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LỜI NÓI ĐẦU 
Một điều dễ thấy là các phương thức tiêu dùng và sản xuất hiện nay không mang tính bền vững. Các 
quá trình toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại nhanh chóng, được thúc đẩy bởi các tiến bộ của công 
nghệ thông tin, đã làm thay đổi đến tận gốc rễ diện mạo của khu  vực tư nhân ở tất cả các nước, phát 
triển cũng như đang phát triển. Các quá trình này mang đến những cơ hội và thách thức mới. Các 
công ty, dù lớn hay nhỏ, đã có những nỗ lực to lớn hướng tới Phát triển bền vững với trọng tâm là 3 
cạnh tam giác (tạm dịch từ nguyên bản “triple bottom line”, hàm ý tới mặt đáy của Kim tự tháp Phát 
triển Bền vững là một tam giác với 3 cạnh nối giữa các đỉnh: Kinh tế, Xã hội và Môi trường). Thiết 
kế hướng tới Phát triển bền vững (ThP) có tiềm năng cải thiện hiệu suất, nâng cao chất lượng sản 
phẩm và mở rộng các cơ hội về thị trường (nội địa và xuất khẩu), đồng thời có thể giảm bớt các tác 
động xấu đến môi trường. Ở nhiều nước phát triển, nhờ có nhận thức tốt, các nỗ lực ThP thường gắn 
với các khái niệm rộng hơn về sự pha trộn giữa sản phẩm-dịch vụ, về đổi mới hệ thống và về vòng 
đời sản phẩm. Ngược lại, ở các nước đang phát triển, do trình độ nhận thức còn thấp, cần có những 
hỗ trợ kỹ thuật kịp thời để triển khai khái niệm ThP. Đồng thời, để triển khai thành công ThP họ còn 
cần đến sự phối hợp hoạt động hiệu quả. Cuốn hướng dẫn này là một ví dụ của sự phối hợp đó. 

Sự quan tâm ngày càng nhiều tới ThP là thành quả của các nỗ lực của Chương trình Môi trường Liên 
Hợp Quốc- UNEP trong các hoạt động liên quan tới Sản xuất Sạch hơn, các hệ thống công nghiệp có 
hiệu quả môi trường (thân thiện môi trường) và quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm. Đây là bước tiếp 
theo trong quá trình mở rộng khái niệm phòng ngừa ô nhiễm- sự mở rộng đi từ trọng tâm giới hạn 
trong các quá trình sản xuất (Sản xuất Sạch hơn), tới các sản phẩm (Thiết kế Thân thiện Môi trường- 
EcoDesign), các hệ thống sản phẩm (ThP bao gồm vận chuyển nguyên vật liệu, thu gom sau sử dụng 
và tái sử dụng các bộ phận hay vật liệu) và đổi mới hệ thống.  

Trên cơ sở các kết quả công việc thực hiện cùng với Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Delft và các 
chuyên gia về Thiết kế Thân thiện môi trường, UNEP đã xuất bản cuốn sách hướng dẫn “Thiết kế 
Thân thiện Môi trường: một hướng đi hứa hẹn tới Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững” vào năm 1997. 
Từ đó, khái niệm về thiết kế lại sản phẩm đã được phổ biến trong nhiều sách và tài liệu hỗ trợ trong 
lĩnh vực thiết kế, và đã được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng. Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm đó, 
Thiết kế Thân thiện Môi trường đã phát triển thành Thiết kế hướng tới Môi trường (Design for 
Environment- DfE) rồi tới khái niệm bao quát hơn- Thiết kế hướng tới Phát triển Bền vững - ThP 
(Tiếng Anh: Design for Sustainability-D4S). ThP bao hàm cả những khía cạnh như các vấn đề về xã 
hội của phát triển bền vững và nhu cầu về phát triển những cách thức mới đáp ứng người tiêu dùng 
với lượng tiêu thụ tài nguyên ít hơn. ThP đã vượt qua giới hạn của việc sản xuất ra sản phẩm “xanh”, 
nó hướng đến việc đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng thông qua phát triển bền vững theo một phương 
thức có hệ thống và tổng quát. 

Một trong các hoạt động của UNEP trong lĩnh vực ThP là phát hành một cuốn sách hướng dẫn cho 
các nhà thiết kế và những người làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực phát triển sản phẩm cho công 
nghiệp cũng như cho các ngành khác. Cuốn sách hướng dẫn này được dùng để hỗ trợ và chỉ dẫn họ 
về khái niệm ThP đang thịnh hành. Cuốn sách này hữu ích cả cho những người mới làm quen với 
khái niệm Thiết kế Thân thiện môi trường lẫn những ai quan tâm đến sự đổi mới có tính bước ngoặt 
hướng tới Phát triển bền vững. 

Cuốn sách hướng dẫn tổng quan về ThP này tập trung vào đối tượng là các công ty vừa và nhỏ thuộc 
các nước đang phát triển. Những lợi ích do ThP mang lại cũng được đề cập trong cuốn sách này. 
Khảo sát tại các trung tâm tư vấn cho thấy ThP có hiệu quả thực sự cho các ngành công nghiệp. Nhu 
cầu về tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực trong quản lý chuỗi cung càng thúc đẩy việc áp dụng 
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ThP. Ngày nay, tại các nước phát triển, các quy định về loại bỏ sản phẩm (sau khi sử dụng) buộc các 
công ty phải suy nghĩ lại về cách  thiết kế sản phẩm của họ. Trong khi đó, ở các nước đang phát triển, 
các sản phẩm có xu hướng “bắt chước” (hay sao chép) những thứ đang có sẵn trên thị trường. Ngày 
nay, nhiều công ty ở các nước đang phát triển muốn gia nhập thị trường các nước phát triển. Để làm 
được điều đó, họ cần phải tính tới các tiêu chuẩn đặt ra cho sản phẩm tại thị trường mới. Một cách 
khái quát, có thể nói rằng các công ty (của các nước đang phát triển) còn chưa biết làm thế nào để 
đồng thời vừa nâng cao hiệu quả sản xuất lại vừa giảm các tác động môi trường.  

Các nền kinh tế đang phát triển có những nhu cầu khác biệt và cũng cấp thiết hơn so với các nền kinh 
tế phát triển. Nhận thức về tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực- hiệu suất hoặc bảo vệ môi trường- 
là tương đối thấp. Con đường tốt nhất để tác động đến các công ty này là thông qua các đơn vị trung 
gian- chẳng hạn như các trung tâm sản xuất sạch thuộc hệ thống UNIDO-UNEP (UNIDO: Tổ chức 
Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, UNEP: Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc), hoặc là 
thông qua các quan hệ chuỗi cung với công ty lớn, bao gồm cả các công ty đa quốc gia. Mối quan 
tâm về giảm nghèo và sự xuống cấp môi trường nhanh chóng càng nhấn mạnh tiềm năng áp dụng 
ThP vào hoạt động sản xuất kinh doanh ở các nền kinh tế đang phát triển. ThP là một hướng đi cho 
phép “nhảy cóc” lên một trình độ cao hơn hẳn so với phương thức sản xuất sử dụng nhiều tài nguyên 
và gây ô nhiễm mà các nước phát triển đã đi. UNEP, với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và giảm nghèo 
trên toàn thế giới, là một trong những nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ hướng đi này. 

Bản dự thảo của cuốn hướng dẫn về ThP đã được biên tập và sửa đổi trên cơ sở kết quả của một đợt 
tập huấn do InWent tài trợ, được tổ chức vào tháng 10 năm 2005 với sự tham gia của đại diện 9 
nước. Tài liệu này giới thiệu khái niệm về ThP và các hướng dẫn áp dụng ThP tại thực tiễn ở công ty. 
Các công ty có thể sử dụng tài liệu này để hỗ trợ triển khai ThP trong nội bộ (thông qua chuỗi cung 
hoặc đơn thuần trong công ty). Các tổ chức tư vấn cũng có thể dùng tài liệu này khi làm việc với các 
công ty. Công tác phổ biến khái niệm ThP sẽ được thực hiện bắt đầu từ các Trung tâm Sản xuất Sạch 
thuộc UNIDO-UNEP. Đây là các đầu mối quốc gia tại hơn 30 nước trên thế giới. Tiếp tục hoàn thiện 
cuốn hướng dẫn này, các ví dụ và điển hình đã được cập nhật từ các dự án trình diễn kỹ thuật tại 
Costa Rica và Maroc trong năm 2006. Các bài học rút ra từ các dự án này cũng sẽ được đưa vào 
phiên bản tiếng Pháp và Tây Ban Nha của Hướng dẫn và sẽ được đưa lên trang web của UNEP vào 
năm 2007. 

UNEP kính mời các đối tác: các công ty, các hiệp hội công nghiệp, các cơ quan chính phủ, các nhà 
giáo dục- hợp tác bằng cách sử dụng tài liệu Hướng dẫn này trong các chương trình đào tạo và phát 
triển các tài liệu hướng dẫn ThP cho các chuyên ngành phục vụ cho phát triển các sản phẩm và dịch 
vụ mang tính bền vững. Đặc biệt, chúng tôi mong nhận được những điển hình áp dụng và các kinh 
nghiệm rút ra từ việc áp dụng ThP trong thực tiễn. 

ThP có thể đóng góp rất nhiều vào sự nghiệp thay đổi phương thức sản xuất và tiêu dùng không bền 
vững hiện nay. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những nỗ lực chung của tất cả các đối tác, cuốn Hướng 
dẫn này sẽ có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp đó. 

Monique Barbut, 

Giám đốc  

UNEP DTIE 
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PHẦN I 
ThP LÀ GÌ? TẠI SAO NÊN ÁP DỤNG? 
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1.1 Sự thích hợp của Thiết kế hướng tới Phát triển bền vững 
(ThP) 
Sự đổi mới sản phẩm  
Các công ty trên toàn thế giới cần phải đổi mới sản phẩm và quy trình sản xuất của họ nhằm: theo kịp 
sức ép cạnh tranh, nâng cao năng suất trong khu vực hoặc toàn cầu, giữ vững hoặc mở rộng thị phần 
và tạo khả năng thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các công ty ở các nước đang phát triển có thể 
nằm ngoài quy luật này do một số lý do kinh tế và cấu trúc. 
Đổi mới sản phẩm đang trở thành một trong những lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp, của toàn 
bộ chuỗi cung ứng1 (chuỗi cung) hay cả một ngành công nghiệp trong các nước đang phát triển để 
cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Nhờ những tiến bộ về thông tin, truyền thông và cơ sở hạ tầng, 
thị trường trong nước và thị trường quốc tế đang trở nên ngày càng cạnh tranh và đầy thử thách- điều 
này buộc các công ty phải thích ứng.  
Mối quan tâm đến đổi mới sản phẩm đã tăng lên nhanh chóng trong một vài thập kỷ gần đây. Công 
nghiệp hóa, thị trường mở, yêu cầu chất lượng cao hơn từ người tiêu dùng và cạnh tranh ngày càng 
gay gắt giữa các công ty trong nước cũng như quốc tế đã tạo ra một nhu cầu thực sự về đổi mới sản 
phẩm trong công nghiệp. Các ngành công nghiệp không thể tồn tại lâu dài nếu không coi đổi mới sản 
phẩm là một phần tích hợp của quản lý công ty, cũng như nếu không có các quá trình phát triển sản 
phẩm. Giới công nghiệp trên toàn cầu đã thích ứng với sự phát triển này bằng cách lập ra các bộ phận 
đổi mới sản phẩm hoặc bằng cách thuê các chuyên gia đổi mới sản phẩm từ bên ngoài. Nhiều công ty 
lớn và vừa đã có ít nhất một chuyên gia về đổi mới sản phẩm trong đội ngũ quản lý của họ.  
Ở các nước đang phát triển, tầm quan trọng của đổi mới sản phẩm cũng tăng lên nhanh chóng. Chẳng 
hạn như ở Ấn Độ, đổi mới sản phẩm đã trở thành một nguyên tắc quan trọng, nhất là sau khi thị 
trường Ấn Độ mở cửa cho nước ngoài vào cạnh tranh.  
Các công ty vừa và nhỏ (SME2) cũng cần chú trọng đến phát triển sản phẩm. Bên cạnh việc sử dụng 
các chuyên gia trong ngành, phát triển sản phẩm có thể thực hiện bằng cách hợp tác với các hiệp hội, 
hoặc thuê các chuyên gia bên ngoài từ các tổ chức tư vấn, trường đại học hay các đơn vị chuyên sâu 
khác. 
 
Sản phẩm và Phát triển bền vững 
Thế giới ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường như thay đổi khí hậu, ô nhiễm và giảm sút 
đa dạng sinh học, cũng như đến các vấn đề xã hội liên quan đến đói nghèo, sức khỏe, điều kiện làm 
việc, an toàn và bất bình đẳng. Các mối quan tâm này đã thúc đẩy việc áp dụng cách tiếp cận phát 
triển bền vững vào các ngành công nghiệp. Trên vũ đài chính trị quốc tế ngày nay, các chính phủ, 
giới công nghiệp và các tổ chức xã hội đã thông qua khái niệm tiêu dùng và phát triển bền vững. 
Điều này đã được minh chứng trong Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Phát triển bền vững. 
Thiết kế sản phẩm với sự áp dụng các tiêu chí của Phát triển bền vững - ThP- là một trong những 
công cụ hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp và chính phủ để giải quyết các vấn đề nêu trên. ThP là 
khái niệm rộng hơn Thiết kế Thân thiện Môi trường (EcoDesign3) hay Thiết kế hướng Môi trường 
(Design for Environment). Ở nhiều nước phát triển, ThP gắn liền với các khái niệm rộng hơn- chẳng 
hạn như các hệ thống sản phẩm-dịch vụ bền vững, đổi mới hệ thống và giảm chi phí toàn bộ vòng đời 
sản phẩm. Tuy vậy, ở các nước đang phát triển, sự thiếu nhận thức vẫn còn là một rào cản lớn. 

GIỚI THIỆU 
Chào mừng bạn đã đến với cuốn sách Hướng dẫn của UNEP và Trường Đại học 
Tổng hợp Kỹ thuật Delft về ThP: một hướng đi thực tiễn cho các nền kinh tế đang 
phát triển! Trong phần giới thiệu này, sự thích hợp của ThP đối với các nước đang 
phát triển được nhấn mạnh. Tiếp theo, chúng tôi trình bày về các đối tượng của 
cuốn Hướng dẫn này cũng như bố cục tổng quan của cuốn sách. 
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Định nghĩa rộng về ThP là: coi các mối quan tâm về môi trường và xã hội như là các yếu tố chủ chốt 
trong chiến lược đổi mới sản phẩm dài hạn. Điều này có nghĩa là các công ty kết hợp chặt chẽ các 
yếu tố môi trường và xã hội vào phát triển sản phẩm thông qua toàn bộ vòng đời sản phẩm, qua toàn 
bộ chuỗi cung và với sự chú trọng tới môi trường kinh tế-xã hội xung quanh (đối với các công ty nhỏ 
môi trường kinh tế-xã hội này là cộng đồng địa phương, còn đối với các công ty đa quốc gia, môi 
trường này là thị trường toàn cầu). 
 
Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Delft 
Cuốn sách Hướng dẫn này được Chương trình Thiết kế hướng tới Phát triển bền vững (ThP)-  
Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Delft- Hà Lan (TU Delft) soạn thảo cho Ban Sản xuất và Tiêu 
thụ thuộc Phòng Kỹ thuật, Công nghiệp và Kinh tế (DTIE) của Chương trình Môi trường Liên Hợp 
Quốc (UNEP). Cả hai tổ chức này đã hoạt động tích cực trong lĩnh vực thúc đẩy thiết kế sản phẩm 
mang tính bền vững hơn kể từ khi các khái niệm này được đưa ra vào những năm 1990. 
Nhiều tổ chức đã phát triển các công cụ và phương pháp để giúp các công ty (và cả những đơn vị làm 
việc cùng với các công ty) xem xét lại về cách thức thiết kế và sản xuất ra sản phẩm của họ nhằm 
mục đích tăng lợi nhuận và tính cạnh tranh, đồng thời lại giảm các tác động môi trường. Vào năm 
1997, UNEP đã cùng với TU Delft và các chuyên gia khác trong lĩnh vực EcoDesign2 đã xuất bản 
cuốn sách: “EcoDesign: một tiếp cận hứa hẹn tới Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững”. Khái niệm về 
Thiết kế Sản phẩm Thân thiện Môi trường (EcoDesign) từ đó đã được phổ biến trong rất nhiều cuốn 
sách và tài liệu chuyên ngành, được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ. Trên cơ sở những kinh nghiệm 
thu được, EcoDesign đã phát triển và bao hàm thêm các khía cạnh như các vấn đề về xã hội của phát 
triển bền vững và nhu cầu về phát triển phương thức mới đáp ứng nhu cầu tiêu dùng với lượng tiêu 
thụ tài nguyên ít hơn. ThP đã vượt qua giới hạn của việc sản xuất ra sản phẩm “xanh”, nó hướng đến 
làm thế nào đáp ứng tốt nhất các nhu cầu tiêu dùng một cách bền vững hơn ở mức độ có hệ thống. 
Các hoạt động của UNEP trong lĩnh vực ThP rất đa dạng. Trọng tâm của các hoạt động này là phát 
triển một cuốn sách hướng dẫn tổng quát cho các nhà thiết kế và các ngành công nghiệp. Cuốn sách 
đưa ra những chỉ dẫn và hỗ trợ về khái niệm ThP (ThP: hướng dẫn tổng quát, UNEP 2006). Cuốn 
sách này hữu ích không chỉ với những người mới làm quen với Ecodesign mà còn với những ai quan 
tâm đến sự đổi mới có tính bước ngoặt hướng tới Phát triển bền vững. Cuốn sách này là kết quả của 
sự hợp tác lâu dài của các chuyên gia ThP quốc tế từ các nước Hà Lan, Thụy Điển, Ý, Pháp, Đức, 
Nhật và Úc với các tổ chức UNIDO, EPA- Thụy Điển, InWent- Đức. Cuốn sách cũng phản ánh sự 
phát triển của khái niệm ThP kể từ khi cuốn hướng dẫn đầu tiên được phát hành vào năm 1997.  
Tuy nhiên, vẫn còn những khía cạnh liên quan đến đặc thù ngành hoặc quốc gia còn cần được xác 
định. Ở các nước đang phát triển, các sản phẩm có xu hướng “bắt chước” (hay sao chép) những thứ 
đang có sẵn trên thị trường. Nhiều công ty ở các nước đang phát triển muốn gia nhập thị trường các 
nước phát triển. Để làm được điều đó, họ cần phải tính tới các tiêu chuẩn đặt ra cho sản phẩm tại thị 
trường mới. Một cách khái quát, có thể nói rằng các công ty (của các nước đang phát triển) còn chưa 
biết làm thế nào để đồng thời vừa nâng cao hiệu quả sản xuất lại vừa giảm các tác động môi trường.  
Nhận thức được điều này, tài liệu do UNEP tài trợ soạn thảo đã đưa ra một phương pháp luận đơn 
giản chia thành từng bước một. Phương pháp luận này tập trung vào nhu cầu của các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. UNEP kính mời các đối tác: các công ty, các hiệp 
hội công nghiệp, các cơ quan chính phủ, các nhà giáo dục- tham gia và cộng tác vào quá trình tiếp tục 
phát triển ThP theo các chuyên ngành và các gói sản phẩm chuyên sâu. 
Chương trình ThP của Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Delft của Hà Lan đã tích lũy được nhiều 
kinh nghiệm trong đổi mới sản phẩm hướng tới Phát triển Bền vững ở các nước đang phát triển. Một 
số chương trình đổi mới sản phẩm đã được thực hiện ở châu Phi, châu Á và Mỹ La tinh trong hơn 10 
năm qua. Các dự án mới cũng thường xuyên được khởi động. Các dự án này được thực hiện với sự 
hợp tác chặt chẽ của các ngành công nghiệp địa phương, các công ty đa quốc gia, các trường đại học, 
các tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Một số ví dụ điển hình ở một số công ty đã được dùng làm 
ví dụ trong cuốn sách này.   



 10

1.2 Cuốn sách này dành cho những đối tượng nào? 
Cuốn sách này được soạn thảo cho các tổ chức trung gian hoặc tư vấn cộng tác với các công ty vừa 
và nhỏ ở các nước đang phát triển, chẳng hạn như các Trung tâm Sản xuất Sạch thuộc hệ thống 
UNIDO-UNEP, các hiệp hội kinh doanh, các nhà tư vấn hay các trường đại học. Bên cạnh các tổ 
chức trung gian, các công ty tham gia vào các dự án hay chương trình về ThP cũng có thể sử dụng 
cuốn sách này. Các chương về Thiết kế lại và Tham chiếu-  Benchmarking- là những chương dành 
riêng cho các nhóm dự án của các công ty và tổ chức tư vấn trung gian trong thực hiện dự án về đổi 
mới sản phẩm.  
Một cách lý tưởng, các bước tiếp cận ThP cần được phối hợp thực hiện giữa nhiều đối tác và cuốn 
sách này được sử dụng như một phương pháp luận tham khảo và là một nguồn cung cấp thông tin 
cũng như kinh nghiệm.  

1.3 Bố cục của Cuốn sách này ra sao? 
Cuốn sách có 3 phần, mỗi phần có 3 chương.  
Trong phần I, ThP là gì và vì sao nên triển khai? (Từ chương 1 đến chương 3), mô tả  khái niệm 
ThP một cách chi tiết và diễn giải vì sao các công ty ở các nước đang phát triển nên áp dụng nó. 
Chương 2 đưa ra một tổng quan về mối quan hệ giữa Phát triển bền vững và Đổi mới Sản phẩm, và 
vì sao mối quan hệ này dẫn đến ThP. Các lý do và cơ hội cho các công ty vừa và nhỏ ở các nước 
đang phát triển áp dụng ThP cũng được giải thích. Với nhiều công ty, đây có thể là lần đầu tiên họ 
liên quan tới một quá trình phát triển sản phẩm có hệ thống. Do vậy, Chương 3 cung cấp một số 
thông tin cơ bản về khái niệm đổi mới sản phẩm và giải thích các bước của quá trình phát triển sản 
phẩm. Nắm vững được phần I sẽ giúp các công ty cũng như các nhà tư vấn xác định được cách tiếp 
cận hợp lý với phát triển sản phẩm và bền vững. 
Phần II, Triển khai ThP trên thực tế (chương 4 đến chương 6), là xương sống của cuốn sách này. 
Phần này giải thích 3 cách tiếp cận thực tế và từng bước một để thực hiện một dự án ThP trong công 
ty. Chương 4, Phân tích các Nhu cầu về ThP chỉ ra cách đánh giá vị trí kinh tế của quốc gia và cách 
lựa chọn các ngành công nghiệp ưu tiên cho các dự án trình diễn về ThP. Chương này nhằm hỗ trợ 
các tổ chức tư vấn trong xây dựng các chương trình hoặc dự án ThP. Chương 5 vạch ra cách tiếp cận 
từng bước để thực hiện một dự án Thiết kế Lại hướng tới các tiêu chí Phát triển bền vững để cải tiến 
dần một sản phẩm đang sản xuất. Trong Chương 6, cách tiếp cận Tham chiếu của ThP được trình 
bày. Một cách ngắn gọn, tiếp cận này tham chiếu các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trong phát 
triển sản phẩm mới. Đây là cách rất hữu hiệu khi phát triển các sản phẩm dựa trên các sản phẩm sẵn 
có trên thị trường. Các phương pháp Thiết kế lại sản phẩm và Tham chiếu sản phẩm có tác dụng 
bổ sung cho nhau và có thể sử dụng kết hợp. 
Mỗi một tiếp cận nêu ra trong Phần II đều kèm theo các biểu mẫu đã thiết kế sẵn. Các biểu mẫu này 
được cung cấp trong phần Phụ lục của sách.  
Trong Phần III, các thông tin tham khảo về ThP và các thông tin bổ sung được cung cấp để hỗ trợ 
cho việc triển khai dự án ThP. Chương 7 bao gồm các Nghiên cứu điển hình từ các nước đang phát 
triển. Đây là các ví dụ về các chiến lược và các giai đoạn cụ thể đã được mô tả trong Phần II. Chương 
8 đưa ra các quy tắc dễ ứng dụng cho thực hiện dự án ThP. Các quy tắc này chủ yếu là những gợi ý 
cơ bản khi áp dụng các giải pháp cải tiến sản phẩm hướng bền vững. Chương 9 cung cấp một tổng 
quan về các kỹ thuật sáng tạo mà đội ThP có thể áp dụng trong quá trình đổi mới sản phẩm mang 
tính mới và sáng tạo. Cuối cùng là các đề xuất về tài liệu đọc thêm.  
Trong một số đoạn có các tham khảo từ các sách khác bằng cách ghi tên sách và năm xuất bản. Các 
sách này cùng với một số sách tham khảo khác được liệt kê trong phần: “Các nguồn tài liệu và tài 
liệu đọc thêm”, sau chương 9. 
Phần IV của sách là các biểu mẫu cần thiết cho triển khai các hoạt động của các dự án Thiết kế lại 
sản phẩm và Tham chiếu sản phẩm. 
Bản gốc tiếng Anh của cuốn sách này có kèm theo một đĩa CD, bao gồm các tài liệu dưới dạng các 
file pdf của toàn văn cuốn sách. Các nội dung này cũng có trong trang web: www.d4s-de.org 

http://www.d4s-de.org/
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Bố cục của sách được trình bày trong Hình 1 dưới đây 
 

 
 

Chú thích 
1 - Chuỗi cung ứng, hay chuỗi cung hoặc mạng lưới cung ứng: là một hệ thống các tổ chức, con 
người, hoạt động, thông tin và nguồn lực liên quan đến quá trình đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ từ 
nhà cung cấp đến với người tiêu dùng. Các hoạt động của chuỗi cung chuyển hóa các vật liệu thô đầu 
vào và các linh kiện thành sản phẩm cuối cùng và chuyển tới người tiêu dùng cuối. Chuỗi cung luôn 
gắn với chuỗi giá trị. 
2 - SMEs: viết tắt của tiếng Anh Small and Medium Enterprises- các công ty vừa và nhỏ. Chúng tôi 
giữ nguyên viết tắt tiếng Anh do viết tắt này đã thành thông lệ trong nhiều tài liệu của ta. 
3 - EcoDesign: Thiết kế thân thiện Môi trường. Chúng tôi giữ nguyên tên tiếng Anh trong bản dịch 
tiếng Việt do tên này cũng đã quen thuộc với độc giả Việt Nam.    
 

Phần 1 
ThP là gì? 

Tại sao nên áp dụng 

Phần 1 
ThP là gì? 

Tại sao nên áp dụng 

Phần 2 
Làm thế nào để thực 

hiện ThP? 

Đọc thêm 

Phần 2 
Làm thế nào để thực 

hiện ThP? 

Phần 3 
Thông tin tham 

khảo 

Chương 1. Giới thiệu. 
Chương 2. Thiết kế cho phát triển bền vững 
Chương 3. Sáng tạo sản phẩm

Chương 4. Đánh giá nhu cầu ThP 
Chương 5. Thiết kế lại ThP 
Chương 6. Tham chiếu ThP

Chương 7. Các ví dụ điển hình ThP 
Chương 8. Nguyên tắc ThP 
Chương 9. Kỹ thuật sáng tạo

ThP ở các nước đang phát triển 

Biểu mẫu trong CD
N> Đánh giá nhu cầu 
R> Thiết kế lại 
B> Tham chiếu 

Tìm thêm thông tin tin 
trên CD và trên website: 
94Hwww.D4S-DE.ORG  

Hình 1. Nội dung cuốn sách 
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2.1. Sản phẩm và sự Phát triển bền vững 
Một điều dễ thấy là các phương thức tiêu dùng và sản xuất hiện nay không mang tính bền vững. Các 
quá trình toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại nhanh chóng, được thúc đẩy bởi các tiến bộ của công 
nghệ thông tin, đã làm thay đổi đến tận gốc rễ diện mạo của khu  vực tư nhân ở tất cả các nước, phát 
triển cũng như đang phát triển. Các quá trình này mang đến những cơ hội và thách thức mới. Các 
công ty, dù lớn hay nhỏ, đã có những nỗ lực to lớn hướng tới Phát triển bền vững với trọng tâm là 3 
cạnh tam giác (tạm dịch từ nguyên bản “triple bottom line”, hàm ý tới mặt đáy của Kim tự tháp Phát 
triển Bền vững là một tam giác với 3 cạnh nối giữa các đỉnh: Kinh tế, Xã hội và Môi trường). Thông 
qua quản lý chuỗi cung, áp dụng hệ thống báo cáo doanh nghiệp và các tiêu chuẩn quốc tế, các công 
ty đang nâng cao hiệu quả sản xuất, thiết kế các sản phẩm và dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu 
khách hàng. 
Có nhiều chiến lược hướng tới lợi nhuận khác nhau. Thiết kế sản phẩm hướng tới Phát triển bền 
vững, hay ThP (trong đó có bao hàm các khái niệm về Thiết kế thân thiện môi trường) đang là một 
công cụ được công nhận rộng rãi và đang được nhiều công ty triển khai. ThP cho phép nâng cao hiệu 
suất quá trình, chất lượng sản phẩm và đem lại các cơ hội mới trên thị trường (cả thị trường nội địa 
lẫn xuất khẩu). Mặt khác, ThP giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Ở nhiều nước phát 
triển, nhờ có nhận thức 
tốt, các nỗ lực ThP 
thường gắn với các khái 
niệm rộng hơn về sự pha 
trộn giữa sản phẩm-dịch 
vụ, về đổi mới hệ thống 
và về vòng đời sản phẩm. 
Ngược lại, ở các nước 
đang phát triển, do trình 
độ nhận thức còn thấp, 
cần có những hỗ trợ kỹ 
thuật kịp thời để triển khai 
khái niệm ThP.  
Nhiều tổ chức đã phát 
triển các công cụ và 
phương pháp để hỗ trợ 
các công ty (và cả các đơn 
vị làm việc với các công 
ty) trong cách tư duy mới 
về thiết kế và sản xuất ra sản phẩm sao cho vừa tăng lợi nhuận lại vừa giảm ảnh hưởng môi trường. 
Trên cơ sở các kết quả và kinh nghiệm thu được, họ đã phát triển khái niệm Thiết kế thân thiện môi 
trường lên một tầm cao mới-ThP. Sự phát triển kế thừa này đã làm cho ThP bao hàm thêm các yếu tố 
phát triển bền vững về xã hội và môi trường, với mục đích đáp ứng nhu cầu tiêu dùng theo phương 
thức sử dụng ít tài nguyên hơn. ThP đã vượt ra ngoài điều được gọi là “sản phẩm xanh”, giờ đây nó 
có nghĩa là làm thế nào để đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu dùng- cả về xã hội, kinh tế và môi trường- 
trên một cấp độ có hệ thống. Ba yếu tố cơ bản của Phát triển bền vững còn được đề cập như là trái 
đất, con người và lợi nhuận. Các yếu tố này có quan hệ với đổi mới sản phẩm (Xem Hình 2). 

CON 
NGƯỜI 

LỢI 
NHUẬN 

TRÁI 
ĐẤT 

SẢN 
PHẨM 

Hình 2 – Quan hệ Con người - Lợi nhuận - Trái Đất và Sản phẩm 

THIẾT KẾ HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG (ThP) 
ThP dựa trên sự kết hợp giữa đổi mới sản phẩm và sự phát triển bền vững.
Trong chương này, vai trò và tầm quan trọng của phát triển bền vững trong đổi
mới sản phẩm được trình bày. Ba yếu tố cơ bản (3P)1 của phát triển bền vững
là môi trường, xã hội (con người) và kinh tế. Mối quan hệ của hai yếu tố đầu:
môi trường và xã hội, với đổi mới sản phẩm cũng được giải thích. Quan hệ giữa
đổi mới sản phẩm với lợi nhuận sẽ được phân tích ở Chương 3. Chương 2
cũng trình bày các lý do và cơ hội để các công ty xem xét ứng dụng ThP. 
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Đổi mới sản phẩm có liên quan trực tiếp đến phát triển bền vững: cả hai đều hướng đến sự thay đổi 
trong tương lai. Phát triển bền vững có nghĩa là chất lượng cuộc sống của tương lai. Còn đổi mới sản 
phẩm có nghĩa là tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, và các sản phẩm và dịch vụ này chỉ có giá trị 
khi nó hợp với các tiêu chuẩn của tương lai. Trọng tâm của chương này là về phát triển bền vững. 
Trong chương 3, chúng tôi sẽ bàn về các phương pháp đổi mới sản phẩm khác nhau cũng như về quá 
trình phát triển sản phẩm. 
Để đảm bảo tính bền vững, đổi mới sản phẩm cần phải thực hiện được các nhiệm vụ liên quan đến 
các khía cạnh con người, trái đất và lợi nhuận. Các nhiệm vụ đó là: những mong muốn của xã hội và 
yêu cầu về phân phối công bằng trong chuỗi giá trị2 toàn cầu (nhiệm vụ xã hội); sự đổi mới sản phẩm 
phải diễn ra trong giới hạn khả năng của hệ sinh thái (nhiệm vụ môi trường).  
Các nhiệm vụ này có phần trùng khớp nhau và ở các cấp độ khác nhau trên thế giới. Sự khác biệt về 
cấp độ là lớn: một người tiêu dùng trung bình ở Mỹ sử dụng nhiều tài nguyên gấp 17 lần một người 
tiêu dùng Mêhicô và vài trăm lần so với một người tiêu dùng Công gô.  
Ví dụ về các nhiệm vụ đối với sự phát triển bền vững bao gồm: 
1- Nhiệm vụ liên quan đến yếu tố Con người - Đáp ứng các yêu cầu xã hội và công bằng: 

- Với các nước phát triển: 
o Tạo thêm việc làm cho người thành thị và những nhóm thiểu số 
o Cải thiện chất lượng cuộc sống và an toàn 
o Hoà nhập của các cộng đồng thiểu số 
o Giảm mất cân bằng thu nhập 

- Với các nước đang phát triển: 
o Nâng cao số lượng lao động có tay nghề 
o Giảm mất cân bằng thu nhập 
o Cải thiện điều kiện làm việc 
o Xoá bỏ tình trạng sử dụng lao động trẻ em 
o Xoá mù chữ 
o Các dịch vụ y tế cơ bản 
o Nước sạch 
o Kiểm soát tăng dân số 
o Cải thiện địa vị xã hội của phụ nữ 
o Xóa bỏ tình trạng di dân ồ ạt 

2- Nhiệm vụ liên quan đến yếu tố Trái Đất - đổi mới (sản phẩm) trong giới hạn khả năng cho phép 
của hệ sinh thái: 

- Với các nước phát triển: 
o Giảm sử dụng năng lượng hóa thạch 
o Giảm sử dụng các hóa chất độc hại 
o Làm sạch các khu vực bị ô nhiễm 
o Nâng cao trình độ phòng ngừa ô nhiễm, tuần hoàn và tái sử dụng 

- Với các nước đang phát triển: 
o Giảm phát thải công nghiệp 
o Xử lý nước thải 
o Chặn đứng việc sử dụng quá mức các tài nguyên tái tạo và nước 
o Chặn đứng phá rừng, xói mòn đất, rửa trôi chất màu, phá hủy hệ sinh thái 
o Giảm đốt củi và phân gia súc 
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3- Nhiệm vụ liên quan đến yếu tố Lợi nhuận - tạo ra giá trị một cách công bằng cho người tiêu dùng 
và các bên liên quan trong chuỗi giá trị toàn cầu:  

- Với các nước phát triển: 
o Khả năng sinh lời 
o Giá trị (lợi nhuận) cho công ty và các bên liên quan 
o Giá trị cho người tiêu dùng 
o Mô hình kinh doanh lành mạnh 

- Với các nước đang phát triển: 
o Nhận được lợi ích hợp lý của mình trong sự nối kết với chuỗi giá trị toàn cầu 
o Nối kết giữa các công ty vừa và nhỏ với các công ty lớn và các công ty đa quốc 

gia 
o Công nghiệp hóa và tăng quy mô sản xuất 
o Giá cả hợp lý cho hàng hóa và vật tư 
o Sở hữu và cơ hội nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp 

Điều hiển nhiên là nhiều ý tưởng đổi mới sản phẩm sẽ chẳng bao giờ được hiện thực hóa nếu phải 
đáp ứng được tất cả các tiêu chí đặt ra trên đây cùng lúc. Do vậy, các mục đích và mục tiêu trung hạn 
của một dự án ThP cần phải được xác định rõ ngay từ đầu. 
Một dự án ThP được chuẩn bị kỹ lưỡng có thể đóng góp rất nhiều cho phát triển tương lai của doanh 
nghiệp. Một công ty muốn duy trì hay gia tăng khả năng cạnh tranh cần phải chú trọng các vấn đề về 
tính bền vững. Các công ty lớn, các chính phủ, các tổ chức quốc tế và người tiêu dùng ngày càng đưa 
ra nhiều yêu cầu về tính bền vững cho chuỗi cung. Việc đầu tư vào đổi mới sản phẩm mang tính bền 
vững mang lại cho công ty các lợi ích cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Trong quá trình phát triển sản phẩm 
mới hoặc thiết kế lại một sản phẩm sẵn có, đội phát triển sản phẩm phải đáp ứng một loạt các tiêu chí 
về chất lượng, thẩm mỹ, độ an toàn, v.v. Với phương pháp ThP, do các tiêu chí về xã hội và môi 
trường đã được đưa vào quá trình phát triển sản phẩm nên các tác động tiêu cực của sản phẩm trong 
suốt vòng đời được giảm thiểu.  

2.2. Sản phẩm và các khía cạnh môi trường - các vấn đề liên quan 
đến Trái Đất 
Cuối những năm 80 và đầu những năm 90 thế kỷ 20, tính bền vững chủ yếu được coi là vấn đề về 
môi trường. Các nỗ lực ban đầu tập trung vào xử lý cuối đường ống3 (hay còn gọi là xử lý cuối 
dòng). Sau đó, người ta hướng trọng tâm vào cải thiện quá trình sản xuất thông qua các khái niệm 
như công nghệ sạch, sản xuất sạch hơn và hiệu quả sinh thái. Bước thay đổi tiếp theo là nhằm vào 
các tác động của sản phẩm bằng việc tính đến ảnh hưởng của sản phẩm trong toàn bộ vòng đời. Với 
bước phát triển này, các khái niệm Thiết kế thân thiện môi trường và Thiết kế hướng tới phát triển 
bền vững đã được phát triển và vận dụng. 
Các tác động môi trường có thể được chia ra làm 3 loại chính: tác hại sinh thái, tác hại sức khỏe con 
người và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên (xem thêm bảng 1). Nhiều dạng tác động môi trường có liên 
quan đến các công ty vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển, chẳng hạn như phì dưỡng, lạm dụng đất, 
nhiễm độc sinh thái, tác hại sức khỏe con người và cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch cũng như nước sạch. 
Một cách phân loại khác về các tác động môi trường là xem xét chúng theo thang bậc địa lý: địa 
phương, vùng, lưu vực, châu lục hay toàn cầu. Thông thường, thang bậc càng cao, càng có nhiều 
nguyên nhân tác động thì càng mất nhiều thời gian để phục hồi khỏi các tác động đó. Tất nhiên điều 
này còn phụ thuộc vào tính thuận nghịch của bản thân vấn đề. Các vấn đề địa phương như ô nhiễm 
nước, ô nhiễm đất và rác thải đã được giải quyết khá thành công ở các nước công nghiệp. Trong khi 
đó, các vấn đề toàn cầu như thay đổi khí hậu thì chỉ có thể được giải quyết bằng các thỏa thuận quốc 
tế về các giải pháp tối ưu. Với các vấn đề liên quan đến cạn kiệt các nguồn tài nguyên không tái tạo 
thì rất khó giải quyết. Chẳng hạn như tình trạng mất đất màu lớp bề mặt.  
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Bảng 1- Phân loại các tác động môi sinh 

 

LOẠI TÁC ĐỘNG MÔ TẢ 

1. TÁC HẠI SINH THÁI 

Ấm lên toàn cầu hay thay đổi khí 
hậu 

Sự gia tăng các khí nhà kính trong khí quyển do đốt nguyên 
liệu hóa thạch, các hoạt động nông nghiệp và công nghiệp. 
Tác động: thay đổi nhiệt độ, tăng số lượng các cơn bão, sa 
mạc hóa, bệnh dịch nhiệt đới, thay đổi dòng hải lưu, tăng 
mực nước biển 

Cạn kiệt tầng Ôzôn Sự cạn kiệt ôzôn trên tầng bình lưu khí quyển do phát thải 
các khí CFC 
Tác động: tăng bức xạ tia cực tím trên mặt đất dẫn đến tăng 
bệnh ung thư, giảm tăng trưởng thực vật, tảo biển và các 
quần thể sinh vật có độ cao lớn. 

Mưa axit Axit hóa do tích tụ phát thải sulfuric và các chất khác, chủ 
yếu do đốt nhiên liệu hóa thạch. 
Tác động: hòa tan kim loại trong đất gây tình trạng các thực 
vật và thủy sinh bị đầu độc 

Phì dưỡng nước Quá nhiều chất dinh dưỡng bị đổ xuống nước gây ra sự 
phát triển bùng nổ của tảo, làm giảm ô xi trong nước. 
Tác động: làm chết cá và các loại thủy sinh 

Mất môi trường sống (chiếm đất) Thay đổi tự nhiên hoặc hủy diệt môi trường sống của động 
thực vật để phục vụ các mục đích nông, lâm nghiệp, làm 
đường hoặc đô thị hóa. 
Tác động: là nguyên nhân ban đầu gây ra giảm đa dạng sinh 
học 

Nhiễm độc sinh thái Sự phơi nhiễm của thực vật, động vật và các hệ sinh thái 
với các hóa chất độc. Tác động đa dạng. 

2. TÁC HẠI SỨC KHỎE CON NGƯỜI 

Ô nhiễm khói bụi và không khí Phát thải ô-xít ni tơ và các khí VOC tạo ra ôzôn trên mặt 
đất, các chất ô nhiễm khác bao gồm bụi và ô-xit lưu huỳnh. 
Tác động đến con người: gây bệnh hen suyễn và một số 
bệnh khác  

Các chất gây hại sức khỏe  Các chất không gây ung thư bao gồm các chất kích thích 
da, các chất ức chế tăng trưởng, gián đoạn nội tiết 

Các chất gây ung thư Các chất gây ung thư: các chất gây biến đổi gen hầu hết gây 
ung thư. Các chất gây quái thai làm tổn hại sự phát triển 
phôi thai. 

3. CẠN KIỆT TÀI NGUYÊN 

Nhiên liệu hóa thạch Tốc độ tiêu thụ dầu mỏ, khí đốt và than hiện nay sinh ra 
năng lượng, vật chât và khí CO2 với tốc độ gấp hàng triệu 
lần tốc độ hình thành chúng trong thiên nhiên, làm cạn kiệt 
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dự trữ các nguồn nhiên liệu này. 

Nước sạch Tiêu thụ nước ngầm và nước bề mặt thường chuyển hóa 
nước sang các dạng không thể phục hồi. Quyền sử dụng các 
nguồn nước sạch và có dòng chảy xa đang là vấn đề quốc tế 
nóng hổi. 

Khoáng chất Quặng kim loại được khai thác để sản xuất kim loại và hợp 
kim. Các sản phẩm này sau đó bị ôxy hóa hoặc rơi vãi 
không thể thu hồi lại được. 

Đất bề mặt Ở nhiều vùng, sự rửa trôi đất bề mặt do các hoạt động nông, 
lâm nghiệp nhanh hơn nhiều so với tốc độ thiên nhiên tạo ra 
chúng 

2.3. Tư duy vòng đời sản phẩm và hệ số cải thiện 
Phương pháp ThP dựa trên đánh giá toàn bộ vòng đời sản phẩm. Vòng đời sản phẩm bắt đầu với việc 
khai thác, xử lý và cung cấp các nguyên liệu và năng lượng cho sản xuất. Sau đó, nó bao gồm quá 
trình sản xuất ra sản phẩm, phân phối và sử dụng sản phẩm (có thể cả tái sử dụng và tái chế), và cuối 
cùng là thải bỏ. Các tác động môi trường xảy ra trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời sản 
phẩm cần được tính một cách bao quát. Các yếu tố chính bao gồm tiêu thụ nguyên liệu đầu vào 
(nước, tài nguyên không tái tạo, năng lượng trong mỗi giai đoạn) và tổng đầu ra của hoạt động sản 
xuất (nước thải, nhiệt, khí thải và chất thải rắn) và các yếu tố khác như tiếng ồn, rung động, bức xạ và 
điện-từ trường. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ví dụ: vòng đời của áo sơ mi  
Áo sơ mi thường được sản xuất từ hỗn hợp sợi tổng hợp và sợi tự nhiên. 
Để sản xuất ra sợi tự nhiên (bông chẳng hạn), cần sử dụng năng lượng, 
phân bón, nước và thuốc trừ sâu. Với sợi tổng hợp, cần có nguyên liệu 
hóa thạch. Tiếp theo, hai loại sợi được pha trộn để sản xuất ra vải. Trong 
quá trình này, để tạo ra màu và các đặc tính mong muốn, cần sử dụng 
nước, năng lượng và hóa chất. Áo sơ mi được may từ vải, được đóng gói 
rồi phân phối đến các hiệu bán lẻ. Sau khi khách hàng mua áo, họ sẽ vứt 
bỏ phần vỏ bọc đóng gói và sử dụng áo. Bình thường, áo sơ mi sẽ được 
dùng, giặt, phơi (sấy khô) và có thể được là (ủi) khoảng 100 lần. Các 
công đoạn này tiêu thụ nước, bột giặt và năng lượng. Cuối cùng, khi một vài chỗ bị sờn rách hay bạc 
màu, áo sẽ bị vứt bỏ. Áo sơ mi thường không phân hủy vì có thành phần sợi tổng hợp, và cũng khó 
tái chế vì được làm từ vật liệu hỗn hợp. Trong suốt vòng đời của mình, một chiếc áo có thể được vận 

Hình 3 - Vòng đời của sản phẩm 
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chuyển hàng ngàn km, chẳng hạn như vải được sản xuất ở châu Á, áo được may ở Bắc Phi rồi được 
bán ở châu Âu.  
Cung cấp nguyên liệu và sản xuất tại nhà máy chỉ là hai giai đoạn trong vòng đời sản phẩm. Trong 
nhiều trường hợp, việc phân phối, sử dụng và thải bỏ sản phẩm lại có nhiều tác động môi trường hơn 
là sản xuất ra sản phẩm đó. Nhiệm vụ của ThP là phải thiết kế các sản phẩm giảm thiểu được các tác 
động môi trường trong toàn bộ vòng đời của chúng. 
Phát triển bền vững cũng yêu cầu tính đến nhu cầu của các thế hệ tương lai. Điều đó có nghĩa là các 
tác động môi trường hiện tại cũng như tương lai đều cần được giảm bớt. Áp lực về môi trường trên 
toàn cầu có liên hệ trực tiếp đến các yếu tố quy mô dân số, mức độ tiêu dùng của từng cá nhân và 
hiệu quả sử dụng nguyên liệu và năng lượng để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Áp lực môi trường 
ngày nay được cho rằng nên giảm đi một nửa. Nếu tính đến yếu tố về tốc độ tăng trưởng của các 
nước đang phát triển thì hiệu quả của sản phẩm và quá trình cần tăng thêm theo hệ số 4. Khi dân số 
thế giới là khoảng 9 tỷ người và mức độ tiêu dùng cao hơn nhiều so với ngày nay thì hệ số này thậm 
chí còn phải là 10 hoặc 20! 
Kiểu “tư duy theo hệ số” này cho thấy mức độ khó khăn của nhiệm vụ phát triển bền vững cũng như 
nhu cầu to lớn về cải thiện các quá trình sản xuất, cải tiến sản phẩm và các hệ thống. Đối với sản 
phẩm, việc thiết kế lại để đạt được các tiến bộ ngắn hạn của các sản phẩm hiện có đem lại hệ số cải 
thiện từ 2 đến 4. Để đạt được hệ số cải thiện từ 10 đến 20 trong dài hạn thì cần tới những sự đổi mới 
đột biến (Chương 3). Vấn đề này liên quan tới phát triển sản phẩm hoàn toàn mới, cải thiện sản phẩm 
cũng như các dịch vụ liên quan đến nó, và cuối cùng là phát triển các hệ thống chức năng hoàn toàn 
mới của các sản phẩm và dịch vụ. Hình 4 trình bày các mức độ khác nhau về lợi ích môi trường và 
mức độ đổi mới yêu cầu.  

 
 
Cuốn sách này chủ yếu tập trung vào các đổi mới kiểu tích lũy, trong đó gồm có các kỹ thuật Thiết kế 
lại và Tham chiếu để cải tiến sản phẩm sẵn có. Các kỹ thuật này hiện được các công ty vừa và nhỏ ở 
các nước đang phát triển ứng dụng khá thịnh hành. Tuy nhiên, nhu cầu về đổi mới sản phẩm mang 
tính đột biến đang ngày càng tăng lên. Những phương pháp này được trình bày cụ thể trong cuốn 
“Thiết kế hướng tới phát triển bền vững: hướng dẫn tổng quan” của UNEP, 2006. 

2.4. Sản phẩm và các khía cạnh xã hội- những liên quan đến con 
người 
Các lĩnh vực xã hội của phát triển bền vững ngày càng nhận được nhiều sự chú ý trong một thập kỷ 
gần đây từ các phương tiện truyền thông. Nhiều bài báo đã đưa ra các ví dụ xấu về những vấn đề như 
sử dụng lao động trẻ em, bóc lột lao động, vi phạm quyền của người lao động và tác động xấu đến 
lao động bản địa. Chiến lược của các công ty ngày càng tính tới trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
bên cạnh các ưu tiên về kinh tế và xã hội.  
Hình 5 trình bày một công cụ hữu hiệu để thể hiện trực quan các khía cạnh kinh tế xã hội. 
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Trên trục tung là các khía cạnh xã hội liên quan tới chuỗi cung sản phẩm. Các vấn đề sau liên quan 
đến tất cả các bên can dự: 
Nhân quyền: bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động, như quyền được tôn trọng, tự do tôn giáo 
cũng như sự loại trừ các tệ phân biệt về chủng tộc, sắc tộc và giới tính. 
Giảm thiểu lao động trẻ em 
An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp/ Quản lý nguồn nhân lực: tạo ra một môi trường làm việc năng 
động và có chất lượng cao, có tính đa dạng tại nơi làm việc, có các cơ hội đào tạo nghề và sự cân 
bằng giữa nghề nghiệp với đời sống của người lao động. 
Quản lý và điều hành: sự tổ chức hệ thống sản xuất tôn trọng các quan tâm và quy định của cổ đông 
cũng như chính quyền.  
Tính minh bạch và gắn kết với các đối tác kinh doanh: mức độ gắn kết với các đối tác kinh doanh 
trong triển khai chiến lược phát triển bền vững của công ty. 
Loại trừ tham nhũng và hối lộ 
Trên trục hoành là các khía cạnh xã hội của một công ty đặt trong khung cảnh địa phương, từ mức độ 
vi mô (bên trong bản thân công ty) đến mức độ trung gian (cộng đồng xung quanh công ty) và mức 
độ vĩ mô (quốc gia, hoặc với các công ty đa quốc gia là toàn cầu). 
Sự tăng trưởng kinh tế địa phương: Cách thức công ty chia sẻ lợi ích thu được từ các khoản đầu tư 
của mình với các doanh nghiệp địa phương hay cung cấp các công cụ cho sự tăng trưởng kinh tế của 
cộng đồng địa phương. 
Phát triển cộng đồng: Sự hỗ trợ của công ty thông qua cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 
giáo dục, cấp nước sạch, tham gia chống tham nhũng, hỗ trợ cộng đồng bản địa và thúc đẩy nhân 
quyền. 
Gắn kết các bên liên quan: tham vấn các bên liên quan phi kinh tế về các vấn đề phát triển bền 
vững cơ bản. Điều này có thể thực hiện thông qua đối thoại mở với các đối tác xã hội (các tổ chức 
phi chính phủ, chính phủ, các nhóm cộng đồng). 
Kinh tế phân bổ:    là chiến lược phân bổ một phần sản lượng tới một số khu vực. Ở các khu vực 
này đồng thời cũng triển khai một số hoạt động hỗ trợ cho các đơn vị nhỏ và linh hoạt phối hợp với 
nhau nhằm tạo ra chất lượng tốt hơn. Điều này đem lại một số ưu điểm mang tính bền vững như là sự 
đa dạng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường tư bản xã hội và tạo ra tinh thần tập thể.  

