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Tôi là ai?

“Nhà chuyên nghiệp sáng tạo”
– Doanh nhân kiêm tác giả
– Chuyên viên đào tạo cấp quản lý và nhà tư vấn về 

tổ chức doanh nghiệp
Được đào tạo nghề nghiệp chính quy (tại 
Harvard và Stanford), nhưng bỏ công việc 
truyền thống để tham gia nhiều hơn vào các 
hoạt động kinh doanh
Còn những thông tin khác về tôi, sẽ được 
trình bày sau ...



Mọi người đều muốn trở thành nhà 
sáng lập doanh nghiệp … Đúng 
không?

Những ý tưởng về nhà sáng lập doanh 
nghiệp:
– Sáng lập doanh nghiệp là ĐỘC LẬP
– Sáng lập doanh nghiệp là GIÀU
– Là nhà sáng lập doanh nghiệp thì rất VUI!

Nhà sáng lập doanh nghiệp: là những người 
thời thượng, với những chuyến chu du hào 
nhoáng đi khắp nơi, như đến Việt Nam, 
chẳng hạn!



Vào cuối những năm 1990, người 
dân Mỹ lên cơn sốt vì muốn trở 
thành nhà sáng lập doanh nghiệp!

Lúc đó, lĩnh vực công nghệ tăng trưởng vuợt 
bậc
Hơn nữa, các công ty công nghệ cần những 
người KHÔNG phải dân kỹ thuật
– phát triển kinh doanh
– chiến lược
– sáng tạo
– nguồn nhân lực

Hơn nữa, mọi người đều đang GIÀU lên! 
– Công ty Netscape bán cổ phần cho công chúng 

vào khoảng năm 1995



Nhưng khoan, còn nhiều điều nữa! Làm 
nhà sáng lập doanh nghiệp: rất tuyệt.

Nếu không là nhà sáng lập doanh nghiệp:
thì làm gì?
– Làm việc cho một công ty lớn
– Làm công việc nhàm chán nào đấy
– Làm công việc mà hàng triệu người khác làm mỗi 

ngày
Còn nhà sáng lập doanh nghiệp: lúc đó đang 
làm những công việc mới, hấp dẫn và có thể 
là quan trọng!  



Là một nhà sáng lập doanh nghiệp:chính
là một cách để thỏa mãn tâm hồn.

Công việc là quan trọng -- Không có gì khác 
để chúng ta làm trong 8 giờ/ngày (hay 10, 
hay 12, hay 14)….   (Studs Terkel, Working)
Giới trẻ thông minh của Mỹ có kỳ vọng rất 
cao về công việc và thường thực tế đúng như 
kỳ vọng của họ
Là nhà sáng lập doanh nghiệp: cho phép 
sáng tạo và tự thể hiện mình



Tóm lại:  Tại sao phải là nhà sáng lập 
doanh nghiệp?

Những lý do chính 
– Tiền bạc
– Tính độc lập và tự do
– Sáng tạo và tự thể hiện mình

• theo tôi, các bạn phải có những động lực trên để trở 
thành một nhà sáng lập doanh nghiệp thành công

Một lý do quan trọng khác
– Không thể làm những công việc bình thường 

khác!
• Nhiều nhà doanh nghiệp thành công lại là những người 
điên khùng và lập dị



Động cơ trở thành nhà sáng lập doanh 
nghiệp cơ bản không phải là vấn đề kinh tế

Tại sao?
RỦI RO!
Tôi lặp lại:  
– rủi ro rủi ro rủi ro rủi ro rủi ro rủi ro 
– RỦI RO RỦI RO RỦI RO RỦI RO RỦI RO
– RỦI RO RỦI RO RỦI RO RỦI RO RỦI RO!



