình đào tạo hiện 

thời để đáp ứng đòi hỏi của công nghiệp. 

Theo cuộc điều tra này, chỉ hai nước sẵn sàng cho xu 

hướng này: Ấn Độ và Nga. Trong vài năm qua, năm công ti 

hàng đầu của Ấn Độ (Infosys, TCS, Wipro, HCL, và Mahindra 

Satyam) đã làm việc cần mẫn để vào thị trường mới này. Họ đã 

thiết lập các văn phòng tính toán mây trên khắp thế giới và sẵn 

sàng nhảy vào thị trường này. Cùng điều đó cũng đang xảy ra ở 

châu Âu với nhiều công ti Nga đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ 

này với giá rất hợp lí. Tuy nhiên, các công ti phần mềm lớn 

như Microsoft, Google, Oracle, IBM, Dell, HP cũng đang xem 

xét đây là điều lớn tiếp và chuẩn bị cung cấp nhiều dịch vụ tính 

toán mây cho khách hàng toàn cầu. Cũng giống như bất kì công 

nghệ mới nào, các dịch vụ mới nào, không phải mọi công ti sẽ 

được thoả mãn với việc cung cấp dịch vụ này, đặc biệt cho các 

doanh nghiệp yêu cầu an toàn cao và yêu cầu rủi ro, như tài 

chính, ngân hàng, vận tải và hậu cần. Qui trình an ninh tính 

toán mây vẫn phải được phát triển, với việc quản lí có kĩ năng 

cao tại chỗ để phục vụ nhu cầu kiểm thử, hỗ trợ và bảo trì của 

phần mềm đã được triển khai. Đây vẫn là điểm yếu trong tính 

toán mây: Thiếu người quản lí dịch vụ được đào tạo tốt. 



 

 

232 

 

 

Công nghiệp CNTT Malaysia 

Một người phát triển phần mềm hỏi: ―Ấn Độ và Trung 

Quốc có là những nước lãnh đạo trong làm khoán ngoài CNTT 

không? Ai là nước thứ ba hay thứ tư? Có cơ hội nào cho các 

nước khác đi vào kinh doanh làm khoán ngoài không?" 

 Đáp: Ấn Độ là nước lãnh đạo trong việc làm khoán 

ngoài công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu nhưng nước thứ 

hai là Philippines dựa trên thu nhập và khối lượng việc làm 

được tạo ra. Ấn Độ là thành công nhất vượt xa với thu nhập 

$97 tỉ đô la năm 2011, chiếm 52% số tiền của thị phần được 

khoán ngoài. Công nghiệp làm khoán ngoài của Ấn Độ sử dụng 

xấp xỉ 2.1 triệu công nhân CNTT và gián tiếp tạo ra 18.5 triệu 

việc làm phụ cho nền kinh tế.  

 Philippines, với thu nhập làm khoán ngoài $31 tỉ đô la 

năm 2011, với việc làm CNTT trực tiếp xấp xỉ 840,000 công 

nhân và gián tiếp tạo ra 3.1 triệu việc làm phụ cho nền kinh tế. 

Gần đây, Philippines đã kiếm được nhiều kinh doanh hơn trong 

các trung tâm gọi điện thoại bởi vì công nhân của họ nói tiếng 

Anh tốt hơn Ấn Độ cho nên nhiều công ti đang chuyển trung 

tâm gọi điện thoại của họ từ Ấn Độ sang Philippines.  

 Trung Quốc xếp hạng thứ ba trong thị trường làm khoán 

ngoài. Nó có ưu thế chi phí thấp, và hỗ trợ mạnh của chính phủ 

nhưng nó cũng có nhược điểm khi ít công nhân CNTT nói 

tiếng Anh giỏi cho nên kinh doanh của nó không phát triển 

được nhanh như mong đợi. Nhược điểm chính khác là Trung 

Quốc đã không có khả năng làm có hiệu lực luật sở hữu trí tuệ 

và nhiều nước phương tây vẫn ngần ngại khoán ngoài cho 

Trung Quốc. Ngày nay phần lớn kinh doanh được khoán ngoài 

sang Trung Quốc là tới từ Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng khi 
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chi phí của nó tăng lên, một số công ti Nhật Bản và Hàn Quốc 

đang cân nhắc chuyển ra sang nước có chi phí thấp khác. 

