
VVOB-Kỹ năng tư vấn cá nhân về nghề nghiệp_tháng 8, 2012 
 

49 

 

8 TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
 

TRƯỜNG HỢP THỨ NHẤT 
 

      1.Bối cảnh:  
Vào tháng  4 năm 2011 có  một thanh niên hẹn đến trung tâm xin tư vấn trực tiếp về hướng 
nghiệp.  
Vào đúng 8 giờ sáng người thanh niên đó đến đúng hẹn. 
Nhìn bên ngòai tư vấn viên ( TVV) có một thoáng ngỡ ngàng vì chàng thanh niên này ăn mặc 
rất lịch sự, tuổi đời khoảng chừng 24, cao khoảng trên 1m8, người cân đối và rất sang trọng, 
TVV đoán ắt hẳn là một người thành đạt trong công việc. 
Người thanh niên đó giới thiệu tên là Hùng. 
2. Câu hỏi và cách giải quyết vấn đề: 
 - TVV hỏi: “ Anh đến để tư vấn hướng nghiệp cho người nhà hay sao? ” 
- Hùng: Dạ em đến để tư vấn hướng nghiệp cho chính bản thân em ạ. Em tìm hiểu qua bạn 
bè giới thiệu về Trung tâm tư vấn nên em gọi và hẹn tư vấn vào sáng nay ạ! 
- TVV: Em hãy trình bày về hoàn cảnh của em hiện nay  
- Hùng: Dạ, em hiện sống ở quận Gò Vấp - TpHCM và đang sống cùng cha mẹ. Hồi học 
phổ thông em là học sinh của trường Phổ thông Năng khiếu, đại học Quốc gia TpHCM. Sau 
khi tốt nghiệp THPT em được cha mẹ hướng dẫn thi vào ngành Hàng không của đại học 
Bách Khoa TpHCM. Em học giỏi nên sau khi hoàn thành chương trình đại học với bằng cấp là 
kỹ sư cơ khí trong ngành hàng không, em được học bổng toàn phần của Mỹ cho chương 
trình cao học cũng về ngành hàng không. 
Em đã ra trường một năm và hiện nay đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất ở bộ phận 
sửa chữa và bảo trì máy bay. 
- TVV: Ra trường, về nước mà em có công việc làm liền như vậy là quá tốt rồi, nhiều người 

mơ ước được vào làm ở sân bay như em mà không được. Hôm nay em đến đây cần tư vấn 
hướng nghiệp nữa là chắc chắn có một lý do gì đó về công việc phải không? 

- Hùng: Dạ đúng như vậy. Em thấy bất an khi làm ở nơi đây quá, em muốn bỏ việc! 
- TVV: Sao vậy em? Thế em bị áp lực công việc hay áp lực về các mối quan hệ đồng nghiệp? 

Lương em chắc là rất cao, một công việc ở sân bay như vậy không thể gọi là công việc 
không tốt. 

- Hùng: Dạ, áp lực thì hòan tòan không có. Làm ở đây em rất rãnh rỗi vì việc bảo trì máy bay 
có chu kỳ nên rất nhàn, tự em cũng cảm thấy lãng phí cho việc học hành của em trước đây. 
Lương thì anh đừng cười nhe, người ta tưởng vào làm sân bay là lương cao ngút trời chứ 
không phải vậy đâu. Em học thạc sĩ bên Mỹ về mà lương em chỉ có 6 triệu/ tháng, cộng các 
khoản khác vào nữa chưa tới 8 triệu/ tháng, tiền không đủ em tiêu xài nhưng cũng không là 
vấn đề lớn vì ba mẹ cũng đang nuôi em thôi. Nhưng ở đây là em thấy chán công việc này quá 
và em muốn đi học nữa hoặc chuyển công tác vì vậy em muốn làm trắc nghiệm và tư vấn 
hướng nghiệp để em đừng bị chọn sai nghề nữa, để em tránh lãng phí thời gian cho việc đầu 
tư học tập tiếp theo. 
- TVV: Em dự định học gì? 
- Hùng: Dạ em muốn đi học lên tiến sĩ luôn ạ. Em sẽ xin học bổng bên Mỹ tiếp tục đi học nữa, 

nhưng em băn khoăn là có nên học tiếp ngành Kỹ thuật máy bay này nữa hay không? 
- TVV: Vậy em hãy làm các trắc nghiệm trước rồi chúng ta xem xét sau nhé. 

 

     TVV đã đưa các bộ trắc nghiệm hướng nghiệp về kỹ năng và sở thích cho khách làm trong 
2 giờ 30 phút. 
     Kết quả là em Hùng có năng khiếu thuộc vào nhóm Kỹ thuật và sở thích thuộc vào nhóm 
Quản lý. 
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TVV đã có những góp ý như sau: 
- Thật sự em học ngành Kỹ thuật hàng không này là cũng hợp với năng khiếu của em, chính 
vì vậy em đã học đại học rất giỏi và học cao học cũng xuất sắc. Nhưng do công việc của em 
thích làm là thiên về quản lý, lãnh đạo. Em muốn làm một công việc có một tầm nhìn lớn hơn, 
bao quát hơn chứ không phải là một công việc đơn thuần,  mỗi ngày đều lặp lại như mọi ngày. 
Nếu như tại đơn vị của em bố trí cho em làm quản đốc phân xưởng hay quản lý bộ phận bảo 
trì máy bay thì em sẽ phát huy hơn nữa năng lực chuyên môn mà em đã được học tại trường. 
Thứ nhất, em nên chứng tỏ tài năng của mình trong đơn vị bằng cách phát huy các sáng kiến 
để em xác định vị trí công tác của mình cho lãnh đạo biết vì em mới về làm có một năm nên 
cần phải qua thử thách. Thứ hai, nếu có điều kiện dễ dàng xin học bổng và em đang còn trẻ, 
em nên đi học tiếp nữa về tiến sĩ của ngành này hoặc một khóa học về quản lý như quản trị 
kinh doanh, quản trị nhân lực... Lúc đó vị trí của em sau khi có học vị tiến sĩ sẽ khác hơn và 
lúc này tầm nhìn của em cũng sẽ cao hơn nhiều. 
- Hùng: Dạ đúng như ý em nghĩ, em sẽ đi học nữa để khẳng định kiến thức chuyên môn 
của mình và hy vọng em sẽ có vị trí công tác phù hợp hơn. Gia đình em cũng muốn em đi học 
nữa nhưng em cứ sợ khi trở về lại vào xưởng để tháo ráp từng con ốc, con vít thì ngán ngẩm 
quá! Em cám ơn anh rất nhiều. 