Khởi đầu một doanh nghiệp là 
công việc nhiều rủi ro

Những ý tưởng mới chưa qua kiểm chứng. . . 
Vậy mới là ý tưởng mới chứ!
Bạn đưa ý tưởng vào thực tế. . . Và xem xem 
thực tế phán ứng ra sao với nó.
Có hàng ngàn biến số mà bạn không thể 
kiểm soát được
Và có lẽ bạn không có đủ kỹ năng bạn cần



Các biến không thể kiểm soát được tác 
động đến công việc kinh doanh của bạn

Cạnh tranh
Công nghệ thay đổi
Lãi suất
Chính sách nhà 
nước
Tăng trưởng hay 
suy giảm kinh tế
Chiến tranh và 
khủng bố

Đình công ở những nơi 
khác trên thế giới
Những vấn đề riêng mà 
nhân viên của bạn gặp 
phải
Những vấn đề riêng của 
các nhà đầu tư của bạn
Sở thích người tiêu 
dùng thay đổi



Những kỹ năng mà một nhà sáng lập 
doanh nghiệp cần có

Quản lý nhân sự
Thương lượng
Phân tích kinh 
doanh và chiến lược
Kế toán
Hoạch định thuế
Kiểm soát hàng tồn 
kho

Giao tiếp
Lập kế hoạch
Kỹ năng vi tính và đánh 
máy
Thiết kế
Giảng dạy
Luật pháp
Can thiệp khi xảy ra 
khủng hoảng!
Cho nhân viên nghỉ việc



Ôi!  Nhiều thế!

Một lý do khác để trở thành nhà sáng 
lập doanh nghiệp: luôn luôn học hỏi
– Đôi khi không biết trước được chuyện gì 

sẽ xảy ra cũng là điều hay
Thật vậy, làm kinh doanh bản chất là 
KHÔNG CHẮC CHẮN
Tại Mỹ, 90% doanh nghiệp mới thất bại



Tinh thần của nhà sáng lập doanh 
nghiệp là gì?

Sáng tạo
Háo hức trong cuộc sống và có tinh 
thần lạc quan
Độc lập
Chấp nhận rủi ro
Và cần thể hiện mình
– Ở Mỹ, nếu bạn chỉ muốn kiếm tiền thì hãy 

trở thành chủ ngân hàng



Và đây, một câu chuyện có thật... 
Về Michael Melcher

Cuộc đời tôi trước khi trở thành nhà sáng lập 
doanh nghiệp
Học giỏi ở trường

• Cử nhân Harvard, Cử nhân Luật (JD)/ MBA tại Stanford
• Điều gì xảy ra đối với các em thông minh ?  Chúng ta 

sống theo mong muốn của cha mẹ chứ không phải cho 
chính mình.  

– Nhiều công việc nhỏ “uy tín” khác
• Nhà ngoại giao (cùng với Robert Ogburn)
• Tư vấn quản lý
• Luật sư cho một công ty lớn ở Tp. New York, kiếm đuợc 

$$$



Tôi tìm kiếm điều gì? Một công 
việc để tôi chính là tôi

Lúc đầu … Tôi thích công việc của mình
Nhưng! Tôi còn muốn nhiều hơn thế!  Tôi 
muốn phát huy hết năng lực của mình.
Là luật sự, tôi thường cảm thấy mình giống 
như một kẻ thất bại
– “Tôi sẽ làm gì với cuộc sống của mình?”
– “Công việc hiện nay thật ngớ ngẩn.  Tôi chẳng hề 

ham thích tí nào.”
– Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng có cùng cảm xúc 

như vậy!



Vì thế. . . Cuối cùng tôi trở thành 
nhà sáng lập doanh nghiệp

Vào tháng 9/1999, tôi và bạn tôi quyết 
định cố gắng thành lập một công ty 
Internet
“World Citizen”– là một nguồn thông tin 
và dịch vụ nhập cảnh trên Internet
– trước đây chưa từng có ai làm điều này



Kế hoạch của chúng tôi:

Lập kế hoạch kinh doanh
Thu hút các nhà đầu tư
Bắt đầu hoạt động
Thành công, vui vẻ và giàu có!



