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THIẾT KẾ SƯ PHẠM “GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG”  

THEO THUYẾT HỌC TẬP CHUYỂN HÓA 

Trần Minh Hùng
1 

Phạm Xuân Thanh
1
 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu về giáo dục kỹ năng sống hiện nay theo nhiều phương diện khác 

nhau nhằm mục đích làm gia tăng hiệu quả và chất lượng giáo dục. Bài viết giới 

thiệu, lựa chọn thuyết học tập chuyển hóa nhằm phân tích và đề xuất khung thiết kế 

sư phạm phản ánh được bản chất chuyển biến cá nhân theo các mức độ giáo dục kỹ 

năng sống. 

Từ khóa: Thiết kế sư phạm, thuyết chuyển hóa, giáo dục kỹ năng sống 

1. Đặt vấn đề 

Kỹ năng sống là hành trang không 

thể thiếu, nó giúp chúng ta biết cách 

thích nghi, làm chủ được hoàn cảnh khó 

khăn và vươn đến thành công; qua đó 

dần hình thành thái độ tích cực, niềm tin 

cuộc sống cũng như tạo dựng được 

động lực cho bản thân không ngừng 

vươn đến sự hoàn thiện, phát triển tiềm 

năng cá nhân trên hành trình biến ước 

mơ thành hiện thực.  

Do vậy, giáo dục kỹ năng sống 

được quan tâm ở nhiều phương diện 

nghiên cứu khác nhau cũng như được 

triển khai rộng rãi cho học sinh, sinh 

viên và cả cho giáo viên. Chẳng hạn 

công tác triển khai tập huấn giáo dục kỹ 

năng sống cho giáo viên phổ thông 

trong toàn tỉnh Đồng Nai. 

 

Hình 1: Giáo dục kỹ năng sống theo 4 bước trải nghiệm  

(Nguồn: PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình, 2015) 

1
Trường Đại học Đồng Nai 

Email: thanh.elib@gmail.com 
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Thiết kế sư phạm giáo dục kỹ năng 

sống hiện nay được đề xuất theo mô 

hình 4 bước trải nghiệm (khám phá, kết 

nối, thực hành, vận dụng) [1] (hình 1). 

Đây là hình thức tổ chức giáo dục kế 

thừa từ dự án mô hình trường học mới 

VNEN. Tuy nhiên khung thiết kế sư 

phạm này khó có thể định hướng cho 

giáo viên thiết kế và tổ chức giáo dục 

đạt hiệu quả cao bởi thực sự chưa làm 

rõ được các vấn đề bản chất sau:  

- Lộ trình chuyển biến cá nhân ứng 

với nội dung cụ thể theo các mức độ của 

giáo dục kỹ năng sống: nhận thức; thái 

độ/tình cảm/niềm tin; hành vi/ thói quen. 

- Các điều kiện và yếu tố quan 

trọng để chuyển hóa được các giai đoạn 

của giáo dục kỹ năng sống để hình 

thành hình vi tốt. 

- Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc 

giáo dục kỹ năng sống như trải nghiệm, 

tương tác… 

Bài viết trình bày kết quả nghiên 

cứu tiếp cận theo thuyết học tập chuyển 

hóa nhằm cung cấp khung định hướng 

thiết kế sư phạm cho giáo viên, phản 

ánh được bản chất của giáo dục kỹ năng 

sống với ví dụ minh họa cụ thể. 

2. Đặc trưng của bài giảng “Giáo 

dục kỹ năng sống” 

Trước hết cần xác định đặc trưng 

bài giảng “Giáo dục kỹ năng sống” để 

từ đó làm căn cứ đánh giá sản phẩm 

thiết kế sư phạm cho loại bài giảng này. 

Có thể nhận thấy đặc trưng của dạng bài 

này được xác định thông qua các 

phương diện sau đây: 

- Mục tiêu giáo dục kỹ năng sống 

là hình thành/thay đổi hành vi (tốt) 

hướng đến môi trường hỗ trợ/củng cố 

cho thói quen. 

- Lộ trình giáo dục kỹ năng sống 

thông qua các giai đoạn chuyển hóa cá 

nhân (từ nhận thức đến thái độ/hành vi 

và hình thành thói quen). 

- Giáo dục giá trị có ý nghĩa quan 

trọng trong định hướng hành vi; tuy 

nhiên tiến trình giáo dục kỹ năng sống 

theo cá nhân đã bao hàm cả việc giáo 

dục giá trị; như vậy giáo dục kỹ năng 

sống phải hướng đến giáo dục hành vi 

và cả hướng đến giáo dục giá trị mới 

đảm bảo tính bền vững. 

- Các điều kiện cho giáo dục kỹ 

năng sống; phải xem xét cả góc độ: với 

các điều kiện cụ thể, thực tế như vậy 

thì nên tổ chức giáo dục kỹ năng sống 

hiệu quả với điều kiện sẵn có... và dĩ 

nhiên nếu có điều kiện tốt hơn thì kết 

quả sẽ tốt hơn. 

- Nội dung giáo dục kỹ năng sống 

được xác định theo lộ trình: nhận thức 

(hình thành giá trị)  (định hướng) 

thái độ/hành vi  thói quen  chuyển 

hóa giá trị bên trong. 
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3. Thiết kế sư phạm “Giáo dục kỹ 

năng sống” theo thuyết học tập 

chuyển hóa 

3.1. Một số thuật ngữ liên quan  

- Lý thuyết học tập là các lý thuyết 

tâm lý, trả lời cho những câu hỏi: Bản 

chất việc học tập của con người là gì? 

Việc học của con người diễn ra như thế 

nào? Từ đó đưa ra được các chiến lược, 

các mô hình dạy học hiệu quả.  

- Thiết kế sư phạm còn gọi là 

“thiết kế dạy học” có thể coi là “hoạt 

động sáng tạo của giáo viên (người 

thiết kế) dựa trên các quy luật về việc 

dạy và học, để tạo nên môi trường học 

tập thích hợp, xác định quy trình và 

công cụ, phương tiện hoạt động học 

phù hợp nhằm giúp sinh viên đạt được 

mục tiêu học tập đề ra” (Đỗ Mạnh 

Cường, 2008) [2].  

Khái niệm này khá tương đồng với 

thuật ngữ “Thiết kế bài giảng”, “Thiết 

kế giáo án”. Một trong các yếu tố quan 

trọng trong thiết kế sư phạm đó là dựa 

trên nền tảng lý thuyết/mô hình học tập 

phản ánh được đặc trưng của loại bài 

giảng tích hợp để làm cơ sở định 

hướng/hướng dẫn thiết kế hoạt động 

dạy và học hiệu quả hướng đến hình 

thành/phát triển năng lực ở người học.  

Như vậy, thiết kế sư phạm cung cấp 

khung định hướng và hướng dẫn thiết 

kế các hoạt động giáo dục theo tiến 

trình chuyển hóa cá nhân nhằm đạt 

được yêu cầu mục tiêu cụ thể của từng 

loại bài giảng; cụ thể trong trường hợp 

này là giáo dục kỹ năng sống với các 

thông tin như sau: 

 Khung thiết kế hoạt động giáo dục 

tuân thủ nguyên tắc giáo dục kỹ năng 

sống, trong đó yêu cầu cả tính liên tục 

cũng như phối hợp đồng bộ các bên trong 

hoạt động giáo dục kỹ năng sống…  

 Khung thiết kế định hướng tổ 

chức dạy học theo tiến trình chuyển hóa 

cá nhân theo các giai đoạn nhận thức 

đến thái độ/hành vi và hình thành thói 

quen tốt, có giá trị.  

 Định hướng xác định các thông 

tin quan trọng trong hoạt động giáo dục 

để tác động được chuyển biến cá nhân 

lên mức độ cao hơn nhằm đạt được mục 

tiêu yêu cầu.  

 Gia tăng được động cơ bên trong 

nhằm chuyển biến cá nhân từ được giáo 

dục sang tự giáo dục.   

 Lựa chọn được các hoạt động 

giáo dục phù hợp với điều kiện giáo dục 

kỹ năng sống tối ưu nhất.  

Từ đây có thể nhận thấy thiết kế sư 

phạm giáo dục kỹ năng sống hiện nay 

có hai cách tiếp cận phổ biến như sau:  

- Thiết kế sư phạm theo truyền 

thống: được thể hiện rõ theo tiến trình 

thiết kế sư phạm dựa vào các phương 

pháp dạy học tích cực; được thực hiện 
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theo quy trình sau: (1) xác định mục 

tiêu - nội dung; (2) lựa chọn phương 

pháp dạy học tích cực (dự án, giải quyết 

vấn đề…) cho từng nội dung; (3) và lựa 

chọn hình thức đánh giá.  

- Thiết kế sư phạm dựa trên lý 

thuyết/mô hình dạy học: Đây là cách 

tiếp cận hiện đại mà theo đó các pha 

học tập tạo thành chuỗi hoạt động định 

hướng đạt được mục tiêu. Vì vậy tùy 

theo đặc trưng của dạng bài học sẽ chọn 

lựa lý thuyết/mô hình dạy học phù hợp 

làm nền tảng cho việc xác định các pha 

học tập để từ đó thiết kế các hoạt động 

học cụ thể.  

Bài viết lựa chọn thuyết chuyển 

hóa để thiết kế sư phạm cho giáo dục 

kỹ năng sống nhằm gia tăng hiệu quả 

giáo dục kỹ năng sống bởi các ưu điểm 

của nó. 

3.2. Lý thuyết học tập chuyển hóa 

và đề xuất xây dựng khung thiết kế sư 

phạm giáo dục kỹ năng sống theo 

thuyết học tập chuyển hóa  

Tại nhiều nước trên thế giới, thuyết 

học tập chuyển hóa được xem là quan 

trọng và có ý nghĩa đối với việc học tập ở 

người lớn (Taylor, 2008) nhằm phát triển 

năng lực cá nhân cũng như phẩm chất 

nghề nghiệp; tuy nhiên hướng nghiên 

cứu này ở nước ta còn nhiều hạn chế.  

Học tập chuyển hóa (Mezirow, 

1997) [3] cho rằng sự biến đổi khung 

tham chiếu (như là những cơ cấu giả 

định giúp hiểu rõ kinh nghiệm cá nhân; 

nó bao gồm nhận thức, ý chí thái độ, 

cảm xúc, niềm tin…) là do quá trình 

đồng hóa và chuyển hóa các kinh 

nghiệm trước đó của người học khi 

được đặt vào trong những tình huống 

trải nghiệm thực tế. Tiến trình đó được 

Henderson (2002) [4] mô tả theo các 

pha học tập như sau: (1) tình thế mất 

phương hướng; (2) tư duy phê phán; 

(3) đối thoại với người khác và (4) 

hành động.  

Phạm Xuân Thanh (2015) đề xuất 

mô hình phát triển năng lực cá nhân 

theo thuyết chuyển hóa (hình 2) gồm 

các thành phần sau [5]:  

- Tiến trình chuyển hóa năng lực ở 

người học: theo chu trình xoắn ốc với 

pha của học tập trải nghiệm (trải 

nghiệm - suy tư - hình thành khái niệm - 

thử nghiệm).  

- Vai trò của giáo viên trong tiến 

trình dạy học chuyển hóa năng lực (định 

hướng và tổ chức trải nghiệm, suy tư và 

thử nghiệm). 

- Sự biến đổi của khung tham chiếu 

(kiến thức, kỹ năng, thái độ, niềm tin, ý 

chí, tình cảm…) của người học theo các 

pha học tập chuyển hóa. 
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Hình 2: Mô hình phát triển năng lực cá nhân dựa trên thuyết học tập chuyển hóa 

Từ mô hình nêu trên có thể điều 

chỉnh tiến trình giáo dục tại các pha 

học tập phù hợp với giáo dục kỹ năng 

sống; cụ thể điều chỉnh đó được thể 

hiện trong khung đề xuất thiết kế sư 

phạm giáo dục kỹ năng sống dưới đây. 

Khung định hướng thiết kế sư phạm 

(bảng 1) được trình bày theo trình tự: 

(1) Trước hết, xác định các giai 

đoạn chuyển hóa cá nhân: từ nhận thức 

đến thái độ/tình cảm và hành vi mới, 

tốt hướng hình thành thói quen; những 

yếu tố quan trọng để chuyển biến cá 

nhân đạt được các mức độ của giáo dục 

kỹ năng sống. 

(2) Xác định các hoạt động học cụ 

thể (trải nghiệm  suy tư/hình thành 

khái niệm  thử nghiệm tích cực) phải 

đặt trong tương quan cùng với việc xác 

định điều kiện đảm bảo giáo dục thực 

tiễn và khả năng tổ chức giáo dục cũng 

như chuyên môn của giáo viên. 

(3) Tuân thủ nguyên tắc trải 

nghiệm trực tiếp cũng như phù hợp 

với đặc điểm người học… theo tiến 

trình xoắn ốc, nâng dần mức độ phức 

tạp và hướng đến việc đặt các mục tiêu 

cao hơn nhằm phát triển cá nhân trong 

quá trình giáo dục. 

Chi tiết được trình bày ở bảng 2. 
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Bảng 1: Đề xuất định hướng chung cho thiết kế sư phạm giáo dục kỹ năng sống 

Các mục (2.1), (2.2), (2.3) đều phải được xem xét đồng thời 

tương quan qua lại để lựa chọn được phương án tối ưu, phù 

hợp với thực tế giáo dục nhưng đảm bảo được yêu cầu 

chuyển hóa cá nhân. 

(1) Sự biến đổi 

cá nhân người 

học (chuyển hóa) (2.3) Điều kiện 

thực hiện, đảm 

bảo chuyển hóa 

(2.2) Tổ chức 

hoạt động giáo 

dục của giáo viên 

(2.1) Hoạt động 

học trải nghiệm 

của cá nhân 

Xác định các điều 

kiện để có thể tổ 

chức hoạt động 

giáo dục (2.1) và 

trải nghiệm (2.2) 

để đạt được mục 

đích theo các giai 

đoạn chuyển biến 

(1) cá nhân. 

GHI CHÚ: Thực 

hiện tổ chức các 

hoạt động giáo 

dục phù hợp với 

trong các điều 

kiện cụ thể, đã 

được tối ưu (Đây 

là tư tưởng quan 

trọng của lớp 

học đảo ngược). 

Xác định khả 

năng định hướng 

& tổ chức của 

giáo viên cho các 

hoạt động trải 

nghiệm ở (2.1). 

(2.2) đòi hỏi năng 

lực sư phạm và 

chuyên môn của 

giáo viên để có 

thể tổ chức được 

hoạt động trải 

nghiệm ở (2.1) 

thành công. 

Xác định cụ thể hoạt 

động học trải 

nghiệm theo các giai 

đoạn chuyển biến 

(1) của người học. 

Các chuỗi hoạt động 

này sẽ định hướng 

và phù hợp hóa với 

các thông tin ở mục 

2.2 và 2.3. 

Trước hết cần 

xác định các giai 

đoạn/ sự chuyển 

biến cá nhân 

theo các mức độ 

của giáo dục kỹ 

năng sống: 

+ Nhận thức 

+ Thái độ/niềm tin 

+ Hành vi 

+ Thói quen/giá trị 
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Bảng 2: Khung định hướng thiết kế sư phạm giáo dục kỹ năng sống 

(2.3) Điều kiện 

thực hiện, đảm 

bảo chuyển hóa 

(2.2) Tổ chức 

giáo dục của 

giáo viên 

(2.1) Hoạt động 

cá nhân theo 

trải nghiệm 

(1) Sự biến đổi cá 

nhân người học 

(chuyển hóa) 

Người học được trải 

nghiệm (hoặc có 

kinh nghiệm) đủ để 

thu nhận được thông 

tin cần thiết cho tiến 

trình suy tư cá nhân 

và trao đổi nhóm 

(bao gồm cả cảm 

xúc, tình cảm…) 

Định hướng & 

tổ chức, lựa 

chọn các hình 

thức trải nghiệm 

(trực tiếp) và 

suy tư (nhóm, cá 

nhân) thông qua 

các câu hỏi. 

Xác định hoạt 

động giáo dục cụ 

thể ứng với (Trải 

nghiệm  Suy 

tư/hình thành 

khái niệm) phù 

hợp và định 

hướng cho 2.2 và 

2.3. 

Mức 1: hình thành 

hiểu biết cá nhân qua 

trải nghiệm có giá trị 

(xuất hiện các thông 

tin khác về cảm xúc, 

tình cảm, thái độ… 

trong quá trình trải 

nghiệm). 

Người học xây 

dựng được quy 

trình thực hiện 

(thao tác, kỹ năng 

nào mới). 

Đảm bảo đủ thời 

gian thực hành. 

Có sự điều chỉnh kịp 

thời của giáo viên. 

Định hướng & tổ 

chức, lựa chọn 

các hình thức thử 

nghiệm tích cực 

tiếp theo. 

Xác định cụ thể 

hoạt động giáo 

dục ứng với (Suy 

tư/hình thành 

khái niệm  Thử 

nghiệm tích cực). 

Mức 2: hình thành 

được kỹ năng thực 

hiện yêu cầu của công 

việc/ hành vi mới và 

thử nghiệm các hành 

vi đó. 

 

Tình huống thực tế 

khác để vận dụng 

năng lực cá nhân 

Định hướng, gợi 

ý và tổ chức 

nhiều tình huống 

thực tế mở rộng 

Bắt đầu cho chu 

trình xoắn ốc 

mới cho đến hình 

thành năng lực. 

Mức 3: hướng đến hình 

thành thói quen thông 

qua các hoạt động giáo 

dục có tính kế hoạch và 

hỗ trợ của các bên tham 

gia giáo dục 

Dưới đây là minh họa thiết kế sư 

phạm bài dạy kỹ năng sống cho học 

sinh tiểu học về chủ đề “VỆ SINH 

RĂNG MIỆNG” theo tiếp cận thiết kế 

dạy học dựa trên thuyết chuyển hóa. 

Mục tiêu bài học: giúp học sinh 

sau khi học có khả năng:  

Kiến thức:  

- Phân biệt được răng sâu, răng 

sún, răng mẻ… 

- Trình bày được tác hại của sâu 

răng và nguyên nhân sâu răng. 

Kỹ năng: Đánh răng đúng cách. 