 
Kết thúc câu chuyện, TVV động viên em Hùng học tập tốt và hẹn có gì liên lạc thông tin thêm. 
 
     N�u lãnh đ�o n�i em Hùng công tác mà bi�t đ��c tâm t� nguy�n v�ng c	a nhân 

viên mình nh� v
y thì có l� s� phát huy h�t năng lc c	a em Hùng. Ti�c thay nhi�u 

ng��i lãnh đ�o ít nghe ti�ng nói c	a c�p d��i mình.! 
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TRƯỜNG HỢP THỨ HAI 
 

1. Bối cảnh :  
Vào tháng  7 năm 2012 có  một học sinh hẹn đến trung tâm xin tư vấn trực tiếp về hướng 
nghiệp.  
Học sinh này vừa có kết quả thi đại học và xin tư vấn để chọn trường đăng ký NV2 vì kết quả 
của NV1 không đạt. 
 
2. Câu hỏi và cách giải quyết vấn đề: 
- TVV hỏi: Em tên gì, sao em biết trung tâm tư vấn mà đến.? 
- Phát: Dạ em tên là Phát em là học sinh mới thi đại học vừa rồi, em sinh năm 1990. Em đã tra 

trên mạng và có thấy tên của Trung tâm tư vấn. Hôm nay em lên TpHCM nên hẹn vào tư vấn 
luôn vì nhà em ở tận Đồng Nai. 

- TVV: Em thi  ĐH vừa rồi kết quả ra sao và em cần tư vấn về vấn đề gì? 
- Phát: Dạ em rất thích ngành kỹ thuật vì em nghĩ sẽ xin việc dễ dàng khi ra trường và gia đình 
em cũng chuyên về kỹ thuật. Em thì chỉ chú tâm học theo khối A: Tóan, Lý, Hóa và em đã đăng 
ký thi vào trường đại học Sư phạm kỹ thuật TpHCM, ngành Kỹ thuật Chế tạo máy. Em đã so 
sánh và thấy điểm các năm của ngành này tại trường đại học Sư phạm kỹ thuật TpHCM chỉ vào 
khỏang 14 hay 15 điểm là đậu thôi, nên em thấy vừa sức mình. Đợt thi thứ hai em không biết 
chọn trường nào nữa, em rất sợ môn Sinh vì vậy em chỉ có thể thi khối C hoặc D mà thôi. Khối 
C thì em không có học Sử, Địa gì cả. Thế là em chọn thi khối D mặc dù điểm Anh văn của em 
chỉ đạt trung bình, còn môn Văn thì em cũng bó tay nhưng vì có môn Tóan nên em nghĩ cũng sẽ 
vớt vát chút đỉnh, em chọn trường đại học Quốc tế của ĐHQG, ngành Quản trị kinh doanh. Đợt 
thi thứ ba em chọn trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TpHCM cũng ngành Kỹ thụât Chế tạo máy. 
          Kết quả thi ĐH làm em buồn quá, khối A em chỉ có 11,5 đ,  khối D em được 14,5 đ ( em 
làm Văn có một tờ thôi mà không biết sao lại được cả 5 đ, Tóan do thi đợt 2 bình tĩnh hơn nên 
em đạt 6 đ, Anh văn em chỉ có 3,5 đ) và đợt 3 em được 17 đ. Điểm thi khối A của em ở đại học 
Sư phạm kỹ thuật TpHCM chỉ đỗ vào bậc cao đẳng. Khối D em được nhà trường đại học Quốc 
tế của ĐHQG thông báo cho đăng ký NV1b các ngành liên kết với ĐH Mỹ, Anh và New Zealand, 
đợt 3 chắc chắn em đậu Cao đẳng Lý Tự Trọng TpHCM. 
   Nhà em phân vân quá, nếu theo trường đại học Quốc tế của ĐHQG thì em sẽ đóng học phí 2 
năm đầu là 200 triệu, 2 năm liên kết ít nhất là 600 triệu, cộng với lệ phí học hơn 200 triệu nữa , 
tổng cộng hơn 1 tỷ. Gia đình mà lo sẽ đuối sức. Em lại yếu Anh văn vì vậy em sẽ mất thêm một 
năm học Anh văn nữa, mà đã đậu đại học thì phải học đại học chứ ai đi học cao đẳng uổng lắm! 
Xin cho em lời khuyên. 
- TVV: Em cần phải xác định lại sở thích và năng khiếu của mình khi chọn nghề nghiệp  vì 
em sẽ phải gắn bó suốt đời với nghề mình chọn. Theo như em nói là em thích ngành kỹ thuật và 
gia đình cũng có truyền thống về nghề này nên em đã chọn ngành Kỹ thuật Chế tạo máy. Khối 
D em chỉ thi cho có vì em không có năng khiếu Anh văn. Kết quả thi ĐH  đã không như mong 
muốn vì vậy em phải đem lên bàn cân để so sánh và chọn lựa: 
Thứ nhất, nếu vì có kết quả khối D như vậy mà gia đình chuyển hướng để em theo học QTKD 
thì em phải suy nghĩ thế này: liệu gia đình có đủ tiền cho em đóng học phí trong 4 năm đó 
không? Liệu vốn Anh văn của em như vậy em có vào học nổi không vì giáo viên giảng dạy hòan 
tòan bằng tiếng Anh. Nếu phải học một năm tiếng Anh nữa là em phải mất thêm học phí khá 
nhiều nữa. Nếu không học chương trình liên kết thì em có thể sử dụng phiếu điểm để xét tuyển 
các trường có chỉ tiêu NV2 mà điểm của em thỏa mãn. Lúc đó em có thể chọn các ngành như 
Tiếng Anh, Đông phương học, Du lịch….. các ngành thuộc khối D và rất cần Anh văn. 
Thứ hai , em hãy xóa bỏ mặc cảm học cao đẳng thì em sẽ học hệ cao đẳng tại Cao đẳng Lý Tự 
Trọng TpHCM hay cao đẳng của đại học Sư phạm kỹ thuật TpHCM đều rất tốt vì em sẽ học 
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đúng sở thích và năng khiếu của mình. Sau 2,5 năm em tốt nghiệp cao đẳng em đã có thể đi 
làm được, còn không thì em sẽ học tiếp lên ĐH thông qua con đường liên thông, như vậy cuối 
cùng em cũng có được bằng cấp Kỹ sư cơ khí như em mong muốn. Đi bằng con đường này thì 
em sẽ không tốn tiền như con đường đi học liên kết. Vậy em hãy đả thông tư tưởng trong gia 
đình đi nhé. Con đường tắt hay đường vòng miễn là em đạt mục đích như mong muốn là được 
rồi. 
- Phát: Dạ em cám ơn rất nhiều, chắc là em sẽ học cao đẳng và liên thông lên thôi vì đây là giải 
pháp tốt nhất, thích hợp nhất với trình độ, kỹ năng, sở thích cũng như hòan cảnh của gia đình 
em. 

