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5S là một trong những phuơng 
pháp khá phổ biến trong 
các công xuởng tại Nhật 

Bản. Hầu hết các doanh nghiệp áp 
dụng 5S với mục đích loại bỏ lãng phí, 
làm cho công việc trở nên nhanh hơn 
và dễ thực hiện hơn, qua đó giảm thiểu 
chi phí sản xuất và góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh của mình. 

Nhắc tới 5S, hầu như mọi nguời sẽ liên 
tuởng ngay đến công xuởng nhưng 
thực tế lại không hẳn như vậy. Phuơng 
pháp này đuợc nguời Nhật sáng tạo ra 
tại công xuởng nhưng theo thời gian, 
nó đã dần đuợc cải tiến và áp dụng 
rộng rãi tại nhiều nơi trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau như văn phòng, bệnh 
viện, siêu thị... Ngòai ra, 5S còn đuợc 
áp dụng trong cách bài trí không gian,  
cách lưu trữ thông tin, cách xử lý thông 
tin… 

5S tại văn phòng hay còn gọi là “kĩ 
thuật vứt đi và bỏ đi”. Trong văn phòng 
chúng ta có thể thấy sự tồn tại của rất 
nhiều loại giấy tờ như văn bản họp, ghi 

chú… Điều này tồn tại do thói quen suy 
nghĩ “đến lúc nào đó sẽ còn sử dụng 
lại”, nhưng thực ra hãy thử thống kê 
xem trong 1 năm tỉ lệ sử dụng lại liệu 
có đuợc 1% số luợng đã lưu trữ hay 
không? Bạn thấy gì trên màn máy tính 
của mình? Sẽ chẳng bất ngờ gì nếu 
thấy các file tài liệu được đặt đầy màn 
hình và nằm rải rác ở đâu đó trong các 
ổ cứng. Trong hòm thư điện tử thì tất cả 
đựơc để lẫn lộn trong hòm thư tới, rất 
khó để biết đuợc số thư này đã đuợc 
xử lý hay chưa.

Nếu xử lý đuợc vấn đề này, bạn sẽ 
không còn phải mất công tìm kiếm 
file tài liệu chứa trong máy tính, hay 
không còn phải lo lắng mình đã trả lời 
hết số thư điện tử trong ngày hôm nay 
hay chưa. Nói cách khác, việc áp 5S sẽ 
giúp bạn nâng cao năng suất làm việc, 
và đặc biệt tránh những sai sót. không 
đáng có. Sau đây tôi xin giới thiệu một 
số thủ thuật áp dụng 5S để sắp xếp lại 
chiếc máy tính và hòm thư điện tử.

Tối ưu hóa 
      máy tính
   với công cụ 5S

Image: OpenClipartVectors
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Việc lưu lại toàn bộ số file văn bản, 
hình ảnh… ngay trên màn hình destop 
là một thói quen thường thấy của khá 
nhiều nguời. Nó khiến bạn hoa mắt 
mỗi khi tìm tài liệu cần sử dụng. Vậy 
tại sao bạn không đưa ngay những file 
này vào trong thư mục  liên quan khi 
khởi tạo. Sau đó sắp xếp các thư mục 
một cách hợp lý trong ổ dữ liệu để 
tránh thất lạc tài liệu cũng như đảm 
bảo sự tiện lợi trong lúc tìm kiếm. 

Tôi thường hia và sắp xếp thư mục 
theo nguyên tắc sau: 

- Tạo riêng từng thu mục cho từng dự 
án và sắp xếp theo trình tự thời gian 
bằng cách thêm thông tin về thời gian 
trong tên thư mục

- Để tìm kiếm nhanh và tiện lợi nhất 
nên thêm thứ tự, thời gian vào tên của 
thư mục, thư mục con, và file dữ liệu. 
Đối với thư mục thừơng sử dụng, nên 
để thứ tự trên cùng để tiện tìm kiếm.

- Đối với những thư mục có tới hơn 3 
tầng thư mục con trong nó hoặc có 
chứa tới cả trăm thư mục nhỏ, hãy làm 
riêng một file sơ đồ (có thể sử dụng 
excel) và đặt ngay tại thư mục lớn nhất
.
- Chọn tên thư mục sao cho nguời 
khác nhìn vào cũng biết ngay nó chứa 
gì trong đó.

1 Dọn dẹp  tư liệu trong máy tính
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Việc sắp xếp lại hòm thư điện tử về 
nguyên tắc cũng giống như sắp xếp 
các file, đó là vứt bỏ những thứ không 
cần thiết. Những thư cần lưu trữ bạn 
có thể chia thành các thư mục cụ thể 
như mail chưa trả vlời, mail cần lưu trữ...
và kiểm tra hàng ngày để tránh trường 
hợp xử lý sót những thư quan trọng.
Đối với hòm thư điện tử, tôi thường 
chia theo nguyên tắc sau:

- Trả lời ngay những thư đã nhận đuợc.

- Xóa bỏ toàn bộ những thư không 

cần thiết trong hòm thư đến và hòm 
thư gửi đi.

- Xóa bỏ toàn bộ số thư có trong hòm 
thư rác.

- Sử dụng tính của gmail để lưu lại 
những địa chỉ mail thường xuyên liên 
lạc để tìm thấy ngay khi cần, và xóa 
những địa chỉ không còn liên lạc nữa.

- Đối với những thư quan trọng cần 
lưu lại, bạn nên tạo những thư mục 
riêng và lưu vào đó. Cách tạo thư mục 
trong hòm thư điện tử cũng giống các 
nguyên tắc tạo thư mục trong máy 
tính đã nêu trên.

2 Dọn dẹp 
hòm thư điện tử

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện 
nay, rất nhiều trang web đuợc ra đời 
cùng với nhiều thông tin rất bổ ích 
cho nguời dùng. Nếu bạn thấy một 
trang web bổ ích, ắt hẳn bạn sẽ lưu 
chúng lại để sau đó có thể xem lại 
đuợc. Tuy nhiên, việc lưu địa chỉ các 
trang web một cách tràn lan trong 
mục web yêu thích sẽ khiến bạn gặp 
khó khăn khi tìm lại chúng hoặc bạn 
có thể xóa chúng lúc nào mà cũng 
không biết. Vì thế, hãy thử chia những 
trang web mình yêu trích đã đuợc lưu 
lại thành cách mục riêng biệt tùy theo 
mục đích sử dụng. Ví dụ như web học 
tiếng anh, web học tiếng nhật, web 
phim, web tin tức…

Trên đây chỉ là một phần những ví dụ 
mà bạn có thể áp dụng 5S cho công 
việc của mình. 5S không chỉ giới hạn 
ở đó, hãy thử áp dụng trong bếp, tại 
góc học tập, tại nơi làm việc nhóm…
những nơi bạn muốn tìm kiếm sự tiện 
lợi và hiệu quả cho công việc của 
mình.

Thực hiện: Bùi Linh
Tài liệu tham khảo: 
5S cơ bản và thực tiễn - 

3 Dọn dẹp địa chỉ web 
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5 mánh quản lý thời gian                                          hiệu quả  &  

Google Calendar

Bạn có hay bị trễ deadline? 
Trễ việc với khách hàng 
hoặc cấp trên?. Có vô số 

lý do bạn có thể sử dụng để 
bào chữa cho những sai sót của 
mình. Nhưng vấn đề không nằm 
ở chỗ vì sao sai sót đó đã xảy 
ra, mà nằm ở ở chỗ bạn đã mất 
điểm với khách hang. Mà vấn 
đề nằm ở chỗ:  việc quản lý thời 
gian của bạn có chưa tốt. 

Một giải pháp tôi muốn giới thiệu là tận 
dụng chính chiếc điện thoại của bạn. 
Bộ nhớ của chiếc điện thoại đủ lớn để 
chứa hàng ngàn lịch hẹn. Một số app còn 
có kèm chức năng sắp xếp theo thứ tự 
ưu tiên, giúp bạn tìm kiếm một cách dễ 
dàng. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày 
5 mánh giúp bạn quản lý thời gian hiệu 
quả với app Calendar của Google trên 
điện thoại Android. Thông qua công cụ 
này, bạn sẽ có khả năng quản lý thời gian 
theo ngày, tháng, năm cụ thể. Nắm bắt 
được cái nhìn tổng quan về công việc 
trong một tuần, các deadline để sắp xếp 

Thông thường, với những việc 
nhỏ người ta hay cố gắng ghi 
nhớ, còn việc lớn sẽ viết ra giấy 
nhắc việc và dán ở nơi dễ trông 
thấy nhất. Nhưng những cách này 
vẫn có khuyết điểm. Với trí nhớ, 
dù bạn có tự tin đến bao nhiêu thì 
khả năng “quên” vẫn rất cao. Đó 
là bởi bộ nhớ ngắn hạn của con 
người chỉ đủ chỗ cho một lượng 
thông tin vừa đủ mà thôi. 