2.5. ThP mang lại lợi ích gì cho công ty tham gia? 
Phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội và các vấn đề tương tự đang là xu hướng mới và trở thành 
một phần trong đời sống kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp ngày nay. Biết cách gắn kết các 
yếu tố mới này vào kế hoạch kinh doanh là một phần quan trọng trong sự thành công của công ty. Áp 
lực thỏa mãn các yêu cầu về phát triển bền vững đến từ nhiều phía: chính phủ, đối tác kinh doanh, 
các tổ chức phi chính phủ và các đoàn hội.  
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Động lực (hoặc áp lực) triển khai ThP có thể đến từ hai hướng khác nhau: từ bản thân công ty (các 
động lực nội tại) hoặc từ bên ngoài công ty (các động lực bên ngoài). Mặc dầu có sự trùng lặp về các 
khía cạnh con người, trái đất và lợi nhuận của phát triển bền vững, thường thì một động lực gắn với ít 
nhất một trong các khía cạnh đó. Nắm được các động lực chính của một công ty cho phép tìm ra kiểu 
dự án ThP tốt nhất và các hoạt động thích hợp nhất cho công ty đó. Trong Bảng 2 là danh sách các 
động lực phổ biến.  
Nói chung, kinh nghiệm làm việc với các nước đang phát triển cho thấy rằng các động lực nội tại có 
tính quyết định hơn các động lực từ bên ngoài trong việc xây dựng các dự án ThP.  
 

Bảng 2 - Danh sách các động lực ThP 

Các động lực nội tại Các động lực bên ngoài 

Khía cạnh con người 

Công bằng xã hội: giảm các nguy cơ dẫn tới 
các vấn đề về lao động và xã hội. Nhờ đó có 
thể tránh được sự thiếu tín nhiệm trong công ty 
và giảm uy tín công ty 

Ý kiến công chúng: người tiêu dùng ngày 
càng quan tâm đến thế giới phía sau những sản 
phẩm họ mua, điều này làm cho các công ty 
hàng đầu phải chú ý tới các vấn đề về xã hội và 
môi trường 

Chính sách xã hội lành mạnh: có thể nâng 
cao động lực làm việc của người lao động. Các 
dự án và chương trình xã hội do công ty thực 
hiện có thể đem lại lòng nhiệt tình và kinh 
nghiệm cho người lao động 

Áp lực từ các tổ chức phi chính phủ: Đã từ 
nhiều năm nay các tổ chức phi chính phủ liên 
tục phê phán các ngành công nghiệp về cách 
thức sản xuất và tác động đến môi trường. 
Chẳng hạn như sự thiếu trách nhiệm của một 
công ty có thể dẫn đến một phong trào tẩy chay 
hàng hoá của họ và làm ảnh hưởng đến uy tín 
công ty. 

Các hệ thống quản lý và điều hành trong 
lĩnh vực xã hội: có thể nêu bật hơn nữa các 
thành quả công ty đạt được đối với cổ đông và 
các bên liên quan 

 

Khía cạnh “Trái đất” (môi trường) 

Tiếp thị Xanh: các sản phẩm được thiết kế và 
sản xuất với các yếu tố giá trị gia tăng về môi 
trường giúp nâng cao giá trị thương hiệu và uy 
tín công ty 

Các yêu cầu của pháp luật về môi trường sẽ 
ngày càng khắt khe hơn, yêu cầu các công ty 
ngày càng phải có thái độ tích cực hơn 

Nhận thức về môi trường: Các nhà quản lý 
công ty có nhận thức đúng đắn về các vấn đề 
môi trường và muốn có những hành động 
tương ứng 

Các yêu cầu công khai thông tin về tác động 
môi trường từ các nhà cung cấp và khách hàng 
có thể thúc đẩy quá trình cải tiến ở công ty 

 Các kế hoạch về xây dựng nhãn hiệu môi 
trường có thể là yếu tố bổ trợ cho chiến lược 
marketing của công ty 

 Yêu cầu của các hiệp hội tiêu dùng như về độ 
an toàn của sản phẩm, độc tính thấp và về khả 
năng dùng lại sản phẩm đã qua sử dụng. Những 
điều này có thể là những khuyến khích áp dụng 
ThP. Những sản phẩm không đáp ứng được các 
yêu cầu nói trên có thể không được coi là 
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những lựa chọn tốt cho khách hàng nữa. 

 Áp lực từ các tổ chức môi trường đã buộc các 
ngành công nghiệp ngừng sử dụng các hóa chất 
kiểu CFC. Các tổ chức bảo vệ môi trường ngày 
nay rất chuyên nghiệp và sẽ tiếp tục các nỗ lực 
tìm ra và loại trừ các sản phẩm nguy hại 

 Áp lực từ cộng đồng dân cư địa phương 
thường tập trung vào các vấn đề như an toàn và 
môi trường do hoạt động sản xuất của công ty 
gây ra. Những áp lực này có thể đưa đến những 
thay đổi lớn về sản xuất cũng như về sản phẩm 

Khía cạnh Lợi nhuận 

Tiếp cận với các khách hàng mới: các khảo 
sát cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan 
tâm tới yếu tố lành mạnh và bền vững của sản 
phẩm khi ra quyết định mua 

Các tiêu chuẩn và quy định về tính bền vững 
của sản phẩm ngày càng trở nên khắt khe hơn 
và buộc công ty phải đổi mới sản phẩm 

Nâng cao chất lượng sản phẩm: các sản 
phẩm đáp ứng tính bền vững hơn cũng thường 
có tính năng sử dụng và độ tin cậy cao hơn 

Các phương án hỗ trợ và bù giá có thể được 
thực hiện để khuyến khích hướng đến tính bền 
vững trong sản xuất và sản phẩm. Đồng thời, 
các hỗ trợ về giá năng lượng hay vật liệu sẽ 
ngưng dần nhằm buộc các công ty phải sử dụng 
vật liệu và năng lượng hiệu quả hơn 

Giảm chi phí: việc giảm chi phí có thể đạt 
được thông qua giảm sử dụng vật liệu, năng 
lượng, giảm phí chất thải cũng như các chi phí 
liên quan đến khâu vận chuyển và phân phối 
sản phẩm 

Cạnh tranh giữa các nhà cung cấp nhằm mục 
đích xâm nhập hay duy trì vị trí trong chuỗi 
cung buộc các công ty phải hướng đến tính bền 
vững 

Nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín công 
ty 

Yêu cầu của khách hàng về các sản phẩm 
lành mạnh hơn, an toàn hơn cũng như có trách 
nhiệm về môi trường và xã hội hơn đang ngày 
càng tăng lên trong nhiều chủng loại sản phẩm 

Đổi mới sản phẩm: Các phương án mới có 
được từ đổi mới sản phẩm có thể là giải pháp 
để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách 
hàng 

Cạnh tranh trên thương trường đang ngày 
càng gay gắt cả ở thị trường địa phương lẫn 
quốc tế. Các ngành công nghiệp cần phải cải 
thiện khả năng đổi mới, trong đó bao gồm cả 
các khía cạnh bền vững của sản phẩm 

Tạo sự khác biệt về thương hiệu  

Các cơ hội mới cho tạo ra giá trị  
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Chú thích 
1 - Ba yếu tố cơ bản của phát triển bền vững là môi trường, xã hội và kinh tế đôi khi được đề cập 
bằng khái niệm khác là 3P- từ 3 chữ cái đầu của các từ tiếng Anh là Planet (trái đất), People (con 
người) và Profit (lợi nhuận). 
2 - Chuỗi giá trị: là một chuỗi các hoạt động. Sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động của chuỗi theo thứ 
tự và ở mỗi hoạt động nó lại có thêm một lượng giá trị nào đó. Chuỗi các hoạt động này đem lại cho 
sản phẩm thêm một lượng giá trị gia tăng nhiều hơn tổng các giá trị gia tăng của các hoạt động đơn 
lẻ. Cần chú ý rằng chuỗi giá trị khác với chi phí sản xuất của các hoạt động xảy ra trong chuỗi. 
Chẳng hạn như việc cắt kim cương thô (qua nhiều công đoạn hay nhiều hoạt động) là một hoạt động 
không đòi hỏi nhiều chi phí, nhưng lại đem đến nhiều giá trị gia tăng vì giá kim cương đã cắt và đánh 
bóng đắt hơn nhiều so với kim cương thô. 
3 - Xử lý cuối đường ống: là xử lý các chất thải của quá trình sản xuất nhằm chuyển chúng sang các 
dạng khác dễ quản lý hơn và ít độc hại hơn. Đặc trưng của khái niệm này là ở chỗ đối tượng xử lý là 
các loại chất thải đã đi qua quá trình sản xuất. Sau khi qua xử lý, các chất thải trở nên an toàn hơn với 
môi trường và sức khỏe sẽ được thải ra ngoài phạm vi nhà máy. 
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3.1 Đổi mới sản phẩm 
Đổi mới sản phẩm là vấn đề sống còn đối với sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia và vị thế cạnh 
tranh của quốc gia đó. Các công ty ngày nay hoạt động trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, với 
nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng không ổn định. Sự cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt 
do toàn cầu hóa và thị trường mở. Trong bối cảnh này, những công ty có khả năng tích hợp việc đổi 
mới sản phẩm vào quá trình phát triển sản phẩm sẽ giành được lợi thế đáng kể. 
Đổi mới là một khái niệm rộng được dùng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Vì vậy có rất nhiều định 
nghĩa về đổi mới. Một định nghĩa khá chính xác về đổi mới là: “sự áp dụng thương mại hoặc công 
nghiệp của những điều mới- sản phẩm mới, quy trình hay phương pháp sản xuất mới, thị trường hay 
nguồn cung cấp mới, hình thái mới của thương mại, kinh doanh hay tổ chức tài chính”.  
Hầu hết các định nghĩa đều nhấn mạnh vào tính mới và tính thành công. Tuy vậy, có những sự tương 
phản giữa đổi mới sản phẩm và đổi mới quá trình sản xuất và đôi khi là giữa đổi mới thị trường với 
đổi mới kinh doanh và quản lý. 
Ví dụ về các định nghĩa khác nhau:  

 Đổi mới sản phẩm là đưa ra sản phẩm mới có các đặc điểm và/hoặc các ứng dụng khác với 
các sản phẩm hiện có trên thị trường. 

 Đổi mới quá trình (sản xuất) là sự đưa vào sử dụng một phương pháp sản xuất mới mà trước 
đây chưa được dùng và/hoặc là một cách quản lý trang thiết bị mới mang lại hiệu quả hơn 
cho sản xuất; hay là tạo ra khả năng sản xuất các sản phẩm mới hoặc sản phẩm ưu việt hơn 

 Đổi mới thị trường: liên quan tới thâm nhập thị trường mới, cách thức mới phục vụ khách 
hàng, và/hoặc mở rộng thị trường 

 Đổi mới kinh doanh và quản lý: liên quan đến phát triển các hệ thống thưởng, các cấu trúc tổ 
chức, các cách phân nhiệm và quản lý nguồn nhân lực.. có tác dụng thúc đẩy bán hàng. 

ThP tập trung vào đổi mới sản phẩm và thị trường. Đổi mới quá trình sản xuất thường gắn với sản 
xuất sạch hơn và đổi mới quản lý thường gắn với các hệ thống quản lý môi trường kiểu ISO14000. 

3.2 Các cấp độ đổi mới 
Các cấp độ đổi mới có thể chia ra làm 3: tiệm cận (đổi mới dần dần), đột biến (đổi mới bước ngoặt) 
và nền tảng (đổi mới tận nền tảng). (Xem Hình 6). Mỗi cấp độ khác nhau về mức độ và phạm vi. 

1. Đổi mới dần dần- tiệm cận: là những tiến bộ từng bước của sản phẩm hiện có, có tác dụng 
củng cố thị trường của sản phẩm đó. 

2. Đổi mới bước ngoặt- đột biến: thay đổi mạnh mẽ các sản phẩm hay quy trình hiện có. Các 
rủi ro và yêu cầu về đầu tư của đổi mới bước ngoặt thường cao hơn so với đổi mới tiệm cận. 
Tuy nhiên, đột biến mang lại nhiều cơ hội hơn cho việc xâm nhập thị trường. 

 
 

3. Đổi mới nền tảng: là kiểu đổi mới trên cơ sở kiến thức khoa học mới và mở ra những ngành 
công nghiệp mới, đưa đến một sự thay đổi mô hình. Trong giai đoạn đầu của đổi mới nền 
tảng thì đóng góp của khoa học kỹ thuật đóng vai trò chủ đạo. 

ĐỔI MỚI SẢN PHẨM 
ThP dựa trên sự kết hợp của đổi mới sản phẩm và phát triển bền vững. Hiểu được khái 
niệm đổi mới sản phẩm là rất có ích cho việc triển khai một dự án ThP. Chương này 
bàn về các phương pháp đổi mới sản phẩm khác nhau và giải thích về quá trình phát 
triển sản phẩm. Những hiểu biết này hỗ trợ rất nhiều trong việc Đánh giá Nhu cầu 
(Chương 4) để xác định mức độ đổi mới thích hợp và phương pháp ThP cho các công 
ty tham gia vào các dự án trình diễn kỹ thuật ThP. 
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Phần lớn các nỗ lực đổi mới ở các công ty thường nằm trong phạm vi tiệm cận và bước ngoặt. Có rất 
nhiều khả năng đổi mới trong hai loại này. Còn đổi mới nền tảng thường chỉ xảy ra ở các công ty đa 
quốc gia lớn, các nhóm công ty hoặc các chương trình nghiên cứu quốc gia hay quốc tế do yêu cầu 
lớn về nhân lực và vốn của nó. Với áp dụng ThP ở các nước đang phát triển thì đổi mới nền tảng là 
không phù hợp. 
Để thành công trong thực hiện đổi mới dần dần và đổi mới bước ngoặt, cần có cách tư duy mới, cách 
làm việc mới và chấp nhận rủi ro. Để hiểu rõ hơn về hai mức độ đổi mới này, chúng tôi xin bàn kỹ 
hơn về chúng trong các mục tiếp theo. 

 
3.2.1 Đổi mới dần dần- tiệm cận 
Như có thể thấy từ tên gọi, mức độ đổi mới này tạo ra các thay đổi nhỏ. Đôi khi người ta gọi nó là 
đổi mới liên tục. Một sản phẩm đơn giản có thể được cải tiến (có công năng tốt hơn hay rẻ hơn) bằng 
cách sử dụng các vật liệu hay các bộ phận cấu thành tốt hơn. Một sản phẩm phức tạp gồm nhiều chi 
tiết và bộ phận có thể được cải tiến bằng thay đổi hay cải thiện từng bộ phận. Tiệm cận không đòi hỏi 
đầu tư lớn và không có nhiều rủi ro. Trong đổi mới tiệm cận, kinh nghiệm của người sử dụng sản 
phẩm và phản hồi của họ đóng vai trò chính trong việc đưa ra các ý tưởng đổi mới. Chẳng hạn như có 
thể xác định những mong muốn của người tiêu dùng rồi bổ sung chúng vào cho sản phẩm đang có.  
Đổi mới tiệm cận và thiết kế lại sản phẩm hiện có là rất kinh tế, nhưng cũng quan trọng tương đương 
với đổi mới bước ngoặt. Đổi mới tiệm cận và cải tiến thiết kế được coi là vấn đề “cơm bữa” trong 
phát triển sản phẩm mới ở nhiều công ty. Thậm chí, có những công ty không quan tâm đến đổi mới 
bước ngoặt do những nguyên nhân như quy mô công ty, nguồn lực, đặc thù ngành, yêu cầu về nghiên 
cứu phát triển hay mức độ rủi ro.  
Ngay cả với các công ty đã rất thành công với đổi mới bước ngoặt, họ cũng không thực hiện điều này 
quá thường xuyên. Các dự án đổi mới tiệm cận, nhờ có rủi ro thấp, thường tuân theo một quá trình đã 
được lên kế hoạch và có thể dự báo trước.   
 
3.2.2 Đổi mới bước ngoặt - đột biến 
Đổi mới bước ngoặt hay đột biến bao gồm sự phát triển của các yếu tố thiết kế mới quan trọng. 
Chẳng hạn như sự thay đổi của một bộ phận đi kèm với thay đổi ghép nối giữa các bộ phận của sản 
phẩm. Kết quả là tạo ra một sản phẩm mới khác hẳn với dây chuyền sản xuất hiện có.  
Các dự án đổi mới bước ngoặt thường có độ không chắc chắn cao, nhất là trong giai đoạn đầu. Do 
tính không chắc chắn này, dự án không thể được lên kế hoạch chặt chẽ từ trước. Có nhiều mức độ 
không chắc chắn khác nhau với một dự án đổi mới bước ngoặt. Để thành công, cần giảm sự không 
chắc chắn trong các lĩnh vực sau: 

- Không chắc chắn về kỹ thuật: là các vấn đề liên quan đến sự phức tạp và chính xác của các 
kiến thức khoa học kỹ thuật. 

- Không chắc chắn về thị trường: là các vấn đề liên quan đến nhu cầu và mong muốn của 
người tiêu dùng. 

- Không chắc chắn về tổ chức: sự cản trở về tổ chức gây ra bởi xung khắc giữa quan điểm 
chủ đạo với đội ngũ thúc đẩy đổi mới. 
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- Không chắc chắn về nguồn lực: bao gồm sự không liên tục của dự án do thiếu vốn, nhân 
lực và quản lý. Đổi mới bước ngoặt cần có các yếu tố thúc đẩy như là năng lực công nghệ 
cao, kỹ năng nghiên cứu phát triển và đa ngành nghề.  

 

Bảng 3 - So sánh các đặc điểm của đổi mới dần dần và đổi mới bước ngoặt 

 Đổi mới dần dần Đổi mới bước ngoặt 

Tầm quan trọng Giảm chi phí hoặc cải thiện công 
năng của sản phẩm hiện có 

Phát triển công việc kinh doanh mới, 
các sản phẩm và/hoặc các quá trình 
làm thay đổi công việc kinh doanh 

Công nghệ Sử dụng các công nghệ hiện có Sử dụng các công nghệ mới 

Quỹ đạo Tuyến tính và liên tục: mang tính tiến 
hóa 

Đột biến và không liên tục: mang 
tính cách mạng 

Người thực hiện 
chính 

Đội ngũ phát triển sản phẩm chính 
quy 

Các cá nhân và đội phát triển sản 
phẩm, chính quy và không chính quy 

Khung thời gian Ngắn hạn Trung hạn và dài hạn 

Mức độ rủi ro và 
thành công 

Có thể dự báo trước Không dự báo trước được và không 
chắc chắn 

Quá trình Mô hình chính thức, chia ra từng giai 
đoạn 

Mô hình không chính thức và linh 
hoạt trong các giai đoạn đầu do độ 
không chắc chắn lớn. Trong các giai 
đoạn sau mang tính chính thức hơn 
do độ không chắc chắn đã giảm bớt. 

 
3.2.3 Đổi mới sản phẩm 
Quá trình đổi mới sản phẩm bao gồm một loạt các phân đoạn, trong đó chủ yếu là các phân đoạn 
thuộc về Phát triển Sản phẩm. Tiếp theo đó là quá trình hiện thực hóa. (Hình 7). 
Đổi mới sản phẩm = Phát triển Sản phẩm +Hiện thực hóa 
Tiếp theo chúng tôi xin trình bày về Quá trình Phát triển Sản phẩm 
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Hình 7. Quá trình phát triển sản phẩm là một phần của quá trình sáng tạo 

3.3 Quá trình Phát triển Sản phẩm 
Phát triển sản phẩm có thể được định nghĩa như là: “quá trình biến đổi các ý tưởng kỹ thuật hay nhu 
cầu và cơ hội của thị trường thành một sản phẩm mới bán ra thị trường”. Quá trình này bao gồm 
chiến lược, tổ chức, đưa ra khái niệm, tạo sản phẩm và kế hoạch tiếp thị, đánh giá, và cuối cùng là 
thương mại hóa sản phẩm mới.  
Quá trình phát triển sản phẩm là tập hợp của các nhiệm vụ, các bước và giai đoạn được xác định rõ 
ràng và nghiêm ngặt. Chúng chỉ ra làm thế nào để công ty chuyển dần các ý tưởng thành những sản 
phẩm/dịch vụ bán được. Bản thân quá trình phát triển sản phẩm có thể chia ra làm 3 giai đoạn (xem 
Hình 7): lập chính sách, tìm ý tưởng và phát triển chính xác.  
Mỗi bước đều có hai loại hoạt động (Hình 8): đầu tiên là hoạt động phân kỳ, tiếp theo là hoạt động 
hội tụ. Các phương pháp này xác định các thông tin liên quan một cách sáng tạo và sau đó đánh giá 
chúng. Các phương pháp phân kỳ tìm kiếm các ý tưởng và còn bao gồm cả tìm kiếm thông tin, tìm 
hiểu vấn đề, đánh giá lại vấn đề, đưa ra ý tưởng và phối hợp các khái niệm. Các phương pháp hội tụ 
áp đặt các nhận định về giá trị và bao gồm cả các phương pháp phân loại thông tin, xác định các ưu 
tiên, so sánh các giải pháp, đánh giá các ý tưởng, từ đó chấp nhận hay loại bỏ các khái niệm.    

Phát 
triển 
sản 

phẩm 

Xác 
định các 
mục tiêu 
và chiến 

lược 

Chính 
sách 
sản 

phẩm 

Đề xuất 
và lựa 
chọn 
các ý 
tưởng 

 
Lên kế 
hoạch 

thiết kế 

 
Phân 

phối và 
bán 

Lên kế 
hoạch 
quảng 

cáo 

Kế 
hoạch 

sản 
xuẩt 

Kế 
hoạch 
quảng 

cáo 

Điều chỉnh 
chính sách 

Tìm kiếm ý tưởng 

Lên kế hoạch sản phẩm 

Ý 
tưởng 
kinh 

doanh 
mới

Phát triển chặt chẽ

Phát triển sản phẩm Thực hiện 

Sáng tạo 

 
Thiết 
kế sản 
phẩm 

 
Sản 
xuất 

 
Sử 

dụng 



 26

 
Quá trình phát triển sản phẩm thường được coi là một quá trình tuyến tính. Tuy nhiên, trên thực tế nó 
được đặc trưng bởi một quá trình tuyến tính với các chu trình lặp lại. Điều đó có nghĩa là đội thiết kế 
sản phẩm thường phải quay trở lại các giai đoạn trước của quá trình để đánh giá lại các quyết định đã 
đưa ra trước đó.  

3.4 Lập chính sách 
Quá trình phát triển sản phẩm bắt đầu với việc xác định các mục tiêu và chiến lược. Phát triển sản 
phẩm mới hay thiết kế lại sản phẩm mà không có các mục tiêu và chiến lược rõ ràng có thể đi tới một 
sản phẩm không thành công. Do vậy, điều hết sức quan trọng với công ty là xác định tầm nhìn, nhiệm 
vụ, mục tiêu và chiến lược đổi mới sản phẩm (xem Hình 9). 
 
3.4.1 Xác định nhiệm vụ  
Nhiệm vụ của một công ty là lý do để nó tồn tại. Nhiệm vụ 
thường được trình bày dưới dạng một bản xác định nhiệm vụ, 
chỉ ra mục tiêu cho các nhân viên và mang hình ảnh của công 
ty đến với khách hàng. Bản xác định nhiệm vụ chỉ ra mục tiêu 
để duy trì sự tồn tại của công ty. Nó là “kim chỉ nam” cho các 
thời điểm mất phương hướng. Nó không có khung thời gian 
và có thể không thay đổi trong hàng thập kỷ nếu được soạn ra 
một cách kỹ lưỡng. 
Trong Bản xác định nhiệm vụ, công ty cần xem xét một số 
hay toàn bộ các khía cạnh sau: 

 Tinh thần chung của toàn công ty 
 Hình ảnh công chúng mà công ty muốn có 
 Chi phối chiến lược chủ yếu trong công việc kinh doanh của công ty 
 Mô tả về thị trường mục tiêu 

 
 
 

 Mô tả về các sản phẩm/ dịch vụ của công ty 

Đề xuất 
chiến lược 

thay thế 

Đề xuất các 
ý tưởng về 
sản phẩm 

Đề xuất các 
giải pháp 
thiết kế 

Đề xuất phương án 
thay thế và chiến 
lựoc quảng cáo 

Bắt 
dầu 

Phân 
kỳ 

Hội tụ Phân kỳ Phân kỳ Hội tụ Hội tụ Hội tụ 

 
Ý  tưởng 

sản 
phẩm 
mới 

 
Ý  tưởng 

sản 
phẩm 
mới 

 
Chính 
sách 

 
Thiết kế 

sản 
phẩm 

 
Hoạt 
động 
kinh 

doanh 
mới 

Đánh giá và 
lựa chọn 

Đánh giá và 
lựa chọn 

Đánh giá và 
lựa chọn 

Đánh giá và 
lựa chọn 

Điều chỉnh 
chính sách 

Tìm kiếm ý 
tưởng 

Phát triển 
chặt chẽ 

Thực hiện 

Hình 8. Tiếp cận thiết kế Từng bước, đặc trưng bởi hoạt động hội tụ và phân kỳ

Phân kỳ 
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 Khu vực địa lý (địa bàn hoạt động) 
 Kỳ vọng của công ty về tăng trưởng và lợi nhuận 

Dưới đây là một bản xác định nhiệm vụ của một công ty sản xuất nhựa ở Tanzania: 
 Nhiệm vụ của chúng ta là trở thành một nhà cung cấp đẳng cấp quốc tế về các giải pháp sáng 

tạo và có bản quyền trong thị trường Đông và Trung Phi.  
 Chúng ta sẽ tăng gấp đôi doanh số trong vòng 3 năm tới 
 Chúng ta tự hào phấn đấu trở thành đối tác ưu tiên của các bên liên quan và đáp ứng vượt 

mức mong đợi của họ. 
 
3.4.2 Tầm nhìn của công ty (Tầm nhìn) 
Tầm nhìn của công ty mô tả cách nhìn của ban quản lý công ty về các sự kiện có thể xảy ra trong 
tương lai 10 hay 20 năm tới nếu như tình hình diễn biến đúng như mong muốn. Một bản tầm nhìn 
cần ngắn gọn, súc tích và truyền cảm về tương lai của công ty. Tầm nhìn đề cập tới phạm trù của 
những ý định chung, bao quát và hướng về tương lai. Đó là hình ảnh về những mục tiêu của doanh 
nghiệp chưa đạt đến. Nó mô tả khát vọng, nhưng không nêu ra phương tiện để đạt tới. 
Một bản tầm nhìn của một công ty nhỏ mới thành lập công bố các mục tiêu tham vọng của công ty và 
cần thống nhất với các mục tiêu thành lập của doanh nghiệp. Một cách đơn giản, Tầm nhìn cần phải 
công bố những hình dung của người sáng lập về tương lai của doanh nghiệp trong các vấn đề tăng 
trưởng, giá trị, nhân công và đóng góp cho xã hội. Tầm nhìn có thể chung chung, cũng có thể rất cụ 
thể. Tầm nhìn có thể gồm những cam kết với: 

 Phát triển một sản phẩm hay dịch vụ mới 
 Phục vụ khách hàng bằng danh mục các dịch vụ đã xác định 
 Đảm bảo chất lượng và nhanh chóng đáp ứng các dịch vụ khách hàng 
 Tạo ra một môi trường làm việc hứng khởi cho người làm công 
 Đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và nền tảng tài chính của công ty với lợi ích hài hòa cho 

các bên liên quan. 
 
3.4.3 Mục đích và các mục tiêu trung gian 
Sau khi xác định (hoặc tái xác định) Nhiệm vụ và Tầm nhìn của công ty, cần đặt ra những mục đích 
cao nhất cũng như những mục tiêu trung gian một cách thực tế cho công ty. Các mục đích cao nhất 
thường không có những điểm cụ thể hóa, còn các mục tiêu trung gian thường được thiết lập một cách 
chính xác và định lượng, gồm cả các khung thời gian và mức độ quan trọng. Ví dụ, mục tiêu trung 
gian của tăng trưởng hàng năm nên mang tính thử thách nhưng vẫn có thể đạt được. Các mục tiêu 
trung gian cần phải đo lường được để công ty có thể giám sát tiến độ và thực hiện những điều chỉnh 
nếu cần. 
Khi đã xác định các mục tiêu trung gian, công ty nên phân tích tình hình hiện tại của mình để lên kế 
hoạch chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu đó. Điều này có thể thực hiện bằng phương pháp phân 
tích SWOT1 chẳng hạn. Một cách khác để đạt được các mục tiêu trung gian là đánh giá giai đoạn 
vòng đời sản phẩm theo hồ sơ sản phẩm2 của công ty.  
 
3.4.4 Phân tích SWOT 
Để thành công, doanh nghiệp cần biết các điểm mạnh cũng như những chỗ dễ thương tổn của mình. 
Các công ty thành công được xây dựng trên các điểm mạnh cũng như bằng việc hoàn thiện các điểm 
yếu và bảo vệ công ty trước các nguy cơ và nhân tố gây thương tổn. Các công ty này cũng nắm vững 
về môi trường kinh doanh và phát hiện ra các cơ hội mới nhanh hơn đối thủ. 
 

Hình 10- Ví dụ về phân tích SWOT 
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 MẶT TÍCH CỰC MẶT TIÊU CỰC 

CÁC ĐIỂM MẠNH CÁC ĐIỂM YẾU 

Các kỹ năng công nghệ Thiếu các kỹ năng quan trọng 

Thương hiệu hàng đầu Thương hiệu không mạnh 

Các kênh phân phối Khả năng phân phối kém 

Các mối quan hệ và sự chung thủy của khách 
hàng Khả năng giữ chân khách hàng kém 

Chất lượng sản xuất Sản phẩm/ dịch vụ không tin cậy 

Quy mô lớn Quy mô nhỏ C
Á

C
 Y
ẾU

 T
Ố

 B
ÊN

 T
R

O
N

G
 

Quản lý Quản lý yếu 

CÁC CƠ HỘI CÁC MỐI ĐE DỌA 

Sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng Sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng 

Sự tự do hóa của các thị trường địa lý Đóng cửa thị trường địa lý 

Các tiến bộ công nghệ Các tiến bộ công nghệ 

Các thay đổi chính sách của chính phủ Các thay đổi chính sách của chính phủ 

Thuế thu nhập cá nhân thấp hơn Tăng thuế 

Thay đổi cơ cấu dân số (về tuổi) Thay đổi cơ cấu dân số (về tuổi) 

C
Á

C
 Y
ẾU

 T
Ố

 B
ÊN

 N
G

O
À

I 

Các kênh phân phối mới Các kênh phân phối mới 

 
Công cụ SWOT như sau: 

 S- Các điểm mạnh: là những đặc điểm của công ty có vai trò tích cực trong việc đạt tới các 
mục tiêu trung gian đã đề ra. Các điểm mạnh cần được duy trì và dựa vào đó để thúc đẩy 
công ty.  

 W- Các điểm yếu: là những đặc điểm của công ty có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu 
trung gian đã đề ra. Các điểm yếu cần phải được giảm nhẹ hoặc loại trừ. 

 O- Các cơ hội: là các điều kiện bên ngoài thuận lợi cho việc đạt được các mục tiêu trung gian 
đã đề ra. Các cơ hội cần được tận dụng tối đa. 

 T- Các mối đe dọa: là các điều kiện bên 
ngoài gây nguy hiểm cho việc đạt được 
các mục tiêu trung gian đã đề ra. Chúng 
cần phải được tính đến và giảm thiểu. 

Ngoài ra, công ty cần phải nắm vững các khả năng 
của mình- những năng lực của riêng công ty, tạo 
cho công ty lợi thế cạnh tranh riêng. Nhờ vào 
những năng lực này mà công ty có thể giành được 
khách hàng mới và giữ chân các khách hàng cũ. 
(Hình 10). 
3.4.5 Vòng đời sản phẩm nhìn từ quan điểm thị 
trường 
Một sản phẩm mới trải qua các giai đoạn tuần tự 
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Hình 13. Chiến lược đổi mới để thu hẹp cách biệt chiến lược

trên thị trường từ khâu giới thiệu đến tăng trưởng (phát triển), bão hòa và suy giảm (Hình 11). Sau 
khi hoàn tất quá trình phát triển một sản phẩm, nó được đưa ra giới thiệu với thị trường và khách 
hàng bắt đầu chú ý đến. Trong giai đoạn tăng trưởng, số khách hàng mua sản phẩm ngày càng nhiều. 
Cuối cùng thị trường dành cho sản phẩm trở nên ổn định khi nó đạt đến giai đoạn bão hòa, Sau một 
thời gian, các sản phẩm mới của các đối thủ cạnh tranh sẽ vượt qua nó. Lúc này, thị phần của sản 
phẩm suy giảm và cuối cùng công việc sản xuất sẽ ngừng lại. Điều sống còn với một công ty là biết 
được sản phẩm đang ở giai đoạn nào trong vòng đời của nó để đưa ra những sáng kiến đổi mới vào 
đúng thời điểm cần thiết.  
Quan điểm của thị trường về vòng đời sản phẩm cần được phân biệt rõ với cách tiếp cận về vòng đời 
sản phẩm của phát triển bền vững (từ sản xuất nguyên liệu đến thải bỏ) được trình bày trong chương 
2. 
 
3.4.6 Cách biệt chiến lược của đổi mới sản phẩm 
Đổi mới sản phẩm cần tồn tại được và tăng 
trưởng trong thị trường cạnh tranh. Do doanh số 
của các sản phẩm hiện tại thường có xu hướng 
giảm đi bởi sự cạnh tranh của các đối thủ nên 
xuất hiện một “sự cách biệt chiến lược của đổi 
mới sản phẩm”. Cách biệt chiến lược này cản trở 
sự tăng trưởng của công ty. Cách biệt chiến lược 
của công ty có thể đo bằng khoảng cách giữa 
doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng với doanh thu 
và lợi nhuận thực tế. Các kỳ vọng của sản phẩm 
mới và các mục tiêu trung gian của công ty 
thường được nêu trong Tầm nhìn của công ty 
(Hình 12).  
Nếu có sự khác biệt giữa doanh thu kỳ vọng trong tương lai với doanh thu dự đoán, công ty cần phải 
phát triển các công việc kinh doanh mới và các hoạt động đổi mới để lấp đầy cách biệt chiến lược 
này. 
 
3.4.7 Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm 
Khi đã có một bức tranh toàn cảnh rõ ràng 
về công ty và môi trường kinh doanh của 
nó, các phương án cụ thể của chiến lược 
phát triển sản phẩm cần được xây dựng. 
Có nhiều chiến lược đổi mới sản phẩm để 
nâng cao tính cạnh tranh (Hình 13). Tính 
cạnh tranh của công ty về lâu dài liên 
quan trực tiếp đến khả năng phát triển sản 
phẩm mới của công ty đó. 
Tùy thuộc vào tình hình, các công ty có 
thể lựa chọn các chiến lược đổi mới sản 
phẩm khác nhau. Tuy vậy, có nhiều điểm 
chung trong các chiến lược đổi mới sản 
phẩm hiện nay có thể áp dụng cho phần 
lớn các công ty.  
Các mô hình đổi mới của Ansoff và Porter 
là hai cách tiếp cận mà các công ty và tổ chức có thể áp dụng cho việc phân tích sản phẩm của họ 
cũng như của đối thủ. Từ đó, các công ty có thể tìm được đường hướng cho các chiến lược đổi mới 
sản phẩm của mình. 
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3.4.8. Ma trận phát triển 
Ma trận tăng trưởng Ansoff là một công cụ trợ giúp doanh nghiệp trong lựa chọn sản phẩm và chiến 
lược tăng trưởng.  
Một công ty có thể xác định cách biệt chiến lược của đổi mới sản phẩm theo 4 cách, dựa trên sự phối 
hợp thị trường với đổi mới sản phẩm: 
Trước tiên, công ty có thể xác định các cơ hội cải thiện hoạt động của mình. Ma trận tăng trưởng đưa 
ra 3 chiến lược tăng trưởng chính: 

 Chiến lược thâm nhập thị trường: Ban lãnh đạo công ty tìm kiếm các cách thức nâng cao 
thị phần của sản phẩm đang có trên thị trường hiện tại.  

 Chiến lược phát triển thị trường: Tìm kiếm các thị trường mới cho sản phẩm hiện có. 
 Chiến lược phát triển sản phẩm: Xem xét các khả năng phát triển sản phẩm mới. 

Sự đa dạng hóa có thể mang lại nhiều cơ hội to lớn bên ngoài công việc kinh doanh hiện thời. Có 3 
kiểu đa dạng hóa khác nhau. Thứ nhất, công ty có thể tìm kiếm các sản phẩm mới tương đồng về 
công nghệ và tiếp thị với dây chuyền sản xuất hiện có. Các sản phẩm mới này có thể hấp dẫn thêm 
các nhóm khách hàng mới. Thứ hai, công ty có thể phát triển các sản phẩm mới có khả năng hấp dẫn 
đối với các khách hàng truyền thống. Tính hấp dẫn của các sản phẩm này có được là nhờ nét mới về 
công nghệ khác với những gì mà dây chuyền sản xuất hiện tại có thể cung cấp. Cuối cùng, công ty có 
thể tìm kiếm những công việc kinh doanh mới không liên quan gì với thị trường, sản phẩm hay công 
nghệ hiện tại của họ. 
 
3.4.9 Ma trận chiến lược cạnh tranh 
Một tiếp cận hữu hiệu khác là ma trận Porter. Ma trận này mô tả các kiểu chiến lược cạnh tranh như 
là : ‘giá cả cạnh tranh ‘, ‘tập trung’ và ‘tạo 
sự khác biệt’. (Xem Hình 15) 

 Giá cả cạnh tranh: là đạt được 
giá thành sản xuất và phân phối 
thấp nhất. Nhờ đó doanh nghiệp 
có thể bán hàng với giá thấp hơn 
giá bán của đối thủ và giành được 
thị phần lớn hơn. Các công ty theo 
đuổi chiến lược này cần phải 
mạnh về kỹ thuật, cung ứng, sản 
xuất và phân phối. Tuy nhiên nhu 
cầu về kỹ năng tiếp thị 
(marketing) của công ty lại không 
cao.  

 Tạo sự khác biệt: doanh nghiệp 
tập trung các nỗ lực để đạt được 
khả năng vượt trội trong việc 
mang lại cho khách hàng những 
giá trị nổi bật của sản phẩm, được 
thị trường đánh giá cao. Để đạt 
được điều này, doanh nghiệp cần phải dẫn đầu trong các lĩnh vực chất lượng, công nghệ, 
dịch vụ, phong cách, v.v. Những điều này mang lại cho công ty những lợi thế cạnh tranh to 
lớn. Chẳng hạn, một công ty muốn trở thành hàng đầu về chất lượng sẽ chỉ mua bán những 
bộ phận, chi tiết tốt nhất, lắp ráp chúng một cách chuyên nghiệp và kiểm tra sản phẩm kỹ 
lưỡng.  

 Tập trung: Công ty tập trung vào một hoặc một vài phân khúc hẹp của thị trường chứ không 
phải là toàn bộ hay phần lớn thị trường. Công ty hiểu rõ nhu cầu của các phân khúc này và 
theo đuổi chiến lược giá cả cạnh tranh hoặc chiến lược tạo khác biệt trong riêng các phân 
khúc thị trường này. 
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3 kiểu chiến lược cạnh tranh này có thể kết hợp với nhau (Hình 15). 
Công ty nên đánh giá chu trình phát triển sản phẩm hiện tại và tương lai của mình theo cả hai mô 
hình nêu trên.  
 
3.4.10. Lựa chọn chiến lược và rủi ro 
Trong đổi mới sản phẩm, các công ty luôn phải đối mặt với những mục tiêu đối nghịch với nhau để 
tối đa hóa lợi ích kinh tế trong khi phải giảm thiểu rủi ro. Trên thực tế chỉ có một phần nhỏ trong các 
dự án đổi mới sản phẩm là đến được với thị trường. Sản phẩm mà dự án mong muốn tạo ra càng 
mang tính khác biệt thì rủi ro sẽ càng lớn (xem Hình 14). Các nguy cơ thất bại sẽ được giảm thiểu 
nếu: 

 Đổi mới sản phẩm dựa trên các mục tiêu và chiến lược trung hạn và dài hạn của công ty 
 Đổi mới sản phẩm phù hợp với quy mô và các nguồn lực của công ty 
 Có các hệ thống thông tin để tích hợp các nhu cầu mới và luôn thay đổi 
 Đổi mới sản phẩm được khởi nguồn từ thị trường chứ không phải bởi sự phát triển của công 

nghệ 
 Đổi mới sản phẩm tập trung vào các liên kết bên trong chuỗi giá trị (khó bị sao chép hơn), 

hoặc là: 
 Đổi mới sản phẩm giúp tạo ra sự khác biệt của công ty với đối thủ cạnh tranh 

Kết thúc giai đoạn này, công ty cần có khả năng lựa chọn một chiến lược đổi mới sản phẩm phù hợp 
nhất với môi trường bên trong và bên ngoài cũng như với Tầm nhìn của mình. 

3.5 Hình thành ý tưởng 
Giai đoạn hình thành ý tưởng là phần sáng tạo 
của quá trình phát triển sản phẩm, trong đó 
các giải pháp được đề xuất, xây dựng và từ đó 
đưa ra thêm các giải pháp mới.  
Hình thành ý tưởng có thể bao hàm nhiều kỹ 
thuật khác nhau. Một người có thể ưa thích kỹ 
thuật này hơn kỹ thuật kia. Các phương pháp 
điển hình gồm có tạo ra các “phạm vi tìm 
kiếm” và các trao đổi sáng tạo. Quản lý ý 
tưởng trong giai đoạn này là quan trọng do 
một số lượng lớn ý tưởng đa dạng được nêu 
ra cần được chọn lọc. Các khái niệm sản 
phẩm được đề xuất dựa trên sự kết hợp các ý 
tưởng hứa hẹn nhất. 
 
 
3.5.1 Phạm vi tìm kiếm 
Bước đầu tiên của quá trình hình thành ý tưởng là phát triển các “phạm vi tìm kiếm”. Để phát triển 
các phạm vi tìm kiếm này, xuất phát điểm tốt nhất là các điểm mạnh “chiến lược” nội tại của công ty. 
Chẳng hạn, các điểm mạnh như tình hình tài chính, kiến thức về các công nghệ cụ thể hay các bí 
quyết xuất khẩu của công ty. Bằng cách kết hợp các điểm mạnh của công ty với các cơ hội và xu 
hướng trong phân tích SWOT, phạm vi tìm kiếm cho các ý tưởng về sản phẩm mới có thể được xác 
định (Hình 16).  
Để sử dụng kết quả của ma trận SWOT, cần điều chỉnh ma trận này thành ma trận phạm vi tìm kiếm 
(Hình 17). Trong hình này, trên trục hoành (các ô A đến F), các cơ hội được xác định trong phân tích 
SWOT được viết lại. Tiếp theo, các điểm mạnh nội tại được viết trong các ô từ số 1 đến số 8 trên trục 
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tung. Các ý tưởng về sản phẩm mới được hình thành bằng cách kết hợp giữa các cơ hội bên ngoài với 
các điểm mạnh bên trong (nội tại) của doanh nghiệp.  

 
Kết quả là công ty có thể thu được một vài phạm vi tìm kiếm hứa hẹn. Để thuận lợi cho việc lựa chọn 
phạm vi tìm kiếm tốt nhất, nên trình bày các phạm vi tìm kiếm thu được một cách tỷ mỷ. Sau khi đã 
chọn được các phạm vi tìm kiếm hứa hẹn nhất, các ý tưởng về sản phẩm có thể được hình thành từ 
đó. 
 
3.5.2 Các trao đổi sáng tạo 
Các trao đổi sáng tạo giúp sản sinh ra rất nhiều ý tưởng về sản phẩm mới. Tất cả các ý tưởng, cho dù 
có kỳ quặc hay thái quá đi nữa, đều được ghi nhận. Tùy thuộc vào các phạm vi tìm kiếm mà đội phát 
triển sản phẩm có thể áp dụng các kỹ thuật sáng tạo khác nhau để hình thành các ý tưởng về sản 
phẩm. 
Chương 9 trình bày các kỹ thuật sáng tạo khác nhau trong các ví dụ cụ thể. 
 
3.5.3 Phát triển khái niệm3 

Việc phát triển khái niệm được thực hiện dựa trên các ý tưởng sáng tạo đã hình thành trong giai đoạn 
trước, hợp nhất các ý tưởng đó và bổ sung cho chúng những tùy chọn phục vụ cho việc đánh giá. Một 
khái niệm sản phẩm cần được mô tả chính xác bằng văn bản và nên được trình bày bằng các công cụ 
trực quan về ý tưởng cho sản phẩm mới, bao gồm cả các đặc điểm sơ bộ, các lợi ích cho người tiêu 
dùng và phác thảo các yêu cầu công nghệ. Hình thành ý tưởng có thể bao gồm: 
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Hình 17 – Ma trận phạm vi tìm kiếm của một công ty đồ ăn 
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 Xác định rõ về thị trường mục tiêu và khách hàng 
 Xác định tình hình cạnh tranh trên thị trường và xây dựng chiến lược cạnh tranh  
 Phát triển sản phẩm thử nghiệm kỹ thuật và lên chương trình thử nghiệm 
 Ước lượng các nguồn lực cần thiết cho phát triển sản phẩm 
 Soạn thảo một bản kế hoạch kinh doanh sơ bộ 

Sau khi lựa chọn được khái niệm sản phẩm tốt nhất, khái niệm đó phải được trình bày chi tiết.  

3.6 Hiện thực hóa 
Phát triển sản phẩm không phải là một quá trình biệt lập. Trái lại, quá trình này được tiến hành song 
song với quá trình lên kế hoạch sản xuất và kế hoạch tiếp thị (Hình 18). 

 
 
Lên kế hoạch sản xuất gắn bó chặt chẽ với thiết kế và ngược lại. Các nhu cầu về thiết bị và đầu tư cần 
được xem xét trong giai đoạn thiết kế. Công tác quản lý sản xuất phải có kế hoạch thay đổi trong sản 
xuất tương ứng với các thay đổi từ khâu thiết kế.  
Một điều có tầm quan trọng sống còn là tiếp thị sản phẩm mới nhắm tới nhu cầu và mong muốn của 
khách hàng. Bởi vậy, các thông tin về phân tích thị trường, ứng xử của khách hàng, các xu hướng và 
kịch bản tương lai, các chính sách của chính phủ, các mối quan tâm về môi trường, các loại vật liệu 
và công nghệ mới đều hữu ích. Các chính sách và nhu cầu của bản thân công ty cũng cần được tính 
tới. Bản kế hoạch kinh doanh cũng có tác dụng đưa ra những hướng dẫn và gợi ý cho các quyết định 
trong thiết kế và tiếp thị.  
Khi khâu thiết kế đã hoàn tất, cần kết hợp một cách tối ưu các điểm mạnh của sản phẩm, giá cả và 
phân phối. Các lĩnh vực này đều cần có chiến lược. 

 
3.7 Phát triển sản phẩm trong các nền kinh tế đang phát triển 
Theo truyền thống, các hoạt động phát triển sản phẩm được tập trung ở các nước phát triển. Tuy 
nhiên, các hoạt động này đang ngày càng quan trọng hơn trong cạnh tranh toàn cầu và các nước đang 
phát triển bắt đầu chú trọng đến chúng.   
Cho đến những năm 1970, các nước đang phát triển sử dụng chính sách công nghiệp hóa với hệ 
thống trợ giá cho hàng nội địa nhằm cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, sự can thiệp 
sâu của nhà nước vào sản xuất kinh doanh đã tạo ra xu hướng tập trung vào sản xuất hơn là hướng 
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Hình 18. Các hoạt động song song: phát triển sản phẩm, phát triển sản xuất và kế 
hoạch quảng cáo
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theo thị trường. Các nền kinh tế đóng kín thường không tạo ra nhiều động lực đổi mới cho các công 
ty. 
Ngày nay, các nền kinh tế đang phát triển ngày càng quan tâm đến các hoạt động thiết kế sản phẩm, 
nhất là các sản phẩm hướng đến thị trường quốc tế. Chẳng hạn như ở các nước Đông và Nam Á, các 
cơ sở thiết kế chính thức đã được thành lập, song song với chiến lược phát triển công nghiệp. Một ví 
dụ thành công là Hàn Quốc. Do tầm quan trọng của thị trường nước ngoài và các công ty đa quốc gia, 
Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chiến lược tạo sự khác biệt cho sản phẩm bằng cách đưa đổi mới sản 
phẩm vào các chính sách phát triển quốc gia. Kết quả là Hàn Quốc đã phát triển từ một quốc gia cạnh 
tranh bằng giá thành sản phẩm, kỹ thuật thấp và chuyên sản xuất hàng nhái trong những năm 1960 
trở thành một nước cạnh tranh bằng công nghệ cao và các sản phẩm đẳng cấp lấy người sử dụng làm 
trung tâm (Hình 19). 
Ở các nền kinh tế đang phát triển hiện nay, phần lớn các hoạt động phát triển sản phẩm vẫn còn mang 
tính thích nghi hơn là đổi mới, với những thay đổi thứ yếu trong sản phẩm. Các nhà phát triển sản 
phẩm vẫn thường được coi là những người “tạo mẫu” hơn là những nhà “cách tân sản phẩm”. 
Nghiên cứu cho thấy rằng các công ty vừa và nhỏ ở các nền kinh tế đang phát triển có thái độ về thiết 
kế sản phẩm khác với của các công ty vừa và nhỏ ở các nước phát triển. Một số khác biệt đáng kể là: 

 Xu hướng thiết kế tạo ra những cải tiến dần dần của các sản phẩm hiện hành 
 Quan tâm đến bề ngoài của sản phẩm nhiều hơn là công năng của chúng 
 Quan điểm thiết kế sản phẩm dựa trên truyền thống về nhập khẩu công nghệ hơn là truyền 

thống về sáng tạo hay đổi mới 
 Xu hướng không đưa ra các giải pháp thiết kế chưa có tiền lệ trên thị trường (trong nước 

hoặc quốc tế) 
 Thiếu các công cụ và kinh nghiệm để so sánh và đánh giá các phương pháp khác nhau để giải 

quyết các vấn đề trong thiết kế 
 Gặp khó khăn trong xây dựng các bản tóm tắt rõ ràng cho dự án. 

