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A.LỜI NÓI ĐẦU

3 năm – Với đời sinh viên đó là 1 chặng đường dài .
Mỗi ngƣời khác nhau sẽ có
nhƣ̃ng trải nghiệm khác nhau. Với tôi, những năm tháng đã qua đem lại nhiều cung bậc
cảm xúc và tôi cảm thấy không còn gì nuối tiếc vì đã thực hiện được những điều mì nh
muốn.
Ở cái tuổi mà ngày ngày vẫn cắp sách đến trường thì việc quan trọng nhất vẫn là
HỌC!ở đây là HỌC VĂN HÓA !.Sở dĩ tôi nói “văn hóa” vì đời sinh viên mà lúc n ào
cũng chỉ cắm đầu vào học học học thì thật phí phạm. Bạn sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát
triển hoàn thiện bản thân, bỏ lỡ nhiều thứ phải học giúp ích cho cuộc sống, công việc sau
này. Đó là những kỹ năng mềm, kỹ năng sống, những kinh nghiệm thực tế , các mối quan
hệ, đối nhân xử thế...
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Ebook này tôi vi t cho nh ng ngư i đã, đang và s làm quản lý , leader, đội
trƣởng ...nói chung và thành viên của CLB Nhà Quản trị tư
ương lai Đại học Công Đoàn
(FMC) nói riêng. Mục đích duy nhất là chia s cáác kinh nghi m, ki n th c mà tôi có
được trong su t th i gian h c t p và tham gia các ho t đ ng trong và ngoài trư ng. Đây
chỉ là kiến thức của riêng tôi, có thể đúng , có thể sai, mỗi ngư
ười có
ó cáách cảm nhận kháác
nhau. Ki n th c là vô t n, t t c ch như mu i b b , th nên t t c ch mang tính chất tham
khảo.
Mọi ý kiến đóng góp, trao đổi, hỏi đáp các bạn có thể gửi Email cho mình tại địa chỉ
DucHT23391@Gmail.com Hoặc liên hệ qua Web cá nhân DucMu.Info và DucMu.Co.cc
Chúc các bạn 1 ngày tốt lành!
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B. TÂM SƢ̣
Ebook này sẽ có 1 nƣ̉a là tâm sƣ̣ cá nhân . Điều này giúp chúng ta thấy thân thiện và
gần gũi hơn, giúp bạn hiểu thêm về con người tôi . Và biết đâu đó chúng ta có cùng chung
quan điểm , lý tƣởng nào đó ?Trong các câu chuy ện của tôi , bạn sẽ tìm ra câu chuyện của
riêng mì nh?
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I. S trư
ư ởng thành của tôi

Mỗi người trong đời đều có
1 thời điểm gọi là “dấu mốc của sƣ̣ trƣởng
thành” . Có người sớm , có người muộn nhưng đặc điểm chung là bạn sẽ ... “l t xáác”. Có
thể trưởng thành về thể chất , tinh thần và ở đây tôi muốn nói đến
sƣ̣ trƣởng thành
trong suy nghĩ . Bạn sẽ nhìn nhận và giải quyết mọi việc dưới 1 con mắt hoàn toàn khác ,
con mắt của
“ngƣờ i trƣởng thành” .
Hồi năm 1 mới vào trường , tư tưởng lúc này chỉ là
“chơi bù” lớp 12. Tôi lúc
nào cũng “nhăn nhở” , cuộc sống chỉ toàn màu hồng
. Tôi chỉ biết ham vui chứ không
có 1 ý thức nào về trách nhiệm,
động lƣ̣c , mục tiêu...
Cho đến năm 2, khi bắt đầu tham gia vào nhiều đội nhóm hơn
, trong tôi có cái gì
đó thay đổi . Một buổi sáng thức dậy , đơn giản , tôi thấy mình ...trƣởng thành !. Cảm
giác này rất lạ, khó có thể diễn tả bằng lời, tôi chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua là
1 ngày
phải cố gắng hơn nữa để theo đuổi mục tiêu của mình . Làm gì cũng cần có kế hoạch
để hoàn thành tốt nhất có thể. Thái độ sẽ quyết định sƣ̣ thành công , cần có sự nhiệt
tình vs trách nhiệm trong mọi
5
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viêc̣ , hãy tận dụng thời gian để sắp xếp mọi việc thật hợp lý cho
1 ngày bận rộn . Và...tôi
cũng đã nghĩ nhiều hơn về cuộc sống , tương lai của mình , về gia đình , người thân , bạn bè,
các mối quan hệ tôi cần chân trọng...

M t ngày thu đ p tr i c a năm 3, tôi có 1 “Bư
ước ti n” trong giai đo n trư ng thành
mà tôi gọi là “Trạng tháái hi n nhân” (lâý trong naruto ). N u năm 2 tôi v n b i r i trư c
các khó khăn , tôi s s cô đơn , tôi lo sợ 1 ngày nào đó bạn bè sẽ bỏ không làm việc với
tôi nữa ...thì lúc này, mọi thứ thật đơn
giản. Tôi bình th n trư c các khókhăn , tôi
Nghĩ r ng c ng đ ng ch là đi m t a đ tôi hoàn thi n b n thân . “Đời có bao nhiêu mà hững
hờ” , Nh ng ai t t vs mình thì nên t t l i vì ch c ch n tình c m c a h là th t. Ch mình c nhi t tình
mà ngư i ta l i ko thích thành ra l i h ng. Tôi đã tìm hi u r t nhi u về“tâm lý học” vì nó là cái
chi phối mọi hành vi của con người . Tôi bi t cách tư duy phân tích trư c mọi việc , tìm hiểu
bản chất của nó và nghĩ cách giải quyết . Mọi thứ thực sự rất tuy t!
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II. Quan điểm sống
Tôi có 1 số quan điểm và nguyên tắc riêng về cuộc sống
giống tôi không?

, thử đọc xem bạn có nghĩ

*Câu nói tâm đắc: Khoảng cách lớn nhất trên thế giới này là khoảng cách từ cái
miệng tới cái tay

Đúng vậy, ngƣời ta luôn nói rất nhiều nhƣng làm chả đƣợc bao nhiêu. Ko ai cấm
bạn nói, nhưng để được tôn trọng, hãy biến lời nói thành hành động. Một ví dụ: thay vì nói
“chúng ta sẽ đi chơi nhé” thì hãy chủ động biến nó thành thực tế và thành “chúng ta sẽ đi
chơi nhé, tớ có kế hoạch thế này”
Lúc này, có 1 vấn đề liên quan là bạn có thể là người nghĩ ra ý tưởng nhưng bạn (ko
muốn hoặc ko dám) là người đầu tiên thực hiện. Vậy đấy, bạn thích ý lại vào ngƣời
7
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khác?bạn ngại đƣơng đầu khó khăn?Bạn muốn ngƣời khác làm trƣớc để rút kinh
nghiệm?Bạn thiếu tự tin?
Xem chưởng Trung quốc , thiếu lâm tự có câu: Ta không xuống địa ngục thì ai sẽ
xuống đây?Ngẫm thấy đúng…

*Quan điểm sống: Hãy sống nhƣ thể ko có ngày mai!

Tức là chúng ta sẽ sống hết mình trong ngày hôm nay ý (mai tận thế rồi mà =)) ).Mình
muốn mọi ngày trôi qua đều có ý nghĩa, lúc nào cũng có việc để làm. Không học tập thì
nghiên cứu 1 cái gì đó, đọc sách, đọc ebook, viết kế hoạch, các cuộc hẹn….,hôm nay làm ai
đó cười, hôm nay làm 1 việc tốt, hôm nay nhận được 1 lời cảm ơn..đó là ý nghĩa cuộc sống!
.Mình ko thích ngủ, ngủ đủ là đc rồi, với mình ngủ là thời gian chết thật lãng phí!
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*Quan điêm học tập và làm việc: 2 việc này quy chung là việc bản thể hiện tinh
thần trách nhiệm và nghĩa vụ của mình tại nơi mà bạn đƣợc tin tƣởng

- Học hết sức có thể để ko bị nuối tiếc:
Người ta học thì mình cũng học, hãy học hết mình. Cái chính là ý thức tự giác, có
thể ko thông minh nhưng cấm được lười. Sự chăm chỉ luôn đc đền bù xứng đáng. Hãy
làm sao để khi nhận điểm :”Mình đã có hết sức rồi mà điểm vẫn thế thì đành chịu :) “
chứ ko phải: “Giá nhƣ lúc đó mình ko mải chơi, giá nhƣ mình học phần đó, giá
nhƣ…giá nhƣ…”
- Làm việc với 100% công lực:
Thấy nhiều người nói sẽ làm với 200% sức lực, ở đâu ra vậy?các bạn đang thẩm
du tinh thần à?Tốt nhất là hãy cứ thể hiện hết phẩm chất của mình đi đã rồi thích
làm gì thì làm. Một công việc, dù lớn hay nhỏ, dù quan trọng hay ko, dù làm cùng với
9
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ai, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành nó 1 cách tốt nhất
có thể
Đúng vậy, đã ko làm thì thôi, đã làm thì hãy chop mình 1 mục tiêu cao để khi ta
vươn tới đó (dù có đc hay ko) thì ta vẫn tự hào là mình đã làm hết khả năng và chả
còn gì để nuối tiếc
*Quan điểm yêu:

Mẹ hay nói “thời buổi này hết kiểu 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng rồi”. Nghĩ cũng
đúng thôi, thế kỉ 21 ko có chỗ cho sự mơ mộng mà tất cả phải thực tế. (về phía con trai),
khi nói yêu ai đó, bạn hãy có trách nhiệm với lời nói của mình, và nếu tc đó là thật, hãy đảm
bảo rằng bạn đủ năng lực, bản lĩnh để bảo vệ, thƣơng yêu và đem lại cho ngƣời ấy cuộc
sống thoải mái (về vật chất và tinh thần)
Và “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” (Theo thuyết tương đối của Anhxtanh
thì mọi vật đều ko hoàn hảo mà)
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*Nguyên tắc trong cuộc sống: Đừng nghĩ bạn ko có nguyên tắc, ai cũng có cả. Việc
nào bạn ghét nhất và ko muốn người khác mang việc đó đến cho bạn thì đó chính là nguyên
tắc của bạn. Và nguyên tắc của mình là: “tinh thần trách nhiệm trong các cuộc hẹn”

Khi bạn hẹn ai đó về 1 việc gì đó, việc bạn có đến được hay ko ko quan trọng. Vì ta ko
thể biết trước đc điều gì, có thể có nhiều chuyện xảy ra cản trở ta. Điều quan trọng là ta phải
có trách nhiệm thông báo cho ngƣời kia biết (trước hay sau cuộc hẹn)
Mình ghét nhất cái kiểu lỡ hẹn xong bơ luôn như ko có chuyện gì xảy ra, ko 1 tin nhắn,
ko một cuộc gọi, ko 1 lời xin lỗi..., hỏi ra thì bảo “quên”, “bận quá”., “vội quá’…blabla….->
tất cả chỉ là ngụy biện!Chính xác là các bạn ko coi trọng tôi, và như thế tôi ko còn gì lăn
tăn để mà NEXT
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III. Mục tiêu cả đời
Đây là thang nhu cầu của maslow

Tôi chả biết mì nh đã đạt được đến tầng nào nhưng lúc này tôi luôn nghĩ đến thang cuối
cùng.
Mọi việc tôi làm thì đích đến cu ối cùng là để hoàn thiện bản thân . Tôi không
hâm mộ ai vì nghĩ rằng khi được như họ , sẽ lại có người khác giỏi hơn , vậy thì mục tiêu của
tôi nó sẽ rất mung lung . Tôi sẽ theo đuổi ...chính mình. Như vậy cả đời tôi sẽ có 1 mục đích
rõ ràng là TRỞ THÀNH 1 NGƢỜI TỐT TRONG MẮT TẤT CẢ MỌI NGƢỜI

“Một thanh niên mẫu mực
Một ngƣời bạn tin cậy
Một đồng nghiệp tuyệt vời
Và một ny lý tƣởng.”

12
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C. KỸ NĂNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Thật ra tổ chức và quản lý là 2 khái niệm khác nhau. Ví dụ bạn QUẢN LÝ 1 nhóm và
TỔ CHƢ́C cho nhóm đó hoạt động, vui chơi. Tuy nhiên, mình muốn gộp 2 khái niệm lại vì
muốn làm tốt 2 việc này, bạn đều phải thực hiện một tiến trình : Lập kế hoạch – Tổ chƣ́c
thƣ̣c hiện – Kiểm tra đánh giá
Dưới đây là những kinh nghiệm của mì nh , chỉ mang tính chất tƣơng đối . Có thể đúng
với người này nhưng không hợp với người kia . Thế nên xin phép không trả lời các phản hồi
kiểu “sao mì nh thấy không đúng?”, “sao mì nh làm nhƣ vậy mà không hiệu quả?”...

13
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I.Nguyên tắc trong việc tổ chƣ́c
Khi tổ chức bất cứ cái gì , bạn cần tuân thủ 3 nguyên tắc
-

Tôn trọng khán giả
Tôn trọng Ekip
Tôn trọng chí nh mì nh.

*Tôn trọng khán giả:

Rõ ràng việc ta đang làm là cho khán giả , khách hàng, người nghe, người xem. Vậy thì
ta phải làm sao để họ “muốn xem lần nƣ̃a”.
Ví dụ bạn tổ chức 1 cuộc thi thì điều cần nhất là sƣ̣ rõ ràng, khách quan, rành mạch
trong mọi quy chế , thể lệ . Quy đị nh thế nào thì cứ theo đó mà làm , không được thiên vị ,
không có ngoại lệ.
Còn cái gọi là “công bằng” thì nó chỉ tương đối thôi , cuộc sống vốn đã không công
bằng nên bạn đừ ng đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối . Chỉ cần ta cứ làm công tâm thì “cây
ngay không sợ chết đƣ́ng”.