 
Kết thúc câu chuyện, TVV động viên em Phát học tập tốt và hẹn có gì liên lạc thông tin thêm. 
 
     Khi làm TVV v� h��ng nghi�p chúng ta s� g�p rào c�n c	a đ�nh ki�n xã h�i v� b�ng 

c�p r�t nhi�u. Cha m� b�t ch�p m�i th� đ� cho con h�c ĐH là đ��c. Tr��ng h�p em Phát 

đ
u ĐH mà ph�i h�c CĐ là m�t quy�t định không phải dễ dàng trong xã h�i ngày nay. 
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TRƯỜNG HỢP THỨ BA 
1. Bối cảnh :  
       Vào tháng 10 năm 2009 có  một thanh niên gọi điện thoại đến tổng đài 1088 gặp trung 
tâm xin tư vấn về hướng nghiệp.  
 
2. Câu hỏi và cách giải quyết vấn đề: 
     Thông qua điện thoại người thanh niên đó giới thiệu tên là Sơn, năm ấy cậu ấy vừa tròn 
20 tuổi. 
 Cậu ấy tâm sự như sau: “  Em là đứa con đầu trong gia đình, em còn một em trai năm nay 
16 tuổi. Cha mẹ em đều là công chức nhà nước. Cha là kỹ sư công trình đô thị, mẹ làm ở 
tòa án. Gia đình em sinh sống tại thành phố Nha Trang. 
    Ngay từ nhỏ em đã đam mê xe ô tô một cách kỳ lạ. Em sưu tập rất nhiều hình ảnh về ô tô 
và chuyên truy cập trên mạng về các dòng xe là nỗi niềm đam mê lớn nhất của em. Ngay lúc 
đó, gia đình cũng rất ngạc nhiên là em hiểu biết rất nhiều về các chủng loại xe ô tô và biết cả 
tính năng của chúng, Em còn có thể so sánh chiếc này với chiếc kia thậm chí là có thể nắm 
được giá cả thị trường của chúng nữa.  
    Ngày tháng trôi qua và đến năm em học lớp 12 em bắt đầu suy nghĩ về việc nộp đơn thi 
tuyển ĐH, CĐ. Em và cả cha mẹ đều thống nhất là thi vào ngành ô tô . Thế là em đăng ký 
mạnh dạn vào Kỹ thuật Ô tô của Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TpHCM. Quả thật là sức học 
của em rất tốt vì vậy em thi đỗ ngay. Cả nhà ăn mừng và em cũng mừng lắm vì từ nay mình 
sẽ thõa mãn cái đam mê ô tô mà mình đã mơ ước từ lâu. 
    Vào năm học đầu tiên ở ĐH em học hăng hái lắm nhưng sau đó dần dần em nhận ra mọi 
cái đều không như em nghĩ lúc đầu. Em xuống thực tập tại xưởng động cơ là một nỗi ám 
ảnh rất lớn. Tay chân em đầy dầu nhớt, bàn tay em về nhà phải rửa xà phòng rất nhiều lần 
mà vẫn còn hôi lắm. Quần áo lấm lem trông phát khiếp lên. Rồi nào là học hộp số, học 
khung gầm, học về điện xe ô tô và vô vàn công thức tính toán về động cơ. Em bắt đầu thấy 
nản quá nhưng không dám nói gia đình và cứ cố chịu đựng. Đến bây giờ thì em hết chịu nổi 
rồi nên thấy có báo giới thiệu về các trung tâm tư vấn nên em gọi đến tổng đài 1088 xin 
được tư vấn. 
 Anh có thể giúp em gỡ rối vấn đề này không? 
- TVV: Nghe em tâm sự như vậy rõ ràng là em đã chọn sai nghề rồi nên em mới không thấy 
thích hợp và yêu thích với nghề mà em đã chọn. Trước tiên em cho biết em có năng khiếu về 
mặt nào để sau đó chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân nhé! 
- Sơn: Dạ em rất thích vẽ vời, cứ lúc nào rảnh là em lấy bút chì , rồi sau đó là cọ và màu để 

vẽ. Em vẽ cả phong cảnh và thú vật nhưng em thích nhất là vẽ xe ô tô. 
- TVV: Em có năng khiếu về kỹ thuật không? Ví dụ như em có khả năng tháo ráp sửa chữa 
máy móc và vật dụng trong gia đình không? 
- Sơn: Dạ cũng có mà chút chút thôi vì da tay em non và mỏng lắm, em rất ít khi làm những 

việc gì có liên quan đến điện hay máy móc. Mẹ em sợ điện giật nên em ít có cơ hội để thử 
sức của mình. 