Các đặc điểm này càng nêu bật nhu cầu xây dựng năng lực phát triển sản phẩm ở các nền kinh tế 
đang phát triển. Các chương tiếp theo sẽ cung cấp các hướng dẫn cụ thể về cách thức tiến hành 2 loại 
dự án ThP khác nhau. 
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Chú thích 
1SWOT là viết tắt của tiếng Anh: S- Strengths: các điểm mạnh, W- Weaknesses: các điểm yếu, O- 
Opportunities: các cơ hội và T- Threats: các mối đe dọa. Có thể hiểu một cách đơn giản SWOT là các 
điểm mạnh và điểm yếu bên trong (S và W) và bên ngoài (O và T). 
2 - Hồ sơ sản phẩm (Product porforlio), hay còn gọi là "rổ" sản phẩm của doanh nghiệp 
3- Khái niệm sản phẩm: là thuật ngữ thường dùng trong Thiết kế và Phát triển Sản phẩm. Sau khi đã 
có chiến lược sản phẩm và ý tưởng về sản phẩm mới, bước tiếp theo là đưa ra Khái niệm sản phẩm. 
Trong bước này, cần kết hợp và phát triển các ý tưởng đó, sau đó chế tạo sản phẩm thử nghiệm, xác 
định các nguồn lực cần thiết, lên kế hoạch kinh doanh và lịch trình đưa sản phẩm ra thị trường. 
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PHẦN II 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN ThP? 
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Hiểu biết sâu sắc về bối cảnh nền kinh tế quốc dân có các ích lợi: đóng góp vào xác định các mục 
tiêu của dự án ThP, là xuất phát điểm để xác định các công ty thích hợp cho các dự án trình diễn kỹ 
thuật và hỗ trợ xây dựng các tài liệu đào tạo thích hợp về ThP. Các tiểu dự án (dự án con) trình diễn 
kỹ thuật về ThP tại công ty cần gắn kết và phù hợp với các kỳ vọng của dự án ThP chung (dự án lớn).  
Bốn nhóm câu hỏi dưới đây sẽ giúp hình 
thành nên bản kế hoạch hành động của 
dự án. Bản kế hoạch hành động này xác 
định các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên và 
thực hiện đánh giá nhu cầu về tài liệu 
đào tạo ThP (xem Hình 20). Bốn cấp độ 
và các câu hỏi cụ thể như sau: 
Cấp độ 1: Dự án 

 Các mục tiêu của dự án là gì? 
 Ai là những người thụ hưởng 

của dự án? 
 Mục đích chuyển giao kiến thức 

cho từng nhóm đối tượng là gì? 
- Các mục tiêu rõ ràng và xác 

định sơ bộ các nhóm đối tượng của dự án. 
 
Cấp độ 2: Bối cảnh nền kinh tế quốc dân 

 Thu nhập quốc dân là bao nhiêu? 
 Chỉ số phát triển con người là bao nhiêu? 
 Ví thế cạnh tranh của quốc gia và các ngành công nghiệp thế nào? 
 Giá trị xuất khẩu công nghiệp và cơ cấu (cấu trúc) xuất khẩu? 
 Đóng góp của các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ cho nền kinh tế quốc dân 

như thế nào? 
 Sự phát triển công nghiệp quốc gia đang ở giai đoạn nào? 
 Vai trò và ảnh hưởng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, của các doanh nghiệp lớn trong nền 

kinh tế quốc dân? 
 Các vấn đề phát triển bền vững liên quan đến sản xuất và tiêu dùng? 

- Lựa chọn được các ngành và quy mô công ty thích hợp cho dự án. 
Cấp độ 3: Cấp độ ngành (trung gian) 

 Hoạt động hiện nay của ngành? 
 Các chiến lược đổi mới sản phẩm của ngành hiện nay là gì? 
 Khả năng tiếp thu đổi mới của các công ty trong ngành? 
 Các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững của ngành? 
 Các động lực (có thể là tiềm ẩn) thúc đẩy sự đổi mới sản phẩm trong ngành? 

Bối cảnh 
nền kinh tế 
quốc dân Ngành Công ty 

Các đặc điểm và 
nhu cầu 

Các đặc điểm và 
nhu cầu Các đặc điểm và 

nhu cầu 

Hình 20. Các đặc điểm và nhu cầu của nền kinh tế quốc 
dân, ngành và công ty 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ThP 
Đánh giá nhu cầu ThP là một phương pháp từng bước một xác định các ngành 
công nghiệp ưu tiên để triển khai các dự án ThP. Một dự án ThP thành công cần 
đến sự thấu hiểu cặn kẽ về đặc điểm và nhu cầu của nền kinh tế quốc dân cũng 
như về các ngành công nghiệp của quốc gia đó. Một bản kế hoạch hành động 
của dự án ThP có thể được chia làm 4 giai đoạn: xác định các đặc điểm và nhu 
cầu của dự án, tìm hiểu nền kinh tế quốc dân, tìm hiểu về các ngành công 
nghiệp và tìm hiểu các công ty cụ thể.
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 Các bên liên quan trong ngành? 
- Lựa chọn được các công ty cho dự án. 

 
Cấp độ 4: Cấp độ công ty (vi mô) 

 Các chiến lược đổi mới sản phẩm của công ty hiện nay? 
 Khả năng tiếp thu đổi mới của công ty ? 
 Các đơn vị nghiên cứu phát triển nào có thể hỗ trợ quá trình đổi mới sản phẩm của công ty? 
 Có những trường kỹ thuật nào (với khả năng thiết kế) có thể tham gia cùng công ty trong dự 

án? 
- Phát triển được bộ tài liệu đào tạo hợp lý (cả về nội dung lẫn phương pháp). 

4.1. Cấp độ 1: Dự án 
Tại sao một dự án ThP được khởi động? Đó là dự án do một công ty đa quốc gia thực hiện nhằm mục 
đích cải thiện tính bền vững cho chuỗi cung của họ? Hay dự án được một tổ chức quốc tế hỗ trợ? 
Chẳng hạn như UNEP hỗ trợ xây dựng năng lực cho các trung tâm thuộc hệ thống các trung tâm Sản 
xuất Sạch của UNIDO-UNEP. Mỗi dự án có các mục đích cuối cùng và mục tiêu trung hạn riêng. 
Chẳng hạn trong dự án A, trọng tâm là tạo ra nhận thức về ThP trong một nhóm đối tượng rộng, 
trong khi đó dự án B lại nhằm trình diễn các lợi ích môi trường và kinh tế bằng cách triển khai các 
tiểu dự án trình diễn tại các công ty. Cuối cùng, dự án C lại có mục đích xây dựng năng lực bằng các 
hoạt động đào tạo chuyên sâu. Có thể có rất nhiều mục tiêu và tiếp cận khác nhau đối với các dự án 
ThP. Mỗi dự án như vậy có những yêu cầu riêng về loại hình chuyển giao kiến thức và đào tạo. Do 
vậy, hiểu được động lực thúc đẩy của dự án chung 
là hết sức quan trọng. 

 Các mục tiêu của dự án là gì? >Biểu mẫu 
N1 

Một dự án thường có nhiều nhóm đối tượng. Các 
nhóm đối tượng khác nhau này có cần cùng một 
kiểu kiến thức và đào tạo về ThP như nhau không? 
Các cơ quan chính phủ có thể quan tâm đến các 
khía cạnh khác trong kiến thức về ThP so với khối 
công nghiệp. Các nhà quản lý công ty có những 
quan tâm khác với những người chuyên về thiết kế 
làm việc cho các phòng phát triển sản phẩm. Cần 
xem xét các nhu cầu về thông tin của tất cả các 
nhóm đối tượng. Họ có cần phải hiểu khái niệm 
chung không (biết cái gì)? Hay họ cần phải hiểu tại 
sao ThP lại quan trọng (biết vì sao)? Họ có cần 
phải biết ứng dụng trên thực tế hay không (biết làm 
như thế nào)? (Hình 21) 

 Ai là người thụ hưởng chính? > Biểu mẫu 
N1 

 Mức độ hiểu vấn đề cần đạt được cho từng nhóm đối tượng? Biết cái gì? Biết vì sao? Biết 
như thế nào? > Biểu mẫu N1 

4.2. Cấp độ 2: Bối cảnh nền kinh tế quốc dân 
Trong bước tiếp theo, cần xem xét bối cảnh nền kinh tế quốc dân và mức độ phát triển công nghiệp 
của quốc gia. Để hỗ trợ công việc này, cần thu thập các con số thống kê về kinh tế và công nghiệp 
của quốc gia. Để hiểu rõ hơn các thông tin thu được, cần thu thập thêm thông tin tương ứng của 3 
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nước khác để so sánh (xem Bảng 4). Đây có thể là các nước láng giềng hay các nước đã thành công 
nhất trong khu vực hoặc trên thế giới. 
 
4.2.1 Thu thập số liệu 
Số liệu có thể thu thập dễ dàng từ các nguồn thông tin công cộng trên mạng theo các kết nối sau: 
United Nations Development Program (UNDP) ‘Human Development Report’ 
> http://hdr.undp.org/statistics/data/ 
The World Bank ‘Key Development and Statistics Data’ 
> http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html 
The World Bank ‘Knowledge Assessment Method’ 
> http://info.worldbank.org/etools/kam2005/home.asp 
CIA World Fact Book 
> http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 
World Economic Forum (WEF) ‘Global Competitiveness Report’ 
> http://www.weforum.org/gcr 
World Resource Institute (WRI) ‘Earth Trends’ 
> http://earthtrends.wri.org/ 
United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) ‘The State of the World’s 
Children’ 
> http://www.unicef.org/infobycountry/index.html 

 Thu thập các số liệu xã hội và kinh tế của các nước > Biểu mẫu N2 

Trong các bước tiếp theo, các số liệu kinh tế và xã hội sẽ được xem xét và phân tích kỹ hơn. Có thể 
thấy rằng, các chỉ số được thu thập bởi nhiều tổ chức với các mục đích khác nhau. Các thuật ngữ 
tương tự nhưng có thể không hoàn toàn 
thống nhất. Các chỉ số này rất có ích 
trong lựa chọn các ngành công nghiệp 
và các công ty cũng như trong phác hoạ 
cách thức thu thập và giám sát chúng 
(các chỉ số). 
4.2.2. Tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) 
Các chỉ số kinh tế và phát triển của một 
quốc gia có thể cho biết về trình độ đổi 
mới sản phẩm và tình hình kinh doanh 
ở quốc gia đó. Trình độ phát triển của 
quốc gia thường được đánh giá trên các 

Bảng 4. Ví dụ một số số liệu thống kê các nước trong một biểu mẫu 
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tiêu chí gồm có thu nhập, chất lượng cuộc sống và tính dễ tổn thương của nền kinh tế. 
Thu nhập thường được thể hiện bằng GDP theo đầu nguời. Chất lượng cuộc sống được đánh giá 
thông qua chỉ số phát triển con người (HDI) của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). 
Các đặc điểm khác có thể thấy trong các chỉ số như là trình độ giáo dục và cơ cấu công nghiệp.  
Thu nhập quốc dân có thể được xem xét theo nhiều cách. Tuy nhiên, nó thường được thể hiện bằng 
GDP và GDP tính theo sức mua tương đương trên đầu người-GDP PPP. GDP là tổng giá trị thị 
trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong một nước trong một thời gian nhất định 
và bao gồm cả lợi nhuận của các công ty thuộc sở hữu nước ngoài cũng như người nước ngoài làm 
việc ở nước đó. GDP tính theo sức mua tương đương (GDP PPP) là tỷ giá hối đoái lý thuyết tính theo 
sức mua tương đương của nội tệ so với một loại tiền khác. Ngược lại với tỷ giá hối đoái “thực” áp 
dụng cho các loại tiền tệ trên thị trường chính thức (tương phản với chợ đen), tỷ giá hối đoái của 
GDP PPP được tính theo giá trị tương đối của tiền tệ dựa trên lượng của rổ hàng hóa mà đồng tiền đó 
mua được. Một cách điển hình, giá cả của nhiều loại hàng hóa cùng lúc được xem xét, tính theo trọng 
số theo mức độ quan trọng của loại hàng hóa đó trong nền kinh tế. Tỷ giá hối đoái PPP được đánh giá 
là phép so sánh tốt hơn về mức sống. 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP chia các nước theo mức thu nhập thành các nước thu 
nhập cao, thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Trong Hình 22 có mô tả của thu nhập GDP và GDP 
PPP của 3 nhóm nước. Có thể thấy rằng sự khác biệt giữa các nước thu nhập cao và thu nhập trung 
bình/thấp là rất lớn.  
Ngân hàng Thế giới chia các nước thành 4 nhóm thu nhập theo Tổng thu nhập quốc dân (GNI) theo 
đầu người (2004) như sau: 
Các nước có thu nhập cao:  >  10.066  đô la Mỹ 
Các nước thu nhập trung bình cao:  3.226 - 10.065 đô la Mỹ 
Các nước thu nhập trung bình thấp:    826  - 3.225 đô la Mỹ 
Các nước thu nhập thấp:     <  825    đô la Mỹ 
Phân loại của Ngân hàng Thế giới có thể tìm thấy trên mạng theo địa chỉ: 
www.worldbank.org/data/countryclass/ 
Hạng thu nhập của quốc gia là chỉ số đầu tiên về các lĩnh vực công nghiệp chính và thành phần công 
nghiệp của quốc gia đó. Chẳng hạn như ở các nước thu nhập thấp, khu vực nông nghiệp đóng góp 
nhiều nhất vào GDP và các công ty nhỏ hoặc rất nhỏ chiếm số đông. Các nghiên cứu đã tìm ra mối 
liên kết giữa thu nhập và các chỉ số khác. Đồng thời cũng dễ thấy rằng mối liên kết đó không phải là 
tuyến tính và rất tổng quát. Chẳng hạn ở các nước lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ, sự khác biệt về 
trình độ khác biệt là cực lớn giữa các vùng khác nhau ngay trong một nước. Ở Ấn Độ, có những công 
ty công nghệ cao về tin học và truyền thông tại bang Bangalore, nhưng cũng có những công ty lạc 
hậu chủ yếu dựa vào lao động giản đơn ở Tây Bengal. 
Giai đoạn phát triển của một đất nước liên quan đến sự phát triển kinh tế và cũng gắn với sự phát 
triển xã hội: giáo dục, y tế và tuổi thọ trung bình. Theo giai đoạn phát triển, các nước có thể được 
chia theo 4 nhóm: 

- Các nước chậm (kém) phát triển (LDC): khoảng 50 nước nghèo nhất thế giới, phần lớn là ở 
vùng cận Sahara, theo định nghĩa của LHQ. 

- Các nước đang phát triển  
- Các nước công nghiệp mới (IC): các nước chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang công 

nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế tạo. Các ví dụ là Thổ Nhĩ Kỳ, Thái lan, Malaysia, Mê-hi-
cô và Nam Phi. 

- Các nước công nghiệp hoặc các nước phát triển: phần lớn các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật 
Bản và Úc.  

Khái niệm các nước chậm phát triển LDC đôi khi bị nhầm với khái niệm LLDC- các nước không 
tiếp giáp biển. Hoạt động kinh tế của các nước LLDC phản ánh các tác động trực tiếp và gián 
tiếp của vị trí địa lý tới các khu vực kinh tế quan trọng. Các nước đang phát triển không tiếp giáp 
biển thường là những nước nghèo nhất trong số các nước đang phát triển, với tốc độ phát triển 

http://www.worldbank.org/data/countryclass/
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chậm nhất và thường là phụ thuộc nặng nề vào các cơ sở xuất khẩu chính. Trong số 30 nước 
không tiếp giáp biển có 16 nước là chậm phát triển.  
Trong cuốn sách này, thuật ngữ “các nền kinh tế đang phát triển”, hay thậm chí “các nước đang 
phát triển” có bao gồm cả các nước chậm phát triển, các nước đang phát triển và các nước mới 
công nghiệp hóa. Các khái niệm của ThP như Tham chiếu và Thiết kế lại hoàn toàn có thể áp 
dụng cho các nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên do ở một trình độ phát triển và nhận thức 
cao hơn, họ cần có thêm các phương pháp bổ sung trong quá trình phát triển sản phẩm. 

 Tổng thu nhập quốc dân (GDP) và Tổng thu nhập quốc dân tính theo sức mua tương đuơng 
GDP PPP) của các nước được chọn cho dự án là bao nhiêu? > Biểu mẫu N3 

 Các nước này nằm trong nhóm nước nào, xét theo tiêu chí về thu nhập? > Biểu mẫu N3 
 

4.2.3. Chỉ số phát triển con người - HDI 
Một số tổ chức xã hội cho rằng chỉ xem xét thu nhập quốc dân theo đầu người không thôi thì chưa đủ 
để đánh giá về quá trình phát triển của một nước. Chỉ số phát triển con người do UNDP đưa ra là căn 
cứ tiếp theo để đưa ra một tầm nhìn đa diện về quá trình phát triển đó. HDI là một chỉ số phức hợp 
đánh giá thành tựu trung bình của quốc gia trong 3 lĩnh vực phát triển con người: cuộc sống thọ và 
lành mạnh- được đo bằng tuổi thọ bình quân, kiến thức- được đo bởi tỷ lệ biết chữ của người trưởng 
thành cũng như tỷ lệ nhập học các bậc tiểu học, trung học và đại học, và cuối cùng là một mức sống 
khả dĩ- được đo bởi thu nhập bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương bằng đô la Mỹ.  
Chỉ số phát triển con người được tính toán tổng hợp từ các chỉ số phụ nói trên và được tính toán một 
cách đơn giản, minh bạch. Do khái niệm phát triển con người rất rộng và rất khó đánh giá bằng bất 
cứ chỉ số đơn lẻ nào, HDI - với vai trò là một chỉ số phức hợp - tỏ ra rất hữu hiệu để đánh giá chất 
lượng cuộc sống và được dùng thay cho thu nhập bình quân đầu người.  

 Xếp hạng HDI của quốc gia là bao nhiêu?  > Biểu mẫu N3 
 

4.2.4. Chỉ số tăng trưởng cạnh tranh - CGI 
Quá trình tăng trưởng kinh tế là phức tạp và có nhiều yếu tố tham gia vào sự phát triển đó. Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới đã cố gắng đơn giản hóa việc đánh giá quá trình này bằng việc đưa ra chỉ số tăng 
trưởng cạnh tranh CGI. Chỉ số này được dùng để đo khả năng của các nền kinh tế trên thế giới đạt 
được sự tăng trưởng trong trung hay dài hạn. CGI đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, 
chẳng hạn như các lý thuyết kinh tế và kinh nghiệm tích lũy được của các nhà hoạch định chiến lược 
ở tầm vĩ mô được coi là rất quan trọng.  
CGI được xây dựng từ 3 “trụ cột” được công nhận là sống còn đối với sự tăng trưởng kinh tế: chất 
lượng môi trường kinh tế vĩ mô, tình trạng của các thể chế công và sự sẵn sàng về kỹ thuật của đất 
nước (yếu tố này tính tới tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế). 
Chỉ số CGI nêu bật điểm mạnh và điểm yếu của nền kinh tế quốc dân. Nhờ vậy, nó được coi là môt 
công cụ hữu hiệu để nhìn nhận về môi trường kinh doanh của một nước. Chẳng hạn, nếu một nước 
được xếp hạng thấp về thứ hạng cạnh tranh thì điều đó  mang hàm ý rằng các khoản đầu tư vào đó có 
thể mang tính rủi ro cao và rằng năng lực quốc gia về hỗ trợ thay đổi công nghệ tại các doanh nghiệp 
có thể là tối thiểu.  

 Xếp hạng CGI của quốc gia được lựa chọn làm dự án là bao nhiêu? Nó có được cải thiện 
trong những năm gần đây hay không?  > Biểu mẫu N3 

 
4.2.5. Xuất nhập khẩu 
Xem xét về mức độ xuất nhập khẩu của một nước cũng là điều quan trọng. Quy mô xuất nhập khẩu 
(theo % GDP của nền kinh tế) cũng như các loại sản phẩm xuất nhập khẩu (các sản phẩm sơ chế hoặc 
chế tạo) đều cần đuợc xem xét.  
Quy mô xuất khẩu của một nước là chỉ số đánh giá mức độ quan trọng của xuất khẩu với nền kinh tế 
nước đó. Nếu xuất khẩu là quan trọng (hoặc nếu chính sách quốc gia là khuyến khích xuất khẩu) thì 



 42

việc lựa chọn các công ty xuất khẩu tham gia vào dự án là nên làm. Theo quan điểm ThP, điểm đến 
của các sản phẩm xuất khẩu là rất quan trọng do các yếu tố về luật môi trường hay quy định về tính 
bền vững của sản phẩm được áp dụng ở nơi đó. Xuất khẩu các sản phẩm chế tạo thay vì các sản 
phẩm sơ chế là một yếu tố bền vững. Việc xuất khẩu các sản phẩm chế tạo đòi hỏi ngành công 
nghiệp địa phương thực hiện các khâu gia công, xử lý và qua đó tạo ra các giá trị gia tăng tại địa 
phương. Chiến lược của một dự án ThP có thể là khuyến khích quá trình gia công các nguyên liệu thô 
ở địa phương trước khi xuất khẩu nhằm thúc đẩy việc tạo ra thu nhập tại địa phương. Điều này có thể 
dẫn tới việc xóa đói hay giảm nghèo.  

 Quy mô xuất nhập khẩu có lớn không (% GDP)? Nó có được cải thiện trong những năm gần 
đây hay không?  > Biểu mẫu N3 

 Thị trường xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm sơ chế hay sản phẩm chế tạo? Biểu mẫu N3 
 Các quốc gia xuất khẩu nào (láng giềng hay quốc tế) và các vấn đề về tính bền vững nào cần 

phải xem xét tới? Biểu mẫu N3 
 
4.2.6. Nông nghiệp, công nghiệp và khu vực dịch vụ  
Các hoạt động kinh tế của một nước có thể chia ra theo các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và 
dịch vụ. Các lĩnh vực này thường trực tiếp liên quan đến sự đặc điểm kinh tế. Chẳng hạn các hoạt 
động kinh tế ở một số nước đang phát triển chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp. Điều này lại 
ảnh hưởng tới lĩnh vực công nghiệp do các hoạt động của lĩnh vực này tập trung vào xử lý các sản 
phẩm đầu ra của nông nghiệp.  
Ở các nước phát triển, khu vực dịch vụ đóng góp rất lớn cho nền kinh tế. Hình 23 minh họa sự đóng 
góp của 3 lĩnh vực vào GDP ở các nhóm nước có thu nhập khác nhau.  
Tầm quan trọng của lĩnh vực dịch vụ liên tục tăng lên ở tất cả các nhóm nước cũng được thể hiện 
trong Hình 24. 

 
Hình 23: Đóng góp của các ngành vào GDP (UNDP, 2005) 
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Nhóm dự án có thể quyết định tập trung vào lĩnh vực quan trọng hiện tại của nền kinh tế hoặc vào 
lĩnh vực dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai.  
 

 Các lĩnh vực nào là chủ đạo của nền kinh tế của quốc gia được lựa chọn thực hiện dự án? 
Biểu mẫu N3 

 Các lĩnh vực nào hấp dẫn đối với dự án ThP? > Biểu mẫu N3 
 
4.2.7. Sự phát triền công nghiệp của quốc gia 
Giữa sự phát triển kinh tế của một nước với các hoạt động công nghiệp luôn có một mối liên kết trực 
tiếp. Các nền kinh tế đang phát triển được đặc trưng bởi các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao 
động và có kỹ năng thấp. Ở các nước phát triển, các ngành công nghiệp thường có xu hướng sử dụng 
kỹ năng trung bình hoặc cao, yêu cầu nhiều đầu tư và có hàm lượng công nghệ cao. Điều này được 
minh họa trong Hình 25. 
Theo Hình 25, trong các nền kinh tế đang phát triển (các nước đang phát triển và các nước chậm phát 
triển), công nghiệp thực phẩm và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đơn giản (ví dụ đồ gia dụng) 
chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ở các nước mới công nghiệp hóa (NIC), các hoạt động công nghiệp tập 
trung vào ngành lắp ráp, chế tạo cơ bản và sản xuất các sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao. Các 
nước phát triển tập trung vào các hoạt động công nghiệp và nghiên cứu cơ bản đòi hỏi vốn lớn và 
công nghệ cao, cũng như vào ngành điện tử. Sự phân loại này cung cấp hiểu biết sơ bộ về các hoạt 
động công nghiệp của một nền kinh tế. Tuy vậy, các nước lớn có thể mang những nét pha trộn, như 
trường hợp của Trung Quốc và Ấn Độ.  
Theo truyền thống thì các nước phát triển theo mô hình bậc thang về kinh tế và công nghiệp (hoặc 
theo chuỗi giá trị), từ sử dụng nhiều nhân công đến các hoạt động kinh tế đòi hỏi nhiều vốn và kiến 
thức, từ các sản phẩm đơn giản đến các sản phẩm phức tạp.  
Để leo lên các bậc cao hơn trong chuỗi giá trị và cạnh tranh trong các thị trường mới, cần có những 
tiến bộ về chất lượng, marketing, cấu trúc của tổ chức và chuẩn bị hậu cần. Đổi mới sản phẩm là một 
cách để đạt được những tiến bộ này. Vì vậy, một dự án ThP cần sử dụng các thông tin đã thu thập để 
phát triển một chiến lược thúc đẩy nền kinh tế hướng tới mức cao hơn trong chuỗi giá trị. 
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 Nước được chọn thực hiện dự án đang ở bậc thang nào? > Biểu mẫu N3 
 Các đặc trưng của công nghiệp quốc gia đó? Sử dụng nhiều nhân công, nhiều vật tư, nhiều 

vốn hay nhiều tri thức? > Biểu mẫu N3 
 
4.2.8 Các công ty lớn và các công ty vừa và nhỏ (SMEs) 
Các công ty có thể có quy mô rất khác nhau: siêu nhỏ (micro), nhỏ, vừa và lớn. Các công ty có quy 
mô khác nhau thì cũng có những đặc điểm, cách vận hành và khả năng đổi mới khác nhau.  
Thuật ngữ công ty vừa và nhỏ - SME- hàm ý một nhóm các doanh nghiệp có quy mô từ một cá thể 
(chẳng hạn như một người thợ thủ công sản xuất hàng cung cấp cho thị trường làng xã) đến một công 
ty kỹ thuật phức tạp bán hàng ra thị trường thế giới. Một số tiêu chí có thể được dùng để xác định 
quy mô, chẳng hạn như số nhân công, doanh số hoặc giá trị thiết bị. Mỗi tiêu chí này đều hữu ích.  
Ngân hàng Thế giới định nghĩa doanh nghiệp cỡ vừa là doanh nghiệp có ít hơn 250 nhân công, còn 
doanh nghiệp nhỏ có ít hơn 50 nhân công. Các doanh nghiệp siêu nhỏ là những công ty có ít hơn 10 
nhân công và các hộ sản xuất cá thể. Cho dù ở trình độ phát triển nào thì các công ty siêu nhỏ, hoặc 
thậm chí các công ty nhỏ, là không hiếm trong lĩnh vực không chính thức của mỗi nền kinh tế. Các 
doanh nghiệp không chính thức là các doanh nghiệp hoạt động “chui” hay bất hợp pháp. Các doanh 
nghiệp này không đăng ký chính thức và không trả thuế. Ở nhiều nước đang phát triển, phần lớn các 
công ty vừa và nhỏ thuộc về lĩnh vực không chính thức. (Hình 26) 
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Hình 26: Phân loại của các công ty 

Các nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp tới hơn 55% GDP và thuê đến 65% 
tổng số nhân công ở các nước có thu nhập cao. (Hình 27). Các công ty vừa và nhỏ cùng với các công 
ty không chính thức đóng góp đến trên 60% của GDP và thuê tới 70% nhân công ở các nền kinh tế 
đang phát triển. Ở các nước thu nhập trung bình, chúng đóng góp tới 70% GDP và thuê tuyển trên 
95% số nhân công.  
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Hình 27: Đóng góp của SME và khu vực không chính thức vào  

lao động và GDP (OECD, 2004) 
Ở các nền kinh tế đang phát triển, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thậm chí còn thua kém so với khu 
vực không chính thức trong đóng góp cho nền kinh tế và tạo công ăn việc làm. Ở các nước này, khu 
vực không chính thức được cho là chiếm trên một nửa nền kinh tế và chủ yếu bao gồm các doanh 
nghiệp siêu nhỏ. Có nhiều dự án (trong đó có dự án ThP) tập trung vào khu vực SME do các đặc 
điểm này 
 
4.2.9. Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Các công ty vừa và nhỏ năng động là xương sống của khu vực tư nhân và có vai trò đáng kể trong 
phát triển kinh tế nói chung. Chúng có đặc điểm hấp dẫn đối với các dự án ThP là có thể phản ứng 
mau lẹ với sự thay đổi của thị trường. Các nghiên cứu về các công ty nhỏ cho thấy chúng hoạt động 
như một động cơ thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.  
Tuy nhiên, do khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ rất không đồng nhất, dễ thay đổi và có sự khác biệt 
rất lớn của SME ở các nước đang phát triển với các nước phát triển, các hoạt động của dự án cần đặt 
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mục tiêu một cách hiệu quả. Các SME cần được liên kết chặt chẽ với thị trường toàn cầu, tìm ra 
nguời mua sản phẩm của họ cũng như các nhà cung cấp cho đầu vào của họ. Điều này yêu cầu sự 
phát triển các kỹ năng, công nghệ, thông tin và nghiên cứu. Những đòi hỏi này có thể được đáp ứng 
bằng quan hệ đối tác giữa các SME với nhau hay giữa các SME với các doanh nghiệp lớn. Sự đổi 
mới sản phẩm có thể là cầu nối dẫn tới các mối quan hệ đối tác này. Ở các nền kinh tế đang phát 
triển, SME thường được coi là nguồn duy nhất để tăng việc làm và gia tăng giá trị. Nói một cách 
ngắn gọn, SME có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững bởi các lý do sau: 
- SME thường đạt được sự phân chia công bằng hơn về thu nhập so với các công ty lớn. Hơn nữa, 
chúng ít tập trung hơn ở các thành phố như các doanh nghiệp lớn và nhờ đó tạo nhiều việc làm ở 
nông thôn. 
- SME đóng góp vào sự phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn ở các nền kinh tế đang phát triển. Các SME 
thường dùng các phương thức sản xuất sử dụng nhiều lao động và nhờ vậy tạo việc làm trong các nền 
kinh tế đang phát triển vốn có rất nhiều nhân công nhưng thiếu vốn. 
- SME hỗ trợ cho việc xây dựng các năng lực sản xuất. Chúng hỗ trợ cho việc hấp thụ các nguồn lực 
sản xuất ở tất cả các cấp độ của nền kinh tế và đóng góp vào việc thiết lập nên các hệ thống kinh tế 
năng động và mềm dẻo, trong đó các công ty lớn và nhỏ gắn kết với nhau. 
SME ở các nền kinh tế đang phát triển thường gặp phải các vấn đề như thiếu vốn, thiếu tiếp cận thị 
trường, thiếu tiếp cận tài chính, thiếu nhân công trình độ cao, thiếu đào tạo, năng lực công nghệ và 
tiếp thị yếu kém. Do toàn cầu hóa, tự do hóa thị trường, do sự phát triển nhanh của công nghệ thông 
tin, truyền thông và kỹ thuật, các động lực kinh tế mới đã tạo ra sự cạnh tranh ghê gớm. Các SME địa 
phương phải đối chọi với sự cạnh tranh của các đối thủ quốc tế xâm nhập vào thị trường của họ. 
 
4.2.10. Vai trò của khu vực không chính thức của nền kinh tế 
Khu vực không chính thức bao gồm nhiều hoạt động thị trường kết nối hai nhóm có bản chất khác 
nhau. Một mặt, khu vực không chính thức hình thành từ sự đối phó của các cá thể và gia đình trong 
môi trường kinh tế mà các cơ hội thu nhập khan hiếm. Mặt khác, khu vực không chính thức là sản 
phẩm của những tính toán của các doanh nghiệp có ý định lách luật.  
Khu vực không chính thức đóng một vai trò quan trọng nhưng cũng gây tranh cãi. Nó tạo công ăn 
việc làm và giúp giảm tình trạng thất nghiệp hay thiếu việc làm. Nhưng trong nhiều trường hợp đó là 
những công việc được trả lương thấp và mức độ ổn định không cao. Nó trợ giúp cho các hoạt động 
của doanh nghiệp, nhưng lại phương hại tới sự tuân thủ pháp luật- nhất là luật thuế và luật lao động. 
Quy mô của thị trường lao động không chính thức dao động từ 4-6% ở các nước thu nhập cao đến 
trên 50% ở các nước thu nhập thấp. Vai trò và quy mô của khu vực này tăng lên khi nền kinh tế gặp 
khó khăn hay trong các thời điểm chuyển đổi hoặc điều chỉnh kinh tế. 
Khu vực kinh tế không chính thức có thể có các đặc trưng sau: 

- Sử dụng lao động gia đình và lao động không được trả lương (tập việc, thử việc), phụ thuộc 
vào lao động phổ thông hơn là vào các máy móc thiết bị phức tạp. 

- Tính linh hoạt, cho phép mọi người dễ dàng tham gia hay rời bỏ các hoạt động kinh tế này 
khi có những thay đổi về thị trường. 

- Trang thiết bị sản xuất đơn giản và đôi khi là thiếu an toàn 
- Có khả năng sản xuất ra các sản phẩm từ các loại phế liệu. 
- Sẵn sàng hoạt động tại các thời điểm và địa chỉ thuận tiện cho khách hàng. 
- Có xu hướng nhắm tới các thị trường nhỏ, nằm ngoài sự quan tâm của các công ty lớn. 

 Các SME và khu vực không chính thức đóng vai trò như thế nào trong nền kinh tế quốc dân 
của quốc gia lựa chọn thực hiện dự án? Chúng đóng góp ra sao cho nền kinh tế và thị 
trường việc làm? > Biểu mẫu N3. 

 Các công ty nào (loại nào) mà dự án hướng tới? Biểu mẫu N3. 
 
4.2.11. Các khía cạnh của ThP tác động tới cấp độ quốc gia 
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Bước cuối cùng ở cấp độ quốc gia là xác định các mục tiêu tổng quát của ThP đặt ra với quốc gia liên 
quan tới các cấp độ sản xuất và tiêu dùng. Các động lực của ThP được đề cập ở chương 2 có thể được 
sử dụng.  

 Các vấn đề phát triển bền vững cơ bản liên quan đến sản xuất và tiêu dùng của quốc gia 
được dự án lựa chọn là gì? > Biểu mẫu N3 

 
4.2.12. Lựa chọn lĩnh vực thực hiện 
Dựa trên các mục tiêu của dự án và sự phân tích về tình trạng kinh tế xã hội của quốc gia, nhóm dự 
án có thể xác định các tiêu chí nhằm mục đích chọn ra các lĩnh vực thích hợp nhất 
Trong dự án “ThP ở Nam Mỹ”, các tiêu chí sau đã được lựa chọn: 

1> Lĩnh vực mang tính đại diện và quan trọng đối với quốc gia 
2> Có phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực đó 
3> Có tác động môi trường đáng kể 
4> Có tiềm năng triển khai ThP rõ ràng 

 Xác định các tiêu chí cho lựa chọn lĩnh vực (công nghiệp) sẽ thực hiện dự án ThP. > Biểu 
mẫu N4. 

 Lựa chọn các lĩnh vực dựa trên các tiêu chí đã đưa ra. > Biểu mẫu N4. 

4.3. Cấp độ 3: Lĩnh vực 
Sau khi đã lựa chọn một hay vài lĩnh vực làm đối tượng thực hiện dự án, cần tìm hiểu các đặc trưng 
của những lĩnh vực này. 
Có thể thực hiện công việc này như sau: 

- Thực hiện phân tích SWOT cho các lĩnh vực lựa chọn (trình bày ở Chương 3) 
- Thảo luận các phương pháp đổi mới sản phẩm phổ biến trong các lĩnh vực này bằng cách sử 

dụng ma trận tăng trưởng và ma trận chiến lược cạnh tranh (xem Chương 3) 
- Xác định các động lực thúc đẩy ThP ở các lĩnh vực này (xem Chương 2) 

 Đánh giá SWOT cho lĩnh vực lựa chọn, thảo luận về các phương pháp đổi mới sản phẩm phổ 
biến và xác định các động lực cho ThP thuộc lĩnh vực đó. > Biểu mẫu N5 

Ngoài ra, sẽ rất hữu ích nếu liên hệ với các tổ chức thương mại và các mối quan hệ kinh doanh để có 
tầm nhìn sâu sắc hơn về các đặc trưng của lĩnh vực được lựa chọn.  
Trong dự án “ThP ở Nam Mỹ”, các tiêu chí sau đây đã được dùng để lựa chọn công ty tham gia: 

- Các tiêu chí tổng quát: 
1> Công ty vừa hoặc công ty nhỏ 
2> Công ty có tính đại diện cho lĩnh vực được chọn 
3> Công ty thuộc sở hữu địa phương hoặc trong nước 
4> Công ty có nguyện vọng tham gia vào dự án ThP 
5> Công ty có bộ phận chuyên về phát triển sản phẩm 
6> Có nhu cầu cũng như cơ hội thực hiện ThP đối với sản phẩm của công ty 
- Các tiêu chí đặc thù (riêng): 
7> Khả năng thực hiện dự án ThP 
8> Các cơ hội tiềm năng về thiết kế lại sản phẩm 
9> Quy trình sản xuất được tổ chức hợp lý 

 Xác định các tiêu chí lựa chọn công ty tham gia dự án ThP. > Biểu mẫu N6 
 Lựa chọn công ty dựa vào các tiêu chí đã nêu. > Biểu mẫu N6 
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4.4. Cấp độ 4: Công ty 
Sau khi đã lựa chọn các lĩnh vực công nghiệp và các công ty tham gia dự án, cần nghiên cứu kỹ các 
đặc điểm và nhu cầu của các công ty được chọn. 
 
4.4.1. Khả năng tiếp thu của Công ty 
Phần lớn các kiến thức mà công ty sử dụng trong đổi mới sản phẩm là các kiến thức từ bên ngoài. Do 
phần lớn những đổi mới là du nhập từ bên ngoài hơn là được tạo ra từ bên trong, khả năng sử dụng 
các kiến thức bên ngoài là một phần rất quan trọng tạo nên năng lực đổi mới. Như vậy khả năng tiếp 
thu - tức là khả năng nhận ra giá trị của thông tin mới, dung nạp và ứng dụng nó vào thực tiễn kinh 
doanh sản xuất của một công ty - là vô cùng quan trọng.  
Công tác xây dựng năng lực tiếp thu ở một công ty trải qua hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, 
công ty nỗ lực nâng cao khả năng tiếp cận với kiến thức mới. Giai đoạn này cần đến văn hóa chia sẻ 
kiến thức của công ty. Giai đoạn thứ hai bao gồm các nỗ lực nâng cao khả năng sử dụng các kiến 
thức bên ngoài, tức là biến đổi và triển khai nó trong doanh nghiệp. 
Hiểu được về các năng lực kỹ thuật công nghệ hiện tại và khả năng tiếp thu kiến thức của một công 
ty sẽ giúp xác định được các kiến thức cũng như các chiến lược đổi mới phù hợp. Theo Ngân hàng 
Thế giới (xem Hình 28), các công ty có thể được xếp vào một trong 4 loại, dựa trên: 

(1) mức độ nhận thức của công ty về sự cần thiết của thay đổi 
(2) mức độ ban lãnh đạo công ty nhận thức về cái gì phải thay đổi và cần làm gì để thay 

đổi.  
Ở mức độ thấp nhất là các công ty không có khả năng thực hiện sự thay đổi hay đổi mới. Tùy thuộc 
vào một công ty ở vào giai đoạn phát triển nào mà nó cần đến những cách hỗ trợ khác nhau để thúc 
đẩy sự tiến bộ của công ty, giúp công ty chuyển từ góc phần tư phía dưới bên trái sang góc phần tư 
phía trên bên phải (từ kiểu 1 sang kiểu 4).    
Nếu công ty có một lực lượng lao động được đào tạo tốt, nó sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận công 
nghệ nước ngoài và phát triển nhanh hơn. Sự sáng tạo và vai trò của các kỹ năng kỹ thuật và tay nghề 
cấp trung là điều quyết định cho việc hấp thụ và sử dụng các công nghệ mới cũng như cho hoạt động 
nghiên cứu và phát triển không chính thức của công ty.  
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Hình 28: Nhóm công ty theo trình độ công nghệ và khả năng tiếp thu kiến thức 

     Công ty thuộc loại nào (theo Hình 28: 1, 2, 3 hay 4)? > Biểu mẫu N7  
 
4.4.2. Xác định chiến lược đổi mới sản phẩm ThP đúng đắn cho công ty 
Đổi mới sản phẩm cần phải thực hiện dần dần, trên nền tảng của các nguồn lực và khả năng sẵn có 
của công ty. Phụ thuộc vào khả năng tiếp thu và các kỹ năng kỹ thuật của công ty mà có thể áp dụng 
các phương pháp sau: 
1> Các công ty vừa và nhỏ có trình độ kỹ thuật thấp:  
Việc cần làm: ổn định sản xuất và xây dựng năng lực cạnh tranh 
Đổi mới: xây dựng nhận thức về tiềm năng đổi mới 
2> Các công ty vừa và nhỏ có trình độ kỹ thuật trung bình:  
Việc cần làm:  phát triển tính cạnh tranh 
Đổi mới: Nâng cao các kỹ năng cơ bản, khuyến khích tiếp nhận và ứng dụng các ý tưởng mới 
3> Các công ty có trình độ kỹ thuật khá:  
Việc cần làm: Hỗ trợ phát triển thị trường, quốc tế hóa công việc kinh doanh 
Đổi mới: Xây dựng năng lực đổi mới nội tại 
4> Các công ty giàu có cỡ vừa chuyên về nghiên cứu và phát triển:  
Việc cần làm: Phát triển thị trường quốc tế, xâm nhập chuỗi cung toàn cầu 
Đổi mới: Thúc đẩy sự tham gia của hoạt động nghiên cứu và phát triển vào mạng lưới đổi mới 
quốc tế, vào công cuộc chuyển giao và phổ biến công nghệ. 

 Công ty thuộc nhóm nào trong số 4 nhóm đề cập ở trên? > Biểu mẫu N7  
Một cách tiếp cận từng bước là cần thiết cho các doanh nghiệp SME thường gặp khó khăn về thu xếp 
các khoản đầu tư lớn. Các SME có thể thực hiện các điều chỉnh đơn giản, chi phí thấp và hoàn vốn 
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nhanh. Các giải pháp kiểu nâng cao hiệu suất sinh thái hay sản xuất sạch hơn, nhờ làm giảm chi phí 
sản xuất, có thể mang lại lợi nhuận ngay. Với những lợi nhuận thu được này, công ty có nhiều thuận 
lợi hơn trong việc thu xếp tài chính cho những giải pháp đòi hỏi đầu tư lớn (như là thiết kế và phát 
triển sản phẩm). Như vậy, một dự án ThP có thể bắt đầu với việc thực hiện sản xuất sạch hơn để 
chuẩn bị về tài chính cũng như hỗ trợ cho các giải pháp lớn hơn sau này. 
 
4.4.3. Lựa chọn công ty sản phẩm hay công ty sản xuất 
Một công ty sản phẩm là công ty phát triển, tạo dựng thương hiệu và sản xuất (có thể là một phần) 
sản phẩm của mình. Một công ty sản xuất là công ty không đưa ra sản phẩm mang thương hiệu riêng 
của mình ra thị trường mà chủ yếu gia công cho các công ty khác. Ví dụ như một công ty kẽm nhúng 
nóng gia công cho các công ty khác. Những khác biệt về đặc điểm của các công ty này là: 
Các công ty sản phẩm có kinh nghiệm hơn về phát triển sản phẩm mới và sẵn sàng hơn cho những 
hoạt động đổi mới sản phẩm (thường là đổi mới mang tính đột biến). Một công ty sản xuất muốn 
chuyển đổi (một phần) thành công ty sản phẩm thường gặp phải vấn đề hạn chế về năng lực nội tại và 
kinh nghiệm trong xác định thị trường tiêu dùng, về phát triển sản phẩm và về tạo dựng thương hiệu. 
Các công ty này nên có phương pháp đổi mới sản phẩm mang tính cải tiến dần dần hơn là đột biến. 
Ngoài ra, các công ty sản xuất cần nhiều hỗ trợ hơn để nâng cao năng lực phát triển sản phẩm của 
mình. 

 Công ty thuộc nhóm nào trong số 4 nhóm đề cập ở trên? > Biểu mẫu N7  

4.5. Các nhu cầu về ThP 
Đánh giá kế hoạch hành động 
Sau khi đã thực hiện tất cả các bước Đánh giá Nhu cầu ThP, đội ThP cần có được một tầm nhìn rõ 
ràng về tiềm năng của dự án cũng như đủ khả năng xây dựng một bản kế hoạch hành động cho dự án. 

 
Hình 29: Bản đồ tư duy dự án 

4.5.1 Bản đồ tư duy 
Các bản đồ tư duy là cách hiệu quả để tóm tắt các thông tin thu thập được và phân tích chi tiết các 
thông tin đó. Các bản đồ tư duy rất hiệu quả trong: 

- Tóm tắt thông tin 
- Gắn kết và phối hợp thông tin từ các nguồn khác nhau 
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- Suy xét các vấn đề phức tạp 
- Trình bày các thông tin 

Để tạo ra một bản đồ tư duy, cần bắt đầu với việc viết ra chủ đề của bản đồ ở giữa và vạch một vòng 
tròn bao quanh (xem Hình 29). Với các phụ đề chính, vẽ các đường thẳng nối với vòng tròn. Nếu còn 
có các thang độ thông tin khác thì lại tiếp tục nối chúng với các phụ đề. Cách tạo ra một bản đồ tư 
duy cũng có thể tham khảo trong ví dụ ở Hình 30.  
Các điểm xuất phát của bản đồ tư duy có thể từ những câu hỏi như: Ai có liên quan? Tại sao? Có thể 
cần đến những hoạt động chuyển giao tri thức nào? Kết quả hữu hình của dự án là những gì? Khung 
thời gian dự án nên như thế nào? Trong Hình 30 là một bản kế hoạch hành động ThP quốc gia của 
hai thành viên TTSXS Srilanka phác thảo trong một khóa học. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 30. Ví dụ về bản đồ tư duy của dự án ThP quốc gia 
được tạo ra trong một hội thảo ThP 
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Phương pháp Thiết Kế Lại có 10 bước. Mỗi bước là một phần của quá trình phát triển sản phẩm, 
được minh họa trong hình dưới đây. Trong các mục kế tiếp, mỗi bước đều được giải thích kèm theo 
các biểu mẫu tương ứng (có trong đĩa CD kèm theo) 
 

Bước 1: Thành lập Nhóm dự án và lên kế hoạch 
Nhóm dự án Thiết Kế Lại chịu trách nhiệm về khởi động và triển khai các quy trình Thiết Kế Lại Sản 
phẩm ở các cấp độ công ty và cấp độ kỹ thuật. Do vậy, Nhóm dự án cần xác định những người ở 
trong và ngoài công ty sẽ liên quan đến các hoạt động của dự án và xác định xem làm thế nào để phát 
huy tốt nhất khả năng của từng người.  

Các thành viên của Nhóm nên đến từ các bộ phận khác nhau. Trong nhóm cần có các nhà phát triển 
sản phẩm, các chuyên gia môi trường, các nhân viên bán hàng và tiếp thị, cũng như đại diện của ban 
lãnh đạo. Nếu cần thiết, các phòng chất lượng và tài chính cũng cần có đại diện. Bộ phận tiếp thị là 
hết sức quan trọng đối với các hoạt động Thiết Kế Lại. Kinh nghiệm cho thấy họ đóng vai trò chủ 
đạo trong chia sẻ các kiến thức về nhu cầu và mong muốn của khách hàng cũng như trong việc tiếp 
thị sản phẩm cuối cùng. 

Nhóm dự án cần được sự hỗ trợ tuyệt đối từ ban lãnh đạo và giám đốc sản phẩm (hoặc giám đốc sản 
xuất) vì đây là những người quyết định ngân sách và kế hoạch cho dự án. Các đối tác bên ngoài công 
ty (các trường đại học, viện nghiên cứu, các công ty tư vấn, các hiệp hội hoặc tổ chức quốc gia hoặc 
địa phương) có thể được mời tham gia dự án hoặc vào ban giám sát. Xem thêm Chương 4- Đánh giá 
Nhu cầu để xác định các đối tác thích hợp của dự án.  

Bên cạnh phối kết hợp, Nhóm dự án có thể cần đến những chuyên gia bên ngoài nếu công ty không 
có người đủ năng lực chuyên sâu. Chuyên gia có thể là một nhà thiết kế hoặc nhà tư vấn đổi mới sản 
phẩm. Mức độ công tác tư vấn phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể trong từng giai đoạn của dự án. Việc 
hợp tác với các trường đào tạo thiết kế cũng có thể rất tốt cho dự án với sự tham gia của các thực tập 
sinh hay nghiên cứu sinh.  

 

PHƯƠNG PHÁP 10 BƯỚC CHO 
THIẾT KẾ LẠI ThP
Thiết Kế Lại ThP (gọi tắt là Thiết Kế Lại), như tên gọi, là nhằm thiết kế lại một sản phẩm 
sẵn có của công ty (hoặc của đối thủ cạnh tranh của công ty) theo quan điểm phát triển 
bền vững. Thiết Kế Lại rất hữu ích đối với các nước đang phát triển do tính tiệm tiến trong 
đổi mới sản phẩm của nó có ít rủi ro và yêu cầu đầu tư thấp, lại tuân theo một quá trình 
chặt chẽ và có thể dự báo. Đổi mới tiệm tiến có tầm quan trọng tương đương với đổi mới 
bước ngoặt (xem Chương 3) cả về kinh tế lẫn thương mại. Do trọng tâm của Thiết Kế Lại 
là sản phẩm sẵn có, các điều kiện sản xuất và thị trường của sản phẩm đã được biết rõ. Có 
thể đánh giá tiềm năng cải tiến của một sản phẩm bằng các thông tin dễ thu thập, chẳng 
hạn như từ các phản hồi của bộ phận bán hàng, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm, các thử 
nghiệm hay từ các cuộc khảo sát thị trường. Ngoài ra, các phương tiện thiết bị dùng cho 
sản xuất sản phẩm hiện tại thường cũng thích hợp cho sản xuất các sản phẩm Thiết Kế Lại. 
Nhờ đó, chi phí cho Thiết Kế Lại thường có chi phí hợp lý. Các rủi ro trong một dự án 
Thiết Kế Lại, nhờ các lý do trên, cũng thấp hơn đáng kể so với các phương thức đổi mới 
sản phẩm tiên tiến hơn. 
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Nhóm dự án không nên quá cồng 
kềnh (không nên quá 6 người) và cần 
có các đặc điểm sau:  

- Có tính sáng tạo để đưa ra được các 
cải tiến 

- Có năng lực ra quyết định 

- Có kỹ năng giao tiếp trong nhóm và 
với các bộ phận còn lại của công ty 

- Đa ngành nghề 

- Được tổ chức và hoạt động tốt 

Vai trò của mỗi thành viên cần được 
xác định rõ ràng ngay từ đầu với các 
nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể để tối 
ưu hóa quá trình.  