14
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Chương trì nh nào cũng vậy, có ngƣời khen kẻ chê. Điều quan trọng nhất là “cán cân”
đang nghiêng về phí a nào. Nếu có quá nhiều người chê thì ta cần phải xem lại mì nh, thu thập
các phản hồi, phân tí ch tì m ra nguyên nhân và rút kinh nghiệm cho lần sau.
*Tôn trọng Ekip:
Khi làm chương trì nh , chúng ta là 1 đội chứ ko phải cá nhân đơn lẻ nên tất cả mọi
thành viên đều phải được đối xử như nhau . Tức là tất cả các vấn đề về kế hoạch chiến lược ,
nhân lực , tài chính...cần công khai , rõ ràng chứ ko lập lờ , giấu diếm. Như vậy thành
viên sẽ biết được mì nh đang bỏ công sức vì cái gì ?có xứng đáng ko?.Mỗi thành viên đều có
việc riêng nhưng hãy đảm bảo họ hiểu đƣợc cái cơ bản, ý tƣởng chung của chƣơng trình
chứ ko phải chỉ biết mỗi việc của mì nh . Thành viên luôn có quyền bày tỏ ý kiến cá nhân và
góp ý về những tồn tại, bất cập trong suốt quá trì nh tổ chức

Có 1 quyển sách mang tên “khách hàng chƣa phải là thƣợng đế” nói về việc chính
nhân viên mới là người đem lạ i thành công cho tổ chức chứ ko phải khách hàng .
Nghĩ
cũng đúng, nếu các nhân viên làm việc trong 1 môi trƣờng dễ chị u, có động lực mục đích
rõ ràng, tinh thần thoải mái thì năng suất làm việc sẽ cao, đem lại hiệu quả lớn.
15
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*Tôn trọng chí nh mì nh:

Khi bạn làm tốt đƣợc 2 việc trên là bạn đã tôn trọng chí nh mì nh !. Có câu “năng
lƣ̣c càng cao thì sƣ́c mạnh càng lớn” (trong phim Spider Man), không phải tự nhiên mà
bạn được chọn làm người quản lý, hãy biết trân trọng điều đó , hãy làm việc đúng với năng
lực, trách nhiệm để ko phụ công tin tưởng . Hãy luôn cố gắng hoàn thiện mình , ko ngừng
sáng tạo để giúp tổ chức phát triển.
Tham khảo: 10 bí quyết tổ chức chương trình
http://www.mediafire.com/view/?j0yfmd82apss6rx
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II. Lập kế hoạch

Trong thuyết trì nh có 1 nguyên tắc “không chuẩn bị gì là chuẩn bị cho thất bại”. Làm
gì cũng vậy , nên có sự chuẩn bị trước thì mọi việc mới diễn ra suôn sẻ vì ko phải lúc nào
cũng “phiêu” được. Ví dụ nhƣ trƣớc khi đi chơi chuẩn bị quần áo đẹp thì sẽ thấy tự tin hơn ,
trƣớc khi đi học chuẩn bị bài vở sẽ ko lo bị cô kiểm tra...
1.Lập kế hoạch là gì ?
Tức là việc bạn chuẩn bị mọi thứ (chiến lược, nhân sự , tài chính...) cho công việc chuẩn
bị làm (ở đây nói đến tổ chức của 1 nhóm)
Bạn sẽ phải nhìn vào tƣơng lai nơi mà công việc sẽ diên ra . Hãy tưởng tượng diễn
biến sự việc , nhìn trước các khó khăn và nghĩ phương án giải quyết . Như vậy kế hoạch sẽ
chu toàn và đạt hiệu quả cao.
2.Chƣ́c năng của lập kế hoạch
 Giúp ta bao quát được toàn bộ công việc
 Giúp việc quản lý có hệ thống , khoa học, người nào việc nấy rất rõ ràng ko chồng
chéo
 Giúp tiết kiệm thời gian, trí lực vì mỗi lần quên cái gì có thể giở ra xem lại
17
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Thể hiện sự chuyên nghiệp trong phon g cách làm việc, mọi việc đều được chuyên hóa
đem lại năng suất cao

3.Các bản kế hoạch cần có
*Kế hoạch thời gian đị a điểm:

Bạn ko có 10 năm để làm 1 việc nên kế hoạch về thời gian là vô cùng quan trọng, nó ảnh
hưởng đến kết quả cuối cùng.
Ví dụ hôm nay là 23/7/2012, bạn phải tổ chức chƣơng trình sinh hoạt cho CLB vào
23/8/2012 -> tƣ́c là bạn có 1 tháng để chuẩn bị!
Việc biết được giới hạn thời gian của mì nh giúp bạn phân phối c ông việc vào các mốc
thời gian hợp lý
Ví dụ: bạn liệt kê đƣợc 5 công việc phải chuẩn bị trong 1 tháng. Như vậy cần có 5
mốc thời gian ƣ́ng với 5 công việc. Có việc đơn giản chỉ làm trong 1 ngày, có việc phức tạp
cần đến 1 tuần, có việc làm theo thứ tự, có việc làm song song với nhau...
Tóm lại, mỗi việc cần có thời hạn hoàn thành (Deadline) và nhất định phải hoàn thành
trong thời gian đó. Nếu ko nó sẽ ảnh hưởng đến tiến trì nh chung và làm chậm kế hoạch
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Thực hiện kế hoạch,
chuẩn bị hậu cần
23/7/2012

20/8/2012

30/7/2012

Viết kế hoạch
và chốt nhân sự

Truyền thông
về chương trì nh

23/8/2012

Tổng kết và chốt
khâu chuẩn bị

Vận động tài trợ, vận động tài
chính càng nhiều càng tốt

Trên là “trục thời gian” về những đầu việc chí nh cần phải thực hiện . Mỗi đầu việc lại
cần có 1 kế hoạch chiến lược cụ thể, và cũng có “kế hoạch thời gian con” riêng.
* Kế hoạch chiến lƣợc
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Mỗi việc đều có 1 CÁCH để thực hiện. Bạn có thể có 1 năm để làm, nhưng nếu có chiến
lược, cách thức thực hiện hợp lý thì có thể hoàn thành sớm mà vẫn hiệu quả .Tức là bạn giải
quyết câu hỏi: LÀM NHƢ THẾ NÀO?
Việc đưa ra cách , phương án thực hiện phụ thuộc hoàn toàn vào THÔNG TIN mà bạn
có được. Bạn cần tìm hiểu mọi thông tin đa chiều về đối tƣợng , biết cách chọn lọc, phân
tích, đánh giá, tổng hợp để đƣa ra thông tin chí nh xác nhất. Lắng nghe kinh nghiệm của
những người đi trước để có sự đối chiếu, so sánh về giá cả, chất lượng.
Ví dụ bạn có 1 tuần để mua hoa trang trí sân khấu . Bạn cần có phương án để giải
quyết vấn đề là: Mua ở đâu đẹp, rẻ và vẫn đảm bảo chất lượng?

Bạn sẽ đi từng hàng tham khảo hay lên mạng tìm thông tin?

Bạn có biết loại hoa nào phù hợp với hội trƣờng?

Cƣ́ mua hoa nào đẹp mà mì nh thí ch hay sẽ hỏi nhƣ̃ng ngƣời đi trƣớc ?hỏi
ngƣời bán hoa?

Hoa mua xong bảo quản thế nào ?cƣ́ cắm vào nƣớc là xong hay cần có
thủ thuật?
...và còn rất nhiều những việc khác cần bạn phải thu thập thông tin , phân tí ch và đưa ra
giải pháp “thông minh” nhất. Mối công việc càng chia nhỏ ra thì càng dễ thực hiện, hãy đưa
ra các câu hỏi và tự mì nh giải quyết chúng.
+Tham khảo dự tí nh kế hoạch khung chƣơng trì nh vòng 3 “Nhà quản trị tài ba
2012”. Còn phương pháp thực hiện thì từng ban đã có kế hoạch riêng
Download: http://www.mediafire.com/view/?kz72fab5kqja5hb
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*Kế hoạch nhân lƣ̣c:

Ta có phương án rồi , có thời hạn hoàn thành rồi . Giờ là lúc trả lời câu hỏi : AI LÀM?
Con ngƣời là hạt nhân trong mọi công việc nên việc tì m người phù hợp với công việc
là vô cùng quan trọng . Ví dụ bạn ko thể giao việc trang trí sân khấu cho 1 thợ điện và việc
chuẩn bị nhạc cho 1 họa sĩ được. Mỗi người có thế mạnh riêng, cần nhận ra nó và giao đúng
người, đúng việc.
Con ngƣời bị chi phối bởi cảm xúc !. Người ta thường làm những việc mì nh thí ch rất
tốt và dù cố gắng đến mấy , việc ko thí ch thì cũng chỉ làm qua loa chả đi đến đâu . Ví dụ có
công việc truyền thông, nên giao nó cho 1 ngƣời phong cách nhanh nhẹn, tính cách cởi
mở, thích giao tiếp chứ ko phải 1 ngƣời trầm tí nh, ít nói. Hãy giao những việc “bàn giấy”
kiểu như đơn từ , báo cáo, biên bản...cho những người có tí nh cẩn thận , trau chuốt trong lời
ăn tiếng nói...
Và khi đã tìm được nh ân lực phù hợp rồi thì cần 1 bản kế hoạch phân công công việc để
tổng hợp rõ ràng người – việc cụ thể. Một bản phân công thường có mẫu như sau:
Stt
Số đếm
của công
việc để

Tên việc

Phụ trách

Thời gian
Yêu cầu
hoàn thành
(Deadline)
Tên đầu việc , Nếu là việc cá Khoảng thời gian Những yêu cầu
thường viết
nhân thì ghi rõ hoàn thành công về chất lượng
ngắn gọn , dễ ràng tên người việc. Hạn chóp để công việc , các
21
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mình biết
đc có bao
nhiêu việc

1

2

hiểu, bao quát phụ trách ra . báo cáo về kết
được bản chất Nếu là việc
quả việc
công việc
cho nhóm thì
ghi tên nhóm
trưởng
Mua hoa
Đức
23/7 – 30/7

....

...

..

ghi chú thêm
trong quá trì nh
thực hiện việc
Mua 5 bó với 5
loại hoa khác
nhau. Mỗi bó ko
quá 100k
...

+Tham khảo 1 bản phân công việc cho vòng 3 cuộc thi “Nhà quản trị tài ba 2012”
Dowload: http://www.mediafire.com/view/?etcbayiyffki9kq

*Kế hoạch tài chí nh

Điều đầu tiên là ....tiền đâu?Đúng là kế hoạch dù có hoàn hảo đến mấy mà ko có tiền
thì cũng ko làm được !Hãy tính xem bạn có bao nhiêu tiền và bạn sẽ dùng nó như thế nào ??
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Bạn cần có kế hoạch phân phối tiền hợp lý cho các đầu việc
. Việc nào quan trọng
hơn?việc nào gấp hơn ?việc nào là thứ yếu ?.Ví dụ nhƣ : thấy hoa đẹp nên cƣ́ mua thƣ̀a 1
bó trong khi những cái thiết thực hơn là nƣớc uống, cốc thì lại thiếu


Sƣ̉ dụng tiền ko hợp lý!

Cần có 1 bảng liệt kê tất cả những thứ cần dùng tiền (dù là nhỏ nhất) và tham khảo giá
(thƣ̣c tế) trên thị trường để có 1 cái nhìn bao quát nhất về tài chính của mình. Mẫu tài chí nh
thường có dạng sau:
Đơn giá
(VNĐ)
Thứ
Tên của
Tính
Tổng số
Giá tiền
tự của các thứ cần
chất của thứ lượng cần
của 1 đơn vị
thứ cần
mua. Cần cần mua : là mua là bao sản phẩm (1
mua để
nêu ngắn
hộp, chiếc, nhiêu? (bao cái, 1 chiếc,
biết được gọn rõ ràng cái..
nhiêu cái , 1 hộp...)
số lượng
bao nhiêu
chiếc...?)
Stt

Tên

1
Băng zôn
2
Nước uống
...
...
Tổng tiền: 720.000

Đơn vị

Số lƣợng

Cái
Thùng
...

2
1
..

Thành tiền
(VNĐ)
=
Số
lượng x đơn
giá

Biết
được đơn vị
sản phẩm
này thì tổ ng
tiền là bao
nhiêu
300.000
600.000
120.000
120.000
...
...