Thái độ: Trẻ có thái độ tích cực, 

chủ động vui vẻ và thói quen đánh răng.
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ĐIỀU KIỆN  

THỰC HIỆN 

HOẠT 

ĐỘNG GIÁO 

VIÊN 

HOẠT 

ĐỘNG HỌC 

SINH 

SỰ CHUYỂN 

BIẾN CỦA 

TRẺ 

T
ạo

 b
ầu

 

k
h
ô
n
g
 k

h
í 

v
u
i 

v
ẻ 

Bài hát 

vui nhộn 

“ĐÁNH 

RĂNG” 

Tổ chức cho cả 

lớp cùng hát 

chung bài 

“ĐÁNH 

RĂNG” 

Hát cùng cả 

lớp 

Tâm thế vui vẻ, 

tích cực sẵn 

sàng vào bài 

học 

M
Ứ

C
 Đ

Ộ
 1

: 
H

IỂ
U

 B
IẾ

T
 

Các câu hỏi và 

tranh ảnh về 

răng sâu (đau, 

không đẹp, mất 

tự tin…) 

 

 

 

 

Bảng thông tin 

về răng bằng 

hình ảnh 

 

 

Kính soi răng 

 

Giáo viên tổ 

chức trò chơi 

gắn đúng hình 

RĂNG SÂU 

(chia làm các 

đội thi với 

nhau, giáo 

viên đố bằng 

hình ảnh) 

 

Giáo viên tổ 

chức trò chơi 

“Bác sĩ khám 

răng”  theo 

nhóm cặp với 

nhau 

Tham gia 

trò chơi gắn 

hình: trả lời 

câu hỏi, chọn 

hình đúng và 

gắn đúng vào 

vị trí (HÌNH 

LỚN TRÊN 

BẢNG VỀ 

SÂU RĂNG) 

Khám răng 

và ghi đánh 

dấu vào bảng 

thông tin về 

răng 

 

Tự soi răng 

cá nhân 

(kiểm tra 

xem có đánh 

giá đúng 

không) 

Hình thành 

kiến thức, 

hiểu biết về: 

+ Răng sâu, 

xấu... mất tự 

tin # Răng 

đẹp, tự tin 

(cười) 

+ Nguyên 

nhân sâu răng 

Biết được hiện 

trạng răng của 

bản thân/Có 

biểu hiện qua 

cười (tự tin/tự 

ti)  vì thế 

cần xóa bỏ 

cảm giác tự ti 

cho trẻ có 

răng sâu, xấu 

M
Ứ

C
 Đ

Ộ
 2

: 
T

H
A

Y
 Đ

Ổ
I 

T
H

Á
I 

Đ
Ộ

/H
À

N
H

 V
I 

–
  

H
ÌN

H
 T

H
À

N
H

 K
Ỹ

 

N
Ă

N
G

 

VIDEO “THAY 

RĂNG Ở TRẺ 

EM” 

 

 

Chuẩn bị câu 

hỏi 

Giáo viên tổ 

chức cả lớp xem 

video “THAY 

RĂNG Ở TRẺ” 

 

 

Đặt câu hỏi về 

RĂNG MỚI 

XEM 

VIDEO VỀ 

THAY 

RĂNG MỚI 

Ở TRẺ EM 

 

Trả lời câu 

hỏi 

Xóa bỏ cảm 

giác tự ti cho 

trẻ, mang lại cơ 

hội mới cho trẻ 

(nếu chăm sóc 

răng tốt)  

Tạo dựng động 

cơ bên trong 

cho trẻ bị sâu 

răng 
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Các câu hỏi và 

bộ hình về THỨC 

ĂN 

Kết luận để bảo 

vệ BẠN RĂNG 

MỚI thì biết 

đánh răng đúng 

và hạn chế ăn 

thức ăn có hại.  

Tiếp tục trò 

chơi gắn hình 

đúng về 

THỨC ĂN (có 

hại, có lợi cho 

răng) 

Chơi trò chơi 

gắn hình đúng 

về thức ăn (có 

lợi/có hại cho 

răng) 

Bổ sung kiến 

thức về thức 

ăn có lợi/có 

hại cho răng 

 

 

Hình thành 

thái độ về ăn 

uống bảo vệ 

răng 

Bàn chải đánh 

răng, mô hình 

răng  

Giáo viên 

hướng dẫn kỹ 

thuật đánh 

răng đúng 

Thực hành 

đánh răng 

đúng  

Hình thành 

kỹ năng đánh 

răng đúng 

M
Ứ

C
 Đ

Ộ
 3

: 
 T

H
Ó

I 
Q

U
E

N
 &

 K
Ỹ

 X
Ả

O
 Bài hát “ĐÁNH 

RĂNG” 

 

 

Nhật ký theo dõi 

đánh răng dạng 

hình ảnh cho trẻ 

 

Bàn chải theo sở 

thích (hình thú, 

xe…) 

Phụ huynh tham 

gia/ Album ảnh 

Đánh răng ở 

trường 

Giáo viên tổ 

chức hát bài 

“ĐÁNH 

RĂNG”  

Giáo viên phối 

hợp với phụ 

huynh cùng hỗ 

trợ các em 

thực hiện đánh 

răng 

 

Cả lớp vui vẻ 

hát chung bài 

“ĐÁNH 

RĂNG”  

Đánh răng 

hằng ngày 

(đánh dấu 

vào nhật ký 

Bạn Răng 

Mới)  

 

Chụp hình kỷ 

niệm (bộ sưu 

tập Răng Sún 

và Răng Đẹp 

của bản thân)  

Bầu không khí 

vui vẻ cho trẻ 

 

 

Kỹ năng được 

luyện tập 

thường xuyên 

 trở thành 

kỹ xảo 

 

Củng cố thái 

độ/hành vi tốt  

 

Hình thành 

thói quen tốt 

cho trẻ 

4. Kết luận 

Bài viết làm rõ đặc trưng giáo dục 

kỹ năng sống và tóm tắt hai cách tiếp 

cận thiết kế sư phạm cho loại bài giảng 

này hiện nay; đồng thời chỉ ra các luận 

điểm kế thừa từ mô hình phát triển cá 

nhân theo thuyết học tập chuyển hóa 

làm cơ sở cho đề xuất khung thiết kế sư 

phạm phù hợp. 

Kết quả của bài nghiên cứu đề xuất 

được mô hình và hướng dẫn thiết kế sư 

phạm giáo dục kỹ năng sống theo 

thuyết chuyển hóa cùng với thiết kế 

minh chứng cụ thể qua bài “Vệ sinh 

răng miệng”.  

Tuy nhiên giới hạn khuôn khổ bài 

viết không cho phép trình bày hình thức 
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tổ chức giáo dục tiếp cận thuyết chuyển 

hóa theo mô hình lớp học đảo ngược 

với hệ dữ liệu giáo dục kỹ năng sống; 

đây được xem là cách tiếp cận mới cùng 

với đề xuất khung thiết kế sư phạm này 

sẽ định hướng cho chuỗi các nghiên cứu 

về giáo dục kỹ năng sống đáp ứng được 

yêu cầu và giải quyết được các vấn đề 

thực tiễn hiện nay. 
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INSTRUCTIONAL DESIGN BASED ON TRANSFORMATIVE 

LEARNING THEORY IN TEACHING OF LIFE SKILLS 

ABSTRACT 

Research on current teaching of life skills in various ways focuses on increasing 

the efficiency and quality of education. The article introduces and selects 

transformative learning theory to analyze and propose pedagogical design 

framework that reflect the nature of personal transformation in their life skills. 

Keywords: Teaching of life skills, transformative learning, instructional design 
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SỰ PHỐI HỢP BA MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC 

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 

                                                                                   Nguyễn Đức Đổi
1 

TÓM TẮT 

Giáo dục là một hoạt động mang tính xã hội cao. Do đó muốn giáo dục toàn 

diện cho học sinh, chúng ta phải coi trọng cả giáo dục nhà trường lẫn giáo dục gia 

đình và xã hội. Nghị quyết Trung ương VIII (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo… đã tiếp tục khẳng định: “Giáo dục nhà trường kết hợp với 

giáo dục nhà trường và xã hội.” Chỉ riêng nhà trường hay chỉ riêng ngành giáo dục 

thì không thể làm tốt công tác giáo dục được. Hồ Chủ tịch đã nói: “Giáo dục trong 

nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình 

để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường 

dù tốt đến mấy, nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng 

không hoàn toàn.” Việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện các phẩm chất và năng lực 

nhằm giúp học sinh phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá trình lâu dài 

liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan 

hệ xã hội phức tạp. Vì thế, việc giáo dục nói chung luôn luôn đòi hỏi sự phối hợp 

chặt chẽ của nhiều lực lượng xã hội và nhất là sự quan tâm đúng cách của nhà 

trường, gia đình và mọi thành phần xã hội. Trong bài viết này, người viết muốn đề 

cập tới thực trạng và những giải pháp để nâng cao hiệu quả kết hợp ba môi trường 

giáo dục ở trường Đại học Đồng Nai. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục, phối hợp ba môi trường giáo dục, Đại học Đồng Nai 

 1. Đặt vấn đề 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh 

đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực của 

toàn dân, đất nước ta đã không ngừng 

phát triển, đổi mới, vị thế trên trường 

quốc tế ngày càng cao. 

Hiện nay, cả nước ta đang tiến hành 

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước, nhằm đảm bảo sự phát 

triển nhanh và bền vững thực hiện thắng 

lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã 

hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Đảng ta đã có nhiều quyết sách trong đó 

quyết sách có ý nghĩa chiến lược là: 

phát triển giáo dục và đào tạo cùng 

khoa học công nghệ là quốc sách hàng 

đầu. Đây chính là nền tảng, là động lực 

đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để 

phát triển nguồn lực con người - nhân tố 

quyết định đối với sự phát triển của xã 

hội. Phát triển nguồn nhân lực là nhiệm 

vụ quan trọng của toàn bộ sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo. 

Giáo dục và đào tạo của Đồng Nai 

nói riêng cũng như của cả nước nói 

chung đã và đang có những đóng góp hết 
1 
Trường Đại học Đồng Nai 

Email: nguyenducdoidoi@gmail.com 
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sức to lớn vào công cuộc chấn hưng đất 

nước và đạt được nhiều thành tựu to lớn. 

Trường Đại học Đồng Nai là nơi 

đào tạo giáo viên từ hệ Mầm non, Tiểu 

học đến Trung học cơ sở, Trung học 

phổ thông, để khi ra trường họ làm 

nhiệm vụ đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ 

cho tỉnh, góp phần to lớn vào công cuộc 

chấn hưng đất nước. 

Trước tình hình thế giới ngày càng 

có nhiều diễn biến phức tạp có ảnh 

hưởng vô cùng to lớn đến nhận thức của 

lớp trẻ, việc giáo dục toàn diện cho họ 

là vô cùng cấp bách, hệ trọng. Nó đòi 

hỏi phải có sự phối kết hợp đồng bộ của 

toàn xã hội mà trong đó sự phối hợp 

giữa nhà trường - gia đình và xã hội là 

hạt nhân quyết định sự trưởng thành của 

một con người. Nó được gọi là: Môi 

trường giáo dục. Theo TS. Huỳnh 

Công Minh thì: “Môi trường giáo dục 

là những tác động từ bên ngoài đến 

người học, làm cho người học nâng cao 

hiểu biết, trưởng thành và ngày càng 

tiến bộ. Các môi trường giáo dục gồm 

có nhà trường, gia đình và xã hội. 

Môi trường giáo dục có tác động tích 

cực và tiến bộ, nhất là khi môi trường 

giáo dục biết quan tâm đúng mức đến 

vai trò tự giáo dục của bản thân người 

học” [1, tr. 4]. 

Thật vậy, sự phối hợp giữa nhà 

trường - gia đình và xã hội trong giáo 

dục chính là việc giáo dục tư tưởng, đạo 

đức, lối sống cho bản thân từng sinh 

viên là một vấn đề không hoàn toàn 

mới, nhưng nó luôn là vấn đề bức thiết 

của xã hội, nhất là trong thời đại bùng 

nổ thông tin như hiện nay. 

Hoạt động giáo dục phải thực hiện 

theo nguyên lý HỌC đi đôi với HÀNH, 

giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, 

lý luận gắn liền với thực tiễn. Giáo dục 

nhà trường phải kết hợp với giáo dục 

gia đình và giáo dục xã hội (Điều 3, 

Luật Giáo dục) [2]. Để thực hiện được 

nguyên lý giáo dục, Luật Giáo dục cũng 

đã quy định trách nhiệm của nhà 

trường, gia đình và các đoàn thể xã hội. 

1.1. Trách nhiệm của nhà trường 

 Nhà trường có trách nhiệm chủ 

động phối hợp với gia đình và xã hội để 

thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. 

1.2. Trách nhiệm của gia đình 

Cha, mẹ hoặc người giám hộ có 

trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và 

chăm sóc, tạo điều kiện cho con, em 

hoặc người được giám hộ được học tập, 

rèn luyện, tham gia các hoạt động của 

nhà trường (Điều 93 - Luật Giáo dục) [2]. 

Mọi người trong gia đình có trách 

nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, tạo 

môi trường thuận lợi cho việc phát triển 

toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, 

thẩm mỹ cho con em... cùng nhà trường 

nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục 

(Điều 94 - Luật Giáo dục) [2]. 

1.3. Trách nhiệm của xã hội 

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị 

xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức 
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kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân có 

trách nhiệm sau đây: 

Giúp nhà trường tổ chức các hoạt 

động giáo dục và nghiên cứu khoa học; 

tạo điều kiện cho nhà giáo, người học 

thực tập, tham quan nghiên cứu khoa học. 

Góp phần xây dựng phong trào học 

tập và môi trường giáo dục lành mạnh, 

an toàn, ngăn chặn những ảnh hưởng 

xấu đến thanh, thiếu niên, nhi đồng. 

Tạo điều kiện để người học vui 

chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể 

thao lành mạnh. 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh có trách nhiệm phối hợp với nhà 

trường giáo dục thanh, thiếu niên và nhi 

đồng; vận động đoàn viên, thanh niên 

gương mẫu học tập, rèn luyện và tham 

gia sự nghiệp phát triển giáo dục (Điều 

79 - Luật Giáo dục) [2]. 

Từ những điều trình bày trên đây 

chúng ta thấy việc phối hợp giáo dục 

giữa ba môi trường nhà trường - gia 

đình - xã hội là vấn đề sống còn trong 

việc giáo dục nhân cách con người. 

2. Thực trạng của việc phối hợp 

giữa ba môi trường nhà trường - gia 

đình - xã hội tại trường Đại học 

Đồng Nai 

2.1. Đối với nhà trường 

Căn cứ vào chương trình, nội dung 

giáo dục của nhà trường theo yêu cầu 

của các cấp các ngành có thẩm quyền, 

trường Đại học Đồng Nai đã đề xuất 

chương trình, kế hoạch giáo dục và phối 

hợp với các lực lượng giáo dục [3]. 

Tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân 

đầu năm học cho toàn thể sinh viên với 

các nội dung thiết thực, cụ thể: 

Sinh viên được học tập về chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước; Nghị quyết của Đảng, công tác 

Đoàn Thanh niên, phòng chống các tệ 

nạn xã hội, đánh giá tình hình sinh viên 

năm qua. Các chế độ về quyền lợi, 

nghĩa vụ, trách nhiệm của sinh viên, 

học tập về Luật Giáo dục. Riêng sinh 

viên năm nhất còn được học thêm về cơ 

cấu tổ chức, nội quy, quy chế rèn luyện, 

kỷ luật học tập, quy chế thi kiểm tra, 

công nhận tốt nghiệp. 

Nhà trường mời báo cáo viên của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo cáo tình 

hình chính trị, thời sự cho sinh viên; 

mời báo cáo viên là công an nhân dân 

về thuyết trình luật giao thông. 

Nhà trường tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước 

như: Ngày Truyền thống Học sinh, Sinh 

viên Việt Nam 9-1, ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam 3-2, Giỗ tổ Hùng 

Vương 10-3, ngày thành lập Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3, ngày 

sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5, 

ngày Quốc khánh 2-9, ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20-11, ngày thành lập Quân 

đội Nhân dân Việt Nam 22-12, v.v... để 

thông qua đó góp phần giáo dục tư 

tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên. 
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Tổ chức cho sinh viên đi tham quan, 

dã ngoại theo những chủ đề thiết thực 

như: Về nguồn với các địa danh nổi tiếng: 

Địa đạo Củ Chi, Chiến khu D, Chiến khu 

rừng Sác, Bến Nhà Rồng, v.v... thông qua 

đó giáo dục về truyền thống anh hùng 

của cha ông, dân tộc. 

Tổ chức giảng dạy - học tập có chất 

lượng các môn khoa học Mác - Lê nin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh theo chương 

trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành. Đổi mới phương pháp dạy và học, 

đổi mới cách kiểm tra, đánh giá trong 

thi cử, tổ chức hội thi thuyết trình: “Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh” sâu rộng trong sinh viên. 

Thực hiện quy chế dân chủ, thực 

hiện việc cải cách thủ tục hành chính 

theo mô hình một cửa. Đặc biệt hằng 

năm Ban Giám hiệu, các phòng chức 

năng, các khoa trong nhà trường cũng tổ 

chức đối thoại trực tiếp với sinh viên về 

tất cả mọi mặt của nhà trường. Qua 

những cuộc đối thoại đó, các vấn đề băn 

khoăn, thắc mắc của sinh viên thường 

được trả lời, giải quyết kịp thời. Nhiều 

đề xuất đúng đắn, thiết thực của sinh 

viên được các cấp lãnh đạo nhà trường 

lưu ý quan tâm và tìm cách tháo gỡ. 

Qua đó giúp các em hiểu và an tâm 

phấn đấu, học tập cũng như rèn luyện 

bản thân mình. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao sinh hoạt tập thể, 

tổ chức các hội thi do trường, khoa hay 

các tổ chức xã hội khác phát động để lôi 

cuốn các em vào những hoạt động bổ 

ích, tránh xa những tệ nạn, hay những 

thói hư, tật xấu. Đưa ra những nội quy, 

quy chế để sinh viên phấn đấu, rèn 

luyện, thực hiện khẩu hiệu “Kỷ cương - 

Tình thương - Trách nhiệm”. 

Tóm lại, nhà trường đã tổ chức các 

hoạt động dạy - học, các hoạt động Văn - 

Thể - Mỹ, các hoạt động vui chơi ngoại 

khóa, về nguồn, v.v... là nhằm lôi cuốn 

sinh viên vào những hoạt động thiết 

thực, bổ ích với mục đích là vừa làm tốt 

công tác “Dạy chữ” vừa làm tốt công tác 

“Dạy người”. 

2.2. Đối với gia đình 

Từ sự nhận thức sinh viên đại học 

do đã đủ quyền công dân (từ 18 tuổi trở 

lên) nên các em đã có thể tự chịu trách 

nhiệm về ý thức hành động cũng như 

việc làm của mình. Mặt khác, do các em 

từ khắp nơi trong tỉnh, ngoài tỉnh khi 

tập trung về trường học tại thành phố 

Biên Hòa nên việc liên hệ, phối hợp 

giữa nhà trường với gia đình bị giới hạn 

về khoảng cách. Do đó, rất khó thống 

nhất với gia đình trong việc phối hợp 

giáo dục các em. Việc phối hợp với gia 

đình chủ yếu chỉ là những đóng góp 

mang tính nghĩa vụ của sinh viên với 

nhà trường hay những cam kết phục vụ 

đúng ngành nghề đã được đào tạo sau 

khi tốt nghiệp. Chỉ có những trường 

hợp đặc biệt thì mới có sự quan tâm 

đúng nghĩa của lãnh đạo nhà trường, 

của khoa, của các tổ chức xã hội trong 

trường và của cố vấn học tập. 
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2.3. Đối với xã hội 

Nhà trường chỉ đạo tham gia đầy đủ 

các hội thi Nghiệp vụ sư phạm toàn 

quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức; tham gia các hội thi Olympic 

Toán, Vật lý, Tin học, Thể dục thể thao, 

v.v... trong và ngoài tỉnh. 

Đoàn trường kết hợp với Tỉnh Đoàn 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động 

kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất 

nước, của Đảng, của Đoàn, của ngành, 

v.v... Tổ chức cho sinh viên tham gia 

hội thảo, tìm hiểu về Luật Phòng chống 

ma túy, Luật Giao thông, Luật Hôn 

nhân - Gia đình. 

Tổ chức phát thanh, tuyên truyền 

mọi chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

tuyên truyền các ca khúc cách mạng, 

tuyên truyền học tập làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh qua hệ 

thống loa phóng thanh của nhà trường. 

Cùng với các tổ chức xã hội khác tổ 

chức cho sinh viên tham gia các hoạt 

động: Đền ơn đáp nghĩa; phụng dưỡng 

bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ đồng 

bào bị thiên tai, lũ lụt, nạn nhân chất 

độc da cam, xây nhà tình nghĩa, hiến 

máu nhân đạo. 

Tổ chức cho sinh viên tham gia: 

Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, hiến 

máu nhân đạo, các buổi mít tinh, tuần 

hành kỷ niệm những ngày lễ lớn do 

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban 

Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Tỉnh tổ chức. 

Kết hợp với Ngân hàng Chính sách 

xã hội Tỉnh hướng dẫn cho những sinh 

viên có nhu cầu vay vốn học tập. 

Phối hợp với chính quyền, công an 

địa phương, công an tỉnh tuyên truyền 

giáo dục về Luật Giao thông, Luật 

Phòng chống ma túy, Luật Phòng cháy, 

chữa cháy. 

Tổ chức kết nghĩa và tham gia giao 

lưu với các đơn vị bộ đội nhằm thắt 

chặt tình nghĩa quân - dân. 

