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Lời Tựa

Phơi phới tuổi 20

Thú thật là hơi bất ngờ vì được nhờ viết lời nói đầu cho cuốn sử ký đánh dấu 20 

năm của một công ty Tin học có cá tính bậc nhất ở Việt Nam. Và có lẽ trên thế giới 

cũng không nhiều những doanh nghiệp như vậy.

Nói thế tuyệt nhiên không quá lời. Năm 2009, tôi đã tìm đến một công ty của Mỹ 

tại Texas, tự cho mình là tiêu biểu cho văn hóa doanh nghiệp của các công ty nhỏ 

(họ có khoảng 400 nhân viên), đã nói chuyện với CEO của họ, người khoe là mình 

đã bổ nhiệm chức danh Chief Smile Officer, người có trách nhiệm mang lại nụ 

cười cho nhân viên. Trước đây chỉ có Oral-B có chức danh này, để khoe răng. Ông 

này đã đi khắp thế giới để quảng bá cho mô hình công ty của mình.

Lúc đó tôi đã nghĩ đến Tinh Vân, tới những nụ cười sảng khoái của các bạn tôi ở 

đó và thấy ý tưởng cần phải có một ông CSO để lo nụ cười, thật là một ý tưởng 

tầm thường.

Cách đây khoảng một tháng, tình cờ có dịp đi cùng máy bay, ở cùng khách sạn 

với Nguyễn Khánh Hoàn, Phạm Thúc Trương Lương trong cùng một chuyến “Tây 

Tiến” mở đường sang Lào. Tối quây quần uống bia Lào với lạp, chém gió và lại 

nở những nụ cười sảng khoái, tôi cảm nhận thấy trong các anh vẫn còn nguyên 

nhiệt huyết khám phá của cái thuở ban đầu. Công việc của chúng tôi ở nước bạn 

đang không hoàn toàn được như ý, và chính các anh đã tiếp thêm cho tôi nguồn 

năng lượng mới.
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Không dễ gì mà vẫn giữ được sinh khí, nhiệt huyết đó sau 20 năm. Tặng các bạn 

mấy câu trong một bài hát mà tôi rất thích hồi bé.

 Như những cánh chim bay khắp bốn phương trời.

Đoàn ta đi đắp những con đường sáng tươi.

Kìa chân mây xa xôi, nắng hồng đang vẫy gọi.

Ta lên đường, phơi phới tuổi 20

 Hoàng Tô và các đồng nghiệp của mình hãy phơi phới tuổi 20, tiếp tục cuộc 

hành trình khám phá tràn đầy những nụ cười của mình.

 Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam

Phó chủ tịch ĐH FPT

“Tròn hai mươi năm, chúc các Tinhvaners vẫn luôn là những chiến binh hào sảng 

trên thương trường, là những công nghệ gia đầy sáng tạo và đặc biệt, vẫn luôn là 

những người bạn chân thành và đầy tinh thần hợp tác.”

Giáo sư Ngô Bảo Châu

Giám đốc Khoa học, Viện Toán cao cấp VN
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Lời nói đầu

Quý độc giả thân mến, 

Khi đặt kế hoạch thực hiện cuốn Sử ký đầu tiên của Tinh Vân, Ban biên tập  

Sử ký có nhiều điều lo ngại. Bởi lẽ Người Tinh Vân chưa từng thực hiện một 

cuốn Sử ký nào trước đó, dù đã có nội san My Tinhvan với bề dày gần bằng 

tuổi đời của Tinh Vân. Nguồn lực làm Sử ký mỏng và thời gian tổ chức cuốn 

sách thì quá gấp cho một công việc cần nhiều tâm và lực. 

Nhưng vượt qua tất cả các trở ngại đó, cuốn Sử ký “20 năm sẻ chia và sáng 

tạo” đã có trên tay bạn vẫn còn thơm mùi mực in với niềm tự hào mãnh liệt 

của BBT. Tự hào vì đã góp phần tạo nên món quà ý nghĩa vào thời khắc lịch 

sử kỷ niệm tuổi 20 của Tinh Vân. Tự hào vì đã góp phần kết nối giữa lịch sử 

với tương lai của Tinh Vân, giữa các thế hệ Người Tinh Vân, giữa Tinh Vân với 

các bạn bè thân quý để thêm hiểu, thêm yêu và lưu truyền tinh thần và văn 

hóa Tinh Vân. 

20 năm, Tinh Vân không chỉ là một doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 

mà còn được bồi đắp bởi một kho tàng văn hóa đồ sộ, bởi những giá trị tinh 

thần của đạo tử tế hiếm hoi trong môi trường kinh doanh. Những tinh thần 

đó, nét văn hóa đặc biệt đó là những phần không tách rời trong mỗi chặng 

đường phát triển của Tinh Vân và qua mỗi trang Sử ký này. 

Nhân đây, BBT xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị em Tinh Vân đã đóng 

góp bài viết cho Sử ký. Trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Tinh Vân đã dành thời 

gian cung cấp các hồi ký quý báu về các chặng đường phát triển của Tinh 

Vân. Đặc biệt cảm ơn anh Hoàng Tô đã dày công, tâm huyết ghi chép cũng 

như công phu lưu trữ, tổng hợp nhiều tài liệu quý báu. Quyết tâm cao của 

anh đã góp phần lớn cho việc hoàn thành cuốn sách này. 
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Sau 20 năm sẻ chia và sáng tạo, tích lũy nhiều giá trị quan trọng tại thị trường 

Việt Nam, từ năm 2014 chiến lược “Go Global” của Tinh Vân đã trở thành kim 

chỉ nam cho mọi hoạt động của Tinhvan Group cùng 6 đơn vị thành viên. Bởi 

những lẽ đó, BBT tin rằng, đây mới chỉ là những trang sử mở đầu cho một 

truyền thống chép sử sẽ được duy trì ở Tinh Vân trong những chặng đường 

phát triển mạnh mẽ tiếp sau. 

Và nếu có một ngày, những câu chuyện về Tinh Vân được bước ra từ Sử ký 

cùng quý độc giả đàm đạo bên tách trà, café hay ồn ã “chém gió” ở quán bia… 

thì đó hẳn nhiên bạn là người đã, đang và sắp bước vào chuyến du hành Tinh 

Vân. Những người biên soạn cuốn sách này chúc cho bạn có chuyến du hành 

thư giãn và nhiều trải nghiệm. 

Ban biên tập “Sử ký Tinh Vân 20 năm sẻ chia và sáng tạo”

Tháng 6/2014



Hành Trình
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CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG  
1994 - 2014

Năm 1994 – Khởi nghiệp

� Ngày 20/07: Ba chàng thanh niên Nguyễn Quan Sơn, Nguyễn Sơn Tùng 

và Nguyễn Khánh Hoàn rủ nhau thành lập Trung tâm Dịch vụ Vi Tính 

(Computer Services Center) tại địa chỉ E6 Thái Thịnh, tiền thân của Tinh 

Vân sau này. 

� Bắt đầu phát triển Phần mềm diệt virus STAV và Phần mềm phục hồi dữ 

liệu HDScan. 

Năm 1995 – Phòng thí nghiệm mạng NetLab

� Ngày 01/06: Hoàng Tô về nước chính thức tham gia cùng 3 anh em 

họ Nguyễn. 

� Tháng 9: Chuyển trụ sở từ E6 Thái Thịnh về văn phòng số 6 Vũ Hữu Lợi, 

Hà Nội. Đổi tên thành “Phòng thí nghiệm mạng Netlab”, bắt đầu nghiên 

cứu giao thức mạng TCP/IP và chuyển sang dùng Linux thay Novell Net-

ware. 

� Tháng 10: Nguyễn Quang Hiệp bỏ làm ông chủ cửa hàng sắt, chính thức 

tham gia. 

� Tháng 12: Thực hiện hợp đồng bán thiết bị Rơle cho đầu máy xe lửa do 

Nga sản xuất cho Công ty Virasimex – Tổng cục Đường sắt. 
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Năm 1996 – Ban chỉ đạo CTQG về CNTT IT2000

� Nguyễn Quan Sơn, Nguyễn Sơn Tùng, Hoàng Tô tham gia vào Ban chỉ đạo 

Chương trình Quốc gia (CTQG) về CNTT IT2000. Ban chỉ đạo CTQG về 

CNTT đã giúp đội vượt qua khó khăn cũng như tạo nhiều bệ đỡ quan 

trọng cho Tinh Vân sau này. 

� Tháng 8: Netlab tham gia Triển lãm Expo’96 với 02 sản phẩm Thư viện 

mã hóa và xác thực DEA và Thơ Máy. 

� Tháng 9: Khủng hoảng nhẹ về quản lý và tài chính. Tuyển dụng kế toán 

viên đầu tiên Nguyễn Thúy Vinh. 

� Tháng 10: Cắt giảm chi phí, chuyển trụ sở từ số 6 Vũ Hữu Lợi về số 96 và 

109 Bùi Thị Xuân. Hai căn nhà được nối mạng bằng một dây cáp đồng 

trục vắt qua đường. 

� Tháng 12: Hợp đồng cung cấp giải pháp bảo mật DEA cho FPT. 

Năm 1997 – Chính thức thành lập Tinh Vân

� Tháng 1: Phan Quang Minh về nước chính thức tham gia.

� Ngày 8/3: Phạm Thu Hằng được tuyển dụng làm kế toán trưởng. Hằng 

mất xe đạp trong ngày đầu tiên đi làm. 

� Ngày 10/5: Trong lúc café tán gẫu Nguyễn Quan Sơn nghĩ ra cái tên  

Tinh Vân. 

� Ngày 29/5: Chính thức thành lập pháp nhân Công ty TNHH Công nghệ 

Tin học Tinh Vân với số vốn điều lệ 400 triệu đồng, do Hoàng Tô làm 

Giám đốc. 

� Lần đầu tiên cả công ty đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, hai gia đình một phòng. 

� Tháng 7: Ra mắt mạng Intranet Netlab. Lúc đầu đặt nhờ máy chủ Netlab 

tại mạng Vinet của Công ty BaTin. 

� Sinh nhật công ty lần thứ ba (20/7/1997) tổ chức ở quán Ông già ven  

Hồ Tây.

� Xây dựng mạng Intranet cho Ban chỉ đạo CTQG về CNTT – mạng ITNet. 
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� Phát triển một loạt các dịch vụ phần mềm trên web: VIS, Webmail,  

Webdict, Webforum, HotTalk, game Gà ảo, các dịch vụ tra cứu… 

� Tháng 8: Khai trương cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, đại lý cho 

Mobifone do Trần Anh Sơn làm Giám đốc, tại số 16 phố Trần Bình Trọng. 

� Tháng 10: Khai trương Trung tâm kinh doanh phần mềm bản quyền 

(Software Center), do Nguyễn Minh phụ trách. 

� Tháng 12: Cung cấp dịch vụ web cho mạng VNN của VASC

� Trở thành đối tác phần mềm của IBM. 

Năm 1998 – Phần mềm Libol

� Tháng 4: Phạm Thúc Trương Lương tham gia Tinh Vân ở vai trò Giám đốc 

công nghệ. 

� Tháng 5: Trương Lương phụ trách xây dựng Phần mềm quản lý nghiệp 

vụ thư viện Libol. Sản phẩm được đầu tư trong Chương trình hỗ trợ phần 

mềm Việt xuất sắc. Sau 16 năm, hiện Libol vẫn đang tiếp tục được phát 

triển (phiên bản 7. 0), có thị trường tốt, hướng mạnh sang mảng khai 

thác tư liệu điện tử và mobility. 

� Xây dựng Phần mềm thư tín điện tử SEAL có tính năng mã hóa và xác 

thực với công nghệ khoá công khai. 

� Nghỉ mát tại Cửa Lò. Nguyễn Quan Sơn ngất do thức đêm và vui chơi 

quá độ. 

� Tháng 9: Đóng cửa Software Center và Cửa hàng điện thoại di động 16 

Trần Bình Trọng do kinh doanh thua lỗ. 

Năm 1999 – Cơ sở dữ liệu phân tán

� Tháng 1: Hoàng Tô và Nguyễn Quan Sơn tham dự khóa học về CA và PKI 

tại Canada. Công nghệ dịch vụ thư mục DAP và CA sau được Tinh Vân áp 

dụng triển khai thành công cho nhiều khách hàng có nhu cầu sử dụng 

các CSDL phân tán. 
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� Tháng 2: Nguyễn Tuấn Lương tham gia Tinh Vân, là một trong hai cán bộ 

sales đầu tiên. 

� Tháng 7: Hoàng Tô tham gia thẩm định dự án thanh toán Liên ngân 

hàng của Ngân hàng Nhà nước tại Trung Quốc và Hàn Quốc. 

� Tháng 8: Chuyển văn phòng từ 96 Bùi Thị Xuân về tòa nhà 4 tầng mặt 

đường 371 Kim Mã. 

� Tháng 11: Thắng gói thầu xây dựng website cho Vietnam Airlines. 

� Ra mắt phiên bản Libol 3. 0 và cung cấp cho nhiều khách hàng. 

� Xây dựng hệ thống CSDL phân tán đầu tiên tại Việt Nam trên công nghệ 

LDAP cho Bộ Tư pháp tại Trung ương và 61 tỉnh thành. 

� Triển khai nhiều dự án trong chương trình phòng chống sự cố Y2K của 

Chính phủ. 

� Đêm 31/12: Trực sự cố Y2K tại Ban chỉ đạo Y2K của Việt Nam. 

Năm 2000 – Bài hát Tinh Vân Ca

� Xây dựng bài toán book vé và đặt chỗ nối chuyến cho Vietnam Airlines. 

� Thiết kế và xây dựng mạng Intranet cho Bộ Tư pháp và Văn phòng 

Quốc Hội. 

� Hợp tác với Thư viện Quốc gia Việt Nam chạy đặt máy chủ thử nghiệm 

phần mềm thư viện điện tử Libol. 

� Tháng 8: Nhạc sĩ Dzuy Linh sáng tác bài “Tinh Vân ca” với lời ca hào hùng: 

“… Đi lên xây tương lai, vinh quang thay Tinh Vân, thẳng tới chân trời xa”. 

Bài hát truyền thống này đã vang lên trong mọi sự kiện ở Tinh Vân. 

� Tháng 11: Tuyển dụng cán bộ truyền thông đầu tiên – chị Công  

Nam Phương. 

Năm 2001 – Máy tìm kiếm Vinaseek

� Tháng 1: Lần đầu bình chọn hai gương mặt xuất sắc là Phạm Thúc 

Trương Lương (Công nghệ) và Nguyễn Tuấn Lương (Kinh doanh). 
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� Tháng 2: Nguyễn Sơn Tùng thay Phan Quang Minh làm Giám đốc Tinh Vân. 

� Thiết kế và xây dựng mạng Intranet cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 

Tổng cục Thống kê và Bảo hiểm Y tế. 

� Ra mắt bộ phần mềm TVIS (Tinh Van Intranet Suite) và sản phẩm EDOL 

(Education Online), được ứng dụng lần đầu tại ĐH Luật Hà Nội. 

� Hợp tác với Bộ Tư Pháp xây dựng và phân phối Cơ sở dữ liệu Luật Việt 

Nam trên CD-ROM Vietnam-Laws. 

� Tháng 5: Kết hợp với công ty Siêu Thanh và Thuận Quốc sang khảo sát 

thị trường Lào. Xây dựng website cho Văn phòng Quốc hội Lào. 

� Nghỉ mát ở bãi biển Cửa Lò. Đi thuyền ra chơi đảo Hòn Én, khi về gặp bão 

to, may đều an toàn. 

� Tháng 9: Phối hợp cùng Công ty VDC ra mắt Máy tìm kiếm tiếng Việt 

Vinaseek. Thời cao điểm Vinaseek chứa tới 6 triệu trang chỉ mục và nhận 

hàng trăm ngàn yêu cầu tìm kiếm mỗi ngày, là ô tìm kiếm mặc định của 

hàng trăm website ở Việt Nam. 

� Ngày 10/10: Chính thức thành lập Văn phòng đại diện phía Nam TVH-

CM, do Nguyễn Khánh Hoàn làm Trưởng đại diện đầu tiên. 

� Tháng 12: Liên danh với FPT và thua gói thầu dự án thư viện điện tử cho 

Thư viện Quốc gia do FPT quên đơn xin dự thầu. 

Năm 2002 – Thắng thầu các dự án World Bank

� Tháng 5, 6: Rút kinh nghiệm thất bại ở TVQG, Tinh Vân liên tiếp thắng 

các vụ thầu trong dự án WB cung cấp Libol cho các trường ĐH Kinh Tế 

Quốc Dân Hà Nội, ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Kiến trúc, ĐH Ngoại ngữ… 

� Ra mắt ứng dụng tổng hợp tin trên Internet My Tinhvan – một dạng bao-

moi.com của thời đó. Tên My Tinhvan sau được đặt cho tờ nội san Tinh 

Vân thay cho tên cũ là Tuổi Xanh Tinh Vân. 

� Ra mắt số đầu tiên của tạp chí nội bộ Tuổi xanh Tinh Vân do Công Nam 

Phương làm chủ bút. TXTV và sau này là My Tinhvan đã góp phần gây 

dựng nên bản sắc văn hóa Tinh Vân. 
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� Nghỉ mát tại bãi biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh. Được cấp dự án xây dựng 

khách sạn tại Thiên Cầm. 

� Tháng 12: Triển khai dự án trên 10 tỷ đầu tiên – Xây dựng thư viện điện 

tử cho Học viện Cảnh sát Nhân Dân. 

� Cúp Vàng Sản phẩm CNTT cho hai sản phẩm Libol và Vinaseek. 

Năm 2003 – Thắng thầu các hợp đồng chục tỷ

� Tiếp tục triển khai hệ thống thư viện điện tử tại nhiều khách hàng lớn: 

Học viện An Ninh, ĐH Phòng cháy Chữa cháy… Các dự án đều ở qui mô 

xấp xỉ 20 tỷ. 

� Nâng cấp Hệ CSDL Quốc gia về Pháp luật cho Bộ Tư pháp. 

� Ra mắt phiên bản TVIS 3.0 – đổi tên thành Giải pháp cổng thông tin TVIS, 

nhắm tới đối tượng khách hàng có nhu cầu xây dựng cổng dịch vụ công 

của các Bộ ngành và địa phương. 

� Phát triển Giải pháp ĐH trực tuyến Union và Giải pháp đào tạo trực 

tuyến Clever. 

� Cung cấp Libol cho Thư viện Quốc hội. 

� Cúp Vàng Sản phẩm CNTT cho hai sản phẩm: TVIS và Vinaseek. 

Năm 2004 – 10 năm Tinh Vân

� Tháng 2: Mở rộng và chuyển bộ phận Công nghệ sang tầng 4, Viện Vật 

lý tại phố Đào Tấn. 

� Tháng 4: Nguyễn Huy Cương từ Ba Lan về nước, tham gia Tinh Vân. 

� Cung cấp Cổng thông tin điện tử TVIS cho hàng loạt các Bộ ngành và địa 

phương, trong đó có Cổng thông tin Chính Phủ (chinhphu.vn)

� Triển khai dự án quản lý lưu trữ cho Cục Lưu trữ Quốc gia. 

� Tháng 6: Rời toàn bộ Tinh Vân từ trụ sở 371 Kim Mã và Viện Vật lý về 

Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên Hacinco. 
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� Ngày 20/7: Tưng bừng kỷ niệm 10 năm Tinh Vân tại bãi biển Quỳnh Lưu. 

Phan Quang Minh đọc bức thư “Tinh Vân 10 năm nhìn lại, 10 năm nhìn 

lên” của Chủ tịch HĐQT Hoàng Tô. 

� Tháng 8: Tinh Vân tổ chức hội thảo về ERP tại Hạ Long. 

� Tháng 9: Thành lập Trung tâm ERP. 

� Cúp Vàng Sản phẩm CNTT cho hai sản phẩm: TVIS và Vinaseek. 

Năm 2005 – Thành lập Tinhvan ERP

� Tháng 4: Tinh Vân cùng Công ty Intek (Ba Lan) góp vốn đầu tư thành lập 

đơn vị thành viên đầu tiên là Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh 

nghiệp Tinh Vân (Tinhvan ERP - TVE), hiện là TVC, do Nguyễn Huy Cương 

làm Giám đốc. 

� TVE đào tạo nhiều chuyên gia triển khai ERP trên nền Oracle ESP. 

� Tháng 5: Trần Hoài Phú tham gia Tinh Vân.

� Ra mắt Giải pháp đào tạo trực tuyến Clever với chuẩn SCORM 1.1. 

� Cung cấp Hệ thống phần mềm quản lý Hồ sơ kiểm toán tại Kiểm toán 

Nhà nước. 

� Xây dựng Cổng thông tin cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

� Cung cấp Giải pháp ngân hàng đề và thi trắc nghiệm OmegaTest cho 

Cục khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

� Hai giải thưởng Sao Khuê 2005 cho sản phẩm Libol và TVIS. 

Năm 2006 – Thành lập Tinhvan Outsourcing và Vườn ươm

� TVC triển khai hệ thống ERP của Oracle cho Công ty BIM và Công ty Bia 

Thái Bình. 

� Tháng 7: Giám đốc Phạm Thúc Trương Lương thay Nguyễn Sơn Tùng 

làm TGĐ Tinh Vân. Thư của TGĐ được Trương Lương gửi toàn thể nhân 

viên đều đặn hàng tháng. 
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� Tháng 8: Thành lập đơn vị thành viên thứ 2 - Công ty Cổ phần Xuất khẩu 

Phần mềm Tinh Vân (Tinhvan Outsourcing - TVO) do Đào Quốc Hưng 

làm Giám đốc. 

� Tháng 9: TVO ký kết thỏa thuận nguyên tắc nhân sự với FSoft. Thực hiện 

một số hợp đồng cho FSoft. 

� Thành lập Trung tâm Vườn Ươm Tinh Vân (TVi) do Lê Dũng phụ trách. 

Đến nay Vườn ươm Tinh Vân vẫn là đơn vị mạnh, là môi trường lý tưởng 

để thể hiện năng lực, ý tưởng và rèn giũa kỹ năng mềm cho các thế hệ 

sinh viên tài năng. 

� Lần đầu áp dụng triển khai và bảo vệ thành công chứng chỉ ISO-

9001:2000. Dự án do QMR Bùi Thành Hương phụ trách. 

� Chính thức trở thành Oracle Certified Partner. 

� Nhận hai giải thưởng Sao Khuê 2006 cho sản phẩm Union và eFile. Cúp 

Bạc Sản phẩm CNTT với sản phẩm Union. 

Năm 2007 – “Go Mass”, thành lập Tinhvan Media

� Chuyển đổi mô hình Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần Công nghệ 
Tinh Vân với vốn điều lệ 27 tỷ VNĐ. 

� Tham gia góp vốn đầu tư Công ty chứng khoán Thiên Việt. 

� Chuyển đổi Văn phòng Đại diện phía Nam thành Chi nhánh Tinh Vân 
 Tp. HCM. 

� Chính thức trở thành Microsoft Certified Partner. 

� HĐQT xác lập chiến lược “Go Mass”, hướng tới thị trường mass và các 
khách hàng cuối. 

� Tinh Vân cùng với IDG, Fintec và Thiên Việt thành lập Công ty Cổ phần 
Truyền thông Tinh Vân (Tinhvan Media - TVM) tập trung phát triển Máy 
tìm kiếm Xalo.vn, do Phạm Thúc Trương Lương làm TGĐ, Nguyễn Quan 
Sơn làm Kiến trúc sư trưởng. Tổng vốn đầu tư 2 triệu USD. 

� Phát hành đợt đầu cổ phiếu ưu đãi ESOP cho nhân viên. 

� Đầu tư đầu số 8x75 chuẩn bị cho các dịch vụ Gía trị gia tăng trên di động. 
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� TVHCM phát triển Giải pháp quản trị nhân sự HiStaff cho Unilever. 

� Tháng 10: Bùi Văn Kiên tham gia Tinh Vân với vai trò tư vấn pháp lý. 

� Cúp vàng CNTT-TT do Hội Tin học Việt Nam trao cho hai sản phẩm Libol 

và Union. Hai giải thưởng Sao Khuê cho sản phẩm Libol và Union, trong 

đó Libol là phần mềm ưu việt 5 sao. 

Năm 2008 – “Renovate or Die”

� Tháng 2: Kinh doanh thiếu hiệu quả, hệ thống ra quyết định chồng 

chéo. HĐQT quyết định tái cơ cấu công ty với khẩu hiệu quyết liệt “Reno-

vate or Die”, thành lập các trung tâm lợi nhuận tập trung vào các mảng 

thị trường riêng biệt. Hoàng Tô quay lại vai trò TGĐ Tinh Vân. 

� Thành lập Trung tâm Giải pháp Chính phủ TV1, Trung tâm Giải pháp Giáo 

dục TV2 và Trung tâm Viễn thông TVT. 

� Thay đổi và chuẩn hóa logo Tinh Vân với màu xanh chủ đạo trên nền xám 

tượng trưng cho tri thức với slogan “Together we shine”. Xây dựng Sổ tay 

thương hiệu của Tinhvan Group. 

� Tháng 4: Hội nghị khách hàng do Trung tâm Giải pháp Giáo dục TV2  

tổ chức. 

� TVC triển khai Giải pháp chứng khoán cho Công ty Chứng khoán NSI. 

� Ngày 15/5: Lần đầu tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường  

niên 2008. 

� Tháng 6: Chuyển giao sản phẩm HiStaff từ TVHCM sang cho TVC để đảm 

bảo business line. HiStaff được TVC kế thừa và phát triển tốt, giữ vững vị 

trí số 1 về giải pháp quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam. 

� HĐQT họp chiến lược tại Bãi Lữ, Nghệ An. 

� Ngày 30/9: TVM chính thức ra mắt máy tìm kiếm tiếng Việt Xalo.vn. 

� Hai giải thưởng Sao Khuê cho sản phẩm Union và HiStaff. 
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Năm 2009 – “Hiệp đồng cùng thắng lợi” – chiến lược “Go Mobile”

� Nhận định xu hướng bùng nổ của các thiết bị cầm tay thông minh, HĐQT 

thống nhất chiến lược “Go Mobile” cho toàn bộ Tinhvan Group. 

� Tháng 3: Nguyễn Ích Vinh tham gia TVM.

� Ngày 24/6: Ra mắt Cổng thông tin giải trí trên di động Moza, tiền thân 

của Xalo Mobile. Đây có thể coi là AppStore đầu tiên ở Việt Nam. 

� Tháng 7: Nguyễn Ích Vinh rời TVM, đảm nhận vai trò TGĐ TVO thay cho 

Đào Quốc Hưng. 

� HĐQT họp chiến lược tại Vinpearl, Nha Trang. 

� Triển khai dự án lớn cho Tổng cục 3 – Bộ Công An. 

� Phát triển ứng dụng Zon – Cổng truyện tranh trên di động. 

� Cúp vàng CNTT-TT của Hội Tin học Việt Nam cho sản phẩm HiStaff và sản 

phẩm Moza. 03 giải Sao Khuê cho sản phẩm HiStaff, cho Doanh nghiệp có 

tốc độ tăng trưởng năm và cho Doanh nghiệp tiêu biểu về nội dung số. Huy 

chương Vàng cho đơn vị phần mềm có thành tích xuất sắc do Hội tin học  

TP. HCM (HCA) trao tặng. Giải thưởng CNTT Truyền thông TP. HCM lần thứ 

nhất cho TVHCM. 

Năm 2010 – “Giải phóng tiềm năng”

� Tái cơ cấu TVM, sáp nhập và thành lập Công ty Cổ phần Viễn thông Tinh 

Vân (Tinhvan Telecom – TVT). Đây là đơn vị thành viên thứ 3 của Tinhvan 

Group, do Trần Anh Dũng làm Phó TGĐ điều hành. 

� Hợp nhất TV1 và TV2 thành Trung tâm Giải pháp phần mềm và Tích hợp 

hệ thống (TVS) do Nguyễn Tuấn Lương làm Giám đốc. 

� Tháng 6: Hội nghị chiến lược TVO xác định hướng đi cho TVO là gia công 

phần mềm trên di động cho thị trường Nhật Bản. 

� Tháng 7: Ngô Phương Chí tham gia HĐQT Tinhvan Group ở vị trí ủy viên 

không điều hành.
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� Tháng 8: Kết hợp với NTT Solmare – công ty con của tập đoàn NTT Nhật 

Bản, ra mắt ứng dụng truyện tranh trên di động Zon với trên 4000 bộ  

truyện manga. 

� Tháng 10: Trần Hoài Phú đàm phán thành công game nhập vai trên 

điện thoại di động Minh Châu Tam quốc, tạo tiền đề cho việc thành lập  

MCCorp. 

� Lần đầu áp dụng triển khai và bảo vệ thành công cả hai chứng chỉ  

ISO-27001:2005 cho hệ thống quản lý an ninh thông tin và chứng chỉ  

CMMi-3 cho hoạt động xây dựng phát triển phần mềm. 

� Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho sản phẩm 

HiStaff. Giải thưởng CNTT Truyền thông TP. HCM lần thứ hai. Hai giải Sao 

Khuê cho sản phẩm Libol và HiStaff. 

Năm 2011 – “Cày sâu cuốc bẫm”

� Tháng 3: Tinh Vân và IDG đầu tư thành lập đơn vị thành viên thứ 4 của 

Tinhvan Group là Công ty Cổ phần Giải trí Minh Châu (MCCorp.), hoạt 

động trong lĩnh vực GMO (Game Mobile Online) do Nguyễn Việt Sơn làm 

TGĐ. 

� TVC ký hợp đồng cung cấp và triển khai HiStaff cho hàng loạt khách 

hàng lớn, bao gồm nhiều ngân hàng TMCP. 

� TVT tái cơ cấu theo chiến lược Content Platform, bắt đầu giai đoạn tăng 

trưởng doanh thu tốt nhờ mô hình Channeling. 

� TVS cung cấp giải pháp CNTT cho thị trường Viễn thông (Mobifone, VTN, 

VNPT…), và đặt chân vào thị trường Tài chính ngân hàng. 

� Chứng nhận đầu tư cho 1, 8 hecta tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 

� Huy chương Vàng đơn vị phần mềm Việt Nam. Hai danh hiệu Sao Khuê cho 

HiStaff và Cổng nội dung số Xalo Mobile. Giải thưởng CNTT-TT TP. HCM  

lần thứ 3. 

� Một sự kiện không thể không nhắc đến, đó là Lễ sinh nhật Tinh Vân lần 

thứ 17. Một trích đoạn trong vở ca kịch “Làm hết sức – chơi hết mình” 
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do đội ngũ nhân viên TVT dàn dựng đã bị phát tán trên Youtube và trở 

thành scandal truyền thông. Đó là lý do để Ban tổ chức sinh nhật Tinh 

Vân các năm sau rất thận trọng khi duyệt chương trình.

Năm 2012 – “Kỷ luật để vượt trội”

� Hoàn thành quá trình đánh giá chứng nhận lại Hệ thống Quản lý chất 

lượng ISO 9001:2008 và giám sát lần 2 Hệ thống An ninh thông tin theo 

tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005. 

� Trung tâm Giải pháp Phần mềm và Tích hợp Hệ thống (TVS) chuyển đổi 

thành Công ty Giải pháp phần mềm và Tích hợp hệ thống Tinh Vân, trở 

thành đơn vị thứ 5 của Tinhvan Group, do Nguyễn Sơn Tùng làm TGĐ. 

� Trở thành đại lý chính thức của Altibase Corp - Tập đoàn dẫn đầu về giải 

pháp dữ liệu của Châu Á. 

� Tháng 8: Chu Giang Nam tham gia Tinh Vân

� Tháng 9: Thành lập Công ty Cổ phần Sách điện tử Tinh Vân (Tinhvan 

eBooks - TVB) – đơn vị thành viên thứ 6 của Tinhvan Group. TVB cùng với 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) đầu tư thành lập Công ty 

Sách Điện tử Giáo dục EDC – thành viên của NXB GDVN. 

� Đạt ba danh hiệu Sao Khuê cho các sản phẩm HiStaff, eFile và Cổng nội 

dung số Xalo Mobile. Tinh Vân lần thứ 5 nhận Huy chương Vàng ICT Việt 

Nam. Giải Nhân tài Đất Việt cho sản phẩm Sách giáo khoa điện tử Classbook. 

Năm 2013 – “Hệ sinh thái Tinh Vân”

� Khẩu hiệu “Hệ sinh thái”: với 6 đơn vị thành viên, trên 30 sản phẩm dịch 

vụ có thương hiệu, nhiều dịch vụ đã có cộng đồng hàng triệu người và 

tạo ra nguồn doanh thu không nhỏ, việc hình thành Hệ sinh thái Tinh 

Vân là tất yếu, trong đó mỗi đơn vị, mỗi sản phẩm dịch vụ đều được 

xác lập vị thế nhất định trong tổng thể. Trong bối cảnh kinh tế xấu, mỗi 

doanh nghiêp đơn lẻ đang phải chịu rủi ro cao nhưng cả Hệ sinh thái sẽ 

có sức sống mãnh liệt, cũng như cái tổng thể sẽ lớn và mạnh mẽ hơn rất 

nhiều tổng của những thực thể đơn lẻ. 
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� Câu lạc bộ CTO của Tinh Vân ra đời, hoạt động tích cực với các seminar 

chia sẻ về xu thế công nghệ thế giới, trao đổi kinh nghiệm về các hệ 

thống phức tạp của đơn vị mình, giúp hình thành một nền tảng công 

nghệ chung và định chuẩn cho Hệ sinh thái. 

� Ngày 26/6: TVB chính thức ra mắt sản phẩm Sách giáo khoa điện 

 tử Classbook. 

� Tái đánh giá và bảo vệ thành công chứng chỉ CMMi-3.

� Nhận Huy chương Vàng ICT Việt Nam (lần thứ 06). Nhận bằng khen của 

Chủ tịch UBND Tp.HCM. Đạt hai danh hiệu Sao Khuê cho các sản phẩm 

Nền tảng phân phối Nội Dung Số trên điện thoại di động Vimob và Sách 

giáo khoa điện tử Classbook. 

Năm 2014 – “Liên tục trau dồi”, bắt đầu chiến lược “Go Global”

� Khẩu hiệu “Liên tục trau dồi”: Các business của Tinhvan Group đều đang 

đòi hỏi sự sáng tạo. Sự sáng tạo chỉ có thể phát triển trong một môi 

trường đầy ắp tri thức, và một môi trường như vậy chỉ có thể có khi mỗi 

thành viên đều không ngừng học hỏi - liên tục trau dồi. 

� Chiến lược “Go Global”: Thị trường trong nước nhiều khó khăn, trong bối 

cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi và phát triển tốt, HĐQT xác lập chiến 

lược cho toàn Tinhvan Group là “Go Global”, mục tiêu là đưa các business 

và sản phẩm công nghệ hiện đang khai thác tốt ở thị trường nội địa của 

Tinh Vân ra phục vụ cho các khách hàng toàn cầu. TVB bắt đầu với thị 

trường Lào, TVT với thị trường Myanmar, MCC “go SEA” – tập trung vào 

các nước Đông Nam Á, và TVO hiện là đầu tàu cho chiến lược “Go Global” 

với thị trường Nhật Bản. 

� Đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam - Vifotec cho 

giải pháp Sách giáo khoa điện tử Classbook. 
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HÀNH TRÌNH 20 NĂM SÁNG TẠO

Hoàng Tô

Nhận được yêu cầu viết bài cho Sử ký Tinh Vân nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, 

mà phải là bài mới chưa đăng, tôi suy nghĩ lan man, những kỷ niệm xưa cứ thế ùa 

về. Rồi chợt nhận thấy, có lẽ Tinh Vân chúng ta đã đi trước, đã đón đầu, đã sáng 

tạo và tiên phong trong rất nhiều xu thế công nghệ với các sản phẩm phần mềm 

đột phá ở thị trường Việt Nam. 

Phi lộ

Để câu chuyện có đầu đuôi, xin giới thiệu nhanh là vào tháng 5 năm 1995, tôi 

đang làm dở Ph. D ở Nga, về phép chơi hè, tình cờ ghé thăm Trung tâm Dịch 

vụ Vi Tính E6 Thái Thịnh của ba ông bạn thân họ Nguyễn là Nguyễn Quan 

Sơn, Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Khánh Hoàn mới mở được gần một năm. 

Ấn tượng ghê lắm bởi sự khang trang của văn phòng không có điều hòa với 

diện tích rộng tới 8m2 nơi mặt phố Thái Thịnh giữa trưa hè đổ lửa đầy nắng 

và bụi đường. Tôi say mê ngắm thùng đựng linh kiện chứa đầy main hỏng, 

keyboard và chuột vỡ của anh Tùng, ngắm sợi dây đồng trục đen ngòm nối 

ba máy tính AT-286 chạy hệ điều hành mạng Novell Netware 3.1 của anh Sơn, 

ngắm cô bạn gái chưa đầy 20 tuổi của anh Hoàn, thế rồi thế nào sau bữa cơm 

bụi đạm bạc lại quyết định bỏ dở việc nghiên cứu sinh ở Nga, vứt tấm vé máy 

bay và cuốn hộ chiếu để ở lại chiến đấu cùng ba ông bạn nối khố. 
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Ngẫm lại đến nay cuộc sống không hẳn toàn màu hồng, nhưng cho tôi chọn 

lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường đã qua, bởi nó cho tôi và bè bạn mình sự tự do 

về tinh thần và tư tưởng, sự tự do sáng tạo và trải nghiệm, nó cho tôi sự tự do 

cao nhất trong những khuôn khổ của kỷ luật công việc, cho tôi sự bình yên 

sâu thẳm dưới những áp lực của kinh doanh, sự hoan lạc trong thách thức 

khốc liệt của thương trường, và cao hơn tất cả - nó cho tôi những tháng ngày 

đầy ý nghĩa và thấm đẫm nghĩa tình đồng đội. 

1. Thơ Máy - Phần mềm làm thơ đầu tiên và duy nhất

Năm 1995 tôi góp vốn vào công ty chỉ vỏn vẹn bằng 2000 đô-la tiền mặt và 

sản phẩm Thơ Máy trên hệ điều hành DOS mà tôi đã viết nghịch bằng Turbo 

Pascal hồi còn ở Nga. Phần mềm cho phép ngẫu nhiên sinh ra các bài thơ rất 

đúng niêm luật theo các thể loại thơ phổ biến nhất như: Lục bát, Thất ngôn 

tứ tuyệt, Thất ngôn bát cú, Song thất lục bát, Thơ năm chữ, Thơ tám chữ, Thơ 

Hai-ku… theo nhiều chủ đề và mô phỏng vốn từ vựng của các nhà thơ bậc 

thày như Nguyễn Du, Nguyễn Bính, Bùi Giáng, Trần Đăng Khoa… 

Tuần đầu đi làm anh Sơn giao cho tôi nghiên cứu Visual Basic và Delphi (tất 

nhiên là trong 21 ngày) và chỉ sau tuần đầu tiên tôi đã port xong phiên bản 

Thơ Máy từ DOS sang môi trường Windows. Phiên bản này hiện vẫn đang 

lưu lạc đâu đó trên Internet. Cho mãi đến sau này Thơ Máy lại được các 

bạn trong Vườn Ươm Tinh Vân (TVi) đầu tư phát triển trực tuyến tại địa chỉ  

http://lamtho.vn, cũng như nhờ Thơ Máy mà Phòng truyền thông đã tạo ra bộ 

lịch Thơ Tinh Vân 2012 nổi tiếng với nhiều câu thơ thú vị. 

Tuy không mang lại doanh thu nhưng Thơ Máy đã trở thành một “nhãn hàng” 

đặc biệt luôn đồng hành cùng Tinh Vân. 

2. Đơn vị đầu tiên phát triển công nghệ bảo mật và an toàn thông tin

Năm 1994 vào lúc mới thành lập, Trung Tâm Dịch vụ Vi tính nhận làm đủ mọi 

loại hình dịch vụ cho máy vi tính, từ bảo hành, bảo trì, nâng cấp máy tính, 

phục hồi dữ liệu và cài đặt phần mềm. Thậm chí có khách hàng yêu cầu vệ 

sinh chiếc bàn phím bẩn chúng tôi cũng sẵn sàng làm tuốt. Một trong những 

http://lamtho.vn
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vấn đề nổi cộm khi đó là máy tính của khách rất hay bị nhiễm các virus lạ mà 

những trình diệt virus khi đó chưa kịp update và không xử lý được. Để phục 

vụ nhu cầu này, anh Sơn và Tùng đã viết phần mềm diệt virus có tên là STAV 

(Sơn – Tùng Antivirus). Qui trình là boot bằng đĩa mềm sạch, sử dụng phần 

mềm Kaspersky quét trước nhằm loại bỏ các virus thông dụng, sau đó mới 

dùng thuốc đặc trị STAV xử lý các loại virus mới xuất hiện. Khi tôi tham gia 

thì STAV đã có khả năng tìm và diệt vài chục mẫu virus phức tạp, bao gồm 

cả những virus tự biến hình (morphing và polymorphic), một công nghệ khá 

mới vào thời đó. Tôi cũng có vinh dự được tham gia phát triển STAV, tìm hiểu 

signature và viết module diệt chú virus mang tên Die-Hard 2. 

Cùng với D2 Antivirus của tác giả Trương Minh Nhật Quang, STAV là một 

trong các sản phẩm phần mềm diệt virus đầu tiên “Made in Vietam”. Chỉ tiếc 

vào năm 1996 khi Trung tâm Computer Services không cung cấp các dịch 

vụ bảo trì máy tính nữa thì phần mềm STAV cũng không còn được tiếp tục 

phát triển. 

Những năm 94, 95 chúng tôi cũng đã nghiên cứu và phát triển thành công 

thư viện mã hóa và xác thực đầu tiên ở nước ta. Anh Nguyễn Quan Sơn viết 

phần lõi bằng C++ và cả Assembly cho những đoạn tính toán với số lớn để 

đảm bảo tốc độ xử lý, thuật toán mã đối xứng sử dụng chuẩn DES-56 bit 

(không dùng được chuẩn 64 bit do lệnh cấm của Bộ Quốc phòng Mỹ). Thuật 

toán khóa công khai sử dụng ElGamal. Tôi viết phần vỏ và giao diện người 

dùng để mã hóa và ký trên các tệp và cả thư mục, cũng như tích hợp với 

sản phẩm MS-Mail của Microsoft. Sản phẩm này được đặt tên là DEA (Data 

Encryption and Authentication). 

Năm 1996 chúng tôi đã có một bài giới thiệu về DEA ở một hội thảo của Bộ 

Công an. Ngay sau bài phát biểu của anh Tùng đã có một cậu thanh niên với 

cặp kính cận dày lên tìm gặp và đề nghị hợp tác. Cậu ta muốn tích hợp thư 

viện bảo mật DEA cho Giải pháp ngân hàng của FPT. Đó là hợp đồng phần 

mềm đầu tiên có giá trị của Tinh Vân với FPT và chàng thanh niên đó chính là 

Trương Đình Anh nổi tiếng, nguyên là TGĐ FPT sau này. 
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Những năm 96, 97 Tinh Vân cũng là đơn vị đầu tiên nghiên cứu công nghệ 

tường lửa và là đại lý cung cấp firewall đầu tiên ở Việt Nam. Đó là sản phẩm 

Black Holes của hãng Milkyway - Canada. Hợp đồng đầu tiên là cung cấp 

firewall cho VDC phục vụ cổng Internet Việt Nam – mà tổng đường truyền khi 

đó của cả nước ra quốc tế chắc không vượt quá 1Mbps. 

3. Những trang web và mạng Intranet đầu tiên

Lần lại lịch sử các bạn có thể tìm ra thông tin người Việt đầu tiên thiết kế Web 

chính là anh Phạm Thúc Trương Lương – PTGĐ Tinh Vân. Website đầu tiên do 

Trương Lương phát triển vào năm 1994 là trang Vietnam Information, khi anh 

đang thực tập tại Hungary. 

Năm 1995, Trương Lương về nước đảm nhận vai trò PGĐ Công nghệ của Ba-

Tin, thành viên của Công ty 3C do tiến sĩ Nguyễn Quang A sáng lập. Lương 

chịu trách nhiệm xây dựng trang mạng Vinet với rất nhiều thông tin phong 

phú. Cùng với BaTin, Tinh Vân cũng là đơn vị đầu tiên bắt tay vào thiết kế 

web và xây dựng mạng Intranet ở Việt Nam. Năm 1996, trang Web giới thiệu 

Chương trình Quốc gia về CNTT, có gắn các Java Applet và nhiều ứng dụng 

tương tác do Tinh Vân phát triển đã gây được sự tò mò, ngạc nhiên và thích 

thú của đông đảo người tham gia Hội chợ Expo’96. 

Trước khi Việt Nam chính thức được kết nối Internet toàn cầu vào cuối năm 

1997 thì dân yêu công nghệ đã rất hồi hộp chờ đợi và phải tạm tự sướng 

bằng những mạng máy tính qui mô nhỏ mô phỏng Internet, sử dụng công 

nghệ TCP/IP, dial-up và các máy chủ web, gọi là mạng Intranet. Tinh Vân tự 

hào là đơn vị xây dựng và phát triển cả 2 mạng Intranet đầu tiên ở Việt Nam 

là ITNet của Ban chỉ đạo CTQG về CNTT và mạng Netlab – nơi có thời đã có 

tới hàng chục ngàn người đăng ký sử dụng cũng như hoạt động rất sôi nổi. 

Từ năm 1996 đến 1998 các sản phẩm phần mềm trên nền tảng Web (Web-

based) của Tinh Vân đã lần lượt được phát triển, giới thiệu và đưa ra phục 

vụ trên các mạng Intranet ITNet và Netlab. Các phiên bản đầu tiên của phần 

mềm Tìm kiếm tiếng Việt VIS, phần mềm Từ điển trực tuyến Web-Dict, phần 

mềm Hội thoại Hot Talk, các game trên nền Web như Gà Ảo (Tamagotchi) 
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hay cờ Ca-rô trực tuyến, Diễn đàn Web-Forum, Web-Mail… của Tinh Vân đều 

được phát triển trong quãng thời gian này. 

4. Software Center - Cửa hàng phần mềm bản quyền đầu tiên

Tháng 7/1997, ngay sau khi chính thức thành lập pháp nhân là Công ty TNHH 
Công nghệ Tin học Tinh Vân (đến 2007 được đổi tên thành Công ty Cổ phần 
Công nghệ Tinh Vân như hiện nay), chúng tôi đã quyết định mở cửa hàng 
kinh doanh phần mềm có bản quyền đầu tiên ở Việt Nam lấy tên là Software 
Center tại địa chỉ 96 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Software Center có sự tham gia và 
góp vốn của hai anh em là anh Nguyễn Hồng Chương, nguyên TGĐ Fintec, và 
anh Nguyễn Thượng Dũng – chủ cửa hàng Game Center chuyên bán game, 
phần mềm không bản quyền và CD lậu ở địa chỉ 30B Phan Bội Châu. Cửa 
hàng trưởng khi đó là anh Nguyễn Minh, biệt danh là Minh Fù thủy - một 
nickname nổi tiếng của mạng Netnam thời bấy giờ. 

Khi đó Việt Nam chưa có Internet. Tận dụng được lợi thế dùng ghé đường 
kết nối Internet thử nghiệm 64kbps của VDC, Software Center đã giúp khách 
hàng tìm kiếm được các phần mềm theo nhu cầu, thanh toán và tải xuống, 
cũng như giúp nhập về qua đường chính ngạch. 

Sau một năm hoạt động Software Center đã phải đóng cửa do thiếu đơn 
hàng, luật bản quyền chưa có hiệu lực, khách hàng kể cả các cơ quan Chính 
phủ vẫn quen với việc sử dụng phần mềm không bản quyền. Trong lúc đó 
Game Center vẫn tiếp tục phát triển mạnh tới những năm 2003, 2004. 

5. Vietnam Hotels - Website thương mại điện tử đầu tiên

Đầu năm 1998, nhìn thấy rõ nhu cầu tăng trưởng của lĩnh vực du lịch – khách 
sạn, Tinh Vân đã bắt tay xây dựng và phát triển website thương mại trực 
tuyến đầu tiên dành cho đối tượng khách hàng là Tây ba-lô. Đó là trang web 
Vietnam Hotels tại địa chỉ vietnam-hotels.com. Trang web tập trung đăng tin 
và giới thiệu hàng trăm khách sạn ở 63 tỉnh thành, bao gồm hình ảnh chi 
tiết của từng khách sạn cả trong và ngoài, giá phòng và các loại hình dịch 
vụ, cũng như cho phép khách hàng trực tiếp book phòng qua trang web và 
hưởng các chính sách khuyến mại. Một phần do trang Web đã ra đời quá sớm 

http://www.vietnam-hotels.com
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trước thời đại, thị trường chưa đủ chín muồi, phần nữa lại bị khách sạn Nikko 

Hà Nội dọa kiện do đưa hình ảnh lên không kịp xin phép, nên đến năm 2001 

website đã phải đóng cửa. 

Vietnam Hotels có thể coi là tiền thân của một loạt các trang dịch vụ booking 

nổi tiếng hiện tại ở nước ta như Viet Travel, Gotadi hay iVivu… 

6. Vinaseek - Cỗ máy tìm kiếm của người Việt

Công nghệ tìm kiếm tiếng Việt của Tinh Vân cũng là một câu chuyện đáng 

nói. Năm 1996 vì có nhu cầu tìm kiếm tiếng Việt trên đống tài liệu rất lớn của 

Chương trình IT2000, tôi đã phát triển Phần mềm tạo chỉ mục và tìm kiếm 

tiếng Việt VIS (Vietnamese Indexing and Searching) trên ngôn ngữ lập trình 

Perl, cho phép tìm kiếm tốt ở ngưỡng vài trăm ngàn trang văn bản. VIS sau 

đó đã được tích hợp trong tất cả các sản phẩm phần mềm của Tinh Vân, từ 

giải pháp cổng thông tin TVIS, hệ thống văn bản pháp luật Vietnam-Laws, 

sản phẩm phần mềm thư viện điện tử Libol… Đến năm 2000 tôi bàn giao 

cho nhóm nghiên cứu phát triển của anh Quan Sơn phát triển tiếp, thay đổi 

nền tảng công nghệ, đưa VIS lên một tầm khác hẳn với khả năng tạo chỉ mục 

và tìm kiếm tới 20 triệu trang văn bản, đồng thời giải quyết được triệt để vấn 

đề hỗn loạn khi sử dụng các bảng mã tiếng Việt khác nhau. Nên nhớ thời đó 

chúng ta có gần 20 bảng mã tiếng Việt được đồng thời sử dụng, bao gồm 

VISCII, VIQR, TCVN-5712 (font ABC), Freecode, 3C, BKED, VNI, Vietware… 

Đến tháng 9/2001, dựa trên công nghệ VIS và được sự hỗ trợ về đường truyền 

của Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, Tinh Vân đã chính thức cho ra 

mắt máy tìm kiếm tiếng Việt Vinaseek ở địa chỉ http://vinaseek.com. Sau một 

năm hoạt động Vinaseek đã tạo được CSDL chỉ mục với 6 triệu trang web 

tiếng Việt, mỗi ngày xử lý hàng trăm ngàn yêu cầu tìm kiếm, và trở thành ô 

tìm kiếm mặc định của hàng trăm trang web có uy tín ở Việt Nam. 

Về sau việc qui chuẩn sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode (TCVN-6909), đặc 

biệt cho các trang mạng, đã giúp Google trở nên có lợi thế hơn hẳn và  

Vinaseek dần bị lãng quên cho đến khi được đổi tên thành Xalo. Nhưng đó lại 

là một câu chuyện khác. 

http://vinaseek.com
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7. Những Giải pháp phần mềm chuyên nghiệp đầu tiên

Tinh Vân là đơn vị tiên phong ở Việt Nam trong việc phát triển các phần mềm 
giải pháp phục vụ nhu cầu nghiệp vụ của các ngành nghề khác nhau. Giải 
pháp Thư viện điện tử - Thư viện số Libol được phát triển từ những năm 1998, 
và đã được nhận tài trợ đầu tư của Chính phủ trong chương trình hỗ trợ phát 
triển phần mềm nội địa. Hiện Libol vẫn đang chiếm trên 60% thị phần phần 
mềm thư viện trong cả nước, đem lại doanh thu hàng chục tỷ mỗi năm. 

Giải pháp Cổng thông tin điện tử TVIS ra đời phục vụ cho tin học hóa các dịch 
vụ công và giải pháp Chính phủ điện tử. Ra đời sớm nhất và cũng chiếm được 
thị phần lớn nhất ở Việt Nam, khi cả Cổng thông tin Chính phủ (chinhphu.vn), 
cổng Quốc hội, cổng của các Bộ ngành và nhiều Tỉnh thành lớn (TP. Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, Thái Bình… ) đều đã hoặc đang sử dụng TVIS. 

Ra đời năm 2003, Giải pháp quản trị nguồn nhân lực HiStaff cũng là giải pháp 
phần mềm nhân sự chuyên nghiệp đầu tiên và hiện vẫn dẫn đầu về thị phần 
phần mềm quản trị nhân sự ở Việt Nam với doanh thu xấp xỉ 1 triệu USD/năm. 

Từ năm 2002 đến 2007, Tinh Vân liên tục cho ra mắt các giải pháp phần mềm 
khác nhau như Giải pháp Quản lý ĐH Union, Giải pháp Quản lý Lưu trữ eFile, 
Giải pháp Quản lý Tài sản Qualita, Giải pháp Đào tạo trực tuyến Clever, Giải 
pháp Ngân hàng đề và Thi trắc nghiệm OmegaTest, Giải pháp Dịch tự động 
Anh-Việt Davit… Đó đều là những phần mềm giải pháp đồ sộ, có độ phức 
tạp cao và là những giải pháp lần đầu tiên được một đơn vị trong nước phát 
triển và đưa ra thị trường. 

8. Chiến lược “Go Mass” và Xalo.vn

Năm 2007, Tinh Vân bắt đầu nghiên cứu tìm tòi các hướng đi khác ngoài 
việc phát triển phần mềm cho thị trường dự án vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. 
Chiến lược “Go Mass” đã được HĐQT Tinh Vân thông qua vào cuộc họp tháng 
2/2007, và ngay sau đó một tổ công tác đặc biệt đã được thành lập để nghiên 
cứu thị trường và xây dựng các business mới, hoàn toàn hướng đến khách 
hàng cuối. Trong số các thành viên có Trần Hoài Phú, hiện là PTGĐ Minh Châu 

Corp. và Lê Phan Việt Hà, người chịu trách nhiệm viết kế hoạch kinh doanh 
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và hồ sơ dự án. Tháng 8/2007 Công ty Truyền thông Tinh Vân (TVM) ra đời 

với sản phẩm là cỗ máy tìm kiếm Xalo.vn chính là kết quả đầu tiên của chiến 

lược “Go Mass”. 

Như chúng tôi vẫn đùa, Xalo.vn là trường hợp điển hình của sự hội tụ 3 vòng 

tròn: vòng tròn năng lực, vòng tròn đam mê, và hiệu quả kinh doanh. Lẽ ra 

Xa Lộ đã phải tạo ra thành công lớn khi được đầu tư tới 2 triệu USD, được xây 

dựng trên nền tảng tri thức về công nghệ tìm kiếm và xử lý ngữ nghĩa tiếng 

Việt vốn là thế mạnh cốt lõi của Tinh Vân, được launch vào thời điểm bùng nổ 

của Internet Việt Nam (30/9/2008). Nhưng đáng tiếc Xa Lộ đã không thành 

công như kỳ vọng. Cỗ máy tìm kiếm thất bại, nhưng chiến lược “Go Mass” 

không vì thế mà ảnh hưởng. Từ cái gốc Xalo.vn, trong những năm tiếp theo 

các mass business của Tinh Vân liên tục ra đời, như TVT, TVD, MCC, TVB… 

và hiện đã mang lại hiệu quả kinh doanh không thua kém các mảng dự án 

truyền thống, thậm chí đang có xu hướng tăng trưởng nhanh và mạnh hơn. 

9. Chiến lược “Go Mobile” và Minh Châu Corp.

Năm 2009, ngay sau chiến lược “Go Mass”, HĐQT Tinh Vân đã nhận thấy xu thế 

phát triển tất yếu của các thiết bị di động và tiếp tục thông qua chiến lược 

“Go Mobile”. Cuối năm 2008 Tinhvan Telecom (TVT) được thành lập, tập trung 

vào lĩnh vực Nội dung số và Giá trị gia tăng trên Mobile. Ngày 24/6/2009 Cổng 

thông tin giải trí cho Di động Moza được công bố. Đây bản chất là Appstore 

đầu tiên cho người dùng di động ở Việt Nam. Moza cho phép tải xuống, miễn 

hoặc thu phí các ứng dụng giải trí, games, video, mp3… Moza chính là tiền 

thân của các hệ thống phân phối nội dung hiện đang mang lại doanh thu 

hàng trăm tỷ mỗi năm cho Tinh Vân như Vimob, AStore, Mobigate, Classbook 

Store hay Mobay. 

Tháng 6/2010, trong cuộc họp chiến lược tại khách sạn Thắng Lợi, TVO đã xác 

định hướng đi cho mình là Mobile Outsourcing (gia công phần mềm cho di 

động). Đến nay đội ngũ phát triển ứng dụng mobile của TVO đã nhận được 

hợp đồng với những tên tuổi lớn như NTT Data, NEC, Panasonic… 
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Tháng 8/2010, Tinh Vân ký hợp tác chiến lược với NTT Solmare trong việc 

phân phối trên 4000 bộ truyện tranh manga của Nhật Bản cho người dùng di 

động ở thị trường Việt Nam thông qua ứng dụng Zon do TVT phát triển. Dự 

án nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Cục Xuất bản cũng như của cả 3 nhà 

mạng lớn là Viettel, Mobifone và Vinaphone. Tinh Vân cũng phối hợp cùng 

Thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi sáng tác truyện tranh trên điện thoại di 

động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long rất rôm rả. Đáng tiếc, một lần 

nữa, thị trường chưa thật sự chín muồi và dự án truyện tranh cho di động đã 

không đạt được những kết quả như mong đợi. 

Tháng 3/2011, Tinh Vân chính thức thành lập Công ty Cổ phần Giải trí Minh 

Châu (MCC), tập trung vào mảng phát triển, phân phối và điều hành Game 

trên thiết bị di động. Đây là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đưa các thể loại game 

nhập vai, vốn là lãnh địa của PC, giờ được phát triển trên di động, đặc biệt là 

cho các dòng smartphone về Việt Nam. Sau gần ba năm phát triển, MCC hiện 

vẫn đang giữ vững vị trí tiên phong, dẫn dắt thị trường, tạo ra các xu hướng 

mới và đạt nhiều thành công trong lĩnh vực này. 

10. Sách giáo khoa điện tử đầu tiên - Classbook

Tháng 9/2012, Tinh Vân tiếp tục thành lập Công ty Cổ phần Sách điện tử Tinh 

Vân - Tinhvan eBooks (TVB). Ý tưởng rất đơn giản, đưa tất cả bộ sách giáo 

khoa vốn trĩu nặng trên vai các em thơ khi cắp sách đến trường vào một chiếc 

máy tính bảng mỏng và nhẹ. TVB hợp tác chặt chẽ với NXB Giáo dục Việt Nam 

và đã phát triển thành công sản phẩm Sách giáo khoa điện tử Classbook, một 

thiết bị giáo dục đa năng hiện đang được sử dụng rộng rãi tại trên 100 trường 

phổ thông cơ sở và trung học tại Hà Nội và TP. HCM. Classbook cũng được kết 

nối với một Appstore dành cho giáo dục, cho phép tải xuống hàng ngàn đầu 

sách giáo khoa, sách tham khảo, các học liệu và giáo trình đào tạo và hàng 

trăm những ứng dụng giáo dục hấp dẫn… 

Sách giáo khoa điện tử chắc chắn là xu thế tất yếu của tương lai. Hy vọng 

Classbook sẽ phần nào tạo ra sự thay đổi và đóng góp vào công cuộc đổi mới 

toàn diện nền giáo dục ở Việt Nam. 
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Vĩ thanh

Tóm lại Tinh Vân đã có rất nhiều những ý tưởng sáng tạo, đã có cảm nhận và 

định hướng về xu thế phát triển công nghệ rất chuẩn xác. Tinh Vân đã luôn 

đi trước, nhưng đáng tiếc lại hay về sau. Tinh Vân đã luôn tiên phong, nhưng 

đáng tiếc hiếm khi dẫn đầu. 

Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề trên, thứ nhất là do các ý tưởng và sản phẩm 

của Tinh Vân thường xuất hiện quá sớm, trước khi ở Việt Nam hình thành một 

thị trường thực sự. Sự không đúng thời điểm thể hiện tính thiếu nhạy bén 

về kinh doanh và thị trường. Nguyên nhân thứ hai, phải thừa nhận việc triển 

khai và thực thi các ý tưởng ở Tinh Vân không phải quá tốt. Sản phẩm có thể 

ra đúng thời điểm, nhưng cùng với sự phát triển chóng mặt của CNTT và viễn 

thông, chỉ có sự xuất sắc vượt trội và quyết liệt theo đuổi đến cùng mới đảm 

bảo được thắng lợi. 

Trong những năm vừa qua Tinh Vân đã liên tục cọ xát thị trường, thành lập 

các đội nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp, phân tích kỹ và kiểm soát rủi 

ro trước mỗi dự án đầu tư. Phần quan trọng hơn là làm mới đội ngũ lãnh 

đạo, tạo ra các sân chơi hấp dẫn đầy thách thức cho những tài năng trẻ và 

các lãnh đạo mới. Một thế hệ mới, tài năng, trẻ trung, tràn đầy năng lượng 

và sinh khí, đầy quyết liệt, khao khát thành công… liên tục được phát triển 

và bồi dưỡng ở Tinh Vân. Chính lớp người này sẽ bổ khuyết những điểm yếu 

cốt lõi của Tinh Vân và sẽ cộng hưởng mạnh mẽ với những sức mạnh truyền 

thống: khao khát hiểu biết, cống hiến, năng lực sáng tạo, trân trọng tri thức 

và tình đồng đội. 

Chiến lược “Go Global” được xác lập trong 2014 cũng sẽ làm thay đổi nhận 

thức cơ bản, giúp tất cả các đơn vị trong Tinhvan Group thoát khỏi “lũy tre 

làng”, tìm kiếm những cơ hội lớn ở những chân trời mới. Đã đến lúc Tinh Vân 

cần phải bước lên một tầm tư duy cao hơn, phải nhìn được rõ nét đại cục 

và hiểu về những gì đang diễn ra trên thị trường công nghệ và chuỗi cung 

ứng toàn cầu. TVB, TVT, MCC và đặc biệt là TVO đều đang tập trung nỗ lực và 

chuẩn bị các bước đi quyết liệt cho chiến lược này. 
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Tinh Vân trong suốt 20 năm qua vẫn luôn là một công ty có thương hiệu tốt, 

được đánh giá cao về năng lực công nghệ và đạo đức kinh doanh, luôn ý thức 

đóng góp cho đất nước và xã hội, có hệ thống quản trị bài bản và một nền 

văn hóa doanh nghiệp mạnh. Tôi khẳng định Tinh Vân cũng sẽ luôn là một 

công ty khởi nghiệp với tất cả tính chất tốt đẹp của một start-up: sự đam mê, 

tự lập, nhiệt huyết, hoài bão, khát vọng, luôn đầy ắp những ý tưởng sáng tạo 

táo bạo. 

Với tôi, 20 năm Tinh Vân chỉ là bước đầu tích lũy và khẳng định sức sáng tạo 

của một doanh nghiệp tiên phong trong thị trường. Tôi tin chắc Tinh Vân đã 

tới lúc phải dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực quan trọng của thị trường công 

nghệ Việt Nam, và theo đúng chiến lược “Go Global”, Tinh Vân sẽ mạnh mẽ 

bước ra thị trường toàn cầu. 

Lời tri ân

Cuối cùng, cho phép tôi dành phần cuối trong bài viết để gửi tấm lòng tri ân 

của mình cùng các đồng nghiệp trong Tinh Vân tới những người đã có tầm 

ảnh hưởng lớn, đã hỗ trợ và giúp đỡ để Tinh Vân tồn tại và phát triển trong 

suốt chặng đường 20 năm qua.

Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới cố GS Trần Lưu Chương, GS Phan Đình Diệu, 

GS Chu Hảo… những người đã hết sức tạo điều kiện và giúp đỡ Tinh Vân vượt 

qua được những khó khăn buổi ban đầu.

Tôi xin gửi lời tri ân tới những khách hàng thân quý, đặc biệt là những khách 

hàng truyền thống đã kiên nhẫn đồng hành nhiều năm, tin tưởng lựa chọn 

sản phẩm và dịch vụ của Tinh Vân, đó là Văn phòng Chính phủ, Văn phòng 

Quốc hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán, Bộ Giáo 

dục và đào tạo, Bộ Tư Pháp, Bộ Công An, Bộ Thông tin Truyền thông, Viện 

Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, UBND Tp. HCM, Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty NEC Vietnam, Chi 

nhánh các công ty Panasonic, NTT Data, Công ty Viễn thông Di động VMS, 

Công ty Sữa Vinamilk, Công ty Unilever Vietnam, Tập đoàn Vingroup… và 
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rất nhiều các khách hàng và đối tác quan trọng khác mà trong khuôn khổ 

một bài viết nhỏ tôi không thể liệt kê hết.

Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới các đối tác và bạn hàng thân thiết, 

những người đã hợp tác chặt chẽ và chia sẻ thành công hay thất bại cùng 

Tinh Vân, đó là các hãng Microsoft Vietnam, Oracle, IBM, Intel, Cisco, HP, Fu-

jitsu, Polaris, Mobifone, Tech Mahindra, Google và Facebook Vietnam,… các 

tổ chức Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam Vinasa, Hội Tin học 

Việt Nam VAIP, Hội Tin học Viễn thông Hà Nội HANICT, Hội Tin học Thành 

phố Hồ Chí Minh HCA, các doanh nghiệp VMS, Viettel,  FPT IS, FPT Software, 

HiPT, Hà Thắng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Ngân hàng Quân đội, 

Ngân hàng Liên Việt,… các quỹ đầu tư IDGVV, Công ty chứng khoán Thiên 

Việt, Công ty Thiên Ngân, Fintec,…

Tôi xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Hồng Chương – chủ tịch Fintec và 

anh Nguyễn Hồng Trường – VP của Quỹ đầu tư mạo hiểm IDGVV là những 

người đầu tiên đã thuyết phục và tạo cảm hứng cho chiến lược Go Mass của 

Tinh Vân. Xin cảm ơn các anh Nguyễn Trung Hà, Nguyễn Thành Nam, Dr. Vũ 

Nguyên Thành, Dr. Nguyễn Sĩ Dũng, các bạn Hoàng Nam Tiến, Phan Minh 

Tâm, Nguyễn Anh Nguyên... đã đóng góp rất nhiều ý tưởng quan trọng cho 

triết lý kinh doanh và chiến lược quản trị của Tinh Vân. Xin cảm ơn nhạc sĩ già 

Nguyễn Quyết Thắng cùng nhiều người bạn thân thiết khác của Tinh Vân đã 

tâm huyết, vô tư hỗ trợ, góp phần tạo nên sức sống và bản sắc văn hóa Tinh 

Vân đa chiều.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các cựu Tinhvaners, những người đã 

bồi đắp lớp lớp phù sa cho Tinh Vân. Xin cảm ơn các Tinhvaners trẻ trung, đầy 

tài năng và nhiệt huyết đang ngày đêm cống hiến cho công ty. 
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HÀNH TRÌNH KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG  
QUA CÁC EMAIL CHÚC TẾT 

Tinh thần Tinh Vân qua mỗi năm thường được khắc họa một cách sinh động 
bởi các bức thư gửi nhân viên của Chủ tịch kiêm TGĐ Hoàng Tô. Qua mỗi 
năm, có thể thấy sự “lớn lên” về tư tưởng, về chiến lược thông qua các khẩu 
hiệu năm ứng với những đổi thay của thời cuộc cũng như quy mô vật lí của 
Tinh Vân. 

Đặc biệt từ năm 2008, mỗi năm, tùy thuộc vào tình hình kinh tế vĩ mô cũng 
như chiến lược chung của công ty, Tinh Vân đều có một khẩu hiệu xuyên 
suốt, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Đó là:

 » Năm 2007: Chiến lược Go Mass

 » Năm 2008: Khẩu hiệu “Renovate or die”

 » Năm 2009: Khẩu hiệu “Hiệp đồng cùng thắng lợi” – Chiến lược  
“Go Mobile”

 » Năm 2010: Khẩu hiệu “Giải phóng tiềm năng”

 » Năm 2011: Khẩu hiệu “Cày sâu cuốc bẫm”

 » Năm 2012: Khẩu hiệu “Kỷ luật để vượt trội” 

 » Năm 2013: Chiến lược “Hệ sinh thái Tinh Vân”

 » Năm 2014: Khẩu hiệu “Liên tục trau dồi” – Chiến lược “Go Global”

Theo trình tự thời gian, BBT trân trọng gửi tới một số bức thư tiêu biểu trong 
các năm từ 2008 đến 2014. 
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KHẨU HIỆU 2008 
“RENOVATE OR DIE”

Ngày 31/12/2007

Các bạn Tinh Vân yêu quí, 

Thời khắc đón giao thừa đang dần đến. Còn gần một tuần nữa chúng ta sẽ 

được nghỉ Tết, xả hơi sau một năm làm việc hết sức vất vả. Năm Đinh Hợi, năm 

đầy biến động của nền kinh tế Việt Nam hậu WTO đang dần qua, và người 

dân Việt từ ngàn xưa vốn trông mong vào cái Tết cổ truyền như một khoảng 

lặng đầy ắp những dự định tốt lành cho một năm mới an khang và thịnh 

vượng. Cũng như vậy, toàn Tinh Vân chúng ta đang ấp ủ biết bao hoài bão 

trong năm Mậu Tý sắp đến. 

Tuy vậy chúng ta cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách, mà 

nói thẳng ra là những cuộc khủng hoảng thực sự. Khủng hoảng tiền mặt 

trong thời gian khá dài. Khủng hoảng về chất lượng sản phẩm dự án dẫn 

đến khủng hoảng niềm tin của khách hàng vào Tinh Vân. Khủng hoảng nhân 

sự khi nhiều nhân sự giỏi và tâm huyết đã ra đi trong năm. Khủng hoảng về 

thương hiệu khi Tinh Vân không còn được biết đến như một công ty đầy tiềm 

năng… Những khủng hoảng này nếu tiếp tục tồn tại sẽ đe dọa sự sống còn 

của cả Group. 

Do vậy, các bạn thân mến, “Đổi mới hay là chết – Renovate or Die” sẽ không 

chỉ là một khẩu hiệu để hô cho máu, cho khí thế, càng không phải một câu 
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nói nửa vời phát ngôn cho vui. Đó thực sự là triết lý hoạt động, là phương chỉ 
nam cho Tinh Vân ít nhất trong cả năm 2008. 

“Đổi mới” liệu có giúp chúng ta phát triển mạnh mẽ, bền vững và vượt qua 
được những khủng hoảng kể trên hay không? Cái đó phụ thuộc vào tất cả 
chúng ta và câu trả lời minh triết nhất còn nằm ở phía trước. Chỉ có một điều 
chắc chắc rằng nếu không “Đổi mới” một cách quyết liệt, chúng ta sẽ không 
còn cơ hội, không còn chỗ đứng trong thị trường công nghệ cao đầy tiềm 
năng nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt. Công sức của biết bao người đã xây 
dựng bồi đắp Tinh Vân trong suốt quãng thời gian gần 15 năm không thể để 
bị đổ xuống sông xuống biển một cách vô nghĩa. 

Với niềm tin sâu sắc vào các giá trị cốt lõi đã được thử thách qua thời gian 
của Tinh Vân: tinh thần đồng đội và năng lực công nghệ, với sự bình thản của 
lý trí và nhiệt huyết của trái tim, tôi nhận trách nhiệm lãnh đạo Tinh Vân ở vị 
trí Tổng giám đốc trong năm 2008. Để hoàn thành nhiệm vụ hết sức nặng 
nề này, tôi mong muốn tất cả các thành viên Tinh Vân sát cánh cùng BLĐ và 
HĐQT, hết sức nỗ lực cho sự nghiệp chung của chúng ta. 

Các vị trí trong công việc rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là “đúng  
vị trí”. 

Cái “tôi” của mỗi người cần được phát huy mạnh, nhưng cần phát huy hơn là 
“đúng người”. 

Quyền lợi của mỗi cá nhân sẽ được quan tâm cả về vật chất và tinh thần, 
nhưng cái cần quan tâm đầu tiên sẽ là quyền lợi của cả tổ chức. 

Sẽ có những người hoang mang, có thể nhiều người sau Tết sẽ ra đi tìm một 
cơ hội tốt hơn cho sự nghiệp của mình. Điều đó không nằm ngoài qui luật 
của mọi sự thay đổi. Nhưng tôi mong những người ở lại giữ vững một niềm 
tin vào tương lai của Tinhvan Group, niềm tin về các giá trị cốt lõi, niềm tin về 
những tiềm năng chưa phát lộ của con người Tinh Vân. 

Và tôi đòi hỏi những người ở lại một chữ Tâm nho nhỏ, chữ Tâm đó bao hàm 
cả sự nỗ lực lẫn tình yêu với công việc, với Tinh Vân. 

Trân trọng!
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KHẨU HIỆU 2009 
“HIỆP ĐỒNG CÙNG THẮNG LỢI”

Ngày 31/12/2008

Các bạn Tinh Vân thân yêu, 

Năm 2008 với khẩu hiệu “Renovate or Die” đang dần qua. Việc tái cơ cấu 

mạnh mẽ và thành công bước đầu đã chứng tỏ đây là mô hình tổ chức và 

kinh doanh đúng, một mô hình hướng tới sự hiệu quả của từng đơn vị, từng 

cá nhân. Chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được. 

Bước sang 2009, HĐQT đã thống nhất đặt khẩu hiểu cho Tinhvan Group trong 

năm nay là “Hiệp đồng” – và đây sẽ là từ khóa quan trọng nhất, xuyên suốt 

trong toàn bộ hoạt động của Công ty. Một mô hình kinh doanh đúng đắn, 

các nguyên tắc được tôn trọng, cộng thêm tính “Hiệp đồng” chặt chẽ sẽ đảm 

bảo cho Tinh Vân ngày càng trở nên vững mạnh. 

Vậy tính hiệp đồng là gì? Xin tóm tắt trong vài dòng sơ lược dưới đây. 

Nói đơn giản, tính hiệp đồng là “tổng thể thống nhất bao giờ cũng mạnh hơn 

từng phần cộng lại”. Nếu không hiệp đồng, bạn dễ tư duy theo công thức 

1+1=2, thậm chí trong nhiều trường hợp, bạn chỉ đạt được 1+1=1, 5. Nhưng 

nếu hiệp đồng tốt, chúng ta sẽ có 1+1=4, 8, hay thậm chí là vô hạn. Tại sao 

vậy? Bởi tính hiệp đồng không chỉ là một bộ phận cấu thành, mà là chất 

xúc tác mạnh nhất, là sự tập trung cao độ nhằm tạo ra một thể thống nhất  

tuyệt đối. 
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Một ví dụ dễ hiểu cho tính hiệp đồng là cuộc sống gia đình. Người nam và 

nữ nếu hiệp đồng tốt, họ sẽ tạo ra một gia đình đầm ấm, tuyệt đối chặt chẽ 

về huyết thống và tình cảm. Rồi những đứa con sẽ được sinh ra, được nuôi 

dưỡng và có nhân cách tốt. Rõ ràng 1+1 đã lớn hơn 2 người ban đầu. Một ví 

dụ khác là bản báo cáo kinh doanh. Đó chỉ là phép cộng đơn thuần lợi nhuận 

của các bộ phận kinh doanh trong tổ chức. Nhưng nếu các bộ phận riêng rẽ 

hiệp đồng tốt, tổ chức trở nên thống nhất và mạnh mẽ, giá trị của nó trên thị 

trường sẽ lớn hơn rất nhiều lần giá trị sổ sách mà các báo cáo tài chính có thể 

chỉ ra. 

Sự hiệp đồng yêu cầu phát huy và khai thác triệt để cả hai bán cầu não. Bán 

cầu não trái thiên về phân tích, logic, khả năng ngôn ngữ và các chi tiết, bán 

cầu não phải thiên về trực giác, trừu tượng, sáng tạo và cái toàn thể. Sự hiệp 

đồng thực rất gần với bản chất thật của cuộc sống, vì cuộc sống không chỉ có 

logic mà còn có tình cảm. 

Để có sự hiệp đồng, mỗi cá nhân sẽ phải có sự an toàn nội tâm mạnh mẽ, phải 

dũng cảm rời bỏ “vỏ ốc” để đương đầu và đón nhận thách thức. Mọi người sẽ 

tự mở ra những khả năng mới của chính họ. Bản chất của hiệp đồng là đề cao 

và tôn trọng sự khác biệt, từ đó phát huy thế mạnh và bù đắp nhược điểm của 

nhau. Hiệp đồng tạo ra một thế hệ mới, hướng nhiều đến cống hiến, bớt đi 

dựa dẫm, kình địch, ích kỷ. Một thế hệ rộng lượng và coi trọng tình yêu, cũng 

như bớt chỉ trích lẫn nhau. 

Tôn trọng sự khác biệt cũng không phải là một thói quen dễ tập. Nếu bạn 

tưởng rằng thế giới trong mắt mình là như nó vốn sẵn thì cần gì phải tôn 

trọng khác biệt? Cũng như cần gì phải quan tâm đến những người có quan 

điểm khác với bạn, tức là “lầm lẫn”? Thực ra bạn đang bị giới hạn trong định 

kiến của mình và sẽ không thể đi đến hiệp đồng với những định kiến đó. 

Nhưng khi bạn hiểu rằng “Nếu một người thông minh và có trách nhiệm như 

anh không đồng ý với tôi, chắc chắn phải có lý do và tôi cần phải trải lòng 

mình để tìm hiểu ngọn ngành lý do đó”, thì bạn đã ở rất gần sự hiệp đồng rồi. 

Và xin hãy lưu ý, luôn luôn tồn tại một giải pháp thứ ba hiệu quả hơn, tốt đẹp 

hơn và sáng tạo hơn là giải pháp “của anh” và giải pháp “của tôi”. 
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Những người chưa thực sự trải nghiệm hiệp đồng sẽ chỉ hợp tác hiệu quả 

khi rơi vào tình huống khẩn cấp hoặc phải tìm giải pháp cho một cuộc 

khủng hoảng. Bình thường họ giao tiếp theo kiểu chống đỡ hay phòng thủ. 

Nhiều người dễ bị tổn thương bởi những thất bại ban đầu, họ tự biện minh 

để chống lại và tự cách ly khỏi sự hiệp đồng. Những cuộc họp ít hiệp đồng 

thường là những cuộc trao đổi chung chung, chiếu lệ, thỉnh thoảng lại biến 

thành những cuộc chiến thắng/thua vô cùng nhàm chán. Tuy vậy thực tế đã 

chứng minh, chỉ bằng sự tin cậy lẫn nhau cũng có thể tạo dựng nên sự hiệp 

đồng sau một thời gian ngắn, và những thành công lớn luôn là kết quả của sự 

hiệp đồng, xuất phát từ lòng dũng cảm. Hiệp đồng làm nảy sinh sự sáng tạo 

lớn lao, không còn là các sáng kiến vụn vặt của những cá nhân với cái tôi rất 

to nữa. Hiệp đồng làm phát triển những ý tưởng sâu sắc mà trong kế hoạch 

ban đầu không ai nghĩ tới. 

Hiệp đồng nằm ở cấp độ 3 – là cấp độ cao nhất của sự hợp tác và tin cậy. Cấp 

độ một là Chống đỡ (anh thua/tôi thắng hoặc ngược lại). Đáng tiếc cấp độ 

này lại hay xảy ra nhất. Cao hơn, cấp độ hai là Tôn trọng. Sự hợp tác dựa trên 

tôn trọng thường dẫn đến những thỏa hiệp mang tính win-win. Và cao nhất 

là Hiệp đồng, nó nhân sức mạnh của sự hợp tác lên nhiều lần, nó coi trọng sự 

khác biệt, làm nảy sinh sáng tạo, đem lại thành công cho tất cả các bên và sự 

an bình trong nội tâm mỗi người. 

Dễ nhận thấy mối quan hệ mật thiết giữa các bộ phận là một sức mạnh của 

văn hóa hiệp đồng. Nếu mọi người cùng tham gia tích cực và chân thành 

trong việc phân tích và giải quyết vấn đề thì sự sáng tạo và cam kết của họ đối 

với chính những gì họ tạo ra càng được phát huy nhiều hơn. 

Đặt “Hiệp đồng” làm khẩu hiệu và phương châm hành động của Tinhvan 

Group trong năm 2009, tôi hiểu rằng mình và toàn thể anh em trong HĐQT 

cần là những người đầu tiên vượt qua bản thân, gạt đi cái tôi để đạt được sự 

“Hiệp đồng” lớn lao. Mỗi công ty thành viên, đơn vị, phòng ban và từng cá 

nhân cần cảm nhận, lắng nghe và thấu hiểu sự khó khăn của các bộ phận 

khác, qua đó tạo ra mối tương giao mật thiết, cùng “Hiệp đồng” đi đến những 

giải pháp “trung dung” nhưng đầy sáng tạo. Tôi mong mọi người luôn tâm 
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niệm về hai chữ “Hiệp đồng” trước khi phê phán hay phòng thủ, luôn tôn 

trọng ý kiến khác biệt, tin cậy lẫn nhau, và cùng mở lòng để hiểu rằng chúng 

ta đang xây dựng một cái lớn lao hơn sự tồn tại của từng bộ phận. Và tôi tin 

rằng “Hiệp đồng” sẽ làm Tinhvan Group thực sự là tổng thể thống nhất, hài 

hòa, mạnh mẽ, và là một tập đoàn công nghệ quan trọng ở Việt Nam trong 

tương lai không xa. 

Chào thân ái!
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KHẨU HIỆU 2010 
“GIẢI PHÓNG TIỀM NĂNG”

Ngày 31/12/2009

Cùng bạn đọc thân mến, 

Năm 2009 đã trôi qua, đóng lại một năm nhiều biến động mà cũng đầy hứng 

thú. Cuộc khủng hoảng kinh tế đang trên đà phục hồi, và dù còn nhiều khó 

khăn nhưng niềm tin vào tương lai vẫn long lanh trong mắt của những người 

dân Việt, vốn dĩ lạc quan và tràn đầy tình yêu đất nước. 

Tổng kết năm 2009, Tinhvan Group đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch 

kinh doanh do HĐQT đề ra và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Những 

con số ấn tượng sẽ tạo động lực cho bước phát triển mạnh mẽ hơn trong 

năm 2010. Nhân đây, tôi thay mặt HĐQT Tinh Vân xin bày tỏ sự cảm ơn sâu 

sắc đến những khách hàng thân thiết của Tinh Vân, những người anh, người 

bạn đã đánh giá, tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng 

đường nhiều năm qua. Với triết lý xuyên suốt “Khách hàng là trọng tâm mọi 

hoạt động”, chúng tôi cam kết sẽ liên tục nỗ lực, sáng tạo, đem đến cho khách 

hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt hơn nữa. 

Trong năm 2009, Hệ thống thông tin quản lý MIS 2.0 của Tinh Vân đã được 

đưa vào vận hành hiệu quả tại tất cả các đơn vị trực thuộc Tinhvan Group. 

Tinh Vân thành công trong việc bảo vệ chứng chỉ ISO-9001 phiên bản 2008, 

cũng như tích cực triển khai Tiêu chuẩn An toàn thông tin ISO-27000. Dự án 

CMMI-3 đang chạy đúng tiến độ để có thể đánh giá chính thức vào 6/2010. 
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Qui chế và các chính sách tài chính phiên bản 2010 đã được cải thiện rõ nét, 

tạo ra một cơ cấu lợi ích phù hợp, chắc chắn sẽ tạo động lực và tăng cường 

hiệu quả kinh doanh tại các đơn vị. Hệ thống quản trị Tinh Vân đang ngày 

càng chuyên nghiệp. 

TV1 - đơn vị dẫn đầu về tính quyết liệt và hiệu quả, chiếm 40% trên tổng 

doanh thu, đã thành công khi đầu tư ứng dụng những công nghệ mới vào thị 

trường Portal với hàng loạt dự án tại Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, UBND 

Thái Bình... TV2 trúng gói thầu với Bộ Công an có trị giá lớn nhất từ trước đến 

nay. TVC đã định hướng đúng khi tập trung đầu tư cho Giải pháp quản lý 

Nhân sự HiStaff, với giải thưởng Sao Khuê của VINASA và Cúp vàng CNTT-TT 

của Hội Tin học Việt Nam, trở thành sản phẩm có thương hiệu tốt nhất của 

Tinh Vân trong 2009. 

Trong chiến lược “Mass hóa” xuyên suốt, TVT đã cho ra mắt Cổng thông tin 

cho điện thoại di động - MOZA, hợp tác với MobiFone phát triển sản phẩm 

MWorld, hoàn thành phần mềm đọc truyện tranh trên điện thoại di động 

ZON, hứa hẹn một điểm vào thị trường nội dung số đặc sắc. Định vị là Cổng 

thông tin tìm kiếm của người Việt, Xalo.vn của TVM đã lọt vào Top 20 Alexa 

những website có traffic cao nhất Việt Nam. 

Chưa bao giờ thế và lực của Tinh Vân mạnh như bây giờ. Chưa bao giờ chúng 

ta đứng trước nhiều cơ hội như hiện tại. Tận dụng tối đa thế và lực, nắm bắt 

triệt để các cơ hội sẽ là tiền đề quan trọng để Tinh Vân trong thập niên mới 

đạt được những thành công rực rỡ, tạo đà phát triển và nâng tầm giá trị công 

ty để trở thành một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. 

Năm 2010, với tất cả niềm tin vào sức mạnh tiềm tàng và những nội lực mạnh 

mẽ chưa được phát huy tối đa, tôi đặt khẩu hiệu cho năm nay là “Giải phóng 

tiềm năng”. 

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt HĐQT và BLĐ Tinhvan Group, tôi 

xin chúc tất cả anh chị em cùng gia đình, người thân năm mới Canh Dần tràn 

đầy niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và thành công. 
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KHẨU HIỆU 2011 
“CÀY SÂU – CUỐC BẪM”

Ngày 31/12/2010

Các bạn thân mến, 

Năm 2010 là năm Tinh Vân thực sự đã tích lũy nhiều giá trị quan trọng. Tái cơ 
cấu mạnh mẽ đã tạo ra một cấu trúc bền vững và chuẩn mực. Bước đầu hình 
thành mô hình tập đoàn với 4 đơn vị chủ chốt là Tinhvan Solutions, Tinhvan 
Consulting, Tinhvan Outsourcing và Tinhvan Telecom. Nhận giấy chứng nhận 
đầu tư 1,8 hecta tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, chuẩn bị cho việc xây dựng 
Trung tâm phát triển Phần mềm và Nội dung số tại đây trong những năm 
tới. Hệ thống quản trị cũng ngày càng chuyên nghiệp với các chứng chỉ chất 
lượng quốc tế ISO-9001:2008, ISO-27001 và CMMi-3. 

Trong năm 2010, Tinhvan Consulting đã khẳng định vị thế dẫn đầu của giải 
pháp quản trị nhân sự HiStaff với hàng loạt hợp đồng cho khối ngân hàng và 
các doanh nghiệp lớn. Tinhvan Telecom đã ký trên 20 hợp đồng liên doanh 
với các nhà mạng, tạo ra kênh phân phối hiệu quả cho sản phẩm nội dung 
số. Triển khai nhiều hợp đồng độc quyền phân phối games, ebook và truyện 
tranh với các nhà xuất bản trong nước và Nhật Bản, cùng các hợp đồng bản 
quyền nhạc với Hàn Quốc và Trung Quốc… Chất lượng các sản phẩm công 
nghệ Tinh Vân cũng ngày càng hoàn thiện. Tinhvan Outsourcing với chiến 
lược Mobile Outsourcing đã triển khai các dự án với những khách hàng đầu 
tiên, trong đó có NTT - hãng viễn thông lớn nhất của Nhật Bản. Là đơn vị 

cung cấp giải pháp Portal hàng đầu Việt Nam, Tinhvan Solutions tiếp tục cho 
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ra mắt nhiều Cổng thông tin của các Bộ ngành, địa phương và chuẩn bị ký 

nhiều hợp đồng giá trị lớn trong thị trường Viễn thông, tạo đà cộng hưởng 

với các mảng kinh doanh khác của Tinh Vân… 

Truyện cổ tích Việt Nam kể rằng, có ông lão trước khi đi xa gọi con cháu đến 

mà bảo: “Thửa ruộng nhà ta có chôn một kho vàng”. Con cháu ra sức cày 

xới để tìm vàng. Vàng tuy không thấy nhưng vì cày xới tốt mà năm đó được 

mùa to. 

Để đảm bảo một năm mới thành công vượt trội, với tất cả những giá trị cốt 

lõi đã được tích lũy, khẩu hiệu của Tinh Vân năm 2011 sẽ đơn giản là “Cày 

sâu – Cuốc bẫm”. Các đơn vị thành viên cần phát huy tối đa chuyên môn, kinh 

nghiệm và sở trường, tập trung chuyên sâu vào mảng thị trường của mình. 

Trong những năm qua chúng ta đã tạo ra nhiều thửa ruộng tốt lành, và tôi tin 

tưởng sâu sắc rằng nếu cùng nhau hiệp đồng “cày sâu cuốc bẫm” trên những 

cánh đồng bao la đó, chúng ta chắc chắn sẽ thu hoạch những vụ mùa bội thu 

chưa từng có. Đó cũng chính là giá trị của kho báu Tinh Vân. 

Chúc tất cả các bạn cùng gia đình năm mới Tân Mão an khang – thịnh vượng!
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KHẨU HIỆU 2012 
“KỶ LUẬT ĐỂ VƯỢT TRỘI”

Ngày 31/12/2011

Các bạn Tinh Vân thân, 

Năm 2011 suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục lan rộng ở qui mô toàn cầu và đe 
dọa làm đổ vỡ nhiều nền kinh tế lớn ở châu Âu. Ở Việt Nam lạm phát lên 
gần 20%, chỉ số CPI phi mã, lãi suất ngân hàng cao đến mức kỷ lục (25%), thị 
trường chứng khoán tụt dốc không phanh, BĐS mất thanh khoản, lòng tin 
sụt giảm… 

Trong bối cảnh đó tôi vui mừng thông báo kết quả kinh doanh của Tinhvan 
Group trong năm 2011 đã đạt được những thành tích đáng tự hào. 

Khẩu hiệu “Cày sâu cuốc bẫm” năm 2011 đã khẳng định được tính đúng đắn 
và giúp Tinh Vân hoàn thành phần lớn các mục tiêu kinh doanh. Khẩu hiệu 
này giúp đã chúng ta, từ lãnh đạo đến nhân viên luôn ý thức tập trung vào 
năng lực chuyên môn tốt nhất của mình, chuyên cần và nỗ lực trong công 
việc. Vào thời điểm này tôi có thể nói Tinh Vân đã vượt qua một năm đầy khó 
khăn và tạo được một thế năng quan trọng cho những năm tới. Năm tới, thay 
mặt HĐQT tôi đặt khẩu hiệu hành động 2012 là:

“Kỷ luật để vượt trội”

Các bạn thân mến, 

Tinh Vân là một công ty có bề dày, có văn hóa đặc thù, có trên 17 năm phát 

triển, có nhiều khách hàng lớn, nhiều đơn vị thành viên hoạt động trong các 
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lĩnh vực khác nhau, có hàng trăm nhân viên, hàng chục các sản phẩm phần 

mềm có tiếng trên thị trường, có hệ thống quản trị và quản lý chất lượng 

chuyên nghiệp với tiêu chuẩn quốc tế… 

Nhưng chúng ta chưa từng “vượt trội”. Chất lượng sản phẩm Tinh Vân không 

đủ để “vượt trội”, thậm chí một số sản phẩm ra thị trường với chất lượng kém. 

Doanh thu không đủ để “vượt trội”, thậm chí thua xa một số công ty đàn em. 

Thương hiệu không đủ để “vượt trội”, thậm chí còn mờ nhạt mơ hồ. Hiệu quả 

lao động không “vượt trội”, dẫn đến thu nhập người lao động còn thấp… Tất 

cả những thứ không vượt trội kể trên, nguyên nhân sâu xa đều do Tinh Vân 

đang thiếu một “Văn hóa kỷ luật”. 

Hơn nữa, 2012 được dự báo sẽ là năm thảm họa về kinh tế tài chính, vô cùng 

khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp. Sự đổ vỡ có thể xảy ra, một 

tỷ lệ lớn các doanh nghiệp có thể phá sản. Tiền mặt đã là vấn đề lớn trong 

2011, sẽ càng trở nên khan hiếm, lãi suất tăng cao và khó huy động hơn 

nhiều lần so với 2012. Thị trường dự án truyền thống của Tinh Vân, đặc biệt 

đối với TVS và TVHCM sẽ bị ảnh hưởng nhiều do cắt giảm đầu tư công. Thị 

trường bán lẻ (liên quan đến TVT và MCC) cũng sẽ đi xuống do người dân 

thắt chặt chi tiêu. 

Chúng ta không thể mang những thứ không vượt trội kể trên để bước vào 

tâm bão 2012. 

“Văn hóa kỷ luật” là một khái niệm trong cuốn “Good to Great” của Jim Collins, 

theo đó các công ty vĩ đại đều có “Văn hóa kỷ luật”. Điều này không có nghĩa 

phải tập trung vào việc kỷ luật con người. Khi tổ chức đã có “Văn hóa kỷ luật” 

sẽ ít cần đến các hình thức kỷ luật. “Văn hóa kỷ luật” bản chất là sự tự kiểm 

soát. Và sự tự kỷ luật sẽ cho phép đạt được sự vượt trội. 

Hầu hết mọi cá nhân và tổ chức ở nước ta đều đang thiếu tính kỷ luật, dễ 

dàng cho phép tự hành động mâu thuẫn với mục đích chung. Ta cho phép 

bản thân có những hành vi đáng lẽ không thể chấp nhận. Trong “Văn hóa kỷ 

luật” chúng ta cần giải quyết triệt để, trước tiên là trong chính chúng ta, rồi 

sau mới đến những người khác. “Văn hóa kỷ luật” từ chối mọi việc vi phạm 
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các mục đích và các giá trị của tổ chức. Những ai lựa chọn khác, họ sẽ bị loại. 

“Văn hóa kỷ luật” yêu cầu mọi người tuân theo một hệ thống, nhưng trong 

đó họ có quyền tự do và trách nhiệm. Vai trò của các lãnh đạo trở nên quan 

trọng ở phương diện là tấm gương. Nhân viên sẽ “soi” các lãnh đạo hành xử 

nhất quán và chính họ phải tạo cảm hứng để nhân viên tư duy và hành động 

với mục tiêu chung của tổ chức. 

Cuộc khủng hoảng 2012 sắp tới, “Văn hóa kỷ luật” sẽ giúp tạo ra sự liên kết 

chặt chẽ với mục đích chung của cả Tinhvan Group cũng như phù hợp với 

giá trị của mỗi cá nhân bất kể những gì đang xảy ra bên ngoài. Khủng hoảng 

cũng sẽ hàm chứa nhiều cơ hội. “Văn hóa kỷ luật” sẽ giúp chúng ta tỉnh táo 

nắm bắt nhanh các cơ hội tốt nhất với sự nhất quán cao nhất. Tại Tinh Vân chỉ 

có thể có những sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời giúp tăng trưởng doanh thu 

mạnh mẽ nhờ vào “Văn hóa kỷ luật”. Văn hóa này ẩn chứa tình yêu dành cho 

công việc, ẩn chứa sự trân trọng dành cho mỗi sản phẩm mình làm ra, và là 

nhất quán từ trên xuống dưới. 

Xây dựng “Văn hóa kỷ luật” là một quá trình lâu dài và cần nhiều nỗ lực, nhiều 

sự hy sinh. Chúng ta hãy chấp nhận vì mục tiêu chung của tổ chức. Năm 2012 

sắp đến, với tâm thế an bình nhất, tôi tin tưởng “Văn hóa kỷ luật” sẽ giúp Tinh 

Vân vững vàng vượt qua bão tố, và không những thế, sẽ vượt trội.
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KHẨU HIỆU 2013 
“HỆ SINH THÁI TINH VÂN”

Ngày 31/12/2012

Các thành viên Tinh Vân yêu quí, 

Về Hệ sinh thái, đầu tiên chúng ta sẽ đi nhanh qua khái niệm và các định 
nghĩa cơ bản. Hệ sinh thái là một quần thể sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh 
vật) và môi trường vô sinh (ánh sáng, nhiệt độ, các chất vô cơ), và chúng là các 
đơn vị cơ bản của sinh thái học. Hệ sinh thái có kích thước to nhỏ khác nhau 
và cùng tồn tại độc lập, không nhận năng lượng từ hệ sinh thái khác. 

Đặc điểm cơ bản của hệ sinh thái là có 3 dòng: dòng vào, dòng ra và dòng 
nội lưu của vật chất, năng lượng và thông tin. Một điểm cần nhấn mạnh là Hệ 
sinh thái có khả năng tự điều chỉnh để duy trì trạng thái cân bằng. Nếu một 
thành phần thay đổi thì các thành phần khác của Hệ sinh thái cũng thay đổi 
theo ở mức độ nào đó để duy trì cân bằng. Tuy nhiên, nếu biến đổi quá nhiều 
sẽ xảy ra hiện tượng gọi là phá vỡ cân bằng sinh thái. 

Năm 1990 nhà tài phiệt Micheal Rothschild thuộc dòng họ Rothchild nổi 
tiếng đã ví nền kinh tế tư bản như một Hệ sinh thái, trong đó bao gồm đầy 
đủ các tính chất đặc trưng nhất như đấu tranh sinh tồn, tính chuyên môn 
hóa, tính hợp tác cộng sinh giữa các thành phần, và khả năng thích ứng và 
phát triển. 

Ai cũng biết Gordon Moore, người đã phát biểu định luật Moore nổi tiếng 

“khả năng tính toán của các bộ vi xử lý tăng lên gấp đôi sau mỗi năm”. Vào 
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năm 2000 chu kỳ một năm được đổi thành 18 tháng và hiện nay là 24 tháng. 

Gordon Moore đã phát biểu kỹ hơn về khái niệm Hệ sinh thái, đưa ra quan 

điểm rằng, các doanh nghiệp thực chất là những thực thể của hệ sinh thái 

kinh tế. Với quan điểm như vậy, dòng vật chất tương ứng với sản phẩm/

dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp, dòng năng lượng chính là dòng tiền lưu 

chuyển qua doanh nghiệp và dòng thông tin chính là các chính sách kinh tế 

vĩ mô và vi mô. 

Với xu thế phát triển rất mạnh của CNTT và Viễn thông, “Hệ sinh thái” không 

còn là những khái niệm mà đã trở thành những đế chế công nghệ hùng 

mạnh. Thực tế thị trường đã chứng minh hệ sinh thái sẽ có sức sống lớn, 

trong khi các doanh nghiệp đơn lẻ rủi ro cao và có thể phá sản nhanh chóng. 

Hiện các tập đoàn lớn đều đang nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái cho riêng mình 

như IBM, Microsoft…, còn các công ty nhỏ tham gia vào hệ sinh thái do các 

tập đoàn tạo ra. 

Kẻ chiến thắng là những công ty tập trung tạo dựng mối quan hệ với cả 

người tiêu dùng lẫn các đối tác nhằm xây dựng một “Hệ sinh thái” chung, nơi 

các thành phần có cùng suy nghĩ, quan điểm, chiến lược và lợi ích. 

Apple và Google là những ví dụ điển hình của việc xây dựng thành công Hệ 

sinh thái bao gồm đầy đủ các cấu thành Sản phẩm – Nền tảng – Thiết bị - 

Cộng đồng. 

Các bạn thân mến, giai đoạn cơ cấu Tinh Vân theo mô hình Holdings đã 

hoàn tất. Ngày 29/12/2012 vừa qua tại Asean Resort chúng ta đã có buổi 

họp chiến lược, trong đó thống nhất quan điểm định hình Tinh Vân trở thành 

một Hệ sinh thái Công nghệ. Với 6 đơn vị thành viên đều đã vững vàng trên 

thị trường, với trên 30 sản phẩm dịch vụ đã có thương hiệu, uy tín, hệ thống 

khách hàng, nhiều dịch vụ đã có cộng đồng hàng triệu người sử dụng, và 

đang tạo ra nguồn doanh thu không nhỏ, chúng ta đã bước đầu hình thành 

nên một Hệ sinh thái Tinh Vân với tính tương tác cao, trong đó mỗi đơn vị, 

mỗi sản phẩm/dịch vụ đều đã xác lập những vị thế nhất định trong bức tranh 

toàn cảnh. Trong bối cảnh kinh tế rất xấu, khi năm 2013 được dự báo còn khó 

khăn và bất ổn hơn cả 2012, mỗi doanh nghiêp đơn lẻ đang phải chịu những 
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rủi ro cao, nhưng cả Hệ sinh thái sẽ có sức sống mãnh liệt, cũng như cái tổng 

thể sẽ lớn và mạnh mẽ hơn rất nhiều tổng của những thực thể đơn lẻ. 

Tôi tin tưởng chắc chắn Hệ sinh thái Tinh Vân sẽ được xây dựng thành công, 

vững vàng, là nền tảng cơ bản cho sự phát triển của Tinh Vân trong lộ trình 

5-10 năm tới. Chính vì vậy chiến lược tổng thể của Tinhvan Group đã được 

HĐQT thống nhất như sau: “Dẫn đầu thị trường Công nghệ phần mềm và nội 

dung số với Hệ sinh thái Tinh Vân”. 

Trân trọng, 
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KHẨU HIỆU 2014 
“LIÊN TỤC TRAU DỒI”

Ngày 31/12/2013

Các thành viên Tinh Vân yêu quí, 

Giờ này đã bước vào ngày cuối cùng của năm 2013. Đầu tiên, thay mặt cho 

HĐQT và BLĐ Tinhvan Group, tôi xin gửi tới tất cả các bạn – những người 

đang ngày đêm làm việc, cống hiến dưới mái nhà Tinh Vân lời cảm ơn sâu sắc 

nhất bởi sự đóng góp hết mình trong suốt một năm qua. 

Năm 2013 hiệu quả đã được cải thiện rõ nét khi tổng lợi nhuận tăng trên 50%. 

Chỉ số doanh thu trung bình trên đầu người tăng 80%, hướng tới mục tiêu 1 

tỷ trên đầu người vào năm tới 2014. 

Bước vào 2014, nền kinh tế được dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, sức 

ép cạnh tranh trong nước và đặc biệt là từ nước ngoài ngày càng lớn. Trong 

tháng 11 vừa qua việc chuẩn hóa chiến lược của toàn bộ Tinhvan Group đã 

được HĐQT tổ chức thực hiện để tạo ra một bức tranh rõ nét cho sự phát triển 

chung của cả Hệ sinh thái Tinh Vân trong 5 năm tới. Các mục tiêu chiến lược 

của từng đơn vị cũng đã được xác lập chi tiết. 

Để thực hiện thành công các mục tiêu đó, chúng ta đã chuẩn bị sẵn các 

nguồn lực tài chính, tích cực chiêu mộ anh tài, hoàn thiện các công cụ quản 

lý… Nhưng thế vẫn chưa đủ! Thế giới đang biến đổi rất chóng vánh, mà cả 6 

đơn vị Tinh Vân đều đang hoạt động trong nền kinh tế tri thức, vốn đầy áp lực 
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về tư duy sáng tạo. Khả năng duy nhất để tồn tại là phải biết tự thay đổi và 

thích nghi. Khả năng duy nhất để phát triển là phải biết tự trau dồi và học hỏi. 

Không còn con đường nào khác cho các bạn, các Tinhvaner thân mến, ngoài 
việc phải liên tục tự trau dồi, liên tục tự thâu nạp các kiến thức mới để đáp 
ứng các yêu cầu công việc đang ngày càng trở nên thách thức, ngày càng 
khắt khe và phức tạp. Cũng cần lưu ý việc chủ động tự trau dồi, tự học hỏi, tự 
thẩm thấu sẽ luôn đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với “bị đào tạo”. 

Học để làm gì? Đầu tiên học để tích lũy các giá trị của bản thân bạn, và sau đó 
sẽ đóng góp thêm được nhiều giá trị cho cả Tinh Vân. 

Ai cần phải học? Tất cả Tinhvaner từ lãnh đạo đến nhân viên, từ trẻ trâu đến 
xế bóng. Nếu bạn đang trẻ mà đã ngại trau dồi, tương lai của bạn sẽ khó xán 
lạn. Nếu bạn đứng tuổi nhưng đã tự bằng lòng với chính mình, ngại học hỏi, 
chắc chắn bạn sẽ tụt lại rất nhanh và sớm không đáp ứng được yêu cầu của 
tổ chức. 

Học cái gì? Hãy học mọi thứ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công việc 
mà mình đang phải đảm đương. Đồng thời hãy tìm hiểu sâu nhất có thể lĩnh 
vực kinh doanh mà đơn vị mình đang hoạt động. 

Học lúc nào? Ai cũng có thể than phiền rằng mình quá bận để có thể học thêm 
và trau dồi. Vậy thay vì lướt FB cả tiếng mỗi ngày, hay đọc các bài câu view vô bổ 
của báo lá cải, hay dành thời gian trau dồi những tri thức cần thiết. Có thể học 
vào buổi tối hay bất kỳ lúc nào rảnh trong những ngày nghỉ cuối tuần. 

Học thế nào? Tốt nhất là học qua mạng. Với biển thông tin trên Internet, với 
vô số dịch vụ trực tuyến miễn phí trên mạng, hiện bất kỳ ai cũng có thể học 
được bất kỳ kiến thức nào, chỉ là muốn hay không. Cũng rất tốt để học hỏi 
qua bạn bè, đồng nghiệp, sếp và qua các nhân viên của mình. 

Không chỉ kiến thức, các bạn cũng nên liên tục trau dồi cả bản lĩnh và văn 
hóa – những thứ sẽ làm nên những giá trị quan trọng, sự tinh hoa và khác 
biệt của bạn. 

Tất cả các business của Tinhvan Group đều đang đòi hỏi sự sáng tạo. Sự sáng 
tạo chỉ có thể nảy mầm và phát triển trong một môi trường đầy ắp tri thức. 
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Và một môi trường như vậy chỉ có thể có được khi mỗi thành viên đều không 

ngừng học hỏi - liên tục trau dồi. 

Vì vậy, khẩu hiệu 2014 đơn giản sẽ là 

“Liên tục trau dồi”

Các bạn Tinh Vân yêu quí, 

Trong cuốn sách “Trai nước Nam làm gì” xuất bản năm 1943 của cụ Hoàng 

Đạo Thúy có đoạn “truyền thần” về hình ảnh của trai nước Nam như sau:

“Người mạnh mà bạo. Đi thẳng không nghiêng không ngả. Rẽ làn không khí mà 

tiến. Con mắt đăm đăm theo đuổi một mục đích. Cái vẻ cương quyết tỏ ra rằng 

sẽ đi cho đến cùng. Tay mạnh mà dẻo, chân cứng mà dai, ngực thở như thu cả 

khí mạnh của thiên nhiên làm khí mạnh của mình. Màu da kia không có vẻ tươi 

thắm đẹp mắt, nhưng đã dạn dày với gió sương. 

Người ấy ở nhà, nuôi hạnh phúc cho gia đình, cha mẹ sung sướng được con ấy, 

anh em chị em vui vẻ được em ấy, anh ấy, gia tộc hy vọng vào người ấy. 

Đi làm ai cũng tin cậy được, đã nói ai cũng tin, đã hẹn chắc chắn đúng, đã nhận 

việc thế nào cũng xong… 

Bạn bè có một bọn. Đi chơi với nhau đến những chỗ núi cao bể rộng, giảng cứu 

cùng nhau lẽ hưng, lẽ vong; công việc không nhờ ai, mỗi khi thắng được mình 

trong một lúc khó khăn, vượt được một sự nguy hiểm, trong khi người kêu là khổ 

thì họ bảo là thích. 

Nước sẽ mạnh, đời sẽ đẹp vì có những thanh niên như thế.”

Đúng 70 năm sau, trai nước Nam năm 2013 đang làm gì? Chắc hẳn không ít 

đang báo mạng, Facebook, đọc tin nhảm nhí. Mải mê chém gió, vùi đầu chơi 

game. Hoặc dặt dẹo cafe sáng, zone 9 loăng quăng. Hoặc say khướt rượu bia 

chiều, bê tha nhậu nhẹt. Hoặc cố kiếm bạc cắc mà không từ thủ đoạn, hoặc 

ôm mộng giàu nhanh mà đâu biết kiên tâm. Đầy tham vọng mà không còn 

khát vọng. Được hỏi về lý tưởng thì ngắc ngứ mơ hồ, chia sẻ về lẽ sống chỉ 

loanh quanh hưởng thụ. Hai hình ảnh đó thật khác xa nhau. 
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Vẫn biết cuộc sống luôn vận động và không thể áp dụng khuôn mẫu của 

các thời đại lên nhau, tôi vẫn tin có những giá trị Chân – Thiện – Mỹ bất biến 

và trường tồn. Vào ngày cuối cùng của năm cũ này, nếu hỏi có điều ước nào 

cho năm mới 2014, tôi ước rằng mỗi Tinhvaner đều luôn có những khát vọng 

cháy bỏng, những đam mê cao đẹp, ước được nhìn thấy lửa trong mắt các 

bạn, cảm thấy nhiệt huyết trong tim các bạn. Và ước rằng mỗi Tinhvaner sẽ 

liên tục trau dồi, không ngừng học hỏi, không ngừng tích lũy giá trị cho bản 

thân mình, và cho cả Tinh Vân. 

Chúc tất cả các bạn và gia đình một năm mới 2014 sức khỏe và niềm vui. 

Chúc Tinhvan Group tiếp tục có một năm thành công và tăng trưởng mạnh 

mẽ, luôn là một môi trường lý tưởng cho những sáng tạo đột phá, luôn là 

một tập thể đam mê, đoàn kết và gắn bó vì những thứ lớn lao hơn việc kiếm 

sống thường nhật. 

Thân ái!



Chân Dung
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HOÀNG TÔ

Chân dung anh Hoàng Tô dưới cây cọ xuất thần của anh Nguyễn Huy Cương. 

Có rất nhiều điều để nói về Chủ tịch Tinhvan Group Hoàng Tô. Anh là “người 

cầm lái vĩ đại”, là nhà tư tưởng của Tinhvan Group, với những điểm nổi bật 

như tư duy sắc sảo, nhạy bén, quyết đoán đến độc đoán, hiểu biết uyên 

thâm nhiều lĩnh vực. Anh có tầm ảnh hưởng bao trùm đến Tinh Vân trên mọi 

mặt. Anh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạch định chiến lược phát 

triển của Tinhvan Group từ chiến lược kinh doanh, định hướng sản phẩm, thị 

trường, mô hình quản trị… đến văn hóa tập đoàn. 
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Anh sinh năm 1970, là học sinh chuyên Lý Hà Nội – Amsterdams, học cùng 

lớp với các anh Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Huy Cương. Anh đã từng tham 

gia thi Vật lý Quốc tế năm 1987 tại CHDC Đức. Tốt nghiệp khoa Vật Lý, chuyên 

ngành Vật lý lý thuyết tại Trường ĐH Tổng hợp Matxcova, Liên bang Nga. Anh 

về nước và gia nhập Tinh Vân năm 1995. Thời kỳ đầu nhập môn Tinh Vân của 

anh đã được ghi dấu bởi sự tích “Dây chun” rất thú vị. Bắt đầu từ đó anh trở 

thành một nhân vật quan trọng trong ngôi nhà Tinh Vân. 

Anh gây ấn tượng bởi diện mạo khác thường như anh tự mô tả trong Tinh 

Vân Chí “mắt lồi tai vểnh, diện mạo tuy già cỗi nhưng cơ thể thật trẻ trung 

xinh xắn” cộng thêm mode tóc đầu đinh hình chữ M khá độc (anh đã từng 

đoạt giải “Tinhvaner ít tóc nhất” với sợi tóc dài nhất là 0,9mm)! Anh còn ấn 

tượng bởi sắc độ nghiêm nghị không cố ý, bởi cách nói thu hút mà “áp đảo 

quần hùng”. Người đối thoại thường thấy thú vị bởi cách nghĩ khác thường 

của anh – sự hóm hỉnh có lẽ cũng vì thế mà trở nên khác thường. “Khí độ đại 

gia” ở anh còn thể hiện ở chỗ anh nói bậy nghe rất điềm nhiên, như người xưa 

thường gọi là “ung dung tự tại” vậy. 

Anh rất tinh tế, luôn nhạy bén với cái mới và đặc biệt có tài năng văn chương 

thi phú, được làng văn mạng ngưỡng mộ bởi tư tưởng và khả năng sáng 

tạo ngôn ngữ qua những sáng tác độc đáo mang bút danh Bàn Tải Cân. Các  

Tinhvaner thì biết đến anh nhiều nhất qua Tinh Vân Chí, phần mềm Tử vi và 

Thơ máy. Anh là người đại diện xuất sắc của Tinh Vân, đồng thời được coi là 

biểu tượng đặc trưng của văn hóa Tinh Vân. 
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NGUYỄN QUAN SƠN

Thật thiệt thòi vì trong Tinh Vân anh luôn bị mang tiếng là người già nhất chỉ 

bởi anh sinh năm 1967, hơn các anh trong BLĐ có 3 tuổi. Trong khi anh còn 

trẻ trung hơn khối người trong số đó! Và anh cũng có vóc dáng đường bệ 

“phúc hậu” nhất Tinh Vân! Anh nổi tiếng là học giỏi từ hồi học chuyên toán 

Chu Văn An, sau này tiếp tục học Vật lý lý thuyết, ĐH Tổng hợp Matxcova, Liên 

bang Nga. 

Ngày 20/7/1994, cùng với anh Nguyễn Khánh Hoàn và anh Nguyễn Sơn Tùng, 

ba người sáng lập đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng ngôi nhà Tinh 

Vân qua việc thành lập Computer Services Center. Tại Tinh Vân, anh Sơn trải 

qua khá nhiều vị trí: là Giám đốc nghiên cứu phát triển từ năm 1996 – 2006, 

là GĐ Tài chính Tinhvan Group năm 2006; Đến năm 2007 anh giữ vai trò quan 

trọng là Kiến trúc sư trưởng TVM. Hiện tại anh đảm nhiệm vị trí Phó TGĐ phụ 

trách tài chính của Tinhvan Group, đồng thời là Phó TGĐ của Tinhvan eBook 

(TVB). Đó là những vị trí mà mỗi khi anh chuyển sang phụ trách một mảng 

khác thì đều để lại lỗ hổng lớn, một thử thách rất cao đối với người kế nhiệm. 

Với trí tuệ bậc nhất Tinh Vân, đặc biệt với sự uyên bác về công nghệ, cùng với 

anh Phạm Thúc Trương Lương, anh được coi là “bộ óc” của Tinh Vân. Nhiều 

mốc lịch sử quan trọng tại Tinh Vân đã gắn liền với anh Nguyễn Quan Sơn: 

Anh là người đặt tên “Tinh Vân” cho công ty, là tác giả slogan “Together We 

Shine”, là chuyên gia gặt hái các giải thưởng trong các kỳ thi sáng tạo (Giải đặc 

biệt thi viết truyện cực ngắn 2005, thi Ảnh nghệ thuật 2006, thi Sáng tạo logo 

Tinhvan 2007…). Anh là người giàu ý tưởng, là chỗ dựa về công nghệ cho các 
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lập trình viên Tinh Vân học hỏi. Anh cũng là người sáng lập, là chủ tịch bất đắc 

dĩ của Hội Đàn ông Tinh Vân khi “lỡ miệng” định ra ngày lễ kỷ niệm của Hội là 

ngày 27/07 hàng năm. 

Anh được mọi người nhớ đến bởi vóc dáng đặc biệt, bởi nụ cười thoải mái 

(nhưng lúc vào việc thì hình như anh không có cười bao giờ). Nhưng điểm đặc 

biệt hơn cả ở anh chính là sự hóm hỉnh. Mỗi lời anh nói ra đều khiến người 

nghe chỉ cười thôi chưa đủ. Một câu ngắn ngủn của anh xuất hiện hiếm hoi 

trên Tinh Đàn cũng khiến dân tình xôn xao, rồi đại đa số những truyện cười 

bất ngờ đầy chất trí tuệ trên báo TXTV và My Tinhvan về sau - một điểm khiến 

nội san Tinh Vân trở nên đặc biệt và được không chỉ các Tinhvaners mà nhiều 

bạn bè và khách hàng của Tinh Vân chờ đón đọc - cũng do chính anh sưu tầm. 