+Thao khảo dƣ̣ trù kinh phí “nhà quản trị tài ba 2012”
Dowload: http://www.mediafire.com/view/?jccd4anu5o7a32l
THAM KHẢO TOÀN BỘ KẾ HOẠCH TỔ CHƢ́C NHÀ QUẢN TRỊ TÀI BA 2012:
http://www.mediafire.com/download.php?ob7izg7zwyprqok
THAM KHẢO KẾ HOẠCH TỔ CHƢ́C ĐI DÃ NGOẠI CHO THÀNH VIÊN CLB :
http://www.mediafire.com/view/?dt8nuc1lw9n7g17
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III. Tổ chức thực hiện

Đây là giai đoạn biến kế hoạch trên giấy vào làm thực tế. Hãy tuân thủ đúng mọi
quy tắc về thời gian, cách thực hiện, tài chính, nhân lực như đã nêu.
*Sự sáng tạo trong công việc

Lúc đầu viết bản kế hoạch có thể chưa nghĩ ra nhưng lúc làm lại nghĩ ra phƣơng án
khác hay hơn. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách mới này nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu
quả công việc
24
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Ví dụ, theo kế hoạch sẽ đi thuê máy chiếu ở cửa hàng A rẻ đẹp. Nhưng nhớ ra ông
chú bên họ nội nhà bán máy chiếu. Thế là đi “mượn nóng” của chú máy chiếu miễn phí
(chọn cái tốt). Vừa hoàn thành công việc, vừa tiết kiệm được chi phí
Nên nhớ, người ta thường “quan tâm đến kết quả chứ không để ý đến quá trình”.
Chả cần biết bạn làm thế nào, chỉ biết kết quả ra sao để đánh giá bạn. Giống kiểu cả năm học
tốt xong thi kém thì nó kéo toàn bộ xuống. Hoặc trong bóng đá, cả trận ép sân đối thủ, tạo ra
bao nhiêu cơ hội nhưng ko ghi bàn, phút cuối bị nó ghi bàn -> bạn vẫn là đội thất bại !
*Tiếp thu phản hồi và xử lý phát sinh

“Đời không nhƣ là mơ và tình ko nhƣ là thơ”, nói và làm là khoảng cách lớn nhất
trên thế gian này. Nhiều lúc đưa kế hoạch vào thực tế nó chả như những gì mình nghĩ. Các
phương án đưa ra ko hiệu quả, rất nhiều khó khăn “tình cờ và đầy bất ngờ” ập đến, bạn phải
làm sao đây!?
Những lúc thế này thực sự là 1 bài test rất khó. Bạn cần có 1 cái đầu linh hoạt và đầy
ắp ý tƣởng để kịp nghĩ các phƣơng án mới. Sẽ cần đưa ra cái gọi là “quyết định quản
25
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trị” (nghe oai thế) vì sẽ ko có 1 năm để nghĩ nữa, tất cả mọi việc phân tích, chọn lọc, đánh
giá, tổng hợp thông tin phải làm trong thời gian ngắn nhất
Ví dụ bạn cần đi mua hoa quả (cụ thể là Cam) cho chƣơng trình. Theo kế hoạch
khảo sát thì nó là 40k/kg, nhưng lúc ra hàng thì là 55k/kg.

Bạn sẽ làm gì???Mặc cả xuống 40k/kg mới thôi?Mua số lƣợng ít đi cho
vừa tiền?Hay mua quả khác thay thế?. Tất cả phụ thuộc vào sự nhạy bén trong xoay
xở của bạn!
*Chú trọng đến Deadline

Mỗi thành viên trong nhóm đều tham gia vào vòng quay của công việc và là 1 mắt xích
trong đó. Mọi việc bạn làm đều có ảnh hưởng đến công việc chung, nếu mắt xích phía bạn
yếu, bạn sẽ bị văng khỏi vòng quay và làm nó chệch hƣớng!
Cần phải nói là thời gian trôi đi ko chờ đợi ai cả, mọi thứ đều có thể lấy lại trừ thời
gian. Hãy chú ý đến thời gian của mình để phân bổ nó hợp lý
Ví dụ, bạn có 1 tuần để thiết kế poster cho chƣơng trình. Hãy dành hẳn 1 ngày để
nghĩ về ý tưởng, 2 ngày để vẽ, 2 ngày để tham khảo, tiếp thu ý kiến đóng góp, 1 ngày để
chỉnh sửa khắc phục sai sót và ngày cuối cùng để hoàn thiện.
Hay là bạn muốn “trút hết tâm ý” trong 6 ngày để rồi ngày cuối “ra mắt tác phẩm” và
“hội đồng” thấy nó ko phù hợp với chƣơng trình và yêu cầu đƣa ra lúc đầu?
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IV. Kiếm tra đánh giá

Thật ra việc này làm song song với lúc thực hiện thực tế. Tức là bạn cần theo sát
tiến trình công việc để kiếm tra xem thành viên có thực hiện đúng kế hoạch ko?Đánh giá
xem các phƣơng án có phù hợp ko?Kịp thời phát hiện các khó khăn và đƣa ra biện pháp
khắc phục.
Không phải là cứ phân công công việc xong xuôi là “ai về nhà nấy”, mất hút cả quá
trình rồi trở lại vào “giai đoạn cuối”. Trong suốt quá trình thực hiện cần có sự trao đổi
thông tin qua lại giữa quản lý – thành viên và thành viên - thành viên. Các thành viên có
thể liên hệ vs nhau để trao đổi ý tưởng làm việc, giúp đỡ nhau thực hiện. Quản lý vs thành
viên trao đổi tiến độ công việc, bàn bạc các phương án mới (nếu có).
* Tạo động lực trong công việc
Quản lý cần có những động thái tác động vào tâm lý của thành viên. Đôi khi chỉ là 1
cuộc điện thoại, 1 tin nhắn hòi thăm về tình hình công việc, hỏi về các khó khăn, thậm chí
chỉ là 1 cuộc trò chuyện,tán gẫu chả liên quan gì đến công việc. Các thành viên sẽ cảm thấy
mình ko “đơn độc” vì có 1 chỗ dựa về tinh thần...
Ví dụ 1 vài câu như: “tình hình làm đến đâu rồi?”, “có khó khăn gì cần giúp ko?”....
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V. Những khó khăn và kinh nghiệm
Trong quá trình viết kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá bạn sẽ gặp rất nhiều
khó khăn, đa dạng về hình thức, phong phú về chủng loại, có thể nói hổ nỉ ái ố có hết!.
Bạn sẽ trải qua rất nhiều trạng thái của cảm xúc: vui, buồn, hứng khởi, chán nản, thất
vọng, bất ngờ, ngỡ ngàng, hi vọng, hoang mang.... Nhiều lúc bạn sẽ ước mình có thể
phân thân để “tự tay” làm những việc đó, tránh những “bức xúc” gặp phải. Những lúc thế
này thực sự cần 1 cái “đầu lạnh” , Bình thản trước những khó khăn và “bơ” đi buồn phiền.
Dưới đây xin liệt kê 1 số trường hợp phổ biến tôi đã gặp phải:

1.Đến ngày cuối vẫn chƣa xong việc và có dấu hiệu ko xong kịp
Tức là đến ngày cuối tổng kết công việc thì thành viên vẫn chưa xong (trước đó hỏi
thăm tình hình thì vẫn nói mọi việc bình thường). Xem những phần việc chưa hoàn thành
thấy ko thể xong kịp với Deadline (ví dụ như những việc về truyền thông, hậu cần...)
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*Nguyên nhân:
Đây là kiểu làm việc thiếu trách nhiệm, kém kỹ năng. Nhận việc xong, cứ dửng dưng
chờ đến gần cuối mới làm, tưởng việc đơn giản nhưng cuối cùng lại ko đủ năng lực để làm
xong việc trong thời gian ngắn đó

*Cách khắc phục:
Thời gian thì ko thể quay lại đƣợc, trách móc cũng chả giúp việc tốt hơn, vậy hãy lo
tập trung giải quyết việc trước mắt!. Nếu việc kém quan trọng có thể lùi lại được thì hãy gia
hạn thêm thời gian để thành viên đó làm, nếu việc ảnh hưởng đến tiến trình chung cần huy
động nhân lực tập trung giải quyết ngay!
2.Gần ngày cuối báo ko hoàn thành đƣợc hoặc ko muốn làm
Trường hợp này còn “kinh dị” hơn nhiều. Ngay từ đầu đã ko làm được thì nói, nhận
xong rồi ko làm được cũng ko nói sớm, đến gần ngày cuối hỏi thì bảo ko làm đƣợc và xin
giao cho ngƣời khác
*Nguyên nhân:
Có thể ngay từ đầu thành viên này đã có tƣ tƣởng giã đám ko muốn làm việc. Nhận
cho có rồi làm qua loa, rồi tự nhiên có 1 việc riêng thế là bỏ luôn việc chung
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*Cách khắc phục:
Giống như trên, có kêu trời thì trời cũng ko giúp được, chỉ có tự giúp mình thôi. Cần
nhanh chóng tìm ngƣời thay thế và hỗ trợ tối đa ngƣời này để hoàn thành công việc. Sau
đó nên xem lại tư cách của người kia xem còn đủ tiêu chuẩn ở trong nhóm nữa ko?
3.Mình nhiệt tình mà mọi ngƣời cứ “lạnh nhạt”
Trong 1 nhóm bao giờ cũng có người nhiệt huyết hơn cả. Nhiều lúc tự hỏi sao mình
nhiệt tình thế mà mọi người kiểu “ko quan tâm”??
*Nguyên nhân:
Chỉ 1 nguyên nhân duy nhất: KHÔNG PHẢI AI CŨNG GIỐNG MÌNH!
Nghe buồn cười nhỉ?ngẫm thử xem, nếu mà ai cũng giống mình thì có chuyện gì đáng
bàn nữa?nếu ai cũng nhiệt tình, trách nhiệm cao thì có lẽ...tôi chả cần viết ebook này làm
gì nữa
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*Cách khắc phục:
Mỗi người có 1 phong cách riêng, sự nhiệt tình sẽ khiến bạn nổi trội và...cứ tiếp tục nổi
trội đi. Bạn ko thể bắt ngƣời khác phải nhiệt tình khi mà bản chất ngƣời ta ko thế. Hãy
cứ nhiệt huyết, làm tốt việc, đến 1 lúc nào đó người ta nhìn vào bạn, cảm thấy tự xấu hổ.
Có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, muốn thay đổi phong cách của 1 người
trong thời gian ngắn là điều ko thể. Cần có quá trình để họ nhận ra giá trị của sự nhiệt tình,
lúc đó họ sẽ tự thay đổi!
4.Mọi ngƣời cứ nhƣ “mất hút”
Kiểu như nhận việc xong rồi là “mất mặt” luôn. Hỏi thì luôn nhận được “việc vẫn bình
thƣờng, ko có vấn đề gì đâu”. -> lúc này bạn thấy hơi hoang mang, ai cũng nói thế, chả may
đến cuối cùng lại chưa xong thì hỏng hết việc.
*Nguyên nhân:
Cũng có thể là việc đơn giản thật và họ ko có khó khăn gì (vậy bạn nên yên tâm). Còn
ko, có thể là do họ CHƢA LÀM nhưng lại nghĩ rằng việc đơn giản (khi chưa xem xét kỹ)
nên trả lời bạn như vậy. Điều này khá “nguy hiểm”, sẽ dẫn đến hậu quả như trường hợp 1.

31
CLB Nhà Quản trị tƣơng lai

Đại học Công Đoàn

*Cách khắc phục:
Nếu bạn thật sự thấy lo lắng thì hãy rủ thành viên đó đi trà đá chém gió, làm việc thì
khó chứ ăn chơi thì nhanh lắm. Việc này vừa là để tán gẫu thư giãn, vừa là để hỏi thăm
tình hình công việc. Khi đối diện trực tiếp, mình sẽ dễ dàng nắm bắt tâm lý của họ hơn.
Những cử chỉ, thái độ và cách trả lời của họ sẽ giúp mình biết được phần nào tiến trình việc

................và còn rất nhiều những trƣờng hợp khác nữa..................................
5.Nguyên nhân ngọn ngành của mọi vấn đề:
Tất cả những việc trên xảy ra vì 1 lý do:
Chúng ta đến với nhau bằng tình cảm chứ ko phải vì lợi ích hay tiền bạc!

Thử nghĩ mà xem, nếu bạn làm trong 1 công ty, bạn làm việc thiếu trách nhiệm, ko
nhiệt tình, ko hoàn thành việc đúng hạn. Bạn sẽ bị SA THẢI!
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Nhưng nhóm đến với nhau trên hình thức tự nguyện, chủ yếu là vì sở thích, đam mê,
chả lẽ họ làm kém lại đuổi họ ra khỏi nhóm?Trong nhóm thường có tâm lý cả nể lẫn nhau,
“thẳng thắn” quá lại sợ mất lòng. Bạn nên biết điều cần nhất trong 1 nhóm là sự nhiệt tình
chứ ko phải năng lực, chuyên môn thì có thể rèn luyện chứ sự nhiệt tình ko phải ai
cũng có!
Nhiều lúc tôi nghĩ có nên đưa nhóm của mình lên chuyên nghiệp hay ko?Lúc đó có lợi
nhuận hẳn hoi, có thể mọi người sẽ có thêm “động lực” làm việc?. Nhưng nghĩ lại, đời
HSSV thì vui là chính, sợ đến lúc đó bản chất của nhóm lại thay đổi, mọi người sẽ “thực
dụng” hơn, đến với nhau không “thật lòng”, ko còn vui và vô tư như trước nữa...
6.Tƣ chất của ngƣời quản lý

Tôi muốn để phần này ở đây, vì nó có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Nếu hỏi câu
này chắc nhiều người sẽ liệt kê ra: thông minh, nhạy bén, nhiệt tình, có năng lực, đạo đức,
bản lĩnh, nhìn xa trông rộng...Với tôi, tư chất quan trọng nhất của người quản lý là “Hiểu
tâm lý”.
Mọi hành vi của con ngƣời đều bị chi phối bởi cảm xúc, nếu ta nắm bắt đƣợc cảm
xúc thì có thể quản lý đƣợc con ngƣời. Như ở trên tôi đã phân tích, mọi hành vi đều có
nguyên nhân của nó, đều do tâm lý con người quyết định . Hãy cố gắng tập trung vào khai
thác tâm lý để tìm ra nguyên nhân cốt lõi của mọi vấn đề, từ đó tìm ra phương án giải quyết.
Thay vì việc kêu ca về những biến cố, hãy tận dụng thời gian để khắc phục nó!
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Nói vậy, nhưng tâm lý con ngƣời là thứ khó kiếm soát nhất. Sáng nắng, chiều mưa,
giữa trưa lại có gió. Lúc vui thì làm tốt, lúc buồn thì chán chả muốn làm. Vừa mới đồng ý
xong, lúc sau lại từ chối...bla...bla.
Thế nên việc kiểm soát tâm lý là vô cùng phức tạp,
khó khăn , là một môn “nghệ thuật” mà không phải ai cũng chơi tốt.
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D. KỸ NĂNG MỀM

Với tôi, kỹ năng tổ chức quản lý là tập hợp của rất nhiều kỹ năng mềm. Bạn phải
tƣ duy để viết ra được bản kế hoạch, phải thuyết trình nó cho nhóm, giao tiếp trong các
mối quan hệ công việc, tận dụng sức mạnh tập thể trong làm việc nhóm...
Dưới đây tôi xin chia sẻ 3 kỹ năng: Thuyết trình, làm việc nhóm và sắp xếp thời
gian, công việc. Ba kỹ năng này chi phối rất nhiều kỹ năng khác, nếu chịu khó rèn luyện,
bạn có thể tự ngộ ra nhiều kỹ năng khác mà mình chưa từng được “học”.
Một lần nữa xin nói lại, tất cả chỉ là quan điểm cá nhân mang tính tƣơng đối, ai thấy
hợp thì theo, ko thì thôi. Và suy cho cùng cũng chỉ là lý thuyết, kỹ năng thì cần có quá
trình thực hành để tự rút ra kinh nghiệm thì mới có hiệu quả thực sự.

