
 

WORKSHOP: “LÀM CHỦ HƯỚNG DOMINO TRONG QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG” 

Chất lượng luôn là một yếu tố quan trọng trong hoạt động sản xuất. Đặc biệt là ngày nay, 
việc quản lý chất lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì khách hàng ngày càng có 
nhiều sự lựa chọn hơn, dễ dàng tiếp cận thông tin về các sản phẩm hơn, và ảnh hưởng của 
thông tin về chất lượng sản phẩm ngày càng lớn hơn trên thị trường. Một phản hồi tiêu cực 
của người dùng về sản phẩm cũng có thể khiến cho hình ảnh của một công ty bị sụt giảm 
nghiêm trọng và hệ quả kéo theo là không hề nhỏ.  

Hiệu ứng Domino là một hình ảnh minh họa sống động trong Quản lý chất lượng.  Khi dãy 
các quân cờ Domino xếp cạnh nhau, nếu tác động vào quân cờ Domino đầu tiên, tất cả các 
quân cờ còn lại đều ngã theo một hướng. Đây là mối quan hệ liên tục giữa nguyên nhân và 
kết quả. Nguyên nhân sẽ tạo ra kết quả, và kết quả này sẽ là nguyên nhân của một kết quả 
khác liền sau nó. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Chính vì vậy xác định nguyên 
nhân thực sự là gì mới là giải pháp hữu ích nhất để giải quyết vấn đề.  

Để hiểu được nguyên nhân của các hiện tượng xảy ra trong quá trình yêu cầu phải có sự 
thấu hiểu quá trình, vì thế tư duy tập trung vào quá trình chính là một tư duy then chốt 
trong Quản lý chất lượng. Hiểu quy tắc vận hành của quá trình, hiểu các yếu tố đầu vào 
ảnh hưởng đến quá trình và kết quả đầu ra mong muốn, giúp tạo ra cơ hội để cải tiến. Tư 
duy này áp dụng hiệu quả trong cả cuộc sống hàng ngày và là nền tảng quan trọng trong 
giải quyết vấn đề.  

Dưới góc nhìn cuộc sống, hiệu ứng Domino cho thấy mối quan hệ nhân quả và vai trò chủ 
lực của người chủ quá trình trong việc quyết định các quân cờ sẽ ngã theo hướng nào. Kết 
quả của một quá trình làm việc nào đó sẽ xứng đáng với những gì đã được thực hiện trong 
toàn bộ quá trình này. Đây là một bài học đặc biệt quý giá cho những người trẻ như đối 
tượng sinh viên. Sinh viên cần có định hướng về kết quả ngay từ đầu, xác định được những 
hành động nào cần phải thực hiện và nỗ lực trong suốt quá trình để nắm quyền điều hướng 
Domino cho chính cuộc đời mình. 

Những bài học trên được đúc kết từ buổi chia sẻ chuyên đề “Làm chủ hướng Domino trong 
Quản lý chất lượng và cuộc sống”, một hoạt động trong khuôn khổ môn học Quản lý chất 
lượng thuộc bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành. PGS.TS Bùi Nguyên Hùng đã mời anh 
Nguyễn Thanh Hải - cựu quản lý của Nestle Việt Nam, Master Black Belt (Six Sigma), Đại 
diện Minitab ở Việt Nam, Mini MBA, đến và chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên. Buổi chia 
sẻ đã được diễn ra vào 12:00 ngày thứ sáu, 22/5/2020, tại 304B9, Đại học Bách Khoa 
TPHCM. Sau buổi chia sẻ vô cùng thú vị, sinh viên đã tự bổ sung kiến thức môn học thông 
qua các tình huống thực tế và có những định hướng cho nghề nghiệp sau này. Trong tương 
lai, Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành sẽ tiếp tục phát huy các hoạt động này để cung 
cấp cho sinh viên góc nhìn toàn diện từ lý thuyết đến thực tế. 


