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MỪNG SI NH NHẬT L ẦN THỨ 4
CỦA SL EAD ER
Ngày 4/4/2021, Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader)
hân hoan mừng kỷ niệm tròn 4 năm đồng hành
cùng các doanh nghiệp Việt. Một chặng đường
đã qua đánh dấu những bước đi vững chắc, sự
kiên định trên con đường đã lựa chọn và nỗ lực
không ngừng của cả tập thể Sleader.

SỨ MỆNH & SỰ KHÁC BIỆT
Ngay từ ngày đầu mới thành lập, Sleader đã đặt ra
sứ mệnh: Đồng hành cùng các doanh nghiệp tìm
ra con đường phát triển riêng biệt để đạt được
thành tích vượt trội một cách bền vững, góp phần
xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng và hùng
cường. Tuyên bố sứ mênh không chỉ dẫn dắt tổ

chức đi đúng hướng, kết nối mọi thành viên
Sleader cùng hành động để đạt được mục tiêu
chung, mà còn được coi là lời “hiệu triệu thiên hạ”
để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, các
chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, các
bạn trẻ tốt nghiệp từ các trường Đại học danh
tiếng tại Việt Nam và trên thế giới.
Sleader như được tiếp thêm sức mạnh khi chính
thức trở thành đối tác chiến lược của Viện Malik,
Thụy Sỹ, tổ chức hàng đầu thế giới về tư duy hệ
thống, lãnh đạo và quản trị hiệu quả. Sự am hiểu
về môi trường và văn hoá kinh doanh của Việt
Nam kết hợp với công cụ quản trị hiện đại của
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Viện Malik, Thụy Sỹ, tổ chức hàng đầu thế giới
về tư duy hệ thống, lãnh đạo và quản trị hiệu
quả. Sự am hiểu về môi trường và văn hoá kinh
doanh của Việt Nam kết hợp với công cụ quản
trị hiện đại của Viện Malik, Thuỵ Sỹ đã giúp
Sleader tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt khi
thực hiện các dự án tư vấn. Đặc biệt, không chỉ
dừng lại bằng cách đưa ra các giải pháp cho
doanh nghiệp, Sleader còn đồng hành cùng
doanh nghiệp triển khai các giải pháp một cách
có hiệu quả.

Một trong những kết quả nổi bật mà Sleader
đạt được trong thời gian qua, đó là đã hoàn
thành dự án tư vấn chiến lược phát triển Tập
đoàn GDC bằng công nghệ Đồng hợp Malik,
được coi là giải pháp đột phá cho thách thức
lớn của các tổ chức khi mang lại hiệu quả và
năng suất gấp 80 lần phương pháp thông
thường. Bằng công nghệ Đồng hợp, lần đầu
tiên ở Việt Nam, một bản chiến lược đầy đủ, từ
tổng thể đến cấu phần, kèm theo đó là lộ trình
chi tiết và các giải pháp triển khai cụ thể đã
được hoạch định trong một thời gian ngắn kỷ
lục (4 tháng).

Công cụ quản trị hiện đại
bậc nhất thế giới rút ngắn
thời gian thực hiện dự án
tư vấn
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Năm 2020, cũng như nhiều doanh nghiệp
khác, Sleader đã trải qua một giai đoạn khó
khăn khi một loạt các dự án tư vấn và đào tạo
phải tạm dừng hoặc không thể thực hiện do
các lệnh giãn cách xã hội và hạn chế di
chuyển. Tuy nhiên, là một tổ chức khoa học
công nghệ nghiên cứu về quản trị trong môi
trường phức hợp, Sleader đã chủ động xác
định “biến thách thức thành cơ hội”, sử dụng
thời gian giãn cách để phát triển thêm các sản
phẩm, dịch vụ mới nhằm mang đến những
giải pháp tối ưu, trợ giúp các doanh nghiệp
thích ứng được trong bối cảnh “bình thường
mới”.
Một trong số các sản phẩm đó là phần mềm
Đánh giá Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp
(MSA). Đây là công cụ quản trị thông minh cho
phép đánh giá toàn diện và có hệ thống 24
yếu tố cần thiết cho sự phát triển của doanh
nghiệp. Sau khi đánh giá, doanh nghiệp sẽ xác
định đúng điểm đòn bẩy để phân bổ nguồn
lực một cách thông minh, tạo ra kết quả vượt
trội với một nguồn lực hữu hạn. MSA là phần
mềm có những ưu điểm vượt trội khi có thể
đánh giá bức tranh tổng thể về hệ thống quản
trị của doanh nghiệp chỉ trong vòng 30 phút ở
mức chi phí tối ưu. Nhiều doanh nghiệp tham
gia đánh giá với những phản hồi rất tích cực
khi lần đầu tiên doanh nghiệp của họ được
“khám bệnh tổng thể” một cách nhanh chóng
và chính xác đến vậy.