Anh được các Tinhvaners hâm mộ, coi là thước đo độ hóm ở Tinh Vân. 
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LUÔN KỲ VỌNG NHIỀU HƠN

Bài phỏng vấn anh Nguyễn Quan Sơn 
Mạc Thủy 

Thưa anh, em thấy khá tò mò với chức danh của anh – kiến trúc sư trưởng 
của Tinhvan Media. Cụ thể là anh làm gì?

Anh không làm quản lý nên các anh ấy đã… phong chức danh ấy đấy. Chủ 
yếu anh làm về chuyên môn, về công nghệ. Nói kiến trúc sư, nghĩa là định 
hướng, những hướng đi có tính chất chiến lược cho hầu hết tất cả các dự án 
của Tinh Vân.

Nghĩa là, cái gì cũng phải biết?

Khi số lượng sản phẩm còn ít, anh trực tiếp tham gia quá trình định hướng sản 
xuất. Bây giờ đã phân ra nhiều mảng, nhiều dự án anh chỉ góp ý chung thôi.

Vâng, gần đầy em cũng nghe nói đến nhiều sản phẩm mới của Tinh Vân lắm 
như: dịch Anh Việt, Xalo.vn…, anh cảm thấy hài lòng nhất với sản phẩm nào? 

Nói thật, anh chưa hài lòng với sản phẩm nào cả. Anh nhìn thấy tiềm năng 
của nhiều sản phẩm nhưng từ tiềm năng đến lúc hài lòng còn xa, kể cả dịch 
Anh Việt và Xalo. Nếu so sánh một cách tương đối thì dịch Anh Việt cũng là 
sản phẩm tốt. Nhưng phải công nhận một thực tế là, sản phẩm này được để 
ý tới khi Google chưa chú tâm lắm vào mảng tiếng Việt. Nếu ta “hài lòng” thì 
khó có thể tăng tốc để đẩy sản phẩm lên một vị trí vững chắc trên thị trường. 

Các đối thủ của mình họ không đứng yên. Nếu ta không nhanh thì chắc chắn 



72       Sử ký Tinh Vân 20 năm sẻ chia và sáng tạo

kết quả sẽ tụt hậu. Theo anh, để nói hài lòng được thì sản phẩm mình làm ra 
phải ở cái mức vượt trội và bán được!

Vậy đánh giá những thành quả mà Tinh Vân đạt được, anh có thể đặt Tinh 
Vân ở vị trí nào trong làng CNTT Việt Nam?

Biết nói thế nào nhỉ? “Trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống…” (cười). 
Có những công ty bắt đầu cùng thời, giờ rất phát triển, nhưng cũng có công 
ty không còn tồn tại nữa. Anh cho rằng, dù sao Tinh Vân cũng xây dựng được 
một nền tảng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển tiếp. Đó là điều mừng 
nhất, vì nó cho ta niềm tin.

Anh có phải là người có lòng tin?

Nói về lòng tin… thì đúng vậy. Khi anh học đại học xong, biết bao khó khăn 
chật vật, nhưng anh luôn tin tưởng là mình sẽ đi lên, sẽ làm việc, sẽ thành đạt. 
Nhưng nếu em nhìn đại gia hàng trăm triệu đô mà so với anh thì chưa chắc 
em đã kết luận như thế. Anh nghĩ, mỗi người có một số phận riêng của mình. 

Tìm hiểu về Tinh Vân, em thấy điều mọi người hay nhắc đến nhất là phong 
cách quản lý theo kiểu gia đình, tình cảm, kêu gọi sự đồng lòng nhất trí 
giữa những người bạn. Anh thấy kiểu quản lý nhân sự và công ty như thế 
có phải là ưu điểm của Tinh Vân?

Từng là ưu điểm. Hồi đầu đúng là Tinh Vân giữ phong cách ấy, càng ngày 
càng giảm bớt đi bởi quy mô Tinh Vân cũng đã khác. Mỗi một quy mô phải có 
hình thức quản lý phù hợp. Quy mô nhỏ làm việc tinh thần anh em, chia sẻ 
mọi chuyện lại là tốt. Khi đã lớn lên thì phải phân cấp trách nhiệm rõ ràng, có 
thưởng phạt nghiêm túc, có nguyên tắc và chuyên nghiệp hơn. Nhưng gốc 
sâu xa của nó vẫn là tinh thần anh em huynh đệ, mới bền được.

Nghĩa là, sau khi tái cơ cấu thì Tinh Vân đã có sự thay đổi về quản lý?

Đúng vậy. Nhưng đôi khi vẫn bị ảnh hưởng từ cách thức cũ, để tình cảm vẫn 

tác động nhiều, có ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, lãnh đạo Tinh Vân 

nhìn được điều ấy, rất biết mình cần thay đổi như thế nào.



        73     Chân dung

Như một nhân vật gạo cội của công ty, anh đã nhìn thấy những cá nhân có 
thể kế cận mình chưa?

Anh chưa muốn nói đến cá nhân, nhưng giữa những bạn trẻ mới gia nhập 
Tinh Vân, anh thấy họ giỏi. Anh nhìn lại hồi anh tốt nghiệp ĐH, anh thấy mình 
kém xa họ, nghĩa là điểm xuất phát của họ hơn hẳn người đi trước. Quan 
trọng là phải biết cách dùng người, đặt họ đúng chỗ và tin tưởng họ. Một lớp 
trẻ có chuyên môn cao, có đạo đức tư cách tốt là sự đảm bảo cho Tinh Vân có 
thể tồn tại và phát triển lâu bền.

Giữa những người trẻ với những người kỳ cựu ở công ty có được đồng cảm, 
phối hợp với nhau trong công việc không?

Anh không nói thay cho những người khác. Cá nhân anh luôn ủng hộ họ, tin 
tưởng giao việc cho họ vì họ có những ưu thế  vượt trội so với bọn anh là họ 
trẻ hơn, khỏe hơn, nhiều thời gian hơn. Như bọn anh cũng có sự vướng bận 
gia đình.

Về gia đình anh, anh có thể giới thiệu một chút không?

Anh có một vợ, hai con. Vợ anh làm kinh doanh, trước cũng học ở Nga, ngành 
Hóa. Con gái đầu lòng đã lên lớp 10, con trai sau lớp 5!

Con cái dần lớn, hẳn cũng nhiều nỗi lo?

Đúng thế, bé lo đằng bé, lớn lo kiểu lớn. Nhưng anh tin tưởng vào các cháu, 
rằng chúng ngoan, hiểu biết, biết phân biệt phải trái tốt xấu.

Có lẽ anh chị rất chú tâm giáo dục hai cháu?

Anh cho rằng, giỏ nhà ai quai nhà nấy, sống trong môi trường gia đình giản 
dị, không ăn diện, phù phiếm thì các cháu cũng vậy, tiếp thu “truyền thống” 
một cách rất tự nhiên.

Bận bịu công việc, anh có thời gian dành cho gia đình không? 

Anh cũng cố gắng. Được cái, anh có thuận lợi là sống với bà, bà chăm lo cho 
nhiều. Anh có một hậu phương khá vững chắc để có thể tập trung làm việc.
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Em nghe “giang hồ đồn đại” về năng lực làm việc phi thường của anh, rằng 
anh thức khuya thường xuyên, một đêm ngủ rất ít, làm việc bằng mấy 
người ta?

Ngày xưa thôi (cười). Bây giờ công việc không nhiều như hồi xưa nữa, anh 
cũng không phải làm căng như vậy. Nhưng thói quen thức khuya vẫn còn, lọ 
mọ suốt đêm. Anh ngủ ít và chịu được điều đó. Anh thuộc tạng người chịu 
được căng rồi cuối tuần ngủ bù, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu và nhanh chóng 
lấy lại được phong độ.

Cuộc trò chuyện này của anh với phóng viên MyTinhVan có nguyên cớ là 
ngày sinh lần thứ 15 năm của Tinh Vân. Thường những dịp như thế này, 
người ta nhắc đến kỷ niệm…

Có, anh cũng có nhiều kỷ niệm. Nhưng đúng thời điểm này, một kỷ niệm anh 
muốn nói đến có tính chất “nhất thời” trong bối cảnh anh đang mong được… 
đi nghỉ mát, là những kỳ nghỉ chung với Tinh Vân. Nhớ lại ngày xưa, khi kinh 
phí eo hẹp, có những kỳ nghỉ không bao giờ quên. Ví dụ, năm xưa cả công ty 
đi Cửa Lò, hai gia đình thuê chung một phòng. Hai giường hai bên, hai đôi bố 
mẹ, dưới đất trẻ con lê la chơi với nhau. Vất vả nhưng vui thế! Thường trong 
năm không hiếm khi anh thấy mong đến những kỳ nghỉ. Không chỉ mình anh 
đâu nhé, kể cả vợ và hai con anh cũng vậy.

Như vậy chị và hai con anh đều coi Tinh Vân rất thân thuộc?

Như gia đình! Mọi người rất háo hức tham gia sinh hoạt chung với Tinh Vân. 
Giờ nói điều này với em, bỗng nhiên anh thấy trào lên biết bao kỷ niệm…

Em xin hỏi một câu cuối, hơi cũ, anh nói rằng anh “luôn kỳ vọng nhiều hơn”, 
vậy anh kỳ vọng gì đối với công ty trong thời gian tới?

Anh không thể nói được rõ ràng hơn, vì đúng là câu hỏi cũ, khó trả lời chuẩn 
được. Có một điều chắc chắn rằng, anh luôn luôn hy vọng và tin tưởng vào 
những bước phát triển mới của Tinh Vân.

Xin cảm ơn anh. Và chúc cho Tinh Vân đáp ứng được kỳ vọng của anh, của 
nhiều người, của cả những khách hàng đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm 
của các anh.

(Bài đăng trên My Tinhvan số 16)
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NGUYỄN SƠN TÙNG

Là một trong ba sáng lập viên của Tinh Vân, đến nay anh Nguyễn Sơn Tùng đã 
trở thành một trong những cây đa, cây đề của Tinhvan Group. Anh sinh năm 
1970 nhưng cầm tinh con gà nên trong Tinh Vân chí, anh còn được gọi là Sơn 
Tiểu Dậu. Anh Nguyễn Sơn Tùng học cùng lớp chuyên Lý với anh Tô và anh 
Nguyễn Huy Cương, cùng thi Vật lý Quốc tế năm 1987 tại CHLB Đức. Anh học 
trường ĐH Tổng hợp Matxcova và về nước năm 1991, tiếp tục học khoa Toán 
Tin trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. 

Minh họa: Nguyễn Huy Cương
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Anh là Giám đốc điều hành đầu tiên của Tinh Vân từ năm 1994, khi đó là Com-
puter Services Center; phụ trách Ban Công nghệ Tinh Vân trong nhiều năm, 
kể cả khi anh đã là là CEO Tinhvan Group năm 2007. Hiện tại anh là Phó TGĐ 
Tinhvan Group phụ trách Nhân sự, kiêm TGĐ Tinhvan Solutions. Anh rất cẩn 
trọng trong công việc, buộc nhân viên dưới quyền không thể lười biếng hay 
làm ẩu. Các nhân viên Ban Công nghệ trước đây đều nhớ nằm lòng nguyên 
tắc báo cáo có “bí danh” rất ngộ là 333. Theo đó, mỗi nhân viên khi báo cáo 
đều cần ghi lại được 3 điều đã học, 3 khó khăn còn tồn đọng, 3 đề xuất. Dĩ 
nhiên con số 3 cũng như nội dung đều có thể biến tấu thành những con số 
và nội dung khác phù hợp với thời điểm báo cáo nhưng nó khiến nhân viên 
không thể lơ là với công việc của mình. Quan điểm nhân trị hợp với anh, dù 
thoạt nhìn bạn có thể nhầm tưởng anh là một ông quan nhà nước cỡ cấp bộ! 
Nhưng kiểu tóc dài không quá 1cm hiện nay (sau hơn 10 năm cố thủ kiểu tóc 

cũ) đã xóa hẳn sự nhầm lẫn đó, không chỉ vì nó giống anh hơn mà còn vì cảm 

giác fresh khác hẳn. Thế mới thấy đôi khi sự đổi mới của sếp dù chỉ tí ti cũng 

đem lại một cái nhìn khác, rất thú vị!

Khuôn mặt vuông vức khiến anh có tướng võ biền, lại chất phác, hồn hậu - 

điều đó không ảnh hưởng đến việc anh là một người rất lãng mạn. Anh có 

nụ cười hiền, nói năng ôn tồn, dí dỏm và thuyết phục người nghe từ lúc nào 

không biết. Rất kiệm lời nhưng ngôn ngữ trong những bức ảnh của anh lại 

giàu hơn bất cứ ai ở Tinh Vân. Anh có tài nắm bắt những khoảnh khắc đặc 

biệt, bắt lấy cái thần của người, của cảnh. Những ai vô tình bị anh “chộp” vào 

ống kính đều cảm thấy rất sung sướng vì mình có được một bức chân dung 

thật đúng là mình. Những khoảnh khắc vàng “một đi không trở lại” trong các 

cuộc đua tốc độ của TVFC lưu giữ được, hầu hết đều nhờ anh đã kịp thời ghi 

lại. Có lẽ vì say mê ảnh nên đồ nghề chụp ảnh của anh luôn được chăm chút, 

pro một cách đáng nể!
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BIẾT HÀI LÒNG VỚI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ

Bài phỏng vấn anh Nguyễn Sơn Tùng 
Nguyễn Thụy Anh

Thưa anh, ở Tinh Vân, trên cương vị hiện tại, có lẽ anh làm về quản lý nhiều 
hơn là chuyên môn. Anh thích công việc nào hơn?

Lâu nay chưa ai hỏi anh câu ấy. Lãnh đạo thường không bàn việc anh thích 
làm gì mà chỉ… anh phải làm gì thôi! Thú thực là anh thích làm chuyên môn 
thuần túy. Mà nếu nói nghề anh thích, anh có lẽ đã là chủ gara ôtô, lấm lem 
dầu mỡ. Từ nhỏ anh đã thích những trò sửa sang máy móc.

Thế mà đọc những bài phỏng vấn anh ngày trước, em cảm thấy anh rất hài 
lòng với công việc, với lựa chọn của mình.

Đúng rồi. Theo anh, con người phải biết hài lòng về những gì mình có mới có 
thể phấn đấu tốt hơn!

Như vậy, hẳn anh rất hài lòng với Tinh Vân của anh ngày nay, so với một 
Computer Services với phương châm “lấy ngắn nuôi dài” ngày nào. Công 
ty của anh đã lớn mạnh, anh có bao giờ lo sợ rằng tầm vóc của công ty vượt 
quá khả năng kiểm soát và điều hành của các anh, những người đã sáng 
lập ra nó không?

Anh cảm thấy đôi chút tự hào và tất nhiên, cả hài lòng nữa. Thực ra, anh cũng 

chưa từng nghĩ xa xôi, rằng cái công ty dịch vụ máy tính của bọn anh sẽ 
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tiến được bước dài như thế này. Tuy nhiên, cũng có thể nói nhiều cái “giá 

như”, nhiều thời cơ mình đã bỏ qua, không nắm bắt được. Công ty đã lớn 

mạnh hơn nhiều, nhưng anh không nghĩ nó vượt quá khả năng kiểm soát của 

bọn anh, vì tất cả những thành viên của Tinh Vân cũng song song phát triển, 

trưởng thành cùng công ty.

Người Tinh Vân nói về Tinh Vân, ai cũng nhắc nhiều đến sự gần gũi, gắn 
bó của tập thể, và một từ quan trọng mà anh Tô từng nói đến đầu năm, là 
tính “hiệp đồng”… Anh nhận xét gì về khẩu hiệu đó? Có gì ở đây anh chưa 
thấy hài lòng, thậm chí không thích?

Có chứ, bọn anh đã đi cả một chặng đường dài thế cơ mà, làm sao tránh khỏi 

từ “không thích”, nhưng rất may cũng không nhiều, và tất cả những cái không 

thích ấy chỉ là nhất thời, trong một thời điểm nào đó. Còn thì trong năm vừa 

qua, hoạt động ở Tinh Vân cũng có khá nhiều thay đổi tích cực. Khó có thể 

mổ xẻ, phân biệt rạch ròi xem những đổi thay ấy là do cái gì, vì cái “chìa khóa” 

Hiệp đồng hay do việc tái cơ cấu công ty. Nhưng anh biết chắc một điều là, 

nguyên tắc làm việc của anh từ xưa đến nay vẫn trên cơ sở “hiệp đồng”, không 

cần phải đợi đến một khẩu hiệu hay!

Anh có thể nói rõ hơn bản chất của nguyên tắc này?

Nghĩa là mỗi một thành viên phải biết phối hợp với nhau, lấy sự phát triển 

của công việc chung làm đơn vị đo lường cho thành công. Làm cái gì cũng 

tính đến cái lợi chung cho Tinh Vân, sau đó mới là câu chuyện của từng bộ 

phận riêng lẻ. Nếu chỉ một bộ phận làm việc tốt mà không biết đến sự chia sẻ, 

gắn kết, tương tác với bộ phận khác thì kết quả không thể tốt được.

Làm công tác quản lý, anh còn áp dụng nguyên tắc nào nữa?

Phương pháp “nhân trị” trong tất cả các loại “trị”! Với nhân viên, anh quan 

niệm là sếp phải biết tạo điều kiện cho họ hoạt động, chứ không phải làm 

thay họ, không chỉ dẫn sát sàn sạt. Anh thường xuyên nói với mọi người là “có 

thể anh sai, nhưng nếu anh ở địa vị của một nhân viên giải quyết vấn đề ấy, 

anh sẽ làm như thế này… thế này….” chứ anh không áp đặt. 
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Thảo nào! Một bạn ở Tinh Vân đã nói với em là, kỷ niệm của nhân viên với 
sếp Tùng rất… ngọt ngào!

Chà, cái đó thì anh không biết đâu nhé. Không hiểu em ấy nói đến kỷ niệm 
nào! (Cười)

Em ấy nhắc đến kỷ niệm lần đi Sơn La cùng anh, và nói rằng, có cảm giác, 
anh đối xử với nhân viên tình cảm như một… người cha!

(Cười lớn) May sao người cha ấy không phải là “Người cha thô bạo”!

Trong khi lại có rất nhiều cớ để nổi nóng, phải không ạ? Chả lẽ, trong từng 
ấy thời gian làm sếp, anh không bao giờ nổi cáu sao?

Có bực mình thì chỉ nói gay gắt chút thôi. Có lẽ anh chưa bao giờ cáu với nhân 
viên, nhưng đã từng nổi nóng…. với lãnh đạo!

Có phải vì cấp trên toàn là những bạn bè của anh nên anh “dám” thế?

Bạn là bạn, cấp trên là cấp trên, anh không lẫn lộn. Nhưng ngẫm ra, có lẽ thật 
sự ở Tinh Vân có cách làm việc khá “dân chủ” nên anh mới có phong cách như 
vậy! Còn đối với nhân viên, anh luôn xác định, họ đương nhiên không tránh 
khỏi hạn chế, sai lầm khi xử lý công việc. Nếu không thế thì họ đã là… sếp! 

Anh làm quản lý nhiều hơn, có nhớ chuyên môn không ạ? Anh có sợ trình 
độ, tay nghề của mình bị mai một, không được cập nhật thông tin mới 
thường xuyên không?

Có chứ. Đôi khi anh còn phải “xin” mọi người cho động tay vào cho đỡ nhớ! 
Cũng chính vì thế mà có những lúc anh phải khích nhân viên: “Tại sao những 
chi tiết đơn giản thế này lại để cho cái thằng bỏ nghề lâu rồi phải động tay 
vào?” Khiển tướng không bằng khích tướng mà!

Hàng năm anh có thải hồi và nhận thêm nhân lực không? Anh có tin tưởng 
anh luôn có những nhân viên tốt?

Ngược lại! Anh tin là chưa thể có ngay những nhân viên tốt do cách tuyển 

người còn vội vàng, không đủ thời gian cân nhắc. Vì thế sau khi tuyển dụng, 
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đôi khi mình phải sửa sai nhiều. Chẳng hạn, cho nghỉ, kéo dài thời gian thử 

việc, hoặc thuyên chuyển họ sang công việc khác – đó là các “bài” của người 

làm quản lý. Đương nhiên, cũng có người tự xin nghỉ, có người bị bộ phận 

khác “câu” mất… Những nhân viên giỏi, anh đồ rằng, thường mình phải tìm 

đến họ chứ không để họ tìm mình. Trên thực tế, anh cũng có rất nhiều nhân 

viên ăn ý, sáng dạ.

Ăn ý, tức là…?

Tức là nửa câu đã hiểu. Mà không nói đã hiểu... theo ý họ! Đôi khi chẳng khớp 

với ý mình. (Cười) Anh đùa! 

Một câu hỏi “kinh điển”: sau 15 năm, là một trong ba sáng lập viên của 
công ty, anh hẳn có rất nhiều kỷ niệm. Anh có thể nhớ lại câu chuyện gì?

Đó là câu chuyện lần đầu tiên làm thầu ở Tinh Vân, vụ thầu nghiêm túc đầu 

tiên, thầu phần mềm quản lý thư viện cho 10 trường ĐH nhận vốn của World 

Bank, năm 2001. Mọi người làm hồ sơ thầu rất bài bản, chỉn chu... Đến hôm 

nộp thầu, cả đội kinh doanh: Tuấn Lương, Hoàn, anh, Quỳnh – giờ tất cả đều 

là sếp kinh doanh – đều có khí thế hừng hực, phấn chấn. Đã sát giờ, anh Tuấn 

Lương ôm thùng hồ sơ ngồi sau xe, chiếc xe máy mới coong của anh, mua 

chưa đầy một năm, anh Hoàn cầm lái. Anh Hoàn có lẽ phấn khởi quá nên, từ 

vỉa hè của nhà 317 Kim Mã cao cỡ mười lăm phân, anh Hoàn rồ ga “zọt” đi. Kết 

quả là xe mất lái lao thẳng ra giữa phố. Anh Hoàn ngã, xe ngã. May mà lúc ấy 

không có ô tô. Tuấn Lương liều mình như chẳng có, nhảy được ra khỏi xe, giữ 

cho thùng hồ sơ nguyên vẹn! Mọi người khi ấy đờ người ra không ai nói được 

gì vì sự việc xảy ra quá nhanh! Anh bèn nhảy lên xe chở Tuấn Lương và thùng 

hồ sơ đến trường Kinh tế. Khi anh Tuấn Lương bắt đầu lên cầu thang anh mới 

quay lại nhòm xe của mình. Gương vỡ, đèn méo mó, ghi đông lệch... 

Và lần đó các anh đã...

Đã thắng! Chiến thắng ấy có ý nghĩa rất quan trọng đối với bọn anh. Trong 

suốt đợt đấu thầu, độ khoảng nửa năm, phần mềm thường xuyên được up-

date, tin chiến thắng đón về liên tục. Mọi người đếm như đếm tỉ số bóng đá. 
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Từ thời điểm ấy trở đi, Tinh Vân như được lột xác. Trước đó, Tinh Vân trượt 

thầu ở Thư viện Quốc gia, thậm chí đến thời điểm này vẫn chưa hết những 

ảnh hưởng tiêu cực từ vụ trượt thầu ấy. Vì thế, thắng lợi lần đó đã mang lại 

cho bọn anh sự tự tin để bước tiếp những bước nhanh hơn. Một năm sau đó, 

2002, Tinh Vân trở thành một đơn vị kinh doanh được ghi nhận.

(Bài đăng trên My Tinhvan số 16)
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NGUYỄN KHÁNH HOÀN

Anh Nguyễn Khánh Hoàn sinh năm 1970, học Xây dựng Dân dụng và Công 

nghiệp trường ĐH Xây dựng và năm 1988 học Cơ giới hóa tự động hóa tại 

CHLB Đức. Anh là một trong ba người sáng lập Tinh Vân, từng giữ nhiều trọng 

trách như Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Văn phòng phía Nam, GĐ Trung tâm 

Kinh doanh số 2. Hiện anh Hoàn là Thành viên HĐQT Tinhvan Group, lo mảng 

cơ sở hạ tầng cho toàn Group. Anh không có vẻ pro của một Chuyên gia 

Minh họa: Nguyễn Huy Cương
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CNTT, không có vẻ sành sỏi và lạnh lùng thường thấy ở một thương nhân lão 

luyện. Anh là một nhà kinh doanh lãng tử! Nói vậy bởi vì sự tất bật với các gói 

thầu, sức ép vì doanh số và khách hàng chưa bao giờ làm lu mờ được vẻ hào 

hoa ở anh. Ấn tượng như vậy có lẽ nhờ bộ ria mép và chiếc răng khểnh rất đặc 

trưng và vì anh là người mặc đẹp, phong thái lịch lãm nhất Tinh Vân. 

Anh đùa rất duyên nhưng cũng là người hay đùa với vẻ ngoài nghiêm nghị 

khiến nhiều em non gan buồn cười nhưng sợ không dám… cười! Về phong 

độ nói tục của anh thì hiếm người bì kịp. Dù người đối thoại mặc sức xoay anh 

như chong chóng thì với vẻ điềm tĩnh như không, chỉ câu trước câu sau là mọi 

người đã cười lăn vì các ẩn ý tu từ vô cùng… bậy của anh, khiến các hậu bối, 

nhất là các tiên nữ tâm hồn trong veo vô cùng ngưỡng mộ. Chắc không phải 

ngẫu nhiên mà trong Tinh Vân chí anh còn được gọi là Tinh Hoàn. 

Hay đùa vậy nhưng anh cũng là người khá cầu kỳ và nghiêm khắc với những 

gì có thể làm giảm đi vẻ đẹp hay sự trang trọng. Nhưng có lẽ giàu tình cảm 

mới là điểm khiến mọi người quý mến anh nhiều. Cũng vì tính đa cảm mà anh 

là chuyên gia phụ trách nhóm “nhạc vàng” trong những buổi karaoke chăng? 

Anh còn có tài bịa lời rất ngọt làm nhiều người sướng rơn khi thấy tên mình 

trong những bài anh đang hát. Vẫn là anh, đàn hát hay nhưng rất ít khi xuất 

hiện trong đám đông. Thế nhưng sự ngẫu hứng đã làm anh khác với những 

cây văn nghệ khác ở Tinh Vân, sự bất ngờ luôn đem lại sự xúc động đặc biệt. 

Còn nhớ giọng trầm khàn khi anh hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” trong 

Đêm nhạc Trịnh đã khiến tất cả lặng đi. 

Anh là cựu Chủ tịch Công đoàn (tiền thân của Tinh Đoàn) – là người đầu tiên 

thay mặt BLĐ Tinh Vân đứng ra chăm lo đời sống tinh thần của Tinh Vân. Anh 

là tác giả câu nói nổi tiếng: “Tôn chỉ của Công đoàn Tinh Vân là làm cho mọi 

người được sướng!” (có người nghiêm nghị muốn thay đi chữ “sướng” nhưng 

quả thật tìm mãi không được từ nào “chỉnh” hơn!) Và sự “sướng” ở Tinh Vân 

khiến anh có thể ít nhiều hài lòng, bao nhiêu vất vả, tháo vát và hết lòng vì 

mọi người của anh là không vô ích. 
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KHÔNG LỰA CHỌN, MÀ THÍCH NGHI…

Bài phỏng vấn anh Nguyễn Khánh Hoàn 
Song Anh

Thưa anh, trước hết, em xin chúc mừng anh và mọi người nhân dịp Tinh 
Vân lên tuổi 15. Cách đây 15 năm, anh là một trong những sáng lập viên 
của Tinh Vân với khởi đầu là một công ty làm dịch vụ máy tính. Em rất tò 
mò muốn biết, trước đây anh học chuyên ngành gì mà sau lại gắn bó với 
ngành CNTT?

Anh đi Đức năm 1988, học Tự động hóa trong ngành nông nghiệp, sau đó vì 
thấy mình sống ở thành phố, khó có điều kiện được… cày cuốc nên về nước, 
anh lại học xây dựng, tính đổi nghề.

Nhưng cuối cùng lại một bước ngoặt mới, anh chuyển hướng sang công ty 
phần mềm?

Thực ra, tất cả xuất phát từ tình bạn và từ chuyện “dang dở, dở dang” của tất 
cả bọn anh. Việc thành lập Tinh Vân có thể nói là một câu chuyện dài. Bắt đầu 
từ chuyện trước khi đi nước ngoài học, bọn anh: anh, anh Tô, Anh Cương, với 
một anh nữa là anh Dũng học Tin học đã hẹn một ngày hội ngộ ở giữa lòng 
châu Âu, nghe rất lãng mạn!

Và các anh đã đúng hẹn chứ?

Đã y hẹn. Bọn anh gặp nhau ở Ba Lan. 
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Và các anh “ủ mưu” về việc thành lập Tinh Vân?

Có lẽ thế. Nhưng ban đầu, xây dựng âm mưu… đi buôn, kiếm đủ tiền ăn kem, 
uống bia và ăn súp sách bò! Ước mơ của bọn anh một thời. Rất cụ thể và nhỏ 
bé (Cười). Cũng như trước đó, nhiều người chỉ mơ ước được đỗ ĐH. Những 
nhà có truyền thống học hơn thì con mơ làm tiến sĩ, được đi học nước ngoài…

Thế bây giờ anh có còn mơ ước gì không?

Có chứ, anh có nhiều ước mơ lắm. Nhưng một trong số đó là mong Tinh Vân 
làm được những gì mọi người kỳ vọng.

Em được biết, anh có ba cháu (lực lượng kế tục rất hùng hậu!). Anh xây 
dựng cho bọn chúng ước mơ không hay kệ chúng? 

Có. Anh bảo “Muốn chơi mà không chơi dốt thì phải học, tức là học để biết 
cách chơi.” Ngoài ra anh không ép chúng học.

Anh nghĩ gì về lớp trẻ của Tinh Vân so với các anh ngày xưa?

 “Bọn trẻ con” có một ưu thế lớn là rất trẻ, có sức khỏe. Điều này đặc biệt 
quan trọng với CNTT, khi đôi khi phải ngồi hàng giờ để coding. Thêm nữa, họ 
được tiếp nhận nhiều luồng thông tin, từ nhiều nguồn, không bị gò ép bó 
buộc như bọn anh ngày xưa. Song anh thấy dường như những người đi trước 
nhanh nhạy hơn trong sáng tạo. Còn họ, nhiều người bị lệ thuộc vào những 
đòi hỏi về mưu sinh. Chẳng hạn, khi công ty tuyển nhân sự kinh doanh, anh 
thấy nhiều ứng viên chỉ nhăm nhăm hỏi lương sẽ là bao nhiêu, mấy triệu, rồi 
cứ nhìn quanh, thấy lương ở đâu cao hơn là đi, trong khi không biết tính bài 
toán kinh doanh cụ thể trong mối tương quan giữa doanh số và thu nhập, 
quan trọng nữa là sự ổn định của công việc và thu nhập… Có thể do cuộc 
sống khó khăn.

Em không nghĩ do cuộc sống khó khăn, ngày xưa khó hơn nhiều chứ! Do 
một triết lý sống, hay là ý thức gì đó!

Có thể. Giống như giao thông nước mình, thu nhập cao hơn mà ý thức vẫn 

vậy thì vẫn luôn phá luật, rối tung. Hồi anh mới ở Đức về, nhăm nhăm chấp 
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hành luật giao thông thì tự thấy mình… quê. Sau nghiệm ra rằng, ở VN có 
những quy tắc linh hoạt, phải biết lựa, hay là “lách”, tùy cơ ứng biến. Ngay cả 
trong công việc.

Anh có thấy thoải mái với môi trường như vậy không? Nếu cho anh lựa 
chọn giữa một xã hội có quy tắc cứng rắn như bên Đức và môi trường VN, 
anh chọn cái gì?

Anh không lựa chọn. Ở môi trường nào anh cố gắng thích ứng với môi trường 
ấy. Trong công việc, ở vị trí nào, anh cố gắng làm tốt công việc đó, chứ không 
lựa chọn gì hết.

Anh có từng thấy hối tiếc điều gì? Chẳng hạn, đã đi học xây dựng rồi lại mở 
công ty về CNTT và làm về mảng kinh doanh?

Không, mẹ anh dạy, đã làm gì là không hối hận.

Có lẽ vì anh là “người có căn Phật, làm gì cũng thành công” nên không ngại 
lao vào những lĩnh vực mới mẻ chăng? Em đọc được câu trên ở Tinh Vân 
Chí! Cái đó có đúng không hay tác giả hư cấu hoàn toàn?

Có chứ. Chính anh từng nói với tác giả điều ấy. Nhiều người xem tướng bảo 
anh thế.

Thế anh có tin không?

Tin chứ. Việc đầu tiên để đạt được thành công là sự tự tin em ạ.

Ngoài ra còn cần gì nữa? 

Trực giác, cảm tính trên cơ sở thống nhất với các nguyên tắc.

Từng là cán bộ kinh doanh, hẳn anh nắm rất rõ, sản phẩm nào của Tinh 
Vân đang chiếm được lòng tin của khách hàng. Anh có thể cho em biết 
được không? 

Sản phẩm ấy thực ra không phải một thứ gì cụ thể, mà là là cái Tâm của Tinh 

Vân trong nghề - nghề dịch vụ. Làm sao hỗ trợ cho khách hàng nắm bắt được 
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ứng dụng sản phẩm tốt nhất, cho dù là sản phẩm của Tinh Vân hay Tinh Vân 

mua lại của đơn vị khác.

Điểm khác biệt làm nên đặc trưng của Tinh Vân so với công ty khác là gì, 
theo anh?

 (Nghĩ một chút) Anh thích nhất điều này: sau 15 năm, những người bạn ngày 

nào vẫn sát cánh bên nhau, và cái gốc của Tinh Vân vẫn là một Computer 

Services ngày nào. Ở nhiều đơn vị khác, khi làm ăn tốt lên là có người tách ra 

làm riêng.

Một câu được hỏi với cả ba sáng lập viên Tinh Vân, đó là kỷ niệm…

Anh không nói kỷ niệm bây giờ đâu. Bởi mỗi một giây phút ở Tinh Vân đều là 

kỷ niệm. Sau này anh sẽ viết hồi ký!

Thế thì chúng em sẽ đón đọc. Xin chúc anh có nhiều sức khỏe để làm việc 
tốt, và để viết được một cuốn hồi ký thật ấm áp về Tinh Vân sau rất nhiều 
năm nữa. Xin cảm ơn anh về những tâm sự hôm nay.

(Bài đăng trên My Tinhvan số 16)
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PHẠM THÚC TRƯƠNG LƯƠNG

Minh họa: Nguyễn Huy Cương

Anh Phạm Thúc Trương Lương là biểu tượng thành công của một trí thức trẻ 

ngành CNTT mà tuổi trẻ Tinh Vân hướng tới. Sinh năm 1973, anh là một trong 

những nhà lãnh đạo tài hoa nhất và có nhiều ảnh hưởng nhất của Tinhvan 

Group. Anh theo học ngành Vật lý trường ĐH Tổng hợp nhưng lại say mê và 

chọn CNTT làm sự nghiệp và đã tỏ ra xuất sắc. Anh là người thiết kế website 

đầu tiên của Việt Nam (1995) và cũng là người xây dựng và phát triển Vinet 

– mạng Intranet công cộng đầu tiên tại Việt Nam (1996 – 1998). Anh Phạm 
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Thúc Trương Lương cũng là người phát động diễn đàn tiếng Việt đầu tiên trên 

mạng (Netnam – 1996). Và ngày 1/4/1998 đánh dấu cái duyên gắn bó của anh 

với đại gia đình Tinh Vân. Ngay từ những ngày đầu tiên gia nhập công ty, tên 

anh gắn liền với phần mềm Thư viện điện tử - thư viện số Libol – một trong 

những sản phẩm chủ đạo đem lại nguồn doanh thu lớn của Tinh Vân. 

Anh phụ trách công nghệ tại Tinh Vân từ năm 2000, gánh vác trách nhiệm 

Giám đốc Công nghệ năm 2003. Đến 2006, Tinh Vân hoạt động theo mô hình 

tập đoàn và anh Trương Lương trở thành CEO Tinhvan Group. Năm 2007, dự 

án Xa Lộ được xây dựng, khởi đầu cho bước ngoặt của Tinh Vân, tập trung vào 

mảng thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến. Anh Trương Lương lại được 

BLĐ tin tưởng giao trọng trách làm CEO của Tinhvan Media, nơi tập trung 

tất cả những nhân lực tốt nhất của Tinhvan Group cho dự án này. Năm 2010, 

anh đảm nhận vị trí Phó TGĐ Tinhvan Group phụ trách Quản lý chất lượng và 

Quan hệ đối ngoại. Năm 2013, khi Tinh Vân mở hướng mới về SGK điện tử và 

thành lập Tinhvan eBook – EDC, anh được điều về làm TGĐ Công ty Sách điện 

tử Giáo dục EDC.

Anh được tất cả các Tinhvaners yêu quý và ngưỡng mộ. Có lẽ vẻ thông minh 

và lương thiện hiện ngay trên nét mặt (rất điển trai) cộng với tác phong điềm 

tĩnh, giản dị của anh đã chinh phục được tất cả. Anh là một trong những 

lãnh đạo có khả năng truyền lửa cho nhân viên của mình. Anh có biệt tài nói 

vo không cần chuẩn bị, dễ dàng biến những rắc rối khó hiểu trở nên mạch 

lạc, thuyết phục cả người nghe khó tính nhất cũng như các phóng viên báo 

đài chuyên mục công nghệ. Anh viết hay, chinh phục người đọc bằng lối 

viết chân phương, súc tích, hàm chứa trí tuệ và giàu cảm xúc. Anh là tác giả 

của nhiều bài viết trên TXTV, My Tinhvan, nhiều truyện ngắn được giải trong 

cuộc thi viết truyện ngắn cực ngắn 2006. Rồi những “message of the month” 

của anh trong thời kỳ làm CEO của Tinh Vân đã được nhân viên chờ đón đọc 

mỗi tháng với sự háo hức và thích thú. Những lá thư không chỉ đơn thuần là 

thông tin về công việc mà còn nhiều chia sẻ, suy ngẫm và cảm xúc. Đây có lẽ 

là một nét độc đáo ghi nhận quan điểm quản trị của anh. Không chỉ viết hay, 

với những bức ảnh mang đậm phong cách báo chí, anh được ghi nhận là một 
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nhiếp ảnh gia có hạng ở Tinh Vân. Và một điều thú vị là anh còn vẽ tranh rất 

đẹp, sáng tác bài hát… nhưng như anh nói, đó đơn thuần là những thú vui 

ngoài công việc, giúp cuộc sống trở nên cân bằng và không đơn điệu!

Có lẽ tình cảm, sự quan tâm chân thành không hoa mỹ mới chính là điểm 

khiến các Tinhvaners yêu nhất ở anh. “Trương Lương Fans Club” là một CLB 

không có thật nhưng lại có đông đảo thành viên nhất tại Tinh Vân. 



        91     Chân dung

LÍNH TINH VÂN HÃY NUÔI DƯỠNG  
KHÁT KHAO LÀM TƯỚNG

Bài phỏng vấn anh Phạm Thúc Trương Lương 

Nguyễn Thụy Anh

Đọc Tinh Vân Chí, em rất thú vị với thuật ngữ “Phiếm luận vô ngôn” mà 
anh Cương dùng để bàn về việc Tinh Vân thu nạp người tài. Trên thực tế, có 
đúng là các anh đã đối diện đàm tâm không, hay anh Tô phải dùng nhiều 
lời thuyết phục để anh xiêu lòng chuyển từ Ba Tin mà về công ty? 

Lời tựa của Tinh Vân Chí nói rằng đây là câu chuyện bảy phần thực, ba phần 

hư. Trong bảy phần thực lại có mấy phần hư. Trong ba phần hư lại có mấy 

phần thực. Hư hư thực thực. Anh không muốn cung cấp thêm sử liệu khiến 

Tinh Vân Chí mất đi tính chất hư thực của nó. Còn lý do anh chuyển từ 3C về 

Tinh Vân là anh muốn có một sự thay đổi. Thay đổi cả môi trường và cả chính 

bản thân. Tinh Vân cho anh cơ hội đó.

Anh cho biết, có rất nhiều bạn còn là sinh viên đang làm việc tại Tinh Vân. 
Những bạn ấy thể hiện năng lực thế nào, và điều đó chứng tỏ chất lượng đào 
tạo của các trường ĐH Việt Nam ra sao? Sau khi tốt nghiệp, Tinh Vân có sẵn 
sàng nhận họ vào đội ngũ của mình hay phải qua một sự “sàng lọc” kỹ hơn?

Xây dựng và phát triển các giải pháp của Tinh Vân là một công việc đòi hỏi 

nhiều sự sáng tạo và tìm tòi, cả về ý tưởng và kiến thức. Bên cạnh đó sự đam 
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mê cũng rất quan trọng. Sinh viên có điểm mạnh là họ có cả nhiệt huyết của 

tuổi trẻ và sự tươi mới của tư duy. Họ có thể hấp thụ kiến thức như miếng bọt 

biển hút nước. Họ cũng có thể chưa có bạn gái và chưa có gia đình nên quỹ 

thời gian cũng dư giả hơn. Sức trẻ thì vô đối rồi. Điều quan trọng nhất là công 

ty tìm được những người có năng lực và yêu thích công việc này. Sau khi tốt 

nghiệp, công ty luôn sẵn lòng giữ họ lại vì quá trình sàng lọc thực chất đã 

diễn ra liên tục trong thời gian họ làm việc. 

Tinh Vân có chính sách “săn” chất xám không? 

Tất nhiên là có. Những chính sách này không chỉ nhằm săn mà còn để giữ và 

phát huy chất xám của công ty. Nhưng cũng giống như trong tự nhiên, đôi khi 

cách “săn” tốt nhất lại là biến mình thành một con mồi hấp dẫn. 

Khi anh điều hành 100 quân ở Tinhvan Media (TVM), anh đối thoại với họ 
bằng cách nào? Và anh có phải là người biết lắng nghe? 

Anh nói chuyện với mọi người mọi lúc, mọi nơi và không nhất thiết “công 

chuyện” cứ phải diễn ra trong không khí nghiêm túc của các buổi họp. Có 

một giai đoạn, TVM còn có những buổi thảo luận hàng ngày tại quán nước 

chè sau bữa ăn trưa. Và đã nói đến đối thoại là nói đến sự trao đổi thông 

tin theo cả hai chiều. Biết lắng nghe là một phẩm chất quan trọng của một 

leader. Vì vậy, anh luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến với một tâm thế mở. 

Nhưng lắng nghe cũng là một nghệ thuật. Nếu nghe quá ít thì leader sẽ dễ 

trở thành một người bảo thủ hoặc độc đoán, còn nếu cái gì cũng nghe thì 

leader sẽ lại thành một người ba phải, không có chủ kiến. 

Em học tiếng Nga. Trong sử Nga có một câu nổi tiếng của một chiến tướng 
người Nga Suvorov: “Người lính mà không muốn trở thành tướng là người 
lính tồi!”. Em thì lại cho rằng, không phải ai cũng nên làm tướng. Nếu ai 
cũng muốn trở thành tướng, thì lấy ai làm lính!!! Anh là một “chiến tướng” 
của Tinh Vân, anh nghĩ thế nào về việc này, và anh có slogan gì cho những 
thành viên dưới quyền mình?
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Anh nghĩ Suvorov có lý. Trừ những quý tộc bất tài nhưng được tập tước của 

gia tộc, tướng lĩnh giỏi phần đông đều đi lên từ những người lính, hạ sĩ quan, 

sĩ quan tài ba và quả cảm. Anh muốn khát khao được thể hiện, được làm 
tướng được nuôi dưỡng trong mỗi nhân viên của mình. Nhưng tướng có năm 
bảy đường. Có tướng chỉ huy hàng sư đoàn ngoài trận địa, có tướng ngồi ở 
bộ tổng tham mưu bầy mưu tính kế, có tướng tình báo cả đời ẩn mình chỉ 
được phong danh hiệu này sau khi chết hoặc giải nghệ. Trong công ty cũng 
vậy. “Tướng” không có nghĩa là phải phụ trách một nhóm nhân viên khác. Bạn 
sẽ được coi là tướng nếu bạn là người hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn 
của mình. Ví dụ tại TVM, không nhất thiết chỉ có tướng PM. Có thể có tướng 
crawler, tướng anti-spam, tướng ngôn ngữ hay tướng SEO. 

Đọc TXTV và My Tinhvan, thấy các tác giả thường nhấn mạnh đến tính “gia 
đình” của Tinh Vân, nơi các bạn trẻ cảm nhận được sự chân thành và sự ủng 
hộ, giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên. Vậy nguyên tắc quản lý của Tinh 
Vân là gì? Chế độ khen thưởng đã được thông báo, còn chế độ phạt thì sao? 
Với riêng bộ phận của anh, anh có xây dựng một kỷ luật làm việc ở công ty 
không và bằng cách nào? Dọa, dỗ hay… dử?

Khái niệm “gia đình” gắn với Tinh Vân trong giai đoạn công ty còn nhỏ và khi 
áp lực cạnh tranh để tồn tại chưa khốc liệt như bây giờ. Trong nhận xét của 
anh, Tinh Vân hiện nay mang hình ảnh của một “đội quân”. Các thành viên là 
những “chiến hữu” của nhau chứ không phải như “con em” trong một gia đình 
lớn. Họ chia ngọt sẻ bùi nhưng phải cùng chí hướng và không được dựa dẫm, 
ỉ lại vào nhau. Nguyên tắc quản lý xuyên suốt của Tinh Vân là hướng hiệu quả. 
Tuy nhiên, chính sách quản lý cụ thể trong mỗi đơn vị trong Tinh Vân có thể 
có một chút gia giảm do đặc thù công việc và tính cách của người lãnh đạo. 
Với TVM và với cá nhân anh, anh muốn duy trì một cách thức quản lý nhấn 
mạnh đến tính tự giác và chủ động của mọi người hơn là một kỷ luật hành 
chính gò bó. Dọa, dỗ hay dử anh đều không thích. Anh thích nhất là “khích”, 

dù là khích lệ hay khích tướng. Nhưng anh chưa giỏi lắm trong nghĩa sau. 

Anh có thể kể lại cho em thêm đôi chút về trang web về Việt Nam đầu tiên 
có đuôi .vn mà anh đã tạo ngày nào, vào nửa cuối những năm 90 của thế 
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kỷ trước? Ý tưởng làm trang web đó bắt đầu từ đâu? Và sau đó, có nhiều 
người biết đến trang web này của anh không hay nó chỉ dừng lại là một thử 
nghiệm, một kỷ niệm về cái sự “đầu tiên” của một chuyên gia về Internet?

Năm 1995 anh xây dựng một trang web về Việt Nam có tên “Vietnam Infor-
mation”. Trang web này được phòng thí nghiệm Coombs, trường ĐH Tổng 
hợp Quốc gia Australia đưa lên Internet tại domain batin.com.vn. Tới tận năm 
1997 Việt Nam mới kết nối với Internet, lúc đó mọi domain .vn đều được cấp 
phát và quản lý bằng một máy chủ tên miền trên hệ thống của Coombs. Đây 
là trang web đầu tiên có đuôi .vn và có lẽ là một trang web hiếm hoi về Việt 
Nam lúc đó trên Internet. Về sau nó được sao chép sang rất nhiều nơi, hiện 
giờ vẫn còn một bản lưu tại địa chỉ http://park.org/Thailand/MoreAboutAsia/
vninfo/vninfo.html. 

Mục đích của anh khi xây dựng trang web là muốn áp dụng những kiến thức 
về ngôn ngữ HTML “học mót” được vào một việc gì đó có ý nghĩa. Khó khăn 
lớn nhất của anh khi tạo trang web là anh không biết HTML có những cú 
pháp gì. Và dữ liệu cũng là một vấn đề. Anh thậm chí còn phải ra hiệu sách 
mua sách và mang ra tiệm đánh máy vi tính thuê gõ. Còn ảnh Việt Nam thì 
mua bưu ảnh và nhờ scan. Một khó khăn nữa là trình độ tiếng Anh của anh 
quá tệ. Khi gửi trang web sang Coombs, họ phải sửa giúp lỗi, chính tả, ngữ 
pháp. Vì Việt Nam lúc đó không kết nối với Internet nên anh cũng không rõ 
trang web có thu được nhiều sự chú ý không, nhưng anh đã nhận được rất 
nhiều ý kiến phản hồi qua email. Khen, hỏi thông tin, chia sẻ quan điểm và 
cả thóa mạ (một số người Việt quá khích lúc đó có thể nói xấu về bất cứ cái gì 
có liên quan tới trong nước). Bên Coombs cũng cho biết trang web được xếp 
hạng 4/5 sao trong số các trang web về Châu Á, nhưng ai xếp hạng thì thú 
thật anh không biết.

Thời gian anh thực tập ở Hungary rất ngắn, chỉ vài tháng, nhưng em đã 
thấy anh nhắc đến những tác gia kinh điển như Petõfi Sándor…, chứng tỏ 
anh là người rất quan tâm đến văn hóa văn nghệ. Anh có dành thời gian 
đọc truyện, tiểu thuyết hay thơ ca không? Anh yêu thích tác giả nào nhất? 
Một chuyên gia CNTT, theo anh, có nhất thiết phải quan tâm đến góc độ 
văn hóa của cuộc sống? 

http://park.org/Thailand/MoreAboutAsia/vninfo/vninfo.html
http://park.org/Thailand/MoreAboutAsia/vninfo/vninfo.html
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Đừng dùng Petõfi Sándor làm ví dụ. Với anh, Petõfi là một cây cầu ở Budapest 

rồi sau đó mới là một nhà thơ. Sở thích văn chương của anh chắc cũng như 

phần lớn mọi người, vì ai cũng có nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật. 

Và đọc sách là một trong những cách thưởng thức thú vị nhất vì nó kích thích 

trí tưởng tượng. Thực sự thì anh không yêu thích tác giả mà anh yêu thích 

tác phẩm. Cùng một tác giả, cuốn sách này thì anh thích còn cuốn khác lại 

không. Chuyên gia CNTT ở bên ngoài công việc thì cũng là một người bình 

thường. Họ không nhất thiết phải quan tâm đến góc độ văn hóa của cuộc 

sống nếu điều đó không hấp dẫn họ. Nhưng nếu không quan tâm thì chắc 

chắn họ sẽ là những người không thú vị.

Anh từng vẽ, viết bài biên khảo, và là tác giả nhiều bài viết hóm hỉnh, sâu 
sắc trên TXTV, My Tinhvan. Thế anh đã bao giờ từng làm thơ chưa? Có nhà 
thơ nào anh yêu thích không? Và anh có thuộc một câu thơ nào không?

Anh thích văn xuôi hơn thơ và nói chung không làm thơ. Thế nhưng anh 

từng gửi đăng 3 bài thơ trên báo Tuổi xanh Tinh Vân để cổ vũ cho một thể 

thơ mà anh sáng tạo ra. Đó là thể thơ hình tháp với những câu thơ dài dần. 

Anh còn thuộc cả ba bài nhưng quên mất tên của chúng rồi. Thưởng thức 

hai bài ngắn nhé:

Nhớ

Tuổi thơ

Con cánh cam

Đập cánh trong mơ 

Chó

Mèo

Thị Nở

Chí Phèo

Ju-li-ét

Và Rô-mêo

Đôi ta sống với

Muôn mặt tình yêu
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Anh không thuộc nhiều thơ, nhưng lại thuộc nằm lòng một bài thơ dài hàng 

trăm câu. Đó là bài thơ tổng kết truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán 
Trung. Anh ru hai đứa nhà anh bằng bài thơ này.

Anh có nói, hobby của anh bây giờ chỉ là Xa Lộ! Nghĩa là anh dành cho nó 
cả thời gian làm việc lẫn thời gian thư giãn của mình? Như vậy, có phải anh 
là người quá đam mê công việc? Và tính cách ấy có ảnh hưởng gì đến cuộc 
sống riêng tư? Chẳng hạn, chị nhà anh có bao giờ phải phàn nàn rằng, giả 
sử hỏi Anh yêu ai nhất, thì anh bảo: “Xalo.vn” chăng? 

Anh yêu thích công việc mình làm và nhiều khi thực sự vùi đầu vào nó. May 
mà anh không phải là thợ trộn bê tông. Trước kia anh cũng đã say mê với 
phần mềm thư viện Libol như hiện nay say mê Xalo.vn vậy. Quỹ thời gian của 
mỗi người, dù là người bận rộn nhất hay nhàn rỗi nhất thì cũng bằng nhau 
chằn chặn 24h/ngày. Vì vậy khi anh dành nhiều thời gian cho công việc thì 
có nghĩa là gia đình sẽ phải chịu cắt giảm. Nhưng đó là tính cách rồi, bà xã có 
phàn nàn thì cũng đã quen sống chung với lũ. 

Em cũng thấy may thật. Nhưng bây giờ anh cũng vùi đầu vào “trộn bê 
tông” để xây “Xa Lộ” đấy thôi! Anh có thời gian để chăm, chơi, hoặc tâm sự 
với hai nhóc nhà anh không? Sau này, trong hai bé, anh thử đoán xem, có 
nhóc nào sẽ đi theo nghề của anh không?

Anh muốn mình là một ông bố tốt, được thể hiện tình yêu với hai con và nhận 
được tình cảm tương tự từ chúng. Anh cũng muốn dành thời gian cho hai 
đứa nhiều hơn nữa trước khi chúng kịp lớn và bắt đầu xu hướng độc lập với 
cha mẹ. Về nghề nghiệp tương lai, hai con anh sẽ tự quyết định. Nếu không 
có đứa nào làm CNTT, thì cũng là truyền thống của gia đình anh. Không có ai 
làm cùng nghề với ai cả. 

Anh quan niệm thế nào về sự thành đạt, và nếu theo quan niệm ấy, anh có 
phải là người đàn ông thành đạt hay chưa? Và thực ra, một con người có 
nhất thiết phải “thành đạt” trong cuộc đời không, theo anh?

Sự thành đạt là do bên ngoài nhìn nhận, khác với hạnh phúc là do bản thân 

mình cảm nhận. Anh coi trọng hạnh phúc hơn thành đạt. 
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Gặp và nói chuyện với anh, em có thể mạnh miệng đoan chắc rằng anh 
đang hạnh phúc. Mà không hạnh phúc sao được khi được làm công việc 
mình yêu thích, lại “đắm đuối” với nó đến thế! Cuối cùng, em rất ấn tượng 
với cái tên của anh. Có phải các cụ thân sinh ra anh rất mê… sử Tàu, và có 
kỳ vọng to lớn nào đó với con trai?

Bố anh rất mê sử Tàu. Anh cũng vậy. Em trai anh kém anh một tuổi. Lẽ ra tên 

của em anh đã là Tiêu Hà. Nhưng cuối cùng bố mẹ anh lại đặt là Vân Hà. Có lẽ 

bố mẹ anh không muốn ai cũng đoán đúng tên em trai anh ngay cả trước khi 

nó chào đời. Bố mẹ nào cũng có kỳ vọng với con cái, muốn chúng làm được 

những việc lớn lao. Nhưng khi con cái lớn khôn rồi, có lẽ điều mong mỏi nhất 

là thấy chúng hạnh phúc.

Xin cảm ơn anh!

(Bài đăng trên My Tinhvan số 10-11)
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NGUYỄN HUY CƯƠNG

Hình ảnh anh vận áo phông và quần soọc, chân tăm, đi giày thể thao, 

tay xách ca táp, lịch lãm bước vào phòng họp thật ấn tượng với những  

Tinhvaners đang có mặt. Đó là hồi anh vừa từ Ba Lan trở về, bước chân qua 

cánh cửa đại gia đình Tinh Vân. Sau này, mọi người đều quen thuộc với hình 

ảnh một businessman tất bật, thoắt ẩn thoắt hiện (giữa Hà Nội và nhiều nơi 

khác), không hắc xì dầu nhưng luôn “cần gấp”. Anh rất được các đệ tử trong 

công ty yêu quý vì tính giản dị dễ gần và thường “được” làm mạnh thường 

quân cho các dịp bia bọt hay bóng banh văn nghệ của công ty, thường bị các 

em chèo kéo ngồi đến cuối mọi cuộc vui. Và dưới tay anh đã có một tập thể 

nhỏ gắn bó, dù đến quá nửa công ty thường xuyên đi dự án xa nhà. 

Không phải là người nổi bật trong đám đông nhưng anh khiến ta phải nhìn 

nhận lại khi đã gặp. Lối nói chuyện nhẩn nha, tao nhã, thỉnh thoảng lại thắc 

mắc những câu mà người đối thoại chỉ biết cười trừ… đã trở thành đặc điểm 

nhân dạng của anh. Lúc đó, người đối thoại mới kịp nhận ra anh có cái trán 

gồ đặc biệt. 

Đôi khi trông anh có vẻ ngơ ngác của một nhà bác học hoặc một nghệ sỹ 

thực thụ. Rất uyên bác, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cộng 

với óc thẩm mỹ chắc chắn là tinh tế nhất Tinh Vân, anh đã chứng minh rằng 

một người làm CNTT giỏi cũng có thể làm tốt những việc khác có vẻ như đối 

nghịch. Những bức ký họa mà anh hí hoáy vẽ trong lúc đang tập trung vào 

những vấn đề then chốt trong cuộc họp BLĐ đã có mặt trong bộ sưu tập của 

công ty và được sử dụng nhiều trong các số báo TXTV. Những bức ảnh hiếm 
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hoi trong cuộc thi ảnh nghệ thuật của anh cũng đem lại nhiều ngạc nhiên vì 

một cái nhìn khác về khung cảnh và con người xung quanh. Những truyện 

ngắn, bài viết, đặc biệt thể loại phê bình của anh có văn phong thật lạ, nhẹ 

nhàng mà sắc sảo. Thật tiếc là công việc bận rộn triền miên đã khiến anh 

không có nhiều thời gian dành cho những thú vui tao nhã này. 

Anh Nguyễn Huy Cương sinh năm 1970, học chuyên Lý Hà Nội – Amsterdams 

cùng lớp với anh Tô và anh Tùng. Năm 1994 anh tốt nghiệp ĐH Bách khoa 

Wroclaw tại Ba Lan và về nước, xây dựng TVE tháng 8 năm 2005 và ngày nay 

là Tinhvan Consulting - TVC. Hiện anh là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ TVC. 
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NÓI VỀ MỘT THỰC THỂ SỐNG

Bài viết về anh Nguyễn Huy Cương 
Nguyễn Thụy Anh

Đến thăm và có ý định phỏng vấn TGĐ Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị 

Doanh nghiệp Tinh Vân – Tinhvan Consulting (TVC) Nguyễn Huy Cương, thế 

nhưng ý định đã không thành: không có cuộc phỏng vấn nào cả. Bận rộn và 

có đôi chút e ngại truyền thông, Nguyễn Huy Cương đã khiến giữa chúng tôi 

chỉ còn lại một câu chuyện không đầu không cuối, song cũng không kém 

phần thú vị. Qua đó, tôi nhìn thấy anh.

 Và vì thế, những gì tôi viết đây hoàn toàn là những cảm nhận giữa và đằng 

sau những ngôn từ trao đổi ngắn ngủi, thậm chí tầm phào, chớp nhoáng, 

hoàn toàn không có tính chất một cuộc phỏng vấn, nhưng đầy ắp chia sẻ, với 

người dẫn dắt, điều hành TVC.

“Yêu” và “say đắm” – không chỉ là ngôn từ của đam mê

Khi nói đến công việc hiện nay của mình ở TVC với gần 100 nhân viên – đồng 

nghiệp cùng lăn lộn, nếm mật nằm gai với mình, anh Cương bảo, anh không 

muốn nói gì nhiều. Với công việc, đơn giản là phải lao vào cơn giông. Và anh 

cùng các nhân viên đã và đang “đắm đuối với TVC”!

 Có lẽ đây là một điểm đặc biệt ở vị “tướng” này, khi lao vào chiến trận với cảm 

xúc tràn đầy đam mê như thế. Và hơn thế. Suốt cuộc trò chuyện, âm hưởng 
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còn đọng lại trong đầu tôi là niềm say mê được diễn tả cụ thể bằng lời, không 

chỉ một từ, mà rất nhiều từ, tạo một mạch cảm xúc khá mạnh để anh ảnh 

hưởng đến người đối thoại, như một cơn sóng cả cuốn đi những con sóng 

nho nhỏ đầy phân vân. Có thể đó cũng là một “bí kíp” cho phần mềm quản 

lý nhân sự của các anh chăng? “Nguồn cảm hứng lớn”, “cực kỳ hào hứng”, “Yêu”, 

“Say đắm”, “thấy hay, thú vị, tự hào”, “Vui”, “Thích thú”, “Sung sướng”, “Tin tưởng”, 

“Xắn tay cùng nhau”, “Mắm môi mắm lợi lao vào”, Cơn sóng từ ngữ ấy đã không 

còn là từ ngữ, nó trao năng lượng, gợi tò mò và tạo động lực tìm hiểu.

 Thực ra mà nói, cá nhân tôi đã quen biết anh Cương được một thời gian dài 

trước cuộc trò chuyện này. Tôi luôn có cảm giác anh nhìn cái gì cũng sáng rõ, 

điềm đạm, đối với người thì mở lòng, dễ tin, dễ yêu. Bây giờ hỏi đến công việc 

thì lại thêm một cảm nhận nữa: hóa ra, thái độ sống như thế của anh không 

chỉ với con người, mà cả với công việc. Công việc hiện nay ở TVC lôi cuốn anh 

như một  thực thể sống, mà chính những người điều hành, thực hiện đang 

thổi hồn cho nó. Anh kể: “Nghề nhân sự càng làm càng thấy thú vị. Và cũng 

“hot” đấy chứ. Giải pháp quản lý con người ở doanh nghiệp không đơn thuần 

là thống kê, chấm công, tính lương, theo dõi hợp đồng lao động, sa thải, cắt 

giảm v..v.. mà nó phức tạp, thông minh, sinh động hơn nhiều. Ở Việt Nam, bài 

toán quản lý con người còn nhọc nhằn gấp bội do những đặc điểm điển hình 

của văn hóa và đặc trưng về tâm lý”. Đến đây, câu chuyện sa đà vào những 

vấn đề tâm lý học, những phức tạp chồng chéo trong quan hệ người với 

người và tâm lý của con người trong công việc. Từ những hiểu biết rất tinh tế 

và được thường xuyên bổ sung, cập nhật về con người, từng loại người như 

thế, đội ngũ TVC mới có thể xây dựng những mô hình và giải pháp hợp lý để 

giải quyết các bài toán về nhân sự để “đồng hành cùng doanh nghiệp” như 

tiêu chí TVC đặt ra từ ban đầu.

 Về nó – thực thể sống HiStaff

Giải pháp HiStaff – Phần mềm quản lý nguồn nhân lực của Tinh Vân Consult-

ing liên tiếp đoạt 5 giải thưởng Sao Khuê trong 5 năm trở lại đây và được 

Ban chấp hành Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình 

chọn là sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của ngành phần mềm, dịch vụ CNTT Việt 
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Nam. Anh Nguyễn Huy Cương cho rằng, con đường còn chông gai, nhưng ít 

nhất, HiStaff đã vượt qua được một loạt đối thủ nặng ký để vươn lên vị trí dẫn 

đầu. Có thêm rất nhiều đối tác lớn mong muốn sử dụng dịch vụ cũng như kết 

hợp để bán sản phẩm của TVC. Trong những năm vừa rồi, TVC đã xây dựng 

được khung cán bộ tốt, lập được chi nhánh ở TP. HCM, trong tương lai gần là 

ở Đà Nẵng. “Thực thế sống HiStaff” phát triển hàng ngày và càng ngày càng 

lan tỏa.

Hào hứng trình bày về HiStaff, anh Cương cho tôi thấy cả một sơ đồ loằng 

ngoằng và thú vị về cơ chế “tâm lý” của thực thể sống này. Đối tượng của nó là 

con người với tất cả những vui buồn, bất thường và có quy luật. Nó phải là 

công cụ thăm dò và phân tích khả năng tiềm ẩn của từng cá thể độc lập, giúp 

người lãnh đạo lập ra được chỉ số đánh giá khả năng, liên tục đánh giá hiệu 

quả công việc, đo đếm định lượng những điều tưởng chừng “vô định”, hỗ trợ 

người quản lý trong việc tuyển dụng, khai thác đúng vị trí và giữ chân nhân 

tài. Một người có tài không thể làm việc chỉ vì lương. Họ cần được “quy hoạch” 

– vạch ra một lộ trình công danh rõ ràng, tổ chức đào tạo, tập huấn họ qua 

từng thời kỳ tương ứng, làm sao tạo được sự an tâm, cảm giác yên ổn cho mỗi 

con người trong doanh nghiệp.

HiStaff từng bước có được uy tín lớn với khách hàng không chỉ vì chất lượng 

sản phẩm mà còn vì thái độ của người thực hiện sản phẩm. Anh Cương cho 

biết, đó là thái độ “làm bằng được, trong nhiều trường hợp, chấp nhận lỗ để 

đáp ứng được nhu cầu khách hàng, đồng thời có thêm những bài học kinh 

nghiệm quý”.

Tôi hỏi về sự cạnh tranh với các đối thủ khổng lồ khác, điều gì khiến anh tin 

tưởng vào vị trí top đầu của HiStaff trong khi có nhiều đối thủ có khả năng 

không kém mà lại có sự đầu tư tài chính tốt hơn nhiều? Anh Cương cho rằng, 

việc “bị” trở thành đối thủ số 1 của nhiều doanh nghiệp cung cấp cùng dịch 

vụ giải pháp quản lý nhân sự là một niềm vui đối với TVC, khiến cuộc chơi 

càng trở nên thú vị. Có thể nói một cách ví von hơn, ấy là TVC đã góp phần 

đánh thức thị trường phần mềm quản trị con người ở Việt Nam, và sự cạnh 

tranh đó là cần thiết và lành mạnh. Anh vẫn tin vào “phần hồn” của nó – cái 
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thực thể sống ấy - hơn là những công cụ máy móc khô khan. Nói một cách 
khác, anh tin ở HiStaff. Anh cho rằng, nó từng bước sẽ không còn là một công 
cụ mà trở thành một thành phần của cuộc sống, thậm chí, tồn tại vượt quá sự 
hình dung của con người.

Để làm việc và có niềm tin vào tương lai như vậy, anh Cương khoe sự hào 
hứng của gần 100 con người, trong đó có những đồng sự đồng cảm và đồng 
chí hướng. “Bán được hàng, ký được hợp đồng luôn là niềm vui lớn. Nhưng 
thắng lợi hơn cả là niềm vui nhận được từ quá trình được làm. Mà điều này 
thấy rõ từ những người trực tiếp kiến tạo ra sản phẩm”.

Về anh – người điều hành việc phát triển, bổ sung, chế ngự và điều khiển 
“thực thể sống HiStaff”

Sinh năm 1970, gương mặt trong sáng cho cảm giác rõ ràng, minh bạch khiến 
anh có vẻ trẻ hơn tuổi. Năm 1994 tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành CNTT và 
quản trị tại trường ĐH Bách Khoa Wrocław (Ba Lan). Sau một thời gian dài ở 
lại Ba Lan làm ăn, năm 2004, anh về nước và gặp cái duyên của mình với Tinh 
Vân, trở thành thủ lĩnh TVC và… phải lòng HiStaff.

Thế thủ lĩnh của TVC có nhiệm vụ cơ bản gì? Trả lời câu này, TGĐ TVC đáp rất 
duyên dáng: “Có nhiệm vụ làm anh em YÊU công việc. Và tiếp đó là làm sao 
cho anh em được GIÀU vì công việc”.

Vẫn là một từ Yêu, không thoát được. Và xung quanh nó là một thái độ làm 
việc hết mình, luôn luôn vất vả, làm như “Giời đày”, bền bỉ và tin tưởng. Tôi 
hiểu đó là phong cách của anh. Phong cách này chắc chắn sẽ tạo động lực tốt 
theo kiểu “empowerment” (tạo nội lực, trao quyền) cho các đồng sự và nhân 
viên của TVC. Chợt mỉm cười khi nhớ tới mấy câu thơ trong bài thơ nói về văn 
hóa Tinh Vân, thế này:

 “Trên cùng chuyến xe buýt
Chẳng quan trọng đi đâu

Vui hát ca suốt nẻo

Sướng vì đi cùng nhau”

 Chơi cũng vậy mà làm việc cũng thế, có lẽ, quan trọng nhất là có một con 

đường. Còn thì, con đường ấy có thể thẳng băng, có thể có nhiều nhánh rẽ 
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khi có cơ hội, có thể rất lâu mới đến một cái đích nào đó, nhưng được “đi cùng 

nhau” – là một giá trị lớn. Anh Cương nhắc đến từ “nhân trị”, tôi cho rằng nó 

không nằm ngoài ý nghĩa này.

 Thêm một thông tin nhỏ cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng về 

anh: Có hai con trai và là một ông bố rất chịu khó chơi với con. Cậu cả đã 14 

tuổi, bắt đầu vào lứa tuổi chớm nổi loạn. Có lẽ, đã đến lúc anh nghĩ đến một 

giải pháp thông minh cho việc tiếp cận các chàng trai tuổi teen của mình rồi! 

Và ngay cả ở việc này, tôi cũng tin anh sẽ thành công. Vì tình yêu.

(Bài đăng trên My Tinhvân số Tết 2013)
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NGUYỄN TUẤN LƯƠNG

Sinh năm 1973, anh là một trong những gương mặt trẻ của Tinh Vân những 

năm đầu. Anh học chuyên ngành Toán Kinh tế, trường ĐH KTQD Hà Nội. Anh 

gia nhập Tinh Vân năm 1999, sau đó đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm 

Kinh doanh số một, Phó TGĐ kinh doanh Tinhvan Group, và hiện giờ là Thành 

viên HĐQT – Phó TGĐ Tinhvan Solutions. 

Anh là một kinh tướng tài ba của Tinh Vân, là tác giả của “cử viên tâm pháp” 

(thuật ngữ “nâng bi” nổi tiếng chỉ có ở Tinh Vân). Cũng trong “Tinh Vân chí”, 

anh đã xuất hiện với cái tên Tuấn Thảo Lư và mọi người có thể hình dung về 

anh như một mãnh tướng có đôi mắt long lanh sáng quắc. Sự khôn ngoan 

mưu lược, tính mềm dẻo mà vẫn đủ cứng rắn của anh đã giúp Tinh Vân thắng 

thầu nhiều dự án lớn. Anh còn nổi tiếng là người đòi hỏi rất cao ở nhân viên, 

không chỉ năng lực mà đặc biệt là sự tận tâm vì công việc. Có lẽ cũng chính 

vì vậy ở những đơn vị dưới sự điều hành gắt gao của anh đã xuất hiện nhiều 

chiến binh thiện chiến. Nhiều thành tích hoành tráng, có tài năng đàm phán, 

có thể nói chuyện vô cùng thuyết phục với khách hàng nhưng anh lại là 

người hay lúng túng khi phải nói về bản thân. Không màu mè hoa mỹ nhưng 

hiệu quả - đó là đặc điểm riêng của anh. 

Niềm đam mê ngoài công việc kinh doanh của anh là bóng đá. Anh có thể 

nói liền hàng giờ về CLB ruột MU hay bất kể đề tài gì liên quan đến bóng đá. 

Dù bận bịu đến đâu anh cũng cố gắng thu xếp thời gian để “luyện chân” cùng 

các anh em trên sân nhà Thực nghiệm. Anh là chủ tịch TVFC trong nhiều năm 

liền, là linh hồn đội tuyển, đã đem lại cho bóng đá Tinh Vân một diện mạo 
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mới và ngày càng hấp dẫn với những giải đấu ngày càng dày hơn, điều mà 

các anh em Công nghệ đặc biệt thích thú. Anh cũng là một trong những cầu 

thủ xuất sắc nhất của Tinh Vân. Ngoài ra anh còn có một danh hiệu phụ rất 

dễ thương do các tiên nữ khen tặng là “người đàn ông có form người chuẩn 

nhất công ty”. 
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NGƯỜI ĐI BÁN “NIỀM TIN”

Bài viết về anh Nguyễn Tuấn Lương 
Mạc Thủy

Đến Tinh Vân, nói đến anh Nguyễn Tuấn Lương, tôi nghe thấy một từ “sặc 

mùi gươm đao” được nhắc đi nhắc lại, là “chiến”! Giám đốc Trung tâm Giải 

pháp Chính phủ (TVG), là “chiến tướng”, điều khiển 55 “chiến binh” dưới 

quyền mình. Và năm 2008, từ đội của anh có khá nhiều “chiến tích” lẫy lừng, 

ít nhất là thể hiện qua những con số thế này: vượt kế hoạch 45% chỉ tiêu về 

doanh số, chỉ số tăng trưởng 60%. Quả là những con số đầy ấn tượng trong 

thời điểm đâu đâu người ta cũng kêu than “gạo châu củi quế”. Tôi xin được 

gặp anh, những tưởng sẽ thấy một người mắt sáng rực vì những dự định, 

mặt vuông cằm bạnh, tóc bờm lên trong gió, giọng nói rổn rảng, điều quân 

khiển tướng ầm ầm. Nhưng không, tôi hơi… thất vọng khi trước mặt tôi là 

một trí thức trẻ, dáng vẻ thanh thoát, ăn nói cũng nhỏ nhẹ và đặc biệt là rất 

cởi mở. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện về con cái, về gia đình, về cuộc sống 

với những nhu cầu “giản dị” như ăn ngon, mặc đẹp, ngày nghỉ đi chơi xa, vợ 

chồng trên thuận dưới hòa, thi thoảng đi shopping với nhau, cùng chăm 

chút cho con. Con gái anh năm nay hơn 5 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp Một. 

Vì thế, giữa những phút “ủ mưu” tìm dự án cho Tinh Vân, anh còn phải quan 

tâm đến một việc rất cấp thiết, đó là tìm trường tiểu học tốt cho con. Mới 

hay, một “chiến tướng” của Tinh Vân cũng có mối quan tâm rất đời thường 

như vậy đấy.
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Thế nhưng, khi hỏi thăm về sở trường kinh doanh của anh, thì phải nói là 

tôi đã rất “choáng” với thật nhiều bài học tôi nhận được qua một tiếng trò 

chuyện cùng anh.

Bài toán thời khủng hoảng: “3 triệu đồng và thắt lưng buộc bụng” hay  
“4 triệu và lao đi tìm cơ hội mới?”

Nói về những thắng lợi của Tinhvan Government (TV1) năm qua, anh Tuấn 

Lương cho rằng, đó là kết quả của một quá trình đã được đặt nền móng từ 

lâu, chứ không phải là chỉ nỗ lực của một năm hoạt động. Nhưng từ sau khi 

công ty tiến hành tái cơ cấu, TVG và những bộ phận khác của Tinh Vân đã 

trở thành mô hình khép kín, không còn sự tách biệt giữa công nghệ và kinh 

doanh thì công việc trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Từ việc tiếp cận khách 

hàng, cho đến khi bắt tay vào làm ra sản phẩm rồi triển khai, tùy biến theo 

nhu cầu của khách, tất cả đã thành một quy trình hoàn chỉnh. Nhờ đó mà 

thông tin được thông suốt hơn, sự phản hồi được cập nhật thường xuyên 

hơn và hướng giải quyết các vấn đề nảy sinh cũng được đưa ra nhanh chóng. 

Giữ cho thông tin được thông suốt là quan trọng nhất. Không phụ thuộc vào 

không gian, thời gian, ở đâu, bất kỳ lúc nào cũng cần chia sẻ thông tin cho 

nhau, thông tin có giá trị phải đến đúng lúc và được xử lý kịp thời. 

Nói về cách điều hành công việc, anh Lương cho biết, điều anh quan tâm 

nhất là các nhân viên của mình phải thấu hiểu được nhiệm vụ, mục tiêu chính 

của dự án, còn cách làm thì mỗi người được quyền chủ động một cách tối 

đa trong khuôn khổ tuân theo những quy trình nhất định. Thường thì chỉ 

gặp khó khăn họ mới phải gọi đến anh. “Mà có khi, gọi đến anh lại thêm khó 

ra nữa ấy chứ” – anh đùa. Mà cũng có thể có một phần sự thật. Mặc dù anh 

tỏ ra là một người cởi mở, nhưng tôi vẫn ngờ rằng, trong công việc, anh hẳn 

phải có những khắt khe nhất định. Không thế, làm sao điều khiển được một 

đội quân “thiện chiến”! Rất tiếc không có cơ hội tiếp cận thêm với “quân” của 

anh, để tìm hiểu xem, cơ chế quản lý và điều khiển con người của TVS là gì: 

nhân trị, pháp trị hay… bất trị (theo cách nói của anh Tô). Chỉ được nghe bạn 

Hà (trưởng phòng QLCL) rỉ tai rằng, cứ thấy anh Tuấn Lương ngồi ở quán nào 

là “quân” có thể sà vào thoải mái, gọi món thoải mái mà không phải rút ví, vì 
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đã có sếp lo. Anh cười, lại nói đùa: “Không có miếng ăn không mất tiền. Mình 

không trả bằng cái này thì bằng cái khác”. Chà, tôi lờ mờ cảm thấy, một câu 

đùa qua “miệng nhà quan” cũng trở thành một triết lý sống và đối nhân xử 

thế trong kinh doanh. 

Mà nói đến việc gọi món, thì cứ món nào anh Tuấn Lương gọi, có thể yên tâm, 

món ấy cực ngon và… cực đắt! “Dư luận” về sự sành điệu của anh về ăn và 

mặc đã được lưu truyền từ lâu, cho dù anh nhất mực chối. Nhưng cuối cùng, 

anh cũng nhận mình là người thích ăn ngon. Và từ đây, tôi lại nhận được một 

triết lý sống: thích ăn ngon thì phải tìm cách có được món ngon; biết tiêu tiền 

mới dám kiếm tiền. Có thể nói, đó là cách sống “tích cực” – không hạn chế 

nhu cầu để tự kích thích khả năng của mình, đáp ứng nhu cầu ấy. 

Nói về cái gọi là “khủng hoảng” như câu cửa miệng của tất cả mọi người, anh 

Tuấn Lương có giải pháp chế ngự khủng hoảng đơn giản không ngờ: Nếu 

trước khủng hoảng, 3 triệu là đủ chi tiêu từ xăng dầu đến ăn uống hàng ngày, 

thì bây giờ, chấp nhận chi 4 triệu để rồi tìm kiếm thêm cơ hội kiếm bằng được 

4 triệu ấy chứ không phải cắt giảm chi tiêu hay hoãn một số sự sung sướng 

lại để sống căn cơ mà chờ khủng hoảng trôi qua. Chỉ có thế mới ngăn chặn 

được suy thoái. 

Quả vậy, giải pháp tích cực và luôn vận động là một trong những bí quyết 

thành công của anh. Chính vì thế, anh không mất thời gian ngồi phàn nàn về 

sai lầm, đặt ra những “giá như”, “biết thế…”, nhanh chóng quên đi những nuối 

tiếc và thất bại để tìm ra cơ hội khác. 

Hồi năm 2008, anh từng đưa ra cam kết: thu nhập của nhân viên sẽ tăng 30%. 

Đến cuối năm đó, chưa cần tổng kết đã nhìn thấy con số ấy hiện lên rõ ràng. 

Dám tiêu dám kiếm, dám hứa dám làm – đó chính là chiến tướng Nguyễn 

Tuấn Lương của Tinh Vân!

Bán phần mềm là bán lòng tin

“Cơ hội thì nhiều lắm, ở khắp nơi, chỉ cần ta phải tỉnh táo, nắm được thông tin để 

là người đầu tiên tóm lấy cơ hội ấy. Cầm vàng thì đừng để vàng rơi” – anh Tuấn 
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Lương sôi nổi nói. Đó là khi chúng tôi nói đến những cơ hội mới của Tinh Vân 

trong năm 2009. Với một người “lấy đầu dự án tầm kinh phí trăm vạn đô dễ 

dàng như thò tay lấy đồ trong túi” như anh Tuấn Lương và với một đơn vị 

thiện chiến như TVG, hẳn điều này không chỉ là một kỳ vọng. 

Càng có cơ sở để nói đến điều ấy nếu được nghe anh Tuấn Lương kể về những 

kỹ năng mà anh đòi hỏi ở các nhân viên kinh doanh của mình. Đó là kỹ năng 

hỏi và lắng nghe. Hỏi để thu thập thông tin về các dự án, tìm hiểu nhu cầu 

thực sự của khách hàng, từ đó định hướng các yêu cầu cho hợp lý, trên cơ sở 

nắm vững những sản phẩm mình có. Anh nói: “Bán phần mềm cũng như bán 

lòng tin vì sản phẩm ban đầu có nhìn thấy, có sờ thấy được đâu! Vì thế, trước hết, 

ta phải tin vào sản phẩm của mình, sau đó là biết cách truyền niềm tin ấy cho 

khách hàng”. Tôi chợt nhớ đến câu nói tôi đọc được ở đâu đó rằng, nhân viên 

bán hàng cần phải biết cách bán được cả… không khí! Với kinh nghiệm của 

anh Tuấn Lương, hẳn việc đó không có gì là khó. Anh nhấn mạnh một ý nữa 

là, không bao giờ coi khách hàng là “gà”, mà là đối tác để mình chia sẻ thông 

tin và mối lợi. Phải rồi, khách hàng được sản phẩm ưng ý, còn mình đạt được 

hiệu quả kinh doanh. 

Một trong những từ được vang lên với tần số cao trong câu chuyện của chúng 

tôi, đó là từ “hiệu quả”. Anh có thể hy sinh nhiều thứ, chấp nhận rủi ro, và chốt 

lại bằng việc tính toán hiệu quả kinh tế đạt được. Thậm chí, ngay cả những 

chuyến đi chơi thời sinh viên của anh, ngoài hiệu quả “văn hóa, giải trí”, cũng 

mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Tôi được nghe nhắc loáng thoáng đến 

những “thương vụ” kết hợp lang bạt giang hồ ấy, như là buôn bình, bán gốm, 

nhưng tiếc là không có thời gian đi vào chi tiết hơn.

Một điều thú vị là, trong khi trò chuyện với anh, tôi phát hiện ra, đôi khi anh 

nói có vẻ như mâu thuẫn. Chẳng hạn: “Anh không bao giờ làm những điều anh 

không thích, đã không thích là anh không làm”. Nhưng sau đó một vài phút, 

anh lại nói: “Nhưng nhiều lúc anh cũng phải làm những điều mình không thích, 

vì hiệu quả công việc, đặt công việc lên hàng đầu”. Nhưng về nhà, suy nghĩ lại, 

tôi hiểu đó không phải là sự “biến báo” mâu thuẫn trong lời phát biểu của 

anh, bởi những tính toán thiệt hơn, những cân nhắc lỗ lãi, những biến hóa 
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linh hoạt trong kinh doanh, có lẽ tự chúng đã luôn luôn có những mâu thuẫn 

với nhau mà người trong cuộc như anh chỉ có thể lao theo chúng chứ không 

phân định rành rẽ bằng những mỹ từ. Điều quan trọng trên hết là, cuộc sống 

đang tiếp diễn, công việc phải chạy và TVG cũng như Tinhvan Group luôn 

hướng đến thành công. 

Tư chất thạo kinh doanh – Trời sinh ra thế!

Cho dù không duy tâm (không tin tử vi tướng số, không thắp hương cúng bái 
trước khi bắt tay vào một dự án mới, mùng Một vẫn ăn thịt chó!), thì anh Tuấn 
Lương vẫn phải đồng ý một điều rằng, có những điều học được mà thông, có 
những thứ nỗ lực mà có, nhưng cũng có nhiều sự “tại Thiên” mà theo cách nói 
của anh, là “Cô thương”. Là một người đàn ông bước sang tuổi 36, thành đạt, 
là sếp của những 55 con người, có vợ đẹp, con khôn, công việc yêu thích – 
anh cho rằng mình đã được “Cô thương”. Tôi nghĩ, anh được “Cô thương” ngay 
từ khi còn nhỏ. Trời phú cho một tư chất đặc biệt của doanh nhân tương lai. 
Cũng lại bắt đầu từ những nhu cầu cá nhân của mình, cậu bé Tuấn Lương 
trong thời gian đi học đã biết “tìm kiếm cơ hội” tự đáp ứng những nhu cầu ấy, 
hạn chế việc xin tiền bố mẹ. Thương vụ đầu tiên là mượn tiền không phải trả 
lãi để cho người ta “giật nóng” chơi lô đề, chơi hụi. Bài toán kinh tế tài chính 
được cậu học sinh tính rất nhanh, với đôi chút liều mạng của tuổi trẻ. Thương 
vụ ấy đôi khi đổ bể, bù lại, cậu nhận được nhiều kinh nghiệm khá sâu sắc. Qua 
những lần ấy, cậu hiểu được, cần làm gì để lấy được lòng tin của người khác. 
Khi tôi hỏi, làm thế nào để họ tin anh, thì anh nói “Không biết”. Mà tôi nghĩ là 
anh nói thật, không giấu “bí kíp”. Có những điều chỉ có thể cảm được, mà nói 
ra lại thành vô nghĩa. 

Rồi sau này, khi theo học khoa Toán trường Kinh tế quốc dân Hà Nội, anh 
cùng bạn bè cũng đã tham gia rất nhiều việc để kiếm tiền, từ việc đi làm 
survey, khảo sát thị trường cho các công ty xây dựng nước ngoài, đến những 
việc khoan giếng, bán bình… Nghĩa là bất kỳ việc gì đem lại “hiệu quả kinh 
tế”, anh đều sẵn sàng làm, không chút nề hà. 

Việc đi tìm “hiệu quả kinh tế”, anh bắt đầu từ ngày “thơ thiếu ấy”, và làm mãi 

cho đến bây giờ, ở Tinh Vân.
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Trước khi đến với Tinh Vân, anh đã trải qua môi trường làm việc của… 15 đơn 

vị với những ngành nghề khác nhau. 15 năm tồn tại, phát triển cùng Tinh Vân, 

và “cho đến giờ anh vẫn ngồi đây” đủ thấy rằng, Tinh Vân là một môi trường 

thân thiện và phù hợp cho anh thể hiện khả năng kinh doanh của mình.

Trong những tố chất kinh doanh mà trời phú cho anh Tuấn Lương, sẽ là thiếu 
sót nếu không nói đến tài “săn đầu người” của anh. Nói như một nhân viên 
công ty, anh biết cách “chăn dắt” mối quan hệ bền bỉ, đến cùng, để đạt được 
mục đích. Anh đã “nhắm” ai, người đó không thể “thoát”, không “cưỡng” lại 
được. Không hiểu anh có hướng ma lực này của mình vào khía cạnh nào khác 
của cuộc sống không, nhưng thật may, có vẻ như công việc ở TVG đã cuốn 
hút toàn bộ con người của anh rồi!

“Chỉ 30 USD!”

Khi chúng tôi đề nghị anh kể một vài kỷ niệm vui của những ngày mới đầu 
quân vào Tinh Vân, anh Tuấn Lương chỉ kể một câu chuyện. Anh bảo: “Anh 
bao giờ cũng chỉ nói một việc, kể một chuyện”, hẳn cũng để tăng tính hiệu quả 
đấy thôi! Mà đúng thật, câu chuyện nho nhỏ của anh đã mang lại hiệu quả lớn 
dưới góc độ “giảm stress” cho tất cả chúng tôi, trong những ngày căng thẳng 
làm nốt các công việc cuối năm này: 

“Lần đầu tiên đi bán hàng, anh gần như không biết gì về phần mềm, chỉ đi theo 
anh Tô. Anh Tô nói đi bán website. Hai người cùng đến một địa điểm để giới thiệu 
“hàng”. Họ kinh doanh theo mô hình khách sạn. Với anh Tô thì họ tiếp đãi rất 
trịnh trọng, dẫn đi xem mọi nơi. Với anh thì họ chỉ tiếp bên dưới. Cuối cùng, họ 
nói: “30$”. Anh Tô lắc đầu bảo anh, kiên quyết lắm: “30$ thì không làm!”. Đương 
nhiên rồi, cả cái website của người ta mà tính bèo bọt được vậy sao!

Nhưng chỉ sau một phút, anh lập tức hiểu ra, “thượng đế tương lai” của các anh 
đã “bé cái nhầm”, mà anh Tô cũng “bé cái nhầm”. 30$ là giá một phòng khách 
sạn, họ định “chào” cho cái ông có “hình dung” không giống người Việt là anh Tô 
chứ không phải giá tiền cho sản phẩm website mà các anh muốn bán.”

Câu chuyện làm tất cả chúng tôi phá lên cười. Không còn cảm thấy khoảng 

cách giữa sếp, nhân viên và khách của công ty nữa.
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Sau buổi trò chuyện với anh Nguyễn Tuấn Lương, tôi ra về với niềm tin chắc 

chắn vào tương lai của Tinh Vân. Niềm tin ấy tôi được anh Lương truyền 

sang tự nhiên từ lúc nào không rõ nữa!

(Bài đăng trên My Tinhvan số 10+11)
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PHAN QUANG MINH

Anh sinh năm 1970, học hết năm thứ nhất Khoa Tin học và Toán ứng dụng – 
Đại học Bách khoa Hà Nội, anh được cử đi học tại Liên Xô cũ. Năm 1994, anh 
tốt nghiệp Đại học Đường sắt Matxcơva – Liên bang Nga, khoa Điều khiển 
học, ngành Phần mềm cho máy tính điện tử và hệ thống tự động, và là thạc 
sỹ CNTT đầu tiên của Tinh Vân. Anh gia nhập Tinh Vân ngày 20/2/1997, từng 
đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân, 

Minh họa: Nguyễn Huy Cương
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Trưởng VPĐD Tinh Vân tại TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung Tâm Kinh do-
anh số 3, Giám đốc Truyền thông, Phó TGĐ Tinhvan Group phụ trách Truyền 
thông, và hiện là Gián đốc Truyền thông Tinhvan Telecom, kiêm Giám đốc chi 
nhánh Tinh Vân tại TP. Hồ Chí Minh. Anh đồng thời là Trưởng ban Kiểm soát 
của Tinhvan Group.

Vui vẻ, xông xáo, luôn tràn đầy nhiệt huyết chính là hình ảnh anh Phan Quang 
Minh trong mắt mọi người. Là gương mặt không thể thiếu trong mọi cuộc vui 
của Tinh Vân, giọng hát mạnh mẽ, truyền cảm và đặc biệt phong cách sôi nổi 
của anh luôn làm cháy lửa nhiệt tình trong những người có mặt. Và nhiều cô 
dâu chú rể của Tinh Vân đã có ngày cưới thật vui khác thường khi có một chủ 
hôn đặc biệt là anh. Lễ cưới có Tinh Vân ca, có sự góp mặt của Đoàn văn công 
Tinh Vân (do anh là “trưởng đoàn”) có lẽ chỉ có ở Tinh Vân. Yêu quý và đặc biệt 
tôn trọng phụ nữ, anh là đại diện đáng yêu nhất của phái mày râu Tinh Vân. 
Có câu “không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa” còn anh thì nếu 
lỡ trót nặng lời với em nào thì chắc sẽ áy náy mãi không thôi. 

Anh cũng là một người mơ mộng và dễ xúc động. Những bài viết chân thật, 

đầy chất lãng mạn của anh trên báo TXTV, My Tinhvan và trên blog đã gây ấn 

tượng và khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp. Nói về công việc viết lách, anh rất khó 

tính trong câu cú chữ nghĩa – có lẽ cũng vì vậy mà anh có cái tài là nhìn ra lỗi 

rất nhanh, dù chỉ là một dấu phẩy, điều đó khiến anh, ngoài việc từng có thời 

gian là chủ bút, trở thành một biên tập viên bất đắc dĩ và lâu năm nhất của 

báo TXTV và My Tinhvan sau này, vì các chủ bút chỉ có thể yên tâm khi anh là 

người chữa bông cuối cùng cho báo! Thật khổ cho anh, đến lúc báo ra mọi 

người háo hức chỉ trừ anh vì đã “bị” đọc trước không biết bao nhiêu lần rồi.

Anh có tâm hồn trẻ trung, chân thành với tất cả và luôn được các bạn trẻ 

trong công ty coi như một người anh thân tình, một người bạn có thể sẻ chia 

tâm sự. Và chắc hẳn sự hồn hậu cộng với tinh thần lạc quan, yêu người yêu 

đời mà anh dễ lây cho người khác đó đã khiến anh trở thành một nhân vật 

không thể thiếu ở Tinh Vân. 
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SẾP TÔI

Khiếu Thị Linh Hương

Cái ngày đầu vừa bước vào Tinh Vân, tôi lẽo đẽo theo chị trưởng phòng đến 

chào anh. Ấy thế mà, “anh ấy chưa đến đâu”, cô trợ lý trả lời thẽ thọt làm tôi 

thở phào. Cái phòng nhỏ với 4 cái máy tính và một đống giấy, tài liệu, cảm 

tưởng có thể nuốt chửng cô trợ lý bé nhỏ, xinh xắn kia. Trên bàn của Sếp cũng 

ngổn ngang đủ thứ. Tôi nghĩ bụng “ông này thật lôi thôi”! Vừa ra khỏi phòng 

được vài bước, chợt nghe thấy tiếng cười lớn và một anh “hoành tráng” xuất 

hiện. “Giới thiệu với anh đây là nhân viên mới của phòng em. Rất mong được 

anh giúp đỡ và chỉ bảo” - chị trưởng phòng vừa dứt lời anh nở xoè một nụ 

cười với hàm răng đen đều tăm tắp: “Để đấy anh sẽ chỉ bảo”, rồi nháy mắt tinh 

nghịch. Hóa ra đây chính là Giám đốc Kinh doanh Phan Quang Minh mà tôi 

vừa ra mắt hụt! Bấy giờ tôi mới thực sự thở phào. 

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, thấm thoắt đã gần một năm. 

Không quá ngắn để người ta có thể làm quen, gắn bó và nhiệt huyết với công 

việc của mình và cũng bằng đấy thời gian đủ cho tôi thấy anh là một phần 

không thể thiếu trong Tinh Vân. 

Nhìn anh lúc nào cũng tươi cười nhưng ở Tinh Vân ai cũng hiểu các anh đã 

phải làm việc vô cùng vất vả. Bạn không thể trở thành một cán bộ kinh doanh 

giỏi nếu như không hội đủ những tố chất như sự nhanh nhẹn, thông minh, 

khéo léo, tài ngoại giao và nhất là lòng nhiệt tình. 
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Từ nước Nga trở về Việt Nam với tấm bằng thạc sĩ CNTT anh quyết định gắn 

bó cùng những người bạn xây dựng Tinh Vân từ những ngày đầu gian khó, 

trở thành doanh nghiệp vững mạnh và giàu văn hoá như hôm nay. Và kể từ 

đó, mọi người trong Tinh Vân biết đến anh như một kinh tướng tài ba. Anh 

luôn ngập trong công việc, nào là đi gặp khách hàng, nào chuẩn bị demo sản 

phẩm, hay có vài hợp đồng còn chờ thương thảo, một vài dự án đang bị vượt 

nỗ lực cần anh giải quyết, trong khi vẫn có mấy hồ sơ kỹ thuật đang chờ anh 

viết và duyệt vì sắp đến ngày đóng thầu… Công việc nhiều nên anh thường 

xuyên là người đi làm về muộn và anh cũng quá quen với việc phải thức 

khuya đề hoàn thiện nốt hồ sơ thầu cho kịp nộp. Công việc với anh là một 

đống bòng bong, đầy ắp và gấp gáp. Nhớ nhất là đợt anh ốm phải đi viện vào 

đúng lúc công ty đang có một gói thầu sắp đến ngày nộp. Vậy là vừa nằm 

viện, anh vừa xách máy tính theo để hoàn thành nốt hồ sơ. Hiếm khi thấy anh 

lộ vẻ mệt mỏi mà luôn vui vẻ và xông xáo. 

Giỏi về chuyên môn, nhạy bén trong công việc, khéo léo trong giao tiếp, hài 

hước trong các mối quan hệ, nhiệt tình với mọi người, giỏi ca hát, nhiều tài 

lẻ… hình như còn phải kể nhiều lắm mới đủ để nói về anh. 

Anh có tài đàn hát rất hay, cộng với sự nhiệt tình hiếm có nên dường như các 

phong trào văn nghệ của Tinh Vân đều không thể thiếu anh với vai trò Đội 

trưởng “Đội văn công Tinh Vân” với việc tập luyện, dàn dựng các tiết mục. Anh 

còn là “nhịp cầu nối những bờ duyên”, không quản đường sá xa xôi, anh đảm 

đương cả vị trí tài xế cho nhiều cô dâu chú rể của Tinh Vân. Ngày nào Tinh Vân 

có đám cưới là mọi người thấy anh lăng xăng tất bật cầm cây đàn guitar đi 

vào phòng họp lớn, tay cầm lời bài hát và chân nhún nhảy theo giai điệu. Anh 

chuẩn bị loa đài, trang âm, kỹ thuật và kiêm luôn MC, ca sĩ. Anh hát “Tinh Vân 

ca” bốc lửa không kém “Ly Cafe Ban Mê” hay “Anh muốn sống bên em trọn 

đời”... khiến các đám cưới Tinh Vân như rộn rã hơn, đặc biệt hơn. 

Anh là người rất tình cảm. Chúng ta hãy nghe tâm tình của một ông bố nhân 

một dịp công tác xa nhà: “Con khóc đêm, có còn đòi bú tý/ Thằng cu đầu, đi 

học có ngoan không?”. Giữa một núi công việc với bao mệt mỏi, vất vả: “Những 

ngày làm việc căng thẳng. Thời gian biểu được tính từng phút. Những buổi gặp 
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gỡ khách hàng. Những cuộc demo phần mềm. Những bữa cơm trưa vội vã. 

Mình đã bị cuốn vào cái nhịp sống gấp gáp của Sài thành mất rồi ”. Và tiếp đó là 

những dòng tri ân anh dành cho người vợ: “Em đã giành phần vất vả nuôi con 

để mình yên tâm công tác. Lại một lần nữa mình chưa làm tròn bổn phận của 

người bố... Và điều đó có một phần, nếu không nói là phần lớn, sự đóng góp của 

em, người tôi mắc nợ và mang ơn nhiều lắm, bà xã ơi!”. 

Anh là thế, và với chúng tôi anh thật sự như một người anh, một người bạn 

lớn. Túm được anh mỗi lúc đi ăn trưa ở căng tin hay những lúc rảnh rỗi hiếm 

hoi, bao niềm vui, nỗi buồn hay cả những chuyện linh tinh bọn tôi đều kể 

tuốt với anh. Có được những lời động viên, an ủi của anh chúng tôi thấy mình 

cứng rắn và vững vàng hơn trong cuộc sống. Đôi khi câu trả lời chỉ là một nụ 

cười thật tươi khiến tôi giật mình rồi tự nhủ “Ừ nhỉ, cuộc sống thật đẹp!”

(Bài đăng trên TXTV số 44-45)
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BÙI VĂN KIÊN

Là người trẻ nhất có tên trong danh sách bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 11 
(2007) tại khu vực Hà Nội, tuy chỉ suýt làm ông Nghị nhưng cái tên Luật sư Bùi 
Văn Kiên không chỉ quen thuộc với nhiều cử tri trẻ mà còn thân thuộc với tất 
cả các Tinhvaners. 

Tuy anh vui vẻ với kết quả 37% số phiếu bầu và nở mũi vì bị thắc mắc “Thằng 
này chắc con cháu ông nào đây!” – như một lời khẳng định về con đường lập 
thân của anh - nhưng tôi vẫn cứ thấy hậm hực làm sao ấy! Giỏi thì không cần 
bàn nữa. Một người vừa nhiệt huyết, vừa dễ gần, giản dị như Bác Hồ, luôn 
sẵn lòng giúp đỡ cả khi chưa được yêu cầu – phẩm chất quý hiếm này mà tìm 
trong những “đầy tớ trung thành của dân” cũng còn khó, ấy thế mà anh mới 
chỉ suýt làm ông nghị. Các Tinhvaner lại chờ kỳ sau để mà lobby cho anh vậy! 

Nói đến vận động, cả Tinh Vân, bao gồm cả nhiều người chưa quen anh đã bỏ 
phiếu bầu cho anh khiến anh cực kỳ cảm động vì tình bằng hữu. Mọi người 
an ủi anh, thôi chưa có dịp góp phần xây dựng đất nước thì về xây dựng Tinh 
Vân vậy!

Về cái duyên của anh với Tinh Vân, anh bảo đã biết Tinh Vân từ rất lâu, từ hồi 
công ty còn ở bên Kim Mã. Nhớ lại hồi ấy, anh cười vui: “Ấn tượng đầu tiên của 
anh về Tinh Vân là trông đồng chí Chủ tịch HĐQT sao mà giống người Trung 
Quốc thế! Không biết có phải vì thế mà xuất hiện Tinh Vân chí”? Từ cái duyên 
nho nhỏ đó, anh dần gắn bó với Tinh Vân, dành nhiều tâm huyết cho nơi đây. 

Anh gần gũi và dễ mến, nhất là sau khi biết anh chính là Luật sư Bùi Văn 

Kiên mà mình vừa hối thúc cả người thân và hàng xóm bỏ phiểu bầu, các  
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Tinhvaner đã dành cho anh nhiều ngoa từ: “Giỏi thế!”, “Ấn tượng đấy, tuổi 

trẻ tài cao mà” … Có người còn rất quán triệt: “Mình thấy phục anh ấy quá! 

Nhưng trẻ thế mà đã thấm nhuần tư tưởng và đường lối của Đảng và Nhà 

nước thế không biết chuyện tình yêu của anh ấy có “mang tính Đảng” cao 

không nữa?! Nhất định mình phải có buổi diện kiến anh Kiên để được chỉ 

giáo mới được”. 

Chuyến đi Nhật Lệ, tuy không có thời gian tham gia kỳ nghỉ nhưng anh vẫn 

tranh thủ chạy xe vào chỉ để tham dự buổi lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 13 của 

Tinh Vân. Không dễ gì có được những tình cảm mến yêu chân thành như thế. 

Anh nói “mình thấy anh chị em trong Tinh Vân có môi trường làm việc tốt: 

cạnh tranh lành mạnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, lãnh đạo công ty quan 

tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của anh em, không có khoảng cách 

giữa “ông chủ” và “người lao động”, mà tất cả như anh em xây dựng mái nhà 

chung. Đấy chính là bản sắc, là đặc trưng văn hoá doanh nghiệp Tinh Vân. Bởi 

vậy, mình tin trong tương lai không xa, Tinh Vân sẽ phát triển thành một tập 

đoàn lớn mạnh”. 

Bùi Văn Kiên tốt nghiệp loại Giỏi- Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội. Anh từng là 

cộng tác viên các báo: Vietnamnet, Lao động, Tiền phong. Anh đã đoạt giải Ba 

báo Tiền phong và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia với bài báo về Phòng 

chống tai nạn thương tích.

Từ một người bạn yêu quí Tinh Vân, giờ anh đã là một trong những Tinhvaner 

chủ chốt. Anh từng giữ các vị trí : Cố vấn pháp lý, Giám đốc Hành chính nhân 

sự, Phó TGĐ phụ trách Hành chính nhân sự, và hiện tại là Thành viên HĐQT, 

Phó TGĐ Tinhvan Group phụ trách Truyền thông, kiêm Phó TGĐ điều hành 

Tinhvan Telecom. 
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NHỮNG ƯỚC MƠ LỚN LAO VÀ LÝ THUYẾT  
“QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI”

Bải phỏng vấn anh Bùi Văn Kiên 
Bạch Dương 

Bùi Văn Kiên, Phó TGĐ Tinhvan Group, là một người dễ nhớ, không vì gương mặt 
mà vì tiếng cười. Anh có giọng cười to, vang, sảng khoái và dễ lây. Trò chuyện 
với anh trong những ngày tổng kết năm cũ đón chào năm mới này, tôi được lây 
những niềm vui. Trước hết là chuyện gia đình: anh vừa cưới vợ và nghe phong 
thanh... đã có tin vui!

Xin chúc mừng anh! Xin chúc cho gia đình nhỏ của anh lúc nào cũng ngập 
tràn tiếng cười… Cuộc sống của anh trước và sau khi lấy vợ, có con có gì 
thay đổi chăng? 

Thay đổi theo chiều hướng tích cực! Từ khi có vợ, tôi đi làm sớm hơn vì hai 
vợ chồng cùng nhau ra khỏi nhà buổi sáng, đi thẳng đến cơ quan chứ không 
kề cà cà phê cà pháo như trước nữa. Mọi việc trong gia đình, vợ tôi làm hết. 
Nhiệm vụ duy nhất của tôi là gắng về nhà ăn tối đúng giờ với vợ thôi!

Ở cương vị phụ trách Hành chính nhân sự những năm 2007,2008, anh có 
đánh giá gì về chính sách nhân sự ở Tinh Vân, có thay đổi gì tích cực không?

Vâng, câu chuyện nhân sự bao giờ cũng là câu chuyện đau đầu của doanh 

nghiệp cho dù, cũng phải nói rằng văn hóa truyền thống của Tinh Vân – chia 
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sẻ, phát huy năng lực mỗi cá nhân – cũng đã làm giảm bớt chút ít cái đau đầu 

này. Thay đổi thì không nhiều nhưng có điểm tích cực là chính sách lương 

bổng, đãi ngộ. Giờ đây, mức thu nhập của người Tinh Vân ngang bằng với 

thị trường. Trong quản trị nhân sự, khi nói về chính sách đãi ngộ, người ta 

thường hay nhắc đến một lý thuyết gọi là “Mô hình tam giác kỳ diệu”. Có ba 

yếu tố như ba góc của một tam giác: Một là cân bằng ngoại biên, hiểu đơn 

giản là mức lương phải ngang bằng của mỗi vị trí phải bằng hoặc nhiều hơn 

mức lương của thị trường lao động. Hai là cân bằng nội bộ: chính sách lương 

bổng và đãi ngộ phải tương xứng với đóng góp của từng vị trí công việc, mức 

thu nhập có sự phân hóa tối đa đối với từng vị trí theo trách nhiệm và hiệu 

quả công việc. Cuối cùng, chế độ đãi ngộ nhân sự phù hợp với sự phát triển 

của công ty, thu nhập của nhân sự phải tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng và phát 

triển của công ty. Tinh Vân cũng bắt đầu định hướng chính sách đãi ngộ dựa 

trên mô hình trên. Đơn cử tháng 12/2008, lãnh đạo Tinh Vân thông qua chính 

sách đãi ngộ Key – đối với những nhân sự đặc biệt. Tôi cho rằng đây là quyết 

định đúng đắn và quan trọng, tránh được sự cào bằng về chế độ đãi ngộ, có 

tác dụng tốt trong việc khuyến khích nhân sự phát huy và đóng góp năng lực 

của mình cho sự phát triển của công ty. 

Nghe anh nói chuyện và nhất là nghe anh cười, không nghĩ là công việc của 
anh có bất kỳ áp lực nào?

(Cười) Có chứ, làm sao tránh khỏi. Nhưng áp lực lớn nhất lại do chính mình 

đặt ra. Với người phụ trách về nhân sự và lại phụ trách công đoàn như tôi thì 

áp lực ấy là: làm sao cân bằng và bảo vệ được lợi ích của cả đôi bên - nhân sự 

và doanh nghiệp.

Thế anh có tìm được điểm cân bằng ấy chưa, hay vẫn còn bấp bênh giữa 
hai cán cân?

Nói là rồi một cách dứt khoát thì là chủ quan. Nhưng thường chúng tôi vẫn 

tổ chức khảo sát tỷ lệ hài lòng của nhân viên với mức lương, mức đãi ngộ và 

sự tin tưởng của họ vào định hướng chiến lược của Tinh Vân, thì kết quả khá 

khả quan. 
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Như vậy có nghĩa là, vấn đề nhân sự của Tinh Vân hoàn toàn chẳng khiến 

ai đau đầu cả?

Cũng luôn có những tồn tại. Chẳng hạn, kỹ năng mềm của những quản lý cấp 

trung gian, những người phải biết cách truyền đạt thông điệp của lãnh đạo 

đến với từng nhân sự. Rất cần có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng lắng 

nghe và thấu hiểu. Công ty cũng chú trọng việc đào tạo kỹ năng cho lãnh đạo 

kế cận và nhân viên, nhưng có lẽ chưa “đủ độ”.

Một câu hỏi hơi riêng tư một chút: về ước mơ của anh, mà anh đã thực hiện 

được phần lớn – đó là câu chuyện chính trường, có phải anh ước mơ trở 

thành người xây dựng chính sách?

(Cười sảng khoái). Vâng, hẳn bạn đang nhắc đến việc tôi ứng cử đại biểu Quốc 

hội Khóa 11 năm 2007. Có thể gọi đó là ước mơ. Tinhvaners ai cũng biết ước 

mơ! Mà đã ước mơ thì phải ước mơ to, vượt lên trên cả hình dung của những 

người xung quanh, để rồi mình vượt lên chính mình. Nhưng nếu nói thật lòng 

thì việc ra tranh cử, rồi qua được vòng hiệp thương để đến lá phiếu không chỉ 

là ước mơ mà là một bài toán nằm trong khái niệm “quản trị cuộc đời” của tôi. 

Đây là cuộc đấu trí: phân tích thời cơ và khả năng tranh cử, vạch chương trình 

hành động, tính toán về mặt cơ cấu đại biểu và quan trọng là mục tiêu đặt 

vào… lá phiếu. Trong cuộc đua năm ấy, tôi đã đạt mục tiêu của mình. 

Tôi chưa hiểu lắm. Tại sao mới vào đến lá phiếu mà đã là đạt mục tiêu? Thế 

nào là “quản trị cuộc đời”?

Tôi hiểu cơ hội của mình đến đâu và đặt mục tiêu phù hợp với khả năng của 

mình tại thời điểm đó. Thông qua việc ứng cử, xuất hiện trên báo, tiếp xúc với 

cử tri,…tôi tích lũy được nhiều điều bổ ích, có lợi cho bất kỳ công việc nào 

sau này. Còn “quản trị cuộc đời” – đó là việc tự thấu hiểu bản thân mình, đánh 

giá đúng khả năng của mình để có thể vẽ một sơ đồ lộ trình cuộc đời mình. 

Bạn bảo khó ư? Không khó, vì tôi đã làm điều này từ khi học lớp 8. Ngày ấy, 

tôi đã rất mê các chính trị gia phương Tây, sau đó, khi biết phần lớn họ đều 

học Luật, mặc dù chưa hiểu thế nào là kỹ trị, tôi đã đặt ra mục tiêu lớn của 
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đời mình là trở thành sinh viên trường Luật. Và bám sát lộ trình ấy, tôi đã làm 

được. Mục tiêu dài hạn hơn, có vẻ lãng mạn và giông giống với ước mơ… 

viển vông: trở thành “ông nghị” – xây dựng chính sách xã hội, trở thành luật 

sư cho người nghèo!

Và cũng làm được?

Tạm thời thì chưa hẳn. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần không ngừng ước mơ và hết 

lòng cống hiến. 

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở cuối năm.

(Bài đăng trên My Tinhvan số 32+33+34)
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NGUYỄN VIỆT SƠN 
“CHỈ CẦN 5 PHÚT CHO MỘT QUYẾT ĐỊNH”

Bài phỏng vấn anh Nguyễn Việt Sơn 
Trung Anh

Xin chào Nguyễn Việt Sơn. Tâm trạng Giám đốc Minh Châu có vẻ rất phấn 
khởi. Anh có thể chia sẻ được không?

Vâng, cũng tương đối phấn khởi. Công việc của anh em chúng tôi đang chạy 

đều. Các sản phẩm của Minh Châu đang rất “hot” trên thị trường, làm sao 

không vui được chứ!

Anh bắt đầu “bén duyên” với nghiệp phát hành game trên điện thoại di 
động từ lúc nào?

Đương nhiên, cái duyên không đến ngay lập tức. Tôi học Bách Khoa, khoa 

Tin Pháp. Ngay sau khi tốt nghiệp, thời điểm năm 2006, khi trào lưu Game 

online trên máy tính cá nhân đang ở đỉnh điểm – tôi và một nhóm bạn đã 

theo đuổi một dự án phát triển game của công ty 3DVN. Có lẽ, cái nghiệp 

bắt đầu ngay từ khi ấy… Ngày đó, chúng tôi cũng từng đạt một số giải 

thưởng, như giải Vietgame 2006 cho game Thiên địa dư chí - giải lớn về 

game đầu tiên ở Việt Nam. Sau, tôi cũng bôn ba làm nhiều việc khác, kể cả 

thương mại điện tử, làm báo mạng, rồi lại quay về với game, như duyên tiền 

định. Trước khi về với Tinh Vân, lập ra Minh Châu, tôi từng làm tư vấn phát 

hành ở công ty VDCNet2E
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Thế còn cái duyên với Tinh Vân thì đến như thế nào?

Rất giản dị, đủ cả ba yếu tố - Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Theo dõi thị trường 

Game đã lâu, có thời gian tôi từng làm điều phối viên cho Ban trù bị Hiệp hội 

Các nhà phát triển Game quốc tế tại Việt Nam IGDA, tôi hiểu rằng game trên 

mobile là một xu thế tất yếu, lâu dài nên rất quan tâm đến mảng này. Bấy giờ, 

công ty cũ nơi tôi làm việc đang tiến hành hoán đổi về nhân sự khiến tôi có 

ý định tìm một công việc mới. Đúng vào thời điểm này, bên Tinh Vân cũng 

quan tâm đến mảng phát triển nội dung số trên điện thoại di động. Và thế 

là, rất nhanh, TẤT CẢ CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT! Tôi vào Vietnamwork đưa CV 

của mình lên. Chỉ trong vòng 5 phút, nhận ngay được thông tin phản hồi từ 

anh Phú, lúc ấy là trợ lý của anh Tô được giao tìm hiểu mảng thị trường game 

trên mobile. Thế là số phận đã đưa người đến với việc và việc đến với người. 

Gần một năm nhìn lại, anh có nuối tiếc gì không? Hay là hoàn toàn hài lòng?

Rất hài lòng. Mà đã nói về cái duyên thì như là tiền định, làm sao lại không 

hài lòng được chứ! Chỉ trong vòng một tháng sau khi hình thành công ty 

(3/2011), Minh Châu đã có sản phẩm tung ra thị trường. Mà ban đầu số lượng 

nhân viên chỉ vẻn vẹn có 6, 7 người, đến nay là gần 50 người. Xin nói thêm là 

trước tháng 4/2011 có thể nói là thời kỳ trầm lắng của Game trực tuyến trên 

máy tính cá nhân. Các doanh nghiệp đều dừng lại nghe ngóng, chờ đợi một 

hành lang pháp lý mới và những dữ kiện mới cho việc kinh doanh của mình. 

Việc Minh Châu tung ra Game Minh Châu – một game cộng đồng lớn nhất ở 

Việt Nam dành cho Mobile là một chiến thắng nho nhỏ và kịp thời, chiếm lĩnh 

thị trường một cách ngoạn mục. 

Nguyên nhân cơ bản là nắm bắt thời cơ nhanh nhạy?

Đúng vậy. Nói đúng và đầy đủ hơn, một loạt những điều kiện cần và đủ đã 

hội tụ trong cái duyên của Minh Châu và Tinh Vân. Đây là sự kết hợp tuyệt vời 

giữa những nguồn lực, ý tưởng mới mẻ và nền tảng công nghệ rất tốt vốn có, 

cơ sở hạ tầng và các chi phí đầu tư sẵn có của Tinh Vân… Cái “duyên” nó nằm 

ở những điểm ấy.
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Anh nói game mobile của Minh Châu phục vụ kịp thời cho thị trường, có chủ 
quan quá không?

Không một chút nào. Có thể nói, Minh Châu đang song hành phát triển cùng 
các đối tác nước ngoài, lộ trình phát hành song song với sản xuất. Đối tác 
nước ngoài ra game nào là ngay lập tức được Việt hóa. Cứ 3 tháng tôi lại ra 
nước ngoài một lần. 

Làm việc với đối tác lớn này có khó không?

Tất cả đều rất khó lúc ban đầu. Nếu biết rằng ở các nước có hàng trăm công 
ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển game mobile và đối tác của Minh Châu 
là đối tác lớn, trong top 3 thì sẽ thấy khó khăn là tất yếu. Lúc đầu, phía bạn 
luôn có thái độ coi thường Minh Châu vì sự mới mẻ và non nớt của công ty 
trong lĩnh vực này, nhiều ý tưởng bị gạt đi, thậm chí là thái độ ngờ vực, thiếu 
tin tưởng. Tuy nhiên, cái barie khó chịu ấy rất nhanh chóng biến mất khi Minh 
Châu công bố doanh thu. 