 Nước xếp hạng thứ tư và tăng trưởng nhanh nhất là 

Malaysia. Nó có luật sở hữu trí tuệ tốt, hệ thống giáo dục mạnh 

với nhiều chương trình đào tạo được cấp phép từ các trường 

hàng đầu ở Mĩ và châu Âu. Công nhân của nó có kĩ năng ngoại 

ngữ tốt với 87% nói tiếng Anh. Công nghiệp CNTT có ít hơn 

5% tiêu hao và chi phí của nó thấp hơn Trung Quốc. Theo công 

nghiệp làm khoán ngoài CNTT, Malaysia có công nghiệp dịch 

vụ CNTT phát triển nhanh nhất, điều xếp hạng nó vào vị trí 

làm khoán ngoài hấp dẫn thứ ba trên thế giới. Malaysia được 

xếp hạng dựa trên sáu khu vực mấu chốt cho CNTT: môi 

trường kinh doanh tổng thể; kết cấu nền CNTT; hệ thống giáo 

dục mạnh; nghiên cứu và phát triển; bảo vệ sở hữu trí tuệ; và 

hỗ trợ của chính phủ cho phát triển công nghiệp. 

 Trong vài năm qua, Malaysia đã được thúc đẩy một cách 

tích cực về tiềm năng của nó để hấp dẫn nhiều kinh doanh 

CNTT. Nó đã thiết lập khu vực Siêu Hành lang Đa phương tiện 

Multi-media Super Corridor (MSC) nơi các công ti được khoán 

ngoài có thể nhận được ưu đãi thuế đặc biệt trong thời kì 10 

năm, các ưu đãi giá điện và viễn thông, nhiều tài trợ cho đào 

tạo để đáp ứng nhu cầu toàn cầu và nhiều điều khác.  

Ngày nay, dịch vụ CNTT là đóng góp chính cho sự tăng 

trưởng của kinh tế Malaysia và nó đã hấp dẫn nhiều công ti 

hàng đầu thế giới như ACS, BMW, DHL, HSBC, IBM, Intel, 

Motorola, Nokia, Shell, Unisys và nhiều công ti khác thiết lập 

vận hành vùng và toàn cầu ở đó. Năm ngoái, Malaysia đã hợp 

nhất nhiều công ti nhỏ thành 130 công ti làm khoán ngoài lớn 

hơn ở Siêu hành lang đa phương tiện của nó. Malaysia cũng là 

chỗ nhà cho 250 trung tâm gọi điện thoại.  

 Theo báo cáo của công nghiệp làm khoán ngoài CNTT, 

xu hướng khoán ngoài sẽ tăng tốc khi nhiều công ti đang tìm 
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kiếm các vị trí nước ngoài mà có kĩ năng (kĩ năng kĩ thuật và 

ngoại ngữ như tiếng Anh) và chi phí thấp hơn để cải tiến tính 

cạnh tranh của họ trong thị trường toàn cầu. Khảo cứu này thấy 

rằng chi tiêu CNTT toàn cầu năm 2011 là quãng  $865 tỉ đô la 

nhưng chỉ quãng 20% (hay $174 tỉ) hiện thời được khoán ngoài 

cho Ấn Độ, Philippines, Trung Quốc, Malaysia và các nước 

khác cho nên có nhiều cơ hội hơn cho phát triển.  

Với tiềm năng này, có nhiều cơ hội để đi vào kinh doanh 

này và nhiều nước ở Đông Nam Á, Nam Mĩ và châu Phi đang 

quan tâm tới việc theo đuổi tích cực cơ hội này.  

 

Công nghệ thông tin ở Hàn Quốc  

Trong tất cả các nước tôi đã viếng thăm, Hàn Quốc là 

nước gây ấn tượng nhất và là nước thành công nhất trong cải 

tiến hệ thống công nghệ và giáo dục của mình. Dẫn lái để thiết 

lập xã hội tri thức đã được tích cực tiến hành bởi chính phủ dựa 

trên bản kế hoạch tổng thể được tập trung vào kết cấu nền công 

nghệ thông tin. Trong nhiều năm Hàn Quốc đã thiết lập môi 

trường kinh doanh thuận lợi bằng việc dùng kết cấu nền viễn 

thông chi phí thấp, khuyến khích thuế tốt, và hỗ trợ tài chính. 