Như vậy, bằng nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú trong sự phối hợp giữa 

ba môi trường: nhà trường - gia đình - 

xã hội tại trường Đại học Đồng Nai là 

nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho 

sinh viên, giúp cho họ ngoài việc nắm 

vững những tri thức chuyên môn, khoa 

học, còn phải là những con người có 

nhân cách, đạo đức, có hiểu biết. Tôn 

trọng và phát huy những giá trị truyền 

thống tốt đẹp của cha ông, của gia đình, 

của cộng đồng, của dân tộc. Biết yêu 

thương đồng loại, biết chia sẻ, nhường 

nhịn, đồng cam cộng khổ, vượt qua khó 

khăn để bản thân ngày càng trưởng 

thành, trở thành người có ích cho cộng 

đồng, cho xã hội. 

3. Một số giải pháp để nâng cao 

hiệu quả phối hợp giáo dục giữa ba 

môi trường nhà trường - gia đình - xã 

hội tại trường Đại học Đồng Nai 

3.1. Về phía nhà trường 
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Nhà trường phải xây dựng định 

hướng giáo dục con người toàn diện 

“vừa hồng vừa chuyên”, nghĩa là: Ngoài 

việc truyền thụ cho sinh viên những kiến 

thức chuyên môn, khoa học thuần túy thì 

phải trang bị kỹ năng sống trong thời đại 

ngày nay, nhất là về tư tưởng, đạo đức, 

lối sống, nhân cách, kỹ năng ứng xử với 

những tình huống xảy ra mọi lúc, mọi 

nơi ở nhà hay ở trường cũng như ở ngoài 

xã hội. Xây dựng động cơ đúng đắn 

trong học tập, rèn luyện. Có tư tưởng, 

đạo đức, lối sống lành mạnh, có lý 

tưởng, hoài bão phấn đấu. 

Thông qua các hoạt đông học tập và 

các hoạt động khác, giúp sinh viên có 

lòng yêu nghề, đam mê với sự nghiệp 

mà mình đã lựa chọn, ra sức phấn đấu 

học tập để sau này thực hiện tốt trọng 

trách người thầy mà xã hội giao phó. 

Nhà trường cần có sự giáo dục để 

sinh viên hiểu rằng: Muốn trở thành 

giáo viên giỏi thì ngay từ khi còn ngồi 

trên ghế nhà trường, sinh viên cần phải 

học tập tốt, có nhận thức đúng đắn về 

chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; có lập 

trường kiên định, có ý thức rèn luyện về 

đạo đức, tác phong; có cách nhìn khách 

quan, biện chứng về các lĩnh vực khác 

nhau của đời sống xã hội; có lòng đam 

mê nghề, không bị tha hóa, cám dỗ vật 

chất tầm thường; sống đúng với đạo 

đức, lương tâm và tác phong nhà giáo. 

Qua những giờ học trên lớp hay 

những hoạt động ngoài giờ, cần giúp 

các em tìm ra những phương pháp học 

tập phù hợp cho bản thân, nhanh chóng 

thích ứng với nhiều loại hình học tập để 

củng cố và tạo niềm tin cho mình. 

Tổ chức thật tốt việc đón nhận sinh 

viên mới vào trường cũng như tổ chức 

tốt lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp 

để tạo tình cảm tốt đẹp cho những sinh 

viên các khóa tiếp theo. 

Có kế hoạch và tổ chức nghiêm túc 

tuần lễ “Công dân sinh viên”. Giúp sinh 

viên hiểu rõ truyền thống, nội quy, quy 

chế của nhà trường. 

Tổ chức cho sinh viên học tập Luật 

Phòng chống ma túy, Luật Giao thông, 

Luật Phòng cháy chữa cháy, v.v... 

Tổ chức cho sinh viên học tập các 

chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, Pháp luật của Nhà nước. 

Phát huy mạnh mẽ tính dân chủ 

trong nhà trường theo Quy chế dân chủ 

ở cơ sở. Xây dựng cơ chế, thiết lập mối 

quan hệ giữa các phòng, các khoa, các 

trung tâm chức năng trong nhà trường. 

Phát huy tính độc lập, tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm, qua đó sinh viên sẽ học tập 

được rất nhiều và giúp các em tin tưởng 

hơn vào tính công khai, công bằng đúng 

đắn, làm việc có nguyên tắc, có cơ sở 

pháp lý, cơ sở khoa học của nhà trường. 

Tổ chức đối thoại có nội dung cụ 

thể, thiết thực về các lĩnh vực khác nhau 

của nhà trường, của các đoàn thể có liên 

quan đến đời sống và hoạt động của 

sinh viên. Sinh viên được trao đổi tâm 
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tư nguyện vọng, được đưa ra ý kiến 

nhận xét, đánh giá về mọi mặt đời sống 

sinh hoạt của mình. Qua đó, giúp họ 

giải tỏa được những thắc mắc, thoải mái 

trong tư tưởng, định hướng đúng đắn về 

nghề nghiệp của mình trong những điều 

kiện cụ thể, phù hợp vào hiện tại cũng 

như tương lai sau này. 

Tổ chức tốt các buổi ngoại khóa, 

tọa đàm theo những chủ đề đã được 

chọn lựa, các hoạt động chào mừng các 

ngày lễ lớn, thành lập các câu lạc bộ, 

thông qua đó giúp sinh viên mở rộng tri 

thức, hiểu sâu mọi vấn đề và cũng là để 

góp phần giáo dục, về tư tưởng, ý thức, 

thái độ học tập cũng như kỹ năng sống, 

năng lực chủ động, sáng tạo trong cuộc 

sống hằng ngày. 

3.2. Sự phối hợp giữa nhà trường 

và gia đình 

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái 

nôi sinh ra, giáo dục, rèn luyện sinh 

viên từ nhỏ đến lớn. Kể cả khi các em 

đi học chuyên nghiệp thì vẫn phụ thuộc 

rất nhiều vào gia đình. Gia đình là nơi 

cung cấp kinh tế để các em đi học, là 

nơi chia sẻ hầu hết những niềm vui, nỗi 

buồn và đặc biệt gia đình còn là niềm tự 

hào, là tình thương, nỗi nhớ của mỗi 

con người. Truyền thống đạo đức của 

gia đình, phong tục tập quán của địa 

phương, của cộng đồng, ảnh hưởng rất 

lớn đến tư tưởng, đạo đức, tác phong 

cũng như lối sống của sinh viên. Những 

ảnh hưởng đó được thể hiện qua quá 

trình sống, quá trình giao tiếp và mọi 

mặt hoạt động của từng sinh viên trong 

nhà trường và xã hội. 

Vì vậy nhà trường cần trao đổi với 

gia đình những vấn đề về: mục tiêu, 

chương trình và kế hoạch của nhà 

trường cũng như một số chủ trương của 

ngành có liên quan đến viêc học tập, rèn 

luyện của con em họ để gia đình biết. 

Đồng thời đề nghị gia đình cam kết và 

cùng chịu trách nhiệm với nhà trường 

về sinh viên mà mình đang quản lý. 

 Đưa lên website của trường kết quả 

học tập, rèn luyện của sinh viên cũng 

như mọi mặt hoạt động của trường, của 

các đoàn thể trong trường để gia đình 

được biết. Trên cơ sở đó, gia đình chủ 

động có hướng phối hợp với nhà trường 

nhằm phát huy những thành quả mà 

sinh viên đã đạt được, đồng thời khắc 

phục những mặt còn tồn tại, yếu kém 

trong sinh viên. 

Gia đình cần thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ của mình như: Chấp 

hành mọi chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chấp 

hành mọi nghĩa vụ và trách nhiệm ở địa 

phương mình sinh sống, xây dựng gia 

đình văn hóa, thường xuyên nắm bắt 

diễn biến về tư tưởng, đạo đức cũng 

như hành vi của con em mình và thông 

báo kịp thời với nhà trường. 

Mọi thành viên trong gia đình cần 

nhận thức rõ trách nhiệm của mình về 

việc phối hợp với nhà trường trong 

công tác giáo dục sinh viên. Bản thân 

mỗi thành viên trong gia đình phải là 
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người gương mẫu trong lời nói, việc 

làm, luôn có ý thức đoàn kết, tạo không 

khí hòa thuận, đầm ấm, thân ái. Có mối 

quan hệ thân thiết với xung quanh, láng 

giềng, thực sự là “ông bà, cha mẹ mẫu 

mực, con cháu thảo hiền”. Khi có sự cố 

xảy ra nên bình tĩnh cùng nhà trường 

bàn bạc, tìm cách tháo gỡ. Tránh tình 

trạng phó mặc, đổ lỗi hoàn toàn cho nhà 

trường về những sai phạm mà con em 

mình mắc phải. 

Nhà trường, nhất là cố vấn học tập, 

ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn có 

thể định kỳ hoặc đột xuất tổ chức thăm 

gia đình sinh viên khi cần thiết. 

Bên cạnh đó, nhà trường cần thực 

hiện kịp thời các loại giấy tờ cần thiết 

cho sinh viên như: Xác nhận kết quả học 

tập, hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên 

về địa phương “Vay vốn hỗ trợ học tập”, 

hướng dẫn và thực hiện các chế độ ưu 

đãi đối với sinh viên như: Chế độ tạm 

miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi 

đang học tập, v.v... Điều này giúp gia 

đình cũng như sinh viên hiểu được tính 

ưu việt của nhà trường Xã hội chủ nghĩa. 

Nhà trường, gia đình cần nắm vững 

những thông tin cá nhân của sinh viên 

như: Địa chỉ nơi ở, số điện thoại cần 

liên lạc để việc phối hợp giáo dục giữa 

nhà trường và gia đình có hiệu quả hơn. 

Nhà trường, tổ chức Đoàn Thanh 

niên cần phối hợp chặt chẽ với gia đình, 

với chính quyền địa phương để nắm bắt 

hoàn cảnh kinh tế của từng sinh viên, 

trên cơ sở đó có hướng giúp đỡ những 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thực 

sự. Cần công khai, công bằng trong quá 

trình xét học bổng trợ cấp, học bổng 

được tài trợ, phát động phong trào 

tương trợ, giúp nhau trong sinh viên.  

Hằng năm, nhà trường cần công 

khai thông báo với gia đình những 

khoản kinh phí mà sinh viên phải đóng 

góp, những hoạt động mà sinh viên phải 

tham gia. 

3.3. Sự phối hợp giữa nhà trường 

và xã hội 

Các đoàn thể xã hội: chính quyền 

địa phương, công an, Hội Phụ nữ, Hội 

Khuyến học, Ngân hàng Chính sách xã 

hội, bảo hiểm, các ban, ngành, cơ quan 

công tác của cha mẹ sinh viên, v.v... 

đều có thể tham gia công tác phối hợp 

giáo dục về tư tưởng, đạo đức, lối sống 

cho sinh viên. Trong nhà trường chúng 

ta thấy vai trò to lớn của việc giáo dục 

tư tưởng, đạo đức, nhân cách trong sinh 

viên là các tổ chức chính trị do Đảng 

lãnh đạo mà nòng cốt là Đoàn Thanh 

niên và Hội Sinh viên. Để thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ của mình, Đoàn 

Thanh niên và Hội Sinh viên trong nhà 

trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể 

mà trong đó có kế hoạch giáo dục lý 

tưởng sống, nhân cách sống cao đẹp cho 

sinh viên. Để thực hiện tốt công tác giáo 

dục sinh viên cần: 

Phối hợp với nhà trường tổ chức 

các phong trào thi đua học tốt, cải tiến 

phương pháp tự học, nâng cao hiệu quả 

trong học tập. Tổ chức tốt các phong 
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trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, 

tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên 

sau những giờ học tập. 

Vận động và tạo điều kiện cho sinh 

viên tham gia các hội thi, hội thảo do 

nhà trường cũng như các tổ chức xã hội 

khác tổ chức, nhằm phát huy năng lực 

vẫn còn tiềm ẩn trong sinh viên. 

Tích cực vận động sinh viên tham 

gia các hoạt động xã hội như: Hoạt 

động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Mùa hè 

xanh”, hoạt động “Về nguồn”... Tham 

gia các cuộc vận động nhân đạo, từ 

thiện như: Hiến máu nhân đạo, ủng hộ 

đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai, 

lũ lụt, xây nhà tình thương, v.v... Thông 

qua đó giáo dục cho sinh viên truyền 

thống của dân tộc, tình yêu quê hương, 

đất nước, lòng yêu nghề, giúp sinh viên 

nhận thức được trách nhiệm của bản 

thân với gia đình cũng như xã hội, có 

định hướng đúng đắn để phấn đấu, rèn 

luyện trong hiện tại cũng như tương lai. 

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền 

giáo dục truyền thống, thông qua các 

hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn 

trong năm của đất nước với nhiều hình 

thức phong phú như: Tổ chức các cuộc 

thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện 

chuyên đề, các hội thảo, diễn đàn, gặp 

gỡ những nhân vật lịch sử, những nhân 

vật tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh 

hùng, những gương mặt thanh niên tiên 

tiến... để thu hút ngày càng nhiều sinh 

viên tham gia. 

Thông qua các hoạt động, phong 

trào trên giúp sinh viên có thể hiểu và 

thông cảm với những hoàn cảnh còn gặp 

khó khăn, thiếu thốn, cô đơn, bệnh tật 

hiểm nghèo. Đồng thời qua đó giáo dục 

cho sinh viên tình yêu quê hương, đất 

nước, tình yêu con người, phát huy 

truyền thống cao đẹp của cha ông, của 

dân tộc: “Một miếng khi đói bằng một 

gói khi no”, “Lá lành đùm lá rách”, 

“Thương người như thể thương thân”... 

Trường Đại học Đồng Nai là một 

trường chuyên nghiệp hệ công lập lớn 

của tỉnh, có thế mạnh trong việc tổ chức 

các hoạt động phong trào, tập thể. Để các 

hoạt động, các phong trào tập thể thực sự 

có tính giáo dục cao cần phải xây dựng 

chương trình, nội dung cụ thể, phong 

phú, với nhiều hình thức đa dạng và đặc 

biệt quan tâm đến tính giáo dục, biến các 

hoạt động tập thể thành sân chơi cần thiết 

và thực sự bổ ích cho sinh viên. 

Hiện nay, sinh viên trong trường 

hầu hết là đoàn viên thanh niên. Các em 

đều có lý tưởng, có mục đích sống rõ 

rệt, đại đa số các em đều mong muốn 

phấn đấu để trở thành người đoàn viên 

ưu tú, mong muốn trở thành người đảng 

viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trong những năm qua, vừa giảng 

dạy chuyên môn, vừa là người phụ trách 

công tác Đảng ở một chi bộ, người viết 

nhận được nhiều ý kiến của sinh viên, 

đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác 

phát triển Đảng trong sinh viên cùng 

những câu hỏi: “Để được đứng trong 
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hàng ngũ của Đảng Cộng sản em phải 

làm gì? Phấn đấu như thế nào?”... Qua 

đó cần phải: 

Tổ chức các hoạt động tập thể có 

chất lượng và hiệu quả, thông qua các 

hoạt động tập thể, sinh viên có điều 

kiện tham gia và có điều kiện để phấn 

đấu, trau dồi và rèn luyện. 

Phát huy các hoạt động của Đoàn 

Thanh niên, Hội Sinh viên trong nhà 

trường, nhất là các hoạt động ở các chi 

đoàn. Thông qua các hoạt động ở chi 

đoàn, sinh viên có điều kiện rèn luyện, 

tham gia các hoạt động xã hội, qua đó 

bộc lộ những ưu, khuyết điểm của 

mình. Trên cơ sở đó, tổ chức Đoàn 

Thanh niên sẽ có cơ sở, điều kiện giúp 

đỡ các đoàn viên ưu tú để giới thiệu, 

xem xét kết nạp Đảng [3]. 

Nhà trường phải là trung tâm của sự 

phối hợp giữa ba môi trường thì sự phối 

hợp đó mới thực sự đem lại hiệu quả 

trong giáo dục. Nhà trường là cơ quan 

trực tiếp quản lý sinh viên nên phải 

thường xuyên đổi mới nội dung, 

phương pháp, hình thức tổ chức. 

Cần có đủ đội ngũ cán bộ chuyên 

trách làm công tác tư tưởng để nắm bắt 

và giải quyết tốt những diễn biến xảy ra 

trong tâm tư, suy nghĩ của sinh viên. 

Xây dựng cơ chế phối hợp có hiệu 

quả để nhà trường, gia đình và xã hội 

làm tốt nhiệm vụ của mình cũng như 

phối hợp cùng nhau để có phương thức 

giáo dục toàn diện cho sinh viên. 

Giáo dục, định hướng cho sinh viên 

xác định được động cơ, thái độ trong 

học tập. Chấp hành nghiêm nội quy, 

quy chế nhằm giúp các em có đủ kiến 

thức, kỹ năng, tâm lý và bản lĩnh để có 

thể miễn dịch với những tác động tiêu 

cực và trở thành thành viên có ích cho 

xã hội, cho cộng đồng. 

4. Kết luận 

Việc nâng cao hiệu quả phối hợp 

giáo dục giữa ba môi trường nhà trường - 

gia đình - xã hội đối với sinh viên sư 

phạm ở trường Đại học Đồng Nai là một 

nhiệm vụ bức thiết nhưng không hề dễ 

dàng. Nó đòi hỏi phải có sự phối hợp 

nhịp nhàng giữa ba môi trường mà nhà 

trường là hạt nhân. Sự tác động của nhà 

trường, gia đình và các lực lượng xã hội 

có ảnh hưởng quyết định đến tư tưởng, 

nhân cách, lối sống, của sinh viên. Vì 

vậy cần phải tổ chức tốt các mặt hoạt 

động ở trong cũng như ngoài nhà trường 

trong công tác giáo dục sinh viên. 

Việc phối hợp giáo dục giữa nhà 

trường - gia đình - xã hội đối với sinh 

viên là một việc làm không đơn giản, nó 

cần sự quan tâm, phối hợp ở cả ba phía. 

Cần xây dựng một cơ chế thống nhất về 

nội dung, phương pháp cũng như hình 

thức phối hợp sao cho hiệu quả. Mỗi 

môi trường giáo dục cố gắng làm tốt 

nhiệm vụ của mình và có phương pháp 

phối hợp tốt hơn. Trên cơ sở đó có thể 

giáo dục sinh viên ở mọi lúc, mọi nơi. 

Tăng cường xã hội hóa trong các hoạt 

động giáo dục và đào tạo cũng góp phần 
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không nhỏ trong việc phối hợp giáo dục 

có hiệu quả. Đề cập đến công tác giáo 

dục, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cho rằng: 

“Dạy khoa học tự nhiên ta có thể áp 

dụng những định lý, công thức. Nhưng 

giáo dục tình cảm thì không thể dùng 

định lý, công thức được.” 

Hằng ngày, hằng giờ sinh viên chịu 

sự tác động đa chiều, đa giá trị, trong đó 

những yếu tố tích cực, tiêu cực đan xen 

lẫn nhau. Do vậy quá trình giáo dục là 

giúp cho sinh viên chuyển biến các yêu 

cầu giáo dục của nhà trường, gia đình, 

xã hội thành chính các yêu cầu của bản 

thân, để chính bản thân sinh viên phát 

huy nội lực của mình nhằm thực hiện 

được mục tiêu của giáo dục và đào tạo. 

Sinh viên là tuổi trẻ nên các em 

luôn thích cái mới, thích mạo hiểm, 

song cũng ít kinh nghiệm, dễ mắc sai 

lầm. Khi thành công thì hay bốc đồng, 

chủ quan, khi mắc sai lầm, thất bại thì 

dễ dẫn đến bi quan, chán nản, thối chí, 

bỏ cuộc. Vì vậy cần phải giáo dục để 

sinh viên có động cơ, lý tưởng cao cả, 

có mục đích sống tốt đẹp, có định 

hướng đúng đắn để rèn luyện, phấn đấu. 

Để thực hiện được như vậy, người làm 

công tác giáo dục cần phải nghiên cứu, 

tìm hiểu, nắm chắc về đặc điểm, tâm 

sinh lý của sinh viên. Trên cơ sở đó đưa 

ra các biện pháp tổ chức hoạt động giáo 

dục phù hợp. 