Ví dụ: 

Công ty Fabrica Venus (Guatemala) 
đã thành lập một Nhóm Thiết Kế Lại 
với những thành viên từ khâu phát 
triển sản phẩm và các bộ phận khác. 
Các thành viên này đã đóng góp một 
cách thiết thực cho dự án. (Xem thêm 
Chương 7, mục 1) 

 

 Nhóm dự án Thiết Kế Lại nên có các thành viên đại 
diện của những bộ phận nào trong công ty? Vai trò 
của từng thành viên trong nhóm là gì? > Biểu mẫu 
R1 

 

 

 

 

Một điều kiện tiên quyết cho việc áp dụng thành công của Thiết Kế Lại ThP (Thiết Kế Lại theo 
phương pháp luận Thiết kế hướng tới Phát triển Bền vững) - cũng giống như trong bất cứ quá trình 
triển khai nào khác- là tạo động lực cho các thành viên của Nhóm. Có 3 cách cơ bản để làm điều này: 

1) Nêu rõ các lợi ích kinh doanh của Thiết Kế Lại ThP  

2) Đưa ra các ví dụ thành công của áp dụng Thiết Kế Lại ThP và các kết quả cụ thể 

3) Đưa ra các lập luận cụ thể để thuyết phục. 

Thêm vào đó, các dự án Thiết Kế Lại thành công sẽ có tác dụng khuyến khích các nhân viên và giúp 
đưa ThP vào công việc kinh doanh của công ty sau khi dự án hoàn tất.  
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Hoạt động đầu tiên của Nhóm Thiết Kế Lại là xây dựng một kế hoạch hành động rõ ràng, chỉ ra 
những kết quả mong đợi cụ thể. Phần lớn các dự án Thiết Kế Lại kéo dài từ 3 tháng đến 1 năm, phụ 
thuộc vào năng lực đổi mới của công ty và vào độ phức tạp của sản phẩm được chọn Thiết Kế Lại.  

 Thảo luận về thời gian biểu của dự án: sẽ làm những việc gì?  Nhóm dự án sẽ họp bao lâu 
một lần và trao đổi thông tin với các bộ phận khác trong công ty như thế nào?  > Biểu mẫu 
R1 

Bước 2: Phân tích SWOT cho các động lực và mục tiêu của công 
ty 
Quá trình Thiết Kế Lại ThP về cơ bản giống như phát triển sản phẩm thông thường. Tuy nhiên, khác 
biệt mấu chốt là mục tiêu của nó nhằm vào tích hợp các tiêu chí phát triển bền vững. Do vậy, quá 
trình Thiết Kế Lại đan xen với các quá trình phát triển sản phẩm và kinh doanh thông thường trong 
công ty. (Chú ý đến các đường song song của các quá trình được mô tả ở Chương 3, hình 7). Vì vậy, 
mục tiêu của công ty và tình hình kinh doanh hiện tại của công ty cần được tính đến khi thực hiện dự 
án.  

Để một dự án Thiết Kế Lại được thành công, điều quan trọng là phải có các mục tiêu và kết quả 
mong đợi rõ ràng ngay từ đầu. Các mục tiêu của công ty và Nhóm dự án là gì? Nhóm dự án cần phải 
chắc chắn rằng các mục tiêu dự án là phù hợp với chính sách, kế hoạch kinh doanh và các kế hoạch 
khác của công ty.  

Trên cơ sở phân tích SWOT, với những phác thảo về khả năng đổi mới sản phẩm của công ty và tổng 
quan về các động lực ThP, nhóm có thể xác định mục tiêu của dự án và mức độ tham vọng cũng như 
trình độ đổi mới của công ty mình.  

Phân tích SWOT 

Phác họa một bức tranh về tình hình cạnh tranh của công ty là điều cần làm. Phân tích SWOT là một 
công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho việc này. Nó phân tích các điểm mạnh và điểm yếu nội tại cũng như các 
cơ hội và nguy cơ của công ty. (Xem thông tin chi tiết về phân tích SWOT ở Chương 3). 

Ví dụ: 

Công ty Talleres REA (Guatemala) đã thực hiện phân tích SWOT để xác định các 
mục tiêu rõ ràng cho dự án. (Xem thêm Chương 7 mục 2)  

 Xác định các điều kiện nội bộ và bên ngoài công ty và điền vào Ma trận 
SWOT  > Biểu mẫu R2 

Năng lực về đổi mới sản phẩm của công ty dựa trên các kinh nghiệm trong lĩnh vực này và khả năng 
của đội ngũ nhân viên. Năng lực này giúp công ty xác định kỳ vọng về đổi mới sản phẩm một cách 
hợp lý.  

 Hoạt động chủ yếu của công ty là gì? Phát triển và sản xuất ra sản phẩm của mình (công ty 
sản phẩm) hay là sử dụng năng lực sản xuất của mình để sản xuất sản phẩm cho các công ty 
khác (công ty sản xuất)  > Biểu mẫu R2 

 Tính trung bình, có bao nhiêu sản phẩm được Thiết Kế Lại và tổng cộng có bao nhiêu sản 
phẩm mới được công ty đưa ra thị trường hàng năm? > Biểu mẫu R2 

 Công ty có bộ phận phát triển sản phẩm riêng hay thường thuê thiết kế bên ngoài cho các 
sản phẩm của mình? > Biểu mẫu R2 

Các động lực của Thiết Kế Lại ThP 



 56

Tại sao các công ty mong muốn thực hiện các sáng kiến ThP? Các động lực ThP của công ty là gì? 
Đôi khi một công ty chịu các áp lực từ bên ngoài, chẳng hạn như đòi hỏi của luật pháp hay của chuỗi 
cung. Tuy nhiên, thường thì các dự án Thiết Kế Lại được thực hiện là do nhu cầu tự thân của công ty, 
chẳng hạn như giảm chi phí hay trách nhiệm doanh nghiệp. Thường thì có một hay hai động lực 
chính. Nhưng ngay cả khi các động lực là rõ ràng thì cũng cần kiểm chứng lại trong giai đoạn đầu dự 
án xem còn có những động lực nào khác nữa không. (Xem thêm Chương 2, phần tổng quan về các 
động lực ThP để xác định các động lực quan trọng của công ty) 

 Xác định các động lực ThP thích hợp của công ty và xếp hạng chúng > Biểu mẫu R2 

Các động lực ThP nội tại và bên ngoài công ty liên quan đến 3 trụ cột của Phát triển Bền vững: con 
người, trái đất và lợi nhuận. Trong một số dự án, mục tiêu đặt ra là đạt được sự “cân bằng hoàn hảo” 
giữa chúng. 

Ví dụ: Trong trường hợp dây chuyền sản xuất túi tái chế sử dụng nguyên liệu nhựa phế 
thải ở Ấn Độ, bên cạnh yếu tố môi trường, yếu tố xã hội trong việc tạo ra thu nhập là rất 
quan trọng. (Xem thêm Chương 7 mục 5).  

Các dự án khác có thể đặt trong tâm vào yếu tố môi trường hoặc con người.  

Ví dụ: Yếu tố xã hội là đặc biệt quan trọng trong phát triển các sản phẩm vật liệu 
xây dựng từ đất đá thải ra sau quá trình khai thác mỏ ở Nam Phi. Hiệu quả xã hội 
của dự án đạt được cao hơn hẳn so với hiệu quả môi trường. (Xem thêm Chương 7 
mục 4)  

 Thảo luận xem trong dự án, các yếu tố con người, trái đất và lợi nhuận có 
thể cân bằng với nhau hay là một hay hai yếu tố sẽ được ưu tiên hơn > 

Biểu mẫu R2 

Mục tiêu của dự án 

Sau khi đã thực hiện phân tích SWOT để hiểu rõ về vị trí cạnh tranh của công ty và xác định cụ thể 
các động lực ThP, cả bên trong lẫn bên ngoài, nhóm dự án cần trả lời các câu hỏi sau: 

- Công ty cần làm gì? 

Do các yêu cầu luật pháp về bảo vệ môi trường hay do các yêu cầu của khách hàng 

- Công ty muốn làm gì? 

Do muốn giảm chi phí, nâng cao vị thế trên thị trường hay do muốn thực hiện trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp 

- Công ty có thể làm gì? 

Tùy thuộc vào các nguồn lực về con người và tài chính cũng như vào khả năng đổi mới sản phẩm của 
công ty.  

Các mục tiêu cụ thể của dự án ThP được xác định dựa trên các đầu vào vừa nêu. Mục tiêu của dự án 
Thiết Kế Lại có thể phải thay đổi dựa trên các đầu vào đó. Các ví dụ về mục tiêu dự án được đề cập 
dưới đây: 

Các mục tiêu có thể đặt ra đối với dự án Thiết Kế Lại ThP 

- Để chứng minh rằng tính bền vững của một sản phẩm có thể cải thiện được 

- Để hiểu biết sâu sắc về các tác động xã hội, kinh tế và môi trường của vòng đời một sản 
phẩm 

- Để thông đạt các yếu tố bền vững của một sản phẩm với thị trường 
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- Để minh chứng rằng ThP có thể đóng góp vào nâng cao lợi nhuận (hoặc giảm chi phí) cho 
công ty 

- Để giúp công ty và danh mục sản phẩm của công ty có sự chuẩn bị trước cho những thay đổi 
sắp tới về luật pháp 

- Để xâm nhập vào các thị trường ngách với các sản phẩm bền vững 

- Để giảm chi phí tính cho toàn bộ vòng đời sản phẩm 

Kinh nghiệm cho thấy với dự án đầu tiên thì nên đặt ra các mục tiêu có thể đạt được trong thời gian 
tương đối ngắn. Điều này giúp đặt nền móng và xây dựng kỹ năng cho các dự án sau này.  

 Mục tiêu của dự án trình diễn ThP là gì?  > Biểu mẫu R2 

Bước 3: Lựa chọn sản phẩm 
Việc lựa chọn sản phẩm nào để Thiết Kế Lại trong công ty thường được thực hiện theo trực giác. Tuy 
nhiên cách làm này có thể dẫn đến việc không chọn được sản phẩm thích hợp nhất và có thể làm 
giảm cơ hội thành công của dự án. Vì vậy, các tiêu chí lựa chọn sản phẩm cần được dựa trên kết quả 
bước 2. Sản phẩm được chọn cần được thúc đẩy bởi các động lực của việc Thiết Kế Lại sản phẩm và 
gắn bó với mục tiêu dự án được xác định ở Bước 2. 

 Trên cơ sở Bước 2, hãy xác định các tiêu chí lựa chọn sản phẩm?  > Biểu mẫu R3 

Nếu có thể, sản phẩm được chọn nên có các đặc điểm sau: 

- Có đủ tiềm năng cho thay đổi 

- Tương đối đơn giản (để có thể đạt được các kết quả một cách nhanh chóng và tránh phải thực 
hiện quá nhiều nghiên cứu) 

- Được hỗ trợ bởi các động lực ThP của công ty đã được xác định  

 Lựa chọn một sản phẩm trong danh mục sản phẩm của công ty khớp với các tiêu chí lựa 
chọn sản phẩm để Thiết Kế Lại?  > Biểu mẫu R3 

Bước 4: Các động lực ThP cho sản phẩm được lựa chọn  
Các công ty thường phát triển, sản xuất và tiêu thụ nhiều sản phẩm cùng lúc. Các động lực đã xác 
định trong Bước 2 có thể áp dụng cho toàn bộ “giỏ” sản phẩm nhưng có thể không hoàn toàn đúng 
với sản phẩm được chọn. Ví dụ, sản phẩm được chọn có thể bị ảnh hưởng bởi các quy định về luật 
bảo vệ môi trường hoặc sản phẩm đó được bán trong các thị trường ngách cho các khách hàng có nhu 
cầu. Do vậy, sẽ có lợi nếu làm lại phần các động lực cho ThP (chương 2) để đánh giá các động lực 
cho sản phẩm được lựa chọn.  

 Xác định các động lực nội tại và bên ngoài có liên quan đến sản phẩm được lựa chọn và xếp 
hạng chúng > Biểu mẫu R4 

Bước 5: Đánh giá tác động ThP 
Để thực hiện thành công một dự án Thiết Kế Lại ThP cần dựa trên sự hiểu biết về các tác động bền 
vững của sản phẩm lựa chọn trong suốt vòng đời sản phẩm của nó. Có thể đánh giá vòng đời sản 
phẩm dựa trên ba tiêu chí bền vững là trái đất, con người và lợi nhuận. Có nhiều cách, cả định tính và 
định lượng, để đánh giá tính bền vững của sản phẩm. Phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm 
(LCA) được thực hiện rất chi tiết và mất nhiều thời gian. Một số phương pháp đánh giá định tính hơn 
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(với sự hỗ trợ của phần mềm LCA) có thể đưa ra những ước lượng mang tính định tính về các tác 
động (xem trong mục các tài liệu tham khảo ở phần Tài liệu Tham khảo trong phần cuối sách). 

Với quy mô của các dự án Thiết Kế Lại ThP nhắm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang 
phát triển, việc sử dụng các phương pháp đánh giá bền vững đơn giản và định lượng hơn là phù hợp. 
Nhìn chung, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tương đối ít nhân viên, kinh nghiệm, số liệu và nguồn 
tài chính không sẵn có. Hơn nữa, các yếu tố xã hội thường được đánh giá định tính.  

Các mục tiêu chính của Đánh giá Tác động ThP là: 

 Để hiểu các khía cạnh bền vững chính của vòng đời sản phẩm; và 

 Để xác định các ưu tiên bền vững trong vòng đời sản phẩm 

Đánh giá tác động ThP bao gồm 5 bước: 

1. Tạo sơ đồ nhánh cây về quy trình trong vòng đời sản phẩm. 

2. Xác định điều kiện sử dụng và đơn vị chức năng; 

3. Xác định tiêu chí tác động ThP 

4. Điền vào Ma trận Tác động ThP; và 

5. Xếp hạng các tác động ThP. 

1> Tạo sơ đồ nhánh cây về quy trình vòng đời sản phẩm 

Nhóm dự án trước hết cần xác định khu vực chính cần nghiên cứu – hay còn gọi là đơn vị chức năng 
– và phạm vi đánh giá. Một sơ đồ quy trình dạng nhánh cây có thể được sử dụng để xác định các 
bước chủ yếu trong vòng đời sản phẩm và các ranh giới của hệ thống. Điều này được thực hiện bằng 
cách chỉ ra các bước chủ yếu thuộc đầu vào của chuỗi giá trị, như khai thác nguyên vật liệu và chế 
biến, và các bước chủ yếu thuộc đầu ra của chuỗi giá trị, như quá trình đóng gói, vận chuyển và phân 
phối, bán sản phẩm, sử dụng, thải bỏ và tái chế. Sơ đồ quy trình vòng đời sản phẩm đóng vai trò quan 
trọng vì nó chỉ ra tất cả các bước trong vòng đời sản phẩm cần tính đến. Nó giúp xác định những 
bước nào cần xem xét kỹ hơn. Sơ đồ này cũng giúp nhóm dự án nhận ra những phần nào gây tác 
động lớn hơn và cần được xem xét như các tác động ưu tiên. Nhờ vậy, nhóm dự án xác định được các 
giới hạn của dự án. Các phần cần được ưu tiên nghiên cứu phụ thuộc vào một số yếu tố, như liệu 
công ty có thể tác động đến các bước này hay không, và thông tin có sẵn có hay không. Vẽ sơ đồ quy 
trình  rất có ích. Điều này có thể thực hiện thông qua phần mềm vẽ biểu đồ hoặc vẽ bằng tay. Nên ghi 
ra vị trí địa lý của các bước trong vòng đời sản phẩm (xem hình 32) 
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 Chỉ ra các bước trong sơ đồ quy trình sản phẩm và chỉ ra vị trí địa lý của từng bước > Biểu 

mẫu R5 

2> Xác định hoàn cảnh sử dụng và đơn vị tính năng 

Tính năng của sản phẩm và cách người tiêu dùng sử dụng sản phẩm - còn được gọi là hoàn cảnh sử 
dụng - có thể hỗ trợ việc xác định đơn vị tính năng. Cách sử dụng sản phẩm, như tần xuất và tuổi bền 
có tác động lớn đến kết quả đánh giá tính bền vững; đặc biệt khi sản phẩm tiêu thụ năng lượng hoặc 
nguyên vật liệu trong quá trình sử dụng. Việc xét đến vị trí sử dụng của sản phẩm cũng quan trọng 
khi mà điều kiện khu vực, như có nhiều phương thức sản xuất điện khác nhau (than, năng lượng hạt 
nhân hay năng lượng tái tạo), có thể gây ra các tác động môi trường khác nhau. Hoàn cảnh sử dụng 
bao gồm vị trí, thời gian và các yếu tố liên quan đến sản phẩm. Ví dụ, “sản phẩm sẽ được sử dung 
bởi một gia đình bình thường ở Uganda vào năm 2005 tại một  thành phố của Uganda với tần xuất 
trung bình 1 giờ/ngày trong vòng 10 năm”   

 Xác định hoàn cảnh sử dụng và đơn vị tính năng của sản phẩm > Biểu mẫu R5 

3> Xác định các tiêu chí tác động ThP 

Vòng đời sản phẩm (đã được đề cập ở Chương 2), bao gồm khai thác nguyên liệu thô, chế tạo, vận 
chuyển và phân phối, sử dụng cũng như các yếu tố cần xét đến khi thải bỏ sản phẩm. Mỗi giai đoạn 
trong vòng đời sản phẩm đều tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng (đầu vào) và thải các chất thải (đầu 
ra) vào môi trường (xem hình 33). Hơn nữa, mỗi giai đoạn trong vòng đời sản phẩm đều có các tác 
động xã hội (con người) và cũng bao gồm yếu tố kinh tế (lợi nhuận).  

Ví dụ:  Dự án chuỗi giá trị được thực hiện ở 
nhà máy sản xuất kem sữa ở Hacienda El Jobo 
(El Savador). Nó tính đến các giai đoạn nông 
nghiệp, sản xuất và bán lẻ trong sản phẩm 
Xem Chưong 7.3                          



 60

            

Ma trận Tác động ThP là một phương pháp định tính hoặc bán định tính khái quát các đầu vào và đầu 
ra liên quan đến môi trường cũng như các khía cạnh xã hội ở mỗi giai đoạn trong vòng đời sản phẩm. 
Nó cũng chỉ ra cần bổ sung thêm thông tin ở đâu. Ma trận này giúp nhóm dự án đưa ra đánh giá định 
tính nhanh về vòng đời sản phẩm. Ma trận gồm 7 cột và nhiều hàng. Các cột tương ứng với các giai 
đoạn khác nhau trong vòng đời sản phẩm và các hàng là các tiêu chí ThP có liên quan. 

Hàng_Các tiêu chí môi trường thường bao gồm: sử dụng nguyên liệu, tiêu thụ năng lượng, chất thải 
rắn, và các phát thải độc hại. Các tiêu chí xã hội thường bao gồm trách nhiệm xã hội, phát triển kinh 
tế quốc gia và khu vực, các khía cạnh xã hội và môi trường nơi làm việc liên quan đến quản lý nhân 
lực. Có thể xem xét thêm các vấn đề khác. Ví dụ như các vấn địa phương hay các vấn đề liên quan 
đến tính bền vững như tiêu thụ nước, đa dạng sinh học, phát thải CO2. giá thành và di sản văn hoá. 
Bên cạnh đó, các hàng ngang có thể mở rộng thêm và kết nối với các động lực ThP có liên quan 
(Bước 2 hoặc 4). 

Điền vào hàng thứ nhất và cột thứ nhất của Ma trận Tác động > Biểu mẫu R4 

Cột_Tuỳ thuộc vào sơ đồ quá trình vòng đời sản phẩm, có nhiều cách để đặt tên các bước và số cột 
có thể tăng. Ở hình 34, vòng đời gồm 6 bước. Tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, nhóm dự án có thể 
quyết định thêm hay bỏ đi các giai đoạn. Ví dụ, nếu người bán lẻ quan tâm đến các tác động ThP của 
sản phẩm, đội dự án có thể thêm cột “người bán lẻ” giữa giai đoạn phân phối và sử dụng. Bằng cách 
này, vai trò của người bán lẻ (ví dụ, làm lạnh sản phẩm ở siêu thị) có thể được xác định rõ ràng hơn 
trong Đánh giá Tác động ThP. Trong trường hợp một công ty bán trả góp tham gia vào dự án, trong 
khi sản phẩm vẫn còn thuộc về công ty đó thì nên thêm vào giai đoạn “dịch vụ và bảo dưỡng”. 

Vấn 
đề 
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Cố gắng làm ma trận rõ ràng và dễ hiểu. Không thêm hàng và cột nếu không cần thiết! 

 Xác định các tiêu chí ThP (hàng) và các giai đoạn trong vòng đời sản phẩm (cột).  

Hình 34. Ma trận Đánh giá Tác động ThP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4> Điền vào Ma trận Tác động ThP 

Bước tiếp theo là thảo luận và điền kết quả vào Ma trận Tác động ThP. Thường kiến thức của nhóm 
dự án là đủ. Ý tưởng ở đây là cùng ngồi lại và thảo luận các khía cạnh ThP của các bước khác nhau 
trong vòng đời sản phẩm. Trong một số trường hợp, sẽ hiệu quả nếu có sự tham gia của chuyên gia 
ThP. Ví dụ, thảo luận về các yếu tố môi trường sẽ tốt hơn nếu có sự tham gia của chuyên gia năng 
lượng. 

Có nhiều cách đề điền vào ma trận. Nhóm dự án có thể quyết định ma trận sẽ mang tính định tính (ví 
dụ, nhựa – nhiên liệu hoá thạch) hay định lượng hơn (ví dụ 200 lít xăng). Cái khó không phải là ghi 
hết tất cả các nguyên liệu và quá trình, mà là ghi lại các vế liên quan đến nhau. 
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trong nhà
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Sử dụng Thải bỏ Nguyên 
vật liệu  
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Một vài gợi ý để điền vào Ma trận Tác động ThP: 

Hàng về nguyên liệu_mục tiêu là ghi lại những vấn đề môi trường liên quan đến đầu vào và đầu ra 
của nguyên liệu. Trong hàng phải có thông tin và dữ liệu về việc sử dụng nguyên liệu và các thành 
phần đó là: không tái tạo được, bị cạn kiệt, tạo phát thải trong quá trình sản xuất (như đồng, chì và 
kẽm), sử dụng không phù hợp hoặc không hiệu quả trong tất cả các giai đoạn của vòng đời sản phẩm. 
Một số câu hỏi liên quan cho nhóm dự án: 

 Loại và nguyên liệu được sử dụng? 

 Loại và lượng xử lý bề mặt được sử dụng? 

 Những nguyên liệu này là tái tạo hay không tái tạo? 

 Các nguyên liệu này có thích hợp (cho tái chế)? 

 Các nguyên liệu khác? 

Hàng về tiêu thụ năng lượng_Hàng này liệt kê tiêu thụ năng lượng trong tất cả các giai đoạn của 
vòng đời sản phẩm. Nó có thể bao gồm năng lượng tiêu thụ cho quá trình sản xuất ra sản phẩm, vận 
chuyển, hoạt động và sử dụng hoặc bảo dưỡng và phục hồi. Nguyên liệu đầu vào với hàm lượng năng 
lượng cao được liệt kê ở ô thứ nhất trong cột. Khí thải từ quá trình sử dụng năng lượng được liệt kê ở 
hàng này. Một số câu hỏi có liên quan cho nhóm dự án là: 

 Bao nhiêu năng lượng tiêu thụ trong quá trình chế tạo 

 Nhiên liệu gì được sử dụng (than đá, gas, dầu v.v…)? 

 Sản phẩm được vận chuyển như thế nào, bao xa và bằng phương tiện gì? 

 Các vật liệu để tăng năng lượng như nhôm nguyên khai có được sử dụng không? 

 Khác? 

Hàng về quản lý nguồn nhân lực_Hàng này liệt kê các hoạt động cần thiết để cải thiện việc quản lý 
nguồn nhân lực tại công ty. Một số vấn đề có liên quan bao gồm: 

 Mức độ an toàn và sạch tại nơi làm việc? 

 Nhân viên và gia đình của họ có được hưởng chế độ chăm sóc sức khoẻ không? 

 Có các chính sách liên quan đến quyền của đoàn thể không? 

 Có các chính sách đoàn thể chống sử dụng lao động trẻ em không? 

 Có các chính sách đoàn thể chống phân biệt đối xử không? 

 Các nhân viên có cơ hội được đào tạo và phát triển trong công ty không? 

 Khác? 

Làm tương tự với các vấn đề bền vững khác ở cột thứ nhất của Ma trận Tác động ThP 

 Điền vào Ma trận tác động ThP > Biểu mẫu R5 

Ví dụ: Trong dự án của Talleres REA (Guatemala), đội dự án đã 
điền một Ma trận Tác động ThP tương tự để chỉ ra các tác động 
khác nhau. Xem chương 7.2. 
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5> Xếp hạng các tác động ThP chính 

Sau khi điền vào ma trận, kiểm tra các ô và đánh dấu các tác động “bền vững” chính. Bước tiếp theo 
là xếp hạng các tác động này để làm trọng tâm phát triển các giải pháp cải tiến. 

 Đánh dấu các ô hay các hoạt động trong Ma trận Tác động ThP có các tác động bền vững 
lớn. > Biểu mẫu R5 

Trong quá trình phá triển ma trận, các giải pháp cải tiến sẽ trở nên rõ ràng. 

 Lựa chọn các giải pháp cải tiến để sử dụng cho giai đoạn đề xuất ý tưởng tiếp theo. > Biểu 
mẫu R7 

Bước 6: Phát triển kế hoạch ThP và bản tóm tắt Thiết kế ThP  
Những hiểu biết sâu thu được trong giai đoạn phân tích (Bước 2, 4 và 5) là tiền đề để thực hiện Bước 
6. Mô hình bánh xe kế hoạch ThP mô tả 7 kế hoạch ThP phổ biến bao gồm một loạt các chỉ dẫn cải 
tiến và tương đương với các giai đoạn trong vòng đời sản phẩm: 

1) Lựa chọn các nguyên vật liệu gây tác động thấp; 

2) Giảm sử dụng nguyên vật liệu; 

3) Tối ưu hoá công nghệ sản xuất; 

4) Tối ưu hoá hệ thống phân phối; 

5) Giảm tác động trong quá trình sử dụng; 

6) Tối ưu hoá giai đoạn ban đầu vòng đời; và 

7) Tối ưu hoá giai đoạn thải bỏ sản phẩm. 

 
Bên cạnh 7 kế hoạch đã được mô tả ở trên, hình 35 cũng chỉ ra kế hoạch “0”  của hoàn thành thiết kế 
sản phẩm mới - một kế hoạch quan trọng trong các tiềm năng đổi mới sản phẩm. Trong kế hoạch 
này, các nhu cầu của người tiêu dùng xác định quá trình phát triển kết hợp các sản phẩm và dịch vụ 
đáp ứng các nhu cầu này một cách bền vững nhất.  Cuốn sách này tập trung vào Thiết Kế Lại ThP và 
Tham chiếu ThP, vì vậy không đề cập đến các kế hoạch đổi mới cơ bản hơn. Cuốn sách của UNEP 
về Thiết kế cho Phát triển bền vững: Hướng dẫn toàn cầu (Tiếng Anh – A Global Guide) (2006) có 
nhiều thông tin hơn về vấn đề này. 
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Mô hình bánh xe Kế hoạch ThP có thể được sử dụng những kế hoạch nào trong số bảy kế hoạch là 
phù hợp nhất với sản phẩm được lựa chọn. Các kết quả trong quá trình phân tích được kết hợp với 
các kế hoạch cải tiến ThP tiềm năng. Tuy nhiên, các kết quả thu được từ Bước 2, 4 và 5 có thể chỉ ra 
không chỉ một kế hoạch cải tiến, hoặc ngược lại, đưa ra chỉ dẫn không rõ ràng. Các kết quả này có để 
dẫn đến một chỉ dẫn cải tiến khác với chỉ dẫn thu được từ kết quả quá trình xếp hạng các Động lực 
ThP (khía cạnh kinh doanh).  

Ví dụ, một công ty ở Việt Nam phát triển một sản phẩm điện tử cho thị trường Châu Âu. Kết quả quá 
trình Đánh giá Tác động ThP có thể chỉ ra việc tiêu thụ năng lượng và phân phối toàn cầu có các tác 
động môi trường lớn nhất. Kết quả là đội thiết kế sẽ tập trung vào kế hoạch 5 trong ThP “Giảm tác 
động trong quá trình sử dụng” và kế hoạch 4 “Tối ưu hoá hệ thống phân phối”. Mặt khác, kết quả của 
quá trình đánh giá Động lực ThP chỉ ra rằng các quy định pháp luật về môi trường liên quan đến các 
quy định về thu hồi sản phẩm  và các chất nguy hại là cần thiết. Kết quả là nhóm dự án quyết định 
tập trung vào kế hoạch 1 “lựa chọn các nguyên vật liệu ít gây tác động” và kế hoạch 7 “tối ưu hóa 
giai đoạn thải bỏ” (xem hình 36) 
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Điều này gây khó khăn cho việc quyết định lựa chọn kế hoạch thiết kế ThP và đánh giá cân bằng 
giữa các kết quả của các đánh giá khác nhau. Để thuận lợi cho quá trình ra quyết định, nhóm dự án có 
thể lựa chọn hai kế hoạch dựa trên Đánh giá Tác động ThP và 2 kế hoạch dựa trên động lực ThP. 

 Dựa vào kết quả Ma trận Tác động ThP, hai kế hoạch ThP hàng đầu cho các giải pháp cải 
tiến là gì? > Biểu mẫu R6 

 
Sau khi xác định các mục tiêu của dự án và lựa chọn 4 ưu tiên cho các kế hoạch ThP, nhóm dự án sẽ 
thực hiện đánh giá cuối cùng và lựa chọn các kế hoạch sản phẩm cho Thiết Kế Lại ThP. 

 Các kế hoạch ThP nào của công ty và nhóm dự án tập trung vào các bước đề xuất ý tưởng 
và phát triển khái niệm tiếp theo? 

 Biểu mẫu R6 

Sau khi các kế hoạch ThP đã được quyết định, nhóm dự án có thể thực hiện mô tả thiết kế chi tiết 
hơn. Bản mô tả thiết kế cần bao gồm ít nhất: 

 (Các) lý do lựa chọn sản phẩm; 

 Chỉ dẫn các mục tiêu xã hội (con người), môi trường (hành tinh) và tài chính (lợi nhuận); 

 Lựa chọn các kế hoạch ThP; 

 Cách quản lý dự án; 

 Thành phần nhóm dự án; 

 Kế hoạch và thời gian biểu cho dự án; và 

 Ngân quỹ dự án (đội ngũ nhân viên và tiền) và thống kê các hoạt động. 
 

 Thực hiện bản mô tả thiết kế ThP. Biểu mẫu R6 

Bước 7: Đề xuất ý tưởng và lựa chọn 
Bước này đề xuất các ý tưởng để cải thiện tính bền vững của sản phẩm. Các ý tưởng được đề xuất sẽ 
được nhóm dự án xếp hạng, lựa chọn và trình bày chi tiết ý tưởng sản phẩm mới (xem hình 37) 

Ví dụ: Trong dự án ở Talleres REA (Guatemala), các 
kế hoạch khác nhau đã được lựa chọn, 2 kế hoạch 
được phát triển dựa trên ma trận tác động và hai kế 
hoạch dựa trên các động lực. Xem chương 7.2. 
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Bản mô tả thiết kế ThP và lựa chọn kế hoạch ThP là bước khởi đầu cho việc đề xuất ý tưởng cho các 
quá trình cải tiến. Có nhiều cách có thể được sử dụng để đề xuất ý tưởng: 

1) Sử dụng các ý tưởng đã thu thập được trong quá trình Đánh giá Tác động ThP và Động lực 
ThP; 

2) Sử dụng mô hình bánh xe Kế hoạch ThP để suy nghĩ; 

3) Sử dụng quy tắc ngón tay cái ThP; và 

4) Các phương pháp sáng tạo khác. 

 1> Ý tưởng từ Đánh giá Tác động ThP và Động lực ThP 

Trong quá trình phân tích Ma trận Tác động ThP và các động lực ThP, các biện pháp cải tiến đã được 
tập hợp trong biểu mẫu R7. 

 
 

Ví dụ: Nhựa tái chế được sử dụng để tạo ra sản phẩm 
mới (kế hoạch 1) là túi làm từ rác tái chế (Ấn Độ). 
Xem chương 7.5. 
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2> Suy nghĩ với mô hình bánh xe Kế hoạch ThP 

Mô hình bánh xe kế hoạch ThP được sử dụng để xác định các chỉ dẫn thiết kế phù hợp cũng như khơi 
dậy các ý tưởng mới. Với cách suy nghĩ như vậy, 7 kế hoạch ThP sẽ được mở rộng với các chiến 
lược phụ: 

1. Lựa chọn các nguyên vật liệu gây tác động thấp tức là: 

a) Sạch hơn 

b) Có thể tái tạo được 

c) Tiêu thụ ít năng lượng hơn 

d) Tái chế 

e) Có khả năng tái chế 

f) Có tác động xã hội tích cực (ví dụ: tạo ra thu nhập cho địa phương) 

2. Giảm sử dụng nguyên vật liệu: 

a) Khối lượng 

b) Thể tích (vận chuyển) 

 
3. Tối ưu hoá công nghệ sản xuất: 

a) Thay đổi công nghệ 

b) Giảm các bước sản xuất 

c) Sử dụng ít năng lượng/ năng lượng sạch hơn 

d) Giảm chất thải 

e) Tái chế vật liệu thừa trong công ty 

f) An toàn và vệ sinh tại nơi làm việc 

 

 
4. Tối ưu hoá hệ thống phân phối: 

a) Sử dụng bao gói ít hơn/sạch hơn/tái sử dụng được 

b) Hiệu quả năng lượng trong quá trình vận chuyển 

Ví dụ: trong nhiều trường hợp, giảm sử dụng nguyên liệu 
(kế hoạch 2) được áp dụng. Xem chai nhựa Microplast 
(Costa Rica), chương 7.6. và bao gói xuất khẩu (Uganda), 
xem chương 7.7. 

Ví dụ: Nhà máy Hacienda El Jobo (El Salvador) đã 
áp dụng việc tối ưu hoá công nghệ sản xuất (phương 
án 3) vào quá trình sản xuất bơ sữa. Nhà máy giảm 
sử dụng nước trong quá trình sản xuất. Xem Chương 
7.3. 
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c) Hiệu quả năng lượng trong khâu hậu cần 

d) Thu hút các nhà cung cấp địa phương 

 
5.  Giảm tác động trong quá trình sử dụng: 

a) Tiêu thụ năng lượng ít hơn 

b) Sử dụng nguồn năng lượng sạch  

c) Giảm nhu cầu tiêu thụ  

d) Tiêu dùng sạch hơn 

e) Hỗ trợ sức khoẻ và nâng cao giá trị gia tăng xã hội 

 

 

 

 

 

 

6. Tối ưu hoá vòng đời sản phẩm: 

a) Đáng tin cậy và bền 

b) Bảo dưỡng và sửa chữa dễ dàng 

c) Cấu trúc sản phẩm có thể tháo rời được 

d) Thiết kế cổ điển 

e) Mối liên hệ chặt chẽ giữa sản phẩm - người sử dụng 

f) Hệ thống bảo dưỡng và dịch vụ ở địa phương 

 
7. Tối ưu hoá giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm: 

a) Tái sử dụng sản phẩm 

b) Tái sản xuât/tân trang lại 

c) Tái chế nguyên liệu 

Ví dụ: Tối ưu hoá hệ thống phân phối bao gồm việc thay 
đổi hình dạng và kích thước chai nhựa Microplast. Xem 
chương 7.6. 

Ví dụ: Phương án bảo dưỡng và sửa chữa dễ dàng 
(phương án 6) được áp dụng với máy tách cà phê của 
Talleres REA (Guatemala). Xem Chương 7.2. 

Ví dụ: Quá trình thiết kế đèn năng lượng mặt 
trời ở Campuchia đã áp dụng phương án tiêu 
thụ ít năng lượng (phương án 5). Xem Chương 
7.8. 
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d) An toàn trong quá trình đốt 

e) Xem xét đến hệ thống thu gom/tái chế trong khu vực (không chính thức) 

 Tổ chức thảo luận và đặt ra các phương án cải tiến sản phẩm bền vững sử dụng các phương 
án ThP đã được lựa chọn. > Biểu mẫu R6 

 

3> Quy tắc thông qua (ngón tay cái) cho các phương án ThP 

Với mỗi kế hoạch trong 7 kế hoạch, có quy tắc thông qua riêng. Chương 8 tóm tắt các quy tắc này. 

 Kiểm tra các quy tắc xem liệu chúng có khơi gợi các biện pháp cải tiến khác không. 

 Biểu mẫu R7 
 

4> Áp dụng các kỹ thuật sáng tạo khác 

Bên cạnh các cải tiến thu được từ các bước trước, cũng có thể áp dụng các kỹ thuật sáng tạo khác để 
đề xuất các biện pháp cải tiến. 

“Tư duy sáng tạo” là thuật ngữ được sử dụng để mô tả các cách suy nghĩ khác nhau để đưa ra các ý 
tưởng mới. Các ý tưởng phù hợp hay không phù hợp đều có thể dẫn tới các khái niệm có ích. Kỹ 
thuật sáng tạo tạo cảm hứng cho nhóm dự án đề xuất các ý tưởng thậm chí táo bạo nhất. Chương 9 
đưa ra một vài kỹ thuật. 

 Thực hiện buổi suy nghĩ sáng tạo và đề xuất các biện pháp cải tiến. > Biểu mẫu R7 
  

Lựa chọn các ý tưởng có triển vọng 

Sau khi đề xuất hàng loạt ý tưởng, cần tập hợp các ý tưởng theo 7 kế hoạch ThP. 

 Tập hợp tất cả các biện pháp cải tiến được đề xuất theo các kế hoạch ThP. >Biểu mẫu R7 

Áp dụng quá trình lựa chọn định tính để xếp hạng các ý tưởng. Các biện pháp được đánh giá theo các 
tác động/lợi ích môi trường, xã hội và kinh tế cũng như tính khả thi về mặt công nghệ và tổ chức. 
Bên cạnh các tiêu chí dưới đây, mỗi công ty cần xác định thêm các tiêu chí hoặc tính điểm chúng 
khác nhau theo từng trường hợp cụ thể. Một số tiêu chí có thể có: 

 Lợi ích môi trường (trái đất) dự tính; 

 Lợi ích xã hội (con người) dự tính; 

 Lợi ích kinh tế (lợi nhuận) dự tính; 

 Tính khả thi về mặt kỹ thuật (chỉ ra các nguồn lực sẵn có của công ty); 

 Tính khả thi về mặt tổ chức; 

 Nắm bắt được các giá trị gia tăng của người sử dụng; và 

 Tiềm năng thị trường. 

 Các tiêu chí nào sẽ được sử dụng để lựa chọn và xếp hạng các biện pháp cải tiến? > Biểu 
mẫu R7 

Có thể đánh giá và cho điểm các biện pháp cải tiến theo các tiêu chí. 
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Giải pháp có tính khả thi thường có mối liên hệ với thời gian: một số giải pháp cải tiến và Thiết Kế 
Lại có thể thực hiện ngay lập tức (ngắn hạn) và một số khác đòi hỏi nhiều thời gian hơn (trung hoặc 
dài hạn). 

 Liệt kê các giải pháp và xếp hạng dựa trên mối liên hệ thời gian (ngắn hay dài hạn) 

 Biểu mẫu R7 

Lựa chọn cuối cùng chỉ được đưa ra khi các ý tưởng đã được phát triển chi tiết hơn - được biết đến  
như là “khái niệm sản phẩm”. 

Bước 8. Phát triển khái niệm 
Trong bước này, các ý tưởng sản phẩm được lựa chọn sẽ được phát triển thành các khái niệm và thiết 
kế chi tiết hơn. Về bản chất, các ý tưởng đã đề xuất từ trước được kết hợp vào trong các khái niệm 
(xem Hình 37). 

Bước này có thể không chắc chắn về tính khả thi của các ý tưởng khác nhau. Trên thực tế, hàng loạt 
các khái niệm được phát triển cùng thời điểm. Có thể kết hợp nhiều ý tưởng vào một thiết kế. Kỹ 
thuật có tên Hộp Hình thái học (xem Chương 9 – Các kỹ thuật sáng tạo) sẽ có ích nếu nhóm dự án 
muốn kết hợp nhiều ý tưởng trong một khái niệm sản phẩm môt cách có hệ thống. (xem Hình 38). 

Đội thiết kế có thể sử dụng mô hình kiểm tra, nguyên mẫu và mô phỏng máy tính để đánh giá tính 
khả thi về mặt kỹ thuật. Các công cụ này sẽ đưa ra cái nhìn cụ thể hơn về tính khả thi kỹ thuật và cho 
phép tối ưu hoá thiết kế. Các khía cạnh về tài chính cũng cần được chú ý khi đưa ra các khái niệm 
mới. Nhóm dự án cần chắc chắn rằng các lợi ích tài chính do các biện pháp lựa chọn mang lại sẽ cao 
hơn các chi phí thực hiện chúng. Bước tiếp theo là đánh giá và lựa chọn các khái niệm trước khi đi 
vào chi tiết hơn. Không phải tất cả các khái niệm được phát triển đều có lợi ích như nhau. Có thể 
xem xét đến khả năng kết hợp các đặc tính tốt nhất của các khái niệm. 

Bảng lựa chọn là cách tốt để đánh giá các khái niệm. Nhóm dự án sử dụng thông tin về các đặc trưng 
của sản phẩm từ các bước trước (giống như Bản Mô tả Tóm tắt Thiết kế ThP). Nhóm dự án phân bổ 
các giá trị định tính khác nhau như tốt, trung bình, kém hoặc thang điểm từ 1 đến 10. Với các giá trị 
này, có thể ước lượng giá trị mỗi khái niệm. Quá trình này tương tự như trong giai đoạn đề xuất và 
lựa chọn ý tưởng (xem Bước 7). 

Bên cạnh thiết kế sản phẩm, kế hoạch sản xuất và marketing cần được phát triển như các dự án đổi 
mới sản phẩm truyền thống (xem Chương 3). 
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Hình 38. Hộp Hình thái học cho xe mooc vận chuyển thực phẩm ở Ghana 

 

 

Bước 9: Đánh giá ThP 
So sánh hồ sơ sản phẩm của thiết kế mới với sản phẩm cũ để đánh giá tính bền vững của sản phẩm 
mới.  

 Đánh giá các lợi ích của động lực ThP và các mục tiêu đã được xác định ở Bước 2. > Biểu 
mẫu R9 

Bước 10: Thực hiện và theo dõi  
Bước này bao gồm xây dựng nguyên mẫu sản xuất, kiểm tra, lập kế hoạch sản xuất trên quy mô lớn 
và kiểm tra khả năng tiếp thị. Đối với các sản phẩm Thiết Kế Lại ThP, các yếu tố bền vững được kết 
hợp trong các hoạt động này. Trong quá trình xây dựng nguyên mẫu và kiểm tra, có thể đánh giá khả 
năng bền vững trên thực tế của sản phẩm. Trong quá trình kiểm tra khả năng tiếp thị, phản ứng của 
khách hàng đối với các chất lượng bền vững của sản phẩm có thể được đánh giá bên cạnh các tiêu chí 
chuẩn. Với việc xem xét kỹ, có thể có những thay đổi cuối cùng trước khi đưa vào sản xuất trên quy 
mô lớn. 

Tương tự, công ty cần chuẩn bị chiến lược quảng bá. Công ty cần quyết định liệu có đưa ra các lợi 
ích bền vững của sản phẩm rõ ràng trong quảng cáo sản phẩm hay không. Các phương án này đều có 
những mặt thuận lợi và bất lợi. Marketing rõ ràng có thể có ích nếu nhóm tiêu dùng quan tâm đến các 

Ví dụ: Hộp hình thái học được sử dụng 
để phát triển thiết kế xe moóc vận 
chuyển thực phẩm phẩm ở Ghana (xem 
chương 7.9). 
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vấn đề bền vững, hoặc marketing góp phần tạo nên thương hiêụ hoặc hình ảnh công ty. Bất lợi là 
công ty có thể bị yêu cầu chứng minh các tính bền vững đã tuyên bố. Hơn nữa, tính bền vững là một 
khái niệm trừu tượng đối với khách hàng, đóng vai trò quan trọng trong việc nhấn mạnh thông điệp 
quảng cáo.  

Sau khi phát động sản phẩm, công ty cần quan trắc mức độ bền vững thực tế của sản phẩm. Các phản 
hồi và phê bình, cũng như các kết quả thu được từ quá trình chủ động đánh giá sẽ được đưa vào việc 
lập kế hoạch cho quá trình xem xét lại sản phẩm. 
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6.1 Giới thiệu về Tham Chiếu ThP 
Ở phần lớn các thị trường, các công ty - ở bất kỳ quy mô nào - cần nhận thức được hoạt động của các 
đối thủ cạnh tranh để duy trì và cải thiện lợi thế cạnh tranh của mình.  Điều này đúng với hầu hết các 
hoạt động thương mại có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với các doanh nghiệp và thị trường tiêu 
thụ. Nhận thức này cũng có mối liên hệ với các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Các công 
ty cần xác định có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh đang hoạt động, công ty đang ở vị trí nào, và trình độ 
thực tế tốt nhất của ngành công nghiệp ở mức độ nào. Để giải quyết những vấn đề này, Tham Chiếu 
là một công cụ hữu hiệu. Tham Chiếu là quá trình cải thiện sản phẩm hiện có thông qua việc xác 
định, tìm hiểu và áp dụng các biện pháp và quá trình ưu việt được phát hiện cả trong và ngoài công 
ty.  

Thông thường, Tham Chiếu được áp dụng cho các quá trình sản xuất và chiến lược hơn là cho các 
sản phẩm và dịch vụ. Đánh giá và đối chiếu môi trường cho các chiến lược và quá trình phổ biến hơn 
đánh giá và đối chiếu môi trường cho các sản phẩm và dịch vụ. Đánh giá và đối chiếu môi trường có 
thể thực hiện ở nhiều cấp độ, và có thể tập trung vào sản phẩm/dịch vụ cũng như các quá trình/chiến 
lược, cả trong và ngoài công ty (xem bảng 6). 

Bảng 6. Các loại tham chiếu môi trường 

 
Trong tài liệu này, “Tham Chiếu ThP ” đề cập tới các hoạt động tập trung vào sản phẩm và dịch vụ 
(cột bên phải) kết hợp tập trung vào các khía cạnh môi trường. Cách tiếp cận Tham Chiếu ThP tập 
trung nhiều vào yếu tố lợi nhuận và môi trường và ít tập trung hơn tới yếu tố con người. 

Tham Chiếu ThP  là cách tiếp cận có hệ thống để so sánh các yếu tố môi trường trong các sản phẩm 
của công ty với các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh và đề xuất các phương án cải tiến. Do các 
đối thủ cạnh tranh thường sử dụng các giải pháp khác nhau để giải quyết các vấn đề thiết kế tương tự 

THAM CHIẾU ThP 
Ở phần lớn các nước đang phát triển, sao chép (hay bắt chước) là phương pháp phổ 
biến để phát triển các sản phẩm mới. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thường 
lấy ý tưởng về sản phẩm dựa trên các sản phẩm có sẵn của các đối thủ cạnh tranh 
trong nước cũng như quốc tế. Cách tiếp cận Tham Chiếu ThP phát triển học thuyết 
tương tự: học hỏi dựa trên các giải pháp cải tiến của các đối thủ cạnh tranh. Cách tiếp 
cận Tham Chiếu ThP đặc biệt thích hợp với các công ty phát triển các sản phẩm mới 
dựa trên các sản phẩm hiện có. 
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nhau - như  đưa ra cấu trúc sản phẩm khác, các thành phần hoặc công nghệ khác - Tham Chiếu ThP 
đưa ra các tiếp cận đối chiếu và bài học rút ra từ các sản phẩm khác. Kinh nghiệm chỉ ra rằng, trên 
thực tế, không có sản phẩm đơn lẻ nào có thể đạt mức điểm cao với tất cả các tiêu chí và vượt trội 
hơn hẳn các sản phẩm khác. Điều đó có nghĩa là Tham Chiếu các biện pháp cải tiến có thể luôn được 
đề xuất.  

Một phần quan trọng trong Tham Chiếu là khái niệm về phương pháp tốt nhất: “là các phương pháp 
làm hài lòng khách hàng nhất”. Mục tiêu của nghiên cứu Tham Chiếu nên dựa trên các nhu cầu của 
khách hàng, khách hàng ở đây được hiểu là khách hàng nội bộ (đội ngũ nhân viên công ty: các bộ 
phận trong công ty, các nhà quản lý cấp cao hay nhân viên) hoặc khách hàng bên ngoài (người tiêu 
dùng, người dân, các nhà hoạch định chính sách, các nhà lập pháp, các tổ chức môi trường địa 
phương và quốc gia hoặc các nhà đầu tư). 

6.2. Lợi ích của Tham Chiếu ThP  
Mục tiêu của Tham Chiếu ThP là học hỏi từ những cách làm tốt nhất của các đối thủ. Đó là một cách 
làm có lợi. Một số lợi ích tiềm năng bao gồm:  

 Giúp công ty hiểu và có cái nhìn khách quan đối với các quá trình hoạt động của doanh 
nghiệp. Tham Chiếu giúp tránh tính tự mãn và thuyết phục những người không tin vào 
phương pháp này. Nó cũng tạo ra nhận thức về các vấn đề môi trường trong và ngoài công ty 

 Đẩy mạnh quá trình chủ động học hỏi trong công ty và thúc đẩy sự thay đổi và cải tiến. 
Tham Chiếu có thể xoá bỏ những e ngại cố hữu đối với sự thay đổi và tạo ra động lực – nhân 
viên trở nên dễ tiếp thu hơn với các ý tưởng mới. Nó cũng khơi dậy sự quan tâm với các khía 
cạnh môi trường. 

 Tìm ra các biện pháp mới để cải thiện và các cách thức thực hiện mà không cản đường phát 
triển. Tham Chiếu đưa ra cơ sở sáng tạo cho các giải pháp cải thiện môi trường. 

 Thiết lập các điểm tham chiếu để theo dõi cách thực hiện và đưa ra những cảnh báo sớm về 
các chi phí chậm đưa sản phẩm ra thị trường, sự thoả mãn của khách hàng, hạ tầng công 
nghệ và cho các quá trình kinh doanh (xem Bảng 5). Nó cũng giúp tránh những nhận thức sai 
lầm về các điểm mạnh, điểm yếu và chiến lược của đối thủ cạnh tranh. Tham Chiếu giúp tập 
trung hơn nữa vào các vấn đề môi trường cụ thể để cải thiện và đảm bảo các hoạt động môi 
trường gắn liền với doanh nghiệp. 