Và bây giờ, thái độ của họ đối với Minh Châu là…?

Nể trọng. Nhiều đối tác khác tự động tìm đến, thậm chí có những động thái 
cạnh tranh lẫn nhau trong việc lôi cuốn sự hợp tác của Minh Châu. Giữa 
những câu chuyện phiếm của các đồng nghiệp nước ngoài, không hiếm khi 
tôi nghe được những lời bàn tán về bài học thành công của Minh Châu. 

Như vậy, Minh Châu đã được PR tốt ngay ở các nước bạn?

Vâng, đúng thế. Chúng tôi có liên hệ khăng khít với Hiệp hội phát triển game 
trên mobile của các nước. Thông tin về Minh Châu đều được cộng đồng phát 
triển game mobile ở các nước đối tác biết đến, thuận lợi cho việc tạo dựng 
hình ảnh trong mắt đối tác. 

Minh Châu có bước đi chính xác và thành công như thế, không lẽ lại không có 
đối thủ cạnh tranh khi tất cả đều có thể nhìn thấy “miếng bánh” game mobile?

Có chứ. Ngay thời điểm Minh Châu phát hành game thì cũng không chỉ Minh 

Châu có nguồn hàng. Tuy nhiên, Minh Châu đã bước trước một bước, nhanh 

chóng phát hành và có được lợi thế của người đi trước. 
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Đồng ý, về mặt phát hành game mobile, Minh Châu đang chiếm lĩnh thị 
trường. Nhưng, là một người đam mê lĩnh vực này từ trước, anh có bao giờ 
nghĩ đến việc sản xuất các sản phẩm game của Việt Nam chứ không chỉ 
phát hành game hộ nước người không?

Không thể không nghĩ đến và mơ ước. Thời kỳ 2005-2006, tôi đã từng cùng 
đồng nghiệp theo đuổi dự án phát triển game trên máy tính cá nhân như 
game Thiên địa dư chí hoặc một game trực tuyến nhập vai với đề tài lịch sử 
Việt Nam - Điện Biên Phủ. Bấy giờ, dự án ấy mới trong giai đoạn nghiên cứu và 
chuẩn bị tài liệu, nhưng đã nhìn thấy biết bao nhiêu khó khăn khó vượt qua.

Đó là vấn đề kỹ thuật, công nghệ?

Vâng, một phần là như thế. Đó là thách thức lớn với những anh chàng theo 
đuổi CNTT, mê coding. Nhưng ngoài ra, cái khó đầy rẫy còn nằm ở các khía 
cạnh khác. Một game online thành công cần có sự tham gia tổng hòa của 
CNTT, kịch bản game, kỹ xảo điện ảnh và Marketing. Công nghệ thì đi sau 
người ta, đến cả khâu kịch bản cũng cực kỳ gay cấn, chưa có đội ngũ tác giả 
chuyên nghiệp phục vụ thị trường này. Trong tương lai gần, tôi thiết nghĩ, giá 
các nhà văn chúng ta để ý đến mảng này – kịch bản hiện thực hay siêu thực 
đều rất cần để xây dựng một game online hay game mobile thú vị. Kịch bản 
game rất “hot” của Trung Quốc – câu chuyện Chu Tiên, cũng bắt đầu từ bản 
nháp của một nhà văn không chuyên Tiêu Đỉnh được post lên mạng. Thế mà 
sau này, game Chu Tiên đã đem lại cho tác giả rất nhiều tiền. Còn bây giờ, 
trong lúc chờ đợi, học hỏi và hy vọng, thì Minh Châu chúng tôi nỗ lực đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng bằng cách tiến hành Việt hóa các game của nước 
ngoài với tốc độ cực nhanh mà lại chất lượng – ngôn ngữ của bản tiếng Việt 
biến hóa khôn lường, rất thú vị, hài hước, thân thiện với người chơi.

Động thái nhanh nhẹn như thế của Minh Châu, phải chăng ảnh hưởng từ 
phong cách “5 phút” của Giám đốc Sơn Minh Châu?

Cũng có thể lắm. Các nhân viên và đội ngũ cộng tác viên của chúng tôi đều 

có tác phong“5 phút” cả. Khâu Việt hóa rất quan trọng, đó không chỉ là dịch 

thuật chính xác mà còn nắm bắt được tâm lý người chơi một cách tinh tế. 
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Hiện nay Minh Châu có đội ngũ dịch tiếng nước ngoài rất tốt và đông đảo 

cộng tác viên. Ở những thời điểm căng nhất trước khi phát hành, đôi khi phải 

huy động đến hai, ba chục người ấy chứ. Tuy nhiên, để nắm được thời cơ và 

phát triển được tất cả các nguồn lực của Group trong một hướng phát triển 

kinh doanh thì điều cần nói đến ở đây là văn hóa quản lý và điều hành công ty. 

Anh có thể nói cụ thể hơn không? Anh mới về chưa lâu cảm nhận của anh về 
văn hóa Tinh Vân như thế nào?

Đương nhiên tôi vẫn chưa hết quá trình tìm hiểu và khám phá Tinh Vân. Tuy 

nhiên, có thể cũng lại là một cơ duyên, tôi “rơi” vào môi trường này, thấy thân 

thuộc như cá gặp nước, đôi lúc cứ tưởng như mình là người ở đây từ lâu rồi. 

Văn hóa Tinh Vân rất gần gũi với tôi, đặc biệt là văn hóa điều hành. 

Văn hóa điều hành? Tóm gọn trong vài từ, thì nó sẽ là gì?

Đó là, trao quyền (Empowerment) và động não (Branstorming). Tin tưởng và 

tạo khoảng không gian hành động tự do cho nhân viên – là chìa khóa quan 

trọng. Thậm chí, chấp nhận trả giá vì những lỗi sai để có những bài học lớn. 

Sau đó là quan sát và hỗ trợ hết lòng. Hai cái đầu phải thông minh hơn một 

cái đầu. Ở Tinh Vân, có thể huy động rất nhiều cái đầu để giải quyết một công 

việc cụ thể - rất nhanh chóng. “ Style” điều hành như thế rất hợp với tôi. 

Nhưng dù người lãnh đạo có style thế nào đi chăng nữa mà các nhân viên 
không hợp tác thì hẳn vẫn lấn bấn không thể thoát ra được? Anh có thể nói 
qua về các nhân viên dưới quyền của mình được không?

Được chứ, đó là một Minh Châu rất trẻ – tuổi đời trung bình sinh năm 87. Vì 

còn trẻ như thế, đôi khi bốc đồng, bồng bột - đương nhiên, kỹ năng quản lý 

của các trưởng nhóm vẫn còn hạn chế. Tuy vậy, yếu tố “Trẻ”, “Bồng bột” lại làm 

nên sự tươi mới của Minh Châu. Tôi rất tâm đắc câu: “Cần có cái nhìn không 

cũ về những vấn đề không mới.”

Các đồng nghiệp trẻ của tôi khao khát được thử nghiệm, cống hiến trong 

lĩnh vực mới. Đấy chính là yếu tố thành công – không phải là những kinh 
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nghiệm và sự chuyên nghiệp mà sự “Hồn nhiên” của các bạn lại là điều đáng 

quý không thay thế được khi theo đuổi nghiệp này. Chúng tôi cần con mắt 

nhìn của họ để có tiêu chí chọn lựa và Việt hóa những tác phẩm thực sự dễ 

hiểu và hợp lý cho lứa tuổi từ 15 đến 24 – lứa tuổi được mặc định là trẻ, đam 

mê và táo bạo.

Còn Sơn Minh Châu, anh cũng vẫn rất trẻ đấy chứ?

Đã từng! Tôi sinh năm 1982, như vậy, so với tuổi trung bình của nhân viên 

Minh Châu thì đã lên “lão làng” rồi. Hồn nhiên không còn nữa. Nhưng đương 

nhiên vẫn chưa già! 

Lãnh đạo một dàn nhân viên trẻ như thế, có bao giờ anh phải cáu giận, 
quát tháo, áp lực hay lúc nào cũng… hớn hở?

Lúc nào cũng hớn hở thì không có rồi, nhưng tôi là người biết cách điều chỉnh 

thời gian và làm chủ được cuộc sống, thời gian của mình. Khi yêu công việc 

mình đang làm thì chẳng có lý do gì để chịu đựng áp lực cả. Ngoài ra, tôi chủ 

động tham gia các hoạt động xã hội, chơi Facebook, tìm thời gian đọc sách 

và phóng xe đi đây đó – chưa hẳn là đi phượt nhưng cũng là ngao du để học 

rùng mình. Vì thế, ít khi tôi rơi vào tình trạng stress, quát tháo nhân viên. Tôi 

cũng lại có một nguyên tắc: Không ra quyết định liên quan đến công việc 

khi nóng nảy, cáu giận. Còn lúc bình tâm thì lại ra quyết định rất nhanh. Chỉ 

cần… 5 phút!

Thực sự chia vui với Sơn Minh Châu về những thành công bước đầu của 
công ty anh, đặc biệt là với việc hoàn toàn tránh được áp lực trong công 
việc mà hiệu quả vẫn cao!

Nói hoàn toàn cũng không phải đâu. Thực ra, áp lực đến với tôi từ một hướng 

khác, không phải từ công việc. Đến từ… một đám cưới! Vâng, đúng đấy ạ. 

Cách đây chưa lâu, anh bạn đồng niên của tôi, Ích Vinh vừa đưa một nàng về 

dinh. Thế là tất cả nhìn tôi với những cái nhìn… đầy áp lực. Xin thú nhận, đó 

chính là… thất bại của Sơn Minh Châu trong những năm trước. Cũng bởi, khi 

Minh Châu đang nắm được thị trường thì mọi suy nghĩ của tôi lại hướng đến 
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công việc nhiều hơn là tình yêu. Nhưng cho dù có áp lực, tôi cũng sẽ bình 

tĩnh chờ cơ hội. Tôi thích một câu, trong tình yêu cũng như trong kinh doanh 

- Không bỏ lỡ một cơ hội nào! Mà nếu đã có cơ hội rồi thì sẽ quyết định rất 

nhanh, có thể, chỉ trong vòng 5 phút! Và bây giờ, tôi thực sự hạnh phúc với 

gia đình mới của mình.

(Bài đăng trên My Tinhvan số 38+39+40)
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NGUYỄN ÍCH VINH

Nguyễn Thụy Anh

Tôi sẽ không kể và không thể kể tỉ mỉ từng bước trải nghiệm trong 28 năm 

đầu tiên của cuộc đời mà giám đốc điều hành TVO Nguyễn Ích Vinh đã đi qua. 

Trong bản CV của anh, chắc danh sách các trường học, khóa học anh từng 

tham dự rất dài với nhiều nước anh đã đến và bốn thứ ngoại ngữ (Anh, Thái, 

Đức, Nhật) anh đã nắm vững hoặc đang quá trình rèn luyện. Tôi chỉ xin bắt 

Minh họa: Nguyễn Huy Cương
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đầu bằng một câu chuyện đã tạo được một cú “shock” nhẹ cho tôi trong một 

buổi chiều cuối năm được trò chuyện với Vinh ở quán café Galaxy.

Áp lực đầu đời 

Gia đình mấy đời “độc đinh”, áp lực phải có con trai nối dõi của thân phụ anh 

trở nên ngày càng lớn khi hai vợ chồng sinh đến cô con gái thứ ba. Được 

biết, hồi mang thai anh, mẹ anh đã chịu bao vất vả, nhưng bất chấp mọi điều 

ngáng trở của ông Trời, Nguyễn Ích Vinh vẫn cất tiếng khóc chào đời. Đó 

cũng là lúc mẹ anh rơi vào trạng thái chết lâm sàng mấy ngày. Câu chuyện 

này cho đến giờ vẫn được nhắc đến ở Hưng Yên, nơi cả gia đình anh từng lập 

nghiệp. Đứa trẻ ra đời trong những áp lực như thế vẫn sống, lớn lên, sáng sủa 

và thông minh.

Có phải vì thế mà Giám đốc Vinh ngày nay đương đầu với những áp lực công 

việc ở Tinh Vân “nhẹ như lông hồng”?

Chàng trai của những slogan

Nguyễn Ích Vinh hẳn là cái tên đã không mấy xa lạ đối với bạn đọc My Tinhvan. 

Sinh năm 1982, đầu quân cho Tinh Vân từ tháng 3/2009 vào vị trí giám đốc 

kinh doanh TVM, rồi là Giám đốc điều hành TVO từ tháng 7/2010. Thời gian 

tuy mới một năm như “gió thoảng mây bay” nhưng Vinh đã kịp gắn bó với 

tập thể ở đây, trước hết, bằng chính những chia sẻ khó khăn, hệ lụy của cuộc 

khủng hoảng tài chính năm trước mà anh và đồng nghiệp đã vượt qua. 

TVO là bộ phận đầu tiên của Tinh Vân về đích trong cuộc đua doanh số của 

năm 2010, thậm chí là sớm hơn những… hai tuần. Nói về Vinh, một nhân 

vật trong HĐQT nhận xét: “Cái được nhất của Vinh với tư cách người lãnh 

đạo là “ốp” được anh em theo tiến độ công việc và “trả bài” đúng hạn, đúng  

deadline”. Điều này nghe tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại là một trong những 

“tình hình rất là tình hình” của nhiều doanh nghiệp. Nhiều nhân viên của 

doanh nghiệp Việt Nam luôn có thái độ dửng dưng kỳ lạ với cái gọi là  

deadline, điều mà Vinh không chấp nhận, với tư cách là người từng được đào 
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tạo và làm việc ở môi trường Corporate (Vinh có thời gian làm Giám đốc dự 
án cho Siemens Asia-Pacific, rồi Giám đốc kinh doanh ở Oracle Việt Nam).

Vậy “bí kíp” của giám đốc trẻ này nằm ở đâu? Là lòng tin của nhân viên vào 
một người được đào tạo chuyên nghiệp, được va chạm sớm với các đối tác 
nước ngoài. Là sự khắt khe, cứng rắn của một người điều hành – đòi hỏi 
nguyên tắc bắt đầu từ chính bản thân mình trong việc hoàn thành công việc 
đúng deadline. Là sự sẵn sàng đối mặt với những phản ứng tiêu cực (cá biệt) 
từ phía nhân viên, chấp nhận việc đôi khi bị hiểu nhầm mà không thể giải 
thích cặn kẽ cho đối tượng. Và cuối cùng, là những kỹ năng mềm anh có 
được để tiếp cận công việc, con người và cuộc sống. Một trong những kỹ 
năng như thế mà tôi nhận thấy ở anh ngay trong buổi trò chuyện đầu tiên 
là kỹ năng thuyết phục người đối thoại. Tỏ ra rất cởi mở; giọng nói ấm, vang, 
sôi nổi; từ ngữ linh hoạt và phong phú; sẵn sàng mở rộng đề tài để tìm tiếng 
nói chung… tất cả những điều ấy tạo nên vẻ duyên dáng và lôi cuốn cho 
câu chuyện của anh. Vì sự duyên dáng ấy mà ngay cả thói quen chêm tiếng 
Anh vào “khắp nơi” trong lúc nói chuyện cũng trở nên tự nhiên, không khiến 
người nghe khó chịu cho dù có phải vất vả lục tìm trong đầu một vài từ nào 
đó quen quen mà không nhớ ra ý nghĩa.

Vinh kể, để giữ được và phát triển nhân sự, anh đã dành thời gian tâm sự, 
viết “tâm thư”, “vặn giây cót” tinh thần cho anh em, nhất là những bạn trẻ 
trong công ty. Không biết Vinh có nhận ra không nhưng tôi đồ rằng anh đã 
thường xuyên dùng một thứ chìa khóa độc đáo để làm điều đó – những  
slogan dành cho công việc. Slogan dịch ra tiếng Việt có thể là khẩu hiệu, 
nhưng những slogan của Vinh còn có ý nghĩa hơn cả “khẩu hiệu” vì chúng 
thường gắn với những nguyên tắc sống rất minh triết mà Vinh đọc được ngay 
từ thời phổ thông trong cả núi sách về “đắc nhân tâm”, về các triết lý sống, 
đạo kinh doanh, các bài học thành công của những doanh nhân, danh nhân 
nước ngoài… Tôi ghi vội vài câu nhớ được mà tôi cho là thú vị và đủ hiểu để 
có thể tâm đắc:

Thất bại là thất bại của lãnh đạo – thành công là thành công của nhân viên.

If you fail to plan, it doesn’t mean you’re planning to fail...it means you will fail 
for sure…
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Áp lực hiện tại mà ta phải chịu chưa phải là cuối cùng. Khó khăn thực sự còn đâu 

đó cuối con đường…

Cuộc đời luôn như một cái thang không có bậc chót và việc học hành là quyển 

sách không có trang cuối cùng.

Tuổi trẻ, đôi khi còn mang lại sự khâm phục nhiều hơn nếu chứng minh được nó 

tỷ lệ nghịch với năng lực và hiệu quả!

Hãy như con lật đật, dù có cố bắt nó nghiêng ngả thế nào, con lật đật vẫn tự 

đứng thẳng lên.

Tự nói về mình, Vinh dùng hai từ: “lắm trò” và “lọ mọ”! Tôi được biết thêm là, 

cái sự lắm trò và lọ mọ ấy Vinh có được ngay từ khi học năm thứ ba đại học. 

Vinh bán hoa, thầu rạp chiếu phim, làm bồi bàn. Vinh cùng hai người bạn 

khác lập công ty tư vấn đào tạo. Có thể nói, Vinh đã “lao vào cuộc sống” từ 

rất sớm. “Cái gì cũng học” khiến “cái gì cũng biết làm” – Vinh nói – “từ nhóm 

lò, nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà đến làm bánh chưng, bánh giầy, nuôi nhốt 

gà, mổ, ấp trứng gà trứng cút, nuôi chim, làm hòn non bộ, trồng cây cảnh, 

trồng hoa…”

(Bài đăng trên My Tinhvan số 32+33+34)

Giờ đây, sau 5 năm tham gia Tinh Vân, Nguyễn Ích Vinh với vai trò “thuyền 
trưởng” của “chiến tàu” mang tên TVO được gửi gắm sẽ là đầu tàu dẫn dắt 
công cuộc Go Global của Tinh Vân. Tin rằng với tâm thế quyết liệt, Vinh 
chắc chắn sẽ hoàn thành được trách nhiệm lớn lao này.



136       Sử ký TInh Vân 20 năm sẻ chia và sáng tạo

PHẠM THU HẰNG  
“TÔI THẤY MỪNG, LO VÀ TIN”

Bài phỏng vấn chị Phạm Thu Hằng 

Thanh Hương 

Là người đảm nhiệm nhiều cương vị: Phó ban Tài chính quản trị, phụ trách 

các bộ phận: Hành chính, Kế toán, Nhân sự, Hội trưởng Hội phụ nữ Tinh 

Vân, làm vợ, làm mẹ, có khi nào chị cảm thấy áp lực công việc quá lớn? 

Những lúc như vậy chị thường làm gì?

Chị luôn tìm thấy niềm vui trong công việc của mình, nhất là khi chứng kiến 

công ty ngày càng lớn mạnh, dù điều này cũng đưa đến nhiều căng thẳng, 

nhất là thời điểm cuối năm. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến người khác 

nên chị thường giải toả áp lực một mình như: viết nhật ký (sau đó lại xé bỏ), 

đi dạo đêm lòng vòng trên cầu Chương Dương để ngắm nhìn mặt sông với 

dòng tia sáng phát ra từ những ngọn đèn đường như những con rồng đang 

bay lượn. Và luôn tâm niệm “hãy biến sự mệt mỏi thành niềm đam mê vô tận”. 

Thường thì sau đó chị cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Trong số các chị em ở công ty, chị là người có thâm niên công tác cao nhất, 

còn là người đẹp duy nhất chiến đấu với 6 anh trong suốt hai năm liền. Chị 

có thể kể một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất?
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Lâu rồi chị cũng quên nhiều, nhưng hồi đó đúng là chị còn rất trẻ. Ngày mới 

ra trường, qua anh Minh giới thiệu, chị đến Tinh Vân thực tập và nhờ các anh 

hướng dẫn xây dựng chương trình “quản lý nhân sự và tính lương” bằng Pas-

cal. Sau khi tốt nghiệp, chị được Tinh Vân nhận vào làm việc. Cái cảm giác của 

một người mới ra trường mong muốn được cống hiến, được làm việc khiến 

chị háo hức. Nhiệm vụ của chị khi ấy vừa là nữ thư ký kiêm tiếp tân, nhưng do 

chưa nhiều kinh nghiệm nên có lần chị đã để một vị khách hào hoa phong 

nhã phải đứng ở gốc cây hàng giờ để đợi các sếp của chị về. 

Chị là con út trong nhà, được chiều chuộng, chỉ biết ăn học, có gì ngon cũng 

được dành phần hơn. Bởi vậy, khi đi làm, ăn trưa cùng các anh, chị đi từ hết 

bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất ngờ vì kiểu có gì ăn nấy với tốc độ “chóng 

mặt” và những câu chuyện hóm hỉnh đậm chất “vova đi học”. Những ngày 

đầu chị còn ngây ngô góp vui, sau đó bị anh Minh hích cho vài cái, khi quay 

sang thấy mọi người đang ngặt nghẽo mà thức ăn đã hết, mới hiểu. Cuối 

cùng chị rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu. Ví dụ khi “đi chợ”: cơm và 

nước rau phải được mang lên trước thức ăn, bát đầu chỉ xới cơm ít, thức ăn 

nhiều, bát thứ 2 thì cơm nhiều và nước rau nhiều.Vì là nữ duy nhất trong công 

ty khi đó nên chị hay được các anh mang đi khoe cho nhiều mối. Nhưng lắm 

mối thì… cuối cùng, chị vẫn phải tự thân vận động. 

Cảm ơn chị vì một câu chuyện vui thời mở cửa. Còn chuyện tình yêu với anh 

Long, nguyên trưởng phòng Thiết kế đồ hoạ, chị có thể bật mí đôi chút? 

Liệu đó có phải là “duyên kỳ ngộ”?

Ừ, là duyên, mà cũng là nợ nữa (!?) Trước đây, chị không bao giờ nghĩ có mẫu 

người kiểu như anh Long. Hơn nữa tính tình anh Long và chị cũng như sự bù 

trừ của tạo hoá, nếu không muốn nói là trái ngược nhau. Khi quyết định lấy 

anh Long, chị nghĩ mình đang đánh bạc với cuộc đời. Trước đó, anh Nguyễn 

Sơn Tùng đã khuyên “cứ thử đi, biết đâu!”. Nhưng như em thấy đấy, rõ ràng chị 

đã thắng trong canh bạc lớn này. Mấy năm qua, anh Long luôn là điểm tựa 

vững chắc của mẹ con chị.
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Mọi người vẫn nói tình yêu trước và sau hôn nhân khác nhau rất nhiều. Chị 

thấy điều này có đúng?

Phải khác chứ, ít nhất là trong trường hợp của chị. Tất nhiên có những cái 

khác tích cực và cũng có nhiều cái khác tiêu cực, nhất là khi có thêm bé 

Quỳnh Chi. Sau hôn nhân, tình yêu có vẻ thực tế và bình yên hơn, không còn 

những chuyện romatic như trước. Ví dụ, anh chị chỉ có thể giận nhau một giờ, 

chứ không phải là ba ngày như hồi chưa cưới. Cái khác tiêu cực là vì ván đã 

đóng thuyền nên cả hai buộc phải thay đổi mình để phù hợp với nhau, không 

còn được tự hào vì những cá tính vốn khi yêu được cho là rất hay nữa. Đôi lúc, 

chị cũng thắc mắc với ông xã về sự thay đổi này, nhưng rồi lại tự tìm được câu 

trả lời, rằng đó chính là chìa khoá mở ra một bước ngoặt mới để một thiếu nữ 

trở thành một phụ nữ với sự trưởng thành hơn trong tâm hồn và tính cách. 

Là người phải chịu trách nhiệm cao trong công việc với rất nhiều giấy tờ, 

chứng từ, sổ sách, có khi phải ở lại công ty đến 2-3h sáng chuẩn bị cho đợt 

làm quyết toán thuế. Chị làm thế nào để cân bằng được giữa công việc và 

gia đình, nhất là khi con còn nhỏ, hay khi ốm đau ?

Em lại nhắc đến cái lương tâm đã bị thủng lỗ chỗ của chị. Cũng may chị có 

bố mẹ vẫn còn khoẻ để trông con giúp, một ông chồng hiểu và thông cảm 

cho công việc của vợ. Có lần, vì công việc, chị phải ở lại công ty rất khuya. Bé 

Quỳnh Chi hôm ấy bị ốm, chị phải gọi điện nhờ chị gái đưa con đi khám bệnh. 

Chị luôn tự nhủ sẽ phải bù đắp cho con. Thường thì sau đó, chị sẽ cho nó đi 

công viên và mua đồ chơi. 

Nhìn lại một Tinh Vân với bề dầy 10 năm thành công nhưng cũng đầy thử 

thách, chị có muốn nói điều gì đó?

Nếu chỉ nói một chữ, chị sẽ nói là Mừng, nếu được nói hai chữ, chị sẽ nói 

là Mừng và Lo, nếu được nói ba chữ, chị sẽ nói Mừng, Lo và Tin. Chị Mừng 

trước sự lớn mạnh mỗi ngày của Tinh Vân. Số lượng nhân viên, công việc tăng 

nhanh, nhất là trong thời gian gần đây. Lo vì độ phức tạp của các công việc và 
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con số ngày càng tăng khiến mình khó đảm trách hết vai trò Ban lãnh đạo đã 

tin tưởng giao phó. Tuy nhiên, chị Tin vào định hướng do Ban lãnh đạo đặt ra 

cho công ty, tin vào khả năng phát triển của công ty trong tương lai, trong đó 

có cả “niềm đam mê vô tận” của cá nhân mỗi thành viên.

(Bài đăng trên TXTV số 22+23)

Chị Phạm Thu Hằng bắt đầu gia nhập Tinh Vân ngày 8/3/1997, hiện chị là 
Kế toán trưởng Tinhvan Group, được coi là cánh tay phải đắc lực của Ban 
lãnh đạo Tinh Vân suốt mười mấy năm qua. 
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NGUYỄN QUANG HIỆP

Anh Nguyễn Quang Hiệp sinh năm 1970, học Quản trị Kinh doanh Khoa Du 
lịch, trường ĐH Kinh tế Quốc dân nhưng lại rất giỏi mày mò sửa chữa máy 
tính. Từ ngày gia nhập Tinh Vân (1995) với vai trò quản trị mạng đến nay, biệt 
danh “thày lang vườn” đã gắn liền với anh. Cả đến khi anh đã rời khỏi phòng 

Quản trị thiết bị, chuyển sang Ban Kinh doanh “đổi gió” mà mọi người vẫn 
quen năn nỉ nhờ vả anh mỗi khi máy tính trục trặc. Và sự cố nào vào tay anh 
cũng được giải quyết nhanh gọn lạ lùng, ngoài anh ra khó có ai bì kịp. Có lẽ 
sự tận tình như con mọn đã đem lại cho anh biệt danh ngộ nghĩnh này. Hiện 
anh là Trưởng phòng Đối soát và Chăm sóc khách hàng tại Tinhvan Telecom

Anh Nguyễn Quang Hiệp có khuôn mặt đặc trưng trông rất manly và là một 
trong những người mang mode tóc “đầu đinh” vào Tinh Vân. Mọi người cũng 
nhớ đến anh với cái mũ cowboy rộng vành bởi trông hợp với anh một cách lạ 
lùng (chắc anh là người không thích đội mũ bảo hiểm nhất ở Tinh Vân). Anh 
có lối nói chuyện gần và hóm, lại là người lãng mạn, yêu thích văn chương 
nghệ thuật, hay đọc và thích viết lách nhưng viết không nhiều. Anh viết rất 
amateur nhưng cũng kịp để lại dấu ấn khó quên với một truyện ngắn vui 
giành giải Ba trong cuộc thi Viết truyện cực ngắn Tinh Vân 2006. Anh khiến 
nhiều người ngỡ ngàng vì một tài năng văn chương suýt bị vùi dập bởi tuốc 
nơ vít và virus. Anh không chịu xuất đầu lộ diện trên sân khấu văn nghệ bao 
giờ nhưng lại là một giọng ca vàng karaoke, không bỏ lỡ một cuộc vui nào. 
Cùng với anh Phan Quang Minh, anh Nguyễn Quang Hiệp được chị em rất 
yêu quý. Hai anh mặc nhiên là thành viên của Hội Phụ nữ, luôn có mặt trong 

mail list nhậu nhẹt hát hò của chị em, rất “bị” các lãnh đạo khác ghen tỵ. 
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ANH HIỆP HÀO HIỆP

Huyền Minh 

Bạn phải làm gì khi phát hiện WC có sự cố? Bạn chỉ cần gọi anh Hiệp!

Bạn phải làm gì khi máy tính của bạn có vấn đề? Bạn chỉ cần gọi anh Hiệp!

Bạn không biết sử dụng máy ảnh kỹ thuật số, máy ghi âm? Bạn chỉ cần tìm đến 

anh Hiệp!

 Đây không phải là mục Quảng cáo hay Rao vặt. Đây hoàn toàn là những việc 

mà hàng ngày anh Hiệp vẫn “hào hiệp” giúp đỡ anh em ở Tinh Vân. 

Nếu như có một cây cọ trên tay, bạn có thể vẽ anh Hiệp không quá khó: đầu 

cắt cua, kính dày 3 diop, áo sơ mi nhiều màu, gấu quần rơi mắt cá, lúc nào 

và gần ai cũng miệng nói tay làm (nghĩa là lúc nào tai cũng nghe điện thoại 

và tay sửa máy giúp người khác). Phụ trách phòng tích hợp hệ thống với đặc 

điểm công việc giống như một cảnh sát phòng cháy chữa cháy, anh Hiệp 

luôn phải đối mặt với những nơi có sự cố để khắc phục. Từ trục trặc máy tính 

đến tiêu diệt những con virus nguy hiểm hoành hành, từ sửa con chuột máy 

tính đến tìm con chuột chết bốc mùi trong phòng. Chẳng phải vì việc lớn nhỏ 

mà anh nề hà, chẳng phải vì thiên vị mà anh giúp nhiều giúp ít. Có thể nói ở 

Tinh Vân, người có điện thoại nhiều nhất là anh Hiệp. Mức độ di chuyển của 

anh cũng cao nhất, muốn gặp anh chắc chắn chỉ biết trông cậy vào mobile. 

Đến bây giờ khi phòng Tích hợp đã bề thế hơn, anh lại có mặt ở những địa 
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bàn trọng yếu khác. Gần là ĐH Luật, Học viện Cảnh sát, xa hơn có ĐH Dân lập 

Hải Phòng, ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), bất cứ khi nào và ở đâu cần đến anh. 

Không thích relax bằng cách ngồi quán cafe, chỉ nhăn trán và cười khi khó 

chịu, luôn đi cuối cùng trong đoàn đi chơi, đi làm về vẫn tranh thủ thời gian 

giúp chú Thắng hay những bạn bè của Tinh Vân… Đó là những đặc điểm rất 

dễ nhận ra của anh Hiệp. 

Chắc nhiều người còn chưa quên câu đố: “Ai là người trong ảnh” ở TXTV số 

tết Giáp Thân 2004, không phải ngẫu nhiên mà khuôn mặt gốc lại được chọn 

từ anh Hiệp. Về mặt nhân chủng học, những đường nét trên khuôn mặt anh 

như bạn đã thấy là rất chuẩn. Tiếc rằng giải “ Người đàn ông chuẩn nhất” chưa 

được chị em Tinh Vân đề ra. Đoạt giả này, chắc anh Hiệp sẽ cười, một nụ cười 

không quá cỡ, rất chuẩn, rồi để chị em mặc sức mang giải thưởng ra quán 

thích “ thịt kiểu gì thì thịt”. 

Ở Tinh Vân có ai đã nói “tầng hầm có đặc điểm là mùa hè rất mát còn mùa 

đông lại cực ấm”, không hiểu sao khi nhớ đến câu đó, tôi luôn nghĩ đến anh 

Hiệp. Không còn phòng Tích hợp, không còn đám máy móc bừa bộn và 

những bộ dây nguồn, dây cáp vô thiên lủng, liệu mùa đông có còn ấm và 

mùa hè có còn được mát nữa không. 

Một bộ phim hay, hoành tráng người xem sẽ nhớ nhiều đến diễn viên, đến 

những người hiện diện. Tuy nhiên, ít người để ý rằng một phần không nhỏ 

của sự hoành tráng đó là công sức của những người đứng ở hậu trường, 

những người chỉ lặng lẽ làm việc và biết vui với tất cả mọi người. Một 

trong số những người ấy là anh Hiệp. Nói như vậy chẳng biết có khiêm 

tốn quá không? 

(Bài đăng trên TXTV số 19)
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LÊ PHAN VIỆT HÀ

Lê Phan Việt Hà sinh năm 1981, tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 
ngành CNTT, gia nhập Tinh Vân năm 2004 ngay sau khi ra trường. Đây là nơi 
làm việc đầu tiên nhưng đã gắn bó rất thân thiết với chị. Chị là một trưởng 
phòng cực kỳ năng động. Không chỉ giỏi về chuyên môn mà chị còn là đại 
diện một thế hệ lãnh đạo trẻ đầy tiềm năng, tâm huyết vì sự phát triển của 
Tinh Vân. Những “luật rừng QA” hay những quy định, nguyên tắc bất thành 
văn vô cùng “khắc nghiệt” và “éo le”mà chị đặt ra cho phòng Quản lý chất 
lượng đã góp phần hình thành “phong cách QA chuyên nghiệp” như mục tiêu 
chị đặt ra cho các nhân viên phòng mình, nhất là các thành viên mới. Chị biết 
truyền sự hăng say cho nhân viên trong công việc hàng ngày, truyền cho họ 
khát khao thể hiện năng lực bản thân. Và quả thật đội ngũ QA là một tập thể 
nhỏ rất chiến – là đội quân “cầm roi sắt” của Tinh Vân, đồng thời lại là những 
cô gái rất đáng yêu và tài năng, luôn hết mình trong các đêm văn nghệ, biết 
thể hiện “cái tôi”, là những bông hoa đẹp của văn hóa Tinh Vân. 

Nụ cười luôn sáng bừng trên gương mặt, đó chính là nét đẹp nhất ở chị. Chị 
Hà béo có cách nói rất “áp đảo” người khác bởi sự thông minh, đáo để cộng 
với sự hỗ trợ đắc lực của chất giọng soprano có hạng. Cũng nhờ chất giọng 
truyền cảm này cùng với sự có mặt “mọi lúc mọi nơi” cần tiếng hát Tinh Vân, 
chị đã nhận được số phiếu bầu tuyệt đối, được trao giải Tinh Ca – giải thưởng 
dành cho giọng ca hay nhất, có nhiều đóng góp nhất cho phong trào văn 
nghệ Tinh Vân. Cũng không có gì ngạc nhiên, bởi hồi học ở ĐH Bách Khoa Hà 
Nội, chị đã đoạt giải Nhất Tiếng hát sinh viên toàn quốc, được thay mặt đoàn 

Sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản tham dự Đại hội Sinh viên Quốc tế.
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Chị rất yêu văn hóa Tinh Vân, là người biết nhìn ra những nét văn hóa Tinh 

Vân ngay từ những việc nhỏ ở xung quanh và chị đã làm được nhiều điều ý 

nghĩa, đóng góp cho văn hóa Tinh Vân. Các buổi họp hay những ngày văn 

hóa Tinh Vân sẽ rộn ràng hơn khi bỗng dưng những ý kiến trái khoáy của chị 

vút lên từ một góc nào đó. Còn trong mọi đêm văn nghệ, ở sau hậu trường 

mới thấy hết cái tận tình và vất vả của một nhà chỉ đạo nghệ thuật bất đắc 

dĩ, trước một dàn ca sỹ hay nghệ sỹ, diễn viên cũng bất đắc dĩ của Tinh Vân! 

Nhưng lúc nào cũng thấy chị vui và rất say mê (về điều này, chị hay ngượng 

nghịu nếu được tả với những từ thoạt nghe có vẻ to tát như “tâm huyết”, “hết 

mình”… - chị thích nói là “ham vui” hơn). Không chỉ công việc, với các nhân 

viên của mình, chị còn có một lời khuyên có vẻ duy lý nhưng rất đáng để bất 

cứ ai suy ngẫm: “Mỗi người cần là người quản trị tốt dự án cuộc đời mình!”.

Hiện chị Hà là Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Tinhvan Group, kiêm 

nhiệm vị trí Thư ký Công ty.
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MỸ NHÂN  
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Lê Dũng 

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng… 

“Ngày mai anh phải xong bản đặc tả yêu cầu cho khách hàng đấy, làm ăn như 
Xê”. Thị ngúng nguẩy bỏ đi sau khi ném lại cái nhìn sắc như dao cau. Gã Pê 
Lờ của dự án mặt mày méo xệch. Khoé miệng thị hơi nhếch một nụ cười đắc 
ý mà chỉ có các thiên sứ trên trời mới biết trọn vẹn ý nghĩa của nó. Thị ngồi 
phịch xuống ghế, với cái cốc nước bột sắn hoa nhài chiêu một ngụm đánh ực. 
Thị bật cái màn hình và hí hoáy với cái Mờ Ét Pờ Rô Zếch của nợ. 

9h sáng… 

“Anh Tờ, Anh Hờ không nộp bài chấm dự án khả thi cho em à? Chiểu theo luật 
xử các anh 50.000 một người nhé. Miễn thắc mắc nhé. Quân pháp bất vị thân 
nhé”. Thị dập máy rụp. “Quỹ thêm được 100.000”- thị reo lên sung sướng. Bên 
kia giám đốc Hờ và Chủ tịch Tờ lặng im như chưa hoàn hồn trước cuộc “Khủng 
hoảng tài chính” mà thị vừa mang lại. 

12h01 trưa... 

“Đi ăn anh”. Thị ỏn ẻn. Cái ví thị kẹp chắc ở nách, hai gã hộ pháp cun cút đi 
theo như những đứa trẻ bám váy mẹ đòi quà. Thị khẽ cười với người này, 
lườm với kẻ nọ như để đảm bảo rằng: “Này các anh, tôi luôn là kẻ công bình 
đấy nhé. Cấm có anh nào là hơn anh nào nhé”. Bữa ăn, chuyện nổ như ngô 
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rang. Mắt thị nói, mồm thị nói. Cả người thị cũng nói. Ở thị sự biểu hiện của 
thông tin được diễn tả vô cùng sống động và sáng tạo. Chỉ có những cú 

nấc cơm mới ngăn hai gã đàn ông đối diện không túm lấy thị mà tung lên 

giời thôi. 

12h30 trưa... 

Roạch, roạch, xềnh xệch ba chiếc ghế xoay bị túm lại dưới bàn tay búp chuối 

xinh xinh của thị. Thị nhẹ nhàng vuốt lại nếp váy, khẽ khíp vệt mắt nhìn ra 

xung quanh và bắt đầu cho giấc ngủ trưa 30 phút cố hữu của mình. Ý tứ hơn, 

thị lại phủ một cái chăn rất mỏng lên người, cái chăn khẽ vắt qua lườn, kéo 

dài xuống hai bắp vế trắng ngần. Không suy nghĩ nhiều, thị ngủ. 

12h45 trưa... 

“Thằng Lờ bê máy, thằng Hờ mượn máy chiếu, cái Phờ tha cái remote điều 

hoà về đây… ”. Mệnh lệnh từ thị phát ra với tốc độ bắn của khẩu tiểu liên 

Kalachnikov, tay chân thị vung lên loạn xạ, mấy giọt mồ hôi khẽ lăn trên gò 

má Tây Thi. Buổi họp bắt đầu lúc 14h30. Thị nói, rõ ràng, mạch lạc và đầy logic. 

Mọi người thán phục lắm. Thị nghếch mặt kiêu hãnh, khuôn mặt của các Pha-

raon ngày xưa. Rào rào tiếng vỗ tay tán thưởng. Cậu bé nhân viên mới vào 

tròn xoe mắt nhìn thị, ngưỡng mộ như đang được chiêm bái “Báu vật của đời”. 

Buổi họp kết thúc lúc 16h30… 

Thị tự nhận mình là kẻ rành rọt trong mọi chuyện, gì chứ cứ nhìn bản kế 

hoạch thực hiện dự án mà thị làm thì có thể thấy ngay điều đó. Mọi người 

kháo nhau về tài bấm đốt tay lập dự án của thị, nó tài tình lắm, nó vi diệu lắm. 

Cái tài ngoa ngoắt của thị lại càng đáng trân trọng bội phần. Ngoa ngoắt mà 

làm người ta ghét thì thường quá, ngoa ngoắt của thị làm người ta yêu, người 

ta quý. Cánh thanh niên Lờ Tờ Vờ (LTV) mấy phòng trong có khi rửng mỡ trêu 

thị, để được thị chửi, để được thị đánh mà coi đó là niềm vui bất tận, là động 

lực thúc đẩy họ viết những dòng code trong sáng và chan chứa tình cảm. 

Phòng Quản lý chất lượng, nơi thị là một thành viên ngày càng phát huy vai 

trò to lớn trong guồng máy sản xuất của cả Công ty. Cùng với mọi người thị 
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đang phấn đấu để hoàn thành một núi công việc đồ sộ mà phòng đang gánh 

vác. Thị không thích người ta nói nhiều về mình nhưng quả thật những việc 

thị đã làm, đã đóng góp khiến mọi người tôn trọng và quý mến thị. Thị tâm sự 

“Em rất thích cảm giác được mọi người quan tâm”. Thị là con gái và có những 

lúc thị dễ thương thế đấy!!!

Với tôi, thị thật sự là một người bạn tốt. Tôi có thể chia sẻ với thị nhiều điều 

trong cuộc sống ngoài công việc và thị cũng vậy. Có những lúc thị làm tôi 

cáu vì những lời nói thẳng như ruột ngựa nhưng sau này, tôi đều thấy thị 

đúng (hoặc tôi nghĩ nên cho rằng thế là đúng). Thảng hoặc có lúc thị cũng 

sai nhưng cái sai của con gái là cái sai dễ thông cảm nhất trên đời. Những 

lúc như thế thị lại chớp mắt và nhoẻn cười cầu hòa ngay tắp lự. Cái kiểu cầu 

hoà không ai nỡ từ chối. Nhiều lúc tôi tự nhủ, nếu những người làm công tác 

ngoại giao có được kiểu cầu hoà như thị, chắc thế giới không còn chiến tranh 

và những xung đột về chính trị. 

Khi được giao nhiệm vụ viết về thị, tôi đã suy nghĩ nhiều. Nếu là một bài 

phòng vấn chính thống chắc sẽ không diễn tả được cảm xúc của tôi về thị. 

Tôi đành làm một kẻ ích kỷ, show thị trước công chúng dưới khuôn nhìn của 

riêng mình vậy. Vẫn biết rằng có lẽ thị sẽ không thích, có lẽ thị sẽ lại ra nguýt 

vào lườm nhưng tôi cũng đành chịu. Tấm lòng ái nữ (yêu phụ nữ) của tôi chỉ 

có cao xanh kia soi xét. Những lúc mạn đàm, tôi vẫn thường nói với chúng 

bạn rằng: “Trên đời này người phụ nữ là đáng trân trọng nhất”. Sách Hồng lâu 

cũng viết: “Phụ nữ trong sạch như nước”. Tất thảy đều đúng vậy. Quy chiếu lên 

thị cũng đúng luôn vậy.

(Bài đăng trên TXTV số 34-35)
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TÁC GIẢ TINH VÂN CA

Hoàng Tô

Biết nói gì về tác giả Tinh Vân ca- bài hát luôn vang vọng trong mỗi dịp vui 

chơi, hoạt động tập thể của công ty, trong mỗi đợt launching sản phẩm mới 

hay họp tổng kết, khi tác giả không phải một nhạc sĩ tên tuổi lừng lẫy, càng 

chẳng phải là một nhân vật thượng lưu đáng kính và kiểu cách mà chúng ta 

gặp rất nhiều trong đời. Tác giả Tinh Vân ca, cho phép tôi được gọi một cách 

trìu mến, là một “Người lữ hành kỳ dị”. 

Những người hay đi nghe nhạc như anh Nguyễn Quan Sơn hay anh Phạm 

Thúc Trương Lương hẳn sẽ để ý thấy giữa các nhạc công trẻ tuổi của Dàn 

Tác giả: Nguyễn Huy Cương
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nhạc giao hưởng Việt Nam, le lói một mái đầu bạc với thân hình hầu như bị 

khuất sau chiếc đàn to nhất, trầm nhất, khiêm tốn nhất trong bè đàn dây - 

đàn contrebass. Đó chính là chú Nguyễn Quyết Thắng, Nhà giáo Ưu tú kiêm 

bí thư chi bộ của Nhạc viện Hà Nội. 

Chú Thắng là thầy giáo dạy đàn guitar cho tôi, anh Phan Quang Minh và cả 

Công Nam Phương từ năm 1987. Tôi nhớ đã học theo chú rất đều đặn trong 

thời gian hai năm trước khi lên đường du học. Trong hai năm đó chú không 

hề luyện cho tôi về kỹ thuật, cũng không giảng mấy về thế bấm ngón gẩy. 

Thế mà từ không biết gì, chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã chơi guitar cổ điển 

khá tốt và nhất là khả năng cảm thụ âm nhạc thăng tiến rõ rệt. Phương pháp 

sư phạm đặc biệt của chú nằm bên ngoài những bài giảng. 

Không hút thuốc lá, không bia rượu như các nghệ sĩ khác, cuộc sống thường 

nhật đối với chú là những chuyến lữ hành bất tận giữa những người bạn và 

đồng chí, giữa tri âm và tri kỷ, giữa âm nhạc và thơ ca, giữa niềm vui và nỗi 

sướng. Vâng, nỗi sướng chứ không phải nỗi buồn, bởi vì trong chú không hề 

có nỗi buồn. Hay nói cách khác, nỗi buồn không thể có chỗ mà tồn tại trong 

một tâm hồn luôn hướng về bạn bè. Chơi với chú Thắng hơn 20 năm nhưng 

tôi, anh Phan Quang Minh hay anh Nguyễn Khánh Hoàn cũng không thể biết 

hết những người bạn của chú. Đó là những em bé 6, 7 tuổi sáng chủ nhật nào 

cũng tới nhà chú học nhạc, hoàn toàn miễn phí. Đó là những ông già 80, 85 

tuổi đang ung dung chờ ngày về cõi. Đó là lớp học sinh nhạc viện đã trưởng 

thành hiện làm ở khắp các dàn nhạc trên thế giới. Đó là hội cựu học sinh Bul-

gari, là nhóm bạn bóng bàn, nhóm nhạc tiền chiến… là tôi và nhiều bạn khác 

trong Tinh Vân. Với ai chú cũng chơi hết mình và vô vị kỷ. 

Có lần tôi hỏi cô Hòa, bà xã của chú: ”Chú suốt ngày mải mê bạn bè, không lo 

tiền nong thu vén gia đình, không lo bon chen thế sự, cô có khó chịu không?” 

Cô cười trả lời: ”Gớm, nếu khó chịu thì khó chịu cả đời. Ông đã giỏi chơi thì cô 

phải giỏi chăm lo gia đình chứ sao”. Cô con gái một - em Nguyễn Thanh Hằng 

là cây guitar cổ điển số một của ta. Em học thạc sĩ ở Tây Ban Nha với guitarist 

nổi tiếng Joseph Henrique. Thanh Hằng cũng là người Việt duy nhất được 
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tham dự kỳ thi Guitar Quốc tế ở Bỉ, được mời tham dự Festival các cây guitar 

xuất sắc ở Califonia... 

Không thể chỉ trong nửa trang giấy mà phác họa, dù là phần nào về một con 

người như tác giả Tinh Vân ca. Tôi mong rằng đối với Tinh Vân, chú Thắng luôn 

luôn là một người thầy, một người bạn vong niên, giúp tất cả các bạn trẻ, 

nhất là thành viên phòng Kinh doanh lấy lại thăng bằng và niềm phấn khởi, 

lạc quan sau những đợt công việc vô cùng bận rộn và căng thẳng. 

(Bài đăng trên TXTV số 17) 



        151     Chân dung

MỘT THOÁNG DZUY LINH

Bài phỏng vấn chú Nguyễn Quyết Thắng 
Huyền Minh 

Phác hoạ chân dung một người chỉ bằng vài nét bút đối với một hoạ sĩ tài năng 

không phải là điều quá khó khăn. Tuy nhiên, với một người bạn vong niên đặc 

biệt của Tinh Vân như chú Thắng, người đặt tên cho nội san Tuổi xanh Tinh Vân, 

tác giả của Tinh Vân ca và rất nhiều ý tưởng tạo nên sự phong phú cho Tinh Vân 

thì đường nét nào cũng là hợp, là phải nhưng vẫn không chính xác. Khi hình 

dung về chú, tôi luôn nghĩ đến một thảm cỏ xanh non mọc trên vùng đất lúc nào 

cũng tiềm ẩn khả năng phun trào nham thạch.

Thưa chú, là một người bạn luôn sát cánh với Tinh vân, chứng kiến được 
quá trình phát triển của Tinh Vân cũng như đóng góp một phần không nhỏ 
cho văn hoá Tinh Vân, chú có thể chia sẻ cảm nhận của mình trước diện 
mạo của Tinh Vân hôm nay được không?

Chú chơi với Tinh Vân có niềm vui sướng là Tinh Vân rất trẻ. Trẻ vì đó là những 

con người biết cười, cười nhiều và hiểu biết nhiều. Chú vẫn nói với anh em 

người biết cười là người phức tạp. Cuộc đời vui và suôn sẻ thường làm cho 

con người ta yếu mềm. Còn gian khổ, nhất là sự hy sinh cho người khác thì 

tiếng cười ấy, niềm vui ấy thật hoành tráng. Tinh Vân từ bàn tay trắng đi lên là 

kết quả của sự sáng tạo và dấn thân quên mình của những người chèo lái con 

thuyền Tinh Vân. Những con người ấy luôn phải gồng mình lên để ghìm lấy 
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con thuyền giúp nó xuôi chèo mát mái. Những điều ấy không nhất thiết phải 

biểu hiện ra bên ngoài. Mục đích tốt thì người ta không cần biện minh cho 

phương tiện. Ai đó nói xấu Tinh Vân mà kết quả tốt cho Tinh Vân thì việc nói 

xấu ấy đáng khuyến khích quá đi chứ. Cũng như anh em Tinh Vân lơi khơi vậy 

thôi nhưng bất cứ khó khăn của nhân viên nào trong công ty cũng khiến anh 

em phải suy nghĩ để tìm giải pháp khắc phục. Cũng chẳng anh em nào nói ra 

chuyện ấy vì mọi người đều hiểu rằng giúp người mà để người phải biết thì 

sự giúp ấy chẳng còn ý nghĩa nữa.

Chú có thể kể cho mọi người được biết sự ra đời của Tinh vân ca được không?

Chú rất vui khi được đóng góp một phần bé nhỏ cho văn hoá Tinh Vân, màu 

sắc Tinh Vân với một Tuổi xanh Tinh Vân, một Tinh Vân ca và rất nhiều đặc 

điểm chỉ có ở Tinh Vân, của Tinh Vân. Tinh Vân ca đâu phải là tác phẩm của 

riêng chú, đó là ý tưởng, là khao khát của tất cả anh em Tinh Vân. Lời của Tinh 

Vân ca là của Tô và Hoàn, còn khi chắp nhạc cho lời, chú đã cố gắng thể hiện 

được khái quát tính cộng đồng của Tinh Vân: anh em vì lẫn nhau mà làm việc, 

vì lẫn nhau mà san sẻ khó khăn, vì lẫn nhau mà gụi gần thân thiết không 

phân biệt lãnh đạo, nhân viên. Khi viết Tinh Vân ca, chú đã lựa chọn giai điệu 

dễ hát, dễ thuộc chứ không theo dòng hiện đại có đảo phách hay nhịp Tây 

khó thuộc như bài hát của Seagames. Âm hưởng của bài hát là Tinh Vân là 

một mái nhà chung cho tất cả mọi người. 

Được biết chú đã nhiều năm là giảng viên của Nhạc viện Hà Nội, đạt danh 
hiệu NSƯT và có rất nhiều học trò thành đạt, trong đó có những học trò 
không theo đuổi âm nhạc như một nghề. Chú có thể kể đôi nét về những 
học trò này được không và học trò của chú thường học được ở chú điều gì 
nhiều nhất?

Học trò của chú thường học ở chú tính dễ chấp nhận, dễ bỏ qua và cầu thị. Dễ 

chấp nhận không có nghĩa là dễ dãi mà chính là cách đề cao tính tự giác, tự 

trọng. Người thầy phải cố gắng làm việc sao cho trò thấy được một điều là ai 

làm được việc gì thì phải cố gắng làm tốt việc đó. Chú cũng chỉ dạy chơi cho 

Hoàn và Tô những ngày chúng nó còn là học sinh. Hoàn thì hay nói, Tô ít nói 
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nhưng là chúa đầu têu nhiều trò. Bây giờ nhìn thấy anh em thành đạt, nhất 

là còn trẻ nhưng có hiểu biết rộng, suy nghĩ khoáng đạt và không bao giờ vì 

mình quá đáng là chú thấy mừng. Chú cũng không quan niệm thành đạt phải 

gắn với cái danh. Cái danh luôn tồn tại ở hai cực cao và thấp, chỉ khác nhau ở 

vị trí trong không gian chứ không có vị trí nào hơn vị trí nào. Chú nhớ lần trao 

danh hiệu Nhà giáo ưu tú, cùng đợt đó chỉ duy nhất chú là người không có 

chức vụ gì. Còn chức Bí thư chi bộ là cái chức Bật Mã Ôn, nhưng nói một cách 

nghiêm túc là làm một anh Bật Mã Ôn tử tế là rất khó. 

Anh em trong công ty đều quen thuộc chữ “Sướng” chú thường nói. Vậy chú 
định nghĩa thế nào về chữ “Sướng” này, và làm sao chú có thể luôn đắm 
chìm vào cuộc sống với sự đam mê sáng tạo và lạc quan đến vậy?

Chú vẫn nói với mọi người là chú sinh ra vừa khóc xong đã biết cười. Cười 

nhiều hết cỡ nhưng cũng buồn hết cỡ, nói cách khác là người không biết 

buồn nhưng cũng buồn đến nỗi không còn biết buồn là gì nữa. Chú có một 

ông bạn làm nông trại ở Sơn Tây từng đọc cho chú nghe mấy câu thơ: “Lý thì 

chín phần vô lý/ Tình chỉ một chữ chân thôi/ Ba vạn sáu ngàn thế giới/ Còn 

chỗ cho thằng biết cười”. Sướng là như thế, là sống hồn nhiên, vui vẻ, lạc 

quan, cũng chính là yêu và có trách nhiêm với cuộc sống. Cuộc sống rất phức 

tạp và tàn nhẫn nhưng chúng ta phải biết yêu nó đến cùng, cũng giống như 

bảo rằng phụ nữ lắm điều này nọ nhưng không thể không yêu phụ nữ được. 

Khi chơi đàn đừng nói là mình khổ, mình phải sướng trước đã. 

Trong đời chú đã gặp khá nhiều chuyện khó tin liên quan đến tiếng cười. Một 

tối cách đây lâu rồi có hai thanh niên to lớn đến nhà chú. Chú có rất nhiều 

học trò nên đinh ninh đó là học trò cũ mà mình quên. Hai đứa bảo chú chơi 

cho nghe vài bản nhạc. Thế là sẵn đàn chú chơi tràn cung mây, rồi hát và trêu 

tếu táo. Khi ra về chúng nó cảm ơn đàng hoàng, rồi hỏi: “Chú xem hôm nay 

mất mát gì chưa?”. Thấy mặt hai cậu nghiêm túc, chú bèn kiểm tra lại mới phát 

hiện mất cái ví có cả tiền, hộ chiếu và nhiều giấy tờ. Lúc đó hai cậu mới nhận 

rằng đã móc túi chú trên đường Trịnh Hoài Đức, rồi tìm theo địa chỉ trong giấy 

tờ, ban đầu đến để đòi chuộc, sau khi nghe hát hò vui vẻ đổi ý định. Chú gửi 

tiền, đưa thuốc lá chúng nó cũng không lấy, bảo rằng chúng là những người 
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đã từng giang hồ nhiều năm, vài lần thoát chết trước bánh xe trên xa lộ mà 

chưa bao giờ có được niềm vui vô tư không toan tính như vậy. Thế là sự hồn 

nhiên không những cứu được mình mà còn giúp được người. Sướng là như 

vậy đấy.

Xin cảm ơn chú và chúc chú vạn sự như ý, luôn luôn tươi cười và liên tục sướng.

(Bài đăng trên TXTV số 17)
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KỂ VỀ NHỮNG THÁNG NĂM LƯU LUYẾN

Phan Quang Minh

Đầu năm 1994, Nguyễn Quan Sơn từ Liên Xô về nước, vào làm việc tại phòng 

phần mềm, Viện Công nghệ Vi điện tử (IMET) thuộc Viện nghiên cứu Công 

nghệ Quốc gia. Nguyễn Sơn Tùng chuẩn bị tốt nghiệp ngành Toán Tin – ĐH 

Tổng hợp Hà Nội, còn Nguyễn Khánh Hoàn đang là sinh viên ĐH Xây dựng 

Hà Nội. 

Vào một chiều Hà Nội mưa to như trút nước, tại quán cà phê 84 Nguyễn Du 

đã diễn ra cuộc gặp mặt lịch sử giữa 3 con người có nền tảng đào tạo khác 

nhau, nhưng lại có chung một nhiệt huyết: muốn cùng làm “một cái gì đó” về 

CNTT, đóng góp cho xã hội và góp phần xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới. 

Vậy là từ buổi gặp mặt đó đã ra đời ý tưởng thành lập trung tâm chuyên về 

dịch vụ sửa chữa máy vi tính như diệt virus, nâng cấp máy vi tính, sửa chữa 

dữ liệu… gọi là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Máy vi tính – Computer Services 

Center. Với trách nhiệm “cao cả” tìm kiếm địa điểm đặt “đại bản doanh” cho 

công ty, Nguyễn Khánh Hoàn đã nhờ mối quan hệ với ông cậu của mình để 

thuê được một căn phòng nhỏ chỉ 8m2 tại E6 Thái Thịnh. Và đây cũng chính 

là trụ sở đầu tiên của Tinh Vân. 

Vào ngày 20/7/1994, buổi sáng, Nguyễn Sơn Tùng làm lễ nhận bằng tại Nhà 

hát lớn, buổi chiều phóng về văn phòng E6 Thái Thịnh để chính thức khai 

trương Trung tâm. 
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Để trang hoàng căn phòng cho ra dáng một công ty, Nguyễn Khánh Hoàn 

đã nhờ bạn bè đóng hai chiếc bàn fooc-mi-ca trắng, cộng thêm bộ bàn ghế 

mây mang từ nhà và bộ ấm chén xin từ cơ quan mẹ, chắt nhặt từng thứ nhỏ 

một mang về công ty. Vậy là văn phòng cũng đã dần dần được hoàn thiện và 

mang dáng vẻ khang trang. 

Văn phòng đã có, giờ để công ty hoạt động chỉ còn thiếu khách hàng. Để giải 

quyết vấn đề này, ngay từ lúc bấy giờ, cả ba nhà sáng lập viên của chúng ta đã 

biết tận dụng sức mạnh của quảng cáo. Và một lần nữa, Nguyễn Khánh Hoàn 

lại lãnh nhiệm vụ quan trọng là làm việc với báo Hà Nội Mới để đăng quảng 

cáo giới thiệu về các dịch vụ sửa chữa máy tính của Trung tâm. Với tài ăn nói 

khéo léo, Hoàn đã giúp công ty tiết kiệm được một khoản tiền kha khá khi chỉ 

phải chi khoảng 800 nghìn cho quảng cáo một tháng thay vì phải trả 1,2 triệu 

như mức giá chung. Nhờ sự “chịu chơi”, quyết định đầu tư vào tiếp thị, khi đó, 

cứ sau mỗi lần quảng cáo được đăng là Trung tâm lại có thêm nhiều khách tới 

để sửa chữa máy tính. Vì là một trong số ít các Trung tâm làm trong lĩnh vực 

này, nên danh tiếng Trung tâm đã tới tận… tổng đài 1080. Nhiều khách hàng 

khi được hỏi vì sao biết đến Trung tâm, đã nói rằng do tổng đài 1080 chỉ chỗ 

sau khi hỏi về dịch vụ sửa chữa máy tính. 

Những ngày đầu sau khi thành lập, Tinh Vân, mà lúc đó là Trung tâm Dịch vụ 

Máy vi tính, chưa hình dung cho mình được một đường đi rõ nét. Thời đó, 

máy tính mà hầu hết mọi người dùng đều rất “lạc hậu”, Computer Services 

quyết định cung cấp dịch vụ nâng cấp máy tính. Công việc cụ thể là thay thế 

các linh kiện mới cho khách hàng, các linh kiện cũ sẽ được lắp ghép và mang 

bán lại. Trong trường hợp chưa thể xử lý ngay tại chỗ, thường phải mang theo 

một chiếc dây chun đề phòng trường hợp chở máy tính về. Trong 6 tháng 

đầu tiên, chưa ai được nhận lương, tất cả tiền lãi đều được giữ lại để duy trì 

hoạt động công ty. 

Một kỉ niệm vui không thể không nhắc tới trong những ngày tháng đầu của 

Tinh Vân đó là hình ảnh về cô thu thuế. Sau khi Trung tâm được thành lập 

khoảng 3 tháng, một cán bộ của Chi cục Thuế đã tới văn phòng để thu thuế 

môn bài hàng năm. Đó là một cô gái có dáng người cao, đẫy đà, sau khi thu 
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thuế môn bài của Trung tâm khoảng 900 nghìn, nhìn thấy mọi người đang 

chơi bài, cô liền “hứng chí” vào chơi cùng. Nhờ sự cao hứng này của cô thu 

thuế mà Trung tâm đã lấy lại được nguyên số tiền thuế vừa nộp cho cô chỉ 

bẳng một vài ván chơi tá lả. 

Đến tháng 9/1995, Computer Services Center đổi tên thành Phòng Thí 

nghiệm Mạng máy tính Netlab và chuyển trụ sở từ E6 Thái Thịnh về số 6 Vũ 

Hữu Lợi. 

Tháng 11/1995, tôi (Phan Quang Minh) là bạn học cùng dự bị ĐH với Hoàng 

Tô về phép. Tốt nghiệp Thạc sỹ phần mềm trường Đường sắt Moscow từ 

1994, tôi ở lại làm cho một công ty người Việt bên Nga. Thông qua những 

người bạn trước đó về phép qua lại Nga, thông tin về thị trường CNTT ở Việt 

Nam rất mù mờ, bởi những người bạn của tôi chỉ gặp được các cửa hàng 

buôn bán máy tính. Cứ nghĩ là sẽ bỏ nghề, thì tình cờ trong lần về phép lại 

gặp Hoàng Tô. Qua thăm Netlab ở Vũ Hữu Lợi, tôi lại gặp đúng cái cảm giác 

của Hoàng Tô ngày nào và bị mê hoặc bởi đội ngũ sáng lập Netlab. Quay trở 

lại Moscow, tôi bắt đầu tìm hiểu và chuẩn bị cho việc về nước. 

Trong lần về phép, tôi có dẫn Phạm Thu Hằng, là em vợ tôi đến chơi với các 

anh ở Netlab. Khi đó chưa phải là công ty, nên Netlab chưa có kế toán chuyên 

trách, mà chỉ có cô nhân viên lễ tân kiêm thủ quỹ. Hằng học Kinh tế lượng - 

ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, giỏi môn kế toán, nên đã xin vào Netlab thực 

tập kế toán. 

Thời còn ở Liên bang Nga, Nguyễn Quan Sơn đã làm quen với hệ thống 

BBS (Bulletin Board System), bao gồm một server có kết nối modem và các 

đường dây điện thoại, người dùng sẽ kết nối từ xa vào hệ thống bằng mo-

dem. Hồi đó bên Nga vẫn chưa có Internet, nhưng đã có rất nhiều hệ thống 

BBS phục vụ cho việc chia sẻ file, gửi nhận email nội bộ trong BBS và với 

các BBS khác. Quan Sơn đã dùng BBS để phục vụ công việc của mình như 

tìm kiếm mã nguồn, tìm kiếm báo giá hàng hóa… Khi về nước, Quan Sơn 

đã đem theo đĩa chứa rất nhiều hệ thống BBS phổ biến lúc bấy giờ. Đến khi 

thành lập Computer Services Center, mọi người bắt đầu cài đặt hệ thống để 

thử nghiệm với nhau. 
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Thời đó, mạng Netnam của Viện CNTT là nổi tiếng nhất, bởi ngoài việc mọi 

người có thể cùng đăng nhập, chat với nhau thì mạng Netnam còn cho phép 
gửi email ra nước ngoài thông qua đường kết nối riêng với một trường ĐH 
bên Úc. Sau khi nhận thấy Netnam dùng hệ thống BBS đúng như hệ thống 
đang chạy thử nghiệm nội bộ, mầy mò thêm, các bạn ở Netlab đã phát hiện 
ra rất nhiều lỗ hổng về bảo mật của Netnam như có thể lấy mật khẩu người 
dùng, danh sách người dùng, truy cập vào hệ thống admin của Netnam một 
cách dễ dàng. 

Một sự kiện ảnh hưởng lớn tới định hướng Internet của Tinh Vân về sau, là 
bộ đĩa của anh Đàm Thanh Sơn – hiện là GS ĐH Chicago Hoa Kỳ. Học cùng 
trường với các sáng lập viên Tinh Vân bên Nga, khi về nước thăm nhà, Đàm 
Thanh Sơn có mang làm quà cho Netlab một bộ 4 đĩa CD về Linux, phiên bản 
Slackware, có thể nói đó là bộ đóng gói đầu tiên của Linux. Trước đó, mọi 
người chỉ biết về các máy Mainframe và sau đó là MS Windows, và có nghe 
nói đến cái tên Linux như là một dự án open source thử nghiệm của HĐH 
Unix. Có được bộ đĩa này, Netlab bắt đầu nghiên cứu về mạng TCP/IP. Netlab 
được coi là một trong những tổ chức đi đầu nghiên cứu chuyên sâu về mạng. 

Năm 1995 là năm Tinh Vân có một phi vụ đặc biệt nữa là kinh doanh rơle nhiệt 
đầu máy xe lửa nhập từ Liên Xô. Để có thể nhập hàng qua cửa khẩu thuế một 
cách dễ dàng, nhanh chóng, không còn cách nào khác là phải ”ngoại giao” với 
các cán bộ hải quan. Lúc đó, Nguyễn Khánh Hoàn tiếp tục thể hiện tài ngoại 
giao của mình khi đảm trách việc đi gặp gỡ các cán bộ Hải quan tại Kho vận 
Hải quan ở cuối đường Láng. Nguyễn Khánh Hoàn nhớ lại: “Hôm đấy cầm cả 
xấp tiền 5 triệu đồng mà chỉ toàn tờ 5 nghìn, đang lớ ngớ chưa biết phải gặp 
ai và làm các thủ tục vận đơn như thế nào thì một ông cán bộ Hải quan xuất 
hiện và cứ giục mình đi vệ sinh. Mình cứ ngơ ngác mãi không hiểu vì sao chưa 
biết mình là ai mà ông đó lại cứ rủ mình đi vệ sinh, rồi khi vào nhà vệ sinh thì 
ông ta liền bảo “đâu rồi, rút ra đây”, mình thì cũng ngoan ngoãn “rút ra” để đi 
vệ sinh như bình thường, nhưng phải cố lắm vì lúc đó đâu có nhu cầu. Lúc 
này, ông cán bộ lại giục một lần nữa “nhanh lên” thì mình mới sực hiểu ra và 

lục ví đưa cho ông ấy cả xấp tiền 5 triệu đồng. Thế là cũng coi như thực hiện 

nhiệm vụ lobby đầu tiên một cách thành công”. 
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Sau khi đã lấy được hàng từ kho vận và chuyển về cất tại NetLab ở số 6 Vũ 

Hữu Lợi, đúng dịp đó Hà Nội lại đón nhận một trận mưa to, gây ngập lụt tại 

nhiều phố. Chỉ vì lo mưa lụt sẽ làm hỏng hết linh kiện mà hôm đó Nguyễn 

Khánh Hoàn và Hoàng Tô đã phải cùng nhau thức đêm tại NetLab để “canh 

đê”. Nguyễn Khánh Hoàn tự hào chia sẻ rằng: “Nhờ phi vụ kinh doanh này 

mà một số đầu máy TU145 của đường sắt Việt Nam cho đến giờ vẫn còn 

hoạt động, bởi hiện tại thì người ta đã không còn sản xuất linh kiện đời cũ 

này nữa”. 

Từ năm 1994, Nguyễn Quan Sơn vẫn đồng thời công tác tại Trung tâm phần 

mềm trực thuộc Viện công nghệ Vi điện tử (Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc 

gia). Năm đó, bác Phan Đình Diệu có ý định thành lập một nhóm nghiên cứu 

về mật mã. Chú Chu Hảo đã tiến cử Nguyễn Quan Sơn cùng với hai anh trong 

Ban Cơ yếu Chính phủ cùng hoạt động trong nhóm nghiên cứu về Mật mã. 

Đến khi thành lập Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về CNTT, bác Phan Đình 

Diệu là Phó trưởng ban thường trực, chú Chu Hảo cũng là Phó trưởng ban 

cùng TS Nguyễn Đình Ngọc, những cây đa, cây đề của ngành CNTT Việt Nam. 

Bác Phan Đình Diệu đã mời Nguyễn Quan Sơn về làm việc tại Ban chỉ đạo, sau 

đó là Nguyễn Sơn Tùng và Hoàng Tô. Ban chỉ đạo đã là bệ đỡ quan trọng cho 

Tinh Vân về sau. 

Năm 1995, sau khi về phép quay lại Nga, liên lạc với những người bạn ở Net-

lab thông qua Hotmail, tôi được nhờ đi tìm đĩa về firewall. Lúc bấy giờ khái 

niệm này rất mới, đi tìm khắp cả chợ điện tử, nơi bán rất nhiều đĩa phần mềm, 

tôi hỏi về “tường lửa”, dịch word-by-word sang tiếng Nga, nhưng không mấy 

người biết. Thế rồi một bộ đĩa về firewall cũng được gửi về nước cho những 

người bạn. 

Năm 1996, ở Việt Nam còn rất ít người biết về Internet, số lượng người được 

sử dụng còn ít hơn nữa. Nguyễn Quan Sơn là người đầu tiên được sử dụng 

Internet khi đi công tác tại Canada. Khi đến Canada, Nguyễn Quan Sơn đã 

mua ngay một Internet Starter Kit phục vụ cho việc truy cập vào Internet. Ban 

ngày đi công tác theo đoàn (tham quan các trường học, đơn vị sản xuất máy 

tính), Nguyễn Quan Sơn cho chạy tự động phần mềm FTP để tải tài liệu, thư 
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viện lập trình, phần mềm về mạng. Và đó là những gì thu hoạch được nhiều 

nhất của anh Sơn trong chuyến đi này. 

Đầu năm 1997, ngoài hệ thống dial- up thẳng ra nước ngoài để trao đổi thư 

điện tử của Netnam, Bưu điện Việt Nam đã được trang bị hệ thống kết nối 

Internet thông qua dịch vụ Sprint Net, một trong các ISP lớn nhất của Mỹ, 

có tốc độ đường truyền 64Kbps (tương đương với việc tải một file âm thanh 

mp3 mất 10 phút). Đây là đường Internet dùng chung cho cả Bưu điện và 

được giao cho Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC quản lý. Số lượng 

người được dùng Internet thông qua hệ thống thử nghiệm này rất ít. Do đã 

tìm hiểu kỹ cách thức truy cập vào hệ thống, lại may mắn có được tài khoản 

đăng nhập của một bác lãnh đạo VDC, nên các anh em ở Netlab được nằm 

trong số ít ỏi người tham gia vào mạng toàn cầu Internet thời bấy giờ. 

Tháng 1/1997, tôi từ Nga về nước, chính thức gia nhập Netlab. Tháng 3/1997, 

Phạm Thị Thu Hằng tốt nghiệp ĐH và đến Netlab nhận việc kế toán trưởng, 

sau nhiều tháng thực tập trước đó. Ngay ngày đầu đi làm bằng xe đạp tại văn 

phòng 96 Bùi thị Xuân, HằngPT đã bị kẻ trộm khuân đi chiếc xe đạp của mình. 

Bộ máy nhân sự đã hình thành tương đối đầy đủ, chín muồi cho việc thành 

lập công ty. Một đơn vị dịch vụ đã nhận việc làm đăng ký kinh doanh cho 

công ty, chỉ còn thiếu cái tên. Hồi đó, tên công ty phải là tiếng Việt có nghĩa, 

nên có những công ty muốn giữ lại tên lịch sử của mình đã phải phiên âm 

thành những cái tên khá buồn cười, như công ty máy tính NÉT (Netcom) là 

một ví dụ. Sau khi thấy không thể phiên âm NetLab thành tiếng Việt, mọi 

người mới ngồi bàn nhau đặt cho công ty một cái tên. Đến khi Nguyễn Quan 

Sơn bật ra cái tên Tinh Vân thì tất cả đều gật đầu hưởng ứng. Tinh Vân Tiên Nữ, 

tên khoa học là Andromeda Nebular, là một trong những thiên hà xoắn ốc 

gần hệ mặt trời nhất, được mô tả trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 

“Tinh Vân Tiên Nữ” của tác giả Liên xô Epheremop – cuốn sách mà các chàng 

trai sinh viên khoa Vật lý trường ĐH Tổng hợp Lomonosov ở Liên xô từng say 

mê. Cái tên Tinh Vân đã được lấy cảm hứng từ đó, chứa đựng khát khao được 

thể hiện năng lực cùng hoài bão xây dựng một thế giới văn minh. 
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Và thế là Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân ra đời, với giám đốc đầu 

tiên là Hoàng Tô, kế toán trưởng Phạm Thu Hằng, vốn điều lệ 400 triệu đồng. 

Công ty khi đó chưa chia thành các phòng ban, bởi còn ít người. Tất cả mọi 

người đều đảm đương nhiều công việc, vì một mục tiêu chung là phát triển 

công ty ngày một lớn mạnh. 

Tháng 12/1997, Nguyễn Anh Tuấn từ Nha Trang ra nhận nhiệm vụ Phó giám 

đốc VDC kiêm Giám đốc Trung tâm VASC. Nguyễn Anh Tuấn đã nhờ Tinh Vân 

hợp tác xây dựng mạng VNN của VASC khi đó mới manh nha ý tưởng. Sau vài 

ngày cài đặt, hệ thống web của VNN, ban đầu gồm các dịch vụ web VNN1, 

VNN2 đã ra đời với công nghệ của Tinh Vân cung cấp. Đổi lại, máy chủ của 

mạng Netlab đã được đưa lên Internet trong vòng một tháng. Về sau VNN 

được chuyển đổi thành báo điện tử Vietnamnet, với TBT đầu tiên chính là 

Nguyễn Anh Tuấn. 

Cùng với việc thành lập công ty, với những công nghệ đã thử nghiệm tại 

mạng ITNet của Ban chỉ đạo, Tinh Vân đã nghĩ tới việc thiết lập một mạng 

Intranet riêng cho mình là mạng Netlab. 

Khi đó Netlab đã chạy rất nhiều ứng dụng trên nền Web, từ CMS để đưa tin 

trực tuyến, đến Forum, Chat, Search engine (VIS) và cả trò chơi nuôi gà ảo. 

Netlab đã thu nhận được khá nhiều users trung thành, thường xuyên tham 

gia thảo luận trên các box của Forum. Những kỷ niệm đó vẫn còn hằn sâu 

trong ký ức của những thanh niên mạng NetLab thời đó, cho tới tận bây giờ. 

Tháng 3/1998, do bận nhiều công việc tại Ban chỉ đạo, Hoàng Tô tạm thời rời 

bỏ chức vụ Giám đốc công ty, thay vào đó là tôi. 

Trong thời gian hợp tác với Vinet để phát triển mạng Netlab, Tinh Vân có liên 

hệ chặt chẽ với Phạm Thúc Trương Lương, là phó giám đốc Ba Tin, phụ trách 

chính việc xây dựng Vinet. Nhận thấy có nhiều điểm tương đồng, mọi người 

đã thuyết phục Trương Lương gia nhập Tinh Vân. Sau vài buổi nói chuyện 

tại cà phê Ảnh trên phố Quán Sứ với Hoàng Tô, Trương Lương đã đồng ý lên 

chuyến xe buýt Tinh Vân để cùng anh em chiến đấu. 
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Ngay sau khi vào Tinh Vân, Trương Lương đã được phân công phát triển Phần 

mềm quản lý nghiệp vụ thư viện Libol. Khi đó, hệ thống thư viện Việt Nam 

đang chạy phần mềm CDS/ISIS do UNESCO tài trợ. Phần mềm này tuy đã đáp 

ứng được yêu cầu tra cứu của thư viện đối với các ấn phẩm, nhưng chưa phải 

là giải pháp hoàn chỉnh. Nhận thấy nhu cầu của ngành thư viện Việt Nam, 

Tinh Vân đã bắt tay vào nghiên cứu khá kỹ, nhất là về nghiệp vụ thư viện, 
đảm bảo phần mềm quản lý vừa tuân thủ các chuẩn quốc tế về thư viện, vừa 
thích ứng với đặc thù của ngành Thư viện Việt Nam. Sản phẩm được đặt tên 
là Libol (Library Online), được đưa vào chương trình hỗ trợ các phần mềm nội 
địa xuất sắc của Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về CNTT. Sau 16 năm, 
hiện Libol vẫn đang tiếp tục được phát triển, có thị trường tốt, hướng mạnh 
sang mảng khai thác thư viện số và mobility. 

Năm 1998 có chuyến nghỉ mát tại Cửa Lò. Số lượng thành viên tham gia 
chuyến nghỉ mát này đã lên khoảng gần 40 người. Thời tiết nóng nực tại Cửa 
Lò khiến mọi hoạt động vui chơi đều phải tạm ngừng, hầu hết ai cũng muốn 
ở trong phòng để tránh nắng. Riêng Nguyễn Quan Sơn đã ham chơi, hoạt 
động liên tục suốt 48 giờ khiến anh bị suy nhược cơ thể và ngất lịm ngay trên 
bàn ăn trong khi đợi chuyến tàu về Hà Nội. Cũng trong chuyến hành trình đó, 
Nguyễn Sơn Tùng đột ngột dừng việc hút thuốc lá mà anh đã gắn bó từ hồi 
15 tuổi, và không hút thêm bất kỳ một điếu nào từ bấy đến nay. 

Sau chuyến công tác từ Canada về, đầu 1999 Hoàng Tô tiếp nhận nhân sự 
kinh doanh đầu tiên là Nguyễn Tuấn Lương. Tuấn Lương vốn học cùng Phạm 
Thu Hằng ở ĐH Kinh tế quốc dân, ban đầu xin vào Tinh Vân với vai trò kinh 
doanh cho dự án Vietnam-hotels.com, trang thương mại điện tử đầu tiên ở 
Việt Nam. 

Tháng 8/1999, Tinh Vân chuyển trụ sở từ 96 Bùi Thị Xuân về tòa nhà 4 tầng 
mặt phố 371 Kim Mã. 

Tháng 11/1999, Tinh Vân tham gia đấu thầu lần đầu tiên: xây dựng website 
cho Vietnam Airlines, và đã thắng thầu trước đối thủ “sừng sỏ” VDC. 

Giai đoạn chuyển giao từ năm 1999 sang năm 2000 được coi là thời điểm 
không thể nào quên đối với tất cả những người làm việc trong lĩnh vực CNTT. 
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Khi ấy, tất cả mọi thứ đều rất thiếu thốn, đĩa cứng thiếu, ram thiếu, công suất 
máy thiếu, vì thế những người lập trình phải tiết kiệm chi li từng chút một. Và 
trong cái sự tiết kiệm ấy, họ cũng tiết kiệm ngay cả cách gọi tên năm, thay vì 
năm 1980 họ chỉ viết tắt là 80, năm 1998 viết tắt là 98, tất cả mọi thứ đều sẽ 
chỉ xoay quanh thế kỷ 20 đấy. Tuy nhiên, vào thời khắc chuyển từ năm 1999 
sang năm 2000, hệ thống máy tính sẽ đồng thời chuyển năm hiện thời từ 99 
thành 00. Và rất nhiều người lo sợ, sự việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới sự hoạt động của các phần mềm mà khi ấy trên thế giới CNTT đã được áp 
dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như chuyển tiền ngân hàng, điều hành 
bay… Tất cả giới CNTT đều lo lắng, nín thở chờ đợi khoảnh khắc giao thừa để 
xem điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, rất may mắn là mọi hệ thống vẫn hoạt động 
bình thường và giới CNTT đã phải chịu sự chỉ trích của giới truyền thông khi 
làm dấy lên sự hoang mang cho tất cả mọi người. 

Đêm 31/12/1999, các anh em Tinh Vân trực tại Ban chỉ đạo Y2K, sẵn sàng đối 
phó với các tình huống có thể xẩy ra. Dù đoán trước, nhưng anh em vẫn thở 
phào khi thời khắc lịch sử trôi qua trong yên bình. 

Một sự kiện đáng nhớ trong năm 2001 là việc thua gói thầu dự án thư viện 
điện tử cho Thư viện Quốc gia Việt Nam. Do chưa đủ năng lực dự thầu, Tinh 
Vân đã liên danh với FPT để tham gia. Thời gian thầu gấp gáp, phía FPT chuẩn 
bị hồ sơ không kỹ, đến hôm nộp thầu lại thiếu mất “Đơn xin dự thầu” nên 
bị loại ngay từ “vòng gửi xe”. Đơn vị trúng thầu khi đó là CMC. Dự án này có 
tầm quan trọng đặc biệt, vì nó cung cấp phần mềm không chỉ cho Thư viện 
Quốc gia, mà còn cho tất cả các thư viện tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, 
về sau, hai thư viện lớn nhất là Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh 
và Thư viện Hà Nội (cùng một số thư viện tỉnh thành khác) đều đã sử dụng 
phần mềm Libol của Tinh Vân. Thông báo trượt thầu của Thư viện Quốc gia 
đã được đóng khung lại, và hiện nay vẫn được nằm trang trọng trong tủ của 
Chủ tịch kiêm TGĐ Hoàng Tô. 

Hè năm 2001, công ty đi nghỉ mát tại Cửa Lò, có tổ chức cho mọi người đi 

thăm Hòn Én. Khi về lại Cửa Lò, đoàn thuyền chở lãnh đạo và cán bộ nhân 

viên Tinh Vân gặp bão, suýt nữa thì gây ra thảm họa, làm mọi người đến tận 

bây giờ vẫn còn nhắc lại sự kiện này. 
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20 năm Tinh Vân thoảng qua như một giấc chiêm bao với đầy ắp những sự 

kiện và kỷ niệm. Tôi xin viết chi tiết hơn, đầy đủ hơn trong những cuốn sử ký 

25, 30 hay 50 năm Tinh Vân.
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TINH VÂN THUỞ ĐẦU TIÊN

Nguyễn Sơn Tùng

Ngày ấy, đầu năm 1994, tôi còn là một sinh viên sắp tốt nghiệp ĐH Tổng hợp, 

khoa Toán Tin. Anh Quan Sơn đang làm dở nghiên cứu sinh ở Nga. Tôi chuẩn 

bị tài liệu làm luận văn tốt nghiệp thì anh Sơn đến, cho bộ đĩa Borland C 3.1, 

và nói rõ ý định sẽ về Việt Nam “mở một cái gì đó làm về máy tính”, theo như 

lời anh Sơn nói. 

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh quán nước vỉa hè phố Yết Kiêu, góc ngã ba Yết 

Kiêu - Nguyễn Thượng Hiền, lúc ấy chắc khoảng 5 giờ, một buổi chiều tháng 

4, xe cộ tấp nập buổi tan tầm. Sau khi nghe dự định ấy và câu hỏi “Anh muốn 

rủ Tùng tham gia, Tùng nghĩ thế nào”, tôi đã trả lời không chút chần chừ “Nhất 

trí ngay”. Dù trong đầu lúc ấy cũng chưa biết mọi sự sẽ thế nào. 

Việc đầu tiên cần phải giải quyết là đi tìm địa điểm. Lúc ấy, tôi nghĩ ngay đến 

Hoàn, anh bạn không học chung một ngày nào, nhưng thân với tôi và hội 

bạn cấp 3 Chuyên lý Ams của tôi như một thành viên thực sự của lớp. Hoàn 

ngày ấy với Hoàn bây giờ cũng không khác nhau nhiều đâu. Có già đi, lên 

chức bố trẻ con đã lâu, nhưng những câu ví von của Hoàn thì vẫn vậy, “cứ nói 

3 câu thì một câu không ai hiểu”. Nhưng nếu chịu khó đãi cát tìm vàng, thì có 

những câu bất hủ, cho đến tận bây giờ bạn bè vẫn nhớ và vẫn nhắc lại mỗi 

dịp gặp mặt. Có lẽ, điểm khác biệt dễ thấy nhất của Hoàn so với hồi ấy là bộ 

ria mép, chắc là để che đi vết sẹo nhỏ trên môi trên, và trông cho có vẻ đàn 

ông hơn thôi. 
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Địa điểm được chọn là nhà cậu của Hoàn, phòng 101 nhà E6, phố Thái Thịnh. 

Căn buồng nhỏ xíu có cửa sắt kéo, lợp mái tôn, chỉ đủ chỗ kê hai bàn làm việc 

và một bộ bàn ghế nhỏ để tiếp khách. Chúng tôi quyết định gọi “cái gì đó 
làm về máy tính” mà anh Sơn đã nghĩ đến ấy là Trung tâm dịch vụ máy vi tính, 
“Computer Services Center”. 

Ngày mở cửa hàng được chọn là ngày 20/7, được lấy là ngày sinh nhật của 
Tinh Vân sau này. Những công việc đầu tiên mà Computer Services làm hồi ấy 
là nâng cấp, sửa chữa máy tính, diệt virus, khôi phục dữ liệu. Mỗi người một 
bộ đồ nghề, mà dụng cụ quan trọng nhất là tuốc nơ vít, một bộ đĩa 1.2 Mb 
và một bộ đĩa 1. 4Mb để cài đặt chương trình, diệt virus. Công việc có được 
thông thường qua quảng cáo trên báo và do những người quen biết, khách 
hàng cũ giới thiệu. Thời gian rỗi anh Sơn tiếp tục làm việc với bộ thư viện tính 
toán với số lớn (sau này là hạt nhân cho bộ thư viện các công cụ bảo mật và 
sản phẩm DEA của công ty), tôi ngồi hý hoáy với các đoạn mã virus và chương 
trình diệt virus. Hoàn thì vẫn tiếp tục học ở trường ĐH Xây dựng, chỉ có mặt 
ở trung tâm nửa ngày. 

Những đồng tiền đầu tiên kiếm được thật khó khăn. Thu nhập chủ yếu là từ 
dịch vụ sửa chữa máy, cài đặt phần mềm, diệt virus. Việc nâng cấp máy cho 
khách hàng từ 286, 386 lên 486 là có lãi nhất, nhưng lãi đó lại nằm trong 
đống thiết bị cũ thu về. Mãi mà chẳng có cách nào biến được đống thiết bị 
đó thành tiền cả. Cho đến khoảng 6 tháng sau khi mở cửa, mới có một khách 
hàng đặt 3 bộ máy tính 286 cũ. Đúng lúc ấy thì anh Sơn lại đi miền Nam. Tôi 
và Hoàn phải phân công nhau, người trông cửa hàng, người đi gom các linh 
kiện còn thiếu, lắp được 3 chiếc máy 286 trong vòng một ngày. Tôi vẫn còn 
nhớ cảm giác khi hai đứa tôi chở nhau đi cùng chiếc xe xích lô chở máy đến 
phố Thi Sách để giao hàng. Trống ngực đập loạn xạ. Thời bấy giờ, máy tính 
vẫn còn là một tài sản lớn và việc vận chuyển máy tính ngoài đường không 
có hoá đơn, không có phiếu xuất kho rất dễ bị quản lý thị trường hỏi thăm. 

Cuối cùng thì mọi việc cũng suôn sẻ cả. Đó có lẽ là khoản tiền lớn đầu tiên mà 

chúng tôi kiếm được. Đến bây giờ, khi công ty đã ký được những hợp đồng trị 

giá nhiều tỷ, nhưng những cảm giác hồi hộp, lo lắng và sau cùng là vui sướng 

khi công việc hoàn tất ấy vẫn mãi đọng lại trong tôi.
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Thời gian rảnh rỗi, ngoài những việc liên quan đến máy móc và phần mềm, 

tất nhiên được dành cho các trò chơi. Nào là Lemming, Viking, rồi sau này 

là Doom. Bây giờ chắc không còn ai chơi những trò này nữa. Doom được 

chơi lâu nhất, cho đến tận năm 1997 khi đã chuyển sang 96 Bùi Thị Xuân, thì 

vẫn còn những buổi trưa chúng tôi hò hét với khẩu hiệu “Kill everything that 

moves” và lao vào cuộc bắn giết kinh hoàng trên những hành tinh bí ẩn và 

xa lạ. 

Ngồi nhớ lại những ngày xa xưa ấy, tôi không thấy một khoảnh khắc nào mọi 

người thấy khó khăn hay nản lòng. Tất cả cùng chung một suy nghĩ vì công 

việc, vì anh em, bạn bè đang cùng mình chiến đấu. Vì vậy, phần dự định viết 

về những khó khăn ban đầu của tôi đã bị xoá bỏ đi. Không phải không có khó 

khăn. Thiếu tiền, địa điểm thường xuyên thay đổi, khách hàng nợ tiền chậm 

thanh toán, máy hỏng không tìm ra nguyên nhân, khách hàng kêu ca, gia 

đình không hiểu và thông cảm cho công việc... chỉ là một số trong rất nhiều 

những khó khăn mà chúng tôi phải thường xuyên đối mặt. Nhưng đọng lại 

vẫn là cảm giác ấm áp mỗi khi nghĩ đến những ngày ban đầu ấy, và tuyệt 

nhiên không có bóng dáng của một khó khăn nào khiến chúng tôi phải đau 

đầu lo lắng. 
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CÂU CHUYỆN CHIẾC DÂY CHUN

Hoàng Tô

Dạo này trong Tinh Vân ít nghe thấy từ “dây chun”, nhưng các bạn nên biết 

trong một thời gian khá dài, chừng hai năm, “dây chun” là một thuật ngữ 

chuyên ngành Tinh Vân đã từng được sử dụng rất rộng rãi. 

Vào khoảng đầu tháng 6/1995 tôi gia nhập đội Tinh Vân - mà hồi đó có tên gọi 

là Trung tâm Dịch vụ Vi tính - Computer Services, E6 Thái Thịnh. Ngày ấy tuổi 

trẻ hừng hực khí thế lắm. Hôm đầu tiên đi làm, tôi được Tuấn - một cậu bạn 

cùng lớp ĐH với anh Tùng bẹt đèo xe máy sang công ty DMP ở phố Giảng Võ 

để mua mấy đồ linh kiện, theo tôi nhớ là một case máy tính, kèm con main 

+ chip 486DX2/66MHz. Sau đó Tuấn bắt tôi ngồi sau ôm case, bỏ main và 

chip vào giỏ xe rồi đi vòng lên công ty CIE trên phố Phan Đình Phùng để lấy 

thêm màn hình và một vài phụ kiên khác. Phải đi xa vòng vèo thế là vì những 

thứ này bên CIE rẻ hơn DMP mấy giá. Xin nói thêm Bùi Trường Sơn giám đốc 

DMP ngày ấy sau này đã mở Felix Studio chuyên phát triển App cho Mobile 

(nghe giang hồ đồn hiện anh mới nhận vị trí CEO của dotGear – công ty của 

Nguyễn Hà Đông với Flappy Bird lừng lẫy), còn Nguyễn Cảnh Hồng phụ trách 

bán hàng của CIE hiện nay đã là TGĐ của Euro Window oai phong lẫm lẫm. 

Tuấn bảo: “anh chịu khó đi lại lấy đồ, về sau còn lấy chỗ quan hệ”. Quả nhiên 

sau này tôi phải làm việc với hai công ty này rất nhiều, đặc biệt phải mặc cả, 

ngã giá, và thương thuyết để có thể lấy hàng trả chậm. 
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Việc duy nhất của tôi hồi đó là ngồi đằng sau xe máy, lúc thì ôm một chiếc 

màn hình, khi thì vác hai case máy tính. Buổi sáng ngồi sau xe Win anh Tùng 

bẹt, buổi chiều ngồi sau Bonus của em Thanh tèo. Đồng chí Thanh tèo này 

hiện là trưởng đại diện EMC ở Việt nam còn có biệt danh là “thầy dùi Hải 

Phòng”. Những ngày đầu đi làm về đùi vế ê ẩm, xương cốt đau nhừ, áo quần 

bẩn thỉu dầu mỡ. Về nhà than thở với vợ, bà xã tôi vừa xoa bóp vừa nhẹ nhàng 

khuyên bảo, thôi cố gắng, những ngày đầu đi làm ai cũng vất vả anh ạ. 

Về sau tôi rút được kinh nghiệm, khi ngồi thì chân trái khép chặt song song 

với khung xe, tay trái ôm xiết bụng người cầm lái, chân phải xoè dạng ra 

hết cỡ, bàn chân phải đặt vào chỗ để chân vuông góc với khung, thân mình 

quay vặn đi 60 độ, mặt chếch về phía Bắc, đầu ngẩng cao. Khi đó đùi phải, 

thân mình và tay phải làm thành một khung đựng đồ vững chãi hết chỗ nói, 

còn tốt hơn nếu dùng “dây chun” mà buộc. Mọi người ai đi lấy đồ cũng muốn 

lôi tôi đi theo, phần vì khỏi mất thời gian dùng dây chun mà buộc, phần lại 

có người trò chuyện mua vui suốt chặng đường. Thuật ngữ “dây chun” ra đời 

từ khi đó - và cũng từ đó tôi trở thành chiếc “dây chun” chuyên nghiệp của 

Công ty. 

Trong quá trình gần một năm làm “dây chun”, tôi học được nhiều lắm. Nào 

là anh Tùng béo trên đường Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng dạy tôi mấy bài 

học về lập trình chống virus. Cũng cần nói thêm khi đó chúng ta có sản phẩm 

STAV (Sơn - Tùng Anti - Vius) oai trấn giang hồ, tôi cũng có vinh hạnh được 

tham gia viết module diệt con vius đơn giản nhất, dài 6 bytes bằng ngôn ngữ 

Assemble gồm một lệnh so sánh và một lệnh nhảy xa. Nào là anh Sơn béo 

trên đường Lý Quốc Sư - Bà Triệu dạy tôi các khái niệm ban đầu về mã hoá, 

bảo mật, về khóa công khai và chữ ký điện tử. Nói tóm lại, những kiến thức 

nhập môn tin học của tôi có được đều do các đồng nghiệp yêu quí truyền thụ 

cho trên đường làm “dây chun” cả. 

Một lần tôi đi làm “dây chun” cho anh Sơn béo mua thanh lý của hãng chế bản 

số 1 Lý Quốc Sư chiếc máy chủ đầu tiên cho Công ty. Theo tôi nhớ thì cấu hình 

là 486SX/50MHz, 8Mb RAM, mà cái case to quá khổ và nặng kinh hoàng của 

nó hiện vẫn còn lưu giữ đâu đó tại kho hiện vật của công ty. Máy nặng quá, dù 
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đã áp dụng đủ các chiêu thức nhưng nó vẫn đè bẹp dí cả đùi tôi, mạch máu 

trên đùi tắc tị cả, bàn chân phải thiếu máu tê cứng, giần giật... Tôi cố gắng 

cầm cự, bụng đã định rằng chiều về xin thôi việc, về nhà nằm nghiên cứu 

khoa học dẫu gian nan nhưng đỡ lao lực. Sơn béo thường ngày vốn vụng nói, 

bỗng tự nhiên vừa lái xe vừa trầm giọng lên tiếng: “Tô này, anh, Tùng và Hoàn 

đã quyết định sẽ mời Tô tham gia chính thức, dân chủ, bình đẳng về quyền 

lợi và trách nhiệm với tất cả mọi người. Cùng tìm kiếm những đam mê trong 

công việc và chung sức xây dựng một cái gì đó lâu dài, hay ho, và nói cho to 

tát thì gọi là sự nghiệp của mỗi người…”

Câu nói đó quả là rất thuyết phục, và từ đó tôi dốc sức cùng anh em, với tinh 

thần no đói đùm bọc lẫn nhau xây dựng cái chung đó. Nó đã được định hình 

dần dần, lớn mạnh từng ngày. Đó chính là Tinh Vân yêu quí, mái nhà chung 

của tất cả chúng ta ngày nay. 

Và tôi thấy được làm “dây chun” cũng thật là thích thú, bổ ích và đáng tự hào 

vậy thay. 
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NGƯỜI TINH VÂN - ẤN TƯỢNG BUỔI BAN ĐẦU

Phạm Thúc Trương Lương 

Nếu truy cập vào danh sách nhân sự trong phần mềm MIS và chọn trật tự 

sắp xếp là thời điểm vào công ty thì tên của tôi nằm ở hàng thứ 8. Điều đó 

có nghĩa là vào ngày mà tôi ghi tên mình vào đội ngũ Tinh Vân, ngày nói dối 

1/4/1998, đây đã là một tập thể gồm 7 thành viên. Kể từ đó, sự nghiệp và một 

phần cuộc sống của tôi gắn liền với những con người Tinh Vân. Tôi chia sẻ 

những thành công và thất bại trên từng bước đường phát triển của mái nhà 

với mọi người; chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống riêng 

của mỗi người. Sáu năm qua, những gương mặt đó tuy có già hơn một chút, 

trông có nhàm hơn đôi chút, nhưng ngày một trở nên thân thiết và gắn bó 

hơn. Và tôi luôn nhớ ấn tượng những lần gặp gỡ đầu tiên với mỗi người trong 

số họ. 

Tôi gặp anh Tô lần đầu vào một ngày hè oi ả năm 1995, khi anh và chị Vi Ba 

mới trở về Việt Nam từ nước Nga xa xôi. Hai anh chị đến nhà tôi chơi và muốn 

nhờ tôi “tư vấn” về tình hình các công ty tin học ở Việt Nam. Ít nhất thì đấy 

cũng là lý do tôi được nhạc mẫu của anh Tô, vừa là đồng nghiệp với bố tôi vừa 

là cô giáo của tôi, cung cấp. Tôi đã gặp chị Vi Ba vài lần, còn anh Tô thì đó mới 

là buổi đầu tiên. Khi đó, anh Tô có mái tóc dài lượn sóng. Với cặp kính cận và 

làn môi mỏng hơi mím chặt, trông anh phảng phất một nét nào đó của John 

Lennon vào giai đoạn ca sĩ này theo trào lưu hippie. Lần gặp đầu tiên, bằng 
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vốn kinh nghiệm của một người mới đi làm một năm, tôi say sưa phân tích 

cho anh chị những điểm mạnh của 3C, điểm hay của FPT, điểm dở khi làm 

cho Tây, điểm bấp bênh khi làm cho nhà nước. Chị Vi Ba sôi nổi góp chuyện, 

còn anh Tô thì chỉ im lặng ngồi nghe. Anh không tỏ ý tán thành hay phản đối, 

gương mặt lơ đãng theo kiểu của một người có phản ứng chậm. Lúc đó, tôi 

thấy anh giống hệt một nhân vật trí thức vừa bước ra từ một bộ phim thời 

bao cấp, ngờ nghệch trước tất cả những gì liên quan đến “cơm áo gạo tiền”. 

Bẵng đi một thời gian, vào khoảng tháng 4 năm 1996, tôi tình cờ gặp lại anh 

lần thứ hai tại Hội chợ Triển lãm Tuần lễ Tin học tại TP. Hồ Chí Minh. Lúc đó, 

anh đã cắt tóc ngắn và làn da cũng rám nắng hơn. Anh nói hiện đang làm việc 

tại Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về CNTT cùng một số anh em rất giỏi 

chuyển về từ Viện Công nghệ Vi điện tử. Anh đưa cho tôi một tờ giấy A4 in 

đen trắng giới thiệu về DEA, một phần mềm mã hóa do nhóm anh phát triển, 

mà theo anh là mạnh và tốt tương đương với các thương phẩm nổi tiếng của 

thế giới trong cùng lĩnh vực. Cảm giác của tôi khi đó là một sự pha trộn giữa 

lòng nể phục những con người tôi còn chưa biết mặt (về sau tôi mới biết đó là 

anh Sơn và anh Tùng); sự lúng túng vì thấy mình ù ù cạc cạc trong chủ đề này 

và niềm cảm khái cho những người có tài nhưng không gặp thời. Với những 

tờ giấy A4 in đen trắng ở giữa một hội chợ huyên náo đầy âm thanh và mầu 

sắc của multimedia và trò chơi điện tử, trông anh Tô không khác gì một nhà 

phát hành sách mang cuốn “Tư bản luận” của Karl Marx đi tiếp thị tại một hội 

chợ truyện tranh. Những lần tiếp xúc sau đó, hoặc do anh thay đổi, hoặc do 

tôi, mà có lẽ là do cả hai, tôi nhanh chóng nhận ra những nhận xét ban đầu 

của mình về anh thật phiến diện và ngây ngô. Sáu năm nay, tôi luôn khâm 

phục khả năng nhận định và xử lý tình huống của anh. Có lẽ tôi cũng không 

cần phải trình bày gì thêm về một “kẻ mà ai cũng biết là ai đó” nữa. 

Tôi gặp anh Quan Sơn và anh Sơn Tùng lần đầu vào một ngày mùa đông năm 

1996 tại Văn phòng Ban chỉ đạo, khi anh Tô rủ tôi tới thăm cơ ngơi của các 

anh. Hôm đó anh Sơn mặc một cái áo bu-dông màu xanh xám, may theo kiểu 

áo Nato. Thú thực là tới lúc đó, cha mẹ ơi, tôi chưa nhìn thấy một người Việt 

Nam nào to lớn như anh. Và cũng giống như bất kỳ một người có vẻ ngoài to 

lớn nào khác, anh Sơn trông thật hiền lành và thân thiện, chân tay có phần 
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vụng về lóng ngóng. Chỉ cần thêm bình mật ong là anh có thể trở thành một 

bác gấu tốt bụng trong phim hoạt hình Walt Disney. Lúc đó tôi đoán anh hơn 

tôi nhiều tuổi, nhưng càng về sau tôi lại càng thấy anh trẻ. Dù đã quên những 

gì đã trao đổi hôm đó, nhưng trong tôi còn nguyên ấn tượng về một anh 

Sơn rất cởi mở mà thân thiện. So với anh Sơn, anh Tùng có hình dong khác 

hẳn. Lúc đó anh Tùng trẻ măng, râu ria nhẵn nhụi. Anh Tô giới thiệu anh Tùng 

không chỉ là một chuyên gia về mạng mà còn là một tay hacker cao thủ. Thú 

thực, tôi đã rất choáng vì ngay lúc đó, anh Tô cho biết anh Tùng hiện đang 

truy nhập vào hệ thống máy tính của Tổng cục Thống kê qua đường modem. 

Các anh quả là một bộ ba thật đặc biệt. Mỗi người đều có một biệt tài riêng 

và vẻ ngoài phi thường; nếu không được như ba anh em Lưu, Quan, Trương 

thì chí ít cũng phải tương đương với ba ông Phúc, Lộc, Thọ. 

Tôi diện kiến anh Phan Quang Minh lần đầu tại văn phòng công ty Batin 

khoảng tháng 5 năm 1997. Hôm đó anh Minh cùng anh Tô đến tham quan 

mạng Vinet tôi đang quản trị. Anh Minh đội một cái mũ lưỡi trai bằng vải bò, 

vận áo sơ mi kẻ ô bỏ ngoài quần. Do mới ở Nga về nên anh có khuôn mặt 

trắng trẻo và một làn da mặt mịn màng như da bàn toạ của những em bé 

quảng cáo sơn Nippon. Nhưng đối lập với khuôn mặt “thỏ non” Vova chính 

hiệu, anh sở hữu cái bụng của một bậc đại gia. Hôm đó anh ngồi nghe là 

chính, nói năng ấp úng và dùng từ theo văn phong của một người đã lâu 

không được thực hành tiếng Việt. Thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, với tốc 

độ “nội địa hóa” nhanh hơn bất cứ lộ trình nào do Chính phủ đặt ra, anh đã trở 

thành một businessman lão luyện, thuộc lòng các “thế võ” của thương trường 
trong nước và trở thành giám đốc của Tinh Vân giai đoạn 1999-2001. 

Với anh Khánh Hoàn, tôi gặp anh lần đầu tại quán cà phê Ảnh trên phố Quán 
Sứ, khi anh cùng anh Tô nghe tôi dốc bầu tâm sự về công việc, về nhân tình 
thế thái. Trong số các anh ở Tinh Vân, tôi thấy anh có vẻ đẹp chuẩn mực nhất. 
Khuôn mặt trái xoan, mái tóc cắt kiểu gì cũng hợp, sống mũi thẳng và cặp 
mắt rất Giéc-manh, như ai đã từng nói, trông anh khá giống Chánh Tín, tức là 
cùng có hai mắt một mũi và một mồm. Trong lần tâm sự tại quán cà phê Ảnh, 
anh Hoàn không nói gì nhiều. Sau này tôi đoán có lẽ anh không dám nói vì 
quả thực anh không có khả năng nói nghiêm túc quá ba câu liền nhau, mà 
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câu chuyện hôm đó của chúng tôi thì lại rất nghiêm túc. Sau đó, anh còn cùng 

anh Tô đến nhà thăm bố tôi khi ông từ Nga về, vì anh Tô từng là sinh viên của 

bố tôi. Nhưng về sau tôi cũng phần nào hiểu ra lý do đó chỉ là phụ, thực chất 

hai anh đến để “dụ” tôi về Tinh Vân là chính. Tôi cũng có may mắn được dự lễ 

cưới của anh Hoàn, tại đó, lần đầu tiên tôi được thưởng thức biệt tài vừa đệm 

đàn guitar vừa hát bằng lời ứng tác tại chỗ của anh. Anh quả là một Tào Thực 

biết đánh đàn và làm thơ không đúng vần. 

Thực sự tôi không còn nhớ chính xác tôi gặp anh Hiệp lần đầu là khi nào. 

Nhưng tôi rất nhớ buổi chiều chủ nhật, khoảng 3 tuần sau ngày tôi vào Tinh 

Vân, khi tôi đến công ty để hoàn thành nốt một phần việc dở dang nào đó. Tôi 

gõ cửa và phải đợi 15 phút mới thấy anh Hiệp và một cô gái, giờ là bà xã của 

anh Hiệp, luống cuống ra mở cửa. Để tránh sự khó xử, tôi chào và ngồi vào 

máy làm việc luôn, trong khi anh Hiệp thì bật cho người yêu xem một đoạn 

phim demo trò chơi AOE (chính xác là như thế). Một lát sau, họ cáo lui. Qua 

đây, cho em xin lỗi anh Hiệp về sự xuất hiện không đúng lúc hôm đó nhé. 

Ngược với anh Hiệp, tôi lại nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi gặp em Phạm Thu Hằng. 

Hôm đó, tôi cùng một số đồng nghiệp ở công ty Batin tới Tinh Vân dự một 

buổi seminar trong khuôn khổ hoạt động của câu lạc bộ phát triển phần 

mềm SWDC. Buổi hôm đó, anh Sơn trình bày về các thuật toán mã hóa. Em 

Hằng ngồi sau bàn, tóc dài ngang vai, không ngẩng lên và mắt cũng không 

hề liếc ngang. Hôm đó em Hằng mặc một cái váy dài hoa lấm tấm mầu nâu 

nhạt rất hợp với làn da của em. Trông em dễ thương đến nỗi mà Tô Bá Toàn 

Thắng, đồng nghiệp của tôi lúc đó, quyến luyến đến mức cứ lâu lâu lại phải 

kiếm cớ để qua trụ sở Tinh Vân thăm “các anh bên nớ” một lần. Bẵng đi một 

thời gian, tôi gặp lại em ở Triển lãm Tuần lễ Tin học (ở Giảng Võ, khi em đang 

cùng một anh nào đó đứng phát tờ rơi quảng cáo cho Software Center. Lần 

này thì tôi được ngắm em một cách chính diện. Và tôi đã phải phân vân rất lâu 

để xác định xem đấy có đúng là cô bé mình gặp lần trước không. Tất cả chỉ vì 

cặp mắt xếch mà lần đầu tôi đã không nhận ra, cặp mắt đã khiến LongPC, vốn 

là một tay bơi lội khét tiếng, phải chết đuối trong đó. Anh nói thế có đúng 

không Long?
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Tôi còn muốn kể rất nhiều về những người Tinh Vân khác, những người tới 

sau tôi. Với mỗi người, không nhiều thì ít, tôi đều có những kỷ niệm đáng 

nhớ. Và tôi luôn hy vọng trong hồi ức của mọi người, tôi cũng được lưu lại với 

những ấn tượng đẹp như thế. 

Năm 2004
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NHỚ NETLAB – MỘT THỜI ĐÃ XA

Netlab là mạng Intranet được Tinh Vân xây dựng từ những năm 1997, khi Inter-

net chưa hiện diện ở Việt Nam. Với đầy đủ các ứng dụng web-based cho người 

sử dụng truy cập vào bằng dial-up thông qua modem, mạng Netlab thực sự là 

nơi để giới trẻ trải nghiệm những thứ mà giờ đây quá đỗi bình thường. Diễn đàn 

là nơi xôm tụ nhất, được chia thành các Box theo chủ đề. Các anh tài được dịp 

thi nhau chém gió. Những kỷ niệm về Netlab được một số thành viên ghi lại, như 

hoài niệm về một thời đã xa, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

 

Lưu Tuấn Anh – Thành viên mạng NetLab

Những năm 1998-1999, Internet là một cái gì đó tương đối mới lạ và… tốn 

kém đối với người dân, đặc biệt là đối với những sinh viên như chúng tôi. Tuy 

nhiên, với tinh thần “nghèo thì nghèo vẫn phải cho thằng Tèo đi bộ đội”, tôi 

quyết định dành một tháng lương gia sư để mua lại chiếc modem cũ của anh 

bạn cùng lớp ĐH. Cắm đường line điện thoại vào và với một “account chùa” 

của thằng bạn thân quẳng cho, tôi đã online như thế. Thời đó, chẳng có room 

chat, chưa có phong trào forum, thậm chí google còn chưa xuất hiện, mạng 

dial-up thì siêu rùa bò, lên mạng cũng chỉ đọc dăm ba cái tin trên yahoo là 

hết. Tôi với cậu bạn cùng lớp ĐH còn tự kỉ đến mức tối nào cũng phải gửi cho 

nhau một cái e-mail để cho thấy là cả hai thằng đều đang dùng Internet, mặc 

dù ngày nào cũng gặp nhau từ sáng đến chiều. Đến bây giờ tôi cũng chả nhớ 
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là có gì để mà gõ vào trong mail nữa, dù cho chúng tôi duy trì việc đó suốt 

nửa năm trời, cho đến khi tất cả các “acc chùa” đều tạch. 

Kể ra là có Internet cũng không đến mức “mở ra một chân trời mới” như tôi 

nghĩ ban đầu, nhưng lúc không có nó thì khó chịu ra phết. Chúng tôi bị dis-

connect với thế giới mạng khá lâu, có lẽ đến vài tháng, khi mà cả lũ đã quen 

với việc không có mạng thì một cậu bạn bên trường Kinh tế giới thiệu “mày 

đăng ký Netlab đi, vào mạng không mất tiền, có hòm thư miễn phí và vào 

được mạng nội bộ của nó”. 

Tôi cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng dắt theo hai ông bạn 

cùng lớp nữa đến Kim Mã, giờ tôi cũng không nhớ số nhà bao nhiêu nữa, 

nhưng nó là một ngôi nhà 3-4 tầng gì đó ở mặt phố. Chúng tôi cầm theo 

chứng minh thư để đăng ký và chỉ trong vòng vài nốt nhạc là mỗi thằng đã 

có một account Netlab. 

Thế là suốt một thời gian rất dài sau đó, trong lúc không tìm được account 

chùa nào, chúng tôi sinh hoạt ở trên Netlab. Hoá ra là Netlab không kết nối 

với Internet, sau khi quay số kết nối được, người dùng chỉ vào được một cái 

forum, và trong lúc đó có thể check và gửi mail @netlab. Mạng Netlab cũng 

khá hạn chế, vì trong cùng một lúc chỉ có thể có ba người truy cập. Tuy nhiên, 

do lượng người đăng ký và sử dụng cũng không nhiều, nên việc truy cập Net-

lab cũng không khó khăn lắm. Có thể nói Netlab là một trong những forum 

đầu tiên trên cõi Internet Việt Nam, dù cho nó khá thô sơ, chỉ có 3-4 box gì đó, 

Âm nhạc của một em tên là Đặng Giáng Hương làm mod, Thể thao do anh 

Thảo làm mod, còn một, hai box nữa thì tôi không nhớ, nhưng vẫn nhớ là có 

một anh tên là Trung sinh năm 1977 phụ trách một box. Ngoài ra, Netlab có 

một thứ khá hay ho, đó là Thơ máy. 

Forum Netlab mặc dù chỉ có ba thành viên được online cùng lúc, nhưng lại 

có chức năng chat. Lần đầu tiên trong đời tôi được chat là ở Netlab, cảm giác 

thật tuyệt vời vì mình lại đang trò chuyện với một ai đó không quen biết, và 

cũng chẳng biết họ đang ở đâu. Tôi thậm chí phấn khích đến mức, sau khi dis 

mạng còn chạy ra gọi điện khoe khắp nơi. 
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Cộng đồng mạng Netlab khá ít, nên chỉ sau một thời gian ngắn, tất cả chúng 

tôi trở nên quen biết nhau. Tất nhiên bao giờ khi chém gió online đến một 

mức độ nhất định sẽ chuyển thành offline. Lý do để chúng tôi họp mặt nhau 

ở ngoài cũng rất chính đáng, đó là thành lập đội bóng đá. Hồi đó, mấy thằng 

sinh viên chúng tôi khá bất ngờ vì tham gia đội bóng toàn những VIP của Tinh 

Vân: anh Phan Quang Minh - giám đốc, anh Tuấn Lương – phó giám đốc, rồi 

anh Hoàn, anh Tùng… toàn những trụ cột của công ty. Khách quan mà nói 

thì đội Tinh Vân đá bóng khá hay, bằng chứng là đội hay thắng hơn là thua. 

Tôi vẫn nhớ có trận thắng CMC với tỉ số 5-0 trên sân Y, là trận đầu tiên (và hình 

như là duy nhất) tôi có ghi bàn cho đội Tinh Vân. 

Anh Phan Quang Minh hồi đó làm thủ môn, có lẽ là thủ môn có trang phục 

pro nhất trong các đội bóng tôi từng đá, lúc nào cũng đầy đủ găng áo. Anh 

Hoàn mặc dù lớn tuổi nhưng đá rất rắn, anh QuangNN đá thòng rất hay, anh 

Thảo thì là một trong những người đá trụ hay nhất mà tôi đã từng đá cùng, 

anh Tuấn Lương Sheva thì là tay săn bàn có hạng của đội. Cũng có lần anh 

Tùng ra sân đá, nhìn quả bụng của anh thì tôi cũng hơi ái ngại, nhưng cuối 

cùng thì anh cũng vào sân và ra sân một cách an toàn. 

Đội Tinh Vân duy trì được khá lâu, tôi cũng không nhớ chính xác tại sao đội 

giải tán, tại Internet ở Việt Nam bùng nổ nên có nhiều chỗ chơi khác, tại Tinh 

Vân phát triển hơn nên chuyển địa điểm và đông nhân viên hơn, hay tại 

chúng tôi ra trường và đi làm… hoặc tất cả các nguyên nhân ấy. 