Thông tin sẽ liên tục được luân 
chuyển, thay thế bằng các thông 
tin mới. Khi thông tin mới quá nhiều, 
nó sẽ che lấp thông tin cũ. Kết quả 
là bạn lỡ mất một công việc có thể 
quan trọng. Còn đối với giấy nhắc 
việc, không phải lúc nào bạn cũng 
nhớ đến nó. Bộ não có xu hướng 
“quên” chính tờ giấy nhắc việc đó khi 
quá bận rộn. 

KAIZEN CÔNG NGHỆ
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1. Phân chia việc theo 
tháng, ngày, giờ

Không phải công việc nào cũng có thời 
hạn xác định nhưng nếu đợi đến hạn 
mới làm thì sẽ không còn kịp nữa. Do 
đó đối với mỗi đầu việc, bạn nên chia 
nhỏ và phân phối vào các ngày để thực 
hiện. Bạn cũng không nên chia lịch làm 
việc quá nhỏ. 

Ví dụ cứ mỗi 1 tiếng lại đổi một việc 
khác nhau. Làm như vậy không chỉ 
vô tình tăng áp lực còn làm giảm khả 
năng tập trung khi làm việc. Thời gian 
lý tưởng là khoảng 20 phút- 2 tiếng cho 
một đầu việc. 

2. Đặt ở vị trí dễ thấy 
nhất khi mở điện thoại

Thông thường nếu chỉ đặt lịch làm việc 
trên app thì bạn sẽ rất dễ quên, trừ khi 
bạn tự hình thành cho mình một thói 
quen mở app thường xuyên. Bạn nên 
đặt app ở dạng widget tại vị trí dễ nhìn 
nhất trên điện thoại, sao cho chỉ cần 
mở lên bạn có thể đọc được ngay. Như 
vậy, dù vô tình hay cố ý, mỗi lần bật 
điện thoại bạn lại được nhắc việc một 
lần và không quên được. 

Đối với các máy không cho phép bạn 
đặt widget, bạn có thể sắp xếp vị trí các 
biểu tượng sao cho google calendar 
luôn dễ trông thấy nhất. 

3. Bật nhắc việc bằng 
âm thanh

Trong ngày sẽ luôn có những tình 
huống, những thời điểm mà bạn không 
thể chủ động tiếp cận điện thoại được. 
Vậy thì tại sao không để cho chiếc điện 
thoại tự nhắc việc cho bạn? 

Tính năng của google calendar cho 
phép bạn thiết lập các khoảng thời gian 
nhắc việc cụ thể, ví dụ trước 10 phút, 20 
phút hoặc 1 tiếng. Bạn cũng có thể thiết 
lập nhiều lần nhắc việc cho cùng một 
đầu việc.

4. Đồng bộ hóa với tài 
khoản Google 

Đối với điện thoại Android, khi thiết 
lập lịch làm việc, bạn có thể thiết lập 
ở hình thức sử dụng bộ nhớ máy hoặc 
tài khoản Google. Nhờ công nghệ điện 
toán đám mây, chỉ cần một tài khoản 
Google là bạn có thể truy cập các app 
của google mọi nơi mọi lúc. Việc quản 
lý thời gian của bạn sẽ không còn bị bó 
hẹp trong chiếc điện thoại di động nữa. 

Nếu đang làm việc theo 
nhóm, bạn cũng có thể 
sử dụng tính năng chia 
sẻ của Google Calendar 
để gửi đầu việc đến cho 

những người còn lại.

Nguồn ảnh: lifehack13 KAIZEN MAGAZINE 2015  KAIZEN MAGAZINE 2015 14
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5. Sử dụng kết hợp với 
một số app khác
Thiết lập trong Google Calendar nên 
tối giản nhất có thể. Bạn cũng có thể sử 
dụng các app ghi chú (note) khác để hỗ 
trợ về chi tiết công việc. Các app note 
thường có tính năng gạch bỏ, cho bạn 
biết rằng công việc nào đã xong. Tính 
năng quản lý công việc này hỗ trợ rất 
tốt cho việc quản lý thời gian, khi bạn xử 
lý nhiều đầu việc nhỏ trong cùng một 
khoảng thời gian. Ví dụ trong khoảng thời 
gian từ 12h-15h bạn thiết lập lịch sắp xếp 
bàn làm việc, trong đó lần lượt có những 
đầu việc nhỏ như: sắp xếp giấy tờ, sắp 
xếp email, sắp xếp dụng cụ,…

Một số app ghi chú bạn có thể sử dụng 
như: Color Note, Google Keep,...

Thực hiện: TRUNGMASTER

Học bổng du học luôn là 1 đề tài quan tâm bậc nhất của các bạn trẻ ham mê 
học hỏi và khám phá chân trời kiến thức mới. Đây luôn là 1 đức tính đáng 
quý của các bạn trẻ Việt Nam. Với mong muốn thế hệ đi trước “làm 1 cái gì 

đó” cho thế hệ đi sau trong lĩnh vực giáo dục, Hội cựu Du học sinh Pháp (UAVF 
hoặc France Alumni) đã tâm huyết lập ra website nguonhocbong.com. 

Nguồn Học Bổng (nguonhocbong.com) là website độc lập, miễn phí giới thiệu 
các loại học bổng du học ở mọi cấp độ nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt 
Nam có nguyện vọng học tập và nghiên cứu ở các nước phát triển trên thế giới. 
Website sẽ cung cấp nhiều thông tin suất học bổng du học, đa dạng các ngành 
nghề, các cấp học. Nguồn thông tin học bổng thu thập được từ  các trường đại 
học nước ngoài, cựu du học sinh các nước (không chỉ từ Pháp), các bạn hiện là 
du học sinh từ khắp nơi trên thế giới, trí thức Việt kiều, v..v.. Ngoài ra, website còn 
giới thiệu thêm các cơ hội thực tập trong và ngoài nước để các bạn du học sinh 
có thể thu thập kinh nghiệm thực tế tại các tập đoàn, công ty uy tín tại Việt Nam 
và nước ngoài.

Chúng tôi hi vọng website nguonhocbong.com sẽ mang lại nhiều cơ hội học 
bổng du học đến với các bạn trẻ tại Việt Nam để các bạn có thêm cơ hội được 
học tập tại những nước phát triển, tiến xa hơn trên con đường học vấn của mình 
cũng như tích lũy thật nhiều hiểu biết và kinh nghiệm thực tế. Đây chính là tài sản 
rất đáng quý của mỗi quốc gia.

& NHỮNG NGƯỜI BẠN
Hân hạnh giới thiệu 



Thư gửi em

• Việc gì quan trọng trước hãy làm trước
• Việc gì không quan trọng hãy tìm cách bỏ đi

Ảnh: Startup StockPhotos

Thực hiện: Nguyễn Sinh Côn
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Gửi Việt,

 Gần đây công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyển giao công 
nghệ sang Indonesia nên công việc bận túi bụi em ạ. Nhưng chính 
những lúc bận như thế anh mới cảm nhận được tầm quan trọng của 
việc quản lý thời gian và quản lý công việc. Hôm nay anh sẽ chia sẻ 
với em về những kinh nghiệm anh đã lượm lặt được trong thời gian 
làm việc cho Toyota Nhật Bản. Anh hi vọng, em sẽ tìm được những 
suy nghĩ phù hợp với em để làm việc tốt hơn.

Có phải việc gì cũng phải dồn hết sức lực để giải quyết 
hay không?

 Hồi còn cắp cặp đến trường, trên lớp hay về nhà bố mẹ hay thầy 
cô đều khuyên anh đối với bất kỳ công việc gì cũng phải dồn hết 
sức lực. Khi công việc còn ít thì điều này anh thấy đúng nhưng giờ 
khi vào công ty anh đồng thời phải suy tính nhiều việc thì anh thấy 
rằng những lời khuyên của thầy cô hay bố mẹ không còn đúng nữa. 
8 tiếng làm việc trong công ty anh phải nghĩ cách sử dụng thời gian 
sao cho hiệu quả để xử lý hết đống công việc trên công ty với chất 
lượng “vừa đủ” ứng với đặc trưng của từng công việc. 