Chúng ta, những thế hệ đi trước, 

cần tin tưởng và hy vọng vào thế hệ trẻ, 

thế hệ tương lai của đất nước sẽ tiếp nối 

truyền thống cha ông: Xây dựng đất 

nước ta trở thành một nước “Dân giàu, 

nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 

văn minh”, thực hiện lòng mong mỏi 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Đất 

nước ta, dân tộc ta sẽ bước tới đài vinh 

quang, sánh vai với các cường quốc 

năm châu”. 
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ABSTRACT 

Education is one of the most important activities of the society. To have a holistic 

education, therefore; we should consider put importance not only on the role of the 

school, but also that of the family and society.The Central Party’s Resolution VIII 
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(SessionXI) on the holistic renovation of education and training continues to confirm 

“School education must be combined with education in the family and society”. The 

school alone cannot achieve the educational goals. As President Ho Chi Minh said 

once, “Education at school is only part of the whole. To make it perfect, we also 

need the education of the society and the family. However good the education from 

the school, without education from the family and the sociey, the result is not 

desirable.” The education  and training of skills and qualities to help students 

develop their personality perfectly is a long, contining process happening in different 

environments and related to complicated social relationships. Therefore, in general, 

education needs close coordination of different social forces, and especially the due 

concerns of the school, the family and all that is concerned in the society. In this 

writing, the author will discuss the reality of how the three educational environments 

are combined in DNU, and suggest some proposals in promote the effectivity. 

Keywords: Education management, coordinate three educational environment, 

Dong Nai University 
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BÀN VỀ TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Nguyễn Thị Hòa
1 

TÓM TẮT 

Khác với đào tạo nghề chỉ đơn thuần cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp, giáo dục đại học là bậc học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, 

sản phẩm đầu ra của giáo dục đại học phải có đầy đủ các tiêu chí về kiến thức, năng 

lực nhận thức, năng lực tự chủ, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm. Để đạt chuẩn đầu ra 

đó đòi hỏi trong quá trình đào tạo sinh viên phải có năng lực tư duy phản biện.  

Năng lực tư duy phản biện có ảnh hưởng mang tính quyết định lên hiệu quả của 

các hoạt động giáo dục, kết quả học tập của sinh viên, của giảng viên và các nhà 

nghiên cứu trong môi trường giáo dục mang tính toàn cầu. Với tầm quan trọng đặc 

biệt của vấn đề, bài viết nhằm làm rõ vai trò, sự cần kíp và một số phương pháp thực 

hành tư duy phản biện cho sinh viên. 

Từ khóa: Tư duy phản biện, biện luận, đại học, sinh viên, năng lực 

1. Đặt vấn đề 

Ngay từ khi mới sinh ra, đứa trẻ đã 

biết đặt những câu hỏi về các sự vật, sự 

việc, hiện tượng xảy ra trong thế giới tự 

nhiên và xã hội (thông qua những từ để 

hỏi như: Gì? Khi nào? Tại sao? Thế 

nào? Bằng cách nào?…). Qua đó, trẻ 

nhận biết, đánh giá thế giới xung quanh 

và thỏa mãn những hoài nghi của mình.  

Càng trưởng thành con người càng 

tiếp cận với một lượng khổng lồ các 

thông tin từ tự nhiên, xã hội. Để thích 

ứng và phát triển được trong thế giới 

đó, đòi hỏi con người phải có sự đánh 

giá đúng đắn, khách quan về sự vật, 

hiện tượng và phải có kỹ năng tư duy 

phản biện.  

Trên thực tế, không phải ai cũng có 

khả năng tư duy phản biện tốt. Tư duy 

con người có thể bị tác động bởi nhiều 

yếu tố: tính bảo thủ, định kiến, hẹp hòi, 

lười suy nghĩ, tình cảm cá nhân… 

Chúng có khả năng chi phối và làm biến 

dạng thông tin về sự vật, hiện tượng. Từ 

đó có khả năng đưa ra những nhận định 

sai lầm, thiếu chính xác. Điều này lý 

giải vì sao lại có nhiều luồng ý kiến, 

nhiều nhận định, đánh giá khác nhau về 

cùng một vấn đề như vậy. Trong dân 

gian vẫn dùng câu “Chín người mười ý” 

để diễn đạt sự khác biệt trong cách suy 

nghĩ và nhận định về vấn đề. 

Mặc dù “tư duy phản biện” là một 

thuật ngữ không hề mới trong các nền 

giáo dục tiên tiến trên thế giới (đặc biệt 

là giáo dục đại học), ở Việt Nam cụm từ 

này còn khá mới mẻ. Điều đó lý giải vì 

sao có một nghịch lý vẫn tồn tại trong 

nền giáo dục ở nước ta, đó là sinh viên 

đại học - những người được cho là một 

bộ phận của nguồn nhân lực chất lượng 

cao lại ít có khả năng phản biện khoa học.  

Trong bối cảnh hiện nay, sinh viên 

không chỉ là một bộ phận của trí thức, là 
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công dân của một quốc gia mà còn là 

công dân của toàn cầu. Điều này đỏi hỏi 

sinh viên phải rèn luyện kỹ năng tư duy 

phản biện để phục vụ quá trình học tập, có 

khả năng đáp ứng các yêu cầu nghề 

nghiệp và trở thành con người có khả 

năng tư duy độc lập, sáng tạo trong xã hội. 

Vậy vấn đề đặt ra là những công 

dân toàn cầu cần có những tiêu chí gì? 

Giải quyết được vấn đề này có nghĩa 

các quốc gia đã hình thành được đội 

ngũ lao động với những phẩm chất, kỹ 

năng, năng lực đáp ứng yêu cầu toàn 

cầu. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới 

(2015) về “Tầm nhìn mới cho giáo 

dục: Phát triển các tiềm năng của kỹ 

nghệ”, để đáp ứng được yêu cầu nguồn 

nhân lực trong thời đại toàn cầu, người 

học phải có 16 kỹ năng thiết yếu [1], 

trong đó, kỹ năng tư duy phản biện 

đóng một vai trò chính yếu, cốt lõi, là 

nhân tố kết nối các kỹ năng còn lại để 

đạt đến kỹ năng cuối cùng là kỹ năng 

học tập suốt đời. 

 Bảng 1: Các kỹ năng thiết yếu của một công dân toàn cầu thế kỷ 21 

Các kỹ năng và tư chất yêu cầu 

1. Nhóm kỹ năng nền 1 Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

2 Kỹ năng tính toán 

3 Hiểu biết cơ bản về khoa học 

4 Kỹ năng khoa học công nghệ 

5 Khả năng tính toán tài chính 

6 Hiểu biết về văn hóa, lối sống văn minh 

2. Nhóm kỹ năng mềm 7 Kỹ năng tư duy biện luận, giải quyết vấn đề 

8 Khả năng sáng tạo 

9 Khả năng giao tiếp 

10 Khả năng hợp tác 

3. Các tư chất thuộc về 

tính cách 

11 Có óc tò mò, muốn tìm hiểu 

12 Có tính tích cực, khởi xướng sự thay đổi 

13 Có tính kiên định 

14 Khả năng tự thích ứng cao 

15 Có kỹ năng lãnh đạo 

16 Có ý thức về xã hội và văn hóa 

(Nguồn: Dương Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Xuân Đạt (2005), Giáo trình Tư duy 

biện luận ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, tr. 248-249) 
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Trên thực tế, sinh viên sau khi ra 

trường thực sự khó khăn trong tìm kiếm 

việc làm. Lý do chủ yếu là do thiếu hụt 

kỹ năng (theo một điều tra của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo vào năm 2011, con số 

thất nghiệp do thiếu kỹ năng lên đến 

63%), trong đó nhiều kỹ năng liên quan 

đến tư duy phản biện. Thực trạng này 

phản ánh sự thiếu hụt trầm trọng mảng 

kiến thức này trong chương trình đào 

tạo bậc đại học ở nước ta hiện nay và 

cho thấy các trường cần phải kịp thời 

lấp đầy khoảng trống đó.  

2. Một số vấn đề về tư duy phản biện 

Về nguồn gốc, tư duy phản biện 

tồn tại từ rất lâu trong các học thuyết ở 

phương Tây như phương pháp tư duy 

theo lối Socrates của người Hy Lạp cổ 

hay ở phương Đông như trong kinh Vệ 

Đà của nhà Phật với những triết lý sơ 

khai nổi tiếng như: “Đừng tin bất cứ 

điều gì nếu đơn giản là bạn chỉ nghe về 

điều đó. Đừng tin bất cứ điều gì nếu 

đơn giản là chỉ vì điều đó đã được nói 

ra và do nhiều người đồn đại… Đừng 

tin bất cứ điều gì nếu đơn giản vì các 

điều đó đựa trên thẩm quyền của thầy 

cô giáo hoặc những người lớn tuổi hơn 

bạn” (Đức Phật Thích Ca), hoặc: “Tôi 

nghe và tôi sẽ quên đi. Tôi thấy và tôi 

sẽ nhớ. Tôi hành động và tôi sẽ hiểu” 

(Khổng Tử)… Những tư tưởng này là 

những tư tưởng manh nha, khởi nguồn 

cho những giá trị và phẩm chất của tư 

duy phản biện.  

Thuật ngữ “tư duy phản biện” hay 

“tư duy biện luận” được dịch từ thuật 

ngữ “critical thingking” trong tiếng 

Anh. Theo Russell Brooker [2], kỹ 

năng tư duy phản biện là kỹ năng suy 

nghĩ vượt lên trên những phân tích và 

logic theo lối mòn thông thường. Đó 

là một quá trình tư duy nhằm chất vấn 

các giả định hay giả thiết, là cách để 

khẳng định rằng một nhận định nào đó 

là đúng hay sai, đôi khi đúng, hay có 

phần đúng. 

Từ đó có thể thấy, để có tư duy 

phản biện, con người cần có các khả 

năng/tố chất sau đây [3]: 

- Hiểu được kết nối logic giữa các 

ý tưởng. 

- Xác định, xây dựng và đánh giá 

các lập luận. 

- Phát hiện các mâu thuẫn và sai 

lầm phổ biến thường gặp trong lập luận. 

- Giải quyết vấn đề một cách hệ thống. 

- Nhận ra sự liên quan và tầm quan 

trọng của các ý tưởng. 

- Phản xạ biện minh về niềm tin và 

giá trị của một người/sự vật/sự việc. 

Cụ thể, đối với sinh viên đại học, để 

hình thành năng lực tư duy phản biện 

phục vụ quá trình học tập, họ cần: 

- Xác định được những vấn đề quan 

trọng, những vấn đề còn tranh cãi. 

- Biết phân tích, diễn giải, đánh 

giá chất lượng thông tin thu được từ 

đối tượng. 

- Biết suy x t những quan điểm 

khác nhau, biết đánh giá các giả thuyết, 
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các giải pháp khác nhau và đưa ra được 

lập luận, quan điểm của riêng mình… 

Kết quả cuối cùng của tư duy phản 

biện là đưa ra một lời nhận định của 

riêng cá nhân về vấn đề nào đó, vì vậy, 

nó là cơ sở để hình thành năng lực tư 

duy độc lập - tiêu chí cơ bản để đánh 

giá một con người có khả năng trở 

thành một chuyên gia, một nhà khoa 

học hay không. 

Xem x t bản chất của tư duy phản 

biện trong mối tương quan với các 

phương pháp học thuật và phương pháp 

giải quyết vấn đề, có thể thấy sự gần gũi 

của nó với một số phương pháp tư duy 

khác như: phương pháp đánh giá mục 

tiêu, quá trình dạy học của Bloom 

(Thang cấp độ tư duy Bloom); phương 

pháp “Sáu chiếc nón tư duy”; phương 

pháp “Động não”; phương pháp “Bản 

đồ tư duy”; “Sơ đồ Ishikawa” và một số 

phương pháp khác. 

3. Sự cần thiết của tư duy phản 

biện trong học tập đại học 

3.1. Xuất phát từ vai trò của tư duy 

phản biện 

Triết gia người Pháp J.J Rousseau 

cho rằng: “Nếu chỉ nhào nặn con người 

theo duy nhất một trạng thái thì anh ta 

sẽ trở nên vô dụng trước mọi tình huống 

khác” [4], và nếu tính năng động và 

năng lực tư duy sáng tạo bị thui chột, 

con người/sinh viên chỉ biết làm theo 

những chỉ đạo, hướng dẫn sẵn có thì 

chúng ta sẽ có những con người dễ phục 

tùng, làm theo, nói theo, nhìn sự việc 

bằng con mắt của người khác, đánh mất 

tư duy độc lập, suy nghĩ và hành động 

bằng cái đầu của người khác, xa lạ với 

yêu cầu cuộc sống.  

Ngược lại, tư duy phản biện sẽ 

mang lại nhiều lợi ích trong học tập, 

công việc lẫn cuộc sống của con người 

nhờ khả năng giải quyết vấn đề, suy 

nghĩ một cách thấu đáo, sáng tạo, giảm 

thiểu khả năng sai lầm trong việc đưa ra 

quyết định. 

3.2. Xuất phát từ yêu cầu của khu 

vực hóa, toàn cầu hóa 

Khả năng tư duy phản biện là một 

phần không thể thiếu của quá trình 

toàn cầu hóa, quốc tế hóa. Thậm chí, 

nó còn có khả năng ảnh hưởng mang 

tính quyết định đến kết quả của quá 

trình toàn cầu hóa, quốc tế hóa. 

Parker, Ninomiya và Cogan (1999) đã 

mô tả một số kỹ năng mà các công dân 

cần phải có để giải quyết các vấn đề 

mang tính toàn cầu [5]: 

- Có khả năng xem x t và tiếp cận 

các vấn đề như một thành viên của một 

xã hội mang tính toàn cầu; 

- Có khả năng làm việc với các 

thành viên khác một cách hợp tác và tự 

chịu trách nhiệm đối với vai trò, nhiệm 

vụ của mình trong một xã hội; 

- Có khả năng thấu hiểu, chấp nhận, 

đánh giá cao và kiên nhẫn đối với các 

khác biệt về văn hóa; 

- Có khả năng suy nghĩ, cân nhắc 

(có phán x t và có hệ thống); 
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- Có thiện chí giải quyết mâu thuẫn 

không bạo lực; 

- Có thiện chí và có khả năng tham 

gia vào các sự kiện chính trị ở cấp địa 

phương, cấp nhà nước và cấp quốc tế; 

- Có thiện chí thay đổi lối sống và thói 

quen tiêu dùng để bảo vệ môi trường; 

- Nhạy cảm đối với các vấn đề và 

bảo vệ quyền con người. 

Những tiêu chí công dân toàn cầu 

này cho thấy chúng có nhiều điểm 

tương đồng với các tiêu chuẩn đầu ra 

của nhiều ngành nghề đào tạo trong các 

trường đại học ở Việt Nam. Trong xu 

thế quốc tế hóa hiện nay, Việt Nam 

cũng không thể tách biệt khỏi dòng 

chảy của sự phát triển và hội nhập. Vì 

vậy, để tiến hành thành công quá trình 

hội nhập quốc tế, nền giáo dục của nước 

ta không chỉ xây dựng chuẩn đầu ra 

theo nhu cầu của từng ngành, nghề của 

nền kinh tế - xã hội quốc gia mà cần 

phải xây dựng những tiêu chí đầu ra 

phù hợp với tiêu chí chung của thế giới.  

3.3. Xuất phát từ yêu cầu của quá 

trình học tập bậc đại học 

Trong môi trường học tập truyền 

thống, bài giảng của giáo viên thường 

tập trung chủ yếu vào nội dung và kiến 

thức của bài học, môn học. Trong hoàn 

cảnh đó, người giáo viên đóng vai trò 

trung tâm. Mọi kiến thức truyền đạt từ 

người thầy được xem là đúng đắn, là 

“chân lý”, người học gần như không 

được phản biện để hiểu tường tận và tự 

mình kiểm chứng vấn đề kiến thức. 

Những năm gần đây, xu hướng giáo 

dục đã thay đổi. Nhiều hệ thống giáo 

dục tiên tiến đã thực hành phát huy vai 

trò trung tâm của người học, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người học tham gia 

tích cực vào bài, chủ động lĩnh hội kiến 

thức. Người học/sinh viên đã dần quen 

với việc lật ngược lại vấn đề, đặt câu 

hỏi về các hiện tượng và bản chất của 

khoa học, kinh tế - xã hội cũng như 

cách ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn 

học tập, sinh hoạt, nghề nghiệp… 

Việc thay đổi xu hướng và phương 

pháp đào tạo như trên đã được ngành 

giáo dục Việt Nam hưởng ứng tích cực 

trong khoảng mười năm trở lại đây. 

Ngoài việc thay đổi phương pháp giảng 

dạy, nhiều trường đại học đã chính thức 

đưa vào chương trình đào tạo tất cả các 

ngành những học phần với tên gọi cụ 

thể như: Tư duy phản biện, Tư duy phê 

phán, Tư duy biện luận ứng dụng… 

Sinh viên sẽ được trang bị cách học, 

cách ứng xử, cách tư duy, cách lập 

luận… hiệu quả, chuyên nghiệp trong 

môi trường học tập, nghiên cứu ở đại 

học, sau đại học cũng như chuẩn bị cho 

thực hành nghề nghiệp sau khi ra trường. 

4. Một số phương pháp rèn luyện 

tư duy phản biện cho sinh viên  

4.1. Dẫn dắt sinh viên đặt câu hỏi 

theo lối tư duy phản biện 

Câu hỏi theo lối tư duy phản biện là 

dạng câu hỏi có thể khai thác thông tin 

đầy đủ, đa diện, hệ thống mà qua đó 
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người được hỏi sẽ tiếp nhận vấn đề một 

cách sâu sắc nhất và toàn diện nhất. 

Trên thực tế, kỹ thuật đặt câu hỏi 

tư duy “5W – 1H” là kỹ thuật được sử 

dụng rộng rãi và dễ dàng nhất. Để 

hiểu bản chất một vấn đề/hiện tượng, 

người ta thường bắt đầu bằng các từ 

để hỏi như: What? (Gì/Cái gì), Why? 

(Tại sao), Where? (Ở đâu), When? 

(Khi nào), Who? (Với ai) và How 

(Như thế nào/Làm thế nào). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Kỹ thuật đặt câu hỏi tư duy 5W1H 

(Nguồn:http://seokool.com/cach-viet-bai-seo-theo-tieu-chi-5w1h/) 

Với mỗi từ để hỏi như vậy, sinh 

viên sẽ được hướng dẫn triển khai mở 

rộng câu hỏi theo các chiều hướng và 

mức độ khác nhau xoay quanh vấn đề, 

chẳng hạn: 

Với “What?” các câu hỏi đặt ra có 

thể bao gồm:  

- Cái đó là gì? 

- Nó đề cập đến vấn đề gì? 

- Nó có ý nghĩa gì? 

- Kế tiếp sự kiện này, thì cái gì khác 

xảy ra? 

- Cuốn sách này trình bày vấn đề gì? 

- Bài học này trình bày vấn đề gì? 

- Có những gì khác có liên quan? 

Hoặc với “How?”, câu hỏi có thể là: 

- Định luật này áp dụng như thế nào? 

- Nội dung này nên bắt đầu như thế nào?  

- Dự án này sẽ tiêu tốn bao nhiêu? 

- Các sự kiện và nhân vật trong 

cuốn tiểu thuyết này được kết nối như 

thế nào? 

- Diễn biến tiếp theo của nội dung 

này nên như thế nào? 

Nhìn chung, tùy vào vấn đề hay 

lĩnh vực nghiên cứu mà 5W1H có thể 

được vận dụng linh hoạt khác nhau. 