Ngoài đá bóng, chúng tôi cũng gặp nhau khá thường xuyên ở quán bia và 

café. Gần như cuối tuần nào cũng tụ tập café, quán thường hay ngồi nhất là 

Cây Bàng ở hông khách sạn Hà Nội. Và trong những buổi café ấy, tôi mới được 

biết hoá ra các “khai quốc công thần” của Tinh Vân toàn các ngôi sao sáng của 

Việt Nam trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế. Tôi nhớ có lần tôi ngồi há hốc 

mồm nghe anh Tuấn Lương kể về anh Tô, anh Tùng, anh Trương Lương đến 

tận một giờ sáng, toàn những chuyện kiểu như đoạn đấy anh Tô chỉ cần code 

ba dòng lệnh thì bọn khác code đến hai trang… 

Sau này, mỗi người một công việc, chúng tôi ít gặp nhau hơn, nhưng những 

người mà anh Lương hay nhắc đến trong các câu chuyện thời ấy đều trở 
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thành những nhân tố chủ chốt trong sự phát triển của Tinh Vân. Tôi cảm thấy 

rất mừng cho sự đi lên và lớn mạnh của Tinh Vân nói chung và các anh nói 

riêng. Tinh Vân cũng đã trở thành một big name trong giới CNTT. 

Năm 2000-2001 có lẽ là giai đoạn Internet bùng nổ ở Việt Nam, đi ba bước 

chân là có một hàng net, chúng tôi bị cuốn vào những thứ mới lạ và có tính 

cộng đồng lớn hơn, và không còn giữ được thói quen hàng ngày quay số vào 

Netlab nữa. Và vì thế, tôi cũng không rõ là mạng Netlab còn duy trì được đến 

ngày nào. 

Đến giờ, chúng tôi mất liên lạc với nhau gần hết, và tôi cũng không chắc là 

sau 15 năm, mọi người còn nhớ đến nhau hay không, tuy nhiên, đó chắc chắn 

là một trong những kỷ niệm đẹp trong quãng đời mà tôi đã sống. Tôi đã được 

chứng kiến một công ty, được thành lập bởi những người bạn, đã ra đời và 

lớn mạnh như thế nào, tôi đã được làm quen với những người bạn, những 

người anh đáng mến, và tôi cũng đã được uống bia với đại tác giả Bàn Tải Cân 

lừng lẫy giang hồ khi mà anh đang còn phôi thai Trinh Tùng truyện. 

Cảm ơn Tinh Vân, cảm ơn Netlab. 

Đặng Giáng Hương – Trưởng Box Nghệ Thuật

Paris một chiều chủ nhật. 

Lâu lắm rồi trời mới mưa lớn thế, không biết là điềm gì. Đang ngồi buồn chợt 

nhớ đến mạng Netlab một thời…

Hồi đấy tôi khoảng lớp 10, chính xác là cuối lớp 9, anh trai tôi đi học nước 
ngoài và để lại cho tôi gia tài là một tài khoản Internet do anh Tô tài trợ. Hồi 
đấy có access Internet là hiếm lắm, thế nên tôi thích lắm và có tí tự hào so với 
đám bạn mình lúc đấy còn chưa biết mạng là gì. Nhưng dĩ nhiên là anh ấy 
không tài trợ không, mà giao cho tôi nhiệm vụ quản trị một box trên Netlab. 
Cũng không biết thế nào mà anh Tô và các anh ở Netlab lại cho một đứa vắt 
mũi chưa sạch như tôi làm quản trị box Nghệ Thuật nhỉ, tôi cũng không nhớ 
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nữa, chỉ nhớ là tôi làm rất hăng say. Gọi là box Nghệ Thuật nhưng thực ra tôi 
phụ trách phần nhạc là chủ yếu, công việc chính là viết bài về các ban nhạc 
mà tôi thích và tìm lời bài hát theo yêu cầu. Nghe có vẻ buồn cười nhưng hồi 
đấy Internet chưa phổ biến nên tìm lời bài hát tiếng Anh cũng khó phết, đến 
nỗi người ta còn in ra những quyển kiểu lời 100 bài hát tiếng Anh bất hủ để 
bán cơ mà. 

Vì tôi ko có khiếu văn thơ nên phần thơ do các anh khác post, mà chủ yếu 
là… thơ bậy. Dù không hiểu lắm nhưng tôi chỉ biết là các post đó rất hot, mọi 
người vào đối đáp rất rôm rả. Tôi nhớ có một anh hay khởi xướng những bài 
thơ ấy, có cái nickname nửa kiếm hiệp nửa dân tộc. Sau này anh tôi nói người 
đó chính là anh Tô (!!!), nhưng tôi cũng chưa bao giờ có cơ hội kiểm chứng 
thông tin ấy.

Nhờ có Netlab mà tôi quen được với khá nhiều bạn. Đầu tiên, tất nhiên là anh 
Tô, anh ấy có nụ cười hiền hiền (nhưng chắc cũng không hiền lắm), lúc nào 
cũng rất tốt bụng và thân thiện. Lúc trước khi đi du học anh ấy dặn dò tôi 
nhiều điều và khuyên tôi theo học Công nghệ sinh học. Tiếc là với vốn tiếng 
Pháp ít ỏi hồi đấy tôi đã quyết định chọn ngành và môn học cần ít chữ tiếng 
Pháp nhất đó là môn Toán (và sau này là Toán finance). Người thứ 2 từng rất 
thân với tôi đó là anh An_SP, tôi nhớ chúng tôi quen nhau cũng vì anh ấy nhờ 
tôi tìm lời bài Don’t cry. Tôi cũng nhớ có anh Mai Chí Trung, hồi đấy anh ấy 
là sinh viên trường Ngoại thương thì phải. Có lần tôi gặp anh ấy ở gần nhà, 
không biết anh ấy có nhớ không còn tôi thì vẫn nhớ hôm ấy vì lúc về anh ý 
bảo tôi có nét giống Britney Spears. Một user nữa cũng hoạt động sôi nổi 
trên các diễn đàn Netlab hồi bấy giờ là anh Tuấn Thành, nickname Thanhnt 
hay còn có nick ảo là Levan. Nhờ anh ý mà tôi hiểu ra là mạng cũng thật giả 
lẫn lộn, chứ không an toàn như tôi tưởng. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi cũng 
trở thành bạn và mỗi lần về nghỉ hè tôi lại đem cho anh ấy vài quyển “7 viên 
ngọc rồng” để sưu tầm. Bây giờ anh đã là bố của hai nhóc tì nhưng hình như 
anh ấy vẫn giữ nguyên sở thích ấy. Ngoài ra tôi còn được gặp các anh chị ở 
Tinh Vân trong vài lần qua công ty offline, có anh Minh, anh Long - người 
hướng dẫn tôi làm website dự thi trên Netlab - và có cả một chị nữa chắc là 
thư ký, xinh lắm.
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Có lẽ khoảng thời gian với Netlab là một khoảng thời gian thật đáng nhớ. 
Lần đầu tiên tôi được mở mắt với mạng, với forum, lần đầu tiên biết viết mấy 
dòng html, được làm quản trị box (nghe oai phết), lần đầu nói chuyện làm 
quen, chia sẻ với những người bạn trên mạng. Không biết có phải vì lúc đó 
mới 15 tuổi không mà tôi có cảm giác mạng và các users hồi đó “thật” lắm chứ 

không ảo như bây giờ (tất nhiên là trừ anh Tuấn Thành).

Bao năm trôi qua, công ty Tinh Vân bây giờ đã lớn mạnh như thế này, tôi thực 

sự cảm thấy mừng, phục và mến mộ những người anh của Netlab hồi ấy. Hi 

vọng em sẽ có dịp gặp lại các anh trong một ngày không xa. Chúc công ty 

Tinh Vân ngày càng phát triển, chúc các anh chị trong công ty khoẻ mạnh và 

chúc mọi người sẽ có một buổi sinh nhật 20 năm đáng nhớ.

Mai Chí Trung – Trưởng Box Thư Giãn

Là một người có trí nhớ đặc biệt kém, tôi thực sự cảm thấy rất ngại khi cố 

gắng để viết về những kỷ niệm với Tinh Vân/Netlab. Nhưng tôi vẫn cố gắng 

viết những gì còn sót lại như một nỗ lực để cảm ơn Tinh Vân và Netlab đã trở 

thành một phần đáng nhớ của cuộc đời tôi cũng như có thể đã có những thay 

đổi mang hướng tích cực để tôi trở thành tôi ngày hôm nay.

Tôi cũng không nhớ cụ thể tôi đến với mạng Netlab như thế nào. Năm 1996, 

khi được lựa chọn giữa mua xe máy để bằng vai bằng lứa với các bạn ở trường 

Ngoại thương và mua máy tính, tôi đã chọn tiếp tục đạp xe đạp và mua chiếc 

Compaq Pressario và tình cờ chiếc máy tính trị giá 1400 USD này có sẵn mo-

dem 2400bps. Nhờ vậy, tôi đã có cơ hội tiếp xúc khá sớm với các mạng thời 

bấy giờ. Đầu tiên có lẽ là mạng TTVN nhưng không để lại nhiều ấn tượng cho 

tôi lắm. Thực ra thì TTVN hồi đó chắc chắn là rất hấp dẫn nhưng với trí nhớ 

tồi của mình, tôi không nhớ bất kỳ một người nào hay một sự kiện nào liên 

quan tới TTVN cả. 

Netlab chắc chắn là diễn đàn mà tôi đã dành nhiều thời gian cũng như có 

nhiều cảm xúc nhất. Nhưng tôi cũng không nhớ là đã rời bỏ Netlab thế nào. 
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Có thể vì Netlab tự đóng cửa chứ tôi không thể nào có thể tự quyết định bỏ 
Netlab vì tôi đã từng rất yêu nó. Tôi nhớ sau đó, thời gian của tôi dành cho 
VNN2 và sau đó là Vietchat. Sau đó nữa, phần lớn thời gian của tôi dành cho 
#ams trên IRC, sau đó là YM và bây giờ, nếu có thời gian rỗi, Steam và Dota2 
là người duy nhất xứng đáng với thời gian của tôi (cùng với Clash of Clan).

Tôi cũng không nhớ làm thế nào tôi trở thành Webmaster của Box thư giãn 
của Netlab. Tôi vốn không phải là người thích quyền lực nhưng là một người 
giàu có về thời gian, tôi luôn được bầu vào vị trí admin của các diễn đàn như 
admin của Vietchat, ops của #ams và hiện giờ là co-leader của Otofun Clash 
of Clan. Điều tôi nhớ là tôi đã làm việc đó với đầy đủ niềm tự hào, vui thú và 
trách nhiệm. Tôi vẫn nhớ hồi đó tôi rất nỗ lực chuẩn bị “lương khô” để đảm 
bảo mỗi ngày post đủ một, hai post trên box cũng như quan tâm tới tất cả 
các bình luận. Ngày nào tôi cũng dành nhiều thời gian trên Internet để tìm 
“dirty jokes” và cố gắng chuyển ngữ thành tiếng Việt và chỉ những bài nào đủ 
dễ hiểu và ngắn gọn thì tôi mới post. Kho lương khô của tôi lúc nào cũng đầy 
nhưng có nhiều bài tôi vẫn không hài lòng về chất lượng dịch hoặc quá dài 
hoặc không dễ hiểu lắm. Điều khích lệ tôi lúc đó là tôi nhận được rất nhiều 
comment hoặc chat khích lệ. Nhiều người nói, sau một ngày làm việc, vào 
đọc post của tôi và cười được một tràng sảng khoái là quên hết mệt nhọc. 

Với bản tính thích làm hài lòng mọi người, tôi càng nỗ lực tìm những thứ 
hay ho trên Internet và đưa lên box của mình. Tất cả các post đều do tôi 
tự dịch từ tiếng Anh chứ không cóp nhặt từ bất kỳ nguồn nào. Do thời đó, 
Internet hạn chế, nên những nội dung tôi cung cấp đều là mới lạ với mọi 
người. Tuy vậy, không phải truyện nào cũng dễ hiểu với người Việt Nam. 
Tôi vẫn nhớ hồi đó tôi có dịch một truyện về lý do tại sao đầu “cậu nhỏ” của 
đàn ông lại to hơn so với thân của nó. Tôi nhận được rất nhiều bình luận 
và câu chuyện đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người. Tôi nghĩ 
thành công của box Thư giãn có lẽ là thời điểm xuất hiện sớm trước khi có 
tập truyện cười Vova.

Một trong những người gây ấn tượng nhất với tôi là một anh hình như là 
giám đốc của Unesco. Anh hay vào đọc post và chat với tôi và một cách nào 

đó, anh nghĩ tôi là một “cô gái thông minh”. Chúng tôi chat rất nhiều và cuối 
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cùng anh cũng mời tôi đến nhà để gặp mặt. Đó là một căn nhà trên gác hai 

của một căn biệt thự cổ ở phố Quán Thánh. Anh sống một mình tại căn nhà 

được bài trí với hàng nghìn hiện vật bày biện khéo léo khắp phòng. Anh có 

nhiều bạn và hôm tôi đến chơi cũng có nhiều người khác đến. Chắc anh cũng 

ngạc nhiên khi tôi không phải là một cô gái như anh hình dung. Sau đó, có 

đôi lần tôi hỏi anh liên quan tới lựa chọn công việc và anh cũng cho tôi nhiều 

lời khuyên. Khi không còn Netlab thì tôi cũng mất liên lạc với anh.

Người thứ hai mà tôi nhớ là em Đặng Giáng Hương. Một cách nào đó, cái tên 

này rất là đẹp với tôi đến nỗi mà tôi dùng tên này làm nick trên VNN2. Tôi còn 

nhớ đã từng qua nhà Hương, ở trong trường Sư phạm thì phải. Hương khi đó 

là một cô gái mới lớn, chưa học hết lớp 12 và mặt có nhiều trứng cá. Chúng 

tôi cũng gặp nhau ở buổi off ở Tinh Vân mà tôi cũng được gặp các lãnh đạo 

của Tinh Vân hồi bấy giờ trong đấy có anh Hoàng Tô. 

Cái mà Netlab mang lại cho tôi nhiều nhất là khả năng truy cập Internet  

không giới hạn. Hồi đó, được Tinh Vân cấp cho một tài khoản để truy cập 

Internet thông qua proxy gì đó khá phức tạp (hình như của một cơ quan 

ngoại giao), tôi là một trong số ít người may mắn được truy cập Internet sớm 

và nhiều. Nhờ có Internet mà tôi đã trang bị nhiều kiến thức về lập trình, sử 

dụng các search engine, giúp tôi trở thành tôi ngày nay: một chuyên gia tư 

vấn về công nghệ và một kỹ sư lập trình Contact Center.

Cảm giác của tôi là rất biết ơn Tinh Vân đã tạo ra một sân chơi vui và miễn phí 

trong điều kiện thiếu thốn về kết nối hay nội dung tại thời điểm đó. Xây dựng 

một mạng dial up và một diễn đàn dựa trên nền HTML (tôi nhớ hồi đó bắt đầu 

có DHTML và ở Netlab có tạo hình con bướm bay khi di chuột và khi dừng 

chuột sẽ đậu vào chỗ kín của cô gái) hoàn toàn miễn phí phục vụ cho cộng 

đồng chắc chắn đã tiêu tốn của các anh nhiều tiền của, thời gian và công sức. 

Cá nhân tôi cũng đã có những khoảng thời gian đẹp cũng như đã có cơ hội 

học hỏi để có được ngày hôm nay.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, tôi xin chúc công ty Tinh Vân 

thành công nhiều hơn nữa, các lãnh đạo mạnh khỏe và tiếp tục phát triển 

nhiều sản phẩm tốt hơn phục vụ cộng đồng.
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CHUYỆN LIBOL

Phạm Thúc Trương Lương

Tháng 4 năm 1998 tôi gia nhập đội ngũ của Tinh Vân, lúc đó mới chỉ khoảng 

chục người. Thời gian đầu công việc không có gì cụ thể, nghĩ gì làm nấy. Đầu 

tiên là viết lại ứng dụng forum và web dict cho mạng Netlab, rồi thêm một số 

việc vặt nữa, nói chung khá nhàn.

Rồi anh Tô bảo tôi thử viết phần mềm thư viện. Tôi được giao nhiệm vụ này 

một phần vì lúc đó trong công ty chỉ có tôi quen viết ứng dụng với database. 

Dự án khởi đầu khá mơ hồ, không ai biết phần mềm thư viện sẽ cần những 

phân hệ hay chức năng gì, cũng chưa có khái niệm cần có tài liệu phân tích 

thiết kế, hay hệ thống quy trình. Tôi là lập trình viên, kiêm luôn designer và 

tester. Nhưng trong sự mơ hồ đó, có hai quyết định được đưa ra từ đầu, sau 

này nhìn lại thấy rất hợp lý. Một là cái tên Libol, viết tắt của từ Library Online. 

Hai là việc xây dựng Libol như một ứng dụng trên nền web. 

Lúc đó phần mềm thư viện phổ biến nhất tại Việt Nam, cũng có thể coi là duy 

nhất, là CDS/ISIS. Đây là sản phẩm miễn phí của Unesco, với hai phiên bản 

chạy trên hệ điều hành DOS và Windows, và dành cho thủ thư làm công tác 

quản lý thư mục là chính. Bạn đọc thư viện vẫn phải tra cứu sách trên phích 

phiếu, và hầu hết các nghiệp vụ hàng ngày trong thư viện đều chưa được tin 

học hóa. Với cái tên Libol, tầm nhìn của sản phẩm là đưa thư viện lên Internet 

để phục vụ bạn đọc như một dịch vụ trực tuyến. Đây là điều mà giới thư viện 

vào thời điểm đó ở Việt Nam chưa nghĩ tới. Còn việc xây dựng Libol, một phần 
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mềm phức tạp trên nền web, thì thực sự là một ý tưởng táo bạo. Năm 1998, 

các công nghệ về web động còn khá hạn chế, đặc biệt ở phía giao diện người 

dùng. Microsoft mới ra mắt phiên bản đầu của công nghệ ASP (Active Server 

Page) còn JavaScript thì đang ở thời kỳ sơ khai, cú pháp đơn giản và chưa hỗ 

trợ AJAX. Lúc đó Web được hiểu là môi trường để thiết kế các trang thông 

tin thiên về nội dung, chứ xây dựng một ứng dụng tác nghiệp trên web như 

Libol thì cũng không khác gì tìm cách vẽ một tác phẩm sơn dầu khổ lớn bằng 

chiếc bút lông duy nhất. 

Nhưng nhờ giao diện web mà Libol luôn khác biệt, một mình một kiểu. Suốt 

nhiều năm sau đó, khi đấu với các phần mềm khác cả trong và ngoài nước tại 

mỗi vụ thầu, đội kinh doanh của Tinh Vân lại ra sức thuyết phục chủ đầu tư và 

người dùng là phần mềm trên web hay và hợp lý thế nào, cũng như các đối 

thủ phải cố gắng thuyết phục ứng dụng trên windows tốt hơn ra sao. Giống 

như quá trình đấu tranh bất tận giữa hai phe áo đỏ và áo vàng ở chính trường 

Thái Lan, đến mức mà chỉ cần nhìn vào đầu bài thầu là web hay win, đã có thể 

ngửi được mùi của người chiến thắng.

Ý tưởng của Tinh Vân là xây dựng Libol như một giải pháp tổng thể, quản lý 

tất cả các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện như công tác bổ sung, biên 

mục, lưu thông, bạn đọc, chứ không chỉ đơn thuần là quản lý tài liệu như 

CDS/ISIS. Ưu điểm của CDS/ISIS cũng nhiều, nhưng quan trọng nhất, đây là 

phần mềm định chuẩn cho ngành thư viện Việt Nam, và gắn liền với các tên 

tuổi hàng đầu về nghiệp vụ như Cao Minh Kiểm, Kiều Văn Hốt. 

Khó khăn đầu tiên gặp phải là không ai ở Tinh Vân hiểu về nghiệp vụ thư viện. 

Với góc nhìn của một người từng đến thư viện thời sinh viên, tôi bắt tay vào 

những dòng code đầu tiên. Tôi vỡ vạc về các trường biên mục qua một cuốn 

sách photocopy mờ tịt do anh Phan Quang Minh kiếm về, công trình khoa 

học của tiến sĩ Cao Minh Kiểm, lúc đó công tác tại Nacesti là Trung tâm thông 

tin Tư liệu Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường. Dần dần, chúng tôi hiểu ra 

rằng ngành thư viện có những chuẩn riêng, và không chỉ là của Việt Nam mà 

còn là chuẩn quốc tế như UNIMARC, USMARC hay sau này là MARC 21. 
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Nhưng rồi khó khăn tiếp theo mới thực sự nan giải. Đó là tìm được khách 

hàng đầu tiên. Vì chẳng biết như thế nào là phát triển xong một phiên bản 

nên người lập trình thì cứ miệt mài lập, còn người đi tìm khách hàng thì cứ 

mải miết tìm. Cũng may, năm 1999, Libol nhận được 70 triệu từ Ban chỉ đạo 

Chương trình Quốc gia về CNTT theo chương trình tài trợ phần mềm trong 

nước, bằng không thì năm đầu tiên tại Tinh Vân, tôi đã không đem lại đồng 

doanh thu nào cho công ty. 

Rồi cơ duyên cũng đến khi ai đó giới thiệu tôi với anh Trần Tiến Phương, sĩ 

quan quân đội công tác tại Trung tâm Thông tin thư viện của Học viện Kỹ 

thuật Quân sự. Anh Phương tính tình hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng và rất hay 

cười. Giờ thì anh không làm ở Học viện nữa và chắc cũng không còn tên là 

Phương, nhưng mọi người đừng thắc mắc tại sao. Tôi demo phần mềm Libol 

cho anh Phương. So với các phiên bản sau này, Libol 1.0 thực sự rất sơ sài, chỉ 

gồm 3 phân hệ, quy trình nghiệp vụ nhiều chỗ còn ngô nghê, nhưng anh 

Phương kết nó và giới thiệu cho lãnh đạo của thư viện. Và thư viện Học viện 

Kỹ thuật Quân sự đã quyết định dùng Libol để thay thế cho phần mềm CDS/

ISIS của họ. 

Đội ngũ người dùng của Học viện quả thật nhiệt tình và nhẫn nại hiếm có, 

sẵn sàng chấp nhận những bất tiện của việc nhập liệu trên web để đưa Libol 

vào hoạt động. Để đáp lại, phần mềm được công ty chỉnh sửa và cập nhật liên 

tục theo thực tế sử dụng và phản hồi của thư viện.

Sau khách hàng đầu tiên, Libol có thêm một số khách hàng nhỏ khác như 

Bảo tàng Lịch sử hay ĐH Luật. Nhưng CDS/ISIS rõ ràng vẫn luôn ở chiếu trên. 

Để tấn công vào một trong những thành trì của phần mềm này, Tinh Vân 

quyết định tiếp cận với Thư viện Quốc gia (TVQG), đơn vị đầu ngành khối thư 

viện công cộng. Trong buổi ra mắt, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Kiều 

Văn Hốt thể hiện rõ sự không quan tâm. Trong mắt chuyên gia này, CDS/ISIS 

là nhất rồi, cái gì nó chẳng giải quyết được. Theo ông, Libol chưa thể đáp ứng 

được yêu cầu của thư viện. Ông đưa cho tôi cuốn “Thư mục quốc gia”, một 

tổng mục các ấn phẩm xuất bản tại Việt Nam được in hàng năm, dày cỡ gần 

500 trang với các bảng tra cứu chỉ mục phức tạp, và yêu cầu làm sao Libol 
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phải được như ISIS, cho phép người dùng tự tạo cấu trúc và in ra được cuốn 

thư mục y như thế. Tất nhiên sau này Libol làm được, nhưng lúc đó thì đúng 

là “Nhiệm vụ bất khả thi”. Cũng may chúng tôi được chị Dân và chị Mai, cặp 

trưởng phó phòng Tin học của TVQG nhiệt tình hỗ trợ, nên Tinh Vân được 

bê máy chủ cài sẵn Libol tới đặt ở phòng, chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu 

vài trăm ngàn biểu ghi của thư viện vào đó và tập huấn nghiệp vụ cho đội 

ngũ các phòng ban của TVQG để họ có thể sử dụng thử. Tinh Vân cũng rất 

cố gắng đưa Libol ra cho bạn đọc khai thác. Việc thử nghiệm kéo dài hơn 

hai năm, nhưng rất tiếc khi TVQG đấu thầu mua phần mềm, liên danh Tinh 

Vân và FPT lại bị loại vì lỗi sơ đẳng là thiếu đơn xin dự thầu. Thông báo thua 

thầu TVQG sau đó được lồng khung kính, đặt trang trọng trên bàn của anh 

Hoàng Tô trong nhiều năm trời như lời nhắc nhở về một bài học kinh doanh 

xương máu.

Sau thất bại với TVQG, Tinh Vân tưởng như không còn cơ hội với khối thư viện 

công cộng. Nhưng cũng với cách triển khai bám sát của đội ngũ Libol và việc 

sẵn sàng chạy thử nghiệm nhiều năm trước khi khách hàng có ngân sách để 

mua phần mềm, cuối cùng Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM, đơn vị xếp 

thứ hai trong hệ thống, đã lựa chọn Libol. Chắc chắn chị Nguyễn Thị Bắc, một 

phụ nữ mạnh mẽ, lý trí và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc đó là Giám 

đốc thư viện, phải rất tin tưởng vào sản phẩm của Tinh Vân mới quyết định 

như vậy. Sau này Thư viện Hà Nội cũng sử dụng Libol. Việc hai thư viện công 

cộng ở hai thành phố lớn nhất nước chọn Libol cũng có thể coi là thành công 

mà Tinh Vân gặt hái được bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Cũng trong giai đoạn từ 2002 đến 2004, ngành thư viện Việt Nam có những 

chuyển biến mạnh mẽ. Được kích hoạt bởi gói cho vay của World Bank giành 

cho việc hiện đại hóa hệ thống ĐH, rất nhiều trường lựa chọn bài toán tin học 

hóa thư viện cho dự án mức A, mức đầu tiên trong ba bậc giải ngân của World 

Bank. Khi có thị trường, các đối thủ cạnh tranh tự nhiên mọc ra. Trước đây, đối 

thủ của Libol chủ yếu là phần mềm ISIS và sức ỳ của hệ thống thư viện, giờ 

có thêm iLib của CMC và sản phẩm của một số công ty trong và ngoài nước 

khác. Các vụ thầu diễn ra liên tục, các công ty cạnh tranh nhau trên từng trận 
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đánh trong một cuộc đua trường kỳ không có điểm dừng. Đợt đầu tiên, 5 

trường ĐH gồm ĐH Nông nghiệp 1, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Vinh, 

ĐH Kiến trúc Hà Nội và ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội cùng mở thầu, với các 

buổi demo sản phẩm tuần tự trong hai tuần lễ. Súng chưa nổ, anh Hoàng Tô 

nhận được điện thoại từ một “đại ca” là lãnh đạo công ty có sản phẩm cạnh 

tranh đặt điều kiện: “Cho các chú chọn 1 trong 5, bất kỳ trường nào. Bên anh 

sẽ lấy 4 còn lại. Nếu không chơi theo cách đó, anh đảm bảo Tinh Vân sẽ trắng 

tay”. Sau khi cân nhắc nội bộ, anh Tô phản hồi là sẵn sàng tiếp chiêu. Năm 

buổi demo diễn ra căng thẳng. Kết quả, Tinh Vân thắng 4.

Chiến lược của Tinh Vân là liên tục hoàn thiện sản phẩm, với 5 phiên bản 2.0, 

3.0, 4.0, 5.0, 5.5 nối tiếp ra đời chỉ trong gần ba năm. Điều này giúp Libol duy 

trì được sự vượt trội về tính năng với các sản phẩm khác. Đồng thời Tinh Vân 

cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt và hỗ trợ người dùng rất nhiệt tình để đảm bảo 

rằng mọi dự án Libol, dù triển khai ở bất kỳ thư viện nào, cũng phải thành 

công. Chính uy tín tạo dựng được với các khách hàng hiện hữu, qua sự chia sẻ 

nghiệp vụ giữa các thư viện với nhau, đã giúp Tinh Vân có được sự tin cậy từ 

các khách hàng mới. Vì vậy, Libol giữ được thế thượng phong trong khối thư 

viện ĐH, chiến thắng phần lớn các vụ thầu World Bank, từ đó tạo ra chỗ đứng 

cho sản phẩm. Và Libol cùng Vinaseek đã định vị cho cả thương hiệu phần 

mềm Tinh Vân thời kỳ đó. Giờ trong công ty ít ai biết phố Lý Thường Kiệt ở Hà 

Nội có tên gọi nội bộ là phố Libol. Lý do là trên con đường này có 6 cơ quan 

cùng sử dụng giải pháp thư viện điện tử của Tinh Vân.

Libol cũng là nhóm đóng góp nhiều gương mặt tiêu biểu về công nghệ 

của Tinh Vân hai miền trong một thời gian dài. Các bạn Nguyễn Nam Trung, 

Phạm Hoàng Giang, Trần Ngọc Oanh, Phạm Phan Trung, Hoàng Văn Tuấn, đều 

trưởng thành tại công ty cùng với sản phẩm này. Libol cũng là sản phẩm đầu 

tiên của Tinh Vân có đội ngũ tư vấn nghiệp vụ riêng. Năm 2002, hai cử nhân 

thư viện vừa tốt nghiệp ĐH Văn hóa là chị Phạm Thị Hoa và Triệu Vân Hậu đã 

trở thành những nhân viên đầu tiên của Phòng Công nghệ có chuyên môn 

không liên quan đến IT. Chị Hoa giờ công tác ở phòng Hành chính Nhân sự 

của TVH và cũng là một trong các nhân viên có thâm niên lâu năm của công ty.
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Hiện nay, sản phẩm Libol do hai đơn vị thành viên trong Group cùng triển 

khai. Ở miền Bắc là TVS, ở miền Nam là TVO. Dù thị trường phần mềm thư 

viện trầm lắng hơn nhiều so với những năm đầu thế kỷ 21, nhưng các dự án 

Libol vẫn là được coi là điểm sáng về hiệu quả triển khai và là sản phẩm mà 

bất cứ Tinhvaner nào cũng có thể tự hào.
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TINH VÂN, 10 NĂM NHÌN LẠI,  
10 NĂM NHÌN LÊN…

Thư ngỏ nhân kỷ niệm 10 năm Tinh Vân 
Hoàng Tô

Ngày 18/07/2004 

Các bạn trẻ Tinh Vân vô cùng yêu quí!

Thấm thoát đã mười năm trôi qua, kể từ ngày “Tam anh kết nghĩa Thái Thịnh 

viên” đặt những nền móng đầu tiên cho toà nhà Tinh Vân của chúng ta. Đã 

hơn chín năm kể từ ngày tôi được tham gia vào Tinh Vân như một thành viên 

chính thức. Một chặng đường kể thì dài, mà nay ngẫm lại như giấc mộng 

hoàng khang, như thực lại như mơ... 

Tôi yêu quí quá khứ vô cùng. Quá khứ luôn hiện hữu trong tôi như một cấu 

thành đẹp nhất, huyền ảo và thi vị. Yêu và trân trọng, cũng đơn giản vì quá 

khứ như một chuỗi các kỷ niệm không bao giờ quay lại, cho dù là một sự kiện, 

một quá trình, một trạng thái, hay đơn giản chỉ là một cảm xúc... Mười năm 

Tinh Vân trôi qua như dòng sông chuyên cần bồi đắp phù sa. Héraclite từng 

nói: “Có ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông”. Với dòng sông Tinh Vân, 

ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua, mà ngày mai còn khác đi nhiều lắm. 

Cái đọng lại là phù sa, là lớp lớp địa tầng ghi dấu một dòng chảy đã từng, 

đang và sẽ còn dào dạt. 

Mười năm Tinh Vân gắn bó với chúng tôi như một phần máu thịt. Tinh Vân 

như một tổ ấm thứ hai. Nơi đây chúng tôi chia sẻ với nhau gần ba phần tư 
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thời gian tỉnh thức. Hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, trân trọng những cái tài, 

cái tốt, và quan trọng hơn là cảm thông và yêu quý những cái dốt, cái dở của 
nhau. Nơi đây chúng tôi chung nhau những hoài bão lớn lao, những hoài bão 
mà ai nấy đều hiểu là vô cùng gian nan, có khi không bao giờ đạt được, mà 
tất cả vẫn hừng hực khí thế. Nơi đây chúng tôi tâm sự những cảm xúc nhỏ 
nhặt đời thường, sự ngon miệng trong bữa ăn trưa hay tách cafe buổi sáng. 

Mười năm, cho phép tôi không nhìn lại Tinh Vân được gì, mất gì. Tôi không 
muốn đánh giá lại những thành công và thất bại của Tinh Vân, cũng tức là của 
chúng tôi và tất cả các bạn. Chỉ biết rằng trong mười năm đã qua, có thể tự 
hào rằng chúng ta hầu như đã sống trọn vẹn, đã lao động cật lực và nghiêm 
túc, đã vun đắp Tinh Vân bằng tình cảm và trách nhiệm, đã nghỉ ngơi xả láng 
và nhậu nhẹt tưng bừng. Mười năm, cho phép tôi không nhìn ra xung quanh, 
xem cơ ngơi hiện tại của Tinh Vân có bề thế không, đội ngũ cán bộ có hùng 
hậu không, những sản phẩm nào đã có thị trường tốt, tổ chức đã bài bản 
chuyên nghiệp chưa... Chỉ biết rằng, sự nỗ lực của chúng ta từ nhiều khía 
cạnh, trong đó quan trọng là cách hành xử của công ty, cái định hình nên một 
văn hoá, đã làm cho khách hàng hài lòng và bạn bè trân trọng. 

Tôi chưa ngộ được như các thiền sư, sống hết mình cho từng sát-na của thực 
tại. Đối với riêng tôi, hiện tại hầu như không mấy quan trọng, bởi nỗi, nó luôn 
lọt qua ta. Ta vừa nhắc tới thời khắc này, nó đã là quá khứ. Tôi thích tương lai, 
đơn giản bởi tương lai có thể hoạch định được, hoặc ít ra là chúng ta nghĩ như 
vậy. Cho phép tôi bộc lộ một chút về mười năm Tinh Vân, nhưng không phải 
là mười năm đã qua đi, mà là mười năm vị lai. Mười năm đó hoàn toàn là của 
chúng ta, còn nằm trong tầm hoạch định của chúng ta. 

Thứ nhất, dù mười năm hay lâu hơn nữa, tôi đoan chắc rằng Tinh Vân vẫn 
luôn là một mẫu hình của sự gắn bó và thân ái giữa các thành viên, cho dù nó 
có thể phát triển thành một tập đoàn lớn với nhiều công ty, có sức mạnh tài 
chính và hoạt động trên nhiều lĩnh vực, hay do các yếu tố ngoại môi bất lợi 
mà co lại còn một nhóm năm bảy người như khi xưa. Cùng với đó là sự đam 

mê và sáng tạo, những giá trị tinh thần không thể phủ nhận đã giúp Tinh Vân 

tồn tại và phát triển cho đến nay. Sự thay đổi là kích thước vật lý của Tinh Vân, 

sự bất biến là tinh thần Tinh Vân. 
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Thứ hai, trong mười năm tới, cùng với sự phát triển và hội nhập của kinh tế 

Việt Nam trong quá trình toàn cầu hoá, một thị trường rất rộng lớn và đầy 

tiềm năng đang mở ra. Một thị trường mà tại đó ta có khả năng vươn tới sự 

bình đẳng. Một thị trường cạnh tranh khốc liệt nhưng cũng rất lạnh lùng và 

công bằng. Một thị trường ta có thể lớn lên rất nhanh nhờ biết “đứng trên 

vai những người khổng lồ”, không phải chỉ vì lợi nhuận mà là để phóng tầm 

mắt nhìn xa hơn. Chúng ta chắc chắn sẽ nắm bắt những cơ hội đó. Tại sao ta 

không dám hy vọng về một viễn cảnh mà thật ra đã khá là rõ nét, đó là một 

Tập đoàn Công nghệ Tinh Vân, với các thành viên trụ cột là Tinh Vân phần 

mềm, Tinh Vân tích hợp, Tinh Vân ERP, Tinh Vân BioTech, Tinh Vân NanoTech..., 

với các chi nhánh trải ra ở nhiều thành phố lớn, cũng như ở nhiều quốc gia... 

Thứ ba, tổ chức Tinh Vân sẽ được kiến trúc để tự thích nghi và phát triển, Tinh 

Vân sẽ giống một cơ thể sống hơn là những cỗ máy hoàn hảo của thời công 

nghiệp nặng. Đây có thể là một lý thuyết kinh tế cũ, nhưng với đặc thù của 

Tinh Vân nó vẫn còn nguyên giá trị. Sự di truyền và biến dị, khả năng tự tiến 

hoá để đáp ứng tốt nhất với thị trường bên ngoài sẽ đảm bảo cho khả năng 

“sống sót” và phát triển của công ty qua những biến động cực kỳ to lớn của 

kinh tế toàn cầu, đã, đang và tất yếu sẽ xảy ra. Một kế hoạch tái cơ cấu Tinh 

Vân sẽ đảm bảo cho chúng ta một tổ chức mềm dẻo, có khả năng phát huy 

tối đa trí tuệ tập thể không phải chỉ riêng HĐQT mà còn của tất cả những 

người trong cuộc. 

Cuối cùng, cho phép tôi được chúc mừng các bạn, những thành viên Tinh Vân 

yêu quí, những người đã dám tin tưởng mà đặt cược vào Tinh Vân. Các bạn đã 

bỏ qua rất nhiều cơ hội về sự nghiệp, về lối sống, về thu nhập đầy hứa hẹn mà 

quyết tâm gắn bó với Tinh Vân. Tôi vô cùng trân trọng điều đó!
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NHẬT KÝ MIỀN NAM

Phan Quang Minh

Ngày… Thế là đã tới nơi. Để lại vợ cùng đứa con vừa vào lớp 1, đứa nhỏ mới 

hơn tháng tuổi, mình đã lên đường “Nam tiến”, theo yêu cầu cấp thiết của 

công việc. Vẫn biết là sẽ có người ra đón, nhưng chẳng thể ngờ lại đông đến 

thế. Biết mặt mỗi HiệpPH, còn ThuVT, PhượngLU, ĐanCH, TrungPP… đều chỉ 

nghe nói. Chỉ muốn đến Văn phòng thật nhanh, nơi mà Tô và Hoàn đã mô tả 

như một dấu lặng giữa Sài Gòn nhộn nhịp phù hoa, chỗ gần với tòa soạn “Chó 

chết chẹt” của Phùng Tất Đắc. Và rồi ngõ nhỏ Ngô Văn Năm đã hiện ra trước 

mắt. Cứ ngỡ đã đến nơi này một lần nào đó, lâu lắm rồi, từ khi còn chưa biết 

đến Sài Gòn. Êm ả, tĩnh lặng quá. Căn phòng nhỏ với những chàng trai, cô 

gái đặc chất miền Nam, mến khách, nhiệt thành. Sự làm quen không chiếm 

nhiều thời gian, bởi chất Tinh Vân như đã hòa nhập với mọi người từ lúc nào 

không rõ. 

Ngày... Những ngày làm việc căng thẳng. Thời gian biểu được tính từng phút. 

Những buổi gặp gỡ khách hàng. Những cuộc demo phần mềm. Những bữa 

cơm trưa vội vã. Mình đã bị cuốn vào cái nhịp sống gấp gáp của Sài thành mất 

rồi. Mà cũng chẳng thể khác được. Văn phòng mới thành lập, có biết bao việc 

phải làm. Các mối quan hệ cần thiết lập, phương hướng hoạt động của Văn 

phòng, nhất là khi ở bên cạnh không có những chiến hữu đầy kinh nghiệm 

như ngoài kia. Có những hôm còn phải bắt tay vào sửa code. Về đến nhà trọ 

bao giờ cũng chỉ có lăn ra giường làm một giấc. Chẳng biết bao giờ mới thực 
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hiện được việc đánh cầu lông, như đã hẹn với hội anh Khánh, anh Giang. Cả 

văn phòng cũng đã quen với cường độ làm việc cao. Và nếu không có những 

buổi tối đi ăn bánh canh, lẩu cá kèo cùng tất cả mọi người, thì chẳng hiểu làm 

sao có thể tiếp tục tồn tại để làm việc nhiều như thế.

Ngày... Thế là đã hết năm cũ. Ngày cuối năm, trùng với sinh nhật Kiều Thu, cả 

hội đi ăn, rồi cùng vào hát Karaoke. Sự có mặt của Phương và anh Khánh làm 

cho cuộc vui càng thêm phần rôm rả. Bánh cuốn Trảng Bàng ở Thanh Đa 

đã làm cho dạ dày mọi người căng cứng. Vào quán hát, mọi người lại giành 

nhau micro. “Riêng một góc trời”, không ngờ lại nhiều người thích đến thế. 

Anh Khánh thì mượt mà với những bài ca về Huế. Kiều Thu thể hiện chất 

giọng tuyệt vời của mình qua ca khúc “Đường Xưa”. Phải công nhận Thu hát 

hay, mình cứ ngẩn người, vì giống ca sỹ “xịn”. Mình giành trọn 100 điểm khi 

thể hiện “Trái tim không ngủ yên”. Đan cũng máu hẳn lên khi hát những bài 

hát tiếng Anh. Chỉ có Phan Trung là hiền lành, bẽn lẽn từ chối không hát. 

Những buổi hát Karaoke là thành phần không thể thiếu của Văn phòng 

miền Nam, giúp làm dịu đi cái căng thẳng, có chức năng giải tỏa, cho mọi 

người được sống hồn nhiên với chính bản thân mình. Không biết đã ai nghĩ 

đến việc trao giải thưởng cho tay người Nhật nghĩ ra trò này chưa nhỉ?

Ngày... Thế là đã sang ngày thứ tư kể từ khi bắt đầu chuyến công cán miền 

Trung. Mình và Nam Trung đi tàu ra Phú Yên. Thức cả đêm để chuyển đổi 

dữ liệu. Tiếp đó là Bình Định, rồi Nha Trang. Chỉ trong bốn ngày, hai đứa đã 

đi một quãng đường không ngắn chút nào. Áp lực công việc đã khiến cho 

mình và Nam Trung không được vui vẻ lắm, dẫu rằng bãi biển Quy Nhơn, 

rồi Nha Trang đẹp đến nao lòng. Chẳng có thời gian để dạo chơi trên bãi 

biển, như vẫn thường tưởng tượng mỗi khi nghĩ đến nơi đây. Thời gian phụ 

trách Văn phòng miền Nam đã đưa mình trở thành người được đi nhiều 

nhất trong công ty. Từ Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, đến Tiền Giang, 

Cần Thơ, rồi đến chuyến đi này. Sẽ chẳng bao giờ mình có thể quên được 

những chuyến đi công tác “thần tốc” đó. Có lần, bốn người đi công tác Tiền 

Giang trên chiếc ô tô không-có-kính-không-phải-vì-xe-không-có-kính của 

Kiều Thu, mà lúc mưa xuống, cả lũ ướt như chuột. Mãi đến giờ cũng không 
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hiểu sao mình có thể liều lái một chiếc xe như vậy trên một quãng đường 

xa đến thế. Và chiếc Dream tàu do Tô và Hoàn sắm cũng đã mấy lần loạng 

choạng dưới chân cầu Sài Gòn sau khi dính đinh do chính mấy người vá xe 

rải ra để “kích cầu” cho dịch vụ của mình.

Ngày … Sau một buổi trình diễn phần mềm, cả văn phòng kéo qua nhà Hào 

Hiệp. Người miền Nam hiếu khách! Mình đã được biết từ lâu, nhưng chỉ đến 

đợt công tác này, mình mới cảm nhận rõ nét điều này. Những bữa ăn trưa, 

những lần đi công tác, những chuyến ăn, chơi, mình luôn nhận được sự 

nhiệt tình của những người bạn phương Nam. Văn phòng phía Nam có một 

người mẹ chung: đó là má của Hiệp. Người mẹ Huế đó thật sự tiêu biểu cho 

những người mẹ Việt Nam hiền hòa, đôn hậu và thương yêu con cùng bạn 

bè của con hết lòng. Mỗi lần má đi đâu về, hoặc mỗi lần người Văn phòng 

Hà Nội trở ra Bắc, là một lần mọi người được nhận quà của Má. Những buổi 

đi làm muộn về nhà Hiệp, hoặc như hôm nay, cả lũ đều được ăn no và ngon 

những món ăn Huế. Rồi những cốc nước mát tự tay Má rót mỗi khi chúng 

con ghé qua nhà trong một ngày nắng nóng… Tất cả những điều đó đã 

khắc sâu trong tâm trí những người con Hà Nội. Cám ơn Má nhiều, Má ơi!

Ngày... Hôm nay Hoà Thượng Tích Thanh Từ sẽ thuyết pháp lần cuối tại 

Thiền viện Thường Chiếu trước khi nhập thất. Hòa vào dòng người đông 

đúc nhưng trật tự, mình như một Phật tử tìm đường về Đất Phật. Bỗng bất 

ngờ em hiện ra trong bộ đồ nâu sòng, ấn tượng quá! Ở em toát lên một sự 

thanh khiết, trong sáng. Và những kiến thức về Phât Giáo, về Thiền của em 

khiến mình phải thán phục. Hành trang trong những chuyến đi công tác, 

bao giờ cũng có những cuốn sách về Thiền của em và những cuốn sách đó 

có lẽ sẽ vẫn nằm ở chỗ trang trọng trên giá sách của mình khi trở ra Bắc. Em 

là một người đã có ảnh hưởng ít nhiều đối với sự thay đổi trong tính cách 

của mình.

Ngày... Hôm nay là sinh nhật mình. Đã lâu lắm mới có một lễ mừng sinh 

nhật “hoành tráng” đến thế. Một trong những cái được của mình trong thời 

gian công tác miền Nam, ngoài công việc, đó là được gặp lại họ hàng và 

nhất là bạn bè, những người đã một thời gắn bó trong những năm du học 
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xứ người. Ngoài Văn phòng miền Nam và một vài người bà con, hơn 20 

người bạn từ thuở sinh viên đã tụ tập với nhau. Giữa mùa hè Sài Gòn lại 

được thưởng thức Shashlức - món thịt nướng đặc trưng của nước Nga, 

Salát Nga, rượu Vodka Nga cùng những bài hát Nga quen thuộc một thời. 

Những xâu chả nướng tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Cả hội như quay ngược 

thời gian hơn mười năm về trước, khi còn là những cô cậu sinh viên lần 

đầu xa nhà bỡ ngỡ nơi đất lạ. Rồi những ngày lăn lộn kiếm sống giữa mùa 

đông lạnh giá tuyết phủ kín trời... Tất cả những kỷ niệm một thời ùa về, 

sống động. Quân lại ôm ghi ta nghêu ngao hát như thuở còn “tán” Hằng. 

“Khói thuốc lá bạc hà...” (tên một bài hát Nga quen thuộc) như lan tỏa, 

quanh quẩn đâu đây. Trong hội có Hóa làm Guide cho người Nga, nên 

vẫn nói và hát được nhiều bài tiếng Nga nhất. Tan cuộc vui, cả hội vẫn 

thấy lâng lâng, xao xuyến trong lòng.

Ngày... Càng gần đến ngày về, nỗi nhớ nhà càng day dứt. Nhớ mẹ, nhớ em 

và các con. Lại một lần nữa mình chưa làm tròn bổn phận của người bố. Lần 

trước, khi cu Trí vừa tròn tháng tuổi, mình cũng đã để em lại với trách nhiệm 

nuôi con để quay sang Nga, “cày” nốt một năm còn lại. Và đến bây giờ, vừa 

chăm con nhỏ, vừa dạy thằng lớn mới vào lớp 1, em đã làm thay cả công 

việc của mình. Dẫu kết quả có thể chưa như mong muốn, nhưng mình cũng 

tự hào đã đóng góp sức lực của mình, với toàn bộ tâm huyết và nhiệt tình, 

vào sự trưởng thành và phát triển của Tinh Vân phía Nam.

NỖI NHỚ 

Tặng các con yêu dấu.

Công việc nhiều khiến bố chẳng nhớ con

Cả hai đứa, giờ ra sao rồi nhỉ?

Con khóc đêm, có còn đòi bú tí

Thằng cu đầu, đi học có ngoan không?
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Hà Nội giờ chắc đã vào đông?

Buổi sáng lạnh, con có còn ho nữa?

Bố mong về, để mà còn pha sữa

Đỡ phần nào cho mẹ được ngủ yên

Có những khi tỉnh giấc lúc nửa đêm

Bỗng đau nhói ở trong lòng - NỖI NHỚ.

Ngọn đèn khuya, câu thơ còn dang dở

Nỗi nhớ vô tình chìm trong giấc ngủ say

Chiều Sài Gòn, mưa bỗng lất phất bay

Như mùa Xuân ở đâu vừa chợt tới,

Muốn nhờ mưa đem theo lời nhắn gửi

Nỗi nhớ âm thầm, cứ chợt đến chợt đi.



200       Sử ký Tinh Vân 20 năm sẻ chia và sáng tạo

BA NĂM VĂN PHÒNG PHÍA NAM

Lữ Thị Như Phượng - Cựu nhân viên TVHCM

Đã ngót ba năm kể từ này đầu tiên tôi trở thành thành viên Tinh Vân, thành 

viên Văn phòng phía Nam, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không 

mấy ngắn ngủi đối với một sinh viên Ngân hàng mới ra trường và nhiều kế 

hoạch đối với chuyên ngành đã học như tôi. Với vị trí nhân viên kinh doanh 

của Văn phòng đại diện một công ty tin học tại Hà Nội, những ngày đầu tiên 

tôi khá mơ hồ, bỡ ngỡ về công việc mới tại một nơi chỉ có ba người rưỡi: 

anh Nguyễn Khánh Hoàn - trưởng đại diện, TrungNN - cán bộ kỹ thuật, anh 

HiệpPH - chuyên viên và tôi (rưỡi). 

Những ngày đầu tiên, 7h30 AM tôi có mặt tại Văn phòng và 7h30 PM trở về 

nhà. Công việc của tôi trong giờ là đối diện và hoà đồng với 4 bức tường màu 

xanh lơ 17m2, 2 monitor máy tính và chiếc điện thoại bàn trung bình bốn giờ 

reo một lần. Sau đó, được anh HiệpPH nạp cho những kiến thức tin học như 

Linux, WinNT, về sản phẩm công ty như LIBOL, TVIS, SEAL... Sau nữa là giờ 

cơm nguội lạnh của bố tôi với những bài giảng về cách chọn lựa công việc, 

cách định hướng cho tương lai và cách ăn cơm đúng giờ… Thật may mắn là 

thời gian đó cũng qua mau khi hai tuần sau văn phòng có thêm chị ThuVK và 

sự trở về sau chuyến công tác ĐH Đà lạt của anh HoànNK và TrungNN. 

Và rồi chúng tôi cũng có được những khách hàng đầu tiên: Petrolimex, ĐH Sư 

phạm Kỹ thuật, Báo Pháp luật, ĐH Đà Lạt, Cao đẳng SP Tiền Giang, Thư viện 
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Tổng hợp Tp. HCM, ĐH Y Dược, ĐH Sư phạm Tp. HCM… Từ căn phòng 18A 

Ngô Văn Năm chưa đến 20m2 với 4-5 người, chúng tôi đã dời về Nam Quốc 

Cang với nhân sự thay đổi lớn: Trưởng đại diện mới là anh HiệpPH và đội 

ngũ kỹ thuật, kinh doanh thuần Nam: TrungPP, ĐanCH, HuyTBD, KhiêmBD, 

PhườngPTT, TínNT, TiếnNH...

Những năm sau, lượng khách hàng của VPPN cũng tăng theo đáng kể: UBND 

Tp. HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, ĐH Thể dục thể 

thao, ĐH An Ninh… Và một lần nữa, VPPN lại lớn thêm với trụ sở mới tại 

124 Bắc Hải, sáu phòng trải đều lên ba tầng lầu thật khang trang và chuyên 

nghiệp, cùng đông đảo các thành viên mới. Các phòng ban hình thành và 

nhanh chóng đi vào hoạt động theo phong cách và định hướng chung của 

Tinh Vân Hà Nội.

Bên cạnh những kết quả vật chất đạt được, tôi muốn tự hào ca ngợi tinh thần 

miền Nam trẻ trung, sôi động, nhiệt thành và gắn bó. Một TrungPP xông xáo, 

đầy trách nhiệm, một ĐanCH thông minh, hài hước, một Huy “Đồng Tháp” 

mộc mạc, chăm chỉ, KhiêmBD nghệ sĩ nhưng nhút nhát, Phường “voi” điển 

trai, chân tình, Tiến “già” năng nổ và sport, “Tintin” nhanh nhẹn… Mỗi cái tên 

là một tấm lòng, nhiệt thành với công việc, chân thành với đồng nghiệp và 

đoàn kết cùng Tinh Vân. Năm tháng đi qua, tất cả cùng hoà quyện tạo nên 

một tinh thần miền Nam, một tinh thần Tinh Vân gắn bó và chung sức. 

Tôi không sao quên được bài thơ “Nỗi nhớ” của anh Phan Quang Minh khi anh 

phụ trách VPPN những ngày mới thành lập, nhớ đến anh Nguyễn Tuấn Lương 

dãi dầu nắng bụi một ngày mấy lượt đi về trên xa lộ Hà Nội cho những dự 

án chiến lược, nhớ OanhTN với bức thư thật tình cảm và lãng mạn nỗi niềm 

kẻ đi xa, rồi những đóng góp công nghệ không nhỏ của NghĩaLD, TrungNN, 

KhươngNV, GiangPH… và em NhungDH chắc cũng nhiều lần lo lắng đến ướt 

mi vì những hồ sơ thầu gửi qua EMS mà VPPN không nhận kịp… Rồi những 

hỗ trợ từ xa của anh Phạm Thúc Trương Lương, anh Nguyễn Quan Sơn, anh 

LộcDV, chị HằngPT và rất nhiều anh chị nữa… 
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Sinh nhật lần thứ 10 của công ty là một cơ hội cho tôi ôn lại đôi nét về Văn 

phòng miền Nam thân yêu, bước ngoặc không thể thiếu đối với tiến trình 

phát triển trong 10 năm qua của Tinh Vân. Tôi thực lòng gởi lời cảm ơn đến 

nội san TXTV và tất cả chúng ta lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 - thành 

công và thịnh vượng.

(Bài đăng trên TXTV số 22+23)
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MESSAGE OF DECEMBER 2006

Phạm Thúc Trương Lương1

Ngày 12/12/2006

Các anh chị em đồng nghiệp Tinh Vân thân mến,

Những đợt rét đầu tiên trong năm bao giờ cũng đem lại cho tôi cảm giác dễ 

chịu và bình yên, tựa như thể được bước chân vào ngôi nhà thân thuộc sau 

một chuyến đi dài. 

Các bạn có biết “Những người lạc quan tin in những chính sách of chính 

quyền on sự khử cảnh nghèo nàn” nghĩa là gì không? 

Chương trình dịch tự động mà chúng ta đang xây dựng đã “tính toán” ra lời 

dịch trên từ câu tiếng Anh “Optimists believe in policies of the government 

on poverty reduction”. Có thể thấy dẫu còn một chút sạn nhưng nói chung 

gạo cũng đã thành “cơm”. Để đạt kết quả trên, nhóm phát triển và các cộng 

tác viên đã phải làm việc rất cố gắng trong suốt năm qua. Tôi tin họ đang trên 

đường tới mục tiêu cần đến. Và sẽ sớm thôi.

Chúng ta chỉ còn cách năm 2007 chưa đầy bốn tuần nữa. Dù công việc quan 

trong nhất của tháng này và tháng sau sẽ là hoạt động tổng kết và lập kế 

hoạch cho năm tới, nhưng vào lúc này, ban kinh doanh vẫn đang phải tập 

1 Anh Phạm Thúc Trương Lương là TGĐ Tinh Vân giai đoạn 2006-2007. Đây là một trong các 
email gửi CBNV giai đoạn anh đương nhiệm.
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trung tổng lực cho giai đoạn nước rút cuối năm. Những vụ thầu, những cơ hội 

mới cần nắm bắt, những dự án ở giai đoạn kết thúc, những khoản công nợ 

cần thu hồi, tất cả đều sẽ góp phần quyết định hiệu quả kinh tế của công ty 

trong năm 2006. Đây là lúc mà mỗi chúng ta đều nên coi mình như một nhân 

viên kinh doanh. Tôi kêu gọi tất cả các thành viên trong công ty, dù ở bộ phận 

nào, hãy phối hợp chặt chẽ với ban kinh doanh để chúng ta có thể đạt được 

kết quả tối ưu trong từng vụ việc. 

Vì vậy tôi xin biểu dương một số thành viên Ban Công nghệ, những người 

được giao nhiệm vụ tiếp quản các dự án dở dang với rất nhiều vấn đề cần 

giải quyết. Họ đã nỗ lực vượt qua những khó khăn và thách thức rất lớn để 

có thể cùng ban kinh doanh kịp đưa chúng tới đích. Đó là các bạn Mậu Dũng, 

Vận, Thu Hằng, Bích Hoà và Tuyết Nhung của dự án phần mềm trắc nghiệm 

và Hoài Nam của dự án phần mềm quản lý hồ sơ kiểm toán. Tôi mong các 

bạn tiếp tục nỗ lực trong giai đoạn còn lại của dự án. Tôi cũng khen ngợi các 

“mầm non” TVi vì đã nhận và hoàn thành nhiệm vụ viết tài liệu kỹ thuật cho 

một số hồ sơ thầu. Tôi tin các bạn sẽ trưởng thành rất nhanh trong công việc 

sau khi ra trường.

Cũng trong tháng này, chúng ta sẽ nghiệm thu bản Union 2.5 với khá nhiều 

công sức và cải tiến. Chắc chắn nó sẽ ổn định và tốt hơn nhiều so với những 

phiên bản trước. 

Cách đây vài hôm, tôi có đọc một bài viết về Larry Page và Sergey Brin, hai 

sáng lập viên của hãng Google, được dịch đăng trên báo Tuổi trẻ. Theo bài 

này thì vào năm 2003, khi trả lời câu hỏi của của một học sinh cấp III người 

Israel là: “Các anh có nghĩ Google đã đánh dấu sự nghiệp của các anh không?” 

thì Brin đã đáp rằng: “Tôi nghĩ đó là thành tựu nhỏ nhất trên chặng đường 

chúng tôi hi vọng đạt được trong 20 năm tới. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng nếu 

Google là thứ duy nhất chúng tôi tạo ra được thì tôi cũng không lấy làm thất 

vọng lắm”. Còn Page thì nói: “Tôi thì lại rất thất vọng bởi sự nghiệp của chúng 

tôi vừa chỉ mới bắt đầu”. Vào thời điểm đó, hẳn là có nhiều người sẽ nghĩ 

rằng hai cha này thành công nhanh quá nên “nổ” chứ dễ gì họ có thể vượt 

qua được chính mình. Nhưng từ đó đến nay, thử điểm xem Google đã đưa ra 
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thêm những gì mới mẻ nào. Đó là Gmail, dịch vụ khiến Hotmail và Yahoo Mail 

vốn có thâm niên lâu đời hơn rất nhiều phải chạy theo vã mồ hôi hột. Đó là 

Google Earth, Google Maps và Wikimapia, những dịch vụ lần đầu xuất hiện 

trên Internet. Đó là Google Book Search (tên cũ là Google Print) làm điên đầu 

giới xuất bản Mỹ và kích hoạt cho trào lưu số hóa dữ liệu rầm rộ trên khắp 

thế giới. Và Google Video Search, cộng thêm việc mua lại YouTube, đã giúp 

Google sở hữu công cụ tìm kiếm dữ liệu video tốt nhất. Và hơn tất cả, trong 
ba năm đó, họ cũng đã biến được Google từ một danh từ riêng thành một 
động từ. 

Điều làm nên sự khác biệt cho Google chính là trí tưởng tượng. Trí tưởng 
tượng của cả một tập thể chứ không phải của một vài cá nhân đứng đầu. 
Page và Brin làm việc và định hướng hoạt động của công ty theo phương 
châm: “không mặc nhiên chấp nhận những gì vốn bị coi là không thể” (A 
healthy disregard for the impossible). Đúng vậy, khả năng sáng tạo và cải tiến 
không ngừng sẽ tạo nên sự khác biệt của một công ty công nghệ, đặc biệt 
là CNTT. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gã khổng lồ trong lĩnh vực này sử 
dụng từ “sáng tạo” hay tương tự trong khẩu hiệu của họ. Ví dụ như IBM với 
“Innovation to stay ahead”, HP với “Invent” hay Microsoft với “Your potential. 
Our passion”. 

Nhà văn H. Murakami người Nhật bản cho rằng động lực tối thượng của sự 
sáng tạo chính là cái chết. Vì theo ông, nếu con người có thể sống đời đời, nếu 
quỹ thời gian của mỗi người là vô hạn thì họ sẽ chẳng buồn động não. Có thể 
Murakami đúng. Nhưng nói một cách tầm thường và dễ chấp nhận hơn thì 
đam mê cũng là động lực quan trọng cho sự sáng tạo. Tinh Vân có thể không 
có khả năng như các công ty như Google hay Microsoft, không có tiềm lực 
như họ, không có cơ hội như họ, không thành công như họ. Nhưng chúng 
ta hoàn toàn có thể có niềm đam mê giống họ. Vì xét cho cùng, sự đam mê, 
cũng giống như bất cứ cung bậc hỉ, nộ, ái, ố nào của tình cảm, chỉ bị giới hạn 
duy nhất bởi chính chúng ta mà thôi. 

Ban lãnh đạo công ty luôn mong muốn tạo ra một môi trường làm việc 
khuyến khích được sự sáng tạo của mỗi cá nhân. Tôi mong các bạn tưởng 
tượng cho công ty, chứ không đơn thuần là làm việc cho công ty. Khi bắt tay 
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vào thực hiện một ý tưởng, một sản phẩm, một dự án, đừng dừng lại ở mức tư 

duy xem mình sẽ làm như thế nào, hãy tư duy ở mức mình sẽ làm thế nào để 

tạo ra sự vượt trội. Vượt trội so với sản phẩm khác, so với những người khác 

và so với chính mình của ngày hôm qua. 

Nếu đọc báo, các bạn đều biết cách đây mấy hôm, ở thành phố Hồ Chí Minh 

người ta mở một sàn giao dịch ý tưởng. Ở đó, người có ý tưởng có thể rao bán 

sáng kiến của mình cho những công ty muốn mua. Nếu có được sự hưởng 

ứng nhiệt tình của các bạn, chúng ta cũng sẽ có những ngày hội ý tưởng như 

thế ở Tinh Vân, với giải thưởng cho những sáng kiến khả thi, dù không nhất 

thiết phải thật mới mẻ. 

Tháng 12 không phải lúc nào cũng là cột mốc cho những sự khép lại. Vì cuộc 

sống là một dòng chảy liên tục. Hồng Vân, Chiêm và Bích Diệp sẽ trở thành 

những bà mẹ trẻ trong tháng này. Đó là sự khởi đầu cho một thiên chức mới 

vô cùng cao cả và lớn lao. Xin chúc mừng hạnh phúc của gia đình các bạn. 

Tôi cũng xin chúc tất cả các anh chị em luôn tạo ra được cho mình và những 

người xung quanh những điều mới mẻ và luôn nuôi dưỡng cho mình niềm 

đam mê.
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KHỞI ĐẦU XA LỘ

Phạm Thúc Trương Lương

Năm 2005, máy tìm kiếm Vinaseek nổi danh một thời đã được quyết định 
cho “nghỉ hưu” sau nhiều lần nâng lên đặt xuống. Những tưởng giấc mơ 
search engine của Tinh Vân sẽ dừng lại ở đây, nhưng đến đầu năm 2007, vấn 
đề máy tìm kiếm tiếng Việt lại được đưa ra thảo luận trong buổi họp HĐQT 
tổng kết năm. 

Lúc đó đang là cuối thời kỳ phát triển cực thịnh và có phần điên cuồng của 
thị trường chứng khoán trong nước. Cơn sốt chứng khoán tạo ra nhiều đại 
gia với túi tiền rủng rỉnh, và một số, vừa có tiền vừa có tầm nhìn, bắt đầu 
nghĩ đến chuyện đầu tư vào những công ty công nghệ khởi nghiệp thay vì 
chỉ bám sàn. Anh Nguyễn Hồng Chương, người được Ban lãnh đạo Tinh Vân 
coi như bậc đại ca với nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo cả trong và ngoài 
ngành CNTT, đã khuyến khích Tinh Vân tiếp tục bài toán máy tìm kiếm. Theo 
anh Chương, Internet không chỉ có mình Google. Tại một số quốc gia, các 
máy tìm kiếm địa phương vẫn có thể cạnh tranh, thậm chí chiếm thị phần áp 
đảo, đặc biệt là những nước sử dụng bảng chữ cái phi Latin. Nga có Yandex, 
tại Trung Quốc thì Baidu là số 1 và tại Hàn Quốc thì người dùng chỉ biết đến 
Naver. Người Việt rất có thể cũng cần một search engine hiểu tiếng Việt và 
hiểu mình như vậy. Với kinh nghiệm về tìm kiếm và xử lý ngôn ngữ tích lũy 

được cùng Vinaseek, Tinh Vân nên khởi động lại dự án máy tìm kiếm một cách 

bài bản và quy mô hơn để nắm bắt cơ hội đó. Hơn nữa, nếu Tinh Vân quyết 

tâm, thì sẽ có nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền cho Tinh Vân làm. 
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Có nhiều luồng ý kiến khác nhau trong HĐQT. Người thì cho đây là cơ hội nên 

thử, người thì hoài nghi về tính hợp lý của chính ý tưởng này. Nhưng có một 

điểm mọi người đều đồng thuận, đó là phải có công nghệ tìm kiếm đủ mạnh 

thì mới có thể cạnh tranh với Google cũng như đáp ứng được với tốc độ tăng 

trưởng rất nhanh của lượng nội dung tiếng Việt trên Internet. Nền tảng công 

nghệ là điều kiện cần, tiên quyết và là rào cản đầu tiên phải vượt qua. 

Tôi và anh Sơn được giao nhiệm vụ tìm giải pháp. Chúng tôi phân công đi 

theo hai hướng. Anh Sơn sẽ tìm các công ty cung cấp sản phẩm tìm kiếm, còn 

tôi thì liên hệ với các công ty có dịch vụ tìm kiếm đang cạnh tranh được với 

Google, thương thảo để mua công nghệ của họ hoặc đề xuất cùng hợp tác. 

Tôi liên lạc với Yandex, Mail.Ru và Rembler của Nga; Baidu, Sohu của Trung 

Quốc; Naver của Hàn Quốc. Cách liên lạc thì rất du kích, bắt đầu bằng việc gửi 

email tới một vài địa chỉ bâng quơ nào đó lấy được trên trang web của họ rồi 

đợi phản hồi, hy vọng đầu bên kia có người lấy thư, biết tiếng Anh và quan 

tâm đến những gì mình viết. Tuy chỉ hú họa như vậy nhưng vẫn có bốn công ty 

phúc đáp và việc trao đổi tiếp tục được đẩy dần lên cấp cao hơn. Sau vài tuần 

thì tôi chốt được hai cuộc họp qua điện thoại với lãnh đạo của Baidu và Yandex. 

Đối tác Baidu trao đổi với tôi là Mr Chen, giám đốc Marketing, nói tiếng Anh 

khá tốt. Anh ta hỏi lại hầu hết những gì đã trao đổi qua email, sau đó chia sẻ 

rằng Baidu rất quan tâm tới Việt Nam, nhưng chưa thể làm gì vào lúc này vì 

đang phải tập trung nguồn lực cho dự án Baidu Nhật Bản. Đó cũng là dự án 

đầu tiên của Baidu tại nước ngoài. Nếu thành công, Baidu sẽ mở dịch vụ tại 

Việt Nam và hy vọng lúc đó Tinh Vân sẽ là đối tác. Hướng Baidu như vậy là cụt. 

Trong tay tôi lúc đó chỉ còn Yandex, xem như là cơ hội cuối cùng vì anh Sơn 

tới lúc đó cũng không thành công với hướng tìm sản phẩm. 

Đích thân Arkady Volozh, CEO của Yandex là người trao đổi email và họp qua 

điện thoại với tôi. Một tín hiệu tốt, tôi nghĩ thế. Cậu đòi rất nhiều số liệu về 

thị trường Internet Việt Nam mà tôi phải phóng tác ra một phần. Qua điện 

thoại, tôi cố gắng vẽ ra một bức tranh xán lạn về cơ hội và tiềm năng của 

bài toán kinh doanh máy tìm kiếm tại Việt Nam và kể về Vinaseek. Tôi thuyết 
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phục Volozh đầu tư vào Việt Nam cùng với Tinh Vân, nơi có các sáng lập viên 

tốt nghiệp trường MGU danh tiếng của Liên Xô và nói tiếng Nga trôi chảy. 

Nhưng Volozh tỏ ra thận trọng. Cậu nói CTO của Yandex là Ilya Segalovich vừa 

mới quay trở lại công ty làm việc và đang cùng đội công nghệ “refactor” lại 

mã nguồn của máy tìm kiếm (Ilya là người Nga gốc Do Thái, đã nghỉ Yandex 

để di cư sang Mỹ nhưng rồi ở lại). Với hiện trạng sản phẩm như vậy, Yandex 

chưa thể bắt tay vào một thị trường khác, Volozh kết luận. Vậy là cơ hội cuối 

cùng thất bại nốt, tôi nghĩ. Nhưng thật may là câu chuyện chưa dừng lại ở đó. 

Volozh nói với tôi: “Tao biết một công ty của Na Uy có sản phẩm rất hợp với 

nhu cầu của chúng mày. Tên công ty là Fast. Tao sẽ giới thiệu mày với bọn nó. 

Mày có thể mua search engine của bọn nó và mua giải pháp Quảng cáo theo 

từ khóa Direct của bọn tao”. 

Sau đó Volozh viết email giới thiệu tôi cho một cậu tên là John Sviland của 

Fast Search & Transfer. Tôi nói anh Sơn thử tìm hiểu về công ty này. Kết quả 

quá tuyệt. Fast đúng là đỉnh của đỉnh, công nghệ tìm kiếm của họ cho thị 

trường doanh nghiệp thậm chí còn được đánh giá là tốt hơn cả Google Ap-

pliance. Khách hàng của họ nhiều vô thiên lủng, toàn loại tay to và cũng có 

những công ty khá tương đồng với hướng của Tinh Vân, đó là giải quyết bài 

toán tìm kiếm địa phương. Anh Sơn còn vào website của thị trường chứng 

khoán Oslo, nơi Fast niêm yết, để đọc báo cáo tài chính của họ. “Công ty này 

dư nhiều tiền mặt quá Lương ạ, họ có 200 triệu đô trong két”. Lẽ ra theo phân 

công, anh Sơn sẽ là đầu mối tìm ra Fast nhưng vào thời điểm đó, khi nghĩ về 

các công ty cung cấp công nghệ tìm kiếm, chúng tôi chỉ hướng đến vào Mỹ 

mà không thể ngờ rằng Na Uy lại có cái mà mình cần. 

Với giới thiệu của Volozh, John Sviland phản hồi ngay. Tuy nhiên vấn đề lại 

nằm ở chỗ khác. Cậu ta không tin Tinh Vân có tiền để mua Fast. “Đắt đấy”. Thật 

oái oăm là bên mua lại phải thuyết phục bên bán là ý định của mình thực sự 

nghiêm túc. Để vượt qua quá trình thẩm định, tôi phải trải qua ba lần họp qua 

điện thoại. Hai lần đầu với John Sviland, lần thứ ba có thêm TK là giám đốc 

Kinh doanh của Fast, tham dự từ văn phòng tại Los Angeles. Vẫn một bài ca 

về tiềm năng thị trường Internet Việt Nam như trình bày với Baidu và Yandex. 
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“Mày phải tới Oslo làm việc trực tiếp với bọn tao thôi”, John Sviland chốt sau 

buổi họp thứ ba. “Sẵn sàng, tuần sau luôn nhé”, tôi đáp. 

Ngày 12/05/2007, tôi và anh Sơn tới Oslo. Chúng tôi không có một chút ý 
tưởng nào về mức giá của Fast. Cũng chưa có nhà đầu tư cụ thể nào cả. Ngoài 
anh Chương, một vài người khác cũng thể hiện sự quan tâm. Còn nguồn đầu 
tư nước ngoài, lúc đó Tinh Vân đang đánh võng giữa IDG và M&H, một quỹ 
đặt trụ sở tại Hồng Kông. Nhưng tiền thì chưa có và cũng không biết sẽ có 
bao nhiêu. 

Nước Na Uy từ trên máy bay nhìn xuống là rừng thông ngút ngàn đến hết 
tầm mắt, đẹp như tiên cảnh. Nó gợi cho tôi giai điệu của bài hát “Norwe-
gian wood” của The Beatles, bài hát được dùng làm tên cho cuốn tiểu thuyết 
“Rừng Na Uy” đã dịch ra tiếng Việt của nhà văn Nhật Bản Murakami. Chúng 
tôi đến Oslo vào chiều thứ Bảy nên có ngày Chủ nhật khám phá thành phố. 
Na Uy đầu hè đến 10 giờ đêm mới chạng vạng tối và giá cả thì cái gì cũng đắt 
đến khó hiểu. 

Buổi làm việc đầu tiên tại Fast là vào sáng thứ Hai. Tôi trình bày slide về thị 
trường Internet Việt Nam, còn anh Sơn thì chat về nhà, cập nhật diễn biến 
tình hình. Sau đó tới Bjorn Olstadt, CTO của Fast, giới thiệu về các sản phẩm 
của họ. Công nghệ Fast Searh có quá nhiều thứ hay ho. Tiếp theo, John Svi-
land thuyết trình về dịch vụ của khoảng một tá khách hàng tiêu biểu ở đủ 
các châu lục. 

Vẫn chưa nói về giá. Đó sẽ là việc của ngày hôm sau. 

Buổi tối John mời chúng tôi đi ăn. John mắc chứng dị ứng trứng nặng, ăn 
một món nào có dính một chút trứng thôi là sẽ chết ngay tại chỗ. Ấy là cậu 
ta nói vậy. Vì vậy gọi món gì cũng phải trao đổi rất cẩn thận với hầu bàn. Tôi 
gợi chuyện: “Tao với Sơn đến đây được hai hôm rồi. Oslo rất đẹp, nhưng cái gì 

cũng đắt kinh. Đắt đến mức mà bọn tao có một thuật ngữ riêng gọi là “Norwe-
gian price”. John gật gù. Tôi nói tiếp: “Tao hy vọng sáng mai bọn tao sẽ không 
phải nghe thêm một Norwegian price nữa”. Cả nhóm phá lên cười. 

Buổi mặc cả sáng hôm sau khá căng thẳng. John có vẻ chuyên nghiệp trong 

chuyện này. Cậu ta hỏi dự kiến search engine của chúng mày sẽ index bao 
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nhiêu terabyte dữ liệu? Có bao nhiêu truy vấn một giây (QPS)? Hóa ra đó là 
hai tham số để tính giá. Hôm qua tôi chém gió rất nhiều về tiềm năng Inter-
net Việt Nam và quy mô máy tìm kiếm mà chúng tôi muốn xây dựng. Các con 
số làm mồi câu sự quan tâm của Fast hôm qua có thể sẽ khiến chúng tôi phải 
trả giá ngày hôm nay. John không tiết lộ công thức tính giá. Nếu nói thấp, có 
thể chúng tôi sẽ không mua đủ công suất hoạt động, nếu nói cao, có thể sẽ 
quá đắt. Tôi với anh Sơn trao đổi và nói đại hai thông số. John hý hoáy bấm 
chuột. “Tao nghĩ bọn mày sẽ phải trả hai triệu đô”. “Sao đắt thế?”, câu hỏi bật 
ra hết sức tự nhiên. John giải thích về cách tính giá. “Vậy bọn tao không cần 
bằng đó QPS, và lúc đầu index cũng không lớn như vậy”, chúng tôi trao đổi 
và đưa ra cặp số mới. Một mức giá mới, khoảng 1,5 triệu đô. Bắt đầu mặc cả. 
Có những thời điểm chúng tôi cảm giác sẽ không thể đạt được thỏa thuận. 
John có một chiêu là thỉnh thoảng bỏ ra ngoài gọi điện thoại, giống như là 
xin ý kiến sếp. “Bọn tao có thể không trả toàn bộ bằng tiền, một phần sẽ bằng 
chia sẻ doanh thu bán quảng cáo từ khóa”, chúng tôi đề xuất. “OK, vậy bọn 
tao sẽ thu 40% trong 3 năm” (Thế thì bằng ăn thịt người ta à!) Lại mặc cả, trao 
đổi, ra ngoài gọi điện thoại. Sau hai tiếng, con số chốt lại là khoảng 1/3 mức 
giá đầu tiên, với lượng QPS và kích thước index khá hẻo, kèm theo điều kiện 
chia sẻ doanh thu rất chát. Thôi kệ, còn hơn là về tay không, tôi với anh Sơn 
bảo nhau. 

Lúc quá cảnh ở Paris, chúng tôi gọi điện về nhà thông báo tình hình. Tin tức ở 
nhà khá tốt, các nhà đầu tư đều phấn khởi. Hy vọng sẽ có đủ tiền để trả cho 
Fast. Anh Sơn bảo tôi: “Anh không có cảm giác là mình vừa tiêu một số tiền 
lớn như vậy, mọi thứ quá ảo”. 

Một tuần sau đó là quá trình mặc cả tiếp tục qua email. Chốt được giá rồi thì 
bây giờ đến màn đòi thêm quyền lợi. Tăng QPS, tăng kích thước index, tăng 
dịch vụ hỗ trợ. Có thứ John Sviland đồng ý, có thứ không chịu. Sau cùng 
cậu email: “Thôi được rồi CEO của bọn tao là John Lervik có chuyến công tác 
Hong Kong, tiện thể sẽ ghé qua Hà Nội ký hợp đồng với chúng mày luôn. 
Muốn gì thì cứ nói trực tiếp với ông ta”. 

John Lervik đến Hà Nội vào buổi tối và chỉ ở Việt Nam chưa tới 24h. Tôi ra sân 

bay đón. CEO của Fast khá trẻ và đẹp trai, hầu như lúc nào cũng bận điện 
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thoại. Lervik cho tôi biết ngoài làm việc với Tinh Vân, cậu ta có hai cuộc hẹn 

khác. Cái gì? Tiện ghé Hà Nội mà còn có thêm hai cái hẹn nữa? Hay là còn có 

các công ty khác cũng muốn mua công nghệ Fast để làm search engine? Tôi 

báo tin cho anh Tô. “Chúng ta phải giám sát tay này trong suốt thời gian ở Hà 

Nội, để xem nó gặp những ai”. Anh Tô phân công anh Trần Hoài Phú, giờ là 
Phó TGĐ Minh Châu, làm lái xe đưa đón Lervik và cùng một bạn phòng Hành 
chính đưa cậu ta đi chơi Văn Miếu và Bảo tàng Dân tộc học, mục đích là để 
chiếm hết thời gian. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng ngoài hai cuộc hẹn đã lên 
lịch, John Lervik không có lúc nào riêng tư ngoài tầm mắt của chúng tôi. Còn 
anh Hoàn được phân công làm thám tử, sẽ theo dõi John Lervik tại khách sạn 
Daewoo, khi cậu tiếp hai cuộc hẹn kia. 

John Lervik đồng ý với tất cả những gì tôi đòi thêm mà John Sviland chưa 
chốt. Chúng tôi ký hợp đồng, chụp ảnh. Lervik nói với tôi: “Tao nghĩ Sviland 
cho chúng mày một cái giá rất tốt. Với công suất thế này, công ty RedNano 
của Singapore phải trả tiền gấp 3 đấy”. Thông tin này về sau tôi kiểm chứng 
được khi tham dự hội thảo Fast Forward tại Mỹ lúc uống bia với nhóm Red-
Nano, nhưng ngay lúc đó thì chẳng ai tin cả. 

Đúng là Lervik có hai cuộc hẹn. Anh Hoàn báo cáo tình hình hai người cậu 
ta gặp, một thanh niên Tây và một phụ nữ Châu Á kiểu người Hoa. Thở phào. 
Không phải gương mặt từ một công ty Việt Nam. 

Buổi chiều tiễn Lervik ra sân bay tôi chỉ cho cậu tấm biển quảng cáo sơn Jo-
ton trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài: “Quảng cáo sơn của nước mày kìa”. 
John phát âm chữ Na Uy bằng tiếng Việt, có vẻ khoái chí và bảo tôi: “Năm 
sau khi bọn mày ra mắt search engine, bọn tao sẽ tài trợ một biển quảng 
cáo cho Xalo”.  

Máy tìm kiếm Xalo.vn được phát triển trên nền tảng công nghệ Fast Search 
với sự khởi đầu như vậy. 

Tháng 4/2008, Fast Search bị Microsoft mua lại để tích hợp công nghệ tìm 
kiếm của họ vào dòng sản phẩm SharePoint. Nhiều kỹ sư của Fast ra đi vì 

ghét Microsoft. John Lervik trở thành phó giám đốc cao cấp của người khổng 

lồ phần mềm và chuyển đến Redmond, Mỹ. Năm 2010, ông cùng một nhóm 
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nhân viên cũ của Fast thành lập công ty Cxense, phát triển công nghệ quảng 

cáo hướng ngữ cảnh cho các dịch vụ web và ứng dụng mobile. Cả John Svi-

land và TK đều chuyển về làm việc tại đây. 

Arkady Volozh hiện vẫn là CEO của Yandex. Ước lượng giá trị tài sản của ông 

vào năm 2013 là $1.15 tỷ đô. Còn Ilya Segalovich đã mất năm 2013. 

Dự án Baidu Nhật Bản được triển khai nhưng không thành công. Khi Baidu 

chuẩn bị sang Việt Nam làm ăn có cử một nhóm qua Tinh Vân trao đổi. Tôi hỏi 

thăm về giám đốc Marketing họ Chen. Cậu ta đã chuyển khỏi Baidu. 

Hiện nay Xalo.vn là một trong nhiều dịch vụ khác nhau của TVT. Tuy nhiên, 

giờ nó là trang tổng hợp tin tức tự động, không còn là máy tìm kiếm và cũng 

không còn dùng phần mềm Fast. Giấc mơ máy tìm kiếm tiếng Việt một lần 

nữa phải gác lại. Nhưng với tất cả các thành viên HĐQT Tinh Vân và những 

ai từng làm việc trong giai đoạn đầu của dự án Xalo.vn, đó sẽ là những ngày 

tháng nhớ mãi.
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KÝ SỰ TVS

Ghi theo lời kể của anh Nguyễn Sơn Tùng

Tiền thân là Trung tâm Giải pháp phần mềm và Tích hợp hệ thống của Tinh Vân, 

được thành lập vào tháng 8/2012, sự ra đời của Tinhvan Solutions - TVS có thể 
được coi là bước cuối cùng trong quá trình Tinh Vân tiến tới mô hình Holdings. 

Nhiệm vụ chính của TVS là phát triển, cung cấp phần mềm, dịch vụ và thiết bị 
CNTT – viễn thông cho thị trường nội địa. Ngay từ khi mới thành lập, TVS đã 
“may mắn” kế thừa nhiều giá trị từ công ty mẹ như lịch sử phát triển, các sản 
phẩm chủ đạo, mạng lưới quan hệ, danh sách đối tác… Khách hàng của TVS 
đa phần là các đơn vị, cơ quan, bộ, ban, ngành của Chính phủ. 

Bên cạnh phần mềm quản lý thư viện Libol – một trong những sản phẩm 
chủ chốt của TVS nói riêng và Tinh Vân nói chung, đội ngũ TVS còn phát triển 
nhiều sản phẩm khác như Giải pháp Cổng thông tin TVIS, giải pháp quản lý 
hồ sơ lưu trữ E-file, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc Foldio… 

Quay ngược thời gian, trở lại những năm 1998, 1999, khi đó, website còn là 
một điều vô cùng mới mẻ, thậm chí được coi là “bí ẩn” đối với nhiều người 
dùng Việt Nam. Để tạo thành một trang web hoàn chỉnh, người lập trình phải 
bắt đầu từ một trang HTML tĩnh và xây dựng một loạt tiện ích cần thiết như 

chức năng quản lý bài viết, chức năng hiển thị thông tin động, tiện ích về tìm 

kiếm, công cụ xuất bản… Những tiện ích này giờ đây được coi là điều hiển 

nhiên và sẵn có, tuy nhiên, vào thời điểm đó, từng tiện ích này đều phải “tự 

tay” xây dựng. 



        215     Hồi ký

Ban đầu, TVIS là tên viết tắt của Tinh Vân I-portal Solutions, được phát triển 

cùng thời với Libol vào khoảng năm 1998, 1999. TVIS được viết code đầu tiên 

bởi anh Tô, sau đó lần lượt là Bùi Việt Hưng, Nguyễn Vinh Thọ. 

Trong khoảng thời gian 2001 - 2002, Nguyễn Quan Sơn đã đưa nền công 

nghệ mở Zope/Plone vào TVIS. Zope là một bộ các nền tảng, platform cho 

phép xây dựng website một cách dễ dàng, nhanh chóng. Trên nền Zope bao 

gồm nhiều dịch vụ như dịch vụ quản trị nội dung, Index and Search cùng 

nhiều tính năng khác rất mềm dẻo, linh hoạt… Sau khi Zope được đưa vào, 

nhóm Bùi Việt Hưng và Lê Hữu Thuận đã cùng xây dựng rất nhiều cổng thông 

tin cho các khách hàng. Trong đó, thành quả lớn nhất có lẽ là hệ thống trang 

web của Bộ Ngoại giao và khoảng 70 trang web các Đại sứ quán Việt Nam 

tại nước ngoài. Tuy là 70 trang web hoàn toàn khác nhau nhưng lại được xây 

dựng trên cùng hệ thống ZOPE thống nhất, tin tức có thể đăng từ các trang 

của Bộ sang các trang của Đại sứ quán và ngược lại. 

Tiếp đó, khoảng năm 2004, chúng tôi tiếp tục tích hợp giải pháp Cổng thông 

tin của Oracle vào TVIS. Về bản chất, ứng dụng này của Oracle cũng tương tự 

như Zope, là một platform cung cấp môi trường phát triển website và trên 

platform này đã bao gồm sẵn các ứng dụng như hệ quản trị nội dung, khả 

năng tìm kiếm, quy trình kiểm soát xuất bản… TVS đã sử dụng công cụ này 

để tùy biến xây dựng thành các trang web cho các cơ quan bộ ngành, trong 

đó nổi bật là website chinhphu.vn của Chính phủ Việt Nam. 

Vào năm 2007 - 2008, một nền tảng công nghệ khác là Share Point tiếp tục 

được tích hợp vào giải pháp TVIS. Một cách tổng quát, TVIS chính là bộ công 

cụ để xây dựng các cổng thông tin. TVIS xuất hiện phản ánh đúng nhu cầu 

của thị trường. Ban đầu, người sử dụng chưa cần một trang web quá phức tạp 

với chu trình xuất bản, chu trình kiểm soát nội dung… Khi muốn post một 

bài viết, người dùng sẽ phải edit từng dòng HTML, sau đó dùng một chương 

trình khác đẩy lên web server. Tất cả thao tác này đều được làm bằng tay, tốn 

khá nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, sau một thời gian, do lượng thông 

tin cần quản lý ngày một nhiều hơn, dẫn đến nảy sinh nhu cầu cần có thêm 

chức năng phân quyền cho phép từng đối tượng gửi bài vào từng mục khác 
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nhau, quản lý việc gửi bài của các cộng tác viên… đồng thời người quản lý 

không thể tự mình làm tất cả mọi việc như trước đây, và TVIS đã được ra đời 

để hỗ trợ người dùng. 

Năm 2005, nhóm phát triển TVIS đã hỗ trợ thành công sự kiện Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng trả lời trực tuyến trên Internet. Sau khi nhận được câu hỏi, 

câu trả lời của Ban tổ chức, nhóm TVIS chịu trách nhiệm publish lên website. 

Do đây là sự kiện lớn và lần đầu tiên tổ chức nên đã có rất nhiều đối tượng 

phá hoại. Tuy nhiên, nhóm phát triển TVIS đã hỗ trợ sự kiện kết thúc thành 

công tốt đẹp. Đây được coi là một trong những dấu mốc phát triển của TVIS. 

Ngoài ra, dự án xây dựng hệ thống Intranet của Quốc hội, lưu giữ tất cả tài 

liệu trong các kì họp Quốc hội từ năm 1999, 2000 cho tới hiện tại cũng được 

coi là một thành tựu của TVIS. 

Ngoài TVIS, TVS còn xây dựng và phát triển một vài phần mềm khác như E-

File, Foldio… E-File được xuất phát từ một dự án của Cục văn thư Lưu trữ Nhà 

nước. Vào khoảng năm 2004 – 2005, TVS đã triển khai dự án cung cấp E-File 

cho Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước và các Trung tâm Lưu trữ. Foldio là một sản 

phẩm đặc biệt của TVS bởi Foldio được TVS phát triển muộn hơn so với các 

đối thủ cạnh tranh. Foldio được xây dựng để quản lý hoạt động lưu chuyển 

giấy tờ, công văn trong một đơn vị. 

Trong danh sách các sản phẩm của TVS có một sản phẩm giờ đã không còn 

tồn tại. Đó chính là Union. Union là sản phẩm quản lý được sử dụng trong 

các trường ĐH. Union được phát triển vào năm 2001, khách hàng đầu tiên 

là trường ĐH Luật Hà Nội. Ba bài toán mà Union giải quyết đó là: bài toán 

quản lý điểm, bài toán quản lý hồ sơ sinh viên và bài toán xếp lịch học viên. 

Union đã được triển khai trong khoảng 20 trường, tuy nhiên mỗi trường lại có 

những đặc điểm riêng, do vậy, Union chỉ đáp ứng được khoảng 70 – 80% hệ 

thống quản lý chung của các trường, 20% còn lại sẽ phải sửa đổi theo nhu cầu 

của từng trường. Chính điều này đã gây khó khăn cho việc phát triển Union 

và TVS đã đành phải từ bỏ “trận địa” này, chỉ còn chi nhánh Tinh Vân tại TP. Hồ 

Chí Minh là còn tiếp tục cung cấp giải pháp này cho các khách hàng. 
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Một trong những yếu tố làm nên thành công của TVS là việc thực hiện một 

cách chính xác những cam kết với khách hàng. Đó là khi TVS làm việc với các 

cơ quan nhà nước, do thời gian triển khai dự án thường vào cuối năm, TVS 

không thể hoàn thành tất cả các đầu mục đã đề ra, do vậy, TVS đã cam kết sẽ 

thực hiện những phần chính, những phần phụ còn lại sẽ được triển khai vào 

năm sau. Nhiều đầu mục tuy khách hàng đã “quên” nhưng TVS vẫn luôn thực 

hiện trọn vẹn những điều đã cam kết. 
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10 NĂM TVC

Nguyễn Huy Cương (Chủ biên) 
Đinh Hồng Sơn - Phan Thị Mỹ Hằng

1.

Nếu viết sử ký của từng công ty mang tên Tinh Vân, thì TVC có bề dày về thời 

gian chỉ sau mỗi Tinh Vân mẹ. 10 năm trước, tháng 4 năm 2004, trong một lần 

về chơi Việt Nam, giữa lúc lòng tràn đầy cảm phục mấy ông bạn nối khố làm ăn 

bài bản, mở công ty tin học danh tiếng, đánh Nam dẹp Bắc, quân sĩ ra vào như 

nước, nườm nượp phòng ban, thì tôi được Hoàng Tô mời đi uống cà phê. Loáng 

thoáng ý là “bây giờ đang mốt cái món Enterprise Resource Planing, gọi tắt là 

ERP, hay là mày về kết hợp với Tinh Vân chiến nhỉ. Tương lai của Tin học đấy”. 

Tôi như bắt được vàng. 

2. 

30 tháng 8 năm nay là tròn 10 năm kể từ ngày tổ chức hội thảo “ERP – Cơ hội 

và thách thức”. Sau này lấy đây làm ngày Sinh nhật TVC, cho dễ nhớ vì 30/8 là 

sinh nhật tôi, còn hôm sau là ngày sinh anh Hoàng Tô. 

Ngày đó Tinh Vân mới chuyển về Làng Sinh viên Hacinco, còn thơm mùi vôi 

vữa. Khách mời có anh Thành Nam, hồi đó danh tiếng nổi như cồn cùng FSoft, 

anh Khánh Fast (Dr. Phan Quốc Khánh), anh Cường Chom IBM (Nguyễn Kiên 

Cường – diễn viên chính nhân vật Chom trong phim “Chom và Sa”, bom tấn 
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của điện ảnh Việt Nam 1978), Steve Nguyễn Anh Nguyên (Unilever), người 
làm thuê giàu nhất Việt Nam, lập trình sư SAP Phạm Quang Huy từ Mỹ về. Một 
khách đặc biệt là Bartek, cậu bạn thân cùng ĐH người Ba Lan của tôi, chuyên 
gia tư vấn cao cấp SAP, kinh nghiệm 10 năm, lương 10K $/tháng. Dĩ nhiên 
có đầy đủ các tướng lĩnh Tinh Vân. Mục tiêu để đánh giá có nên mở rộng thị 
trường ra lĩnh vực này không. Nói thật ra, chuyên môn và thực tế chỉ ông 
Steve và ông Bartek biết, chứ bọn còn lại cũng ù cạc. Nhưng mức thu nhập 
của hai ông này là nguồn cảm hứng cho một hướng đầu tư mới. 

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân họp và ra quyết định: 
Thành lập một công ty mới hoạt động trong lĩnh vực các ứng dụng quản trị 
doanh nghiệp – TinhvanERP, sau đổi thành Tinhvan Consulting, hay TVC. 

3. 

Quyết định sẽ làm ERP, đầu tiên phải tính đến SAP. Chỉ có điều, hồi đó đốt 
đuốc cũng không tìm được một bóng dáng nào của SAP ở Việt Nam. Micro-
soft mới rục rịch chuẩn hoá khái niệm Business Solutions, chưa hỗ trợ thị 
trường còn non trẻ này. Tháng 10 năm 2004, tiết thu mát mẻ, tôi và Hoàng 
Tô dắt nhau vào quán gội đầu lành mạnh trên phố Hàng Chuối, bắt gặp một 
người quen. Đẹp trai, phong độ và có nụ cười thuyết phục, Hồ Thanh Tùng, 
lúc đó đã (đang và vẫn) là TGĐ Oracle Việt Nam, nằm ngay giường gội bên 
cạnh. Trao đổi chóng vánh trong mùi hương shampoo rẻ tiền ướt rượt, Tùng 
quả quyết: “Các ông chọn Oracle đi, tôi support”. Vậy là theo Oracle. 

Khách hàng đầu tiên là BIM, doanh nghiệp nuôi trồng tôm lớn nhất Việt Nam, 
ở mãi Quảng Ninh. Trước đó, anh Việt Chủ tịch đặt câu hỏi là Tinh Vân chưa 
làm ERP bao giờ, lấy gì đảm bảo? Câu trả lời không thể hấp dẫn hơn: Bao giờ 
hệ thống vận hành, BIM mới phải thanh toán. Ngoài ra nếu lựa chọn Tinh Vân, 
BIM sẽ được khuyến mại triển khai phần mềm quản lý nhân sự HiStaff. Đến 
nay các hệ thống này vẫn đang vận hành ổn định. 

Nói đến ERP, không thể không nhắc tới Đặng Khắc Tuấn (Phó TGĐ TVC giai 
đoạn 2006-2011), hiện đang làm Trưởng nhóm Tư vấn của PWC Việt Nam. 
Ngược lại với bề ngoài khắc khổ, Tuấn luôn gần gũi sát sao, tạo cảm hứng và 
đam mê công việc cho lính của mình. 
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4. 

HiStaff từ lâu đã thực sự là niềm tự hào của những con người TVC. Phạm Thúc 

Trương Lương là người đặt tên cho giải pháp quản trị tổng thể nguồn nhân 

lực đã trở nên quen thuộc đến thân thương với bao lớp người TVC. Bản quyền 

ban đầu thuộc về TVHCM, được cung cấp cho một số khách hàng trong đó 

có Unilever Việt Nam. Với mong muốn xây dựng một phần mềm giải pháp 

“Chuyên nghiệp và Bản địa”, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp Việt trong 

sử dụng nguồn nhân lực, Ban Lãnh đạo Tinh Vân quyết định chuyển HiStaff 

sang TVC và lập tức trở thành “Át chủ bài” của TVC trên thị trường toàn quốc. 

Xuất phát từ quan điểm quản trị, được tích luỹ các thông lệ có tính thực tiễn 

tại môi trường bản địa, HiStaff đã nhanh chóng có mặt tại các doanh nghiệp 

hàng đầu Việt Nam1. 

Đối với người TVC, HiStaff là những buổi OT thâu đêm suốt sáng, là những 

ngày công tác miền Trung, miền Tây rong ruổi. Là cảm giác sung sướng của 

nghiệm thu dự án, liên hoan tổng kết, cùng khách hàng ôn khó, ôn khổ lúc 

triển khai. Với tôi, tự hào nhất là khi được nghe khách hàng khen người TVC 

giỏi. Mát lòng mát dạ. 

5. 

Ở TVC HCM mọi người đều coi Phượng Lu là chị Hai. Tháng 12/2007, Văn 

phòng Đại diện TVC tại TP. HCM được thành lập và có cùng địa chỉ với trụ 

sở Công ty Tài chính Đông Âu tại lầu 6, toà nhà Hoa Rang, 32 Ngô Đức Kế, 

Quận 1. Trưởng Đại diện TVC HCM và Kế toán trưởng Đông Âu đều do một 

tay Phượng Lu đảm nhiệm. Thiền nữ Chân Từ Phương thổi tâm Thiền vào tập 

thể TVC HCM tươi hồng chánh niệm. Việc tiếp theo là đi lôi ngay cô Ba về. 

Phan Thị Mỹ Hằng, vừa không lâu rời TVHCM bôn ba thiên hạ, nay quay lại 

song kiếm hợp bích cùng chị Lu, khiến Văn phòng không khỏi đậm chất nữ 

1 Người TVC vẫn hay đùa với nhau là bất kể bạn đứng ở thành phố nào trên đất Việt Nam, 
gần như chắc chắn bạn chỉ cần nhìn quanh mình sẽ thấy ít nhất một thương hiệu của khách 
hàng đang sử dụng HiStaff: Sữa Vinamilk, mì Acecook, xe máy Honda,... hay đơn thuần là một 
chiến sĩ công an.
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quyền âm tính. 

Cuối năm 2009, do Đông Âu chuyển trụ sở ra Hà Nội, TVC HCM dời qua 168 

Bùi Thị Xuân, ngay bên hông bệnh viên phụ sản Từ Dũ, vẫn Quận 1. Đến đầu 

2013, lại chuyển về khu văn phòng Big-C Tô Hiến Thành, Quận 10, nay thành 

Tổng hành dinh của Tinhvan Group tại HCM. Xa hơn, nhưng khang trang, 

thích hợp cho môi trường sản xuất phần mềm. 

Tháng 9/2013, giữa lúc bão táp khủng hoảng, Tinh Vân đã cử Phan Hào Hiệp, 

người đứng đầu cho thương hiệu Tinh Vân tại HCM suốt 12 năm, sang hỗ trợ 

công tác điều hành cho TVC. Vóc người cao lớn vững chắc, nụ cười tự tại luôn 

nở trên khuôn mặt hiền, HiệpPH đã nhẹ nhàng dẫn dắt TVC HCM đóng lại 

những dự án khó, mở ra những nguồn doanh thu mới cho dài hạn. Chỉ tham 

gia một thời gian ngắn, nhưng Hiệp đã đóng góp những thành quả quan 

trọng cho Văn phòng HCM. 

TVC HCM phải chịu ơn những người bạn, luôn yêu quý và hết sức giúp đỡ 

trong mỗi giai đoạn phát triển của Văn phòng. Steve, Toàn, Tài, Tuấn Na, Sơn, 

Hồng, Phong, Hương Đồng, Dũng Sái,… không thể kể hết, đều đã góp cho 

thành trì TVC HCM những viên gạch vững chắc và quý giá. Thank you! 

6. 

Là người đặt cái tên HiStaff, Phạm Thúc Trương Lương đã có một quãng thời 

gian say mê cống hiến. Năm 2011, trước tình hình phát triển nóng của HiStaff, 

Chủ tịch Hoàng Tô cử đại tướng Trương Lương sang TVC quy hoạch lại sản 

phẩm, chiêu hiền đãi sĩ, chuẩn bị lương thảo cho chiến dịch kéo dài. Phiên 

bản F1 ra đời với hai nhánh lớn là F-Sản xuất và F-Bank. Con đẻ của Trương 

Lương, hệ thống quản trị dự án PC (Project Communicator) được nâng cấp 

phục vụ nhu cầu quản lý nỗ lực và ứng dụng hiệu quả tại TVC, sau đó phục vụ 

đắc lực cho toàn Tinhvan Group cho đến giờ. 

Trương Lương là người thông kinh sử, lại có tài viết truyện ngắn, nên các em 

rất mê, bất luận nam nữ. Thật tiếc là trong năm 2012 Lương lại khoác ba lô lên 

để đảm nhận trọng trách mới: TGĐ Tinhvan eBooks. Chúc anh gánh vác vai 
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trò nhẹ nhàng, phát triển dễ dàng, giảm gánh nặng trên vai HĐQT, nhẹ bước 

marathon rực sáng tương lai!

7. 

Năm 2012, các nhân sự key của TVC có may mắn được sự dìu dắt sát sao của 

một bậc đàn chị có số má trên giang hồ về Enterprise Transformation: Lương 

Thị Hồng Hạnh. Xuất thân từ dân lập trình, kiểm thử, được nhận vào công ty 

tin học, giờ phải giao tiếp làm việc với các khách hàng khủng với đại diện ở 

cấp Trưởng Ban, Giám đốc Khối hay Phó TGĐ, cán bộ TVC không khỏi tự ti và 

lo lắng. Qua những buổi đào tạo nội bộ, Hạnh đã thổi tâm thế kinh doanh vào 

trong suy nghĩ của con người TVC đậm chất kỹ thuật. Trưởng thành là sự thay 

đổi không ở hình thức, mà phải từ gốc rễ tư duy. 

“Một người lo bằng kho người làm”. Nguyễn Khánh Hoàn với bộ ria tỉa kỹ chỉ 

xuất hiện và luôn có mặt những lúc cần anh để giải quyết các bài toán khó trong 

đối ngoại. Là người bạn thân từ thời niên thiếu của tôi và Hoàng Tô, chúng tôi 

quá hiểu nhau để có thể ngay lập tức sát cánh bên nhau lúc phong ba. 

8. 

2014, phải kể đến hai nhân sự có thâm niên hơn 5 năm đang giữ vị trí quan 

trọng nhất trong TVC: Đinh Hồng Sơn, Trưởng Ban Kinh doanh và Phan Thị 

Mỹ Hằng, Trưởng Đại diện Văn phòng TVC HCM. Mỗi người một miền, hai trụ 

cột chính của TVC đều có nhiều trải nghiệm qua những chặng đường phát 

triển. 

9. 

Phan Thị Mỹ Hằng

Gia nhập TVC vào tháng 03/2008, tôi không đặt tham vọng gì về việc khẳng 

định thương hiệu HiStaff mà chỉ với mục đích được làm việc với chị Phượng 

Lu. Thời gian đầu, chị Phượng tập trung chủ yếu vào kế toán nên tôi cùng 

anh Phạm Xuân Toàn và Thanh béo Kinh doanh lặn lội gõ cửa từng công ty 

với mong muốn có thể đặt được viên gạch đầu tiên cho HiStaff tại thị trường  
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Tp. HCM. Sau 6 tháng, trời không phụ lòng người, chúng tôi đã thuyết phục 

được khách hàng đầu tiên triển khai sản phẩm – Công ty Cổ phần Nhựa 

Vinh Cơ. 

Chị Phượng tập trung vào kinh doanh nhiều hơn. Hai chị em phối hợp ăn ý 

nhau trong từng việc và chinh phục được rất nhiều khách hàng lớn với yêu 

cầu đáp ứng cao. Một trong số khách hàng tại TP. HCM nhận xét khi mới tiếp 

xúc với chúng tôi rằng họ cảm thấy tin tưởng, an tâm và có thể giúp họ thành 

công. Điều này tiếp thêm sức mạnh cho hai chị em chúng tôi và khẳng định 

mình đang đi đúng hướng. Quân số ngày càng đông, văn phòng ngày càng 

bề thế. 

Tháng 04/2012, chị Phượng dừng mọi việc tại TVC để bắt đầu hành trình Phật 

học. Tôi gần như suy sụp tinh thần và đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử 

thách khi phải đảm đương luôn công việc của chị. Nhận được nhiều sự hỗ trợ 

và đồng hành từ văn phòng Hà Nội, từ các anh, em và cộng sự, tôi chính thức 

bước sang chương mới trong trang sử của TVCHCM một cách vững vàng. Đối 

với tôi, HiStaff giờ đây là thương hiệu của bản thân tôi, là cuộc đời tôi. Định 

hướng cho tương lai nghề nghiệp của tôi cũng chính là định hướng cho sự 

phát triển bền vững của HiStaff. 

10. 

Đinh Hồng Sơn: Đường đến Tinh Vân 

7/2008, năm nhen nhóm cho những cơn khủng hoảng của nền kinh tế toàn 

cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Cũng là khi cơn “đại hồng thủy” đổ ập 

về Hà Nội, đúng lúc mọi người bơi lội trên đường cũng là thời điểm mình “bị 

lừa” về TVO khi đang mải mê làm Outsourcing bên “Sờ Mát” OSC, rời bỏ cả 

GF và nhiều hoài bão bên đó vì cái bóng quá lớn mang tên Tinh Vân. Được 

phỏng vấn với LongĐH lần đầu cứ ngỡ là anh em cùng họ “Dê và Hát” thì 

liên quan gì đó nhưng thực ra có mỗi hai điểm chung là đầu 8X và sở thích 

đá bóng. Trao đổi thêm một lần với TuấnPH và kết thúc bằng quả chốt với 

HưngĐQ rồi nhấn nút OK, bắt đầu sự nghiệp mới cùng TVO. 
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Sóng gió bắt đầu

ODC đem đến một niềm tin và sự hoài bão lớn cho TVO, những anh tài lần 

lượt gia nhập TVO như làn sóng “Sao mai điểm hẹn”: TuyenVD, AnhNB, Viet-

HD, KienV, MinhTQ. Mọi thứ có vẻ sẵn sàng cho tương lai tươi sáng, ai cũng 

bắt đầu mơ hào quang sẽ không xa nữa, nhưng rồi quy luật tất yếu của cái gọi 

là “Khủng hoảng” của nền kinh tế vĩ mô cũng đã không chừa cái đất nước Việt 

Nam nhỏ bé và Hà Nội đáng yêu cùng TVO đang mong chờ cất cánh ngày đó. 

Nhà đầu tư mất tích để lại trung tâm mới hình thành trong sự thất vọng lớn 

lao. Gia nhập tháng 7/2008 và đến tháng 9/2008 đã tập xác định là “Going 

to leave”, đi đâu không quan trọng vì chán cảnh ngồi không hưởng lương và 

ngày 4 lần trà đá chém gió. 

Duyên lại nối duyên 

Tháng 11/2008, TVC đặt vấn đề với TVO, xin thuê nhân sự đang “nhàn rỗi” để 

chạy một vài dự án mới ký nghe phong thanh thiên hạ đồn là “khủng”. Lúc đó 

tâm thế cũng nản và chẳng có cái gọi là “động lực” để làm dự án kiểu trong 

nước, từ ngày ra trường đến khi đi làm ở hai công ty toàn là outsource, quen 

với phong cách nước ngoài rồi, nghĩ đến trong nước là thấy ớn. Nhưng nghĩ 

đơn giản là tạm thời thế đã, làm cho biết rồi đi đâu thì đi. 

Ngày đó VietHD (Hoàng Đức Việt) được lệnh làm PM, tôi đang từ PM bị 

chuyển sang làm Dev nhưng đã tập xác định là “anyway, just work whatever 

I can do”, tâm thế lúc đó đúng như làm outsourcing, đơn giản là làm tròn vai. 

15/11/2008 chính thức cuộc sống mới với TVC và sản phẩm mà cũng chẳng 

để ý lắm, cũng chẳng quan tâm làm gì, chỉ biết nó mang tên là “HiStaff”, nghe 

nói là phần mềm Quản lý nhân sự của Tinh Vân. 

Tháng 12/2008, bỗng xuất hiện một Salesman tên T từ G10 của F, đặt vấn đề 

đầu quân cho họ. Tôi sang gặp ba chóp bu bên công ty F và được chốt rất 

nhanh chóng: sang F hai ngày rồi bay sang Austin (Texas) làm “Cowboy Miền 

tây” onsite 06 tháng. Lúc đó sướng lắm, thích nhé! Thỏa mong ước hồi sinh 

viên là được sang US để biết thế nào là nền văn minh đích thực. 
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Cùng thời điểm này, nhiệm vụ làm dự án ở TVC vẫn được tiến hành, chiến đấu 

như những chiến binh cùng với TienDT, CuongNM, VietHD, NgocVT. Lúc đầu 

cũng chỉ biết các ông này vì làm cùng dự án, còn hai chóp bu là CuongNH, 

mọi người gọi là Cương Ngân Hàng vì nhiều tiền, và TuanDK, thiên hạ đồn 

thổi là Tuấn Dại Khờ, thì không để ý lắm. Đơn giản là hai ông hay hội họp 

trong phòng của đại gia trọc CuongNH, cả hai cũng gầy gầy giống nhau như 

thiếu ăn, thiếu ngủ. Ấn tượng với “đại gia trọc” là phong cách ăn mặc trẻ trung 

mặc dù cũng không còn ít tuổi trong khi Tuấn Dại Khờ trẻ hơn nhưng nhìn 

cứ như cụ già. 

Tháng 12/2008, trong lúc chuẩn bị tinh thần nói chuyện để ra đi thì nhận lệnh 

điều động đi công tác trong Sài Gòn cho dự án Vinh Cơ – một trong ba dự 

án chiến lược của HiStaff nằm trong cuộc cách mạng lần một cho sản phẩm 

mang tên “HiStaff 3 in 1” nghĩa là làm ba dự án trong một sản phẩm chung. 

Chân ướt chân ráo bay vào Sài Gòn, lần đầu bỡ ngỡ đến đất Sài thành, chi 

nhánh HCM bé tẹo, có mỗi 4 nhân viên, PLU, HằngPTM, VuH và một lễ tân. 

PLU (Phượng Lu) thực sự là bà chị đáng yêu, chu đáo, HằngPTM thì sắc sảo và 

cá tính, VuH thì yêu công nghệ nhưng lại đi sale… Mọi thứ rất nhỏ nhắn và 

xinh xắn. Một tháng trong đó thấy yêu Sài Gòn. Với TVC thì hình như chưa… 

Ngày về - Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước

Công tác xong, ra ngoài à Nội, Tuấn Dại Khờ kéo vào phòng nói chuyện gia 

hạn hợp đồng. “Sorry anh, em đã ký Hợp đồng với F, em sẽ ra đi tuần sau”, câu 

nói khó khăn nhất mà mình từng phải nói trong cuộc đời đi làm, không hiểu 

sao lúc đó thấy như vậy mặc dù trước đó đã rất kiên quyết và không tiếc gì 

TVC nữa. 

Một chút bâng khuâng khi chuẩn bị làm thủ tục xuất ngoại nhưng cuối cùng 

vẫn quyết chí là rời TVC. Mất một buổi sáng làm visa, công nhận thằng F này 

to thật, bình thường người ta mất hàng tuần đợi chờ để có visa sang Mỹ, đây 

thì một buổi là xong ngay, có lẽ mình đã đúng, đi thôi, thiên đường đang đợi 

ta. Chiều tối đi uống rượu với các chóp bu bên F nhận vé máy bay và toàn bộ 

giấy tờ thủ tục trong tay để hai ngày nữa “Fly to US”. 
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Ván đóng thuyền

“Alo, Anh Cương ạ?” 

“Uhm, em về nhà chưa?” 

“Vâng, em về rồi!” 

“Anh muốn nói chuyện với em chút, tối café nhé?” 

“Vâng anh.”

Đã từng café nhiều nhưng có lẽ đây là buổi café lớn nhất và quan trọng nhất 

trong cuộc đời. Giọt nước mắt cũng đã rơi trên đôi mắt của thằng nhân viên 

đầy đam mê và hoài bão với sản phẩm mà từ bấy lâu nay bản thân nó cũng 

không nhận ra. Một lời chia sẻ và đề nghị ở lại của người đàn ông đầy đam 

mê và hoài bão Nguyễn Huy Cương. 

Một trang mới trong cuộc đời bắt đầu với đầy chiến tích bi hùng!

Vạn sự khởi đầu nan

Triển khai một dự án không khó, nhưng xây dựng một giải pháp và đáp ứng 

cho nhiều khách hàng thì lại là một vấn đề nan giải. Sau những tháng ngày 

khó khăn hình thành phương pháp luận triển khai cùng dòng sản phẩm core 

phiên bản 1.0, các dự án vẫn rơi vào tình trạng khó kiểm soát và bị khách 

hàng chê trách. Kinh nghiệm quản lý, cũng như độ chín của sản phẩm là 

chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. TVC bắt đầu cần sự thay đổi và 

chuyển mình bằng sự bài bản hơn và dài hạn hơn. Áp lực công việc lớn, khó 

khăn chồng chất khó khăn. 

Những tháng ngày tươi đẹp

Dự án cho Honda Vietnam, Vinh Cơ, Phú Thái khởi nguồn cho bao dự án đồ sộ 

sau này như: Techcombank, Maritime Bank, Beeline, Vinamilk, Pepsico… đã 

đánh dấu bước trưởng thành và phát triển chóng mặt của sản phẩm HiStaff 

trên thị trường nhân sự Việt Nam. Năm 2010, TVE đổi tên thành TVC (Tinhvan 

Consulting) cũng là lúc chứng kiến sự chuyển mình dữ dội của HiStaff nói 
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riêng và TVC nói chung, từ một công ty chỉ trên dưới 20 người, đã có lúc TVC 

phát triển đến hơn trăm nhân sự. Từ việc chỉ có vài khách hàng khu vực miền 

Bắc, hiện nay TVC đã có hơn 50 khách hàng lớn với uy tín thương hiệu rộng 

khắp. Từ một phần mềm HiStaff sơ khai đơn giản trở thành một giải pháp 

toàn diện và được các tổ chức doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đánh giá cao 

trên thị trường phần mềm quản trị nguồn nhân lực, đi đến đâu cũng được 

đón chào. “I came, I saw and I conquered” – Tôi cảm nhận niềm hãnh diện như 

câu nói của Caeser. 

Thăng trầm

Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng để đến với thành công. Đến khi 

thành công rồi cũng không tránh khỏi những vấp ngã và đổ máu. Những 

ngày tháng khó khăn đến và đi giống như một quy luật tất yếu của cuộc 

sống. “Hết mưa rồi nắng”. 

Năm 2011, TVC phát triển nóng và sang 2012, mọi thứ dường như quá tải, 

vượt tầm kiểm soát. Có những lúc dự án bên bờ đổ bể, có những lúc người 

TVC lũ lượt ra đi tìm bến đỗ mới, có những lúc quan hệ căng thẳng, sáng 

không buồn dậy vì mệt mỏi… 

Sang năm 2013, hàng loạt dự án được đóng lại dưới sự tập trung cao độ của 

mọi thành viên TVC mở đầu cho một giai đoạn đầy tham vọng và kế hoạch 

phát triển dài hạn với sự mở rộng thị trường đến nhiều đối tượng, cùng kế 

hoạch kiến thiết một sản phẩm mới chinh phục thị trường vào năm 2014. 

Hồi kết

Các bạn ạ, người ta vẫn nói: “Cuộc đời là những chuyến đi, gặp nhau rồi lại 

chia ly là thường”. Người đến kẻ đi là những điều rất bình thường trong cuộc 

sống, ai cũng sẽ lựa chọn điều tốt nhất cho cá nhân và cho tương lai mỗi 

người. Quả thực, gần sáu năm sống và làm việc tại Tinh Vân tôi chợt nhận ra 

mình đã đánh mất nhiều cơ hội nhưng cũng nhận được và gặt hái cho mình 

bao giá trị, những giá trị vô hình mà không phải ai cũng dễ nhận ra, thậm chí 
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là vô giá. Giờ đây tôi đã có nhiều hơn kinh nghiệm sống để có thể đối mặt với 

mọi khó khăn khi đã trải qua những năm tháng thăng trầm cùng TVC. Tôi có 

những người anh, người chị mẫu mực, những đồng nghiệp đam mê, nhiệt 

huyết nhưng quan trọng hơn hết tôi nhận thấy ngọn lửa tình yêu đối với 

HiStaff đã trở thành một phần cuộc sống, cháy mãi trong tôi. 
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CƠ DUYÊN TVO

Nguyễn Ích Vinh 

Tokyo, ngày 20 tháng 5 năm 2014.

