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1.  ðừng trấn an qúa mức 
Khi người ta không chắc chắn hoặc nghi ngại chưa biết cần phải lo lắng ở mức ñộ nào, 
có thể có nghịch lý là họ thường trở nên cảnh giác hơn khi cán bộ tìm cách trấn an họ. 
ðiều này cũng có thể dẫn tới bực tức, hoài nghi và sẽ bị mất niềm tin cơ bản nếu thực tế 
xảy ra lại nghiêm trọng hơn dự ñoán. Một hiểm hoạ là một rủi ro ít xảy ra nhưng có 
mức ñộ nghiêm trọng cao theo kiểu kinh ñiển; nếu tìm cách thuyết phục mọi người về 
khả năng khó có thể xảy ra thì mọi người sẽ tập trung vào mức ñộ nghiêm trọng của sự 
kiện. 
 

2. ðưa thông tin trấn an vào mệnh ñề bổ trợ 
Khi tìm cách trấn an người ñang hoảng sợ hoặc ñang nghi ngại, việc nhấn mạnh vào 
thực tế là ñang trấn an là ñiều cần thiết “mặc dù chưa phát hiện ra trường hợp nào mới 
trong vòng 18 ngày, vẫn còn quá sớm ñể khẳng ñịnh rằng chúng ta ñã hoàn toàn thoát 
khỏi nguy cơ”. ðiều này hoàn toàn cần thiết nếu thông tin bấy lâu là tốt nhưng có khả 
năng có thông tin xấu. Tiếp tục chuyển thông tin tốt một chiều thành sự kết hợp của 
thông tin hai chiều cả tốt và ñề phòng rủi ro cho ñến khi chắc chắn về phương diện kỹ 
thuật. 
 

3. Sai lầm về phương diện báo ñộng 
Lý tưởng là chúng ta có thể dự ñoán chính xác ñược nguy cơ, nhưng nếu không thể, thì 
khôn ngoan hơn là chúng ta ñể sai lầm về phương diện báo ñộng. Trong tình huống dễ 
thay ñổi, thông tin ñầu tiên nên là mức báo ñộng cao nhất. “ tình hình tốt hơn so với 
chúng ta ñã lo ngại” nghe dễ tha thứ hơn nhiều so với “ tình hình tệ hơn chúng ta nghĩ” 
 

4. Thừa nhận sự không chắc chắn 
Cố ra vẻ chắc chắn hơn mức ñộ chắc chắn thực tế có thể dẫn ñến sai lầm, và gây ra các 
tranh luận bất lợi với những người bất ñồng. Hãy nói những ñiều bạn biết, và nhấn 
mạnh những gì bạn không biết .... và nói thêm khả năng những ñiều bạn “biết” vẫn có 
thể thành sai vì tình hình ñang biến ñộng. Hãy tỏ rõ bạn có thể ñương ñầu với sự 
không chắc chắn và có thể tiến hành các hành ñộng cần thiết.  
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5. Chia sẻ tình huống khó khăn. 

Khi chưa rõ phải làm gì, hãy nói ñúng như vậy. Nếu bạn vẫn phải ra quyết ñịnh, hãy 
yêu cầu giúp ñỡ; nếu bạn ướm quyết ñịnh, hãy chú ý sự phản hồi của mọi người; nếu 
quyết ñịnh của bạn ñã chắc chắn, hãy chỉ ra rằng ñó là một hiệu lệnh cứng rắn -- giải 
thích ñược lý do chọn lựa và phản biện các lựa chọn. Thừa nhận rằng các quyết ñịnh 
khó khăn có thể gây ra sự băn khoăn cả bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn, 
nhưng kiên quyết là chấp nhận sự thật là ñiều quan trọng. Tình huống khó khăn luôn 
cần giải thích: cái ñược và cái mất giữa việc tiến hành thêm các biện pháp phòng 
ngừa và kinh phí phải bỏ ra thêm. 

6. Thừa nhận các ý kiến khác nhau.  
Hãy giúp mọi người nhận thấy không phải tất cả các quyết ñịnh ñều giống nhau.  Haỹ 
tỏ rõ bạn có thể chấp nhận ñược các quan ñiểm khác nhau, và mỗi bên cần phải biết, 
tôn trọng quan ñiểm của bên kia – các ý kiến khác nhau không cản trở ñến khả năng 
ứng phó của bạn. Thay vì dập tắt các cuộc tranh cãi của các vị trí khác nhau, hãy cố 
gắng chia sẻ thông tin và chia sẻ cả diễn ñàn. Thông ñiệp nhất quán vẫn là lý tưởng, 
nhưng chỉ khi nó phản ảnh sự thống nhất thật sự.  

7. Sẵn sàng suy ñoán.  
Suy ñoán có sức ép không tốt. Nhưng ñang trong lúc nguy cấp bạn không thể nói rằng 
tháng sau bạn sẽ có báo cáo; nhu cầu thông tin cần phải có ngay. Vậy hãy chấp nhận 
rủi ro là bạn sẽ suy ñoán ñúng tình huống hoặc có sai sót, và suy ñoán....nhưng luôn 
luôn dự ñoán hơn là quá chắc chắn, và phải chú ý ñến tình huống xấu nhất, trường hợp 
dễ xảy ra nhất và các khả năng khác mà bạn chưa xác ñịnh ñược. Hãy lưu ý công ty 
bạn thường suy ñoán về các kết quả tốt có thể có (thậm chí không coi ñó là suy ñoán), 
so sánh với việc bạn không muốn suy ñoán về khả năng kết quả xấu. ðể ñạt kết quả 
tốt, hãy ñổi tỉ lệ ngược lại.  
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