Trong quá trình triển khai làm rõ vấn 

đề, người học cần được khuyến khích 

đưa ra những suy nghĩ độc lập, đặt các 

loại câu hỏi khác nhau trước một vấn đề, 
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hỏi đúng trọng tâm, đúng chỗ, đúng lúc; 

được khuyến khích đưa ra nhận xét cá 

nhân, xét đoán hoặc đánh giá vấn đề; chủ 

động giải thích lý do, lập luận, chứng 

minh cho quan điểm của mình; nhìn nhận 

vấn đề đa chiều, và có khả năng đưa ra 

những dẫn chứng thuyết phục về vấn đề. 

4.2. Khuyến khích, tạo điều kiện 

cho sinh viên thường xuyên động não 

Về cơ bản, trong môi trường học tập 

phương pháp động não sẽ giúp chúng ta 

triệu tập được nhiều ý kiến từ nhiều bộ 

não khác nhau trong một thời gian ngắn 

để cùng giải quyết một vấn đề. Phương 

pháp này được thể hiện qua các hoạt 

động thảo luận, làm việc nhóm… 

Trong phương pháp này, người học 

cần được khuyến khích đưa ra được 

càng nhiều ý tưởng càng tốt, sẽ không 

có sự giới hạn ý tưởng (có thể có những 

ý tưởng điên rồ, kỳ quặc) hoặc bình 

phẩm, chê bai ý tưởng. 

Việc tìm ra “cơn lốc” các ý tưởng 

mới chỉ là bước khởi đầu của quá trình 

động não. Các ý tưởng sau đó sẽ được 

lược lại (xóa bỏ những ý tưởng hoàn 

toàn không phù hợp và không liên quan; 

gộp các ý tưởng có sự tương đồng, tương 

tự…) và bắt đầu được đánh giá để tìm 

kiếm và chọn lựa ra ý tưởng hoàn hảo 

nhất. Quá trình này sẽ giúp người học tự 

tư duy và tư duy theo nhóm, giúp họ có 

cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về 

vấn đề để chọn lựa ra một đáp án chính 

xác và phù hợp nhất. 

4.3. Lựa chọn và thường xuyên sử 

dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học 

Ứng dụng thang cấp độ tư duy, 

phương pháp Bản đồ tư duy, kỹ thuật 

“Sáu chiếc nón tư duy”, phương pháp 

“Năm nguồn lực”, sơ đồ “Xương cá”... 

phù hợp để rèn luyện kỹ năng tư duy 

phản biện trong sinh viên. Đây là những 

phương pháp, kỹ thuật dạy học không 

thể bỏ qua hoặc xem nhẹ trong giảng 

dạy đại học. Các phương pháp này có 

thể được sử dụng khá linh hoạt, dễ dàng 

nhưng lại đem lại hiệu quả cao trong 

học tập, tạo hứng thú và giúp người học 

có khả năng phát hiện vấn đề, nhìn nhận 

vấn đề dưới những góc độ khác nhau, 

giúp người học hệ thống hóa thông tin 

thu thập được… để từ đó đánh giá, chọn 

lọc và quyết định vấn đề nhận thức một 

cách khoa học, bài bản nhất. Các 

phương pháp, kỹ thuật này cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

để sinh viên nâng cao khả năng thực 

hành, vận dụng trong học tập, nghiên 

cứu, làm việc và thậm chí ngay cả trong 

cuộc sống của họ. 

5. Kết luận 

Trước yêu cầu của sự phát triển, các 

trường đại học cần đào tạo ra những 

công dân toàn cầu với đầy đủ phẩm chất 

và năng lực theo những giá trị chung. 

Điều này đòi hỏi người giảng viên 

ngoài việc cung cấp kiến thức chuyên 

ngành cần có khả năng kết hợp các 

phương pháp giảng dạy, kỹ năng dẫn 

dắt, định hướng cho người học biết tư 
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duy phản biện các vấn đề nảy sinh trong 

học tập, làm việc và trong đời sống xã 

hội. Những hỗ trợ này từ phía giảng 

viên sẽ giúp sinh viên định hướng và 

hình thành tính tự học, tự rèn luyện bản 

thân và không ngừng tìm tòi, học hỏi. 

Mặc dù hiệu quả việc tự học của sinh 

viên là do bản thân mỗi sinh viên quyết 

định song đối với một hệ thống giáo 

dục tốt thì việc định hướng và hỗ trợ 

sinh viên là việc làm cần thiết, đặc biệt 

là việc cung cấp cho sinh viên những kỹ 

năng tư duy mang tính phản biện. 
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ON CRITICAL THINKING IN COLLEGE EDUCATION  

ABSTRACT 

Unlike vocational training that purely provides knowledge and professional 

practice skills, higher education is the education level of training high quality human 

resources. The output of higher education must fully meet the criteria of knowledge, 

cognitive ability, self-control ability, skills, attitudes and responsibilities. To achieve 

such outcomes, it requires students to be capable of critical thinking in the training 

process. 

Critical thinking capability has a decisive impact on the effectiveness of 

educational activities, the learning outcomes of students, faculty and researchers, 

and global education environment. With the special importance of the problem, the 

article aims to clarify the role, necessity and some practices of critical thinking for 

students. 

Keywords: Critical thinking; argumentation; university; student; competence 
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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỰ ÁN 

PHI CHÍNH PHỦ CỦA HỘ NGHÈO Ở TỈNH SÓC TRĂNG 

 Nguyễn Quốc Nghi
1 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng 

tiếp cận các dự án phi chính phủ (DAPCP) của hộ nghèo ở tỉnh Sóc Trăng. Số liệu 

của nghiên cứu được thu thập từ 180 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ứng dụng 

mô hình hồi quy logit, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng tiếp cận DAPCP của hộ nghèo là: giới tính, dân tộc, kinh nghiệm, hội đoàn thể 

và hoạt động tạo thu nhập. Trong đó, nhân tố tham gia đoàn thể có tác động mạnh 

nhất đến khả năng tiếp cận DAPCP của hộ nghèo ở tỉnh Sóc Trăng.  

Từ khóa: Khả năng, dự án, hộ nghèo, Sóc Trăng 

1. Đặt vấn đề 

Sóc Trăng là một trong những địa 

phương có tỷ lệ hộ nghèo cao ở khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long. So với các 

tỉnh khác trong khu vực, Sóc Trăng là 

nơi tập trung nhiều cộng đồng dân tộc 

thiểu số, đặc biệt là cộng đồng người 

Khmer. Từ năm 2011- 2015, tỉnh Sóc 

Trăng đã có 48.900 hộ thoát nghèo, 

hằng năm giảm từ 2% - 3% hộ nghèo, 

trong đó hộ nghèo Khmer giảm từ 3% - 

4%/năm, góp phần giảm hộ nghèo toàn 

tỉnh đến năm 2015 còn 30.200 hộ, 

chiếm 9,24% tổng số hộ [1]. Để đạt 

được kết quả đó, nhiều năm qua, các 

cấp ủy đảng, chính quyền từ cấp tỉnh 

đến cấp cơ sở đã tích cực chỉ đạo và 

triển khai thực hiện các chủ trương, 

chính sách của Ðảng và Nhà nước nhằm 

hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội cho 

người nghèo của địa phương. Nhiều 

chương trình hỗ trợ về giáo dục, sức 

khỏe, tín dụng, nhà ở, đường điện… đã 

được thực hiện. Nhờ đó, cuộc sống của 

người nghèo ở các địa phương đã có 

dấu hiệu khởi sắc. Bên cạnh các chương 

trình hỗ trợ chính thức, tác động và vai 

trò của các tổ chức phi chính phủ cũng 

góp phần không nhỏ trong quá trình cải 

thiện cuộc sống của người nghèo tỉnh 

Sóc Trăng.  

Để các hoạt động và sự hỗ trợ từ 

các DAPCP có thể đến với hộ nghèo 

nhanh chóng và dễ dàng, ngoài vai trò 

của các hội đoàn thể tại địa phương thì 

khả năng tiếp cận dự án của chính bản 

thân hộ nghèo là một trong những nhân 

tố quan trọng thúc đẩy sự thành công 

của các dự án hỗ trợ, giúp dự án được 

phổ biến và triển khai rộng rãi. Tuy 

nhiên không phải tất cả hộ nghèo đều có 

thể tiếp cận dễ dàng với các dự án hỗ 

trợ từ các tổ chức phi chính phủ. 

Nguyên nhân của vấn đề xuất phát từ 

những yếu tố khách quan và chủ quan. 

Chính vì thế nghiên cứu “Các nhân tố 

ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận sự án 

phi chính phủ của hộ nghèo ở tỉnh Sóc 

1
Trường Đại học Cần Thơ 

Email: quocnghi@ctu.edu.vn 
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Trăng” nhằm cung cấp nguồn thông tin 

hữu ích cho các cơ quan ban ngành hữu 

quan, các tổ chức phi chính phủ để xây 

dựng các giải pháp nâng cao khả năng 

tiếp cận dự án tốt hơn cho các hộ nghèo. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Số liệu phục vụ nghiên cứu được 

thu thập từ 180 hộ nghèo trên địa bàn 

huyện Mỹ Xuyên và huyện Long Phú 

của tỉnh Sóc Trăng, bao gồm 107 hộ 

nghèo được nhận sự hỗ trợ từ các 

DAPCP và 73 hộ nghèo chưa từng nhận 

được sự hỗ trợ nào từ các DAPCP. 

Nhằm đảm bảo tính đại diện của dữ liệu 

nghiên cứu, tác giả tiến hành thu thập 

thông tin bằng phương pháp chọn mẫu 

phân tầng ngẫu nhiên thông qua hình 

thức phỏng vấn trực tiếp với phiếu khảo 

sát được soạn sẵn. Cơ cấu mẫu được 

trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1: Cơ cấu mẫu điều tra theo địa bàn 

Địa bàn 

 

Cỡ mẫu 
Tỷ lệ 

(%) 

Được hỗ trợ Không được hỗ trợ Tổng cộng 

Huyện Mỹ Xuyên 77 38 115 63,9 

Huyện Long Phú 30 35 65 36,1 

Tổng cộng 107 73 180 100,0 

(Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, năm 2013) 

2.2. Phương pháp phân tích 

Phương pháp hồi quy logit được sử 

dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng 

đến khả năng tiếp cận các DAPCP của 

hộ nghèo. Bên cạnh đó phương pháp 

thống kê mô tả cũng được sử dụng 

nhằm phân tích đặc điểm của đối tượng 

nghiên cứu. 

Thông qua lược khảo các tài liệu 

nghiên cứu của các tác giả Robert 

Lensink, Nguyễn Văn Ngân và Lê 

Khương Ninh (2008) [2], Nguyễn 

Quốc Nghi (2011) [3], Bùi Văn Trịnh 

và Nguyễn Thị Thùy Phương (2014) 

[4], Phan Thị Nữ (2012) [5], mô hình 

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

khả năng tiếp cận các DAPCP của hộ 

nghèo được thiết lập như sau: 

TCDAPCP = B0 + B1GIOITINH + B2DANTOC + B3TRINHDO + B4PHUTHUOC 

+ B5KINHNGHIEM+ B6DOANTHE + B7HOATDONG 

Trong đó: TCDAPCP là biến phụ thuộc (nhận giá trị 1 nếu hộ nghèo nhận được 

sự hỗ trợ từ các DAPCP và nhận giá trị 0 nếu ngược lại). Các biến độc lập được giải 

thích ở bảng 2. 
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Bảng 2: Diễn giải các biến độc lập trong mô hình 

Tên  biến Diễn giải Kỳ vọng 

GIOITINH Biến giả: Giới tính của chủ hộ, nhận giá trị 1 khi 

chủ hộ là nam, nhận giá trị 0 nếu chủ hộ là nữ. 

- 

DANTOC Biến giả: Nhận giá trị 1 nếu chủ hộ là người dân tộc 

thiểu số, nhận giá trị 0 nếu chủ hộ là người Kinh.  

+ 

TRINHDO Trình độ học vấn của chủ hộ, được tính bằng số năm 

đi học của chủ hộ tính đến thời điểm nghiên cứu. 

+ 

PHUTHUOC Số người phụ thuộc trong gia đình, biến này nhận 

giá trị là tổng số người phụ thuộc trong hộ nghèo 

tính đến thời điểm nghiên cứu. 

- 

KINHNGHIEM Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, nhận giá trị là số 

năm hoạt động sản xuất kinh doanh nghề chính của 

hộ nghèo tính đến thời điểm nghiên cứu. 

+ 

DOANTHE Tham gia hội đoàn thể, biến này nhận giá trị 1 nếu 

hộ có tham gia hội đoàn thể tại địa phương và nhận 

giá trị 0 nếu không tham gia. 

+ 

HOATDONG Hoạt động tạo thu nhập, nhận giá trị tương ứng với 

số hoạt động tạo ra thu nhập cho hộ nghèo tại thời 

điểm nghiên cứu. 

+ 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Đặc điểm về đối tượng nghiên cứu 

Theo kết quả khảo sát được trình 

bày ở bảng 3, đa số đối tượng nghiên 

cứu là người dân tộc Kinh (68,89%), 

kế đến là người dân tộc Khmer 

(28,89%) và người dân tộc Hoa chiếm 

tỷ lệ rất thấp (2,22%). Trình độ học 

vấn của hộ nghèo tương đối thấp, phần 

đông hộ nghèo có trình độ ở mức tiểu 

học (51,67%) và trung học cơ sở 

(35,56%), thậm chí vẫn còn nhiều hộ 

nghèo không biết chữ (6,67%). Kết quả 

khảo sát còn cho thấy, đa số hộ nghèo 

có số nhân khẩu từ 3 đến 6 người, 

trong đó số hộ có số nhân khẩu từ 2 

đến 3 người chiếm 30%, từ 4 đến 6 

người chiếm 63,89%. Hộ nghèo có 

nhân khẩu nhiều hơn 6 người chiếm tỷ 

lệ rất ít (6,11%). Theo đó, số người 

phụ thuộc trong hộ nghèo đa số là 1 

đến 2 người (83,33%), hộ nghèo có 

trên 4 người phụ thuộc chiếm tỷ lệ thấp 

(3,33%). Đây là con số rất quan trọng, 

ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo 

của hộ nghèo. 
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Bảng 3: Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Tiêu chí Chi tiết Tần số Tỷ lệ (%) 

Dân tộc 

Kinh 124 68,89 

Khmer 52 28,89 

Hoa 4 2,22 

Tổng 180 100,00 

 

Trình độ học vấn 

 

Mù chữ 12 6,67 

Tiểu học 93 51,67 

Trung học cơ sở 64 35,56 

Trung học phổ thông 10 5,56 

Cao đẳng 1 0,56 

Tổng 180 100,00 

Số nhân khẩu 

Dưới 4 người  54 30,00 

Từ 4 đến 6 người 115 63,89 

Trên 6 người  11 6,11 

 Tổng 180 100,00 

Số người phụ thuộc 

Dưới 3 người  150 83,33 

Từ 3 đến4 người 24 13,33 

Trên 4 người  6 3,33 

Tổng 180 100,00 

Nghề chính 

Trồng trọt 58 32,22 

Chăn nuôi 24 13,33 

Làm thuê 46 25,56 

Buôn bán 34 18,89 

Cán bộ, viên chức 4 2,2 

Nghề tự do 14 7,78 

Tổng 180 100,00 

Tham gia hội đoàn 

thể 

Hội Phụ nữ 128 71,11 

Hội Nông dân 27 15,00 

Hội đoàn thể khác 7 3,89 

Tổng 180 100,00 

(Nguồn: Số liệu khảo sát của tác giả, năm 2013) 

Hoạt động tạo thu nhập chính của 

hộ nghèo ở tỉnh Sóc Trăng khá đa dạng, 

trong đó phần lớn hộ nghèo tham gia 

trồng trọt, làm thuê và buôn bán nhỏ 

(chiếm 76,7%), bên cạnh đó nhiều hộ 

nghèo cũng tham gia chăn nuôi để tạo 
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 Hỗ trợ vật 

nuôi; 27,10%

Hỗ trợ tài chính; 

72,90%

thu nhập cho gia đình (chiếm 13,33%). 

Về tham gia hội đoàn thể, hầu hết hộ 

nghèo đều tích cực tham gia các hội 

đoàn thể ở địa phương, trong đó tỷ lệ hộ 

nghèo tham gia Hội Phụ nữ là rất lớn 

(71,11%), kế đến là tham gia Hội Nông 

dân (15%), một số hộ nghèo khác tham 

gia Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao 

tuổi… tuy nhiên số lượng này không 

đáng kể (3,89%).  

3.2. Thực trạng tiếp cận DAPCP 

của hộ nghèo 

Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ hộ 

nghèo tiếp cận DAPCP khá cao, với tỷ 

lệ 59,4%, trong khi số hộ nghèo không 

tiếp cận được với bất kỳ DAPCP chiếm 

tỷ lệ 40,6%. Con số này đã cho thấy, số 

DAPCP được triển khai trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng khá nhiều.  

Hình thức hỗ trợ: Với mục tiêu 

nâng cao nguồn lực, cải thiện thu nhập 

và đời sống cho hộ nghèo nên các 

DAPCP thường có 2 hình thức hỗ trợ, 

đó là hỗ trợ bằng hiện vật (bò hoặc heo 

giống) và hỗ trợ tài chính. Đối với hộ 

nghèo, nguồn vốn là chìa khóa quan 

trọng để mở ra nhiều giải pháp sinh kế 

cho họ. Chính vì thế phần lớn hộ nghèo 

thích tiếp cận hỗ trợ tài chính (chiếm 

72,9%) (hình 1). Tuy nhiên một số dự 

án quy định hình thức hỗ trợ vật nuôi 

(chiếm 27,1%) cho người tiếp nhận 

(hình 1). Hình thức này không phổ 

biến vì không phải hộ nghèo nào cũng 

có kiến thức và kinh nghiệm chăn nuôi. 

Hình 1: Hình thức hỗ trợ của các DAPCP 

(Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, năm 2013) 

Mục đích sử dụng: Hầu hết hộ 

nghèo sử dụng nguồn hỗ trợ từ các 

DAPCP đúng quy định của dự án. Phần 

lớn hộ nghèo sử dụng nguồn hỗ trợ để 

đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, trong đó tập trung nhiều 

vào hoạt động chăn nuôi. Kế đến, hộ 

nghèo đầu tư vào hoạt động mua bán 

nhỏ vì công việc này khá đơn giản, dễ 

dàng tham gia. Tuy nhiên do một số yếu 
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tố khách quan trong quá trình sử dụng 

nguồn hỗ trợ, nhiều hộ nghèo đã sử 

dụng nguồn hỗ trợ để chi cho sinh hoạt 

gia đình (chiếm 34,6%). Còn lại một số 

hộ nghèo sử dụng nguồn hỗ trợ để cho 

các mục đích khác (chiếm 6,5%) như 

sửa chữa nhà, đầu tư cho con đi học, 

chữa bệnh… (hình 2). 

 

Hình 2: Mục đích sử dụng nguồn hỗ trợ của hộ nghèo 

(Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, năm 2013) 

Mức độ hữu ích của DAPCP: Theo 

kết quả khảo sát (hình 3), tác động của 

các DAPCP đến sinh kế và thu nhập của 

hộ nghèo là rất lớn. Chính vì thế phần 

lớn hộ nghèo đánh giá các DAPCP rất 

hữu ích (chiếm 29,9%) và hữu ích 

(chiếm 58,9%). Tỷ lệ hộ nghèo đánh giá 

hiệu quả của dự án ở mức bình thường 

(chiếm 9,3%) và không hữu ích (chiếm 

1,9%) rất thấp. Nhóm hộ nghèo này cho 

rằng, một số dự án hỗ trợ vật nuôi có 

chất lượng không đồng đều, nếu vật 

nuôi tốt thì hiệu quả cao, còn đối với 

vật nuôi còn nhỏ hay chậm sinh sản thì 

hiệu quả thấp và mất nhiều thời gian 

đầu tư của họ. 