- TVV: Em có năng khiếu về văn chương hay âm nhạc gì không? Nếu sử dụng màu em có 
chọn lựa và suy nghĩ để áp dụng cho cách ăn mặc cũng như trang trí trong phòng ngủ hay 
nhà cửa mình không? 
-  Sơn: Dạ em thích nghe nhạc và ca hát lắm. Khi vẽ em chọn màu kỹ lắm, anh nhắc em 
mới nói là trong nhà em việc bố trí vật dụng và màu sắc cũng như cách ăn mặc của em cũng 
theo mode lắm. 
TVV và khách có trao đổi thêm rất nhiều thứ về quan niệm cuộc sống và các giá trị nghề 
nghiệp trong xã hội sau đó TVV hỏi tiếp: 
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- TVV: Em cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu? 
- Sơn: Dạ em cao 1m65 nhưng nặng có 46 kg nên em rất ốm. 
- TVV: Qua trao đổi với em trong một thời gian ngắn anh nhận thấy rằng em thích ô tô là em 
thích cái kiểu dáng bên ngoài của nó, em thích  cách vận dụng và các chức năng của nó chứ 
không phải em thích sửa chữa ô tô. Vì vậy khi em chọn Kỹ thuật Ô tô là ngành dạy cho ta lắp 
ráp và sửa chữa ô tô là em đã chọn nhầm ngành học rồi. Theo anh ngành mà em thích hợp 
để chọn đó là ngành Mỹ thuật Công nghiệp. Học ngành này em sẽ tự do sáng tác các mẫu 
mã công nghiệp ứng dụng trong cuộc sống. 
- Sơn: Anh nói rất đúng đó, anh nói giống như anh biết hết con người em rồi đó, nhưng em 
đâu biết ngành này học ở đâu? 
- TVV: Ngành này em sẽ dự thi vào khối H, nghĩa là thi Văn và 2 bài vẽ về trang trí và vẽ 
chân dung. Em dự thi vào đại học Mỹ thuật hoặc ĐH Kiến trúc đều có. 
- Sơn: Em sẽ suy nghĩ lại và sẽ nói hết nguyện vọng của em để thuyết phục ba mẹ cho em 
thi lại năm sau. 
 
         Sau một thời gian em đó có liên hệ lại là em đã thi đậu ĐH Mỹ thuật TpHCM, trong thời 
gian học em đã xin đi làm thêm tại công ty Hoạt hình Macna của Nhật để có thêm tiền cho 
việc mua màu vẽ bút mực. Em nói vào làm phim hoạt hình mà vẽ xe ô tô em được Giám đốc 
khen nhiều lắm.  
 
      Rõ ràng khi ta đam mê cái gì thì ta ph�i phân tích r�t k� là ni�m đam mê đó thu�c 

v� lĩnh vc nào đ� ch�n ngh� cho phù h�p, cũng nh� ta thích ca sĩ này ca sĩ n� thì 

không ph�i nh�t thi�t ta ph�i tr� thành ca sĩ m�i đúng. 
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                                                 TRƯỜNG HỢP THỨ TƯ 
      1.Bối cảnh :  
Mùa hè năm 1998, có một sinh viên hẹn đến Trung tâm xin tư vấn trực tiếp về hướng 
nghiệp.  
 
     2. Câu hỏi và cách giải quyết vấn đề: 
Thoạt đầu khi nhìn chàng sinh viên này đến, TVV nhận thấy đây là một người có cá tính 
mạnh, dám quyết, dám làm và thuộc loại người năng nổ tháo vát. 
 
- TVV : Chào em, hôm nay em đến tư vấn về hướng nghiệp vậy đầu tiên em vui lòng cho 

biết tên tuổi và công việc cũng như hoàn cảnh công việc học tập của em hiện nay ra sao 
nhé! 

- SV: Dạ em là Tùng, sinh năm 1978, sinh viên năm thứ hai của khoa Kỹ thuật Hàng không 
của ĐH Bách Khoa TpHCM. Để em kể cho anh nghe cả một quá trình dài về việc học hành 
của em nhé: 
Ba và mẹ em đều là dược sỹ và đang công tác tại công ty dược của tỉnh Bình Thuận. 
Em học rất giỏi khối A và cả khối B nữa, môn tiếng Anh em cũng học rất cao điểm, chỉ có 
môn Văn là em chỉ đạt loại khá khá mà thôi. 
Cha mẹ em đều định hướng cho em thi vào ngành dược của trường Đại học Y dược 
TpHCM. Bản thân em đã thấy công việc ba mẹ làm rồi, suốt ngày cứ ngồi phòng thí nghiệm 
về nhà cứ sổ sách đủ thứ em ớn lắm nhưng không dám cãi lại cha mẹ. Em có đi xem bói và 
người ta nói em tuổi ngựa thì phải chọn công việc bay nhảy sẽ rất hợp và giàu có còn ngồi 
một chỗ thì vất vả lắm mới đủ ăn. Nghe như vậy nên việc chọn ngành dược là em sợ hãi 
lắm. 
Nhưng vì thương cha mẹ và cha mẹ cũng bảo là nếu không học ngành dược thì sau này cha 
mẹ xin việc sẽ rất khó và làm ngành dược sẽ có nhiều tiền, thậm chí cho người ta mướn cái 
bằng mở tiệm thuốc Tây thì hàng tháng người ta cũng trả cho mình cả chục triệu đồng rồi, 
sống khỏe re hà. Em thì thấy rằng ngành Hàng không của đại học Bách khoa sẽ tạo điều 
kiện cho em bay nhảy khắp nơi. Cái gì mà đụng đến máy bay là hiện đại và chuyện đi nước 
ngoài là ok hết. 
Năm đó em xin ba mẹ cho em thi cả khối A luôn, ngoài khối B của Đại học Y dược TpHCM. 
Ba mẹ cũng đồng ý. Thế là em cũng đi ôn thi và học cho cha mẹ vừa lòng. Ngày thi khối A 
em làm bài thật tốt, đến khi thi khối B em cố tình làm bài cho sai đi, em cứ tính là trung bình 
phải trên 25 điểm mới thi đậu vì vậy em cứ canh chừng mỗi môn khoảng 7 điểm để tổng 3 
môn khoảng 21 là sẽ bị rớt để khỏi phải học Dược. Kết quả như em mong muốn, em đậu á 
khoa ngành Kỹ thuật Hàng không của ĐH Bách Khoa TpHCM và em rớt khối B vì chỉ có 20,5 
điểm. Ba mẹ em rất buồn nhưng thấy em đã cố gắng hết sức rồi, năm đó mà không đi học là 
đi nghĩa vụ quân sự, vả lại năm đầu ở Bách khoa thì được trường cho học bổng nên cuối 
cùng em đã thuyết phục gia đình để học ngành Kỹ thuật Hàng không. 
     Em đã học năm hai rồi nhưng em rất thất vọng vì  học ngành này là chuyên sửa chữa 
máy bay không hà. Em cứ tưởng vào học sẽ đi thực tập ở các nước rồi sẽ lái cả máy bay 
nữa chứ. Vì vậy càng học em càng buồn, em muốn bay nhảy chứ thấy học như vậy là tương 
lai mù mịt rồi ! 
- TVV : Sao khi em chọn lựa ngành học mà em thích đi đây đi đó thì em không chọn ngành 
du lịch có phải hơn không? Em sẽ thi vào khối D, em đã giỏi Toán và Anh văn thì chuyện rèn 
luyện thêm môn Văn một ít nữa em sẽ thi đỗ thôi!. 
- SV:Dạ lúc đầu em có thoáng nghĩ ra nhưng em thiếu thông tin về trường lớp lắm. Thầy cô 
em cứ bảo em phải thi vào Bách Khoa hoặc Y dược vì khả năng em sẽ thi đỗ cao. Ngoài ra 
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em chỉ thấy quảng cáo về trường trung học Nghiệp vụ Du lịch mà thôi chứ không thấy có 
trường ĐH nào cả. Chính vì vậy, em phân vân chọn ngành hàng không trong Bách khoa mà 
thôi. 
- TVV : Do em chưa nắm chắc về các ngành đào tạo của các trường đó thôi. Em vẫn có thể 
thi vào các khối ngành kinh tế như kinh tế du lịch, quản trị du lịch ,,, thậm chí như tại ĐH 
Khoa học Xã hội và Nhân văn TpHCM em cũng có thể thi vào ngành Địa lý vì nó có ngành 
Địa lý du lịch, em cũng có thể thi vào trường ĐHSP TPHCM ngành Sử học vì trong Sử học là 
ngành mà hướng dẫn viên du lịch rất cần cho hướng dẫn khách.. Em có thể học Khoa du lịch 
ở trường Văn Hiến cũng được, hoặc trong trường Đại học Văn hóa Tp HCM em cũng có thể 
thí vào ngành du lịch vậy? 
- SV:Phải chi em biết có các Trung tâm tư vấn như vậy để em hỏi ý kiến là em đã không mất 
hết 2 năm trời rồi. Thật là tiếc, giờ em bỏ học ở Bách khoa em cũng tiếc vì đã đi nửa đoạn 
đường rồi mà dần dần em cũng có bạn bè động viên nên cũng cảm thấy đỡ bức xúc hơn lúc 
trước nhiều. Nhưng chắc em sẽ làm lại từ đầu thôi. Em có cái khổ là em phải học lén thôi, 
chứ ba mẹ em biết là em chết chắc. Em sẽ luyện thi cho sang năm rồi âm thầm học lại. 
Chừng nào tốt nghiệp rồi tính. 
- TVV: Em có thể học như vầy cũng được. Em sẽ xin dự thi vào các lớp ban đêm của các 
trường trên. Ban ngày em cũng học ở Bách khoa, tối em học thêm ngành du lịch nếu em 
thấy có sức lực. Như vậy em được cả hai và không sợ ba mẹ la rấy. 
- SV: Ý kiến của anh quá hay, em cản ơn rất nhiều  và em sẽ cố gắng thực hiện như vậy để 
không phải bỏ phí cái nào hết. 
 