*Dưới mỗi kỹ năng mình đều chia sẻ thêm những cuốn ebook hay để các bạn tham
khảo. Đa phần ở định dạng PDF, để đọc được định dạng này, các bạn download phần mềm
Adobe Reader về cài đặt và sử dụng
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Download: Adobe Reader:
http://www.mediafire.com/download.php?y8n0m0n5ga7vfnu
Sau khi Download và cài đặt xong xuôi thì tất cả file PDF trong máy của bạn sẽ thuộc
quản lý của Adobe Reader. Chỉ cần Click chuột vào là đọc bình thường
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I.Kỹ năng thuyết trình

Với tôi, muốn THUYẾT TRÌNH HAY, hãy CHÉM GIÓ THẬT GIỎI!
Thực sự nhiều bạn hiểu sai hoặc ko hiểu ý nghĩa của 2 từ Chém Gió. Người ta
thường quan niệm rằng chém gió là nói xạo, bịa chuyện. Nhưng chính xác thì chém gió
luôn dựa trên sự thật và nhào lặn thêm bớt (ko ảnh hưởng cốt truyện) để câu chuyện thêm
hấp dẫn.
Người chém gió giỏi thường phải am hiểu khá nhiều lĩnh vực (ko cần hiểu
sâu) thì mới có “vốn” mà chém. Sau đó cần tư duy để có thể kết nối và lồng ghép các sự
kiện để tăng sự lôi cuốn. Ngoải ra cần 1 chút hài hước khiến chuyện thêm dí dỏm đem lại
tiếng cười.
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Trong thuyết trình, chém gió giúp bạn có 1 phong cách truyền tải nội dung đến người
nghe hấp dẫn hơn, hiệu quả hơn. Chém gió giúp bạn tự tin trong giao tiếp và bình tĩnh
xử lý các khó khăn bất ngờ. Người chém gió giỏi luôn đầy ắp ý tưởng về mọi việc, điều
này khơi dậy sự sáng tạo, hứa hẹn những phương pháp mới thú vị, ấn tượng. Người chém
gió hay cũng thường khá vui tính, có thể đem lại 1 không khí vui nhộn trong bài thuyết trình
khiến người nghe cảm thấy thoải mái hơn.
Trên là 1 chút kinh nghiệm. Dưới đây xin chia sẻ các tài liệu, lý thuyết về kỹ năng
thuyết trình tôi lấy, tổng hợp và có chút chỉnh sửa từ trung tâm Tâm Việt. Hãy đọc kỹ, tự
rút ra kiến thức cô đọng nhất và tìm cơ hội để thực hành kỹ năng thuyết trình tại trường
lớp, xã hội
Download: http://www.mediafire.com/download.php?yh8aj9kj64q56vh
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II. Kỹ năng làm việc nhóm

"Ngƣời Việt Nam làm 1 mình thì tốt, làm nhóm thì hỏng việc"
->Đây là sự thật vì chúng ta chƣa có kỹ năng làm việc nhóm
1. Làm việc nhóm (teamwork) là gì?
Làm việc nhóm ko phải tất cả cùng làm 1 việc (vì ko thể làm đc) mà là mỗi ngƣời làm
1 khía cạnh của việc (việc gì cũng có thể chia phần đc)
2. Thành lập cơ cấu, bản sắc của nhóm
- Nhóm có bao nhiêu ngƣời?
- Ai là nhóm trƣởng, thƣ kí, thành viên, nhóm phó
- Tên của nhóm, slogan...
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3. Nguyên tắc, mục đích, tinh thần hoạt động
- Nguyên tắc tự nguyện?ép buộc?
- Mục đích lợi nhuận?học hỏi?cọ xát?
- Tinh thần trách nhiệm cao hay vui là chính?
4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của nhóm trƣởng và thành viên
Nhóm trƣởng, họ là ai???
- Nhóm trƣởng ko nhất thiết là ngƣời có năng lực giỏi nhất
- Nhóm trƣờng là ngƣời đc tin tƣởng nhất, biết cách liên kết mọi ngƣời lại, hiểu
tâm lý thành viên và luôn luôn lắng nghe
- Nhóm trƣởng phải có kiến thức chuyên môn nhất định, có kỹ năng tổ chức và
biết cách dùng ngƣời, khai thác đƣợc ƣu điểm của họ
- Nhóm trƣởng phải biết cách tạo động lực cho nhóm nên nhóm trƣởng là ngƣởi
NHIỆT TÌNH NHẤT!
- Nhóm trƣởng ko làm mọi việc, nhóm trƣởng chỉ liệt kê công việc, phân công
việc và tổng hợp, xử lý kết quả
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Thành viên, họ là ai???
- Là những ngƣời tự do bày tỏ ý kiến, đóng góp mọi thứ vào công việc chung của
nhóm
- Có thành viên giỏi, có thành viên kém nhƣng quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ
là ngang nhau
- Thành viên luôn góp ý để tạo nên 1 nhóm trƣởng hoàn thiện
- Thành viên có quyền nhận xét về ý kiến của nhóm trƣởng và ngƣời khác nhƣng ko
đc PHẢN ĐỐI, BÁC BỎ!
5. Nguyên tắc tôn trọng và lắng nghe
Tôn trọng nhóm trƣởng
Có ngƣời nói phải có ngƣời nghe! ->Hãy lắng nghe mọi ý kiến của nhóm trưởng , cố
gắng nhớ và hiểu vì đó là ý kiến tổng hợp và xúc tích nhất!
Lắng nghe thành viên
Tất cả chúng ta tạo nên 1 đội vì vậy ko có ý kiến nào là KÉM QUAN TRỌNG HƠN
các ý kiến khác. Tất cả các ý kiến đều có ưu nhược điểm riêng, phải tìm ra ưu điểm và loại
bỏ nhược điểm
6. Các bƣớc hoạt động nhóm
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Bƣớc 1: lập kế hoạch và thảo luận
Nhóm trưởng sẽ CHỦ ĐỘNG chỉ ra:
- Chủ đề cần làm là gì?
- Những ai làm việc nào?(phân công)
- Làm theo phƣơng pháp nào?
- Làm ở đâu?khi nào?
-> toàn bộ là Ý TƢỞNG của nhóm trưởng!!!
(tại sao nhóm trưởng phải làm điều này?vì thực tế là chả có ai muốn là ngƣời đầu
tiên cả, ai cũng muốn ỷ lại!)
Thành viên sẽ CHỦ ĐỘNG đƣa ý kiến xây dựng hoặc chia sẻ 1 Ý TƢỞNG MỚI
- Thành viên nắm rõ chủ đề và yêu cầu giải đáp mọi thắc mắc xung quanh chủ đề
- Thành viên xem công việc đƣợc phân công vậy đã phù hợp chƣa?muốn đổi
việc?muốn làm việc khác?
- Thành viên đóng góp xem phƣơng án đó đã hiệu quả chƣa?có điều gì cần bổ
sung?hoặc đƣa ra 1 PHƢƠNG PHÁP HOÀN TOÀN MỚI!
-> thành viên đóng góp ý tưởng của mình!!
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Bƣớc 2: Tổ chức thực hiện
- Tất cả cùng bắt tay thực hiện công việc của mình theo phƣơng pháp đã thống
nhất
- Đƣa ra Deadline (thời gian hoàn thành việc) cho nhóm trƣởng và cho chính
mình!
- Trong quá trình làm việc có bất kì khó khăn nào phải bày tỏ và kêu gọi sự trợ
giúp
- Có thể áp dụng các phƣơng pháp mới (trong lúc làm mới nghĩ ra) chứ ko nhất
thiết phải theo cách chung nhƣng vẫn hoàn thành tiêu chí của việc (vì ngƣời ta chỉ quan
tâm đến kết quả, ai cần biết quá trình thế nào)
-Tự chia công việc của mình thành các tiến trình và chủ động báo cáo cho nhóm
trƣởng khi hoàn thành xong 1 tiến trình (bằng tin nhắn, đt, email, chat...)

Bƣớc 3: kiểm tra, đốc thúc, động viên (Song song với bƣớc 3-việc của riêng nhóm
trƣởng)
- Nhóm trƣởng phải kiểm soát đƣợc tiến trình của cả nhóm
- Luôn có sự nhắc nhở, hỏi thăm và động viên đến thành viên (bằng tn, đt, email...)
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Bƣớc 4: tổng hợp và hoàn thiện
- Đến deadline, nhóm trƣởng nhận kết quả từ thành viên và tổng hợp thành bài
hoàn chỉnh
- Triệu tập họp chung và đƣa ra bài ra để tiếp tục đóng góp ý kiến
-> ai đc giao việc nào là họ đã có chuyên môn nên đầy đủ luận điểm để bảo vệ ý
kiến của mình (đương nhiên luôn đón nhận ý kiến để tìm ra ý kiến tối ưu nhất)
Bƣớc 5: Ăn chơi, liên hoan
Sau khi hoàn thành công việc, dành thời gian để đi chơi, ăn uống, tự thưởng cho mình
sau thời gian làm việc

Trên là kinh nghiệm riêng của tôi, dưới đây xin chia sẻ 1 số tài liệu hay về kỹ năng làm
việc nhóm
Download: http://www.mediafire.com/download.php?3lj83aaelcqv7w4
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III.Kỹ năng sắp xếp thời gian và công việc

1.Quản lý thời gian và côngviệc
Bƣớc 1: Liệt kê các công việc cần làm hang ngày
->ăn, ngủ, học, chơi, hẹn hò,
Bƣớc 2: Phân loại công việc
- Mức độ quan trọng, ƣutiên: rất quan trọng, bình thƣờng, kém quan trọng,,,
- Tần suất thực hiện: Làm 1 lần, làm nhiều lần, ngày nào cũng làm…
- Tính chất công việc: Cần làm ngay, làm từ từ, làm sau cũng đƣợc…
Bƣớc 3: sắp xếp công việc theo thứ tự thời gian
Mỗi việc nó cần phải có thời điểm làm và tất cả được sắp xếp đúng thứ tự sao cho
khớp vào khung thời gian mà ko bị chồng chéo
Vídụ: Đánh răng trước khi ăn sang chứ ko phải ngược lại, sẽ thay quần áo trước khi đi
ngủ chứ ko phải ngược lại
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Bƣớc 4: xác định thời gian hoàn thành công việc
Tức là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc việc là bao nhiêu?
Ví dụ: mình sẽ đánh răng rửa mặt trong 10’, ăn sáng 15’, đi ngủ trong 6 tiếng, gặp
người này người kia trong nửa tiếng…
Bƣớc 5: Xác định tiêu chí hoàn thành việc
Mục tiêu cần đạt đƣơc trong mỗi công việc là gì?
- Bạn sẽ làm nó thật cẩn thận, tỉ mỉ?
- Hay bạn chỉ làm cho qua, cho có?
- Hoặc để đó mai làm?? (sắp xếp công việc sang 1 khung thời gian khác)
2.Nhắc nhở công việc
Con người không thể nhớ đủ hết mọi việc, cần có những công cụ giúp sức dưới đây:

- Điện thoại báo việc:

- Ghi chú trên máy tính, bàn học:
- Người thân, bạn bè nhắc nhở
3.Để không bao giờ đi muộn
Muốn vậy, với mỗi cuộc hẹn bạn cần phải xác định:
- Thời gian diễn ra cuộc hẹn: sáng, chiều tối
- Địa điểm của cuộc hẹn: Nơi gặp mặt
- Các việc cần làm trƣớc cuộc hẹn là gì?mất bao lâu?
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- Phƣơng tiện đi lại của mình: đi bộ, xe đạp, xe máy
- Đặc thù của quãng đƣờng đi: dài hay ngắn?có hay tắc đƣờng?có mấy đèn
đỏ?(đùa đấy)....
- Thời gian đi từ nhà đến trƣờng: phụ thuộc vào phƣơng tiện
 Tính ra tổng thời gian mất:
- Rời khỏi nhà vào đúng thời điểm thích hợp mà đã tính toán, ko chần chừ (xem
nốt bản tin, nốt pha bóng, nốt bài hát…)
- Đến sớm 5’ là hợp lý nhất: Đến sớm quá ko phải là tốt!
Ví dụ: Tôi có công việc là: Đi học vào buổi sáng, vậy thì
- Thời gian: 7h sáng
- Địa điểm: trƣờng Đại học Công Đoàn
- Việc trƣớc đó cần làm: đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Ƣớc
tính tầm 25’
- Phƣơng tiện: xe đạp
- Đặc thù: cách trƣờng tầm 5 cây, thỉnh thoảng mới tắc, chả nhớ có bao đèn đỏ
- Thời gian đi đƣờng: ƣớc tính 20’
 Tổng thời gian: Việc riêng 25’ + đi đường 20’ + tình huống bất ngờ 5’ +
đến sớm 5’ = 55’
Kết luận:

Sẽ dậy lúc 6h và ra khỏi nhà lúc 6h25 để đến đƣợc trƣờng lúc 6h55

*Trên là kinh nghiệm cá nhân, còn đây xin chia sẻ 1 số tài liệu về kỹ năng quản lý
thời gian:
Download: http://www.mediafire.com/download.php?59kds1g0zcxtfhv
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IV. Các trang web về kỹ năng
Trên đã chia sẻ 1 số kinh nghiệm, kiến thức của tôi về kĩ năng mềm. Bạn có thể tham
khảo thêm 1 số trang web trên mạng về kỹ năng, hãy biết cách đọc và chọn lọc được kiến
thức đúng nhé
Kỹ năng mềm

http://www.kynang.edu.vn/
http://www.kynangmem.vn/
http://kynang.7pop.net/
http://www.kynang.com.vn/index.php
http://dvdkynang.com/
http://bcg.edu.vn/
http://hocduong.vn/ky-nang-mem.html
http://ketnoithegioi.org/ky-nang-mem
http://ngoinhachung.net/diendan/6-1/ky-nang-mem.html
http://kenhsinhvien.net/@forum/forumdisplay.php?f=253
http://kynanggiaotiep.net/
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Kỹ năng sống

http://kynangsong.xitrum.net/
http://kynangsong.org/forum.php
http://www.hcm.edu.vn/kynangsong/
http://kenhsinhvien.net/@forum/forumdisplay.php?f=489
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V.Hƣớng dẫn đọc sách miễn phí trên mạng
Sách – Có lẽ không cần phải nói nhiều về giá trị của sách đối với con người. Nhu cầu
thì cao nhƣng tiền thì ít -> đây là nỗi trăn trở của sinh viên. Mình xin giới thiệu 1 cách mà
các bạn có thể đọc rất nhiều các loại sách hay hoàn toàn miễn phí!
Sách định dạng .Prc

Tức là các loại sách cầm tay đã đƣợc số hóa và chuyển thành dạng sách điện tử
(ebook). Ebook có rất nhiều dạng (Chm, Pdf, Prc...) và Prc là 1 định dạng như vậy. Mỗi định
dạng lại có cách đọc và phần mềm hỗ trợ khác nhau. Dưới đây xin giới thiệu sách dạng
prc và phần mềm hỗ trợ
Portable Mobipocket Reader
Đây là phần mềm đọc định dạng Prc, các bạn download về chạy luôn ko cần cài đặt
Download: http://www.mediafire.com/download.php?cz9djjsek4x5fc8
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Cách sử dụng
B1.Mở phần mềm Mobipocket Reader, trong cửa sổ chương trình Mobipocket Reader,
bạn bấm menu Import rồi chọn Add File… để tìm tới file.prc.

Cửa sổ Open xuất hiện, bạn tìm tới file.prc và bấm Open để chương trình mở file.prc
bạn đã chọn.
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• Trong cửa sổ Mobipocket Reader, bạn bấm đúp chuột vào file.prc bạn đã chọn.

• Nội dung file.prc bạn muốn sẽ được hiển thị trong cửa sổ chương trình Mobipocket
Reader.
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Tổng hợp sách Prc
Bạn có thể vào diễn đàn http://www.e-thuvien.com/ ,đăng ký nich và tìm cho mình 1
cuốn sách ưng ý.
Hoặc
Download hơn 4000 đầu sách (nguồn http://forum.tech24.vn)
*List sách: http://www.mediafire.com/?cys7xxj22rz
*Download sách: http://www.mediafire.com/?4gssdu2fticnd
*Pass nếu có: X5-svhubt.info
(Ấn vào link sẽ hiện ra trang download trên trình duyệt)
Download hơn 3000 đầu sách (nguồn: http://vuidocsach.blogspot.com)
Part 1: http://www.mediafire.com/?3guarmc8c8vwz9g
Part 2: http://www.mediafire.com/?5p1sr4q7yq08rxi
Part 3: http://www.mediafire.com/?1ji6snn0t3ya8la
Part 4: http://www.mediafire.com/?idz5xijrn9pjnzz
Part 5: http://www.mediafire.com/?9rhd58exsh65hll
Part 6: http://www.mediafire.com/?gj2g6d2y9v7kb5k
Part 7: http://www.mediafire.com/?e94rk63k78lzc4r
Part 8: http://www.mediafire.com/?6za55q3b6b13cbo
Part 9: http://www.mediafire.com/?9mval8sj6e9w9wu
Download 95 đầu sách:
http://www.mediafire.com/?msdl3z4zmkd7617
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E. NGƢỜI GIỎI KHÔNG BỞI HỌC NHIỀU

Đây là tên của 1 cuốn sách rất thú vị. Nghe qua nhiều bạn lại tƣởng ngƣời giỏi
thƣờng ít học mà làm việc khác, nhưng thực sự là họ học THEO CÁCH KHÁC. Cuốn
sách có 61 điều (35 điều về phong cách học, 26 điều về phong cách sống) giúp bạn có cái
nhìn rất khác về việc sống và học tập trong trƣờng Đại học. Mình sẽ trích ra 2 câu
chuyện thấy hay nhất, 1 về phong cách sống, 1 về phong cách học để các bạn tham khảo.
Thấy hay thì hãy tìm đọc cuốn sách nhé :D
Tình cờ tìm cũng thấy cái ebook về cuốn sách này (định dạng PDF). Các bạn có thể
download về đọc, chỉ đến mục lục 10. Tuy nhiên không khuyến khích điều này, như vậy sẽ
“vi phạm bản quyền”, hãy tìm mua sách tại cửa hàng nhé
Download: http://www.mediafire.com/view/?aevi2kaexjd24dp
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Còn đây là mục lục của sách
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I.Đừng lao đầu vào học chỉ vì điểm tổng kết môn
( Điều 17 trong sách)

Ở trƣờng Đại học, bạn sẽ bắt gặp vài sinh viên lúc nào cũng canh cánh nỗi lo về
điểm số, luôn muốn biết điểm số từng bài kiểm tra ảnh hƣởng đến điểm trung bình của
mình thế nào. Thậm chí có những sinh viên lập hẳn một bảng biểu để có thể tính ngay
điểm 6 trong bài kiểm tra hóa hữu cơ sẽ kéo tụt điểm tổng kết của mình mất mấy phẩy. Một
số người cho rằng những sinh viên này thực dụng. Chúng tôi lại cho rằng họ chẳng ra sao.
Có phải những sinh viên xuất sắc thƣờng đạt điểm cao?Đúng, phần lớn là vậy. Họ
học tập thông minh và nắm vững kiến thức, vì vậy đạt điểm cao trong các kì thi ko khó khăn
gì.
Nhưng điều quan trọng hơn là họ coi mỗi lớp học nhƣ một thử thách trí tuệ cần
chinh phục. Đôi khi mọi thứ ko diễn ra theo ý của họ, và điều này không thể tránh khỏi với
bất kì ai. Viết 1 bài luận hay thật dễ, những cũng rất dễ để viết lạc đề. Hoặc bạn có thể dễ
dàng giải được 1 bài toán khó nhưng lại sử dụng thuật toán sai. Tất nhiên bạn sẽ bị điểm
kém. Nhưng bạn ko nên xem đó là vấn đề quá nghiêm trọng. Miễn là bạn luôn cố gắng, thì
ai quan tâm đến 1 ngày tồi tệ?
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Chúng tôi từng gặp 1 sinh viên nhân học bổng thạc sỹ Toán học danh giá của Úc cực kì
thú vị. Cô vui vẻ kể với chúng tôi rằng cô từng làm 1 bài thi toán cuối kì hết sức tồi tệ.
Nhưng thảm họa đó ko hề phá hỏng việc học hành của cô. Có thể cô đã có những sai sót
ngớ ngẩn trong bài thi, nhưng cuối cùng, điều cô quan tâm là rốt cuộc mình có chinh phục
được những kiến thức ấy hay ko. Điều đầu tiên cô ấy làm sau khi hoàn thành bài thi kinh
khủng đó là đến gặp giảng viên. Cô xem xét lại thật kĩ bài thi cùng giáo viên, nhận biết rõ
ràng những lỗi sai ngớ ngẩn, rồi thảo luận với thầy giáo về các câu trả lời đúng cho đến khi
hoàn toàn nắm vững vấn đề.
Cô ấy đã thể hiện sự nhiệt tâm của mình với môn học, đến
mức thầy giáo đã mời cô làm trợ giảng vào kỳ sau ngay cả khi điểm của cô ko đạt mức
xuất sắc trong lớp. Điều quan trọng là cô ấy ko quan tâm đến việc bị điểm kém, Cô chỉ
quan tâm xem mình đã hiểu rõ kiến thức hay chưa. Có thể cô ấy ko suất sắc về điểm số,
nhưng quá trình học tập của cô thật thú vị và đa dạng.
Khi bạn bắt đầu bị ám ảnh bởi điểm phẩy, phần lớn những điều thú vị ở đại học sẽ
biến mất. Thay vì mỗi bài kiểm tra là 1 cơ hội để bạn thử sức mình và đưa ra những quan
điểm riêng thú vị, đột phá, nó lại trở thành yếu tố tiềm tàng phá hoại bảng điểm cuối kỳ
. Và sau mỗi kỳ, bạn lại trong trạng thái lo sợ chờ công bố điểm tổng kết. Nói tóm lại, bị
ám ảnh bởi điểm phẩy làm cuộc sống của bạn luôn căng thẳng và có thể khiến bạn mất
phƣơng hƣớng cho những mục tiêu cao hơn.
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Nếu bạn muôn trở thành sinh viên thành công, hãy quên đi điểm phẩy trung bình
của mình, hãy phớt lờ nó. Đừng nói về nó, đừng cố gắng tính xem mình được mấy phẩy,
bạn cần biết điều gì cần thiết với mình và việc học của mình. Thông thường, khi bạn đã hiểu
bài và có suy nghĩ sáng tạo, bài làm của bạn sẽ được đánh giá cao. Một bài làm thông
minh dù sao cũng sẽ khiến thầy cô ghi nhớ hơn là bài làm đúng nhưng thiếu sáng tạo. Hãy
tự tin vào mình, bạn nhé

Kết luận:
Bài viết trên nói về việc học trong 1 trường Đại học ở phƣơng Tây. Đương nhiên sẽ có
rất nhiều thứ khác với đại học ở Việt Nam. Người phương Tây họ luôn đánh giá cao sự
thực hành sáng tạo trong khi Việt Nam lại nặng lý thuyết.
Nói vậy ko có nghĩa là bài
viết này “vô dụng”. Ý bài viết muốn nói đừng quá quan trọng về điểm số, cái cần nhất là
phải nắm vững kiến thức, hiểu được bản chất của nó. Quá trình học tập sẽ đánh giá bạn
chứ ko phải 1 bài thi cuối cùng.
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II. Trở thành chủ tịch câu lạc bộ
(Điều 39 trong sách)

Nói thẳng ra, chỉ những sinh viên kém cỏi mới nghĩ rằng mình ko có thời gian tham
gia các câu lạc bộ. Những sinh viên trung bình tham gia vào những tổ chức này, còn
những sinh viên thành công điều hành câu lạc bộ. Hẳn đây là lần đầu bạn nghe điều
này: Bạn hoàn toàn có khả năng quản lý một tổ chức sinh viên trong trƣờng đại học.
Điều này chẳng có gì đáng sợ cả. Nó ko đến mức quá phức tạp hay tốn thời gian như bạn
tưởng, và hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn. Nhìn chung, nếu bạn là người có khả năng tổ
chức tốt, điều hành một CLB có thể ko đơn giản, song cũng ko hề quá sức chút nào
.
Hãy ghi nhớ điều này, hầu hết các sinh viên đều vội vã đăng ký các hoạt động ngoại
khóa và hài lòng với việc chỉ tham gia. Tuy nhiên, bạn hẳn muốn mình là người đứng đầu
những hoạt động như thế!
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Tìm 1 CLB mà bạn yêu thích trong trƣờng và tham gia vào đó càng sớm càng tốt.
Hãy làm việc chăm chỉ, tham dự mọi cuộc họp, bất kì khi nào có cơ hội hãy đảm đƣơng
nhiều vị trí khác nhau, và theo đuổi con đường dẫn đến vị trí lãnh đạo.
Nếu bạn có 1 ý tƣởng táo bạo về 1 tổ chức chƣa tồn tại trong trƣờng thì còn tuyệt
vời hơn. Hãy bỏ ra 1 năm làm việc với các tổ chức đã tồn tại để tích lũy hiểu biết về hoạt
động của 1 tổ chức, sinh viên trong trường. Sau đó kiến nghị với nhà trường để được hỗ trợ
những nguồn lực cần thiết cho việc thành lập tổ chức của bạn.