Đếm ngược còn đúng hai tháng là tới sinh nhật công ty 20 năm rồi. 20 năm 

dài. 20 năm,một quãng thời gian đủ để một người trở nên trưởng thành. 

Quãng thời gian đủ dài để người ta có nhiều hoài niệm. 

Bất chợt tôi nghĩ, hầu như những người có một câu chuyện để kể thì không 

chọn lại lần hai một con đường. Thì đúng rồi, cứ chọn đi chọn lại thì kể cái gì 

vì khi đó tất nhiên câu chuyện nào cũng ngắn một mẩu và chỉ có đoạn bắt 

đầu. Còn nếu không thay đổi mà tiếp tục bước đi, thì câu chuyện dù có kể lại 

ngàn tỷ lần vẫn không chán. 

Tôi tham gia Tinh Vân chính thức vào ngày 16/2/2009, từ đó đến nay cũng đã 

hơn 5 năm rồi. Năm năm dài nếu ngồi đếm thời gian, nhưng lại quá ngắn nếu 

ngồi đếm thành tựu. Tinh Vân cũng là công ty Việt Nam đầu tiên tôi làm việc 

sau khoảng thời gian lang thang ở nước ngoài. 

Ly cà phê duyên nợ 

Cơ duyên với Tinh Vân bắt đầu từ 2008 khi tôi về nước và làm việc tại Ora-

cle, phải quản lý một số đối tác trong đó có TVC. Nhớ không chính xác lắm, 

nhưng hình như là vào khoảng vài ngày trước ngày 16/2/2009, tôi nhận được 
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cuộc gọi của anh Đặng Khắc Tuấn, hồi đó đang là PTGĐ của TVC, mời đi uống 

café ở My Way trên đường Hoàng Đạo Thúy. Đến nơi thì thấy anh Hoàng Tô đã 

ngồi đó. Giới thiệu một hồi, ngạc nhiên vì sao anh Tô sinh năm 70 mà trông 

già thế. Mãi về sau mới đoán ra, nhìn già trước tuổi là do dành nhiều trí lực 

làm thơ.

Câu chuyện thì dài, nhưng sau buổi café đó vài ngày, tôi khăn gói tạm biệt 

cuộc sống và công việc corporate để về mái nhà Tinh Vân. 

Khách sạn Thắng Lợi năm 2010

Mảng gia công phần mềm của Tinh Vân được bắt đầu từ 2006 do anh Hoàng 

Tô và anh Kiên Cường, lúc đó với sự “rủ rê” của anh Nguyễn Thành Nam, 

nguyên TGĐ của FPT và Chủ tịch FPT Software. Tinhvan Outsourcing Jsc., viết 

tắt là TVO, chính thức được thành lập. 

Thời 2006 mà nghĩ được như vậy cũng là oách lắm, vì mấy ai nghĩ đến việc 

xuất khẩu phần mềm đâu, trong khi thị trường trong nước vẫn còn rộng lớn 

lắm. Tất nhiên, khi mới bắt đầu, TVO vẫn phải làm hàng loạt những dự án bé 

tí trị giá vài chục đến vài trăm triệu đồng để tồn tại, lấy ngắn nuôi dài. 

2008, anh Kiên Cường, hồi đó vẫn đang là chuyên gia tư vấn cao cấp của 

Microsoft, mang lại hợp đồng ODC với khách hàng One Software từ Mỹ với 

40 HCs trong ODC, tạo ra niềm hứng khởi vô cùng to lớn, nhưng rất nhanh 

chóng bốn tháng sau đó khủng hoảng tài chính tại Mỹ làm One Software phá 

sản, TVO mất hợp đồng ODC này cùng với một khoản nợ 124 ngàn USD. Thời 

bấy giờ, con số này là gánh nặng với TVO khi công ty còn đang trong ba năm 

đầu thành lập. 

Một năm sau đó, khó khăn chồng chất khó khăn, nhân sự công ty phần thì 

rơi rụng dần, một số thì sang các công ty khác trong Tinh Vân, cho tới khi chỉ 

còn năm người và phải sát nhập lại thành một trung tâm lợi nhuận thuộc 

công ty mẹ. 

Tháng 9/2009, tôi chính thức nhận nhiệm vụ ở TVO và giữa 2010, chúng tôi có 

cuộc họp chiến lược đầu tiên tại Khách sạn Thắng Lợi. Giữa xu hướng bắt đầu 
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lên cao của nhu cầu các sản phẩm trên thiết bị di động và cơ duyên đến từ 

việc hợp tác với NTT Solmare Nhật Bản cho nội dung Manga trên di động, tôi 
và lãnh đạo Group xác lập chiến lược làm mobile outsourcing và thị trường 
tập trung là Nhật, không dàn trải, tập trung làm một thứ và phải làm thật tốt. 

Cuộc viễn du ngàn dặm 

Cuộc viễn du ngàn dặm cũng chỉ bắt đầu bằng một bước chân. 

Những bước chân đầu tiên của TVO với con đường làm mobile outsourcing 
cho thị trường Nhật đã không đơn giản. Có thể nói Tinh Vân là một trong 
những đơn vị đầu tiên làm ứng dụng trên thiết bị di động ở Việt Nam vì 
ngay từ 2009 chúng tôi đã phát triển một phần mềm reader chạy trên nền  
Symbian. Ngay sau đó, iPhone xuất hiện và thay đổi cả thế giới. Chúng tôi 
có hợp đồng đầu tiên là chuyển một game trên điện thoại features của NTT 
Docomo sang nền tảng iOS. Vừa làm vừa học, vừa mày mò hiểu những từ ngữ 
tiếng Nhật chuyên ngành, kết quả nhận được không bất ngờ là một thất bại 
“vỡ mặt” với không một đồng thu được và lãnh đạo công ty phải gửi thư tay 
sang tận nơi xin lỗi khách hàng. Nguyên nhân có nhiều nhưng thôi không nhắc 
lại, chỉ biết là chúng tôi phải tiếp tục làm. Sai cũng vẫn làm, được thì thôi. 

Làm dịch vụ gia công, quan trọng nhất là người, mảng mobile lại mới. Vậy lấy 
người ở đâu?

Làm với Nhật, quan trọng nhất là tiếng Nhật, tiếng Nhật lại vô cùng khó. Vậy 
lấy cái thứ đấy ở đâu?

3/2011, Nhật bị động đất nặng nề và chúng tôi mất đi hai hợp đồng vừa ký 
được hồi tháng Một. Bao nhiêu công sức mò mẫm xây dựng trong suốt thời 
gian 2010 đã không mang lại kết quả, đội ngũ làm mobile đầu tiên ra đi hết. 
Chúng tôi lại xắn tay làm lại từ đầu. Cuối năm 2011, TVO có lại hợp đồng tiếp 
theo với Nhật cho việc phát triển phiên bản mobile của một game mạng xã 
hội trên Facebook. Nghĩ lại giai đoạn này, tôi thầm cảm ơn Phạm Minh Đức, 
hiện đang phụ trách toàn bộ business với Nhật của công ty, vì niềm tin vào 

chiến lược và sự kiên trì vô cùng lớn sau hàng loạt biến cố trong đó có hơn 

sáu tháng ngồi không, không có việc làm. 
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Phải lấy ngắn nuôi dài, tôi quyết định có thêm Singapore như là thị trường 

thứ hai sau Nhật để ra việc và ra tiền nhanh. Ngay từ khoảng đầu 2012, Bùi 

Thanh Tùng hiện thực hóa quyết định này bằng năng lực bán hàng hiệu quả 

và cách marketing hết sức chuyên nghiệp. Dự án với Singapore cũng dễ làm 
hơn với Nhật vì dùng tiếng Anh. Vì thế, rất nhanh chóng chúng tôi phát triển 
được theo chiều rộng và đến hiện tại đã có tới gần 40 sản phẩm trên mobile 
trong đó phần lớn là các dự án từ Singapore. 

Trong suốt những bước đi ở giai đoạn khó khăn nhất này, Vũ Duy Khánh đã 
luôn bên cạnh và giúp tôi ổn định tinh thần phần lớn nhân viên công ty bằng 
niềm tin tuyệt đối vào con đường mà chúng tôi đang chọn. 

Chúng tôi thực sự đã bước đi những bước đầu tiên của cuộc viễn du ngàn 
dặm trước mặt. 

Bài bản trong từng bước đi, “an cư lạc nghiệp”

Tháng 1/2012, nhận thấy nhân sự làm lập trình trên mobile giờ nóng quá, 
vào rồi lại ra công ty như cơm bữa, Comtor thì tuyển vào lại nghỉ vì không 
chịu được áp lực học công nghệ, tôi và Lưu Quốc Tuấn xác định phải đầu tư 
dài hạn. Cái gì cũng phải nhìn ít nhất năm năm, từng bước đi phải chắc chắn 
mới được. Thế là hăm hở dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo trên toàn bộ 
các mặt trận. 

Cứ mải miết làm, bây giờ TVO đã có lực lượng làm mobile cho Nhật gồm gần 
50 con người ở mọi kỹ năng từ Back-end đến Client, từ Comtor đến Tester. 
Miệt mài lựa chọn từ hàng trăm ứng viên trẻ từ các trường công nghệ, tổ chức 
hàng loạt chương trình đào tạo, internship, rồi ra những quyết định sàng lọc 
khắc nghiệt, để đến bây giờ, chúng tôi có thể tự hào mà nói rằng so ở khu vực 
Hà Nội, team của chúng tôi thuộc vào nhóm những team làm mobile đông 
đảo nhất và có chất lượng tốt, đồng đều nhất. 

Cùng với chị Vũ Thị Phượng, Lưu Quốc Tuấn là nhân tố lớn nhất cho thành 
quả này. Với leadership xuất sắc và cá tính đủ chất “đại ca”, từ những nguồn 
sinh viên trẻ mới ra trường, Tuấn đã tập hợp được hơn 30 lập trình viên cho 
hai nền tảng iOS và Android. Bây giờ, đôi khi Tuấn vẫn hay nói vui, như quân 
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mình bây giờ là các công ty khác thèm rồi, TVO thành cái “ao làng” cho công 
ty khác đến câu. Nói vui, nhưng mà đúng. 

Tháng 1/2012, thực sự phục hồi sau khủng hoảng 2008, chúng tôi chính thức 
chuyển mình về lại thành công ty cổ phần, thành viên của Tinhvan Group. 

Thời gian trôi nhanh, TVO lớn thêm và đúng qui luật “đất lành chim đậu”, 
một số thành viên cũ của TVO quay về. Đầu 2013, anh Nguyễn Mạnh Toàn 
quay lại TVO với vai trò Giám đốc Sản xuất. Với lực lượng đang có, chúng tôi 
lại ngồi xuống và đưa ra những kế hoạch nhằm từng bước chuyên nghiệp 
hóa con người và qui trình, phục vụ cho tham vọng phát triển lớn. Những 
cái nhỏ nhất như Timesheet hay báo cáo tuần đều được thực hiện nghiêm 
ngặt. Cũng trong 2013, TVO đóng góp hai dự án qui mô lớn vào việc đánh giá 
thành công lại Chứng chỉ CMMi Level 3 của Tinh Vân. 

Tháng 1/2013, chi nhánh TVO trong miền Nam được cơ cấu lại và hoạt động 
ổn định dưới sự dẫn dắt của Trần Trung Hiếu và Nguyễn Hoàng Chinh cho 
mảng kinh doanh Libol trong nước vốn đã là thế mạnh của Tinh Vân trong 
nhiều năm. Chỉ một năm sau đó, hiện TVOHCM đang là nơi hình thành nên 
lực lượng sản xuất gồm những lập trình viên mobile theo đúng chiến lược. 
Anh em chúng tôi giờ đây đã ở cả hai miền Nam Bắc với những câu chuyện 
vượt khoảng cách về không gian. Chúng tôi có thể “chém gió” với khách hàng 
là nếu không thích cái khí hậu lạnh của Hà Nội, mà muốn đến Sài Gòn thì TVO 
cũng đã sẵn sàng phục vụ. 

Cùng với việc có chi nhánh miền Nam, cũng trong đầu 2013, nhờ tài ăn nói 
có phần “lưu loát”, rằng Tây nó sang phải thấy nhà mình đẹp đã, giống văn 
hóa nó đã, rồi mới làm gì thì làm, tôi thuyết phục được HĐQT đầu tư cho văn 
phòng mới khang trang sạch đẹp, có tre có sỏi cho giống Nhật, rồi trải thảm 
đỏ với ý nghĩa đón trọng hiền tài. TVO Hà Nội chính thức về văn phòng mới, 
an cư lạc nghiệp. 

Chương mới của hành trình – Scale Fast

Những năm vừa rồi quả là vất vả, nhưng cùng nhau chúng tôi đã vượt qua 

được giai đoạn khó khăn nhất. Giờ đây sẽ là thời điểm chúng tôi có quyền và 
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có nghĩa vụ phải lớn lên, mà là lớn lên vượt bậc. Chiến lược như kim chỉ nam 

đã đúng đắn, core team đã vững vàng, tinh thần chưa bao giờ cao hơn thế, 

vậy còn mỗi việc xắn tay lên mà làm việc thật chăm chỉ. Bản thân tôi đã dành 

trọn vẹn năm năm đẹp nhất của tuổi trẻ cho công ty. Nhiều anh em khi bắt 

đầu ở TVO với tôi cũng cùng thời gian và độ tuổi như vậy. Đến bây giờ, với 

Toàn, Khánh, Phượng, Tùng, Tuấn, Hiếu, Chinh, Đức và rất nhiều thành viên 

trẻ khác như Hải Tuấn, Duyên… TVO thực sự đã vững vàng và có danh tiếng 

ở qui mô hiện tại với chiến lược hẹp là làm mobile development. Tôi đã có 

bên cạnh mình những người, mà theo ngôn ngữ của văn hóa Tinh Vân, là đã 

bên nhau đủ lâu, trải qua đủ thăng trầm, để không chỉ mến cái tài của nhau, 

mà còn hiểu rõ những điểm xấu của nhau, để không bao giờ rời xa, để có thể 

coi nhau như tri kỷ. Để lúc nào cũng có thể ngồi cùng một nơi, cùng chơi một 

chỗ, để được cùng nâng ly, cùng chia sẻ một điếu thuốc, kể cùng một câu 

chuyện và cùng mơ một ước mơ đủ lớn cho tất cả. Chắc chắn sẽ còn nhiều 

thử thách, nhưng chúng tôi sẽ lại vượt qua như chúng tôi đã và đang làm vậy, 

để có đôi khi bất chợt trên con đường sẽ lại hát: 

“Trên cùng chuyến xe buýt, 

Chẳng quan trọng đi đâu, 

Vui hát ca suốt nẻo, 

Sướng vì đi cùng nhau.”
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TỪ SOLMARE ĐẾN MINH CHÂU CORP.

Nhung Quỳnh

Là thành viên út ít, Minh Châu Corp được biết đến như một “chú bé hạt tiêu” 

với tốc độ tăng trưởng không thua kém bất cứ đàn anh nào. Người Minh 

Châu trẻ, nhiệt huyết. Sản phẩm và dịch vụ của Minh Châu thay đổi và lớn lên 

từng ngày. Sau ba năm phát triển, từ năm thành viên ban đầu, đến nay Minh 

Châu đang dần trở thành một trong những công ty hàng đầu trong mảng 

game cho điện thoại di động tại Việt Nam. 

Từ khởi đầu NTT Solmare

Kể về giai đoạn đầu phôi thai của Minh Châu Corp không thể không nói tới 

anh Trần Hoài Phú, hiện là Phó Tổng giám đốc Minh Châu Corp. 

Theo lời anh Phú kể, vào những năm 2009, trong quá trình nghiên cứu thị 

trường nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản… rất tình cờ Tinh Vân biết đến 

đối tác NTT Solmare là công ty con của NTT Data chuyên xuất bản truyện 

tranh manga trên điện thoại di động. Khi đó, Solmare cũng đang có nhu cầu 

mở rộng, phát triển kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á, nên hai bên đã gặp 

nhau và trao đổi về việc hợp tác cung cấp truyện tranh trên điện thoại di 

động tại Việt Nam.

Làm việc với người Nhật không đơn giản bởi họ có những đòi hỏi rất khắt 

khe về tiêu chuẩn của đối tác như danh tiếng, mối quan hệ... Quyết định thực 

hiện dự án bởi lẽ anh Phú và anh Tô cùng nhận định đây có thể là một lĩnh 
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vực tiềm năng. Khi ấy, truyện tranh trên điện thoại di động là một lĩnh vực rất 

mới mẻ, ở Việt Nam hầu như chưa có đơn vị nào thực hiện, do vậy, Tinh Vân là 

đơn vị tiên phong trong mảng nội dung số này. 

Phải mất gần một năm để Tinh Vân tạo được sự tin tưởng với Solmare, thuyết 

phục được họ tiến hành kí kết hợp tác cung cấp truyện tranh trên thiết bị di 

động với Tinh Vân vào tháng 08/2010. 

Trong dự án này, Trần Hoài Phú phụ trách về kinh doanh, làm cầu nối giữa TVT 

tại Việt Nam và Solmare (Nhật Bản). Một mặt, Tinh Vân phải kí kết với các nhà 

xuất bản như NXB Trẻ, NXB Kim Đồng… về vấn đề bản quyền, mặt khác chủ 

động tìm các nhân sự về phụ trách phát triển công nghệ, marketing… cho 

sản phẩm. Tuy nhiên, do chưa thực sự phù hợp với văn hóa và thị hiếu người 

dùng tại Việt Nam nên dự án hợp tác với Solmare hầu như không đem lại 

nhiều hiệu quả về kinh doanh mà chỉ giúp thúc đẩy quảng bá thương hiệu và 

đặt nền móng về sự hợp tác với các đối tác nước ngoài cho Tinh Vân.

Tới sự ra đời Minh Châu Corp.

Năm 2010, Tinh Vân phát triển theo định hướng Go Mobile với kế hoạch chọn 

lọc tất cả những dịch vụ giá trị gia tăng có thể phát triển được trên nền tảng 

di động như video, game, sách điện tử… Lúc đó đã có TVM (tiền thân của 

TVT) làm Xalo.vn và các dịch vụ liên quan đến di động. 

Cũng nói thêm về bối cảnh năm 2010. Khi đó, dịch vụ 3G ở Việt Nam mới 

được cung cấp. Giai đoạn này, game online vốn khá hot trước đó, bắt đầu 

phát triển chậm lại do gặp phải sự phản ứng gay gắt của xã hội và các chính 

sách hạn chế của nhà nước. Khi đó, game trên di động còn rất hạn chế, chủ 

yếu là game chạy trên điện thoại java. 

Phân tích thấy có tiềm năng, Tinh Vân đã nhanh chóng tiến hành nghiên cứu 

thị trường và tìm kiếm các đối tác từ châu Á tới châu Âu về phát triển game 

mobile. Rất may mắn, trong một lần tham gia hội thảo về game, Tinh Vân đã 

tìm được hai đối tác cung cấp game từ nước ngoài với nội dung và hình ảnh 

chất lượng, phù hợp, gần gũi với văn hóa người Việt. 
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Giai đoạn đầu, anh Trần Hoài Phú được giao lập dự án phát triển game mo-

bile riêng với bộ máy nhân sự gần như bắt đầu từ con số 0. Anh Phú phải tự 
tìm kiếm những thành viên đầu tiên từ người làm games, điều hành games, 
PM… Trong đó phải kể tới sự tham gia của nhân sự đầu tiên là chị Chu Hải 
Yến, một du học sinh từ Đài Loan về, đã hỗ trợ rất nhiều cho công ty trong 
quá trình trao đổi và đàm phán với đối tác. Hiện chị Yến là Trưởng phòng Kinh 
doanh Quốc tế của Minh Châu. 

Dấu ấn về những nhân sự buổi ban đầu của team làm game mobile phải kể 
tới những người như: Giang (Zen), Nguyễn Việt Sơn và Đinh Đức Linh. Giang-
Zen hồi đó làm cộng tác viên thực tập ở Xalo, hay chơi game và hay “cày kéo” 
nên chỉ sau một buổi nói chuyện là anh Phú đã “ưng” ngay.

Còn Nguyễn Việt Sơn được anh Phú tìm kiếm qua “hồ sơ ứng viên”. Nhớ lại 
buổi đầu, anh Sơn kể, khi đó mới tốt nghiệp ĐH về Việt Nam băn khoăn vì 
chưa bao giờ làm game mobile nhưng sau khi gặp anh Phú, hai anh em cũng 
brainstorm được kế hoạch. 

Khi Nguyễn Việt Sơn lần đầu tiên nhận lời tiếp nhận dự án game mobile đầu 
tiên của Tinhvan Group, cũng là lần đầu tiên anh Phú đưa Sơn diện kiến anh 
Hoàng Tô. Nguyễn Việt Sơn hồi tưởng: “Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi gặp anh Tô tại 
phòng riêng của anh. Anh mời tôi một ly rượu nhỏ. Tôi nhận thấy ánh mắt 
anh là một sự hoài nghi rất lớn nhưng thế vẫn đủ cho tôi một cơ hội dẫn dắt 
một trong những công ty game mobile hàng đầu Việt Nam bây giờ. Dễ nhận 
thấy trong dáng vẻ điềm tĩnh, hài hước của anh là một sự trăn trở lớn trong 
quá trình tìm kiếm thế hệ lãnh đạo trẻ kế cận phát triển Tinh Vân. Sau này, tôi 
nghiệm ra, muốn tiếp cận vị chủ tịch đáng kính này bạn chỉ cần thể hiện là 
một người nhiệt huyết, chiến đấu và luôn sẵn sàng bùng nổ.”

Qua Sơn, anh Phú biết đến Đinh Đức Linh. Lúc đó, Linh vừa thi tuyển vào Viet-
tel và đang muốn rẽ sang một hướng khác thuận lợi hơn, ổn định hơn, không 
phải ở mảng game. Nhưng bằng nhiệt huyết và quyết tâm của mình, anh Phú 
đã thuyết phục được Linh về dự án game mà anh đang ấp ủ.

Sau một thời gian tìm kiếm và đàm phán với các nhân sự, cuối năm 2010, về 

cơ bản bộ 5 nhân sự đầu tiên của Minh Châu đã được chốt xong gồm: Phú, 

Yến, Giang, Sơn, Linh.
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Tháng 3/2011, Công ty chính thức được thành lập với tên gọi Công ty Cổ 

phần Giải trí Minh Châu – Minh Châu Corp. Cái tên Công ty lấy từ tên game 

đầu tiên phát hành là Minh Châu Tam Quốc. Game Minh Châu Tam Quốc đã 

tạo được tiếng vang và giúp Minh Châu thu về những thành công bước đầu 

cho việc phát triển games trên di động sau này.

Hiện Minh Châu là đơn vị phát hành games trên mobile (GMO) số 1 ở Việt 

Nam, với trên 10 tựa games đình đám và gần 2 triệu users qua cổng Mobay. 
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MỘT THOÁNG TVB

Thị Kòm

Hồi tháng 9

Tôi nhớ tháng chín năm ấy, giời thu đẹp bình thường, gió cũng hiu hiu giống 

thu năm nay, người người nhộn nhịp, giai gái hàng đàn quần xanh áo đỏ lụa 

là nom bắt mắt lắm. Cảnh trí thì mượt rồi, chắc sinh tình mà lập TVB vì vậy. Tôi 

cũng chả hiểu tại sao lại “đẻ” TVB vào tháng chín, chắc cho nó trùng với mùa 

khai trường. Tôi và đồng chí Chính cối (cái này do ông Chu Giang Nam vì ưa 

điệu bộ thướt tha của Chính Hà mà thân mến đặt cho mĩ danh) gặp các lãnh 

đạo công ty được hai lần rồi bắt tay vào việc. Lúc ấy TVB còn sơ khai, công ty 

nhìn tưởng trẻ nhưng toàn thấy U50, thiết nghĩ các cụ như thế cũng là có chí 

khí lực điền lắm mới dám start-up. Nhưng cũng hay!

Tôi với anh Chính Hà khi đó khí thế hừng hực, mong là làm được trò gì đóng 

góp cho xã hội này ngoài những năm tháng ăn tàn phá hại, xui thằng khác 

nhảy hố vôi thì thú thực là chúng tôi cũng không có nhiều thành quả đáng 

tự hào cho lắm. Tạm gạt mấy cụ lãnh đạo qua một bên, khi đó TVB có Hà Tồ, 

có em Cù Thì Đẹp, thêm tí nữa thì có Phật Ấn Minh Vượng (vì ăn ở không nên 

thân giờ bị đày làm leader). Có nhiêu đó chứ chả được mấy. Việc bộn bề, mọi 

người cùng châu đầu vào làm. Tôi rất nhớ hôm trong phòng họp anh Lương 

bảo: “TVB bây giờ mỗi người một ưu nhược điểm riêng nên mọi việc giờ cùng 

làm, giống như cho vào trong cái lọ, xóc lên để đâu nó vào đấy!”. Lúc ấy tôi 
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nghĩ, ờ cụ ấy nói phải, phải cho vào lọ xóc lên. Start-up nào cũng thế, cũng 

nhiệt thành, anh em hăng say miệt mài lắm, có bữa 7, 8 giờ tối còn chưa buồn 

về. Lúc ấy vui!

Chúng tôi mất vài tháng để lọ mọ ra được một bản thí điểm ở trường Thực 

Nghiệm. Hồi ấy ông Chu Giang Nam bị ông Hoàng Tô và ông Trương Lương 

dồn cho vai kép chính, phải đi múa ở đấy (vì dù sao hồi bé ông Chu Giang 

Nam cũng bị đúp ở đấy nên có tí thân tình, chắc sẽ được ưu đãi cân nhắc). 

Tưởng là được tạo điều kiện cho thí điểm, ai dè được tạo thật. Thuyết hết ban 

giám hiệu, ban giáo viên, gửi thông báo cho phụ huynh về chương trình thí 

điểm… xong xuôi cũng hòm hòm. Chia nhau dự giờ, lúc đầu ngại ngại nhưng 

sau thành quen, giờ mới nói thật là có hôm đi dự giờ môn âm nhạc bên ấy 

thấy chú thày giáo trẻ quá giới thiệu nghe rõ trịnh trọng làm mình đâm thẹn, 

cũng may không quen mồm, “chú cứ kệ mẹ anh!”. Tiết ấy tôi trốn dự giờ ra 

cạnh trường uống café. 

Vụ ấy xong thì cũng cận Tết. Đón cái Tết hào hứng với tư cách thành viên 

mới của tập đoàn, chúng tôi cũng có phần tự hào, dù đóng góp chưa được 

gì nhưng động cơ của start-up có giá trị xã hội cao. Và đó là thứ khiến tôi cân 

nhắc nhiều nhất trước khi bắt đầu. 

Ba cái vụ thí điểm rồi sau ấy thu hồi đống sạc, cable, hay như việc em Cù 

Thì Đẹp đi mua hai chục ngàn tiền nhãn vở vẫn đứng tần ngần xin hóa đơn 

đỏ còn chưa thấm vào đâu. Cái vụ sau này liên quan đến ông Tư đồ Thượng 

Dũng đặt hàng mới làm mình xanh mặt. Xanh cũng phải thôi. Gần nửa đêm, 

tôi với Chiến còi và chú Thuận đờ cu ngồi ở sảnh khách sạn chờ xe hàng về. 

Nghĩ bụng chắc thùng cũng thường thường thôi, ai dè hơn năm chục thùng 

máy. Ông Tư đồ bê hẳn được hai thùng đứng thở dốc như bị suyễn làm ba 

anh em tái hết mặt, đành bảo cụ: “Thôi cụ chụp tấm ảnh làm kỷ niệm rồi ra kia 

chơi không tí nữa bọn em khiêng về nó khó!”. Ăn hết mấy chục thùng xong 

ba anh em mặt xanh như đít nhái. Cũng may mà vụ kho bãi được cụ Hà bên 

phòng Hệ thống cử thằng Ki (Tiến Anh), Đông còi và Hùng cù là setup cho 

ngon lành. Khổ thân nhất là Chiến còi hôm ấy chân tay run lẩy bẩy, nhìn rất 

giống người già neo đơn. 
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Phừng phừng

Hoan hỉ nhất là cái vụ họp hành về chiến dịch Tsunami, vụ ấy là toàn lực chiến 

đấu sau khi quyết định bỏ hẳn hai chữ “thí điểm” vốn cực kỳ quan trọng lúc 

bấy giờ. Gì thì cũng đến lúc phải bung ra cho thiên hạ còn biết. Điểm qua 

điểm lại thì nhiều chuyện nhỏ, cũng nhiều chuyện to nhưng đại khái chiến 

dịch phủ thị trường ấy cũng đã tạo tiếng vang và để thị trường thấy rằng có 

một ông như thế đang làm một thứ hay ho bổ ích như thế cho thế hệ tương 

lai của đất nước. Anh em TVB khi ấy chỉ hơn chục mạng, mở các kênh, các 

nguồn, chạy cả thứ bảy, chủ nhật chẳng nề hà gì overtime, mưa gió vì chỉ tâm 

niệm rằng thêm tí sức lực là thêm phần giá trị. Con số hơn hai ngàn máy đến 

tay học sinh trong và sau chiến dịch là một thành quả tôi nghĩ rằng không 

phải nhiều đơn vị có thể làm được như vậy. Chúng tôi luôn tự hào về điều ấy 

dù quãng đường đi có thể dài ngắn khác nhau nhưng mỗi ngày ở đây, tôi biết 

anh em đều cố gắng, nỗ lực và hi vọng dù Hà Nội hay Sài Gòn. 

Chuyện điển nhân

Hồi xưa tôi có viết về mấy điển nhân rất oách của TVB. Tôi nhớ đâu đó mới đưa 

ông Tư đồ Thượng Dũng, ông Chính cối, ông Phật Ấn Vượng rô, ông Khánh 

Hoàn lên thớt, còn lại thì chưa thêm ông nào khác. Cũng định bụng rằng lúc 

nào rảnh rang tôi sẽ viết về ông Hoàng Tô, ông Quan Sơn, ông Trương Lương, 

ông Chu Giang Nam, ông Phan Quang Minh…. nhưng từ hồi ấy đến giờ đúng 

là chỉ có lúc này, viết cho cái này mới bêu tên đủ ngần ấy ông lên mặt giấy 

được. Tôi sẽ tóm lược lại từng ông theo từng khúc để nếu ngộ đồng chí nào 

có gặp mà chưa nghe thì cũng có thêm tư liệu. 

Đầu tiên là ông Hoàng Tô, vâng đương nhiên, chủ tịch thì ai cũng nghe, ai 

cũng gặp, tôi có đề cập thấp thoáng về chủ tịch ở một vài bài trước đây. Thực 

ra không hay ho đẹp đẽ gì (giống ngoài đời) lắm nên ngại nhắc lại. Từ hồi tôi 

tả chủ tịch nhìn quái quái tướng, nom rất thông minh thì tôi có gặp nhiều 

người cũng rỉ tai bảo, ừ công nhận nom cụ ấy cũng quái tướng thật. Tiện 

đây, tôi tổng kết lại rằng, tôi có một ông chủ tịch, một ông anh rất hay ho, thi 

thoảng hay nảy ra những quan điểm “rất man rợ” (trích lời cụ TS.Thành) hoặc 
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hay đá đểu, nhưng đại loại là rất ổn. Có ba việc với chủ tịch không nên lạm 

bàn, ấy là việc tụ tập, việc uống bia và việc gái gú! Còn vì sao thì phải để cho 
chủ tịch huấn lại chứ tôi không nói thay được. 

Người thứ hai là ông Trương Lương, kể hơi dông dài tí thì tôi nghe về ông 
Trương Lương từ hồi lâu lâu cách đây gần chục năm rồi (qua em trai ông) 
nhưng mãi sau này anh em mới có duyên hội kiến. Có lẽ nhiều người lần đầu 
giao tiếp với ông Trương Lương đều có cảm giác giống tôi, một ông lãnh đạo 
trẻ trung nhưng điềm tĩnh, thông minh, cặn kẽ và lý luận sâu sắc. Giọng ông 
Trương Lương gái chết cũng phải, nghe trầm trầm và luôn tạo được lòng tin. 
Hồi xưa ông Hoàng Tô viết về ông Trương Lương có một thú vui rất ngộ là 
ngồi nhà câu phao (không phải phao câu) rồi tấm tắc thả vào cái giỏ đeo bên 
hông. Đoạn này tôi tả hơi điêu tí nhưng đại khái thế. Nói vui vậy, ông Lương 
là một người uyên bác, một ông anh mẫu mực, rất hiền. 

Ông Sơn béo, ông Fatboy hoặc ông Android, gì cũng được cả. Ông này thì chả 
riêng gì tập đoàn, hàng xóm cũng nghe tiếng. Không tin thì các anh chị cứ 
đi cạnh ông Fatboy xem có nghe tiếng huỵch huỵch không?! Chả nhẽ tôi lại 
khen ông Sơn thông minh, điềm đạm thì nghe nó buồn cười. Hồi xưa tôi từng 
nói như thế rồi nên giờ cũng không sửa lại. Tôi chỉ nhớ ngoài những điều kia, 
ông Sơn béo trong suy nghĩ của tôi là người cặn kẽ, cẩn thận, hết lòng và hơi 
bị máu. Nếu ông Sơn bảo được thì chắc chắn là được. Đó là con người luôn 
khiến mọi người còn lại an tâm về điều mình nói. 

Tôi có một kỉ niệm rất hay, rất sâu sắc với một ông anh mà theo quan điểm 
của riêng tôi, đó là chiến tướng thị trường mạnh nhất mà TVB đang có – ông 
Chu Giang Nam. Ông này thì hồi xưa bị bêu tên bởi ông Hoàng Tô rồi, anh 
chị em nếu chưa rõ thì nên lục lại mà đọc, vào đây mà không đọc mấy thứ ấy 
cũng phí đi. Ông này có một kiểu cũng hơi bựa là hay cãi lãnh đạo, bao che 
nhân viên nhưng lúc đóng cửa bảo nhau tiện có gì là phang cái ấy, anh em rất 
lấy làm tôn trọng là vì vậy. Nhắc đến TVB không thể không nhắc đến vai trò 

và đóng góp của ông Nam, tôi tin rằng nếu ở cương vị đó không phải ai cũng 

tạo được những điều ông ấy đã làm. Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều điều và đôi 

khi tôi vẫn lẩm bẩm, sao mình không gặp ông này sớm hơn tí, mà gặp sớm 

hơn có khi đánh nhau to thì bỏ mẹ. 
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Một ông nữa tôi chưa từng nói tới – ông Phan Quang Minh, ông này thì xuất 

hiện nhan nhản trên các diễn đàn thông tin đại chúng, trên ảnh dán đầy 
tường, đầy bảng. Tôi nhớ ông Minh chạy đôn đáo lo mọi việc liên quan đến 
sự kiện, đến truyền thông của TVB, đến Tập đoàn, nom bộ dạng tất tả cũng 
buồn cười nhưng khi nhìn thấy ông này làm, người ta luôn có cảm giác như 
một đứa trẻ chơi những trò rất quen thuộc, hồn nhiên và không gì có thể 
phân tán được. Những thứ hay nhất mà con người ta có thể làm được. 

Các ông bigboys này thì mọi người gặp nhiều, gặp mãi rồi. Mặt thì chỉ già đi, 
nhăn nheo, xấu mã hơn chứ tôi đảm bảo là không bao giờ trẻ trung, long lanh 
và hấp dẫn hơn đâu. Bộ điển nhân TVB trong quan điểm của tôi không phải là 
một vài cá nhân, mà đó là tất cả những anh em đã từng gắn bó, cống hiến cho 
TVB, tôi khó mà kể hết những anh em như: Chung Béo, Linh Tob, Hà Tơ, Hà Tồ, 
Cù Thì Đẹp, Chiến còi, Thọ lệch, Thuận đờ cu, Thúy Trần, Tâm bà bà, Ngân ke, 
Nam tưng, Nam béo, Linh còi, Phang cà dê hay Giang cafe… Kể chả hết được. 
Họ đều cần mẫn, đều đóng góp hết những gì có thể cho TVB từ bấy đến nay 
dù thời gian dài ngắn có thể khác nhau. Hay ho nằm ở chỗ chúng tôi đã cùng 
trải qua một chặng đường, được đi cùng nhau!

Ăn tết phập phồng

Chúng tôi đón tết đầu tiên của TVB cũng vui vui, vì sao thì lúc nãy nói rồi, 
chưa đóng góp được mấy nhưng khí thế rất là hừng hực, trong lòng đầy hân 
hoan. Thậm chí còn cao trào tới mức có lần tôi gặp ông Trương Lương đi từ 
toilet ra, nhìn complet rất đạo mạo nhưng mặt mũi lởm chởm toàn râu, cảnh 
này xưa nay hiếm gặp. Sang phòng chủ tịch đi xin cốc café thì chủ tịch bảo, 
“Anh Lương đang nợ anh kế hoạch kinh doanh hai tuần nay, bảo anh là khi 
nào chưa xong thì chưa cạo râu!”, nghe cũng kinh. May mà hẹn chuyện cạo 
râu đấy! 

Hàng xóm bảo gì?

Cái đận chúng tôi cùng mần kế hoạch kinh doanh, bảo vệ số này nọ ăn mấy 

rổ đá xong xuôi, lúc bước ra cửa, chú Vẻ ngồi ngay lễ tân mặt mày căng thẳng 

hỏi: “Có ổn không?”, tôi đáp, “Nghe chừng đầy hơi khó tiêu lắm chú!”. Đến lúc 
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đi vào trong gặp Trường trọc Minh Châu, Trường trọc cũng hỏi tôi: “Tình hình 

thế nào ông?”, tôi ngần ngừ “Táo lắm!”. Hằng hổ Kế toán trưởng tập đoàn nhìn 

thấy tôi từ xa đã đon đả chửi như hát hay: “Thằng chết toi kia chè của chị đâu? 

Sinh tố, hoa quả dầm, xoài, mít, cóc, ổi khế, đu đủ…. (đoạn này hơi dài tôi bớt 

đi một tẹo) nem chua đâu?”. Nghe xong vuốt mặt không kịp, đành vái cụ ba 

vái xin hẹn hạnh ngộ lần tới sẽ gọi cho đủ chầu. Nói thế chứ Hằng hổ tất tưởi 

vì TVB chẳng kém ai đâu. 

Đấy, mới chỉ đi qua BO, qua Minh Châu, qua Kế toán đã vậy. Nhưng chưa 

xong! Lúc tôi đứng ban công hút thuốc, đang thò thò điếu thuốc vào mồm 

châm thì nghe cái bộp một phát sau lung phun cả thuốc ra ngoài, “A Kòm! 

Tình hình thế nào em!”, chúng tôi làm cái lễ bắt tay gặp mặt giống như các 

bạn vẫn thường làm cái lễ chụp các món ăn cúng facebook bây giờ ấy. Lần 

nào tôi gặp anh Quân PTGĐ TVS cũng thế cả. Thực ra trước đấy, hội Tân tít, 

Tuyến, Kute, LinhBM cũng bảo tôi né né ông Quân nếu hút thuốc ra rồi. Nghe 

đâu hồi xưa chú Hiếu còi đang hút thuốc lào bị anh Quân vỗ lưng chào mà về 

thay bốn cái răng cửa. Mồm đẹp hơn mồm con flappy bird nhiều. 

Đại khái các anh đều rất quan tâm, động viên chúng tôi về business này vì 

biết nó là thứ mới toanh, đầy rẫy khó khăn, và cũng hay là chúng tôi nhận 

được sự cổ động của các anh em nhà bên rất nhiệt thành. 

Những chuyện lặt vặt vui vui

Chuyện TVB kể thì nhiều nhưng kể nhiêu đó là cũng hòm hòm đủ, giờ nói 

chuyện khác. Tôi có cái thói hay café, nếu không uống dưới tầng thì tôi đi xin 

chủ tịch. Chủ tịch từ hồi sắm được cái máy pha café lại được kiêm thêm một 

vai trò mới không kém phần quan trọng vai trò đang giữ: “chuyên viên xay, 

hãm café cấp group”. Có hôm tôi sang, anh bảo, “Mỗi ngày anh pha mười mấy 

hai mươi cốc, chúng nó toàn bắt anh pha hộ!”. Đấy mọi người xem, rõ ràng 

là anh em vì thương mến nhau, tạo điều kiện làm việc cho nhau mà phản 

ứng rất có vẻ bất nhẫn. Thực thì chả phải mọi người không biết pha café, vào 

phòng chủ tịch ngắm nhan sắc hay bàn chuyện vĩ mô như poker, bia lạc chỉ 

là chuyện nhỏ, để thưởng cốc café cùng nhau mới là chuyện “nhớn”. Cũng từ 
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bữa có cái máy ấy mà tôi nom tác phong chủ tịch khi pha đạo mạo ra gấp 

mấy lần. 

Vấn đề của ông Tô là gì?

Nhiều người chắc sẽ hỏi tôi để cái mục này là thế quái nào. Chả có gì đâu. Chủ 

tịch của chúng ta lúc quái nào mà chả có vấn đề. Nếu không chuyện chỗ này 

cũng là chuyện chỗ nọ, thậm chí có hồi Hằng hổ Kế toán trưởng bảo, “Cứ thấy 

sếp là thấy việc, nhở?!” Đúng thế thật! Ngồi chỗ ấy, lo ngần ấy thứ của một 

đống con người thì việc cũng giống như newfeeds ở facebook khi bạn có sáu 

bảy trăm friends ấy mà. 

Mà thông thường thì ông Tô hay phải lo những thứ không cân đo, đong đếm 

được. Nó giống như việc đánh lô, bỏ thì thương mà vương thì tội. Bao nhiêu 

thứ định lượng được thì người khác làm hết cả, thành thử chủ tịch chả biết 

làm gì khác ngoài những việc định tính. Có dạo chủ tịch chiêm nghiệm ra cái 

note cộng trừ, làm phép bằng rồi bỏ hẳn cả giờ đồng hồ cho lên facebook. 

Anh em vào đọc đều thấy đúng cả nhưng cuối cùng chả ai biết làm thế nào. 

Thế có phí công chủ tịch không chứ?!

Tôi đoán là trong vòng mười năm nữa, chủ tịch vẫn sẽ lo lắng những thứ như 

thế, thậm chí hơn thế vì lúc ấy cụ cao tuổi rồi. Chỉ có thứ tôi tự khiến mình 

an tâm về chủ tịch là, có dạo anh bảo, “cách giải quyết vấn đề tốt nhất là để 

vấn đề tự nó giải quyết!”. Nói thì nói thế thôi chứ các anh chị cũng đừng bắt 

chước. Còn ngộ mà có ý ấy thì nên xem chương trình “How do they do it?” đã. 

Xin chào, em là Tinhvan, năm nay em 20 tuổi, 246 tháng và mười lăm ngày!

Đoạn sau hai mươi là tôi cộng thêm tuổi các cụ vào đấy, tương đối thế! Cũng 

phải thôi, nung nấu hàng mấy chục năm trời mới đưa ra một quyết định 

thay đổi bao nhiêu thứ. Tròn hai mươi năm, một mốc nhìn thì bình thường 

như mười chín hay mười tám nhưng đó là cả một quá trình bao nhiêu con 

người tâm huyết. Tôi chả đủ khả năng để đánh giá về điều đó và tầm vóc của 

mọi người ở đây, dù sao tôi là lứa hậu sinh, ngưỡng mộ việc các anh đã thực 

hiện bằng tất thảy những gì mình có để tạo ra một thứ như ngày hôm nay.  
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Tinh Vân không phải to, nhiều người biết điều ấy, nhưng Tinhvan là một đơn 

vị lâu đời, có bản sắc, có văn hóa và ở đây con người gắn bó với nhau vì tình 

cảm, sự hào sảng và khẳng khái. Với năm sáu trăm con người, những mối liên 

hệ trong này là cả một giá trị mà không phải chỗ nào cũng có được. 

Thực ra tôi mong nó được năm mươi năm hoặc bảy mươi năm, lúc ấy tôi sẽ 

xem các cụ lãnh đạo của chúng ta chống gậy đi nom có oách không. 
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TVI - NƠI ƯƠM MẦM SÁNG TẠO

BBT

Việc tìm, tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực vốn là câu chuyện không 
riêng của các doanh nghiệp CNTT. Liên quan đến chiến lược “cầu hiền” và dùng 
người này, Vườn ươm Tinh Vân là một mô hình khá độc đáo và hiệu quả. Nói như 
Giáo sư Ngô Bảo Châu trong một lần đến thăm, Tinhvan Group giống như một 
“mái nhà doanh nghiệp” thân thiện với nghiên cứu khoa học! 

Trên thế giới, cụm từ “incubator” (vườn ươm) không còn xa lạ và được hầu 
như các doanh nghiệp lớn hết sức coi trọng với quy mô vài nghìn “vườn ươm” 
lớn nhỏ khác nhau tại Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines… 

Từ năm 2006, Tinh Vân Group đã quyết định cho ra đời Tinhvan Incubator – 
Vườn ươm Tinh Vân (TVi), hoạt động theo mô hình một Câu lạc bộ hướng tới 
những sinh viên tài năng nuôi dưỡng đam mê công nghệ, kinh doanh hay bất 
kỳ một đam mê, một giá trị khác biệt nào đó. TVi được xây dựng, phát triển 
dựa trên giá trị cốt lõi là “Sự chia sẻ” – đây cũng chính là giá trị cốt lõi về văn 
hóa, tinh thần của Người Tinh Vân. 

Nói về mong muốn phát triển Vườn ươm, Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group, anh 
Hoàng Tô chia sẻ: “Tôi muốn mỗi một hạt giống được ươm trong Vườn Ươm Tinh 
Vân sẽ mọc lên thành một cây đại thụ. Để nảy mầm được, hạt giống cần có ánh 
mặt trời, ánh mặt trời chính là niềm đam mê của các bạn. Hạt giống cần có khí 
trời, khí trời chính là những ước mơ của các bạn. Còn những yếu tố khác như đất, 

phân bón và nước thì đã có Tinh Vân cung cấp cho các bạn.”
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Ngày đầu của Vườn ươm

Hồi tưởng lại những ngày đầu thành lập, Lê Dũng – nguyên Giám đốc Vườn 

Ươm Tinh Vân cho biết: Đối với Tinh Vân, nhân lực, hay cao hơn là hiền tài - 

chính là sự khao khát đến cháy bỏng. Tinh Vân cần nhiều hơn nữa những hiền 

tài để cùng chung lưng phát triển cho một cơ đồ đang lớn lên nhanh chóng. 

Xuất phát từ suy nghĩ đơn sơ đó, đầu tháng 9, Lê Dũng đã lần lượt gặp và trao 

đổi với Ban Lãnh Đạo Tinh Vân về việc thành lập “Vườn ươm Tinh Vân” như 

một bộ phận cơ hữu mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Tinh Vân 

trong tương lai. Các anh cho biết cũng đã nghĩ nhiều về mô hình này từ lâu 

và cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để tiến hành. Những ý kiến đóng góp 

của các anh trong Ban lãnh đạo đã giúp DũngL có thêm những hình dung cụ 

thể hơn về công việc mình sẽ làm. 

Buổi ban đầu, Vườn ươm được hướng tới một số mục tiêu chính sau:

Đầu tư phát triển những ý tưởng mới của các bạn trẻ thành các sản phẩm 

hoàn thiện, có khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường.

Phát hiện và đào tạo những hiền tài CNTT, góp phần hình thành khung nhân 

sự hùng mạnh cho Tinh Vân.

Xây dựng không khí trẻ trung, cởi mở và chia sẻ kiến thức giúp các bạn trẻ 

phát huy tối đa năng lực bản thân mình.

Qua hơn ba tháng đầu hoạt động, mặc dù thất bại không phải là ít nhưng 

Vườn ươm Tinh Vân đã thu hút được sự quan tâm tham gia của khá nhiều sinh 

viên đến từ các trường ĐH: Bách Khoa, Công Nghệ, Ngoại thương, ĐH FPT,… 

Dũng tâm sự: “Tôi thường gọi họ là những chú chim non, những chú chim mà 

mai đây sẽ sải cánh vững vàng trong cuộc đời. Gần hơn với các em sinh viên, 

tôi cũng học hỏi được nhiều điều: sự tự tin, năng động, dám nghĩ dám làm 

và cả những phút bốc đồng thật đáng yêu. Tôi sắp xếp các em thành những 

nhóm chuyên biệt: nhóm sinh viên Giao thông làm nâng cấp hệ thống PC 

(Project Communicator), GiangVT và SơnND nghiên cứu Oracle Collaboration 

Suite, nhóm VKFotech với hệ thống e-Book Shop (nhóm VKFotech đã bảo vệ 
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được tính khả thi của dự án và được công ty chính thức đầu tư)... Tôi đánh giá 

rất cao thái độ nhiệt tình, chủ động với công việc của các em. Phần lớn các 

thành viên Vườn ươm đã chứng minh được năng lực của mình và được công 

ty ghi nhận. Anh ThọNV nói với tôi “Mấy chú chim non của em được lắm”. Tôi 

đặt trọn niềm tin vào năng lực cũng như phẩm chất con người của các chú 

chim non trong Vườn ươm, những người vẫn đang cùng tôi chứng minh tính 

hiệu quả của một ý tưởng”. 

Những quả ngọt đầu mùa

Mô hình “hạt giống” TVi luôn được duy trì trong khoảng 10-15 người, chia 

thành 3-4 nhóm nghiên cứu chuyên môn, mỗi nhóm 3-4 thành viên. Quy mô 

này vừa đủ để đảm bảo cho hiệu quả hoạt động team-work và team-building 

của TVi. 

Từ vườn ươm TVi, nhiều “hạt giống” đã ra đời trong suốt 8 năm qua như: Thơ 

máy, Mobile Coupon System - một hệ thống coupon trên mobile, Ứng dụng 

Tử vi trên Mobile… Riêng Thơ máy là sản phẩm tiêu biểu của TVi trong giai 

đoạn 2011-2012 đã đại diện cho TVi dự thi Nhân tài Đất Việt và tạo tiếng vang 

đáng kể trong một phận giới trẻ yêu văn thơ nghệ thuật.

TVi cũng cung cấp cho Tinh Vân khá nhiều cán bộ chủ chốt như: Vũ Trường 

Giang (Giám đốc TVi đệ Nhị), Nguyễn Duy Sơn, Hà Mít – Cán bộ Tuyển dụng, 

Nguyễn Khánh Duy – Giám đốc Công nghệ Tinhvan Telecom, Nguyễn Hữu 

Bình Minh - Trưởng nhóm Công nghệ Mobile, Phạm Hoàng Hưng – Trưởng 

nhóm dự án, Trương Công Thành – Trưởng nhóm dự án, Nguyễn Minh Đức 

– Trưởng nhóm dự án Vạn Sự và nay chính là “đương kim” Giám đốc TVi (tên 

gọi thân mật là Thầy Đức), Hoàng Trọng Linh – Trưởng nhóm dự án Thơ máy, 

Bùi Minh Tấn – Lập trình viên của Tinhvan eBooks (Tinh Vàng 2013 của TVi) và 

nhiều gương mặt tiêu biểu khác.

Giai đoạn 2013 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của “hạt giống” Vạn sự (còn 

được biết đến với tên gọi Tâm linh) với những ứng dụng đầu tiên trên Mobile 

phục vụ người dùng như: Lịch vạn sự (nhắc lịch giỗ chạp), Lá số tử vi, Tử vi  

tình duyên,… 
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Giai đoạn 2014 cho đến nay, các “hạt giống” của TVi đã được “ươm tạo” theo 

3 hướng phát triển rõ nét: các sản phẩm cộng đồng (Vạn sự, Thơ máy), các 

sản phẩm về giáo dục học tập (Classbook Simulator, Bé làm toán, Quizi Bee) 

và các sản phẩm hỗ trợ các công tác quản trị hành chính (Speedy Apply,  

Speed Quiz).

Về định hướng phát triển Vườn ươm, Giám đốc Nguyễn Minh Đức cho biết: 

“Tại TVi, chúng tôi đã và đang lựa chọn, đào tạo để có được những nhân sự 

trẻ tài năng, tâm huyết, phù hợp với Tinh Vân. Cùng đó, TVi còn khuyến khích 

sáng tạo, chọn lọc các dự án, ý tưởng kinh doanh có tiềm năng để hỗ trợ, phát 

triển thành những sản phẩm hoàn thiện”. Như vậy, có thể nói, đây là mô hình 

không chỉ hướng tới việc “ươm” con người mà còn “ươm” doanh nghiệp, sản 

phẩm. Cũng theo Nguyễn Minh Đức, những dự án được “ươm” trong TVi phải 

đáp ứng được ba điều kiện: Ý tưởng có thị trường, kế hoạch kinh doanh khả 

thi và nhân sự đảm bảo thành công. 

Nơi khởi đầu của những ước mơ

Có nhiều lứa “hạt giống” đã được phát triển từ Vườn ươm và trở thành nhân 

viên chính thức của Tinh Vân, trong đó có Bùi Thị Kim Anh, nguyên TViers. Giờ 

đây, khi đã là nhân viên của Phòng Quản lý chất lượng, thì quãng thời gian 

làm việc tại TVi vẫn để lại trong Kim Anh những ký ức lung linh, khó phai mờ: 

“Thời gian làm việc ở TVi không quá dài nhưng là quá đủ để tôi cảm thấy sự 

gắn bó, thân quen và khó quên được TViers. Có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ, 

có quá nhiều thứ để lưu giữ…. Nhớ những buổi sinh hoạt tập thể, những 

buổi bình bầu tinh binh và nhất là bình bầu giải “Tinh xôi”. Chỉ vì cái tội đi 

muộn mãi chả sửa được mà tôi ẵm nguyên cái giải “cống hiến” này, mọi người 

bảo nhau từ trước hay sao mà đồng loạt giơ tay!? Thế là một tuần lao động, 

dọn vệ sinh công ích chính thức được khởi động. Mọi người bắt đầu tích cực 

bày bừa hơn, tích cực dùng nhiều cốc hơn, xả rác nhiều hơn và phát huy tối 

đa công dụng của giấy nháp, thùng rác khi đó có vẻ như là thứ vô dụng nhất 

tại TVi. Nhưng đó lại là khoảng thời gian tôi nhớ lắm, tôi cảm thấy gắn bó hơn, 

thân thuộc hơn với nơi đây… Nhớ ngày của các chị em (8/3), sau khi được 



        251     Hồi ký

nhận những món quà vô cùng “thiết thực” từ các anh em (quà tặng các chị 

em nhưng đều là các anh em dùng sau đó!?) là màn chiêu đãi hoành tráng 

của Bầu Đức (không hổ danh là ông Bầu). Đó là lần đầu tôi được hòa mình vào 

một không gian thoải mái và vui đến thế, tất cả đều hết mình, như một gia 

đình thực sự vậy! Sau buổi hôm đó tôi hiểu mọi người hơn, cảm thấy muốn 

chia sẻ nhiều hơn…. Và nhớ nhất có lẽ là chuyến đi teambuilding đến Hàm 

Lợn hai ngày một đêm của tất cả các thành viên TVi. Nhớ lúc cười đùa, hát hò 

trên đường đi. Nhớ cái cảm giác vui sướng đến tột cùng khi leo lên đến đỉnh. 

Mọi người đã cùng nhau dựng lều, nhóm lửa và chuẩn bị đồ ăn, chia nhau 

từng miếng bánh, từng chai nước. Không còn khoảng cách khi tất cả cùng 

ngồi tựa vào nhau bên đống lửa, cùng hát, cùng cười đùa, ôn lại những kỷ 

niệm, chia sẻ cho nhau những chuyện buồn vui. Lúc đó chỉ muốn thức mãi 

tới sáng thôi, không còn cảm giác mệt mỏi, cái lạnh cũng không còn là vấn đề 

nữa. 3 giờ sáng lò dò vào lều, đó lại là lần đầu tiên tôi được ngủ trong lều và 

với nhiều người như thế, cảm giác ấm áp lắm, gần gũi và thân quen. 

Sau buổi đó tôi cảm thấy gắn bó hơn với mọi người, hiểu mọi người hơn. Hiểu 

một đứa em tăng động lại là người nhiều tâm sự nhất, nhiều khoảng lặng và 

đôi khi là dễ yếu lòng nhất; Hiểu người anh có vẻ ngoài bất cần, ngông cuồng 

và “xã hội đen” lại là người rất giàu tình cảm, rất hiền, rất dễ bắt nạt và thực sự 

rất ngông; Hiểu một người bạn không chỉ đa sầu, đa cảm mà còn rất đa tình 

là người tốt bụng và hay quan tâm đến người khác; Người em dễ gần nhất, 

hòa đồng nhất, thân thiện nhất, hiền nhất lại là người khá chín chắn, bản lĩnh 

và rất ngang; Hiểu cô bé mặt buồn xinh xắn có những suy nghĩ rất người lớn, 

biết quan tâm tới mọi người; Hiểu được cô bạn sâu sắc, tinh tế là người nhiều 

trải nghiệm, suy nghĩ chín chắn và rất người lớn; Hiểu cô bé thông minh, hay 

đá xoáy mọi người là một mẫu con gái đảm đang, chăm chỉ và rất biết cách 

chăm sóc mọi người; Hiểu người em đến từ Sao Hỏa ngây thơ lại rất vui tính, 

hay cười, luôn muốn lưu giữ tất cả những khoảnh khắc và có những suy nghĩ 

rất “táo bạo”; Hiểu người anh ít nói, luôn tỏ ra nguy hiểm là người giàu cảm 

xúc, giàu tình cảm và rất chăm lo tới các em… Có quá nhiều ấn tượng, mỗi 

người là một cá tính riêng nhưng đều chung một nguồn nhiệt huyết tuổi trẻ. 

Chúng tôi bên nhau và trở thành một gia đình!
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Không còn làm việc tại TVi nữa nhưng có lẽ đây là nơi tôi sẽ nhớ mãi. “Vườn 

ươm Tinh Vân” – đây không chỉ là nơi nuôi dưỡng những mầm non, những 

tài năng mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng tình cảm; Không chỉ 

dạy chuyên môn mà còn là nơi có thể học được cách yêu thương và chia sẻ. 

Tinh Vân có lẽ là nơi khởi đầu cho những ước mơ và dự định tương lai của 

tôi. Văn hóa Tinh Vân, con người Tinh Vân là điều tôi cảm nhận được sâu sắc 

nhất sự kết nối, gắn bó. Tôi đang dần gắn bó với nơi đây hơn, thân thuộc với 

những Tinhvaners hơn và hy vọng sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp nơi đây. Cảm 

ơn tất cả mọi người!”

Để một mô hình như Vườn ươm Tinh Vân phát huy hiệu quả đóng góp vào 

kết quả doanh thu của doanh nghiệp, có lẽ cần đến rất nhiều tâm huyết cũng 

như đầu tư tài chính. Nhưng trước hết, khoảnh đất công nghệ đầy ưu ái này 

đã mang lại động lực lớn cho những người trẻ tuổi mang nhiều hoài bão. Họ 

là những hạt mầm của đam mê, sáng tạo mà Tinh Vân, bằng đóng góp nhỏ 

bé của mình, mong muốn gieo trồng cho tương lai.
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NỬA ĐỜI ĐỒNG HÀNH

Nguyễn Quang Hiệp - TVT

Một sáng cuối thu năm 1995, có một chàng thanh niên ngập ngừng đỗ xe 

trước vỉa hè ngôi nhà số 6 phố Vũ Hữu Lợi. Chàng trai đến đây để thăm văn 

phòng nơi ông anh họ, mới du học từ Nga về, đang làm việc. Bước vào phòng, 

ấn tượng đầu tiên là mấy thanh niên đang ngồi trước máy tính, vừa hò hét 

vừa bắn nhau bùm bùm (sau này mới biết đó là trò chơi DOOM, trò chơi cấm 

chỉ định cho người bị bệnh rối loạn tiền đình). Ngồi xuống bộ salon bằng mây 

đặt trước cái tủ bày hàng màu nâu đen trưng bày mấy bộ máy tính 486 lắp 

ráp và một vài linh kiện, trong khi chờ ông anh họ về. Tiếp chuyện tôi là một 

anh chàng người thấp đậm tên Sơn Tùng và một anh béo cao to đeo kính cận 

tên Quan Sơn. Câu chuyện đang xoay quanh các quan hệ, cuộc sống… thì 

một chiếc xe Win100 màu đỏ lao ầm ầm lên vỉa hè và đỗ xịch trước cửa. Người 

cầm lái là một anh chàng lãng tử người nhỏ bé tên Khánh Hoàn cùng ông 

anh họ của tôi đi vào văn phòng. Cuộc nói chuyện chẳng mấy chốc trở nên 

sôi nổi, đề tài xoay vần từ chuyện làm ăn, chuyện khách hàng đến chuyện gái 

gú rồi những chuyện to tát như tương lai phát triển mạnh mẽ của CNTT, về 

mạng internet… và xen lẫn đó là những pha trêu chọc nhau vui vẻ. Tôi như bị 

cuốn vào cuộc trò chuyện, và rồi một quyết định trọng đại lóe lên trong đầu: 

quyết định từ bỏ một cửa hàng bán đồ điện đang làm ăn phát đạt để dấn 

thân cùng các chiến hữu trong trung tâm Computer Services để phát triển 

ngành CNTT tại Việt Nam. 
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Và rồi từ đó là những chuyến làm “dây chun” để chở máy tính lắp ráp ký gửi 

tại cửa hàng An Dân, là những buổi ngồi học cách nhận biết linh kiện và lắp 

ráp máy tính cùng anh Nguyễn Sơn Tùng: những ổ đĩa mềm 1,2 Mb to đùng, 

ổ cứng Seagate 40Mb nặng trịch, rồi nhận biết chip 486sx33, sx66 hay cách 

cắm jumper để hiển thị tốc độ trên case. Đó là những chuyến làm “dây chun” 

cho anh Nguyễn Sơn Tùng lắp máy tận Hải phòng trên chiếc Win100 thần 

thánh, rồi lại “dây chun” cái đầu Video hàng bãi về cho anh Hoàng Tô. Đó là 

những đêm ở lại trông văn phòng, bê hết thiết bị đồ đạc lên cao để tránh 

mưa bão ngập lụt. Đó là đêm lắp đặt gian hàng quảng bá sản phẩm bảo mật 

DEA tại triển lãm ở Cung Văn Hóa Hữu nghị Việt Xô. Đó là những bữa ăn trưa 

cùng nhau, và sẽ luôn có một người “mở vung” để rồi một ai đó sẽ không nuốt 

nổi thức ăn nữa. Đó là những trận Poker cân não để bỏ tiền vào hộp ăn chơi… 

Và cứ thế, 19 năm kể từ khi một quyết định lóe lên trong đầu, tôi luôn đồng 

hành cùng với những thăng trầm của những Computer Service, Netlab, Tinh-

van Group bây giờ và cũng đi từ số 6 Vũ Lợi, 96 Bùi Thị Xuân, 371 Kim Mã, 10 

Đào Tấn và Tầng 8 Làng Sinh viên Hacinco ngày nay. Hơn nửa cuộc đời tôi đã 

thấm đẫm tinh thần và văn hóa Tinh vân để rồi thêm nhiều chục năm nữa, 

tinh thần và văn hóa Tinh vân vẫn sẽ luôn ngự trị trong tâm hồn tôi và cả lớp 

con cháu sau này. 

20 năm Tinh Vân, nhiều lớp người đến và đi, nhưng tinh thần và văn hóa Tinh 

Vân luôn bất diệt!
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NHỚ TINH VÂN NHỮNG NĂM 9X

Hoàng Xuân Tùng - TVT

Có thể nói tôi là một Tinhvaner vào loại lâu, ít cũng là cùng thời gian với anh 

Tuấn Lương TVS. Đấy là tầm năm 1997, khi tôi còn là một chú sinh viên năm 3. 

Những năm đó ngành nghề hot đang là viễn thông, bưu điện, với các dịch vụ 

điện thoại di động truyền thống, hệ thống tổng đài PDH/SDH, chưa có VAS. 

Sinh viên Bách Khoa ra trường là có công việc ổn định với thu nhập cao. “Năm 

trước đi làm năm sau có xe máy đẹp để đi”. Đấy là lý do mà tôi lúc đó đã theo 

học ngành Điện tử Viễn thông (ĐTVT). 

Mặc dù đang theo học ngành ĐTVT, nhưng thú thực là với tôi ngành đó lại 

không thực sự thú vị như ngành Máy tính. Với tôi lúc đó, những mớ lý thuyết 

(thực ra chả phải lý thuyết, mà là một mớ các chi tiết và tiêu chuẩn kỹ thuật) 

khô cứng về các hệ thống chuyển mạch, ghép kênh là quá xa vời, không có 

chỗ cho những tư duy sáng tạo so với chiếc máy tính x86 “đời mới” Pentium 

Pro chạy hệ điều hành Windows 95 huyền thoại. Cách học ở Việt Nam lúc đó 

cũng không nặng lắm (chỉ khó có điểm cao thôi) nên những sinh viên trẻ 

tuổi, mang nhiều mơ mộng như tôi lúc đó thường tìm những nơi thực tập để 

có thêm kinh nghiệm. Vì vậy tôi chạy sang xin thực tập ở công ty của anh Tô. 

Tinh Vân lúc bấy giờ còn đang là NetLab. Tôi cũng nhớ nhiều cái tên NetLab 

hơn Tinh Vân. Giống như các doanh nghiệp mới thành lập, Tinh Vân tọa lạc 

ở Bùi Thị Xuân, trong một tòa nhà hai tầng, có lẽ là lụp xụp so với các khách 

sạn gần đó. Tầng một bên ngoài có một, hai cái bàn máy tính (chị Hằng và  
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anh LongPC ngồi). Có thêm một cái bàn nhỏ với ghế mây để tiếp khách và 

để các bác oánh bài vào giờ nghỉ trưa. Trò mà các bác đánh giống với “Hearts” 

trong Windows. Ai có Q bích đều muốn tẩy đi hoặc đẩy cho người khác ôm. 

Thành phần thường trực tham gia đánh bài bao gồm anh Tô, anh Khánh 

Hoàn, anh Hiệp NQ, anh Phan Quang Minh, anh Quan Sơn. Anh Sơn Tùng 

thỉnh thoảng có chơi nhưng ít vì hay ngồi bên Ban chỉ đạo Chương trình 

Quốc gia CNTT ở Lê Hồng Phong. Tôi ấn tượng với anh Khánh Hoàn vì anh có 

vẻ giỏi môn này. Anh có thắng nhiều hay không tôi cũng không biết, nhưng 

có vẻ anh “thắng không kiêu, bại không nản”. Lúc nào cũng dường như đang 

thắng, hoặc có thua cũng không phải do anh chơi kém. Món khác mà các 

bác cũng thỉnh thoảng thi đấu là món Tetris đối kháng. Anh Tô và anh Khánh 

Hoàn chơi giỏi môn này. Tôi có lần thi đấu với anh Khánh Hoàn, nhưng thua 

te tua. Anh Hoàn gạ cược tiền để tôi máu hơn, nhưng kết quả vẫn thế. Tất 

nhiên là tôi quịt tiền. 

Không biết các lãnh đạo hồi đó bị sức ép công việc như thế nào nhưng nhớ 

lại hồi đó cảm giác của tôi về môi trường làm việc có cái gì đó thư thái lắm. 

Hoặc là do hồi đó đường xá ít đông đúc, thị trường cạnh tranh ít, ít phải đối 

phó khủng hoảng, nên như vậy chăng. Café có thể gọi điện thoại mang đến. 

Chắc là ngon hơn café của TVi bây giờ. Trưa mọi người dắt nhau ra quán cơm 

bụi gần đó ăn. Quán khá đông, vì ăn ngon, nhưng vẫn rộng rãi hơn quán Đức 

béo bây giờ. 

Tầng hai của công ty không ở trên đầu tầng một mà ở nhà phía đối diện. 

Trên đấy gần như là một dạng nhà kho, có các case máy tính, có bàn làm việc 

có một cái ghế salon. Tôi vẫn ngồi trên đấy vào Internet qua đường dialup, 

search bằng Altavista và xem “picture of the day”. Đôi khi anh Phương Chí 

Long (LongPC) bảo với anh Tô là “mạng của mình bị Teleport”, đèn modem 

nháy liên tục làm tôi cứ giật mình thon thót (Teleport là phần mềm copy 

websites hay dùng lúc đó, mà tôi cũng chưa biết là gì). Trên tầng hai là nơi tôi 

ngồi làm “project” đầu tiên trong đời, e-scale. Ở Viện Công nghệ Thực phẩm 

nơi anh Thành, bạn anh Tô công tác có mua một cái cân điện tử có giao tiếp 

qua cổng COM để xuất dữ liệu cân ra ngoài máy tính. Tôi được giao tìm hiểu 
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để làm nó. Tôi kiếm trong đống các phụ kiện máy tính cũ ở tầng hai được cái 

cáp serial và hai đầu cắm cổng COM, lọ mọ ngồi hàn dây rồi thí nghiệm. Kinh 

nghiệm đầu tiên thu được của tôi là mình hàn siêu kém. Nhưng nhờ có vụ này 

mà khi học môn thực hành ở trường tại xưởng vô tuyến điện tôi khá hơn hẳn. 

Cô bạn cùng nhóm thực hành chả phải làm gì vì tôi đã làm tất. Điều thứ hai 

tôi biết là hàn dây cổng COM có nhiều cách, phải thích hợp với software mình 

viết (hoặc specs của software có sẵn). Loay hoay lọ mọ vài hôm tôi cũng viết 

được chương trình truyền dữ liệu cổng COM trên môi trường DOS, nhưng 

không đạt, vì yêu cầu phải là giao diện đồ họa đẹp mắt của Windows. Tôi lúc 

đó không biết gì về lập trình trong môi trường Windows. Nghe nói Windows 

che hoàn toàn những giao tiếp trực tiếp với phần cứng, kỹ thuật mà tôi dựa 

hoàn toàn vào đó khi làm trên môi trường DOS. 

Để hỗ trợ tôi tiếp tục vụ e-scale, anh Tô lôi tôi vào phòng anh (một góc nhỏ ở 

tầng một, máy PC của anh lúc đó có nhiều RAM hơn tôi có thể tưởng tượng, 

những 2GB) và search altavistar một hồi. Cuối cùng anh lôi ra một cái ActiveX 

giao tiếp cho cổng COM để tôi dùng với Delphi (công cụ anh recommend cho 

tôi lúc đó). Với mấy thứ được chỉ điểm, cuối cùng tôi có thể tiếp tục và hoàn 

thành được một phiên bản e-scale “long lanh” trên Windows. Có mỗi điều là vì 

cái ActiveX đấy không miễn phí. Thỉnh thoảng nó lại nhảy lên màn hình một 

hộp thoại gì đó. Anh Tô tuyên bố xanh rờn: “không sao, đã có anh Quan Sơn 

chuyên gia crack phần mềm xử lý”. 

Câu chuyện về trải nghiệm ở Tinh Vân của tôi có thể còn tiếp tục được dài dài. 

Nhưng còn vài phút nữa là đến hạn nộp sử ký. Tôi xin dừng bút và kết luận 

rằng, Tinh Vân, NetLab là nơi đầu tiên tôi được tiếp cận với Internet và nhận 

thấy được ảnh hưởng và tầm quan trọng của nó với muôn vàn tri thức chứ 

không chỉ “picture of the day”.
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EM ÚT

Phạm Thu Hằng - TVH

Tôi vốn là đứa em út ở nhà, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do ba mẹ và anh 

chị lớn quán xuyến. Tôi vẫn nhớ ngày học ĐH, sắp ra trường mẹ vẫn còn chải 

đầu tết tóc cho tôi đi học, các bác hàng xóm thấy thế thường cười mẹ tôi và 

bảo “Khiếp chị chiều con quá, sau này đi lấy chồng làm sao đây?”

Những ngày cuối năm 95, tôi ti toe học đòi làm thực tập tốt nghiệp với đề án 

“Xây dựng phần mềm tính lương” chạy tự động trên Pascal. Hồi đấy máy tính 

màn hình đen trắng còn rất hiếm, may nhờ người quen giới thiệu tôi đến văn 

phòng thiết bị máy tính ở Vũ Lợi (Tinh Vân bây giờ) để nhờ chạy thử chương 

trình thực tập, tôi biết đến Tinh Vân ngày ấy. 

Đầu năm 96, trong lúc đợi cấp bằng tốt nghiệp, tôi lại lần nữa được mời đến 

trông nhà Tinh Vân ở 96 Bùi Thị Xuân. Vừa trông nhà vừa ôm bộ đề luyện thi 

vào làm công chức Ngân hàng. Các anh Tô, Tùng, Sơn đều đi làm trên Ban chỉ 

đạo CTQG về CNTT ở Lê Hồng Phong, anh Hoàn làm Bộ Xây dựng, anh Chí 

làm Sở Tài chính…. Lúc ấy tôi vẫn là cô em út, ngồi trông nhà đợi may mắn 

có khách ghé thăm, mong các anh về để được tập trung đi ăn cơm trưa cùng 

nhau. Hồi ấy Văn phòng rất trẻ, tất cả chúng tôi đều rất khỏe, không chỉ khỏe 

việc mà còn khỏe ăn. Tôi luôn được phân công đi chợ chọn đồ ăn cho các bữa 

cơm trưa. Khi chọn đồ ăn vào đến nơi đã chẳng thấy thức ăn đâu, hóa ra đã 

được chén sạch trước khi tôi vào bàn. Ngay cả việc đơn giản hàng ngày như 

đi chợ gọi cơm buổi trưa cũng giúp tôi rút ra kinh nghiệm: mọi việc đều cần 
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có chiến thuật. Khi đi chợ gọi cơm áp dụng chiến thuật như cơm canh trước, 

thức ăn lên sau, và tôi thường phải nháy, xi-nhê với bà chủ quán từ từ đợi tôi 

ngồi vào bàn rồi hãy bê đồ ăn. Lúc đấy cả thảy chúng tôi đông nhất cũng chỉ 

sáu đến tám người quây quần bên nhau, cả nhà đông đủ ăn nhanh bữa trưa. 

Về nhà, tôi pha trà, anh nào nhanh được vào đánh poker, anh chậm làm bình 

vôi chầu rìa để relax một chút, rồi lại lên đường đi làm. Người lên Ban chỉ đạo, 

người lên Bộ xây dựng, người lên Sở tài chính. Tôi lại trực ở nhà đợi chiều các 

anh về…

Tôi vốn chỉ là cô bé non nớt với tấm bằng Kinh tế trong nước, ngưỡng mộ 

các anh, những người hiếm hoi giành được xuất học bổng nước ngoài, đã tốt 

nghiệp và trở về nước với nhiều hoài bão xây dựng phát triển ngành CNTT 

nước nhà. Tôi cũng bỏ thi công chức ngân hàng và chính thức nhập ngũ Tinh 

Vân theo bước các anh từ ngày ấy. 

Tôi gắn bó với Tinh Vân cho đến bây giờ...
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NHỮNG CON NGƯỜI KỲ LẠ

Lê Phan Việt Hà - TVH

Trong trường quay S9 của Đài Truyền hình Việt Nam, cô mặc chiếc váy dạ 

đính cườm màu lông chuột, hau háu hóng lên sân khấu trao giải cuộc thi Trí 

Tuệ Việt Nam. Một nhóm bạn của cô lọt vào chung kết nên cô được tặng vé 

đi xem công bố kết quả. Sắp đến giờ bắt đầu, mọi người lục tục kéo vào chỗ 

ngồi. Cô phải đứng lên nhường đường cho mấy người ngồi giữa hàng ghế 

nhưng đến sau. Một ông anh đeo kính, một bà chị son đỏ tóc xoăn lách người 

đi qua. Cô nhận ra bà chị quen quen đi cuối cùng, hình như tên là Hương, 

trong trường gặp ở Tiểu ban văn nghệ vài lần nhưng sau cũng mất hút. Mau 

mồm chào hỏi tươi cười, bà chị cũng có vẻ nhận ra cô đáp lại vồn vã. Chị niềm 

nở giới thiệu cô làm quen với ông anh đeo kính và bà chị son đỏ tóc xoăn. 

Đáp lại tiếng chào của cô là cái gật đầu xã giao và nụ cười mỉm. Ồ, cặp này là 

vợ chồng! Cả buổi cô liếc sang nhòm họ vài lần, thấy ông anh đeo kính theo 

dõi khá chăm chú, thỉnh thoảng đôi môi mỏng lại mím nhẹ, còn bà chị son 

đỏ đôi lần quay sang nói khẽ cái gì đó rồi lại tập trung vào sân khấu. Cái cách 

họ theo dõi một chương trình trao giải về CNTT khiến cô tưởng như họ đang 

ngồi trong nhà hát lớn mà nghe nhạc giao hưởng vậy. Cặp này thật là sang lạ! 

Quay lại với bà chị quen, suốt cả chương trình chị cứ bật băng liên tục. Nào 

là chị làm ở Tinh Vân, chị mới đi Úc học về CMM (Capability Maturity Model), 

em bao giờ tốt nghiệp, thích làm gì, công việc của chị là…, nếu em quan tâm 

thì… và chị chìa card liên lạc. Kết thúc chương trình, nhóm bạn của cô ra về 
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không có giải, nhưng cô không biết rằng mình đã nắm trong tay chiếc chìa 

khóa để bắt đầu một công việc mới mà cô sẽ theo đuổi tiếp 10 năm sau đó. 

Ngày đầu đến văn phòng ở Kim Mã thực tập theo lời dụ khị của bà chị, cô 

được giới thiệu rất nhiều về CMM và giao cho một đống tài liệu về dịch mà 

theo tham vọng của bà chị kia thì dịch xong thậm chí có thể đem bán. Trong 

lúc ngồi nghe bà chị Hương thuyết giảng thì cô thấy một ông anh đang tất tả 

đi từ trên tầng xuống nói chuyện với cô lễ tân xinh đẹp tên Nhung. Uầy, anh 

này có cái bụng hơi bự, mặc gile, hơi có chút xà lụa, người thơm mùi nước hoa 

và đầu thì bổ luống trông có vẻ rất nghệ sĩ. “Anh Minh ơi, giới thiệu với anh, 

em Hà thực tập của em. Còn đây là anh Pê Quy Minh kinh doanh rất chiến của 

Tinh Vân”. Ông anh nở nụ cười tươi hồn hậu chào lại rồi vút đi. Ấy chà tên gì 

nghe quái gở thế nhỉ, kinh doanh gì mà trông như là dân nhẩy đầm, đến lạ.

Không đầy hai tuần gọi là thực tập mà thực chất chỉ là dịch tài liệu, cô tốt 

nghiệp. Và cũng không đầy một tuần sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu ngày làm 

việc đầu tiên ở Tinh Vân: 1/6/2004 – Địa điểm tầng 4, Viện Vật lý, số 10 Đào 

Tấn. Được đi giới thiệu một vòng: nhóm TVis đứng lên chào cô là anh Thọ và 

anh Việt sơ mi carô đỏ, mấy anh này tươi tắn chuyện trò có vẻ rất tưng tưng. 

Nhóm Union, anh Lộc ngước cười một cái rồi lại cạch cạch, mấy anh khác 

trong nhóm có tia nhìn toát lên mùi cục bộ. Nhóm E-learning có anh Vũ Anh 

Minh – đặc điểm nhận dạng là không hiểu sao anh này già rồi mà còn code. 

Nhóm Libol trông hiền hiền lành lành giống mấy anh thủ thư, lại có một chị 

xinh xinh rõ ràng là mùa hè không hiểu sao mặc áo rét và đội mũ len dưới 

điều hòa. 

Cô được sắp xếp ngồi cùng khoang với hai anh trưởng và phó ban công 

nghệ. Một anh béo có chất giọng rất hợp tai và một anh trẻ, đẹp trai có nụ 

cười cuốn hút. Ấy mà trớ trêu là không hiểu sao hai anh này lại ngồi úp mặt 

vào tường, nên cái cô nhìn thấy nhiều nhất lại là mấy cái lưng. Đi làm cả tháng 

chả thấy ai bảo ký hợp đồng gì, tự nhiên một hôm có anh ria con kiến xuất 

hiện ghé vào tai bảo: “Em Hà đây à, anh bảo này (ghé sát tai hơn nữa), em 

đừng ký hợp đồng vội nhé, anh đang thay đổi chính sách một chút”. Nói xong 

lập tức biến hình sau cánh cửa. Sau này cô biết hợp đồng ký chậm lại vì chính 
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sách mới điều chỉnh có lợi hơn cho cô. Giám đốc nhân sự đầu tiên của cô như 

thế đấy!

QA (Quality Assurance) lúc sơ khai hồi 2004 đúng là như lạc vào “xứ sở thần 

tiên”. Dưới sự khởi xướng của chị Hương béo, phòng QA lúc đó có anh Hưng 

khỉ, HằngPTM, NgaHT và cô, việc gì cũng đến tay. Từ xây dựng kế hoạch dự án, 

khảo sát khách hàng, test, viết tài liệu đặc tả, báo cáo tiến độ, tracking công 

việc, báo cáo kết thúc dự án…; đến việc tổ chức họp định kỳ, họp nghiệm thu 

nội bộ, nghiệm thu với khách hàng, kiêm luôn cả quản lý cấu hình. Có lần cô 

với anh Tuấn Lương và ViệtDT sang loe ngoe khảo sát ở Kho bạc, sau một hồi 

nghe khách hàng trình bày, thấy mình cái gì cũng biết sơ sơ mà chả biết sâu 

cái gì, bị mắng khéo cho một trận, rồi lục tục anh em kéo nhau ra về. Lý giải 

cho việc này thì thời “đồ đá” đó PM (Project Manager) của dự án là nhân viên 

kinh doanh, mà mấy anh này thì chỉ chăm lo quan hệ khách hàng, còn quan 

hệ nội bộ thì phó thác cho đám gọi là PL (Project Leader) và QA, thế nên có 

kiểu QA vừa đá bóng vừa thổi còi. Đúng kiểu là cha là mẹ, nhưng chả là cái gì!

Thế rồi cũng đến lúc phòng có quy hoạch đàng hoàng vào 2005, chia thành 

nhóm PQA (Process Quality Assurance), nhóm SQA (Software Quality Assur-

ance) và nhóm test. Ai làm phận sự người ấy. Giờ thì PM là người của ban công 

nghệ, sang hẳn lên rồi nhé! Kinh doanh được gọi là PC (Project Controller), 

mỗi dự án sẽ được gán PQA, SQA và tester độc lập. Hường Nờ, Hường Pê, Cò 

lò (PhươngCL, hiện là Trưởng phòng Hành chính Nhân sự), 3 te (PhươngTTT), 

Vân vâu, Hương teo lờ, Chiêm… là những cái tên không thể không nhắc đến. 

Mỗi người một vẻ, một màu sắc, một cá tính, không chỉ cùng nhau xây dựng 

nên thương hiệu QA rất riêng mà còn đóng góp đắc lực trong hệ thống quản 

lý của Tinh Vân. Nào thì các tool PC, VSS, MS Project, Mind Manager, WAPT, 

Jira… nào RUP, nào CMM đều lần lượt được nghiên cứu tìm hiểu và đưa vào 

áp dụng. Đội quân QA của chị Hương béo quả là sức mạnh vô song, cứ như 

thể cần gì QA có vậy. Vì thế thậm chí có những lúc tự nhiên thấy anh em đi 

ngang tạt qua chỉ để hỏi “em ơi phòng em có búa không?”. 

2008, Tinh Vân chia thành các trung tâm kinh doanh độc lập, tester và SQA 

cũng được đưa về sát sườn với dự án. Phòng QA đảm nhiệm vai trò xây dựng, 
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giám sát và cải tiến hệ thống. Mục tiêu theo đuổi mới ngoài ISO 9000 còn có 

ISO 27000 và CMMi. Sau những tháng ngày vật vã, đến 2010 Tinh Vân chính 

thức có được trọn bộ ba chứng chỉ này. Được lãnh đạo tin tưởng và giao phó, 

phòng dần dần được nhận thêm các trách nhiệm mới: thực hiện hoạt động 

đánh giá thỏa mãn khách hàng tại các đơn vị, thực hiện cải tiến liên tục hệ 

thống với việc đánh giá nội bộ đổi mới hàng năm, hỗ trợ các hoạt động về lập 

và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh cùng với các hoạt động chiến lược 

khác. Từ những QA đời đầu đến thời của “Phi đội đùi gà” hồi làm ISO 27000 và 

CMMi hay đến những QA vẫn đang tiếp tục hăng say với công việc hôm nay, 

mỗi người đến và đi đều có những lẽ riêng nhưng chắc chắn ai đã ở đều yêu 

quý, ai đã đi đều sẽ rất đỗi tự hào vì mình từng là một thành viên và trưởng 

thành ở cái nôi QA – Tinh Vân.

Câu chuyện của 10 năm có lẽ là quá nhiều và vô vàn cảm xúc để có thể viết 

hết chỉ trong vài dòng. Giờ thì chị Hương, cầu nối của cô với Tinh Vân, đã có 

những bước đi mới. Hai anh trưởng và phó ban công nghệ ngày nào giờ một 

người là sếp trực tiếp của cô, người kia cô vô cùng kính trọng và yêu quý, có 

những lúc cô từng ganh tị với những ai được làm việc cùng anh. Anh đeo kính 

giờ cô được gặp định kỳ vào sáng thứ Hai, chiều chiều vẫn “đi dạo” quanh 

công ty hỏi han các đơn vị. Anh ria con kiến giờ vẫn còn dính líu với QA trong 

một dự án tận Lào, và anh bụng bự thơm mùi nước hoa yêu văn nghệ cô còn 

nợ một tiết mục song ca. 

Tự bao giờ những con người kỳ lạ này đã trở nên rất đỗi thân quen trong cuộc 

sống của cô.

20 năm Tinh Vân, 10 năm Hà béo. Trân trọng lắm các Anh, các Chị (còn nhiều 

nhiều gương mặt mà cô không thể viết hết ở đây), những đồng nghiệp, 

những người bạn, những người em, đã yêu thương và cùng Hà Béo trải qua 

những năm tháng tươi đẹp và ngập tràn cảm xúc!
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ÂM THẦM VỚI ĐAM MÊ

Lê Huy Hà - TVH

Tinh Vân 20 tuổi vào năm nay, năm 2014. Đây cũng là cột mốc quan trọng 

trong đời người, lứa tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Với tôi đã bảy năm đi 

cùng Tinh Vân, quãng đường bảy năm với những âm thầm trong công việc 

theo đánh giá của chị em phòng QLCL thường nói là “Anh cứ âm thầm làm đến 

khi xong việc anh mới nói” và sau đó, thường là nụ cười nhận lỗi kiểu như “Anh 

biết rồi lần sau anh vẫn thế”. Có lẽ do bản tính ít bày tỏ quan điểm nên vậy. 

Tinh Vân với tôi cũng là duyên. Tôi biết và làm với Tinh Vân từ năm 1997 hay 

1998 gì đó với sản phẩm phần mềm Vietnam-Laws V1 và đợi mãi vẫn chưa 

thấy V2 của phiên bản này. Năm 2006, tôi lại có duyên với Tinh Vân nhưng với 

vai trò onsite một dự án ERP của TVC. Lần này thì mới một nửa là người Tinh 

Vân và gắn kết với nhóm dự án trong thời gian một năm với những kỷ niệm 

khó quên khi nơi triển khai dự án là những vùng miền thuộc diện khó khăn 

của đất nước. 

Năm 2007, sau hai buổi café với anh Tuấn Lương thì tôi về Tinh Vân và bắt 

đầu chặng đường mới của mình – trở thành người Tinh Vân. Thời gian này 

phòng chỉ có hai người. Ngoài tôi còn Vũ Tuấn Anh và cuối 2007 thì có thêm 

Lê Quang Quỳnh. Hai người với bao nhiêu công việc, khi thì lo công việc nội 

bộ, lúc thì hỗ trợ dự án bên ngoài cộng thêm việc lo hồ sơ ISO thật không dễ 

dàng. Có một kỷ niệm trong thời gian này: khi cấu hình hệ thống cluster cho 

Văn phòng Quốc hội, vì liên tục làm việc trong phòng server (thường nhiệt 
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độ rất lạnh) nên sau bốn ngày làm việc, tôi phải thủ một áo khoác dày đi làm 

mặc dù giữa mùa hè. Thỉnh thoảng anh em ở đó lại mở phòng server và hỏi 

“Anh còn sống không?”, thật khó quên. Tôi cũng không ngờ kết quả ngày đó 
lại ổn đến thế, hệ thống cluster intranet hoạt động tới giờ vẫn không phải 
thay đổi gì cả. Tới cuối năm 2007, phòng có thêm người, lại dồn quân cho dự 
án tại Thư viện ĐH Lâm nghiệp. Với ròng rã gần một tháng trời, như con thoi 
giữa Xuân Mai và Hà Nội, với quãng đường hơn 100km cả đi lẫn về, nhưng với 
tôi chẳng hề hấn gì. Thời gian đó hệ thống còn đơn giản ít phát sinh nên mặc 
dù anh em phòng hệ thống tập trung cho dự án bên ngoài nhưng hệ thống 
nội bộ vẫn khá ổn. 

Qua năm 2008, sau vài lần nói chuyện về MS Sharepoint và những ứng dụng 
của nó với HươngBTT (lúc đó là QMR) thì phiên bản MIS 2.0 manh nha được 
ra đời thay cho phiên bản MIS 1.0 do anh Phạm Thúc Trương Lương viết đã 
khá lâu. Và tới giữa năm 2008, thì những dòng code đầu tiên của MIS 2.0 được 
thực hiện với những ý tưởng theo kiểu học đến đâu làm đến đó. Cho đến giờ, 
MIS 2.0 bao gồm rất nhiều ý tưởng hay ho với công sức của rất nhiều người 
nhưng hiện tại không còn ai đi theo hỗ trợ nữa nên MIS 2.0 đang ở ngưỡng 
cần thay đổi mặc dù nó đã đem lại rất nhiều lợi ích cho các hoạt động nội bộ 
của toàn Group. Cũng trong năm này Phòng hệ thống sau rất nhiều các thử 
nghiệm khác nhau đã đưa vào sử dụng hệ thống firewall mã nguồn mở đặc 
biệt phù hợp với mô trường đa dạng về công nghệ như Tinh Vân. Cho tới giờ 
hệ thống này vẫn đang phát huy hiệu quả. Tuy vậy, do không có kinh nghiệm, 
thiết bị lại sử dụng không đồng bộ nên nhiều khi anh em cuống cuồng fix lỗi, 
hò nhau tìm đủ mọi lý do để lý giải cho việc hệ thống bị crash. Mãi tới khi mua 
được máy tốt hơn anh em mới biết do thiết bị nóng quá mà gây treo, lỗi. Cuối 
năm 2008, Trần Đức Hùng tham gia với vai trò thực tập và bắt đầu gắn bó với 
Tinh Vân từ đó cho tới nay. 

Trong số dự án phòng hệ thống tham gia thì dự án anh em phải làm đêm 
nhiều nhất là hai dự án trang bị máy tính cho đại biểu Quốc hội. Dự án yêu 
cầu trong thời gian ngắn phải đáp ứng số lượng máy lớn là áp lực khiến cho 

anh em phải chia nhau ra làm ngày làm đêm. Làm xong lại phải làm lại vì bản 

cài không đáp ứng yêu cầu an ninh khiến cho anh em trong phòng phải căng 
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ra liên tục trong 4, 5 ngày đêm để bàn giao đúng hạn. Đó là những ngày căng 

thẳng vừa phải thông qua bản chạy đáp ứng yêu cầu kiểm tra an ninh, vừa 

phải đảm bảo giao hàng đúng tiến độ cho đại biểu. Anh em đã làm việc thực 
sự là một team gắn kết lo lắng và chia sẻ với nhau với mục đích duy nhất là 
đảm bảo sự thành công cho dự án. 

Cuối năm 2013, thực sự là thời điểm thử thách tinh thần của anh em phòng 
hệ thống khi mà những sự cố lặp lại với một hệ thống quan trọng khiến cho 
anh em thực sự căng thẳng và bối rối. Đó là khoảng thời gian dài với những 
đêm miệt mài tìm lỗi tới 5, 6 giờ sáng với những cảm giác mừng rỡ rồi lại đờ 
đẫn khi lỗi lặp lại. Sự căng thẳng và cảm giác không an tâm kéo dài cho tới 
khi kết thúc và xử lý được hoàn toàn lỗi vào gần sáng trong một ngày lạnh giá 
đầu tháng Hai. Đó thực sự là khoảnh khắc hạnh phúc và khó quên với cơ số 
nước tăng lực và hết một bao thuốc. Khi anh em đã ra về tôi thưởng cho mình 
một điếu thuốc và quyết định sẽ thức thông tới sáng. Phòng hệ thống là vậy, 
anh em luôn âm thầm hết mình vì công việc không nề hà khó khăn, chỉ một 
chút gián đoạn có thể khiến anh em mất ăn mất ngủ, lăn lộn để hoàn thành 
công việc nhằm đem lại sự an toàn, ổn định cho toàn hệ thống. 

Làm gì, ở đâu cũng cần một sự đam mê thực sự để mang lại sự thành công. 
Với anh em phòng hệ thống đó là sự đam mê với mảng công việc mình làm 
với mạng, với tường lửa, với route, với an toàn mạng và nhiều thứ khác. Nếu 
thiếu đi điều đó thì hạnh phúc với niềm vui trong việc khi hoàn thành tốt 
công việc có lẽ không tồn tại. Với người làm kinh doanh là khách hàng, là hợp 
đồng, với anh em lập trình là sản phẩm được đóng đúng hạn và không lỗi… 
Còn với những người làm hệ thống như chúng tôi thì khi hệ thống hoạt động 
trơn tru, khi những yêu cầu và các phát sinh được đáp ứng với sự hài lòng cao 
nhất chính là niềm vui có được do lòng đam mê đem lại. 

Trên chặng đường Tinh Vân đang đi, tôi tự hào là một phần trong đó, đóng 
góp cho sự phát triển đi lên của Tinh Vân để đem lại giá trị cho cộng đồng, 

cho đất nước. Tôi tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự để hòa cùng vào nhau, tỏa 

sáng trong niềm vui của ngôi nhà Tinh Vân đang ngày một lớn mạnh. 
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CHẶNG ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Cao Bình Dương - TVH

Tôi ngồi viết những dòng này khi vừa sinh em bé đầu lòng. Giờ đầu óc là bộn 
bề trăm mối ăn, ngủ, chơi, bỉm tã… theo dõi từng biểu hiện của một thằng 
nhóc mới lọt lòng để tìm hiểu, để lo lắng làm tôi không thể nghĩ ra được chủ 
đề cho bài viết này. Tự nhủ, mình quá đen khi có sáu năm làm việc mà đến lễ 
kỷ niệm lớn vậy thì lại trong thời gian ở cữ không thể tham dự được. 20 năm 
mới có một lần được có tên trong cuốn sử ký của một công ty lớn, giống như 
mình là diễn viên được diễn một vai trong bộ phim 20 năm mới có một lần 
vậy, không thể thiếu được.

Nhắc đến cơ duyên đến với Tinh Vân và chung sống đến tận giờ mà vẫn chưa 
ly hôn là cả một câu chuyện dài khoảng sáu năm và cũng không thể viết hết 
trên vài trang giấy. Gần 1/5 quãng đời đã qua của tôi là gắn bó với cái tên 
Tinh Vân. 

Từ khi mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi cổng trường ĐH, tôi đã nghĩ rằng, 
mình cần phải đi làm, khao khát kiếm tiền và có vị trí trong xã hội làm cho tôi 
không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Được một người anh giới thiệu vào Tinh 
Vân ở một vị trí thực sự không lấy gì làm thích thú lắm với tôi khi mới nghe 
qua: Thư ký dự án. Nhưng vì niềm khao khát ấy, tôi may mắn đã không bỏ lỡ 
cơ hội của mình. Phỏng vấn tôi là anh PGĐ Công nghệ của một trung tâm 
trong công ty (thời đó vẫn là các trung tâm trực thuộc công ty chứ chưa phải 
là các công ty con như bây giờ). Sau khi nghe tôi thao thao bất tuyệt về đồ án, 

về các trải nghiệm đã có của tôi, anh đồng ý nhận tôi vào làm.
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Thời gian thử việc ở công ty thực sự là một khoảng thời gian khá khó khăn, 

giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Vị trí công việc mà tôi được nhận vào làm 

không có một nhân sự nào hướng dẫn trực tiếp, tất cả những người từng làm 

vị trí đó ở trung tâm đều đã nghỉ. Người hướng dẫn trực tiếp tôi là anh PGĐ 

Công nghệ, các anh chị trong công ty mà tôi có tương tác công việc, và dĩ 

nhiên… chính tôi. Thời gian lơ ngơ như “bò đội nón” của tôi chính là thời gian 

để lại trong tôi rất nhiều điều thú vị. Cũng có thể do tính cách của mình, càng 

những cái khó khi đâm đầu vào tôi càng thấy có nhiều thú vị. 

Điều thú vị đầu tiên khi làm việc tại Tinh Vân là… cái ảnh thẻ. Tôi được chị 

HA – tiếp nhận nhân sự lôi đi chụp ảnh thẻ để cho vào hồ sơ. Ngày đó, cũng 

không hiểu là cái ảnh thẻ của tôi nó làm sao mà đến cả anh TGĐ cũng biết 

mặt tôi. Nhiều lần gặp anh, tôi chào, anh đều cười chào lại và hỏi em là Cao 

Bình Dương thư ký mới của anh Tùng hả? Tôi mừng húm và nghĩ: “Chắc là 

trông mình xinh xắn, sáng sủa nên mới được các sếp quan tâm”. Thật lòng là 

tôi ấp ủ cái suy nghĩ đó đến mấy năm trời, cho đến khi trực tiếp được nghe 

anh Tô, Chủ tịch kiêm TGĐ Tinhvan Group và anh Tùng, thời đó là Giám đốc 

Trung tâm TV2, kể lại thì mới biết: cái ảnh thẻ của tôi nó ấn tượng là ở chỗ, 

người trong ảnh quá xấu so với quy định. Khi nhận được mail thông báo nhân 

viên mới từ phòng HCNS, anh Tô có gửi mail lại cho các thành viên trong Ban 

điều hành của công ty 2 chữ “Ặc ặc” và đó là lý do tôi thực sự nổi tiếng. Kể ra 

thì cũng có đau lòng, bởi chỉ vì cái ảnh (tôi ở ngoài cũng đâu đến nỗi nào) 

mà tôi được các sếp biết đến, nhưng biết đâu đấy lại là một điều may mắn 

thì sao. Sau này, khi làm ở vị trí thư ký của anh Tô, tôi thỉnh thoảng vẫn bị anh 

trêu từ vụ đấy, mà có khi anh thấy mình cũng có lỗi trong việc “vô tình lăng 

xê” tôi cũng nên.

Cũng có thể do cơ duyên và sự lì lợm của mình trong công việc mà tôi luôn 

được giao theo những dự án khá khó và kéo dài. Đối với mỗi dự án tôi đều 

có những kỷ niệm thú vị riêng, về những khách hàng làm việc cùng, những 

buổi họp dự án hay họp bên phía khách hàng. Với mỗi dự án đã qua, tôi đều 

đúc kết được những bài học kinh nghiệm, xương máu cho bản thân. Thực 

sự giai đoạn này có rất nhiều kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên: đã từng 
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khóc vì bị khách hàng mắng oan, đã từng uất ức với việc phải giải thích đi giải 

thích lại với khách hàng, chờ đợi năn nỉ ỉ ôi, đã từng sung sướng khi gặp được 

khách hàng ngon nghẻ, đã từng được sếp bảo vệ trước những khách hàng 

nhóm máu D... Làm công việc này sướng một cái là sẽ thường xuyên được 

gặp những người mới, các khách hàng mới với những tính cách khác nhau và 

mình phải làm quen với từng tính cách một, các dự án mới với tính chất khác 

nhau, các luồng công việc mới với những quy chuẩn khác nhau theo từng 

khách hàng… khá thú vị. Kỷ niệm khó quên nhất của tôi trong giai đoạn này 

là thời gian làm dự án Tổng cục 3, Bộ Công An, một dự án rất lớn, lớn nhất 

nhì Tinh Vân trong thời gian đó. Dự án đó tôi theo khoảng hai năm, trải qua 

mọi ngọt bùi, đắng cay nhưng đó chính là dự án mang lại cho tôi nhiều kinh 

nghiệm cũng như nhiều cảm xúc nhất. 

Khi làm thư ký dự án được gần ba năm thì tôi đã không còn cảm thấy nhiều 

hứng thú với công việc của mình nữa. Thú thật là, khi làm một công việc lặp đi 

lặp lại quá lâu và không có quá nhiều thách thức cũng như không nhìn thấy 

hướng đi mới thì ai cũng nghĩ đã đến lúc thay đổi. Ý nghĩ xin nghỉ việc và bắt 

đầu với công việc khác le lói xuất hiện trong đầu thì tôi nhận được lời đề nghị 

của chị Lê Phan Việt Hà – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng (QLCL). Thực chất 

khi làm thư ký dự án tôi cũng đã hiểu được phần nào công việc tại phòng 

QLCL. Tôi quyết định sang đầu quân cho chị Hà để học hỏi thêm từ chị. Và tôi 

từng được “chim lợn” là nếu làm việc với chị tôi sẽ trưởng thành rất nhanh. Cái 

tôi cần là trưởng thành, do vậy tôi cũng không do dự nhiều.

Thời gian đầu làm việc với chị cũng khá khó khăn. Tôi nhìn thấy chị là một 

người cầu toàn, đã làm việc gì phải làm thật tốt mới thôi. Dĩ nhiên ai khi mới 

bắt tay vào công việc mới cũng đều bỡ ngỡ mà tôi không là ngoại lệ. Không ít 

lần bị chị mắng, không ít lần bị chị gọi ra “nói chuyện riêng” khi tôi không tập 

trung trong công việc và làm không tốt, nhưng tôi và các chị em cùng phòng 

cũng không lấy đấy làm điều gì khó chịu. Đã có lần chị hướng dẫn công việc 

cho tôi (như các bạn biết thì phòng làm việc của chúng tôi nằm tênh hênh 

chứ không có cửa giả gì), một em gái của phòng bên cạnh nghe thấy tiếng 

của chị, rón rén đi ra cạnh tôi thủ thỉ, giọng đầy thông cảm: “Chị ơi, có chuyện 
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gì mà căng thẳng thế hả chị, chị làm gì mà bị mắng ghê thế?” Tôi ngạc nhiên 

hỏi lại: “Ai mắng hả em ? À, chị Hà đang hướng dẫn công việc cho bọn chị thôi 

mà”. Kể lại chuyện này với chị, cả phòng tôi được một trận cười ầm ĩ. Chị Hà 

cũng hơi bẽn lẽn: “Chị nói to thế cơ à”. 

Kỷ niệm lớn nhất của tôi khi làm việc với chị là thời gian đánh giá tái chứng 

nhận ISO 27001 và 9001 và tôi được chị giao nhiệm vụ leader cho đợt đánh 

giá này. Cái khó khăn lớn nhất của đợt đánh giá là sự xáo trộn vị trí làm việc 

của các đơn vị. Với vai trò Trưởng phòng QLCL chị là người đã hướng dẫn cho 

tôi giải bài toán khó khăn nhất này. Trước mỗi đợt đánh giá, chúng tôi đều 

phải đào tạo nhận thức lại cho toàn bộ nhân viên của Tinh Vân về hệ thống 

quản lý để tránh việc “quá quen thành ra không nhớ”. Đợt đào tạo này đặc 

biệt hơn rất nhiều so với những đợt đào tạo trước đó, giáo trình đào tạo phải 

điều chỉnh lại khá nhiều, ngoài việc đào tạo nhận thức tôi còn phải đào tạo 

cho mỗi nhân viên thuộc các bộ phận có sự xáo trộn về vị trí biết “Bạn là ai?”. 

May thay, quá trình đánh giá diễn ra suôn sẻ và chúng tôi vẫn bảo vệ được 

chứng chỉ cho Tinh Vân. Sau thời gian này, tôi vẫn còn bị các bạn trêu mãi về 

vụ: “Anh là ai, anh đến từ đâu?”.

Cuộc sống vốn rất công bằng, vì sự cố gắng, sự lì lợm của tôi trong công việc 

mà tôi đã được nhận những việc mà không phải ai cũng có cơ hội được làm. 

Tôi được làm thư ký bán thời gian cho anh Tô, một vị trí mà thực sự trong mơ 

tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Thời gian làm việc với anh, tôi học được ở anh rất 

nhiều thứ, anh ở vị trí cao nhưng không hề quan liêu chút nào, anh quan tâm 

đến từng việc nhỏ của từng đơn vị thành viên. Luôn đau đáu xem mình có 

giúp gì được cho các đơn vị đang gặp khó khăn và chia sẻ được gì với những 

đơn vị đang may mắn hơn không. Nói thế này thì bảo là nhân viên nịnh sếp, 

nhưng thực sự với tôi anh là một người anh lớn, một người mà tôi sẽ phải 

học hỏi rất rất nhiều. Kỷ niệm với anh cũng nhiều, nhưng tôi nhớ nhất một kỷ 

niệm là khi tôi đang vướng vào chuyện khó khăn về mặt tình cảm. Tôi có chia 

sẻ trên Facebook, chắc là anh đọc được nên khi gặp tôi anh nói: “Em ạ, chuyện 

gì cũng thế thôi, có thể giờ cảm thấy kinh khủng lắm nhưng chỉ khoảng vài 

tháng nữa nhìn lại có lẽ em sẽ tự cười là sao mình phải khổ đến vậy”. Chỉ vậy 
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thôi, có thể với mọi người chỉ là câu động viên thông thường, nhưng với tôi 

đó là một câu nói làm tôi vỡ ra được nhiều thứ. Cuộc đời vốn vô thường…

Chúc mừng sinh nhật Tinh Vân 20 tuổi, chúc Tinh Vân ngày càng phát triển 

vững mạnh, chúc các lãnh đạo của Tinh Vân, chúc các anh luôn khỏe mạnh, 

tỉnh táo và sáng tạo để chèo lái con thuyền đến miền đất hứa.





Góc Nhìn
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NHÂN SỰ - MỘT NGHỀ KHÓ

Bài phỏng vấn anh Hoàng Tô 
Diệu An 

Theo anh, việc bổ nhiệm một Giám đốc nhân sự có toàn 
quyền quyết định về tuyển dụng trong công ty có ưu/nhược 
điểm gì so với việc CEO tự mình quyết định về nhân sự? 
Tinhvan Group theo mô hình nào?

Đối với Tinh Vân và nhiều công ty công nghệ khác, con người là tài sản quí 

nhất. Mà cũng đúng, làm công nghệ thì làm gì còn tài sản nào khác ngoài con 

người? Ở Tinh Vân tôi gọi con người - nhân sự là “thích động sản”, bởi thứ tài 

sản này có chân, rất thích chuyển động, và sẩy cái mất như chơi.

Giám đốc nhân sự ở Tinh Vân không tham gia tuyển dụng nhân sự, mà chỉ 

xây dựng và quản lý các chiến lược tuyển dụng, sử dụng và các chính sách 

nhân sự. Nói nôm na, Giám đốc nhân sự sẽ qui hoạch các chính sách nhân 

sự, xây dựng thang bảng lương đặc thù sao cho cạnh tranh, xây dựng lộ 

trình công danh để những nhân sự giỏi yên tâm cống hiến lâu dài, chính 

sách thưởng phạt phân minh, đưa ra các chính sách để tối ưu hiệu quả sử 

dụng nhân lực, tạo các mức ưu đãi để nhân sự cảm thấy gắn bó, chuẩn bị 

sẵn pool nhân sự từ đầu ra các trường ĐH tốt để sẵn sàng cho những đợt 
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tuyển dụng lớn, phối hợp để xây dựng thương hiệu công ty có sức thu hút 

và hấp dẫn đối với nhân sự… Trong khi CEO có toàn quyền trong việc tuyển 

dụng và sử dụng nhân sự.

Ở Tinh Vân, CEO tham gia vào quyết định tuyển dụng ở mức độ nào? Có khi 
nào anh và người phụ trách Nhân sự không cùng quan điểm trong vấn đề 
tuyển dụng, hoặc anh không hài lòng với nhân sự được tuyển - anh có thể 
chia sẻ câu chuyện lúc đó được không? Những khi ấy anh xử lý như thế nào?

Tinh Vân có 6 công ty thành viên, và các CEO ở các đơn vị này có quyền quyết 

định cao nhất về tuyển dụng nhân sự, tuy nhiên họ thường ủy quyền cho cấp 

trưởng bộ phận tuyển dụng, để đảm bảo phù hợp không chỉ ở năng lực mà 

còn tính cách, tạo được các nhóm làm việc hiệp đồng và hiệu quả. Trừ những 

trường hợp đặc biệt, là những nhân sự hiếm trên thị trường, CEO mới cần 

phải trực tiếp “head hunt”.

Bất đồng quan điểm chỉ xảy ra khi có hai hay nhiều hơn các quan điểm, đằng 

này CEO có toàn quyền về việc tuyển dụng, bộ phận nhân sự chỉ tư vấn và hỗ 

trợ chính sách, giúp đảm bảo qui trình tuyển dụng và đàm phán lương chuẩn 

mực… nên hầu như không có bất đồng.

Từ khía cạnh CEO, anh kỳ vọng gì ở người phụ trách nhân sự? Theo anh 
nhìn nhận, những người làm nhân sự của Tinh Vân có những khó khăn gì?

Nhân sự là một nghề khó, vô cùng khó, bởi đối tượng nó là con người – vốn 

dĩ là một thực thể đỏng đảnh chưa được nghiên cứu tường tận. Chính vì vậy 

ở Tinh Vân đa phần các CEO sẽ là các Giám đốc nhân sự luôn, và thực tế đã 

chứng minh những CEO nào có khả năng thu hút, tạo cảm hứng, hấp dẫn 

những người giỏi về đơn vị mình, trong quá trình điều hành tin tưởng mà sẵn 

sàng trao quyền, giao phó trách nhiệm rõ ràng, tạo được động lực cho cấp 

dưới phát huy hết tiềm năng… thường sẽ là các CEO xuất sắc.

Tôi kỳ vọng gì những người làm nhân sự ở Tinh Vân? Thứ nhất, tôi kỳ vọng 

Giám đốc nhân sự và đặc biệt các CEO có “con mắt xanh” để phát hiện ra 

những nhân sự giỏi trước các đối thủ cạnh tranh khác. Việc này cần đến giác 
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quan thứ 6, bởi cái khó là phải nhìn ra được những người mà “sức không khoe 

khoang, tài chưa hiển lộ”. Chứ tài đã lồ lộ ra hết rồi thì coi như khó dùng. Thứ 

hai, tôi kỳ vọng mọi người có “chiếc lưỡi ngọc” để có thể nói những lời tâm 

huyết thuyết phục những nhân tài chưa hiển lộ đó lên cùng xe buýt. Việc này 

dễ hơn bởi các CEO ở Tinh Vân đã có kinh nghiệm head hunt tốt, cứ thực lòng 

mà trao đổi, cùng nhìn về những giấc mơ chung trong tương lai, và không 

giấu diếm những khó khăn hiện tại. Thứ ba, khó nhất, tôi kỳ vọng mọi người 

có được “bàn tay vàng” để cuốc xới tạo ra một môi trường đầy đủ dưỡng chất, 

giúp những tài năng đó lúc này mới hiện lộ mạnh mẽ tại Tinh Vân.

Tinh Vân thường tuyển dụng qua các kênh nào? Trong những tình huống 
cần tuyển dụng những vị trí đặc biệt với những yêu cầu khắt khe, Tinh Vân 
sẽ làm gì? Các trang tuyển dụng trực tuyến phổ biến hiện nay như Tìm Việc 
Nhanh, Việc Làm 24H… có vai trò hỗ trợ như thế nào cho quy trình tuyển 
dụng của công ty? 

Những công ty lớn như FPT trước đây có cả Trung tâm Đào tạo Aptech, và sau 

là cả trường ĐH FPT để có đủ nhân sự đầu vào phục vụ cho những lĩnh vực 

của họ đang phát triển nóng và cần nhiều người như xuất khẩu phần mềm. 

Ở Tinh Vân ít điều kiện hơn, chúng tôi sử dụng Vườn Ươm (Tinhvan Incuba-

tor), một môi trường ươm các sinh viên tài năng. Các sinh viên được nhận 

vào Vươn ươm theo một qui trình lựa chọn nghiêm ngặt, được đào tạo nhiều 

kỹ năng mềm, tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế, hoặc được giao thực 

hiện nhiều đề tài thú vị. Nhiều nhân tài đã xuất hiện từ đây, như bạn Nguyễn 

Khánh Duy – CEO của Tofu, một công ty phát triển games có tiếng.

Ngoài ra, Tinh Vân tuyển dụng qua tất cả các kênh truyền thống, bao gồm 

cả các trang trực tuyến như Vietnam Works, JobStreet, Tìm Việc Nhanh… Với 

những vị trí đặc biệt, bộ phận nhân sự sẽ tìm kiếm hồ sơ qua các mạng xã hội 

nghề nghiệp như LinkedIn, hoặc qua mạng lưới quan hệ nhằng nhịt của công 

ty. Nhưng khi đó người tiếp xúc và hunt thường phải là các lãnh đạo cấp cao.

Gần đây, trong một bài viết đăng tải trên trang cá nhân, anh có nhắc tới 
“yếu tố giới hạn” (limiting factors) đối với cả nhân sự lẫn tổ chức và cho 
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rằng “năng lực của một hệ thống không bao giờ vượt qua và luôn bị khống 
chế chính bởi yếu tố giới hạn của hệ thống đó, cho dù các yếu tố khác trong 
hệ thống không bị giới hạn”, anh có thể giải thích rõ hơn về điều này? Có 
nhiều người cho rằng, tìm ra và cải thiện các yếu tố giới hạn sẽ không tạo 
nên sự phát triển đột phá so với việc tập trung phát triển năng lực của mỗi 
cá nhân, tổ chức theo hướng “mũi nhọn” (phát huy các điểm mạnh), quan 
điểm của anh như thế nào?

Tôi thì nghĩ một doanh nghiệp đủ qui mô sẽ là một hệ thống tổng thể, một 
cơ thể hoàn chỉnh. Giả sử cái đầu của cơ thể đó có khả năng di chuyển nhanh, 
còn cái chân thì chậm, vậy bây giờ ta luyện cho chân chạy nhanh theo kịp 
đầu, hay mặc kệ chân còn để đầu phát triển đột phá, chạy hết tốc lực? Chắc 
chắn là phải chọn phương án một rồi. Vì nếu chọn cái thứ hai chẳng mấy chốc 
mà đầu lìa thân luôn. Dễ hiểu hơn, ví dụ một nhà máy sản xuất máy tính, 
năng lực sản xuất của phân xưởng chế tạo bàn phím là 10 ngàn chiếc/tháng, 
của phân xưởng màn hình là 3 ngàn chiếc, vậy tối đa mỗi tháng nhà máy đó 
chỉ đưa ra thị trường được 3 ngàn máy tính thôi. Muốn tăng công suất lên, 
cần tăng năng lực của phân xưởng yếu nhất (3 ngàn màn hình), chứ không 
phải bàn phím với năng lực hiện đã dư so với công suất chung.

Hiện giờ làn sóng start-up trong giới trẻ đang bùng lên mạnh mẽ. Nhiều 
phụ huynh e ngại rằng nó ảnh hưởng đến việc học - đó mới là việc lâu dài 
và đúng đắn; nhiều người thì khích lệ. Ý kiến của anh về vấn đề này như thế 
nào ạ?

Start-up là việc rất đáng khuyến khích. Thứ nhất, nó phát huy được toàn bộ 
những tố chất tốt đẹp của tuổi trẻ như sự đam mê, khát khao thành công, 
tính tự lập, sáng tạo… tập trung những thứ đó vào một lĩnh vực kinh do-
anh nhỏ và nỗ lực làm cho thật tốt. Thứ hai, nó giúp các bạn trẻ một tinh 
thần khởi nghiệp và bản lĩnh của doanh nhân, sẵn sàng chấp nhận khó khăn 
thách thức, thậm chí thất bại. Đất nước chúng ta đang rất cần tinh thần khởi 
nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn không có một sở học đủ tốt và một kiến thức 
ngành sâu rộng, thì việc bạn start-up sẽ rủi ro như chơi lô đề mà thôi. Có thể 
thành công một phát rất sớm, nhưng lâu dài kiểu gì cũng tán gia bại sản. 
Thêm nữa, start-up có thể thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào kể cả khi râu đã 
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bạc (ông tổ gà rán KFC khởi nghiệp lúc 60 tuổi), còn học thì chỉ hiệu quả khi 
bạn còn trẻ. Việc này các bạn cần cân nhắc và tự đưa ra quyết định phù hợp 

nhất cho bản thân.

Anh có lời khuyên, chia sẻ gì tới những người trẻ “không bằng cấp” về 
việc làm thế nào để phát huy và thể hiện tiềm năng của mình trước nhà 
tuyển dụng hay đối tác? Tinh Vân có bao giờ tuyển nhân sự không có 
bằng cấp không?