 

 Hữu ích; 

58,90%

 Rất hữu ích; 

29,90%

Không hữu ích; 

1,90%

 Bình thường; 

9,30%

 
Hình 3: Đánh giá mức độ hữu ích của DAPCP 

(Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, năm 2013)

3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng tiếp cận DAPCP của hộ nghèo 

Kết quả phân tích hồi quy logit cho 

thấy, mô hình được thiết lập phù hợp 

với các kiểm định được đảm bảo như 

sau (bảng 4): (1) Kiểm định giả thuyết 

về độ phù hợp tổng quát có mức ý nghĩa 

quan sát Sig.= 0,00 nhỏ hơn rất nhiều so 

với mức ý nghĩa 5% và giá trị -2Log 

Likelihood = 99,20 là khá thấp thể hiện 

61,7

28,0

34,6

6,5

Sản xuất nông nghiệp

 Tự kinh doanh mua

bán

 Chi tiêu sinh hoạt gia

đình

 Mục đích khác

% 
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mức độ phù hợp của mô hình là rất tốt 

[6]. Mức độ dự báo chính xác của mô 

hình là 75%. Bên cạnh đó, giá trị kiểm 

định tương quan giữa các biến độc lập 

trong mô hình đều chúng minh không 

xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến do các 

biến độc lập có giá trị tương quan thông 

qua kiểm định Cor đều nhỏ hơn 0,8 [7]. 

Bảng 4: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận DAPCP của hộ nghèo 

Biến số Hệ số β Giá trị P 

Hằng số -2,297    0,004     

GIOITINH -1,129    0,014       

DANTOC 1,016    0,025      

TRINHDO 0,067     0,261     

PHUTHUOC -0,149    0,264     

KINHNGHIEM  -0,032    0,081       

DOANTHE 1,579    0,001     

HOATDONG 0,593    0,011     

Giá trị Log Likelihood -99,20 

Giá trị Prob>chi
2 

0,00 

Mức dự báo chính xác của mô hình (%) 75,00 

(Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, 2013) 

Trong tất cả các biến được đưa vào 

mô hình, có 5 biến có ý nghĩa thống kê. 

Điều này chứng tỏ khả năng tiếp cận 

DAPCP của hộ nghèo phụ thuộc vào 

các yếu tố: giới tính, dân tộc, kinh 

nghiệm, số hoạt động tạo thu nhập và 

tham gia hội đoàn thể. Sự tác động của 

từng biến được giải thích như sau: 

Dân tộc (DANTOC) có ý nghĩa 

thống kê ở mức 5% và tương quan 

thuận với khả năng tiếp cận dự án. Thực 

tế khảo sát cho thấy, thời gian qua tỉnh 

Sóc Trăng luôn quan tâm chăm lo đến 

đời sống của cộng đồng dân tộc thiểu 

số, đặc biệt là dân tộc Khmer. Nhiều 

chương trình hỗ trợ chính thức về giáo 

dục, tín dụng, nhà ở… đã được thực 

hiện, góp phần làm thay đổi diện mạo 

cuộc sống của cộng đồng dân tộc thiểu 

số. Ở chừng mực nào đó, yếu tố dân tộc 

là tiêu chí ưu tiên để xét chọn đối tượng 

được hỗ trợ trong một số DAPCP. 

Chính vì thế kết quả nghiên cứu phản 

ánh đúng với thực tế rằng, hộ dân tộc 

thiểu số được tiếp cận các dự án hỗ trợ 

nhiều hơn hộ là dân tộc Kinh. 

Biến hội đoàn thể (DOANTHE) có ý 

nghĩa thống kê ở mức 1% và thể hiện sự 
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tác động tích cực đối với khả năng tiếp 

cận DAPCP của hộ nghèo. Thực tế cho 

thấy, các tổ chức hội đoàn thể như: Hội 

Phụ nữ, Hội Nông dân… đóng vai trò 

trung gian trong việc liên hệ và tiếp nhận 

sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ. 

Thông qua hội đoàn thể, các tổ chức phi 

chính phủ có thể tiếp cận đến từng hộ 

nghèo dễ dàng và hỗ trợ đúng đối tượng. 

Ngoài ra, khi tham gia các tổ chức này, 

các thành viên có thể chia sẻ kinh 

nghiệm, học hỏi lẫn nhau, sự hòa nhập 

và tiếp cận thông tin dễ dàng hơn.  

Biến hoạt động tạo thu nhập 

(HOATDONG) có ý nghĩa ở mức 5% 

và cũng tương quan thuận với khả năng 

tiếp cận DAPCP của hộ nghèo. Thực tế 

cho thấy, không phải hộ nghèo nào 

cũng nhận được nguồn hỗ trợ, điều này 

còn thể hiện ở khả năng lao động của 

hộ nghèo thông qua số hoạt động tạo ra 

thu nhập trong gia đình. Những hộ 

nghèo chăm chỉ lao động, biết sáng 

tạo, chủ động tạo nguồn thu nhập là 

yếu tố tích cực, tạo thiện chí cho các tổ 

chức phi chính phủ trong việc lựa chọn 

đối tượng hỗ trợ. 

Trái với kỳ vọng, biến kinh nghiệm 

(KINHNGHIEM) có mối tương quan 

nghịch với khả năng tiếp cận DAPCP 

của hộ nghèo ở mức ý nghĩa 10%. Thực 

tế khảo sát cho thấy, những hộ có kinh 

nghiệm hoạt động lâu năm với nghề 

chính thường có thu nhập ổn định hơn, 

những hộ này thường ít quan tâm đến 

các DAPCP. Ngược lại, đối với những 

hộ ít kinh nghiệm sản xuất kinh doanh 

lại rất cần sự hỗ trợ từ các DAPCP để 

tăng nguồn lực sản xuất kinh doanh. 

Hơn thế nữa, những đối tượng hạn chế 

về nguồn lực sản xuất là nhóm được ưu 

tiên trong các DAPCP, chính vì thế 

nhóm hộ có ít kinh nghiệm sản xuất 

kinh doanh thường được ưu tiên tiếp 

cận DAPCP. 

Biến giới tính (GIOITINH) có ý 

nghĩa ở mức 5% và có sự tương quan 

nghịch với khả năng tiếp cận dự án. 

Điều này cho thấy, nếu chủ hộ nghèo là 

nữ giới thì khả năng tiếp cận các 

DAPCP sẽ tốt hơn chủ hộ là nam giới. 

Thực tế cho thấy, phần lớn DAPCP ưu 

tiên hỗ trợ cho nữ giới để thay đổi sinh 

kế, đa dạng hóa thu nhập, cải thiện vị 

thế trong gia đình. Bên cạnh đó, tại địa 

bàn nghiên cứu, Hội Phụ nữ hoạt động 

rất tích cực. Đây cũng là nhân tố ảnh 

hưởng tích cực đến khả năng tiếp cận 

DAPCP của chủ hộ là nữ giới. 

4. Kết luận 

Nhìn chung, các DAPCP được triển 

khai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thường 

hỗ trợ hộ nghèo theo hai hình thức là hỗ 

trợ tài chính và hiện vật. Phần lớn hộ 

nghèo sử dụng nguồn hỗ trợ đúng quy 

định của dự án và họ đánh giá cao hiệu 

quả của các DAPCP. Các nhân tố ảnh 

hưởng đến khả năng tiếp cận DAPCP 

của hộ nghèo ở tỉnh Sóc Trăng là giới 

tính, dân tộc, kinh nghiệm, tham gia hội 

đoàn thể và hoạt động tạo thu nhập. 

Trong đó, nhân tố tham gia hội đoàn thể 
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có tác động mạnh nhất đến khả năng 

tiếp cận DAPCP của hộ nghèo. Với kết 

quả này, hội đoàn thể đã khẳng định vai 

trò trung gian kết nối rất quan trọng 

trong việc triển khai các dự án hỗ trợ 

của các tổ chức phi chính phủ. 

Một số hàm ý từ kết quả nghiên cứu 

nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các 

DAPCP của hộ nghèo được đề xuất như 

sau: (1) Chính quyền địa phương phát 

huy vai trò hỗ trợ của hội đoàn thể (đặc 

biệt là Hội Phụ nữ) trong việc liên kết 

và chuyển giao các hoạt động của các 

DAPCP đến người nghèo. Tạo điều 

kiện hoạt động tốt và có các ưu đãi hỗ 

trợ về vật chất và tinh thần, phương tiện 

công tác là xúc tác lớn để cán bộ Đoàn, 

hội tích cực hơn trong việc tiếp nhận, 

triển khai các DAPCP đến hộ nghèo; 

(2) Thay đổi tư duy sản xuất và tinh 

thần học hỏi tích cực cho người nghèo 

thông qua hoạt động tuyên truyền, các 

câu lạc bộ sinh hoạt tại địa phương để 

người nghèo được phổ biến, được tiếp 

cận với những nguồn thông tin mới. 

Người nghèo có thể thay đổi tư duy sản 

xuất và đa dạng hóa sinh kế thì dễ dàng 

đạt các tiêu chí hỗ trợ của các tổ chức 

cung cấp DAPCP; (3) Công tác triển 

khai thông tin về DAPCP cần được 

minh bạch, rõ ràng và cụ thể để người 

nghèo có thể nắm bắt thông tin kịp thời 

và tiếp cận dễ dàng hơn. 
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FACTORS AFFECTING THE ABILITY TO ACCESS TO PROJECTS OF 

NON-GOVERMENTAL ORGANIZATIONSOR (NGOs) POOR 

HOUSEHOLDS IN SOC TRANG PROVINCE 

ABSTRACT 

This study aims to identify factors that affect the ability to access to projects of 

non-governmental organizations (NGOs) for poor households in Soc Trang province. 

Research data were collected from 180 poor households in Soc Trang province. 

Binary Logit Regression was used in this study. The research results showed that 

factors affecting the ability to access to NGOs projects for poor households are 

gender, ethnicity, experience, associations and income-generating activities. In 

particular, associations have the strongest impact on the ability to access to NGO 

projects for poor households in Soc Trang province. 

Keywords: Ability, projects, poor household, Soc Trang 
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THE FACTORS AFFECTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT 

AT THE INDUSTRIAL ZONES OF DONG NAI PROVINCE 

 Nguyễn Thị Lý
1 

Trà Văn Trung
2 

ABSTRACT 

At present goods, technology, and capital are easily transferred in the global 

economy, especially from developed countries to less developed countries. Foreign 

direct investment (FDI) is a means which helps investors in developed countries to 

transfer them to developing countries. Therefore, FDI plays an important role in the 

economic development. In a developing country, FDI contributes a lot to the 

development of its economy: receiving modern technology from investors, creating 

jobs for laborers, improving labor skills,etc. The research aims are (1) identifying 

the factors affecting the FDI attraction in Dong Nai Province;(2) analyzing factors 

which affect FDI attraction at Dong Nai industrial zones in order to find out foreign 

investors’ satisfaction level; (3)proposing recommendations to improve FDI 

attraction in Dong Nai Province. 

Keywords: Foreign direct investment, factors affecting, economic, Dong Nai 

1. Introduction 

Since the issue of foreign 

investment law of Vietnam in 1987, 

FDI has remarkably contributed to 

supplementing the capital resource, 

transferring technology, increasing 

exportation and employment and 

become the important factor in speeding 

up the growth rate of economy of the 

country, strengthening the transfer of 

economic structure towards 

industrialization and modernization. 

This indicates that there has been a 

considerable change and a positive 

influence on foreign investors about the 

investment potential and environment in 

Vietnam in the present time. Although 

Vietnam is one of many destinations for 

international investors, it remains under 

constant pressure to attract FDI for its 

own national economic interest, and 

since it is located within one of the most 

dynamic area in the world for 

international investors. Actually, 

“Vietnam has become an attractive host 

country, been the third largest recipient of 

FDI inflows in the ASEAN, behind 

Singapore and Malaysia, and strengthened 

its position as a significant investment 

base” (Mirza and Giroud, 2007) [1]. 

Borensztein, E., et al. (2008) [2] 

stated that “the relationship  between  

foreign  direct  investment  and  

economic  growth  has  been  an 

interested  issue  for  several  decades”.  

In  the new growth  theory,  FDI  is  an  

important  factor  that contributes to 

economic growth through technology 
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transfer efficiency improvement. FDI  

affects economic growth in several ways. 

It is argued that FDI  has  been  a  major  

channel  for  the  access  to advanced  

technologies  by  recipient  countries  and 

hence  plays  a  central  role  in  the  

technological progress of  these  

countries. 

According  to  the  result  of  the  

surveys  by  Japan  Bank  for  

International Cooperation (JBIC, 2015) 

[3],  during  the  period  of  2012 – 

2015, “the advantages that were pointed 

out as the main factors allowing Viet 

Nam to attract a large amount of  FDI 

from  Japan,  included low  labor  costs,  

qualified  human  resources, future 

growth potentials of local market and 

stable political situation”. 

Dong Nai is considered an 

important economic development area 

of the key economic regions of the 

Southern Vietnam with plentiful 

workforce because labourers from 

diferent places in Vietnam come here to 

earn a living. It is located on an acute 

angle of the development triangle Ho 

Chi Minh City – Binh Duong – Dong 

Nai. This location is very advantageous 

for transporting merchandise and doing 

business to investment enterprises. 

Besides that, Dong Nai’s natural and 

socio-economic conditions are 

favorable to push ahead FDI attraction 

and expand Dong Nai’s business 

operations with different areas in 

Vietnam and the world in order to serve 

its socio-economic development. In the 

context of the country's growing 

international economic integration, as 

well as its participation in many new 

generation free trade agreements, such 

as the TPP, EVFTA, and the formation 

of the ASEAN Economic Community, 

many foreign investors are promoting 

their investments in Vietnam. Grasping 

this huge opportunity, Dong Nai across 

the country will certainly benefit from 

these important external resources for 

its local socio-economic development. 

Dong Nai has been one of the 3 

areas which lead the whole country in 

appealing to FDI as well as developing 

industrial zones. This gives remarkable 

contributions to pushing ahead the local 

economy, provides a lot of employment 

for labourers both in Dong Nai and in 

different places of Vietnam, helps 

domestic enterprises to invest in 

renovating technology and management 

methods, contributes to increasing the 

local resource of budget, and efficiently 

improves the exploiting and using 

economic forces in Dong Nai Province. 

Dinh Quoc Thai, Dong Nai 

provincial People’s Commitee Chairman 

(August, 2013) [4] states that:“since the 

regional and global economic 

integration, Vietnam has had a lot of 

opportunities and advantageous 

conditions to develop the country 

economy. However, Vietnam also 
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encounters difficulties and challenges 

because of the present difficulty of the 

global economy. This affects the FDI 

attraction and makes the FDI growth rate 

slow down, especially the FDI capital 

resource going into industrial zones in 

Vietnam”. In Dong Nai Province, the 

additional reason which “negatively 

influences FDI activities at its industrial 

zones is the lack of adequate 

infrastructure and environmental 

polution” (Nguyen Thi Bich Thuy, 

2013) [5]. Moreover, Dong Nai Province 

also needs to strengthen the training of 

staff working on investment promotion 

in particular and on investment 

management in general.  Hence, 

advocacy and coordination with 

international organizations to support 

training classes for foreign investment 

promotion and management are very 

necessary. And training skilled laborers 

to supply for the industrial zones in 

Dong Nai Province is still limited. 

Therefore, Dong Nai Province 

frequently appeals to high-quality 

workforce from different areas in 

Vietnam. Besides its rapid increase of 

light industries and labor intensive 

industries, Dong Nai usually lacks the 

quantity of high-quality laborers when 

developing the economy or investing a 

lot in business manufacture. Especially, 

after the Tet holidays, workers from 

different provinces or cities do not come 

back to Dong Nai for their work. This is 

really a serious problem which Dong Nai 

encounters (Dinh Quoc Thai, 2013). 

An urgent issue given is that there 

need to be directions and solutions to 

attract FDI in the next years, aiming at 

meeting the objective of economic 

growth and development as well as 

creating the foundation for 

industrialization and modernization in 

2020 in Vietnam in general and in Dong 

Nai in particular. Therefore, the 

identification of factors affecting the 

attraction of foreign direct investment 

in Dong Nai Province and the analysis 

of the influence of each factor to attract 

foreign direct investment is necessary 

for the government in offering policies 

to attract investment capital. 

2. Theoretical framework and 

hypothesis development 

This research is based upon the 

background theory on advantages and 

disadvantages of FDI proposed by 

Dunning (1997) [6]: “The home 

country’s benefits from foreign direct 

investment, the host country’s benefits 

from FDI capital, warnings for foreign 

investors’ investment decisions and 

warnings for the home country”, OLI 

framework which was developed by 

Kodrzycki and Tannenwald (2007) [7], 

“FDI is influenced by the factors, such 

as geographic location, infrastructure, 

human resources” and according to 

Fawaz Binsaeed (2009) [8], states “the 

important factors affecting FDI are: 

Costs factor including labor cost, 
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logistics cost, low cost of raw 

materials”. The author proposed the 

factors affecting the FDI attraction at 

Dong Nai industrial zones: 

Infrastructure, Natural and Human 

resources, Costs, Supporting policies 

and Inspection and Supervision 

Activities of Dong Nai. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Theoretical Framework 

Hypothesis 1: Infrastructure positively relates to FDI enterprises’ satisfaction. 

Hypothesis 2: Natural and Human resources positively relate to FDI enterprises’ 

satisfaction. 

Hypothesis 3: Costs positively relate to FDI enterprises’ satisfaction. 

Hypothesis 4: Supporting Policies of Dong Nai positively relate to FDI 

enterprises’ satisfaction. 

Hypothesis 5: Supervision Activities of Dong Naipositively relate to FDI 

enterprises’ satisfaction. 

3. Data and Methodology 

3.1. Sample size and Population 

determination 

The respondents were selected 

through purposive sampling. Purposive 

sampling used is judgment. According 

to Sekaran (2006) [9], “judgment 

involves the choice of subjects who are 

in the best position to provide the 

information using the non-probability 

method. Therefore, people who have 

knowledge about particular problems 

can be selected as the sample element”. 
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Exploratory Factor Analysis (EFA) 

method. Multiple Linear Regression 

method was used to evaluate the 

hypotheses which the implications and 

findings were stated and reported.

4. Empirical Analysis 

4.1. Statistics indicating the importance of the factors affecting the attraction 

of foreign direct investment at Dong Nai industrial zones 

4.1.1. Reliabilityof factors 

a. FactorInfrastructure

Table1. Reliability and Item-Total Statistics of factor Infrastructure 

 (with 6 items) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.898 6 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

IF1.The port system is modern, 

serving import and export activities 

well. 

17.3688 23.895 0.760 0.874 

IF3.The airport system is well-

equipped, meeting the demands of 

traffic and goods transportation. 

17.4063 24.431 0.715 0.881 

IF5.The traffic system is quite 

convenient for enterprises. 
17.2250 25.056 0.705 0.883 

IF7.The infrastructure of the 

industrial zones are modernly 

invested and built. 

17.3625 25.541 0.712 0.882 

IF9.Security and legal regulations 

in Dong Nai are always kept stable. 
17.5438 23.747 0.734 0.878 

IF13. Systems of 

telecommunications, banking, etc... 

are very good. 

17.7188 23.688 0.723 0.880 
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b. FactorNatural resource and HR 

Table 2. Reliability and Item-Total Statistics of factor Natural resource and Human 

Resource (with 5 items) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.876 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

NA2.The human resources are 

plentiful and can be supplied with 

a large quantity. 

14.7438 9.022 0.712 0.849 

NA4.Many labors are trained in 

advance to work at industrial 

zones. 

14.6938 9.396 0.664 0.861 

NA6.The laborers are hard-

working and diligent. 
14.7063 10.020 0.706 0.852 

NA8.The natural resources are 

plentiful, serving industrial 

production well. 

14.6313 9.492 0.744 0.842 

NA10.Most of laborers in Dong 

Nai Province are skilled workers. 
14.8250 9.051 0.723 0.846 

c. Factor Prices and Salary 

Table 3. Reliability and Item-Total Statistics of factor Prices and Salary with 5 items) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.832 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

PS14.The salaries of office staff 

and managers are low. 
13.9563 9.690 0.710 0.775 

PS16.The salaries of technical 

staff and manual laborers are low. 
14.2188 10.310 0.587 0.810 

PS18.The prices of electricity and 

water are moderate. 
13.9125 9.187 0.712 0.773 
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PS20.The price of transportation 

services is cheap. 
13.8563 10.967 0.559 0.817 

PS22.The price of transportation 

services is cheap. 
13.9313 10.429 0.588 0.810 

d. Factor Supporting policies 

Table 4. Reliability and Item-Total Statistics of factor Supporting policies  

(with 7 items) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of 

Items 

0.891 7 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

SP15.Many marketing 

activities are carried out for 

FDI publicity and attraction. 