Những hoạt động này đã cho kết quả ở số lớn các công ti 

CNTT kích cỡ nhỏ hay trung bình với vị thế thị trường mạnh. 

Chính phủ cũng khuyến khích phát triển liên tục của công nghệ 

cho kết quả ở hàng nghìn tiện nghi nghiên cứu hấp dẫn một số 

lớn đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện cho phát triển công 

nghiệp CNTT nội địa. 

Ngày nay, Hàn Quốc có mạng tốc độ siêu cao chạy khắp 

toàn quốc nối mọi thành phố, thị trấn và thậm chí tới các làng 

nhỏ. Internet băng rộng của nó đã đạt tới 93% số hộ gia đình và 

có lẽ là kết cầu nền thông tin tốt nhất thế giới. Để tôi cho bạn 
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vài sự kiện: Ở Hàn Quốc, mọi lớp học ở các trường phổ thông 

cơ sở, trung học và đại học đều được nối với mạng internet siêu 

cao tốc và nó là tự do cho mọi giáo viên và học sinh cho nên họ 

có thể dùng tốt nhất công nghệ trong giáo dục. Việc thực hiện 

chính phủ điện tử của nó thành công tới mức 82% xử lí hành 

chính của chính phủ bây giờ được tiến hành qua hệ thống này. 

Công nghệ thông tin đã được sử dụng rộng rãi cả trong khu vực 

kinh doanh và chính phủ, cũng như mức độ cá nhân. Kích cỡ 

tổng thể của thương mại điện tử đã vượt quá 83 tỉ USD và được 

mong đợi tăng trưởng với tỉ lệ 7% hàng năm. Tỉ lệ chấp nhận 

cao trong Mobile Internet và ứng dụng của nó đã khuyến khích 

phát triển tốt hơn của công nghệ có liên quan. Ngày nay, Hàn 

Quốc xếp hạng hàng đầu trong những nhà chế tạo về LCD và 

điện thoại di động với nỗ lực liên tục để phát triển công nghệ 

mới và đạt tới thị trường thích hợp ở nước ngoài. Như một 

phần của nỗ lực chính phủ Hàn Quốc để phát triển ngành công 

nghiệp CNTT, Cổ phần hoá và bãi bỏ qui định thị trường đã 

khuyến khích cạnh tranh thị trường công bằng giữa các công ti 

làm nảy sinh giá thành thấp hơn cho viễn thông và dịch vụ tốt 

hơn và đã tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho mọi 

doanh nghiệp. 

Người Hàn Quốc dùng Internet cho hầu hết mọi thứ. Từ 

tìm thông tin, gửi email, và gửi văn bản tới mua sắm, giải trí 

qua đa phương tiện và trò chơi. Điều này yêu cầu doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ để cải tiến liên tục chất lượng của nội dung, 

dịch vụ nhanh hơn và kinh nghiệm khách hàng tốt hơn. Bên 

cạnh đó, khi việc dùng internet di động phát triển, nhu cầu về 

tính đa dạng của nội dung sẵn có và các chức năng đang phát 

triển và do vậy có nhu cầu về nhiều công nhân CNTT hơn. 

Tổng số công nhân CNTT ở Hàn Quốc là quãng 300,000 

người, phần lớn có mức giáo dục cao (mức đại học) với nhiều 

nhà chuyên nghiệp CNTT có kĩ năng. Trong vài năm, Hội tụ 

CNTT đã dồn vào trong khu vực phần cứng và truyền thông, 
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đặc biệt vào kết cấu nền CNTT, ứng dụng của CNTT trong 

doanh nghiệp như thị trường chất bán dẫn, điện thoại di động, 

và LCD. Gần đây, chính phủ bắt đầu chú ý nhiều tới phần mềm 

và ứng dụng của nó và số các chương trình giáo dục cao hơn về 

khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm cũng tăng lên. 