 
Ô 5_Ví dụ về Tivi Sony 

Ví dụ: Tivi Sony 
Công ty Sony nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp tham chiếu bên ngoài dựa trên 
những kinh nghiệm thực tế trong những năm giữa thập niên 90. Vào thời điểm đó, một trong 
những sản phẩm Tivi màu của Sony được đánh giá là có “sức mua vừa phải” do một tạp chí 
người tiêu dùng của Hà Lan đưa ra. Nguyên nhân được lý giải là do các khía cạnh  môi trường 
của sản phẩm kém hơn so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Hậu quả là, thị phần của 
các sản phẩm Sony tụt giảm 11,5% ở Hà Lan. Cùng thời điểm, hai sản phẩm của các đối thủ 
cạnh tranh nhận được đánh giá “bán chạy nhất” tăng được thị phần lên 57% và 100%. Điều 
này đã thúc đẩy chi nhánh Sony ở Châu Âu thiết kế lại các sản phẩm tivi của mình thân thiện 
với môi trường hơn. Tivi Sinh thái mới của Sony đã nhận được phản hồi tích cực từ các cuộc 
thăm dò ý kiến người tiêu dùng của các tạp chí, nhờ việc giảm sử dụng các nguyên vật liệu và 
nhựa, giảm thời gian lắp đặt cần thiết và tăng khả năng tái chế của sản phẩm. 
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6.3. Tham Chiếu ThP trong thực tiễn. 
Tham Chiếu ThP trong các công ty lớn 

Rất nhiều công ty lớn sử dụng Tham Chiếu ThP như một cách để đảm bảo các vấn đề môi trường 
không chỉ hạn chế trong từng sản phẩm riêng lẻ (thường được xem như các dự án “xanh”), mà còn 
được phổ biến trong toàn bộ hệ thống. Ví dụ như Công ty Điện tử Philíp, sử dụng Tham Chiếu ThP 
như một phần quan trọng trong chương trình Tầm nhìn Sinh thái của mình. Tham Chiếu ThP cung 
cấp cho các nhà quản lý các tiêu chuẩn so sánh thích hợp, căn cứ vào đó đưa ra các quyết định có vai 
trò quan trọng trong việc gắn kết ThP vào các quá trình sản xuất hiện tại. Ý tưởng cơ bản ở đây là các 
thông tin về các vấn đề môi trường sẽ có giá trị khi nó được so sánh giữa các sản phẩm.  
 

Tham Chiếu ThP tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) ở các nước đang phát triển.  

Ở hầu hết các nước đang pháp triển, sao chép* (hay bắt chước) là phương pháp phổ biến để phát triển 
các sản phẩm mới. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường lấy ý tưởng về sản phẩm dựa trên các sản 
phẩm có sẵn của các đối thủ cạnh tranh trong nước cũng như quốc tế. Các công ty thường không có 
các Phòng Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm. Sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh (trong cũng như 
ngoài nước) được phân tích, phát triển và bắt chước. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, “sao chép” các 
sản phẩm mới và ngày một phức tạp là biện pháp chủ yếu để tiếp thu các kiến thức công nghệ mới 
trong công ty. Sao chép trở thành hoạt động có hệ thống và được thực hiện từ nguyên mẫu cũng như 
từ các bản thiết kế. Quá trình sao chép hay bắt trước các đối thủ cạnh tranh được kết hợp với ý tưởng 
về Tham Chiếu - học hỏi từ đối thủ để phát triển các chiến lược, quá trình và sản phẩm.  

Có ba cách để các sản phẩm bắt chước xâm nhập thị trường thành công: đưa ra giá thấp, tạo ra sản 
phẩm tốt hơn (sao chép và cải tiến) và sử dụng sức mạnh của thị trường để chống lại các đối thủ tiên 
phong yếu hơn. Các công ty nhỏ ở các nước đang phát triển thường thiếu năng lực để cải tiến sản 
phẩm, kết quả là tạo ra các sản phẩm kém chất lượng cũng như không đáp ứng được các tiêu chuẩn 
môi trường. Cách tiếp cận Tham Chiếu ThP là câu trả lời thích hợp để giải quyết những vấn đề trên 
và cải thiện sản phẩm trong bối cảnh các nước đang phát triển.  

6.4 Làm thế nào để thực hiện một dự án Tham Chiếu ThP? 
Phiên bản giản lược và mở rộng của Tham Chiếu ThP 

Các đặc điểm và mục tiêu của dự án Tham Chiếu ThP có thể khác nhau ở từng thời điểm thực hiện, 
phụ thuộc vào hoàn cảnh và năng lực của công ty, các mục tiêu mà dự án và ngành công nghiệp 
hướng tới. Ví dụ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường bị hạn chế về các nguồn lao động, khả năng 
nghiên cứu & phát triển sản phẩm cũng như tài chính. Do vậy, họ thường thực hiện dự án Tham 
Chiếu một cách đơn giản, ít tốn chi phí hơn so với các công ty lớn hơn. Các công ty quốc tế thường 
có ngân sách dành cho việc mua và phân tích sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Các doanh nghiệp 
này thường có các phân tích Tham Chiếu dựa trên các bức ảnh về các sản phẩm lấy từ các catalogue 
và tạp chí, trên internet (như các cuộc thăm dò ý kiến người tiêu dùng) hoặc thông qua tham dự các 
hội chợ và cửa hàng. Ví dụ, tờ rơi của Công ty IKEA đã được sử dụng bởi các công ty ở Châu Á để 
đánh giá và đối chiếu hoặc để lấy cảm hứng thiết kế phát triển các sản phẩm nội thất xuất khẩu sang 
các thị trường Châu Âu.  

Phần này đưa ra tiêu chuẩn cho phương pháp Tham Chiếu ThP để đánh giá sản phẩm, bất kể loại sản 
phẩm hay ngành công nghiệp. Phương pháp này được trên 10 bước sẽ được diễn giải chi tiết ở dưới. 
Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và nhu cầu của công ty, phương pháp Tham Chiếu ThP có thể điều chỉnh 
theo hai cách: 
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 Phiên bản giản lược hay Phiên bản mở rộng - Một tập hợp các biểu mẫu có sẵn được sử 
dụng làm tài liệu khi thực hiện các bước. Khi một công ty đã có kinh nghiệm thực hiện  
Tham Chiếu ThP, hoặc khi họ không có khả năng hoặc không muốn phân tích kỹ lưỡng, biểu 
mẫu “tất cả trong một” của phiên bản giản lược 10 bước của phương pháp Tham Chiếu ThP  
là phù hợp. Nếu có nhiều thời gian, nguồn nhân lực và ngân quỹ hơn, có thể lựa chọn phiên 
bản mở rộng. Trong trường hợp này, mỗi bước sẽ có một biểu mẫu hỗ trợ (tổng cộng 10 biểu 
mẫu).  

 Sản phẩm thực tế hoặc thu thập thông tin – Phương pháp Tham Chiếu ThP có thể thực 
hiện dựa trên mua các sản phẩm thực tế, kiểm tra, tháo dỡ các bộ phận và xem xét cẩn thận 
để kiểm tra. Trong trường hợp không thể thực hiện được cách này, phương pháp Tham Chiếu 
ThP có thể dựa trên các thông tin thu thập được về sản phẩm mà không cần mua sản phẩm 
(xem Bước 6 để có thêm thông tin chi tiết). 

Bảng 7. Các loại tham chiếu ThP 

 
Như vậy có bốn phiên bản của phương pháp Tham Chiếu ThP (xem Bảng 7). Phiên bản giản lược 
dựa trên việc thu thập thông tin (phiên bản A) thích hợp hơn đối với năng lực của các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ (SMEs). Phiên bản mở rộng/sản phẩm thực tế (phiên bản D) có thể là phương án tốt đối 
với các công ty lớn hơn. Trước khi lập kế hoạch cho Tham Chiếu ThP, cách tiếp cận phù hợp nhất 
(A, B, C hay D) đối với công ty hay dự án cần được đánh giá và xác định. 

6.5. Các bước thực hiện Tham Chiếu ThP 
Mỗi bước có một mục tiêu cụ thể, câu hỏi cần được trả lời và biểu mẫu. Biểu mẫu nên được in ra 
trước khi bắt đầu thực hiện. Hình 39 tóm tắt 10 bước thực hiện. 
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Hình 39. Tóm tắt 10 bước thực hiện Tham chiếu ThP 

Bước 1_Các mục tiêu của Tham Chiếu ThP là gì? 

Có rất nhiều lý do để thực hiện Tham Chiếu ThP. Ban đầu, các thành viên trong dự án cần thảo luận 
về các mục tiêu của dự án. Những gì sẽ được phân tích? Những gì sẽ đạt được? Các câu hỏi này sẽ 
ảnh hưởng tới việc thiết kế dự án và hỗ trợ xác định các sản phẩm nghiên cứu và các thông số sử 
dụng để so sánh.  

Các mục tiêu của dự án Tham Chiếu ThP có thể bao gồm: 

Bước 1 
Thiết lập các mục tiêu 

Bước 2 
Lựa chọn các sản phẩm 

Bước 3 
Đơn vị chức năng 

Bước 4 
Các phần trọng tâm 

Bước 5 
Các thông số 

Bước 6 
Tháo rời sản phẩm 

Bước 7 
Các kết quả 

Bước 8 
Các giải pháp cải tiến 

Bước 9 
Các giải pháp ưu tiên 

Bước 10 
Thực hiện 

Các mục tiêu của Tham 
chiếu ThP là gì? 

Lựa chọn sản phẩm nào từ 
đối thủ cạnh tranh để làm 

Tham chiếu ThP? 

Các đơn vị chức năng và 
giới hạn hệ thống của Tham 

chiếu ThP là gì? 

Các phần nào là trọng tâm 
của Tham chiếu ThP? 

Làm sao để chuyển các phần 
trọng tâm thành các thông số 

định lượng? 

Làm thế nào để thực hiện 
quá trình tháo rời? 

Làm thế nào để xử lý và so 
sánh các kết quả của Tham 

chiếu ThP? 

Làm thế nào để kiểm tra lại 
các kết quả và đưa ra các 

giải pháp cải tiến? 

Làm thế nào để đánh giá và 
lựa chọn các giải pháp cải 

tiến? 

Làm thế nào để thực hiện 
các giải pháp cải tiến? 

Phiên bản 
giản lược 

Tất cả trong 
1 biểu mẫu

Phiên bản mở 
rộng 

Biểu 
mẫu 5 

Biểu 
mẫu 1 

Biểu 
mẫu 2 

Biểu 
mẫu 3 

Biểu 
mẫu 4 

Biểu 
mẫu 6 

Biểu 
mẫu 7 

Biểu 
mẫu 8 

Biểu 
mẫu 9 
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 Học hỏi từ các đối thủ cạnh tranh trên toàn cầu để xâm nhập thị trường quốc tế; 

 Biết được làm thế nào sản phẩm có thể thành công hơn những sản phẩm cạnh tranh trong 
nước; 

 Thúc đẩy các cải thiện môi trường; 

 Biết được mối liên quan giữa sản phẩm với các quy định pháp luật (pháp chế) hiện hành 
(hay sắp ban hành) như các quy định về bao bì hoặc thu hồi lại sản phẩm. Những gì có thể 
học hỏi được từ các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này? 

 Để quan trắc các cải thiện theo thời gian; và những cải thiện có thể có 

 Các lý do quan trọng khác đối với công ty. 
 

 Xác định sản phẩm dùng làm Tham Chiếu và định rõ các mục tiêu chính khi thực hiện dự án. 
>  Biểu mẫu B1 

 

 Xác định loại Tham Chiếu ThP phù hợp với công ty. Phiên bản giản lược hay mở rộng -  thu 
thập thông tin hay sản phẩm thực tế. > Biểu mẫu B1 

 

Bước 2_Làm thế nào để lựa chọn các sản phẩm cho Tham Chiếu ThP? 

Bước thứ hai trong quá trình Tham Chiếu là lựa chọn sản phẩm tham chiếu. Các sản phẩm này có thể 
được lựa chọn từ các đối thủ cạnh tranh ở quy mô quốc tế, quốc gia hay địa phương. Đôi khi, các 
kinh nghiệm có thể rút ra được từ các sản phẩm kém nhất trong ngành. 

1) Xác định các sản phẩm đứng đầu trong ngành (địa phương, khu vực hay quốc tế); 

2) Lựa chọn các sản phẩm ở trong cùng một thị trường cụ thể (nhómđối tượng, giá cả/chất 
lượng v.v…); và 

3) Xác định các sản phẩm tốt nhất trong lĩnh vực. 

Cách tiếp cận cụ thể hơn có thể bao gồm việc thiết lập các tiêu chí chọn lựa, đảm bảo việc lồng ghép 
các mục tiêu được đưa ra ở Bước 1. Ví dụ, nếu mục tiêu là: 

 Để học hỏi từ các đối thủ cạnh tranh trên toàn cầu, cần lựa chọn từ 2 – 3 sản phẩm từ các 
đối thủ cạnh tranh trên toàn cầu, tốt nhất là từ các nhãn hiệu đa quốc gia hàng đầu. 

 Để biết làm thế nào sản phẩm có thể thành công hơn những đối thủ cạnh tranh trong nước, 
cần lựa chọn từ  2 - 3 sản phẩm từ các đối thủ cạnh tranh trong nước, tốt nhất là từ các sản 
phẩm chiếm thị phần nhiều nhất trên thị trường.  

 Để thúc đẩy các cải thiện môi trường, cần lựa chọn từ 2 – 3 sản phẩm từ các đối thủ cạnh 
tranh làm tốt các vấn đề môi trường và có hình ảnh tốt về môi trường, hay các đối thủ đang 
bán hàng ở thị trường có các yêu cầu về môi trường. 

 Để biết mối liên hệ giữa sản phẩm với các pháp chế hiện hành (sắp ban hành), cần lựa chọn 
các sản phẩm từ các nhãn hiệu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các pháp chế tương tự. 

 Để theo dõi các cải thiện theo thời gian trong các nhóm sản phẩm của công ty, cần lựa chọn 
các sản phẩm cùng nhãn hiệu trước đây của công ty. Dùng các sản phẩm của các đối thủ 
cạnh tranh chính của công ty để tham chiếu mức độ cải tiến cần thiết cũng là một cách làm 
hiệu quả. 

 

 Dựa vào các mục tiêu, lựa chọn các nhãn hàng sản phẩm để so sánh trong Tham Chiếu ThP 
> Biểu mẫu B2. 
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Bước tiếp theo là xác định các sản phẩm phù hợp nhất. Sẽ hữu ích nếu sử dụng các tiêu chí xác định 
và lựa chọn phù hợp với các sản phẩm của công ty. Sau đây là một số tiêu chí: 

 Tính năng_Mô tả các đặc tính chủ yếu và cụ thể của sản phẩm. Chắc chắn rằng các sản 
phẩm tham chiếu không quá khác so với các sản phẩm của công ty. Nếu các tính năng của 
các sản phẩm càng giống nhau, việc so sánh càng phù hợp hơn. 

 Năm sản xuất_Kiểm tra để chắc rằng các sản phẩm đều được sản xuất cùng thời kỳ. Liệu 
các sản phẩm có được phát triển và tung ra thị trường trong cùng một thời điểm không? Sẽ 
chẳng có ý nghĩa gì nếu so sánh sản phẩm  model mới nhất với sản phảm model cũ hơn của 
đối thủ cạnh tranh. 

 Giá bán lẻ_Kiểm tra liệu các sản phẩm có mức giá như nhau 

 Tính sẵn có_Cần chắc chắn rằng không có quá nhiều sự khác biệt về khả năng xâm nhập thị 
trường. Tốt nhất là tất cả các sản phẩm đều ngang nhau trong việc tiếp cận với khách hàng. 

Các sản phẩm của dự án cần được xác định ở cuối Bước 2. 
 

> Lựa chọn các sản phẩm và mô tả các đặc tính của chúng theo các tiêu chí lựa chọn 

> Biểu mẫu B2 
 

Bước 3_Đơn vị chức năng và giới hạn hệ thống của Tham Chiếu ThP là gì? 

Điều kiện sử dụng sản phẩm sẽ ảnh hưởng tới các kết quả tham chiếu. Ví dụ, cường độ (hay tần xuất) 
sử dụng sản phẩm sẽ có ảnh hưởng lớn đến mức độ tiêu thụ năng lượng của sản phẩm trong một thời 
gian nhất định. Để có được sự so sánh rõ ràng giữa các sản phẩm, cần thiết phải mô tả tính năng, điều 
kiện sử dụng, đối tượng sử dụng và giới hạn hệ thống. Các yếu tố này được xem là ‘đơn vị chức 
năng’ và tạo ra so sánh ‘công bằng’. Có thể xác định dựa trên các tiêu chí sau: 

 Xác định (các) tính năng có thể nhận biết được của sản phẩm theo người sử dụng; 

 Mô tả người sử dụng đại diện cùng với điều kiện sử dụng sản phẩm của họ; 

 Xác định vị trí sản phẩm sẽ được sử dụng và; 

 Xác định các chi tiết về điều kiện sử dụng chẳng hạn như cường độ sử dụng sản phẩm. 
 

> Xác định đơn vị tính năng của sản phẩm. 

> Biểu mẫu B3 
 

Bước 4_ Phần trọng tâm của Tham Chiếu ThP là gì? 

Để xác định các thông số chính của sản phẩm được dùng để tham chiếu, cần xác định xem các vấn đề 
hay phần trọng tâm nào có liên quan đến yếu tố ‘môi trường’. Điều này cần thực hiện ở tầm nhìn 
rộng. Khả năng trả lời các câu hỏi ‘các khía cạnh môi trường là gì’ hoặc ‘sản xuất xanh là gì’ phụ 
thuộc vào nhận thức của các đối tượng tham gia khác nhau. Trên thực tế, cần ít nhất ba nhận thức: 
quan điểm của giới khoa học, người tiêu dùng và chính phủ. 

 Quan điểm của giới khoa học về môi trường 

Trên quan điểm của các nhà khoa học, mục tiêu là xác định các tác động môi trường chính của sản 
phẩm trong vòng đời sản phẩm của nó. Việc xác định này thường được thực hiện thông qua áp dụng 
một số dạng của đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA), tuỳ thuộc vào dữ liệu sẵn có. Với nhiều sản 
phẩm, các đánh giá vòng đời sản phẩm có thể tìm được trên Internet. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần 
lớn các dữ liệu này dựa trên cơ sở dữ liệu và các phương pháp áp dụng ở các nước phát triển, nhưng 
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các dữ liệu này không phản ánh chính xác thực trạng vòng đời sản phẩm ở các nơi khác trên thế giới. 
Trong trường hợp dữ liệu LCA tốt không sẵn có, ma trận ảnh hưởng ThP (xem chương 5) có thể là sự 
thay thế khả thi. Dựa vào những đánh giá này, có thể xác định các giai đoạn nào trong vòng đời sản 
phẩm là quan trọng khi xét đến các ảnh hưởng môi trường. 

 Quan điểm của chính phủ về môi trường 

Trên quan điểm của chính phủ, việc xác định các hệ thống pháp lý có liên quan đến (các) sản phẩm là 
quan trọng, vì nó có thể làm rõ thêm các vấn đề môi trường. Nó giúp xác định các phần ưu tiên trong 
chương trình nghị sự của chính phủ và có thể không thường xuyên phản ánh các ưu tiên giống như 
nhận thức của giới khoa học (xem Chương 2). 

 Quan điểm của người tiêu dùng về môi trường 

Trên quan điểm của người tiêu dùng, một số vấn đề liên quan đến môi trường khác có thể được đặt 
ra. Chúng có thể vượt quá giới hạn hẹp của định nghĩa môi trường và có thể bao gồm tính bền vững ở 
quy mô rộng hơn. Nhận thức của công chúng có mối liên hệ chặt chẽ với tâm lý xã hội. Các vấn đề 
môi trường liên quan đến sức khoẻ và an toàn (tiềm ẩn nguy cơ độc hại) có tác động mạnh. Trong khi 
khác vấn đề liên quan đến các nguồn tài nguyên được xem như các vấn đề dài hạn và do đó gây tác 
động thấp hơn tới công chúng. Các mối lo ngại về phát thải thường có tác động trung bình (xem phần 
I). 
 

Làm thế nào để lựa chọn các phần trọng tâm cho cải thiện môi trường? 

Một số vấn đề môi trường sẽ được đưa ra sau khi đánh giá nhận thức của giới khoa học, chính phủ và 
người tiêu dùng. Bước tiếp theo là xác định các ưu tiên từ các vấn đề này. Để quá trình ngắn gọn và 
có thể quản lý được, sẽ lựa chọn tối đa 5 – 6 vấn đề môi trường. Thực hiện quá trình này dựa trên quy 
mô các ảnh hưởng môi trường, các khía cạnh tài chính và nhận thức của người tiêu dùng. Việc tính 
điểm các tiêu chí có thể khó. Trên thực tế, việc này sẽ trở nên tương đối rõ ràng hơn thông qua tập 
trung vào vấn đề tiêu thụ năng lượng, vật liệu sử dụng và phân phối.  

 
Một ví dụ là Công ty Điện tử Philips, trong những năm giữa thập niên 90 đã quyết định phát triển sản 
phẩm, quảng bá và bán hàng tập trung vào năm lĩnh vực xanh chính: trọng lượng và vật liệu sản 
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phẩm, nguy cơ chứa các chất nguy hại, tiêu thụ năng lượng, tái chế và thải bỏ, cuối cùng là đóng gói. 
Các hoạt động này được tham chiếu cả nội bộ lẫn bên ngoài với các trọng tâm mô tả trong Hình 40.  
 

 
iHhìdnHinHình 41. IPRODESA, nhà sản xuất trái cây sấy ở Columbia. 

 
IPRODESA, một công ty chế biến thực phẩm cỡ vừa ở Columbia, thực hiện Tham Chiếu ThP để tìm 
kiếm khả năng xâm nhập thị trường Châu Âu của sản phẩm hoa quả sấy khô. Năm đối thủ cạnh tranh 
quốc tế trên thị trường Châu Âu được lựa chọn và được dùng để Tham Chiếu với các sản phẩm của 
công ty IPRODESA. Năm phần trọng tâm của Tham Chiếu ThP là: 

a) Các khía cạnh môi trường của thực phẩm và đóng gói; 

b) Bảo quản thực phẩm; 

c) Phân phối và bán lẻ; 

d) Liên lạc;  

e) Nhận thức của người tiêu dùng. 

Các biểu mẫu cụ thể cho chế biến thực phẩm có thể tìm thấy trong CD-ROM. 
 

 Xác định các phần trọng tâm cho quá trình tham chiếu. > Biểu mẫu B4 
 

Bước 5_Làm thế nào để chuyển các phần trọng tâm thành các thông số định lượng có thể đo 
đạc.ìhdhfjeas on existing products 

Với các phần trọng tâm đã được xác định, bước tiếp theo là chuyển chúng thành các biến số có thể đo 
được. Khó khăn ở đây là làm thể nào để chuyển các phần trọng tâm thuộc về “phẩm chất” thành các 
biến “định lượng”. Ví dụ, năng lượng lấy đơn vị là kWh và vật liệu là gam, v.v… Trong nhiều trường 
hợp, có thể cần nhiều hơn một biến để mô tả một phần trọng tâm. 
 

 Mô tả các thông số đo đạc của các phần trọng tâm. > Biểu mẫu B5. 
 

Bước 6_Làm thế nào để thực hiện quá trình tháo rời sản phẩm? 

Đối với Tham Chiếu ThP thực tế, bước tiếp theo là thực hiện quá trình tháo rời sản phẩm để tách và 
thu thập thông tin về các phần trọng tâm. Để thu đựơc kết quả tốt nhất trong quá trình tháo rời sản 
phẩm, việc lập kế hoạch tốt và cấu trúc khoa học là rất quan trọng. Cần cân và đo đạc sản phẩm trước 
khi tháo rời nó! Các thiết bị bao gồm cân khối lượng, đồng hồ tính giờ,  (để đo năng lượng tiêu thụ) 
và camera để ghi và lưu các kết quả đo được.  

Trong quá trình tháo dỡ, các bước khác của Tham Chiếu sẽ được thực hiện. Ví dụ có thể nhận ra rõ 
ràng ‘các giải pháp thông minh’ được áp dụng bởi các đối thủ cạnh tranh và ‘các giải pháp ngốc 
nghếch’ trong sản phẩm của công ty. Nên ghi lại những quan sát này!  
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Hình 42. Ví dụ về quá trình tháo rời một sản phẩm điện tử. 

Khi không có sản phẩm thực tế để tháo rời (tức là phải Tham Chiếu ThP theo cách ‘thu thập thông 
tin’, xem Bảng 6), cần thu thập các nguồn thông tin khác để tìm hiểu làm thế nào các đối thủ cạnh 
tranh giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế trong các phần trọng tâm của các sản phẩm nghiên 
cứu. Phần lớn các thông tin cần thiết có thể thu thập thông qua internet. Cũng có những cách truyền 
thống khác để nghiên cứu các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trong nước như tham gia các hội 
chợ, quan sát các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng và phỏng vấn khách hàng. 

 

 Thực hiện quá trình tháo rời sản phẩm theo kế hoạch, ghi lại tất cả những phát hiện và các 
vấn đề quan sát được (như các giải pháp thông minh và ngốc ngếch) 

  Biểu mẫu B6 A và B 
  

Bước 7_Làm thế nào để xử lý và so sánh các kết quả của Tham Chiếu ThP? 

Sau khi thu thập các thông tin có liên quan đến các phần trọng tâm trong Tham Chiếu ThP, bước tiêp 
theo là xử lý dữ liệu. Lời khuyên ở đây là chuẩn bị các bản ghi cho mỗi phần trọng tâm, tóm tắt các 
thông tin tương ứng thu được. Những bản ghi này đưa ra cái nhìn tổng quan về thông tin thu được từ 
các sản phẩm tham chiếu, giúp cho thông tin trở nên sáng tỏ hơn. 
 

 Tóm tắt tất cả các tham chiếu thu được. 

  Biểu mẫu B7 

 

Bước 8_Làm thế nào để kiểm tra lại các kết quả và đề ra các biện pháp cải tiến? 

Có nhiều cách để đi đến các giải pháp cải tiến ThP. Bên cạnh các giải pháp đã được đề cập đến trong 
chương Thiết kế lại ThP của tài liệu hướng dẫn này, cũng nên xem xét các giải pháp sau: 

1) Sử dụng biểu mẫu B 6B (các vấn đề có thể rõ ràng nhận ra) để xác định các giải pháp thông 
minh từ các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Từ đó có thể áp dụng các giải pháp này cho các 
sản phẩm của công ty. 

2) Sử dụng biểu mẫu tương tự để xác định các giải pháp "ngốc ngếch" cần được cải tiến trong 
các sản phẩm của công ty so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh đã 
đưa ra được các giải pháp khả thi, do vậy các giả pháp này có thể cũng khả thi với các sản 
phẩm của công ty; và  

3) Cố gắng tìm kiếm các lựa chọn chưa được xem xét khác. 
  

  Kiểm tra lại tất cả các kết quả và xác định các biện pháp cải tiến. > Biểu mẫu B8 
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Bước 9_Làm thế nào để đánh giá và ưu tiên các giải pháp cải tiến? 

Bên cạnh xem xét các khía cạnh môi trường, hàng loạt các vấn đề cần được xem xét trong quá trình 
đánh giá và đưa ra ưu tiên trong các giải pháp cải tiến được đề ra. Với mỗi giải pháp, các khía cạnh 
sau đây cần được xem xét: 

 Lợi ích môi trường_đánh giá liệu giải pháp cải tiến có làm giảm các tác động môi trường đi 
kèm trong vòng đời sản phẩm hay không. 

 Lợi ích của người tiêu dùng_đánh giá liệu người tiêu dùng có nhận thấy giải pháp cải tiến có 
lợi với họ hay không. 

 Lợi ích xã hội_đánh giá liệu xã hội sẽ được hưởng lợi gì từ phương án cải tiến được đề xuất. 

 Tính khả thi của công ty 

 > Khả thi về kỹ thuật_đánh giá liệu các giải pháp cải tiến có khả thi về mặt kỹ thuật (và thời 
gian) hay không  

 > Khả thi về tài chính_đánh giá khả năng tài chính cho mỗi giải pháp cải tiến. 

Có thể chấm điểm cho mỗi tiêu chí. Phụ thuộc vào tầm quan trọng của các yếu tố, tính được điểm 
tổng và xếp hạng các giải pháp cải tiến. Sau khi các giải pháp cải tiến đã được đề xuất, xếp hạng và 
thông qua, các giải pháp cần được thực hiện và kết hợp trong công ty.  

 Lựa chọn các giải pháp cải tiến tốt nhất thông qua đánh giá các giải pháp này với những lợi 
ích có thể đạt được và tính khả thi. > Biễu mẫu B9. 

 

Bước 10_Làm thế nào để thực hiện các giải pháp cải tiến? 

Các bước trước sẽ đưa tới một số giải pháp để cải tiến sản phẩm. Đằng sau mỗi giải pháp cải tiến là 
những kiến thức và cách hiểu, chỉ ra được tại sao giải pháp này tốt, có lợi cho hầu hết hoặc toàn bộ 
các bên liên quan và có tính khả thi về mặt tài chính và kỹ thuật. Đi kèm với các giải pháp là một số 
ví dụ từ các đối thủ cạnh tranh đã áp dụng các giải pháp này và những tính toán về các kết quả có thể 
thu được từ việc thực hiện những giải pháp đó. Quá trình phát triển sản phẩm và đưa ra quyết định 
thực hiện là khác nhau ở mỗi công ty. Tuy nhiên, thông tin này rất hữu ích trong việc thúc đẩy những 
người ra quyết định áp dụng hay ít nhất là xem xét các giải pháp cải tiến. 

6.6. Tham Chiếu ThP cho các nhóm sản phẩm cụ thể. 
Như đã đề cập trong phần đầu của chương, đặc điểm của Tham Chiếu ThP có thể khác nhau ở từng 
thời điểm. Trong một số trường hợp, không phải tất cả các bước đều cần thiết hoặc có thể làm đơn 
giản ở một số bước. Ví dụ, khi thực hiện Tham Chiếu ThP cho thực phẩm, Bước 3 (định nghĩa về 
đơn vị tính năng) và Bước 6 (quá trình tháo rời) là không cần thiết. Mẫu Tham Chiếu ThP có thể điều 
chỉnh theo từng ngành công nghiệp cụ thể khi áp dụng.  

Trong CD - Rom có các biểu mẫu cho phiên bản mở rộng của Tham Chiếu ThP đối với các sản phẩm 
lâu bền như đồ điện tử và phiên bản điều chỉnh cho ngành thực phẩm. 
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Hình 43_Ví dụ các bước liên quan trong Tham Chiếu ThP đối với ngành thực phẩm 

 
CÁC VÍ DỤ THAM CHIẾU.> Xem trong mục các ví dụ điển hình_ 
 

7.10> Industrias Waiman Costa Rica: Tủ lạnh. 

7.11> Intermech Cassave Grater, Tanzania. 

7.12> Philips Taiwan Monitor. 

 

 

Bước 1 
Thiết lập các mục tiêu 

Các mục tiêu của Tham 
chiếu ThP là gì? 

Bước 2 
Lựa chọn các sản phẩm 

Lựa chọn sản phẩm nào từ 
đối thủ cạnh tranh để làm 

Tham chiếu ThP? 

Bước 4 
Các phần trọng tâm 

Các phần nào là trọng tâm 
của Tham chiếu ThP? 

Bước 5 
Các thông số đo đạc 

Làm sao để chuyển các phần 
trọng tâm thành các thông số 

đo đạc? 

Bước 7 
Các kết quả 

Làm thế nào để xử lý và so 
sánh các kết quả của Tham 

chiếu ThP? 

Bước 8 
Các giải pháp cải tiến 

Làm thế nào để kiểm tra lại 
các kết quả và đưa ra các 

giải pháp cải tiến? 

Bước 9 
Các giải pháp ưu tiên 

Làm thế nào để đánh giá và 
ưu tiên các giải pháp cải 

tiến? 

Bước 10 
Thực hiện 

Làm thế nào để thực hiện 
các giải pháp cải tiến? 
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Chú thích 
* - “Sao chép” ở đây được hiểu theo nghĩa tích cực, không phải là sản xuất hàng nhái hay vi phạm 
bản quyền 

uponating existing productđfsff06\\\ 
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PHẦN III 
THÔNG TIN THAM KHẢO 
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7.1. Xây dựng đội ngũ ThP tại Công ty Fabrica Venus, Guatemala 
Sơ lược về công ty 
Công ty Venus là một doanh nghiệp Guatemala quy mô trung bình ở thành phố Guatemala, sản xuất 
150 loại kẹo khác nhau. Phần lớn các sản phẩm của doanh nghiệp này được tiêu thụ tại thị trường 
Trung Mỹ và Mỹ La tinh, đồng thời một lượng nhỏ hơn được bán ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ. Nghiên cứu 
điển hình này là một ví dụ minh họa rõ nét về một doanh nghiệp quy mô trung bình, không có bộ 
phận thiết kế chuyên trách và phát triển sản phẩm dựa trên nỗ lực của nhóm dự án. 
Động lực thực hiện ThP 
Dự án này được tiến hành trong khuôn khổ Chương trình Thiết kế Thân thiện với Môi trường Khu 
vực, do CEGESTI - một tổ chức nghiên cứu của Costa Rica, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Cơ quan 
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, và Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Delft- Hà Lan (TU Delft) đồng hỗ 
trợ. Chương trình này nhằm tài trợ cho các dự án thiết kế thân thiện với môi trường toàn bộ khu vực 
Trung Mỹ. Venus muốn bán sản phẩm ở các thị trường mới, và đặc biệt là thị trường Châu Âu. Do 
nhiều loại yêu cầu khác nhau của thị trường này, ví dụ khâu đóng gói sản phẩm, cần một số thay đổi 
trong quá trình sản xuất, Venus đã chọn cách tiếp cận ThP để thực hiện quá trình này. 
Dự án 
Đây là một ví dụ hay về ThP vì đội ngũ làm nhiệm vụ thiết kế đóng vai trò chủ chốt xuyên suốt quá 
trình thực hiện dự án. Doanh nghiệp không có bộ phận chuyên trách về phát triển sản phẩm. Những 
nhân viên từ các phòng, ban khác nhau của doanh nghiệp tiến hành hoạt động phát triển sản phẩm 
như một phần trong các công việc hàng ngày của họ. Thông thường, quy trình phát triển một sản 
phẩm mới cần một khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng. Trong trường hợp có các thay đổi lớn trong 
quá trình sản xuất, quy trình này có thể kéo dài lên đến 1 năm. 
Dự án này được bắt đầu thực hiện vào năm 1999, Venus đã tổ chức một nhóm hình thành từ các nhân 
viên thường tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm và một số khác có khả năng đóng góp hiệu 
quả cho dự án. Nhóm này bao gồm: 

- Giám đốc phụ trách bán hàng; 
- Giám đốc sản xuất; 
- Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng; 
- Chuyên viên tư vấn kỹ thuật; và 
- Giám đốc Tiếp thị. 

Nhóm này có các buổi làm việc hàng tháng trong quá trình triển khai dự án, trong đó, các thành viên 
trình bày ý tưởng đối với sản phẩm mới và cùng nhau thảo luận. Các thành viên còn lại của nhóm sẽ 
phân tích từng ý tưởng, dựa trên chuyên môn của mình. Việc tiến hành trên sản phẩm mới được phân 
chia giữa các thành viên trong nhóm, mỗi thành viên sẽ có yêu cầu cụ thể về kết quả và thời gian 
thực hiện. Hoạt động kiểm tra sẽ được thực hiện trong cả quá trình sản xuất và tiếp thị sản phẩm. 
Tổng giám đốc là người đưa ra quyết định sau cùng liên quan đến các vấn đề về sản xuất và thị 
trường và được nhóm báo cáo tình hình thường xuyên. 
Các giải pháp cải tiến 
Kẹo cứng được lựa chọn là sản phẩm để sản xuất của dự án dựa trên cơ sở đa dạng về chủng loại 
đồng thời cũng là là sản phẩm rẻ nhất và bán chạy nhất (chiếm khoảng 80% doanh thu). Để giảm các 
ảnh hưởng về môi trường, các giải pháp được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề trong việc sử dụng 

Chương này sẽ trình bày một số nghiên cứu điển hình tại các nước đang phát triển. 
Phần tham khảo cho các nghiên cứu này đã được nhắc đến ở các Chương trước 
đây dưới dạng ví dụ minh họa cho các giai đoạn và chiến lược cụ thể liên quan đến 
Thiết kế lại và Tham chiếu ThP. 

CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH ThP 
Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
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nguyên liệu đóng gói – các loại nguyên liệu thân thiện với môi trường được tìm kiếm, đồng thời diện 
tích in trên giấy bọc cũng được giảm xuống nhằm giảm mức độ sử dụng máy in. 
Phương án đóng gói được chọn là giấy bọc kẹo hình chiếc gối, vì đóng gói hình gối tiết kiệm được 
hơn 40% nguyên liệu thô nếu so sánh với thiết kế giấy bọc xoắn đơn và kép như ban đầu. Hơn nữa, 
máy đóng gói hình gối có tốc độ nhanh hơn rất nhiều và thải ra ít phế liệu hơn so với máy đóng gói 
trước đây. 
Về nguyên liệu đóng gói, PP đã được lựa chọn để làm túi thay vì BOPP cán mỏng (loại này gây khó 
khăn cho việc tái chế và phải sử dụng keo dán). Ở Trung Mỹ, PE có thể tái chế để sử dụng. Do đó, 
doanh nghiệp được khuyến khích thu gom PE sử dụng trong quá trình vận chuyển và đưa đến cho 
đơn vị tái chế bằng xe tải trên đường trở về. Doanh nghiệp có thể thu  tiền từ việc bán túi PE cho đơn 
vị tái chế. 
Kết quả 
Kết quả thu được của dự án là việc phát triển 2 sản phẩm mới trên thị trường Châu Âu và hai loại túi 
mới, có kích thước nhỏ hơn được sử dụng trong quá trình sản xuất trên thị trường nội địa. Loại túi 
mới hình gối tiết kiệm 40% nguyên liệu được đưa ra trên thị trường nội địa. Doanh nghiệp cũng đã 
tiến hành một số giải pháp cải tiến khác liên quan đến hệ thống phân phối, mang lại những khoản 
giảm chi phí hấp dẫn. 

 

7.2. Phương pháp Phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 
và rủi ro), phân tích tác động và chiến lược ThP ở Công ty 
Talleres Rea, Guatemala 
Sơ lược về doanh nghiệp  
Tailerres Rea là một công ty gia đình ở thành phố Guatemala, với 35 nhân viên  và 50 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực sản xuất máy chế biến cà phê. REA sản xuất tất cả các sản phẩm cần thiết để 
biến quả càphê đỏ thành các hạt cà phê  nâu dùng chế biến thành cà phê sử dụng rộng rãi trên thế 
giới. Công ty có một phân xưởng cơ khí sử dụng các máy móc truyền thống. 
Động lực tiến hành ThP 
Dự án được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Thiết kế Thân thiện với Môi trường. Chính phủ 
Guatemala đã ban hành văn bản pháp luật mới điều chỉnh việc sử dụng tràn lan nước trong công nghệ 
chế biển ướt của cà phê trong thời gian thực hiện dự án (1999-2000). Ngoài ra, nhận thức đang ngày 
càng được nâng cao về các vấn đề sinh thái liên quan đến sản xuất cà phê, không chỉ ở Guatemala mà 
còn ở cả các nước nhập khẩu cà phê. Trồng trọt và chế biến cà phê phù hợp với môi trường sinh thái 
sẽ nâng cao mức giá, dẫn đến động lực mạnh mẽ khiến các khách hàng của REA chuyển theo xu 
hướng này. 
Dự án 
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Phương pháp phân tích SWOT của doanh nghiệp do nhóm dự án đề xuất (xem Bảng số 8). Những kết 
quả quan trọng nhất được thể hiện như sau: 
Sản phẩm lựa chọn để thiết kế lại là  máy tách cà phê - trung tâm của quy trình chế biến cà phê. Máy 
tách cà phê của REA vẫn hoạt động, tuy nhiên vẫn áp dụng kỹ thuật cũ và nguyên liệu truyền thống.  
Phân tích tác động ThP tổng quát với máy tách càphê của REA đạt được những kết quả như sau: 

Đ
IỂ

M
 M

Ạ
N

H
 

 Kinh nghiệm lâu năm 
 Chất lượng  
 Độ bền 
 Độ dẻo 
 Đạo dức kinh doanh tốt, nghiêm túc và trung thực 
 Người lao động ổn định 
 Bảo dưỡng đơn giản 
 Dịch vụ bảo dưỡng và trợ giúp kỹ thuật tốt 

 Đ
IỂ

M
 Y
ẾU

 

 Không có dự phòng 
 Tính ổn định và tiêu chuẩn sản phẩm 
 Tính hiện đại và sáng tạo trong kỹ thuật 
 Chi phí sản xuất cao 

> Nguyên liệu sơ cấp 
> Lao động thô sơ 

 Thời gian giao hàng 
 Công suất thiết bị 
 Tiếp thị 
 Thiếu thông tin 
 Cấu trúc và quá trình sản xuất 
 Thiếu kinh nghiệm trong thay đổi và phát triển sản 
phẩm 

 

C
Ơ

 H
Ộ

I 

 Tính giá bán bằng đô-la 
 Thị trường mới > Xuất khẩu 
 Đa dạng > Sản phẩm mới 
 Dự án ThP 
 Áp dụng năng lượng mặt trời 
 Dịch vụ tích hợp > Giá hợp lý chính là năng lực 
cạnh tranh bên ngoài 

 

R
Ủ

I R
O

 

 Quy định pháp luật môi trường 
 Sự biến động của tỷ giá  đồng đô-la  
 Các quy định về kinh tế 
 Cạnh tranh quốc gia và toàn cầu 
 Toàn cầu hóa  
 Giá điện/cắt điện 

 

Bảng 8 – Phân tích SWOT đối với công ty Talleres REA 
 

Vấn đề Nguyên liệu thô Nhà cung cấp Sản xuất trong nhà Phân phối Sử dụng Thải bỏ sản 
phẩm 

Nguyên liệu Sơn kim loại, 
vòng bi, phụ gia 

Đóng gói kim 
loại 

Các mối nối (vít) 
Xử lý bề mặt  

Bìa  các-tông, 
kim loại và 
nhựa đóng gói 

Thay đổi phụ 
tùng 1-5 
năm/1lần, bê 
tông nền 

Tái chế phụ 
tùng, tái chế 
thành kim loại 

Sử dụng năng 
lượng 

Năng lượng cho 
sản xuất kim loại 

Sản xuất các 
sản phẩm kim 
loại 

Sử dụng Gas để 
hàn, điện, nhiên 
liệu 

Nhiên liệu vận 
tải 

Nhiên liệu Nhiên liệu vận 
tải 

Chất thải rắn Rác thải mỏmỏ Vụn kim loại Vụn kim loại Rác đóng gói  Phụ tùng quá 
hạn, vòng bi 

Khí thải độc 
hại 

Chất thải độc hại 
mỏtừ mỏ NOx 

Các chất hóa 
học, NOx, bụi 

Các chất hóa học, 
NOx, bụi 

NOx, bụi NOx, bụi NOx, bụi 

Trách nhiệm 
xã hội 

Sức khỏe của 
những người 
làm mỏ 

 Sức khỏe, thu 
nhập của cộng 
đồng địa phương 

   

Quản lý 
nguồn nhân 
lực 

 Điều kiện làm 
việc 

Đièu kiện làm 
việc 

 Nước uống 
sạch 

 

Thúc đẩy kinh 
tế địa phương 

 Lao động địa 
phương 

Lao động địa 
phương 

Lao động địa 
phương 

  

Nước Nước sử dụng 
trong khai thác 
mỏ 

Nước sử dụng 
trong sản xuất 
kim loại 

Nước sử dụng 
trong  quá trình 
xay  (cà phê) 

 600.00 lít nước 
thải/ngày 
(BOD cao) 

 

Thay đổi khí 
hậu 

CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 

Chi phí Cao   Cao (lắp đặt) Cao (bảo 
dưỡng) 

 

…       

Bảng 9 – Phân tích tác động ThP đối với công ty Talleres REA 
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Các giải pháp cải tiến 
Các điểm cải tiến được xác định trên cơ sở phân tích tác động SWOT thể hiện như sau: 
> Kế hoạch ThP 3_ Kỹ thuật sản xuất. Giảm số lượng và kích thước của các bộ phận cấu thành sẽ 
dẫn đến hiệu quả sản xuất cao và giảm chất thải. 
> Kế hoạch ThP 5_ Tác động trong quá trình sử dụng. Giảm lượng nước trong quá trình sử dụng 
(tuân theo quy định pháp luật) là một bước tiến quan trọng. Bên cạnh đó, thiết kế áp dụng cho toàn hệ 
thống mang lại khả năng chia sẻ năng lượng giữa một số máy. 
 
 

      
Hình 45. Thiết kế và sản phẩm máy tách cà phê mới của REA 

Theo phân tích tác động, các kế hoạch bổ sung dưới đây được ưu tiên: 
> Kế hoạch ThP 1_ Nguyên liệu gây ảnh hưởng thấp. Thay đổi các bộ phận bằng đồng bằng thép 
không gỉ có lợi cho môi trường vì thép có thời gian sử dụng lâu hơn (4-5 năm mới cần thay mới). 
> Kế hoạch ThP 2_ Giảm mức sử dụng nguyên liệu. Bằng cách tiến hành các phân tích chức năng 
của từng bộ phận khác nhau, có thể xác định được vị trí nào cần thép đúc cũng như vị trí nào có thể 
thay bằng vật liệu khác.  
Kết quả 
Cả 4 kế hoạch đều được thực hiện. Công ty Talleres Rea đã sản xuất nguyên mẫu sản phẩm mới, với 
thành quả giảm 70% trọng lượng, tiết kiệm 50% thời gian sản xuất, tiêu hao ít năng lượng và giảm 
50% chi phí. Sản phẩm hiện nay đã được bán trên thị trường. Đồng thời, Talleres Rea đã tiếp tục thực 
hiện dự án ThP thứ hai trên cở sở thành công của dự án đầu tiên. 

7.3. Dự án chuỗi sản xuất của Hacienda El Jobo ở El Salvador 
Sơ lược về doanh nghiệp  
Hacienda El Jobo ở El Savador (Sociedad Cooperativa Yutathui) là một công ty hiện đại hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp với 324 héc-ta đất. Sản lượng sữa hàng ngày đạt mức 5.000 – 7.000 lít. 
Ngoài ra, còn có các sản phẩm khác như pho mát, kem và thịt. Doanh nghiệp này có một nhà máy 
sản xuất sữa riêng với 20 nhân công lao động. 
Động lực thực hiện ThP 
Công ty cần có những kết hợp sản phẩm/thị trường mới để tiếp tục cạnh tranh trên thị trường. Các 
khía cạnh về tính bền vững đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm mới. Dự án 
này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Thiết kế thân thiện với Môi trường Khu vực, do 
CEGESTI – một tổ chức nghiên cứu của Costa Rica, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ, và Trường Đại học Kỹ thuật Delft, Hà Lan đồng hỗ trợ.  
Dự án 
Kể từ đầu năm 2001, dự án đã đi vào thực hiện trên tất cả các khía cạnh của dây chuyền sản xuất, từ 
xuất phát điểm là đàn bò đến sản phẩm sau cùng. Công ty đã nhận được sự hỗ trợ từ viện nghiên cứu 
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CEGESTI ở Costa Rica và Đại học Landivar ở Guatemala. Đây là một dự án nhiều thách thức đối 
với doanh nghiệp, nhằm mục đích phát triển toàn diện các sản phẩm mới (sữa nguyên kem ít béo) và 
các thị trường mới. Bên cạnh định hướng sản phẩm, trọng tâm dự án còn đặt vào việc xem xét các 
yếu tố ban đầu của chuỗi cung cấp sản phẩm như sử dụng năng lượng và phân bón và vấn đề khác về 
Sản xuất Sạch hơn. Sản phẩm kem đã được cơ cấu lại, đồng thời những cải tiến trong quá trình sản 
xuất đã được thực hiện. Bên cạnh đó, việc thu khí sinh học (biogas) từ phân bón ở các trang trại và 
mối quan hệ tương tác với nhà cung cấp đóng gói cũng đã được khởi động. 
Các giải pháp cải tiến 
Sự phát triển của sản phẩm kem ít béo có khả năng mang lại sự gia tăng thu nhập trực tiếp, do phần 
lớn chi phí sản xuất sản phẩm sữa tỷ lệ với hàm lượng chất béo. Mối quan hệ này không thể hiện 
trong giá bán kem ít béo. Thêm vào đó, các giải pháp Sản xuất Sạch hơn trong nhà máy sữa cũng 
được xác định. 

 
Hình 46. Công ty HACIENDA EL JOBO (trên) và sản phẩm kem (dưới) 

Kết quả 
Kết quả cụ thể như sau: 
> Giảm 30% lượng nước sử dụng tại khu vực sản xuất; 
> Phát triển 2 sản phẩm mới hoàn toàn: kem với 30% và 18% chất béo, cùng với loại  kem 45% chất 
béo hiện có. 
> Tăng 20% khả năng tận dụng nguyên liệu đầu vàonhờ áp dụng công thức sản phẩm mới; 
> Mẫu mã sản phẩm đẹp hơn với thiết kế mới; 
> Tiết kiệm điện 1.000 USD/tháng ; > Giảm lượng mực sử dụng trong in bao bì. 
Công ty kỳ vọng rằng đa dạng hóa sản phẩm sẽ mang lại thị phần lớn hơn và gia tăng sản lượng. 
Đồng thời, dự án cũng đem đến một cách nhìn tích cực hơn về các vấn đề môi trường và đổi mới 
nhằm tham gia vào các thị trường mới. 
Để biết thêm chi tiết: Xem Sagone (2001) và Crul (2003). 



 92

7.4. Các khía cạnh xã hội của phát triển bền vững: Sản phẩm xây 
dựng từ chất thải (đất đá thải) công nghiệp mỏ ở Nam Phi  
Sơ lược về doanh nghiệp 

Nghiên cứu điển hình này được thực hiện vào năm 2003 trên cơ sở hợp tác giữa Tổ chức Phát triển 
Công nghiệp Liên Hợp Quốc, Tập đoàn Anglo, Trường Đại học Kỹ thuật Delft và các đại diện khác 
từ các ngành công nghiệp mỏ Nam Phi. 