Tại sao đây lại là 1 ý hay?bởi vì rất ít trải nghiệm ở bậc Đại học mang lại nhiều lợi
ích hơn việc điều hành 1 CLB. Bạn sẽ có được sự tự tin cần thiết khi dẫn dắt các sinh viên
khác hướng đến 1 mục tiêu, và bạn sẽ duy trì được 1 tầm nhìn tốt thông qua việc cố gắng đạt
được những thành tích không liên quan đến vấn đề học tập.
Bạn sẽ gặp những người cùng
chia sẻ sở thích và gắn kết với nhau bằng những mục tiêu chung theo cách ít thấy ở lớp học.
Và dĩ nhiên, khi xin việc hay ứng tuyển vào các giải thưởng và chương trình đào tạo cạnh
tranh, việc là chủ tịch CLB sẽ giúp bạn vƣơn lên những ứng viên khác.
Một chương trìn học chỉ toàn các vấn đề hàn lầm đôi khi thật nhàm chán. Nhưng đừng
lãng phí thời gian bằng những cam kết lỏng lẻo, bạn chỉ cần tập trung vào 1 vài mục tiêu
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lớn. Nếu bạn thực sự mong muốn trở thành một sinh viên xuất sắc, thì quản lý 1 tổ chức
sinh viên trong trường là một khởi đầu tuyệt vời.

Kết luận:
Bài viết trên ko có nghĩa là tất cả những ai muốn thành công đều phải làm chủ tịch
CLB. Việc đạt đƣợc thành quả đôi khi ko quan trọng bằng quá trình tiến đến nó,
chỉ cần bạn đặt ra 1 mục tiêu cho mình, cố gắng đạt được nó thì điều này còn tuyệt vời hơn
việc bạn đạt được nó. Nếu bạn có tham vọng lớn, hãy đặt mục tiêu trở thành quản lý CLB,
hãy thử đảm nhiệm nhiều vị trí, ban đầu là trưởng các nhóm nhỏ, rồi trưởng các ban (hậu
cần, truyền thông, nội dung...), cuối cùng là người điều hành CLB. Chúc bạn thành công!
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F. CHÉM GIÓ

“Học” mãi rồi, giờ thư giãn tí. Dưới đây là vài câu chuyện tôi “chém”, có bài chỉ mang
tính chất giải trí đơn thuần, vui là chính, có bài cũng mang ý nghĩa sâu sắc nào đó mà hi
vọng các bạn hiểu
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I.Bàn về tắc đƣờng và thay đổi giờ học, giờ làm

Tắc đƣờng – Đó là vấn đề. Thay đổi giờ học – Đó là giải pháp
Cùng bàn 1 chút xung quanh 2 việc này nhé
Tại sao đƣờng lại tắc?
Đơn giản vì người đẻ đc còn đường thì ko. Đất vẫn thế còn người thì ko ngừng tăng
Ý thức của ngƣời dân?
Từ hồi đi học đến giờ, lúc nào cũng thấy người ta nói đến nguyên nhân này, nhưng nói
xong để đấy, Vì nếu đổi cho “ngƣời dân” thì lại vơ đũa cả nắm. Còn chỉ ra riêng thằng
nào thì là nhiệm vụ bất khả thi!
Ý thức nhƣờng nhịn và chờ đợi
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Suy từ mình mà ra, thường xuyên đi qua ngã tư chỗ hầm Kim Liên, đèn đỏ chỉ có 20s
thôi mà mình cũng ko thể chờ mà rẽ sang bên để đi vào hầm cho nhanh. Đúng vậy, ai cũng
vội, ai cũng bận, ai cũng có việc quan trọng…
Bên mình còn 2s đến đèn xanh -> phóng luôn ko nói nhiều
Bên mình đang đèn vàng ->tranh thủ vít ga phóng gấp!
Thiết nghĩ thay đổi nhận thức là việc của cả 1 xã hội, cả 1 thế hệ, khó lắm
Thay đổi giờ học giờ làm

Nếu việc này diễn ra ở sê-nê-gan chắc chả ai quan tâm nhỉ?Đúng là khi động đến quyền
lợi của mình là lên tiếng ngay. Mình cũng chịu ảnh hưởng của việc này nhưng có thể ko
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nhiều bằng những bạn đang đọc những dòng này, thế nên có gì nói ko đúng các bạn đừng
ném đá mình
Từ lúc luật này áp dụng, công nhận đường thoáng hơn thật. Mình học ở chỗ Tây Sơn, ngã
tư sở. Tầm 5-6h mọi khi mà tan học thì cứ xác định là lết từng bước về nhà. Bây giờ tầm
đấy về rất ngon, ko thấy hiện tƣợng tắc
Còn giải pháp nào nữa nhỉ?

Mình ghét bọn khựa nhưng đợt vừa rồi sang Trung Quốc, phải khâm phục bọn nó về mặt
quản lý dân, đường phố đi rất trật tự, kỉ luật
Ngoài đƣờng chả thấy cảnh sát giao thông, thay vào đó là camera. Ai vi phạm luật
(vượt đèn đỏ, quá tốc độ…) thì nó chụp ảnh lại gửi đến tận nhà phạt tiền, thậm chí tùy vào
mức độ có thể tước bằng lái suốt đời
Mình còn thấy họ xây rất nhiều cầu vượt nữa, đi 1 đoạn là thấy 1 cầu, dưới đất hết rồi thì
đi trên không
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Đinh La Thăng – Đƣờng Luôn Tắc – Đƣờng Lại Tắc

Thấy nhiều bạn mỉa mai vậy. Đúng là con người ta thường ích kỉ, thấy lợi cho mình thì
khen nức nở, bất lợi là bắt đầu dìm hang ko thương tiếc. Khi phán xét 1 ai đó, bạn hãy đặt
mình vào địa vị của họ và nhìn vấn đề ở mọi khía cạnh
Chả phải tự nhiên mà quốc hội lại thông qua đạo luật này. Thế nên, có giỏi thì “chửi” cả
quốc hội ý
Tạm kết
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Nhớ cái thời bắt đội mũ bảo hiểm, kêu trời kêu đất bảo hỏng kiểu tóc, mùa hè mặc áo 2
dây mà đội nồi cơm điện, blabla…xong cuối cùng lại đâu vào đấy. Cái gì làm nhiều rồi
cũng quen, đương nhiên 2 việc này có tính chất khác nhau, chả dám chắc nhưng hi vọng rồi
sẽ quen
Mỗi ngƣời chịu hi sinh 1 phần lợi ích cá nhân vì công việc chung thì cuộc sống thật
tốt đẹp biết bao!
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II.Văn hóa đúng giờ

GIỜ CAO SU – Kẻ thù lớn nhất của mọi cuộc hẹn
Cao su-Chất liệu có thể kéo dãn, và bạn đã kéo dãn cuộc hẹn của mình ra khi bạn
đến muộn trong các cuộc hẹn!
*Tại sao ngƣời ta lại đi muộn?
Lý do thì nhiều lắm và lý do nào cũng chính đáng nên xin chia ra thành các loại sao
+Chần chừ ko đi: Đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, nếu đi luôn sẽ đúng giờ những cứ
nán lại để…nghe nốt bài hát, xem nốt trận đấu, tháo ra buộc lại dây giầy….!?.Những người
này luôn quan niệm “ôi, đến muộn 1 tí chắc chả sao”
+Cố tình đến muộn: Mình ghét nhất loại này, ko biết đã chuẩn bị xong chưa nhưng tư
tưởng là “mình sẽ đến muộn 15’,20’,30’..” để “tạo sự bất ngờ”,để cảm thấy mình “quan
trọng”, để tạo sự nổi bật, nhiều người để ý….!?
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Nhớ hồi cấp III có thằng bạn đi đá bóng toàn đến muộn kiểu tư tưởng “vào sau cứu
đội”. Nhiều lần éo cho đá nữa thế là phải đến sớm

*Giờ cao su có hại gì ko?
Với những người hay cao su thì có lẽ là…KHÔNG!Bởi vì tư tưởng của họ nghĩ chuyện
này là rất bt. Nhưng họ có biết rằng:
-Đi muộn là bạn đang làm mất thời gian của ngƣời khác (mà thời gian quý giá
nhƣ nào thì tự biết)
-Đi muộn là sự đánh giá con ngƣời và phong cách sống, học tập và làm việc của
bạn
Đừng nghĩ rằng mình có thể đi muộn trong 1 cuộc hẹn chơi nhưng đi học và đi làm thì
ko. Cái gì làm nhiều thì sẽ thành thói quen, mà thói quen thì khó sửa
“Đi làm tôi sẽ khác”,nhiều người nói vậy. Nhưng xin lỗi, bạn đừng chém nữa. Hẹn hò
bạn bè là chuyện nhỏ, đi làm là chuyện lớn. Việc nhỏ ko làm đƣợc thì bạn đừng mong làm
việc lớn nhé
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*Làm sao để ko đi muộn?

Nguyên nhân chính là ý thức của từng người, mà ý thức thì mình ko can thiệp được, bạn
phải tự thay đổi thôi. Còn kỹ năng thì xin chia sẻ thế này, với bất kì cuộc hẹn nào, bạn cần
xác định các thông tin:
-Thời gian, địa điểm
-Phƣơng tiện đi lại
-Khoảng cách từ nhà mình đến chỗ hẹn ->từ đó ƣớc lƣợng khoảng thời gian đi
-Đoạn đƣờng mình đi có địa hình thế nào?có hay tắc ko?tắc tầm nào?..
-………..(càng nhiều thông tin càng tốt)………
Ví dụ: Mình cần đến 1 nơi cách nhà mình 20’ đi xe máy (mình đã tính toán được thế
hoặc ước chừng đó). Giả sử cuộc hẹn vào lúc 10h30 thì:
Chuẩn bị quần áo giầy dép lúc 9h45-10h (tổng 15’,tùy vào trai gái sẽ khác nhau).10h
ra khỏi nhà.đi 20’.5’ dự phòng (cái này rất khó để đƣa ra thời gian chuẩn, có những
trƣờng hợp phát sinh khác nhau thì thời gian khác nhau) ->mình sẽ đến chỗ hẹn lúc
10h25, dành 5’ chỉnh lại đầu tóc quần áo -> vậy là mình đã đúng giờ!
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Tóm lại:
-Bạn phải biết mình chuẩn bị trong bao lâu để dành khoảng thời gian trƣớc đó làm
-Phải có thời điểm ra khỏi nhà chuẩn (đƣơng nhiên là trƣớc giờ hẹn nhiều hơn
hoặc bằng thời gian bạn đi đƣờng)
-Cố gắng đến sớm 5’
Đến sớm quá có tốt ko?
Ko! Đến sớm quá là thể hiện sự kém cỏi trong việc sắp xếp thời gian.Bạn ko tin vào
khả năng và phong cách của mình. Mà thiếu đi sự tự tin thì làm việc khó hiệu quả. Tuy
nhiên, đến sớm còn hơn đến muộn!
*Bài viết khá chân thực, tôi sẽ thay đổi!

Thôi xin, bạn lại chém rồi, bạn sẽ ko thay đổi bởi 1 bài viết đâu. Trung quốc có câu
“chƣa thấy quan tài chƣa rơi lệ”. Người ta thường thấy nuối tiếc cái gì đó khi đã đánh
mất nó. Chỉ khi chịu hậu quả lớn về vật chất, tinh thần bởi việc đi muộn của mình thì lần sau
mới đúng giờ được…
Mình nói thật đó, éo đùa đâu
Lời cuối, định chúc các bạn chịu hậu quả nặng nề để thay đổi nhưng thế hơi ác. Thôi thì
chúc các bạn thấy người khác chịu hậu quả nặng nề, nhìn vào đó mà thay đổi!
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III.Một lần học đạo ở MB24

Hồi mình còn sống có bằng hữu rủ đi học đạo ở MB24. Đây là bang phái mới nổi,
được Mương 18 PR khá nhiệt tình nên cũng tò mò đi check thử. Nhân sĩ đầu tiên tiếp
mình là 1 nam thanh niên sở hữu khuôn mặt cute thánh thiện, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn,
comlê cắm thùng như bao chàng trai khác cùng trang lứa. Anh nở nụ cƣời cháy nắng và
không quên cái bắt tay khởi đầu cho mọi sự thành công. Tay a mềm mại, tha thiết như
thiếu nữ đôi mươi
Sau màn chào hỏi nồng ấm thì tất cả bắt đầu “vào việc”. Anh tung chiêu “vô ảnh kiếm”
trời long đất lở khiến mình ko thể chống đỡ. Binh khí là tuần báo bộ công thƣơng (a bảo
thế), a vung kiếm chém loạn xạ, bàn tay thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì chỉ vào thứ trưởng bộ
công thương (1 nhân vật khét tiếng trên giang hồ), lúc lại giơ ngang trán chuẩn bị cho thế
“Hàng long hữu hối”. “Kim tinh hỏa nhãn” của anh có lẽ Nhị lang thần phải gọi bằng
bố!, a vừa chém vừa lật trang mà ko thèm nhìn, trang nào chuẩn trang đấy như đã được
đánh dấu từ trước. Cũng may hồi trẻ có học qua tâm pháp của rapper Eminem vs Young
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Uno nên vẫn theo kịp đường kiếm của anh trong khi “Tả Luân nhãn Sharigan” dõi theo
nét mặt anh. Không biết anh có học qua “sƣ tử hống” ko mà giọng anh lúc trầm lúc bổng
nghe rất vui tai. Giống như “thiên lý truyền âm” của các thiên thần ở Tiên giới (Sky Angel)
truyền từ Nhật Bản sang Liên Xô hồi mình du học ở đây vậy.