Thực tế:

Lập kế hoạch kinh doanh: 09 – 12/1999
– (thiết lập quan hệ, lấy ý tưởng, mở rộng mạng 

luới)
Tìm kiếm nhà đầu tư:  01 – 06/2000
– gần bỏ cuộc; thật khó kêu gọi mọi người đưa tiền 

cho bạn
– trong suốt thời gian này, tôi không có thu nhập, 

nhưng chi phí cao, đặc biệt là tại Tp. New York
Cuối cùng, cũng tìm được một nhà đầu tư! 



Nhà đầu tư của chúng tôi -- Anila 
Ventures of Palo Alto, California
Đó là một công ty vốn mạo hiểm nhỏ 
Yêu thích ý tưởng của chúng tôi
Cơ cấu “lò ấp” – chúng tôi hoạt động tại văn 
phòng của mình, họ “hỗ trợ” bằng kỹ năng
Cam kết $1 triệu, tương đương với phần hùn 
vốn khoảng 32%.  Sẵn sàng bắt đầu cấp tiền
trước khi ký kết văn bản cuối cùng.
Tôi lúc đó là một CEO hạnh phúc



Điều gì xảy ra sau đó . . .

Tháng 7 đến 9 -- tuyển nhân viên, bắt 
đầu đi vào hoạt động
Tháng 10 -- mọi chuyện trở nên phức 
tạp hơn (vấn đề nhân sự)
Và sau đó…. tất cả những khó khăn nổ 
ra!!!



Chúng tôi bị ảnh hưởng bởi 
những vấn đề kinh tế lớn

10/2000 -- thị trường chứng khoán giảm 
giá mạnh
Các công ty kỹ thuật bắt đầu phá sản
Các công ty đầu tư vốn mạo hiểm bắt 
đầu ngừng đầu tư, đóng cửa các công 
ty, thu hồi các khoản đầu tư
Một đám mây đen bao trùm toàn bộ lĩnh 
vực công nghệ. . . 



Và các nhà đầu tư của chúng tôi 
nổi ĐIÊN!
Đóng băng không chi trả các khoản chi phí và 
tiền lương
Can thiệp vào công tác tuyển dụng và các 
hoạt động của doanh nghiệp
Thường xuyên yêu cầu lập lại kế hoạch kinh 
doanh không vì một lý do nào cả
Đe dọa rút lại phần đầu tư
VÀ trì hoãn trong việc ký kết các văn bản 
quan trọng



Tháng 11 – 12/2000 – hai tháng 
tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi!

Cảm thấy hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho 
thời điểm này
Áp lực CỰC LỚN – các nhà đầu tư đe dọa, 
cộng với trách nhiệm phải chăm lo cho công 
ty và nhân viên
Cần phải tiếp tục làm việc, mặc dù nền kinh 
tế đang ẢM ĐẠM
Mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy mệt mỏi



Tháng 1/2001 – công ty sụp đổ

Các nhà đầu tư rút lui sau khi chỉ đầu tư 
khoảng 50-60% khoản đầu tư cam kết 
– Khó nói, bởi vì họ sử dụng quá trình kế toán còn 

nhiều vấn đề
Tất cả các nhân viên đều mất việc
Nhiều hóa đơn không được thanh toán
Các nhà đầu tư dọa kiện công ty và tôi; 
chúng tôi cũng xem xét khả năng kiện tụng
Tôi đành phải đóng cửa công ty



Nhìn lại chuyện gì đã xảy ra. . .

Thung lũng Silicon là một “cơn sốt tìm vàng” 
và thu hút nhiều người tham lam
Các nhà đầu tư của chúng tôi không có kinh 
nghiệm trong việc thành lập công ty mới
– không biết về quản lý
– không biết về quản lý khi xảy ra khủng hoảng

Nhà đầu tư chính của chúng tôi thực chất là 
một tên tội phạm và có lẽ bị bệnh tâm thần



Mặt khác. . .