Công việc trong công ty là một khối những việc tạp 
nham

 Năm ngoái, khi anh làm project leader cho một mẫu xe mới cho 
thị trường Đông Nam Á, anh phân chia tất cả công việc theo mức 
độ quan trọng từ 1 tới 5. Khi phân chia ra như vậy, anh phát hiện ra 
rằng những công việc có mức độ quan trọng ở mức 5 gần như không 
có, phần nhiều là những công việc ở mức độ 2,3 tức là phần nhiều 
là những công việc anh tạm gọi là công việc tạp nham. Ấy vậy mà 
không ít bạn vẫn rất chăm chỉ, cặm cụi dành phần nhiều thời gian 
trong ngày để xử lý những công việc này. Anh sẽ kể cho em về cậu 
bạn với nickname là Nobita. Buổi chiều hôm đó có công ty chuyên 
cung cấp đinh ốc tới công ty anh để bàn chuyện cung ứng linh phụ 

kiện. Do vậy, sếp muốn nhờ Nobita tìm những thông tin sơ lược về 
công ty này. Nếu là anh, anh sẽ tìm kiếm thông tin cơ bản của công 
ty qua internet, sơ yếu lý lịch của người sẽ tới gặp công ty, những 
thông tin cho thấy được tình hình hợp tác của hai công ty. In tất cả 
ra và ghim lại gửi cho sếp, thế là xong. Nếu làm vậy, anh nghĩ thời 
gian không quá 1 tiếng. Nhưng bạn Nobita là người nổi tiếng chăm 
chỉ trong công ty nên sau khi gom lại tất cả những thông tin đó, cậu 
còn viết thành một bản báo cáo rất chỉn chu bằng ngôn từ của mình. 
Kết cục tới sát giờ họp Nobita mới xong việc và chuyển lên cho sếp. 
Và sếp chỉ liếc qua sau đó bắt đầu ngay vào buổi họp…

 Em thấy đấy, bộ tài liệu mà Nobita chuẩn bị chỉ được sếp lướt qua 
một lượt, có nghĩa là giá trị công việc của cậu ấy trong trường hợp 
này chỉ dừng ở mức tham khảo. Những công việc như thế này là 
những công việc có mức độ quan trọng thấp nên chỉ cần cố gắng 
nắm được những điểm quan trọng và nhanh chóng hoàn thành 
những điểm này là tốt nhất. Thời gian còn lại phải để dành để dồn 
hết sức cho công việc quan trọng hơn. 

 Trước khi đứng ở vị trí project leader anh đã thất bại vì không phân 
biệt được mức độ quan trọng của công việc. Năm đầu vào công ty, 
anh được phân vào bộ phận quản lý sản xuất. Có một đơn hàng cần 
1.8 tấn vật liệu anh đã viết nhầm thành 18 tấn và gửi tới công ty đối 
tác. Phía công ty đối tác cũng không nghĩ đó là điều bất thường nên 
kết cục toàn bộ nhà kho tháng đó ngập tràn nguyên vật liệu chỉ vì sai 
lầm của anh. Ngày đó anh thấy mình lúc nào cũng bận rộn nhưng 
giờ nghĩ lại, phần nhiều là những việc không mấy quan trọng. Ấy 
vậy mà anh vẫn bị cuốn vào dòng công việc, anh cũng cảm thấy vui 

Ảnh: Geralt 20 KAIZEN MAGAZINE 201519 KAIZEN MAGAZINE 2015



KAIZEN CÔNG VIỆC

vì sự bận bịu ấy, kết cục anh cũng chẳng có thời gian để xác nhận lại 
những con số trong những đơn hàng trước khi xuất đi. Thực ra hồi 
đó, anh chỉ cần nới tay một chút đối với những công việc tạp nham 
thì anh đã có đủ thời gian để tái xác nhận thông tin…nhưng đó chỉ 
là giả sử mà thôi. Chính qua thất bại này anh đã học được một điều 
mà giờ anh không thể nào quên đó là luôn ý thức “công việc nào là 
quan trọng? tại sao cần làm công việc này?”. Đây cũng chính là suy 
nghĩ then chốt trong cách làm việc của anh cho tới tận bây giờ. 

 Anh nghĩ cũng có biết về nguyên lý của nhà kinh tế học Pareto hay 
còn được gọi là nguyên lý 20:80. Ví dụ như 20% người giàu có nắm 
giữ 80% tài sản của quốc gia, 20% công việc quan trọng tạo ra 80% 
giá trị được yêu cầu. Sau thời gian dài làm việc trong công ty anh đã 
cảm nhận rất rõ được điều này. Nguyên lý đúng với nhiều thứ xung 
quanh chúng ta. Em hãy thử một lần ngẫm về việc học hành và công 
việc em sẽ hiểu được những gì anh muốn truyền đạt.
 
Thời gian mà anh em chúng ta có là hữu hạn!

 Thể lực và sức tập trung của anh em chúng ta là có hạn. Vậy nên để 
làm được việc tốt, anh em chúng ta phải nghĩ cách để sao cho đầu tư 
ít nhất mà vẫn thu được hiệu quả cao nhất. Đối với những công việc 
có mức độ quan trọng thấp, anh thường cố gắng hoàn thành xong 
sớm công việc hoặc nghĩ cách không cần làm mà vẫn ok. Thay vào 
đó anh dồn hết sức lực và thời gian cho những công việc quan trọng. 
Sau 6 năm, dù là một người nước ngoài nhưng Toyota đã giao cho 
anh làm Project leader của nhiều dự án. Trong thành công ấy, anh tin 
rằng cách suy nghĩ về công việc quan trọng đã giúp ích cho anh rất 
nhiều.

 Sếp lớn của anh là bác Sasaki, người mà tụi anh vẫn gọi đùa là bác 
Sasaki “nới tay”. Có một lần anh làm việc quá “chỉn chu” tới mức 
không đủ thời gian làm việc khác nên bị sếp mắng “Mục đích của 
công việc là cho ra kết quả, làm chỉn chu không phải là mục đích 
của công việc. Việc gì cần nới tay thì phải nới tay. Muốn làm được 
việc này cậu phải nhìn thấu đáo đâu là công việc quan trọng”. Bị bác 

mắng nhưng giờ anh vẫn cảm thấy thấm thía đây là một trong những 
lời mắng có giá trị nhất đối với anh. 

 Năm ngoái khi anh ở Hà Nội, anh thấy em hăng say kể cho anh về 
những bài học trong lớp kỹ năng mềm về quản lý thời gian. Cũng có 
thể vì em rất khéo nói chuyện nên anh cảm thấy những nội dung em 
học được thật là thú vị, nhưng anh vẫn thấy có điều gì thiếu thiếu. Giờ 
anh đã nhận ra cái thiếu đó chính là công việc để em có thể áp dụng 
những gì đã học. Giờ em đang chuẩn bị đi làm nên từ giờ em sẽ có 
nhiều cơ hội để áp dụng những gì đã học. Anh cũng đã nhận ra rằng 
quản lý thời gian thực ra là quản lý công việc, và để quản lý được công 
việc thì việc đầu tiên và cũng là việc tối quan trọng đó là biết được 
mức độ quan trọng của công việc.

 Thư cũng đã dài, anh tạm dừng ở đây. Tháng tới anh sẽ có cơ hội sang 
Indonesia, có chuyện vui anh sẽ lại kể cho em. Vậy nhé, chúc em làm 
việc và học tập hiệu quả.

Anh Nhật 
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Những tài liệu mà bạn liên quan 
trực tiếp bao gồm những tài liệu, 
hồ sơ bạn đảm nhiệm, những 
báo cáo cấp trên gửi cho bạn, 
những bưu phẩm từ khách hàng 
mà bạn chịu trách nhiệm, những 
email quan trọng bạn cần in ra để 
bảo quản. Nếu bạn là học sinh, 
những tài liệu đó là hồ sơ xin học 
bổng, bài luận văn có liên quan tới 
nghiên cứu…Hãy gom chúng lại để 
đảm bảo rằng bạn sẽ không mất 
nhiều thời gian cho việc tìm kiếm 
khi cần tới hoặc ít nhất bạn sẽ 
yên tâm rằng bạn không làm mất 
những tài liệu quan trọng này. 