Anh thi triển võ công kết hợp đọc khẩu quyết như muốn truyền tải cho mình điều gì đó.
Mình nhớ có đoạn “MB24 là con đẻ của bộ Công thƣơng nên họ sẽ chăm sóc nó chu đáo”
(Dựa vào các mối quan hệ trên giang hồ, sau này mình mới biết bộ công thương ko sinh hạ
đứa con nào tên là MB24 cả” , “Vào đây em sẽ đƣợc học đạo theo bí kíp nhị phân cấp tiến
bất đồng đẳng”, “nếu em thu nạp đƣợc 99 đệ tử thì có thể tách ra Solo lập bang riêng,
vinh hoa phú quý chỉ là chuyện sớm muộn”
(mình băn khoăn tại sao lại là 99
đệ tử chứ ko phải số nào khác. Sau mới hiểu số 9 mà viết ngược lại thành 69 – Ba năm du
học liên xô quả ko uổng!”
Sau 1 hồi truyền thụ tâm pháp và khẩu quyết thấy mình luôn luôn lắng nghe nhƣng lâu
lâu mới hiểu, anh quyết tâm dẫn mình đến tận đại bản doanh chính tông trên núi Hà Đông.
Tại đây, các hào kiệt võ lâm ngồi la liệt khắp phòng, ai cũng đang chú tâm học đạo nên
ko để ý đến sự xuất hiện của kẻ vô danh tiểu tốt như mình. Nhìn lướt qua đã thấy các mẹ ở
Nga Mi, các thím ở Võ đang và các ộp ba ở Thiếu lâm. Mình được đi đến gặp 1 thần tiên
tỉ tỉ khuôn mặt thanh tú hiền lành với đôi mắt kiếng dầy cộp
. Nhìn khí khái thì có vẻ
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xuất thân từ ngũ độc giáo:
+ Chào em! –Chị nhẹ nhàng
+Vầng.
(thấy các e ở giới Xịt trym bảo con trai phải lạnh lùng thì gái mới theo nên mình mới thế)
Không để mất thời gian, chị rút ngay con...Sony Vaio mới cáu và bắt đầu truyền “ngọc
nữ tâm kinh” cho mình. Trong lúc cả 2 đang hưng phấn, thấy thời cơ đến nên chị bắt đầu
đả thông tư tưởng và kinh nguyệt...à nhầm, kinh mạch cho mình. Chị chê các bang phái khác
trên giang hồ như Vatgia, chodientu..., chị khoe khoang MB24 đã lây lan khắp giang hồ,
ăn sâu bám rễ, len lỏi vào từng ass của người dân. Chị giới thiệu về các gian hàng, nơi chỉ
với 5.2 triệu Vcoint là mình tha hồ bán mọi thứ trên đó, kể cả bán thân!.

Không chỉ nói xuông, chị lấy ra 1 mảnh giấy da dê rồi dùng thư pháp tuyệt diệu vẽ ra
hàng loạt các tư thế...à nhầm, các mô hình kinh doanh: bán hàng truyền thống, đa cấp,
thƣơng mại điện tử.. .Chị vừa nói, vừa vẽ, vừa nhìn mình, vừa cười chuẩn như 1 cái máy
được lập trình. Thấy chị chém hơi ẩu nên mình tỏ ra hiểu chuyện và cáo từ chị hẹn vào ngày
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mai sẽ trả lời...
.....
Cảm thấy long thể bất an, mình vượt qua hàng trăm cây...cối và hàng ngàn mét đường
ngược chiều tìm đến tiền bối Google – Kẻ được mệnh danh trên thông thiên văn, dưới tường
địa lý mà ai-cũng-biết-là-ai. Và đây là kết quả:

Mình đã tìm đọc rất nhiều tài liệu kiểu như “MB24_1080p_bandep_koche.avi”,
“MB24_full_crack_linkMF.rar”. Và...trong 1 tài liệu cổ của người Maya có đoạn ghi
“Cạnh!MB24- Bang chém gió hàng đầu Việt Nam! Cạnh! MB24- Bang chém gió hàng
đầu Việt Nam!Cạnh!MB24- Bang chém gió hàng đầu Việt Nam!...)
Lúc này tâm trạng mình rối bời, chân khí đảo lộn, huyệt đạo tê cứng như kiểu trúng “cửu
âm bạch cốt chảo” vậy. Thì ra MB24 là bang phái trá hình thương mại điện tử, thậm chí
còn có thể môi giới...bán dâm. Trong khi 20 năm nay mình chưa biết nắm tay con gái là cái
gì nên thấy cũng sợ
. Mình cố gắng định thần lại, dùng “dịch cân kinh” dồn khí xuống
đan điền để thoát ra cửa hậu. Định bụng sẽ rút êm nhưng nam nhi đầu đội mũ, chân đạp dép ,
mình quyết định tái ngộ MB24 một lần nữa!
....................
Hôm sau, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung
rinh. Mình diện kiến tổng đà chủ – 1 nhân vật thú vị. Y trạc 30t, khuôn mặt rạn dày sương
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gió và ko kém phần ranh đời. Không để cho y có cơ hội thi triển thân pháp, mình nói vs
giọng nam trầm:
+ em...có lẽ là em sẽ ko tham gia ạ
+Sao vậy em? – y bình thản
+ Dạ, tại em...ko có thời gian!

Chỉ chờ có vậy, Y nhấp chén trà rồi giảng cho mình một bài về đạo nghĩa giang hồ, đối
nhân xử thế, công dung ngôn hạnh. Đại khái là “cơ hội chỉ đến 1 lần”, “Think Diffrent” ,
“Just do it”....
Vì có sự chuẩn bị trước + kinh nghiệm hành tẩu trên giang hồ nên các chiêu thức của Y
đều bị phản dame hết. Vì tuổi cao sức yếu nên sau 1 hồi thao thao bất tuyệt, Y đành...bất
lực trước sự trẻ trâu của mình...
Hôm đó, Hà Nội mƣa....
KẾT LUẬN:
TẠI SAO MÌNH KO BỊ LỪA?
Ko phải vì mình có kỹ năng hay tinh ý gì đâu, chỉ có 2 lý do thôi
- Mình ko có 5.2 tr để đưa nó
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- Mình vẫn luôn quan niệm: tiền ko dễ kiếm. Nếu có dễ cũng ko dễ như cách mà bọn
nó "vẽ" ra
MB24 PHÁ HỦY CÁC MỐI QUAN HỆ THẾ NÀO?
Đọc các bài báo đều thấy nạn nhân tâm sự "Dù bạn ý ko trách và luô nói của đi thay
người nhưng mỗi lần gặp tôi lại thấy ngại vì đã lôi bạn ý vào"
Vậy đấy, lúc nào trong đầu cũng nghĩ "làm cách nào để biến nó thành F1" của mình thì dần
dần sẽ mất hết tình bạn thôi
TẠI SAO NHIỀU NGƢỜI BẠN CỦA MÌNH BIẾT RỒI MÀ VẪN LÀM?
Tối nay đến tận thời sự lúc 7h cũng nói về việc lừa đảo của Mb24 rồi thì ko còn lý do gì
để "nghi ngờ" nữa. Nhưng nhiều bạn vẫn làm vì:
- 99% nói MB24 lừa đảo, nhưng bạn ý vẫn hi vọng vào 1% là mọi người sai
- cái gì cũng có 2 mặt của nó, biết đâu bạn ý đã tìm đc mặt tốt vs đang theo đuổi?
- "đâm lâu thì phải theo lao" -> đây là nguyên nhân nhiều người nói. Tiền thì ko lấy
lại đc, bỏ thì tiếc, thôi đến đâu thì đến :)

Lời cuối: lỗi ko hoàn toàn thuộc về Mb24, họ chỉ đánh vào lòng tham của con ngƣời
thôi.
Qua đây cũng khuyên các bạn hãy rèn luyện kỹ năng thật nhiều vào, để học cách
tìm hiểu thông tin, phân tích, chọn lọc, đánh giá, nhận định, kết luận để đưa đến các quyết
định của mình. Và...quay đầu lại lúc này vẫn chưa muộn!
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IV.Cậu bạn 16 tuổi và 42 ngày một mình vi vu châu Âu (kì 2)
Các bạn xem kì 1 tại đây

http://teens.ipvnn.com/doi-song/2010/cau-ban-16-tuoi-va-42ngay-mot-minh-vi-vu-chau-au-ki-1.ipvnn
Xin chào các bạn trẻ..và khỏe?
Các bạn có nhớ tớ ko?tớ là 3L đây .HijHi.chắc hẳn “cơn gió lạ”mình đem đến cho các
bạn trong vài ngày qua đã xua tan cái nóng dã man tàn bạo của mùa hè Hà Nội.Và như lời đã
hứa,hn mình xin gửi đến các bạn phần 2 của cuộc phưu lưu vô cùng hấp dẫn này

nào mình cùng bay :X
Khuyến cáo: các bạn nên kết hợp nghe nhạc thím hà và đọc bài cho thêm phần hưng phấn!
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Trận chung kết Roland Garros
Có lẽ mọi người đều thắc mắc là tại sao mình có thể kịp xem trận này vào cuối tháng
6 trong khi giải đấu kết thúc vào đầu tháng 6?Đơn giản lắm các bạn à ,thật ra…mình cũng
éo hiểu nữa??tại sao lại thế nhỉ?
.thật là vãi hà,vãi cả hà
nhưng thôi,đại trượng phu
ko chấp nhặt chuyệt vớ vỉn,mình đảm bảo sẽ mang lại cho các bạn 1 câu chuyện li kì hấp
dẫn
Hôm đó,sau khi bán hết sập báo và kiếm đc 100 Euro thì mình liền đi dạo ở Quảng
trường Đỏ.Bỗng thấy 1 đám đông đứng tụ tập vây quanh 1 người đàn ông trên tay cầm 1 tập
giấy. Đám người kia trông có vẻ ngu nhưng tỏ ra là khá nguy hiểm!Bằng nhiều thủ đoạn
như:cù,cào,cấu,cắn,xé…thì chỉ 1 lúc sau,đám người đã cươp sạch tập giấy trên tay người đàn
ông tội nghiệp kia . Tớ cẩn thận chờ 1 lúc(tầm 2 tiếng) để đám người kia đi khuất rồi mới
tiến lại gần hỏi chuyện. Thì ra a ta là 1 tay phe vé chuyên nghiệp và đang phe trận chung kết
Roland Garros.Vốn hâm mộ quần vợt từ hồi còn trong bụng mẹ nên(sẵn tiền) tớ hỏi mua vé
nhưng tiếc đó là những tấm cuối cùng. Thời buổi kinh tế khó khăn,đúng là ko phải cứ có tiền
là muốn mua gì cũng đc
Tớ buồn bã vô cùng khi biết đc rằng đây là cuộc so găng đỉnh cao giữa 2 thần tượng của
tớ,đó là: Federer và…Rooney!Tớ hâm mộ Rooney từ hồi a còn chơi cho thép miền Đông
cảng Hải Phòng:X.Còn Federer,đây là 1 tài năng thực thụ.Xuất thân từ 1 tay vợt đường
phố,bị ung thư tay từ bé nhưng a đã cố gắng vượt khó,học giỏi để đc vinh quang như bây
giờ.
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Đang trong cơn tuyệt vọng thì âm thanh của bài “teen vọng cổ” cứ vang bên tai,thì ra là
xe của nhóm phóng viên Mương 14 đến ghi hình trận đấu. Cửa xe mở ra,1 người đàn bà
trông cao,to,đen nhưng ko hôi bước xuống. Vừa nhìn thấy tớ,chị ta đã áp sát và ôm chầm lấy
như kiểu quen từ lâu??Tớ chưa kịp nói gì thì chị ta đã tới tấp kể chuyện ngày xưa,hồi 2 đứa
còn đóng bỉm,tắm chung chậu…Đến lúc này tớ đã nhớ ra,chị ý là em gái của ny thằng bạn
của con trai ông bơm xe đầu phố nhà tớ:X.Rồi chị ý rủ tớ vào xem trận đấu, chắc các bạn ko
tưởng tượng nổi tớ bất ngờ và thấy mình may mắn đến mức nào đâu
Vì công việc chị ý ko thể ngồi xem cùng nên dúi cho tớ cái vé VIP ngồi khán đài A.
Chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì tớ nghe đâu đó tiếng người gọi mình:Cháu gì ơi?cháu gì
ơi?.Thì ra ngay phía trên là 1 người đàn ông trung niên,da ngăm đen,mặt trái cam,tầm thế hệ
4x,cao 1m65,nặng 54 cân,thân hình hoàn toàn bt,mắt to nhưng hơi đen,mũi cao dọc dừa,môi
đỏ như quả tim..(xl lại miên man giống a Biên Cương rồi ).Tớ trả lời bằng giọng trầm ấm:
- Vâng,bác hỏi gì cháu?
- Ơ?cháu là ngƣời Vn à?
- Dạ,có vấn đề gì ko bác?
…..
Bác ý thật thông minh,nhìn mặt và nghe giọng nói biết ngay tớ là người Vn.bây giờ tớ đã
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hiểu tại sao ánh sáng nhanh hơn âm thanh,là do:1 người trông có vẻ khôn cho đến khi họ nói
.Bác ý chỉ vào cái máy ảnh 23 chấm tớ cầm trên tay (chả là hồi mới mua về thấy ít chấm
quá nên tớ lấy bút dạ chấm thêm xịch cái ) và ngỏ ý muốn xem bức ảnh trong đó. Thì ra
bác ý là fan “bự” của maradona và muốn mua lại bức ảnh với giá 150 Euro.Thấy bác ý có vẻ
thật lòng,tuổi già sức yếu,hơn nữa tấm ảnh này tớ lấy ở mấy báo mạng nên quyết định..cho
ko!

tấm ảnh trị giá 150 Euro :X
Tớ bật BlueTooth lên,bác lôi ngay Nokia 110i ra,quá trình bắn ảnh rất nhanh,vài tiếng
sau đã hoàn thành.Bác ý vui mừng khôn xiết và năn nỉ tớ đến dự đám cưới của con gái bác
vào tối hôm đó.Vốn kính trọng người già nên tớ đồng ý. Sau đó 2 bác cháu chat với nhau mà
quên mất trận đấu đang diễn ra .Có ai biết kết quả ko?