Về toàn thể, phần lớn người Hàn Quốc đều tin rằng 

CNTT là quan trọng nhất cho xã hội dựa trên tri thức vì nó tạo 

điều kiện cho tăng trưởng kinh tế tốt hơn các khu vực khác cho 

nên họ đã thích ứng công nghệ của CNTT nhanh chóng hơn 

các nước châu Á. Mặc cho những ưu thế này, Hàn Quốc vẫn có 

một số nhược điểm: Có liên tục thiếu hụt công nhân CNTT có 

kĩ năng, mặc dầu chính phủ cố tạo điều kiện thuận lợi cung cấp 

qua một số chương trình cải tiến giáo dục nhưng thiếu hụt này 

vẫn phát triển. Vì thiếu hụt này, lương cho công nhân CNTT 

đang lên cao hơn từng năm cho nên nhiều công ti phải khoán 

ngoài công việc cho Trung Quốc, đặc biệt ở khu vực đông bắc 

như công viên công nghệ Đại Liên nơi nhiều công nhân CNTT 

Truong Quốc nói tiếng Hàn Quốc. Tuy nhiên, do cục khủng 

hoảng tài chính gần đây đã có thất nghiệp lan rộng trong các 

sinh viên đã tốt nghiệp cho nên có một số ý kiến liên quan tới 

việc giữ một giới hạn về số công việc có thể được chuyển ra 

nước ngoài. Từ điều tôi đã thấy, phần lớn khoán ngoài công 

việc CNTT cho Trung Quốc được giữ cho công việc phần mềm 

không cốt lõi như kiểm thử, lập trình, hay thiết kế web. Các kĩ 

năng mức cao hơn như kiến trúc, thiết kế, quản lí và phần lớn 

nghiên cứu vẫn được tiến hành ở Hàn Quốc bởi vì môi trường 

ưa chuộng, kết cấu nền được phát triển tốt và mức cao của lực 

lượng lao động có kĩ năng. Ngày nay, chính phủ Hàn Quốc đã 

khởi đầu nhiều chương trình giáo dục hướng nghề và đào tạo 

lại công nhân về những kĩ năng CNTT có nhu cầu cao để giữ 

công việc CNTT ở trong nước. 

 



 

 

237 

 

Công nghệ thông tin ở châu Âu 

Một khảo cứu châu Âu về công nghệ thông tin (CNTT) 

đã cảnh báo rằng công nghiệp CNTT hiện tời là yếu hơn nó đã 

từng vậy trong quá khứ và hệ thống giáo dục đã không bắt kịp 

với nhu cầu kĩ năng của công nghiệp để cạnh tranh toàn cầu. 

Khảo cứu này đã phỏng vấn nhiều nghìn nhà lãnh đạo công 

nghiệp để nhận diện công nhân kĩ năng sẽ cần cho cải tiến nghề 

nghiệp của họ; cũng như nhận diện các kĩ năng họ phải phát 

triển để duy trì có việc làm. 

Khảo cứu này thấy rằng quá nửa các công ti công nghệ 

châu Âu nói họ quan tâm tới việc mất nhân viên có kĩ năng vào 

đối thủ cạnh tranh. Với toàn cầu hoá, nhiều công ti CNTT Ấn 

Độ đang mở rộng hoạt động của họ sang châu Âu và thuê công 

nhân có kĩ năng châu Âu với lương và lợi ích tốt hơn. Khảo 

cứu này cũng thấy rằng các chương trình đào tạo CNTT hiện 

thời là không thích hợp và số các sinh viên CNTT đã sụt giảm 

hay không có khả năng làm việc trong công nghiệp.  Không có 

nhắc tới khía cạnh doanh nghiệp trong các chương trình đào tạo 

CNTT cho dù ngày nay nhu cầu về kĩ năng doanh nghiệp là cốt 

yếu. Khảo cứu này khuyến cáo rằng các công ti nên làm việc 

với nhân viên để cung cấp đào tạo thêm mà doanh nghiệp cần. 

Nó cũng nói chính phủ nên đầu tư nhiều ngân quĩ vào nỗ lực 

như vậy để sửa lỗ hổng kĩ năng. Một quan chức chính phủ 

đồng ý: "Chúng tôi có vấn đề chính với việc phát triển kĩ năng 

CNTT của chúng tôi và nếu chúng tôi không có hành động 

ngay lập tức chúng tôi có thể mất cơ hội tốt nhất để cải tiến nền 

kinh tế của chúng tôi. Hiện thời hệ thống giáo dục được tài trợ 

công của chúng tôi và nhu cầu nền công nghiệp của chúng tôi 

không gióng thẳng thích đáng. Điều chúng tôi cần là: Kĩ năng 

kĩ thuật mạnh, hiểu biết doanh nghiệp toàn cầu tốt hơn, và năng 

lực suy nghĩ chiến lược. Tri thức doanh nghiệp toàn cầu ngày 

nay là rất quan trọng vì CNTT thúc đẩy tăng dần tăng trưởng 
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của doanh nghiệp. Điều bản chất cho sinh viên CNTT của 