20.8188 30.590 0.681 0.876 

SP17.The officers always 

have friendly and 

enthusiastic attitudes in 

supporting investors. 

20.7813 30.449 0.669 0.878 

SP19.The administrative 

procedure is simple and fast. 
20.5875 30.810 0.698 0.874 

SP23.The land rental price is 

cheap. 
20.6063 30.467 0.723 0.871 

SP25.The infrastructure 

investment to serve FDI 

enterprises is paid much 

attention to. 

20.9375 29.921 0.693 0.875 

SP27.Training high-quality 

human resources is positively 

supported. 

21.1125 29.509 0.714 0.872 

SP29.Contributions to 

solving troubles of FDI 

enterprises are always paid 

attention to. 

20.9563 30.910 0.640 0.881 

 

 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 05 - 2017                 ISSN 2354-1482 

49 

e. Factor Super vision 

Table 5. Reliability and Item-Total Statistics of factor Supervision  

(with 5 items) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of 

Items 

0.836 5 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

SU12.Managing the used 

lands at the industrial zones 

is executed well. 

13.2625 6.006 0.675 0.794 

SU26.Managing the issue 

and withdrawal of 

investment licenses is 

executed well 

13.4313 6.008 0.628 0.806 

SU28.The taxation on FDI 

enterprises is managed 

closely. 

13.4938 5.434 0.688 0.790 

SU30.The labor usage of FDI 

investors is managed well. 
13.4625 5.986 0.688 0.790 

SU31.The environmental 

hygiene at FDI enterprises is 

inspected and handled 

regularly. 

13.3500 6.606 0.522 0.833 

4.1.2. Exploratory factor analysis 

Table 6. Exploratory factor analysis for the research questionnaire 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
0.821 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2305.053 

df 378 

Sig. 0.000 

Total Variance Explained 
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Comp

onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of  Cumulative  Total % of  Cumulative  Total % of  Cumulative 

 Variance %  Variance %  Variance  % 

1 5.556 19.845 19.845 5.556 19.845 19.845 4.276 15.270 15.270 

2 3.832 13.685 33.530 3.832 13.685 33.530 4.119 14.710 29.979 

3 3.456 12.343 45.873 3.456 12.343 45.873 3.479 12.425 42.405 

4 2.835 10.127 56.000 2.835 10.127 56.000 3.134 11.192 53.596 

5 2.362 8.434 64.434 2.362 8.434 64.434 3.035 10.838 64.434 

6 0.945 3.375 67.809       

7 0.852 3.044 70.853       

8 0.730 2.608 73.461       

9 0.638 2.279 75.740       

10 0.634 2.263 78.003       

11 0.563 2.011 80.014       

12 0.494 1.766 81.780       

13 0.472 1.687 83.467       

14 0.455 1.625 85.092       

15 0.419 1.495 86.587       

16 0.403 1.439 88.026       

17 0.386 1.380 89.405       

18 0.362 1.292 90.697       

19 0.353 1.260 91.957       

20 0.343 1.224 93.181       

21 0.304 1.084 94.265       

22 0.280 1.001 95.267       

23 0.,265 0.946 96.213       

24 0.243 0.867 97.079       

25 0.229 0.816 97.896       

26 0.214 0.765 98.660       

27 0.194 0.695 99.355       

28 0.181 0.645 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Table 7. Rotated Component Matrix
a
 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 

SP23.The land rental price is cheap. 0.838     

SP17.The officers always have friendly 

and enthusiastic attitudes in supporting 

investors. 

0.781     

SP19.The administrative procedure is 

simple and fast. 
0.781     

SP27.Training high-quality human 

resources is positively supported. 
0.759     
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SP25.The infrastructure investment to 

serve FDI enterprises is paid much 

attention to. 

0.752     

SP15.Many marketing activities are 

carried out for FDI publicity and 

attraction. 

0.750     

SP29.Contributions to solving troubles 

of FDI enterprises are always paid 

attention to. 

0.697     

IF1.The port system is modern, serving 

import and export activities well. 
 0.852    

IF9.Security and legal regulations in 

Dong Nai are always kept stable. 
 0.803    

IF3.The airport system is well-equipped, 

meeting the demands of traffic and goods 

transportation. 

 0.793    

IF5.The traffic system is quite 

convenient for enterprises. 
 0.790    

IF13. Systems of telecommunications, 

banking, etc... are very good. 
 0.789    

IF7.The infrastructure of the industrial 

zones are modernly invested and built. 
 0.772    

NA8.The natural resources are plentiful, 

serving industrial production well. 
  0.842   

NA10.Most of laborers in Dong Nai 

Province are skilled workers. 
  0.826   

NA6.The laborers are hard-working and 

diligent. 
  0.818   

NA2.The human resources are plentiful 

and can be supplied with a large 

quantity. 

  0.817   

NA4.Many labors are trained in advance 

to work at industrial zones. 
  0.791   

SU30.The labor usage of FDI investors 

is managed well. 
   0.822  

SU28.The taxation on FDI enterprises is 

managed closely. 
   0.810  

SU12.Managing the used lands at the 

industrial zones is executed well. 
   0.781  

SU26.Managing the issue and 

withdrawal of investment licenses is 

executed well 

   0.746  
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SU31.The environmental hygiene at FDI 

enterprises is inspected and handled 

regularly. 

   0.684  

PR14.The salaries of office staff and 

managers are low. 
    0.833 

PR18.The prices of electricity and water 

are moderate. 
    0.825 

PR16.The salaries of technical staff and 

manual laborers are low. 
    0.747 

PR20.The administrative procedure is 

simple and fast. 
    0.711 

PR22.The price of transportation 

services is cheap. 
    0.706 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

4.1.3. Regression model  

Table 8. Regression 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

I am quite satisfied with my 

investment in Dong Nai Province. 
2.4327 0.41982 160 

Infrastructure 2.4552 0.69109 160 

Natural resource & HR: 2.3244 1.04663 160 

Prices & Salary 2.4756 1.01354 160 

Supporting policies 2.0890 1.03836 160 

Supervision 2.7469 0.86751 160 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.906
a
 0.820 0.814 0.18095 1.062 

a. Predictors: (Constant), Supervision, Prices & Salary, Infrastructure, Supporting policies, 

Natural resource & HR: 

b. Dependent Variable: I am quite satisfied with my investment in Dong Nai Province. 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 22.982 5 4.596 140.380 0.000
b
 

Residual 5.042 154 0.033   

Total 28.024 159    
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4.2. In order to analyzing and interpreting the collected data, the author set up 

the Verbal Description as follows 

Table 9..Analyzing and interpreting the collected data 

Level of Agreement Mean Scale Verbal Description 

Strongly Disagree 1.00 – 1.49 Poor 

Disagree 1.50 – 2.49 Fair 

Undecided 2.50 – 3.49 Satisfied 

Agree 3.50 – 4.49 Very Satisfied 

Strongly Agree 4.50 – 5.00 Outstanding 

a. Infrastructure  

When evaluating the infrastructure 

of Dong Nai Province, most of 

investors were very satisfied with 

transportation system, infrastructure of 

industrial zones, legal regulations of 

Dong Nai as well as banking systems 

while the port system and airport 

transportation were evaluated at a 

satisfied level. 

Table 10. The importance of Infrastructure 

 Evaluation Mean Verbal 

description 

Factor Infrastructure 3.4875 Satisfied 

a. Dependent Variable: I am quite satisfied with my investment in Dong Nai 

Province. 

b. Predictors: (Constant), Supervision, Prices & Salary, Infrastructure, 

Supporting policies, Natural resource & HR: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0.201 0.093  2.172 0.031   

Infrastructure 0.193 0.021 0.318 9.194 0.000 0.977 1.024 

Natural resource 

& HR: 
0.181 0.014 0.451 12.984 0.000 0.967 1.034 

Prices & Salary 0.182 0.014 0.438 12.717 0.000 0.984 1.017 

Supporting 

policies 
0.209 0.014 0.516 14.898 0.000 0.973 1.028 

Supervision 0.164 0.017 0.339 9.768 0.000 0.969 1.032 
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Q1: The port system is modern, serving import and export 

activities well. 
3.3813 Satisfied 

Q3: The airport system is well-equipped, meeting the 

demands of traffic and goods transportation. 
2.5188 Satisfied 

Q5: The traffic system is quite convenient for enterprises. 4.2063 Very satisfied 

Q7: The infrastructure of the industrial zones are 

modernly invested and built. 
3.5625 Very satisfied 

Q9: Security and legal regulations in Dong Nai are always 

kept stable. 
3.5563 Very satisfied 

Q13: Systems of telecommunications, banking, etc. are 

very good. 
3.7000 Very satisfied 

For more details, in question 5, 

most of respondents (61%) agreed and 

strongly agreed that the traffic system 

was quite convenient for enterprises. 

There were 29% of respondents 

disagreeing and strongly disagreeing 

with this evaluation while there were 

only 10% of the remainder having 

neutral opinions. Dong Nai Province is 

next to Hochiminh city and Binh Duong 

province as well as has the national road 

along the province so that it can take 

more advantages in transportation than 

other provinces. That is the reason why 

many foreign investors want to invest in 

this province. Therefore, Dong Nai 

government has to invest more in 

transportation to attract more investors 

as well as new ones. When evaluating 

question 7, there were58.8% of 

respondents agreeing and strongly 

agreeing that the infrastructure of 

industrial zones in Dong Nai was 

invested and built with new facilities 

while 16.2% of respondents disagreed 

and strongly disagreed with this 

evaluation and 25% of the remainder 

had no ideas. Board of Industrial zone 

Management and Dong Nai government 

have to pay attention to this issue 

regularly to take advantage in the 

marketing campaign since basic 

infrastructure is one of important factors 

that lead the foreign investors to invest 

abroad and investors do not have to 

invest in building facilities in order to 

use their capital to invest in human 

resources as well as manufacturing 

assembly lines. 

Moreover, in question 9, most of 

FDI enterprises (67%) in Dong Nai 

Province agreed and strongly agreed 

that security and legal regulations in 

Dong Nai were always stable. There 

were 18% of them disagreeing with this 

evaluation while 15% of them had 

neutral opinions. The stability of politics 

and economy of Vietnam leads to 

transferring investment trends from 

China into Vietnam of foreign investors. 
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Therefore, Dong Nai government and 

Vietnamese government have to 

compose more incentive policies to 

attract more FDI. 

b. Natural and Human resources 

Table 11. The importance of Natural and Human resources 

   Evaluation Mean 
Verbal 

description 

Factor Natural & Human resources 3.3450 Satisfied 

Q2: The human resources are plentiful and can be 

supplied with a large quantity. 
3.5313 

Very 

satisfied 

Q4: Many laborers are trained in advance to work at 

industrial zones. 
2.2125 Fair 

Q6: The laborers are hard-working and diligent. 3.2750 Satisfied 

Q8: The natural resources are plentiful, serving industrial 

production well. 
2.5063 Satisfied 

Q10: Most of laborers in Dong Nai Province are skilled 

workers. 
2.2000 Fair 

Obviously, the benefits of 

production in Vietnam are low labor 

costs and rentals as well as the 

availability of labor in local provinces. 

These are attractive characteristics for 

foreign investors. When evaluating 

human resources with question 2, 63% 

of respondents agreed and strongly 

agreed that the human resources in 

Dong Nai Province were plentiful and 

could be supplied with a large quantity. 

There were 20% of respondents having 

neutral opinions while 17% of the 

remainder disagreed and strongly 

disagreed with this statement. 

In contrast, in question 4, the 

majority of respondents (71%) 

disagreed and strongly disagreed that 

many laborers in Dong Nai Province 

were trained before working at 

industrial zones. There were 24% of 

respondents agreeing with this 

evaluation while 5% of the remainder 

had neutral choice. Because Dong Nai 

Province government does not pay 

much attention to investing in technical 

schools for this province while some 

universities and colleges located in this 

province only train bachelors majoring 

in economics, foreign languages, 

accounting, art, etc. but not skilled 

workers. Therefore, there is a serious 

shortage of skilled workers to supply for 

industrial zones in this province. It’s 

time that Dong Nai leaders revised their 

human resources policy to supply for 

industrial zones, investing more at 

vocational schools as well as 

maintaining competitiveness in 

attracting FDI.  

In general, most of investors in 

Dong Nai Province were satisfied with 

natural resources and amount of work 

force of this province, but they had fair 
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evaluation towards workers’ qualifications and skills. 

c. Costs 

 

Table 12. The importance of Costs

Evaluation Mean 
Verbal 

Description 

Factor Costs 3.1550 Satisfied 

Q14: The salaries of office staff and managers are low. 3.1875 Satisfied 

Q16: The salaries of technical staff and manual laborers are 

low. 
3.0750 Satisfied 

Q18: The prices of electricity and water are moderate. 3.1938 Satisfied 

Q20: The prices of services of telecommunications, banking 

finance, etc. are cheap. 
3.1563 Satisfied 

Q22: The price of transportation services is cheap. 3.1625 Satisfied 

The majority of investors in Dong 

Nai Province were satisfied with prices 

of renting, financial services, and 

salaries of staff when they invested here. 

In questions 18 and 20, more than half 

of respondents (56.2%) agreed and 

strongly agreed that the prices of 

telecommunications, banking, finance 

services as well as other services were 

cheap in Dong Nai Province. There 

were only 23.8% of respondents 

disagreeing with this evaluation while 

20% of the left had no opinions. The 

costs of services, land for rent in 

Hochiminhcity and Binh Duong 

province are higher than in Dong Nai 

Province. Therefore, it is also a key for 

investors to consider. Therefore, Dong 

Nai government should revise its FDI 

policy about land budget saved for 

investors as well as offer more 

competitive prices to attract more 

investors for this province. 

A good transportation system can 

help foreign investors a lot with the 

transport of materials and goods as well 

as their products to the market. That is 

the reason why the price of 

transportation in Dong Nai Province is 

cheap for investors. When evaluating 

this statement, 55% of respondents 

agreed and strongly agreed with this 

statement. There were 34% of 

respondents disagreeing with this 

evaluation while 11% of the remainder 

had neutral choice.   

d. Supporting policies 

In a general view, most of investors 

in Dong Nai Province were very 

satisfied with marketing activities, 

government officers, and solutions to 

solve FDI enterprises in acquiring 

investment licenses, land budget and 

supporting policies from Dong Nai 

government. They were also satisfied 
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with renting prices, administrative 

procedures, human resources in Dong 

Nai Province. 

Table 13. The importance of Supporting policies 

Observer Mean 
Verbal 

Description 

Factor Supporting policies 3.4714 Satisfied 

Q15: Many marketing activities are carried out for FDI 

publicity and attraction. 
3.5188 Very satisfied 

Q17: The officers always have friendly and enthusiastic 

attitudes in supporting investors. 
3.6938 Very Satisfied 

Q19: The administrative procedure is simple and fast. 3.4813 Satisfied 

Q23: The land rental price is cheap. 3.3438 Satisfied 

Q25: The infrastructure investment to serve FDI 

enterprises is paid much attention to. 
3.3625 Satisfied 

Q27: Training high-quality human resources is 

positively supported. 
3.1875 Satisfied 

Q29: Contributions to solving troubles of FDI 

enterprises are always paid attention to. 
3.7125 Very satisfied 

When answering about the 

management procedure at industrial 

zones in question 19, 53.1% of 

respondents agreed and strongly agreed 

that the administrative procedure of 

Dong Nai government was simple and 

fast. There were only 18.1% of 

respondents disagreeing with this 

evaluation while 28.8% of the 

remainder neither agreed nor disagreed. 

When the government of Dong Nai has 

granted investment licenses quickly and 

eased customs formalities, investors 

have advantages of manufacturing, 

importing materials for their 

manufacturing and exporting their 

finished products, Dong Nai 

government gets both import-export tax 

and revenue for having investors invest 

at industrial zones of this province as 

well as helping local people and 

workers get employment and improve 

the development of economy in this 

province. 

For questions 25 and 29, there were 

57.5% of respondents agreeing and 

strongly agreeing that the infrastructure 

investment to serve FDI enterprises was 

paid much attention to by Dong Nai 

government. There were only 22.5% of 

respondents disagreeing and strongly 

disagreeing with this evaluation while 

30% of the remainder had neutral 

opinions. Therefore, Dong Nai 

government and Department of 

Planning and Investment of this 

province have to invest more in basic 

infrastructure to maintain competitive 
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advantages as well as attract new 

investors because the most important 

thing in attracting foreign investments 

is the developed infrastructure which is 

the main reason leading investors to 

investing abroad. 

e. Supervision activities  

Table 14. The importance of Supervision activities 

Evaluation Mean 
Verbal 

Description 

Factor Supervision 3.3988 Satisfied 

Q12: Managing the used lands at the industrial zones is 

executed well. 
3.4875 Satisfied 

Q26: Managing the issue and withdrawal of investment 

licenses is executed well. 
2.5375 Satisfied 

Q28: The taxation on FDI enterprises is managed 

closely. 
2.4000 Fair 

Q30: The labor usage of FDI investors is managed well. 3.2500 Satisfied 

Q31: The environmental hygiene at FDI enterprises is 

inspected and handled regularly. 
3.3188 Satisfied 

Most of foreign investors were 

satisfied with supervision of local 

government while some of them had 

fair evaluation towards taxation system 

for enterprises. In question 12, more 

than half of respondents (56%) agreed 

and strongly agreed that managing the 

used land at industrial zones was 

executed well by Dong Nai 

government. There were only 24% of 

respondents disagreeing with this 

evaluation while 20% of the left had 

neutral opinions. Dong Nai government 

has delivered the right investors the 

suitable land for their investments as 

well as has reduced the cost of renting 

land for foreign investors atindustrial 

zones so that they could have long-term 

contracts to invest more at industrial 

zones in Dong Nai. That is a wise 

policy to attract foreign investors. 

In question 28, there were 57% of 

respondents agreeing and strongly 

agreeing that the taxation on FDI 

enterprises was managed closely. There 

were 33% of respondents disagreeing 

and strongly disagreeing with this 

statement while 10% of the remainder 

had neutral choice. Dong Nai 

government and Department of Dong 

Nai Tax have to change their tax policy 

and give more incentive taxes for 

enterprises to obey their tax compliant 

behavior well.  

When evaluating the environment 

in question 31, 40.5% of respondents 

agreed and strongly agreed that Dong 

Nai government inspected and handled 
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the environment hygiene at FDI 

enterprises regularly and carefully. 

There were 23.5% of them disagreeing 

with this evaluation while 36% of the 

remainder had no opinions. This result 

is that Dong Nai government and Dong 

Nai Department of Natural Resources 

and Environment have launched strict 

regulations to protect the environment 

as well as control pollution and 

regularly investigate the violation of 

them. Therefore, the companies at 

industrial zones in Dong Nai have not 

violated regulations related to this 

problem. 

4.3. The level of FDI enterprises’ satisfaction with their investment

Table 15. The level of FDI enterprises’ satisfaction 

Level of agreement Frequency Percentage 
Average 

Mean 

Verbal 

Description 

Completely not satisfied 26 16% 

3.4313 Satisfied 
Not satisfied 46 29% 

Satisfied 66 41% 

Completely satisfied 22 14% 

Total: 160 100%   

In general, more than half of 

respondents were satisfied with their 

investment in Dong Nai Province. After 

analyzing the collected data, 55% of 

respondents were satisfied with their 

investment while 45% of the remainder 

were not satisfied with their investments 

in this province. The factors of Natural 

and Human resources as well as Support 

policies affect the investment of 

investors. The shortage of skilled 

workers and supervision from the 

government and departments of the 

province makes investors have to 

consider carefully when investing their 

money in the province. 