Nếu bạn là sinh viên thì có lẽ hồ sơ 
giấy tờ liên quan trực tiếp không 
quá nhiều về lượng nhưng chủng 
loại thì vô số . Để dễ sắp xếp, tôi 
lựa sử dụng hai hộp trong suốt để 
đựng tài liệu cần xử lý trong vòng 
hai tuần. Một hộp chứa tài liệu đã 
được xử lý, một folder chứa tài liệu 
đang chờ xử lý. Cách làm này giúp 
tôi biết được những công việc, 
những giấy tờ nào cần xử lý trong 
tuần, đồng thời cắt giảm được thời 
gian tìm kiếm những tài liệu quan 
trọng khi cần dùng tới. 
Có hộp để đồ rồi bây giờ chúng ta 
tiếp tục suy nghĩ về vị trí để đồ. Bạn 

Giấy tờ liên quan 
đã xử lý

Ngăn A-1
Ngăn B-1

Giấy tờ liên quan 
chờ xử lý

Sách giáo khoa, sổ nghiên cứu… 
thường sử dụng

1. Tạo một hộp đựng tài liệu mà mình có liên quan trực tiếp

Hôm nay chúng ta cùng tìm 
cách để thay đổi bàn làm việc 
để nâng cao hiệu suất bằng 

cách thay đổi cách sắp xếp bàn làm 
việc. Tại sao lại là bàn làm việc mà 
không phải nơi khác? Có hai lý do 
chính. Thứ nhất, đây là nơi chúng 
ta dành nhiều thời gian trong ngày 
để làm việc. Thứ hai, trong vô thức 
chúng ta không nhận ra rằng bàn 
làm việc là nơi chứa đựng những 
nguy cơ làm lãng phí thời gian khi 
tiến hành công việc. Bạn không cần 
giật mình đâu, vì tôi không có ý đề 
cập tới thời gian uống trà trước khi 
bắt đầu công việc hay thời gian lướt 

facebook trong giờ giải lao của bạn. 
Vì xét ở một khía cạnh nào đó, đây 
là khoảng thời gian cần thiết để bạn 
reset lại tinh thần trước khi bắt đầu 
một công việc mới. Sự lãng phí về thời 
gian mà tôi muốn đề cập ở đây đó là 
thời gian tìm kiếm, phân vân, điều tra 
lại.. khi bạn làm việc.

 Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm cách 
giải quyết lần lượt từng lãng phí này 
để từng bước thay đổi hiệu suất làm 
việc tại nơi làm việc. Trong bài viết này 
tôi sẽ giới thiệu 3 bí quyết giúp bạn 
thực hiện được điều đó.

2S

Một góc bàn làm việc sau khi tiến hành 2S
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hãy nhìn thử lại bàn làm việc thử 
xem, có phải trên bàn có rất nhiều 
đồ phục vụ cho công việc đúng 
không? Nếu có thì cũng không sao, 
bây giờ chúng ta sẽ cùng xây dựng 
tiêu chuẩn để bạn sắp xếp đồ. 
Trước khi tìm hiểu về kaizen, bàn 
học hay bàn làm việc của tôi là nơi 
đồ đạc khá lộn xộn. Tôi thường có 
gì mới thì cứ tạm để ở một góc nào 
đó cho tiện. Cách làm này khiến 
tôi mất nhiều thời gian khi tìm lại 
chúng. Sau khi tìm hiểu về kaizen 
tôi đã triệt để hơn trong việc đặt 
đồ, tiêu chuẩn để quyết định vị trí 
đặt là tần suất sử dụng. Theo tiêu 
chuẩn này, các đồ vật được phân 
chia làm 4 cấp độ từ 1 tới 4 sao 
(theo mức độ tăng dần).

★★★★: Những dụng cụ, tài 
liệu thường xuyên sử dụng như 
máy tính, thước, bút, giấy ghi nhớ. 
Những thứ này được ưu tiên đặt 
trên mặt bàn và gần với vị trí thao 
tác nhất. Tôi đặt máy tính và giấy 
ghi chú ở bên trái, bút thước ở bên 
phải để phù hợp tay thuận.
ほほ★★★: Những dụng cụ, tài liệu sử 
dụng với tần suất ít hơn như sách 
hoặc tài liệu tham khảo, sổ tay…
Những thứ này tôi ưu tiên trên mặt 
bàn nhưng xa vị trí thao tác. Sách 
hay sổ thông thường được dựng 
đứng để tiết kiệm không gian và để 
dễ lấy ra khi cần thiết.

★★: Kéo, hồ dán, kẹp ghim, giấy 
trắng A4, danh thiếp, kim từ điển… 
những thứ này tôi đặt trong ngăn kéo 
(Ngăn A-1). 
★: Những thứ gần như không mấy 
khi dùng tới như hồ sơ đã xử lý nhưng 
vẫn cần bảo quản, những thứ này 
tôi để ở góc trong cùng của các các 
ngăn đựng đồ (Ngăn B-1, B-2, B-3).

Để sắp xếp lại bàn làm việc chúng ta 
cần một chút thời gian và quyết đoán 
. Tôi thường thực hiện theo các bước 
sau:

Bí quyết thứ ba khi tiến hành 
kaizen bàn làm việc mà tôi muốn 
chia sẻ đó là quản lý thông tin cần 
thiết ở xung quanh bàn làm việc. 
Trong quá trình làm việc, nghiên 
cứu, học tập nếu cần phải điều tra 
những thông tin gì thì lúc đó xác 
nhận thông tin cũng không muộn. 
Tuy nhiên, đối với những thông tin 
cần thường xuyên phải sử dụng 
thay vì phó mặc cho trí nhớ chúng 
ta có thể lưu lại một trang A4, khi 
cần có thể sử dụng được ngay. 
Những thông tin chúng ta thường 
sử dụng có thể kể tới đó là :

• ほĐịa chỉ và mã bưu điện của công ty 
(trường học)

• ほPhòng ban văn phòng nội bộ trong 
công ty (trường học) thường xuyên 
giao dịch

• ほSố điện thoại, số fax, e-mail của các 
công ty đối tác 

• ほNhững chú ý, những lỗi thường gặp 
• ほNhững mẹo hay khi làm việc

Thông thường, bạn có thể in ra một 
trang A4 và dán vào một góc trên bàn 
làm việc, nhưng nếu bạn không muốn 
in ra thì có thể lưu lại tất cả những 
thông tin này vào một file trên dessk-
top mà lúc nào bạn cũng có thể lấy ra 
được ngay.

2. Quyết định vị trí đặt đồ theo tần suất sử dụng

 

• Bước 1: Lôi tất cả những đồ trong ngăn 
kéo lên mặt bàn.

• Bước 2: Vứt bỏ hoặc bảo quản ở một góc 
khác những thứ được liệt vào hạng mục 
không cần thiết hoặc tại thời điểm hiện tại 
không được dùng tới. 

• Bước 3: Quyết định tần suất sử dụng của 
các dụng cụ, tài liệu bằng cách lập bảng 
trên excel hoặc ghi tay.

• Bước 4: Xếp các đồ vật có tần suất ít sử 
dụng vào trước, các đồ dùng và tài liệu 
có tần suất sử dụng cao được ưu tiên xếp 
trên mặt bàn. Nếu cần thiết có thể mua 
thêm những giá để đồ để việc sắp xếp 
thêm hiệu quả.

4 bước tiến hành sắp xếp     
lại bàn làm việc

3. Quản lý thông tin cần thiết xung quanh bàn làm việc

Danh sách các thông tin thường dùng

1. Địa chỉ trường Meikodai

2. Địa chỉ nhà (tiếng Nhật và tiếng Anh)

3. ほSố điện thoại phòng hỗ trợ du học sinh

4. E-mail + pass dùng đăng ký dịch vụ

5. Các bước upload tài liệu lên máy chủ của 

phòng nghiên cứu

6. Phím tắt khi dùng excel, phím tắt máy 

tính 

Thực hiện: Nguyễn Sinh Côn
Tham khảo:  ほ事務効率アップ術ーイダギリ著



                          
Học để làm gì?

Thời gian thấm thoát thoi đưa, 
chẳng mấy mà Lực đã tốt 
nghiệp Thạc Sĩ- chương trình 

đào tạo học bổng Fulbright của Mỹ 
-ngành quản trị giáo dục. Lúc cất 
bước ra đi, nó có ý định cứ qua đó, 
học xong rồi tính tiếp. Nếu được thì nó 
sẽ định cư ở lại và kiếm việc làm. Còn 
nếu phải trở về Việt Nam thì nó vẫn 
còn đó công việc giảng dạy ở trường. 

Sau 2 năm, Lực đã thay đổi khá nhiều. 
Nó hừng hực một khí thế, một hoài 
bão muốn trở về xây dựng quê hương 
, thay đổi nơi nó đã sinh ra với một 
tuổi thơ dữ dội. Nó muốn bắt đầu với 
nền giáo dục để giúp các thế hệ trẻ 
từng bước đổi thay.

Hồi tưởng lại thời thơ ấu, chỗ nó sống 
thuộc chương trình đảm bảo chất 
lượng giáo dục trường học (SEQAP) 
dành cho học sinh nghèo, nên đã có 
những trường học được mở ra và các 
cô giáo từ miền xuôi lên dạy. Làng nó 
cũng chỉ có một số ít các em nhỏ đi 
học hết cấp hai, và hầu hết còn không 
học xong cấp 1. Cơ mà nó dường như  
có duyên với cái chữ học, hay đúng 
hơn nó khá may mắn trong sự nghiệp 
học hành. 

