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 Qúa trình kinh doanh của anh/chị:  

Tôi xuất thân từ một gia đình có truyền thống về kinh doanh ngành kim hoàn nên từ năm 

14 tuổi đã bắt đầu theo Cha học nghề và làm nghề sau đó hai năm. Đến năm 18 tuổi sau khi 

đổ vào Đại học, tôi quyết định xin gia đình cho tôi được khởi nghiệp kinh doanh riêng của 

mình thay vì giống như tất cả thành viên trong gia đình chỉ đi theo con đường ông bà đã để 

lại, thế là tôi vừa học và làm công việc  buôn bán theo hình thức phân phối mặt hàng bút bi 

Bến Nghé và cũng từ đây một cơ duyên trùng hợp làm cho tôi có cơ hội tiếp cận một tập 

đoàn đa quốc gia của Nhật vào Việt  Nam tìm cơ hội đầu tư và tôi được mời làm đại diện cho 

họ ở Việt Nam khi ở đầu năm thứ 2 Đại học, con đường kinh doanh của tôi cũng mở ra từ cơ 

duyên này cho đến hôm nay đã được hơn 20 năm. 

 Trải qua chặn đường này từ vai trò tự làm chủ rồi khởi nghiệp và sau đó lại đi làm 

kết hợp với làm chủ và phát triển lên thành một hệ thống có sự đầu tư qua lại và hợp tác qui 

mô đa quốc gia tôi cũng đã trải qua bao cung bậc của sự nghiệp kinh doanh của mình, thành 

công có và thất bại cũng không ít.  

 Suốt thời gian qua tôi đã kinh qua các vai trò giám đốc điều hành, trưởng đại diện, 

giám đốc khu vực, tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng thành viên của một nhóm công ty như 

ngày hôm nay.  

 

 Câu chuyện nào đáng nhớ nhất trong thời gian đi làm:  

 

Đó là câu chuyện khởi nghiệp đầu tiên của tôi khi quyết định bỏ nghề kim hoàn của gia 

đình mà đi bán bút bi theo hình thức "door to door' vào năm 1992. Vào gia đoạn này, 

Bút bi Bến Nghé là một thương hiệu rất nổi tiếng có văn phòng là một góc của Trần 

Hưng Đạo và Trần Đình Xu bây giờ. Công việc của tôi trước lúc ra đời kinh doanh rất tốt 

có thu nhập nhiều và có học trò theo học nghề nên khi quyết định ra đời thì gần như 

không ai trong gia đình và bạn bè ủng hộ nhưng với quyết tâm muốn khai phá cái mới 

cùng với kiến thức đang học ở Đại học Kinh Tế TP HCM lúc đó..tôi thuyết phục được Cha 

mình và cuối cùng được ông ủng hộ và cho tới giờ tôi vẩn thấy quyết định của mình lúc 

đó là đúng khi mà nghành nghề kim hoàn bây giờ đã không còn thịnh như ngày xưa nửa 

và các anh em trong gia đình cũng phải làm công việc kinh doanh khác chứ không theo 

nghề nửa. 

 

 Câu chuyện thất bại:  



 Năm 2001, tôi có một dự án làm về gia công phần mềm và liên doanh với tập đoàn 

Hitachi, Nhật Bản.. công việc làm ăn rất tốt nhưng vì cái máu làm chủ nên tôi muốn làm 

riêng mà không liên doanh nửa và xu thế lúc đó, phía đối tác cũng muốn lập doanh nghiệp 

100% vốn nước ngoài, thế là tôi quyết định bán doanh nghiệp lúc đó cho đối tác và thu một 

số vốn khá lớn và tự tiếp tục phát triển sản phẩm phần mềm học ngoại ngữ " American 

Master 1.0" bán cho thị trường trong nước..tôi không lường trước được việc sản phẩm của 

mình bị copy nhanh chỉ trong vòng 6 tháng trong khi lô CD ROM đầu tiên chưa kịp phân 

phối hết, thế là hàng tôn kho lên đến mấy chục ngàn đĩa nhưng bắt buộc phải tiếp tục phát 

triển sản phẩm 2.0..và cái vòng luẩn quẩn của tồn kho, bản quyền, tiếp tục phát triển 

version mới làm cho tiền lời từ việc bán doanh nghiệp đi hêt trong vòng có 2 năm. 

 Mentor cho mentee như thế nào : 

Cách mà tôi sẽ mentor sẽ là. 

1. Đặt câu hỏi để cho mentee nói hết những vấn đề của mình. 

2. Lắng nghe thấu đáo và phản hồi hợp lý. 

3. Tập hợp và phân tích thông tin của mentee để xác định đúng vấn đề mà 

mentee đang khó khăn, chứ không đi giải quyết tất cả các vấn để chưa cụ thể 

của Mentee..đôi khi quá trình này có thể phát hiện mentee chưa sẳn sàng 

hoặc ngộ nhận về bản thân trong start up. 

4. Coach cho mentee để họ có câu trả lời cho vấn đề của họ. 

5. Đặt mentee vào tình huống cụ thể có liên quan đến vấn đề họ quan tâm và 

cùng giúp họ giải quyết tình huống đó đến khi nào mentee đã có đủ niềm tin 

tự bản thân xứ lý vấn đề mà họ đang đối diện trong Start up. 

6. Làm việc gắn bó, chia sẽ với mentee như một đồng nghiệp. 

 

 Không phải ai cũng có tin thần và khả năng khởi nghiệp và những người khởi nghiệp 

sẽ phải đối diện với rất nhiều thử thách mà họ chưa bao giờ đối diện trước đây, thật 

là may mắn nếu như lúc này có ai đó đã từng trải qua ngồi lại với họ cho vài lời 

khuyên hoặc nhiều hơn nửa là dành thời gian để giúp họ về mặt tin thần như lắng 

nghe, chia sẽ, gợi ý về giải pháp để họ có niềm tin hơn với con đường mình đã chọn 

và đi. Tôi mong muốn có cơ hội để gặp những người giống tôi 20 năm trước và sẳn 

sàng đi cùng họ một đoàn đường " khởi nghiệp" 

          

         Nguyen Thanh Nhon. Ph.D.  
             Trainer-Coach-Mentor 

   