chúng tôi là hiểu chiều hướng của doanh nghiệp và xu hướng 

toàn cầu. Chúng tôi không được bảo vệ bởi thị trường châu Âu 

như trong quá khứ nhưng chúng tôi phải cạnh tranh toàn cầu và 

đây là chỗ chúng tôi đã không làm tốt.‖  

Năm ngoái nhiều công ti công nghệ châu Âu đã đồng ý 

cho tăng lương cho mọi công nhân, theo một cuộc điều tra 

nghề nghiệp và lương công nghệ thông tin. Cuộc điều tra này 

về 800 công ti công nghệ thấy 64% những người đáp ứng nhận 

được việc tăng lương và 42% nói họ nhận được điểm thưởng 

lớn. Chỉ 0.2% nói họ đã không nhận được việc lên lương hay 

đã trải qua việc cắt lương. Đồng thời, các quan chức điều hành 

cấp cao và những người quản lí cũng nhận được điểm thưởng 

lớn, trung bình $600,000 cho tới $1.5 triệu đô la. Theo cuộc 

điều tra này, phần lớn công nhân CNTT thấy trước việc tăng 

lương khác năm 2012. Khi CNTT trở nên "nóng hơn" với các 

ứng dụng di động, phần lớn các công ti muốn giữ cho công 

nhân hiện thời của họ vì cầu đã vượt quá cung khá xa. Ngay cả 

với 40,000 công nhân CNTT Ấn Độ thêm nhận được visa đặc 

biệt để tới và làm việc ở châu Âu năm ngoái, nhu cầu về công 

nhân CNTT vẫn còn cao. 

Tháng trước, chủ tịch Google, Eric Schmidt đã có bài nói 

tại Bảo tàng khoa học Anh tại đó ông ấy phê bình Anh không 

cải tiến hệ thống giáo dục của nó. Ông ấy cảnh báo: ―Anh có 

thể trở thành ―hòn đảo nông trại‖ hay nó có thể trở thành "hòn 

đảo tri thức", tôi tin ý thứ hai là thú vị hơn nhưng đó là chọn 

lựa của nước Anh.‖ Ông ấy lưu ý rằng tiến hoá nhanh chóng 

của công nghệ đã được đặt để đưa năm tỉ người thêm vào trực 

tuyến trên khắp thế giới trong ba năm tới, do việc sử dụng tăng 

lên của điện thoại thông minh. Điều này sẽ làm nảy sinh nhu 

cầu về tự động hoá hơn, cộng tác và phát kiến. Ông ấy tuyên 

bố: ―Nếu thập kỉ qua đã dạy cho chúng ta điều gì, đó là ở chỗ 

nếu bạn kết nối mọi người với thông tin họ sẽ làm thay đổi thế 
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giới. Trong thế kỉ này việc lan rộng của điện thoại di động sẽ 