Hồi nó bắt đầu đi học cũng là lúc 
chương trình SEQAP triển khai, nên 
nó và một số đông các em nhỏ cùng 
trang lứa khác đã được đến trường. 
Tuy nhiên, sau vài năm, lớp học của 
nó cứ thưa dần đi. Có rất nhiều lí do 

cho điều này, có những lí do từ phía 
gia đình và cả những lí do từ phía 
nhà trường. Về phần gia đình tụi nhỏ, 
dù được miễn giảm học phí thì vẫn 
còn chi phí cho những bữa ăn, quần 
áo và sách vở. Ngược lại, nếu như 
không đến trường thì tụi nhỏ có thể 
đi làm đồng kiếm thêm thu nhập cho 
gia đình. Còn về phía nhà trường thì 
không đem lại những lợi ích thiết thực 
từ việc giáo dục. Nhà trường không 
trang bị cho chũng kiến thức cần thiết 
để sống tại một nơi nghèo khó như 
nơi đây. Chúng nó thấy lãng phí cơ hội 
vì phải dành thời gian đến trường. Có 
lẽ vì thế mà các bậc cha mẹ không 
muốn cho tụi nhỏ đi học nữa. 

Ảnh: Tinhte
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Riêng đối với Lực, sau khi học xong 
cấp 1, một cơn lũ đã vô tình cướp đi 
gia đình nó. Qua nỗi đau này,  Lực 
may mắn được người ta nhận nuôi 
trong một chương trình tình nguyện. 
Lên thành thị, nó có cơ hội để đi học, 
được học toán, học khoa học, ngôn 
ngữ và xã hội. Những môn học này 
giúp nó phát triển trí thông minh. Dù 
vậy, chỉ với kiến thức cấp 2 hay là 
cấp 3, nó vẫn chẳng thể làm được gì 
giúp cho cái làng quê nó cả. Lên đại 
học, nó thường xuyên tham gia các 
chương trình mùa hè xanh về miền 
quê của nó. Tại đây, nó gặp lại một 
số bạn của nó ngày xưa. Vẫn những 
con người ấy, vẫn cuộc sống gắn 
liền với đồng ruộng, nhiều bạn đã có 
gia đình và có con. Nó nhận ra rằng, 
những em nhỏ tại đây có một tương 
lai hoàn toàn khác với các em nhỏ 
trên thành thị. Chúng không có cơ 
hội để theo lên cấp học cao hơn hay 
làm những công việc chuyên nghiệp. 
Chúng thường tiếp tục công việc 
đồng áng hoặc mở cơ sở kinh doanh 
nhỏ.
Những em nhỏ ở đây không cần các 
kỹ năng học thuật mà cần những kỹ 

năng sống để có thể cải thiện thu 
nhập cho gia đình. Đó là các kỹ năng: 
sử dụng đồng tiền, kiếm tiền; kỹ năng 
quản lý tài sản và tạo ra nguồn thu 
nhập từ những gì đang có. Chúng 
cần kiến thức về tài chính (kiếm tiền 
và sử dụng tiền) để sau này trở thành 
những người tiếp quản cơ sở (đồng 
ruộng) của gia đình.  Các em cần 
được trang bị cách tạo ra cơ hội, cách 
nắm bắt cơ hội để làm giàu. Hoặc 
chí ít là những hướng dẫn để giúp 
các em có sức khỏe dồi dào, ổn định 
hơn. Bởi cuộc sống ở đây không chỉ 
thiếu thốn mà còn nghèo nàn về chất 
lượng và chăm sóc y tế.

Lần trở về này, hoài bão của Lực là 
áp dụng một mô hình giáo dục mới, 
kết hợp giáo dục truyền thống và rèn 
luyện kỹ năng cho các em nhỏ vùng 
cao. 

Mô hình này gọi là “trường học cho 
cuộc sống”. Mục đích của trường học 
sẽ hướng đến đào tạo ra những học 
sinh để đem lại những tác động tích 
cực lên kinh tế, xã hội và cộng đồng 
của chúng. Trường sẽ hướng đến trau 

dồi các kiến thức về tài chính, quản 
trị và giáo dục sức khỏe cho các em 
nhỏ. Để làm được điều đó cần những 
thay đổi toàn diện về nội dung giảng 
dạy và nghiệp vụ sư phạm. 

Đầu tiên, các nội dung về kinh doanh 
và sức khỏe sẽ là những nội dung 
giảng dạy chính cho các em nhỏ bậc 
tiểu học. Thứ hai, các phương pháp 
giảng dạy lấy học sinh làm trung 
tâm sẽ được áp dụng nhằm rèn dũa 
phương pháp làm việc nhóm, cách 
giải quyết vấn đề và quản lý dự án 
bằng chính năng lực của bản thân.

Hướng tiếp cận này lấy cảm hứng 
từ các mô hình giáo dục cho giới trẻ 
tại các nước đang phát triển. Nó tập 
trung vào tính tự lập, thói quen sống 
lành mạnh, năng động và chương 
trình giáo dục linh động, được sử 
dụng nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ 
như chương trình giáo dục sức khỏe 
dựa trên hướng dẫn của WHO hay Bộ 
Y Tế để dạy cho các em cách phòng 
ngừa bệnh tật, chăm sóc bản thân, và 
tiếp cận chăm sóc y tế. Chương trình 
giảng dạy về kinh doanh sẽ được 

thực hiện bởi các doanh nhân trẻ có 
nhiệt huyết, tương tự như các chương 
trình kinh doanh và tài chính được 
phát triển bởi các tổ chức như là tổ 
chức lao động quốc tế. 

Quan trọng hơn, chương trình học sẽ 
bao gồm thực hành thông qua các 
hoạt động thực tế. Các em có thể 
thực hành triển khai các giao dịch 
giống như trên thị trường bằng việc 
kiếm điểm thưởng từ các công việc 
trong trường. Các em cũng sẽ được 
phát triển các kỹ năng ở cấp độ cao 
hơn như là tham gia vào hội đồng để 
xây dựng và thực hiện những dự án 
trong trường học. 

Những dự án sức khỏe sẽ bao gồm 
từ việc lên kế hoạch đến triển khai 
các hoạt động thể thao. Các dự án 
kinh doanh thì hướng đến xác định 
các nhu cầu của cộng đồng nơi các 
em sinh sống và cơ hội kinh doanh 
thông qua các ý tưởng kinh doanh 
trong trường học hoặc cộng đồng. 
Bên cạnh đó, các em nhỏ cũng sẽ 
được học các kỹ năng và thái độ 
trong môi trường làm việc như : kỹ 

Ảnh: Người đưa tin
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năng giao tiếp, lập kế hoạch, …Tất 
cả những điều này các em sẽ khó 
có thể tiếp nhận được từ môi trường 
sống bên ngoài và gia đình. Trường 
học cũng sẽ áp dụng nghiệp vụ sư 
phạm nhằm giúp các em trau dồi tư 
duy phản biện. Từ đó cho phép các 
em có khả năng phát hiện vấn đề, 
tìm kiếm và đánh giá các nguồn lực, 
thiết kế và thực hiện kế hoạch để giải 
quyết. Nỗ lực giải quyết các vấn đề 
thực tế đòi hỏi các em phải đưa ra 
hành động và chịu trách nhiệm cho 
chính việc học của mình.

Đó là cái dự định mà Lực muốn thực 
hiện khi trở về với quê hương, nơi 
chôn nhau cắt rốn của nó. Nhưng nó 
biết vẫn còn vô vàn khó khăn để có 
thể triển khai và biến điều đó thành 
sự thật. Những thứ quan trọng nhất 
như là giáo viên có khả năng và nhiệt 
huyết, chương trình giảng dạy có tính 
truyền tải, và tiền, nó đều chưa có. 
Ngoài ra, nó cũng cần sự ủng hộ của 
chính quyền, và quan trọng hơn cả là 
gia đình các em nhỏ. 

Tuy nhiên, nó có niềm tin. Trên đất 
nước này vẫn còn rất nhiều những 
người tài giỏi, giàu nhiệt huyết. Một 
thế hệ mới đang trưởng thành, họ 
có trách nhiệm hơn với xã hội, cộng 
đồng. Bên cạnh đó, vô vàn tấm lòng 
hảo tâm cũng luôn sẵn sàng đồng 
hành cùng Lực. Nó tin vào bản thân, 
tin vào cuộc sống muôn hình vạn 
trạng và tươi đẹp này. Nó tin vào 
tương lai của nó.