THƯƠNG HIỆU

GIẢI MÃ CHIẾN LƯỢC ĐÔNG TÂY
Năng lực cốt lõi của Sleader còn thể hiện trong
việc nghiên cứu và áp dụng kết quả nghiên cứu
để tư vấn và đào tạo cho doanh nghiệp. Kết quả
nghiên cứu nhiều năm đã được chuyên gia của
Sleader đúc kết trong cuốn cẩm nang Giải mã
Chiến lược Đông Tây. Đây thực sự là kim chỉ
nam cho những cá nhân, tổ chức và doanh
nghiệp vẫn đang loay hoay tìm hướng đi cho
mình.

Với phương châm “Chiến lược cho tất cả mọi
người”, Giải mã Chiến lược Đông Tây đã diễn
đạt những nội dung phức tạp trong chiến
lược một cách đơn giản và dễ hiểu thông qua
các ví dụ thực tiễn sinh động để mọi thành
viên của tổ chức đều có thể tham gia xây
dựng chiến lược cũng như vận dụng những
bài học đó trong mọi mặt của đời sống.
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SLEADER THAY BỘ NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU MỚI
Trên tinh thần hoàn thành mục tiêu trở thành nhà
tư vấn chiến lược có thương hiệu quốc gia năm
2025, Sleader đã tiến hành đổi mới bộ nhận diện
thương hiệu, đánh dấu sự mở đầu của một năm
mới với những đổi thay và đột phá. Logo mới của
Sleader vừa đơn giản, hiện đại, vừa bao hàm triết lý
sâu sắc và thông điệp đầy ý nghĩa.

Con đường dẫn lối đến thành công
Viện Lãnh đạo Chiến lược – tên viết tắt là Sleader,
cũng chính là sự kết hợp của hai từ Strategic và
Leadership, thể hiện thế mạnh chuyên môn về
lãnh đạo chiến lược. Ngoài ra, chữ S nghĩa là Strong
– mạnh mẽ để vươn xa – đó cũng chính là mục tiêu
tư vấn của Sleader khi đồng hành cùng doanh
nghiệp.
Trong thiết kế logo mới này, chữ S được chọn làm
biểu tượng trung tâm của thương hiệu. Chữ S đã
được cách điệu nhìn giống như một con đường, lấy
cảm hứng từ chính Slogan của Sleader từ những
ngày thành lập “Con đường đúng; tương lai sáng”.
Đây là con đường mà Sleader sẽ cùng doanh
nghiệp đi đến thành công.
Chúng tôi hiểu rằng con đường này không bao giờ
là tuyến tính, thậm chí có cả “khúc cua thần thánh”,
nhưng chắc chắn sẽ dẫn đến thành công vượt trội
khi doanh nghiệp có Sleader cùng đồng hành. Con
đường đặt ở trung tâm cũng gợi đến sự cân đối và
phát triển bền vững. Đó chính là sứ mệnh của
Sleader: hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp tìm
kiếm và xác lập con đường đi riêng biệt, quản trị
hiệu quả để thành công bền vững.