đẩy mọi sự đi hơn bất kì cái gì chúng ta có thể hình dung. Ngày 

nay mọi nước đều đang đối diện với thiếu hụt kĩ năng tăng lên 

về tính toán vào lúc mà thế giới cần nhiều công nhân CNTT 

hơn bao giờ. Về căn bản phát kiến công nghệ không thể xảy ra 

được nếu không có những công nhân này. Nếu Anh đáp ứng 

với thách thức này một cách hiệu quả, sẽ phải có thay đổi trong 

việc phát triển và đào tạo công nhân CNTT. Nếu sinh viên 

được bảo học mọi thứ bạn cần biết trong đại học và rồi dừng 

lại, họ sẽ bị làm sai hướng. Chìa khoá cho việc giữ an ninh cho 

sức mạnh kinh tế của một nước phụ thuộc vào cách khoa học, 

kĩ nghệ và công nghệ được dạy ở trường. Tôi không thể hình 

dung được một nước như nước Anh chỉ cho tốt nghiệp quãng 

4,000 sinh viên khoa học máy tính một năm. Đó là vấn đề cung 

cấp nghiêm trọng trong một nước giầu như thế này với nhiều 

người có tài thế.‖ 

Có tăng trưởng về số công nhân CNTT ở các nước đang 

phát triển như Ấn Độ, Trung Quốc, và Brazil nhưng ở châu Âu 

số sinh viên ghi danh vào CNTT thực tế đang giảm. Có vài lí 

do nhưng phần lớn mọi người đều đổ lỗi cho hệ thống giáo dục 

cổ ở châu Âu quá chậm thay đổi. Nhiều đại học ở châu Âu 

được quản lí bởi những người đã được giáo dục từ những năm 

60, người rất bảo thủ và không muốn thay đổi nhanh chóng. Có 

tranh cãi về cải tiến hệ thống giáo dục nhưng cho tới giờ nó đã 

không đem tới thay đổi đáng kể nào. Năm ngoái Hội hoàng gia 

Anh đưa ra một báo cáo có tên ―tắt máy hay chạy lại‖ có đề 

nghị những thay đổi để dạy CNTT trong cả trường trung học và 

đại học. Sau nhiều năm tài trợ cho cải tiến giáo dục mà không 

có kết quả nào, chính phủ Anh đã quyết định "khởi động lại" 

giáo trình CNTT bằng việc loại bỏ toàn bộ giáo trình hiện có và 

thay thế hoàn toàn nó bằng giáo trình mới. Tuy nhiên, nó đối 

diện với sự chống đối mạnh mẽ từ những người hàn lâm. Một 

giáo sư nói: ―Điều đó giống như kéo ổ cắm ra khỏi tường. Làm 
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sao ông gắn nó lại và không làm hư hại hệ thống?" Một giáo sư 

khác bình luận: ―Chúng ta có truyền thống của chúng ta; chúng 

ta phải gìn giữ nó và không đầu hàng theo nhu cầu của công 

nghiệp.‖ Một sinh viên trẻ phàn nàn: ―Khi mà những giáo sư 

này vẫn tại vị, bạn không thể thay đổi được cái gì.‖ 

Ngày nay nhiều giáo sư trẻ đã bỏ châu Âu để tìm việc tốt 

hơn ở Mĩ hay nơi khác. Các sinh viên hàng đầu cũng ưa 

chuộng sang Mĩ để có đào tạo tốt hơn trường địa phương của 

họ. Từng năm, hàng trăm nghìn sinh viên qua Mĩ để được đào 

tạo trong khoa học, công nghệ và nhiều người không bao giờ 

trở về. Có vấn đề khác liên quan tới tính toán và kĩ nghệ vì họ 

thường xuyên yêu cầu học liên tục để bắt kịp với điều mà 

không phải là điều sinh viên muốn. Niềm tin vào việc có bằng 

đại học và việc làm tốt cho phần còn lại cuộc đời vẫn còn mạnh 

trong số những người trẻ. Một sinh viên đại học giải thích: 

―Châu Âu không phải là Mĩ hay Nhật Bản hay châu Á, họ làm 

việc tới chết. Chúng tôi khác và chúng tôi có cuộc sống tốt hơn 

ở đây.‖ Khái niệm về học cả đời vẫn còn mới và không phải 

mọi người đều đồng ý với nó.  

Trong thế giới thay đổi nhanh chóng của công nghệ 

thông tin, mọi thứ đều yêu cầu tri thức công nghệ. Nếu bạn 

không biết cái gì đó về CNTT, bạn sẽ không có tương lai tốt. 

Ngày nay chúng ta đang chứng kiến cuộc khủng hoảng ở nhiều 

nước châu Âu như Hi Lạp, Bồ đào nha, Tây ban nha và các 

nước khác nơi thất nghiệp đã lên cao hơn mọi thời với nhiều 

công ti phá sản hay sa thải người. Các chính phủ đang tái cấu 

trúc cứ vài tháng nhưng không thể giải quyết được vấn đề và 

khi cuộc khủng hoảng này lan rộng từ nước này sang nước 

khác, mọi người bắt đầu đổ lỗi cho chính sách của chính phủ 

hay việc thiếu chính sách. Tất nhiên, đó là vấn đề phức tạp 

nhưng khi châu Âu chuyển từ nền kinh tế chế tạo sang kinh tế 

thông tin, nhiều người không được chuẩn bị và rơi thành nạn 

nhân của thay đổi này, nơi có vài việc làm chế tạo nhưng nhiều 
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việc làm công nghệ thông tin mà lại thiếu hụt công nhân 

CNTT. 

 

 

  

 

 