“Biển rộng trời cao con cứ vẫy vùng 
…”, Lực đã dám đi,  dám thay đổi mình, 
đã cố gắng để hoàn thiện bản thân, 
và đã dám nghĩ. Đến lúc Lực phải tiếp 
tục lèo lái chuyến đi cuộc đời mình, 
dám làm, dám dấn thân và để đền 
đáp cho quê hương, cho đồng bào. 
Lực tên thật là Nỗ, Vàng A Nỗ, quê ở 
Hòa Bình. Với Nỗ, “Học, học nữa, học 
mãi!” chỉ nên khi người ta biết học 
như thế nào, biết học để làm gì. Nổ 
đã đã biết cách để tìm tòi học hỏi, 
biết cái vai trò quan trọng của tư duy 
phản biện trong việc học. Còn học 
để làm gì ư ?, ở cái dải đất hình chữ 
S có nhiều lắm những việc Nổ có thể 
làm. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả, 
“mình đi nhiều thì tính tình sẽ cởi mở, 
phóng khoáng, hào sảng. Học cái 
hay, cái đẹp, cái văn minh rồi mang 
về quê hương(2)”.

Tham khảo:
1.. http://www.ssireview.org/articles/
entry/redefining_education_in_the_
developing_world
2.. Bài 7: Hạc ngọa ngữ, Tony Buổi 
Sáng

Ảnh: Mytour
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Học một KỸ NĂNG MỚI ư ?
Chuyện nhỏ thôi ấy mà

Bạn có bao giờ nhìn người khác với ánh mắt 
ngưỡng mộ vì họ biểu diễn một kỹ năng mới mà 
bạn không có? Ngay thời điểm ấy, có lẽ bạn sẽ có 
suy nghĩ thoáng qua rằng: “Tại sao mình bắt tay 
vào học kỹ năng ấy?”. Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ 
ấy bị dập tắt với biết bao nghi ngờ rằng không biết 
được mình có khả năng hay không? Tốn nhiều thời 
gian hay không? Nếu bạn đã từng rơi trường hợp 
này, đây là chính là bài viết dành cho bạn

Nhờ biết đánh đàn, 
tôi đã có người yêu
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Cuộc sống quanh ta luôn chứa đựng 
nhiều điều mới mẻ mà bình thường 
khó có thể nhận ra. Cá nhân tôi nghĩ 
rằng nhưng “kỹ năng cuộc sống” chính 
là chìa khoá để mở ra những. Biết 
thêm một “kỹ năng cuộc sống” đồng 
nghĩa với việc cuộc sống của bạn sẽ 
thêm một phần phong phú hơn, cách 
nhìn của bạn đối với thế giới cũng mới 
mẻ hơn. Hãy thử để ý những người 
xung quanh bạn thử xem, tôi chắc 
rằng những người có nhiều “ngón 
nghề riêng” thường sẽ có cái nhìn sâu 
hơn, đa chiều hơn về cuộc sống. Ví dụ: 
Nếu bạn học về câu cá, bạn hiểu rõ 
hơn giá trị của sự kiên nhẫn nếu muốn 
thành công. Nếu bạn có hiểu biết nhất 
định về các môn nghệ thuật như vẽ, 
nhạc,... khả năng lớn là đi kèm theo đó, 
bạn sẽ có cách nhận thức sâu sắc hơn 
về cái đẹp trong cuộc sống. Vì vậy, 
hãy học nhiều kỹ năng nhất có thể 
để có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc 
sống.

Ngoài ra, những kỹ năng cuộc sống 
còn có thể sẽ giúp bạn ở những lúc 
không ngờ tới nhất. Ví dụ khi công ty 
có một buổi văn nghệ, bạn đột nhiên 
xuất hiện với khả năng đánh guitar 
cùng tiếng hát tuyệt đỉnh. Nhờ đó 
đồng nghiệp ngày càng yêu mến và 
hợp tác với bạn hơn trong công việc. 
Sếp cần người làm băng rôn cho một 
buổi đón tiếp khách nhưng không kịp 
đặt hàng. Bạn lập tức trổ tài thiết kế 
và hoàn thành xuất sắc cứu nguy cho 
sếp một bàn thua trông thấy,..

Những ví dụ trên là điều hầu như ai 
cũng biết. Nhưng nếu bạn ý thức và 

B
ài viết này không bàn về 
những kỹ năng trong công 
việc hay mang tính học thuật 
mà bạn bắt buộc phải học 

nếu muốn thăng tiến trong sự nghiệp. 
Tôi muốn bàn về những kỹ năng đơn 
thuần xuất phát từ một sở thích, một 
đam mê hay thậm chí là ao ước mong 
muốn mình làm được khi thấy ai đó 
biểu diễn kỹ năng ấy.  Tôi gọi những 
kỹ năng này là “kỹ năng cuộc sống”. 

Việc biến những sở thích, đam mê  
thành động lực thực sự để bắt tay 
học cho ra hồn một kỹ năng không 
phải chuyện đơn giản. Bạn có thấy lạ 
lùng không khi xung quanh có những 
người có vô số tài lẻ khiến mọi người 
ngưỡng mộ? Còn bạn thì luôn có xu 
hướng bỏ cuộc khi cố gắng học một 
thứ gì đó chỉ vì nghĩ rằng mình không 
có đủ khả năng để học được? Nếu 
bạn thực sự nghiêm túc đọc những 
dòng tiếp theo và cam kết với bản 
thân sẽ thực hiện tới cùng, biết đâu ばば
bạn sẽ tạo nên sự khác biệt. 

Đầu tiên, hãy suy nghĩ kỹ càng 
về lợi ích những “kỹ năng cuộc 
sống” sẽ đem lại

Trước khi bắt tay vào học một điều 
mới, bạn nên tạo cho mình động lực 
thật lớn để ép bản thân mình theo 
tới cùng và đạt được mục tiêu đặt ra. 
Một trong những cách hữu hiệu là 
tưởng tượng về những lợi ích mà kỹ 
năng này mang lại. Hãy cùng thử nghĩ 
xem, các “kỹ năng cuộc sống” thường 
mang lại lợi ích gì?
 

cụ thể hoá được điều đó một cách rõ 
ràng, sau đó biến chúng thành động 
lực để thúc đẩy quyết tâm bản thân, 
bạn sẽ bất ngờ với những gì mình đạt 
được đấy.

Có lẽ không mấy khó khăn để nhận ra 
được lợi ích khi biết thêm một kỹ năng 
mới, nhưng để bắt tay vào thực hiện 
và thành công thì không hề dễ dàng. 
Trở ngại ở đây là gì ?

Xác định rõ ràng điều cản trở 
bạn

Bạn có bao giờ từ bỏ giữ chừng khi 
học kỹ năng mới? Lý do để viện cớ 
thường thấy là : “tôi làm gì có khả năng 
học được kỹ năng ấy!” và “tôi không 
có thời gian”. Nhưng đó có phải thực 

sự là vấn đề hay không?

“Tôi làm gì có khả năng “

Hiển nhiên rằng sẽ có người học 
nhanh và người học chậm. Nhưng dù 
bạn tin hay không, theo kinh nghiệm 
của bản thân tôi thì thiên phú chỉ giúp 
bạn có lợi thế hơn so với người khác 
khoảng 10%. 10% này lớn hay nhỏ tuỳ 
thuộc vào việc bạn sử dụng kỹ năng 
mới này vào việc gì, nếu bạn coi kỹ 
năng này  là nghề nghiệp để kiếm 
sống thì 10% vô cùng quan trọng, vì nó 
ảnh hưởng trực tiếp đến thành công 
trong sự nghiệp của bạn. Nhưng nếu 
bạn chỉ học vì niềm đam mê thì hãy tự 
tin rằng bạn có thể học bất cứ thứ gì 
bạn muốn mà điều kiện duy nhất là nỗ 
lực.

(2)

(c)

(b)

(a)
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Lúc ban đầu khi bắt đầu học, bất cứ ai 
cũng trải qua giai đoạn cảm thấy bản 
thân như một thằng ngốc. Ví dụ như 
học vẽ thì con chó thành con bò, học 
đàn thì đánh phát ra những âm thanh 
khủng khiếp. Đây cũng là một trong 
những nguyên nhân vô tình khiến bạn 
cảm thấy “tôi không có khả năng học”.  
Hãy nhìn vào biểu đồ đường cong học 
tập ở bên cạnh. Ta thấy rõ rằng bất cứ 
ai cũng phải  trải qua giai đoạn xuất 
phát chậm khi mới bắt đầu. 