Giá trị hài hoà Đông Tây
Vòng tròn và đường cong chữ S ở trung tâm Logo
còn gợi đến đường lưỡng nghi âm dương. Trong
văn hóa phương Đông, biểu tượng âm dương thể
hiện sự toàn diện và hài hòa trong mọi việc – trong
cơ hội có thách thức và trong thách thức có cơ hội
Đó chính là triết lý mà Sleader luôn áp dụng trong
lĩnh vực tư vấn và đào tạo của mình.
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Điểm đặc biệt của Logo này là màu xanh dương.
Sắc xanh này và phong cách tối giản của thiết kế
logo mới thể hiện sự tươi trẻ, sáng tạo, chuyên
nghiệp, và đáng tin cậy trong văn hóa doanh
nghiệp. Sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Đông –
Tây trong Logo mới đã nhấn mạnh sự khác biệt
của Sleader trong việc thực hiện dự án, đó là kết
hợp những giá trị nhân bản của phương Đông và
tinh hoa công nghệ phương Tây để hỗ trợ doanh
nghiệp phát triển bền vững và thịnh vượng.

Đồng hành để vươn ra biển lớn
Những ý nghĩa của Logo được phân tích ở trên
đều thể hiện một điều rằng, khát vọng của
Sleader sẽ không chỉ dừng lại ở quy mô quốc gia.
Nếu xem hình tròn tổng thể của Logo như hình
cầu của trái đất, thì chữ S ở trung tâm chính là
biểu tượng của đất nước Việt Nam. Một dải đất
hình chữ S nằm giữa lòng thế giới đang vươn
mình đứng dậy, kết nối và vươn tới văn minh
nhân loại. Sleader là người bạn đồng hành cùng
doanh nghiệp Việt trên con đường vươn ra biển
lớn, tham gia vào sân chơi toàn cầu, là cầu nối
giữa giá trị Việt và công nghệ phương Tây, giúp
các doanh nghiệp có được những công cụ quản
trị tiên tiến để nâng tầm nâng tầm năng lực của
cả hệ thống.

TIN TỨC
NỘI BỘ

TIN TỨC NỘI BỘ

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ
TOÁN QUẢN TRỊ
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MÁY BAY (VAECO)

Ngày 14/04/2021, tại Trụ sở chính của Công ty
TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO) (Nội Bài, Hà
Nội), được kết nối trực tuyến với hai chi nhánh tại
Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đã diễn ra
buổi lễ khởi động dự án: “Rà soát, tư vấn nâng cao
công tác kế toán quản trị và và phương pháp xây
dựng định mức, tính giá thành sản phẩm của
VAECO”.
Tham dự buổi lễ, về phía đơn vị tư vấn, có TS.
Dương Thu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát
triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) cùng các
chuyên gia; về phía Công ty TNHH MTV Kỹ thuật
máy bay (VAECO), có Ban lãnh đạo, gồm: ông Trần
Quốc Hoài, Bí thư Đảng uỷ, thành viên chuyên
trách Hội đồng thành viên, ông Phạm Đăng
Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc cùng
các thành viên của Ban TGĐ, lãnh đạo các cơ
quan, đơn vị của VAECO tại 3 khu vực là Nội BàiHà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.
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Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)
là một thành viên của Tổng Công ty Hàng
không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) hiện
đang cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa,
đại tu cho toàn bộ các đội bay của Vietnam
Airlines và hơn 80 hãng hàng không dân dụng
quốc tế khác.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, VAECO đang
phải trải qua những biến động lớn. Theo đó,
Ban lãnh đạo VAECO nhận thấy đây chính là
thời điểm thích hợp cho việc tiến hành tái cấu
trúc hệ thống thông tin quản trị để phân tích,
đánh giá hiệu quả hoạt động từng dịch vụ,
từng khách hàng nhằm bố trí nguồn lực sản
xuất và nguồn vốn phù hợp với “trạng thái bình
thường mới”. Từ đó, dự án “Nâng cao công tác
kế toán quản trị và và phương pháp xây dựng
định mức, tính giá thành sản phẩm” đã được
phê duyệt triển khai.