TVV và khách hẹn gặp lại trao đổi thêm. 
 
         Ngu�n thông tin v� h��ng nghi�p cho h�c sinh r�t c n thi�t. Giáo viên h��ng 

nghi�p mà ch! t� v�n m�t chi�u, c� kh� kh� kh"ng đ�nh h�c sinh ph�i thi vào tr��ng 

nay tr��ng kia theo ý mình s� d#n đ�n nh�ng sai l m đáng ti�c, u$ng phí cho h�c 

sinh. 
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TRƯỜNG HỢP THỨ NĂM 
 

1. Bối cảnh:  
Mùa hè năm 2005 có một cô bé tàn tật ngồi trên xe lăn đi bán vé số ngang Trung tâm tư vấn 
 
2. Câu hỏi và cách giải quyết vấn đề: 
        Khi TVV nhìn thấy cô bé bán vé số đến mời, thấy thông cảm cho hoàn cảnh bệnh tật nên 
mua cho vài vé số và nhân tiện cũng trao đổi thêm vài câu chuyện. TVV nhận thấy các vé số 
được kẹp trên cái giá rất đẹp và thẳng hàng bằng những sợi dây điện nhiều màu và trên bảng 
có sơn lên các chữ rất đẹp của các tỉnh như TpHCM, Tiền Giang, Trà Vinh… TVV hỏi ai làm 
cho em cái bảng này để em gắn vé số vào đẹp vậy? 
-Em bán vé số: Dạ em tên là Hoa. Cái này em tự làm đó, em xin dây điện cũ của người ta, 
em lau sạch lại và về kết bằng chỉ rồi gắn vào. Em mua bút lông và kẻ mấy chữ tỉnh thành lên 
cho người mua dễ nhận thấy. 
- TTV: Em có năng khiếu quá. Em học đến lớp mấy rồi? Em còn đi học không? Năm nay em 
bao nhiêu tuổi? 
- EBVS: Em học đến lớp 6 rồi nghỉ học. Em bị sốt bại liệt năm lên 5 tuổi. Cha em mất lúc em 
còn nhỏ. Em sống với mẹ em, năm nay em 15 tuổi. Mẹ em cũng bán vé số như em. 
- TTV: Vậy thu nhập em có khá không? Gia đình đủ sống không? 
- EBVS: Em kiếm khoảng 30 ngàn đồng mỗi ngày vì em không đi xa được và vì đi xa họ giật 
vé số dữ lắm, nên em không dám đi. Mẹ em bán cũng được ít. Gia đình tạm sống thôi anh. 
- TTV: Em rất khéo léo tay chân và có cái nhìn thẩm mỹ nữa, sao em không đi học nghề nào 
đó để sinh sống đảm bảo hơn? 
- EBVS: Dạ em bị tật mà học mới có lớp 6 thì học cái gì bây giờ. Hàng xóm em cũng nói học 
như vậy xin đi làm ở đâu cũng khó. Xin đi rửa chén thì tật nguyền như vậy ai mà nhận. Còn 
xin thêu gia công các áo quần thì em làm chậm quá nên cũng không thể làm được và vì tiền 
công quá ít mà tập trung quá chi tiết như vậy em rất mệt. 
- TTV: Theo anh nghĩ là em có thể học ngành điện tử hoặc điện gia dụng được đó? Em sẽ 
học cách sửa chữa các đồ điện trong gia đình. Bước đầu là khó khăn nhưng vì em có tính tỉ 
mỉ và khéo tay em có thể làm được! Em tật nguyền không đi được, vì vậy em sẽ chọn một 
nghề mà mình có thể ngồi trên xe lăn và làm thao tác nghề được là ok rồi. 
- EBVS: Ủa, nhưng em học mới có lớp 6 thì sao em học được? 
- TTV: Cái đó không quan trọng đâu, người ta sẽ dạy cho em làm rất đơn giản. Còn mấy 
mạch điện em làm nhiều ắt sẽ quen thôi. Có công mài sắc có ngày nên kim. Nếu em đồng ý 
anh sẽ xin Trung tâm dạy nghề nhận em vào học cho. Học phí cho người khuyết tật sẽ được 
tài trợ thông qua Hội người tàn tật TpHCM. Em cứ thử sức đi, nếu không học được thì mình 
quay về nghề cũ cũng được có sao đâu. 
- EBVS: Nếu được như vậy là em may mắn lắm rồi. Em sẽ nỗ lực hết mình để đi học nghề 