Động lực thực hiện ThP 

Các đối tác của dự án cùng nỗ lực tìm phương thức phát triển bền vững cho ngành công nghiệp mỏ. 
Công nghiệp mỏ là một ngành chủ chốt tại Nam Phi và có một số ảnh hưởng tiêu cực đi kèm như 
sau: 
> Độ an toàn và tình trạng sức khỏe của công nhân ở nhiều công ty thấp; 
> Sự lan tràn HIV/AIDS ở nhiều vùng; 
> Sử dụng và quản lý đất đai không phù hợp, bao gồm đất của dân bản địa và các khu vực được bảo 
vệ (khu vực sinh thái); 
> Lạm quyền và thiếu tin tưởng giữa các cộng đồng địa phương; 
> Tác động tiêu cực đến môi trường đi kèm với quá trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trong 
quá khứ và hiện tại (bao gồm đất đá thải, các vấn đề hậu khai thác  và mất đa đạng sinh học); 
> Sử dụng khoáng sản thiếu hiệu quả trên toàn thế giới, đồng thời khả năng tái chế và chu trình khép 
kín của nhiều loại khoáng sản ở mức thấp; 
> Gia tăng khai thác mỏ ở quy mô nhỏ, do những người dân nhập cư nghèo thực hiện ở ven các khu 
vực mỏ khoáng sản, trong điều kiện làm việc nguy hiểm và gây ra tác động đáng kể đến môi trường. 
Một giải pháp sơ bộ được xác định nhằm mục đích tìm cách sử dụng các chất thải trong khai thác mỏ 
để làm vật liệu xây dựng và làm đường. Điểm hạn chế đối với các loại nguyên liệu này nằm ở sự có 
mặt và thẩm thấu các kim loại nặng và các chất khác, các đặc tính ăn mòn và xâm thực cũng như 
phóng xạ. 
Hơn nữa, ngay cả khi 100% nguyên liệu dùng trong xây dựng nhà cửa và đường sá được bắt nguồn 
từ các loại chất thải này thì cũng chỉ chiếm 1-2% mức tăng hàng năm  của tổng lượng chất thải mỏ và 
như vậy là gần như không đáng kể. Do đó, sản xuất các sản phẩm (mới) từ chất thải loại này không 
được coi là một giải pháp dài hạn nhằm giảm và loại bỏ hoàn toàn các vấn đề về môi trường do chất 
thải này gây ra. 
Phát triển sản phẩm từ chất thải mỏ nên tính đến nhu cầu giảm sử dụng nguyên liệu nguyên khai cho 
xây dựng nhà cửa và cầu đường, đánh giá khả năng sử dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ của địa phương 
và phát triển kinh tế địa phương bao gồm tăng cường hoạt động kinh doanh và sử dụng lao động. Đối 
với các tập đoàn khai thác mỏ, loại hình hoạt động này không có ý nghĩa đáng kể về mặt môi trường 
mà chỉ có đóng góp ở khía cạnh kinh tế. Tuy nhiên, phương pháp này có tính hợp lý cao xét trên yếu 
tố phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.   
Các giải pháp cải tiến 
Sản phẩm phổ biến nhất sản xuất từ chất thải mỏ là các sản phẩm dùng cho ngành xây dựng  như các 
loại gạch xây nhà tiêu chuẩn.  
Gạch thông thường được coi là loại sản phẩm “giá trị thấp”. Nếu chất thải mỏ được bán rẻ và các 
thiết bị cũng như công nghệ không yêu cầu cao thì việc sử dụng chất thải mỏ trong thị trường gạch sẽ 
tăng nhanh. Nhưng nếu mức giá bán thấp hơn làm giảm  lợi nhuận kinh tế thì có thể gây ra suy giảm 
việc sử dụng chất thải mỏ, ngay cả khi sản lượng lớn hơn. 
Để tránh tình trạng nói trên, các dự án cần chú trọng sản xuất các sản phẩm « thông minh » với giá trị 
cao hơn bên cạnh các loại gạch thông thường. Bước đầu, khâu thiết kế hiệu quả hơn sẽ giảm trọng 
lượng gạch mà vẫn giữ nguyên khả năng chịu lực và cải thiện hiệu quả thẩm mỹ (đối với trường hợp 
gạch trang trí), từ đó mở rộng phạm vi ứng dụng các chất thải mỏ. Thực tế là trọng lượng gạch nhẹ 
hơn sẽ tiêu tốn ít nguyên liệu hơn (tức là tiêu thụ ít chất thải hơn). Tuy nhiên không nên coi đây là 
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điểm hạn chế, vì dù có sử dụng tối đa lượng chất thải mỏ để đáp ứng nhu cầu xây dựng thì cũng 
không thể giải quyết được khối lượng khổng lồ các chất thải loại này. 
Một số phương thức thiết kế cải tiến khác bao gồm: 

 Gạch tự khóa không dùng vữa trong quá trình xây dựng, do đó, giảm sử dụng sản phẩm vữa 
có giá thành cao;  

 Gạch rỗng (nhẹ hơn) cho phép dùng với các khung ghép cố định hoặc lắp thêm các ống lõi 
mà không nhiều thao tác. 

 

            
Hình 47. Gạch ép và gạch làm từ chất thải mỏ 

Cũng có thể tạo ra một số sản phẩm khác có giá trị kinh tế cao hơn như dầm đỡ cửa sổ (lanh-tô), 
ngói…và các sản phẩm được sử dụng tại các địa điểm công cộng như lề đường, bưu điện, rào chắn 
v.v...  
Trên quan điểm phát triển bền vững thì các sản phẩm xây dựng nhà ở là quan trọng nhất. Vấn đề 
nhức nhối ở các nước đang phát triển là việc thiếu các nhà ở chất lượng tốt nhưng giá rẻ. Các nguyên 
liệu và công nghệ chính thống vẫn chưa phải là giải pháp phù hợp với đại bộ phận dân nghèo trong 
xã hội. Chất thải công nghiệp mỏ, có sẵn rất nhiều và với mức giá thấp, có thể là một phần của giải 
pháp. 
Để biết thêm chi tiết: xem UNIDO (2003) 

7.5. Các sản phẩm mới và việc tái sử dụng : Túi xách tái chế 
(RAGBAG) tại Ấn Độ và Hà Lan 
Doanh nghiệp 
Túi tái chế (ragbag) là tên thương mại của một dòng sản phẩm thời trang được làm bằng cách tái chế 
các túi nhựa do những người nhặt rác sống trong khu ổ chuột ở New Delhi, Ấn Độ thu gom. Công 
việc này tạo nguồn thu cho những người dân nghèo. Một hợp tác xã gồm toàn phụ nữ rửa và làm 
sạch những chiếc túi này, biến chúng thành các sản phẩm mới dựa trên mẫu thiết kế của các nhà thiết 
kế trẻ Ấn Độ và Châu Âu, những người khởi xướng dự án. 
Động lực thực hiện ThP 
Việc thu gom túi nhựa của những người nhặt rác đã tạo ra thu nhập trực tiếp cho những người nghèo 
sống ở khu ổ chuột của New Delhi. Đây là động lực chính của dự án. Việc sử dụng nhựa để tạo ra 
sản phẩm hoàn toàn mới và thời trang đồng nghĩa với việc tái sử dụng nguyên liệu và giảm sử dụng 
nguyên liệu nguyên khai. 



 94

 
Hình 48. Người gom rác tại Delhi  

Dự án 
Trong dự án này, một dòng sản phẩm hoàn toàn mới được phát triển. Rác thải nhựa được thu gom, 
rửa sạch, sấy khô và phân loại theo màu sắc. Sau đó, các túi nhựa được chuyển vào máy nén lại thành 
các tấm dày và chắc hơn. Thuốc nhuộm hay mực không hề được sử dụng. Cần khoảng 60 túi nhựa để 
nén ra 1 tấm. Sau đó, các tấm nhựa này được cắt ra, ghép với vải và thêu hoặc tạo dáng thành các sản 
phẩm khác nhau. 

 
Hình 49. Trung tâm thu gom tại New Delhi 

Kết quả 
Dự án đã mang lại việc làm cho khoảng 50 người nhặt rác, những người tại trung tâm thu gom và sản 
xuất (chủ yếu là phụ nữ) ở New Delhi, qua đó, tạo nguồn thu nhập và nhiều cơ hội cho bản thân và 
gia đình của những người này. 
Bộ sưu tập túi rác năm 2006 bao gồm túi xách vai thời trang, ba lô, túi mua hàng và ví. 

               
Hình 50. Các sản phẩm RAGBAG: Túi xách và cặp tài liệu 

7.6. Thiết kế lại sản phẩm : Chai nhựa ở Công ty Microplast, 
Costa Rica 
Doanh nghiệp 
Microplast là một doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm nhựa ở Costa Rica với 70 lao động, thành lập 
năm 1981. Công ty sử dụng 25 tấn nhựa mỗi tháng để sản xuất các chai nhựa đựng dược phẩm, mỹ 
phẩm và thực phẩm. 
Động lực thực hiện ThP 
Dự án được tiến hành bởi sự liên kết giữa CEGESTI, Viện Nghiên cứu của Costa Rica, , Trung tâm 
Sản xuất Sạch Quốc gia của Costa Rica thuộc hệ thống Tổ chức Phát triển Công nghiệp và Chương 
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trình Môi trường Liên Hợp Quốc, và Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Delft, Hà Lan. Sản phẩm được thiết 
kế lại là chai nhựa HDPE 1,8 lít. Năm 2005, Microplast sản xuất trên quy mô nhỏ loại chai có cùng 
kích cỡ để đựng sữa và nước hoa quả. Sau đó thị trường cho loại chai này tăng lên và những chai 
kiểu cũ có nhiều tiềm năng cải tiến trở thành sản phẩm hấp dẫn cho dự án. 

    
Hình 51. Sản phẩm chai nhựa kiểu cũ và nhà máy sản xuất của Microplast 

Dự án 
Việc thiết kế lại chai HDPE 1,8 lít được thực hiện trên cơ sở hợp tác với một doanh nghiệp thực 
phẩm lớn của Costa Rica. Doanh nghiệp này sử dụng 300,000 chai HDPE 1,8 lít mỗi tháng. Tại thời 
điểm bắt đầu dự án, loại chai do Microplast sản xuất được đem so sánh với hai loại chai được sử 
dụng bởi một công ty cạnh tranh hàng đầu. Trọng lượng trung bình của một chai, không tính nắp là 
khoảng 60-70g. Những chai này được đựng trong hộp HDPE tiêu chuẩn. Những chiếc hộp này cũng 
được sử dụng cho các loại đóng gói khác như Tetra Pack và Tetra Brik. Công ty có thể xếp 12 chai 
vào trong một hộp. 

 

      
Hình 52. Thùng chứa và hình dáng của loại chai mới 

 
Các giải pháp cải tiến 
Các trọng tâm chính về môi trường là : 

 Giảm nguyên liệu sử dụng cho mỗi chai (Kế hoạch ThP 2)  
  Giảm tác động môi trường do nguyên liệu đóng gói đối với mỗi lít sản phẩm chứâmtrong 

chai (Kế hoạch ThP 1&2) 
 Giảm chất thải trong suốt quá trình sản xuất (Kế hoạch ThP 3) 
  Đạt hiệu quả cao trong khâu phân phối (Kế hoạch ThP 5), nhờ tăng hiệu suất thể tích của 

thùng chứa. 
Bên cạnh trọng tâm về môi trường, những khía cạnh sau cũng được xem xét : 

 Nâng cao khả năng sử dụng chai 
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 Tăng tính thẩm mỹ của chai 
Độ dày của loại chai cũ xấp xỉ 0,6 mm. Nghiên cứu Tham chiếu ở Hà Lan chứng minh rằng có thể 
giảm độ dày xuống còn 0,2 mm. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu máy đùn ép chai được trang 
bị hệ thống điều khiển Parison. Với hệ thống này, độ dày 0.3mm của thành chai mới là  hoàn toàn 
khả thi. Loại máy mới và hệ thống điều khiển Parison còn có thể giảm lượng chất thải trong quá trình 
sản xuất. 
Để xác định kích thước của chai mới, kích thước của hộp phân phối cũng được xem xét. Với kích 
thước mới của chai, có thể xếp 15 chai vào hộp thay vì 12 chai như trước đây, tăng 25%. 
Các đặc tính cơ học của loại chai mới được kiểm định bằng chương trình máy tính COSMOS. Những 
phân tích ứng suất đã dẫn đến việc tối ưu hóa vị trí và số lượng các đường gân tăng cứng. Để nâng 
cao khả năng sử dụng của chai, thay đổi tay cầm đóng vai trò rất quan trọng. Tay cầm mới được đặt 
tại vị trí trung tâm để tránh đau mỏi cổ tay khi sử dụng. Khi chai đầy (1,8 kilo), cần xác định sao cho 
lực rót của người sử dụng càng nhỏ càng tốt.  
Để tránh đau tay, tay cầm được thiết kế theo cách mà người sử dụng có thể nắm tay cầm với toàn bộ 
bàn tay (bao gồm cả ngón cái). Số liệu về tính ứng dụng của chai trong quá trình Thiết kế Lại do 
Khoa Đo đạc và Động lực, trường đại học Kỹ thuật Delft cung cấp.  
Kết quả 

 Giảm 45-50% nguyên liệu sử dụng 
 Hiệu quả phân phối tăng 25% 
 Giảm 43% tác động đến môi trường 
 Tính ứng dụng cao 
 Giảm khâu chế biến lại trong quá trình sản xuất  
 Thiết kế bắt mắt hơn 

Điều này có ý nghĩa gì trong thực tế? Với quy mô 300,000 chai mỗi tháng, điều này đồng nghĩa với 
việc giảm 9.000 kg HDPE hàng tháng, tức là tiết kiệm được 108 tấn HDPE mỗi năm. Ngoài ra, kỹ 
thuật mới tạo cơ hội cho ngành đóng gói nhựa ở Costa Rica phát triển các loại chai Microplast mỏng 
hơnvà tốt hơn. Đây sẽ là một tác động tích cực đến ngành này.  

 
Hình 53. Loại chai mới 

 
Hai ví dụ sau đây sẽ minh họa những tiềm năng thu lợi trong quá trình phân phối. Ví dụ đầu tiên liên 
quan đến khả năng giảm diện tích làm lạnh. Sau khi chai được nạp đầy sữa hoặc nước hoa quả, nó sẽ 
được bảo quản trong phòng lạnh để đảm bảo chất lượng. Hiệu quả cao hơn trong quá trình phân phối 
ở đây đồng nghĩa với việc giảm 202,5m2 diện tích làm lạnh mỗi tháng (tương đương với mức 300.000 
chai mỗi tháng). Ví dụ thứ hai liên quan đến khả năng giảm diện tích khu vực chứa hàng trong 
khoang lạnh của xe tải chuyên chở. Một xe tải chở được 15 tấm pa-lét (khay hàng). Hiệu quả phân 
phối tăng 25% đồng nghĩa với việc giảm được 12 chuyến xe hàng thàng hay 144 chuyến xe mỗi năm. 
Các lợi ích kinh tế và môi trường còn bao gồm cả việc giảm tiêu thụ xăng, chi phí cho bảo dưỡng và 
lao động. 
Để có thêm thông tin, tham khảo CEGESTI trong website: www.cegesti.org  

http://www.cegesti.org/
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7.7. Thiết kế lại sản phẩm: Công ty bao bì MAKSS ở Kampala, 
Uganda 
Doanh nghiệp  
Công ty Bao bì MAKSS có 135 công nhân, thành lập vào năm 1994, có năng lực sản xuất đạt mức 
2,500,000 kg hộp xếp bìa các-tông một năm. Đây là một trong số các doanh nghiệp đầu tiên chủ động 
liên hệ với Trung tâm Sản xuất Sạch của Uganda (UCPC) vào năm 2002 khi UCPC khởi động dự án 
ThP năm 2002. 
Động lực thực hiện ThP 
Trung tâm Sản xuất Sạch Uganda nhận thấy Công ty MAKSS có tiềm năng lớn để cải thiện quá trình 
sản xuất các hộp các-tông sóng và đổi mới sản phẩm.Ví dụ, việc thiết kế các hộp đựng hoa quả được 
làm theo cách truyền thống  và không hề thay đổi trong 20 năm qua. Loại hộp này bao gồm 2 tấm bìa 
các-tông, đòi hỏi quá trình sản xuất riêng cho mỗi tấm. Những hộp kiểu truyền thống này được tạo 
hình bằng cách sử dụng đinh ghim hoặc dây kim loại. Quá trình vận chuyển bắt đầu bằng xe tải, sau 
đó thông qua đường hàng không, chủ yếu đến Châu Âu. Hộp các-tông sóng cần phải vừa chắc chắn 
vừa nhẹ. Kỹ thuật làm nhẹ có thể cải thiện được 2 vấn đề: giảm nguyên liệu đầu và giảm chi phí vận 
chuyển bằng đường hàng không. 
Dự án 
Trung tâm Sản xuất Sạch Uganda đã mời Công ty MAKSS làm doanh nghiệp trình diễn kỹ thuật 
trong khoá đào tạo ThP đầu tiên vào tháng 8 năm 2002. Những ý tưởng ban đầu đã được đưa ra trong 
hội thảo này như giảm độ dày của bìa các-tông xếp từ 5 lớp xuống còn 3 lớp, đồng thời tăng độ cứng 
của hộp bằng cách viền mép hoặc gia cường. Ngoài ra, sáng kiến cho thêm nắp hộp vào mẫu thiết kế 
hộp làm giảm khối lượng tổng của hộp cũng được đề xuất. 
Trong bước tiếp theo, Công ty Bao bì MAKSS thực hiện dự án của  mình. Các cuộc thảo luận chuyên 
sâu đã được tổ chức giữa các khách hàng khác nhau của công ty (người trồng hoa, các nhà xuất khẩu 
hoa quả v.v..) để tìm hiểu nhu cầu từ đó phát triển các mẫu thiết kế hộp. Trên cơ sở đó, Công ty Bao 
bì MAKSS đã thiết kế lại hộp, giảm chi phí sản xuất cũng như giảm các tác động đến môi trường. 
Kết quả và lợi ích 
Kết quả ban đầu, MAKSS đưa ra 2 mẫu sản phẩm thiết kế trên thị trường Uganda vào tháng 11 năm 
2002 - hộp đựng hoa quả loại 5 kg và hộp đựng hoa xuất khẩu. Cả hai loại hộp được thiết kế lại theo 
các tiêu chí ThP.  

 

 
Hình 54. Hộp đựng hoa quả loại cũ và mới của MAKSS 

Hộp hoa xuất khẩu được thiết kế lại có những lợi thế sau: 
 Hiệu quả sử dụng nguyên liệu_ Giảm 167g trọng lượng của hộp, tương đương mức giảm 

12% so với mẫu thiết kế ban đầu. 
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 Cải tiến quá trình sản xuất_ Quá trình sản xuất hộp bớt được một khâu sản xuất do đáy hộp 
chỉ có 3 lớp thay vì 5 lớp như trước đây. Hộp có cơ cấu tự khóa nên không cần sử dụng các 
loại ghim hoặc đinh. 

 Giảm chi phí_ Hộp được bán với mức giá rẻ hơn cho khách hàng, phí vận chuyển bằng 
đường hàng không (1,5 đô la Mỹ/kg xuất sang Châu Âu) cũng giảm xuống do hộp nhẹ hơn. 

 Nâng cao tính năng sử dụng và làm hài lòng khách hàng_ Mẫu thiết kế này thông khí tốt 
hơn đối với hoa, do đó sản phẩm được bảo vệ tốt hơn và hoa được giữ trong hình dáng đẹp 
hơn, do đó có giá trị cao hơn. 

Hộp đựng quả thiết kế lại theo hướng ThP có những lợi thế sau: 
 Hiệu quả sử dụng nguyên liệu:_Giảm 60 g trọng lượng, tương đương 10,7%.so với mẫu 

thiết kế ban đầu 
 Cải tiến quá trình sản xuất_ Quá trình sản xuất hộp bớt được một khâu sản xuất do mẫu 

hộp ThP của MAKSS là loại một tấm. Những mấu bìa thừa được tận dụng làm lót cho các 
hộp khác. 

 Giảm chi phí_ Hộp được bán với mức giá rẻ hơn cho khách hàng, phí vận chuyển bằng 
đường hàng không (1,5 đô la Mỹ/kg xuất sang Châu Âu) cũng giảm xuống do hộp nhẹ hơn. 

 Nâng cao tính năng sử dụng và làm hài lòng khách hàng_ Tính ổn định và thông khí của 
mẫu thiết kế mới rất tốt. Cơ cấu tự khóa của hộp giúp tiết kiệm thời gian. Hộp 1 tấm dễ xử lý 
và chiếm ít diện tích đóng gói. Ngoài ra, không có vấn đề về sự mất cân bằng khi xếp các 
thùng chồng lên nhau trong kho 

Để biết thêm chi tiết: Liên hệ với Trung tâm Sản xuất Sạch Uganda www.ucpc.co.ug 

7.8. Sản phẩm sáng tạo: Đèn năng lượng mặt trời cho thị trường 
Campuchia. 
Doanh nghiệp 
Kamworks là một công ty mới hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mặt trời ở Campuchia, do Quỹ 
tài trợ Hà Lan, Pico Sol thành lập năm 2006. Đây là một đồ án tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại 
học Tổng hợp Kỹ thuật Delft tiến hành, phối hợp với Ecofys, một công ty tư vấn Hà Lan hoạt động 
chuyên về các giải pháp sử dụng năng lượng bền vững. Dự án bao gồm toàn bộ các bước thiết kế sản 
phẩm từ phân tích thị trường cho đến mẫu sản phẩm sau cùng. 
Động lực thực hiện ThP 
Khoảng 90% số hộ gia đình ở Campuchia không tiếp cận được với cơ sở hạ tầng điện bảo đảm và ổn 
định. Nhiều người sống dưới mức nghèo khổ, ít hơn 1 đô la Mỹ/ ngày. Cung cấp cho những người 
này cơ hội có ánh sáng điện là một bước nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng. Ở Campuchia, mức 
lương trung bình thấp và 60% dân số trẻ, dưới 20 tuổi. Thách thứ lớn đối với nền kinh tế là tạo ra 
việc làm cho bộ phận này. 
Bên cạnh đó, Campuchia cũng có những cơ hội. Nước này có trung bình 5 giờ nắng mỗi ngày, phân 
phối đều trong năm. Điều này đã khiến Campuchia trở thành một trong những nước có nhiều năng 
lượng mặt trời nhất trên Thế giới. 
Kamworks nhìn nhận các khó khăn của Campuchia và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào như một 
cơ hội của các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời sản xuất tại địa phương. Các sản phẩm này sẽ 
đáp ứng được nhu cầu năng lượng của các hộ gia đình ở nông thôn. Sau những phân tích và đánh giá 
ban đầu về đèn lồng năng lượng mặt trời, Kamworks đã liên hệ với Khoa Kỹ thuật Thiết kế Công 
nghiệp của Đại học Kỹ thuật Delft để phát triển sản phẩm này. 
Dự án  
Khoảng 55% hộ gia đình ở Campuchia sử dụng ắc-quy ô tô để dự trữ điện cho sử dụng ti vi và chiếu 
sáng. Người dân bỏ ra khoảng  40 – 70 đô la Mỹ mỗi năm để sạc các ắc quy này. Ắc quy  thường 
được sạc theo một cách kém hiệu quả, giảm 50% tuổi thọ sử dụng. 

http://www.ucpc.co.ug/
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Hình 55. Đèn năng lượng mặt trời dùng bảng PV, ảnh nền: Đền Angko Wat 

        
Hình 56. Đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng rộng và chiếu sáng tập trung sử dụng chao đèn 

Đa số người dân sử dụng đèn dầu để đáp ứng nhu cầu chiếu sáng. Họ sử dụng các đèn di động ở 
trong nhà hay bên ngoài tùy theo yêu cầu. Trong điều kiện thời tiết có mưa hay gió thì không thể sử 
dụng kiểu đèn này được. Ánh sáng của loại đèn này thường mờ và tiêu tốn nhiều dầu hỏa. Phần lớn 
người dân chi ít nhất 2 đô la Mỹ hàng tháng cho loại đèn này. 
Trong dự án này, nhóm đối tượng sử dụng cụ thể được xác định là các ngư dân và người bắt ếch. 
Những người này thường sử dụng các đèn nhỏ đặt trên đầu nối liền với 1 ắc quy nặng 2 đến 4 ki-lô-
gam đặt trên vai. Đèn pha loại này là loại dây tóc, có thể bị cháy bóng nhiều lần trong một đêm. Một 
số ngư dân tốn trên 100 đô la Mỹ mỗi năm cho việc sạc ăc quy và thay bóng. Loại đèn pha này cũng 
được sử dụng cho chiếu sáng trong nhà. Căn cứ trên các số liệu thu thập được, một loạt các thiết kế 
khả thi của loại đèn mới đã được phát triển. 
Kết quả 
Sản phẩm sau cùng là đèn lồng chân không được sạc bởi một tấm pin mặt trời loại 45 W. Sản phẩm 
được đặt tên là Đèn SO. Mẫu thiết kế đèn mô phỏng theo biểu tượng quốc gia của Campuchia, đền 
Ăng co. Người dân Campuchia rất tự hào về ngôi đền này vì nó tồn tại từ thời kỳ lịch sử khi 
Campuchia có vị trí quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. 
Tạo dáng chân không là một kỹ thuật phù hợp đối với một doanh nghiệp mới bắt đầu kinh doanh như 
Kamworks. Thiết kế này có những thuận lợi do chi phí ban đầu thấp và ứng dụng linh hoạt. Kỹ thuật 
này được áp dụng cho sản xuất quy mô nhỏ (khoảng 10,000 sản phẩm mỗi năm). Các khuôn có thể 
sản xuất ở địa phương với mức giá rẻ hơn so với sản phẩm nhập từ nơi khác. 
Đèn SO được thiết kế đẹp, có các bộ phận với chất lượng cao và đều có khả năng thay thế. Sản phẩm 
phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế (PV-GAP) về khuyến khích các sản phảm sử dụng năng lượng mặt 
trời trên thị trường toàn cầu. Kết quả sau cùng của dự án là một mẫu sản phẩm đã được sử dụng trong 
bản đánh giá thị trường sản phẩm chi tiết ở Campuchia.  
Tháng 5 năm 2006, Kamworks giành được giải thưởng trị giá 175,000 USD của Tổ chức Cạnh tranh 
và Phát triển Thị trường của Ngân hàng Thế giới với dự án hướng dẫn các trẻ em mồ côi Campuchia 
kỹ năng bán hàng để bán sản phẩm đèn SO.  
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7.9. Thiết kế lại sản phẩm: xe moóc dùng trong vận chuyển nông 
sản ở Ghana 
Doanh nghiệp  
REAL (Công ty Kinh doanh Dịch vụ Vận chuyển ở Nông thôn) là một doanh nghiệp thuộc quyền sở 
hữu của nông dân và các nhà quản lý nông thôn ở Ghana. 
Động lực thực hiện ThP 
Dự án được tiến hành vào năm 2003, nhằm mục đích thiết kế một phương tiện vận chuyển nông sản, 
giúp giảm thất thoát sau thu hoạch, qua đó tăng giá trị nông sản và cải thiện điều kiện lao động của 
người nông dân (cả nam giới và phụ nữ) ở Ghana. Hệ thống vận tải ổn định được thiết kế dựa trên 
các nguyên liệu sẵn có của địa phương và các phương pháp sản xuất phù hợp tại Ghana. Thiết kế 
cũng xem xét đến các yếu tố tác động đến tục lệ văn hóa xã hội ở địa phương. 
Dự án 
Giai đoạn phát triển khái niệm bắt đầu từ quá trình đề ra các mô hình từ góc độ chức năng của sản 
phẩm. Các khái niệm này được tạo thành trên cơ sở sự liên kết các chức năng và tập trung lại thành 3 
hướng thiết kế chủ đạo. Sau khi xác định các nguyên liệu sẵn có, các khó khăn sẽ được xem xét và 
giải quyết. 

   
Hình 57. Xe kéo hở và xe kéo đa ngăn 

Ba hướng thiết kế chính dẫn đến kết quả 3 mô hình xe kéo: loại Trơn, loại Kết hợp và loại Hở. Loại 
Trơn bao gồm 1 khoang chứa , được chế tạo từ lưới kim loại. Loại Kết hợp có thể vận chuyển được 
tất cả các loại thùng chứa và có thể tạo ra một ngăn chứa bằng lưới kim loại. Loại Hở chỉ chuyên 
dành chở các thùng nhựa do một nhà sản xuất thùng chứa công nghiệp ở Tema cung cấp. Sau khi tiến 
hành nhiều bước trong quá trình xây dựng mô hình thứ tư, mô hình xe kéo Đa ngăn được thiết kế trên 
cơ sở sự kết hợp giữa loại Kết hợp và Hở. Mô hình xe kéo Đa ngăn có thể chở hầu hết các loại thùng 
chứa nông sản khi vận chuyển. Loại xe này được thiết kế để sử dụng trong hiện tại cũng như trong 
tương lai, đón đầu việc sử dụng hệ thống vận chuyển khép kín bằng các thùng chứa của REAL. 
Sau khi so sánh 4 mô hình trong hướng dẫn thiết kế, loại xe kéo Hở và loại xe kéo Đa ngăn được 
chứng minh là 2 loại xe có tính khả thi nhất. Cả 2 loại xe này đều được chế tạo thử tại một xưởng cơ 
khí ở Ghana trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Việc sản xuất yêu cầu xây dựng xưởng, một thợ 
hàn, nguyên vật liệu và các chi tiết chuyên dụng của xe. 
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Hình 58.Moóc Crate và moóc đa ngăn 

Ngay sau khi các mô hình được hoàn thiện, chúng đã được kiểm tra thử tại hai địa phương phía nam 
Gana. Sau khi quan sát và đánh giá các mô hình trong thực tế sử dụng, một số thay đổi nhỏ đã được 
thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. Một cuộc kiếm tra cuối cùng đã được tiến hành để đánh 
giá lần cuối. Thực tế cho thấy lượng hàng hóa có thể tăng gấp đôi trong một chuyến xe, thậm chí là 
nhiều hơn. Những người sử dụng xe kéo nhận định rằng xe kéo mới tiện dụng và hiệu quả hơn, lượng 
hàng hóa chuyên chở được nhiều hơn, đồng thời bề ngang của xe cũng phù hợp với các đoạn đường 
nhỏ. 
Sau khi kiểm tra cả 2 loại xe kéo trên bản thiết kế, nhóm thiết kế sản phẩm nhận thấy rằng loại xe Đa 
ngăn cần được nghiên cứu sâu hơn. Các kích thước của xe Đa ngăn tiếp tục được tối ưu hóa ở Hà Lan 
bằng phần mềm Solidworks, một phần mềm mô phỏng 3 chiều trên máy tính. Mô hình thiết kế trên 
máy tính bao gồm kết cấu cơ bản và một số bộ phận chi tiết của xe Đa ngăn. 
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Hình 59. Kiểm tra xe kéo 

Kết quả 
Các kết quả tiềm năng của xe kéo Đa năng bao gồm: 

 Khả năng vận chuyển được cải thiện. Xe moóc thích hợp với những con đường độc đạo, 
đường hai vệt (do hai bánh xe đi lại tạo thành), đường nhánh và cả đường rải nhựa trừ trường 
hợp đối với vùng Abor chỉ thích hợp với đường độc đạo hoặc đường hai vệt.  

 Tăng hiệu quả sử dụng: Lượng nông sản được vận chuyển có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí 
có thể nhiều hơn.  

 Tính tiện lợi của tay cầm được cải thiện. Lực tỳ lên người nông dân (cả nam giới và phụ nữ) 
được giảm nhẹ.  

 Xe kéo được sản xuất ngay tại địa phương, sử dụng các phương tiện sản xuất sẵn có của 
Ghana với các vật liệu sẵn có ở địa phương. 

Một số kiến nghị nhằm nghiên cứu sâu hơn về xe kéo của hãng REAL được đưa ra như sau: 
 Cơ cấu của xe kéo có thể tối ưu hóa hơn nữa về trọng lượng và kiểu hàn, đồng thời đơn giản 

hóa quá trình sản xuất. 
 Khuyến khích phụ nữ sử dụng xe kéo và khuyến khích sử dụng xe kéo trong thu hoạch nông 

sản. 
Tóm lại, xe kéo đa năng đã giảm những thất thoát hậu thu hoạch, do đó tăng thu nhập cho người 
nông dân. Điều kiện lao động cũng được cải thiện do giảm bớt lực tỳ. 
Xem thêm thông tin chi tiết tại Steinbush (2003) 
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7.10. Áp dụng phương pháp luận Tham chiếu với thiết kế tủ lạnh 
của công ty Waiman Industries, Costa Rica 
Doanh nghiệp  
Waiman Industries đặt tại San Jose, Costa Rica. Doanh nghiệp này sản xuất sản phẩm kim loại, đặc 
biệt là các thiết bị gia nhiệt, làm mát và bảo quản thực phẩm và đồ uống. Công ty bao gồm một người 
quản lý, đồng thời là chủ sở hữu doanh nghiệp và 18 nhân viên. 
Động lực thực hiện ThP 
Các thị trường kinh doanh của Công ty có yêu cầu cao về tính thân thiện môi trường, đặc biệt là hiệu 
quả sử dụng năng lượng của sản phẩm. Mục đích chính của dự án là nhằm phát triển một sản thúc 
đẩy cơ hội kinh doanh nhưng ít tác động đến môi trường khi so sánh với các sản phẩm tương ứng. Dự 
án được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Thiết kế Thân thiện với Môi trường khu vực Trung 
Mỹ. 
Dự án 
Vào năm 1998, dự án đã xác định một sản phẩm để thực hiện Tham chiếu. Đó là tủ lạnh đứng dùng 
trong kinh doanh thường được bán cho các cửa hàng hoặc các hàng ăn nhỏ để làm lạnh và bảo quản 
sản phẩm của mình, đồng thời sản phẩm cũng được bán cho các khách hàng lớn hơn như các cơ quan 
hoặc các nhà sản xuất thịt hay bia. Những động lực chính dưới góc độ môi trường đặt ra cho việc 
thiết kế bao gồm: giảm chi phí sản xuất, hiệu quả làm lạnh và nhận thức môi trường của nhà quản lý 
thiết bị. Những ưu tiên đối với công tác thiết kế lại bao gồm: 

 Tăng khả năng làm lạnh; 
 Giảm mức sử dụng năng lượng trong quá trình sử dụng sản phẩm; và 
 Tạo thuận lợi cho quá trình bảo dưỡng. 

Các giải pháp cải tiến 
Các giải pháp cải tiến dựa trên cách tiếp cận theo hướng “thông tin tham chiếu”. Một yếu tố của tham 
chiếu là việc đánh giá các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Có rất nhiều các đối thủ 
cạnh tranh nhỏ ở Costa Rica và một số doanh nghiệp quốc tế đang có mặt trên thị trường. Thông tin 
về quy mô doanh nghiệp, giá của các sản phẩm so sánh và thị phần cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật của 
sản phẩm được thu thập từ tập quảng cáo và mạng Internet. 
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Hình 60. Tủ lạnh Waiman 

Yếu tố thứ hai của tham chiếu chính là phân tích chi tiết về thị trường tủ lạnh, với trọng tâm là các 
doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống, siêu thị và các cơ quan chính phủ. Với công ty Coca Cola trong 
khu vực này có các nhà cung cấp tủ lạnh từ Guatemala và Mê-hi-cô và sử dụng bộ tiêu chuẩn về hiệu 
quả hoạt động như thời gian hạ nhiệt độ, tiêu thụ điện, không sử dụng khí CFC làm tác nhân lạnh và 
độ an toàn. 
Kết quả 
Trên cơ sở những thông tin tham chiếu, các công thức thiết kế đối với sản phẩm thiết kế lại đã được 
hình thành và quá trình phát triển sản phẩm đã được khởi động. Mô hình sản phẩm với kết quả mong 
đợi tốt nhất đã được đưa ra. Những điểm cần cải tiến trong sản phẩm thiết kế lại bao gồm : 
> Giảm thời gian cần thiết để hạ nhiệt độ; 
> Phân phối hiệu quả không khí lạnh bằng cách bố trí lại bộ phận thông gió;  
> Sử dụng ít năng lượng cần thiết hơn để đạt đến mức nhiệt độ tương đương. 
Để giảm tiêu thụ năng lượng trong suốt vòng đời của sản phẩm, một bộ phận khác đã được sử dụng 
thay cho điện trở ở cửa tủ. Điện trở này trước đây được dùng để gia nhiệt chống tạo sương ở một 
phía cánh cửa. Một điều chỉnh khác nhằm tăng hiệu suất sử dụng năng lượng là đặt lại ví trí của bộ 
phận TL trong tủ lạnh. Việc điều chỉnh này đã được thực hiện thành công. Một số cải tiến mới về bảo 
dưỡng đã được áp dụng thành công nhờ quá trình phân tích tham chiếu từ bên ngoài. Những cải tiến 
này đã tạo điều kiện thuận tiện cho công tác làm sạch và sửa chữa tủ. Những tiến bộ trong sản phẩm 
đã được áp dụng trực tiếp vào quá trình sản xuất và trong quá trình phát triển sản phẩm.  
Để biết thêm chi tiết xem Hoornstra (1998) 

7.11. Tham chiếu trong sản xuất máy chà sắn của Công ty 
Intermech, Tanzania 
Doanh nghiệp  
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Công ty Cơ khí Intermech là một doanh nghiệp quy mô nhỏ ở Morogoro, Tanzania. Công ty cung 
cấp nhiều loại hình dịch vụ như: thiết kế cơ khí, chế tạo, lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị. Trọng tâm 
kinh doanh chính của Công ty là sản xuất thiết bị chế biến thực phẩm và nông sản. Công ty này có 
khoảng 10 công nhân làm việc trong xưởng. 
Dự án 
Sắn là một sản phẩm tiềm năng và đang được ưa chuộng ở Tazania và có thể chế biến thành tinh bột 
trong thực phẩm và được sử dụng cho ngành công nghiệp dệt địa phương. Intermech đã quyết định 
phát triển một loạt các sản phẩm máy móc chế biến sắn sau thu hoạch thành tinh bột chất lượng cao.  

 
Hình 61. Xưởng cơ khí của Intermech tại Morogoro, Tanzania 

Trong giai đoạn đầu, máy chà sắn kiểu mới đã được phát triển vào năm 2003. Để phát triển được mô 
hình đầu tiên, một số mô hình sẵn có đã được cải tiến thông qua quan sát các tranh ảnh minh họa, qua 
In-tơ-nét và sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trưng bày tại triển lãm. Dựa trên sự tham chiếu này, 
một phiên bản thiết bị có quả lô bằng gỗ và tay cầm cải tiến đã được phát triển (xem hình 62). 
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Hình 62. Quả lô gỗ truyền thống có gai sắt và quả lô kim loại mới 

Trong bước tiếp theo, các cán bộ ở Khoa Kỹ thuật của trường Đại học địa phương Dar es Salaam 
(UDSM) đã phối hợp với Intermech thiết kế lại và hình thành phiên bản máy chà sắn kiểu mới đầu 
tiên. Hơn 20 giải pháp cải tiến được đưa ra nhằm làm giảm tác động đến môi trường, tăng chất lượng 
sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. Các lựa chọn này chú trọng vào trung tâm của sản phẩm – quả lô 
bằng gỗ. Việc sản xuất quả lô gỗ có gai kim loại tốn rất nhiều nhân công lao động và chi phí. Thứ hai 
là vấn đề về độ ẩm đã dẫn tới chất lượng tinh bột sắn thấp và giảm tuổi thọ sử dụng của quả lô gỗ, 
dẫn đến chi phí bảo dưỡng cao.  
Kết quả 
Một trong những kết quả của dự án thiết kế lại là việc thay thế quả lô gỗ bằng quả lô làm bằng nhôm 
đúc bọc ngoài bằng tấm trụ kim loại có khoan lỗ  sản xuất từ nhôm và tấm khoan. Lô kim loại mới có 
những ưu điểm sau: 
> Ít chi tiết hơn và quá trình sản xuất đơn giản hơn, do đó chi phí sản xuất thấp; 
> Sử dụng nguyên liệu sẵn có ở địa phương; 
> Tăng hiệu suất quá trình chế biến bột sắn; 
> Tuổi thọ sử dụng dài hơn;  
> Tăng hiệu quả sử dụng và độ an toàn cho người sử dụng. 
Sau khi thực hiện tốt Tham chiếu và thiết kế lại máy chà sắn, Intermech tiếp tục phát triển sản phẩm 
tiếp theo trong quá trình chế biến sắn thành tinh bột là máy chiết tách tinh bột. 
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Hình 63. Máy nghiền bột sắn được thiết kế lại 

Để biết thêm thông tin: xem Msoro (2004) 

7.12 Tham chiếu: Màn hình máy tính Philips 
Công ty: 
Công ty Điện tử dân dụng Philips là một chi nhánh của Công ty Điện tử Royal Philips, một trong 
những công ty điện tử lớn nhất thế giới. 
Động lực thực hiện ThP 
Bộ phận sản xuất màn hình của công ty Điện tử dân dụng Philips đã phải đối mặt với những thách 
thức lớn vào cuối thập niên 90. Công việc kinh doanh lúc đó phát triển rất mạnh và rất thành công 
trong khía cạnh doanh thu, thị phần và lợi nhuận. Tuy  nhiên, các thiết kế sản phẩm dần trở lên lỗi 
thời và ban lãnh đạo công ty lúc đó  muốn tăng cường dây chuyền sản xuất. Với quan điểm đó, công 
tác Tham chiếu ThP đã được thực hiện. Mục đích là nhằm cải tiến đáng kể loại màn hình 17 inch, ở 
cả khía cạnh sinh thái và kinh tế. 
Dự án 
Công tác Tham chiếu ThP đã được đưa ra trong khi thực hiện một dự án hợp tác giữa công ty Điện tử 
dân dụng Philips, Trung tâm xây dựng năng lực môi trường và Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật 
Delft. Căn cứ vào các lĩnh vực xanh trọng điểm, màn hình máy tính Philips đã được so sánh với các 
sản phẩm của vài đối thủ cạnh tranh, và các kết quả đã được cải tiến trong dòng sản phẩm tiếp theo. 
Các loại màn hình có các đặc tính kỹ thuật tương tự sau đây đã được chọn làm Tham chiếu: sản phẩm 
của Philips sắp cải tiến, 2 sản phẩm của Nhật, 1 của Hàn Quốc đang được bán rất chạy trên thị 
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trường. Các màn hình này được so sánh ở 27 điểm liên quan đến tiêu thụ năng lượng, sử dụng 
nguyên liệu, đóng gói, thành phần hoá chất, khả năng tái chế và hiệu quả sử dụng trong suốt vòng 
đời. 
Kết quả 
Sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh đã tốt hơn của Philips ở một số điểm. Các kết quả so sánh đã 
được thông báo trong toàn công ty và đã trở thành một động lực khích lệ cải tiến. Công ty đã quyết 
định không đợi đến dòng sản phẩm mới mà ngay lập tức cải tiến cho dòng sản phẩm đang sản xuất. 
Nhờ công tác Tham chiếu và các buổi thảo luận sáng tạo, nhóm dự án đã đưa ra được một số các giải 
pháp cải tiến. Do không có đủ thời gian cho nên các giải pháp cải tiến đã không được áp dụng hết. 
Tuy nhiên các kết quả của việc triển khai cải tiến thu được rất ấn tượng.  
Kể từ đó (1997), phương pháp luận Tham chiếu ThP đã được triển khai tại tất cả các bộ phận sản 
xuất, các báo cáo Tham chiếu hiện nay đã phổ biến trong công ty Philips cho tất cả các loại sản phẩm 
từ máy chơi đĩa CD cầm tay, đèn chiếu sáng, và dao cạo râu, tới các hệ thống y tế hoàn chỉnh. Kể từ 
dự án đầu tiên tới nay đã có hơn 100 lần đánh giá Tham chiếu ThP được thực hiện tại Philips. 

Các khía cạnh Philips Đối thủ 1 Đối thủ 2 Đối thủ 3 

Khối lượng nhựa (g) 4597 3283 3123 3592 
Chi phí cho nguyên liệu 
nhựa sử dụng ($) 

16 6 5,5 8 

Khối lượng sắt (g) 2301 840 425 757 
Khối lượng nhôm (g) 348 606 404 1698 
Chất chống cháy Không Có Có Có 
Độ dài của dây điện (cm) 4000 2200 2800 2070 
Thời gian tháo ròi (giây) 750 470 580 480 

Bảng 10. Kết quả Tham chiếu cho màn hình 

Chi tiết Sản phẩm Philips cũ Sản phẩm Philips đã cải tiến 
Chi phí nguyên liệu nhựa ($) 16 10 
Tác động môi trường về mặt 
kim loại (mPt) 

54 32 

Sô lượng mạch điện tử 6 3 
Độ dài của dây điện (cm) 4000 2270 
Thời gian tháo máy (giây) 750 570 

Bảng 11. Tính năng của màn hình Philips trước và sau cải tiến nhờ Tham chiếu 

Để biết thêm thông tin: xem Caluwe (2004), và Eenhoorn và Stevels (2000) 

7.13. Một ví dụ về chương trình ThP được hỗ trợ quốc tế: InWent 
InWent là một tổ chức phát triển nguồn nhân lực quốc tế, đào tạo cao cấp và đối thoại quốc tế. 
Inwent được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai cơ quan Duisberg Gesellschaft (CDG) và Deutsche 
Stiftung für Internationale Entwicklung (Quỹ Phát triển Quốc tế của CHLB Đức, DSE) với kinh 
nghiệm hợp tác phát triển nhiều thập kỷ. 
Các chương trình dạy nghề của InWEnt có trọng tâm là tiếp cận phát triển bền vững. Trong đó, một 
chương trình đặc biệt dành cho các sản phẩm bền vững đã được khởi động. Trong chương trình này, 
các kỹ sư và các nhà thiết kế từ Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á cùng làm việc với nhau trong khóa 
đào tạo một năm ở Đức để đưa ra các thiết kế sơ bộ của các sản phẩm bền vững.  Loại chương trình 
này nhằm xây dựng năng lực công nghệ triển khai trên thực tế tại các nước.  
Một ví dụ là sự phát triển bước đầu của loại xe đạp chở hàng tại Peru và Indonesia, do kỹ sư Lulus 
Ketriyanto (Indonesia) và nhà thiết kế Ricardo Geldres Piumatti (Peru) thực hiện. 
Động lực thực hiện ThP 
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Xe đạp cá nhân, xe kéo tay và xe chở hàng sử dụng sức người. Các thành phố có nhiều xe đạp và xe 
chở hàng thô sơ ít ô nhiễm hơn so với cá hệ thống giao thông thông thường với ô tô, xe bus và xe tải. 
Phát thải và ô nhiễm tiếng ồn ở các thành phố do các phương tiện cơ giới sẽ giảm đi khi chuyển sang 
sử dụng các phương tiện vận chuyển bằng sức người. Việc phát triển, sản xuất và sử dụng xe đạp chở 
hàng cũng có thể tạo ra nhiều việc làm. 
Dự án 
Indonesia có ngành công nghiệp xe đạp phát triển, sản xuất ra nhiều loại xe đạp chở hàng dùng trong 
toàn quốc. Ở Peru xe đạp chở hàng cũng phổ biến và là thị trường đáng kể. Nguồn gốc của xe chở 
hàng là từ Châu Á, thường là các xe tay chở người. Các xe đạp chở hàng dùng cho địa hình bằng 
phẳng và đường phố. Ở Châu Âu gần đây xuất hiện các xe tay phục vụ du lịch. Các xe tay này được 
nhập khẩu từ Châu Á. 
Một mẫu xe đạp chở hàng mới (đang ở dạng thiết kế sơ bộ) đã được một kỹ sư người Indonesia và 
một nhà thiết kế người Peru phát triển trong khóa đào tạo của InWEnt tại Đức. Tuy nhiên mẫu thiết 
kế này không được sản xuất do dự án thiết kế chỉ nhằm mục đích đào tạo.  
Xe chở hàng được thiết kế đơn giản một cách có chủ ý. Hàng được đặt ở phía trước tay lái mặc dù có 
thể hạn chế tầm nhìn của lái xe. Mẫu thiết kế này có thể sử dụng  phần phía sau của loại xe đạp thông 
thường. Ngoài ra, dịch vụ cho thuê xe chở hàng, cung cấp phụ tùng xe đạp hay sửa chữa là những 
lĩnh vực tiềm năng tạo thêm việc làm từ dự án này.  
Để biết thêm thông tin: tham khảo tại website www.inwent.org hoặc liên hệ với 
winfried.kalhoefer@inwent.org. 
Cũng có thể xem them CD đi kèm để tham khảo các ví dụ cho chương trình đào tạo nghề này. 
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8.1. Lựa chọn vật liệu ít độc hại 
a. Vật liệu sạch 

1_ Không sử dụng vật liệu hoặc chất phụ gia độc bị cấm, bao gồm: PCB 
(polychlorinated biphenyl), PCT (polychlorinated terphenyl), chì (trong PVC, đồ 
điện tử, thuốc nhuộm và pin), cadimium (trong thuốc nhuộm và pin) và thuỷ ngân 
(trong nhiệt kế, công tắc, ống đèn huỳnh quang). 

2_ Tránh sử dụng vật liệu hoặc chất phụ gia làm suy giảm tầng ozon như clo, flo, brom, 
metyla brom, halon và bình xịt, bọt biển, chất làm lạnh và dung môi có chứa CFC. 

3_ Tránh sử dụng các hydrocarbon gây khói mù mùa hè. 

4_ Tìm ra các kỹ thuật thay thế các kỹ thuật xử lý bề mặt như kẽm nhúng nóng, mạ kẽm 
điện phân, mạ crom điện phân. 

5_ Tìm ra các kim loại thay thế các kim loại màu như đồng, kẽm, đồng thau, crom và 
nikel do quá trình sản xuất ra các kim loại này thải ra các khí độc. 

b. Vật liệu có thể tái tạo được 

6_ Sử dụng các loại vật liệu có thể thay thế cho các loại vật liệu đang cạn kiệt. 

c. Vật liệu tiêu thụ ít năng lượng 

7_ Tránh sử dụng các loại vật liệu tiêu hao nhiều năng lượng như nhôm trong các sản 
phẩm có vòng đời ngắn. (Sản xuất nhôm kim loại cần quá trình điện phân tốn rất 
nhiều năng lượng điện)  

8_ Tránh sử dụng các vật liệu được sản xuất theo phương thức canh tác vắt kiệt đất. 

d. Vật liệu tái chế 

9_ Sử dụng vật liệu tái chế bất cứ ở đâu có thể để tăng nhu cầu của thị trường đối với 
loại vật liệu này. 

10_ Sử dụng các kim loại tái chế như nhôm và đồng tái chế thay vì sử dụng kim loại 
nguyên khai. 

11_ Sử dụng nhựa tái chế trong các chi tiết phụ trợ bên trong sản phẩm không yêu cầu 
chất lượng cao về cơ học, vệ sinh và độ bền. 

12_ Khi vệ sinh là một yếu tố quan trọng (ví dụ như tách cà phê hoặc một số loại bao bì), 
có thể sử dụng vật liệu nhiều lớp với phần trong được làm từ nhựa tái chế và lớp bề 
mặt bằng nhựa mới. 

13_ Tận dụng những đặc điểm độc đáo (ví dụ như sự khác biệt về màu sắc và hoạ tiết) 
của vật liệu tái chế trong quá trình thiết kế. 

e. Các vật liệu có khả năng tái chế 

14_ Chỉ sử dụng một loại vật liệu cho toàn bộ sản phẩm và cho các bộ phận lắp ráp khác 
nhau. 

CÁC QUY TẮC CẦN THAM KHẢO 
KHI THỰC HIỆN ThP 
Dưới đây là một số gợi ý căn bản khi doanh nghiệp cân nhắc đến vấn đề cải thiện 
sản phẩm. Các quy tắc này có thể là một danh sách những điểm cần thực hiện 
hoặc là những gợi ý cho doanh nghiệp. Các quy tắc này được tổ chức dựa theo 
chiến lược ThP được trình bày trong chương 5. 
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15_ Nếu không thể làm từ một vật liệu, hãy sử dụng các vật liệu tương thích với nhau. 