TIN TỨC NỘI BỘ

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN
QUẢN TRỊ
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MÁY BAY (VAECO)
Với giải pháp tư vấn khả thi và hiệu quả, được hỗ
trợ bằng các công cụ, mô hình hiện đại của Viện
Malik, Thụy Sỹ, Sleader đã vượt qua các đơn vị tư
vấn trong nước và quốc tế khác tham gia dự thầu,
được VAECO lựa chọn chính thức để ký kết hợp
đồng vào ngày 31/03/2021.
Cũng tại buổi lễ, TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện
Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược
(Sleader) đã giới thiệu chi tiết quy trình và
phương pháp triển khai dự án, trong đó nhấn
mạnh đến một số công cụ “độc quyền” được Viện
Malik, Thuỵ Sỹ chuyển giao như: Đồng hợp
(Syntegration),
Mô
hình
Độ
nhạy
Malik
(Sensimode) và Phần mềm đánh giá hệ thống
quản trị doanh nghiệp (MSA), đồng thời cũng
khẳng định, Sleader sẽ đồng hành cùng VAECO
để triển khai các giải pháp thông qua việc huấn
luyện, bồi dưỡng, hướng dẫn đội ngũ cán bộ
nhân viên của VAECO cũng như tiếp tục hỗ trợ
trong thời gian vận hành thử dự án.

Thay mặt Ban lãnh đạo VAECO, ông Trần Quốc
Hoài, Bí thư Đảng ủy, Thành viên chuyên trách
Hội đồng thành viên phát biểu chỉ đạo: “Kết
quả của dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ
thống báo cáo quản trị đa chiều, cung cấp
thông tin về sự biến động, nguyên nhân của sự
thay đổi, phân tích được những vấn đề nội tại
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh, từ đó dự báo tương lai và giúp Ban
lãnh đạo đưa ra các giải pháp và quyết định
chính xác. Đối với thủ trưởng các cơ quan đơn
vị tại VAECO sẽ biết rõ được mức độ đóng góp
của đơn vị do mình quản lý vào kết quả hoạt
động sản xuất chung của toàn Công ty, đồng
thời đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của
đơn vị để cải tiến quy trình sản xuất, tiết kiệm
chi phí, tăng năng suất lao động và có cơ sở để
nâng cao thu nhập cho người lao động”.
Dự kiến đến tháng 12 năm 2021, dự án sẽ hoàn
thành và vận hành thử.

Kết quả của dự án sẽ góp phần hoàn thiện
hệ thống báo cáo quản trị đa chiều, cung
cấp thông tin về sự biến động, nguyên
nhân của sự thay đổi, phân tích được
những vấn đề nội tại ảnh hưởng đến hiệu
quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó
dự báo tương lai và giúp Ban lãnh đạo đưa
ra các giải pháp và quyết định chính xác.
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WEBINAR VỀ
CHUYỂN ĐỔI
CHIẾN LƯỢC
BẰNG MÔ HÌNH VÀ CÔNG CỤ
QUẢN LÝ MALIK
Cụ thể, bộ công cụ được chia
sẻ trong buổi Webinar bao
gồm:
Mô hình Hai đường cong
chữ S: Định vị hiện tại và
chuyển hướng tương lai
Phần mềm MSA: Đo lường
sức mạnh nội tại của
doanh nghiệp
Phương pháp Đồng hợp:
Giải pháp cho thách thức
lớn của doanh nghiệp, tạo
sự bứt phá mới

Trước tình thế khủng hoảng nối tiếp
khủng hoảng, doanh nghiệp cần
chuyển đổi chiến lược để thích ứng
với trạng thái bình thường mới,
nhưng bằng cách nào? Những
công cụ quản lý nào được sử dụng
để có thể giúp các doanh nghiệp
chuyển đổi thành công?
Các câu hỏi nêu trên đã được giải
đáp thông qua Webinar “Chuyển
đổi chiến lược bằng mô hình và
công cụ quản lý Malik”, do Viện
Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo
Chiến lược (Sleader) tổ chức. Diễn
giả là các chuyên gia đến từ Viện
Malik (Thuỵ Sỹ), Viện Sleader (Việt
Nam), Đại học Queensland (Úc) và
Đại học Quốc gia TPHCM (Việt
Nam).
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Dựa theo logic ba bước, mỗi
mô hình sẽ đại diện cho một
giai đoạn trong việc tái cơ cấu
hoặc chuyển đổi chiến lược
của doanh nghiệp, giúp nhà
quản trị dễ hình dung quãng
đường họ cần đi và những
công cụ hỗ trợ cho mỗi giai
đoạn đó.