này. 
Suốt một thời gian dài, TVV đã động viên em đó theo học và được sự tài trợ từ Hội người tàn 
tật mà ngày nay em Hoa đó đã có một tiệm sữa đồ điện dân dụng trước nhà. Tiếng lành đồn 
xa về một cô gái tàn tật chăm chỉ sửa đồ điện, giá cả lấy rẻ mà làm rất cẩn thận, uy tín nên 
em có việc làm thường xuyên và mẹ em ấy cũng không còn bán vé số nữa. 
     Làm TVV có nh%ng lúc ch! c n có m�t s quan tâm ai đó ho�c cho m�t l�i khuyên 

h%u ích ta cũng có th� làm thay đ$i c� m�t con ng��i.
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TRƯỜNG HỢP SÁU 
 
Bối cảnh: Sinh viên đang học ngành Thương Mại (chuyên Kế Tóan) vì cha mẹ khuyến khích. 
Sinh viên đã học được 2 học kỳ, và phát hiện ra mình không phù hợp lắm với ngành học này. 
Sinh viên lo lắng vì đã học 2 học kỳ rồi, nếu chuyển thì chuyển ngành gì đây, và sẽ rất tốn tiền. 
Nếu ở lại thì sau này làm việc gì đây, có kiếm đựơc việc không, có thành công không? 
Lần gặp đầu: 
Tư vấn viên (TVV): nhìn vào giấy để xem thông tin sơ của sinh viên. Chào Quang. Em đang 
học Thương Mại (chuyên Kế Tóan) hả?. Em có câu hỏi gì vậy, kể chị nghe đi. 
Sinh viên (SV): Dạ hồi đó ba mẹ nói em học ngành này để có việc làm vì nhà em có mấy 
người làm nghề kế tóan. Ba mẹ em nói làm cái này ổn định, có người quen cũng đỡ. Mà bây 
giờ học 2 mùa rồi em thấy hơi lo lo. Em sợ không biết sau này ra làm gì, có thành công không. 
Em sợ lắm. 
TVV: Ừm... Quang nói hơi lo lo. Kể cho chị nghe cảm giác này. 
SV: Dạ, em thấy các bạn khác học cũng hăng hái lắm. Còn em, em cũng ráng mà sao thấy 
không giống các bạn. Sinh viên nhìn xuống bàn, hơi bối rối. 
TVV: Khi thấy các bạn hăng hái, còn mình thì không vậy, em cảm thấy sao? 
SV: Dạ em cảm thấy mình dở ẹt. Rồi mỗi khi đóng tiền, em thấy đóng nhiều quá, em sợ mình 
học sai ngành. Em sợ lắm chị ơi. 
TVV: Gật đầu. Ừ, nói chị nghe, trong tất cả các môn em đã học 2 mùa vừa qua, em thấy  môn 
nào nhẹ nhàng, dễ dàng, và thu hút em nhất? 
SV: Em thích môn Marketing lắm chị. Cô giáo dạy hay, mà bài làm cũng hay. Có điều, em nghe 
các bạn nói rằng ngành này cần sáng tạo, mà em thì không sáng tạo lắm. Với lại, tính em ít nói, 
sợ rằng không hợp. 
TVV: Gậu đầu. Ừ, còn môn gì em thấy không thích nhất? 
SV: Em ghét mấy môn Kế tóan lắm chị. Ghét cực kỳ. Em cố gắng thì học cũng được, nhưng 
thấy chán dễ sợ.  
TVV: Còn môn Kinh tế vĩ mô và Kinh tế vi mô thì sao? 
SV: Em thấy cũng được, không khó lắm. 
TVV: À, vậy là không phải em ghét con số, vậy em có biết em không thích Kế tóan ở chỗ nào 
không? 
SV: suy nghĩ hồi lâu. Em nghĩ là vì nó đòi hỏi sự cẩn thận nhiều quá, và quá nhiều luật lệ. Em 
không thích theo luật lệ, cũng không thích lắm những chi tiết quá chi li. Khi làm xong rồi đọc cả 
bản kế tóan thì em thấy cũng hay hay, nhưng lúc làm thì không thích lắm. 
TVV: À, vậy nếu Phoenix nói rằng em có khả năng đọc và hiểu con số, chỉ là không thích sự chi 
tiết, tỉ mỉ, vậy có đúng không? 
SV: Dạ đúng lắm. 
TVV: Quang này, từ đầu đến giờ chị nghe em kể rằng em thích những môn Marketing, 
và không ghét học số, chỉ là không thích sự tỉ mỉ và chi tiết của Kế toán thôi, đúng không em? 
SV: Dạ đúng rồi ạ. 
TVV:Vậy chị đề nghị em tìm hiểu về ngành Thương mại (chuyên Marketing), 
rồi sau đó nếu thấy phù hợpthì đổi sang ngành này. 
Về việc chuyển sang thì không tốn thời gian hay tiền bạc gì cả. Em thấy sao? 
SV: Dạ em thấy hay ạ. Nhưng chị ơi, làm thế nào để tìm hiểu được? 
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 TVV:À,em gặp các bạn ngành Thương mại (chuyên Marketing) 
và hỏi họ cặn kẽ về ngành học này. Em hỏi họ xem họ học những môn gì? có thích không? 
có chỗ nào không thích không? có khó không? thi cử thế nào? bài tập ra sao? 
cần những kỹ năng gì? 
Em hỏi và trong lúc nghe các bạn trả lời thì tự suy ngẫm xem mình có thích và có khả năng học
 ngành này không. Em có biết ai đang học ngành này không? 
SV: Dạ không, nhưng em có thể tìm ạ. 
TVV: Tốt, nếu em tìm không được thì chị sẽ giới thiệu nhé.  
SV: Vậy còn nghề nghiệp thì sao hở chị, và nếu mẹ và cha em phản đối thi sao? 
TVV: Về nghề nghiệp, thì đợi khi em làm bài tập tìm hiều ngành marketing này xong, 
chị sẽ cho bài tập kế tiếp để em tìm hiểu nghề nghiệp của ngành này. Còn về phần gia đình, 
chị nghĩ em phải tìm hiểu kỹ, biết rõ mình là ai, muốn gì, rồi hãy trình bày với cha mẹ. 
Đến lúc đó, 
nếu em cần thì chị sẽ gặp cha mẹ em với em để hỗ trợ thêm cho ba mẹ hiểu về hướng nghiệp. 
Em thấy sao? 
SV: Em thấy vậy tốt lắm. Cám ơn chị. 
TVV: Lúc này, em cảm thấy thế nào, so với lúc mới đến có khác không? 
SV: Em thấy đỡ lo hơn, vẫn chưa biết nhiều lắm, nhưng đỡ lo hơn. 
TVV: Vậy lần sau em đến nữa nhé. Tìm hiểu xong thông tin về ngành học thì email cho chị để 
hẹn lần gặp tới nhé.  
SV: Dạ, chào chị. 
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TRƯỜNG HỢP 7 
 