16_ Tránh sử dụng các vật liệu khó tách rời (gây khó khăn cho quá trình phân loại tái 
chế) như các vật liệu hỗn hợp, vật liệu nhiều lớp, vật liệu có các chất độn, chất 
chống cháy và sợi thuỷ tinh gia cường. 

17_ Ưu tiên sử dụng các vật liệu có thể tái chế đã được thị trường chấp nhận. 

18_ Tránh sử dụng các chất gây ô nhiễm như nhãn dính vì chúng có thể gây khó khăn 
cho quá trình tái chế. 

f. Vật liệu có tác động tốt cho xã hội (chẳng hạn đem lại thu nhập cho địa phương) 

19_ Sử dụng các loại vật liệu do các nhà sản xuất địa phương cung cấp. 

20_ Thúc đẩy và tạo thuận lợi cho các công ty địa phương trong việc sử dụng các loại vật 
liệu tái chế để các loại vật liệu này có thể thay thế cho (một phần) nguyên vật liệu 
đầu vào của công ty. 

8.2. Giảm sử dụng vật liệu 
g. Giảm trọng lượng 

21_ Nâng cao độ cứng vững của sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật gia cường, 
cấu trúc các gân tăng cứng thay cho lớp vật liệu quá dày.  

22_ Thể hiện chất lượng và đẳng cấp sản phẩm thông qua thiết kế tốt hơn là thiết kế sản 
phẩm với kích thước quá cỡ. 

h. Giảm thể tích (cho khâu vận chuyển) 

23_ Nỗ lực giảm khoảng không gian cần thiết cho vận chuyển và bảo quản bằng cách 
giảm kích thước sản phẩm và tổng thể tích. 

24_ Sản xuất các sản phẩm có thể gấp được hoặc có thể xếp lồng vào nhau. 

25_ Cân nhắc đến việc vận chuyển sản phẩm theo từng bộ phận rời có thể xếp lồng vào 
nhau, chuyển công đoạn lắp ráp cuối cùng cho bên thứ ba hay thậm chí là cho người 
sử dụng cuối cùng. 

8.3. Tối ưu hoá công nghệ sản xuất 
i. Các công nghệ sản xuất thay thế 

26_ Ưu tiên lựa chọn các công nghệ sản xuất sạch cần ít chất phụ gia gây độc hại (ví dụ 
như, thay thế CFC trong quá trình tẩy dầu mỡ và các chất tẩy gốc clo) 

27_ Lựa chọn công nghệ sản xuất tạo ra ít khí thải như uốn, gập cong thay cho hàn để tạo 
ra sản phẩm có các đoạn gập, uốn; sử dụng các mối ghép tháo được thay cho hàn. 

28_ Lựa chọn các quá trình công nghệ tận dụng vật liệu hiệu quả nhất như dùng sơn tĩnh 
điện thay cho sơn phun. 

j. Giảm các bước (nguyên công) sản xuất 

29_ Kết hợp nhiều chức năng vào một bộ phận để giảm các công đoạn sản xuất cần thiết 

30_ Ưu tiên sử dụng các loại vật liệu không cần đến xử lý bảo vệ bề mặt. 

k. Sử dụng ít năng lượng hơn hay sử dụng năng lượng sạch hơn 
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31_ Khuyến khích bộ phận sản xuất và các nhà cung cấp thực hiện quá trình sản xuất của 
mình một cách hiệu quả về năng lượng. 

32_ Khuyến khích họ sử dụng các nguồn năng lượng có khả năng tái tạo như năng lượng 
gió, nước và mặt trời. Ở những nơi có thể, cần giảm việc sử dụng nhiên liệu hoá 
thạch và giảm các tác động môi trường. Chẳng hạn như chọn các loại than có hàm 
lượng sulphur thấp hoặc khí đốt tự nhiên. 

l. Giảm chất thải từ quá trình sản xuất 

33_ Thiết kế sản phẩm để giảm thiểu vật liệu thải, đặc biệt là trong các quá trình như cưa, 
tiện, phay, ép và đột lỗ. 

34_ Khuyến khích bộ phận sản xuất và các nhà cung cấp giảm lượng chất thải và tỷ lệ 
phế phẩm trong sản xuất. 

35_ Tái chế chất thải ngay trong công ty 

m. Sử dụng ít vật liệu phụ hơn hoặc dùng các vật liệu phụ sạch hơn trong công ty. 

36_ Giảm lượng vật liệu phụ trong sản xuất, ví dụ như bằng cách thiết kế sản phẩm sao 
cho trong quá trình cắt, phoi được tập trung ở một chỗ để giảm khối lượng công việc 
vệ sinh, tẩy rửa. 

37_ Tham khảo ý kiến của bộ phận sản xuất và các nhà phân phối xem có thể nâng cao 
hiệu quả sử dụng vật liệu hay không, chẳng hạn như bằng cách thực hiện tốt quản lý 
nội vi, triển khai hệ thống sản xuất khép kín hay tái chế tại chỗ. 

n. An toàn và vệ sinh nơi làm việc 

38_ Lựa chọn những loại công nghệ sử dụng ít các chất độc hại hơn và tạo ra ít chất thải 
độc hại hơn. 

39_ Sử dụng các loại công nghệ tạo ra ít chất thải hơn và tổ chức hệ thống tái chế và tái 
sử dụng hiệu quả trong công ty đối với những chất thải còn lại. 

40_ Triển khai hệ thống đảm bảo an toàn, sức khoẻ và điều kiện làm việc trong công ty 
theo các tiêu chuẩn kiểu như SA8000. 

8.4. Tối ưu hóa hệ thống phân phối 
a. Sử dụng bao gói ít hơn/ sạch hơn/ tái sử dụng được 

41_ Nếu tât cả hoặc một phần bao bì giúp sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn, tận dụng lợi thế 
này nhưng nghiêng về khâu thiết kế để đạt hiệu quả tương tự.  

42_ Đối với các bao bì hàng hóa và vận chuyển khối lượng lớn có thể tái sử dụng , cần  
kết hợp hệ thống ký quỹ hoặc hoàn trả   

43_ Sử dụng các nguyên liệu phù hợp cho từng loại bao bì đóng gói – ví dụ, tránh sử 
dụng nhựa PVC và nhôm trong những bao bì không thể thu hồi. 

44_ Giảm thiểu thể tích và trọng lượng bao gói 

45_ Bảo đảm rằng đóng gói là hợp lý để giảm thể tích, dễ uốn và xếp lồng các sản phầm 
– xem mục 8.2.b 

b. Cách thức vận chuyển tiết kiệm năng lượng  
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46_ Yêu cầu bộ phận bán hàng tránh các hình thức vận chuyển gây ảnh hưởng đến môi 
trường.  

47_ Vận chuyển bằng công-ten-nơ đường thủy và tàu hỏa thích hợp hơn là vận chuyền 
bằng xe tải.  

48_ Nên tránh sử dụng vận chuyển đường hàng không ở những nơi có thể.  

c.  Hiệu quả năng lượng trong khâu hậu cần 

49_ Khuyến khích bộ phận bán hàng ưu tiên mua hàng tại địa phương để tránh phải vận 
chuyển đường dài.  

50_ Khuyến khích bộ phận bán hàng sử dụng các cách phân phối hiệu quả – ví dụ, phân 
phối đồng thời một số lượng lớn các mặt hàng khác nhau.  

51_ Sử dụng cách đóng gói vận chuyển tiêu chuẩn và đóng gói khối lượng lớn (các kích 
thước đóng gói tiêu chuẩn và theo quy định về các tấm đỡ hàng của châu Âu - 
Europallets).  

d. Thu hút các nhà cung cấp địa phương (kinh tế phân bổ) 

52_ Tìm kiếm các khả năng ký hợp đồng với các nhà phân phối/ vận chuyển tại địa 
phương.  

53_ Thành lập các bộ phận hậu cần cùng với các công ty đối tác lân cận để cùng nhau 
thuê vận chuyển và phân phối từ các công ty địa phương.  

8.5. Giảm tác động trong quá trình sử dụng 
a. Tiêu thụ năng lượng thấp 

54_ Sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng ít nhất có trên thị trường.  

55_ Sử dụng cơ chế cắt nguồn điện tự động.  

56_Bảo đảm rằng người sử dụng có thể tắt các đồng hồ, các chức năng dự phòng và các 
thiết bị tương tự.  

57_ Nếu việc di chuyển sản phẩm trong quá trình sử dụng tiêu tốn năng lượng thì sản 
phẩm phải càng nhẹ càng tốt.  

58_ Nếu năng lượng được sử dụng cho việc gia nhiệt thì phải chắc chắn rằng mọi bộ 
phận của hệ thống cần được bảo ôn tốt nhất.  

b. Sử dụng nguồn năng lượng sạch 

59_ Lựa chọn nguồn năng lượng ít gây hại môi trường nhất.  

60_Không khuyến khích sử dụng loại pin không sạc lại được– ví dụ, radio cầm tay có thể 
dùng được pin xạc thì nên sử dụng loại pin đó. 

61_Khuyến khích sử dụng năng lượng sạch như các nguồn năng lượng ít lưu huỳnh (khí 
gas tự nhiên và than ít lưu huỳnh), năng lượng sinh học, năng lượng gió, năng lượng 
nước và năng lượng mặt trời. 

Ví dụ: bình nước nóng hỗn hợp dùng năng lượng mặt trời và năng lượng điện không 
tốn điện để làm nóng nước trong mùa hè.  

c. Giảm nhu cầu tiêu thụ 
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62_Thiết kế sản phẩm sao cho giảm thiểu việc sử dụng các nguyên liệu phụ – Ví dụ, sử 
dụng một bộ lọc kim loại để pha cà phê thay thế cho bộ lọc giấy, và thiết kế hình 
dáng tối ưu cho bộ lọc để tận dụng cà phê tốt nhất.  

63_ Giảm thiểu rò rỉ từ máy móc, ví dụ lắp đặt  bộ cảm biến phát hiện rò rỉ. 

64_ Nghiên cứu tính khả thi của việc sử dụng lại các vật liệu thừa, chẳng hạn sử dụng lại 
nước thải của máy rửa bát.  

d. Tiêu dùng sạch hơn 

65_Thiết kế sản phẩm sử dụng những vật liệu có sẵn và sạch nhất.  

66_ Bảo đảm rằng việc sử dụng sản phẩm không tạo ra chất thải tiềm ẩn có hại – ví dụ 
bằng cách lắp đặt các bộ lọc thích hợp.  

e. Giảm lãng phí năng lượng và tiêu dùng 

67_ Cần tránh việc sử dụng nhầm sản phẩm thông qua các hướng dẫn rõ ràng và thiết kế 
phù hợp 

68_ Thiết kế sản phẩm sao cho người dùng không thể lãng phí những nguyên vật liệu 
phụ – ví dụ ngăn chứa nguyên liệu phải được làm đủ lớn để tránh đổ tràn.  

69_ Sử dụng các mức định lượng trên sản phẩm để người dùng biết chính xác cần bao 
nhiêu nguyên liệu, ví dụ lượng bột giặt nên dùng cho một mẻ giặt.  

70_ Để trạng thái hoạt động mặc định phù hợp nhất trên quan điểm  bảo vệ môi trường – 
ví dụ: không đặt sẵn các cốc giấy trên khay của máy bán nước giải khát, máy 
photocopy để ở chế độ “phôtô 2 mặt”  

f. Hỗ trợ sức khỏe và gia tăng giá trị xã hội 

71_ Bảo đảm rằng sản phẩm không có hoặc có rất ít ảnh hưởng lên sức khỏe người tiêu 
dùng bằng cách tránh dùng các chất có độc tính, dùng các chất có lượng phóng xạ 
thấp, ..vv. 

72_ Thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu kinh tế xã hội và khả năng của người tiêu 
dùng.  

73_Đánh giá khả năng thiết kế sản phẩm phục vụ nhóm người có thu nhập thấp  

8.6. Tối ưu hoá vòng đời sản phẩm 
a. Tin cậy và bền vững 

74_ Phát triển các thiết kế chắc chắn và tránh tạo ra các liên kết yếu trong sản phẩm. Các 
phương pháp đặc biệt như “Phân tích các dạng hỏng và tác động của chúng” được 
phát triển cho mục đích này.  

b. Dễ dàng sửa chữa và bảo dưỡng 

75_ Thiết kế sản phẩm với quan điểm hạn chế khối lượng công việc bảo dưỡng về sau.  

76_ Ghi rõ trên sản phẩm cách tháo rời để lau chùi hoặc sửa chữa – ví dụ, chỉ ra chỗ nào 
nên dùng tuốc nơ vít để mở chỗ nối.  

77_ Ghi rõ trên sản phẩm những phần nào cần phải được lau chùi và bảo trì theo một 
cách riêng – ví dụ, dùng màu đặc trưng để chỉ ra chỗ cần bôi dầu mỡ.  
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78_ Chỉ ra trên sản phẩm những phần hoặc bộ phận nhỏ cần được kiểm tra thường xuyên 
vì nó có thể rất nhanh bị mòn.  

79_ Đặt vị trí ghi hạn sử dụng ở chỗ dễ nhìn thấy để sửa chữa hoặc thay thể đúng thời 
gian.  

80_ Đặt các phần nhanh mòn (hỏng) ở gần nhau, để thuận tiện mỗi khi cần tháo dỡ để 
sửa chữa hoặc thay thế.  

c. Cấu trúc sản phẩm có thể tháo rời được 

81_ Thiết kế sản phẩm có thể tháo rời được tạo điều kiện cho việc nâng cấp hoặc thêm 
một các bộ phận hoặc chức năng mới về sau được dễ dàng. Ví dụ, thêm các mô-đun 
nhỏ vào trong máy tính để mở rộng bộ nhớ.  

82_ Thiết kế sản phẩm có thể tháo rời được để các bộ phận lạc hậu về kỹ thuật hay về 
mặt thẩm mỹ có thể được thay mới. Ví dụ, với đồ đạc có thể làm mới bằng cách sử 
dụng lớp bọc thay thế được hoặc làm mới bằng cách làm sạch hay sơn lại.  

d. Thiết kế cổ điển 

83_ Thiết kế giao diện sản phẩm sao cho không bị lỗi thời quá nhanh, bằng cách đó 
đảm bảo thẩm mỹ của sản phẩm không quá ngắn so với vòng đời kỹ thuật của nó. 

e. Mối quan hệ chặt chẽ giữa sản phẩm – người dùng 

84_ Thiết kế sản phẩm sao cho đáp ứng được yêu cầu (có thể là tiềm ẩn) của người dùng 
trong thời gian dài.  

85_ Bảo đảm rằng công tác sửa chữa và bảo dưỡng sản phẩm là niềm vui hơn là làm việc 
chỉ vì trách nhiệm.  

86_ Đem lại cho sản phẩm giá trị gia tăng về thiết kế và công năng sử dụng để người 
dùng không muốn thay thế nó.  

f. Bao hàm các hệ thống dịch vụ và bảo trì của địa phương 

87_ Thiết kế sản phẩm phù hợp với khả năng bảo trì và dịch vụ sau bán hàng của các 
công ty địa phương  

88_ Cùng phát triển các trung tâm sửa chữa và dịch vụ mới tại các khu vực bao gồm cho 
cả sản phẩm mới và sản phẩm hiện có.  

8.7. Tối ưu hoá giai đoạn thải bỏ sản phẩm 
a. Tái sử dụng sản phẩm 

89_ Tạo ra những thiết kế kinh điển có thể làm vừa lòng và hấp dẫn người dùng lại sản 
phẩm (người tiêu dùng thứ hai- second hand) về mặt thẩm mỹ  

90_ Bảo đảm rằng cấu trúc và thiết kế sản phẩm là hợp lý để nó không nhanh chóng bị 
lỗi thời.  

b. Tái sản xuất/ tân trang lại 

91_ Thiết kế sản phẩm sao cho việc tháo lắp để kiểm tra, lau chùi, sửa chữa và thay thế 
những chỗ hỏng được dễ dàng. 

92_ Sản phẩm phải có một cấu trúc thiết kế dễ tháo lắp theo thứ tự. Các bộ phận có thể 
được tháo rời ra và tái sử dụng theo phương pháp phù hợp.  
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93_ Sử dụng các mối ghép có thể tháo rời như khóa, đinh vít hoặc các chỗ nối bằng chốt 
thay thế cho các mối hàn hay keo dính.  

94_ Sử dụng các mối ghép nối tiêu chuẩn hóa để sản phẩm có thể được tháo rời với một 
vài công cụ phổ biến – ví dụ, sử dụng một loại và một cỡ vít.  

95_ Vị trí các mối nối được bố trí hợp lý sao cho người dùng có thể tháo dỡ sản phẩm 
mà không cần phải xoay hoặc di chuyển nó.  

96_ Chỉ ra trên sản phẩm cách tháo rời - ví dụ, chỉ ra vị trí và cách thức sử dụng tuốc nơ 
vít để mở mối ghép 

97_ Đặt các phần nhanh bị mòn hỏng ở gần nhau để chúng có thể được thay thế cùg lúc 
một cách dễ dàng.  

98_ Chỉ ra trên sản phẩm những phần cần phải được lau chùi hoặc bảo trì theo một cách 
riêng – ví dụ, dùng màu đặc trưng để chỉ ra chỗ cần bôi dầu mỡ.  

c. Tái chế nguyên liệu 

99_ Ưu tiên cho việc tái chế sơ cấp trước tái chế cấp 2 và cấp 3 

100_ Thiết kế thuận lợi cho việc tháo rời sản phẩm (từ các bộ phận đến các chi tiết nhỏ)  

101_ Nên sử dụng những nguyên liệu tái chế đã được thị trường chấp nhận.  

102_ Nếu các chất có độc tính buộc phải sử dụng trong sản phẩm, thì chúng nên được bố 
trí tập trung ở các khu vực gần nhau để có thể dễ dàng xử lý.  

d. An toàn trong quá trình thiêu hủy 

103_ Càng nhiều chất độc trong sản phẩm, thì chi phí thiêu hủy (đốt) càng cao. Các 
thành phần chất độc phải được tập trung và tách dễ dàng để loại bỏ và xử lý trước 
khi thải ra ngoài.  

e. Tính đến các hệ thống tái chế, thu gom (không chính thức) trong khu vực 

104_ Tính đến khả năng của các hoạt động tái chế tự phát và có tổ chức hiện có trong 
cộng đồng trong việc tham gia thu hồi và tái chế sản phẩm.  

105_ Cùng phát triển và/ hoặc hỗ trợ những hệ thống tái chế và thu gom mới và hiệu quả 
trong khu vực.  
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Kỹ thuật sáng tạo là gì? 
Sáng tạo có thể được định nghĩa như là “tất cả các cách suy nghĩ dẫn đến điều mới mẻ và hữu ích cho 
người suy nghĩ”. Một kỹ thuật sáng tạo có thể giúp sản sinh ra nhiều ý tưởng mới. Các công cụ sáng 
tạo có thể: 

- Bắt kịp những ý tưởng mới 
- Phá vỡ lối mòn suy nghĩ  
- “Suy nghĩ ra ngoài hộp kín” - suy nghĩ xa hơn những giải pháp hiện tại 
- Dựa trên tất cả các ý kiến 
- Phát triển các ý tưởng cảm hứng và bất ngờ 

Để hiểu được cách thức hoạt động của các kỹ thuật sáng tạo và cách chúng đóng góp vào quá trình 
phát triển sản phẩm thì cần thiết phải áp dụng các kỹ thuật này vào thực tiễn. 

Kỹ thuật sáng tạo nhóm và cá nhân 
Nhìn chung, sự động não theo nhóm có thể nảy sinh ra nhiều ý tưởng hơn, tuy nhiên đôi khi làm việc  
nhóm có thể làm cản trớ những ý tưởng mới mang tính đột phá. Các kỹ thuật nhóm sử dụng  ý kiến 
của tất cả mọi người để tạo cảm hứng chung, sau đó mọi  thành viên trong nhóm sẽ tận dụng các 
thông tin này như là yếu tố đầu vào cho những cảm hứng tiếp theo. 

Sự động não của từng cá nhân có thể đem đến những ý kiến độc đáo nhưng cũng có thể sẽ là một mối 
đe dọa nếu như kết quả  bị ấn định trước hoặc bị giới hạn theo cách suy nghĩ của người đưa ra ý 
tưởng đó. Trong  suy nghĩ của mỗi cá nhân, mặc dù sự kết hợp tự do ban đầu có thể dẫn đến những 
kết quả xem như bất hợp lý nhưng sau đó chúng sẽ được trau chuốt và trở thành những khái niệm dễ 
dàng được chấp nhận hơn. 

Từ các tiềm năng và hạn chế của những phương pháp này, có thể thấy rằng cần phải vận dụng trí tuệ 
của cả cá nhân và tập thể vào cùng một dự án. 

Thành viên 
Các thành viên nhóm dự án với các chuyên ngành khác nhau đóng vai trò quan trọng để có sự thảo 
luận sáng tạo thành công vì nó có tính đa dạng trong việc ảnh hưởng lẫn nhau và làm mới các sự hợp 
tác. Trong tư duy nhóm, những luồng suy nghĩ tự do có thể được khuyến khích bởi những thành viên 
có tư tưởng mở từ các lĩnh vực khác nhau. Những người này thường không ngại hỏi những câu hỏi 
“ngớ ngẩn”. Ví dụ, nhóm có thể chọn một vài người với trình độ khác nhau: người bình thường, 
chuyên gia, và những người sáng tạo nhưng không chuyên sâu về lĩnh vực đó. 

CÁC KỸ THUẬT SÁNG TẠO 
Các kỹ thuật sáng tạo có thể được sử dụng trong suốt quá trình Thiết kế lại ThP (chương 
5) và  Tham chiếu ThP (chương 6). Sự sáng tạo diễn ra  trong suốt quá trình phát triển 
sản phẩm  do đó các kỹ thuật sáng tạo trở nên vô cùng quan trọng. Ban đầu, nó có thể 
được sử dụng  ở mức độ khái niệm, rồi sau đó áp dụng vào giải quyết các vấn đề kỹ 
thuật. Những trở ngại trong suốt quá trình phát triển sản phẩm đòi hỏi có những cách tiếp 
cận sáng tạo khác nhau – chứ không phải chỉ là “một cách” tốt nhất nào cả. Chương này 
sẽ trình bày  một vài  kỹ thuật sáng tạo cho một số trường hợp. Không nên chỉ bám sát 
vào 1 kỹ thuật mà phải tìm hiểu thêm  các kỹ thuật khác cũng như các kinh nghiệm triển 
khai. 
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Đặt vấn đề 
Trong việc sử dụng các kỹ thuật sáng tạo, càng cởi mở càng tốt và cố gắng tránh những lời phê bình, 
chỉ trích với những ý kiến được đưa ra vì điều đó có thể làm mất đi những ý tưởng tiềm năng. Quan 
điểm tích cực là nền tảng vững chắc cho một buổi họp sáng tạo thành công. Những quy tắc dưới đây 
có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sáng tạo:  

- Các thành viên nhóm có thể tự do và cởi mở thể hiện bản thân mà không bị kiểm soát. Đồng 
thời mọi hoạt động trong nhóm được diễn ra với sự tôn trọng lẫn nhau. 

- Không nên phán xét 
- Có thể chấp nhận các ý kiến thiếu thực tế. 

Vai trò trưởng nhóm 
Buổi động não tập thể có thể diễn ra tốt hơn bằng cách chỉ định một người làm trưởng nhóm. Đây sẽ 
là người cầm trịch cho cuộc họp. Người trưởng nhóm không được để suy nghĩ của mình làm ảnh 
hưởng đến việc thể hiện suy nghĩ của những người khác. Trưởng nhóm cần phải theo dõi thời gian và 
để mọi người được nói lên suy nghĩ của mình cả ở cấp độ cá nhân và tập thể. Sẽ là tốt nhất nếu người 
trưởng nhóm có kiến thức tổng quan về chủ đề đang được bàn đến. 

Các bước trình tự cho một buổi họp sáng tạo 
Tương tự như các bước trong quy trình phát triển sản phẩm, mỗi bước trong trình tự sáng tạo có 2 
giai đoạn chính: giai đoạn phân kỳ và giai đoạn hội tụ (xem chương 3). Nói theo một cách khác, mỗi 
một giai đoạn bắt đầu bằng cách định nghĩa “vấn đề”.  Giai đoạn phân kỳ này bao gồm sự “sáng tạo” 
và “mở rộng” lĩnh vực tiềm năng,  bao gồm thu thập và đưa ra các hiện tượng, trình bày vấn đề và ý 
kiến. Tuy nhiên những phát biểu này phải hoàn toàn khách quan, không được xen lẫn những nhận xét 
chủ quan của cá nhân. Các giải pháp tổng hợp sẽ được thu thập và phân loại. Tiếp theo là giai đoạn 
hội tụ, trong đó việc thu hẹp các lựa chọn dựa trên các tiêu chuẩn  tương ứng và hữu ích (xem hình 
64): 

1. Xác định vấn đề 

2. Giai đoạn phân kỳ 

3. Tập hợp/ phân loại 

4. Giai đoạn hội tụ 

Trong toàn bộ quá trình sáng tạo, mỗi bước có những yêu cầu riêng về quan điểm của từng thành 
viên tham dự. 

Xác định vấn đề 
Việc xác định vấn đề cho một buổi thảo luậnsáng tạo có tác động lớn đến kết quả của nó. Nếu vấn đề 
không được xác định một cách chính xác thì kết quả thu được có thể sẽ không liên quan đến dự án. 
Nguyên tắc chỉ đạo cho việc xác định một vấn đề bao gồm: 

A_Phát biểu mục tiêu của buổi sáng tạo trong một câu 

Trọng tâm (vấn đề) của dự án phải được phát biểu một cách cô đọng và rõ ràng. Điều này sẽ buộc cả 
nhóm phải tìm ra được  cốt lõi của vấn đề. Nhìn chung một vấn đề thường bao gồm  nhiều vấn đề 
phụ liên quan. Vì vậy, đầu tiên nên giải quyết các vấn đề phụ trước. Sau đó gộp các vấn đề phụ này 
lại với nhau sẽ giải quyết được vấn đề chính. 
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B_Duy trì một trọng tâm thực tế và rõ ràng 

Nếu vấn đề được định nghĩa quá trừu tượng thì các kết quả thu được sẽ rất chung chung và dẫn đến 
những giải pháp chưa tối ưu. 

Ví dụ: “Bằng cách nào chúng ta có thể có được một quan điểm tích cực hơn về  tế bào quang điện 
(PV)”? là một câu hỏi  rộng. Nó sẽ cụ thể hơn nếu tập trung vào trẻ em, ví dụ: “Bằng cách nào chúng 
ta  có thể nói cho trẻ em biết về quang điện để chúng có thể phát triển quan điểm tích cực hơn về nó”. 
Hoặc có thể cụ thể hơn: “Trẻ em có thể chơi với những vật gì làm từ tế bào quang điện?” hoặc “Làm 
thể nào để khuyến khích trẻ em chơi ngoài trời với những thiết bị làm từ công nghệ quang điện?” 

C_Bắt đầu với “như thế nào” hoặc “sáng tạo” 

Các đại từ “ai, cái gì, ở đâu, khi nào” và “tại sao” đều yêu cầu việc  thu thập tài liệu. Nhằm thúc đẩy 
việc tìm ra các giải pháp, tốt hơn là bắt đầu bằng câu hỏi “như thế nào” hoặc “sáng tạo”. Câu hỏi 
“như thế nào” tập trung vào phương pháp và nguyên tác. Sáng tạo thì đi sâu về kết quả cuối cùng. 

Giai đoạn phân kỳ 
Trong giai đoạn phân kỳ của quá trình sáng tạo, một số lớn những lựa chọn được xác định các khả 
năng. 

Ở bước này, nguyên tắc quan trọng nhất là “chất lượng là số lượng”, với mục đích để tìm ra càng 
nhiều giải pháp và các ý tưởng mới càng tốt. Sự kết hợp tự do đóng vai trò quan trọng trong suốt giai 
đoạn này. Ngoài ra, nguyên tắc không phán xét các ý kiến được đưa ra là cần thiết. Khi phải đối mặt 
với những ý tưởng mới hoặc những khái niệm mới các thành viên tham dự nhất thiết phải có tinh 
thần xây dựng. 

 
Hình 64: Quy trình sáng tạo 

Giai đoạn tập hợp 
Nếu được thực hiện tốt, rất nhiều ý kiến và giải pháp sẽ được đưa ra và thu thập lại trong giai đoạn 
phân kỳ. Số lượng lớn của các giải pháp sẽ gây khó khăn trong việc chọn ra  những giải pháp tối ưu. 
Để tìm giải pháp tối ưu, cần có thêm một bước “dọn dẹp” để có được một cái nhìn tổng quan về tất 
cả các giải pháp đã đựơc nêu ra (sô lượng ý kiến đôi khi có thể lên tới 200 ). Đây là một bước chuyển 
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tiếp cần thiết trước khi  tiến hành đánh giá và lựa chọn. Trong giai đoạn này, các ý kiến  được nhóm 
lại với nhau dựa trên những điểm tương đồng. Cũng ở giai đoạn này, một số ý kiến có thể  sẽ được 
làm rõ ràng và làm chi tiết hơn. 

Giai đoạn hội tụ 
Trong giai đoạn hội tụ, tất cả các ý kiến đều có những điểm chưa rõ ràng (giá trị của một ý kiến có 
thể không rành mạch ngay từ đầu), nhưng vẫn cần phải đưa ra quyết định và làm việc theo hướng 
mục tiêu đã đề ra. Những lựa chọn thay thế khác sẽ được đánh giá và chọn lựa sau. 

 

 
Hình 65_Quy trình sáng tạo 
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Sử dụng các loại kỹ thuật sáng tạo nào? 
Có nhiều khác biệt giữa các kỹ thuật sáng tạo ngôn ngữ và hình ảnh. Thông thường, sự khác biệt đó 
là thời gian (các kỹ thuật sáng tạo bằng hình ảnh đòi hỏi nhiều thời gian hơn bằng ngôn ngữ), số 
lượng (ngôn ngữ) so với chi tiết (hình ảnh). Cả hai loại kỹ thuật sáng tạo này đều có những ưu điểm 
và nhược điểm riêng. Đồ họa có thể bao trùm được nhiều ý kiến độc đáo hơn vì người ta có thể khó 
mô tả ý kiến của mình bằng ngôn từ nhưng có thể mô tả những gì mình đang nghĩ bằng cách vẽ ra. 
Ngôn ngữ thì nhanh hơn nhưng có thể lại bị giới hạn về khả năng làm chủ ngôn ngữ và ngữ nghĩa 
của các từ sử dụng. Điểm mấu chốt là các kỹ thuật sáng tạo phải kích thích và gơi ra các suy nghĩ 
vượt khỏi những khuôn mẫu thường ngày và mang tính mở hơn.. 

Các ví dụ về các công cụ sáng tạo 
1. Động não cổ điển 

Thuật ngữ Brainstorming (động não) trở thành một từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh 
như một thuật ngữ chung cho suy nghĩ sáng tạo. Về cơ bản, động não là đưa ra các ý tưởng trong một 
tập thể dựa trên các nguyên tắc của sự “lơ lửng”. Giai đoạn đưa ra các ý kiến khác với giai đoạn  
đánh giá ý kiến. Các nguyên tắc cơ bản của việc động não là: 

-  Trưởng nhóm viết ra tất cả các ý tiến trên một trang giấy lớn hoặc bảng lớn; 

- Các thành viên tham dự sẽ nêu các ý kiến tự phát của mình như một phản ứng đối với định 
nghĩa vấn đề, 

- Các thành viên kết hợp các ý kiến lại với nhau. 

- Các thành viên không thể hiện sự phán xét của mình đối với các ý kiến của người khác 

- Các thành viên cố gắng làm với tốc độ nhanh 

2. Brainwriting 

Brainwriting là một kỹ thuật tương tự như động não. Thực tế, có rất nhiều dạng, nhưng quy trình 
thông thường là tất cả các ý kiến được ghi lại bởi cá nhân đưa ra những ý kiến ấy. Sau đó chúng được 
chuyển qua cho người kế tiếp. Người này sẽ sử dụng những ý tưởng này để phát triển tiếp cho các ý 
sau của mình. Với những người có ý tưởng nhưng ngại không muốn nói ra cho cả nhóm biết, 
Brainwriting sẽ giúp họ diễn đạt ra ý của mình mà không bị lộ danh tính. Do đó, họ không phải cạnh 
tranh với người khác. Ngoài ra, Brainwriting cũng giúp các ý tưởng rõ ràng được xem xét lại một 
cách tỉ mỉ hơn để khởi động cho các ý tưởng mới. Nó có thể đẩy nhanh tốc độ lên vì lúc nào mọi 
người cũng có thể nảy sinh ra ý tưởng. Ví dụ: 

BrainWriting Pool_Mỗi người sử dụng các mẩu giấy nhỏ để viết ra những ý tưởng của mình và đặt 
chúng ở giữa bàn. Mọi người được tự do đưa ra một hoặc nhiều hơn các ý tưởng một cách tùy hứng. 
Các thành viên trong nhóm có thể đưa ra các ý tưởng mới, biến tấu hoặc dựa trên những ý tưởng có 
sẵn. 
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Hình 66_Buổi tư duy truyền thống để nhận biết các phương pháp mới cho các  

công nghệ năng lượng thay thế. 

BrainWriting 6-3-5_Tên này được đặt dựa trên quy trình thực hiện. Nhóm thực hiện gồm có 6 người, 
mỗi người viết 3 ý tưởng trong vòng 5 phút lên một tờ giấy được chia bảng 6-3-5 như trong hình 67. 

Vấn đề: Làm thế nào để... 

 Ý tưởng 1 Ý tưởng 2 Ý tưởng 3 

1    
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2    

3    

4    

5    

6    

Hình 67. Biểu mẫu Brainwriting 6 – 3 – 5. 

 

 
Hình 69_Các thành viên trong buổi BrianWriting tìm ra các giả pháp cho việc đóng gói chất 

thải trên đường phố 

Từng thành viên trong nhóm sẽ viết tên của vấn đề lên hàng trên cùng (mỗi từ trong đó đều từ vấn đề 
đã được xác định). Sau đó, viết 3 câu ngắn gọn (khoảng từ 6-10 từ) và đầy đủ về ý tưởng của mình 
vào 3 cột. Sau 5 phút chuyển tờ giấy này sang cho người bên cạnh, những người này lại viết tiếp 3 ý 
tưởng của mình vào 3 cột xuống hàng kế tiếp. Quá trình này diễn ra cho đến khi toàn bộ bảng được 
điền đầy đủ. Kết quả là sẽ có 108 ý tưởng từ 6 tờ giấy kia. 
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3. Bản đồ tư duy 

Bản đồ tư duy, hay còn gọi là ‘biểu đồ nhện’, mô tả các ý tưởng, chú thích, thông tin...vv có thể dưới 
dạng biểu đồ cây. 

Cách vẽ một bản đồ tư duy: 

 Bố trí một tờ giấy lớn theo dạng một bức tranh phong cảnh. Viết một tiêu đề ngắn gọn cho 
tiêu đề chung ở giữa trang giấy. 

 Mỗi nhánh chính mới được tạo ra từ chủ đề trung tâm chính là các tiêu đề phụ hoặc tập các 
tài liệu. Những nhánh này sẽ được gán nhãn riêng. 

 Mỗi tiêu đề nhỏ nhỏ hơn hoặc tập con tạo thành 1 nhánh cấp dưới phù hợp với nhánh chính. 

 Thực hiện tiếp tục theo cách này cho đến khi các nhánh con trở nên “mịn” hơn, tức là vấn đề 
được chia nhỏ cho tới khi cụ thể hơn 

Có thể thích hợp khi đặt một ý vào nhiều chỗ. Dùng mầu sắc, kiểu chữ, kích thước khác nhau để thể 
hiện đường liên kết chéo tới các ý, hoặc để chỉ ra các mối quan hệ giữa các ý trên các nhánh khác 
nhau. Việc sử dụng vẽ thay cho viết có thể mang đến cho biểu đồ tính sống động hơn. 

Các phần mềm, như Freemind (tải miễn phí trên http://freemind.sourceforge.net/) hỗ trợ cách vẽ bản 
đồ từ duy và giúp chỉnh sửa trên bản đồ một cách dễ dàng hơn. 

4. Các câu hỏi cơ bản 

Các câu hỏi cơ bản là sáu câu hỏi phổ biến đồng thời cũng là bảng kiểm tra tính thuyết phục, tính 
cảm hứng và trí tưởng tượng trong quá trình sáng tạo. Kỹ thuật này sử dụng các câu hỏi cơ bản sau: 

Who? (Ai?) 

Why? (Tại sao?) 

What? (Cái gì?) 

Where? (Ở đâu?) 

When? (Khi nào?) 

How? (Như thế nào?) 

 
Các câu hỏi cơ bản là một kỹ thuật sáng tạo phân kỳ và có thể được sử dụng trong những giai đoạn 
đầu khi giải quyết vấn đề. Kỹ thuật này hỗ trợ trong việc thu thập thông tinh và định nghĩa các vấn đề 
chính (và phụ) một cách chi tiết. Bảng kiểm tra có thể có ích vì đó là một cách thoải mái (informal) 
hoặc hệ thống các câu hỏi để tìm ra các câu trả lời. 

Bản đồ tư duy, với các câu hỏi cơ bản là một sự khởi động cho các điểm đầu tiên khiến cho quá trình 
được thực hiện dễ dàng hơn. 

Vấn đề 

Khi nào? 

Cái gì? 

Ở đâu? 

Tại sao? 

Thế nào? 

Ai? 

 

 

 

 

 

 

http://freemind.sourceforge.net/
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5. Scamper 

Kỹ thuật Scamper là một danh sách kiểm tra hỗ trợ việc làm thay đổi suy nghĩ để có thể tạo ra một 
sản phẩm mới. Những thay đổi này được sử dụng như là các gợi ý trực tiếp hoặc là các điểm khởi 
đầu cho các suy nghĩ về sau. Scamper dựa trên bảy cách thay đổi sản phẩm khả thi sau: 

S – Substitute (Thay thế) – thành phần, nguyên liệu, con người 

C – Combine (Kết hợp) – liên kết các cuộc họp, dịch vụ, hợp nhất 

A – Adapt (Thích nghi) – thay đổi, thay chức năng, sử dụng thành phần của các yếu tố khác 

M – Modify (Sửa đổi) – tăng hoặc giảm tỉ lệ, thay đổi hình dạng, thuộc tính 

P – Put to another use (Sử dụng cho mục đích khác) 

E – Eliminate (Hạn chế) – xóa các yếu tố, đơn giản, giảm thiểu chức năng 

R – Reverse (Đảo ngược) – đổi trong ra ngoài hoặc dưới lên trên 

Bắt đầu bởi việc tách biệt sản phẩm hoặc đối tượng sẽ là trọng tâm. Tiếp theo, áp dụng bảy câu hỏi 
scamper về đối tượng hoặc sản phẩm đó. Sau đó hỏi “Có thể làm.......như thế nào?”, “Còn những cái 
khác...........?”, “Còn cách nào khác nữa........?” cho mọi ý tưởng. 

6. Phép loại suy 

Phép loại suy được sử dụng để tách những người tham gia khỏi vấn đề gốc và tạo sự hứng thú trong 
việc đưa ra các giải pháp và phương pháp mới. Những suy luận này có thể có nhiều cách như trong 
bảng 12. 

Chi tiết: xem Tassoul, 2005 và  

http://www.mycoted.com/creativity/techniques/index.php  

http://creatingminds.org/tools/tools_all.htm 

Kiểu loại suy Mô tả 

Loại suy trực tiếp 
Bắt đầu từ một vài khía cạnh của vấn đề, ví dụ như xem xét các tình 
huống tương tự hoặc so sánh 

Loại suy cá nhân Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn là một phần của vấn đề? 

Loại suy tự nhiên Tình huống nào trong tự nhiên gợi nhớ cho tôi về vấn đề này? 

Loại suy tưởng tượng 
Bạn có thể đặt vấn đề vào một câu chuyện hư cấu không? Hoặc tình 
huống thần bí và phát triển nó từ đó? 

Loại suy ngược Mô tả vấn đề trong hai từ đối lập 

Bảng 12_ Các kiểu loại suy 

http://www.mycoted.com/creativity/techniques/index.php
http://creatingminds.org/tools/tools_all.htm
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Hình 70_Các loại suy để tạo ra một vỏ bọc có thể gấp gọn được cho người đi xe đạp 
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PHẦN IV 
CÁC BIỂU MẪU DÙNG CHO HOẠT ĐỘNG CỦA 

NHÓM DỰ ÁN 
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CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO CHƯƠNG 5 
THIẾT KẾ LẠI THP 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

129 

BIỂU MẪU R1 

 BIỂU MẪU THIẾT 
KẾ LẠI ThP Bước 1: Thành lập đội và lập kế hoạch dự án 

Bước 2: SWOT, động lực và các mục tiêu của công ty

Bước 3: Lựa chọn sản phẩm

Bước 4: Các tiêu chí ThP cho lựa chọn sản phẩm

Bước 5: Đánh giá tác động ThP

Bước 6: Phát triển chiến lược ThP và tóm tắt thiết kế 

Bước 7: Đề xuất ý tưởng và lựa chọn

Bước 8: Phát triển các khái niệm

Bước 9: Đánh giá ThP

Bước 10: Thực hiện và theo dõi 

Biểu mẫu R1 

Biểu mẫu R2 

Biểu mẫu R3 

Biểu mẫu R4 

Biểu mẫu R5 

Biểu mẫu R6 

Biểu mẫu R7 

Biểu mẫu R8 

Biểu mẫu R9 
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THÀNH LẬP ĐỘI ThP VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN 

           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Các phòng ban nào và những nhân viên nào sẽ tham gia đội Thiết kế lại ThP? Vai trò cụ thể của các thành viên trong đội là gì? 
 
 
 

PHÒNG BAN NHÂN VIÊN VAI TRÒ CỤ THẺ 

1_   

2_   

3_   

4_   

5_   

6_   
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 Liệu có cần thêm chuyên gia từ bên ngoài hay những bên tham gia khác tham gia vào dự án không? Nếu có, chuyên gia 
hay bên tham gia thuộc lĩnh vực nào, và vai trò của họ là gì? 

 
 

LĨNH VỰC HỌ TÊN VAI TRÒ CỤ THỂ TRONG ĐỘI 
HAY DỰ ÁN 

1_   

2_   

3_   

 
 
 

 Liệu có cần thêm các sinh viên từ các trường đại học (trong nước và quốc tế) tham gia dự án? 
 
 

TRƯỜNG KHOA VAI TRÒ CỤ THỂ TRONG ĐỘI 
HAY DỰ ÁN 

1_   

2_   

 



 
 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thảo luận khung thời gian dự kiến của dự án và số lần họp 
nhóm giữa các thành viên dự án ThP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Các thành viên dự án ThP sẽ liên lạc với nhau như thế nào? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Làm thế nào để các thành viên trong dự án liên lạc với các 
bên có liên quan? 
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BIỂU MẪU R2 

MA TRẬN SWOT, ĐỘNG LỰC VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY 
 

 Xác định các điều kiện nội tại và bên ngoài của công ty và điền vào ma trận SWOT 
 
Lần lượt sử dụng bốn góc phần tư của ma trận SWOT để phân tích vị trí hiện tại của công ty. Liệt kê tất cả các điểm mạnh hiện có. Sau đó, liệt 
kê các điểm yếu hiện tại. Tiếp đến, liệt kê các cơ hội có thể có trong tương lai. Các cơ hội có thể là sức mạnh tiềm năng trong tương lai. Cuối 
cùng, liệt kê các đe doạ và thách thức. 
 

 
 

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                               

CƠ HỘI ĐE DOẠ VÀ THÁCH THỨC 
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 Các điểm mạnh cần được duy trì, xây dựng và củng cố; 
 Các điểm yếu cần được hạn chế hoặc ngăn chặn; 
 Các cơ hội cần đặt ưu tiên và tối ưu hoá;  
 Các đe doạ và thách thức cần được liệt kê và giảm thiểu. 

 
 
 
NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 
 

 Hoạt động chủ yếu của công ty là gì? Phát triển và sản xuất 
ra sản phẩm của mình (công ty sản phẩm) hay là sử dụng 
năng lực sản xuất của mình để sản xuất sản phẩm cho các 
công ty khác? 

 
 
 
 
 
 

 Trung bình, có bao nhiêu sản phẩm được thiết kế lại và có 
tổng cộng có bao nhiêu sản phẩm mới được tung ra thị 
trường mỗi năm? 

 Công ty có bộ phận  phát triển sản phẩm không riêng hay 
thường thuê thiết kế bên ngoài cho các sản phẩm của mình? 

 
 
 
 
 
 
 

 Kết luận chung về năng lực phát triển sản phẩm của công ty 
là gì? 
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CÁC ĐỘNG LỰC ThP NỘI TẠI VÀ BÊN NGOÀI CÔNG TY 
 

 Xác định các động lực ThP nội tại và bên ngoài có mối 
liên hệ với công ty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
          
 

 Công bằng xã hội: giảm các nguy cơ với các vấn đề xã hội 
và lao động. 

 Chính sách xã hội tốt: tăng động lực cho nhân viên. Nhân 
viên có được sức mạnh và kinh nghiệm từ các dự án và 
chương trình xã hội thực hiện bởi công ty 

 Hệ thống quản lý Trung ương và địa phương về lĩnh vực 
xã hội: Giúp cho các bên có lien quan có thể dễ dàng nhận 
thấy thành tích của công ty. 

 

            

 Thị trường xanh: Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm 
lồng ghép với các yếu tố môi trường có thể làm tăng giá trị và 
uy tín của sản phẩm. 

 Nhận thức môi trường: các nhà quản lý nhận thức được các 
vấn đề môi trường, và do vậy muốn thực hiện. 

 

 Tiếp cận khách hàng mới: Các thăm dò cho thấy khách 
hàng sẵn sàng mua các sản phẩm liên quan tới khía cạnh đạo 
đức nghề nghiệp và kinh doanh. 

 Tăng chất lượng sản phẩm: sản phẩm đáng tin cậy và nhiều 
chức năng đồng nghĩa với sản phẩm bền vững. 

 Tiết kiệm chi phí: giảm chi phí nhờ sử dụng nguyên liệu, 
năng lượng, xửa lý chất thải, vận chuyển và phân phối hợp lý. 

 Tăng giá trị và uy tín sản phẩm. 

 Sáng tạo sản phẩm: các khả năng mới trong sáng tạo sản 
phẩm có thể là giải pháp đáp ứng nhu cầu và mong muốn của 
khách hàng. 

 Tạo ra sự khác biệt sản phẩm 

 Các cơ hội mới cho các giá trị sáng tạo 

ĐỘNG LỰC NỘI TẠI CHO ThP

YẾU TỐ LỢI NHUẬN

YẾU TỐ CON NGƯỜI

YẾU TỐ TRÁI ĐẤT
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 Dư luận: Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các yếu tố 
đằng sau sản phẩm. Điều này thúc đẩy công ty lồng ghép các 
vấn đề môi trường và xã hội vào sản phẩm. 

 Áp lực từ các tổ chức phi chính phủ (NGO): Từ lâu, các 
ngành công nghiệp đã xung đột với các tổ chức phi chính phủ 
trong các hoạt động và các ảnh hưởng liên quan đến môi 
trường. Ví dụ: Các hành động vô trách nhiệm của công ty có 
thể gây ra các chiến dịch tẩy chay gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến uy tín của công ty. 

YẾU TỐ TRÁI ĐẤT  
 Các quy định pháp lý về môi trường ngày càng tăng ở các 

nước đang phát triển buộc các công ty phải thực hiện. 

 Yêu cầu công bố thông tin về môi trường cho các nhà cung 
cấp và khách hàng có thể thúc đẩy quá triình cải tiến trong 
công ty. 

 Nhãn sinh thái là yếu tố bổ sung cho chiến lược marketing 
của công ty. 

 

 Yêu cầu của hiệp hội người tiêu dùng về các sản phẩm an 
toàn, ít độc hại và có khả năng tái chế là động lực cho ThP. 
Các sản phẩm thất bại trong việc thực hiện tốt các khía cạnh 
trên sẽ không là những “lựa chọn ưu tiên” trong các cuộc 
thăm dò người tiêu dùng. 

 Áp lực từ các nhóm hoạt động môi trường tích cực: buộc các 
ngành công nghiệp phải loại bỏ các hợp chất như CFCs ra 
khỏi sản phẩm. Các tổ chức này sẽ tiếp tục công bố các sản 
phẩm gây hại môi trường. 

 Sức ép trực tiếp từ cộng đồng thường hưóng tới những nguy 
cơ về môi trưòng và an toàn của công ty, và có tácd động lớn 
đến sản xuất và sản phẩm. 

      
 YẾU TỐ LỢI NHUẬN  

 Các tiêu chí và yêu cầu về các khía cạnh bền vững của sản 
phẩm ngày càng chặt chẽ hơn, buộc các công ty phải cải tiến 
sản phẩm. 

 Hệ thống trợ cấp ở một số nước hỗ trợ lồng ghép các khía 
cạnh bền vững vào sản xuất và sản phẩm. Đồng thời, ngừng 
trợ cấp năng lưọng và nguyên liệu thô, buộc công ty cải tiến 
hiệu quả nguyên liệu và năng lượng. 

 

ĐỘNG LỰC BÊN NGOÀI CHO ThP

YẾU TỐ CON NGƯỜI 
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 Gia tăng cạnh tranh giữa các nhà cung cấp để xâm nhập hoặc 
duy trì vị trí trong chuỗi cung, buộc các công ty phải phát 
triển bền vững. 

 Yêu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm tốt hơn, an 
toàn hơn, thân thiện với môi trường hơn, có trách nhiệm với 
xã hội hơn ngày càng tăng đối với một số loại sản phẩm nhất 
định.  

 Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt cả trong và ngoài 
nước. Các ngành công nghiệp có thể xem xét đến khả năng 
cải thiện tính sáng tạo, có thể bao gồm cả việc xem xét lại 
các khía cạnh bền vững trong sản phẩm. 
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 Xác định ưu tiên trong các động lực nội tại và bên ngoài. Biểu thị bởi  nếu các động lực liên quan đến các yếu tố con 

người ,  Lợi nhuận   , hay Trái đất  hay kết hợp các yếu tố này. 
 

CÁC ĐỘNG LỰC NỘI TẠI  CÁC ĐỘNG LỰC BÊN NGOÀI 
 

 
1_    

2_    

3_    

4_    

5_    

 
 Thảo luận liệu có yếu tố con người, trái đất và lợi nhuận có được cân bằng trong dự án không hay một hoặc hai yếu tố sẽ được ưu tiên? 

 
 
 

 Mục tiêu áp dụng phương pháp ThP trong dự án là gì? 

1_ 

2_ 

3_ 
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BIỂU MẪU R3 

LỰA CHỌN SẢN PHẨM  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dựa vào Bước 2, xác định  các tiêu chí lựa chọn sản phẩm? 

 
1_ 
 
 
2_ 
 
 
3_ 
 
 
4_ 
 
 
5_ 
 
 
6_ 

 Lựa chọn một sản phẩm trong danh mục sản phẩm của công 
ty khớp với các tiêu chí lựa chọn sản phẩm để thiết kế lại?   

