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Đi xem Mỹ Lan nghĩ khác, làm khác 

 “Quá hay!”, “Bổ ích”, “Tuyệt vời”… là những nhận xét của nhiều doanh nghiệp khi tham gia tour
tham quan tập đoàn Mỹ Lan (Trà Vinh) – trong chương trình Mekong Connect – CEO Forum 
2015 (MC-CF 2015). 

Phát biểu về chủ đề liên kết doanh nghiệp đồng bằng tại phiên thảo luận chính của MC-CF 2015, 
ngày 4.9, ông Nguyễn Thanh Mỹ, tổng giám đốc tập đoàn Mỹ Lan, đã “gây sốc” khi nhấn mạnh 
yếu tố quan trọng để liên kết thành công là doanh nghiệp phải thay đổi tư duy. Người VN ở nước 
ngoài rất sáng tạo, nhưng vì sao người VN trong nước lại không làm được gì khác? Theo ông 
Mỹ là : Hãy bắt đầu lại từ đầu. Trong trường hãy để trò cãi thầy. Trong cơ quan hãy để nhân 
viên cãi sếp. Hãy tôn trọng sự khác biệt. Hãy dám dám nghĩ khác, làm khác. 

Theo nhận định của một vị trong ban tổ chức MC-CF 2015, chính vì phát biểu này mà nhiều 
doanh nghiệp trước đó chưa có ý định, đã đăng ký tour tham quan Mỹ Lan vào hôm sau (5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết văn hoá 
Quả thật Mỹ Lan đã “nghĩ khác”. Đầu tư cho những kỹ thuật công nghệ mới, cao cấp, sản phẩm
của Mỹ Lan là vật liệu quang điện tử và vật tư ngành in với kỹ thuật mới nhất… 

Ông Mỹ cho biết do ngành nghề của tập đoàn ông hơi khác với các doanh nghiệp đồng bằng,
nên sự liên kết của Mỹ Lan là “liên kết văn hoá”. Đã có rất nhiều doanh nghiệp đến Mỹ Lan để
tham quan về cách tổ chức sản xuất, xây dựng văn hoá doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ đang giới thiệu với đoàn khách tham quan về những 
ứng dụng của công nghệ hóa học mà công ty nghiên cứu 
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“Khó khăn của tôi khi về Việt Nam là làm sao có được đội ngũ nhân viên kỷ luật, sáng tạo, chủ 
động”. ông Mỹ nói. Người Việt Nam mình rất thông minh, sáng tạo nhưng lại không có kỷ luật. 
Mình phải cân bằng lại, sáng tạo thêm và kỷ luật nhiều hơn. Mỹ Lan đã xây dựng môi trường 
sạch, xanh. Toàn bộ nhân viên công nhân không hút thuốc, vi phạm kỷ luật là cho nghỉ việc. 

Khách tham quan đã tấm tắc khen… nhà vệ sinh của Mỹ Lan, không chỉ nhà vệ sinh của khối 
văn phòng mà của cả các phân xưởng đều sạch, đẹp như khách sạn 5 sao. Ở đây có nội quy
sử dụng lavabo không để nước tung toé, người sử dụng trước sẽ lau sạch, để cho người sử 
dụng sau. Công nhân viên xuất thân từ nông dân, sau một thời gian làm việc ở Mỹ Lan là thấm 
nhuần “văn hoá Mỹ Lan”. Họ lan toả văn hoá này ra chung quanh. Ông Mỹ cho biết khi đi tour du 
lịch, công nhân của ông sau khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng cũng giữ vệ sinh… lau lavabo
sạch trước khi rời đi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết “Chuyển giao công nghệ” 
Nhiều doanh nghiệp rất quan tâm các ứng dụng trong khâu in ấn bao bì. Ông Trần Văn Đức 
(Tổng giám đốc công ty cổ phần XNK Bến Tre – Betrimex), nói công ty ông đã sử dụng thiết bị 
hiện đại trong sản xuất, tuy nhiên, ông quan tâm về việc sắp tới, khi ra mắt những dòng sản 
phẩm hiện đại hơn nữa, khi đó sẽ rất cần sự hợp tác với Mỹ Lan. Nhiều người tham quan hỏi 
cách lắp đặt trạm điện, hệ thống điện sao cho tiết kiệm, an toàn, bảo đảm tiêu chí “xanh” (tại Mỹ 
Lan, phần này do chính kỹ sư Mỹ Lan thực hiện), ông Mỹ nói sẵn sàng cử người tư vấn. 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ đang giới thiệu với đoàn khách tham quan về sản phẩm 
được in từ máy HybridJET65 do tập đoàn Mỹ Lan nghiên cứu và sản xuất 
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Chị Phương Trinh – chủ trại chăn nuôi heo ở An Giang – hỏi nhiều về hệ thống xử lý nước thải 
(Living Machine) của Mỹ Lan và cho biết sẽ nghiên cứu để áp dụng. Tâm đắc nhất có lẽ là ông 
Nguyễn Trường Chinh – giám đốc công ty TNHH chả lụa Năm Thụy nổi tiếng của Trà Vinh. Cùng 
trong một tỉnh nhưng khi tham quan Mỹ Lan, ông Chinh mới biết Mỹ Lan cũng có những vật dụng
như khay nhựa, bao bì… mà lâu nay ông phải mua hàng Thái Lan để dùng cho sản phẩm. Trong 
khi sản phẩm của Mỹ Lan tốt hơn. 

Thiết bị in laser trực tiếp lên bao bì sản phẩm cũng được ông Chinh và nhiều doanh nghiệp quan 
tâm. Ông Mỹ cho biết sẽ hỗ trợ luôn phần mềm, hướng dẫn cách thiết kế băng chuyền, bàn giao 
công nghệ… chớ không chỉ bán phần cứng. 

Ngoài ra, còn nhiều trao đổi khác. Ra về, nhiều khách tham quan đã mang theo sự tâm đắc, háo 
hức về mối liên kết trong tương lai, hoặc dự định tổ chức một tour tham quan học tập cách set
up doanh nghiệp từ Mỹ Lan. Ông Mỹ dẫn đoàn tham quan đi cả ngày trên cơ sở rộng 20ha – cả 
người thấm ướt mồ hôi, nói “hôm nay cực nhưng rất vui”. 

 

         THANH NHẪN  

 

 