Tại buổi Webinar, nhóm
chuyên gia hàng đầu từ Viện
Malik, Thụy Sỹ và Viện
Sleader đã cùng đưa ra bộ
công cụ tối ưu dành cho
chuyển đổi chiến lược doanh
nghiệp phù hợp nhất với môi
trường kinh doanh tại Việt
Nam. Sự kết hợp của những
tinh hoa công nghệ hàng
đầu châu Âu trong lĩnh vực
quản trị và nhiều năm kinh
nghiệm trên thương trường
Việt Nam hứa hẹn sẽ đem
đến giải pháp hoàn hảo giúp
doanh nghiệp chuyển đổi
chiến lược và tận dụng được
các cơ hội trong thời kỳ đại
chuyển đổi.

VĂN HOÁ

VĂN HOÁ

TÀI SẢN QUÝ GIÁ CỦA SLEADER
Trong suốt 4 năm hình thành và phát triển,

Ban Lãnh đạo Sleader đã xây dựng được môi

Sleader luôn coi văn hoá doanh nghiệp là một

trường làm việc chuyên nghiệp, nhưng cũng

tài nguyên quý giá. Văn hoá doanh nghiệp hiện

đậm chất nhân văn, nơi mà các thành viên

diện trong các giá trị cốt lõi mà Sleader đã lựa

được phát huy điểm mạnh của mình, làm

chọn, bộ nhận diện thương hiệu, những ấn

việc tận tâm và có trách nhiệm. Văn hoá

phẩm, vật trang trí văn phòng, số tay văn hoá và

Sleader đã hỗ trợ từng thành viên khám phá

đặc biệt là trong tác phong làm việc, hành vi

năng lực bản thân, đồng thời phá bỏ mọi

ứng xử trong nội bộ và với khách hàng. Câu

rào cản, tìm ra mối liên hệ giữa cá nhân với

chuyện khởi nghiệp của những người sáng lập,

chiến lược phát triển của Sleader, giúp

những dấu mốc đáng nhớ trong quá trình phát

Sleader phát triển bền vững dựa trên sức

triển, những sự kiện mang tính bước ngoặt luôn

mạnh nội tại.

được truyền tải đến mọi thành viên của Sleader.

NHÌN VỀ TƯƠNG LAI
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ĐỂ KHÔNG PHỤ THUỘC
VÀO CÁ NHÂN
Các doanh nghiệp gia đình thường gặp một vấn đề giống
nhau, đó là chọn người kế nghiệp. Khi người sáng lập đến
tuổi nghỉ hưu, thì đều muốn để lại cho con gia sản lớn đã
gây dựng được được sau một thời gian dài, bằng nỗ lực
bằng sự xuất sắc của bản thân và tất nhiên có một phần
may mắn.
Tuy nhiên, trên thực tế, không phải cha giỏi thì sinh ra con
xuất sắc để nối nghiệp; hoặc bố mẹ làm doanh nghiệp,
nhưng con cái không muốn theo đuổi công việc kinh
doanh, mà lại chọn nghề bác sỹ, kiến trúc sư hay chính trị
gia. Trong trường hợp như thế này, nguy cơ doanh nghiệp
không có người gánh vác, hoặc sẽ không tiếp tục phát
triển là rất hiện hữu.
Để giải quyết được vấn đề kế nghiệp một cách tối ưu, các
chủ doanh nghiệp nên xem xét vấn đề của mình từ các
góc độ sau:
Thứ nhất, doanh nghiệp không nên phụ thuộc vào cá
nhân cụ thể nào, kể cả cá nhân xuất sắc, vì một khi rủi
ro xảy ra với cá nhân đó, toàn bộ doanh nghiệp sẽ
không tránh khỏi
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Thứ hai, để doanh nghiệp phát triển ổn định thì
phải vận hành theo những quy tắc và luật lệ
được kiểm chứng qua thực tiễn. Các quy tắc và
luật lệ sẽ làm giảm tải công việc cho các nhà
quản lý, từ đó, doanh nghiệp có thể sử dụng các
nhà quản lý bình thường nhưng vẫn vận hành
được hệ thống hoạt động một cách hiệu quả.
Thứ ba, các chủ doanh nghiệp nên sắp xếp lại
hoạt động quản lý, vốn dựa vào tài năng của
mình, thành hệ thống quản lý chuyên nghiệp,
từ đó có thể chuyển giao cho người kế nghiệp
vận hành mà không sợ rủi ro.
Với kinh nghiệm tư vấn hơn 30 năm cho các doanh
nghiệp và tổ chức ở Thụy Sỹ và các quốc gia nói
tiếng Đức, Giáo sư F. Malik đã đúc kết thành Hệ
thống quản lý tích hợp (IMS) gồm 24 yếu tố cốt lõi.
Hệ thống này cũng được áp dụng và kiểm chứng
qua thực tiễn tại rất nhiều doanh nghiệp/tổ chức ở
châu Âu và Trung Quốc, đã tạo ra sự phát triển vượt
bậc cho các đối tác nhờ cải thiện được năng lực
quản lý của cả hệ thống.