Không có bằng cấp xin việc khó đấy, nhất là bạn phải gặp được các nhà tuyển 

dụng có “con mắt xanh” nhìn ra được tiềm năng của bạn. Tinh Vân vẫn tuyển 

dụng nhiều nhân sự chưa có bằng cấp. Rất nhiều bạn sinh viên thực tập trong 

Vươn ươm Tinh Vân đã thể hiện những năng lực rất tốt, và được các đơn vị 

thành viên trong Tinh Vân nhận về làm việc chính thức ngay trong năm cuối 

trước khi tốt nghiệp. Công việc rất bận nhưng rồi phần lớn các bạn ấy đều cố 

gắng làm tốt nghiệp và có tấm bằng ĐH. 

Có bằng cấp chưa chắc đã giỏi và đã làm được việc, nhất là tấm bằng ở Việt 

Nam. Nhưng không có bằng cấp có lẽ còn tệ hơn. Tôi nghĩ tốt nghiệp đại 

học là bước cơ sở nhất để bạn được trang bị một phông văn hóa nền và 

những kiến thức tối thiểu, cùng phương pháp tư duy độc lập. Từ đó, nếu nỗ 

lực trau dồi bạn sẽ làm tốt được công viêc mình yêu thích cho dù việc đó có 

thể không phải ngành mà bạn được đào tạo.

Đặc biệt các bạn càng không nên ảo tưởng mà học tập các tấm gương lẫy 

lừng, bỏ ĐH để lập nên nghiệp lớn. Bill Gate thi SAT 1590/1600 và được tuyển 

vào Harvard. Mark Zuckenberg cũng là sinh viên Harvard, và quá trình sinh 

hoạt trong môi trường ĐH đã giúp anh ta phát triển Facebook. Các bạn trẻ 

hãy cố gắng để được tuyển vào Harvard rồi hẵng nghĩ đến chuyển bỏ dở ĐH.

Xin trân trọng cảm ơn anh về buổi phỏng vấn thú vị.
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NGƯỜI ÂM HAY NGƯỜI DƯƠNG

Hoàng Tô

Anh Nguyễn Trung Hà là người có nhiều ảnh hưởng với tôi. Cấp 3 anh Hà học 
chuyên toán Chu Văn An cùng lớp với chị ruột tôi. Nhớ hồi nhỏ anh hay đến 
nhà ở Cao Bá Quát chơi, khi đó tôi mới 6, 7 tuổi, rất hay bị anh bắt nạt. Có lần 
anh còn ném dép của thằng bé lên mái nhà làm tôi khóc rầm rĩ và cảm thấy 
rất đáng ghét. 

Anh Hà đặc biệt thông minh, thi toán Quốc tế năm 1978, rồi sang Nga học 
khoa Toán Cơ tại trường ĐH Tổng hợp Moscow. Tại đây trong một vài năm anh 
được giữ cây bút truyền thống của Khoa dành cho sinh viên xuất sắc nhất. Là 
một trong số các sáng 
lập viên đời đầu của 
FPT, nhưng về sau do 
quan điểm quản trị và 
chiến lược khác nhau 
nên anh hầu như rút 
khỏi việc điều hành. 
Hiện Trung Hà là một 
nhà đầu tư tài chính 
thành công. Ngồi 
nhậu với nhau, anh 
hay trao đổi về Âm dương ngũ hành, về Dịch số, về đạo lý của việc đầu tư tài 
chính, về kinh tế vĩ mô và ba lăng nhăng các thứ triết học vỉa hè khác. 
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Anh Trung Hà thường chia những người giỏi – tôi xin nhấn mạnh là chỉ những 
người giỏi thôi, còn định nghĩa thế nào là giỏi thì tôi cũng chưa hỏi lại, thành 
hai loại tạm gọi là Âm và Dương. Nghe gớm, cách gọi người Âm như hồn ma 
người chết, nhưng bản chất chỉ để phân biệt hai loại người đối lập về tính 
cách và năng lực, Âm Dương cách biệt mà. 

Theo định nghĩa đó, Âm là người có bán cầu não phải hoạt động mạnh hơn, 

còn Dương – thiên về bán cầu não trái. Chính vì vậy người Âm thường sẽ có 

chỉ số EQ cao, còn người Dương là chỉ số IQ. Tóm lại các bài test IQ và tiếng 

Anh đầu vào để tuyển dụng của Tinh Vân mới chỉ dùng được để xác định 

người Dương thôi. 

Để phân biệt kỹ hơn, người Âm sẽ có tư duy tổng hợp tốt, có trực cảm tốt 

hơn người Dương. Còn người Dương là tư duy phân tích và có lý tính tốt. Dễ 

thấy người Âm khi học phổ thông thường giỏi toán Hình học, trong khi người 

Dương lại trội hơn về Đại số. Người Âm có thể làm thơ rất hay, nhưng người 

Dương lại làm thơ rất vần và có khả năng viết văn nghị luận. Người Âm thích 

đọc tiểu thuyết hư cấu viễn tưởng (fiction), người Dương lại có xu hướng đọc 

các tiểu thuyết hiện thực (non-fiction) hơn. Về âm nhạc, người Âm thường 

thích nghe âm thanh của đàn vĩ cầm, thích nhạc của Chopin, Mendelson, 

Debussy, Phạm Duy… còn người Dương lại thích nghe tiếng đàn dương cầm, 

hay nghe nhạc của Beethoven, Bach, Vivaldi, Trịnh Công Sơn… 

Cũng có thể xác định một người là Dương khi thấy anh ta là một thanh niên 

nghiêm túc, còn người Âm thường dễ là thanh niên nhố nhăng. Tương tự, 

người Dương sẽ có tính hướng mục đích cao, coi thành công là việc đạt được 

các mục tiêu lớn trong đời. Người Âm lại có xu hướng tìm niềm vui trong cả 

quá trình bươn trải mà ít để ý đến kết quả. Nói vui, nếu người Dương thích có 

một đứa con, thì người Âm lại thích cái quá trình để làm ra đứa con đó. 

Về công việc, phần này là quan trọng nhất đây, người Dương sẽ phù hợp 

với các vị trí cần sự bài bản, chuyên nghiệp và có tính hướng mục đích 

cao, như Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Quản lý chất 

lượng, Trưởng dự án…, còn người Âm sẽ phù hợp hơn ở các vị trí đòi hỏi tư 

duy chiến lược, tầm nhìn và cảm giác về business cũng như cảm giác về con 
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người, như Chủ tịch HĐQT, Giám đốc nhân sự, Art Director… Khi lựa chọn 

cộng sự bạn rất nên để ý đến các yếu tố này, và đặc biệt cần lựa chọn người 

để bổ sung, hài hòa với mình về Âm – Dương. Các bạn muốn đầu quân ở các 

Ngân hàng thương mại (Commercial Bank) rất cần có tính Dương cao với 

khả năng kiểm soát rủi ro tốt, còn vào các Quỹ đầu tư (Investment Bank) mà 

muốn thăng tiến lại đòi hỏi phải có tính Âm, bởi đạo lý của chúng là high 

risk – high return. 

Thường thì trong mỗi người đều có chút Âm, chút Dương, mà trong Âm có 

Dương, trong Dương lại có Âm, vậy nếu chú ý kỹ các yếu tố phân biệt sẽ dễ 

thấy họ thiên hơn về Âm hay Dương. Khi đó một người sẽ được gọi là Thiếu 

Âm hay Thiếu Dương. Cũng có những người, tỷ lệ ít thôi, có tính Âm hoặc 

Dương quá mạnh lấn át nửa còn lại thì được gọi là Thái Âm, Thái Dương (hoặc 

người thuần Âm, thuần Dương cho dễ hiểu). Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái 

Âm, Thái Dương là bốn sao trong lá số Tử Vi, cũng là sự chuyển biến của vạn 

vật trong Âm Dương đồ. Theo tôi thì anh Trung Hà là người thuần Âm, bạn 

Trương Đình Anh, nguyên TGĐ FPT lại là người thuần Dương. Người thuần 

Âm ít khi thành công, nhưng đã thành công là thành công lớn. Người thuần 

Dương có tỷ lệ thành công rất cao bởi vốn dĩ họ hoạt động bài bản và chuyên 

nghiệp, nhưng để có những thành công đột phá thì không nhiều. 

Trong bất kỳ tổ chức nào thì yếu tố âm dương hòa hợp cũng sẽ là căn bản 

để tạo ra một sự phát triển bền vững. Xét riêng về mô hình công ty cổ phần 

với hai nhân sự trọng yếu là Chủ tịch HĐQT và TGĐ điều hành, trường hợp lý 

tưởng nhất xảy ra khi công ty đó có ông Chủ tịch là Thiếu Âm, ông TGĐ điều 

hành là thuần Dương. Khi đó Công ty sẽ hội đủ yếu tố cho sự phát triển mạnh 

mà bền vững. Nếu Chủ tịch là thuần Âm, Giám đốc là Thiếu Dương, công ty sẽ 

có nhiều ý tưởng xuất sắc nhưng việc thực thi các ý tưởng đó thường không 

được tốt. Nếu cả 2 cùng là thuần Âm và thuần Dương, công ty sẽ phát triển 

cực nóng trong thời gian đầu, rồi sẽ xảy ra xung đột nội bộ, như nước với lửa, 

và sẽ dẫn đến tự suy yếu. 

Tóm lại, Dương hay Âm, bán cầu não trái hay phải, EQ hay IQ, HĐQT hay Ban 

điều hành, quá trình hay mục đích đều chỉ là lý thuyết, là những câu chuyện 
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để tán cho khoái, bàn cho vui. Thay vì Âm hay Dương cũng có thể phân biệt 

bằng cách gọi là người Trắng hay người Đen, bởi nếu cần ta sẽ dễ dàng bổ 

sung thêm cả tá những dạng người khác Đỏ, Xanh, Vàng, Tím… nữa. Thực tế 

cuộc sống thì luôn sinh động và xanh tươi hơn mọi lý thuyết rất nhiều.
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HỌC TOÁN RẤT CẦN

Hoàng Tô

Notes này không nhằm phản bác bài phỏng vấn anh Nguyễn Trung Hà của 

Vietnamnet “Người giỏi làm Toán, rất lãng phí”, mà chỉ muốn đề cập rằng việc 

học giỏi môn toán của khối tiểu học, đặc biệt là 4 phép tính cộng, trừ, nhân, 

chia là vô cùng cần thiết đối với các lãnh đạo doanh nghiệp. Tùy vào từng vị 

trí công việc mà mỗi người lãnh đạo phải làm thành thạo được ít nhất một 

trong bốn phép tính cơ bản là cộng, trừ, nhân và chia. 

Là một thành viên HĐQT, nếu bạn chưa nắm rõ tổng của tài sản có và nợ, tài 

sản hữu hình và vô hình, của tiền mặt, đầu tư tài chính và hàng tồn, tổng tài 

sản ngắn hạn và dài hạn… nghĩa là bạn chưa hiểu bản chất và kiểm soát được 

bảng cân đối tài sản, cũng như chưa thể đại diện cho quyền lợi các cổ đông 

về phần vốn của mình. Yêu cầu quan trọng nhất đối với một thành viên HĐQT 

là phải biết làm phép tính cộng. 

Là một giám đốc điều hành (CEO), bạn lại phải thông thạo phép tính trừ. Đối 

với CEO không gì quan trọng hơn việc vận hành doanh nghiệp có lợi nhuận 

cao và dòng tiền tốt. Lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ chi phí, còn dòng tiền 

thì “cash in” trừ “cash out”. Một CEO tồi thường làm phép trừ kém, dẫn đến 

doanh nghiệp luôn nằm trong tình trạng lãi giả mà lỗ thật. Họ sẽ không cảm 

giác được số trừ bản chất là một tập phức gồm nhiều loại chi phí, từ sản xuất, 

quản lý, bán hàng, khấu hao, phân bổ đầu tư, lương thưởng, quảng cáo, trích 

lập dự phòng… Số trừ thường bị tính không đủ, và chẳng mấy chốc nó trở 



        285     Góc nhìn

nên lớn hơn số bị trừ là doanh thu, doanh nghiệp tưởng có lãi mà thành lỗ. 

Tôi có ông bạn Nguyễn Thanh Sơn (T&A) học chuyên văn, vốn rất “dốt toán” 

nhưng lại làm phép trừ giỏi khiến mọi việc anh ta thực hiện đều hiệu quả. 

Là một cổ đông hoặc nhà đầu tư, bạn chỉ cần biết làm phép tính nhân [tài 

sản của mình lên]. Bạn phải nắm được giá trị cổ phiếu mà bạn đầu tư đã được 

nhân lên bao nhiêu lần so với mệnh giá, tăng (hay giảm?) bao nhiêu % so với 

giá mua vào. Bạn cũng phải nắm được phép nhân giữa lợi nhuận sau thuế và 

chỉ số P/E bình quân ngành, cũng như phải biết làm phép nhân tỷ lệ cổ tức 

trên cổ phần với số lượng cổ phiếu đang nắm giữ… Các quỹ đầu tư thường 

làm rất thạo các phép nhân loại này. Anh Nguyễn Trung Hà cũng là người làm 

phép nhân giỏi. 

Là một giám đốc kinh doanh hay dân sales chuyên nghiệp, phép tính yêu cầu 

bạn phải sử dụng rất thuần thục lại là phép chia. Ở thị trường mass, bạn phải 

có chiến lược cấu trúc giá thành sản phẩm, chia bao nhiêu % cho promotion, 

khuyến mại, giảm giá, chiết khấu đại lý, cho PR hình ảnh, quảng cáo, trade 

marketing… Tóm lại phải chia sao cho lợi nhuận gộp có được là cực đại – một 

bài toán cực trị điển hình. Làm thị trường dự án, bạn lại phải rất giỏi phép chia 

[bánh]. Đây là phép tính khó vì cách thức thực hiện phụ thuộc quá nhiều vào 

điều kiện ngoại cảnh, tình hình vĩ mô, lợi thế cạnh tranh, đặc thù của doanh 

nghiệp, khách hàng và đối tác. Trớ trêu thay, nhiều trường hợp phải chia cho 

lực cản trở nhiều hơn cho bên ủng hộ. Anh Đỗ Cao Bảo (FPT-IS) là một trong 

những người tôi biết rất giỏi làm phép chia. 

Cuối cùng bạn có thể hỏi rằng nếu tôi là một nhân viên bình thường sẽ cần 

biết phép tính gì? Xin thưa, bạn chính là cái dấu bằng to tướng được đặt 

trong mọi phép tính, là cái dấu quan trọng nhất mà nếu thiếu nó sẽ không 

một phép tính nào cho ra được đáp số hay kết quả cuối cùng. 
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YẾU TỐ GIỚI HẠN  
(LIMITING FACTORS)

Hoàng Tô

Có lần ngồi nhậu với anh bạn Vũ Nguyên Thành, tôi đã hợm hĩnh hỏi: “Em 

thấy mình cũng không kém cỏi mà sao không thành công bằng người?”. Tôi 

nghĩ đây cũng là câu hỏi thường trực của nhiều bạn. 

Tưởng ông bạn sẽ an ủi động viên là cứ kiên nhẫn, từ từ rồi khoai sẽ nhừ, hoặc 

cùng lắm là giải thích bằng số mệnh, nào ngờ hắn phang ngay: “Có giỏi gấp 

mười mà không biết hạn chế các Limiting Factor thì mãi vẫn thế thôi. Mức độ 

thành công của người lãnh đạo không phụ thuộc vào độ giỏi – giỏi là đương 

nhiên, là điều kiện cần - mà phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố giới hạn của 

anh ta”. 

Tiến sĩ Vũ Nguyên Thành là chuyên gia về công nghệ sinh học. Hồi sinh viên 

bọn tôi thường thức thâu đêm trong ký túc xá Nhà Chính trên đồi Lê Nin, hút 

thuốc vặt, uống vodka, vẽ tranh, và bàn luận về Thuyết tiến hóa. Theo anh 

bạn, hình ảnh kỳ lạ nhất của thế giới sinh vật có lẽ là bức ảnh qua kính hiển 

vi điện tử của một chú virus đang tung ra chiếc vòi dài với chiều ngang chỉ 

mảnh cỡ vài phân tử. Đầu vòi của nó có móc nhọn, móc qua màng tế bào để 

xâm nhiễm vào cơ thể một con vi khuẩn, trông hệt như chiến thuyền Viking 

tung móc câu để đội cướp biển nhảy sang cướp các thương thuyền. Có điều 

ở đây không hiểu virus đã bắt chước đội Viking hay ngược lại. 
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Anh Thành giải thích cho tôi về Limiting Factor của một hệ sinh vật. Để dễ 

hiểu lấy tạm hình ảnh một cây non đang lớn. Cây chỉ có thể phát triển và 

trưởng thành tốt nếu có đầy đủ các yếu tố cần thiết, là đất, phân bón, nước… 

để cung cấp dưỡng chất, là ánh sáng và khí trời để quang hợp. Nếu chỉ một 

trong các yếu tố đó bị hạn chế ắt cây sẽ không lớn được, còi cọc, thậm chí có 

thể chết. Ví dụ, nếu thiếu nước thì dù có tăng cường các yếu tố khác như cho 

thật nhiều ánh sáng, hay bón nhiều phân… cây vẫn chỉ lớn được đến một 

giới hạn được xác lập bởi chính yếu tố thiếu nước. 

Tổng quát hơn, năng lực của một hệ thống không bao giờ vượt qua và luôn 

bị khống chế chính bởi yếu tố giới hạn của hệ thống đó, cho dù các yếu tố 

khác trong hệ thống không bị giới hạn. 

Lấy thêm một ví dụ. Bạn có chai La 

Vie đựng được một lít. Nếu chiếc chai 

bị một lỗ dò ngang thân (chính là yếu 

tố giới hạn cho khả năng trữ nước của 

chai), nước sẽ chảy ra và khả năng chứa 

nước của chai chỉ còn lại ngang mức 

xấp xỉ với vị trí lỗ dò trên thân. Chai có 

thể chứa được không tới nửa lít. 

Nói vậy để hiểu rằng mỗi người chúng 

ta, cho dù năng lực có tốt đến đâu 

nhưng vẫn sẽ bị những yếu tố giới hạn 

khống chế, và làm phung phí đi tài 

năng, như nước bị trào đi vậy. Điều này 

giải thích tại sao nhiều người hồi đi học 

rất thông minh, thi cử giỏi giang không 

kém ai, nhưng ra đời không thành công 

như bạn bè cùng trang lứa. Giải thích 

theo Limiting Factor thì có thể anh ta 

giỏi về năng lực nghề nghiệp, nhưng 

Hình ảnh dễ hiểu về Limiting Factor: để 
thùng chứa được nhiều nước hơn phải 
tăng được chiều dài của thanh gỗ ngắn 
nhất, chứ không phải của những thanh 

dài hơn.
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lại bị những yếu tố giới hạn, như tính cách chẳng hạn, mà các bạn anh ta - 

những người đang thành công hơn không vướng phải. 

Đối với nhân sự, mỗi người đều có thể có hàng tá những tính cách mang tính 

Limiting Factors giới hạn sự thành công của mình: tính vô trách nhiệm, tính 

luộm thuộm, vô kỷ luật, thiếu kế hoạch, hay sai hẹn, ngại giao tiếp, thích nhậu 

nhẹt, hay bông lơn, thiếu hài hước, tính sợ Tây, hấp tấp vội vàng, quá chân 

thật, ngây thơ, quá ít nói hay kiệm lời, tính nói quá nhiều, thích chém gió, tính 

suồng sã, tính dặt dẹo, thiếu khả năng diễn đạt, tính lắng nghe kém, tính hiếu 

thắng, tính sợ đám đông, lười nhác, ngủ muộn, tính hay chỉ trích, trù dập, tính 

bài bạc, tính tham lam, ganh ghét, tính lăng nhăng… 

Một bạn lập trình giỏi nhưng luộm thuộm và thiếu kỷ luật rất khó thăng tiến. 

Một bạn bán hàng đầy kỹ năng nhưng luôn sai hẹn hẳn không thể thành 

công. Và một người uyên bác, tầm nhìn rộng nhưng thiếu kỹ năng diễn 

thuyết hoặc lười quan hệ chắc chắn không thể trở thành một lãnh đạo tốt. 

Đối với nhân viên, việc phát huy các sở trường của mình sẽ là quan trọng hơn 

vì yếu tố giới hạn của các nhân viên sẽ được bổ khuyết bởi đồng nghiệp và 

hạn chế tối đa thông qua kỹ năng làm việc nhóm. Nhưng đối với lãnh đạo, 

thường là những kẻ cô đơn, việc hạn chế tiến tới loại bỏ các yếu tố giới hạn 

lại chính là chìa khóa cho các bước thành công tiếp theo. 

Đối với tổ chức, người lãnh đạo lại là yếu tố giới hạn của tổ chức. Một công ty 

sẽ chỉ phát triển được đến ngưỡng bị hạn chế bởi tầm của ông CEO. Khi đó, 

công ty chỉ có thể phát triển lên một tầm khác khi thay CEO mới, hoặc CEO cũ 

phải tự hạn chế hoặc loại bỏ được các yếu tố giới hạn đang cản trở bản thân 

và qua đó, cản trở cả tổ chức. 

Không phải ai cũng có thể nhìn ra yếu tố giới hạn của mình, nhưng dù sao 

nhìn ra được còn là dễ. Để hạn chế hoặc loại bỏ hẳn nó mới là điều khó khăn, 

đòi hỏi một nghị lực phi thường mà ít người làm được. Những người nhìn ra 

và đủ sức hạn chế yếu tố giới hạn của bản thân thường dễ thành công. 

Còn yếu tố giới hạn của bạn là gì?
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BẤT TRỊ 

(Hay là câu chuyện Nhân trị hay Pháp trị)

Hoàng Tô

Trước hết hãy định nghĩa qua các khái niệm. Pháp trị là áp dụng các qui định 

đã được ban hành thành luật để quản lý, theo đó không có ai ở trên luật, và 

tất cả đều phải tuân thủ luật. Hàn Phi Tử đã nói: “Sửa chữa được sai lầm của 

người trên, trị được cái gian của kẻ dưới, thống nhất đường lối của Ban lãnh đạo 

không gì bằng pháp trị”. 

Đối ngược với Pháp trị là Nhân trị, là việc sử dụng tình cảm, lòng yêu thương, 

sự nhân hậu để cảm hóa, động viên và qua đó ảnh hưởng và quản lý được 

những người khác. Pháp trị và Nhân trị là hai phương pháp luận cơ bản của 

việc quản lý – từ quản lý nhà nước cho đến quản lý các tổ chức, doanh nghiệp, 

và thậm chí cả quản lý gia đình. 

Nam nhi đại trượng phu sống trong trời đất phải có khả năng “tề gia, trị quốc, 

bình doanh nghiệp”. Tề gia bằng gì? Chỉ có thể bằng Nhân trị. Mọi việc trong 

gia đình đều xoay quanh hệ qui chiếu tình cảm và huyết thống. Cặp tình cảm 

không huyết thống duy nhất là vợ và chồng. Khi tình cảm này phai nhạt cũng 

là lúc nền tảng gia đình lung lay mà không một thứ Pháp trị nào có thể giúp 

cho nó bền vững trở lại. Bởi vậy người chủ gia đình muốn tề gia phải có rất 

nhiều tình cảm, một tình cảm đòi hỏi ít tính sở hữu và nhiều đức hy sinh. Tề 

gia chỉ có thể bằng Nhân trị. 
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Trị quốc bằng gì? Chỉ có thể bằng Pháp trị. Bác Hồ đã từng viết: “Bảy xin hiến 

pháp ban hành, Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Việc trị quốc bằng 

Pháp trị là yếu tố tiên quyết để có một nhà nước pháp quyền, và bản chất 

pháp quyền, theo quan điểm của Ts. Nguyễn Sĩ Dũng mang yếu tố thần linh. 

Đây không có nghĩa là mê tín hay một tôn giáo cụ thể nào, mà chỉ đơn thuần 

là một chân lý hiển hiện, cao hơn ý chí chủ quan của các cá nhân lãnh đạo. 

Trị quốc chỉ có thể bằng Pháp trị, mà một mô hình tiêu biểu của nó là tam 

quyền phân lập. 

Và cuối cùng, bình doanh nghiệp bằng gì? Phải bằng cả Nhân trị phối hợp hài 

hòa với Pháp trị. Trong đó, Nhân trị là điều kiện cần, Pháp trị là điều kiện đủ. 

Trong cuốn sách tuyệt hay “Good to Great” của Jim Collins có hai khái niệm 

quan trọng là “Triết lý xe buýt” và “Văn hóa kỷ luật”, tương ứng với Nhân trị và 

Pháp trị. “Triết lý xe buýt” liên quan đến phương pháp để có những con người 

phù hợp trong tổ chức. Có được những con người phù hợp quan trọng hơn 

làm những việc đúng, cũng như câu hỏi “Ai” sẽ quan trọng hơn câu hỏi “Làm 

gì”. Mời được những người phù hợp cùng lên xe là yếu tố quan trọng nhất để 

đảm bảo sự thành công và thú vị của mọi chuyến du hành. Và mời bằng cách 

nào nếu như không phải bằng Nhân trị, bằng tình cảm, sự cảm hóa và chia 

sẻ. Chia sẻ những khó khăn và thành công, chia sẻ tầm nhìn và trách nhiệm, 

chia sẻ quyền lợi cả về vật chất và tinh thần. Nhân trị chính là điều kiện cần 

cho sự hình thành doanh nghiệp. 

Khái niệm thứ hai là “Văn hóa kỷ luật” liên quan đến việc các doanh nghiệp 

có được các kết quả xuất sắc hay không phụ thuộc vào việc xây dựng nền 

tảng văn hoá gồm những con người kỷ luật và thực hiện những hoạt động có 

tính kỷ luật. Để có “Văn hóa kỷ luật” trong công ty, cần thiết lập một hệ thống 

Pháp trị ổn định với những giới hạn rõ ràng, nhưng đồng thời phải giao cho 

mọi người sự tự do và trách nhiệm trong khuôn khổ của hệ thống. Khi đó, 

tổ chức sẽ chỉ cần tập trung quản lý hệ thống chứ không cần phải quản lý 

những con người kỷ luật tự giác. Pháp trị chính là điều kiện cần cho sự phát 

triển doanh nghiệp. 
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Một hệ thống với “Triết lý xe buýt” và “Văn hóa kỷ luật” đã kết hợp hài hòa 

giữa Nhân trị và Pháp trị. Trong một số điều kiện, sự kết hợp này trở nên hoàn 

hảo tới mức hình thành một phương pháp quản trị mới được gọi là Bất trị 

(không cần phải quản lý). Nó rất gần với khái niệm “vô vi” của Lão Tử. 

Xưa những tướng lĩnh tài ba nhờ am hiểu thiên thời địa lợi nhân hòa mà có 

thể “bất chiến tự nhiên thành”. Nay, khi các xu hướng công nghệ đang phát 

triển và thay đổi với tốc độ cực nhanh và hàng loạt các mô hình kinh doanh 

mới ra đời có tầm ảnh hưởng toàn cầu thay thế cho các mô hình cũ đang dần 

lụi tàn, thì các doanh nghiệp Sáng tạo, thích nghi và có văn hóa quản trị hòa 

hợp giữa Nhân và Pháp hẳn sẽ “bất trị tự nhiên phát”. 
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CÂU CHUYỆN BA VÒNG TRÒN HỘI TỤ

Hoàng Tô

Vào khoảng 2002, tôi đọc báo Chúng Ta thấy có bài viết về “Ba vòng tròn hội 

tụ”, được coi là học thuyết của anh Trương Gia Bình, TGĐ FPT. Học thuyết này 

còn được FPT đưa vào chương trình giảng dạy LB (Leadership Building). Đại ý 

cần ba vòng tròn sau hội tụ:

Vòng tròn đam mê. Thực chất là mô hình hóa câu nói rất được ưa thích trong 

FPT “Cứ máu có lẽ là xong”. Không có người thực sự đam mê, việc gì cũng 

không nên làm. 

Vòng tròn năng lực. Nếu việc định làm mà có nhiều người khác cũng có thể 

làm tốt không kém thì cần phải rất cân nhắc có nên làm hay không. Chỉ làm 

những gì mà chúng ta có năng lực vượt trội. 

Vòng tròn lợi nhuận. Thị trường có lớn không? Khả năng chiếm bao nhiêu thị 

phần? Lợi nhuận sẽ như thế nào, có đủ hấp dẫn không?… 

Về sau đọc trong cuốn “Từ tốt đến vĩ đại” của Jim Collins, thấy có nhắc đến 

“Con Nhím” là một khái niệm đơn giản, cũng được hình thành từ sự giao nhau 

cũng của ba vòng tròn:

Vòng tròn đam mê: Bạn đam mê điều gì nhất? Các công ty vĩ đại tập trung 

vào các hoạt động kích thích sự đam mê. Ý tưởng ở đây không phải là khuyến 

khích niềm đam mê mà là khám phá ra điều gì làm bạn đam mê. 
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Vòng tròn năng lực: Bạn có thể trở nên giỏi nhất trong lĩnh vực nào và, quan 

trọng không kém, bạn không thể giỏi nhất trong lĩnh vực nào? Tiêu chí nhận 

thức này vượt hơn thế mạnh, vì bạn có thế mạnh không có nghĩa là bạn có 

thể giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Ngược lại, những gì bạn có thể làm tốt nhất 

có thể không phải là điều hiện bạn đang làm. 

Vòng tròn kinh tế: Điều gì thúc đẩy cỗ máy kinh tế của bạn? Các công ty vĩ 

đại đều hiểu cách thức để thu lại dòng tiền, lợi nhuận bền vững và hiệu quả 

nhất. Đặc biệt, họ phát hiện một mẫu số chung là lợi nhuận trên X – trong đó 

X có thể là product line, customer visits, donwloads, clicks, số lượng projects 

hay nhân viên… Chỉ tiêu này có ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định của họ. 

Nếu bạn có thể hướng tới điểm giao nhau của ba vòng tròn này và biến nó 

thành một khái niệm dẫn dắt mọi lựa chọn trong cuộc sống, bạn cũng đã có 

một khái niệm “con Nhím” cho bản thân. 

Để có một khái niệm “con Nhím” hoàn 

chỉnh cần phải có đủ ba vòng tròn. 

Nếu kiếm được rất nhiều tiền thông 

qua những việc mà bạn không bao 

giờ có thể giỏi nhất, bạn chỉ có thể 

xây dựng một công ty thành công 

mà không phải là một công ty vĩ đại. 

Nếu bạn trở nên giỏi nhất trong một 

lĩnh vực, bạn cũng không thể giữ nó 

được ở vị trí đỉnh cao nếu bạn không 

đam mê những gì mình đang làm. 

Cuối cùng, nếu bạn đam mê nhưng 

không thể là người giỏi nhất, cũng như không mang lại hiệu quả kinh tế, thì 

kết quả sẽ chỉ là sự tự sướng, và không thể xây dựng một công ty vĩ đại. 

Vậy là có sự hoàn toàn tương đồng giữa Ba vòng tròn hội tụ của anh Trương 

Gia Bình và khái niệm “con Nhím” của Jim Collins. Gác lại việc bên nào tham 

khảo bên nào, có thể tạm gọi đây là những ý tưởng lớn gặp nhau. 
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Đối với Tinh Vân, mỗi khi thành lập một business hay một công ty thành viên 

mới, tôi và các thành viên HĐQT cũng luôn áp dụng lý thuyết trên cho việc 

phản biện của mình. Điều quan trọng khái niệm “con Nhím” cũng chỉ mới là 

điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ. Lấy một ví dụ điển hình: Việc phát triển 

bộ máy tìm kiếm hiển nhiên là một đam mê cháy bỏng của Tinh Vân từ những 

năm 1997, cùng thời Infoseek, Altavista và trước cả Google. Việc xây dựng nó, 

có thể nói không chủ quan, cũng là việc mà Tinh Vân có thể làm giỏi nhất. Và 

vòng tròn thứ ba – cùng với tốc độ phát triển của quảng cáo trực tuyến, chắc 

chắn nó sẽ sinh ra lợi nhuận tốt. Ba vòng tròn đã hội tụ, nhưng đáng tiếc Máy 

tìm kiếm Xalo.vn đã không thành công như mong đợi. 

Đối với cá nhân, khi phải tư vấn cho các bạn trẻ lựa chọn con đường phía 

trước cho mình, tôi cũng luôn hướng dẫn các em tư duy theo khái niệm ba 

vòng tròn – em thích việc gì nhất, giỏi việc gì nhất và liệu việc đó có giúp em 

kiếm tiền hiệu quả nhất không? 

Còn nếu bạn vừa đam mê kiếm tiền, vừa giỏi kiếm tiền thì ba vòng tròn 

không chỉ hội tụ nữa mà sẽ trùng khít vào nhau luôn. 
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TINH VÂN VÀ NGÀNH CNTT VIỆT NAM

Lê Dũng 
Cựu Tinhvaner - Chủ tịch Công ty CIS

20 năm là một khoảng thời gian rất đáng trân trọng với bất kỳ tổ chức nào. 

Đó không phải chỉ là 20 năm thời gian vật lý, mà là tổng hợp rất nhiều năm 

của rất nhiều người đã đến, đã đi, hay đang ngày đêm cống hiến cho Tinh Vân 

để cùng viết lên một trang sử mới cho nền CNTT nước nhà. 20 năm vừa qua, 

Tinh Vân đã xác lập vị thế của một đơn vị CNTT tên tuổi hàng đầu của Việt 

Nam, song chặng đường sắp tới còn lý thú và hào hứng hơn thế rất nhiều.

Alan Phan đã có lần xác nhận “IT và nông nghiệp là tương lai của kinh tế Việt 

Nam”. Tức là trong hai lĩnh vực trên, Việt Nam có năng lực cạnh tranh đáng kể 

ở mức độ toàn cầu. Bức tranh IT Việt Nam hiện tại đang khá lộn xộn, nhưng là 

cái lộn xộn của một chu trình tái cấu trúc ngành mới mà trong đó, những ai 

nhạy bén và quyết tâm sẽ nắm lấy cơ hội then chốt.

20 năm đã qua – Từ không cho đến có

Tinh Vân là điển hình của một câu chuyện mộng mơ trong làng công nghệ. 

Một nhóm bạn thân, có nền tảng học vấn tốt, có hoài bão và bắt đầu khi 

còn rất trẻ. Rất nhiều sai lầm, rất nhiều ấu trĩ và bảo thủ nhưng cũng đầy đủ 

những mảng màu tươi rói, những thăng hoa và nhiều niềm vui không đo 

đếm được trong suốt chặng đường vừa qua.
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Họ bắt đầu bằng nhiều việc không tên để tồn tại, rồi họ làm phần mềm. Rất 

nhiều phần mềm hữu ích đã ra đời trong khoảng thời gian từ 1997 đến nay: 

Libol, Union, eFile, TVIS,…Theo xu thế, họ cũng đầu tư cho ERP hay dịch 

chuyển sang tích hợp. Thậm chí thử nghiệm những business mới chưa hẳn 

đã phù hợp ngay với sở trường như online services, game hay outsourcing. 

Cho đến nay, các nhánh kinh doanh của Tinh Vân vẫn chứng minh được hiệu 

quả đầu tư. Nhưng kết luận quan trọng hơn cả là họ dám thay đổi và có đủ 

năng lực để thay đổi.

Qua 20 năm, trụ cột sức mạnh của Tinh Vân đa phần vẫn là những gương mặt 

quen thuộc: Anh Hoàng Tô, anh Nguyễn Sơn Tùng, anh Nguyễn Quan Sơn, 

Trương Lương, Tuấn Lương… Những gương mặt trẻ đáng kể là Nguyễn Việt 

Sơn, Nguyễn Ích Vinh... Cái cách mà họ chơi với nhau vẫn thế, câu chuyện 

nhân tình thế thái cũng vẫn vậy và quy nạp thì hệ giá trị của Tinh Vân vẫn 

chưa thay đổi gì qua ngần ấy thời gian. Họ có tính bảo thủ đặc trưng làm nền 

tảng cho mọi ứng xử của mình.

Thực tế thì, một cá thể muốn phát triển được phải hài hòa cả 2 yếu tố: tính bảo 

thủ và khả năng thay đổi để thích nghi. Cũng như hai vòng tròn âm dương 

đen trắng, liên tục chuyển hóa để vạn vật sinh sôi. Bảo thủ quá sẽ tù túng, bức 

bối; thay đổi nhanh quá sẽ mất bản sắc, như xây nhà cao trên móng yếu vậy.

Một điểm mạnh nổi trội của Tinh Vân – đó chính là văn hóa. Trong những lần 

mạn đàm về nghiệp kinh doanh, có nhiều ý kiến cho rằng văn hóa và chiến 

lược chỉ nên bàn đến khi công ty no đủ. Văn hóa, theo khía cạnh đó chỉ là 

một vật trang sức không hơn không kém. Tất nhiên, còn rất nhiều ý kiến theo 

chiều ngược lại. Với tôi, văn hóa Tinh Vân là yếu tố tự thân, nó tự nhiên như 

hơi thở, như hành động vung tay đá chân của người Tinh Vân vậy. Về điểm 

này, Tinh Vân không hề thua kém công ty có sức mạnh văn hóa lớn nhất làng 

CNTT hiện tại là FPT. Ở Tinh Vân, văn hóa dường như tự nó xác lập một chiều 

sâu để bắt buộc những thành viên nào muốn đi cùng nó lâu dài phải tìm 

tòi, vận động. Bản thân cái tên của công ty đã là một sự đụng chạm. Tại sao 

lại là Tinh Vân? Để rồi những ai muốn biết sẽ phải đọc “Tinh Vân tiên nữ” của 

Efremov. Một sự dẫn dắt vô tình mà đầy hữu ý. Nhiều lần tôi nêu ý kiến, văn 
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hóa Tinh Vân kén người lắm. Cũng đúng thôi, cứ đọc hết và hiểu các sự kiện 

của bộ sử thi Tinh Vân chí; cứ tra cứu những điển tích của tuyệt phẩm thi tác 

Trinh Tùng Truyện hẳn người đọc cũng đạt tới trình độ võ công thượng thừa. 

Kể ra để khen đấy, nhưng không phải Tinh Vân không có điểm yếu. Trương 

Đình Anh – kẻ đánh hơi tiền số một của làng CNTT đã nhận xét “Tinh Vân các 
cậu thiếu người biết làm thương mại”. Thế là thế nào? Chẳng phải Tinh Vân 
là công ty hàng đầu với vài trăm nhân viên và doanh số hàng trăm tỷ sao? 
Câu trên cần được hiểu – với một dụng ý đầy phần khích là các cậu có đầy đủ 
năng lực để oách – bét ra là bằng phân nửa FPT nhà tớ - nếu như các cậu biết 
làm thương mại ở tầm cao hơn. 

20 năm vừa qua, có vô vàn việc mà các đàn anh tôi ở Tinh Vân đã làm được. Và 
cũng nhiều như thế những việc họ chưa làm được. Tôi luôn tin rằng, hoài bão 
của họ vẫn lớn như ngày nào. Tôi lại càng tin hơn rằng, giờ đây họ thực sự bản 
lĩnh đầy mình và nhất định sẽ làm được nhiều việc lớn lao hơn nữa.

Những năm kế tiếp

Sự thay đổi đang diễn ra. Chậm hay nhanh tùy vào nhãn quan từng người. 
Đâu đó, chúng ta mường tượng được nhưng chỉ đến khi Thomas L. Friedman 
phát biểu “Không cần năng lực trung bình” thì suy nghĩ về sự thay đổi mới 
được capture lại. Mỗi cá nhân hay tổ chức chỉ có một quỹ thời gian không quá 
dài để chuyển mình từ năng lực cạnh tranh ở mức trung bình hiện tại sang 
cạnh tranh ở mức “good”. Một cú “sang số” cần thiết khi chúng ta chuyển làn 
từ con đường làng ổ trâu ổ gà thân thuộc lên đường cao tốc.

Tinh Vân bắt buộc phải trở thành xuất sắc – trong tất cả những business line 
của mình nếu không muốn bị đào thải vì sự cạnh tranh đang ngày càng khốc 
liệt hơn. Cùng với yếu tố “nâng tầm yếu tố thương mại” thì năng lực công 
nghệ cốt lõi cần phải được chú trọng nhiều hơn nữa để yếu tố này trở thành 
khác biệt so với các công ty công nghệ đang nhuốm đầy màu sắc thương mại 
như hiện tại.

Viettel được coi là một môi trường văn hóa đặc thù – nơi kỷ luật quân đội là 
sức mạnh cạnh tranh của tổ chức. Khi thành lập ra Viettel truyền hình, tôi có 
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hỏi anh Hùng về sự thay đổi văn hóa ở mức độ chấp nhận được khi Viettel 
sinh ra các nhánh kinh doanh khác, nơi mà chắc chắn văn hóa con người/tổ 
chức (như một thuộc tính bắt buộc) khác xa với văn hóa hiện tại. Anh trả lời 
đại ý cái cơ bản thì không đổi nhưng phải có bổ sung thêm hay chấp nhận 
những thuộc tính mới như một tất yếu. Người tài đi kèm với cá tính. Một môi 
trường đủ khả năng dung nạp và hấp thu nhân tài sẽ đương nhiên phát triển 
mạnh mẽ. Khi lá cờ “Thế thiên hành đạo” được Tống Giang treo lên Lương 
Sơn, anh hùng nườm nượp kéo về. Ai “thế thiên”? Tôi – trong cái cá nhân. 
Lương Sơn – trong cái tổ chức. Với hảo thủ, luôn luôn là Tôi trong những buổi 
ban đầu; rồi mới đến Chúng ta trong những ngày sau.

Có hai chiến lược rõ ràng để các công ty công nghệ lựa chọn: trở thành kẻ 
dẫn đầu hay “one of the best followers”. Với hướng thứ nhất, Tinh Vân có case 
study là MCC; với hướng thứ hai, Tinh Vân có TVT, TVS… Đâu đó câu chuyện 
Điền Kỵ đua ngựa rất hữu ích với những công ty có business line đa dạng như 
Tinh Vân.

Lời kết

Được dò dẫm trên con đường vô định của tương lai là lạc thú lớn nhất với 
con người. Khi cơ thể ta mạnh mẽ, đầu óc ta sáng suốt, ta nghĩ mình có đủ 
sức mạnh để planning everything. Nhưng than ôi, có quá nhiều biến số mà ta 
chẳng thế nào tính cho hết nhẽ được. Thế thì đành như kẻ lãng du trong đêm 
vắng, cứ nhìn hướng Bắc Đẩu mà đi. Ngôi sao Bắc Đẩu đó chính là hoài bão, 
là ước mơ duy nhất và lớn nhất của ta trên đường đời.

20 năm Tinh Vân – xin nâng ly chúc mừng các anh, các chị, các bạn và các em.

20 năm Tinh Vân – xin cảm ơn vì duyên hội ngộ và mở ra những thay đổi mới.

20 năm Tinh Vân – xin lắng đọng đến tận cùng của cảm xúc, đầy trân trọng 

và tự hào.



Tản Mạn
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HỈ XẢ - MỘT SẮC THÁI CỦA VĂN HÓA TINH VÂN

Dzuy Linh

Tác giả “Tinh Vân ca” - người bạn vong niên thân thiết của Tinh Vân - nghệ sĩ Duy 

Linh trong những ngày cuối năm Giáp Thân đã chia sẻ cùng TXTV về những cảm 

nhận rất sáng tạo và chân thật của mình khi đánh giá nét “hỉ xả”- một đặc trưng 

của sắc thái văn hoá Tinh Vân. Xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

Là người bạn vong niên thân thiết của Tinh Vân từ những ngày Tô, Hoàn, 

Minh, Phương… còn là những học sinh cấp 3 đến với chú cùng cây đàn ghi ta, 

nay các bạn đã trở thành những ông bố, bà mẹ. Các bạn đã có nơi để thi triển 

tài năng, thoả chí tang bồng, và cống hiến cho đời. Mới 10 năm tuổi, đã mấy 

lần dời đô, thăng trầm cũng nếm đủ mùi, chú thật mừng khi thấy Tinh Vân lớn 

lên không ngừng, con người Tinh Vân cũng ngập tràn niềm vui và tình thân 

ái. Đặc biệt, mạch ngầm dễ rung động yêu thương đã tạo nên sắc thái văn 

hoá tinh thần Tinh Vân độc đáo và tao nhã, chính cái sắc thái ấy đã nuôi tâm 

dưỡng tính đem đến cho Tinh Vân sức sống mãnh liệt, bản lĩnh vững vàng để 

vượt qua thách thức. Khó ở đâu có được một phong cách, một lối sống chan 

hoà đồng cảm đến vậy. Trong cạnh tranh khốc liệt, rủi ro rình rập, để tồn tại 

đã khó chứ chưa nói đến cực khoái, thế mà ngôi nhà Tinh Vân vẫn cứ âm thầm 

toả sáng, trưởng thành từng ngày. 

Cái tâm hỉ xả đã đeo bám Tinh Vân, cũng như Tinh Vân vốn có nó từ trong tâm 

thức của mình. Cái tâm đó đã dạy Tinh Vân biết cười, biết khóc và thậm chí cả 

biết hư trong những trò dí dỏm tinh nghịch, những phút thư giãn lễ hội tưng 
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bừng. Chính cái tâm hỉ xả đó đã chiêu mộ được nhiều hiền sĩ và mỹ nhân mọi 

miền. Tự do của Tinh Vân là những ràng buộc. Hạnh phúc của Tinh Vân là lao 

động cật lực “làm ra chơi, chơi ra làm”, ung dung tự tại, sống chung với vất vả, 

chịu được cả sung sướng mà không để mất mình. Giá ai ai cũng có cái tâm ấy 

thì “cõi đi về” này thật tuyệt. 

Thế giới đang nhỏ dần lại, cũng chỉ bởi cái tâm hỉ xả cứ rộng ra khôn cùng. 

Ngôi nhà Tinh Vân ngoài chữ Dục, chữ Lạc, chú xin tặng thêm đôi chữ Hỉ Xả 

để cùng nhau thấu hiểu cái bao la của đời người. Tiếng cười và niềm tin sẽ là 

hành trang để chinh phục những đỉnh cao trước mặt. Chơi với Tinh Vân chú 

luôn được suy tư, lãng mạn, bay bổng. Những tình cảm này là nguồn vật chất 

nuôi tâm dưỡng tính, đem lại sức khoẻ và sự tỉnh táo vô biên. Năm mới, chú 

xin chúc đại gia đình Tinh Vân thật nặng nhọc trong cống hiến, thật vất vả 

trong sáng tạo, và thật rung động trong yêu thương và hỉ xả.
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TINH VÂN ĐÃ CHO TÔI SỰ HỒI SINH

Mai Thị Thanh Tâm - TVC

Đó là khoảng thời gian mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được trong 

cuộc đời này – khoảng thời gian đánh dấu tất cả những cung bậc cảm xúc 

của một con người, đánh dấu những kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi với Tinh 

Vân trong suốt thời gian công tác tại công ty. Mỗi lần nhắc đến, cảm xúc 

trong tôi cứ thế ùa về, ngày ấy… 

Tôi vào Tinh Vân từ tháng 7 năm 2007, công tác tại Phòng Hành chính Nhân 

sự. Bước chân vào môi trường mới với đầy nhiệt huyết và ham mê công việc, 

cộng với yếu tố “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”, chỉ sau một thời gian ngắn, 

tôi cũng có được một vị trí công tác khá ổn và bản thân rất tâm huyết tại 

công ty. Cuộc sống lúc đó tưởng chừng như khá viên mãn, nhưng rồi mọi 

thứ ập đến với tôi khá nhanh và đầy bất ngờ… Tôi bị ung thư, lúc phát hiện 

ra thì đã di căn hạch cổ… chẳng cần phải diễn tả chắc các bạn cũng hiểu 

được phần nào tâm trạng của một cô gái mới 28 tuổi, với một người chồng 

và một đứa con gái vừa tròn 3 tuổi, lúc đó, thật sự là quá suy sụp… 

Tôi nhớ như in đó là ngày 18/6/2008, sau khoảng chục ngày mổ cắt bỏ khối 

u và vét hạch di căn, ngày tôi “lừa” mấy chị y tá để biết được bệnh án thật 

của mình mà bác sĩ đang cố giấu tôi. Lảo đảo lết từ phòng bác sĩ lên đến 

phòng bệnh của mình, người đầu tiên mà tôi gọi điện chia sẻ là anh Hoàng 

Tô. Tôi không dám nói với chồng, tôi muốn giấu anh để anh và gia đình 
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không phải lo lắng cho tôi quá nhiều (kỳ thực thì tôi không biết rằng lúc 

đó chồng tôi đã biết nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để phối hợp với bác 

sĩ giấu tôi). Thú thực lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao mình lại gọi cho 

anh Tô, có lẽ bởi trong suốt thời gian công tác, anh là người lãnh đạo luôn 

cho tôi và các bạn bè đồng nghiệp khác sự tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ 

mọi khó khăn trong công việc và trong cuộc sống thường ngày… Qua điện 

thoại, tôi cũng đề nghị anh giấu kín chuyện này. Cúp máy, tôi nằm thẫn thờ 

trên giường, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, nghĩ đến cô con gái bé bỏng… 

10 phút sau anh Tô đến, anh ngồi cuối chân giường lặng lẽ nhìn tôi với đôi 

mắt rất đồng cảm. Anh đỡ tôi dậy, đề nghị dìu tôi ra khỏi cái phòng bệnh 

ngột ngạt ấy và muốn đưa tôi đi uống trà. Xuống nhà thì thấy anh Trần 

Hoài Phú (hiện là PTGĐ Minh Châu) đã chờ sẵn ở đó. Tôi nhớ rõ lắm, hôm đó 

trời mưa ngập đường, ngập phố Hà Nội, sấm chớp đùng đùng, mưa xối xả 

không ngớt… sau một hồi lặng im lắng nghe tôi bla bla những điều không 

đầu không cuối với một “tâm trạng” không hề nhẹ, câu nói duy nhất anh Tô 

với tôi là: “Anh nghĩ anh có thể và sẵn sàng tìm cách giúp em, một phần nào, 

chỉ cần em nghị lực và bản lĩnh!”

Điện thoại réo liên tục, các bác sĩ và y tá gọi tôi về để tiêm. Tôi bất động 

không nghe máy, nghĩ rằng có tiêm chục mũi lúc này chẳng giải quyết được 

vấn đề gì. Anh Tô động viên tôi trở lại viện để thực hiện đúng quy trình 

chữa bệnh. Ngoài trời mưa vẫn to lắm, những hạt mưa nặng trịch cứ điên 

cuồng xối xuống mặt đường, trắng xóa. Anh Phú dừng xe mua cho tôi cái 

áo mưa. Về đến gần viện thì nước đã ngập đến nửa ống chân, xe không vào 

được. Tôi bảo các anh quay xe về đi, để tôi lội nước vào nhưng anh Tô nhất 

quyết xuống xe lội nước đưa tôi vào tận trong viện. Quay lại nhìn thấy bộ 

dạng anh ướt nhoẹt, lòng tôi dâng trào sự biết ơn, biết ơn nghĩa cử của một 

người lãnh đạo!

Những ngày tháng tiếp theo vật lộn với việc chữa bệnh, tôi gặp không ít 

những khó khăn. Thuốc phóng xạ đợt đó không đủ để điều trị, bác sĩ khất 

lần mãi mà chưa hẹn được ngày nhập viện. Tôi mệt mỏi, người phù ra vì 

phải nhịn thuốc hooc môn chuẩn bị cho đợt điều trị phóng xạ. Tôi thấy nản, 
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nhưng nhụt chí nhất là khi biết mình phải cách ly người thân và cộng đồng 

sau khi điều trị để tránh nhiễm xạ cho người xung quanh. Tôi gần như muốn 

bỏ cuộc. Lúc này, tôi cần hơn bất cứ khi nào để được ở bên những người 

thân yêu, tôi cần một điểm tựa, tôi vốn không phải là người mạnh mẽ, tôi 

sợ lắm sự đơn độc… Nghĩ đến việc phải một mình chống chọi với căn bệnh 

quái ác, tôi chịu không nổi… Cảm giác sắp chạm đến đích của việc buông 

xuôi thì một hôm cô cháu gái của tôi – lúc đó cũng đang công tác tại Phòng 

HCNS của công ty gọi điện: “Dì ơi, dì vào Tinh Đàn nhé (Tinh Đàn là một diễn 

đàn nội bộ để các Tinhvanner có thể chia sẻ, giao lưu với nhau). Cháu nghĩ 

dì sẽ có suy nghĩ khác đấy!”.

Tôi lập tức đăng nhập, đập ngay vào mắt là một topic mới: “Hãy chia sẻ 

cùng Mai Tâm”. Đọc chưa hết hai trang, mắt tôi nhòe đi, tôi gọi điện ngay 

cho chị Đào Tâm – Chủ tịch Tinh Đoàn cũng là người khởi xướng topic đó, 

òa khóc trong điện thoại: “Chị ơi, xin chị đừng làm thế, xin mọi người đừng 

làm thế… em hứa, em sẽ chữa, em sẽ cố gắng, em sẽ không bỏ cuộc, nhưng 

xin mọi người đừng làm thế. Ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn hơn 

em, chị ơi…”

Tôi cảm nhận được rất rõ sự nghẹn ngào ở đầu dây bên kia khi chị lên tiếng 

động viên tôi đừng suy nghĩ nhiều, rằng mọi người đang muốn chung tay 

cùng tôi chiến thắng bệnh tật mà thôi. 

Những ngày nằm nhà chờ đợi thuốc để vào điều trị, tôi ôm lấy cái máy ính 

như một chiếc phao cứu sinh. Tôi đọc không sót một từ nào của các bạn 

post lên diễn đàn, những lời hỏi han, động viên, chia sẻ, kể cả những “đòn” 

vùi dập cái suy nghĩ yếu đuối của tôi. Thời điểm đó, tiền đúng là thứ tôi rất 

cần, nhưng bên cạnh món quà vật chất to lớn mà các bạn Tinh Vân đã chia 

sẻ với tôi, cái giá trị về mặt tinh thần mà tập thể Tinh Vân mang lại như một 

phương thuốc kỳ diều đã vực tâm lý tôi dậy, tiếp thêm cho tôi sức mạnh 

để sẵn sàng chiến đấu với những ngày kinh khủng sau đó. Thời gian nằm 

điều trị một mình trong viện, cháu gái tôi cứ phải in ra giấy những trang 

tiếp theo của diễn đàn gửi vào viện cho tôi đọc, lúc đó tôi đã ví nó như chất 

adrenalin có chất xúc tác cực mạnh để tôi quên đi sự mệt mỏi bởi thuốc 
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phóng xạ đang lan tỏa trong người. Tất cả những tình cảm của mọi người 

gửi gắm cho tôi, có những kỷ niệm từ thời niên thiếu mà bạn Hà LPV cùng 

tôi ôn lại, những niềm tin vào sự kiên cường của tôi, những hỏi han nóng 

lòng muốn cháu gái tôi cập nhật tình hình sức khỏe của tôi đến đâu?… Đọc 

xong, điều tôi có thể làm duy nhất lúc đó là: Kiên cường và chữa bệnh! 

Tôi dành phần lớn thời gian để ngồi viết hồi âm cho mọi người, tôi chia sẻ 

về những gì tôi đang trải qua, cảm ơn tất cả những tình cảm thân thương 

của đồng nghiệp, tôi cứ thế viết ra giấy, rồi lại gửi cho đứa cháu nhờ nó 

typing lại rồi post lên diễn đàn. 

Ra viện, phải nằm cách ly cộng đồng và người thân, nhưng tôi không còn 

sợ cảm giác cô đơn nữa. Tôi không thấy mình đang một mình, bởi từng giờ 

từng phút tôi vào Tinh Đàn, tôi lại thấy các Tinhvanner sát cánh bên tôi, 

tất cả như đang cùng tôi chống chọi bệnh tật. Có nhiều động viên chia sẻ 

khiến tôi bật khóc, rồi lại cười, cười vì thấy mình may mắn quá… Thời gian 

đó, “Tinh Vân” có lẽ là từ khóa được nhắc đến khá nhiều trong gia đình và 

người thân, bạn bè của tôi. Bố mẹ họ hàng hai bên nội ngoại, thậm chí cả 

hàng xóm đều muốn được đọc những trang diễn đàn đó. Tôi hãnh diện chia 

sẻ account cho mọi người, hay in thành tập giấy gửi về quê cho ông bà nội 

xem. Tất cả đều xúc động trước tấm lòng của cả một tập thể to lớn, họ bảo 

tôi may mắn vì đã công tác trong một môi trường có nét văn hóa tuyệt vời 

như thế. Trong mỗi cuộc trò chuyện về tôi, hầu như ai cũng phải nhắc đến 

Tinh Vân. 

Chẳng bao giờ tôi quên được hình ảnh anh Lê Huy Hà – Trưởng phòng HTTT 

sáng sáng phóng xe từ nhà sang bên bà ngoại ở bãi Tân Ấp để mài cho tôi 

ít sừng tê giác, đến công ty gửi cháu tôi mang về cho tôi uống giải độc. Anh 

tìm tòi tất cả các bài thuốc dân gian hữu ích cho căn bệnh của tôi, gửi cả 

thuốc ngâm “cây lược vàng” cho tôi uống, không quên động viên tôi rằng: 

“Có bệnh thì chịu khó vái tứ phương em ạ”.

Xúc động lắm ngày anh Phan Quang Minh và chị Tâm Bà Bà dẫn một nhóm 

các bạn đến thăm tôi. Anh chị dúi vào tay chồng tôi một món tiền, mặc dù 
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lúc đó tôi vẫn đang phải trong chế độ cách ly cộng đồng, nhưng dường như 

chẳng ai mảy may nghĩ đến những rủi ro về bức xạ có thể đến với bản thân 

mình. Chồng tôi cầm món tiền trong tay lặng người. Nó đúng là thiết thực 

và đáng quý với gia đình tôi lúc đó. Chúng tôi đều hiểu đây là tất cả những 

tấm lòng, những thiện chí của các bạn bè, đồng nghiệp đang nắm lấy tay 

tôi, cùng chúng tôi chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống. Anh nghẹn 

ngào động viên tôi: “Mọi người tốt như vậy, em phải cố gắng lên để không 

phụ lòng tốt của mọi người nhé”.

Đã sáu năm trôi qua, nhưng mỗi khi có ai hỏi tôi về những kỷ niệm, 
những vui buồn ở công sở, thì trong tôi lại tái hiện một cách rõ nét nhất 
những hình ảnh và cảm xúc vẹn nguyên của câu chuyện nói trên. Nó 
như một thước phim in sâu trong tâm trí tôi về tình cảm đồng nghiệp, 
về văn hóa chia sẻ của một doanh nghiệp, về tư tưởng của một người 
lãnh đạo, về nơi mà tôi và các bạn vẫn thân thương gọi là “Mái nhà 
chung Tinh Vân”. Nhờ đó mà tôi đã nỗ lực, đã lạc quan để vượt qua bệnh 
tật, để có thể sống với tâm thế an vui như bây giờ. Cảm ơn văn hóa Tinh 
Vân đã cho tôi sự hồi sinh trở lại!
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TINH VÂN TRONG TÔI LÀ… 

Hà Đăng Chính - TVT

Lần đầu tiên, cái tên “Tinh Vân” xuất hiện trong đầu của tôi lại không liên 

quan đến cái nghiệp CNTT. Đơn giản, nó bắt nguồn từ những tác phẩm để 

đời như “Trinh Tùng Truyện”, “Lập Trình Sư” của tác giả Bàn Tải Cân – mà giang 

hồ đồn thổi nó liên quan đến một nhân vật rất quan trọng ở Công ty Tinh 

Vân. Thế rồi, thời dùi mài kinh sử ở vùng Nam Dương của gia đình anh Lý (tục 

vẫn thường gọi là đảo quốc Sư tư biển Singapore), cái nhân vật Trinh Tùng kia 

được quảng bá rất rộng rãi trong cộng đồng du học sinh Việt Nam vì được 

chọn đặt tên cho MC chương trình “Radio Talkshow – Bản tin Nam Dương 

ĐH kỹ nghệ viện). Từ tò mò, thích thú rồi tôi bắt đầu đi tìm đọc các tác phẩm 

khác của tác giả Bàn Tải Cân – một trong những tác giả đầu tiên mở màn cho 

trào lưu văn học mạng với giọng văn vần trào phúng, đầy thi vị kiểu thi sĩ Hồ 

Xuân Hương. 

Bẵng đi một thời gian, cái tên Tinh Vân lại được xướng lên nhân vụ “Vinaseek 

đầu tư hơn 2 triệu đô la Mỹ để chiến đấu với Google tại thị trường Việt Nam”. 

Tôi vẫn nhớ tham vọng rất khủng của lãnh đạo Tinh Vân thời điểm đó gây 

ra một cơn bão tranh luận trên các diễn đàn vì mục tiêu “40 - 60% người Việt 

trên khắp thế giới cần tìm kiếm các văn bản tiếng Việt trên internet với khoảng 

150-200 triệu website Tiếng Việt trong vòng 18 - 24 tháng nữa” ; cũng như tham 

vọng “Tích hợp các dịch vụ về tìm kiếm ảnh, video, các dịch vụ bản đồ phục vụ 

việc tìm đường, du lịch, quy hoạch và bất động sản”. Thời điểm đấy, tham vọng 
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và mục tiêu này của Tinh Vân với Vinaseek dường như gây ra một cơn sốc 

của làng công nghệ Việt Nam – nếu nói theo kiểu ngày nay là “Nổ bom”. Và 

đương nhiên, có kẻ khen người chê và có kẻ soi mói vùi dập bằng việc khai 

thác lỗi filter của Vinaseek để chụp mũ “Vinaseek cho phép tìm kiếm từ khóa 

nhạy cảm”. Vinaseek và Monava vào thời điểm 2007-2008 thực sự là những 

quả bom ba càng của giới công nghệ Việt Nam trong mặt trận chiến đấu với 

Google. Những bài học thất bại này giúp tôi hiểu thêm những vấn đề mới 

được đề cập trong từ khóa “thế giới phẳng” – quyển sách “Chiếc Lexus và cây 

Ôliu” cũng khá hot vào thời điểm đó. Dù thất bại nhưng theo tôi, Tinh Vân thời 

điểm đó đã đặt những bước đi đầu tiên cho chiến lược “Go Mass” nhưng thất 

bại vì thiếu những sự điều chỉnh thích nghi với xu thế “bản địa hóa” của công 

nghệ, chuyển “đối đầu” sang “đối thoại”. 

Gần năm năm sau, không ngờ tôi lại có dịp được ngồi tiếp chuyện Tô Chủ 

tịch của Tinh Vân tại quán cà phê Galaxy. Ấn tượng ban đầu là một con người 

không có nhu cầu sử dụng lược và dầu shampoo - tự nhiên lúc đó tôi nghĩ 

ngay đến kịch bản “Bán lược cho sư”, nhưng cách nói chuyện thì cực kỳ thân 

thiện, cởi mở và chia sẻ rất nhiều tham vọng hướng đến mảng Giáo dục số. 

Tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa, thế là tôi lại lao vào phân tích dữ liệu để phục vụ 

cho một buổi làm việc chính thức với các lãnh đạo Tinh Vân về mô hình Giáo 

dục thế kỷ 21. Vèo qua vèo lại, cuối cùng tôi lại trở thành một thành viên của 

ngôi nhà Tinh Vân. Những ngày đầu tiên ở Tinh Vân là những ngày cùng Thị 

Kòm, HàNT và Điệp Cù lọ mọ tìm hiểu, so sánh, phân tích các giải pháp “máy 

tính bảng cho giáo dục”, đọc hàng trăm tài liệu khác nhau, lập kỷ lục chơi 

“Chém Hoa quả” liên tục trong 7-8 tiếng với hai chiếc máy tính bảng trên tay. 

Kỷ lục này của Điệp Cù có lẽ còn lâu mới được phá và khi nhắc lại những thời 

gian đầu start-up của TVB, anh Sơn béo vẫn phải khâm phục Điệp Cù vì giải 

pháp thử pin kiểu này. Quên sao được những ngày mưa bão tháng 10 năm 

2012, anh em TVB và TVO cùng nhau chuẩn bị lô máy Alpha Test đầu tiên 

của Classbook để sáng hôm sau mang giới thiệu và triển khai luôn tại trường 

Thực Nghiệm Hà Nội. Một không khí hào hứng, hăng say, quên cả thời gian 

để tạo những bước đầu tiên của quy trình sản xuất và đóng gói Classbook – 

sản phẩm sách giáo khoa điện tử đầu tiên của Việt Nam. Đến thời gian này, 
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khi Classbook đã bắt đầu có sức lan tỏa trong thị trường giáo dục Việt Nam và 

quốc tế, tôi vẫn bồi hồi khi nhớ đến những con người đầu tiên (nay chỉ còn lại 

mỗi Điệp Cù) gắn bó trực tiếp với Classbook. 

Chuyển sang công việc mới cùng TVT, những thách thức và tham vọng mới 

của việc mô hình e-Marketplace mà TVT đang triển khai cùng Vimob, tôi hiểu 

rằng sẽ vẫn có một ngày những kinh nghiệm tích lũy ở TVB và TVT sẽ có thể 

tạo dựng một bước phát triển nhảy vọt của Classbook trong tương lai. Hy 

vọng là như thế!

Vĩ thanh

Có nhiều người bảo TVB thực ra tên đúng phải là Tinh Vân Boss vì tập trung 

hầu hết các lãnh đạo chủ chốt của Tinh Vân tham gia vào điều hành và phát 

triển. Điều này cũng cho thấy quyết tâm của Tinh Vân trong mảng thị trường 

giáo dục số nhưng ngược lại, liệu những bài học từ Vinaseek có tạo ra một sự 

đột kích của Classbook không? Điều này phải đợi thời gian để trả lời.
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SỰ KHÁC BIỆT CỦA TINH VÂN 

Đinh Đức Linh - MCC

Nếu phải chọn một từ để diễn tả cảm giác của mình về Tinh Vân thì tôi sẽ 
chọn “sự khác biệt”.

Khác biệt của một sức sống

“Làm hết sức, chơi hết mình”, đó là khẩu hiệu đầu tiên tôi nghe được từ những 
“người Tinh Vân” ngày 1/3/2011 kèm theo những nụ cười thoải mái đầy thân 
thiện. Thú thực là lúc đó tôi cũng cười vậy thôi chứ chẳng tin. Nói thì dễ chứ 
làm thì đâu có đơn giản vậy.

Nhưng một tuần lễ sau đó chứng kiến cảnh những “người đàn ông Tinh Vân” 
chuẩn bị ngày lễ 8/3 tôi mới thấy tin hơn câu nói này. Giữa những lo toan về 
doanh số, về cơm áo gạo tiền mọi người dường như vẫn không bao giờ cạn 
sức sống, nhiệt huyết cũng như nụ cười trên môi. Và như thế một chương 
trình văn nghệ long lanh một cách lạ thường đã ra đời dưới bàn tay của 
những con người mang thương hiệu Tinh Vân.

Tôi thật sự thấy bất ngờ và xúc động!

Và cũng từ đó tôi gia nhập đội ngũ những con người “không biết mệt” này.

Khác biệt của sự gần gũi

Một khác biệt thú vị nữa làm nên một Tinh Vân như hôm nay chính là đội ngũ 

lãnh đạo. Là một người đã đi làm nhiều nơi trước khi đến với Tinh Vân, trong 
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tôi luôn tồn tại một cảm giác e ngại khi tiếp xúc với các lãnh đạo lớn của công 

ty, phần vì sự khác biệt thế hệ, phần vì sự giáo điều lý thuyết cố hữu của một 

số lãnh đạo lớn. Tuy nhiên, ở Tinh Vân hoàn toàn không có là những bài phát 

biểu “mượt mà”, đều đều, các anh chọn cách giao tiếp khác với nhân viên.

Lần đầu tiên khi nghe các anh nói chuyện, tôi đã suýt bật cười trước cách nói 

ví von “tục mà thanh” nhưng rất gần gũi và thâm thúy.

Tôi tin rằng tiếng nói bình dị được cất lên từ sự quan tâm tới anh em, từ tâm 

huyết với công việc, với những trăn trở của sự thành bại, không chỉ riêng tôi 

mà 500 con người của Tinh Vân đều có thể cảm nhận được.

Sau này nếu có đi xa, chắc tôi cũng sẽ không bao giờ quên được những vần 

thơ như “Mail reply trong ngày – Missed call gọi lại ngay”, hay như “Đi nhẹ 

xong giật nước – Đi nặng xong rửa tay”…

Cảm ơn Tinh Vân đã cho tôi một niềm tin. Một điều giản dị và vô cùng quý giá.
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MỘT GÓC NHO NHỎ - MỘT Ý TƯỞNG TO TO

Nguyễn Minh Quân - TVS

Khi nói đến Tinh Vân, nói đến những nơi thân quen ở Tinh Vân, như chỗ làm 
việc, chỗ sinh hoạt chung thì bạn nghĩ đến gì?

Với phe chị em phụ nữ, các bạn sẽ nhớ đến gì? Đến lúc gọi nhau đi ăn, đến 
chỗ tụ tập ăn uống, đến lúc rủ nhau đi shopping, đến phòng làm việc…

Còn cánh đàn ông chúng tôi thì sao, chúng tôi chẳng ủy mị, chẳng tình cảm, 
có thấy chút thân quen với văn phòng, với phòng họp, nhưng không phải gọi 
là nhớ, vì những chỗ này nó chỉ đơn giản là nơi chúng tôi vùi đầu vào nghiên 
cứu, vào làm việc, vào một mớ hỗn độn cần giải quyết mỗi khi theo deadline, 
mỗi khi thời gian gấp.

Vậy, có bao giờ các chị em phụ nữa tự hỏi: “Ô, thế cái hội đàn ông cả ngày trời 
ngồi làm mà không chán, không ê mỏi người à, chỉ thấy cánh đàn ông nhấp 
nhổm đi ra ra ngoài mấy phút? Vậy, họ đi đâu, họ làm gì để xả xì trét nhỉ?”

Xin thưa với các bạn, với những giờ phút mà chúng tôi thấy là thiên đường 
nhất, những giờ phút mà tui có thể giải tỏa được tâm lý, giải tỏa được bức 
xúc, xì trét, đó chính là lúc chúng tôi phải cần đến vài hơi thuốc, chỉ một hơi 
ngắn thôi cũng đã đỡ được tâm trạng phần nào rồi.

Kể ra mà nói, ở Tinh Vân này, chỗ mà giúp anh em có thể giải tỏa nhiều nhất, 
chỗ mà cánh đàn ông nghỉ ở Tinh Vân, chắc cũng phải 80% đều lưu luyến cái 

chỗ đấy, một góc nho nhỏ thôi, nhưng cũng là thiên đường đấy, các bạn có 

đoán được là đâu không?
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Ở cái góc nho nhỏ đó, trông thế mà nó hữu ích ra phết, nó cũng là nơi ra đời 

biết bao nhiêu dự án, bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu giải pháp cho những 

phương án bế tắc, tháo gỡ cho những việc mà cày ngày cày đêm không xong.

Không chỉ là nơi sản sinh ra ý tưởng, mà cái góc nho nhỏ đó, một vài nơi, còn 

là chỗ cho cánh đàn ông chúng tôi bàn chuyện trên trời, dưới bể, khen cô này 

xinh, nhìn em kia đẹp và chê bà vợ già xấu xí cáu kỉnh ở nhà mà không ai biết, 

là nơi mà chúng tôi có thể tập thể dục cho mắt, và là nơi ríu rít gọi nhau mỗi 

khi có một girl xinh đi dưới, hoặc có một nhóm những em tập thể dục nhịp 

điệu trên sân.

Mà chị em phụ nữ cũng phải công nhận đi, chỗ này không chỉ phù hợp với 

chúng tôi, mà còn là nơi cho các chị giải tỏa, là nơi để các chị ngắm mưa, 

ngắm mây, nhìn trời và bàn bạc tối nay ăn gì nữa chứ.

Kể ra thì tác dụng của nó nhiều ra phết đấy, cũng nhân đây, xin lỗi các chị em 

tạp vụ vì các chị phải dọn dẹp chỗ này nhiều, do cái sự bừa bộn của chúng tôi. 

Ô mà, nói thế, đã ai đoán ra chưa nhỉ, chắc các bạn đoán được hết rồi, nên 

cũng chả cần bật mí làm gì nữa nhé?. 
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EDC TRONG TÔI…

Nguyễn Ngọc Chung - EDC

Tôi vào EDC ngày 02/05/2013, tính đến nay, chưa được một năm. Tại thời 
điểm vào EDC, tôi cũng nhận được lời mời làm việc từ SamSung Việt Nam với 
mức lương cao hơn rất nhiều so với EDC. Nhưng quả thực, như có duyên, tôi 
bỏ qua mọi lời khuyên của gia đình để đi theo lựa chọn của mình: EDC.

Với EDC, tôi đã kinh qua nhiều vị trí, liên quan đền nhiều bộ phận, hỗ trợ khá 
nhiều phòng ban, làm lính trực tiếp của khá nhiều sếp. Những câu chuyện về 
EDC có khá nhiều, từ những câu chuyện trực tiếp, cho đến những câu chuyện 
vỉa hè mà tôi nghe ngóng được.

Với việc tham gia sử ký Tinh Vân, tôi không có ý định viết những gì to tát, lớn 
lao. Tôi chỉ muốn người đọc có những cái nhìn tổng thể, có pha chút hài hước 
với EDC mà tôi đang gắn bó.

EDC và… ma

Ngày đầu, EDC tọa lạc tại 187B Giảng Võ, nơi nổi tiếng có nhiều… ma. Ma là 
gì? Tôi không tự định nghĩa, mà ta hãy ngầm định hiểu như mọi người vẫn 
hiểu về ma. Người sợ ma nhất ở EDC, theo tôi là anh Chu Giang Nam, sợ đến 
mức mà anh ấy trót để xe hơi sâu trong nhà xe, về muộn mà sợ ma, đành đi 
taxi về cho lành. Người không sợ ma nhất có lẽ là Chu Lê Phương Thảo, solo 
một mình một phòng mà hôm nào cũng tối mịt mới về. Sẽ có người hỏi, 
có ma thật không? Tôi xin trích dẫn câu nói của Mr.Hạ, Trưởng phòng HCTH 

NXBGD: ”Ma ở đây đầy, tao ở một mình trong NXB gặp ma mãi cũng quen”.
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EDC và bán hàng

Bán hàng phải có cái duyên, các cụ kết luận như vậy rồi, cấm có sai tí nào. 

Trong số anh em EDC Hà Nội, chắc tôi kết nhất Duy Linh, có những thời điểm 

bạn ấy lập kỷ lục bán cái Classbook nào, lỗi cái Classbook đó. Ừ thì đành rằng 

Classbook nó có hơi lỗi một tí, nhưng kỷ lục này vẫn được lập ra ngoạn mục. 

Bán hàng “xuân” nhất phải nói đến Nhật Nam, để hình dung việc bán hàng 

“xuân” đến đâu, có thể dùng hình ảnh: đặt cần câu xuống, nhấc cần lên luôn 

có cá cắn câu.

EDC và cà phê

Với suy nghĩ vào EDC để làm thiết bị giáo dục, nhưng không ngờ, vào EDC, tôi 

lại được học và thấy khá nhiều cái hay từ cà phê. Kỹ năng kinh doanh và quản 

lý từ anh Chu Giang Nam, bắt nguồn từ Trung Nguyên. Niềm đam mê cà phê 

của Vũ Trường Giang. Ham muốn kiếm tiền từ kinh doanh những quán cà phê 

của Lê Nhật Nam. Có lẽ EDC nên hiểu phần nào như ED-Cà phê.

Còn nhiều nữa những câu chuyện, những triết lý, những đam mê xuất phát 

từ EDC. Những con người EDC tuy không đông, nhưng họ đang sáng tạo ra 

thứ văn hóa riêng của EDC. 

Tôi tự hào là EDCer.
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VƯỢT BÃO ĐỂ THÀNH CÔNG

Thẩm Đức Thắng - TVT

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhìn lại những gì đã xây dựng tôi không khỏi 

giật mình vì thành quả lao động của mình cũng đóng góp không nhỏ vào 

thành công của công ty. 2013 với đầy biến động và khó khăn, đội ngũ công 

nghệ dần rời xa công ty để tìm những con đường mới, bản thân cũng không 

khỏi lung lay và có những quyết định cho riêng mình, quyết định thay đổi, 

không hẳn vì mức lương chỗ mới cao hơn tại đây, cũng không hẳn vì môi 

trường làm việc nhưng tôi muốn tìm lại cho mình nhiệt huyết, cái nguồn 

năng lượng đã cạn kiệt dần trong tôi. Phải làm gì để khi nhân sự trong phòng 

cứ rời bỏ tôi mà đi, công việc thì ngày một nhiều, tâm lý bị đè nặng khi chức 

Phó phòng được giao cũng không giúp tôi thay đổi được gì nhiều. Nhớ lại 3 

năm về trước, sức trẻ, tuổi xuân của tôi đã cống hiến cho công ty, nhớ những 

ngày thâu đêm ở lại để chiến đấu với các dự án, nhớ gói mì tôm ăn mau lẹ 

cùng anh em để hoàn thiện những phần dự án quan trọng đang cận kề ngày 

ra mắt. Kỉ niệm về những ngày tháng đó luôn là những gì đẹp nhất trong tôi, 

say mê nhiệt tình và có những người bạn thân thiết bên cạnh, thời gian tôi ở 

công ty nhiều hơn hẳn khi ở nhà. Tôi vui vì những đóng góp và công sức của 

mình luôn được ban lãnh đạo ghi nhận, sự quan tâm của chị em xung quanh, 

sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Vậy tại sao giờ phút này tôi lại muốn thay 

đổi, sự thay đổi có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi?
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Rồi như hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân viên, ban lãnh đạo công ty 

đã đưa về dự án mới, cái dự án mà nhờ nó tôi quyết định ở lại công ty, ở lại để 

lấy về những nhiệt huyết mình đã mất.

Tôi đã đúng khi chọn lối đi cho riêng mình, giờ đây sự tự tin, lòng quyết tâm 

của tôi cao hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình được trở lại ngày mới vào công 

ty, vô tư lăn lộn và cống hiến. Được thấy lại chính mình của 5 năm về trước, cái 

ngày từ một bạn trẻ mới ra trường đầy mơ ước và hoài bão. Môi trường làm 

việc năng động, thoải mái, sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo Tinh Vân đã 

cho tôi thêm một mái ấm, nơi mà tôi có thể đi về giữa gia đình nhỏ và tình yêu 

lớn là được làm việc tại Tinh Vân.

Tháng 7 sinh nhật Tinh Vân 20 năm cũng là ngày Sinh nhật tôi cảm giác háo 

hức chờ đợi, chờ ngày hội tụ đoàn viên của tất cả Nam Bắc anh em, chờ được 

gặp tất cả các thành viên trên chuyến xe buýt đó để nói với các bạn rằng, thật 

hạnh phúc khi được song hành cùng các bạn.
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MƯỜI NĂM GẮN BÓ

Đặng Thị Hồ Thủy - TVH

Đã 10 năm tôi làm việc ở Tinh Vân, có biết bao kỷ niệm buồn vui nơi đây. 

Nhưng vì không có khiếu viết văn, nên khi công ty phát động viết Sử ký, tôi 

cứ ngồi “cắn” bàn phím mà chẳng ra được dòng nào. Thôi đành liệt kê tạm 

những kỷ niệm khó phai trong thời gian đồng hành 10 năm cùng Tinh Vân, 

để cùng các bạn nhớ về một thời gắn bó với nhau. 

Sau khi ra trường năm 2003, tôi vào làm việc tại một công ty về giáo dục thuộc 

Hội Khuyến học Việt Nam. Tháng 3/2004, được một người quen giới thiệu, tôi 

nộp đơn xin tuyển và được nhận vào làm việc tại phòng Kế toán (KT) của Tinh 

Vân. Khi đó, Tinh Vân U tì quốc tọa lạc tại 371 Kim Mã“. Đúng dịp làm quyết 

toán thuế, cả phòng kế toán bận túi bụi, ngày nào cũng nửa đêm mới về đến 

nhà. Hồi đó, chị Đặng Thanh Thủy có anh Tuấn phòng thiết kế, chị HằngPT thì 

có anh Long, cứ nửa đêm là hai anh đến chở hai chị về, mình tôi thân gái dặm 

trường. Vì thấy thương tôi phải về một mình, nhiều lần anh Tuấn, chị Thủy đã 

đi cùng tôi về đến tận nhà, làm tôi thấy cảm động rưng rưng. 

Thời đó, phòng KT ngồi chung với Hành chính nhân sự và kinh doanh. Trong 

phòng có bạn DiệpNA, khi đó đang yêu một anh bộ đội. Hình ảnh chiều 

chiều, anh Phùng mặc quân phục nghiêm chỉnh đứng đợi DiệpNA dưới 

tán cây bằng lăng tuyệt đẹp trước cửa công ty vẫn in đậm trong tâm trí tôi. 

DiệpNA hay tâm sự với chị em chúng tôi về mối tình này. Chúng tôi cùng biết 

được đôi uyên ương đó hôm nay ăn gì, ở đâu, làm gì. DiệpNA kể say sưa. Sau 
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đó hai người lấy nhau, có với nhau hai nàng công chúa xinh xắn, đáng yêu. 

Nhưng thật không may, anh Phùng do bệnh hiểm nghèo, mới mất cách đây 

vài hôm. DiệpNA có bà chị sinh đôi, chính là Kim Diệp hiện đang làm ở phòng 

tài chính KT. Hai chị em giống nhau kinh khủng, đến nỗi cứ nhìn thấy Kim 

Diệp, tôi lại nhớ đến DiệpNA ngày nào, nhớ đến cây bằng lăng trên đường 

Kim Mã che nắng cho anh bộ đội chở DiệpNA đi làm về. 

Ở Kim Mã được vài tháng, cả công ty chuyển về Làng Sinh viên Hacinco tận 

Thanh Xuân. Đang quen ở trung tâm, khi mới chuyển về chỗ mới, chúng tôi 

thấy thật vất vả. Từ việc phải đi lại xa, đến việc ăn uống không quen chỗ. Hồi 

đó, Làng Sinh viên còn có căng tin giành cho sinh viên, giá rất rẻ, nhưng thức 

ăn rất nghèo nàn. Mới đầu chúng tôi thích thú lắm, khi lần đầu ăn kiểu sinh 

viên, ngồi bàn rộng rãi với cái khay trên tay, nhưng chỉ một tuần là chúng tôi 

ngán quá, phải tìm cách đi ăn ở ngoài. Khi đó chưa có nhiều hàng quán cạnh 

công ty như bây giờ, nên việc ăn uống cũng vất vả. Bù lại, chúng tôi được làm 

việc trong một không gian rộng rãi, chuyên nghiệp hơn rất nhiều. 

Vậy là 10 năm đã trôi qua, kể từ ngày tôi chập chững bước vào công ty. Từ một 

cô sinh viên ra trường chưa lâu, nay tôi đã là mẹ của cô con gái sáu tuổi, là 

một kế toán lâu năm của Tinh Vân. 10 năm gắn bó với Tinh Vân, bạn bè cùng 

lứa vào công ty cũng ra đi khá nhiều. Bản thân tôi không phải không có lúc đã 

phân vân việc rời chuyến xe buýt Tinh Vân để tìm môi trường khác. Nhưng rồi 

tôi đã ở lại, gắn bó với tập thể Tinh Vân cho đến ngày nay. Cái giữ chân tôi ở lại 

với Tinh Vân, chính là sự gắn bó thân thiết của những người Tinh Vân yêu quý, 

là sự kính trọng và ngưỡng mộ các anh lãnh đạo, vừa uyên bác thông minh, 

vừa gần gũi với nhân viên. Tôi cũng hiểu được tầm nhìn của các anh mong 

muốn đưa Tinh Vân phát triển ngày càng chuyên nghiệp, và không ngừng 

mở rộng công ty cả về số lượng và chất lượng. 

10 năm đối với đời người không phải là dài, nhưng với một công ty, thì cũng 

là quãng thời gian đáng kể đấy chứ, các bạn nhỉ. 
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NƠI TÔI SỐNG VÀ LÀM VIỆC…

Đặng Thanh Thủy - TVH

Một chiều tháng Tư, tôi nhận lời mời tham dự cuộc hành trình trên chuyến 

xe buýt Tinh Vân.

Với bao háo hức và chờ mong, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình, hành 

trang mang theo là lòng quyết tâm chinh phục thử thách mới trên chặng 

đường mà xe buýt sẽ đi qua, xen lẫn chút bỡ ngỡ với những việc xảy ra trên 

cả chặng đường, với những hành khách trên cùng chuyến xe đó. 

Xe buýt đi rồi dừng. Ở mỗi bến lại có người lên kẻ xuống, có những người chỉ 

đi một, hai bến rồi xuống đổi tuyến khác, có những kẻ đi từ đầu đến cuối bến 

và ấn tượng của tôi trên chuyến xe ấy nhiều lắm, mỗi hành khách dù ít hay 

nhiều đều gợi nhớ một phần kỉ niệm trong tôi về những người tôi đã từng 

gặp, từng trò chuyện và biết bao chuyện khác. 

Khi bước lên xe vì gần những bến đầu tiên nên lượng hành khách còn ít ỏi, 

là hành khách mới và nhỏ tuổi nên tôi được những hành khách cũ chào đón 

rất niềm nở và nhiệt tình. Chị lễ tân ân cần hướng dẫn tôi làm quen với môi 

trường mới. Tôi ấn tượng với chị bởi dáng người cao ráo, nước da trắng, giọng 

nói nhỏ nhẹ, đôi mắt chị thật đẹp nhưng tôi thấy nó hơi buồn, tôi cảm thấy 

tin tưởng và gần gũi khi tiếp xúc với chị. Sau này tôi trò chuyện với chị nhiều 

hơn và hai chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn, chị như người chị gái 

thứ hai của tôi, ở chị tôi học hỏi được rất nhiều điều, chị cho tôi những lời 
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chia sẻ rất chân thành, khi tôi gặp khó khăn chị là người đầu tiên tôi tìm đến 

và động viên tôi vượt qua những phút giây yếu lòng, ở chị toát lên vẻ tin cậy, 

thông minh. Chị luôn cương nhu đúng lúc. Quãng thời gian được làm quen 

và đồng hành với chị tuy chỉ một bến nhưng đã để lại cho tôi ấn tượng tốt về 

chị, sau này tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với chị. Người thứ hai tôi đã đồng hành 

một chặng đường dài là chị phụ trách, ai gặp chị cũng ấn tượng bởi nước da 

và đôi mắt của chị. Ở chị toát lên vẻ uy nghi, tiếp xúc dần mới hiểu chị có một 

trái tim thật nồng ấm, có thể do yêu cầu công việc nên chị lúc nào cũng hơi 

xa cách, thời gian đầu tôi chẳng dám thổ lộ gì với chị, có những lúc tôi đã lấy 

chị ra làm gương để phấn đấu cho một nhiệm vụ mới mà tôi được giao phó. 

Chị rất kỹ tính và yêu cầu cao trong công việc. Chị luôn biết cân bằng giữa 

nhiệm vụ chung và quyền lợi riêng của từng cá nhân, có những điều chị chia 

sẻ về những hành khách mới đến, sau này tôi mới thấu hiểu những điều chị 

nói. Chị cũng là người đặt tôi vào những thử thách và vai trò mới, nhờ thế từ 

một hành khách mới lên xe thời gian đầu giờ đây tôi đã là người ở lại để tiễn 

biết bao hành khách đến rồi đi. 

Tôi muốn kể về bạn, một người bạn trong một chặng hành trình tuy ngắn 

nhưng cũng đủ để lại trong tôi bao cảm xúc lẫn lộn. Tôi vui vì nhờ có bạn tôi 

đã tìm được một người bạn đồng hành trên cả quãng đường của riêng tôi.

Tôi cảm động vì cái ôm của bạn khi tôi mệt mỏi, vì sự ân cần và nhiệt tình của 

bạn với tôi trong những giờ phút quan trọng của cuộc đời. Tôi buồn vì quan 

điểm của chúng ta khác nhau, bạn từng trải và bạn khác xa với những gì bạn 

thể hiện. Dẫu biết rằng đó là lẽ thường mà sao tôi thấy xa vời vợi. Những lời 

nói của bạn cứ tuôn trào và nó cuốn trôi những gì tôi còn sót lại với bạn. Tạm 

biệt bạn khi dừng cuộc hành trình, tôi mong ước bạn sẽ hạnh phúc trên con 

đường bạn đã chọn. Ở bạn tôi học được nhiều điều, về cách tổ chức chuyến 

đi, về lòng dũng cảm và cả ở cách chọn hạnh phúc cho riêng mình. 

Tôi lại nhớ đến em, hai cô gái có cùng tháng và năm sinh. Ở hai em hai tính 

cách khác nhau, với tuổi đôi mươi các em tràn đầy nhiệt huyết, năng nổ nhiệt 

tình, một người đã dời đi, một người còn ở lại. Người ở lại đã trưởng thành 

nhiều và em không còn bỡ ngỡ như ban đầu nữa. Giờ đây em đã khác xưa, tôi 
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vẫn nhớ hình ảnh em đứng đợi tôi về dù trời khuya lắm. Tôi cảm động vì gặp 

lại hình ảnh mình ngày xưa. Đã có lúc em là bạn tâm giao của tôi. Tôi chia sẻ 

với em những điều mà tôi đã gặp phải với hy vọng em không bước phải con 

đường tôi đã đi. Người ra đi với tính thẳng thắn, tôi thấy vui vì sau này thỉnh 

thoảng bắt gặp hình ảnh của gia đình em hạnh phúc, thành đạt. 

Tôi lại nhớ đến một nhóm hành khách đã đồng hành cùng tôi một chặng 

đường- một chị thủ quỹ vui tính, hết lòng vì các em, chị luôn mang lại tiếng 

cười xóa tan mỏi mệt. Trong công việc chị luôn cẩn thận chu đáo. Trong cuộc 

sống chị luôn gắn kết lũ chúng tôi lại để thỉnh thoảng chúng tôi có những 

bữa liên hoan tuy nhỏ nhưng đầy niềm vui và tràn trề năng lượng. Hai em gái 

tuy ít tuổi nhưng ở các em cũng cho tôi bài học về cách đánh giá nhìn nhận sự 

việc, biết chọn lựa và biết chịu trách nhiệm trước những gì mình quyết định. 

Quãng thời gian này tôi thấy gắn kết hơn bao giờ hết. 

Thoáng qua trong chuyến hành trình có vài hành khách chỉ lên tạm một bến 

rồi dừng. Có người biết tận dụng cơ hội để thử thách mình. Có kẻ lại ngại 

đường xa khó đi chọn cho mình con đường phẳng hơn. Khi người ra đi bao 

giờ cũng có lời nhắn gửi với người ở lại rằng hãy vững tâm và vững tay chèo 

trên những chặng đường sắp tới. 

Ôi kỉ niệm nhiều sao kể siết. Giờ đây quanh tôi là những hành khách thân 

thiết nhất. Họ đều là những người từng ngày góp sức mình làm nên những 

thành quả. Các em với sức trẻ của mình, lòng nhiệt huyết và không ngại gian 

khó, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới tạo nên một tập thể gắn 

bó ngày từng ngày phát triển. Cảm ơn chị, người dẫn đầu, người đã truyền 

lửa và nhiệt huyết để các em noi theo. Cảm ơn em bởi những giây phút chúng 

ta có thể sẻ chia với nhau những trăn trở trong cuộc sống, những vướng 

mắc trong công việc. Tôi nhìn thấy phía sau những lời đùa vui vẻ của em là 

một nghị lực rất mãnh liệt, đó chính là những giây phút em cân bằng giữa 

cuộc sống và công việc. Còn em, một con người tuy mới gia nhập chuyến 

hành trình cùng chúng tôi, nhưng em đã như thân thuộc lắm. Ở em toát lên 

phương pháp làm việc rất khoa học, em biết cân bằng giữa quyền lợi đơn vị 

và quyền lợi chung, em đã mang đến luồng không khí mới cho chúng tôi, 
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những du khách từ lâu đã quen với nếp sinh hoạt cũ. Lại nói về em, cô gái mới 

nhất- vừa lạ lại vừa quen, lạ vì em mới đồng hành cùng chúng tôi một chặng 

đường khá ngắn để hiểu hết về nhau. Quen vì em nắm khá rõ về chúng tôi- 

những thần dân của mái nhà Tinh Vân. Em thật gần gũi và nhanh nhẹn, dẫu 

cách tiếp xúc ban đầu chẳng mấy ai đã hiểu hết nhau, dần dần em tạo được 

thiện cảm với tất cả chúng tôi. Em thật thông minh và truyền cảm khi dẫn dắt 

câu chuyện, em dứt điểm trong công việc và biết tạo dấu ấn cho riêng mình. 

Nói đến sức trẻ và lòng nhiệt huyết là những gì tôi muốn nhắc đến các em. 

Mỗi người đều mang một sắc thái riêng. Mang danh hoa hậu lâu nhất là em, 

khó ai có thể thay thế được vị trí của em, một con người năng nổ, nhiệt tình 

với các hoạt động phong trào, em thật sôi nổi trong các hoạt động chung, em 

chan hoà với mọi người pha lẫn những câu đùa thú vị. Em không ngại việc, 

hết lòng vì công việc chung. Em như một con thoi năng nổ chạy đua cùng 

thời gian, cùng các hoạt động chung của đám hành khách chúng tôi. Còn em, 

cô gái trẻ nhiệt huyết dám nói dám làm, ở em toát lên những điều sung sức 

nhất của tuổi trẻ, dám đòi hỏi và dám thực hiện không như tôi đôi lúc chưa 

dám vươn tới những điều mình nghĩ, mình mơ ước. Cảm ơn em, người đã 

truyền cho tôi cảm hứng để thúc đẩy mình phải hoàn thiện hơn. 
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TINH VÂN – MÁI NHÀ THỨ HAI

Nguyễn Văn Điền - TVH

Tinh Vân là Công ty mà tôi vào từ ngày thực tập và làm việc đến bây giờ. Thời 

gian trôi đi nhanh thật, thấm thoắt đã hơn năm năm. Tôi vẫn còn nhớ như in 

những ngày đầu vào Tinh Vân. Ngày ấy tôi vẫn là sinh viên xin vào thực tập. 

Những ngày đầu tôi đến công ty rất sớm, phòng Kế toán thường chưa có ai 

và tôi ngồi ngoài lễ tân chờ. Chú Tý bảo vệ là người đầu tiên mà tôi tiếp xúc 

nhiều nhất, đơn giản cũng bởi chú nhiệt tình và dễ hòa đồng. Chú giới thiệu, 

hướng dẫn và kể về Tinh Vân cho tôi nghe. Tôi thì hoàn toàn chưa biết gì, như 

vịt nghe sấm, cũng chẳng vào đầu được cái gì vì chú đưa quá nhiều thông tin. 

Thú thực lúc đó tôi chỉ mong muốn sao mình được thực tập. 

Tôi nhớ như in lần đầu vào phòng chị Hằng, lúc đó tôi không đủ tự tin, nhìn 

chị một người cứng rắn và rất nghiêm nghị làm tôi hơi run. Người đầu tiên 

hướng dẫn tôi về các nghiệp vụ là chị Đặng Thanh Thủy. Chị tận tình, chu đáo 

hướng dẫn từng nghiệp vụ nhỏ nhất, chi tiết nhất. 

Trong thời gian thực tập cũng có một cơ hội và là thử thách lớn đối với tôi. 

Năm đó Tinh Vân nhận được quyết định quyết toán thuế của Chi cục Thuế 

Quận Thanh Xuân cho năm tài chính 2006 – 2007. Để quyết toán được, yêu 

cầu phải hoàn thiện một lượng hồ sơ tương đối lớn. Tôi được phân công như 

một cộng tác viên làm việc với chị PhươngTTT về số liệu hồ sơ bảng lương. 

Thời gian cũng gấp, hồ sơ phải xong sớm để quyết toán càng sớm càng tốt. 

Chị Phương là một người phụ nữ cá tính và quyết đoán, trong thời gian làm 
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cùng chị và được chị hướng dẫn, trình độ về excel và các thủ thuật excel của 

tôi được nâng lên rõ rệt, dù phải nói là trước khi vào thực tập có một thời gian 

tôi tìm hiểu tương đối về tin học văn phòng để có một chút “vốn riêng”. 

Thời gian thực tập thấm thoắt rồi cũng qua, chẳng biết hai từ Tinh Vân thân 

thương đã đi vào tiềm thức của tôi từ bao giờ. Những ngày nghỉ sau thực tập 

tôi thấy thật nhớ và thiếu thiếu một cái gì đó mà tôi không thể diễn tả. Thực 

ra trong thời gian thực tập tôi cũng không nghĩ là mình sẽ được giữ lại làm ở 

Tinh Vân. Tôi luôn động viên mình rằng trong thời gian thực tập hãy cố gắng 

làm tốt nhất những việc mình có thể làm, đơn giản vì tôi nghĩ những gì tôi 

học hỏi trong thời gian thực tập sẽ giúp ích cho tôi sau này. Bỗng một hôm 

nhận được điện của chị Hồ Thủy, chị nói rằng Tinh Vân có “chút quà” cảm ơn 

em trong quá trình em thực tập vì đã có công hoàn thiện hồ sơ quyết toán 

thuế. Niềm vui nhân đôi, khi tôi đến, chị Phạm Thu Hằng gọi tôi vào phòng và 

nói chuyện về công việc. Chị bảo: “Em có muốn làm việc tại Tinh Vân không?” 

Lúc đó tôi cũng rất bối rối, hồi hộp, và vui như mở cờ trong bụng. 

Lại nói về câu chuyện với chú Tý, chú nói rằng phòng Kế toán cũng đã có 

người là nam giới vào làm nhưng chỉ được một thời gian lại xin nghỉ, chẳng 

có nhẽ lại là cái dớp? Lúc đó tôi lại càng quyết tâm phải phá được cái dớp này. 

Những tháng đầu tiên đến làm với tư cách là nhân viên chính thức của Tinh 

Vân, sáng nào tôi cũng có những câu chuyện với các chị. Các chị gọi đó là “Bản 

tin buổi sáng” về chuyện tình của tôi với người là vợ tôi bây giờ. Thời gian trôi 

đi thật nhanh, thấm thoắt đã hơn năm năm. Vui có, buồn có, công việc có lúc 

dễ dàng, có lúc khó khăn nhưng nhìn chung Tinh Vân đã cho tôi rất nhiều. 

Từ ngày vào Tinh Vân, từ một chàng trai gầy gò, bây giờ tôi đã trở thành một 

người “bụ bẫm”. Từ một chàng sinh viên mới ra trường với những hạn chế về 

kiến thức và quan hệ, nhưng bây giờ thì ngược lại. Dù không biết có thể làm 

việc ở Tinh Vân được bao lâu, nhưng dù thế nào khi Tinh Vân cần tôi vẫn luôn 

sẵn lòng, vẫn luôn hăng say và hết lòng vì Tinh Vân! 

Đơn giản tôi vẫn “nợ” Tinh Vân rất nhiều - Mái nhà thứ 2 của tôi!
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NHẬT KÝ CỦA MỘT TINHVANER

Bùi Thùy Linh - TVH

Đến với Tinh Vân vào một ngày đầu tháng 8 đầy nắng khiến cho tinh thần 

chuẩn bị cho một khởi đầu mới của tôi cũng trở nên hừng hực, sục sôi những 

ấp ủ và sẵn sàng cho những thử thách mới nơi này. Những ngày ban đầu 

của một “ma mới” dường như có quá nhiều bỡ ngỡ, không gian làm việc náo 
nhiệt, ồn ào khiến một đứa đang vốn quen làm việc yên tĩnh, xung quanh ít 
người như tôi không thể tập trung được. Những suy nghĩ len lỏi trong đầu tôi: 
“Trời ơi, mình bị sốc văn hóa nặng mất rồi, liệu có thể tiếp tục được không”. 
Thế nhưng đúng là, khả năng thích nghi với những cái mới của con người 
thật kỳ lạ, một tuần sau đó, tôi đã hòa mình được vào không khí này. Nó đâu 
thể gọi là ồn ào, đâu thể gọi là ầm ĩ mà là không khí của một môi trường trẻ 
trung, năng động, môi trường của những con người trẻ tuổi và đầy nhiệt 
huyết đó thôi. Và cứ thế, từng ngày, từng ngày trong gần ba năm qua, có biết 
bao nhiêu những kỉ niệm khi được sống, được làm việc ở Tinh Vân, cứ dần 
được tích lũy, đong đầy và nhiều cảm xúc hơn.

Công việc của phòng kế toán quả thật bận rộn, nhưng không vì thế mà thiếu 
những tiếng cười, thiếu những câu vui đùa làm tan đi những mệt nhọc, 
những stress từ những con số mang lại. Mọi người vẫn thường đùa nhau, hóa 

ra thời gian dành cho đồng nghiệp trong một ngày còn nhiều hơn cả thời 

gian dành cho gia đình, vậy thì há chẳng phải đây cũng là gia đình thứ hai 

của mình sao. Nói vui vậy, chứ đúng là mỗi anh chị em trong phòng đều dành 

cho nhau những tình cảm thân thiết, gắn bó và quan tâm như những người 
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thân thiết. Cũng vì thế mà có không ít những buồn vui trong công việc, trong 

cuộc sống mọi người chia sẻ để tìm được những lời khuyên chân thành của 

các anh chị lớn hơn.

Nhớ những ngày cao điểm của tháng, công việc rối như tơ vò, thời gian tám 

tiếng dường như không đủ để hoàn thành một núi công việc, mấy anh chị 

em lại ăn vội bữa lót dạ để có sức tiếp tục chiến đấu..

Nhớ những ngày thứ Sáu, cả phòng cùng nhau ăn một bữa ăn gia đình để có 

thể chia sẻ nhiều hơn trong bầu không khí thoải mái. Phòng nhiều phụ nữ, 

nên các chị các em không bao giờ thiếu chủ đề để đưa ra phân tích mổ xẻ. 

Hình như một ngày không đọc báo cũng có thể cập nhật được hết thông tin 

từ trong nước, ngoài nước đến vũ trụ và giải ngân hà.

Nhớ những ngày đi nghỉ lễ cùng nhau, nào là lên rừng Cúc Phương, xuống 

biển Hạ Long, cùng nhau có nhiều trải nghiệm mới giúp các anh chị em trong 

phòng hiểu nhau hơn, gần gũi và gắn bó với nhau nhiều hơn.

Nhớ những ngày giáp Tết, trong khi các phòng ban đang rộn ràng không 

khí chuẩn bị cho Tết, thì cả phòng vẫn miệt mài và cần mẫn gói ghém lại hết 

những công việc còn dở dang, hoàn thiện từng việc nhỏ nhất để sao cho mọi 

người nhận được đủ “tài chính” ăn Tết.

Mới ngày nào vào Tinh Vân, vẫn còn tham gia vào hội FA không biết thời hạn, 

thế mà duyên trời sắp đặt, duyên Tinh Vân sắp chỗ, tôi tìm ra được một nửa 

của mình. Từ tình cảm đồng nghiệp đơn thuần, rồi trở thành hai người bạn, 

cùng nhau chia sẻ những buồn vui về cuộc sống, và cứ thế, tình cảm sinh sôi 

nảy nở và tới giờ tôi đã có một happy ending. Có lẽ hai đứa chúng tôi, chẳng 

ai bảo ai, nhưng đều mang một cảm xúc thật lạ, một tình cảm đặc biệt với 

Tinh Vân.

Con người ta rồi sẽ có nhiều thay đổi, thay đổi về chỗ làm, thay đổi về cuộc 

sống và về tuổi tác, nhưng những kỉ niệm ở nơi này, có lẽ bây giờ và mãi mãi 

sau này tôi sẽ không thể quên được. Chúc mọi người của phòng kế toán nói 

riêng và toàn Tinh Vân luôn giữ trong mình sự trẻ trung, nhiệt huyết và cùng 

xây dựng một Tinh Vân ngày càng vững mạnh.
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NHÂN VIÊN THỰC TẬP HUNGCULA 

Trần Đức Hùng - TVH

Không chửi mắng nhưng đằng sau khuôn mặt của bố mẹ vẫn còn canh cánh nỗi 

lo đứa con trai không nghề ngỗng chỉ lông bông chơi bời đàn đúm a dua bạn bè, 

và lỡ sau này cũng thế - khi hai cái bóng xế tà thì không biết cuộc đời đứa con trai 

đó rồi sẽ đi về đâu.

Bố đã từng nói với tôi câu này: “Bình tâm, ngồi nghĩ xem, 5 – 10 năm nữa con sẽ 

làm gì? Con cái con sẽ như thế nào? Và tích lũy được những gì“. Đêm nằm ngẫm 

nghĩ nhưng do lười vận động, ngại giao tiếp nên tôi cứ thế trượt dài như vậy cho 

tới khi đến với Tinh Vân.

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã gần Sáu năm được học tập và làm 

việc tại Tinh Vân cũng thật là dài và ngập tràn nhiều cảm xúc.

Thời gian đó, cái tuổi còn đang lông bông bị cho nghỉ không phải do không 

có năng lực làm việc mà do mải chơi và còn trẻ trâu nên suốt ngày xin nghỉ đi 

chơi game và giao lưu các bang hội trong “Game Võ Lâm Truyền Kỳ”. 

Thuở đó máu chiến lắm, sếp (Giám đốc cũ) vẫn không quan trọng bằng anh 

em trong bang hội, chỉ cần ới một tiếng sẵn sàng bỏ đi khách để nhảy vào 

quán Game nhập vai, vào nhân vật và hành tẩu giang hồ trở thành một tay 

hảo hán Cái Bang hay Thiếu Lâm gì đó.

Tôi bị cho nghỉ việc!



330       Sử ký Tinh Vân 20 năm sẻ chia và sáng tạo

Không nghề ngỗng, việc làm, học hành chểnh mảng sa đà mất một năm trời 

cứ như vậy. Giờ nhìn lại có thể nói đó là thời gian đen tối nhất của cá nhân 

tôi. Không biết cuộc đời tôi rồi sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu. Liệu bố mẹ có lo 
được cho tôi mãi không? Tôi không thể cứ mãi ngửa tay xin tiền bố mẹ để đi 
chơi game được. 

Một ngày nọ, được bà chị gọi điện hỏi có muốn vào làm ở một công ty công 
nghệ không vì đang tuyển một suất thực tập. “Coder” là một từ khóa quá xa 
lạ đối với cá nhân tôi thời bấy giờ, nó thật cao siêu và nghĩ là phải những con 
người thực sự tài giỏi mới có thể làm được những công việc như vậy.

Đi qua hai dãy bàn dài qua khu vực TV1 và TV2, không khí làm việc khiến cho 
những người mới tới nơi đây thực sự choáng ngợp. Sự nghiêm túc và chuyên 
nghiệp làm cho con người càng trở nên rụt rè và có phần ngại ngùng.

Bản thân đã trải qua kinh nghiệm ba năm làm việc bên ngoài môi trường, tiếp 
xúc với rất nhiều thành phần khách hàng và qua nhiều vị trí, nhưng được làm 
việc trong môi trường BO đòi hỏi nhiều hơn như thế nữa vì khách hàng thì có 
thể chọn lựa được nhưng ở môi trường này thì không. Luôn nỗ lực và học hỏi 
để cải thiện bản thân và luôn muốn phát huy hết khả năng của mình, đấy là 
lý do vì sao lúc nào tôi cũng muốn mọi việc trở nên hoàn hảo nhất có thể, dù 
mất nhiều nỗ lực và thời gian tới đâu đi chăng nữa.

Những năm đầu do mới tiếp xúc với môi trường làm việc nên mọi việc khá 
khó khăn. Sang tuần thứ hai thì mọi công việc cần giải quyết được xử lý dứt 
khoát và không để tồn đọng việc trong ngày. Cái tuổi trẻ trâu hiếu thắng và 
luôn coi mọi việc thật đơn giản, nhưng càng về sau càng cho con người ta 
cảm thấy phải có trách nhiệm trong công việc. 

Một tháng làm việc đầu tiên trôi qua thật lâu và gần như chỉ ngồi đọc tài liệu 
mạng và ngáp vặt (nghiện thuốc nặng và chưa tìm được chỗ giải tỏa). Trong 
phòng không khí thật im lặng và nghiêm túc, mọi người trong phòng đều 
thân thiện và cởi mở nên cũng bớt ngại.

Những đêm ngồi nghiên cứu và đọc sách tham khảo, đầu tiên thấy cái tiếng 

Anh chuyên ngành sao nó khó thế. Nhưng càng về sau khi chuyên sâu, tôi lại 

càng “máu lửa” hơn.



        331     Tản mạn

Kể từ khi đó tôi bỏ game và bạn game, bỏ account game (trị giá gần 10 triệu 
thời bấy giờ, cũng to đấy chứ), nối lại các mối quan hệ bạn bè mà mình bỏ 
bẵng đi một thời gian dài, quay sang học tập và làm việc tại môi trường 
chuyên nghiệp hơn. Để vượt qua quãng thời gian đó thật khó khăn. Bởi trước 
đây, tôi đã từng vì game bỏ học, bỏ làm, bỏ ăn uống, bỏ bạn gái, nhất là bỏ 
qua những thời gian đẹp bên gia đình người thân, bạn bè để a dua theo bang 
hội, giờ đây học tập và quay lại con đường làm việc nghiêm túc.

Quả thực lúc đó khiến cho con người ta thức tỉnh và cảm nhận một cuộc sống 
mới thật khác. Cuộc sống đó xa lạ nhưng khi bước chân vào rồi nó làm cho 
con người ta cảm thấy thật thân thiết và gần gũi, mọi người xích lại gần nhau 
hơn, không ảo tưởng như những trò game kia mang lại những giấc mơ với 
cái đầu rỗng tuếch.

Để đạt được những điều mong muốn như ngày hôm nay, nói thật tôi cũng 
chưa thỏa mãn được với cơn khát công nghệ, nhưng tôi đã học hỏi được thật 
nhiều điều từ quy tắc ứng xử, văn hóa Tinh Vân, phong cách làm việc. Môi 
trường làm việc và học tập của Tinh Vân luôn thay đổi và vận động theo xu 
thế dẫn đầu, rất chuyên nghiệp và làm cho con người ta muốn gồng mình lên 
để hoàn thiện bản thân hơn nữa. 

Cảm ơn Tinh Vân, ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi mong muốn được đóng góp 
chút sức nhỏ nhoi để chiếc xe buýt vẫn vững bước tiến lên trên Xa lộ.

Tôi đã đúng khi chọn lối đi cho riêng mình, giờ đây sự tự tin, lòng quyết tâm 
của tôi cao hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình được trở lại ngày mới vào công 
ty, vô tư lăn lộn và cống hiến. Được thấy lại chính mình của năm năm về trước, 
cái ngày của một anh bạn trẻ mới ra trường đầy ước mơ và hoài bão. Môi 
trường làm việc năng động, thoải mái, sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo 
Tinh Vân đã cho tôi thêm một mái ấm, nơi mà tôi có thể đi về giữa gia đình 
nhỏ và tình yêu lớn là được làm việc tại Tinh Vân.

Tháng 7 sinh nhật Tinh Vân 20 năm, cũng là ngày Sinh nhật của tôi. Tôi cảm 
thấy háo hức chờ đợi, chờ ngày hội tụ đoàn viên của tất cả Nam Bắc anh em, 

chờ được gặp tất cả các thành viên trên chuyến xe buýt đó để nói với các bạn 

rằng, thật hạnh phúc khi được song hành cùng các bạn.
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NGƯỜI CHỊ ĐẶC BIỆT

 Hoàng Lệ Hậu - TVT

Chị có làn da đen, ánh mắt ấm áp, thân hình phúc hậu và tâm hồn phong phú. 

Ngày vào công ty người đầu tiên nói chuyện và làm việc là với chị. Lúc đó chị 
ít cười và rất nghiêm túc, có cái nhìn sâu. Mềnh cũng hơi sợ sợ, làm việc rất 
nghiêm túc, không ho he gì hết. 

Bắt đầu làm quen với công việc và mọi người. Được cái từng làm lớp phó nên 
việc hòa đồng hết sức dễ dàng, mỗi tội bị bắt nạt, toàn kém một tuổi hoặc 
bằng tuổi bắt gọi là anh (thực ra là mình lịch sự gọi là anh, ai dè bị gọi là em 
luôn cho đến tận bây giờ). 

Làm việc với chị rất thỏa mái, chị hướng dẫn nhiệt tình và chỉ bảo mọi điều. 
Nếu nói chị là từ điển bách khoa toàn thư thì hơi quá nhưng thực sự mọi vấn 
đề chị đều biết, đều am hiểu. 

Chị nhìn nhận từng người với điểm mạnh, điểm yếu để giao việc và nhanh 
chóng đưa nhóm đi vào quỹ đạo. Ngày đó dự án bắt đầu triển khai, công việc 
rất nhiều và bận rộn nhưng chị vẫn dành thời gian quan tâm tới từng thành 
viên và đời sống tinh thần cho cả nhóm. Nhóm mới đầu chỉ có năm người, 
nhưng chỉ sau hai tuần con số đó đã tăng lên hơn 10 người và sau ba tháng 
tăng lên hơn 30 người. Toàn sàn sàn tuổi nhau nên rất chơi thân với nhau. 
Mình được chị giao cho nhiệm vụ làm thủ quỹ chăm lo đời sống ăn chơi cho 
anh chị em. Đến giờ vẫn chưa biết tại sao chị chọn mình. Một đứa ngoại tỉnh, 
không biết nhiều về chỗ ăn, chỗ chơi, chỗ đi du lịch hay mọi thứ khác mà phải 
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tổ chức cho cả một nhóm đông như quân Nguyên. Chị chỉ nói em cứ làm rồi 

sẽ biết. Lúc đó mình rất lo lắng nhưng mà phải cố gắng làm cho tốt vì chị đã 

tin tưởng mình. Nhờ đó mà mình năng động và trưởng thành lên rất nhiều. 

Thế là mình bắt đầu thu quỹ và tổ chức mọi hoạt động ăn chơi của nhóm, từ 

tổ chức sinh nhật cho các thành viên, tổ chức tụ tập hàng tháng, đôi khi là 

hàng tuần, rồi tổ chức đi du lịch xa, các cuộc liên hoan… Nhớ nhất là vụ du 

lịch hè ở Quan Lạn. Tuy công ty tổ chức nhưng nhóm muốn có các hoạt động 

riêng nữa nên phải lên kế hoạch ăn gì, chơi gì, làm gì. Mình chưa tổ chức bao 

giờ nên không biết bắt đầu từ đâu, chị giúp mình lên kế hoạch và những thứ 

cần phải chuẩn bị. Khách sạn công ty ở cách xa bờ biển nên nhóm quyết định 

thuê nhà nghỉ riêng ngay gần bờ biển cho tiện. Nói là nhà nghỉ nhưng nhà 

lợp lá cọ, trong nhà thì tềnh toàng, không tủ, không bàn ghế, không điều 

hòa, phải đi bộ băng qua rừng thông một đoạn thì mới tới đường chính. 

Nhưng đổi lại thì bước chân xuống bậc thềm là cát, mở cửa là biển, nắng và 

gió. Cảm giác hoang dã và thỏa mái vô cùng. 

Bờ biển dài với cát trắng, nước trong xanh, vắng vẻ. Tối đốt lửa trại, hát hò, 

đêm vác ghế nhựa mượn ở quán ăn ra tận bờ biển ngồi chém gió, chân ngâm 

trong cát và nước biển. Cả nhóm như một gia đình quây quần bên nhau cực 

kỳ ấm áp. Khoảng khắc đó, kỳ nghỉ đó thực sự ý nghĩa, chị đã âm thầm gắn 

kết mọi người lại với nhau. Chị đưa Văn hóa Tinh Vân – văn hóa đoàn kết, văn 

hóa gia đình vào nhóm giản dị và tự nhiên mà mọi người không hề hay biết. 

Đó là chuyến đi xa đầu tiên nhưng cũng là chuyến đi vui nhất và nhiều kỷ 

niệm nhất của nhóm. 

Ngày sinh nhật chị ai cũng muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt cho chị. Và 

món quà handmade là tấm thiệp khổng lồ lớn nhất từ trước tới nay ra đời 

dành tặng chị. Mỗi người sẽ mang tới một tấm thiệp nhỏ với lời chúc riêng 

cho chị gắn vào tấm thiệp khổng lồ với mặt ngoài được trang trí tỉ mỉ. Đọc 

từng tấm thiệp, từng lời chúc, chị đã xúc động rớm nước mắt, chị nói đây là 

món quà ý nghĩa nhất chị được nhận. Lúc đó mọi người rất vui vì đã cùng 

nhau làm một việc ý nghĩa dành cho người chị của mình. 
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Kể về chị có lẽ mềnh phải viết rất nhiều, rất nhiều nữa cũng chưa hết. Nhưng 

mình sẽ dừng ở đây để làm nốt những việc còn dang dở. 