Có nhiều người điên cư xử bình thường – khi 
tình hình còn tốt.  Chỉ khi tình hình xấu đi thì 
bạn mới thấy những mặt tối của họ.
Thậm chí với một nhà đầu tư tốt, có lẽ lúc đó 
chúng tôi cũng vẫn thất bại do tình hình kinh 
tế tồi tệ
Xét dưới góc độ những nhà sáng lập doanh 
nghiệp, chúng tôi đã làm tốt một cách hợp lý, 
dù còn thiếu kinh nghiệm



Một số bài học tôi rút ra đối với nhà 
sáng lập doanh nghiệp. . .
Đừng tự lừa dối mình về những vấn đề
– đối tác kinh doanh
– nhân viên

Làm nhanh và làm tới nơi tới chốn
– cần hoàn tất công việc chứ không phải chỉ là có 

tiến triển
Kỹ năng lãnh đạo là đưa ra quyết định trong 
tình huống bất định
Mối quan hệ xấu còn tệ hơn là không có quan 
hệ



Điều tôi thu thập được từ kinh 
nghiệm là nhà sáng lập doanh nghiệp

Tiền?
– Mất tiền, chủ yếu là do thu nhập bị mất đi

Sự độc lập và tự do?
– Đúng … nhưng đi kèm là trách nhiệm TO LỚN

Thách thức
– Nhiều!  Tôi thường tự nhủ rằng đây là một mục 

tiêu quan trọng đối với tôi -- những công việc 
trước đó rất nhàm chán.



Những điều khác tôi học được. . .

Sự tự tin
– Tôi đã đưa ra những quyết định đúng đắn
– Tôi đã đưa ra những quyết định về đạo đức
– Tôi học hỏi được nhiều điều mỗi ngày
– Tôi và đối tác kinh doanh của mình không làm mất 

lòng tin của nhau
Tự thể hiện mình và sáng tạo
– Tất cả tầm nhìn là của TÔI.  Không có ai có thể 

làm đúng như những gì tôi đã làm.



Và các bạn biết không?  Tôi lại trở thành 
một nhà sáng lập doanh nghiệp.

Khi tôi hoàn tất với World Citizen, tôi 
muốn có việc làm!
Nền kinh tế lúc này đang gặp khó 
khăn… mà tôi thì thật sự không muốn  
làm công việc mà tôi không thích
Bắt đầu công việc tư vấn và đào tạo, 
giúp đỡ những người và tổ chức khác 
thành công



Giờ đây, tôi khám phá về chính 
mình như sau

Tôi thích các ý tưởng
Tôi thích tiếp xúc thật sự với người khác
Tôi thích giúp đỡ người khác
Tôi thích có một “tiếng nói”
Tôi thích nghĩ ra được ý tưởng mới hơn là 
thực hiện chúng
Tôi thích tạo hưng phấn cho người khác hơn 
là quản lý họ



Đào tạo là gì?

Làm việc với khác hàng để 
– làm rõ những mục tiêu của họ
– nghĩ ra cách thức để đạt được chúng
– làm việc với họ để giúp họ vẫn theo đúng 

tiến trình
“Không bao giờ là quá trễ để không thể 
trở thành con người lẽ ra trước kia phải 
như thế.” -- Fredric Hudson



Lời khuyên của tôi đối với các nhà sáng 
lập doanh nghiệp là

Biết mình
– bạn thực sự muốn điều gì, chứ không phải cái mà 

bạn nghĩ rằng bạn muốn
Bắt tay vào làm ngay – đừng chờ đợi!
Xây dựng mối quan hệ cá nhân
Tốt hơn là nói ra, không nên giữ kín trong 
lòng
Nên nhớ, không có gì là miễn phí! (Cẩn thận 
với khoản đầu tư từ bên ngoài.)