 
 
      Lựa chọn sản phẩm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sản phẩm tốt thứ hai  
  
 
 
 



 
 

140 

BIỂU MẪU R4  

CÁC ĐỘNG LỰC ThP ĐỂ LỰA CHỌN SẢN PHẨM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xác định các động lực nội tại và bên ngoài liên quan đến lựa chọn sản phẩm và xếp thứ tự ưu tiên. 

Biểu thị bởi:        nếu các yếu tố liên quan đến con người ,  Lợi nhuận   , hay Trái đất  hay kết hợp các yếu tố 
này 
 
 

CÁC ĐỘNG LỰC NỘI TẠI  CÁC ĐỘNG LỰC BÊN NGOÀI 
 

 
1_    

2_    

3_    

4_    

5_    
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BIỂU MẪU R5 

ĐÁNH GIÁ ThP  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Xác định các giai đoạn trong sơ đồ quy trình sản 
phẩm và ghi ra (cột bên trái). Chỉ ra địa điểm thực 
hiện các giai đoạn (cột bên phải). 

GIAI ĐOẠN VỊ TRÍ 

CÔNG TY QUỐC GIA 

Ph
ần

 tr
ên

  c
hu
ỗi

 g
iá

 tr
ị 

Ph
ần

 d
ướ

i  
ch

uỗ
i g

iá
 tr
ị 
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2) Xác định hoàn cảnh sử dụng và đơn vị tính năng của sản phẩm. 
 
Đơn vị tính năng là sự kết hợp các tính năng của sản phẩm với hoàn cảnh sử dụng sản phẩm. 
 
TÍNH NĂNG 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HOÀN CẢNH SỬ DỤNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cần chắc chắn đơn vị tính năng được xét đến khi điền những biểu mẫu sau.

Mô tả các tính năng chính của sản phẩm  
mà người sử dụng có thể nhận biết được 
 
 
Mô tả định tính và định lượng 

 

Trung bình, sản phẩm 
sẽ được sử dụng C

ác
h 

th
ức

 

G
iờ

 
/n

gà
y 

N
gà

y 
/tu
ần

 

Tu
ần

   
 

/n
ăm

 

Địa điểm sử dụng: 
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3) Xác định các tiêu chí ThP có thể có trong Ma trận Tác động ThP: 
 
 

1. Sử dụng nguyên vật liệu. 
2. Sử dụng năng lượng. 
3. Chất thải rắn. 
4. Phát thải các chất độc hại. 
5. Trách nhiệm xã hội. 
6. …………. 
7. …………. 
8. …………. 

 
 Viết các tiêu chí ThP trên vào cột thứ nhất trong Ma trận Tác động ThP ở cột phía bên phải. 

 
 
 
 

 Viết các giai đoạn đầu tiên trong sơ đồ vòng đời sản phẩm đã xác định được vào hàng thứ nhất. 
 
 
 
 
 

 Điền vào Ma trận Tác động ThP và đánh dấu các cột hay hoạt động có (các) tác động tương mạnh. 
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 Khai thác 
nguyên liệu 

     

Sử dụng nguyên vật liệu       

Sử dụng năng lượng       

Chất thải rắn       

Phát thải       

Tác động xã hội       

…..       

…..       

……       
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BIỂU MẪU R6  

TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC VÀ THIẾT KẾ ThP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dựa trên kết quả Ma trận Tác động ThP, hai chiến lược ThP hàng đầu cho lựa chọn cải tiến là gì? Chỉ ra chúng trong ThP ở trục xoáy 
A. 

 
 Dựa trên kết quả lựa chọn các động lực của ThP, hai chiến lược ThP hàng đầu cho lựa chọn cải tiến là gì? Chỉ ra chúng trong ThP ở 

trục xoáy B 
 

 Công ty và đội dự án sẽ tập trung vào các chiến lược ThP nào trong các bước đề xuất ý tưởng và phát triển khái niệm? Chỉ ra chúng 
trong ThP ở trục xoáy C 
 

 
 

               

                                                                                                                                                                                        

                                                                               
                                                                                                                                                                                   

Xem lại thiết 
kế sản phẩm Hệ thống 

xử lý sau 
thải bỏ SP 

Bắt 
đầu 

vòng 
đời 

Tác động 
trong quá 

trình sử dụng 
Hệ thống 
phân phối 

Công nghệ 
sản xuất 

Nguyên 
vật liệu 
sử dụng 

Nguyên vật 
liệu ít gây tác 

động 

Xem lại thiết 
kế sản phẩm Nguyên vật 

liệu ít gây 
tác động 

Nguyên 
vật liệu 
sử dụng 

Công nghệ 
sản xuất Hệ thống 

phân phối 

Tác động 
trong quá 

trình sử dụng 

Bắt 
đầu 

vòng 
đời 

Xem lại thiết 
kế sản phẩm 

Nguyên 
vật liệu ít 
gây tác 
động 

Nguyên 
vật liệu 
sử dụng 

Công nghệ 
sản xuất Hệ thống 

phân phối 

Tác động 
trong quá 

trình sử dụng 

Bắt 
đầu 

vòng 
đời 

 

Hệ thống 
xử lý sau 
thải bỏ SP

Hệ thống 
xử lý sau 
thải bỏ SP
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 Mô tả ngắn gọn thiết kế ThP 
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BIỂU MẪU R7 

ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG VÀ LỰA CHỌN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trình bày các biện pháp cải tiến được phát hiện trong quá trình phân tích Ma trận Tác động ThP và Động lực ThP. 
 

 BIỆN PHÁP CẢI TIẾN 

1_  

2_  
3_  
4_  
5_  
6_  
7_  
8_  
9_  
10_  
11_  
12_  
13_  

14-  
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 Tổ chức một buổi đề xuất ý tưởng (xem Chương 9)  để thảo luận các biện pháp cải tiến ThPsử dụng chiến lược lựa 
chọn ThP. 

 
 
 
 
 
 
 

 Kiểm tra các nguyên tắc của ThP để xem ThP có thúc đẩy các biện pháp cải tiến khác hay không. 
 

1_ Lựa chọn các nguyên vật liệu gây tác động thấp. 

2_Gỉam sử dụng nguyên vật liệu. 

3_Tối ưu hoá công nghệ sản xuất 

4_Tối ưu hoá hệ thống phân phối. 

5_Giảm các tác động trong quá trình sử dụng. 

6_Tối ưu hoá giai đoạn đầu trong vòng đời sản phẩm. 

7_Tối ưu hoá giai đoạn cuối trong vòng đời sản phẩm. 

 



 
 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tiêu chí nào sẽ được sử dụng để lựa chọn các biện pháp cải tiến theo thứ tự ưu tiên? 
 

Biện pháp Tiêu chí 
ThP 1 

Tiêu chí 
ThP 2 

Tiếu chí 
ThP 3 

Tiêu chí 
ThP 4 

Tiêu chí ThP 
5 

Tiêu chí ThP 
6 …… 

Kế hoạch hành 
động ST hay 

LT 
Ghi chú 

 
Lợi ích 

môi 
trường 

Lợi ích xã 
hội 

Lợi ích kinh 
tế 

Khả thi về 
mặt kỹ thuật 

Cơ hội thị 
trưòng ……. 

  

1_         
2_         
3_         
4_         
5_         
6_         
7_         
8_         
9_         
 
 

 Liệt kê các lựa chọn và xếp hạng chúng dựa theo các tiêu chí về thời gian - ngắn hạn (ST – short term) và dài hạn (LT – 
long term). 
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BIỂU MẪU R8 

PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM VÀ LỰA CHỌN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xác định các tiêu chí để lựa chọn phương án tốt nhất. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Liệt kê các phương án và xếp hạng chúng theo các tiêu chí 
 
 

Phương 
án 

Tiêu chí 
ThP 1 

Tiêu chí 
ThP 2 

Tiếu chí 
ThP 3 

Tiêu chí 
ThP 4 

Tiêu chí ThP 
5 

Tiêu chí ThP 
6 ……  Ghi chú 

 
Lợi ích 

môi 
trường 

Lợi ích xã 
hội 

Lợi ích kinh 
tế 

Khả thi về 
mặt kỹ thuật 

Cơ hội thị 
trưòng ……. 

  

1_         
2_         
3_         
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BIỂU MẪU R9 

ĐÁNH GIÁ ThP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 So sánh các dữ liệu của thiết kế mới so với sản phẩm cũ, sử dụng các tiêu chí trong Biểu mẫu R7 và R8. 
 

Phương án Tiêu chí 
ThP 1 

Tiêu chí 
ThP 2 

Tiếu chí 
ThP 3 

Tiêu chí 
ThP 4 

Tiêu chí 
ThP 5 

Tiêu chí 
ThP 6 
…… 

 Ghi chú 

 Lợi ích môi 
trường 

Lợi ích 
xã hội 

Lợi ích 
kinh tế 

Khả thi về 
mặt kỹ thuật

Cơ hội thị 
trưòng …….   

Thiết kế mới         
Sản phẩm cũ         
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  Đánh giá các lợi ích của thiết kế mới trong mối quan hệ với các động lực và mục tiêu đã xác định ở Biễu mẫu B2. 
 

XẾP ƯU TIÊN CÁC ĐỘNG LỰC NỘI TẠI VÀ BÊN 
NGOÀI ĐÃ LỰA CHỌN BIỂU MẪU B2  

LỢI ÍCH CỦA THIẾT KẾ MỚI DỰA TRÊN 
CÁC ĐỘNG LỰC NÀY 

1_   

2_   

3_   

4_   

5_   

 
 
 
 

CÁC MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH 
BÀY Ở BIỄU MẪU R2 

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN SO VỚI MỤC 
TIÊU 

1_  

2_  

3_  
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CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO CHƯƠNG 4 
ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ThP 
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BIỂU MẪU N1 
CẤP ĐỘ DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Các mục tiêu của dự án là gì? 

Viết ra các mục tiêu của dự án theo thứ tự ưu tiên giảm dần 

1- 

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

 Ai là những người thụ hưởng chính của dự án (các nhóm đối 
tương)? 

1- TTSXSVN và các cơ quan, đơn vị tư vấn khác 

2- Các cơ quan quản lý Nhà nước, các hiệp hội và các Tổng Công ty 

3- Các ngành và lĩnh vực được lựa chọn 

4- Các công ty được chọn làm thí điểm trình diễn kỹ thuật 

 

 Mức độ hiểu vấn đề cần đạt được cho từng nhóm đối tượng? 
Biết cái gì? Biết vì sao? Biết như thế nào?  

Nêu ra mức độ chuyển giao kiến thức cần thiết cho từng nhóm 
đối tượng 

 
 

NHÓM ĐỐI 
TƯỢNG 1

BIẾT LÀM 
GÌ? 

BIẾT VÌ 
SAO?

BIẾT LÀM 
THẾ NÀO?

BIẾT Ở ĐÂU 
VÀ KHI 
NÀO? 

NHÓM ĐỐI 
TƯỢNG 2

BIẾT LÀM 
GÌ? 

BIẾT VÌ 
SAO?

BIẾT LÀM 
THẾ NÀO?

BIẾT Ở ĐÂU 
VÀ KHI 
NÀO? 

NHÓM ĐỐI 
TƯỢNG 3

BIẾT LÀM 
GÌ? 

BIẾT VÌ 
SAO?

BIẾT LÀM 
THẾ NÀO?

BIẾT Ở ĐÂU
VÀ KHI 
NÀO? 

NHÓM ĐỐI 
TƯỢNG 4 

BIẾT LÀM 
GÌ? 

BIẾT VÌ 
SAO? 

BIẾT LÀM 
THẾ NÀO? 

BIẾT Ở ĐÂU 
VÀ KHI 
NÀO? 
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BIỂU MẪU N2 

CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CÁC QUỐC GIA SO SÁNH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lựa chọn 3 quốc gia so sánh: Thái Lan, Có thể sử dụng mẫu 
excel cho sẵn 

1- Trung Quốc 

2- Thái Lan 

3- Malaysia 

 

 Thu thập các số liệu kinh tế và xã hội của các nước này 

1- TTSXSVN và các cơ quan, đơn vị tư vấn khác 

2- Các cơ quan quản lý Nhà nước, các hiệp hội và các Tổng Công ty 

3- Các ngành và lĩnh vực được lựa chọn 

4- Các công ty được chọn làm thí điểm trình diễn kỹ thuật 
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BIỂU MẪU N3 

CẤP ĐỘ QUỐC GIA  

 

 
Sử dụng các số liệu thu thập được ở Biểu mẫu N2 để trả lời các câu hỏi 
sau: 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 

 Thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân tính theo sức mua 
tương đương của các nước lựa chọn là bao nhiêu? (các chỉ số 
1,2,3 và đồ thị 1 trong file excel) 

 

 

 

 

 Các nước này nằm trong nhóm nước nào, xét theo tiêu chí về thu 
nhập?  

Xem đường dẫn: http://www.worldbank.org/data/countryclass/ 

 
 

 Xếp hạng HDI của quốc gia là bao nhiêu? 
 

 
 
VỊ THẾ CẠNH TRANH 
 

 Xếp hạng CGI của quốc gia được lựa chọn làm dự án là bao  
nhiêu?  
 
 
 
 
 
 

 Chỉ số này có được cải thiện trong những năm gần đây hay 
không?   
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XUẤT NHẬP KHẨU 

 Quy mô xuất nhập khẩu có lớn không (% GDP)? Nó có được cải 
thiện trong những năm gần đây hay không? 

 

 

 

 Thị trường xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm sơ chế hay sản phẩm 
chế tạo?   

 

 

 

 Các quốc gia xuất khẩu nào (láng giềng hay quốc tế) và các vấn 
đề về tính bền vững nào cần phải xem xét tới?  

 
 
 
 
 

 Các công ty xuất khẩu có nên được lựa chọn là một nhóm đối 
tương của dự án không?  

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ 
 

 Các lĩnh vực nào là chủ đạo của nền kinh tế của quốc gia? 
Nông nghiệp, công nghiệp hay dịch vụ? 

 
 
 
 
 
 

 Các lĩnh vực nào đang phát triển mạnh?  
 
  

 
 
 
 

 Các lĩnh vực nào hấp dẫn đối với dự án ThP?   
 
 
 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA QUỐC GIA LÀM DỰ ÁN 
 

 Nước được chọn thực hiện dự án đang ở bậc thang nào? 
Chậm phát triền, đang phát triển, mới công nghiệp hóa, công 
nghiệp phát triển? 
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 Các đặc trưng của công nghiệp quốc gia đó? Sử dụng nhiều 
nhân công, nhiều vật tư, nhiều vốn hay nhiều tri thức?  

 
 
 
 
 

 Chỉ ra trong hình dưới đây mức độ phát triển của hầu hết các 
ngành công nghiệp của quốc gia làm dự án?  

 
 

 

 

 Ngành công nghiệp của nước làm dự án có xu hướng phát 
triển lên thang bậc cao hơn trong hình vẽ không?  

 
 
 
 

 Dự án có ý định hỗ trợ các loại công ty nào? Phần lớn các 
công ty ở mức độ phát triển trung bình hay các công ty phát 
triển ở mức độ cao nhất? Hoặc là các công ty tụt hậu xa 
nhất? 

 
 
 
CÁC CÔNG TY LỚN VÀ CÁC CÔNG TY VỪA VÀ NHỎ 
 

  Các SME đóng vai trò như thế nào trong nền kinh tế quốc 
dân của quốc gia lựa chọn thực hiện dự án? Chúng đóng góp 
ra sao cho nền kinh tế và thị trường việc làm?  

 
 
 
 
 

 Khu vực không chính thức đóng vai trò như thế nào trong nền 
kinh tế quốc dân của quốc gia lựa chọn thực hiện dự án? Nó 
đóng góp ra sao cho nền kinh tế và thị trường việc làm?  

 
 
 

Nghiên cứ u và phát 
triển sản phẩm 

Chế tạo đồ điện tử cao cấp 

Chế tạo máy  móc công  nghiệp 

Chế tạo cơ bản 

Hàng tiêu duùng đơn giản 

Chế bieế thực phẩm 

Gia công 

Lao động 

V
ốn
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 Các công ty nào (loại nào) mà dự án hướng tới?  

Chỉ rõ trong hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC KHÍA CẠNH CỦA ThP Ở CẤP ĐỘ QUỐC GIA 

 Các vấn đề phát triển bền vững cơ bản liên quan đến sản xuất và 
tiêu dùng của quốc gia được dự án lựa chọn là gì?  

- Các vấn đề về Môi trường ( Trái Đất): 

1-   

 

2-  
3-  
4-  
 
 
- Các vấn đề về Xã hội (Con người): 
1- 
2-  
3-  
4-  
 
- Các vấn đề vềTài chính (Lợi nhuận): 
1- 
2-  
3-  
4-  
 

 Các lĩnh vực công nghiệp là quan trọng của nền kinh tế quốc 
dân 

1- 
2-  
3-  
 
 
 

Các ngành công nghiệp chính 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(SMEs) 

Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 

trong khu vực 
chính thức 

Khu vực 
không chính 

thức 

Doanh nghiệp siêu 
nhỏ (<10 nhân viên)

Doanh nghiệp nhỏ 
(<50 nhân viên)

Doanh nghiệp cỡ vừa 
(<250 nhân viên)
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BIỂU MẪU N4 

LỰA CHỌN LĨNH VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN  

 

 
 Xác định các tiêu chí cho lựa chọn lĩnh vực công nghiệp sẽ thực 

hiện dự án ThP 
1- 

2-  

3-  

4- 

5- 

 

 

 

 

 

 Lựa chọn các lĩnh vực dựa trên các tiêu chí đã đưa ra   

 
 

 Mô tả chi tiết lĩnh vực được lựa chọn 
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BIỂU MẪU N5  

PHÂN TÍCH CÁC NGÀNH 

 
Với mỗi ngành, điền riêng ra từng biểu mẫu. 

 Xác định các điều kiện trong và ngoài ngành và điền vào Ma trận SWOT 

Với mỗi phần tư của Ma trận SWOT, lần lượt phân tích điều kiện hiện tại của ngành.. Liệt kê các điểm mạnh hiện có. Sau đó, liệt kê toàn bộ 
điểm yếu hiện tại. Tiếp đến, liệt kê các cơ hội có thể có trong tương lai. Các cơ hội có thể là các điểm mạnh trong tương lai. Cuôi cùng, liêt kê 
các đe doạ và thách thức. 

 

 

 

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                               

CƠ HỘI ĐE DOẠ VÀ THÁCH THỨC 
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 Cần tiếp tục duy trì, củng cố, thúc đẩy các điểm mạnh 
 Cần khắc phục hay ngăn chặn các điểm yếu. 
 Cần dành ưu tiên và đánh giá các cơ hội. 
 Cần tính toán hay hạn chế các đe doạ và thách thức. 
 Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty lớn 

trong ngành là gì? 
 
 

 Các chiến lược đổi mới chính của các công ty trong ngành 
là gì?Liệt kê chúng trong sơ đố sau: 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Các vấn đề bền vững chính liên quan đến sản xuất và 
tiêu thụ trong ngành là gì? 

  
Các vấn đề môi trường (Trái đất) 
 
1_ 
 
 
2_ 
 
 
3_ 
 

 
 

THỊ TRƯỜNG 
HIỆN TẠI 

 
 
 
 
 

THỊ TRƯỜNG 
MỚI 

 

SẢN PHẨM                   SẢN PHẨM       
HIỆN TẠI                            MỚI 

 
 

Chiến lược xâm 
nhập thị trường 

 
 

Phát triển sản 
phẩm mới 

 
 

Phát triển thị 
trường mới 

 
 

Đa dạng hoá 

 
 
 
 

LỢI THẾ 
CẠNH 

TRANH 

THỊ 
TRƯỜNG 
HƯỚNG 

TỚI 
CHÍNH 

 
 
 

THỊ 
TRƯỜNG 
NGÁCH 

LỢI THẾ CẠNH TRANH 

CHI PHÍ             KHÁC BIỆT 
 RẺ HƠN 

Cạnh tranh 
bằng giá 

Cạnh tranh 
bằng Sự khác 
biệt 

Tập trung 
vào giá 

Tập trung 
vào sự khác 
biệt 
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Các vấn đề xã hội (Con người) 
 

1_ 
 
 
 
2_ 
 
 
 
3_ 

 
 
 
 
Các vấn đề tài chính (Lợi nhuận)     

Biểu thị bởi:        nếu các yếu tố liên quan đến con người ,  Lợi nhuận   , hay Trái đất  hay kết hợp các yếu tố này 
 

CÁC ĐỘNG LỰC NỘI TẠI ƯU TIÊN  CÁC ĐỘNG LỰC BÊN NGOÀI ƯU TIÊN
 

 
1_    

2_    

3_    

4_    

5_    
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BIỂU MẪU N6 

LỰA CHỌN CÁC CÔNG TY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Xác định các tiêu chí lựa chọn công ty 
 

1- 

2-  

3-  

4- 

5- 

 

 Lựa chọn các các công ty dựa trên các tiêu chí   

 

1- 

2-  

3-  

4- 
 

Mô tả chi tiết các công ty được lựa chọn 
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BIỂU MẪU N7 

TRÌNH ĐỘ CÔNG TY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Với mỗi công ty lựa chọn, điền một biểu mẫu riêng. 
  
KHẢ NĂNG TIẾP THU 
 

 Công ty thuộc loại nào (1, 2, 3 hay 4)? 
 

 

 Các tiêu chí nào sau đây phù hợp với công ty nhất? 
 

1) Các công ty siêu nhỏ, nhỏ và vừa có trình độ kỹ thuật thấp 
Việc cần làm: ổn định sản xuất và xây dựng năng lực cạnh tranh 

Đổi mới+ Xây dựng nhận thức về tiềm năng đổi mới. 
 
2) Các công ty vừa và nhỏ có trình độ kỹ thuật trung bình. 
Việc cần làm: phát triển năng lực cạnh tranh 
Đổi mới: nâng cao các kỹ năng cơ bản, khuyến khích tiếp nhận và 
ứng dụng các ý tưởng mới 
 
3) Các công ty có trình độ kỹ thuật khá. 
Việc cần làm: hỗ trợ phát triển thị trường, quốc tế hoá công việc kinh 
doanh. 
Đổi mới: Xây lực đổi mới nội tại. 
 
4) Các công ty giàu có cỡ vừa chuyên về nghiên cứu và phát triển . 
Việc cần làm: phát triển thị trường quốc tế, xâm nhập chuỗi cung 
toàn cầu 
Đổi mới: thúc đẩy sự  tham gia của hoạt động nghiên cứu và phát 
triển vào mạng lưới đổi mới quốc tế, vào công cuộc chuyển giao và 
phổ biến doanh nghiệp. 
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 Năng lực và kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm của công 
ty như thế nào? Công ty có phòng phát triển sản phẩm không? 
Cán bộ nào phụ trách phát triển sản phẩm? Công ty có thường 
xuyên phát triển sản phẩm mới và đưa ra thị trường không? 

 

 

 

 

 Công ty là công ty sản phẩm hay công ty sản xuất, hay cả 
hai? 

 
 



 
 

167 

BIỂU MẪU N8  

TỔNG HỢP KHẢ NĂNG SÁNG TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Có các viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm hay các trường 
đại học có kiến thức và kinh nghiệm về sáng tạo sản phẩm 
không? Nếu có, liệu họ có thể tham gia vào dự án không? Bằng 
cách nào? 

 

1- 

 

 

 

2-  

 

 

 

3-  

 

 Có các viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm hay các trường 
đại học có kiến thức và kinh nghiệm về phát triển bền vững 
không? Nếu có, liệu họ có thể tham gia vào dự án không? Bằng 
cách nào? 

 

1- 

 

 

 

2-  

 

 

 

3-  
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BIỂU MẪU N9 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ThP   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xây dựng bản đồ tư duy về kế hoạch hành động của dự 
án ThP dự kiến 

 

 

DỰ ÁN 
ThP 

Ngân sách? 

Ngành công nghiệp 

Chính phủ 

Kết quả dự kiến 

Khung thời gian ? 
Những hoạt động gì? 

Ai? 

Hình ảnh 
về dự án 

Cái gì? 

Tại sao? 

Con người 

Lợi 
nhuận 

Trái đất 

 



 
 

169 

CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO CHƯƠNG 6 
THAM CHIẾU ThP 
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BIỂU MẪU 
THAM CHIẾU 

ThP 

 

BƯỚC 1 
Thiết lập các mục tiêu 

BƯỚC 2 
Lựa chọn sản phẩm 

BƯỚC 3 
Đơn vị chức năng 

BƯỚC 4 
Các phần trọng tâm 

BƯỚC 5 
Các thông số đo đạc 

BƯỚC 6 
Tháo rời sản phẩm 

BƯỚC 7 
Các kết quả 

BƯỚC 8 
Các giải pháp cải tiến 

BƯỚC 9 
Các giải pháp ưu tiên 

BƯỚC 10 
Thực hiện

Các mục tiêu của Tham chiếu ThP là gì? 

Lựa chọn sản phẩm nào từ đối thủ cạnh tranh để làm 
tham chiếu ThP? 

Các đơn vị tính năng và giới hạn hệ thống của tham 
chiếu ThP là gì? 

Các phần nào là trọng tâm của Tham chiếu ThP? 

Làm sao để chuyển các phần trọng tâm thành các 
thông số đo đạc? 

Làm thế nào để thực hiện quá trình tháo rời? 

Làm thế nào để xử lý và so sánh các kết quả của 
Tham chiếu ThP?

Làm thế nào để kiểm tra lại kết quả và đưa ra các giải 
pháp cải tiến? 

Làm thế nào để đánh giá và lựa chọn các giải pháp cải 
tiến? 

Làm thế nào để thực hiện các giải pháp cải tiến? 

Phiên bản 
giảm lược 
 

Phiên bản 
mở rộng 

Tất cả 
trong 1 

biểu 
mẫu 

Biểu 
mẫu 1 

Biễu 
mẫu 2 

Biểu 
mẫu 3 

Biểu 
mẫu 4 

Biểu 
mẫu 5 

Biểu 
mẫu 6 

Biểu 
mẫu 7

Biểu 
mẫu 8 

Biểu 
mẫu 9 

Biểu 
mẫu 10 
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BIỂU MẪU TẤT CẨ TRONG MỘT 

PHIÊN BẢN GIẢM LƯỢC THAM CHIẾU ThP 

           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sử dụng biểu mẫu này nếu tham chiếu phiên bản A hoặc B (xem Chương 6.4 và Biểu mẫu B1) được lựa chọn hoặc để tìm hiểu phương 
pháp Tham chiếu ThP được làm như thế nào. Nó bao gồm các thông tin có liên quan nhất từ các biểu mẫu riêng biệt được tổng hợp lại 
trong một biểu mẫu 

 
 
 

CÁC SẢN PHẨM 
THAM CHIẾU 

TRỌNG TÂM 
1……. 

TRỌNG TÂM 
2……. 

TRỌNG TÂM 
3…….. 

TRỌNG TÂM 
4……… 

CÁC GIẢI PHÁP 
THÔNG MINH 

CÁC GIẢI PHÁP 
NGU NGỐC 

1_       

2_       

3_       

4_       

…….       
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GIẢI PHÁP 
CẢI TIẾN 

CÁC LỢI ÍCH 
MÔI TRƯỜNG 

CÁC LỢI ÍCH 
KHÁCH HÀNG 

LỢI ÍCH 
CÔNG TY 

KHẢ THI VỀ 
KỸ THUẬT 

KHẢ THI VỀ TÀI 
CHÍNH 

KHẢ THI VỀ 
QUẢN LÝ 

1_       

2_       

3_       

4_       

5_       

…….       

 
 
 

CÁC LỰA CHỌN NGẮN HẠN ƯU TIÊN NHẤT CÁC LỰA CHỌN DÀI HẠN ƯU TIÊN NHẤT 

1_  

2_  

3_  
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BIỂU MẪU B1 

CÁC MỤC TIÊU CỦA THAM CHIẾU  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ghi rõ sản phẩm 
của công ty được 
sử dụng làm tham 
chiếu 

Nhãn hàng và loại 

Mô tả tính năng 

Mô tả thị trường chính (thị 
phần/phân đoạn thị trưòng 

Mô tả đối thủ cạnh tranh 

 

 

 

 

Các mục tiêu chính khi thực hiện phương pháp 
tham chiếu này là gì? 

A_Để học hỏi từ đối thủ cạnh tranh nói chung (trên toàn thế giới) 

B_Để biết làm thế nào để sản phẩm vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh 
trong nước 

C_Để thúc đẩy các cải tiến môi trường 

D_Để biết mối liên hệ giữa sản phẩm với các thể chế (cụ thể) sắp ban hành  

E_Để biết sản phẩm liệu có được cải thiện theo thời gian 

F_Các lý do quan trọng khác (cụ thể): 
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 Nếu là A_Ở biểu mẫu tiếp theo, cần đảm bảo có từ 2 – 3 sản phẩm từ các đối thủ cạnh tranh trên toàn cầu, tốt nhất là các “nhãn hiệu 
loại A” từ các công ty đa quốc gia 

 Nếu là B_Ở biểu mẫu tiếp theo, cần đảm bảo có từ 2 – 3 sản phẩm từ các đối thủ cạnh tranh trong nước, tốt nhất là từ các sản phẩm 
chiếm thị phần nhiều nhất trên thị trường. Các sản phẩm này quan trọng nhất đối với công ty. 

 Nếu là C_Ở biểu mẫu tiếp theo, cần đảm bảo có từ 2 – 3 sản phẩm từ các đối thủ cạnh tranh sản xuất các sản phẩm có tiếng về thân 
thiện với môi trường, có được hình ảnh tốt về bảo vệ môi trường, và hoạt động ở thị trường có các yêu cầu về môi trường 

 Nếu là D_Ở biểu mẫu tiếp theo, cần đảm bảo lựa chọn các sản phẩm từ các nhãn hiệu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các pháp chế tương tự. 
 Nếu là E_Ở biểu mẫu tiếp theo, cần đảm bảo lựa chọn các sản phẩm cùng nhãn hiệu trước đây của công ty. Và các sản phẩm của các 
đối thủ cạnh tranh chính của công ty có thể được dùng để tham chiếu tốc độ cải tiến  

 
 Xác định loại Tham chiếu ThP phù hợp cho công ty – phiên bản giảm lược hay mở rộng hoặc phiên bản sản phẩm thực tế 

hoặc thu thập thông tin. Chỉ ra phương pháp lựa chọn ở bảng dưới đây 
 

 
DỰA TRÊN THÔNG TIN VẾ SẢN 

PHẨM CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 
DỰA TRÊB SẢN PHẨM THỰC TẾ 

CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 
Phiên bản giảm lược (tất cả trong một 
biểu mẫu) 

A B 

Phiên bản mở rộng (10 biểu mẫu) C D 

 
Thảo luận về lựa chọn 
1_ 
 
2_ 
 
3_ 
 
4_ 
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BIỂU MẪU B3 

ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐƠN VỊ TÍNH NĂNG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xác định đơn vị tính năng (kết hợp tính năng của sản phẩm với hoàn cảnh sử dụng sản phẩm) 
  

TÍNH NĂNG 
 Mô tả các tính năng chính của sản phẩm 

mà người sử dụng có thể nhận biết được 
 
 
Mô tả định tính và định lượng 

 

 
 
       HOÀN CẢNH SỬ DỤNG 
 
 Trung bình, sản phẩm 

sẽ được sử dụng 
                                

C
ác

h 
th
ức

 

                                

G
iờ

 
/n

gà
y 

                            

N
gà

y 
/tu
ần

 

                        

Tu
ần

   
 

/n
ăm

 

 
 
 

 Địa điểm sử dụng: 

 
Cần chắc chắn đơn vị tính năng được xét đến khi điền những biểu mẫu sau. 
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BIỂU MẪU B4 

XÁC ĐỊNH CÁC PHẦN TRỌNG TÂM CHO THAM CHIẾU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xác định các phần trọng tâm cho quá trình tham chiếu 
 
         Các phần trọng tâm có liên quan phụ thuộc vào sản phẩm tham chiếu và các mục tiêu của tham chiếu.  Mối liên quan thể hiện qua các 
đặc tính quan trọng của sản phẩm 

1) Từ quan điểm của giới khoa học, ví dụ gây ra các tác động môi trường tương đối lớn; 
2) Từ quan điểm của chính phủ, ví dụ các thể chế (sắp ban hành); 
3) Từ quan điểm của người tiêu dùng; 
4) Các lý do khác (có thể bao gồm các khía cạnh khác ngoài tính bền vững). 

 
Sử dụng biểu mẫu này để xác định các thông số tham chiếu áp dụng trong dự án 

 

PHẦN TRỌNG TÂM QUAN ĐIỂM ĐỘNG LỰC 

 Khoa học Chính phủ Khách hàng Khác  

1_      

2_      

3_      

4_      

5_      

……      
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BIỂU MẪU B5 

XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ THAM CHIẾU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mô tả các thông số có thể đo đạc được trong các phần trọng tâm 
 

  Trong nhiều trưòng hợp, cần hơn một thông số để mô tả môt phần trọng tâm 
 

PHẦN TRỌNG TÂM TIÊU ĐỀ MỤC TIÊU THÔNG SỐ 
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BIỂU MẪU B6 A 

QUÁ TRÌNH THÁO RỜI SẢN PHẨM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thực hiện quá trình tháo rời sản phẩm:  
 
Đây là một ý tưỏng hay để tìm hiểu về sản phẩm trọng tâm 
cũng như các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nhằm có được 
các ý tưởng cải thiện môi trường. Sử dụng biểu mẫu này để xây 
dựng cấu trúc cho quá trình tháo rời 

CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN 

(Các) sản phẩm được tháo rời (tốt nhất là các sản phẩm của 
công ty và một vài sản phẩm của đối thủ cạnh tranh) 

 1 cái cân (độ chính xác 0.1 g) 
 1 đồng hồ tính giờ 
 Các dụng cụ (để cậy, xoáy, cắt) 
 Nam châm 
 Giấy, bút 
 Camera (kỹ thuật số) để ghi hình 

 

CÁC DỤNG CỤ CẦN THIẾT KHÁC 

Multometer (để đo năng lượng tiêu thụ) 

CÁC BƯỚC TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH 

 Xây dựng kế hoạch 

 Liệt kê các tiêu chí đánh giá trong quá trình tháo rời sản phẩm 

 Đo trọng lượng toàn bộ sản phẩm trước khi tháo rời 

 Đảm bảo ngắt điện trước khi tháo rời, và 

 Đừng quên phân tích bao bì 
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Sản phẩm được 

tháo rời 

 

Trọng lượng sản 
phẩm bao gói (sản 

phẩm + bao bì) 

 

Thể tích sản phẩm 
bao gói (sản phẩm 

+ bao bì) 

Các mục tiêu của quá trình tháo rời sản phẩm 
 
 
 
 
Đánh giá các tiêu chí cho quá trình tháo rời 
 
Tổng thời gian tháo rời 
 
Số lượng các dụng cụ thông thường và chuyên dụng cần để tháo rời sản phẩm 
 
Thành phần và số lượng các loại vật liệu khác nhau 
 
Số lượng các kết nối (khác loại) 
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BAO BÌ 
 
 
 
1_                                                                                                                      gam 
2_                                                                                                                      gam 
3_                                                                                                                      gam 
 
4_                                                                                                                      gam 
……                                                                                                                  gam 
 
Tổng khối lượng                                                                                              gam 
 
NĂNG LƯỢNG 
Cần lưu ý đến đơn vị tính năng và hoàn cảnh sử dụng đã xác định ở Biểu mẫu B3 
 
 
 
 
Chế độ 1                                                                                                          W       ×                                                                                      Wh 
Chế độ 2                                                                                                          W       ×                                                                                      Wh 
Chế độ 3                                                                                                          W       ×                                                                                      Wh 
 
Chế độ 4                                                                                                          W       ×                                                                                      Wh 
                                                                                                                                   Tổng năng lượng tiêu thụ/ngày                          KWh/ngày   
                                                                                                                                   Tổng năng lượng tiêu thụ/năm                            KWh/năm 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                   Tổng chi phí năng lượng/ngày                        Chi phí/ngày 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                   Tổng chi phí năng lượng/năm                         Chi phí/năm 

CÁC VẬT LIỆU CHÍNH (GIẤY, BỘT XỐP, EPS… TRỌNG 
LƯỢNG 

TỶ SỐ THỂ TÍCH 
(KHỐI LƯỢNG BAO GÓI/KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM) 

TỶ SỐ KHỐI LƯỢNG 
(KHỐI LƯỢNG BAO GÓI/KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM) 

CHẾ ĐỘ  
(v.d: không hoạt động, chạy hết công suất) 

TIÊU THỤ NĂNG 
LƯỢNG 

GIỜ/NGÀY (theo đơn vị tính 
năng/hoàn cảnh sử dụng 

CHI PHÍ 1KWH = 
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SẢN PHẨM 
 
 

CÁC PHẦN CHÍNH 
(để  tháo rời) 

CÁC PHẦN CẦN 
THÁO TRƯỚC 

VẬT LIẸU 
CHÍNH 

LOẠI MỐI 
GHÉP CẦN 
TÁCH RỜI 

THỜI 
LƯỢNG GIÂY 

1_   
 

  

2_      

3_      

4_      

5_      

…..    Tổng số giây  
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BIỂU MẪU B6 B 

LIỆT KÊ SƠ BỘ CÁC BIỆN PHÁP CẢI TIẾN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong giai đoạn tháo rời cũng như các bước khác của quá trình tham chiếu, các “giải pháp thông minh” từ các đối thủ cạnh tranh và các “giải 
pháp ngốc nghếch” trong sản phẩm của công ty sẽ được tìm thấy. Sẽ rất có ích nếu ghi lại những quan sát này! 
 
 
 

Các giải pháp thông minh (ví dụ móc cài thông minh, kết hợp các 
tính năng, thiết kế thông minh, chọn vật liệu tốt) 

Các giải pháp ngốc nghếch (kết hợp các vật liệu không 
tương thích, các phần không cần thiết,, thiết kế rối, không 

nhãn nhựa…) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

CÁC VẤN ĐỀ NHẬN THẤY RÕ RÀNG 
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BIỂU MẪU B7 

BÁO CÁO DỮ LIỆU CỦA THAM CHIẾU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tóm tắt các phát hiện tham chiếu theo bảng dưới đây 
PHẦN TRỌNG 

TÂM 
BIẾN THAM 

CHIẾU 
KÍCH 

THƯỚC 
SẢN PHẨM 

A 
SẢN PHẨM 

B 
SẢN PHẨM 

C 
SẢN PHẨM 

D 
SẢN PHẨM 

E 
       
       

Phần trọng tâm 1 
Tiêu đề: 

       
       

       

Phần trọng tâm 2 
Tiêu đề: 

       
       
       

Phần trọng tâm 3 
Tiêu đề: 

       
       

       

Phần trọng tâm 4 
Tiêu đề: 

       

       
       

Phần trọng tâm ... 
Tiêu đề: 

       
Sử dụng bút màu hay bút đánh dấu sản phẩm đáp ứng tốt nhất một phần trọng tâm cụ thể hoặc đáp ứng tất cả các phần trọng tâm. Ví dụ 
cái tốt nhất đánh dấu màu xanh và cái kém nhất đánh dấu màu đỏ. 
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BIỂU MẪU B8 

XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP CẢI TIẾN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xem xét lại tất cả các kết quả tham chiếu và xác định các biện 
pháp cải tiến 

Mục tiêu của việc thực hiện Tham chiếu ThP là xác định các biện 
pháp cải tiến “xanh”. Có nhiều cách để xác định các biện pháp này. 
Bên cạnh các biện pháp được đề cập đến trong cuốn sách này, mọi 
người cũng có thể nghĩ đến: 

o Sử dụng Biểu mẫu B6 (các vấn đề đã được xác định rõ) 
để xác định các giải pháp thông minh từ đối thủ cạnh tranh, từ đó  
cải tiến sản phẩm của công ty. 

o Sử dụng biểu mẫu tương tự để xác định các giải pháp 
ngốc nghếch cần được cải tiến so với các sản phẩm của đối thủ cạnh 
tranh. Các đối thủ đã cho thấy các giải pháp của họ khả thi, vì vậy nó 
cũng có thể khả thi với sản phẩm của công ty. 

o Xác định quan điểm về cải tiến kỹ thuật, những biện phaá 
cải tiến này có thể làm tăng sản lượng. Có thể nghĩ đến: 

 Thay đổi năng lượng 

 Sử dụng các vật liệu nhựa ít gây tác động môi 
trường 

4) Tìm kiếm những khả năng khác chưa được xét đến như: 
a) Phụ tùng và lắp ráp từ những nhà cung cấp khác 
b) Thay đổi hình dáng sản phẩm nhằm sử dụng ít nguyên liệu 

hơn (dây dẫn, kết hợp các tính năng, dùng chung các kết nối) 
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 CÁC BIỆN PHÁP CẢI TIẾN 

1_  

2_  

3_  

4_  

5_  

6_  

7_  

8_  

9_  

10_  
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BIỂU MẪU B9 

ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG CÁC BIỆN PHÁP CẢI TIẾN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lựa chọn các biện pháp cải tiến tốt nhất thông qua đánh giá về 
các lợi ích tiềm năng và tính khả thi. 

Mỗi lựa chọn được đánh giá dựa trên một số tiêu chí được liệt kê 
dưói đây. Các tiêu chí được chia thành 

(i) Lợi ích 

(ii) Tính khả thi 

LỢI ÍCH 

Cần chú ý rằng: 

(i) Trên lý thuyết, hầu hết các lợi ích có thể đánh giá định tính, 
nhưng nhìn chung nhiều khía cạnh được xét đến khi đánh giá một 
tiêu chí đơn lẻ, bao gồm những vấn đề không thể liệt kê chỉ với một 
đại lượng. 

(ii) Các lợi ích có thể vô hình hay hữu hình 
 Các lợi ích môi trường nói chung (trên quan điểm xã hội): Nếu 

có thể, sẽ rất tốt nếu phân loại các loại tác động môi trường khác 
nhau (ví dụ, các khía cạnh về tài nguyên, phát thải, độc tính, phát 
thải CO2, chi phí cho việc làm sạch) khi các biện pháp cải tiến 
tác động hơn một giai đoạn trong vòng đời sản phẩm. 

 Lợi ích trên quan điểm khách hàng có thể bao gồm: 

• Tiết kiệm tiền do tiêu thụ năng lượng ít hơn 

•  Đơn giản hơn 

• Tiện dụng hơn 

• Giá thành thấp hơn, hay 

• Thân thiện hơn 
 Lợi ích trên quan điểm công ty bao gồm: 

• Giảm chi phí lắp ráp 
• Giảm chi phí nguyên vật liệu 
• Giảm chi phí vận chuyển 
• Nâng cao hình ảnh công ty 
• Các lợi ích về mặt thể chế (trong tương lai) 
• Thị trường tiềm năng mới, hay 
• Lợi nhuận biên cao hơn cho sản phẩm 

TIÍN KHẢ THI 
Bên cạnh các lợi ích, tính khả thi của các biện pháp cải tiến cũng quan 
trọng khi lựa chọn cá biện pháp thực hiện. Trên thực tế có thể có nhiều 
nguyên nhân khiến tính khả thi trở thành vấn đề. Nhìn chung, có thể 
phân thành: 
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(i) Khả thi về mặt kỹ thuật: 
a) Công nghệ không sẵn có 
b) Công ty không có đủ trình độ 
c) Không đáng tin cậy 
d) Quá trình thử nghiệm diễn ra quá lâu 
e) Các tiêu chuẩn của công ty đã lạc hậu nhưng công ty 

không muốn thay đổi 
(ii) Khả thi về tài chính: 

a) Cần đầu tư lớn (thay đổi dây chuyền sản xuất, các cơ sở 
mới, các máy móc quá đắt, ngân sách có hạn) 

b) Các hợp đồng hiện có cản trở việc sử dụng các nguyên 
liệu/thành phần mới hay 

c) Các vấn đề về vận chuyển/phân phối 
(iii) Tính khả thi về mặt quản lý: 

a) Các giải pháp không phù hợp với qúa trình phát triển sản 
phẩm của công ty 

b) Phòng Kinh doanh và Marketing không muốn hợp tác 
c) Văn hoá công ty là trở ngại lớn, hoặc 
d) Các giải pháp nhìn chung quá mạo hiểm 

MA TRẬN ĐÁNH GIÁ 
Biểu mẫu tiếp theo có thể được sử dụng để có cái nhìn tổng quan về lợi 
ích và tính khả thi. Một số vấn đề cần được xem xét: 

 Nên nhớ rằng việc điền các biểu mẫu không cần chính xác tuyệt 
đối mà chỉ cần có tính tương đối 

 

 Nên nhớ rằng các mục tiêu chính để lựa chọn các biện pháp cải 
tiến cần phải có khả năng tốt nhất để thực hiện và đem lại nhiều 
lợi ích. Việc này có thể xác định thông qua tính điểm 

 Nên nhớ rằng đánh giá các biện pháp cải tiến theo các tiêu chí 
tách biệt. Ví dụ, không đánh giá các lợi ích của công ty trùng lặp 
với tính khả thi về mặt tài chính của giải pháp đó. 
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BIỆN PHÁP 
CẢI TIẾN 

LỢI ÍCH MÔI 
TRƯỜNG 

LỢI ÍCH 
KHÁCH HÀNG 

LỢI ÍCH 
CÔNG TY 

KHẢ THI VỀ 
MẶT KỸ THUẬT

KHẢ THI VỀ 
TÀI CHÍNH 

KHẢ THI VỀ 
QUẢN LÝ 

1_       

2_       

3_       

4_       

5_       

….       

 
 
XẾP HẠNG CÁC BIỆN PHÁP CẢI TIẾN 
 
Bước tiếp theo là lựa chọn các biện pháp cải tiến có khả năng tốt nhất để thực hiện và đem lại nhiều lợi ích. Khi làm xong bước này, về cơ bản, 
công ty có thể bắt đầu thực hiện theo danh sách từ trên xuống dưới khi vẫn còn nguồn lực. Để lựa chọn các biện pháp cải tiến hứa hẹn nhất, 
cần phân biệt các lựa chọn ngắn hạn và dài hạn. 

 Các lựa chọn ngắn hạn: chỉ có thể thực hiện thành công khi các vấn đề thực tế đã được xem xét đầy đủ. Do vậy, để các biện pháp cải 
tiến khả thi trong thời gian ngắn, các tiêu chí “lợi ích công ty” cũng cả ba tiêu chí khả thi cần được xác định đủ. Tron trường hợp này, 
xem xét lợi ích khác hàng và lợi ích môi trường chỉ mang tính tương đối. 

 Các lựa chọn dài hạn: để lựa chọn các giải pháp có tính khả thi dài hạn, các lợi ích môi trường và lợi ích khách hàng cần được xét đến 
kỹ hơn. 



 
 

189

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Cung cấp thông tin về những nguồn tài liệu tham 
khảo thêm cũng như các tài liệu được sử dụng 
hoặc tham khảo ở mỗi chương. Các thông tin 
cung cấp bao gồm các địa chỉ internet, các ẩn 
phẩm. Các nguồn thông tin này chưa đầy đủ. 

 
UNEP DTIE 
CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG LIÊN HỢP QUỐC 
BAN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ 
 
UNEP có kinh nghiệm làm việc với các công ty nhằm xác định và phát triển các phương 
án tốt nhất – trong số đó - phát triển các sản phẩm và dịch vụ bền vững hơn. Các ví dụ 
bao gồm hệ thống các phương án dịch vụ sản phẩm tốt nhất, Trình tự Hiệu quả Doanh 
nghiệp (Efficient Entrepreneur Calendar) (đưa ra từng bước tiếp cận đơn giản để công ty 
có thể biết được các hoạt động của mình ảnh hưởng đến môi trường như thế nào); hệ 
thống các giải thưởng, hỗ trợ công bố sáng kiến như Thoả thuận Toàn cầu (Global 
Compact) and Báo cáo Sáng kiến Toàn cầu (Global Reporting Initiative), và phát triển 
các diễn đàn đối thoại để các công ty trao đổi kinh nghiệm. UNEP cũng làm việc với 
những ngành cụ thể, như vận tải, truyền thông, quảng cáo, bán lẻ và xây dựng để tạo ra 
sự thay đổi dễ dàng xuyên suốt hệ thống thương mại. UNEP cũng đóng vai trò tích cực 
trong việc phát triển ý tưởng vòng đời sản phẩm và các đổi mới chiến lược thông qua 
chương trình Sáng kiến Vòng đời Sản phẩm (Life Cyle Initiative). Các hoạt động của 
chương trình nhằm phát triển và phổ biến các công cụ hữu hiệu cho việc đánh giá các cơ 
hội, rủi ro và sự kết hợp cân bằng giữa sản phẩm và dịch vụ trong suốt vòng đời sản 
phẩm nhằm đạt được phát triển bền vững. Gần đây, UNEP hỗ trợ Anh Quốc phát động 
chương trình "Lực lượng Đặc nhiệm Quốc tế về các Sản phẩm Bền vững". Đây là kết quả 
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Website: 
 
Ý tưởng sinh thái: 
http://www.biothinking.com/   

Nhận thức về Thiết kế Sinh thái: phát động chiến dịch trong các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (SMEs) trong lĩnh vực điện và điện từ  
http://www.ecodesignarc.info/    

Hội đồng Thương mại Thế giới về Phát triển Bền vững 
http://www.wbcsd.org/   

Đánh giá Vòng đời Sản phẩm 
http://www.pre.nl/life_cycle_assessment/defau lt.htm   

Thiết kế Sinh thái ở Trung Mỹ 
http://www.io.tudelft.nl/research/dfs/ecodiseno/    

http://www.io.tudelft.nl/research/dfs/crul/  

Mạng lưới O2 Toàn cầu   
http://www.o2.org   
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Đổi mới sản phẩm và đánh giá nhu cầu (Chương 3 và 4) 
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Ansoff, H. I. (1968). Corporate Strategy. Harmondsworth, Penguin.  

Buijs, J. and R.Valkenburg (2000). Integrale Productontwikkeling. Utrecht, Lemma.  

Chung, K.-W. (2004). Strategic Advancement in Korean Design Promotion: How Korea 
has transferred itself from an Imitator to a Pioneer in Design Promotion. Expert Exchange 
Conference, Pretoria, South Africa. 

Kogut, B. (2003). Designing global strategies: comparative and competitive value-added 
chains. Smart Globalization.A.K.Gupta and D.E.Westney.San Francisco, Jossey-Bass.  

OECD (2004). Promoting entrepreneurship and innovative SMEs in a global 
economy:Towards a more responsible and inclusive globalistaion, OECD.  

Porter, M. E. (1980). Competitive strategy. The Free Press, New York. 

Roozenburg,N.F.M.and J.Eekels (1995).Product Design, Fundamentals and 

http://www.tutor2u.net/revision_notes_strategy.asp


 
 

193

Methods.Chicester,Wiley & Sons.  

Ulrich, K. and S. Eppinger (2003). Product Design and Development 
 
UNDP (2005). Human Development Report, UNDP.  

Verloop, J. (2004). Insight in innovation. Amsterdam, Elsevier 
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Kỹ thuật sáng tạo (Chương 9) 
 
Website: 
http://www.mycoted.com/Category:Creativity_  
 
Kỹ thuật 
http://creatingminds.org/  
 
Ấn phẩm: 
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