Sẽ có những người đọc đoán được ngay, có những người tò mò là ai, có 

những người không quan tâm nhưng dù thế nào đi nữa chị luôn là một người 

chị, một người bạn mà rất nhiều người yêu quý. 

Chị là Tâm Bà Bà. Yêu chị. 
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CHỬI SẾP

Hoàng Linh - TVT

“Chửi sếp” theo một phong cách bí mật, “chửi” bóng gió, “chửi” sau lưng, “chửi 
thầm”, “chửi” ở quán bia, “chửi” ngoài phố có lẽ không phải là việc hiếm ở công 
sở. Và khi đã chấp nhận lên tầm lãnh đạo thì các sếp nhà ta cũng phải xác 
định là ở đâu đó, một lúc nào đó mình bị một… đứa nào đó “chửi”. Thế nhưng, 
“chửi sếp” công khai trong văn phòng làm việc, “chửi sếp” sau lưng nhưng lại 
bị sếp đứng trước mặt thì quả là tai nạn của đời nhân viên. Và đen đủi thay, 
nhân viên dính nhiều “tai nạn” nhất ở TVT lại là… tôi, người “chửi sếp” bị bắt 
quả tang nhiều nhất.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ác mộng đó, khi mà lần đầu tiên trong đời tôi 
mang tiếng là “chửi sếp”.

Ngày đó, anh em ở TVT vẫn có thói quen đá Pes vào mỗi buổi trưa. Thay vì 
nghỉ ngơi, đi ăn uống thì cứ sau 12h trưa là năm, sáu anh em, bao gồm cả “sếp 
X”, lại tụ tập lại đá Pes, ăn bánh mỳ và hò hét. Thật ra thì việc giải trí ngoài giờ 
làm việc cũng chẳng có gì sai, nhưng nó lại diễn ra thường xuyên và ồn ào 
vào đúng cái giờ nghỉ trưa nên cũng gây đôi phần khó chịu cho cá nhân tôi 
và nhiều người khác. 

Vậy là, để làm người hùng cho chị em trong phòng, vào cái buổi trưa định 
mệnh đó, khi đồng hồ vừa điểm 12h, khi mọi người vẫn còn đang chú tâm 

vào công việc, tôi đã hùng dũng đứng lên hô to: “Anh em cất hết tay plays-

tation đi kẻo “lão” X lại sang đá Pes hò hét đ’ ngủ được bây giờ. Lời hô “đanh 
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thép” đó vừa cất lên cũng là lúc hàng chục con mắt ngơ ngác quay ra nhìn 

tôi đầy thương hại. Tôi bỗng thấy lạnh sau gáy mình, cảm thấy có điều gì đó 

không lành và tâm trạng thì vô cùng bất an. Không ngoài dự đoán trong tích 

tắc, “sếp X” đang đứng ngay phía sau và nhìn tôi với đôi mắt vô cùng ngạc 

nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời nhân viên của mình, tôi ao ước mặt đất 

nứt ra, sâu và rộng hun hút để tôi nhảy vào đó, biến mất trước khung cảnh 

đáng sợ này. Thế nhưng, đời không như mơ, tôi vẫn phải đứng đó, nở nụ cười 

ngượng nghịu với sếp, rồi sau đó té khẩn trương xuống nhà trong tâm trạng 

sợ hãi và ê chề.

Tôi không biết “sếp X” nghĩ gì về câu nói đó, nhưng kể từ hôm đó không còn 

thấy bóng dáng sếp sang đá Pes vào mỗi buổi trưa nữa. Và cũng từ đó, tôi 

luôn áy náy, cũng như vô cùng ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc với sếp chỉ vì cái 

lần lỡ… ”chửi sếp” đó.

Sau lần “lỡ miệng” đó, tôi luôn tự nhủ mình phải cẩn thận hơn trong lời ăn 

tiếng nói để tránh những “cú shock” không đáng có. Ấy vậy mà, chỉ sau lần 

đầu vài tháng, lần thứ hai tôi lại tiếp tục “vấp ngã” khi “chửi sếp Y”.

Tôi có thói quen đến công ty sớm và tôi luôn tự tin rằng chẳng sếp nào đến 

sớm như mình. Chính vì suy nghĩ này mà những chủ đề bàn tán (có thể gọi là 

nói “không tốt” về sếp sau lưng) của tôi với mọi người về sếp ở khoảng thời 

gian này vô cùng thoải mái. 

Hôm đó, cũng như bao ngày khác, tôi có mặt ở công ty lúc 7h40. Đã có vài 

anh chị em có mặt, chúng tôi bắt đầu “buôn bán” về mọi chủ đề trên trời dưới 

biển và chủ đề nổi bật nhất là về… sếp. Do vốn có chất giọng “oang oang” 

nên tôi luôn nổi bật nhất trong cuộc “buôn bán” mà không hề để ý đến cửa 

phòng sếp đã hé mở từ lâu (mặc dù đèn vẫn chưa bật). Tôi không nhớ rõ mình 

đã nói những gì, đã miên man những gì, chỉ biết khi tôi đang thăng hoa với 

những lời “chém gió” của mình thì chuông điện thoại của chị thư ký giám đốc 

reo vang. “ Em bảo HL nói bé thôi!”. Câu nói ngắn gọn và đanh thép vang lên 

trong điện thoại. Cả phòng như chết lặng nhìn nhau, còn tôi, một lần nữa tôi 

ao ước có một hố đen để nhảy vào để biết mất. Hóa ra, sếp còn đến sớm hơn 

tất cả mọi người trong phòng, mở hé cửa và tắt đèn để “vi hành” thực địa.
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Ôi, cái mồm vạ lấy cái thân, một lần nữa tôi lại dính phốt “nói xấu sếp”, “chửi 

sếp” ngoài mong muốn. Hai lần trong vài tháng, mỗi lần một sếp, đây quả là 

một kỷ lục vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời đi làm của chính tôi. 

Cho đến bây giờ, khi vẫn còn may mắn làm việc ở Tinh Vân, tôi vẫn luôn tự 

nhắc mình cẩn thận trong lời ăn, tiếng nói. Điều quan trọng nhất là sau hai 

lần “chửi sếp” tôi đều không bị các sếp quở trách hay phê bình gì, vẫn lên 

lương đều và được tin tưởng giao phó những trọng trách phù hợp với năng 

lực của mình. Tôi nghĩ đó cũng chính là nét đẹp của văn hóa Tinh Vân – “Khí 

không kiêu ngạo, Tâm không hẹp hòi”. Ai đi làm cũng có những dấn ấn đáng 

nhớ, nhưng với tôi đây là dấu ấn đặc biệt và cũng là bài học nhớ đời của 

chính mình.
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VĂN HÓA TINH VÂN TRONG TÔI

Tạ Thị Phương Thu - TVT

Ai cũng từng có tuổi hai mươi, cái tuổi đẹp nhất cuộc đời, tràn đầy sức sống, 
rạo rực tuổi xuân với vô vàn ý tưởng và hoài bão cũng như mơ ước. Có người 
nắm được cơ hội vượt lên để đi theo hoài bão của mình và thành công chói 
sáng. Có người chẳng nắm bắt nổi một cơ hội nào để rồi cuộc sống cứ diễn 
ra bình thường hay tệ hơn là cảm thấy cuộc đời mình như đang bị vùi dập. 
“Những năm tuổi hai mươi của tôi” cũng không phải loại đầu tiên, tôi không 
tỏa sáng cũng chẳng thành công rực rỡ. Điều duy nhất tôi có thể tự hào là 
mình đã làm việc chăm chỉ và có thể tự nuôi sống bản thân mà không ngửa 
tay xin tiền bố mẹ. 

Công việc của tôi cũng là một công việc khá bình thường, không đòi hỏi sự 
thông minh hay quá xuất sắc. Đơn giản chỉ là một nhân viên chăm sóc khách 
hàng. Điều duy nhất khác biệt giữa tôi với các customer care khác, đó là tôi 
được làm việc tại Tinh Vân. 

Cái mà mọi người đánh giá công ty Tinh Vân cao nhất là văn hóa đặc biệt mà 
không công ty nào có được. Các bạn đừng hỏi tôi văn hóa công ty là gì nhé, 
tôi chả biết đâu. 

Vậy thì chắc bạn sẽ lại hỏi, nếu không biết văn hóa công ty là gì mà sao dám 
chém về nó? Cái này thì tôi trả lời được, bởi tôi đã từng làm việc ở nhiều nơi, 
nhiều công ty và có cơ sở để mà so sánh. Nếu để giới thiệu về văn hóa Tinh 
Vân, có lẽ tôi chỉ cần đưa các bạn bản giới thiệu về Văn hóa công ty luôn có 
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sẵn trên website, nhưng để cảm nhận được phần nào những gì tôi muốn nói 
thì chừng đó là chưa đủ. 

Văn hóa Tinh Vân ở trong tôi, đó là hình ảnh một anh sếp ngày thường luôn 
nghiêm khắc, nhắc nhở nhân viên làm việc chăm chỉ, nhưng lại có thể ăn dưa 
hấu nhanh khủng khiếp, khiến đội tôi thua trong một chuyến team building. 
Đó là hình tượng một anh sếp xinh trai và đáng yêu với cái bụng khá tròn do 
tuổi tác, luôn đội mũ kiểu rất lạ mà tạm thời tôi không nhớ ra được gọi là gì. 
Tôi thấy anh vui tính, hài hước, có khuôn mặt rất ấn tượng, thỉnh thoảng hay 
post status tiếng Nga khiến tôi luôn phải dùng translate để hiểu được vài 
phần. Đó là sếp Tô, với chúng tôi, sếp có lẽ ở tầng xa xôi hơn so với các sếp 
khác, nhưng không có nghĩa là sếp không quan tâm và không biết gì về các 
nhân viên của mình.

Trong các sếp tôi đã từng gặp, hai sếp nữa tôi chắc chắn phải kể đến là sếp 
Quân và sếp Lương. Sếp Quân với dáng người béo tròn trông giống một quả 
bóng bay hay là củ khoai tây, vui tính, thân thiện, đáng yêu và phóng khoáng. 
Sếp Lương có tên cực kì ấn tượng “Phạm Thúc Trương Lương”. Anh được đánh 
giá là người đàn ông manly và lịch sự nhất Tinh Vân. Mọi người quý anh vì có 
lẽ anh chưa để ai mất lòng cả.

Sếp trực tiếp của tôi lại trông chẳng bảnh bao được như các anh khác, người 
gầy gầy, trông hơi già một chút nhưng anh thực sự là một người vui vẻ. Trong 
công việc và cuộc sống anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh quả thật là một anh sếp 
tuyệt vời. Cả phòng chúng tôi vẫn đùa nhau giá mà sếp chịu khó tăng lương 

cho mọi người thường xuyên hơn thì sếp đúng là vô cùng hoàn hảo.

Văn hóa Tinh Vân còn là ở các nhân viên, những con người thật tuyệt vời. Đầu 

tiên có thể nói về chị Vui. Có lẽ bố mẹ đặt tên chị là Vui nên quanh năm tôi chỉ 

thấy chị cười, chắc cả đời này chị cũng chả biết buồn là gì. Mỗi lúc đùa chúng 

tôi lại trêu chị, sau này mất đi mọi người sẽ khóc chị là “Ối giời ơi, Vui ơi là Vui!”.

Văn hóa Tinh Vân trong tôi là chị Trang, anh Tùng Đô la, chị Bạc Trắng và rất 

nhiều người khác tôi chẳng thể kể hết, vẫn cùng làm việc với tôi hàng ngày. 

Tôi hay nói chuyện và tâm sự với chị Trang, chị cho tôi biết điều đúng sai, cách 

ứng xử đúng mực, và điều tôi ngưỡng mộ chị là ở cách nhìn người rất chuẩn. 
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Chị đã chấm ai thì tôi biết người đó chắc chắn là một người rất được. Anh 

Tùng Đô la là người vui tính, rất thích trêu chị Bạc Trắng hay mặc váy ngắn, 

nhưng ẩn sâu trong con người tưởng như gầy gò và “dam dang” đó, tôi biết 

anh là một người tốt bụng, luôn đứng lên đòi quyền lợi cho nhân viên. Đó chỉ 

là những người tôi hay tiếp xúc nhất. Ngoài ra còn rất nhiều người khác hàng 

ngày vẫn làm việc và không hề thiếu những đức tính tốt đẹp. Họ sống giản 

dị nhưng cùng với nhau xây dựng nên một văn hóa Tinh Vân đặc sắc không 

đâu có được.

Với các bạn là sinh viên thực tập hay mới ra trường, tôi chắc chắn Tinh Vân 

chính là môi trường mà bạn đang mơ ước được làm việc ở đó. Nếu bạn là 

người năng động tự tin, có quá nhiều nơi cho bạn thể hiện, có quá nhiều chỗ 

để bạn cùng đóng góp vào cái chung của người Tinh Vân. Tôi có thể kể ra 

rất nhiều cái tên đã đi lên từ “mảnh đất” này. Giám đốc điều hành Tofu game 

studio anh Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc Vườn ươm TVi - anh David Minh 

Đức, Giám đốc và đồng sáng lập của Adflex - anh Trương Công Thành... và rất 

nhiều người khác đi từ Tinh Vân ra đã tỏa sáng. Nếu có cơ hội, các bạn đừng 

ngại ngần nộp CV và làm việc tại Tinh Vân nhé. Đây là mảnh đất màu mỡ để 

ươm những mầm non, hạt giống trở thành những cây đại thụ.

Còn bây giờ, để bạn hiểu hơn về cái gọi là Văn hóa Tinh Vân, hãy đến với Tinh 

Vân, cùng làm việc với chúng tôi và cùng cảm nhận bầu không khí tràn đầy nét 

đặc trưng của văn hóa Tinh Vân, bạn sẽ hiểu được những gì tôi muốn chia sẻ
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CỨ LÀM ĐI RỒI BIẾT!

Nguyễn Hoài Nam - TVT

Trong cuộc đời có những cuộc gặp như là định mệnh và cũng có cả những 

quyết định mà cứ phải làm rồi mới biết là thế nào. Định mệnh đã đưa tôi đến 

với ngành game một cách đầy bất ngờ, ngay cả đến tận bây giờ không phải 

ai cũng biết rằng tôi đã từng là một kiến trúc sư. Trải qua 7 năm với nghề làm 

game, tình yêu với nghề đã ăn vào trong máu đến mức không thể thay đổi, 

thậm chí đến vợ nhiều lúc còn thấy ghen tị với nó. Và rồi đến thời điểm trước 

Tết Giáp Ngọ chỉ vài ngày, tôi lại bước qua một ngã rẽ mới cũng đầy bất ngờ.

Ngày café đầu năm thực sự không có nhiều ấn tượng với tôi, nội dung chỉ 

xoay quanh Flappy Bird khi đó đang làm mưa làm gió tại thị trường thế giới, 

và một chút liên quan tới GMO. Chắc chắn với bất kỳ ai có ý định kinh doanh 

GMO ở thời điểm đó đều có một băn khoăn chung nhất: “hiện đã có một số 

sản phẩm khác tương tự làm tốt rồi, vậy phải làm sao để vượt qua được họ?” 

Về bản chất khi làm kinh doanh thì doanh thu và lợi nhuận luôn được đặt 

lên đầu tiên. Tuy nhiên, việc giải bài toán này có nhiều cách khác nhau, chứ 

không chỉ đơn thuần là tăng doanh thu ngắn hạn. 

Điểm chung của các sản phẩm đứng đầu thị trường game mobile hiện nay 

chính là nội dung na ná nhau, “hút máu” liên tục, khả năng phát triển tiếp đã 

đến giới hạn và khả năng mở rộng cộng đồng đã chững lại. Vậy đây chính là 

cơ hội để một sản phẩm game mới vươn lên đánh chiếm thị phần, nếu biết 

biến những điểm yếu kia thành điểm mạnh.
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Rồi tôi tiếp tục được gặp anh Chính, sau này mới biết anh có tên khác là Thần 

gió và Thẩm Thắng. Ba anh em có một buổi trò chuyện khá sôi nổi, hầu hết 

các vấn đề vướng mắc về giải pháp liên quan đến tựa game định triển khai 

đều được Thẩm Thắng giải quyết ngon lành. Vậy là OK rồi, xách balo và lên xe 

buýt thôi! Ngay trong ngày hôm đó, tôi đã quyết định gia nhập đại gia đình 

Tinh Vân, đồng thời kéo theo AnhNT5, ThànhNQ và TùngNH, đều là những 

anh em có nhiều năm kinh nghiệm vận hành game.

Mọi thứ từ đầu tới giờ nghe có vẻ suôn sẻ, nhưng sự thực lại không phải như 

vậy. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh và vận hành game, 

nhưng sản phẩm đã trải qua không ít lần tranh cãi quyết liệt trong nhóm, 

ghi nhận những ý kiến cải thiện từ các sếp Kiên và Quân để có được một sản 

phẩm tương đối ổn định như ngày hôm nay. Một sự thật mà chúng tôi càng 

ngày càng nhận ra rõ ràng hơn: “Quá trình phát triển của sản phẩm game 

mobile làm chúng tôi thấy vững tin và gắn kết với nhau hơn”. 

Chặng đường phía trước còn rất dài và còn nhiều khó khăn, tuy nhiên các 

cơ hội vẫn luôn rộng mở cho những ai biết chấp nhận thử thách. Chúng tôi, 

những thành viên của dự án sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để đóng góp vào sự 

phát triển của TVT, của Tinh Vân và cả cho những sự thay đổi tích cực đang 

diễn ra từng ngày tại thị trường Mobile Việt Nam..
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CAFÉ, MƯA VÀ NGẪM

Nguyễn Hà Ngọc Huyền - TVS

Hà Nội một đêm mưa rào đầu mùa. Cơn mưa xối xả trút xuống như nỗi hờn 

giận người yêu của cô gái trẻ, từng đợt, từng đợt khi chàng nắm tay cô làm 

lành. Tôi ngồi đây, trong căn phòng nhỏ im ắng và chỉ có tiếng hát cao vút 
của cậu ca sĩ trẻ đang nổi với một series ca khúc mưa. “Một cơn mưa đi qua 
để lại những ký ức…”

Mưa ngoài trời, mưa trong lòng, từng âm thanh ta nghe cũng là tiếng mưa. 
Mưa khiến người ta chậm lại, lắng đọng và suy ngẫm nhiều hơn. Giá như bây 
giờ không phải là đêm thì tôi đã sẵn sàng tặng cho bản thân mình một đặc 
ân – đó là thưởng thức cốc cafe sữa nóng và thơm lừng từng ngóc ngách 
căn phòng.

Tôi nghiện cafe sữa từ ngày là một cô bé cấp hai, bố mẹ không cho phép 
tôi uống nhiều nên mỗi lần bố pha tôi đều tranh thủ hít hà. Ngẫm rồi nghĩ 
cũng thấy mưa, café liên quan đến nhau và đến những mối quan hệ một 
cách lạ lùng. 

Rồi tôi làm thêm, Tinhvan Media là nơi tôi đã bước những bước đi đầu tiên 
với danh nghĩa cộng tác viên nhưng làm mình tự hào như một cô nhân viên 
văn phòng. Công việc không áp lực nhiều, đó gần như là môi trường cho 

những người trẻ chúng tôi trải nghiệm và khám phá. Tôi bắt đầu quen dần 

với những buổi chiều café cùng đồng nghiệp, xoay quanh cái thứ nước màu 

nâu óng thơm lừng là câu chuyện về học hành, công việc và cả tình cảm. Tại 
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nơi này bên thứ kích thích khiến người ta say, tôi đã gặp một cô gái báo chí cá 

tính dễ thương. Cô ấy dạy tôi cách yêu nhạc Trịnh, nghe và thấm. Tại sao tôi lại 

nhắc đến nhạc Trịnh nhỉ, bởi đó là một cái thú nữa mà tôi đã tự tạo cho mình 

chứ không phải học theo trào lưu – café, mưa và nhạc Trịnh. Cái cảm giác thật 

khó tả, khi cô đơn lại cảm thấy cô đơn hơn, buồn lại càng buồn hơn. Cõ lẽ tôi 

là một kẻ lập dị bởi chờ mọi người thử nghiệm chán chê hoặc trào lưu đó đã 

giảm nhiệt thì tôi mới có hứng để theo. 

Sau tám tháng đi làm thêm tôi nghỉ - nói đúng hơn là công ty cơ cấu lại và 

tôi cũng có ý định nghỉ, tập trung cho việc học hành để ra trường. Tạm biệt 

quãng đời sinh viên tôi bước vào đời. Tinh Vân như có duyên nợ với tôi, duyên 

nợ cả từ khi tôi chuẩn bị đi học ĐH và cho đến bây giờ. Bước chân vào mái nhà 

TVS, tôi là một chiến binh thực thụ, tôi sẽ phải chiến đấu với công việc, với các 

mối quan hệ đồng nghiệp và cả khách hàng. Những lo lắng rồi cũng tan biến, 

tôi sống nơi đây đúng nghĩa như ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi yêu những 

buổi chiều, khi mệt mỏi với công việc hay vài phút giải lao thư giãn, chúng tôi 

lại có hẹn café trên tầng mây thứ 8. Cái tên mỹ miều này tôi đặt cho cái ban 

công nhỏ xinh đủ để chơi bóng đá được và duy nhất của tòa nhà. Thường 

thì chỉ có tôi và chị trưởng phòng. Đôi khi cũng lôi kéo được cả phòng mỗi 

người một cốc café “chuột” lấy từ máy pha sẵn. (Gọi là café chuột vì đôi lần 

những chú chuột ở công ty tôi thèm café cũng chui vào sơ múi tẹo và để lại 

chút lông). Ngồi trên tay vịn, phóng tầm mắt ra xa tít, gió thổi mát quyện với 

hương café, chúng tôi chuyện trò về mọi thứ. Giờ đây, thú vui đó đã không 

còn vì văn phòng TVS đã chuyển xuống tầng mây thứ ba. Nuối tiếc. 

Nhớ lần đầu tiên được làm cô giáo khiến tôi lo lắng không yên. Gần 80 con 

người, già có trẻ có, khác vùng miền, tất cả họ đều hướng đôi mắt và lắng 

nghe tôi nói, họ sẽ vặn vẹo hỏi tôi những gì đây? Sải từng bước đi về công ty, 

tôi đã ước trời mưa thật to để có thể khóc cho thật thoải mái nhưng mưa đâu 

không thấy chỉ biết rằng tôi đã ôm chị trưởng phòng và òa khóc như đứa con 

nít. Gần ba năm với nhiều dự án, đi đào tạo riết rồi thành quen, không còn 

run khi đứng trước đám đông, tự tin giao tiếp trò chuyện với khách hàng, tôi 

đã thành kẻ già đời hơn từ lúc nào không biết.
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Nhắc đến mưa mới ngẫm một điều, hầu hết các chuyến công tác của tôi đều 

có mưa, nhất là những lần đi công tác một mình. Lúc mới vào công ty, thấy 

các anh chị đồng nghiệp đi xa mà thèm. Rồi ước nguyện cũng được đáp lại, 

hai trên ba lần ghé Hải Phòng trời đều mưa. Lần thì mưa rả rích mấy ngày, lần 

thì mưa rào. Rồi đi Nam Định, Bắc Ninh và Đà Nẵng, điệp khúc là mưa. Giữa 

cái rét lành lạnh của mùa đông và mưa phùn ẩm ướt, tôi lại có dịp nhâm nhi 

café với khách hàng. Café Đà Nẵng rẻ và không cầu kỳ như Hà Nội, vị cũng 

ngọt hơn (hay tại thấy tôi là cô gái Bắc nhỏ nhắn nên anh chủ quán rộng rãi 

thêm thìa sữa). Trải lòng về công việc, về cuộc sống, dường như café và mưa 

làm chúng tôi thoải mái hơn, không còn cảm giác khác biệt vùng miền. Đến 

giờ tôi cũng tự hào mình đã được đến cả ba miền đất nước, dù chỉ ghé chân 

tại TP.Hồ Chí Minh được một tiếng đồng hồ nhưng cũng cảm nhận được cái 

nắng, cái nóng nơi đây. Thời tiết ở Cần Thơ có vẻ dễ chịu hơn bởi đây là miền 

sông nước với vô số miệt vườn. Tôi đã đi thăm chợ nổi Cái Răng, nhưng tiếc 

chưa được thưởng thức café ghe, cảm giác nhấp từng ngụm café nóng hổi 

giữa bao la sông nước và ghe thuyền vẫn chỉ ở trong tưởng tượng. 

Mưa! Ngoài trời vẫn đang mưa, với nhiều người, đằng sau mỗi cơn mưa, mỗi 

tách café có vô số những câu chuyện mà ta đang ngẫm đang nghĩ, đó có thể 

là làm sao xử lý được yêu cầu khách hàng, đoạn code này bug ở đâu nhỉ, làm 

sao để cưa được cô ấy, làm thế nào để…. Còn với tôi lúc này, đằng sau cơn 

mưa rào đang ào ào trút bên ngoài là chuyện tính sao cho buổi đi chơi ngày 

mai. Vẫn là những chủ đề quen thuộc về cuộc sống, về gia đình, con cái bên 

cạnh tách café nóng của những cô bạn ĐH nhưng sao nói mãi không hết. 

Ngày mai, mà “cô gái nào đó” vẫn hờn giận trút mưa xuống thì tôi sẽ lại làm 

bạn với café, mưa, list nhạc Trịnh, và tiếp tục suy ngẫm.
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CHUYỆN LÀM TƯ VẤN Ở TVS

Nguyễn Thanh Nhựt - TVS

Lời mở đầu

Các mẩu chuyện ở đây là một trong nhiều những chuyện lẻ tẻ trong vài năm làm 
tư vấn (Presales) tại TVS, được kể ra chỉ nhằm mục đích giải trí (dĩ nhiên cũng để 
khỏi bị trừ ½ tháng lương), nếu chẳng may bạn đọc thấy mình có vẻ giống nhân 
vật, thì đúng là bạn… sai bét!

Giải cứu binh nhì Ryan

Bối cảnh: Mình làm tư vấn cho một hệ thống ở đơn vị lớn, dĩ nhiên khi tư vấn 
thì trách nhiệm của tư vấn phải chém càng ác càng tốt, bao nhiêu chức năng, 
đặc tính tốt đẹp đều có đầy đủ để làm sao chủ đầu tư đọc xong vừa khóc 
vừa ký phê duyệt là coi như pass. Câu chuyện dưới đây xảy ra sau khi công ty 
trúng thầu và đang trong giai đoạn nghiệm thu sản phẩm.

Một ngày đẹp trời, Leader dự án chạy qua phòng hỗ trợ kinh doanh khóc lóc: 

Hồi trước anh viết giải pháp tư vấn cho hệ thống X của đơn vị Y à?

Ừ, sao cu?

Anh chém ác quá giờ làm hại em, bên khách hàng họ đòi viết hồ sơ hoàn 
công cho hệ thống (hồ sơ hoàn công nôm na là hồ sơ đặc tả thiết kế đúng 
theo hệ thống thực mà người bán – TVS – đã cung cấp cho khách hàng.)

Viết thì viết chứ sợ gì mày? 
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Vấn đề là hồ sơ tư vấn phần mềm anh viết một đằng, còn sản phẩm tụi em lại 
làm một nẻo vì khách hàng yêu cầu sửa nhiều lắm, mà hồ sơ hoàn công yêu 
cầu phải khớp đúng với hồ sơ tư vấn, không đúng là giải trình, mà giải trình 
không hợp lý là cắt tiền. Kiểu này tụi em chết chắc…

Bình tĩnh mày, sáng mai dẫn anh lên khách hàng anh xử lý cho.

Hôm sau hai anh em kéo nhau qua văn phòng Y. Leader dẫn mình đến bàn 
một em gái nhìn cũng tạm được. Chào hỏi giới thiệu xong mình nhỏ nhẹ:

Nghe nói là đơn vị mình đang yêu cầu nhóm dự án X làm hồ sơ hoàn công 
hả em?

Đúng rồi anh, theo quy định điều AAA của nghị định BBB thì phải có hồ sơ 
bản vẽ hoàn công của sản phẩm để ….

Đúng rồi em, nhưng em chưa đọc kỹ, chỗ này họ quy định là hồ sơ bản vẽ 
hoàn công chỉ áp dụng cho xây lắp, lắp đặt thiết bị hạ tầng, còn sản phẩm của 
bên anh nó là phần mềm chứ có phải thiết bị đâu em, mà bên anh cũng chỉ 
cung cấp mỗi phần mềm, không có tí thiết bị phần cứng nào hết…

Em kia ngớ ra một lúc, lại thắc mắc tiếp:

Ừ nhỉ? Nhưng cơ quan em vừa nghiệm thu một dự án phần mềm, họ cũng 
làm hồ sơ bản vẽ hoàn công mà?

Đâu cho anh xem? (Em kia tìm thì đúng là có hồ sơ đó thật, tình hình có vẻ hơi 
nguy nhưng cũng không sao.) À, đúng rồi, ở đây là họ cung cấp phần mềm 
thương mại, mà theo quy định trong văn bản BBB thì phần mềm thương mại 
nó lại thuộc vào nhóm lắp đặt thiết bị (?), còn sản phẩm của công ty anh là 
sản phẩm phát triển mới, nên không cần phải làm hồ sơ hoàn công.

Em kia có vẻ lăn tăn, trán nhăn tít, mình nhỏ nhẹ cho thêm tí “gió” nữa:

Nếu em cứ muốn làm hồ sơ thì tụi anh làm được ngay, nhưng ngại sau này 
bên cơ quan thẩm tra họ thấy sai quy định, bắt gỡ rồi phải làm lại, giải trình 
lôi thôi thì sợ phiền bên em.

Em kia coi như thua, cầm hồ sơ chạy sang một anh ngồi trong phòng, rì rầm 
trao đổi một lát rồi chạy về:
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Thôi được anh ạ, để em xem kỹ lại rồi có gì mai em báo anh nhé.

Hai anh em cắp đít về, hôm sau thấy thư ký báo lại “Chủ đầu tư không yêu 
cầu làm hồ sơ bản vẽ hoàn công nữa”. Hai thằng bắt tay nhau cười toe toét.

Làm hài lòng khách hàng đôi lúc cũng cần hại luôn đồng nghiệp

Bối cảnh: Cũng là một dự án đang trong giai đoạn nghiệm thu ở một đơn vị 
lớn. Chuyện là khi viết hồ sơ đáp ứng thầu, mình lỡ tay viết hay quá, khiến 
chủ đầu tư làm hợp đồng, họ bê luôn phần giải pháp đáp ứng mình viết vào 
làm yêu cầu chức năng sản phẩm (thông thường thì phần yêu cầu sản phẩm 
trong hợp đồng do chủ đầu tư dựng trước và mô tả trong yêu cầu của hồ sơ 
mời thầu). Đến lúc nghiệm thu mới phát hiện ra một số mô tả yêu cầu trong 
hợp đồng không thấy trong hệ thống cung cấp, hoặc khách hàng không hiểu 
tính năng đó là cái gì? (Đã nói là giải pháp mình viết nó cao siêu vậy đó!) Vậy 
là có một buổi họp giải trình giữa TVS với chủ đầu tư và nhóm dự án. Dĩ nhiên 
mình là người lãnh đạn “trả lời thắc mắc bạn nghe đài”, kèm một tên Sales và 
một đám technical support…

Khách hàng: Cái mô tả tính năng này trong hợp đồng là ý làm sao???

Mình: À, ý của cái tính năng này là…, cái này đã có trong hệ thống bên em 
cung cấp rồi đó chị.

Khách hàng: À ra vậy, chị đọc mãi không hiểu nó là cái gì. Mà công ty em viết 
giải pháp hồ sơ thầu kiểu gì thấy nhiều chỗ đọc khó hiểu quá, người viết có ở 
đây không cho chị gặp chút?

Mình và thằng Sales nhìn nhau cố nín cười.

Mình: Em cũng không biết ai viết, em vừa mới vào công ty.

Sales: À, anh đó nghỉ việc rồi chị, xong gói thầu này là ổng nghỉ luôn. 

Khách hàng: May mà nghỉ rồi chứ viết kiểu này dễ bị kỷ luật quá, làm ảnh hưởng 
đến người khác!

Sales (vừa nhìn mình vừa nói): Vâng, viết như thế này dễ bị đuổi việc luôn không 
chừng, mà có thể ổng cũng biết nên tự xin nghỉ luôn. 
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Câu chuyện sau đó rồi cũng giải quyết ổn thỏa. Sau buổi họp giải trình khách 
hàng và nhóm dự án cũng thống nhất được các hạng mục cần làm rõ và bổ 
sung, chỉ còn lại món nợ giữa mình với thằng Sales vẫn chưa được giải quyết.

Tư vấn đôi lúc cũng phải “cứng” (cong mềm như Trường Chinh là hỏng)

Bối cảnh: Một dự án đang trong giai đoạn tư vấn, phạm vi khá lớn, liên quan 
nhiều đơn vị, dẫn đến chuyện báo cáo giải pháp của tư vấn phải gửi xin ý kiến 
của tất cả các đơn vị liên quan và mình thì theo sát các ý kiến góp ý để cập 
nhật báo cáo liên tục. Một ngày đẹp trời điện thoại đổ chuông…

Alo, dạ có phải anh X đó không? Em là Y ở đơn vị Z mà, em muốn xin ý kiến 
anh về hệ thống anh đang tư vấn cho bên em.

À vâng chào em, có gì không em ?

Mình nhớ ra em này, mấy lần họp bên khách hàng em ấy toàn đưa mấy ý kiến 
xương xẩu làm mình ngớ hết cả người, tự nhiên hôm nay em ấy gọi nghe 
ngọt lịm cứ như em ấy vừa phát hiện ra mình là người đẹp trai nhất công ty.

Dạ em muốn góp ý về tính năng … có được không anh? (Chết dở, bắt bổ sung 
tính năng này vào giải pháp thì mình chết dở)

À, tính năng này nó có rồi em à, với lại nó không thuộc nghiệp vụ của em, nó 
là của… System Admin (cứ chức năng nào thuộc về role này thì kiểu gì nó cũng 
phức tạp)

Vậy em có nên đưa cái này vào ý kiến góp ý không anh?

Không, đừng đưa vào, anh giải thích rồi còn gì nữa, đưa vào không đúng là 
anh giải trình bỏ đi đấy.

Vậy thôi, thế còn ý kiến chức năng cho …. thì sao anh? Có góp ý được không?

(Cái này dễ). Được em, ý kiến này hay đó, em đưa vào đi để anh cập nhật thêm 
trong giải pháp!

Vâng, cám ơn anh.

No problem, có gì thắc mắc cứ alo anh nhé..

Phải chi khách hàng nào cũng như em thì đời đẹp biết bao nhiêu.
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CU1 - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Trần Thành Trung - TVS

CU1 – (Customer Unit 1) là một đơn vị kinh doanh của Tinh Vân trước đây 

do anh Nguyễn Tuấn Lương phụ trách trực thuộc Ban kinh doanh của anh 

Hoàng Tô, cùng với CU2 của anh Nguyễn Khánh Hoàn và CU3 của anh Phan 

Quang Minh. 

Cách đây chừng tám năm, năm 2006, là ngày đầu tiên tôi bắt đầu quá trình 

“lên tàu” tại Tinh Vân sau khi trải qua ba vòng phỏng vấn.

Vòng 1: Người phỏng vấn là anh Nguyễn Sơn Tùng, anh Đinh Trung Việt và 

anh Thọ đại úy để tìm vị trí cho Ban công nghệ của anh Tùng. Sau khi “bô lô ba 

la” với các anh vì thực ra với một đồng chí ra trường được ít lâu và có cực kỳ ít 

kinh nghiệm như tôi thì cũng không có gì để trình bày nhiều. Đồng chí Tùng 

“bẹt” còn chê mình nói bé cứ “thì thà thì thầm” thì ai nghe thấy. Sau khi phỏng 

vấn xong tưởng “xịt”, chuẩn bị tìm việc khác thì nhận được điện thoại của anh 

Nguyễn Tuấn Lương, chuyển sang another round và cho another position.

Vòng 2: Gọi là phỏng vấn thì hơi to tát vì thực ra chỉ là cuộc trao đổi ngắn giữa 

tôi và anh Nguyễn Tuấn Lương về vị trí nhân viên tư vấn cho CU1. Có lẽ đây 

là cái duyên vì anh Tùng sau khi phỏng vấn thấy tôi có vẻ hợp với bên kinh 

doanh hơn nên giới thiệu để anh Lương “hỏi xem thằng này có làm ăn được 

giề không “ (câu này là chém gió). Sau khi hỏi han “dăm câu ba điều” thì anh 

Lương cũng có vẻ xuôi xuôi và tiếp tục giới thiệu để tôi vào vòng ba.
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Vòng 3: Tôi và anh Lương cùng vào phòng Tô chủ tịch để anh “nghía giò” xem 

“có về được đội của anh” không. Cũng sau một hồi lan man nào là “em có kinh 

nghiệm tư vấn chưa?”, “em có hay viết blog không? (chả là thời đó blog của 
Yahoo vẫn còn phổ biến chứ không như chú facebook bây giờ)”… thì cũng 
được Tô chủ tịch gật đầu để đầu quân cho CU1.

Lan man một chút về quá trình tôi được nhận vào CU1, để rồi các kỷ niệm về 
CU1 lại ào về trong tôi thật rõ ràng và hiện hữu. Nhớ những ngày cùng anh 
Sơn nổ sang ĐH Luật, Bộ Kế hoạch Đầu tư để phối hợp cùng chủ đầu tư làm 
dự án thật vất vả nhưng cũng thật vui. Rồi những ngày nắng rong ruổi trên 
con “hai bánh mui trần” sang Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư Pháp, Văn phòng 
Chính phủ. Những hôm họa hoằn may mắn thì được đi cùng sếp Lương trên 
con Altis (vì có điều hòa và không phải phơi mặt trên đường cùng với em “hai 
bánh mui trần”). Nhớ những hôm thầu đêm thì cả bốn anh em (với sự hỗ trợ 
của CU2 và CU3) cùng nhau đánh vật để rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thằng 
cũng như “tối sầm mặt mũi” trong những lần lỗi hồ sơ, những lần “miếng 
ăn đến miệng rồi còn rơi”. Nhớ những lần CU1 hỗ trợ CU2 của anh Nguyễn 
Khánh Hoàn trong dự án ĐH Điện lực, hỗ trợ CU3 của anh Phan Quang Minh 
trong dự án ĐH Lâm Nghiệp,… Ngày đó đội ngũ làm thầu của Tinh Vân chưa 
thật chuyên nghiệp và hoàn thiện như bây giờ nhưng sự nhiệt huyết, tinh 
thần chiến đấu và độ máu lửa thì có lẽ các em sau này “còn phải chạy xa”.

Tôi còn nhớ dự án lớn nhất của CU1 thời bấy giờ là dự án “Cổng Thông tin 
Điện tử cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, đã được thai nghén từ mấy năm trước khi 
tôi vào Tinh Vân. Sau này, kinh nghiệm tích lũy cũng như những bài học đầu 
tiên về làm dự án cũng từ đây mà ra. Tôi được anh Lương hướng dẫn, anh Sơn 
“nổ” chỉ dạy chiêu trò để “đối phó và phối hợp” với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn 
để cùng giải quyết các vấn đề, rồi tự mày mò các văn bản pháp lý, các dự án 
tương tự từ kho dữ liệu công ty, từ Internet và từ các anh công nghệ… Chỉ có 
một yêu cầu được đưa ra là “em làm thế nào thì làm miễn là chủ đầu tư đồng 
ý là OK”. Đó là cách làm xuyên suốt và chúng tôi luôn cố gắng để làm khách 
hàng “thỏa mãn” trong những ngày đầu như thế.

Team CU1 thời đầu tiên (khi tôi vào) chỉ có anh LươngNT, anh Sơn “nổ” và Hà 

Chíp (tổng là bốn bao gồm cả tôi) nhưng đã chiến đấu và cover một mảng 
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lớn khách hàng của Tinh Vân tại khối Bộ, Ban, ngành và cơ quan nhà nước. 

Sau này từ CU1 chuyển lên thành BU1, được bổ sung thêm một loạt các đồng 

chí với nick name rất hay ho như Phương Vờ lờ, Hải “dớ”, TrungMID, rồi các em 

xinh tươi bao gồm em LoanPTH, em Hòa TT… đã cùng làm nên những bước 

phát triển của BU1 nói riêng và Tinh Vân nói chung.

Sau này theo cùng bước tiến của Tinh Vân tên trung tâm thành TVS và hiện tại 

là Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp Phần mềm và Tích hợp Hệ thống 

Tinh Vân nhưng trong tôi lúc nào cũng tràn đầy kỷ niệm về một thời oanh liệt 

và đầy nhiệt huyết đó.

Cùng với thời gian dần dần có thêm những đồng đội mới và cũng có những 

“chiến sỹ” đã rời khỏi con tàu Tinh Vân để tìm cơ hội khác (trong đó có tôi), 

và cũng lại có “duyên” được quay trở lại con tàu Tinh Vân đó (cũng lại có tôi) 

thì trong mỗi Tinhverner chúng tôi, trong team CU1 xa xưa đó vẫn luôn có 

những hôm “ôn nghèo kể khổ”, “chém gió tưng bừng” để nhớ về một thời kỳ, 

một điểm mốc trong quá trình phát triển của CU1 (giờ là TVS) nói riêng và 

Tinh Vân nói chung.
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TÂM SỰ VỀ CÁC LẦN ĐI “KHÁCH”

Lê Linh - TVS

Học lập trình viên thì cứ nghĩ là chỉ ngồi một chỗ rồi chứ không phải đi tiếp 

xúc quan hệ với khách hàng. Nhưng vào Libol thì lại không như vậy. Tính 

chất công việc hoàn toàn khác, việc quan hệ với khách hàng chiếm thời gian 

nhiều hơn cả. 

Lần đầu đi khách, tôi đến gặp cô giám đốc thư viện của trường ĐH Kinh tế 

Quốc dân để lấy yêu cầu xem phần mềm của cô lỗi ở đâu và cần làm mới chỗ 

nào? Cũng hí hửng cho lần đầu đi khách lắm vì mong được gặp em thủ thư 

xinh đẹp nào đó nhưng cô giám đốc thì… Kinh nghiệm làm việc của cô làm 

một đứa mới ra trường như tôi choáng ngợp. Cô giám đốc nói rất chi tiết và 

nhờ các yêu cầu của cô mà tôi đã nắm bắt được chức năng của phần mềm 

tốt hơn. 

Với những kiến thức tiếp nhận được nhờ các yêu cầu bên Kinh tế Quốc dân 

tôi tự tin đi chinh chiến với các đơn vị khác. Khách hàng gay go và vất vả 

lắm tôi mới vượt qua đó là Trường Cao đẳng Tài nguyên Môi trường Miền 

Trung (Thanh Hóa). Xách ba lô đi vào trong đó, tôi nghĩ chỉ đi một tuần như 

nhiều lần triển khai khác, vậy mà chúng tôi phải ở đó ba tuần. Khách hàng 

khó tính, chúng tôi phải đào tạo từng chức năng chi tiết bên trong phần 

mềm. Quả thực là một tuần để đào tạo cho một cán bộ không nắm được 

nghiệp vụ chuyên môn lại không thành thạo về máy tính, công nghệ thì 

vô cùng khó khăn cho đội triển khai. Cô nhân viên đào tạo đi cùng còn bị 
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khách hàng phản ánh oan là thiếu năng lực, cần phải đổi lại một nhân viên 

đào tạo khác. Đây là dự án cho tôi nhiều kinh nghiệm trong việc quan hệ 

với khách hàng nhất. 

Khách hàng khó khăn có, khách hàng dễ tính cũng có. Lần đi triển khai trong 

Nghệ An, tôi thực sự ấn tượng trước sự hiếu khách của các anh chị cán bộ 

thư viện trong Trung tâm Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An. Sau khi đào 

tạo xong, một anh trong thư viện đã đánh xe riêng đưa hai anh em triển khai 

cùng các anh chị trong thư viện về Nam Đàn thăm quê hương Bác. 

Libol với số lượng khách hàng lên đến hơn 150 đơn vị, không kể đến các 

khách hàng ở miền Nam thì các khách hàng ngoài Bắc hầu như tôi đã quan 

hệ gần hết. Trực tiếp có, gián tiếp có, chat yahoo, gửi mail, gọi điện, teamview 

đều có. Mỗi khách hàng đều có những tính chất đặc thù riêng của từng cơ 

quan và nhiệm vụ của đội chúng tôi là làm thế nào để thỏa mãn cho từng 

khách hàng. 

Những hôm mưa gió, những ngày đông lạnh căm căm hay những ngày Hà 

Nội nắng gay gắt, khi khách hàng gọi là chúng tôi có mặt. Bởi nếu không 

nhanh, phần mềm lỗi thì việc mượn trả sách tại các thư viện sẽ “ùn tắc” không 

thể lưu thông được. Khi nhìn các chị thủ thư biên mục sách, hay niềm nở cho 

bạn đọc mượn sách, chúng tôi cảm thấy hào hứng và tự hào bởi đã đóng góp 

một phần nhỏ trong hiệu quả công việc của các thư viện. 

Đi “Khách” là câu nói đùa của chúng tôi khi đi hỗ trợ khách hàng, những hôm 

mệt mỏi khi vừa đi hỗ trợ về được nghe các đồng nghiệp hỏi “Đi khách về à?”, 

tôi cười sảng khoái và mọi mệt mỏi lại tan biến hết. Khách hàng đối với chúng 

tôi như một người bạn và quả thực đã là những người bạn như vậy.
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BA NĂM TINHVAN OUTSOURCING

Phạm Minh Đức - TVO

Gia nhập công ty với con số 0, không biết software là gì, outsourcing ý nghĩa 

ra làm sao, chưa sử dụng smartphone bao giờ… quyết định về làm việc tại 
TVO. Tất cả đều mới, công việc mới, môi trường mới, đồng nghiệp mới, ngay 
cả cách mọi người tổ chức sinh nhật trong công ty ăn uống hoành tráng 
chuyện trò rôm rả cũng rất lạ lẫm. 

Công việc bắt đầu bằng việc thiết định mail, skype… hóa ra ở đây trong môi 
trường IT họ liên hệ kết nối với nhau, kết nối với khách hàng bằng cách này, 
thật thú vị. 

Dự án đầu tiên với vai trò comtor, hoa mắt với đống tài liệu cần dịch, ngôn 
ngữ của các nhân vật game thật khó hiểu, khách hàng muốn thay đổi đủ thứ, 
săm soi căn chỉnh từng pixcel, màu sắc chính xác từng chi tiết. Đúng bản chất 
cách làm việc của Nhật, mọi thứ yêu cầu chất lượng với độ hoàn hảo rất cao, 
yêu cầu đưa ra chi tiết, mọi việc đều có quy chình chuẩn và thực hiện nghiêm 
ngặt. Việc khó nhất là làm sao cho các bạn dev và tester hiểu được văn hóa 
cách thức làm việc của khách hàng Nhật vốn khó tính, đòi hỏi mọi việc chính 
xác theo plan, báo cáo chi tiết, chất lượng tuyệt đối. 

“Chúng tôi cần những con người tâm huyết hơn những con người kinh 
nghiệm” - Một khẩu hiệu của công ty Nhật mà tôi thấy rất tâm đắc. 

Những dự án đầu tiên đã đến, những thành công đầu tiên đã đến. Vui sướng 

khôn xiết, anh em chia nhau những khoản thưởng đầu tiên nhỏ nhoi nhưng 
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đầy ý nghĩa. Bài học tiếp theo nhận được từ lãnh đạo, kiểm soát bản thân, 

không tự mãn với thành công, lên kế hoạch cho bước đường tiếp theo, giữ 

sức chạy đường dài. 

Những khó khăn tiếp theo lại đến, anh em lại cùng xúm vào làm việc, cùng 

giải quyết vấn đề. Chuyến xe buýt có những người vì nhiều lý do đã bước 

xuống, cũng có nhiều người quay lại tiếp bước hành trình cùng TVO, điều gì 

là quan trọng? Đối với tôi quan trọng là được làm việc cùng các bạn, “sướng 

vì đi cùng nhau”. 
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ĐÔI DÒNG CẢM XÚC VỀ ĐỘI BÓNG MCC

Chu Thắng Thịnh - MCC

Từ nhỏ, tôi vốn là một thằng con trai ham chơi bóng đá, từ hồi mới ra cái thể 

loại game bóng đá trên máy NES, rồi dần dần đến PS2, tôi như bị hút hồn vào 

cái môn thể thao vua này. Thực ra thì tôi đá cũng chẳng có gì nổi bật cả, ngay 

từ thời còn đi học, chắc cũng có thể vì điều này mà từ thời đi học, tôi luôn 

được lãnh chức “viên đạn bạc” đứng canh khung thành đội bạn. Từ đó tới giờ, 

tôi nghiễm nhiên tự cho mình cái biệt tài chớp thời cơ ghi bàn. Nhưng có lẽ 

suy nghĩ đó của tôi chưa hẳn đã là đúng, vì số bàn thắng tôi ghi được từ đó 

tới nay, có lẽ không được nhiều cho lắm.

Tôi vào Minh Châu đến nay mới được hơn hai tháng. Ngay từ bé tôi tự nhận 

ra mình không phải là mẫu người thích viết lách hay pha trò, nhưng được cái 

là bản thân ham thích thể thao. Vào Minh Châu có đội bóng là tôi nhiệt tình 

tham gia ngay, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh buốt, tôi vẫn cố gắng ra 

sân cùng anh em đội bóng. Cũng có người đá hay, người đá chưa hay, nhưng 

chung nhất vẫn là tinh thần của đội, các anh em đều rất nhiệt tình. Tôi vốn 

dĩ là người ít nói, nhưng khi ra sân, tôi thấy mình như trẻ hơn, nói cười nhiều 

hơn, mọi thứ như một khoảng trời khác sau những lúc làm việc căng thẳng 

và đầy mệt mỏi. Tôi, có thể do không có khả năng xử lý bóng làm cây chuyền, 

hay che chắn cho thủ môn để làm trụ, cũng không có nhiều sức khỏe để dốc 

biên, nên được anh em trong đội ưu ái xếp hàng tiền đạo. Cũng đúng, vì khi 

tôi làm tiền đạo thì thường kiến thiết nhiều hơn, còn dứt điểm thì cũng chẳng 
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khá là mấy. Được cái mình nhiệt tình nên anh em trong đội quý hơn, thường 

được đá chính. Đâu đó đôi khi mình dứt điểm chưa tốt, anh em lại la ó, mắng, 

mình chỉ biết cười xòa, lấy đó làm kinh nghiệm lần sau…

Cũng là quy luật bình thường, người đi kẻ đến, lứa trước ra đi, lứa sau lại vào, 

cũng đang buồn vì mấy anh em chơi thân nay kẻ đi người ở, giờ công ty lại 

tuyển thêm mấy lứa đàn em mới vào, cũng có tuyển thêm cho đội bóng một 

vài nhân sự mới, bổ sung cho lứa cầu thủ đàn anh và đội hình dự bị. Cũng 

từ đấy mà công ty phát hiện ra nhiều tài năng cống hiến cho đội bóng hơn, 

danh sách thành viên đội dự bị cũng dài thêm. Đây cũng là cơ hội cho lứa 

đàn em cọ xát, làm quen nhanh với mấy bậc lão làng trong công ty mà bình 

thường ít khi có cơ hội.

Ngoài thời gian công việc, có lẽ những trận đấu ở Minh Châu mang đúng 

nghĩa đồng nghiệp – đồng đội nhất. Sếp với nhân viên lúc này gần như bằng 

nhau, ma cũ – ma mới cũng như nhau, cũng la ó, cũng vỗ tay ủng hộ, cũng 

có lời khen, lời chê, thấy gần gũi bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu. Tình cảm đồng 

nghiệp cũng từ những trận bóng nội bộ, cốc bia hạt lạc sau mỗi trận mà sinh 

ra thân thiết, hòa đồng với nhau hơn. Khi ra sân, sếp với nhân viên, nếu cùng 

team thì là đồng đội, nếu khác team lại là đối đầu nhau, nó trái ngược với khi 

làm việc, sếp và nhân viên cùng chung chí hướng… Hai mảng trời khác nhau, 

tưởng đối nghịch, tương phản nhưng nó phản ánh đúng tâm thái, cảm xúc 

trong suy nghĩ của mỗi thành viên trong công ty. Công việc và vui chơi là hai 

mặt khác nhau của cuộc sống, chơi đã hết sức thì làm việc phải cống hiến 

hết mình.

Đã từ rất lâu rồi, tôi mới viết được dài đến vậy. Những dòng cảm xúc của tôi 

về đồng nghiệp, đồng đội ở công ty thật khó để diễn tả hết được chỉ bằng 

vài dòng chữ ngắn ngủi này. Trong tôi, tinh thần bóng đá cũng là một nét văn 

hóa đẹp của Tinh Vân mà tôi luôn yêu mến.
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“TỜ VỜ SÂU BÍT”  
– TỪ THỊ NỞ TRỞ THÀNH VƠ ĐÉT CHÂN DÀI… 

Nguyễn Xuân Linh - TVB

Năm 25 tuổi, tôi bắt đầu tham gia vào “Tinh Vân-Tờ Vờ Tờ” lúc đầu với vai trò 

cộng tác viên về game Doremon cho anh Hiệp Già. Sau đó mới làm chính 

thức biên tập viên nhạc số cho Bu8 và tới tận cuối năm 2012, tôi lại chuyển 

lên làm nhân viên của “Tờ Vờ Bót” cho đến nay… Đọc tới đây có khi mọi người 

vẫn chưa hiểu, 3 dòng rồi mà chả thấy liên quan Thị Nở gì cả, nhưng thực ra 

lại rất liên quan là đằng khác. 

Hồi tôi vào “Tờ Vờ Tờ” là đầu tháng 7/2012, khi đó công ty tổ chức chương 

trình văn nghệ trung thu cho các cháu “Tờ Vờ nhí”. Nguyên bản chương trình 

hôm đó có múa lân, có chú tễu và có cô nàng mặc áo yếm quấn khăn mỏ quạ. 

Thấy chương trình sôi động nên cái máu văn hóa làm sự kiện của ba năm 

Aptech trong tôi trỗi dậy. Tôi xung phong đảm nhiệm vai giả gái mặc áo yếm, 

chả hiểu sao đến ngày diễn tôi xuyên tạc cái vai đó thành Thị Nở xấu đau xấu 

đớn. Do gấp quá chả kịp chuẩn bị phụ kiện nên tùy cơ ứng biến, thổi hai quả 

bóng rồi lấy chỉ buộc vào, đeo quàng qua vai, lấy vỏ bưởi cắt ra làm răng vẩu. 

(Nhớ không lầm thì Hương vợ anh Kiên cứ đi ra đi vào bóp xôi tôi suốt). Vụ Thị Nở 

cũng làm thằng cháu Chivas con anh Dũng râu khóc thét mỗi khi nhìn thấy 

tôi. Theo mẹ Chivas kể lại thì đêm đó cháu nó giật mình khóc thét vài trận. Sự 

nghiệp “Tờ Vờ sâu bít” của Nở tôi bắt đầu từ đó. 
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Tháng 11/2012 tôi lên làm việc cho “Tờ Vờ Bót”, chương trình liên hoan cuối 

năm của “Gờ Rúp” tôi tham gia tiết mục PR của “Tờ Vờ Bót” chứ không còn là 

Nở nữa. Nở đã được làm một cô bé học sinh đeo cặp sách tới trường, tay cầm 

Classbook tung tăng. Thật sự hồi đó mang tiếng hóa trang học sinh nhưng 

tôi soi gương thì thấy mình giống mẹ Hà Mahler hơn vì quả tóc xù lên đúng 

kiểu “Đầu phụ huynh – người học sinh”. Sau khi soi gương tôi cũng cố gắng 

tóm Hà Mahler và tìm chú Thắng để ba chú cháu làm quả ảnh kỉ niệm ba thế 

hệ tóc xoăn nhưng bất thành. 

Đợt sinh nhật “Gờ Rúp” 2013, tôi đã thành Vơ đét chân dài miên man với nhan 

sắc “chim sa cá lặn” mà nhiều chị em trong công ty khi chụp ảnh cùng tôi 

phải tự thấy hổ thẹn. Để trở thành một Vơ Đét huyền thoại như vậy, tôi cũng 

phải cảm ơn anh Tô. Đầu tiên tôi cũng chưa hề có ý định tham gia tiết mục gì, 

nhưng sau khi bị anh Tô gọi đi café và dí cho quả tiết mục đánh piano bằng 

tờ rim. Tôi đề xuất là một giai và một gái đánh. Nhưng sau một hồi hô hào thì 

toàn thấy giai tham gia chứ không chị em nào chịu lên sâu khấu diễn cả. Vậy 

là kịch bản lại phải sửa lại thành hai nam nhưng một đứa giả gái – “Cú có gai” 

ra đời. Rút kinh nghiệm vụ “Đầu phụ huynh – người học sinh” của đợt tổng 

kết, tôi đã đổ khá nhiều công sức để chuẩn bị phụ kiện như hai miếng silicon 

độn ngực, cái quần độn mông và đặc biệt quả quần… ren đỏ. Hồi đó trang 

điểm thì công phu lắm, tôi đã nhờ cô em đến trang điểm mất hai tiếng và tốn 

một hộp phấn để làm trắng toàn thân. Đến giờ diễn tôi đi ra sân khấu với mái 

tóc dài, cái váy đen trễ vai sệch si, đôi guốc cao 10 phân làm cho đôi chân dài 

miên man trắng bóc mặc dù lấm tấm lông. Không phải tôi sơ sót diễn xuất 

khi không cạo lông chân đi đâu mà là anh Tô chỉ đạo tôi rằng: “Chú đừng cạo 

lông chân, cứ để nguyên lông mới ngon”. Tôi nhớ là sau buổi diễn, anh Sơn có 

nói một câu chuyện vui về quả đôi chân dài miên man của tôi là: “Hôm qua 

em đứng chụp với anh, có đứa post Facebook, tối về vợ anh cứ tra là cô nào 

chân dài ở công ty khoác tay chụp ảnh tình cảm thế”. 

Chuyện nó là vậy, từ một Thị Nở của 2012 tôi đã thành một Vơ đét chân dài 

trong cái “Tờ Vờ sâu bít”. 
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NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

Nguyễn Đăng Quang - TVS

Phòng mình là một đơn vị của TVS, tập trung vào mảng dự án khối Chính phủ 

liên quan đến giải pháp trên nền tảng Mircosoft, và đặc biệt là các dự án xây 

dựng Cổng thông tin điện tử trên nền Sharepoint.

Ngày 19/09/2013, đúng ngày sinh nhật mình thì một hợp đồng lớn được ký 

kết, thời hạn Ban Lãnh đạo cho phòng triển khai dự án này chỉ được trong ba 

tháng và phải đóng ngay trong năm.

Thế mạnh của phòng là Sharepoint, tuy nhiên dự án đòi hỏi xây dựng trên 

nền tảng mới nhất – Sharepoint 2013 nên việc tận dụng lại các sản phẩm đã 

phát triển trước đây không nhiều lắm. Thời gian triển khai lại gấp như vậy nên 

thật sự trong buổi họp kick-off dự án, mình rất hoang mang, sợ sẽ thành tội 

đồ của TVS vì trễ dự án.

Xác định ngay từ đầu dự án này sẽ phải làm thêm ngoài giờ (OT) mới có thể 

đóng dự án đúng tiến độ được. Tuy nhiên, giai đoạn này bà xã đang bầu bí, 

lại làm cùng cơ quan nên sáng ra hai vợ chồng đi làm cùng nhau, thường thì 

tối hai vợ chồng cùng về. Giờ nếu OT phải bố trí lại với vợ về cách đi lại của 

cả hai vợ chồng.

Phải nói thật sự mình may mắn khi có vợ làm cùng cơ quan, nên bao nhiêu 

khó khăn, vất vả đều được vợ thông cảm, chia sẻ và hỗ trợ hết sức. Sau khi 

bàn bạc về cách thức, mình và bà xã thống nhất về lịch trình đi làm:
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• Sáng: Chồng đèo vợ đi làm.
• Chiều: 6 giờ chồng đèo vợ về ngoại ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chồng quay trở lại 

công ty OT cùng anh em.
• Tối: 10 giờ chồng qua đón vợ về nhà nội, ngủ và sáng hôm sau cùng nhau đi 

làm.

Anh em trong phòng cũng hiểu, thông cảm, ai ai cũng bận việc gia đình, đứa 
thì vợ mới cưới, đứa thì đang chuẩn bị cưới nhưng tất cả các tối chẳng anh 
em nào về sớm trước 10 giờ.

Mình còn nhớ hồi đấy là giai đoạn cuối năm, không chỉ riêng Sharepoint mà 
cả nguyên đội giải pháp tích hợp cho đến các chị em Tester rồi đến anh, chị 
em thư ký – Presales đều ở lại công ty rất muộn. 9 giờ 30 tối ở công ty chẳng 
khác gì 4 giờ chiều, mọi người vẫn cặm cụi, hối hả với công việc.

Sau gần ba tháng ròng rã OT, mọi người nhìn lại và cũng không thể ngờ đã 
giải quyết xong một khối lượng công việc phải nói là rất lớn: Xây dựng hoàn 
thiện năm cổng thông tin bao gồm cổng chính và các cổng thành phần trên 
nền tảng công nghệ mới; Chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ hệ thống cũ bao gồm 
từ dữ liệu có cấu trúc đến phi cấu trúc… sang hệ thống mới.

Dự kiến ban đầu là phải OT từ đầu cho đến khi hết năm, nhưng sau hơn hai 
tháng OT liên tục, cùng sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của chị em tester, chị em 
thư ký mà khối lượng công việc đã tương đối hoàn thiện, vậy là không phải 
OT thêm nữa. Những tuần cuối cùng của năm công việc còn lại chỉ còn cài 
đặt và đào tạo.

Kết thúc cuối năm bằng việc triển khai dự án đúng hạn, khách hàng đánh giá 
rất cao về năng lực, thái độ và khả năng triển khai dự án của Tinh Vân. Toàn 
bộ anh chị em ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái, công việc còn lại chỉ là 
hỗ trợ khách hàng sử dụng trong thời gian bảo hành. 

Tất cả kết quả đạt được như vậy là nhờ sự cố gắng, chăm chỉ không ngừng 
nghỉ của toàn bộ anh, chị em trong công ty và sự quan tâm sâu sắc của ban 
Lãnh đạo, sự cổ vũ về mặt tinh thần vô hình đã làm tăng thêm nhiệt huyết và 

sức mạnh của tập thể.

Những ngày cuối năm, mọi người đi làm với tâm lý thoải mái hơn, không còn 
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cảnh ăn công ty, tắm công ty, ngủ công ty nữa. Nhưng đâu đó thoáng qua 

nghe chia sẻ của một số người: “Cảm giác giờ mình không phải làm thêm 

buổi tối nữa thấy cứ là lạ, bây giờ 6,7 giờ tối về nhà chẳng biết làm gì …”
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TINH VÂN VÀ TÔI

Võ Thanh Tân - TVOHCM

Đến với Tinh Vân từ 2006, đến nay tôi đã có gần tám năm công tác. Ngày đầu 
tiên thật bỡ ngỡ và thích thú với tất cả, cách sinh hoạt, cách làm việc nhóm 
của anh em công nghệ, kinh doanh đã mang đến cho tôi cảm giác gần gũi, 
như anh em trong một gia đình.

Với tôi từ địa điểm Bắc Hải, Quận 10, chuyển đến số 06 Bàu Cát, Quận Tân Bình 
là giai đoạn rất đẹp đối với TVHCM. Rất nhiều hợp đồng lớn đã được ký kết 
và triển khai trong giai đoạn này như với tập đoàn Unilever Vietnam, Bộ Công 
An, UBND Tp.HCM… và hầu hết các trường ĐH, CĐ tại Tp. HCM.

Là một nhân viên kỹ thuật với những công việc mang tính “không tên”, tôi 
chọn cách tự học hỏi để phát triển bản thân mình. Ngoài những công việc tại 
công ty, tôi được giao thêm việc hỗ trợ và triển khai hệ thống cho các khách 
hàng tại các trường ĐH.

Các anh, chị em đi trước, hay nói đúng hơn là các cây đại thụ trong gia đình 
TVHCM như anh Phan Hào Hiệp, anh Trương Đình Bảo Huy, chị Lê Thúy Vân, 
chị Phượng Lu... đã giúp tôi tìm thấy chữ Tâm và chữ Nhẫn trong cuộc sống 
vô vàn ganh đua này.

Thời gian làm việc một ngày tám tiếng với đồng nghiệp nhiều hơn cả thời 

gian gặp gỡ anh chị em, người thân trong gia đình. Do đó mối gắn kết này 

là không thể phủ nhận, từ đó nó tạo nên một mái nhà Tinh Vân với rất nhiều 

hoài bão, phấn đấu và quyết tâm lớn….
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Những ai đã từng gắn bó với Tinh Vân, tôi tin rằng dù làm ở bất cứ nơi đâu 

hay bất kỳ đơn vị khác nào, khi có ai đó nhắc tới Tinh Vân, sẽ lại thấy nao nao 

về một quá khứ hay đúng hơn là một mái ấm luôn chứa chan tình người, nơi 

mà chính mỗi chúng ta cũng từng là một vì sao.

TVHCM bây giờ, với sự lãnh đạo và quyết tâm cao không ngừng của Ban lãnh 

đạo, hòa cùng với sự đóng góp nhiệt tình của các bạn nòng cốt, đã và đang 

phát triển ngày một lớn hơn, chứng tỏ mình mãi là một trụ cột vững chắc 

trong mái nhà Tinh Vân.

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức đã phát động phong trào viết 

Sử ký này, vì đã tạo điều kiện cho các bạn kỹ thuật như tôi, thường ngày chỉ 

quen với các nút Next – Yes – No – Finish hay các máy chủ hệ thống được 

ngồi viết các dòng ký sự thay cho lời chia sẻ nhân dịp mừng 20 năm Tinh Vân.

Chúc cho ngôi nhà Tinh Vân luôn ấm áp trong lòng mọi người, chiếc xe buýt 

sẽ luôn đầy ắp người, chòm sao Tinh Vân luôn sáng mãi trên dải ngân hà và 

mỗi chúng ta sẽ là một vì sao ngày càng sáng hơn nữa, để kết thành một ngôi 

sao lớn với slogan “Tinh Vân Cùng Nhau Tỏa Sáng”.
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BỮA TIỆC ĐẦU TIÊN

Nguyễn Văn Hoàn - TVS

Liên hoan tụ tập là điều không thể thiếu trong cuộc sống này. Đó là những 

giây phút bạn bè gặp gỡ, trò chuyện kể về cuộc sống cũng như những điều 

trăn trở. Trong buổi liên hoan mọi người giới thiệu bạn của nhau, bàn tán đủ 

loại chủ đề trên trời dưới biển. Khi đã đi làm, buổi liên hoan đầu tiên giới thiệu 

các thành viên mới trong công ty luôn được chú ý. Ở đó mọi người giới thiệu, 

làm quen, cảm thầy gần gũi nhau hơn. 

Với tôi buổi đầu tiên đi “nhậu” ở công ty thật thú vị. Nhận được mail thông 

báo sắp có buổi liên hoan cả công ty, tôi rất háo hức. Háo hức vì là buổi đầu 

tiên gặp mặt tất cả mọi người trong công ty. Mặt khác tôi muốn xem những 

câu chuyện li kì trong buổi nhậu được truyền miệng trong công ty như thế 

nào. Có rất nhiều người đã trở thành huyền thoại trong công ty với những kì 

tích kiểu “ba say chưa chai”, hay có tuyệt chiêu đẩy rượu ra ngoài như Đoàn 

Dự trong Thiên Long Bát Bộ. Trước đó mấy hôm đã có nhiều lời bình luận thú 

vị xung quanh cuộc chiến mà chúng tôi sắp bước vào.

Chuyện rượu bia luôn là chủ đề được bàn tán trong các bài báo, rằng thì là tốn 

thời gian, rồi có những người say không làm chủ được bản thân. Tôi cũng đã 

đi uống nhiều lần với bạn bè, rồi uống với người trong gia đình mình, thấy mọi 

người uống được đến đâu thì uống, chẳng ai ép buộc gì. Nhiều người biện 

minh rằng bị ép hoặc vì công việc phải vậy, nhưng tôi cho rằng đó là do cách 

mọi người mời nhau và từ chối. Làm thế nào để cuộc vui vừa đến độ là đẹp.
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Ngày đó cũng đã đến, ngày mà tất cả mọi người gặp mặt. Đồng hồ điểm 6 

giờ, anh phó tổng thét lên một tiếng “6 giờ rồi còn ở đây làm gì, đi thôi”. Mọi 

người bắt đầu ra địa điểm, cũng ngay gần công ty nên có thể đi bộ. Bước vào 

bàn tiệc, tôi ngồi cùng nhóm của mình. Anh trưởng nhóm hôm nay sẽ giới 

thiệu tôi và mấy người mới với tất cả mọi người, những thành viên vừa lên 

chuyến xe buýt. Mọi người đến đông dần, câu chuyện bắt đầu rôm rả. 

Khi mọi người có mặt đông đủ, anh Tổng đứng lên phát biểu và bắt đầu khai 

mạc bữa tiệc. Zô Zô. Tất cả mọi người nâng cốc. Bữa tiệc thực sự bắt đầu. 

Tiếng mọi người cười nói vang cả một góc quán. Những câu chuyện ngày 

càng trở nên thú vị. Mọi người thường nói dân IT khô khan, nhưng đâu phải 

phải vậy. Mỗi người đều có cá tính riêng, có những sở thích và tài lẻ riêng. 

Nhưng có một điểm chung là đều yêu thích IT và đều cùng chung trên một 

chuyến xe buýt. Mọi người nói chuyện với nhau đủ các câu chuyện từ cuộc 

sống đến công việc. 

Anh trưởng nhóm dẫn bọn tôi đi chào mọi người. Đầu tiên là anh Tổng, một 

người thấp, hơi béo nhưng tiếng nói vang, chắc, toát lên phong cách lãnh 

đạo chuyên nghiệp. Anh Phó Tổng, người đã phỏng vấn tôi lúc mới vào công 

ty, trông to cao, tiếng nói thể hiện sự mạnh bạo, chắc chắn. Ấn tượng của 

tôi với các anh lãnh đạo thật khó quên. Lần lượt anh trưởng nhóm dẫn tôi 

và những người mới vào đi thăm các phòng khác. Một chén, hai chén, ba 

chén cứ cạn dần trong tiếng zô của mọi người. Đó cũng thể hiện sự đón chào 

chúng tôi của mọi người. 

Công ty IT đúng là đông nam thật, may là chúng tôi có đội test với những cô 

gái đầy cá tính. Từng người, từng phòng đi chào nhau, tiếng hò dô vang lên 

không ngớt. Mọi người rôm rả chuyện trò. 

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Chúng tôi ra về để hôm sau tiếp tục đi trên 

chiếc xe buýt. Bữa tiệc này là trạm dừng chân để chuẩn bị cho những chặng 

đường xa phía trước.
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CHUYỆN “CÁI NGÀN ĐÔ”

Cao Thị Mai Sa - TVC

Khi gắn bó với Tinh Vân, có thể nhiều bạn thích văn hóa nơi đây, một số bạn 

khác lại đam mê công việc, công nghệ, sản phẩm… Riêng với tôi, điều níu giữ 

chân tôi lâu (đến nay đã bảy năm) có lẽ là tình người. 

Nói đến tình người ở Tinh Vân thì nhiều chuyện để kể lắm. Dưới đây, tôi muốn 

chia sẻ với các bạn một chuyện nhỏ thôi nhưng làm tôi nhớ mãi. 

Đó là khoảng giữa năm 2009, phong trào mua laptop của các anh chị em Ban 

Công nghệ của TV1 (nay là TVS) bắt đầu nhen nhóm. Thời điểm đó, laptop 

không còn là thứ xa xỉ nữa, đã xuống giá, có khá nhiều loại bình dân nhưng 

cấu hình khá tốt, được dân công nghệ ưa chuộng. Chỉ trong vài tháng, nhiều 

dãy bàn với những màn hình PC to uỵch dần dần được thay thế bằng những 

chiếc laptop nhỏ xinh, tiện dụng. 

Ở Ban Công nghệ, bộ phận Đào tạo, có nàng DịuLTH – tính tình vui vẻ, dễ 

thương, chân dài nhất Tinh Vân - cũng nằm trong số các anh chị em tích góp 

tiền tiết kiệm để mua laptop, tạm biệt PC để bàn. Sau vài tháng chắt chiu 

dành dụm, nhịn ăn nhịn mặc, nàng cũng “rinh” được về một em HP mới cóng, 

long lanh. Nàng mua, một phần vì đặc thù công việc (nàng hay phải sang 

khách hàng làm việc), một phần cũng là để theo kịp thời cuộc. Nàng yêu 

chiếc HP mới ấy lắm, “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Dù sang 

khách hàng, ở công ty hay ở nhà, nàng cũng chăm chút từng ly từng tý, tránh 
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để em nó bị va đập hay bị xước. Từ khi có nó, thấy công việc cũng hiệu quả 

hơn hẳn do hứng thú làm việc cứ cao ngất trời. 

Một hôm, bầu trời tối sầm tưởng như sắp mưa, nàng đang ở phòng trọ, một 

mình tận hưởng những giây phút thư giãn cuối tuần. Ngoài trời u ám nhưng 

trong lòng nàng phơi phới lâng lâng – cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn từ khi có 

em HP hiện diện bên nàng. Nàng ở trong nhà tắm, nghêu ngao hát một bài 

hát quen thuộc. Còn em HP đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc túi chống 

sốc ở trên bàn, chờ chủ nhân tắm xong thì cùng nhau lướt web. 

Hát đến vài chục lần thì nàng cũng mặc đồ xong, tinh tươm, thong dong 

bước ra. Lướt web thôi nào, nàng đang muốn download một bộ phim mới. 

Nhưng nàng bỗng giật mình, em HP vừa ở trên bàn cơ mà, sao giờ lại không 

thấy? Kỳ lạ thật!Tim nàng bắt đầu đập thình thịch. Ngó vào ngăn kéo, mở cả 

chiếc túi laptop dưới chân bàn đều không thấy. Nàng nhảy lên giường lật 

tung chăn gối, cũng không thấy đâu. Nàng bắt đầu hoảng. Sau một hồi sục 

sạo khắp phòng, em HP vẫn bặt tăm bặt tích. Nàng ngồi thần người ra. Chả có 

nhẽ? Nàng lao ra cửa phòng, xoay chốt. Trời ơi, sao thế này? Hóa ra cửa chưa 

khóa à? Nàng hi vọng có người đùa nên chạy sang hỏi mấy phòng trọ bên 

cạnh nhưng ai nấy đều ngơ ngác, hỏi han rồi tìm kiếm hộ nàng. Vẫn không 

thấy tăm hơi đâu cả. 

Sáng hôm sau, đến công ty, nhìn mặt nàng anh chị em trong phòng cũng 

đoán ngay là có chuyện. Mọi người hỏi han. Nàng bắt đầu kể lại, giọng vẫn 

lảnh lót như mọi hôm, nhưng đã không còn vẻ hồ hởi. Anh chị em trong 

phòng chăm chú lắng nghe và an ủi nàng. Chẳng lẽ niềm vui của nàng chỉ 

ngắn vậy sao? Vỏn vẹn mới có ba tháng chứ mấy. Nàng lại phải quay lại với 

chiếc PC, mỗi lần sang khách hàng sẽ lại phải vác theo con laptop cũ mèm 

của công ty nặng trĩu cả vai và đã chai pin ấy sao? Nghĩ đến chuỗi ngày ấy 

nàng thấy ngán ngẩm và tiếc mấy tháng trời thắt lưng buộc bụng. Nhưng 

nàng tiếc hơn cả là cái vẻ long lanh dễ thương của em HP và cảm giác vui 

sướng mà em ấy mang lại cho nàng thời gian qua. VịnhNN, anh chàng béo 

nhất phòng, nhìn mặt nàng giảm sút vẻ hài hước thường thấy hàng ngày 
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nên cảm thấy tội nghiệp, đến bên vỗ vai nàng: “Này em, sao cái thằng trộm 

ấy nó ngu nhỉ? Có “cái ngàn vàng” trong phòng tắm quý thế mà không lấy, lại 

đi lấy mỗi “cái ngàn đô”. Đang buồn bực nàng cũng phải phì cười. Anh chàng 

HoànNT ngồi gần đó lém lỉnh đế thêm: “Thế thì phải xem lại giới tính của 

thằng đó”. Thế là trong phòng cứ rộn ràng chuyện “ngàn đô” với “ngàn vàng” 

cả ngày hôm đó… Nàng cũng đã thấy nguôi ngoai được phần nào. 

Trong phòng ai cũng tiếc cho nàng. Có một người quyết thể hiện tình bạn 

thân thiết với nàng bằng hành động chứ không chỉ dừng lại ở sự an ủi. Đó 

là NhungBTP – cô nàng thư ký nhí nhảnh, xì-tin. Ngay trong ngày hôm sau, 

Nhung gửi email cho các anh chị em, huy động mọi người quyên góp ủng 

hộ Dịu mua laptop mới. Thật bất ngờ, ai cũng vui vẻ nhận lời và chỉ trong 

hai ngày, mỗi người góp một ít, Nhung đã thu được số tiền gần bằng chiếc 

laptop đã mất của Dịu. Lúc Nhung đưa số tiền đó, Dịu vô cùng ngạc nhiên. 

Nàng định trả lại nhưng anh chị em vun vào, nói rằng nàng đừng phụ lòng 

tốt của mọi người, do mọi người yêu quý nàng nên mới làm thế. Nàng rưng 

rưng cảm động, chỉ lí nhí nói được câu cám ơn mà không hoạt ngôn được 

như mọi ngày. 

Tuần sau, một em HP mới lại xuất hiện trên bàn làm việc của nàng. Nàng lại 

tươi rói, líu lo suốt cả buổi sáng. Anh chị em Ban Công nghệ cũng vui lây. Một 

niềm vui nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian, mọi người cảm thấy gắn kết với 

nhau hơn. 

Đến nay cũng đã mấy năm trôi qua, Dịu cũng đã chia tay Tinh Vân, không 

rõ có còn dùng chiếc laptop ấy nữa không, nhưng chắc chắn đây là một kỷ 

niệm không thể nào quên đối với riêng nàng và anh chị em Ban Công nghệ 

ngày ấy. 
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TẦNG MÂY THỨ 8

Nguyễn Thu Phương - TVB

Nếu bạn đã đến nơi này, thật khó có lý do để bạn muốn rời đi.

Tôi không nói về một thiên đường du lịch hay quán cà phê có gu lạ, tôi đang 
nói về “ Tầng mây thứ 8”.

Tầng mây của chúng tôi có nhiều phòng ốc với cách bài trí khác nhau, lần đầu 
lên mây thì dễ lạc nhưng quen rồi thì đảm bảo đủ chỗ để bạn tha hồ khám 
phá. Bạn dễ nhận thấy nhiều nét lạ, đặc trưng văn hóa mang màu sắc riêng 
mà bạn không thể sao chép.

Hai năm có lẻ, tôi đã tìm thấy và gom góp được rất nhiều niềm vui (giấu 
mãi giờ mới kể). Từ công việc yêu thích hàng ngày là phát triển Sách giáo 
khoa điện tử trở thành giải pháp dần thay thế sách giấy truyền thống. Từ 
những người đồng nghiệp dám ước mơ và hăng say chạm tới thành công. 
Họ mang đến tiếng cười xua tan bao mệt mỏi, chia sẻ cùng nhau những kinh 
nghiệm và thực tiễn công việc quý giá. Tiếng đàn piano vang lên mỗi buổi 
cuối chiều truyền hứng khởi, được ngẫu hứng ngân tấu từ một nhân tài ẩn 
dật nào đó. Hay đơn giản là một nhạc công bất đắc dĩ nhanh chân chiếm ghế, 
đàn một giai điệu bâng quơ ai cũng không hiểu, chỉ mình tự hiểu. Những cốc 
trà chanh, hướng dương oanh tạc trưa hè nóng bức, chém mãi mà vẫn chưa 
ráo mồ hôi. Đơn giản là vậy đó, mà tôi muốn gắn bó biết bao!

Mỗi sớm mai thức dậy, ba chân bốn cẳng vượt tám tầng mây không mỏi, 

chạm ngón tay thần thánh bíp bíp ghi nhận ngày công vừa kịp lúc, cười trừ 
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khi bị ai đó hầm hè dám chiếm máy chấm công quá ba giây. Sau đó, không 

quên thưởng thức tách cà phê nóng lạnh, bồng bềnh lâng lâng đúng 

điệu. Đúng giờ hoàng đạo, chuẩn dáng ngồi sang chảnh, bắt đầu say mê 

và cống hiến.

Có thể tôi viết không hay, diễn đạt không giỏi… nhưng những cảm xúc của 

tôi đối với tầng mây thứ 8 nơi đây là Thật.



Sáng Tác
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TINH VÂN CA

Nhạc và lời: Dzuy Linh
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VĂN HÓA TINH VÂN

Hoàng Tô

“Văn hóa Tinh Vân” được bên ngoài nhắc đến nhiều, coi như một đặc trưng 

thú vị của Tinh Vân. Nhiều người bạn hỏi tôi “Văn hóa Tinh vân” là gì? Phải 

chăng là báo “Tuổi Xanh Tinh Vân” hay nội san “My Tinhvan”? Phải chăng là bài 

hát “Tinh Vân Ca” hay tập truyện “Tinh Vân Chí”? Phải chăng là tổ chức “Tinh 

Đoàn” – bản chất là Công đoàn chuyên hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần 

cho nhân viên, hay diễn đàn “Tinh Đàn”, hay là ván Poker giữa trưa, dịch vụ 

làm thơ tự động “Thơ Máy”, hay là các phong trào hội hè tưng bừng, đàn ca 

sáo nhị, những hội thao, những cuộc thi viết truyện ngắn, làm thơ bậy, hiếp 

ảnh gia, lên bar đi phượt, hay là Ngày Văn hóa Tinh Vân được tổ chức mỗi thứ 

ba hàng tuần như Đêm Beatles, Đêm nhạc Trịnh… ?

Xin thưa lại cho rõ rằng “Văn hóa Tinh Vân” không phải là các phong trào, mà 

chỉ đơn thuần là một tập các phương pháp ứng xử trên nguyên tắc chủ đạo 

“Khách hàng là trung tâm”. 

Tâm thế với công việc, thái độ với khách hàng, cách ứng xử đồng nghiệp, gặp 

miss call gọi lại ngay, check và trả lời mail trong ngày, sẵn sàng chia sẻ kiến 

thức và kinh nghiệm, không nề hà việc khó, chia sẻ buồn vui, cách đỡ nhau 

lúc việc bấn, cách vui chơi khi việc nhàn, thậm chí cách đi đứng, nói cười, cách 

chào nhau, ai trả tiền bữa ăn, cách giữ vệ sinh chung, cách giật nước toilet, 

thấy còn dính bẩn tự chỉn chu xịt cho sạch… thẩy đều là văn hóa. Con người 

tạo ra văn hóa, và chính văn hóa lại tác động ngược trở lại và hình thành các 
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thói quen lên cá nhân, tạo ra một đặc trưng ứng xử của cả một tập thể, cả một 

công ty. Các bạn Tinh Vân mới, sau khi hòa nhập vào môi trường Tinh Vân một 

thời gian chắc chắn sẽ cảm nhận được điều này rõ nét. 

Dưới đây tóm lược vài nét đặc trưng của văn hóa doanh nghiêp - là giá trị cốt 

lõi bền vững cho Tinh Vân trong suốt 20 năm qua. Chắc chắn còn rất nhiều 

điều đáng quí, đáng trân trọng mà tôi chưa thể kể hết trong khuôn khổ một 

bài thơ ngắn, xin được thứ lỗi và sẽ bổ sung sau. Tôi luôn tin Văn hóa Tinh Vân 

là một trong những Giá trị cốt lõi quan trọng nhất của Tinh Vân. 

VĂN HÓA TINH VÂN

Làm việc – làm hết sức 

Vui chơi – vui hết mình 

Khách hàng là Thượng đế 

Công ty là Gia đình

Tài sản là con người 

Mỹ nhân là nguyên khí 

Hiền tài là vàng mười 

Thảy cùng chung ý chí

Trên cùng chuyến xe buýt 

Chẳng quan trọng đi đâu 

Vui hát ca suốt nẻo 

Sướng vì đi cùng nhau

Đối khách đức trân trọng 

Đối nhân tính khiêm nhường 

Văn hóa là chia sẻ 

Bè bạn kết muôn phương

Tri thức nếu sẻ chia 

Tri thức nhân gấp bội 
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Buồn vui nếu sẻ chia 

Cuộc sống tươi vô đối

Tuyển người cốt tinh túy 

Cầu hiền như cầu mưa 

Tiễn người lòng trân trọng 

Lưu luyến mấy cho vừa

Trách nhiệm chính của sếp 

Không cản trở nhân viên 

Được cấp dưới giao việc 

Là niềm vui cấp trên

Đi ăn sếp thanh toán 

Đi hát sếp trả tiền 

Có thưởng sếp chia lại 

Sướng nhất là nhân viên

Họp ngắn mà hiệu quả 

Nói ít lắng nghe nhiều  

Thành công không nản chí  

Thất bại không buồn kiêu

Chém gió Tinh Vân nữ 

Buôn dưa Tinh Vân nam 

Trên hết là công việc 

Ai ai cũng ham làm

Missed calls gọi lại ngay  

Mail reply trong ngày 

Rời chỗ là lock máy 

Điều hòa tắt liền tay

Đi nhẹ xong giật nước 

Đi nặng xong rửa tay 
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Không để lại sản phẩm 

Thoang thoảng hương nhẹ bay

Chung một khối Tinh Vân 

Tình gắn kết muôn phần 

Dù Mass hay Dự án 

Ra ngoài không còn phân… 
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LẬP TRÌNH SƯ 
(Truyện ngắn)

Bàn Tải Cân

Vài thế kỷ trước tại Hà thành có chàng trai trẻ tên gọi Tích Gia Văn, là sinh viên 
năm cuối khoa CNTT, ĐH Bách khoa Hà Nội. Văn bình sinh thích viết phần 
mềm máy tính, rất có kỹ năng lập trình. Không những bạn bè đồng khoá đều 
khâm phục chàng mà ngay cả các giáo sư uyên bác cũng phải nể vì, coi Văn 
như một tài năng thuật toán đầy triển vọng. Các đoạn mã Văn viết ra bao giờ 
cũng sáng sủa, lề chuẩn, đầy đủ comment nhưng lại rất súc tích và tối ưu về 
giải thuật. 

Tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng Tích Gia Văn không vội vàng tiếp nhận những 
lời đề nghị làm việc ở những vị trí then chốt trong các công ty phần mềm lớn. 
Cái mà chàng cần lúc này là một sự nghiệp lẫy lừng, một danh tiếng vọng 
toả trong giới lập trình viên toàn thế giới. Văn quyết định tiếp tục con đường 
học vấn. Chàng tìm sang Ấn Độ làm thạc sĩ khoa học dưới sự hướng dẫn của 
một vị giáo sư uyên bác người Việt gốc Mỹ, giảng viên một trường ĐH lớn ở 
Bangalore. Sau buổi sát hạch, vị giáo sư bảo Văn: “Cậu có kỹ năng tốt, chỉ còn 
thiếu kỷ luật”. Văn buồn lắm, nhưng ý chí cầu tiến khiến chàng trong suốt ba 
năm ròng rã quyết tâm theo thầy mà tự khép mình vào thứ kỷ luật nghiệt ngã 
của đủ mọi loại qui trình sản xuất và qui trình quản lý chất lượng phần mềm. 
Sau ba năm Tích Gia Văn đã trở nên một trưởng dự án siêu hạng, có thể phụ 

trách những project cực lớn với sự tham gia đồng thời của hàng chục ngàn 

lập trình viên thuộc đủ mọi sắc tộc. 
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Xong luận án thạc sĩ ở Ấn độ, Văn xin được học bổng sang Hoa Kỳ làm tiến sĩ 

ở Silicon Valley, tiếp tục con đường phát triển sự nghiệp của mình. Ông thầy 

tiếp theo của Văn là một học giả lớn gốc Campuchia, người chuyên viết các 

khảo cứu về chất lượng mã nguồn cho các công ty phần mềm đạt tiêu chuẩn 

CMM5 trở lên. Sau khi tiếp xúc, ông bảo Văn: “Cậu có kỹ năng và kỷ luật tốt, 

chỉ còn thiếu sáng tạo”. Cảm thấy hổ thẹn về lời nhận xét quá chính xác, Văn 

cật lực theo ông thầy lăn vào những cuộc luyện tập sáng tạo vô bờ. Kết quả 

của công cuộc đó là những phần mềm tuy nhỏ, nhưng kỳ diệu đến mức có 

sản phẩm đã được đề cử Probel - một giải thưởng dành cho những phần 

mềm sáng tạo xuất chúng, tương đương với giải Nobel trong khoa học. Ba 

năm sau, vào năm Giáp Dậu, trong buổi lễ nhận văn bằng tiến sĩ, ông thầy gọi 

Văn đến mà bảo rằng: “Trình độ của ta nay cũng không bén gót cậu được nữa, 

giờ là lúc cậu tung hoành rồi”. Nói đoạn cho Văn xuất môn. 

Cũng vào mùa thu năm đó, Việt Nam đứng ra đăng cai tổ chức cuộc thi Lập 

trình Quốc tế lần thứ nhất tại núi Trúc, ngọn núi cao nhất trong dãy núi Bò ở 

thủ đô Hà Nội. Đây là cuộc thi thu hút các tài năng lẫy lừng nhất trên khắp 

thế giới về tham dự. Tất nhiên Tích Gia Văn không thể bỏ lỡ cơ hội mỗi năm 

có một này, bởi đó là dịp để chàng thể hiện tài năng xuất chúng cùng những 

tuyệt chiêu cái thế sau bao năm tu luyện ở hải ngoại. Văn tự tin rằng với trình 

độ hiện có, chàng sẽ nắm chắc giải nhất, nếu không nói là giải đặc biệt. Quả 

thật lúc đó danh tiếng của Tích Gia Văn đã lớn đến mức khi chàng đáp máy 

bay trở về Việt Nam dự thi, hơn hai ngàn thiếu nữ mắt vàng môi tím quần lót 

áo yếm - là mốt thời thượng khi đó đã chầu chực sẵn ở sân bay Nội Bài để 

được chiêm ngưỡng dung nhan và xin chữ ký của chàng. Bộ trưởng Bộ Phần 

mềm cũng đích thân ra tận chân cầu thang máy bay đón nhân tài đất Việt 

hồi hương. 

Vòng sơ khảo diễn ra khẩn trương, các đối thủ bọt bèo nhanh chóng bị loại. 

Nhiều thí sinh đến từ Mỹ, Ailen, Israel, Trung Quốc, Ấn Độ… hết sức buồn rầu, 

thất vọng và tức giận vì không được lọt vào vòng trong. Nhưng biết làm sao 

khi họ không đủ tài năng và đức độ. Tích Gia Văn dẫn đầu vòng sơ khảo và lọt 

vào vòng chung kết cùng hai thí sinh khác, đều là người Việt, tên là Tồn Toàn 
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Lương và Mặc Kim Chân. Cuộc thi chung kết được tổ chức đúng vào một buổi 

tối mùa thu heo may nhè nhẹ, khán giả tập trung về núi Trúc đông đến nghẹt 

thở. Một hàng rào cảnh sát được giăng kín dưới chân núi để đảm bảo an toàn 

cho cuộc thi. Trên đỉnh núi đèn hoa chăng rực rỡ. Sau lời khai mạc trọng thể 

và cảm động, Ban giám khảo dõng dạc đọc đề thi chung cho cả ba thí sinh: 

“Lập phần mềm diễn giải các giấc mơ theo vô thức tập thể của Jung”. Thời 

gian làm bài là 30 phút, không kể thời gian cúi chào. Trên khán đài, ba nàng 

thiếu nữ sắc đẹp mê hồn cơ thể tuyệt mỹ ăn vận hở hang đang nằm tênh 

hênh thiu thiu ngủ trên ba chiếc xô-pha. Những bộ cảm biến vô cùng tinh tế 

được gắn vào vầng trán thanh khiết của các mỹ nhân, thu lại những cơn mơ 

êm ái và truyền vào hệ thống máy tính như đầu nhập dữ liệu. Một màn hình 

không gian cực lớn, độ nét siêu đẳng được trang trọng đặt giữa khán đài, 

khiến cho trong vòng trăm dặm đều có thể thấy rõ những gì đang diễn biến. 

Tích Gia Văn thở phảo nhẹ nhõm. Đề thi lần này chàng thông hiểu như lòng 

bàn tay vì đã lập không ít hơn 300 phần mềm tương tự. Là người trình diễn 

đầu tiên, Văn tự tin bước lên khán đài. Chàng cúi chào khán giả trong tiếng vỗ 

tay hoan nghênh nồng nhiệt của các ái mộ viên, rồi khoan thai bước đến bên 

chiếc máy tính để sẵn. Văn nhắm mắt hít một hơi thật sâu và đặt nhẹ hai tay 

lên bàn phím. Toàn bộ design cùng hàng ngàn diagram của bài toán đã được 

chàng thiết kế hết sức cặn kẽ - bên trong não bộ. Đột nhiên từng dòng từng 

dòng mã lệnh tuôn trào từ đôi bàn tay thanh tú. Các khối lệnh cùng các mảng 

nhị phân do Văn trực tiếp gõ bằng mã máy cứ dồn lên dồn xuống nhịp nhàng, 

hào hoa và vô cùng chuẩn xác. Không một lần phải nhấn nút Delete, không 

một lần cần bấm BackSpace. Ban giám khảo chỉ biết nín thở lắc đầu thán phục. 

Tích Gia Văn hoàn tất bài thi trước thời gian qui định 5 phút. Toàn bộ chương 

trình của chàng không hề có lấy một lỗi nhỏ trong cú pháp hay thuật toán, 

hơn nữa còn được tối ưu bởi phép biến mã Korpio-Kaluza-Klein. Nắm chắc 

giải vô địch trong tay, Văn kiêu hãnh cúi chào khán giả, khẽ hôn gió cảm tạ ba 

thiếu nữ vẫn đang mơ màng giấc điệp rồi khoanh tay lùi qua một bên. 

Sau Tích Gia Văn là phần trình diễn của Tồn Toàn Lương, thí sinh thứ hai. Lương 

người nhỏ gầy, da trắng, vốn là tiến sĩ Nhạc viện Hà Nội nhưng vì trót thích vi 
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tính nên đã học thêm bằng hai về kỹ nghệ phần mềm. Tồn Toàn Lương quay 

sang nhìn Văn đầy vẻ thông cảm, đoạn yêu cầu Ban giám khảo cho đặt một 

chiếc micro nhạy cạnh bàn phím nơi chàng trình diễn. Không gian đột nhiên 

tĩnh lặng. Đám đông hàng trăm ngàn người mà im phăng phắc, chỉ còn lác 

đác những tiếng tim đập rộn ràng vì hồi hộp của các thiếu nữ mới lớn. Bỗng 

những âm hưởng lạ lùng bất chợt vang lên, khi sâu lắng da diết, khi hào hùng 

cuồn cuộn. Đó là những âm thanh của sự tiếp xúc những ngón tay Lương với 

các con chữ trên bàn phím. Chúng làm nên cả một dàn nhạc giao hưởng với 

hàng trăm loại nhạc cụ khác nhau, hoà quyện trong giai điệu tuyệt vời của 

bản giao hưởng Hành khất, số 9 op 16 cung fa giáng trưởng của nhạc sĩ thiên 

tài Phsytomum. Song song với đó là những dòng lệnh bất tận tuôn trào trên 

màn hình cực lớn. Mọi người cùng choáng lặng đi trong những âm thanh 

trầm hùng, trong khung cảnh của một buổi đại hoà nhạc lạ lùng nhất thế kỷ. 

Bàn giao hưởng kéo dài đúng 29 phút 35 giây, và phần mềm được hoàn tất 

với đầy đủ các tính năng cần có, không lỗi và trọn vẹn. 

Phần thi thứ ba do thí sinh Mặc Kim Chân trình diễn. Chân người cao lớn, 

mặt rất đen, vận bộ đồ ký giả, trông đăm chiêu ngơ ngác như đang suy tính 

điều gì mông lung lắm. Chương trình của Chân làm ra cũng được đánh giá 

là không kém phần hoàn thiện so với hai chương trình trước, nhưng cách gõ 

lệnh của Chân không có được nhạc tính hào hùng như của Lương, thời gian 

làm bài lại lâu hơn của Văn chừng 2 phút. Tuy nhiên, khi ban giám khảo re-

view lại những đoạn code Chân viết thì cả biển người bỗng sững sờ kinh 

ngạc. Văn cũng lặng đi vì hãi hùng khi đọc thấy trên màn hình không chỉ là 

những trang mã lệnh khô khan mà là cả một trường thi đại tác. Cách sử dụng 

cú pháp liên hoàn của 32 liên ngữ lập trình, cách đặt tên biến và tên hàm, 

cách khai báo các lớp và khởi tạo đối tượng của Mặc Kim Chân khéo léo đến 

độ đã biến toàn bộ những dòng lệnh và chú giải xen kẽ trong chương trình 

thành một bài thơ lục bát liên hoàn, lời lời tựa mây vần gió vũ uyển chuyển 

bất tận, đọc xuôi cũng không được mà đọc ngược cũng không xong. Không 

những thế phần mềm của Chân còn sinh thêm những yếu tố ngẫu nhiên 

trong cách luận giải giấc mơ, khiến kết quả trở nên vô cùng chính xác. 
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Tất nhiên năm đó Tích Gia Văn đành ngậm ngùi ôm giải ba. Tài năng của Tồn 

Toàn Lương và Mặc Kim Chân khiến chàng cảm thấy bất lực trên con đường 

chinh phục đỉnh cao của trình nghiệp. Có kẻ cho Văn hay rằng cả hai đối thủ 

trong cuộc thi hôm đó đều là đệ tử chân truyền của một đại cao thủ hiện 

đang ẩn thân trên hang Gió thuộc đỉnh Phan-xi-păng quanh năm mây phủ. 

Không chần chừ, chàng lại khăn gói quả mướp đem lễ vật leo núi tầm sư học 

đạo. Tới nơi, Văn gặp một cụ già lông trắng tóc xanh, gần như khoả thân đang 

múa hát giữa gió núi lồng lộng. Xung quanh hoa cỏ tưng bừng, chim thú tụ 

tập rất đông. Biết là kỳ nhân Văn vội đến quì lạy, hai tay nâng chiếc laptop cấu 

hình cực mạnh lên làm lễ vật, đoạn xin khấu kiến. Chỉ thấy ông già mỉm cười 

âu yếm, bước lại gần Văn hỏi: “Cậu xin học gì”. Văn đáp: “Xin học lập trình”. Ông 

già lại nhẹ nhàng hỏi: “Không có máy tính cậu có lập trình được không?”. Văn 

nghe vậy thì giật mình, run tay đánh rơi cả lễ vật. Chiếc laptop tuột khỏi tay 

lao thẳng xuống vực sâu muôn trượng vỡ tan như cát bụi. Ông già ngắm Văn 

một chặp rồi cười nói: “Cậu có kỹ năng, kỷ luật và sáng tạo tốt, chỉ còn thiếu 

duyên dáng”. Văn nghe vậy thì hoang mang quá, không dám ngẩng đầu lên. 

Ông già lại tiếp: “Con người vốn đã quen lập trình từ rất lâu trước khi có com-

puter. Bác thợ săn lập trình cho đường tên mũi đạn, anh nông dân lập trình 

cho mùa vụ bội thu, đám thương gia lập trình cho đầu tư sinh lãi, các tình 

nhân lập trình để chăn gối giao hoan, bà nội trợ lập trình cho gạo cơm bếp 

núc, ông văn sĩ lập trình cho con chữ câu thơ. Thoảng hoặc có nhà tư tưởng 

vĩ đại lập trình cho phát triển của toàn xã hội, có vị hoàng đế hùng mạnh lập 

trình cho số phận của cả quốc gia… Chung qui lại cũng không thoát khỏi cái 

Chương trình lớn đã được lập trình sẵn bởi Tạo Hoá”. Văn bắt đầu ngộ ra, thưa: 

“Vậy lập trình không máy tính là thế nào?”. Ông già cười ha hả, đáp: “Người là 

máy, máy là người, khi không có máy thì mọi vật đều là máy, khi có máy thì 

máy cũng không còn là máy nữa. Làm sao tự lập trình được cho bản ngã mới 

là công quả vậy”. Cứ thế hai thày trò, một người giảng giải, một người lắng 

nghe. Khát thì uống sương trời ngưng đọng. Đói thì ăn chim thú rán giòn. 

Chốc đà mấy thu đã trôi qua. 

Ba năm sau Tích Gia Văn từ biệt sư phụ hạ sơn về miền trung lập nghiệp, 

thành lập công ty du lịch lữ hành và khách sạn lớn nhất ở bãi biển Thiên Cầm 
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thuộc huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh. Hàng ngày nghe tiếng sóng gió lao 

xao, nhìn bờ cát trắng thoải dài, ngắm hai bờ đá núi xanh ngắt. Sáng lên non 

chạy đua chim bướm, chiều xuống biển lặn thi cá rồng. Lấy vợ đẻ con. Ngâm 

thơ uống rượu. Vào mùa khách khứa thì tất bật lo toan, những lúc rảnh rang 

thì chơi golf, tennis. Có điều lạ là Tích Gia Văn tuyệt nhiên không động đến 

máy tính, thiết bị, nối mạng, bảo mật, lại càng không bao giờ lập trình nữa. 

Thế mà thiên hạ ai cũng gọi Văn là Lập trình sư. 

Đại từ điển Bách khoa thư tiếng Việt, xuất bản năm 2056, trang 4581, dòng 

21 có định nghĩa về Lập trình sư: “Là lập trình viên đẳng cấp cao, tự lập trình 

được cho bản ngã, chương trình chạy ít lỗi, tiết kiệm tài chính, bảo mật, an 

toàn trước tai hoạ và môi sinh, ổn định trước nổi trôi của thế cuộc, khiến cuộc 

sống bản thể thêm kỳ diệu lo âu mà huyền ảo, khiến xã hội thêm đa dạng rối 

ren mà phong phú”. 

Theo định nghĩa này thì Tích Gia Văn cũng đáng được gọi là Lập trình sư vậy.
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NÔ BỘC LIỆT TRUYỆN       

Bàn Tải Cân 

Thân mến tặng anh Nguyễn Thành Nam

1. Thân thế

Gã người thành Nam, vóc dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn, mắt sáng môi thâm, 

chỏm thái dương gồ lên. Đặc biệt khi tắm, mỗi lần gã tụt quần xuống là toàn 

bộ đám đàn ông cùng phòng đều lấy làm xấu hổ. Chí Công lão quái là kỳ 

nhân phường Đông Tác phát hiện gã có dị tướng nên thu nhận làm đồ đệ. Gã 

chăm chỉ luyện tập, nội công đạt đến thượng thừa.

Sau gã theo Giáo chủ mở phái, trở thành khai quốc công thần, vào sinh ra tử 

có dư trăm trận, hết sức được tin dùng. Gã được giao cho Phân đà cái bang, 

lãnh đạo đám ăn mày gồm cả ngàn đệ tử. Phân bang của gã nghèo mà không 

hèn, rách rưới mà đoàn kết. Gã thương yêu đám khất thực như em trong nhà, 

chia sẻ đùm bọc. 

Là người cơ trí mẫn tiệp, gã còn khai sáng ra môn võ công riêng cho bản phái 

giúp đám ăn mày phòng thân khi hành sự. Môn phái dựa trên ba cấp độ nội 

công của Tẩy tủy Dịch Cân Kinh là An, Định và Tĩnh. An là khi ăn mày bị chó 

cắn vẫn an lành điềm nhiên. Định là khi bị chó cắn vẫn ổn định tâm trí, kiên 

định thể xác, khiến chó cắn mà cảm thấy như bị cắn. Còn Tĩnh là cao nhất, 

giống như sông chảy mà tĩnh lặng, gió thổi mà yên ắng. Đạt đến Tĩnh thì 
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không còn phận biệt chó hay người ai cắn ai, cả hai cùng hòa vào trong tổng 

thể như nhất của một Vũ trụ tĩnh tại. 

Môn võ công của gã xem chừng còn lợi hại hơn nhiều so với Đả cẩu bổng của 

Hồng Thất Công.

2. Toàn cầu hóa

Gã nhớ như in ngày cùng Giáo chủ nằm dài trên bãi biển miền Trung đầy gió 

và cát trắng. Giáo chủ tâm sự: “Giáo phái ta trải đã hơn chục năm, phát triển 

lừng lẫy từ Nam ra Bắc, vậy mà vẫn lẹt đẹt mũi tẹt da vàng”. Gã ngẫm nghĩ hồi 

lâu rồi hiến kế: “Đại ca, chắc phải toàn cầu hóa” – “Ý đệ là sao?”. “Là bước ra 

khỏi dải đất hình chữ S”. Khuôn mặt Giáo chủ thoáng nét hoảng hốt: “Chết…, 

ra ngoài chết… Biết làm gì?” – “Đệ cũng chưa biết làm gì, nhưng nếu đại ca 

tin tưởng giao phó, đệ xin lãnh vụ này”. 

Giáo chủ khẽ gật đầu. Cả hai dâng tràn cảm khái cùng im lặng nhìn ra xa. 

Thủy triều dần lên, những ngón sóng bạc liếm dần vào cồn cát chỗ hai người 

nằm, tạt ướt cặp đùi béo của Giáo chủ và đôi chân gầy nhẳng của gã.

3. Đông du

Người là thần tượng của gã. Từ bé gã đã biết ơn và tràn đầy kính trọng, ước ao 

được một lần gặp Người. Ngày Người mất, nước mắt gã cứ ứa ra cho dù khi 

đó mới đang lớp 2. Lớn lên, đọc và hiểu thêm nhiều, gã càng nặng lòng kính 

trọng. Người trở thành tấm gương để gã noi theo. Từ thành phố này người đã 

ra đi. Gã cũng sẽ ra đi, từ thủ đô Hà Nội. Đứng trên cầu Long Biên, gã đưa mắt 

nhìn về xa xăm. Gió hiu hiu thổi. Hề! Nước sông Hồng đỏ ghê. Gã ra đi nhưng 

sẽ trở về, sẽ hoàn thành sứ mệnh mà Giáo chủ giao phó. Gã sẽ làm cho hàng 

ngàn ăn mày nghèo đói rách rưới trở nên dư dả sung túc. Đút hai tay vào túi 

quần gã đặt vé bay sang Nhật.

Đất Phù tang quả là nơi dung dưỡng hiền tài. Gã đã trôi nổi qua hàng chục 

thành phố, lang thang khắp các địa danh. Leo lên ngọn Phú Sĩ ăn trứng nướng, 

vòng xuống chân suối tắm Onsen. Thăm đền Yasukuni ở Tokyo, thưởng thức 
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trà đạo ở Kobe, thưởng lãm Ikebana ở Osaka. Gã thường thả bộ dọc các con 

phố cổ ở Kyoto, ngắt trộm hoa đào trên bờ Kirakawa. Món ăn yêu thích là 

Sushi cá đuối. Giải trí say mê là kỹ nghệ Geisha. Các doanh nghiệp lớn là nơi 

quá vãng. Những bậc chí sĩ là bạn tâm giao. Gã bắt chước Người, đi đâu cũng 

chép cũng ghi. Thực tình gã phát hiện ra nhiều điều mới mẻ. 

Có điều Đạo sao mà xa xôi. Gã đã đi nhiều, nếm trải nhiều mà sao chưa  

hoát ngộ?

4. Bí kíp

Về nước gã bị mất ngủ. Cứ hễ chợp mắt là logo ba màu với ước vọng toàn 

cầu hóa lại hiện về chấp chới. Gã thường khóc trong mơ. Một đêm mưa rả 

rích gã trằn trọc ngẫm nghĩ, bỗng chợt thoảng thấy mùi gì lạ lắm, mở mắt 

đã thấy nđầu giường một bóng hình mờ mờ, nhìn kỹ lại thì là Người. Gã cảm 

động, nấc lên: “Có phải là Người? Cả đời con mong chờ phút giây này!”. Người 

dịu dàng hỏi: “Tại sao con khóc” – “Con trăn trở vì đám đệ tử nghèo đói, vì sự 

nghiệp toàn cầu hóa của Giáo phái chưa biết đi về đâu”. Người hiền hậu cúi 

xuống ghé tai gã nói nhỏ: “Cứ làm như vầy, như vầy…”. Gã ngạc nhiên lắm, 

hỏi lại: “Nhưng thưa, đám đệ tử của con toàn là ăn mày?”. Người cười không 

trả lời, đoạn phất tay áo bỏ đi. 

Gã bừng tỉnh ngộ. Phải rồi, không đi ăn mày nữa. Đi làm người hầu, làm nô 

bộc, làm gia nhân công nghệ cho khắp thế giới. Đạo là đây chứ đâu. Gã cả 

mừng rỡ lạy tạ. 

5. Osin Mindset

Sớm hôm sau gã triệu tập toàn bộ đám đệ tử thân cận mà rằng: “Phân bang 

ta có đường lối rồi”. Cả bọn mừng lắm, cuống quít hỏi han, có điều khi biết 

phải bỏ nghề ăn mày sang làm nghề giúp việc ai nấy đều thoáng nét lưỡng 

lự. Trưởng lão bảy túi Phương Đạt cúi đầu tâu: “Đại ca, đám ăn mày ta từ bé 

không nghề ngỗng, kiến thức hạn hẹp. Đứa giỏi nhất mới có tấm bằng tiến 

sĩ, đa phần cũng chỉ tốt nghiệp đại học, làm sao làm nô bộc cho đặng?”. Gã 

nắm tay thật chặt, từ tốn đứng dậy, mắt sáng quắc: “Không có nghề thì dạy 
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nghề, không kiến thức thì truyền kiến thức. Cái đó dễ. Cái khó là mỗi đệ tử 

phải có được tâm thức phục vụ, ta gọi đó là Osin Mindset, cái này không thể 

ngày một ngày hai mà luyện thành”. 

Cả đám in lặng. Bỗng Trưởng lão tám túi Lâm Phương đứng bật dậy hô lớn: 

“Bấy lâu sống kiếp ăn mày, dày công tu luyện có ngày Osin [mindset]. Chúng 

đệ không quản ngại vất vả nguyện sát cánh với đại ca”. Cả đám ôm nhau thật 

chặt, mắt mỗi người đều rưng rưng và trong lòng bừng hy vọng.

6. Luyện quân

Chiến lược chuyển hướng phân bang từ khất thực sang nô bộc được gã thực 

hiện trong hai mươi tuần trăng có lẻ. Những đệ tử gần gã nhất, bọn cỡ năm, 

sáu túi trở lên đều dần dần được gã cảm hóa mà thấu hiểu phần nào cái gọi 

là Osin Mindset. Gã lệnh cho Khắc Thành trưởng lão đứng lên quyên góp, lập 

ra Nô bộc Đại học viện, chuyên tâm đào tạo đám đệ tử trẻ và nâng cấp từ ăn 

mày thành nô bộc. Trường to đẹp khang trang tọa lạc trên Hòa Lạc viên, cổng 

chính có tấm biển đề mấy chữ đại tự “Nhất nhật vi nô - Bán nhật vi nô” – nghĩa 

là đã làm thuê một ngày cũng là nô bộc, làm nửa ngày cũng là nô bộc.

Các học viên được rèn luyện nghiêm ngặt. Chương trình đào tạo theo tiêu 

chuẩn CMMi-5 do giáo sư Hùng Mao soạn giảng với nội dung vô cùng phong 

phú, từ quét nhà rửa bát đến vo gạo thổi cơm, từ trông trẻ bú mớm đến hầu 

già đổ bô. Rồi các kỹ năng như kỳ lưng bà chủ, bóp chân thiếu gia, hoặc giả 

chăm chó nuôi mèo đều được truyền dạy kỹ lưỡng.

Được cái đám đệ tử đã phần nào thành thạo nội công bản bang “An Định 

Tĩnh” nên đều vượt qua được các kỳ sát hạch nảy lửa.

7. Tổ nghề

Bế giảng khóa đầu tiên của Nô bộc Đại học viện, gã vui mừng lắm, tự tay trao 

bằng cho từng đệ tử trong lễ tốt nghiệp. Nhìn đám ăn mày rách rưới ngày nào 

nay đã trở nên tự tin và sẵn sàng hiến thân phục vụ, không ai nén nổi nước 

mắt. Gã cảm động tuyên bố: “Ngày hôm nay chúng ta đã sẵn sàng cho công 
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cuộc toàn cầu hóa mà toàn Giáo phái mong đợi từ lâu. Các ông chủ khắp năm 

châu đang đón chờ các đệ tử”. Cả bọn đồng thanh: “Chúng đệ quyết không 

làm hổ danh Giáo phái”. Chợt giáo sư Hùng Mao trịnh trọng lên tiếng: “Huynh 

đệ, mỗi nghề đều phải có tổ nghề. Nghề Y có Hipocrat. Nghề thêu lụa có Lê 

Công Hành. Thần Bạch Mi bảo trợ nghề kỹ nữ. Ngành xây dựng thờ tổ Lỗ Ban. 
Nay bản bang cũng nên lập một Tổ nghề nô bộc, đặng để anh em có chỗ 
hương khói, làm chỗ dựa tâm linh mỗi khi cần gắng sức vượt khó”. Gã mỉm 
cười: “Chuyện này ta đã tính rồi, sẽ lấy Tổ nghề nô bộc là Narayana Murthy – 
trang chủ Infosys”, đoạn chỉ tay về phía sân khấu. 

Rèm từ từ mở ra, một bàn thờ lớn hương trầm nghi ngút với tấm ảnh của tổ 
nghề nô bộc Narayana Murthy đang dịu dàng nhìn chúng sinh. Lòng người 
thảy đều rưng rưng cảm động dâng tràn niềm tin.

8. Bầu trời

Tết năm ấy, Giáo chủ đến nhà gã uống rượu. Là chiến hữu lâu năm, hiểu nhau 
chân tơ kẽ tóc, gã thầm khâm phục Giáo chủ. Nâng chén hạt lựu mào gà, 
Giáo chủ nói: “Chúc mừng đệ! Giáo phái ta lớn mạnh được như bây giờ là nhờ 

Narayana Murthy – Tổ nghề nô bộc
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chiến lược toàn cầu hóa và công lao của đệ”. Gã khiêm tốn: “Đó là hồng phúc 
của tổ tiên và nỗ lực của toàn huynh đệ bản giáo ta”. Rồi lại trầm ngâm nói 
tiếp: “Có điều hai mươi năm tới Giáo phái ta sẽ đi về đâu, thưa đại ca?”. Giáo 
chủ cười khẽ nói: “Giáo phái ta mới là cá, toàn cầu hóa là đại dương. Nhưng 
còn bầu trời bao la vô cùng vô tận, đệ nghĩ tới chưa?” – “Là sao, đệ chưa hiểu?” 
– “Phải chiếm lĩnh cả bầu trời, phải làm đại bàng tung cánh. Ta gọi đó là Giáo 
phái phiên bản 2.0. Toàn cầu hóa đã giúp chuyển hành khất thành nô bộc, 
nhưng chiến lược lược 2.0 sẽ tạo ra một thế hệ nô bộc điện tử”. Gã lo lắng hỏi: 
“Vậy là đại ca sẽ làm đại bàng tung cánh nơi Vườn chim! Còn đại dương, ai sẽ 
lo cho cá nơi đại dương sâu thẳm?” – Giáo chủ cười ha hả: “Đệ chứ còn ai. Đệ 
là cá kình, ta là đại bàng. Từ sau Tết này ta giao phó toàn bộ đại dương cho đệ”. 
Nói đoạn Giáo chủ ngửa cổ uống cạn chén rượu. Gã ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy 
hợp lý, rồi cũng ngửa cổ cạn ly.

Ngoài vườn nhà gã, mấy cành hoa đào đương nở đẹp lắm!