PHẦN MỀM MSA
CHÌA KHOÁ TRONG XU HƯỚNG
CHUYỂN ĐỔI SỐ
Trong xu thế chuyển đổi số, hệ thống IMS đã được
chuyển thành phần mềm MSA để tăng thêm sự
thuận tiện áp dụng cho các doanh nghiệp, không
phụ thuộc vào không gian địa lý hay ảnh hưởng
của giãn cách xã hội do đại dịch Covid 19 gây ra.
Phần mềm MSA do TMA Solutions, Công ty xuất
khẩu phần mềm hàng đầu Việt Nam, cùng với
Sleader sản xuất trên cơ sở hệ thống quản lý tích
hợp (IMS) của Malik Thụy Sỹ, được coi một sản
phẩm rất hữu ích cho các doanh nghiệp và tổ chức
của Việt Nam.
Trong điều kiện hiện nay, các chủ doanh nghiệp có
thể sử dụng phần mềm MSA đã được Việt hóa cho
việc kiểm định hệ thống quản lý của mình, cải tiến
và hoàn thiện để có được sự vận hành thông suốt.
Khi doanh nghiệp có hệ thống vận hành trơn tru,
chủ doanh nghiệp mới có thời gian dành thời gian
cho gia đình và bồi dưỡng người kế nghiệp.
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VƯỢT TRỘI NHỜ TƯ DUY
CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT

Nữ tiến sĩ toán học đoạt HCV xe đạp Olympic Tokyo – Ảnh: Reuters

Olympic Tokyo 2021
Olympic Tokyo đang diễn ra trong bối cảnh đại
dịch Covid bủa vây toàn thế giới, mặc dù vậy, tinh
thần chinh phục đỉnh cao của các vận động viên
không hề suy giảm, trong đó gây ấn tượng mạnh
nhất có lẽ là Anna Kiesenhofe, Tiến sĩ toán học, tay
đua xe đạp nghiệp dư người Áo (Austria), người đã
giành Huy chương vàng cho nội dung đua xe đạp
đường trường nữ.
Thành công của cô đã vượt qua sự tưởng tượng
của các đối thủ cùng đường đua. Báo Vietnamnet
đã viết về cô: "Khi còn 40km nữa, Anna bứt phá và
cho các nhà cựu vô địch “hít khói”. Người về nhì là
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Van Vleuten, 3 lần vô địch thế giới, thậm chí còn
lỡ ăn mừng khi nghĩ mình đã cán đích đầu tiên vì
không thấy ai đằng trước, còn tốp phía sau lại
cách quá xa. Nhưng thực tế, Anna đã về đầu với
thành tích 3 giờ 52 phút 45 giây, hơn Van Leuten 1
phút 15 giây”.
Thành công của Anna còn gây bất ngờ hơn cho
những người hâm mộ môn đua xe đạp khi họ
biết công việc chính của cô là nghiên cứu và
giảng dạy môn Toán tại Đại học Lausanne (Thụy
Sĩ).