85
CLB Nhà Quản trị tƣơng lai

Đại học Công Đoàn

Đám cƣới ngƣời Việt tại Anh
Tối hôm đó,tớ đã đc dự 1 đám cưới vô cùng hoành tráng tại 1 căn biệt thự với 1 phòng
và 2 cửa sổ. Nội thất hiện đại, 1 điều hòa,1 quạt bàn và 1 quạt tường. Giây phút quan trọng
nhất, cô dâu chú rể bước vào,miệng cười toe toét,bố mẹ nhà trai,nhà gái thi nhau phát
biểu,khán giả cười và…vỗ tay rồi nhanh chóng “tập trung vào chuyên môn”(ăn)…đúng là
đám cưới việt
Phụt!căn phòng bỗng tối om,thì ra ở ANh người ta cũng cut điện luân phiên như ở
Vn.Khí hậu biến đổi, trái đất đang nóng lên, lại ko điện, ko quạt, để tránh “binh biến” thì tớ
đã lên sân khấu tính cứu cho khổ chủ “1 bàn thua trông thấy”.Hàng loạt ánh đèn phát ra từ
những chiếc điện thoại kết hợp đèn pin làm tớ ko khỏi bối rối nhưng với 1 giọng truyền
cảm,tớ đã chinh phục mọi người với câu chuyện “Cậu bạn 16 tuổi và 42 ngày một mình vi
vu châu Âu (Kì 1)”.Ai cũng cảm thấy khoan khoái,mát lạnh như ăn Singum Cool Air,tớ tỏa
sáng như 1 ngôi sao chổi

gió tuy to nhƣng chỉ cần có niềm tin là các bạn sẽ vƣợt qua
Bác chủ nhà quá xúc động ko nói nên lời,muốn giữ tớ ở lại để đền ơn.tớ à ừ cho xong
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rồi tận dụng bóng tối luồn ra ngoài,tớ thích giúp người khác nhưng ko mong trả ơn mà
.Tớ chợt nhìn đồng hồ và kinh ngạc,đã 12h!bình thường ở Vn dù có bay mấy tăng cũng chỉ
9h là về,căn bản còn chờ xem “chúc bé ngủ ngon” vào 9h15 .Bây giờ mà về nhà Bác thì
chắc đóng cửa rồi,với kinh nghiệm leo tháp Eiffel 2 lần 1 ngày,tớ dễ dàng leo lên tầng
thượng tòa nhà cao nhất London và tính sẽ qua đêm ở đó.Tớ thao thức,chằn chọc, nửa đêm
vỗ gối, ruột đau như cắt, nước..ấy đầm đĩa cuối cùng cũng nghĩ ra lí do “mất tích” ngày hôm
đó để nói với bác,đó là :
Tớ bị Mafia bắt cóc và đã thoát hiểm ngoạn mục!
Mời các bạn đón đọc kì tiếp theo của câu chuyện này mang tên “vƣợt ngục” vào 1 ngày
gần nhất nhé
p/s: thành thật xl mương 14 vì “cơn gió 1” của tớ đã làm đứt phích cắm của các bạn. Hi
vọng những kinh nghiệm rút đc qua lần này,Mương 14 sẽ có những biện pháp phòng ngừa
và chống đỡ hiệu quả nhất!

xl Mƣơng 14 nha :(
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V.KHI TỔ QUỐC CẦN, TÔI SẴN SÀNG CẦM SÚNG
Mình ko biết viết note này không biết có phù hợp ko và ko biết mình có đủ tầm để nói
về vđ chính trị vĩ mô này ko? Những điều mình nói dưới đây có thể nhiều người thấy buồn
cười, cho rằng là hoang tưởng, cho rằng mình đã quá nhạy cảm…,nhưng dù sao cũng chỉ
muốn nói lên những gì mình nghĩ
Dạo gần đây, báo chí đƣa tin về việc TQ gây căng thẳng ở biển Đông

Đã có rất nhiều ý kiến, quan điểm cho rằng giới trẻ thời nay sống buông thả, ỷ lại, ko có
chí tiến thủ và ko còn “yêu nước” như ngày trc nữa. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó, đó
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chỉ là 1 bộ phận thôi. Phần còn lại luôn có tinh thần trách nhiệm cao vs thực sự là những
thanh niên mẫu mực (mình trong số đó )

Nhiều lần, bố mẹ mình bảo “bây giờ mà chiến tranh chắc bọn nó chạy hết chứ đâu
còn đƣợc nhƣ trc nữa”.Lúc đó mình nghĩ “tại sao thế hệ trƣớc làm đƣợc mà bây giờ lại
ko?mình sẽ ko chạy đâu!”. Nhưng bm nói ko phải là ko có lý, nếu điều đó xảy ra thật chắc
hẳn sẽ có 1 bộ phận tị nạn sang nước ngoài (nói thẳng ra là chạy thoát thân) . Với những
mối quan hệ, nhà mình sẽ có 1 suất…
(…chỗ này bắt đầu giống phim…)
Nhưng trong chuyến đi đó, ít nhất sẽ thiếu 1 người, đó là Đức M.U. Mình sẽ ở lại Hà
Nội, ở lại Việt Nam, ở lại NHÀ . Mình sẽ tham gia vào 1 đội nào đó và biết đâu đấy mình
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sẽ được phỏng vấn lên tivi phát cho toàn bộ đồng bào trong nước và đang sống ở nước
ngoài. Lúc đó sẽ là những tâm sự tận đáy lòng:
“ Bố mẹ ơi, con đây. Con xin lỗi vì đã trốn khỏi chuyến đi đó. Nhƣng thực sự con ko
muốn đi, đây là quê hƣơng Việt Nam, là nơi con sinh ra vs lớn lên. Nơi đây có bạn bè, có
những ngƣời mà con yêu mến. Con yêu hồ Gƣơm, hồ Tây, yêu Phố Cổ. Con yêu Nguyễn
Công Trứ với chè, caramen. Con yêu phố Huế với đèn lồng đỏ, bằng lăng tím vs bánh
ngọt. Con yêu Tô Hiến Thành với hải sản vs ẩm thực đêm…,bm sẽ tự hào về con chứ?
Còn các bạn trẻ, có nhận ra mình ko?Đức M.U đây
rồi, giờ là lúc để thể hiện đó, cho họ biết thế nào là 9x ”

. Bình thƣờng chém gió mãi

Các bạn còn đang đọc ko?tâm sự hết rồi đó
Các bạn có suy nghĩ giống tôi ko?
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p/s:
"Ðất nƣớc Việt Nam có khi thịnh khi suy, lịch sử Việt Nam có khi hƣng khi phế, thế
hệ trƣớc không giữ đƣợc Hoàng Sa nhƣng không phải vì thế mà Hoàng Sa trở thành đất
của Trung Quốc hay của bất cứ một quốc gia nào khác. Dân tộc Việt Nam, các thế hệ
Việt Nam hôm nay và mai sau phải nhớ rằng: Bất cứ khi nào các điều kiện kinh tế, chính
trị và quân sự cho phép, một trong những việc đầu tiên là phải lấy lại Hoàng Sa."

http://www.facebook.com/YeuToQuoc
http://hoangsa.org/
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VI. Note cho ngày 25/4/2012...

Một buổi trưa nắng như đổ lửa của tháng 4, chúng tôi đang trên đường đi mượn máy
chiếu. Vừa nóng vừa mệt nhưng chúng tôi luôn tự hào vì mình đã cống hiến trọn vẹn niềm
đam mê…
Mở đầu bằng 1 câu chuyện cho nó hấp dẫn
. 2 năm trước mình là đội chơi, 2 năm
sau là BTC, 1 cảm giác rất khác nhưng đều là những trải nghiệm tuyệt vời. Tối 25/4, một
buổi tối đáng nhớ!. Những niềm vui, nỗi buồn, nụ cười, nước mắt…đan xen nhau tạo nên
một mùa “quản trị tài ba” thật hấp dẫn. Cuộc thi là 1 kỉ niếm sâu sắc của đời sinh viên,
chúng ta đã làm những điều mà có lẽ (các đội chơi) chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm trong
trường Đh. Đây chỉ là bước khởi đầu rất nhỏ để các bạn tìm ra phương pháp học tập, làm
việc hiệu quả và trên hết là thay đổi tư duy về mọi mặt trong cuộc sống.
Và ngay lúc này đây, mình muốn gửi lời cảm ơn đến một số ngƣời đặc biệt:
*Em cảm ơn anh Nam, anh An đã tƣ vấn cho e về nội dung cuộc thi. Những kinh
nghiệm, chia sẻ của a thật đáng quý (hơn mấy ông diễn giả hay chém gió trên hội trƣờng
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nhiều). Sau tối đó e đã ngộ ra rất nhiều điều và càng quyết tâm hơn trong việc hoàn thiện
bản thân
*Em cảm ơn anh An (lần 2), a Khoa đã quan tâm, tài trợ cho cuộc thi. Sự nhiệt tình,
tâm huyết của các a thật đáng ngƣỡng mộ, cho các thế hệ sau noi theo
*Em cảm ơn cô Thanh đã mang sự nhiệt tình, sức trẻ (của sự hồi Teen) của mình vào
cuộc thi. Giúp chúng e vững tin hơn, có 1 chỗ dựa tinh thần chắc chắn
*Cảm ơn Điệp đã luôn sát cánh bên Đức. Có 1 đồng nghiệp luôn trách nhiệm, hết mình
nhƣ Điệp thật tuyệt. Điệp giúp Đức có thêm động lực trong những lúc chán nản nhất. Đức
ko cảm thấy cô đơn vì bên cạnh luôn có 1 ngƣời san sẻ nỗi lo
*Cảm ơn các a chị cựu thành viên CLB (Chị Phƣơng, Chị My, Chị Lan Anh, A Thành,
a Chiến…) đã quan tâm, hỏi thăm đến cuộc thi
*Xin cảm ơn các thành viên của BTC đã nỗ lực hoàn thành tốt công việc :x
Cuối cùng, xin cảm ơn các thành viên đến từ các đội chơi, các cổ động viên, các khách
mời..đã tạo nên một “Nhà Quản trị tài ba 2012” thành công rực rỡ!
….........................
...................................

Sáng nay, Hà Nội thật đẹp. Dạo bước trên phố Nguyễn Công Trứ quen thuộc và thấy
lòng sao nhẹ nhàng. 3 năm ĐH đầy ắp những kỉ niệm, những thời điểm đánh dấu sự trưởng
thành, những khoảnh khắc thay đổi tư duy…,tất cả như vừa mới đây…
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Mùa hè là mùa chia tay, ai cũng nói “Đức còn có thể cống hiến nửa năm nữa mà”,
nhưng mình cảm thấy “đến thời điểm rồi”. Tre ko già thì măng sao mọc được, chia tay với
những kế hoạch quản trị, kế hoạch kỹ năng mềm…giờ là lúc dành cho những kế hoạch khác:
-Kế hoạch sự nghiệp: chuẩn bị mọi công việc để ra trƣờng và công việc sau này
-Kế hoạch ty: kiếm 1 em xinh xắn ngoan hiền để yêu, đến lúc rồi
Hi vọng cả nhà sẽ ko quên Đức Mu

Những Nhà quản trị tài ba :x
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G. LỜI CUỐI

Tại thời điểm này ở Việt Nam, bằng cấp vẫn là vô cùng quan trọng nhưng dù nói
kiểu gì, mọi thứ vẫn ở chính con ngƣời bạn. Tức là bạn phải giỏi thật!Chứ bạn có cầm
bằng ha-vớt đi xin việc mà làm ko ra gì nó cũng đuổi thẳng cổ.
Thế giới biến đổi từng giây, nhà tuyển dụng luôn cần những con người năng động, biết
xử lý ứng biến với mọi tình huống, sáng tạo trong công việc để tìm ra các phương pháp
mới chứ ko phải cứ máy móc bảo gì làm nấy. Nếu là nhà tuyển dụng, chắc chắn bạn sẽ ấn
tượng với 1 người phong cách tự tin, nhanh nhẹn hơn là 1 người ít nói phải không?
Người ta thường hay “nói đùa” rằng ở Việt Nam, muốn thăng tiến thì cần theo công
thức Thế hệ - Tiền tệ - Quan hệ - Trí tuệ. Bạn có trí tuệ nhưng ko có tiền tệ và thế hệ?Nếu
giao tiếp tốt, biết người biết ta, đối nhân xử thế thì bạn có thể đạt được “quan hệ” đó.
Hi vọng cuốn ebook này sẽ phần nào truyền tải được những thông điệp, kinh nghiệm
và “hƣớng đi” của bản thân tôi trong cuộc sống đến các bạn. Từ đó bạn tìm thấy “lý
tƣởng” riêng của mình . Hãy học tập thật chăm chỉ, tích cực rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ
năng sống để chuẩn bị hành trang thật tốt trước khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời nhé
Hà Nội ngày 24/7/2012
Thân,
Đức Mu
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