6/2008

Bàn Tải Cân

BBT: Truyện được viết tháng 6 năm 2008, gửi tặng anh Nguyễn Thành Nam 
khi đó chuẩn bị được bổ nhiệm TGĐ FPT, và anh Trương Gia Bình. Đáng tiếc 
sau đó 2 năm Giáo chủ lại quay lại quản lý đại dương, còn chim chóc trên 
bầu trời Visky tản mát mỗi con mỗi phương. Có thêm chi tiết thú vị là khái 
niệm “nô bộc điện tử” trong phần kết câu chuyện đã trở thành tên của con 
robot “Smart Osin” mà chủ tịch FPT đã trình diễn như hướng đi chiến lược 
về công nghệ FPT trong cuộc họp ĐHĐCĐ 2013.



392       Sử ký Tinh Vân 20 năm sẻ chia và sáng tạo

NÉT CHỮ NẾT NGƯỜI

Nguyễn Quan Sơn

Bố tôi bảo: “Chủ nhật con chở bố qua thăm chú Đôn”.

Chú Đôn là bạn bố tôi từ thời phổ thông. Chú là người đa tài. Đàn hát vẽ vời 

đều giỏi. Nhưng chú nổi tiếng nhất là viết chữ đẹp. Hồi nhỏ mỗi khi tôi bị 

điểm kém vì chữ xấu là bố lại mang chú ra làm gương.

Học hết lớp 10 chú được nhận về Phòng Văn hoá huyện. Năng khiếu văn 

nghệ của chú có chỗ phát huy. Đặc biệt, tất cả giấy khen của huyện đều do 

một tay chú viết. Rồi chú được điều lên Ty Văn hoá tỉnh. Hồi đó phong trào 

thi đua đang lan rộng khắp nơi nên tài năng của chú càng được trọng dụng 

hơn. Số bằng khen, bằng Tổ quốc ghi công do chú viết nhiều không kể xiết.

Khoảng chục năm trở lại đây chú ít việc. Lần trước tới thăm, chú bảo: “Bây giờ 

máy vi tính in đẹp lắm. Có cả các kiểu chữ viết tay nên chẳng ai cần mình viết 

nữa”. Nhà chú mở cái quán tạp hoá để có thêm thu nhập.

Chủ nhật. Tôi và bố tới đầu ngõ thấy trong sân nhà chú đầy xe. Bà bán nước 

hỏi: “Các bác vào nhà ông giáo Đôn hả?”. Bố nhìn tôi ngạc nhiên. Chú mừng 

rỡ đón bố con tôi: “Tôi mở lớp luyện chữ ông ạ. Dạo này các trường có phong 

trào viết chữ đẹp. Nhiều người biết tôi từ xưa đến nhờ luyện cho con cháu họ”.

À ra thế. Thật mừng cho chú, tài năng của chú lại được dùng đến. “Học sinh 

nhiều quá ông ạ. Mình tôi dạy không xuể, phải huy động cả hai thằng con 

nữa. Tôi rèn hai đứa từ bé nên chữ bọn nó cũng chẳng kém gì chữ tôi. Hai 
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thằng thi trượt ĐH đang ở nhà, giờ là thày giáo đàng hoàng, mỗi đứa một 

tháng cũng được hơn chục triệu”.

Hai ông bạn hàn huyên hồi lâu. Khi ra về, bố tôi ngỏ ý gửi thằng Bin nhà tôi đến 

nhờ chú luyện chữ. Không ngờ chú từ chối. “Thôi đừng ông ạ! Với ông tôi nói 

thật, tôi chẳng biết mình dạy cho các cháu bây giờ liệu có làm hại chúng nó sau 

này không”. Giọng chú trầm xuống. “Hai thằng con tôi, hồi cấp I năm nào cũng 

được chọn đi thi vở sạch chữ đẹp. Cấp II vẫn khá, thế mà lên cấp III các cháu cứ 

học đuối dần. Thày cô bảo các cháu không theo kịp bài giảng. Bọn nó quen nắn 

nót quá rồi. Người ta ghi được cả trang thì mình mới viết được vài dòng. Viết cứ 

như để ngắm. Thành thói quen rồi không sửa được nữa”.

Trên đường về, bố tôi bảo: “Khổ thân bọn trẻ con”. Tôi quyết định sẽ cho thằng 

Bin chơi games thêm 15 phút mỗi ngày.

(Truyện được giải nhất trong cuộc thi viết Truyện Cực Ngắn của Tinh Vân năm 

2005, được xuất bản thành sách do NXB Hội Nhà văn phát hành.)
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KIẾP LUÂN HỒI

Nguyễn Thị Thu Hà (thân tặng H. bé con)

Ngày ấy, cách đây đã một kiếp người, có đôi uyên ương yêu nhau đắm say. 

Tình yêu của họ rất lãng mạn, họ xăm hình trái tim và tên người yêu lên chân 

trái, thề rằng sẽ trọn kiếp bên nhau tới đầu bạc răng long

Nhưng ngay khi bắt đầu tuần trăng mật, con tàu chở họ bị đắm. Giữa sự sống 

và cái chết, họ ôm nhau mà khóc, hẹn kiếp sau gặp lại. Họ bàn nhau xin Diêm 

vương giữ lại kí ức và hình xăm để nhận ra nhau, hẹn 18 năm sau, tại gốc cây 

đầu tiên hẹn hò, xoay một vòng rồi giơ chân trái có hình xăm. Rồi họ chìm 

dần, chìm dần. Xuống tới Âm phủ, họ quyến luyến nhau mãi không rời. Diêm 

vương xúc động cho họ đầu thai mà vẫn giữ được kí ức và hình xăm.

18 năm sau, Nàng đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Vẫn giữ mối tình đẹp, Nàng 

thầm mong đến ngày gặp lại. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, nàng diện 

bộ cánh đẹp nhất, trang điểm thật kĩ, đi tới chỗ hẹn. Trong lòng trào lên nỗi 

cảm xúc khó phai mờ. Nhưng nàng vẫn không khỏi phẩp phỏng, lo âu, liệu 

chàng có nhớ mối tình xưa không? 

Đến bên gốc cây năm xưa, vẫn con đường đầy lá, vẫn hàng ghế bên lề, Nàng 

ngồi xuống chờ đợi. 18 năm qua nhanh, nhưng bây giờ Nàng lại không thể 

đợi thêm dù chỉ một phút, chẳng nhẽ Chàng không tới.

Bỗng từ xa thấp thoáng bóng người con trai đang bước lại gần. Khuôn mặt 

phảng phất nét gì đó rất thân quen. “Vậy là chàng đã không quên” – Nàng 
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thầm nghĩ. Gần tới nơi, chàng bỗng đứng lại và quay một vòng. Thôi đúng 

là chàng, Nàng bật dậy chạy nhanh tới bên chàng. Bỗng từ bụi rậm, một 

con gián to khủng khiếp bay thẳng tới chỗ Nàng với vận tốc kinh hồn. Nàng 

hoảng sợ nhảy dựng lên, khua tay hất con gián xuống đất, giẫm lia lịa cho nó 

không còn đường sống.

Chàng trai nhìn Nàng với con mắt dò xét, cúi xuống… nhặt tờ tiền rơi dưới 

đất và bỏ đi. Hoá ra chàng xoay một vòng xem có ai để ý đến mình không. 

Nàng thất vọng quay lại ghế đá, con phố vắng tanh, Nàng cúi đầu bật khóc.

Rồi Nàng để ý con gián lúc nãy chưa chết. Trong lúc hấp hối nó vẫn đập 

cánh phè phè và xác của nó xoay một vòng, nó giơ cái chân lên giật giật. 

Nàng chợt nhận ra, cái chân có một vệt màu xanh. Đó chính là hình xăm 

ngày nào, một con gián sống tới 18 năm mới có thể to đến thế. Nàng chỉ 

biết bần thần nhìn xác con gián hay người yêu Nàng. Mối tình đời đời kiếp 

kiếp kết thúc chóng vánh.
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CHUYỆN VIẾT Ở BỆNH VIỆN

Nguyễn Quang Hiệp

Phòng cấp cứu. Trên chiếc giường trải ga trắng loang lổ, một người đàn ông 

đang nằm bất động…

7h sáng, lão uể oải tung chăn dậy. Đôi mắt thâm quầng sau một đêm thao 

thức, chẳng phải cái sự gì to tát, mà chỉ là nghĩ ngợi để viết ra một câu truyện 

cực ngắn. Bố khỉ, tự dưng lão sếp ở công ty của lão lại bầy ra trò thi viết truyện 

(của đáng tội, lão sếp cũng vào loại văn hay chữ tốt…) Lão thì từ bé đến lớn 

chưa nói được cái gì ra hồn chứ đừng nói đến viết truyện. Đến cả câu nói hay 

nhất thời trai trẻ với người yêu cũng chỉ vẻn vẹn có 3 chữ “ANH YÊU EM”…

7h30, lão phóng xe ra khỏi nhà. TẮC ĐƯỜNG. Mẹ khỉ, cái đoạn đường từ nhà 

lão đến công ty có mỗi một đoạn ngắn mà lúc nào cũng tắc… không khéo 

lại mất oan 1% lương đi muộn như chơi. Mà dân mình giỏi lách thật, cứ thấy 

trống chỗ nào là lách xe vào ngay…Ơ, lại lan man rồi, lão cố ép tâm trí quay 

trở lại việc tìm tứ truyện. Mà cái bọn văn hay chữ tốt sướng thật. Trong khi lão 

loay hoay vắt óc mãi mà chả rặn ra được chữ nào thì bọn nó đã có đứa nộp 

tận hơn chục truyện, đã có đứa lượn vè vè quanh các cúp-pê để tiếp thị bán 

truyện rồi. Đứa thì ra giá 500 nghìn một truyện, thằng thì bảo chỉ lấy chút tình 

thôi, nói chung là phải có “Phí chấm côm”…vì thế đã có chú quẫn quá mà 

phải đạo văn trên Internet, bị phát hiện, bêu ra Staff, đến là xấu hổ. Mà lão thì 

nhất quyết không thể mất cái gì được. 500 nghìn là mua được những hai hộp 

sữa to cho con trai rồi, còn tình thì với lão còn quý hơn cả vàng nữa ấy chứ, 
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mà đạo văn thì đã có cái gương tày liếp kia rồi. Thế là lão quyết chí phải viết 

cho bằng được một truyện ngắn để dự thi…

Mãi rồi lão cũng thoát ra khỏi tắc đường. Vặn hết tay ga, lão phóng xe đến 

công ty mà đầu óc lẫn lộn…Ờ, hay là viết về chuyện tắc đường nhỉ nhưng 

đấy là chuyện của xã hội. Hay là chuyện bồ bịch “Friday noon” của lão sếp nhỉ, 

nhưng không khéo lại bị sếp trù không ngóc đầu được thì chết…khó thật. Ơ 

hay, tại sao lại không viết giống như cụ Nguyễn Công Hoan nhỉ. Hà hà, có bột 

rồi…Ơ kìa…RẦM!

Phòng cấp cứu. Người đàn ông cả người quấn băng đang nằm bất động 

bỗng mở trừng mắt, ngồi bật dậy, hét to: “Mình ơi, có cốt truyện rồi, mang 

giấy bút lại đây, nhanh không lại mất ăn tết bây giờ”.
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CÂU HỎI LỚN

Phạm Thúc Trương Lương

Một anh đang đi ngoài đường thì dẫm phải vỏ chuối ngã đập đầu xuống đất 

bất tỉnh. Sau mấy ngày hôn mê trong bệnh viện, đột nhiên anh thức dậy. Tuy 

vậy trí nhớ của anh lại không phục hồi đầy đủ. Mặc dù anh có thể nhớ chính 

xác những chuyện vặt vãnh như tỷ số trận đấu giữa Arsenal và Chelsea cách 

đây ba mùa bóng, anh lại không thể nhận ra ai, kể cả những người thân yêu 

nhất. Nếu cố giải thích thì cũng chỉ một lát là anh lại quên phứt ngay. Bù lại 

vị giác của anh rất phát triển. Món ăn dẫu có nêm hàng chục loại gia vị khác 

nhau thì anh cũng chỉ cần chấm qua đầu đũa là có thể kể vanh vách không 

thiếu thức nào. 

Chạy chữa mãi cuối cùng gia đình gặp được một bác sĩ tâm lý danh tiếng. Bác 

sĩ phán: “Muốn bệnh nhân nhận ra ai, thì người đó phải liên tưởng được bản 

thân với một vị mà bệnh nhân có ấn tượng”. Cả nhà bèn thử làm theo.

Mẹ vào gặp anh đầu tiên. Bà hỏi: “Anh còn nhớ mùi sữa ngọt ngào mà anh 

được nếm ngay khi vừa chào đời không?”. Anh như sực tỉnh, thốt lên: “A, mẹ!”.

Đến lượt bố anh. Ông nói: “Anh có nhớ mùi cây cà rem thơm ngon mà ta mua 

cho anh năm anh lên ba không?”. Anh ngờ ngợ, rồi reo lên: “Bố!”.

Tới vợ anh. Chị rưng rưng: “Anh có nhớ hương vị nụ hôn đầu của hai ta không? 

Có mùi thơm của son Lip Ice trộn lẫn vị bạc hà mát dịu của kẹo cao su Double-

mint”. Anh ngây người, rồi cất giọng âu yếm: “Mình ơi!”.
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Tới đứa con trai. Nó hỏi: “Bố có nhớ vị của ly cà phê con pha thêm dầu gội đầu 

rồi khuấy cho sủi bọt lên giả vờ là cà phê Capuchino để lừa bố uống không?”. 

Anh lợm giọng oẹ khan một tiếng, rồi quát lớn: “Thằng con trời đánh!”

Cứ thế lần lượt từng người vào, kể về một mùi vị đặc trưng và với ai anh cũng 

đều nhận ra. Cả nhà mừng mừng, tủi tủi ôm chầm lấy nhau, thầm cảm ơn vị 

bác sĩ giỏi giang. Bỗng giọng anh cất lên thảng thốt: “Vậy còn tôi là ai?”. Mọi 

người sững sờ, chết lặng. Tiếng sụt sịt nín bặt. Không ai biết nói gì. Câu hỏi 

quá khó, ngoài bản thân anh ra liệu ai có thể có lời đáp đây?
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CAO CỜ

Phạm Thúc Trương Lương

Cụ phó Du là người cao cờ. Xung quanh tài đánh cờ của cụ có nhiều giai thoại 

không ai rõ đâu là thật đâu là thêu dệt. Có người nói lúc làm quan ở Kinh cụ 

từng đánh cờ thắng sứ Tàu. Có kẻ lại kể cụ từng dạy cờ cho các hoàng tử. Gia 

nhân nhà cụ thì kháo nhau rằng cụ có môn bí kíp đánh cờ của ông Đế Thích 

mà cụ giữ gìn như của gia bảo. 

Cụ thì chẳng bao giờ kể chuyện. Mà cụ cũng rất ít khi chơi cờ. Người từng 

thấy cụ chơi cờ có lẽ chỉ dưới mười đầu ngón tay nhưng tài đánh cờ của cụ thì 

cả tổng, cả huyện thậm chí cả mấy tỉnh vùng này đều biết. Thi thoảng hứng 

lên cụ mới chơi một ván. Những dịp như vậy ai được cụ chiếu cố cho hầu cờ 

đều lấy làm vinh hạnh lắm. Đấu cờ với cụ là để được cụ chỉ giáo, ai cũng nghĩ 

vậy. Mà cũng đúng. Nhìn cách cụ xếp con cờ trên bàn ngay ngắn như Tôn tử 

duyệt binh, nhìn ngón tay cụ di con cờ trên bàn khoan thai như Khổng Minh 

khiển tướng thì ai mà không phục. 

Thế cờ của cụ nhiều ẩn ý, người hầu cờ cụ thường chỉ chăm chăm dồn hết 

tinh lực để luận giải nước đi của cụ mà không chú ý đến nước đi của mình. Vì 

họ sợ thua. Đôi bận họ thấy nước đi của cụ có vẻ hớ. Họ nghĩ lung lắm. Cụ có 

mẹo mực chi đây? Cao cờ như cụ ai lại đi nước thất sách thế. Họ lấm lét nhìn 

cụ thì chỉ thấy cụ chậm rãi vuốt râu cười, cốt cách như thần tiên. Sau một 

hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc họ cũng lấy hết can đảm đi nước của mình. 

Nhưng khi ngón tay gần chạm vào quân cờ thì chợt nghe cụ e hèm một tiếng. 
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Cánh tay đang giơ ra vội rụt lại. Mồ hôi vã ra. May quá suýt nữa thì mắc mưu 

cụ, người đó nhủ thầm. Đây chắc là kế dụ địch thôi. Tài mọn của mình sao 

hiểu đặng ý của bậc trí giả. Thế là họ chuyển qua nước khác. Thường trong 

một ván cụ e hèm như thế vài lần. Và sau mỗi lần thì người chơi càng sợ cụ 

hơn. Có người sau hai lần nghe cụ e hèm vội đứng dạy chắp tay vái xin thua. 

Một bận có cụ đồ già xin đấu cờ với cụ. Cụ phó Du hỏi thăm mấy câu rồi từ 

chối khéo. Con trai cụ ghé tai cụ hỏi tại sao thì cụ vuốt râu đáp: “Ông đồ này 

vừa điếc vừa kém mắt. Tai không nghe rõ tiếng ta, mắt không trông rõ sắc 

mặt ta thì đấu cờ với ta sao được”. Rồi cụ cười ha hả.
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NƠI KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH TUỔI TRẺ

Chu Thị Hải Yến - MCC

Từ ngày bước chân vào Tinh Vân đến nay tôi mới có dịp đi Hà Giang với những 

đồng nghiệp thân thiết. Sau sáu năm, chuyến trở lại Hà Giang của tôi giờ 

đây cũng đã khác, đồng hành với những người bạn khác, nhưng cảm xúc về 

mảnh đất địa đầu này dường như vẫn vậy. Đó là một cảm giác bồi hồi khó tả 

khi lần đầu đặt chân đến, thò tay ra ngoài cửa và chạm vào cái lạnh tê buốt 

nơi phố núi. 

Hà Giang bây giờ đã khác xưa thật nhiều, đường xá rộng hơn, phố thị ngày 

càng phát triển. Không khác làm sao được sau từng ấy năm… Cái khoảng 

thời gian làm ai đó có vài nếp nhăn nơi khóe mắt, điểm thêm đôi ba sợi tóc 

bạc sau gáy. 

Sủng Là hiện ra trước mắt tôi, nằm gọn trong lòng thung lũng bao quanh 

là núi đá đặc trưng của cao nguyên Đồng Văn. Một dự định của tôi giờ cũng 

thành hiện thực. Gặp một em nhỏ tôi bắt chuyện hỏi nhà em ở đâu, nó dè dặt 

chỉ tay: “Ở kia. Còn bên này là nhà của Pao”. Ồ, là nhà của Pao đó, ai đến Sủng 

Là đều đến thăm nhà Pao, đến cả đứa trẻ cũng biết người ta đến đây tìm cô 

Pao để mà chỉ dẫn. 

Chiếc cổng chào bằng sắt “Làng văn hóa du lịch” dẫn lối vào khu nhà người 

Mông, hai bên là ruộng tam giác mạch đã nở rộ. Bắt gặp một cụ già dân tộc 

loay hoay trong góc tối, ôi cô Pao xinh đẹp ngày nào đã già thế này rồi ư? Mà 
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điều đó cũng đâu quan trọng, cũng chẳng mấy ai để ý Pao là cô nào và sau 

rào đá kia có anh chàng Mèo nào đang chơi đàn môi cho cô nghe không.

Đêm ở Đồng Văn, một thị trấn cổ kính và trầm mặc với những gian nhà cổ, 

với ngói xếp lớp. Nhưng có lẽ điều ấy chỉ nằm ở quá khứ khi xen lẫn vào đó 

là những âm thanh của thời đại mới, tiếng cổ vũ bóng đá, tiếng hát hò của 

mấy người say rượu, tiếng nổ xen lẫn mùi khét lẹt của pháo sáng làm huyên 

náo cả một góc thị trấn. Chao ôi, đây là phố cổ Đồng Văn, đâu phải chảo lửa 

nào đó bên Mã Lai?

Mèo Vạc, sau sáu năm đã gần như thay da đổi thịt. Trung tâm Huyện đã có 

thêm nhiều công trình to đẹp. Chỉ dừng chân tại đây khoảng 10 phút, lòng 

chợt thấy vui khi nơi đây đã có nhiều đổi thay. Rồi lại nghẹn lòng nhớ về Sơn 

Vĩ, Thượng Phùng, những xã vùng biên liệu có được thế hay vẫn là những 

lớp học treo leo vách núi, những nếp nhà lợp dang dở trực bị thổi tung trong 

gió rét?

Đồng Văn, Mèo Vạc hay Sủng Là, đẹp và ngày càng phát triển, nhưng sự phát 

triển chỉ mang tính đơn lẻ. Chỉ cần phóng xe đi tầm vài cây số nơi huyện lị, 

bạn sẽ thấy sự khác biệt rất rõ. Đồng Văn, Sủng Là có thể trở thành những địa 

điểm du lịch nổi tiếng, ngày càng có nhiều đoàn du lịch lui tới, nhưng điều 

đó đâu hẳn đã tốt. Nó mang lại gì cho người dân nơi đây? Đó là thứ văn hóa 

lai căng nửa tỉnh nửa quê, đó là những âm thanh nhộn nhịp, những ánh đèn 

sáng đã che hết những mảng tối nơi đèo cao hút gió. Một đĩa thịt nướng nơi 

trung tâm với cái giá đắt đỏ hơn cả nhà hàng loại tốt ở thành phố, trong khi 

những người dân vùng núi ấy vẫn phải trao đổi mua bán và sử dụng tại phiên 

chợ cách đó dăm chục mét với những món đồ 99% là xuất xứ của anh hàng 

xóm dữ dằn phương Bắc. Hòa nhập nhưng không hòa tan, ai cũng biết và 

muốn như vậy, nhưng nghĩ về Đồng Văn mà không khỏi đượm buồn.

Dừng chân tranh thủ ăn trưa tại một lảng nhỏ bên suối, lũ trẻ ùa ra vì thấy 

người lạ. Đứa nào đứa nấy lem luốc rách rưới và đầy một bụng giun. Cũng 

may thời tiết vẫn chưa lạnh. Một người bạn trong nhóm mang chút xôi và 

bỏng mua ở chợ ra chia cho mỗi đứa một ít, rồi cùng ăn. Đứa nào cũng ngo-

an và hồn nhiên.
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Thay đổi là quy luật tất yếu của thời gian, nhưng thay đổi thế nào thì cần phải 

đi mới biết. Nói Hà Giang giờ phát triển lắm, phồn hoa lắm không sai, nhưng 

bảo Hà Giang vẫn nghèo và khó lắm thì cũng chẳng ngoa. Nghèo trên từng 

nếp nhà cheo leo vách núi, khó trong cách chuyển mình tiếp nhận ánh sáng 

nơi phố thị. 

Những bạn trẻ, những vị khách đến với Hà Giang, xin đừng vì chút đùa nghịch 

mà phá hỏng những nguồn sống cũng như văn hóa nơi đây. Tam giác mạch 

thật đẹp, nhưng cũng chứa đựng trong đó giọt mồ hôi của người dân. Hãy 

thử một lần dừng lại và trò chuyện cùng các em, chứ đừng chỉ ném kẹo qua 

cửa sổ ôtô rồi lại phóng đi không chút xúc cảm. 

Đã lâu rồi không viết cái gì đó thật dài. Có lẽ chỉ nơi đó - Hà Giang - mới mang 

lại xúc cảm cho tôi đến vậy. 

Nơi đã khởi đầu cho cuộc hành trình tuổi trẻ của tôi!
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THƠ MỪNG SINH NHẬT TINH VÂN

Phạm Thanh Cường - TVS

Mừng ngày sinh nhật công ty

Thơ không nộp kịp là “đi” khoản tiền

Thương thân không “số”, không “quyền”

Đánh liều kể lể cho tiền khỏi bay.

Tính ra đến tận năm nay

Ba năm tám tháng ở đây hết mình

Việc nào cũng trọn chữ Minh

Thành công rực rỡ, linh đình liên hoan.

Thời nay ai cũng tính An

Ngồi yên một chỗ mà than đói nghèo

Lạ thay người chẳng có neo

Mấy trăm nhân lực mà seo thế này.

Vẫn lo chuyện của hôm nay

Chạy ăn từng tháng, mê say bỏ hoài

Sếp thì vẫn nói thật oai
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Chúng ta xếp thứ một, hai xứ này.

Vậy mà ngẫm lại mới hay

FPT bạn đã bay xứ nào

Viettel cũng đã lên cao

Vươn ra ngoài nước, thay ao giếng làng

Còn ta vẫn cứ làng nhàng

Đánh dăm ba trận nhẹ nhàng khỏi thua

Cơ cấu thì cứ như đùa

Hành chính nhiều quá chẳng thua dân cày (coder).

Năm hai mười bốn cũng hay

Nhiều dự án mới trong tay cũng mừng

Một năm nhảy vọt không chừng

Nhưng bao hiểm họa vô lường phía xa.

Sếp thì lo nghĩ đâu ta?

Bỏ quên nhân lực, thua xa láng giềng

Người mới tất phải làm siêng

Năm năm chinh chiến tất nhiên lão làng

Vậy mà chính sách dở dang

Giữ chân không nổi nên chàng bỏ đi.

Cổ kim đâu có lạ gì

Tân binh sao thể so bì nhuệ binh?

Ấy là những cái bất bình

Mà tôi đau xót liều mình kêu than.

Hiền tài cũng ví như vàng

Không chăm lo, tất chỉ toàn thường nhân

Mơ sao được những thị phần
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Vừa to, vừa khó địch quân lại nhiều

Hai mươi tuổi cũng đã siêu

Vì ngoài kia chết bao nhiêu anh hùng.

Nhưng này cái bẫy trung bình

Vĩ mô còn mắc, sao mình ngồi yên

Mong sao sếp khéo chèo thuyền

Kiếm thêm bến mới nhiều tiền để neo.

Sếp ơi, em vẫn rất nghèo

Thù lao em vẫn đặt nhiều ước mong

Chúng em vẫn rất thật lòng

Làm việc chưa phụ chờ mong cơ mà

Chúng ta cùng nghĩ xa xa

Đánh nhiều trận mới, bỏ qua hiện thời.

Biết đâu ngày ấy sớm thôi

Ta được vinh phúc, tiền rơi vỡ đầu!
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CHUYỆN CÔNG TY

Nguyễn Tiến Chung - MCC

Buổi chiều trà đá trà chanh

Loanh quanh mấy chuyện họp hành công ty.

Năm thì mới có bữa ni

Anh em ngồi chém còn gì vui hơn.

Tiếng đồn vang khắp giang sơn

Kinh doanh chạy số như cơn lốc về

Nhân viên nghị lực tràn trề

Cùng nhau chiến đấu mang về đô la.

Cho dù bão táp phong ba

Kinh doanh chẳng ngại đi ra thị trường

Ông thì vất vả xin phường

Thằng thì chịu khó đứng đường tờ rơi

Đứa thì đi phát thư mời

Kẻ quen bàn phím chẳng rời online

Nói chung công việc là khoai

So bề vất vả không ai sánh bằng
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Nhưng nhờ bản tính siêng năng

Kinh doanh ta vẫn tằng tằng doanh thu.

Tiền về đầy túi vi vu

Ba thằng nồi lẩu gật gù ngon ghê

Cũng vì cái chữ đam mê

Anh em ta mới yêu nghề kinh doanh

Nhọc nhằn gian khó đua tranh

Cho ta khôn lớn trưởng thành ngày mai...
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MỪNG SINH NHẬT TINH VÂN

Đỗ Thùy Ninh - TVH

Anh tài “cứng” cỏi giữa đời

Mỹ nhân “mềm” mại chờ người đến bên

Từ ba người buổi đầu tiên

Hữu duyên gắn bó vững bền bao năm

Sao Khuê sáng tỏ đêm rằm

Huân chương vàng thắm thêm phần đẹp tươi

Bốn trăm sao sáng giữa trời

Mây khoe sắc thắm giúp người điểm TÔ

Lưỡng SƠN sừng sững cơ đồ

Hai mươi năm mở sông hồ rộng thêm

Hết thảy một dạ trung KIÊN

TÙNG (tòng) thời vững bước tiến lên không ngừng

Giúp nhau trí tuệ không dừng

Thông tin công nghệ tiếng lừng Việt Nam

Phầm mềm, phần cứng đã làm

Rồi nội dung số Việt Nam đứng đầu
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Chất lượng giữ vững trước sau

Đoàn kết nội bộ dài lâu vững bền

Tinh Vân ngày một sáng lên

Sao mây rực rỡ những đêm thu hè

Thượng đế tấp nập đi về

Hết lòng phục vụ mọi bề chỉnh chu

Chào mừng hai chục xuân thu

Kỷ luật vượt trội từng giờ đừng quên

Không ngừng học tập tiến lên

Trau dồi kiến thức vững bền tương lai
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MƯỜI YÊU

Chu Lan Phương - TVH

Một yêu đừng có la đà

Tinh Vân sớm tối chan hòa yêu thương,

Hai yêu dù có can trường

Tinh thần đoàn kết tiến lên hàng đầu,

Ba yêu dù ở nơi đâu

Mời thầu xin góp công đầu Tinh Vân,

Bốn yêu đời sống tinh thần

Hòa đồng vui vẻ góp phần phòng ban,

Năm yêu chia sẻ hai miền

Bắc Nam nay vẫn nối liền thông tin,

Sáu yêu vượt dãy Trường Sơn

Liên doanh liên kết Việt Miên chung tình,  
(Mở rộng thị trường sang Campuchia, Lào)

Bảy yêu thế giới hòa bình

Cho ngành Công nghệ vươn mình bay xa,

Tám yêu bảo mật Quốc gia
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Cho Tinh Vân một ngôi nhà tin yêu,

Chín yêu mỗi sớm mỗi chiều

Thương nhau chia sẻ mọi điều chớ quên,

Mười yêu không kể dưới trên

Tinh Vân đoàn kết làm thiên anh hùng!
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DỰ ÁN ĐẦU TIÊN

Nguyễn Thế Anh - TVOHCM

Chợt một buổi chiều nọ

Anh Quốc-Lê-Hồng bảo

“Pê-Hắt-Pê, em nhé”

Bỗng thấy lòng nôn nao.

Mình thì chuyên “An-roi”

Giờ bảo đi viết “web”

“Pê-Hắt-Pê” còn kém

Sao mà làm được đây?

Nhưng anh vỗ vai bảo

“Em hãy cứ làm đi

Anh cũng đâu có biết

Pê-Hắt-Pê là gì.”

Thế là hai anh em

Ngồi mò mẫm nhiều tối
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Bảo vệ lên gọi xuống

Mới biết là đã khuya!

Cày biết bao nhiêu lâu

Rồi cũng đến một ngày

Gửi cho “tét-tơ” kiểm

Lòng vừa hãi, vừa vui.

Rồi gió “bấc” cũng về

Than ôi, thật khủng khiếp

“Tét-tơ” hai chị em

Cắn xé mình không tiếc.

Sau nhiều ngày ngồi “phích”

“Bấc” cũng vơi đi dần

Trình “cốt” tăng thấy rõ

Chắc cũng gấp hai lần.

Khách đã nhận sản phẩm

Giờ chỉ chờ “phít-bách”

Ôi dự án đầu tiên

Ngàn năm cũng chẳng quên!
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TINH VÂN CHÍ

Bàn Tải Cân

Tinh Vân Chí là cuốn truyện ghi lại lược sử hình thành và phát triển Tinh Vân, từ 

hồi đầu tiên “Tam anh kết nghĩa Thái Thịnh viên” đến hồi cuối “Bách tính vang ca 

khúc khải hoàn” gồm 36 chương, viết theo dạng tiểu thuyết chương hồi, phong 

cách chịu ảnh hưởng của Kim Dung và Trương Nhũ Hoa, đã được đăng tải lần 

lượt trên các số của TXTV. Tinh Vân Chí bẩy phần thực ba phần hư, trong bẩy 

phần thực có mấy phần hư, trong ba phần hư có mấy phần thực, thành ra thảy 

các nhân vật đều là hư hư thực thực. Các bậc trí giả có liên quan khi xem truyện 

rất không nên vận vào bản thân. 

Phi lộ

Gần Thái Bình Dương có một đất nước nhỏ bé mà xinh đẹp, tên tục gọi là Tinh 

Vân u tỳ quốc. Phong cảnh Tinh Vân u tỳ quốc hữu tình, đồng bằng trải rộng 2 

phòng, vực sâu xuống 3 thước, núi lên cao 4 tầng. Con người Tinh Vân hiền hoà, 

trung thực, tình cảm, yêu lao động và thích du hí. Theo tên nước, con gái Tinh 

Vân thường lấy tên có đệm Vân: Vân Hằng, Vân Hà, Vân Hoa, Vân Hậu... Con trai 

lại thích lấy chữ Tinh làm đệm: Tinh Sơn, Tinh Tùng, Tinh Long, Tinh Lộc... Thảng 

hoặc cũng có người can thiệp phẫu thuật mà đổi đệm từ Vân sang Tinh hoặc 

ngược lại. 

Tinh Vân lấy đùm bọc làm nghĩa chủ đạo, lấy chất xám làm lẽ sống còn, lấy 

thương yêu làm tình đồng đội, lấy thu nhập làm chuyện tương lai. Tinh Vân có 
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quốc ca là “Tinh Vân ca”, có quốc san là “Tuổi xanh Tinh Vân”. Lấy hai sắc xanh - 

đỏ làm chủ đạo cho quốc kỳ, lấy Thiên Cầm – Hà Tĩnh làm nơi quốc cứ, có Tinh 

Lương làm Công nghệ quốc sư, có Tinh Hoàn làm Công Đoàn đàn chủ, Quang 

Tinh Minh trấn giữ ải Nam, Sơn Tinh Tùng điều hành ải Bắc. Còn như kế toán 

sư, thiết kế sư, lập trình sư tài ba thật nhiều không kể xiết. 

Lịch sử Tinh Vân bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1994 sau Công nguyên, kéo 

dài qua 12 kiến tạo địa chất đến tận kỷ Vành khuyên, tổng cộng là 86. 412 

năm. Sau đó vẫn tiếp tục phát triển. Quá trình tồn tại có thăng có trầm, có 

điêu đứng có hoạn nạn, có hoan lạc có thái lai, chung qui vẫn toát lên vẻ đẹp 

Tinh Vân chói lọi, đầy tình đoàn kết nhân ái. Nhiều quốc gia láng giềng hùng 

mạnh có dã tâm nhòm ngó mà thôn tính, nhưng tuyệt nhiên không lần nào 

khuất phục đặng. 

Hồi thứ nhất

Quan Đại Môn vị nghĩa bất vị tiền 

Tam anh hùng kết nghĩa Thái Thịnh viên

Mùa xuân hoa cỏ tốt tươi, gió thơm hây hẩy. Vài đàn bướm đen vẫy cánh trên 

những miệng cống vỉa hè, xao lượn trong nắng sớm. Cảnh vật thật vô cùng 

ngoạn mục ngây ngất lòng người. 

Khi đó ở E6 phố Thái Thịnh thuộc nội thành Hà Nội có Xuân Lan tửu quán vốn 

nổi tiếng về rượu ngon nhắm tốt, trong quán có một hán tử thân hình to béo, 

cao chừng mét tám nặng chín mươi cân. Hán tử ngồi độc ẩm, trên bàn thức 

ăn rất đạm, chỉ có đĩa hạt bí và vò rượu suông. Không phải vì hán tử ít tiền mà 

chẳng qua chàng không quen phung phí. Hán tử vừa uống rượu vừa nhằn 

hạt bí, chốc chốc lại thở dài não ruột. 

Hán tử đó tên thật là Quan Đại Môn, vốn quê ở Nghệ An, dòng dõi trung lưu 

trí thức. Đúng hôm Đại Môn được mẹ sinh ra ở Bệnh viện C, có đám trẻ chăn 

bò đi qua cổng bệnh viện mà hát to lên rằng:
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“Thỏ lặn thì ác phải tà 

Niên nhị thập thất ắt là xuất Tinh”

Người nhà lấy làm lạ, đi hỏi thầy cúng. Thầy đến ngắm nghía Đại Môn rất 

lâu rồi phán rằng: “Câu hát của bọn trẻ hàm ngôn sâu sắc, ý tứ cao xa, nghĩ 

mãi chưa ra, có lẽ ngụ rằng bé sẽ lấy vợ ở tuổi 27. Còn xét về tướng mạo bé 

quả nhiên rất kỳ lạ, phía giữa hai chân có một hình số 1 nằm giữa hai số 0, là 

biểu trưng các giá trị đơn vị thông tin là bit, sau này bé ắt nổi danh về đường 

tin học”. Mọi người đều lấy làm mừng rỡ, mới đặt tên là Đại Môn, mong ước 

tương lai nhà cao cửa rộng sự nghiệp lẫy lừng. 

Đại Môn lớn lên rất khôi ngô tuấn tú, da trắng như lông, má hồng như tuyết, 

mắt đen láy láy như nhặng bay dưới trăng, đặc biệt Môn vô cùng cơ trí, thông 

minh đĩnh ngộ. Năm 14 tuổi thi đỗ vào chuyên toán Chu Văn An, sau ít lâu 

không phải thi ĐH mà được tuyển thẳng đi du học ở Nga-La-Tư, chuyên 

ngành vật lý lý thuyết. Thời gian du học Đại Môn có giao du với Mạc Hà là 

cao nhân thời đó về vi tính, được Mạc Hà chỉ điểm rất cặn kẽ, Môn đâm ra mê 

thích môn này. Sáng nào cũng chịu khó vào thư viện khoa tìm tòi khảo cứu, 

chiều lại lên phòng máy trường thực tập, ít lâu sau trình độ về tin học của 

Môn đã thăng tiến tột bậc, những bài toán phức tạp kiểu như giải phương 

trình bậc hai hay tìm định thức của ma trận 2x2 đều được Môn thực hiện trôi 

chảy trên máy. 

Lần này Môn tốt nghiệp về hẳn, lấy Phan Thị vốn là bạn đồng học thuở chuyên 

toán làm vợ. Phan Thị là người có nhan sắc, tài năng so với Môn lại còn vượt 

trội mấy phần. Nàng khuyên Môn xin việc ở công ty nước ngoài hoặc vào 

biên chế Nhà nước là những nơi thu nhập ổn định, tương lai lâu dài, nhưng 

Môn vốn đã nuôi chí lớn nên một mực không chịu. Môn thấy nền CNTT nước 

nhà còn kém quá, muốn ra tay góp sức mà chí đơn lực độc, không biết làm 

thế nào nên hôm ấy đành ra Xuân Lan tửu quán ngồi một mình uống rượu 

nghĩ kế. Đương khi Đại Môn thở dài ngao ngán, bỗng thấy một thanh niên 

mập lùn, mông rất to, mắt rất sáng, huyệt thái dương nổi gồ lên, hiển nhiên là 

một thân nội công phi phàm. Thanh niên đó đến đập mạnh tay vào góc bàn 

đối diện với chỗ Đại Môn ngồi, lập tức góc bàn bị phạt đi một mảnh nhẵn tựa 
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cưa máy. Mọi người trong quán đều hoảng sợ đến tái mặt. Chỉ thấy thanh 

niên mặt hầm hầm quát lớn lên rằng: “Mẹ nó! ngu quá! ngu quá!”. Đại Môn lúc 

đầu cũng hơi hoảng, nghĩ không phải đầu cũng phải tai, sau nhìn kỹ khuôn 

mặt thanh niên cũng thấy đôi nét hiền từ nhân hậu, bèn liều mạng đáp mấy 

lời a-dua: “Mẹ nó, ngu thật! ngu thật!”. Thanh niên thấy có người hưởng ứng 

như hiểu rõ tâm ý của mình thì cả mừng, vòng quyền đáp lễ: “Thứ lỗi tại hạ 

không thấy Thái sơn”. Đại Môn cười nói: “Bất tất phải khách khí. Thói đời càng 

hiền càng ngu. Càng ngu càng hiền. Hiền tất ngu, ngu tất hiền. Trông nhân 

diện huynh đài hiền hậu thế kia, quả thật rất đáng trọng”. Nói đoạn vòng tay 

trả lễ, xin kê hai bàn làm một. Hai người nâng chén mấy bận, lát sau thấy ý 

hợp tâm đầu, cười nói bả lả. 

Thanh niên mập vốn tên là Sơn Tiểu Dậu, quê ngoại Hà Tĩnh, quê nội Nghệ 

An, cũng là dòng giống trung lương phúc hậu. Thuở nhỏ có biệt tài côn 

kiếm võ biền, chơi với chúng bạn thường lấy khoá Việt Tiệp ra doạ, ai trái 

ý là đập vào đầu, thành thử mọi người đều kính sợ. Dậu cũng là tay thông 

minh tột bực, học một biết mười, lại có khả năng tiên đoán tương lai, có 

những giấc mơ rất ứng nhiệm với những việc sẽ xảy ra. Tỷ như năm 15 

tuổi Dậu nằm mơ thấy chuyện chăn gối, quả nhiên về sau khi lấy vợ chiêm 

nghiệm lại thấy rất đúng. Đại Môn và Tiểu Dậu chén chú chén anh một lúc, 

ngà ngà say, những chuyện bất mãn nói toạc ra hết, thấy nhãn quan thế sự 

hợp nhau vô cùng. 

Đương khi hai người cao hứng bàn luận ầm ỹ bỗng nghe tiếng người quát 

rất lớn: “Phản tặc, giữa nơi đông người sao dám bàn chuyện bất lương, bỏ 

làm Nhà nước, ra chiến thương trường?”. Môn, Dậu hai người cả sợ, quay 

lại thì thấy một nam nhân hình dáng kỳ khôi, râu nhẵn ria dài, da trắng tóc 

đen, đùi to hơn cổ, cao chừng thước sáu nặng bẩy mươi cân. Dậu thấy địch 

nhân trông đường bệ như thế, biết không phải tay vừa định rút khoá nghênh 

chiến, bỗng thấy Đại Môn gạt tay mình ra đứng dậy hỏi: “Phải chăng túc hạ 

dòng họ Khánh Trung lừng lẫy xứ Hương Canh?”. Nam nhân thấy tung tích bại 

lộ, lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Ta tên là Đoàn họ Khánh Trung, tục gọi là thỉ, sao 

túc hạ lại biết đại danh bản mỗ?”. Môn cười nói: “Cùng là người nhà cả. Thôi, 



420       Sử ký Tinh Vân 20 năm sẻ chia và sáng tạo

xin đãi tân nhân một chén hoàng tửu”. Nói đoạn lại đích thân kéo ghế níu tay 

mời Đoàn vào nhập cuộc rượu. Nguyên Đại Môn thuở nhỏ đã từng sơ tán 

ở Hương Canh, biết tường tận mọi người trong nhà dòng họ Khánh Trung. 

Đoàn vào bàn ăn uống rất hào sảng, cười nói thân mật vui vẻ vô cùng. Đoàn 

lại là cháu họ chủ quán Xuân Lan, nên được chủ quán đãi cho cuộc nhậu một 

bầu rượu lạp không tính tiền. 

Nguyên Đoàn quê ở Hà Nam, gia phụ giữ một chức quan không nhỏ ở Bộ 

Giáo dục, đứng đầu Xây dựng ĐH miếu. Tuy là nhà thế gia nhưng bản tính 

Đoàn rất bình dân chất phác, thường lấy tình người làm trọng. Nhiều người 

bảo Đoàn có căn Phật, làm việc gì cũng dễ thành công. Đoàn lại có biệt tài 

ngoáy mũi, chưởng pháp rất cao minh, ngoài ra công phu Nội trung tản khí 

dùng để chắn lối địch nhân hay giải tán đám đông cũng đã luyện được ở mức 

thượng thừa. Những công phu này của Đoàn về sau rất phát huy uy lực, sau 

này sẽ nói tới. 

Chừng độ một giờ bốn khắc sau ba người đã cảm thấy rất thân thiết, tựa hồ 

như không thể thiếu nhau trong đời, tựa hồ như thiên duyên đã được sắp đặt 

không biết tự kiếp nào. Đại Môn bèn nói: “Hôm nay gặp các huynh đệ tại đây, 

thật là duyên trời định, nhân trời xuân ngày lành tháng tốt, ta hãy cùng nhau 

kết nghĩa kim lan, cùng mưu việc lớn, hai người thấy thế nào?”. Dậu, Đoàn 

đều vỗ tay khen phải. Bèn truyền tiểu nhị lập hương án ngoài vườn trong 

của Xuân Lan quán E6 Thái Thịnh. Đại Môn nhiều tuổi hơn cả làm đại ca, Tiểu 

Dậu làm nhị ca, Trung Đoàn làm tam ca. Ba người đồng quì xuống làm lễ bái 

trời đất, cùng nhau thề rằng: “Chúng tôi là Môn, Dậu, Đoàn nguyện kết làm 

huynh đệ, có nạn cùng hưởng, có bĩ cùng chia. Tuy không sinh cùng ngày 

cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng làm một nơi, cùng sống một 

thời, cùng chơi một chỗ, quyết chẳng sai lời”. Ba người thề xong thấy ngoài 

cửa huyên náo, chạy ra thấy dân chúng khắp nơi bàn chuyện Mỹ bỏ cấm vận, 

thảy đều cảm thấy là điềm lành. 

Ngay buổi chiều hôm ấy Đoàn thuê lại Xuân Lán quán, cùng Môn, Dậu góp 

vốn mở “Computer Service” E6 Thái Thịnh chuyên về dịch vụ vi tính. Môn góp 

3 lạng 2 đồng cân và chiếc máy vi tính 386SX/33 mang từ Nga-La-Tư về, Dậu 
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góp 6 lạng 3 phân, Đoàn góp 2 lạng rưỡi. Người nào cũng vui vẻ phấn khích, 

hy vọng tràn trề, tương lai sáng lạn. 

Hôm đó nhằm ngày 20 tháng 7 năm 1994, tức năm Giáp Tuất, niên hiệu Tinh 

Vân thứ nhất. Câu đồng dao của bọn trẻ chăn bò ngày xưa chính ứng nghiệm 

vào việc này. 

Hồi thứ hai

Tam anh đại chiến cứu Hoàng Cân 

Thuyết đặng hành khất về Tinh Vân

Ngày rằm tháng Kim thiền năm Ất Hợi, trời có sắc xanh nước biển, tại Hà Nội 

xuất hiện những vật lạ mõm nhọn đuôi dài từ cống chui lên, chạy qua đường 

bị xe cộ chẹt chết rất nhiều. Sách thiên văn ghi: “Sao Câu rơi vào địa phận 

sông Cà Lồ, sao Thổ chuyển động quanh Kim Ô, mực nước hồ Gươm chỉ còn 

hai gang, thiên hạ đại thái bình”. 

Nhân bàn về thế sự. Thời đó thiên hạ có bốn nước lớn chia nhau trấn giữ, làm 

thành thế chân bàn. Phía tây gần hồ Ha-le là Ấp-Phế-Tư địa hình hiểm trở do 

Binh Dương Cường làm quốc trượng. Phía đông giáp cầu Long Biên có Bá-Cư 

quốc đất rộng người đông do Quảng A Vương nắm quyền bính. Phía nam có 

Gia-Sư-Phúc binh hùng tướng mạnh do Bùi Sứ Quân thống lãnh. Phía bắc có 

Áp-Y-Phu tài nguyên phong phú do Long Điền Điểu độc tài. Bốn nước này 

giành giật nhau thị phần tin học, lúc liên thủ lúc đối kháng khiến chiến tranh 

liên miên không dứt. 

Tinh Vân u tỳ quốc là nước nhỏ lại mới lập, thế nước yếu lắm, hễ có hợp đồng 

là phải mang sản vật ra tiến cống các nước lân bang thành ra lợi nhuận chỉ 

còn rất ít. Đoàn, Môn, Dậu tuy đều là anh hùng cái thế nhưng do vận nước 

chưa đến nên tiếng là công vương hầu cả mà ngựa xe chỉ dám dùng Angel, 

Win đỏ, đền đài đành dựng nơi tập thể, ngoại ô. Trưa hôm ấy tiết hè oi ả, bọn 

Đoàn, Môn, Dậu cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên mới rủ nhau ra Nghi 

Tàm làm bữa thịt chó. Cả ba ăn uống no say, rượu thịt tuý luý, lát sau khí khái 
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tuôn trào bèn kéo nhau chân nam đá chân chiêu đi bộ ven hồ Dâm Đàm 

thưởng ngoạn. 

Khi đó nằm chếch về phía bắc Dâm Đàm hồ cách đường Cổ Ngư chừng 12 

bước chân thỏ có chiếc cầu nhỏ bắc vào Trấn Quốc tự, trên cầu có gã hành 

khất ngồi bán hàng. Gã này sắc mặt nhăn nheo tiều tuỵ, mắt lồi tai vểnh, diện 

mạo tuy già cỗi nhưng cơ thể thật trẻ trung xinh xắn. Cạnh gã có chiếc no-

tebook nối máy in mã vạch. Thỉnh thoảng lại thấy gã móc từ túi quần pija-

ma cáu bẩn hộp thuốc xịt màu xám, thành phần có chứa corticoid là chất 

kịch độc, xịt mạnh vào miệng rồi rướn mũi hít hà rất khoái cảm. Chốc chốc 

gã lại nhấn phím enter trên notebook, thấy lẹt xẹt một hồi rồi máy in phun ra 

những tờ giấy dó đẹp lắm, trên mỗi tờ đều có một bài thất ngôn hoàn chỉnh. 

Nghe đồn nếu vận vào ý mấy câu thơ này mà quyết định chọn cửa thì xác suất 

trúng đề có thể lên tới 1%. Gã ăn mày bày bán mấy tờ thơ đề đó xem chừng 

cũng đắt khách. 

Đương khi kẻ mua người xem tấp nập bỗng nghe tiếng quát lớn: “Ăn mày 

to gan dám lừa gạt thiên hạ. Ta mua thơ ngươi, đánh đề ngót cả tháng sao 

chưa thấy trúng?”. Gã hành khất giật mình ngoảnh lại, thấy một hán tử mặt 

xương tóc dựng, đầu đội mũ phớt, lưng đeo dây chun. Còn chưa kịp phân bua 

đã thấy hán tử đó thò tay vào đũng quần lôi ra một nắm trùng, con nào con 

nấy dài khoảng 2, 3 Kbytes ngo ngoe trông rất tởm, rồi ném mạnh vào chiếc 

notebook. Lập tức bọn trùng bò lan ra khắp các thư mục, gặp file sys, com 

thì cắn đầu gặm đuôi, thấy file dll, exe thì biến dạng náu mình. Trình thơ máy 

dính phải trùng độc, chẳng ai ra lệnh cứ tự động in ra một đống thơ tình vô 

cùng tục tĩu, chủ đề Hồ Xuân Hương, thể loại lục bát. Gã hành khất thấy tình 

thế nghiêm trọng quá vội lấy hộp xịt ra nghênh chiến, nào ngờ hán tử nhanh 

như cắt rút dây chun vụt mạnh, đường chun lạnh toát xẹt ngang đầu đe doạ 

xiến đứt tai phải gã ăn mày. Đương khi nguy cấp bỗng nghe tiếng khạc nhổ 

rất mạnh, dây chun trong tay hán tử dính một miếng đờm văng bắn đi, cuốn 

chặt vào một gốc bằng lăng tím ven hồ. 

Thì ra là bọn Môn, Dậu, Đoàn đương lang thang hóng gió. Ba người thấy gã 

hành khất bày bán thơ máy lấy làm hiếu kỳ mới lại gần xem cho rõ. Trong 
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đám có Khánh Trung Đoàn bình sinh trượng nghĩa, thấy hán tử đến sinh sự, 

đã thả trùng phá máy còn vung chun đánh người, nhẫn nhịn không được mới 

vận Phi Đởm tán công vốn là độc chiêu gia truyền của dòng họ Khánh Trung, 

khiến tai phải gã hành khất được cứu sống trong gang tấc. Hán tử gặp phải 

cường địch giận lắm bèn tung đòn hiểm, ném trùng độc về phía ba người. 

Lúc đó Đại Môn mới xông lên quát rằng: “FreeLove1 của ngươi xem ra chưa 

được update”, đoạn xoè chiếc quạt lụa, cán trầm hương có đề STAV2 ra hứng 

hết, con nào chạm phải quạt trên tay Môn đều như đỉa phải vôi, cứng đờ rồi rã 

rời chết hẳn. Đại Môn lại đến xoè quạt đập đập máy cái vào chiếc notebook, 

bọn trùng đương náu trong đó cũng rụng ra hết. Hán tử biết không phải là 

đối thủ, cắm đầu lủi thủi bỏ đi. 

Bỗng gã hành khất và Sơn Tiểu Dậu ôm chầm lấy nhau, cười cười nói nói. 

Mọi người cùng lấy làm ngạc nhiên. Hồi lâu Dậu mới giới thiệu: “Gã này họ 

Hoàng tên Cân, là bạn đồng môn của đệ suốt ba năm chuyên lý tại Hà Nội Am 

đường. Sau biệt vô âm tín, nghe nói lang bạt kỳ hồ làm thơ chơi đàn với mỹ 

nhân khắp MGU. Ngờ đâu nay sa sút đến độ phải bán thơ kiếm sống”. Đoàn 

trước cũng từng nghe danh Hoàng Cân, quay sang nói với Môn: “Gã này có 

nhiều tài nhỏ, huynh nên cân nhắc thu dụng về Tinh Vân, sau có khi dùng 

được vào việc lớn”. Môn nghe có lý bèn tiến lên hỏi Cân: “Hai đệ của ta cùng 

tiến cử các hạ về Tinh Vân, nay ta có ba câu muốn được trả lời”. Cân nói: “Tại hạ 

vừa được ba người cứu giúp, nay hỏi ba câu chứ năm câu cũng không hề gì”. 

Môn bèn hỏi: “Công ty tin học nên lấy điều gì làm trọng?”. Cân đáp: “Tin học 

nghĩa đen là học cách tin, vậy công ty tin học phải lấy sự tin làm trọng. Đó là 

niềm tin đối với đồng sự khi đã hiển đạt. Niềm tin vào tương lai khi còn khó 

khăn. Và niềm tin của khách hàng vào sản phẩm khi xem trình diễn”. Môn hài 

lòng lắm, hỏi tiếp: “Cái gì là tài sản quí nhất của người làm tin học?”. Cân đáp: 

“Là trách nhiệm với công việc. Phàm những kẻ làm tin học, một là vốn liếng 

ít ỏi, hai là kiến thức dở dang, ba là giao tiếp hạn chế. Chỉ còn cách dùng 

1 FreeLove: Tên một loại virus có khả năng biến hình, thời đó chỉ có STAV là diệt được.
2 Sơn - Tùng Antivirus
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trách nhiệm để khoả lấp các nhược điểm lớn kia”. Môn càng lấy làm thích thú, 

hỏi: “Cách nào để phát triển Tinh Vân?”. Cân trả lời: “Để tổ chức kinh doanh 

phát triển tất yếu phải làm giảm entropy trong nội bộ, tăng entropy ngoài thị 

trường. Nếu biến được Tinh Vân thành cơ thể sống hoàn chỉnh, tự tiến hoá, tự 

biến dị, có hệ miễn dịch tốt và đáp ứng tích cực với ngoại môi thì lo gì không 

lấy được thiên hạ”. Đại Môn lấy làm tâm đắc lắm, vòng tay ôm Cân mà chính 

thức mời gia nhập Tinh Vân. Cân lại quay sang hỏi bạn cũ là Tiểu Dậu: “Tại hạ 

về Tinh Vân có điều gì dở, điều gì hay?”. Dậu đáp: “Về Tinh Vân có điều dở là 

kiến thức tăng nhanh quá, tình nghĩa chân thành quá, khiến con người ta 

cảm ngộ mà không làm nổi việc ác. Về Tinh Vân lại có điều hay là không thể 

giàu có, khiến nhân tính hoà hoãn khiêm cung, không có điều kiện mà nhậu 

nhẹt bê tha, chơi bời trác táng”. Cân nghe Dậu nói rất logic thuyết phục, lại 

chưa có chủ đích gì nên vui vẻ nhận lời đồng tâm kết nghĩa huynh đệ. Hôm 

đó nhằm ngày rằm tháng Kim thiền, tức mồng 2 tháng 6 năm 1995 – niên 

hiệu Tinh Vân thứ hai. 

Bốn người rủ nhau sang Điêu Ly bảo quán uống rượu mừng hội ngộ, đang đi 

bỗng nghe tiếng gọi với theo: “Các huynh chờ đệ với”. Nhìn ra là hán tử ban 

nãy, đầu đội mũ phớt lưng đeo dây chun. Nguyên hán tử này họ Quang tên 

Tiểu Ngũ, là con thứ năm trong một gia đình toàn con trai, tính tình cổ quái, 

đam mê cờ bạc, thích nuôi trùng độc. Tuy vậy hắn lại có biệt tài về kỹ thuật, 

những việc tinh xảo làm đều khéo lắm. Quang Tiểu Ngũ vừa rồi bị Đoàn và 

Môn vô hiệu, biết rõ nội công của mình còn chưa đến đâu nên thoạt đầu 

cũng bất mãn bỏ ra một góc ngồi khóc tức tưởi, sau tỉnh ngộ bèn chạy đến 

xin cùng nhập bọn. Được chấp thuận. Về sau Tiểu Ngũ quả nhiên bỏ chính 

theo tà, làm đến cấp trưởng phòng của Tinh Vân, nhưng đó là chuyện sau này. 
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Hồi thứ ba

Quang Phi Nễ chửi mắng tin tặc đường 

Thần Toán tử trổ tài tính quân lương

Lại nói về Tinh Vân từ khi thu nhận Hoàng Cân và Quang Tiểu Ngũ, thế lực 

mạnh lên rất nhiều. Tổng đàn khi đó đặt tại số 6 Vũ Lợi thường là nơi qui tụ 

anh hào bốn phương về đàm đạo hoặc thi thố tài năng. Hôm ấy có buổi diễn 

thuyết về bảo mật và an toàn thông tin. Quan Đại Môn và Sơn Tiểu Dậu sau 

ba tháng nhập thất tu luyện công phu Truyền mật nhập nét (enter password 

to login), nay đã thành tựu. Môn mình khoác trường bào, chân vận jean xanh, 

Dậu áo phông đỏ, quần chun tía, cùng nhau thi triển công phu. Mạng Net-

nam thời đó có tiếng là nơi địa hình hiểm yếu, canh phòng cẩn mật, vậy mà 

Môn, Dậu ngang nhiên ra vào, sục sạo giữa đám user năm vạn như giữa chốn 

không người, khiến quần hùng đều kinh hãi mà vỗ tay khen ngợi. 

Đương khi ấy bỗng nghe tiếng cười lớn, nhìn ra là một hán tử to béo, bụng 

phệ môi dầy, mình mặc áo ba lỗ, nách khoác vợt cầu lông. Hán tử ngửa mặt 

lên trời cười ba tiếng rồi rũ áo bỏ đi, thái độ hết sức ngạo mạn. Khánh Trung 

Đoàn bình sinh nóng tính, thấy có kẻ coi thường huynh đệ mới chạy ra cản lại 

mà rằng: “Ngươi là ai mà dám vỗ lễ nơi Tinh đàn?”. Hán tử cười nhạt, gạt tay 

Đoàn ra mà đi tiếp. Đoàn cả giận mới vận Phi đởm tán công nhằm chính giữa 

Tính Phong tử huyệt nơi đối thủ mà phát chưởng. Chỉ thấy hán tử lắc nhẹ tay 

mặt, vợt cầu lông hớt trọn miếng đờm, lại lắc nhẹ tay ve, miếng đờm vỡ tan 

thành ngàn mảnh. Tiểu Dậu chạy lại can ngăn, liền bị hán tử mắng: “Ta vốn 

nghe tiếng Tinh Vân anh hùng cái thế, nào ngờ rặt là tin tặc, dồn tâm huyết 

vào việc phá hoại, trút trí lực vào trò mua vui, thật chẳng đáng thất vọng lắm 

ru!”. Nói đoạn trừng mắt nhìn, hung quang lấp lánh. Mọi người đều khiếp sợ. 

Không khí đương căng bỗng thấy Hoàng Cân rũ áo tiến lại gần hỏi: “Quang 

Phi Nễ lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ?”. Hán tử giật mình, hỏi làm sao biết tên. 

Cân cười đáp: “Tôi với ông cùng ở Nga La Tư về, từng là bạn đồng thành dị 

môn, sao cố nhân dễ quên nhau đến vậy”. 
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Nguyên Quang Phi Nễ, tự là Độc Ca, người vùng Bách Khoa, thuở nhỏ thông 

minh đĩnh ngộ, đặc biệt có năng khiếu về văn nghệ. Hồi thập kỷ bảy mươi 

nhà Nễ tậu được chiếc tivi đen trắng, cả xóm kéo đến xem nhờ. Hễ phát 

chương trình ca nhạc là Nễ vừa xem chăm chú, vừa bi bô hát theo. Trong 

đám láng giềng có ca sư họ Phương, nghe tiếng hát của Nễ bèn phán: “Giọng 

thằng bé có hình sắc lạ, chỉ tiếc âm chuỷ có tiếng nam nữ tâm tình, âm khốc 

có tiếng trai gái yêu đương, sau này ắt... ”. Nói đến đó Phương bỗng thở hắt 

ra cấm khẩu, từ đấy tuyệt không nói thêm câu nào. Mọi người đều kinh hãi 

mà coi là điềm lạ. 

Phi Nễ lớn lên bản tính bặt thiệp, ưa giao du, kết bạn nhiều, đặc biệt là bạn nữ. 

Tương truyền mỗi lần Nễ tổ chức sinh nhật khách đến mừng chật ních tiểu 

khu. Nễ đứng giữa sân, đèn đuốc sáng loà, cầm micro vừa hát vừa nhảy theo 

điệu nhạc. Quần hùng bật nắp tanh tách. Coca, Pepsi chảy tràn như suối. Lát 

cao hứng cả đám cùng đứng lên dậm dật, quay cuồng dancing. Cảnh tượng 

thật vô cùng náo nhiệt. Hiện sân nhà K8 Bách Khoa thảng hoặc vẫn có người 

quét được vài nắp chai Pepsi, chính là dấu tích các cuộc vui hồi đó vậy. 

Phi Nễ du học ở Nga La Tư, tốt nghiệp loại ưu. Sau vì mưu sinh nên nấn ná 

thêm vài năm, làm việc cho công ty Tinh Thể - tên tục là Crystall - một doanh 

nghiệp có tiếng của người Việt ở Mạc Tư Khoa. Cưới được vợ là Việt Thị vốn 

là hoa khôi trường Điện Ảnh. Một chiều muộn nhân về phép Phi Nễ dạo chơi 

lang thang ở một phố vắng, hoa sữa thơm ngạt ngào. Bỗng nhiên chàng 

nghe tiếng rì rào phát ra từ một căn phòng tối nơi góc phố, tựa có đám người 

đương trò chuyện vãn. Nễ lại gần lắng tai nghe, thấy câu chuyện xoay quanh 

đạo đức suy đồi, nhân tâm hiểm ác. Chàng hiếu kỳ nhón chân nhìn vụng qua 

khe cửa, nào ngờ chẳng thấy ai ngoài vài chiếc máy tính ngổn ngang trên 

bàn. Nễ cả sợ về kể lại chuyện cho người bạn họ Trần, vốn là tay uyên thâm 

dịch số. Trần cười bảo: “Máy tính trò chuyện với nhau ứng vào điềm nối mạng, 

đà này ắt Việt Nam sắp được kết nối Internet vậy”. Quang Phi Nễ nghe vậy cả 

mừng, mới quyết định dời toàn bộ gia quyến về nước lập nghiệp. 

Ở Việt Nam Nễ tham khảo nhiều mô hình kinh doanh, lại hỏi thêm tư vấn của 

Trần. Trần khuyên: “Hiện Hà thành có Tinh Vân, hình nhỏ mà tướng lớn, chí 
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nhỏ mà tâm lớn, có thể là nơi tá túc lâu dài được”. Nễ tự thấy tài mình tinh 

diệu, hình mình tinh mỹ, giọng mình tinh tuý, lại từng làm cho Tinh Thể nên 

nghe đến chữ Tinh Vân đã thấy xốn xang như có tiền duyên. Vì vậy Nễ mới tìm 

đến Tinh Vân dự hội quần hùng như đã kể. 

Lại nói Phi Nễ thấy Hoàng Cân gọi đúng tên mình thoạt lấy làm lạ, sau chợt 

nhớ ra bạn cũ nên vội chạy tới tay bắt mặt mừng. Cân thích lắm, sai bày tiệc 

rượu, lại gọi cả bọn Tinh Vân đến giới thiệu tân nhân rồi cùng nhau đánh 

chén. Phi Nễ vẫn lấy làm băn khoăn về việc tin tặc bèn hỏi lại. Đại Môn cười 

đáp: “Túc hạ hiểu lầm rồi, xưa nay chim hồng, chim hộc bay cao được là nhờ 

chim cú, chim lợn bay thấp. Bậc thánh nhân biểu dương điều thiện là do tận 

hiểu điều ác. Việc bọn tại hạ làm hôm nay cũng không ngoài lẽ đó”. Nễ nghe 

xong chợt tỉnh ngộ, hơi lấy làm xấu hổ, bèn tự rót đầy một sừng hoàng tửu 

xin chịu phạt. Từ hôm đó chính thức gia nhập Tinh Vân, nhằm ngày tuất năm 

Đinh Sửu, tức mồng 14 tháng 2 năm 1997, niên hiệu Tinh Vân thứ ba. 

* * * * *

Vợ Phi Nễ là Việt thị có cô em gái tên là Thu Cô, vốn nổi tiếng xinh đẹp, lại 

có biệt tài tính toán nên được giang hồ mệnh danh là Thần toán tử. Cuối 

năm đó trời làm hạn hán, Việt Nam đang từ nước xuất khẩu gạo hàng đầu 

thế giới bỗng xuống hàng thứ hai. Tinh Vân cũng lâm vào tình trạng khủng 

hoảng tài chính trầm trọng. Phi Nễ nhân đó mới tiến cử Thu Cô về làm kế toán 

trưởng cho công ty. Sơn Tiểu Dậu vốn phụ trách tài chính bèn cho mời nàng 

tới phỏng vấn. Nễ y lời. Lát thấy một giai nhân tha thướt đi vào, dáng vẻ kiều 

mỵ, mắt xếch môi xinh, tay tả nắm bàn tính, tay hữu xách nữ trang. Giai nhân 

nhún chân chào: “Tiểu nữ Thu Cô xin bái kiến”. 

Dậu thấy Thu Cô đẹp quá, tâm hơi động, mới run run nói rằng: “Muội đã nổi 

danh là Thần Toán tử, lại có Phi Nễ huynh tiến cử, lẽ ra nên nhận ngay, nhưng 

ta thử phỏng vấn vài câu cho phải phép”. Thu Cô e lệ đáp: “Tiểu nữ sẵn lòng”. 

Dậu bèn hỏi: “Thế nào là nghiệp vụ tài chính kế toán?”. Thu Cô miệng cười 

mê hồn, đáp: “Quản lý tài chính như nước chảy sông trôi, không thể câu thúc. 

Nghiệp vụ kế toán ví như đo lưu thông mạch suối, đếm bồi đắp phù sa, tính 
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lượng nước bay hơi, đoán hạn hán mưa lũ”. Dậu nghe lạ tai, hỏi tiếp: “Tinh 

Vân đương lúc hạn, thiếu mưa nguồn, nay phải làm gì?”. Thu Cô xin được xem 

toàn bộ sổ sách thu chi. Dậu truyền đem ra. Nàng đón lấy, một tay cầm sổ 
sách xem một lượt, một tay lấy son tô lại môi, cầm chì kẻ lại mày, một tay gẩy 
bàn tính tanh tách, lát ngẩng lên khuôn mặt càng trở nên kiều diễm. Dậu xúc 
động hỏi lại, chỉ thấy Thu Cô lắc đầu thở dài. Dậu hiểu ý bèn đuổi hết thị vệ ra 
ngoài, đoạn tự mình ra khoá chặt cửa phòng lại. 

Khi đó Thu Cô mới nói: “Theo như số liệu cho thấy, thì tháng hai năm nay 
mực nước xuống thấp. Tháng năm nước sẽ cạn kiệt. Tháng chín nước lên lại 
nhưng không tầy gang. Đến tháng chạp thì lũ tràn về”. Dậu hỏi: “Vậy phải đối 
phó làm sao?”. Thu Cô đáp: “Tháng tư HĐQT không lĩnh lương. Tháng sáu cắt 
thưởng toàn ban lãnh đạo. Tháng bảy phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn. 
Tháng chín tích trữ quân lương, đề phòng mất mùa. Tháng một xây đê sắm 
két, chuẩn bị lũ lụt. Cứ làm đúng như vậy thì tài chính năm nay không còn 
gì phải lo nữa”. Dậu nghe xong cả mừng, tấm tắc khen ngợi, đoạn bàn cùng 
mọi người, ra quyết định bố nhiệm Thần toán tử Thu Cô làm Kế toán sư, mức 
lương đặc biệt ưu đãi. Hôm đó nhằm ngày 8 tháng 3 năm 1997. Cũng từ ngày 
đó qui trình tài chính của Tinh Vân trở nên chuẩn mực, cân đối thu chi, năm 
nào cũng thực hiện nghĩa vụ với nhà nước đầy đủ lắm. 

* * * * *

Một bữa tự nhiên Quan Đại Môn triệu tập anh em lại mà nói rằng: “Tinh Vân 
ta từ khi thành lập, đến nay tuy quân sĩ đã đông, kỳ tích đã nhiều nhưng danh 
chưa vang bốn bể, tiếng chưa vọng tám bề. Vậy các huynh đệ có cao kiến gì 
chăng?”. Hoàng Cân bèn hiến kế: “Xưa nay để tạo tiếng lớn trong thiên hạ 
không gì bằng xây đài. Nay ta cho dựng đài thật lớn, sao cho năm châu đều 
nhìn về được, lại cho ứng dụng công nghệ mới, làm hạ tầng tinh vi, đỉnh 
đài đốt lửa vĩnh cửu, demo giải pháp, treo trống Vĩ Tường, truyền hịch bốn 
phương”. Cả bọn đồng thanh khen phải, mới quyết tâm cùng nhau xây dựng 
đài NetLab. 

Đài xây nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã cao vòi vọi. Tầng trên cùng gắn quốc 
kỳ Tinh Vân với hai sắc xanh đỏ. Những tầng dưới có đủ các dịch vụ hấp dẫn, 
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từ Diễn đàn, Từ điển đến Gà ảo, Chatting. Từ Tìm kiếm, E-mail đến Tử vi, Thơ 
máy... Người hiếu sự thấy đền đài kỳ vĩ, phục vụ miễn phí bèn kéo đến đăng 
ký rất đông, xem chơi náo nhiệt. Có điều ít người biết rằng user thật thì ít, nick 
ma lại nhiều... 

Lạ thay đài NetLab vừa xây xong thì đổ. Xây lại lại đổ. Ngày xây đêm đổ. Có 
khi đang xây bỗng đổ. Điều này khiến quan quân Tinh Vân mất ăn mất ngủ, 
tiền tài trí lực tổn hao rất nhiều mà không thu được kết quả gì. Môn và Dậu 
vốn chuyên về an toàn thông tin, đưa ra kế sách dùng srvPack là chất phụ gia 
cực khoẻ của hãng Vi Nhu bên Hoa Kỳ, trám chặt các lỗ hổng nơi chân đài để 
gia cố. Đài vẫn đổ. 

Hoàng Cân khi đó là tổng công trình sư đài NetLab, thấy thế buồn bực 
lắm. Một đêm Cân ngồi review lại bản thiết kế, thử tìm xem còn sai sót nào 
chăng, lát mệt quá mới nằm gục trên bàn mà ngủ. Chợt mơ thấy có thiền sư, 
râu tóc bạc phơ đang kiết già trên bồ đoàn. Cân biết là thần nhân vội chạy 
đến bái kiến, hỏi về cách xây đài NetLab, lại hỏi về đại cục Tinh Vân. Thiền 
sư không nói không rằng, chỉ cầm thiền trượng đập mạnh vào vai Cân mà 
đọc bài kệ rằng:

“Thiên thời thuận âm, dương 
Địa lợi đủ nhu, cương 
Nhân hoà anh tài lắm 

Vẫn còn thiếu Trương Lương”

Hoàng Cân choàng tỉnh, thấy vai vẫn còn đau, mừng quá cứ thế mặc nguyên 
cả quần áo mà chạy bổ ra ngoài, miệng kêu lớn: “Tìm thấy rồi!”. 

Muốn biết Trương Lương là ai, Hoàng Cân tìm thấy gì, xin xem hồi sau sẽ rõ. 

Hồi thứ tư

Chí Du Tử vâng mệnh phá Vi Net 
Trương Tử Phòng lâm nạn thính vô ngôn

Cuối năm 1972, giặc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá miền Bắc. Trong 

mười hai ngày đêm ác liệt quân và dân ta đã anh dũng đánh trả quân thù. 
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Trời Hà Nội rực lửa. Chính trong những ngày này có tiên sinh họ Mã, tự là Thúc 

Hải, vốn là người có công năng ngoại cảm rất mạnh. Tiên sinh âm thầm ngồi 

từ dưới đất vận công lên trời thôi miên giặc lái, khiến nhiều pháo đài bay tự 
nhiên rơi rụng chả rõ nguyên nhân. 

Đêm ấy tiên sinh xem thiên văn phát hiện thấy có ngôi sao to bằng cái bát, 

sa xuống từ phương Bắc, bay thẳng vào một căn hộ ở phố Lý Thường Kiệt. 

Người trần mắt thịt đều tưởng là bom rơi đạn lạc của máy bay Mỹ, nhưng Mã 

tiên sinh thần quang lấp lánh, ngồi vỗ đùi kêu rằng: “Thế là Đại Việt từ nay 

không thể nói là không có nhân tài được nữa. Mã Thúc Hải ta cũng chẳng còn 
cần thiết cho đời”. Đoạn rũ tay áo, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng rồi bỏ đi. 
Từ đó biệt tích giang hồ. 

* * * * *

Lại nói phố Lý Thường Kiệt có căn hộ tập thể, trong sinh sống hai vợ chồng trẻ 
đều là trí thức. Đêm ấy người vợ bảo: “Chàng ơi, thiếp chợt thấy trong người 
khang khác khó tả lắm”. Người chồng cả mừng, âu yếm vợ mà rằng: “Nếu 
nàng sinh con trai, ta muốn đặt tên là Trương Tử Phòng, lấy tên chữ là Lương. 
Đây là tiền nhân mà ta hằng mến mộ, đức trọng tài cao, một tay giúp Hán 
vương lập quốc mà sau vẫn rũ được bụi trần, đắc đạo núi Chung Nam”. Người 
vợ mừng rỡ đáp: “Lời chàng nói là ý chỉ với thiếp vậy”. Quả nhiên bảy tháng 
sau sinh hạ được một bé trai, mặt mũi cực kỳ khôi ngô kháu khỉnh, chỉ tội do 
đẻ thiếu tháng nên bé như con mèo. Đồn rằng khi Tử Phòng sinh ra, có con 
nhện to đến giăng tơ ngay trên ngực áo bà đỡ. Thằng bé chẳng những không 
sợ hãi mà còn cười khanh khách ra chiều thích thú, đưa tay mân mê. Người 
nhà lấy làm lạ đi hỏi khắp các thầy cúng nhưng chẳng ai đoán ra điềm gì. 

Tử Phòng càng lớn càng thông minh đĩnh ngộ, học gì cũng nhanh. Tỷ như 
lên ba biết đọc, lên năm đã dịch được một số tiểu phẩm của Shakespear sang 
tiếng Anh cổ. Trẻ con lối xóm cùng tôn là thần đồng. Năm lên sáu, một hôm 
Tử Phòng tha thẩn ngồi nghịch cát vỉa hè, nhìn dòng cống cuồn cuộn chảy 
mà chạnh lòng cảm khái. Chợt thấy có con thuyền giấy được gấp rất công 
phu, cánh buồm đỏ thắm, ai đó thả trôi theo dòng. Con thuyền đi băng băng. 
Tử Phòng hiếu kỳ chạy theo. Đến chiều bỗng mất vết con thuyền, mà ngẩng 
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lên lại thấy một cô bé, chừng hơn mình vài tháng tuổi, lại xinh đẹp dễ thương 
cực kỳ. Cô bé mắt to đen lánh, má đỏ ửng hồng, thắt nơ bím tóc, tay cầm một 

cuốn sách bìa cứng in rất đẹp. Tử Phòng đứng như trời chồng, chân tay luống 

cuống mà lòng cảm thấy xốn xang vô hạn. Chàng nhìn lên cửa nhà nơi cô bé 

đang đứng thấy tấm biển đề “Mỹ Gia Trang”. 

Cô bé tiến đến Tử Phòng cười chúm chím mà rằng: “Ấy xinh giai quá! Tớ tặng 

ấy này”. Đoạn dúi vào tay Tử Phòng cuốn sách đó. Phòng càng xúc động, 

ghé tai cô nói nhỏ: “Sau này lớn lên thế nào tớ cũng lấy ấy làm vợ”. Cô bé 

cười khanh khách: “Vậy ta hẹn nhau 20 năm nữa nhé. Tớ tên là Mỹ Châu, học 

trường mẫu giáo Chim Non”. Nói xong xấu hổ chạy tọt vào nhà đóng kín cửa 

lại. Tử Phòng hai tay nắm chặt cuốn sách được tặng, thẩn thơ hồi lâu trước 

cửa mỹ nhân rồi cứ theo ngược chiều con cống mà tìm đường về nhà. 

Cuốn sách Phòng được giai nhân tặng hoá ra là một bí kíp trân bảo hiếm có 

trong thiên hạ. Về Phòng cứ theo cuốn sách mà học lý thuyết, lại theo đúng 

các đồ bản vẽ trong sách mà thực hành. Đến năm mười bảy đã thấm nhuần 

mọi công phu thâm hậu. Cũng nhờ công phu trong bí kíp mà năm mười tám 

tuổi, Tử Phòng thi đậu thủ khoa ĐH Tổng hợp Hà Nội, khoa Lý K35. Rồi từ đó 

cứ miệt mài nghiên bút, vượt cả các bạn đồng môn. 

Tốt nghiệp, Tử Phòng lọt vào mắt xanh của Quảng A Vương, thống lĩnh Bá 

Cư Quốc. Vương khi đó đã già yếu nên cưng chiều Phòng lắm, thường nói 

với đám thuộc hạ: “Ta có Tử Phòng thật chẳng khác tiều phu họ Bân có ngọc 

Biện Hoà, không biết làm sao giữ đây”. Có kẻ hiến kế: “Để giữ nhân tài một là 

phải để người quị mình vì nghĩa, hai lại phải để người luỵ mình vì tình”. Vương 

hỏi: “Quị vì nghĩa là thế nào?”. Đáp: “Là bên ngoài thì cho đi Tây, mở mang 

kiến thức, bên trong thì thật trọng dụng, cất nhắc trao quyền”. Vương lại hỏi: 

“Luỵ vì tình là thế nào?”. Thuộc hạ đáp: “Tình thì khó hơn nhưng cũng có cách. 

Thiên hạ đồn rằng Tử Phòng từ bé đã say đắm yêu thương Mỹ Châu, đại tiểu 

thư của Mỹ Gia Trang. Nay ta tuyển dụng Mỹ Châu về làm thư ký, rồi từ đó chi 

phối. Thế nào Tử Phòng chẳng phải gắn bó suốt đời”. Vương vỗ tay khen phải, 

đoạn cho thực thi theo đúng kế sách. 
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Từ đó Tử Phòng thường xuyên được cất nhắc, giao cho nhiều trọng trách, lại 

được cử sang Hung Gia Lợi học về Web là môn công phu cực bí truyền lúc bấy 

giờ. Nhưng điều hạnh phúc nhất là chàng đã được gặp lại người tình trong 

mộng sau bao năm xa cách. Cô bé với bím tóc đeo nơ thuở nào nay đã trở 

thành một trang tiểu thư diễm lệ, hương toả ngất ngây. Hai người cùng nhau 

đắm chìm trong hạnh phúc. Tóm lại từ đó Phòng và Châu gắn với nhau suốt 

8/24, má ấp môi kề. 

* * * * *

Lại nói Quảng A Vương từ lâu đã nuôi mộng bá chủ Internet Việt Nam, mới 

dồn tiền của lại để xây thành ViNet, ý tưởng kiểu như American Online. 

Vương giao cho Tử Phòng đứng ra chủ trì công trình. Đám thuộc hạ có kẻ vốn 

ghen ghét Phòng, nhân lúc họp giao ban mới tâu rằng: “Xây thành là việc lớn, 

không thể coi thường. Nếu việc không như ý cần theo đúng quân pháp mà 

xử”. Phòng khảng khái chấp nhận. 

Trường thành được xây lên nhanh lắm, cao 480, dài 640, khi cần có thể kéo ra 

tới 1024. Bên ngoài dán nhiều tranh ảnh, nội dung hài hoà, kiến trúc phong 

phú. Thiên hạ đều ngưỡng mộ. Ban đầu dân tứ xứ viếng thăm thành rất đông, 

có điều vào thành cứ phải nộp tiền. Kẻ nào trót không nộp thì bị giam lại không 

cho ra, quá hạn một tháng thì bị treo lên, ba tháng đều bị xử trảm. Thành ra về 

sau người vào cũng thưa thớt hẳn. Tử Phòng vốn không hài lòng với chính sách 

ấy nhưng không tiện nói ra, trong lòng cũng có đôi chút buồn nản. 

* * * * *

Mùa xuân năm ấy khí trời đẹp lắm. Gió tạnh mây trong. Từ những đám rêu 

phong ẩm thấp đượm hồn thu thảo mọc nơi khép nách của những bức tường 

phố cổ Hà Nội, đây đó đã bất ngờ vươn lên vài mồng hoa rực rỡ. Dân chúng 

đi trẩy hội rất nhiều. 

Hôm đó ở cổng thành ViNet người ta bỗng bắt gặp một gã thiếu niên thấp 

lùn trùng trục, mắt đeo kính bơi, chân đi chân nhái. Hai tay gã múa tít một 

chiếc laptop model đời mới, rồi cứ thế một người một máy xông thẳng vào 
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thành, không ai ngăn nổi. Thiếu niên gặp tướng đánh tướng, gặp người đánh 

người, tàn phá tan hoang cả. Trong chốc lát thành ViNet hào hùng một thời 

nay chỉ còn lại đống gạch hoang tàn đổ nát. 

Trương Tử Phòng đương du xuân gần đấy, nghe tin dữ cấp báo thì hoảng quá 

vội chạy đến, thấy thiếu niên chàng bèn cả giận mà mắng rằng: “Ngươi là ai 

mà dám đến triệt phá ViNet?”. Gã trai cười keckec, vòng tay nói lớn: “Thất lễ! 

Thất lễ! Tiểu đệ họ Chí tên Lân, tự là Du Tử, là Thiết đồ sư ở Tinh Vân”. Thoắt rồi 

nhảy phắt lên Honda rồ ga. Tử Phòng cười nhạt: “Ngươi tưởng trốn dễ sao”, 

đoạn vận kình lực vào bút vẽ rồi phóng chưởng. Mấy sợi lông trên bút của 

chàng thấm tràn năng lực cương cứng lên như đinh sắt. Có điều chàng không 

chủ định sát thương nên cây bút bay rất đúng mực, đến ngang gáy gã thiếu 

niên thì tự nhiên khựng lại, mềm oặt rồi rơi xuống. 

Nguyên Chí Du Tử người gốc phường Đồng Xuân, tính tình phóng đãng, bình 

sinh không coi ai ra gì. Du Tử vốn say mê hương sắc của Thần toán tử Thu Cô 

nhưng chưa được đoái hoài tới, nay mới tự nguyện gia nhập Tinh Vân để gần 

gũi người đẹp, nhậm chức Thiết Đồ Sư. Tử Phòng thấy công trình bao lâu của 

mình sụp đổ, tự đấm ngực kêu khổ: “Âu cũng chỉ là lỗi SQL injection, ta biết 

đã lâu mà không đề phòng, nay ân hận thì đã muộn quá”. Nói rồi lệ tự ứa ra 

ướt đầm vai áo. Lại xem kỹ lại đống hoang tàn thấy không còn gì dùng được 

nữa, lòng càng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Trưa hôm ấy chàng một 

mình thẫn thờ bỏ ra Café Ảnh là một quán nhỏ đầu phố Quán Sứ. Lần đầu 

tiên người anh hùng chìm đắm trong nỗi buồn nhân thế, trong nỗi gian nan 

của kiếp người. Anh hùng tịch mịch, đại cao thủ ở đời biết giãi bày tâm sự 

với ai! Vòng chân kiết già trên ghế, Tử Phòng nhẹ nhàng hít đầy chân khí vào 

tầng Sinh Môn, rồi dồn vòng lên Đan Điền, một lát thấy hơi bình tâm chở lại. 

Lúc ấy bỗng có một gã dung nhan cổ quái, đầu húi cua, mắt đeo kính bước 

tới bàn Tử Phòng. Gã chậm rãi kéo ghế, từ tốn ngồi xuống phía đối diện. 

Không ai chào ai. Suốt trong một giờ hai khắc hai người chỉ ngồi nhìn nhau, 

không cười không nói. Không khí trong quán trở nên rất trầm và nặng. Thực 

ra những người cực tinh mắt sẽ để ý thấy lông mũi Tử Phòng hơi rung, dái tai 

gã kia khẽ động. Lại có tiếng thì thào khe khẽ trong đám ẩm khách: “Xem kìa, 
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cao thủ võ lâm luận bàn thế sự, vị tất đã cần dùng đến ngôn từ”. Khoảng ba 

khắc sau, không khí đã trở nên căng như dây đàn. Tất cả khách và phục vụ 

viên ai nấy đều nín lặng, mắt đổ dồn vào hai vị khách kỳ lạ. Đến lúc này thì 

hai người đã giống hệt hai bức tượng thạch cao, cơ thể không còn bộ phận 

nào động đậy. Ở đây vô ngôn đã hiển hiện vượt qua mọi dưới hạn của lời 

nói. Mãi đến giờ Dậu, Trương Tử Phòng chợt cất tiếng bằng một chuỗi thanh 

âm trầm và ấm: “Hoàng huynh, đệ đồng ý về với Tinh Vân”. Gã kia cười ha hả: 

“Trương đệ, đệ đã khiến ta hiểu rằng âm thanh mới là đỉnh cao của im lặng”. 

Trong giây lát, cả không gian như vỡ oà, khán thính giả nhất loạt đứng dậy 

hò reo, vỗ tay rào rào. 

Gã mới đến chính là Hoàng Cân. Từ khi mộng thấy thiền sư đọc cho bài kệ, 

Cân ngày đêm nghĩ mưu để thuyết Tử Phòng về Tinh Vân. Nay việc lớn đã 

thành, Hoàng Cân sợ thị phi, vội kéo Tử Phòng chạy ra ngoài. Lề đường đã 

có cỗ xe Win trang trọng chờ sẵn. Một gã béo lùn, huyệt thái dương gồ lên, 

thấy Tử Phòng thì cất tiếng sang sảng: “Ta là Sơn Tiểu Dậu, chờ tân nhân ở 

đây đã lâu lắm rồi”. Đoạn mời lên xe. Đến bến đò hồ Thuyền Quang, thấy có 

con thuyền lá, trên có ngư ông dáng vẻ phong nhã, đương vừa hát vừa vận 

Nội trung tản khí, luồng kình lực bay ra khiến thuyền chạy băng băng. Thấy 

hội ba người ngư ông mới hét lớn: “Ta là Khánh Trung Đoàn, đợi Trương công 

tử ở đây đã lâu lắm rồi”. Cả hội lại xuống thuyền. Trung Đoàn định nhổ neo 

thì Cân ngăn lại, chỉ lên bờ: “Vẫn còn người kìa”. Nhìn lên thấy Chí Du Tử đang 

phóng Honda như điên, sau lưng chở một thiếu nữ sắc nước hương trời, phía 

sau đại quân của Quảng A Vương đương đuổi theo rầm rập. Tử Phòng nhìn kỹ 

thì chính là tiểu thư Mỹ Châu, trong lòng bao nỗi oán hận Chí Du Tử lúc trước 

bỗng chốc tiêu tan đi hết. Cả hội thong dong vượt ghềnh thác trở về Tổng Đà 

Tinh Vân. Đến nơi đã thấy bọn Đại Môn, Phi Nễ, Tiểu Thất cùng Thần toán tử 

Thu Cô dẫn đại quân đứng trên bờ nghênh đón, mở tiệc linh đình. Hôm đó 

nhằm ngày 4 tháng 4 năm 1998, tức 9 tháng 3 năm Mậu Dần. 

Về sau cũng có nhiều người thắc mắc, là làm sao mà bé Mỹ Châu sáu tuổi lại 

có cuốn bí kíp trân bảo trong thiên hạ, lại hỏi về nội dung cuộc đàm luận vô 

thanh giữa Tử Phòng với Hoàng Cân. Tử Phòng chỉ mỉm cười không đáp, coi 
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đây như những bí mật của đời mình. Dạo gần đây chàng cũng đã tóm lược 

lại cuốn bí kíp đó, cho đăng tải trên 6 số liên tiếp của nội san Tuổi xanh Tinh 

Vân, lấy tiêu đề là “Người Trung quốc tìm ra Châu Mỹ”. Tục truyền rằng ai có 

đủ kiên nhẫn đọc hết cả 6 số, lại đọc đi đọc lại mỗi số 6 lần thì công phu đột 

nhiên tăng tiến, có thể nhảy ngay lên lập trình sư mức 6 mà không cần phải 

qua phân bậc. Lại có tin đồn là trong lúc trà dư tửu hậu, Tử Phòng thường tâm 

sự với đám lập trình sư rằng: “Thực ra ai tìm ra Châu Mỹ không quan trọng, 

ở đời ta chỉ tâm đắc là đã tìm ra Mỹ Châu mà thôi”. Đại loại tin đồn thì nhiều, 

nhưng thảy đều không đáng bàn. Cái chúng ta quan tâm là Trương Tử Phòng 

sẽ giúp Tinh Vân dựng đài NetLab thế nào, lại giải quyết ân oán với Tuấn Thảo 

Lư ra sao, đón xem hồi sau sẽ rõ. 

Lời bàn của ông Mao Huy Cương

Thế mới hay, biết được anh hùng đã khó, dụng được anh hùng 

càng khó, nhưng giữ được anh hùng, điều đó thiên hạ chẳng mấy 

người làm nổi. Quảng A Vương, học vị vào loại bậc nhứt võ lâm, 

tuổi tác tầm xấp xỉ tri thiên mệnh, tất phải là người hiểu đời. Thấy 

Tử Phòng thi đậu thủ khoa, tốt nghiệp xuất sắc, mà nhận ra người 

tài, không phải chuyện dễ. Lại nghe lời mưu sĩ, trọng dụng trong 

quân, nâng niu như ngọc Biện Hoà, trói chân bằng cước tình lạt 

nghĩa, đâu phải người dưng. Ấy thế mà không giữ được Tử Phòng, 

để mất vào tay Hoàng Cân trong chốc lát, là nghĩa làm sao?

Hoàng Cân âu cũng chỉ là kẻ quê mùa, quanh năm chỉ biết làm 

ăn, chăm sóc gia đình, học hành và chơi bời, so với A Vương, tỷ 

như ngọc nát với ngói lành vậy. Trương Lương nghĩa khí đầy 

người, lại đang được A Vương sủng ái, lý nào lại về Tinh Vân? 

Những nhà Tinh Vân Chí học đã có nhiều công trình chứng minh 

nguyên do tại Chí Du Tử, vâng mệnh phá thành ViNet, vô tình đốt 

đường lui của Tử Phòng, là mưu kế hay được sử dụng trên thương 
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trường hiện đại. Có kẻ còn cho rằng, Tử Phòng quy phục chỉ vì bị 

Hoàng Cân bắt được tần số rung lông mũi mà lấy dái tai áp đảo 

trong Phiếm luận vô ngôn. Tất thảy đều sai lắm. 

Ấy chính là do cái giỏi của Hoàng Cân, biết dùng tình mà không 

phải mua tình, biết vận số mà không cần vẽ số, khiến Trương 

Lương cảm nghĩa mà không quị, say tình mà không luỵ, bỗng 

chốc thành anh em một nhà, cùng nhau toả sáng. Cũng là do cái 

dốt của Hoàng Cân, gặp nhau không biết nói gì, bày bút không 

biết viết gì, nên mới phải dùng Phiếm luận vô ngôn, khiến người 

đời khâm phục. Trương Lương nâng niu cái dốt ấy, lại càng đáng 

trân trọng. 

Ngày xưa Tam Quốc Chí 120 hồi, Gia Cát Lượng là bậc thánh 

nhân, cũng chỉ chiếm hết một hồi. Nay Tinh Vân Chí dành trọn 

hồi 4 cho Trương Tử Phòng, âu cũng là yêu quí lắm vậy. 

Hồi thứ năm

Gặp bão to, Tuấn Thảo Lư bóp cổ Liên Thị 

Dụng khổ kế, Trương Tử Phòng bẻ tay Tuyết Sơn

Mùa thu năm Phổ Dụng Internet thứ hai, tức năm Kỷ Mão, thiên hạ thái bình 

thịnh trị. Dân chúng nô nức đua nhau vui đùa thư giãn, massage tắm hơi, 

bia ôm striptease. Lòng dân nhu mỳ, nhân tâm bình ổn. Lại thêm mưa thuận 

gió hoà, mùa màng tươi tốt. Khắp bờ cõi chẳng có khủng bố bom thư, bốn 

phương trời không gặp dịch hạch bão tuyết. 

Trong cảnh thanh bình an vui ấy, nhiều tỉnh và bộ ngành đã đầu tư tu sửa 

nâng cấp và xây mới nhiều thu viên rất hoành tráng. Thu viên gọi nôm na là 

các khu vườn mùa thu, là nơi dạo mát vãn cảnh, nơi con trẻ thoả thích nô đùa, 

nơi người già thảnh thơi thể dục, nơi tình nhân thoải mái yêu đương. Và là nơi 

thỉnh thoảng có người vào đọc sách. Mỗi thu viên thường rộng hàng trăm 
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mẫu tây, bên trong trồng đủ các loại cây quí, mỗi cây đều được gắn biển RFID, 

đánh số phân loại rõ ràng, trồng thành hàng lối chu đáo. Đứng đầu các thu 

viên thời bấy giờ là Đại Thu Viên, toạ lạc ở Nam Thăng Long nổi tiếng nhiều 

trái ngon cây lạ. Đại Thu Viên lại có một hệ thống các thu viên nhỏ hơn, liên 

thông với nhau bằng bộ luật Hàn Tam Cửu Ngũ Thập (z3950). Nhìn chung thị 

trường rất sôi động náo nhiệt. 

Lại bàn về thế sự, ngoài bốn nước lớn chia thiên hạ thành thế chân bàn như 

đã kể, thời kỳ này còn xuất hiện thêm hai nước đang phát triển nóng. Một là 

Cưu Ma Quốc nằm sát tả ngạn sông Hồng, tài nguyên phong phú, binh hùng 

tướng mạnh, do Cưu Ma Vương, tên tục là Lã Tế Mi nắm quyền bính. Vương 

tham vọng lắm, có ý nắm ngôi bá chủ võ lâm, thường nói với đám thuộc 

hạ: “Thiên hạ so với những quốc gia ngoài quốc doanh như ta liệu có nước 

nào hơn được Cưu Ma Quốc”. Nước thứ hai là Liêu Hoà Quốc - một công ty 

ngoại bang với tộc người Thái từ Tây Bắc tràn sang kết hợp với dân bản xứ mà 

thành. Liêu Hoà Quốc chuyên về cung cấp các giống cây trân quí cho các thu 

viên, sản vật cũng rất dồi dào. 

Mùa xuân năm Canh Thìn, niên hiệu Computer Expo 2000, Cưu Ma Vương 

phái đại tướng là Trương Chu đưa thư sang Tinh Vân u tỳ quốc hỏi xin mượn 

đường để đem quân đánh chiếm Đại Thu Viên. Bọn Tinh Vân bèn rủ nhau ra 

tửu điếm cùng bàn kế sách. Hoàng Cân nâng chén nói: “Cưu Ma Quốc là nước 

lớn, nay lại gửi chiến thư ý hẳn muốn mượn đường diệt Quắc, nói là đánh 

Đại Thu Viên mà kỳ thực định chiếm Tinh Vân. Các huynh đệ có cao kiến gì 

chăng?”. Phi Nễ nghe vậy liền đập bàn quát: “Tinh Vân ta tuy nhỏ nhưng há để 

ngoại bang dễ dàng bắt nạt!”. Tiểu Dậu trầm ngâm phân tích: “Quân sĩ ta tuy 

ít, nhưng nếu đem nghênh với loạn binh của địch có thể lấy một chọi mười, 

hay ta cứ dàn một trận tử chiến cho rõ logic trắng đen”. Tử Phòng khẳng khái 

đứng dậy: “Tại hạ đêm qua đã luyện thành Lý Bồn Thu Viên chưởng, phiên 

bản đạt tới 5. 5 thành hầu hoả, xin được cầm binh trận này”. 

Đương lúc cả bọn say sưa bàn bạc, bỗng nghe có tiếng từ xa vang lại: “Không 

cần đánh! Không cần đánh!”. Nhìn ra thấy một thanh niên thân hình cao 
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nhẳng, mặt xương vai gầy, đang cưỡi trên một con la cái béo quay ung dung 

phi tới quán. Thanh niên tay phải cầm thương, tay trái cầm khiên, trên khiên 

có biểu tượng hoá học của phân tử oxy. Thỉnh thoảng chàng lại dùng thương 

chọc chọc vào khiên, miệng cười lơi lả, phong độ phi phàm. Hoàng Cân nhìn 
thoáng qua biết không phải người thường mới chạy ra tận cửa đón: “Xin các 
hạ cho biết quí danh”. Thanh niên buộc la rồi vòng tay đáp: “Tiểu đệ họ Tuấn 
tên Thảo Lư”. Hoàng Cân nghe tên chợt giật mình mà hỏi: “Phải chăng là Tuấn 
Thảo Lư ở Hà Đông, nổi danh thiên hạ, lấy đầu dự án tầm kinh phí trăm vạn 
đô dễ dàng như thò tay lấy đồ trong túi?”. Thảo Lư đáp: “Không dám, tiểu đệ 
từ lâu đã nghe danh Tinh Vân là nơi thu nạp hiền tài, nay cũng muốn tỏ chút 
công trạng mong được ghi danh”. 

Nguyên Tuấn Thảo Lư quê ở Hà Đông, đoạn ngã ba Ba La Bông Đỏ. Ngày Lư 
thôi nôi, người nhà cho bày các vật nhỏ để bé chọn, ý muốn xem sau làm 
nghề gì. Thấy bé Lư chẳng để ý gì đến những sách bút, kim chỉ hay súng gỗ, 
kiếm nhựa, mà chọn ngay hai viên bi sứ rất to nâng lên nâng xuống, miệng 
cười khanh khách xem chiều thích thú. Cha mẹ Lư buồn lắm, nghĩ sau con 
mình chắc chỉ lêu lổng chơi bời đánh bi đánh đáo. Nào ngờ Lư lớn lên rất 
thông minh đĩnh ngộ, học hành tấn tới, suốt kỳ phổ thông không năm nào 
phải lưu ban. 

Năm hai mươi ba tuổi, nhân kỳ nghỉ ở biển Cửa Lò Lư có làm quen được với 
Liên Thị là người cùng đoàn - một thiếu nữ xinh đẹp nõn nà, cảm thấy tâm 
đầu ý hợp. Lư vốn người vùng sông nước, lại có khiếu thể thao nên thường 
đưa Liên Thị ra biển tập bơi, khi nâng mông, lúc đỡ ngực, thế rồi yêu nhau lúc 
nào chẳng hay. Một bữa đương tập bơi thấy có ngư ông râu tóc bạc phơ ngồi 
thuyền thúng câu mực gần đó, hai người xin lên ngồi chơi, lại xin cho dong 
thuyền ra đảo Hòn Ngư. Chẳng may lúc sau gặp bão, con thuyền mảnh dẻ 
bị sóng đánh tơi bời cơ hồ muốn đắm. Nghĩ không thoát được tử nạn, Thảo 
Lư mới ôm chặt người yêu mà thì thầm vào tai rằng: “Ta với nàng tuy không 
sinh cùng giường, nhưng nguyện chết cùng thuyền”. Liên Thị nức nở: “Ở đời 
thiếp sợ nhất chết đuối, nay được chết ngạt trong tay chàng thì còn gì bằng”. 
Thảo Lư gạt lệ quay sang giã biệt ngư ông, đoạn một tay bóp cổ Liên Thị, một 
tay tự bóp cổ mình. Bóp được một hồi thì đột nhiên trời quang mây tạnh, nới 
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tay nhìn ra, thấy ngư ông đang vuốt râu mỉm cười. Lão vỗ vỗ vai Lư mà rằng: 

“Ngươi nặng nghĩa, lại trọng tình, hậu vận rất tốt. Này ta có bảo bối tặng 

ngươi, về theo đó mà học, ắt nên nghiệp lớn”. Nói rồi đưa Lư một cuốn sách 

nhàu nát, bìa đề “Cử Viên tâm pháp”, rồi cầm mái chèo đập mạnh vào đầu Lư. 

Lư choáng váng ngất đi, đến khi tỉnh lại chẳng thấy thuyền thúng với ông già 

đâu nữa, lại thấy mình với Liên Thị đương nằm tênh hênh trên bãi cát, quần 

áo đã bị sóng đánh tan đi cả, duy tay vẫn nắm chặt cuốn sách được tặng. Bèn 

đưa Liên Thị về nhà làm lễ cưới linh đình. 

Qua tuần trăng mật Lư mới giở “Cử Viên tâm pháp” ra xem, thấy chứa đựng 

hầu hết các phép nhiệm màu trong thuật kinh doanh dự án, cảm giác vô 

cùng kỳ thú, rồi cứ thế tự mình mầy mò nghiên cứu. Qua ba năm nội công 

tăng tiến tột bậc, biết đã luyện thành thần chưởng. Thảo Lư thử đem vài tuyệt 

chiêu trong Cử Viên tâm pháp ra vùng vẫy ngoài thương trường, quả nhiên 

rất hiệu nghiệm, từ đó nổi tiếng là đại cao thủ, một tay thương một tay khiên 

tung hoành Bộ Y tế, độc chiếm nhiều dự án quan trọng. 

Lại nói Hoàng Cân thấy Tuấn Thảo Lư muốn ra nhập Tinh Vân thì cả mừng, 

vội đưa Lư vào bàn mà giới thiệu cùng đám Tinh tướng. Cả bọn hồ hởi lắm, 

cạn chén liên hồi. Riêng vợ chồng Hắc Bạch song sát là Thu Cô với Chí Du Tử 

trước đã từng đi lại với Lư, nay gặp cố nhân lại càng phấn khởi ra mặt. Vậy là 

sau khi có thêm Tuấn Thảo Lư, cơ cấu HĐQT Tinh Vân đã tạm thời định hình, 

bao gồm chín người là Đại Môn, Tiểu Dậu, Trung Đoàn, Hoàng Cân, Tiểu Thất, 

Phi Nễ, Thu Cô, Tử Phòng và Thảo Lư. Những người theo Đạo giáo thường gọi 

đám người này là Tinh Vân Cửu Tiên. Hôm đó nhằm ngày Siêu Thị tháng Ân 

Điểm năm Canh Thìn. 

Bọn Nễ, Đoàn, Dậu trong lòng vẫn đương bực chuyện đưa thư mượn đường 

mới sốt ruột hỏi Lư: “Lúc nãy đệ nói không cần đánh là nghĩa làm sao?”. Lư 

đáp: “Đánh mà thây chất đầy đồng, nguyên khí suy kiệt, tuy chưa chắc thua 

nhưng hai ba năm mới hoà được vốn, so với không đánh mà bảo toàn tinh 

lực, giữ nguyên ngân khố, lại có thể giành hết các thu viên lớn nhỏ trong 

thiên hạ, việc nào lợi hơn?”. Cả bọn lấy làm lạ, hỏi phải làm thế nào. Lư bảo: 
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“Việc này phi Hồ Vĩnh tiên sinh và Tuyết Sơn kiếm sĩ ra, không ai làm được”. 

Chuyện đến đây không nói tiếp nữa. 

* * * * *

Lại kể về Cưu Ma Vương một sáng ngủ dậy vào Internet check mail thấy có 
thư reply của bọn Tinh Vân. Cưu Ma Vương đọc thư đến lần thứ ba mới hiểu ra 
thâm ý, đùng đùng nổi giận, bèn tức tốc sai Trương Chu làm đại nguyên soái, 
Kim Cô làm hữu tướng, Thân Tế làm tả tướng, điểm hơn năm mươi quân tinh 
nhuệ thuộc Nhu liệu đường sang triệt hạ Tinh Vân, rồi nhân đó thuận đường 
sẽ sang chiếm luôn Đại Thu Viên. 

Ngày Hợi tháng Dậu năm Tân Tị, Trương Chu dẫn đại quân kéo đến chân 
thành Tinh Vân. Lạ thay, cổng thành mở toang. Trong thành không một bóng 
người. Trương Chu lấy làm lạ nhìn lên tháp Vinaseek dựng nơi cổng thành, 
chợt thấy một chân nhân đầu đội khăn xếp, mắt đeo kính râm, tay xoắn ria 
mép. Chân nhân ngồi trầm ngâm hút thuốc, khói thuốc hư ảo từ miệng phun 
ra thành hai chữ H và V viết hoa rất to lồng vào nhau. Trương thấy thế cả sợ 
nói với tả hữu: “Đó chính là Hồ Vĩnh tiên sinh”. Nguyên Hồ Vĩnh người làng 
Phúc Thuỵ, thành Huế. Thuở nhỏ binh biến phải lưu lạc sang Mỹ quốc, học 
được thuật sư tử hống, sau trở lại Việt Nam làm trưởng đại diện khu vực châu 
Á – Thái Bình Dương cho một tập đoàn công nghệ cao đa quốc gia. Gia sản ức 
vạn. Hồ Vĩnh ngày ngày lấy việc rong chơi với bọn Tinh Vân làm vui, thường 
được ví là quân sư của Tinh Vân. 

Hút xong điếu thuốc, Hồ Vĩnh mới thong dong đứng dậy cầm chiếc Nokia 
6310i trỏ xuống đám quân Trương Chu mà bảo rằng: “Mời vào thành!”. Âm 
thanh nhỏ mà ngân vang không dứt. Trương Chu ngoảnh lại bảo tả hữu: 
“Cưu Ma Vương thường nói Hồ Vĩnh là mãnh hổ đời nay, các ngươi không 
nên khinh địch”. Một lát Hồ Vĩnh lại bảo: “Mời vào!”. Âm thanh như sóng 
cuộn. Thấy quân Trương Chu vẫn im phắc không động cựa, Hồ Vĩnh cả giận 
bèn vận khí vào đan điền, xoắn ria trợn mắt quát lớn: “Vào không vào, lui 
không lui, là cớ làm sao?”. Âm thanh to như tiếng sấm, vang xa ngoài trăm 
dặm. Hồ quát chưa dứt lời đã thấy Thân Tế là tả tướng quân bên Cưu Ma 
Quốc khiếp sợ quá đứt ruột ngã lăn khỏi chiếc Spacy. Quả là trẻ nít làm 
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sao chịu được tiếng gầm của hổ báo. Trương Chu không dám khinh động, 

truyền lui quân đóng trại. 

Bữa đó Trương Chu đương ngồi buồn bực trong trướng thì lâu la bẩm báo có 

kiếm sĩ bên Tinh Vân tên là Phi Tuyết Sơn xin vào yết kiến. Trương nghi lắm, 

truyền cho vào rồi hỏi: “Ngươi bỏ Tinh sang Cưu phải chăng định làm nội 

gián?”. Tuyết Sơn mặt hơi tái vì đau đớn, đáp: “Tại hạ ở Tinh Vân xưa nay công 

trạng không ít, hôm qua chỉ mắc chút lỗi nhẹ mà bị đại tướng quốc là Trương 

Tử Phòng bắt tỷ võ rồi bẻ gãy tay, trong lòng cảm thấy không phục”. Đoạn 

đưa cánh tay phải gãy lủng lẳng cho Trương Chu xem. Trương bắt chụp X-qu-

ang, thấy gãy thật, bấy giờ mới tin, bèn sai nội y bó bột cho rất chu đáo. Tuyết 

Sơn nhân đó bảo Trương rằng: “Bên Tinh Vân Tử Phòng đã luyện thành Lý 

Bồn thần chưởng, lại song kiếm hợp bích với Toàn Văn tâm kinh của Đại Môn, 

đương nhiên là môn võ công thiên hạ vô địch, e rằng tướng quân không 

phải đối thủ. Tinh binh lại mai phục kín trong thành, nay kéo quân vào một 

chết một, vào mười chết mười. Sao tướng quân không nhân cơ hội này, giả 

đánh Tinh mà quay sang đánh úp Liêu Hoà Quốc, vừa lập công lớn, vừa đỡ 

tiêu vong”. Trương lòng vốn đã e ngại, nay nghe lời khuyên đúng ý thì vỗ đùi 

khen phải. Đoạn truyền cất trại rồi đưa quân vòng sang đánh Liêu Hoà Quốc. 

Mùa đông năm ấy quân Trương Chu đánh Liêu Hoà ở biên giới gần Bách Khoa 

miếu đường. Quân Liêu tan tác, khiên giáp tả tơi, quân Cưu đại thắng nhưng 

cũng hao binh tổn tướng rất nhiều. Trương Chu bèn viết thư về xin thêm viện 

binh và quân lương để tiếp tục kéo sang đánh Đại Thu Viên. Cưu Ma Vương 

thấy tình hình thuận lợi mới tự mình điểm thêm hơn trăm quân tinh nhuệ, 

kéo đến hợp với đám quân của Trương, cùng nhau hoàn thiện qui trình, chấn 

chỉnh lực lượng, uy thế rất lớn. 

Mùa xuân năm Nhâm Ngọ đại quân Cưu Ma Quốc rầm rập kéo đến thành Đại 

Thu Viên, khí thế vô cùng dũng mãnh. Nào ngờ tới nơi thì thành đã bị chiếm 

mất rồi. Trên thành phần phật tung bay lá cờ với logo hai sắc xanh đỏ truyền 

thống của Tinh Vân. Cưu Ma Vương với Trương Chu chột dạ, ngỡ ngàng nhìn 

lên đã thấy bọn Tinh tướng là Quang Phi Nễ, Trương Tử Phòng với Tuấn Thảo 

Lư đương vui vẻ uống rượu trên thành, tiếng nhã nhạc đàn sáo tưng bừng. 
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Thấy Trương Chu, Phi Nễ cả cười vẫy tay chào nói: “Tướng quân bấy nay vẫn 

mạnh giỏi chứ, bọn ta đợi ở đây đã lâu lắm rồi”. Lại thấy Tuyết Sơn kiếm sĩ 
đang đứng hộ giá cạnh Tử Phòng, tay trái cầm gươm, tay phải bó bột, từ trên 
thành nói vọng xuống: “Đa tạ tướng quân đã nghe mưu”. Trương Chu thấy thế 
nộ khí xung thiên, hét to lên một tiếng. Năm đó vừa tròn bốn mươi hai tuổi. 
Đời sau có thơ rằng:

Muốn biết đời sau có thơ như thế nào, tính mạng Trương Chu ra sao, Trương 
Tử Phòng liệu có thi triển thành công Lý Bồn chưởng pháp ở Đại Thu Viên 
không, đón xem hồi sau sẽ rõ. 

Lời bàn của ông Mao Huy Cương

Hỏng bét. Hỏng bét. Trong suốt bốn chương (hồi) lịch sử Tinh Vân, 
chưa một lần nào đám hảo hớn Tinh Vân tráng sĩ phải dùng đến 
mưu mẹo để bù đắp cho võ nghệ, dùng tà đạo mà thắng chính 
nghĩa. Sức mạnh của Tinh Vân khi đó luôn là sự kết hợp hài hoà 
giữa tình cảm của Hoàng Cân với nội công của Đại Môn, giữa 
thanh quản của Phi Nễ với binh pháp của Tử Phòng. Trong sáng 
lắm, đáng trọng lắm. Trong thu phục hết lòng người, ngoài móc 
nối được dự án, ai ai cũng vì nể. 

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Giá mà thiên hạ thái bình, bờ xôi 
ruộng mật, cuộc sống chẳng đưa đẩy bon chen, đất chưa nứt 
ra đám Cưu Ma, Liêu Hoà, độc giả có lẽ ngủ gật trước khi xem 
hết hồi 5, cám cái cảnh Tinh Vân nghĩa khí đến mức nhàm 
chán, suốt ngày đi thu phục cao thủ võ lâm, người nào cũng 
tốt, cũng giỏi. Tất nhiên, để ngủ được còn phải thêm một cái 
“giá mà... ”. Giá mà không xuất hiện Tuấn Thảo Lư. 

Lịch sử để lại nhiều khảo dị, ghi chép về Tuấn Thảo Lư, người Hà 
Đông. Ngoài sức khoẻ hơn người, Lư là người bình sinh thích 
dùng mưu kế, đến mức đá bóng cũng phải nghĩ mẹo lừa lọc, 
rê qua đối thủ. Lại thêm có “Cử Viên tâm pháp” trong tay, lại 
càng đắc dụng. Có lần chỉ dùng một hòn bi sứ, Lư vận công lấy 
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được mẩu sừng của một con tê giác đứng cách hơn 200 trượng, 

chẳng tốn một giọt mồ hôi, được ba quân tung hô như sấm. 

Tương truyền, dịp gặp Liên Thị ở Cửa Lò, Lư đã có chủ ý từ trước. 

Chờ lúc gặp bão, Lư quay sang ghé tai bảo ngư ông: “Cứ thế! 

Cứ thế!.. ”, rồi mỉm cười quay ra bóp cổ. Chẳng biết chuyện ấy 

có thật hay không, nhưng qua đó đủ biết Thảo Lư cũng thảo 

mai ra phết. 

Chả gì Lư vừa gia nhập, quang cảnh Tinh Vân đã nhuộm đẫm 

ánh tà dương, với bóng Hồ Vĩnh tiên sinh thấp thoáng. Tiểu Dậu 

bỗng dưng viết e-mail có thâm ý. Tử Phòng đâm ra thích trò 

cuồng bạo. Chưởng lực của Thảo Lư hư ảo như thế, Lã, Trương 

liệu có cơ gì. Thử hỏi, trong chuyện này ai mắc bẫy ai?

Thực ra, Cưu Ma Vương là người biết nghe lẽ phải, lại nắm được 

mệnh trời, biết bắt cái nhỏ thực, thâu tóm Liêu Hoà Quốc, còn 

hơn đuổi cái lớn hư, không thèm đánh đu ở Đại Thu Viên, tỏ rõ 

khí độ của một đại gia vậy. Tiền nhân đã dạy, “ở hiền gặp lành.. ”, 

“tránh voi chẳng xấu.. ”, ở đời thắng thua một trận cũng là lẽ 

thường, ăn nhau chủ yếu về hậu. Mấy năm vừa qua, nghe nói 

Cưu Ma Quốc được mùa, đánh đâu thắng đấy, đất trải mênh 

mông, dự án thu về không kịp xây chuồng mà nhốt, cũng là 

mừng cho Tinh Vân lắm. Mừng cho voi ít, cỏ nhiều, anh hùng 

thiên hạ lại được chung nhau mà sống, mà toả sáng. 

Cứ cái đà có hậu này, hồi 6 chưa ra đã hết cả giật gân, liệu có 

còn lôi cuốn? Nói vậy thôi, chứ văn phong Tinh Vân Chí huyền ảo, 

kỳ bí, càng luận càng ra, có thể biến cái hư thành cái thực, tinh tế 

vô cùng, rất khó cho việc phê bình. 

Đúng như nhận định của ông BTC: “Dzậy, mà hổng phải dzậy.. ”

Mao Huy Cương  

Đại Thu Viên Paris 8/2005
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Chú thích

Công nghệ thông tin CNTT

Cơ Sở Dữ Liệu  CSDL

Hội đồng quản trị HĐQT

Tổng giám đốc TGĐ

Giám đốc GĐ

Hệ điều hành HĐH

Đại học ĐH

Cao đẳng CĐ

Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân TVH

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh 
Vân – Tinhvan Consulting

TVC

Công ty Cổ phần Viễn thông Tinh Vân – Tinhvan Telecom TVT

Công ty TNHH một thành viên Giải pháp Phần mềm & 
Tích hợp Hệ thống Tinh Vân - Tinhvan Solutions

TVS

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân –  
Tinhvan Outsourcing

TVO

Công ty Cổ phần Sách điện tử Tinh Vân – Tinhvan eBooks TVB

Công ty Cổ phần Giải trí Minh Châu – Minh Chau  
Corporation

MC
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Lê Tâm
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