GÓC NHÌN

Tư duy chiến lược khác biệt
Trong danh mục các năng lực mà Anna sở hữu,
đua xe không phải năng lực giỏi nhất, sở trường
của cô chính là toán học, được đào tạo bài bản.
Anna đã theo đuổi đam mê toán học tại Đại học Kỹ
thuật Viena (Áo) cũng như Đại học Cambridge
(Anh) trước khi nhận bằng tiến sĩ tại Catalonia, (Tây
Ban Nha) vào năm 2016. Tuy nhiên, đua xe đạp đã
đưa cô lên đỉnh cao, vô địch Olympic Tokyo 2020!

Anna Kiesenhofe đã sử dụng chuyên môn toán
học trong đua xe và đã tạo được một năng lực
vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh của mình.
Trước khi tham dự cuộc thi, Anna đã bỏ thời gian
để nghiên cứu biểu đồ nhiệt tại Tokyo. Cô phát
hiện ra nhiệt độ cao hơn tại nơi thi đấu có thể sẽ
ảnh hưởng đến những vận động viên đến từ xứ
lạnh như Thụy Sỹ. Ngay lập tức, Anna đã soạn
cho mình giáo trình tập luyện phù hợp nhằm ép
bản thân thích nghi với nền nhiệt độ này.
Còn một nguyên nhân, tuy không phải là chính
yếu, nhưng cũng góp phần làm cho nhà toán
học chiến thắng, đó là các đối thủ chuyên
nghiệp chủ quan, cho rằng cô chỉ là vận động
viên nghiệp dư, không phải là người có thể tranh
huy chương với họ.

Rõ ràng, các vận động viên đua xe chuyên nghiệp
đã rất giỏi trong công việc của họ nhưng đã thua
nhà toán học trong cuộc đua bởi cô đã vận dụng
được tư duy chiến lược khác biệt để cạnh tranh. Ở
đây, có hai lý do nhà toán học có thể giành chiến
thắng ngoạn mục. Một là, cô tự tin về năng lực
không phải là giỏi nhất của bản thân; Hai là, biết
tìm giải pháp khác biệt để giành chiến thắng.

Đây là một bằng chứng rõ ràng những khám
phá đã được phân tích rất kỹ trong cẩm nang
GIẢI MÃ CHIẾN LƯỢC ĐÔNG TÂY , đó là một tổ
chức hay cá nhân muốn đạt được kết quả vượt
trội thì không nên chỉ làm những gì mình giỏi
Họa phúc có nguồn, bí ẩn của chiến thắng
nghịch lý đã có thể giải mã. Thể thao, kinh doanh
hay cuộc sống cũng vậy, con đường đúng sẽ dẫn
đến tương lai sáng!
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CẨM NANG
ĐỜI SỐNG

g
ỡn

ng thứ
ô
C

inh dư
d
c

4 -5- 1

Cân đối về lipid (giữa lipid
động vật và lipid
thực vật)

Nhóm lương thực
(gạo, bột mì)

Nhóm thịt các loại,
cá và hải sản

TĂNG CƯỜNG SỨC KHOẺ
TRONG MÙA DỊCH

Cân đối về vitamin
và chất khoáng

Nhóm sữa và
các chế phẩm từ sữa

Nhóm trứng và các
sản phẩm từ trứng

Cân đối 3 chất sinh năng
Cân đối về protein (giữa đạm
lượng trong chế độ ăn
động vật và đạm thực vật)
(protein, lipid, carbohydrate)

Nhóm dầu ăn và
mỡ các loại

Nhóm rau, củ,
quả khác

Nhóm các loại hạt

Nhóm rau củ màu vàng, da
cam, rau xanh thẫm

Một bữa ăn hoặc dinh dưỡng một ngày cần sự hài hoà giữa các
nhóm chất và thực phẩm
Kết hợp lựa chọn thực phẩm an toàn kể cả thực phẩm tươi sống
và thực phẩm công nghiệp

Con đường đúng, tương lai sáng
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