Nhưng ngược lại, đây cũng là tin vui, vì 
một khi bạn đã giác ngộ rõ ràng rằng 
đây chính là một trong những khó 
khăn cần phải đối mặt, mọi chuyện trở 
nên đơn giản, cứ lỳ đòn dày mặt vào 
thời gian đầu là được.

“Tôi không có thời gian”

Vậy bạn có thể dành ra được 20 tiếng 
để học một điều mới không? Tức 45 
phút mỗi ngày trong vòng một tháng. 
Đây chính là thời gian cụ thể theo một 
chia sẻ trên TED, cần thiết để biến bạn 
từ một con gà không viết gì trờ thành 
một người có hiểu biết nhất định về 
mặt này. Tức ứng với đạt đến điểm (2) 
trên biểu đồ đường cong học tập. Bạn 
có thể tham khảo thêm tại đây 

Khi giải quyết được hai vấn đề này 
và có chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý, 
bạn đã hoàn thành được 60% chặng 
đường rồi đấy, 40% còn lại là bắt tay 
vào thực hiện, không khó như bạn 
nghĩ đâu ?

Cách học từng bước, theo tinh 
thần Kaizen

Quá trình rèn luyện học tập một kỹ 
năng mới sẽ đem lại nhiều trải nghiệm 
thú vị đến bất ngờ. Hãy xem đó là một 
cuộc leo núi gian nan nhưng cảm giác 
đứng tại đỉnh vô cùng tuyệt vời

Thông qua hai phần ở trên, nếu làm 
tốt, có lẽ bạn đã phần nào có được 
động lực cũng như giác ngộ ban 
đầu khi bắt tay vào học một kỹ năng 
mới. Quãng đường còn lại của bạn 
nhẹ nhàng hay nặng nhọc tất cả phụ 
thuộc vào kỹ năng và cách học của 
bạn. Hai mẹo nhỏ sau đây có thể giúp 
ích cho bạn:

Để tiến lên cao có hai cách: bạn có 
thể bay hoặc sử dụng cầu thang. Hầu 
hết chúng ta không thể bay nhưng lại 
“ảo tưởng” rằng, phải bay thì mới tới 
được đích đến. Nhưng đó là điều sai 
lầm, hay tạo nên bậc thang và từng 
bước tích luỹ dần. Cũng giống như khi 
muốn lên tầng hai của một toà nhà, 
leo cầu thang luôn dễ dàng hơn là cố 
nhảy thẳng trực tiếp lên.Đừng mong 
có đột phá trong ngày một ngày hai, 
kiên trì luyện tập để cho đến một 
ngày bạn nhận ra mình đã tiến xa 
được đến mức nào.

Hãy sử dụng tài liệu và những phương 
tiện tra cứu khác nhiều nhất có thể ở 
giai đoạn ban đầu. Nhưng hãy chỉ sử 
dụng những phương tiện này để tiến 
đến mức độ tự thực hành và tự sửa 
sai nhanh. Bạn đừng mong có thể đọc 
100 cuốn sách thì sẽ biết bơi, hay nghĩ 

rằng hiểu rõ nguồn gốc lịch sử cũng 
như triết lý một môn võ nào đó thì tự 
nhiên ra đường sẽ tự nhiên biết đánh 
đấm thì bạn đã lầm. 
 
Cách học hiệu quả nhất luôn là tạo 
được thành vòng lặp thực hành -> sai -> 
rút kinh nghiệm -> thực hành. 

Thực hiện: Duy Đẹp Trai

https://www.youtube.com/watch?v=5MgBikgcWnY
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Bạn là học sinh, sinh viên hay một người đã đi làm, dù ở bất cứ thời điểm nào 
trong cuộc đời thì việc học cũng đều đóng một vai trò quan trọng. Vậy đã bao 
giờ bạn nghĩ tới việc áp dụng kaizen để nâng cao hiệu quả việc học chưa? Hôm 
nay, VietFuji sẽ giới thiệu với các bạn hai chữ S (2S) trong kaizen giúp bạn có 
thể làm cho phòng học trở nên tối ưu hơn, và bạn sẽ học vào hơn đấy.

 
1. Seiri
Seiri là phân loại đồ vật thành hai nhóm 
những thứ cần và những thứ không 
cần, Những thứ không cần sẽ được vứt 
bỏ hoặc chỉ lưu giữ trong một khoảng 
thời gian nhất định.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng không hề 
dễ để thực hiện đâu nhé. Ví dụ, bạn 
hãy nhìn xung quanh phòng học xem 

thế nào. Những vật không được sử 
dụng từ một tháng trước hay không 
có kế hoạch sử dụng trong một tháng 
tới đa số là những vật không cần thiết. 
Hãy thử lập một danh sách nhưng đồ 
không cần thiết với trạng thái hiện tại và 
cách xử lý tương ứng. Tôi cá trong đầu 
bạn sẽ xuất hiện suy nghĩ “không biết 
chừng một lúc nào đó sẽ cần dùng tới 

thì sao?”. Không sao, hãy dũng cảm loại 
bỏ hết những thứ không cần thiết. Bạn 
sẽ bất ngờ khi thấy căn phòng của mình 
thật rộng rãi đấy. 

Những món đồ sau có thể lọt vào danh 
sách đen:
+ Đổ hỏng, vỡ, bút hết mực, giấy nháp, 
bản kế hoạch còn dang dở của mấy 
tháng trước…
+ Những món đồ không sử dụng cho 
việc học : đĩa CD ca nhạc bị xước, hộp 
đựng tiền xu đã qua sử dụng…

Tuy nhiên, bạn nên giữ lại những món 
đồ giúp bạn tăng khí thế trong công 
việc và học tập. Chẳng hạn như sách vở 
tham khảo, bức ảnh hay những câu nói 
hay của người thành công, tạo động lực 
cho bạn.

Sách vở hay những món quà từ bạn bè 
có cần Seiri không?

Seiri không có ngoại lệ. Giá trị của 
những cuốn sách không nằm ở những 
trang giấy. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi 
bạn có thể biến những kiến thức trong 
đó thành tài sản của mình. Những món 
quà thực sự không dễ dàng để vứt một 
chút nào nhưng có để chúng trong hộp 
cũng không hẳn là cách hay để thể 
hiện sự biết ơn đối với người tặng. Nếu 
nội dung cuốn sách và những món quà 
đã trở thành một phần trong con người 
bạn, bạn có mạnh tay xử lý chúng cũng 
không sao. Khi tiến hành seiri bạn đừng 
vội bỏ tất cả vào thùng rác nhé. Bạn có 
thể tặng lại cho ai đó vì bản thân những 
món đồ bạn bỏ đi có thể là những món 
đồ vô cùng giá trị với nhiều người khác.

Học đến đâu, 
vào đến đấy
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Tại sao phải seiri?

a. Seiri tạo ra không gian cho những 
điều mới mẻ
Phân loại đồ cần và không cần, sau 
đó dũng cảm vứt bỏ những đồ không 
cần sẽ giúp bạn tạo ra không gian cho 
những món đồ mới. Những món đồ mới 
sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Nhưng 
phải lưu ý rằng việc vứt đồ không trực 
tiếp giúp bạn trưởng thành mà nó tạo 
điều kiện để bạn có những trải nghiệm 
mới từ đó giúp bạn trường thành hơn.

b. Tăng sự tập trung cho những điều cần 
thiết
Nếu quanh bạn là một mớ đồ không 

được dọn dẹp sẽ khiến bạn không thể 
tập trung vào công việc hiện tại. Nếu 
đồ đạc được sắp xếp sẽ giúp bạn thoát 
khỏi những tạp nham xung quanh, chỉ 
tập trung vào những món đồ cần thiết 
cho những công việc cần thiết, từ đó 
làm tăng hứng thú và sức sáng tạo 
trong công việc, học tập.

c. Tăng sự tự tin
Nghe không mấy liên quan nhưng 
thực tế Seiri giúp bạn tự tin hơn. Bạn 
đã bao giờ bị suy nghĩ “món đồ này 
không chừng lúc nào đó cần cũng 
nên” không? Đây có thể xem là một 
trong những biểu hiện điển hình của 
sự thiếu tự tin. Nói một cách nghiêm 

Bàn học lộn xộn dẫn đến đầu óc của bạn cũng sẽ lộn xộn. Hãy thực hành Seiri để chỉnh trang lại đầu óc nhé
(Ảnh: Stronzer)

khắc, chừng nào còn có những món 
đồ không cần thiết thì bạn vẫn chưa đủ 
tự tin để đưa ra những quyết định. Hãy 
cho mọi người thấy dũng khí của bạn 
và hãy thử “cảm giác mạnh” khi đưa ra 
quyết định vứt bỏ những món đồ mà 
bạn đang nghĩ vào một lúc nào đó sẽ sử 
dụng.