Bối cảnh: Học trò mới vào đầu năm lớp 12, đang băn khoăn không biết nên thi vào trường đại 
học nào, khối nào, và sau làm nghề nghiệp gì. 
 
Lần gặp đầu: 
Chuyên viên tư vấn (CV): Chào em, vì sao em đến gặp chị hôm nay? 
Học sinh (HS): Dạ, em đang suy  nghĩ về việc thi đại học cuối năm nay ạ. 
CV: Em có biết mình thích vào trường nào, học ngành gì chưa nè? 
HS: Dạ chưa ạ.  
CV: À, vậy trong lớp em giỏi môn nào? 
HS: Dạ em giỏi Tóan và Lý 
CV: Còn gì nữa không? 
HS: Dạ hết 
CV: Em có biết ai đang học đại học không? 
HS: Dạ là chị họ em, đang học Công Nghệ Thông Tin ở hệ cao đẳng 
CV: Chị họ có hay kể em nghe về đời sống sinh viên không? 
HS: Dạ cũng có 
CV: Ngòai chị họ ra, em còn gặp ai đang học đại học hay cao đẳng không? 
HS: Dạ không 
CV: Nếu chị hỏi em rằng 5 năm nữa em muốn thấy mình như thế nào, thì em sẽ trả lời sao? 
HS: Dạ em muốn có công việc phù hợp với mình ạ. 
CV: Kể chị nghe ở trường em có tham gia họat động gì không? 
HS: Dạ có, em có tham gia họat động trồng cây và một vài cái khác. 
CV: Em thích họat động nào nhất? 
HS: Dạ trồng cây. 
CV: Vì sao? 
HS: Vì em thích cảm giác khi thấy một mảnh đất trống có nhiều cây mọc lên. 
CV: Khi rảnh rỗi em thích làm gi? 
HS: Dạ nghe nhạc, xem phim. 
CV: Em thích nhạc do ai hát? 
HS: Em thích ca sĩ Đan Trường 
CV: Vì sao? 
HS: Vì anh ấy hát hay, em thích ạ. 
CV: Em còn thích gì ở anh ấy nữa không? 
HS: Dạ không ạ. 
CV: Mình quay lại việc học heng. Em giỏi Tóan và Lý, vậy thì có thể sẽ chọn khối A để thi. Em 
có biết khối A có thể thi vào ngành gì, và vào trường nào không? 
HS: Dạ em chưa biết. 
CV: Vậy nếu như chị muốn em về tìm hiểu các ngành của khối A, để xem có phù hợp sở thích 
và khả năng em không, rồi mình mới quyết định tiếp, em nghĩ rằng điều đó có lý không? 
HS: Dạ em nghĩ có lý. 
CV: Vậy bài tập về nhà của em là:  



VVOB_Kỹ năng tư vấn cá nhân về nghề nghiệp_tháng 8/2012 

 

61 

 

1. Đọc cuốn cẩm nang tuyển sinh  dành cho Đại Học và Cao Đẳng, tìm hiểu xem khối A 
có thể thi vào những ngành nào. 