2.Seiton
Seiton là sắp xếp đồ vật theo những 
trật tự hợp lý sao cho khi cần có thể lấy 
ra ngay lập tức. Những người “cuồng 
seiton” vẫn nói vui với nhau phải seiton 
sao cho muốn lấy bất kỳ đồ vật nào 
trong phòng bạn mất không quá 10 
giây.

Seiton là bước tiếp theo của seiri. Tức 
tới bước này bạn đã có trong tay danh 
sách những món đồ cần thiết. Lời khu-
yên của tôi đó là đừng sử dụng cái đầu 
để nhớ, hãy làm bảng excel để lưu lại 
danh mục những thứ đồ mà bạn có. 
Tiếp theo là quyết định chỗ để đồ, viết 
rõ ràng tên đồ vật và số lượng ở bên 
ngoài. Tiêu chuẩn để quyết định chỗ để 
đồ là tần suất sử dụng. Những món đồ 
càng dùng nhiều càng được ưu tiên ở 
phía ngoài và gần với vị trí làm việc. Đồ 
đưa vào trước thì lấy ra trước, đồ đưa 
vào sau lấy ra sau. Để biểu thị rõ ràng 
vị trí để đồ có một mẹo nhỏ người Nhật 
thường áp dụng đó là đặt tên cho từng 
ngăn kéo. Ví dụ ngăn A-1, A-2, B-1, B-2…

Để thu được hiệu quả tốt hãy mạnh 
dạn đầu tư đồ dùng văn phòng phẩm 
dễ phân khu. Ví dụ, nếu bạn tiến hành 
seiton các món đồ nhỏ và văn phòng 

cụ, bạn có thể mua một vài kệ trong 
suốt nhiều tầng để phân chia từng 
nhóm đồ theo từng tầng. Ví dụ văn 
phòng phẩm (bút, giấy ghi chú, keo dán, 
băng dính hai mặt…) ở ngăn A-1, đồ điện 
(sạc điện thoại, dây nối…) ở ngăn A-2. 
Nếu bạn ở Nhật, sẽ không khó để kiếm 
được các loại nhãn trong Shop 100 yên. 
Ở Việt Nam nếu bạn không kiếm được 
những loại nhãn có sẵn, bạn có thể tự 
làm nhãn để ghi địa chỉ của ngăn đồ và 
tên các món đồ có trong chúng. Bạn sẽ 
thấy phiền khi làm nhãn. Nhưng bạn sẽ 
thấy vô cùng thoải mái khi lấy được ra 
những món đồ cần dùng tới mà không 
mất công kiếm tìm.

Nếu bạn tiến hành seiton giá sách, bạn 
có thể chọn những loại giá có nhiều 
ngăn. Trước khi xếp sách lên giá, hãy 
dành ra chút thời gian phân loại các loại 
sách và dán nhãn cho từng vị trí trên giá. 
Ví dụ bạn có thể phân loại thành các 
nhóm sách giáo khoa năm nay, sách 
giáo khoa các năm trước, sách tham 
khảo thường dùng, sách tham khảo ít 
dùng, vở ghi đang sử dụng, vở ghi đã 
viết xong nhưng cần giữ lại…

Giá để sách  các bạn có thể chia thành 
ba tầng như sau :
- Tầng cao nhất (tầng ngang tầm mắt) 
dành cho sách và tài liệu hay sử dụng : 
sách giáo khoa của năm nay, sách tham 
khảo thường sử dụng, sách đang đọc 
dở.
- Tầng thứ hai dành cho sách báo và 
những thông tin mới cập nhật liên tục. 
Khi đọc xong hãy chuyển chúng sang 
tầng thứ ba.
- Tầng thứ ba dành cho sách cũ và 
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những tài liệu đã sử dụng qua sử dụng 
qua để xử lý.

Cách làm này sẽ giúp bạn phân loại rõ 
ràng mức độ quan trọng của các tài 
liệu và tạo thành dòng thông tin. Những 
thông tin cũ sẽ bị lọc bỏ và những 
thông tin mới sẽ luôn được cập nhật và 
sử dụng thường xuyên hơn. 

Tóm lại, cơ sở của 2S chính là “biết ngay 
được những thứ cần thiết đang ở đâu và 
chúng luôn trong trạng thái có thể lấy 
ngay ra để sử dụng”. 80% số đồ chúng 
ta đang sở hữu gần như không được sử 
dụng, nếu bạn giữ lại 20% những thứ mà 
bạn thực sự có hứng thú cũng đủ khiến 
bạn thỏa mãn rồi.

Thực tế sẽ rất khó một sớm một chiều 

mà có thể tạo cho mình thói quen này. 
Bạn nên xây dựng cho mình thói quen 
2S mọi lúc mọi chỗ, nhưng từng bước 
một thật chậm rãi. Khi đã quen rồi các 
bạn có thể sử dụng những đồ vật xung 
quanh mình để kaizen một cách hiệu 
quả và đơn giản hơn.

Phân loại rõ ràng tài liệu sẽ giúp bạn giữ được cảm hứng khi học tập (Nguồn ảnh: Jarmorluk)

TRUY CẬP WEBSITE: 
 tech.vietfuji.com 
 
Để cập nhật các tin tức 
về khoa học, công nghệ 

mới nhất

KAIZEN
Bí quyết nâng cao năng suất để thành công 

          N.B. QUANG
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Khi nhắc đến Kaizen, chúng ta thường nghĩ ngay đến sản xuất. Nhưng 
đối với người Nhật, tinh thần Kaizen không biết từ lúc nào đã thẩm thấu 
cả vào trong đời sống thường ngày. Bằng cách tích góp từng ý tưởng nhỏ 
bé, họ đã khiến cuộc sống hàng ngày trở nên tiện nghi một cách đáng kể. 
Chùm ảnh sau sẽ cho bạn biết “họ đã làm điều đó như thế nào?”

Trái banh ngộ nghĩnh này có chứa sẵn bột giặt 
chuyên dụng ở bên trong, nên bạn không cần 
mất công thêm vào, ngoài ra còn kiêm luôn tác 
dụng tạo thêm ma sát để đánh bật các vết bẩn 
cứng đầu. (Nguồn ảnh: Rakuten)

Với bộ dụng cụ này thì dù bạn chỉ có một 
mình cũng có thể dễ dàng di chuyển được 
các đồ vật nặng nề trong nhà như tủ lạnh 
hay kệ sách,... (Nguồn ảnh: Rakuten)
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Cắt và vắt chanh ư? Đã xưa rồi (Nguồn ảnh: rn-
rassociates)

Chiếc tách không để lại vệt bẩn dưới đáy (Nguồn 
ảnh:4allll.com)

 Hô biến, một cái nến thành hai cái nến. (Nguồn 
ảnh:4allll.com)

Một dụng cụ tách hạt bắp một cách dễ 
dàng tiện lợi. (Nguồn ảnh: Rakuten)
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Người khiếm thị sống tại Nhật Bản có khả năng tự mình đi lại trên đường phố một cách 
thoải mái nhờ vào các vạch vàng nổi, cùng hệ thống đèn giao thông phát âm thanh đặc 
trưng để chỉ dẫn người khiếm thị qua dường. (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Tại Nhật, cứ mỗi khi trời mưa thì trước cổng những 
quán xá hay các toà nhà lớn sẽ xuất hiện vật này. Chỉ 
cần một động tác đơn giản, chiếc ô của bạn sẽ được 
bọc cẩn thận bằng một lớp nilon. Như vậy kể cả người 
cầm ô cũng cảm thấy khô ráo thoải mái, và toà nhà 
cũng không bị ướt bẩn do nước mưa từ ô của khách. 
(Nguồn ảnh: Wikipedia)

Tại Nhật Bản, các bậc thang đều được người ta gắn 
thêm những gờ chống trượt để hạn chế tai nạn.
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Cách thiết kế trạm xe Bus vô cùng khoa học và hiệu quả của người Nhật. 

Tại các ga xe điện tại Nhật, mọi người luôn phải vô cùng vội vàng chạy 
để kịp chuyển sang chuyến tàu kế tiếp. Hai dấu mũi tến chỉ dẫn đơn 
giản như trên sẽ giúp những người đang vội vã ấy có thể lên chính xác 
phía cầu thang cuộn đi lên mà không bị nhầm lẫn.

Thiết kế thùng rác ẩn trong nhà vệ sinh giúp người sử dụng 
không thấy khó chịu khi phải thấy rác thải. 

Thực hiện: Duy Đẹp Trai