2. Vào mạng, dùng google, tìm hiểu thêm về các ngành xem ngành nào phù hợp với sở 
thích và khả năng của mình. 

3. Chọn lấy 3 ngành, rồi quay lại gặp chị để nói chuyện thêm. 
Em đồng ý không? 

HS: Dạ em đồng ý.  
CV: Em có thể làm một mình không? 
HS: Dạ được. 
CV: Rồi, hiện tại cảm xúc em thế nào nè, so với lúc mới gặp chị. 
HS: Dạ em cảm giác tốt hơn, có định hướng hơn chút xíu. 
Lần gặp hai: Học sinh đã làm bài tập trên mạng. Học sinh tìm hiểu ba ngành kế tóan, công 
nghệ thông tin, và xây dựng. 
CV: Chào em. 
HS: Chào chị. 
CV: Em đã làm bài tập rồi phải không, cho chị biết kết quả đi. 
HS: Dạ em đã tìm hiểu ba ngành kế tóan, công nghệ thông tin, và xây dựng. 
CV: À, tại sao lại là ba ngành đó? 
HS: Dạ mẹ em nói kế tóan cũng hay, em thì thích công nghệ thông tin và xây dựng. 
CV: Vậy khi tìm hiểu, em thấy mình bị thu hút bởi ngành nào nhất? 
HS: Dạ em thấy ngành công nghệ thông tin ạ? 
CV: Vì sao? 
HS: Tại em thấy mình có thể sáng tạo, dùng máy tính, và kỹ năng để sáng tạo cái mình thích. 
CV: Những kỹ năng nào mà ngành công nghệ thông tin cần mà em có nè? 
HS: Dạ em có khả năng học tóan, khả năng phân tích, khả năng dùng máy tính mà không chán.  
CV: Còn gì nữa không? 
HS: Dạ hết rồi. 
CV: Vậy bây giờ em có hình dung ra được năm năm nữa mình sẽ làm gì chưa? 
HS: Dạ... dạ... 
CV: Em có biết khi ra trường học về công nghệ thông tin thì làm gì chưa? 
HS: Dạ chưa 
CV: Ừ, vậy nếu chị nói rằng em phải làm một bài tập nữa. Trong bài tập này em gặp một hay 
hai anh chị hay cô chú đang làm trong ngành công nghệ thông tin, để tìm hiểu thêm công việc 
của họ, xem em có thích công việc đó không. Em nghĩ đề nghị bài tập này có hợp lý không? 
HS: Dạ có ạ. 
CV: Gia đình em có quen ai làm trong ngành này không? Em cần chị giới thiệu không? 
HS: Dạ em nghĩ là em tìm được. 
CV: Vậy tốt. Khi gặp em hỏi về công việc hàng ngày của một người trong ngành công nghệ 
thông tin nhé, hỏi xem họ thích gì, ghét gì, lương họ kiếm được có đủ nuôi sống họ không, họ 
có hài lòng với công việc không. Em hỏi càng chi tiết thì càng tốt. 
HS: Dạ. 
CV: Bây giờ em cảm giác ra sao so với lần gặp đầu? 
HS: Dạ em thấy rõ hơn nhiều rồi ạ. 
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TRƯỜNG HỢP TÁM 
 
Bối cảnh: Học trò lớp 12, vào gặp cô giáo chủ nhiệm, xin tư vấn hướng nghiệp. Cô giáo chủ 
nhiệm thương yêu học trò, đã quan sát học trò mấy năm rồi, hiểu rất rõ khả năng của học trò. 
Học trò làm lớp trưởng lâu năm, rất nghiêm túc, các bạn tôn trọng, cô giáo chủ nhiệm chẳng 
phải lo gì. Học trò nguyên tắc, siêng năng, thông minh, không uyển chuyển, không xởi lởi trong 
giao tiếp. Câu chuyện xảy ra mười năm trước, lúc ấy chưa có nhiều nguồn hỗ trợ tài chính cho 
sinh viên giỏi mà nghèo trong việc học đại học. 
 
Học sinh (HS): Thưa cô, em không biết phải thi vào trường nào và nên học gì? 
Cô giáo (CG): Em không biết mình thích gì sao? 
HS: Dạ em thích nhiều thứ, nhưng mà hòan cảnh em khó khăn quá. Nuôi em đến lớp 12 là khó 
rồi, từ khi ba mất, mẹ em đi làm thuê bữa được bữa không, tiền không đủ nuôi em. 
HS xúc động, hơi run giọng. 
CG: xích ghế lại gần chút, im lặng. 
HS: Người ta đi làm thuê được trả 50 nghìn đồng/ngày thì mẹ em chỉ được trả 30 nghìn 
đồng/ngày thôi, em thấy thương mẹ lắm cô ơi. Nếu em đi học xa, rồi ai chăm sóc mẹ, tiền đâu 
mà mẹ nuôi em. Em cũng không nghĩ mình có thể đi làm thêm để kiếm sống. 
HS xúc động, khóc, cô giáo cũng rơm rớm nước mắt. 
CG: Hòan cảnh em khó khăn, mẹ một mình, em đi học cũng lo cho mẹ, mà lại còn lo học phí 
hơn nữa. Vậy nếu bây giờ tìm ra một trường học, hay ngành học, phù hợp với em, mà em 
không phải lo học phí, rồi sau này mẹ cũng được hưởng chính sách ưu đãi, thì em nghĩ sao? 
HS: Nếu được như vậy thì tốt lắm ạ.  
CG: Có hai trường, một là sư phạm, hai là quân đội. Cô nghĩ quân đội hợp với tính tình và khả 
năng của em hơn. Em nghĩ sao? 
HS: Dạ em sẽ tìm hiểu, nhưng chắc là em sẽ theo lời cô khuyên. 
 
Kết quả: Học trò thi đậu trường quân đội, hiện là sĩ quan công tác tại miền Nam. Mẹ em vẫn ở 
miền núi vì không quen sống ở thành phố, và vẫn được hưởng ưu đãi của chính quyền. Học trò 
rất hạnh phúc, và lần nào về cũng ghé thăm cô giáo. 
 
Phản hồi: Ở trừơng hợp này có nhiều thầy cô cho rằng quân đội không phải là chọn lựa duy  
nhất, và lời khuyên của cô giáo nguy hiểm ở chỗ nếu không phù hợp thì sao. Phoenix lại nghĩ 
rằng ở đây có những yếu tố đặc biệt: 
- Cô giáo hiểu rõ học trò qua nhiều năm quan sát và dạy dỗ 
- Giới hạn của sự hỗ trợ tài chính từ bên ngòai ở muời năm trứơc đây rất ít ỏi 
- Cô giáo cho lời khuyên khi đã hiểu rõ hòan cảnh gia đình, khả năng, và sở thích của em. 
Do đó, khi cho lời khuyên, cô giáo đã nghĩ đến tất cả những yếu tố trên rồi, và trong hòan cảnh 
ở mười năm trước, đây là một lời khuyên rất hay. 
 
Nếu đúng theo lý thuyết hướng nghiệp, thì cô giáo chỉ cho em cách tìm hiểu những chọn 
lựa nào miễn phí, mẹ được hỗ trợ, hợp với tính cách và sở thích em (trong đó có ngành 
luật trong quân đội). Em sẽ quyết định sau khi đã tìm hiểu kỹ.  Kết quả có lẽ không khác 
ở trên đâu, chỉ khác ở chỗ rằng em phải tìm hiểu trước khi tự quyết định mà thôi. 