When the current investors at 

industrial zones in Dong Nai Province 

are unsatisfied, there will be a big 

influence on new investors as well as 

the goal of attracting more FDI for the 

province. Therefore, Dong Nai 

government should revise all of its 

investment incentive policies and 

strategy to develop human resources to 

supply for industrial zones as well as 

invest more in transportation, port, and 

airport to meet all requirements of 

investors and keep track of competition 

from other provinces surrounding it, 

such as Hochiminh city and Binh 

Duong province to attract more FDI for 

this province. 

5. Conclusion 

This research aimed to explore the 

factors affecting FDI decisions of 
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foreign investors and determine the 

level of their satisfaction with the 

investment in Dong Nai Province. This 

research focused on five main factors, 

such as Infrastructure, Natural and 

human resources, Costs/ Prices and 

salary of workers, Supporting policies 

and Inspection and Supervision 

activities. Through this research, Dong 

Nai government needs to regularly 

review their management effectiveness 

and incentive policies to promote FDI 

in Dong Nai Province. Besides that, 

they also need to improve 

infrastructure, invest more in training 

and developing high-quality human 

resources for Dong Nai Province in 

general and Dong Nai industrial zones 

in particular.  

The research also helps other local 

provinces in Vietnam see the 

advantages and disadvantages of Dong 

Nai Province in attracting FDI so that 

they can draw lessons of experience for 

themselves in order to develop their 

strengths, overcome their limitations 

and give suitable solutions to attracting 

more foreign investors in the future. 

For the present investors, they are 

able to recalculate their investments 

how to be more effective or request 

Dong Nai Province to change some 

regulations for present investors to 

overcome difficulties that they have 

encountered. Moreover, from this 

research, future investors can also take 

into careful consideration as well as 

find out appropriate investment goals 

for their investments in Dong Nai 

Province in the future. 
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YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP 

NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH ĐỒNG NAI 

TÓM TẮT 

Hiện nay hàng hóa, công nghệ và vốn được chuyển giao dễ dàng trong nền kinh 

tế toàn cầu, nhất là từ những nước phát triển sang những nước kém phát triển. Đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) là một phương thức giúp cho các nhà đầu tư ở 

những nước phát triển chuyển giao những đầu tư này sang những nước kém phát 

triển. Vì thế, ĐTTTNN đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Ở 

một nước đang phát triển, ĐTTTNN có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của một 

nền kinh tế như: Tiếp nhận công nghệ hiện đại từ các nhà đầu tư, tạo công ăn việc 

làm cho người lao động, nâng cao kỹ năng lao động, v.v… Mục tiêu chính của 

nghiên cứu này là: (1) Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTTTNN tại tỉnh Đồng 

Nai, (2)Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố này đối với ĐTTTNN tại tỉnh Đồng 

Nai, (3) Đề xuất các khuyến nghị để cải thiện ĐTTTNN tại tỉnh Đồng Nai.  

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, các nhân tố ảnh hưởng, kinh tế, Đồng Nai 
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CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO KHU DU LỊCH HẢI TIẾN, 

HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA: NGHIÊN CỨU 

ỨNG DỤNG THEO MÔ HÌNH 5 ÁP LỰC CẠNH TRANH CỦA 

MICHAEL PORTER 

 Phạm Văn Chinh
1
  

TÓM TẮT 

Du lịch là ngành công nghiệp chiến lược của Việt Nam, đóng góp nhiều cho sự 

phát triển hạ tầng kỹ thuật và tăng thu ngân sách. Hải Tiến là khu du lịch mới với vẻ 

đẹp do thiên nhiên ban tặng, được định hướng phát triển bền vững gắn với các lợi 

thế cạnh tranh của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động của khu du lịch 

vẫn trên cơ sở kế hoạch cụ thể hằng năm mà chưa có một chiến lược kinh doanh lâu 

dài. Theo Michael Porter, cha đẻ của lý thuyết cạnh tranh, chiến lược mô tả cách 

một doanh nghiệp theo đuổi lợi thế cạnh tranh trong thị trường một cách cụ thể hơn 

thông qua mô hình 5 áp lực cạnh tranh. Cùng với đó thông qua phân tích SWOT, tác 

giả đưa ra những gợi ý cho sự phát triển của khu du lịch Hải Tiến đến năm 2030. 

Từ khóa: Chiến lược kinh doanh, mô hình 5 áp lực cạnh tranh, khu du lịch, tỉnh 

Thanh Hóa 

1. Đặt vấn đề 

Du lịch là một trong những ngành 

còn nhiều tiềm năng, chưa được khai 

thác đầy đủ để phục vụ cho sự nghiệp 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước 

nói chung và từng địa phương trên cả 

nước nói riêng. Thanh Hóa là một trong 

những tỉnh giàu tài nguyên du lịch (du 

lịch tự nhiên và du lịch nhân văn) với 

những di tích lịch sử, văn hóa, danh lam 

thắng cảnh có giá trị truyền thống lâu 

đời. Du lịch Thanh Hóa có điều kiện 

sớm hình thành và phát triển cùng du 

lịch cả nước, tính đến nay đã phục vụ 

cho hàng chục nghìn lượt khách quốc 

tế, chuyên gia nước ngoài đến thăm và 

làm việc tại Thanh Hóa. Du lịch phát 

triển đã góp phần quan trọng cho sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo 

việc làm và thu nhập cho các tầng lớp 

dân cư, nâng cao dân trí, cải thiện môi 

trường sinh thái, tăng thêm vẻ đẹp bộ 

mặt cảnh quan đô thị và góp phần tăng 

nguồn thu cho ngân sách nhà nước.  

Khu du lịch Hải Tiến thuộc huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là khu du 

lịch sinh thái biển mới hình thành với 

vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, thuần 

khiết. Định hướng kinh doanh khu du 

lịch Hải Tiến trong những năm tới là tập 

trung phát triển du lịch theo hướng có 

chất lượng, có thương hiệu, chuyên 

nghiệp, hiện đại để khai thác tối ưu 

nguồn lực và lợi thế của tỉnh. Tuy 

nhiên, trong thời gian qua khu du lịch 

chưa xác định được chiến lược kinh 

doanh, mới chỉ hoạt động theo kế hoạch 

nhiệm vụ hằng năm. Trong thời gian tới 

1 
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để phát triển một cách bền vững thì việc 

hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm 

xây dựng một lộ trình phát triển và 

hướng đi đúng là một vấn đề quan tâm 

nhất. Từ thực tiễn hoạt động du lịch tại 

tỉnh Thanh Hóa nói chung và khu du 

lịch Hải Tiến nói riêng, một câu hỏi 

nhận được nhiều sự quan tâm từ các cơ 

quan quản lý nhà nước tại địa phương, 

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực du lịch, dịch vụ ăn uống tại tỉnh và 

của bản thân khu du lịch Hải Tiến, cũng 

như cộng đồng dân cư tại địa phương, 

đó là chiến lược kinh doanh nào là phù 

hợp để khu du lịch Hải Tiến có thể phát 

triển hoạt động du lịch một cách bền 

vững. Muốn trả lời câu hỏi trên thì phải 

nhận diện được những điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó 

mới đưa ra được chiến lược kinh doanh 

mang tính khoa học và phù hợp cho sự 

phát triển của khu du lịch Hải Tiến nói 

riêng và du lịch Thanh Hóa nói chung. 

2. Tổng kết lý thuyết về chiến 

lược kinh doanh 

Thuật ngữ “chiến lược” có nguồn 

gốc từ tiếng Hy  ạp và được sử dụng 

đầu tiên trong lĩnh vực quân sự để chỉ 

các kế hoạch lớn, dài hạn được đưa ra 

trên cơ s  tin chắc cái gì đối phương có 

thể làm, thông thường người ta hiểu 

chiến lược là kế hoạch và nghệ thuật chỉ 

huy quân sự. Từ thập k  60 thế k    , 

chiến lược được ứng dụng vào lĩnh vực 

kinh doanh và thuật ngữ “chiến lược 

kinh doanh” ra đời. Đến năm 1962, 

Chandler định nghĩa chiến lược như là 

“việc xác định các mục tiêu, mục đích 

cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và 

việc áp dụng một chuỗi các hành động 

cũng như việc phân bổ các nguồn lực 

cần thiết để thực hiện mục tiêu này” [1]. 

Jonhson và Scholers m  rộng hơn 

định nghĩa chiến lược trong điều kiện 

môi trường có rất nhiều những thay đổi 

nhanh chóng như sau: “Chiến lược là 

định hướng và phạm vi của một tổ chức 

về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh 

tranh cho tổ chức thông qua việc định 

dạng các nguồn lực của nó trong môi 

trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị 

trường và thỏa mãn mong đợi của các 

bên hữu quan” [2]. 

Bruce Henderson [2], chiến lược 

gia đồng thời là nhà sáng lập Tập đoàn 

Tư vấn Boston, đã kết nối khái niệm 

chiến lược với lợi thế cạnh tranh.  ợi 

thế cạnh tranh là việc đặt một công ty 

vào vị thế tốt hơn đối thủ để tạo ra giá 

trị về kinh tế cho khách hàng. 

Henderson cho rằng: “Chiến lược là sự 

tìm kiếm thận trọng một kế hoạch hành 

động để phát triển và kết hợp lợi thế 

cạnh tranh của tổ chức. Những điều 

khác biệt giữa bạn và đối thủ cạnh tranh 

là cơ s  cho lợi thế của bạn”. 

Henderson tin rằng không thể cùng tồn 

tại hai đối thủ cạnh tranh nếu cách kinh 

doanh của họ giống hệt nhau. Cần phải 

tạo ra sự khác biệt mới có thể tồn tại. 

Michael Porter cũng tán đồng nhận định 

của Henderson: “Chiến lược cạnh tranh 
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liên quan đến sự khác biệt. Đó là việc 

lựa chọn cẩn thận một chuỗi hoạt động 

khác biệt để tạo ra một tập hợp giá trị 

độc đáo”. Đây là xu hướng nghiên cứu 

chính được các học giả thế giới rất quan 

tâm và vẫn tiếp tục phát triển hiện nay. 

Trong phạm vi của bài báo này tác giả 

chỉ tập trung giới thiệu nghiên cứu ứng 

dụng từ việc xây dựng chiến lược dựa 

vào lợi thế cạnh tranh theo quan điểm 

của Henderson và Michael Porter. 

 

 
Hình 1: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter 

(Nguồn: Chiến lược và sách lược kinh doanh - Garry D.Smith, Danny R.Arnold, 

Bobby G.Bizzell) 

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của 

Michael Porter (hình 1) [3] được đề 

xuất như sau: 

Một là áp lực của đối thủ cạnh 

tranh hiện tại. 

Một trong 5 lực lượng cạnh tranh 

theo mô hình của Michael Porter là các 

công ty cạnh tranh vốn đã có vị thế 

vững vàng trên thị trường trong cùng 

một ngành nghề kinh doanh. Số lượng, 

quy mô và sức mạnh của từng đối thủ 

cạnh tranh đều có ảnh hư ng đến hoạt 

động kinh doanh cũng như chiến lược 

của doanh nghiệp. Mức độ cạnh tranh 

càng cao, giá cạnh tranh càng giảm kéo 

theo lợi nhuận giảm. 

Các đối thủ cạnh tranh hiện tại là 

các tổ chức đang hoạt động cùng ngành 

kinh doanh với doanh nghiệp, tạo ra cấu 

trúc cạnh tranh bên trong khu vực, là áp 

lực thường xuyên đe dọa trực tiếp đến 

doanh nghiệp.  

Các đối thủ cạnh tranh đang tìm cách 

tăng doanh thu bán hàng, tăng lợi nhuận 

bằng những chính sách và biện pháp tạo 

ra những bất lợi cho doanh nghiệp.  
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Vì dung lượng thị trường có hạn, 

các doanh nghiệp “cạnh tranh” giành 

nhau thị phần bằng các biện pháp giảm 

giá, quảng cáo, khuyến mãi, thuyết 

phục khách hàng, cải tiến nâng cao chất 

lượng sản phẩm, tạo ra những nét khác 

biệt trong cung cấp sản phẩm và dịch 

vụ, tạo ra giá trị cho khách hàng. 

Có 3 yếu tố quan trọng tạo thành 

mức độ cạnh tranh giữa các công ty hoạt 

động cùng một lĩnh vực kinh doanh như 

nhau, đó là: cơ cấu cạnh tranh; tốc độ 

tăng trư ng của ngành; rào cản ngăn 

chặn doanh nghiệp ra khỏi ngành. 

Hai là quyền lực của khách hàng.  

Khách hàng là đối tượng được các 

doanh nghiệp quan tâm phục vụ và khai 

thác, là yếu tố quyết định sự sống còn 

của doanh nghiệp, không có khách hàng 

thì không có doanh nghiệp. Người mua 

có thể được xem như là một sự đe dọa 

cạnh tranh khi họ buộc doanh nghiệp 

giảm giá hoặc có nhu cầu chất lượng 

cao và dịch vụ tốt hơn.  

Trong khi mua hàng, khách hàng 

thường sử dụng quyền lực của mình để 

đưa ra những đòi hỏi bất lợi cho người 

bán về giá mua, điều kiện giao hàng, 

chất lượng sản phẩm, điều kiện thanh 

toán… tạo ra sức ép làm giảm lợi nhuận 

của doanh nghiệp.  

Như vậy khách hàng vừa là Thượng 

đế vừa là đối thủ cạnh tranh của doanh 

nghiệp, khách hàng đem đến cơ hội kinh 

doanh cho doanh nghiệp nhưng cũng có 

thể lấy đi lợi nhuận của doanh nghiệp.  

Do đó khi xây dựng chiến lược kinh 

doanh cho doanh nghiệp cần phải nhận 

biết được các cơ hội và rủi ro có thể xảy 

ra cho doanh nghiệp do khách hàng 

mang lại để có những kế hoạch cụ thể 

tận dụng những cơ hội và giảm thiểu 

những rủi ro này. 

Ba là quyền lực của nhà cung cấp. 

Doanh nghiệp hoạt động cần các 

yếu tố đầu vào do các nhà cung cấp bán. 

Mỗi thời kỳ lợi thế trong mua bán thuộc 

về ai căn cứ vào số lượng người tham 

gia mua bán trên thị trường này, nói 

cách khác là căn cứ vào quan hệ cung 

cầu các yếu tố đầu vào trên thị trường. 

Các doanh nghiệp cung cấp các yếu 

tố sản xuất cho doanh nghiệp như máy 

móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, dịch vụ 

tư vấn thiết kế, dịch vụ vận chuyển… 

trong thương thuyết kinh doanh cũng có 

thể tạo ra những sức ép về giá, về 

phương thức cung cấp và phương thức 

thanh toán có nguy cơ đe dọa lợi ích 

của doanh nghiệp, nhưng nhiều khi 

cũng tạo ra những cơ hội kinh doanh tốt 

cho công ty. Tạo thế cạnh tranh trong 

quá trình cung cấp, liên minh chiến lược 

là những giải pháp giảm bớt sức ép của 

yếu tố môi trường này.  

Trong xây dựng chiến lược kinh 

doanh, phân tích nhà cung ứng giúp 

doanh nghiệp nhận biết được những 

thuận lợi, khó khăn từ nguồn cung cấp 

các yếu tố đầu vào cho quá trình sản 
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xuất hiện tại và trong tương lai, từ đó đề 

ra các giải pháp, các chiến lược phù hợp 

để đạt được mục tiêu chung của doanh 

nghiệp. Khi người cung cấp có ưu thế, 

họ có thể gây áp lực mạnh và tạo bất lợi 

cho doanh nghiệp. 

Bốn là áp lực của đối thủ cạnh 

tranh tiềm ẩn. 

Đối thủ tiềm tàng bao gồm các công 

ty hiện nay không ra mặt cạnh tranh 

nhưng vẫn có khả năng cạnh tranh trong 

tương lai. Sự xuất hiện của đối thủ tiềm 

ẩn cũng làm tăng cạnh tranh đối với các 

doanh nghiệp trong ngành. 

Nguy cơ đe dọa của thành phần này 

là có khả năng chiếm thị phần của các 

nhà sản xuất hiện tại, làm giảm lợi 

nhuận trung bình của ngành trong tương 

lai, điều đó buộc các doanh nghiệp phải 

phán đoán và ứng phó.  

Thông thường các công ty này có 

ưu thế cạnh tranh về chất lượng sản 

phẩm, về dịch vụ hậu mãi hoặc về khả 

năng chuyên biệt hóa sản phẩm. Sự 

trung thành với nhãn hiệu là nguồn rào 

cản khiến cho các doanh nghiệp mới 

tham gia khó lòng giành giật thị phần 

trên thương trường. Các doanh nghiệp 

có tiềm năng phải tốn kém rất nhiều để 

có thể bẻ gãy lòng ưu ái đã được củng 

cố của khách hàng đối với nhãn hiệu đã 

có uy tín trước đó. 

Đối thủ tiềm ẩn có thể là yếu tố làm 

giảm lợi nhuận của công ty do họ đưa 

vào khai thác năng lực kinh doanh mới, 

với mong muốn giành được thị phần và 

các nguồn lực cần thiết. Khi phân tích 

mức độ đe dọa của những người nhập 

ngành tiềm năng, người ta thường đi 

đến phân tích các yếu tố tạo nên rào 

chắn nhập ngành, đó là tập hợp các yếu 

tố ngăn cản những người mới tham gia 

vào kinh doanh trong một ngành công 

nghiệp nào đó. Nếu rào chắn nhập 

ngành cao, sự đe dọa của nó thấp và 

ngược lại. 

Năm là áp lực các sản phẩm thay thế. 

 ực lượng đe dọa cuối cùng trong 

mô hình Michael Porter là sự đe dọa 

của các sản phẩm thay thế.  

Sự xuất hiện các sản phẩm thay thế 

rất đa dạng và phức tạp tạo thành nguy 

cơ cạnh tranh về giá rất mạnh đối với 

sản phẩm cũ, làm giảm lợi nhuận của 

doanh nghiệp. Các sản phẩm thay thế 

hạn chế mức lợi nhuận tiềm năng của 

một ngành bằng cách đặt một ngưỡng 

tối đa cho mức giá mà các công ty trong 

ngành có thể kinh doanh có lãi. Điều 

này thể hiện qua độ co dãn của cầu theo 

giá chéo.  

Do các loại hàng có tính thay thế 

cho nhau nên sẽ dẫn đến sự cạnh tranh 

trên thị trường. Khi giá của sản phẩm 

chính tăng thì sẽ khuyến khích xu 

hướng sử dụng sản phẩm thay thế và 

ngược lại. Khả năng lựa chọn giá cả của 

sản phẩm thay thế càng hấp dẫn thì 

ngưỡng chặn trên đối với lợi nhuận của 

ngành càng vững chắc. 
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Như vậy có thể thấy sản phẩm thay 

thế vừa mang lại cơ hội cho doanh 

nghiệp trong việc m  rộng danh mục 

sản phẩm sản xuất tìm kiếm thị trường 

mới nhưng cũng mang lại những thách 

thức không nhỏ cho doanh nghiệp nếu 

các sản phẩm của doanh nghiệp không 

đủ sức cạnh tranh với nó. 

3. Kết quả nghiên cứu và đề xuất 

chính sách 

Huyện Hoằng Hóa có chiều dài bờ 

biển 12 km, hằng năm cung cấp nguồn 

cung thủy sản, hải sản có giá trị cao cho 

xuất khẩu, phục vụ tiêu dùng và du lịch 

của địa phương (4-5 nghìn tấn hải 

sản/năm). Huyện Hoằng Hóa có 11 di 

tích được xếp hạng cấp nhà nước và 46 

di tích xếp hạng cấp tỉnh, hằng năm 

những di tích này thu hút lượng lớn 

khách trong và ngoài nước đến tham 

quan du lịch. Mặc dù huyện Hoằng Hóa 

có những lợi thế để phát triển ngành du 

lịch, tuy nhiên nguồn nhân lực hiện tại 

chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển 

du lịch hiện nay tại địa phương. Phần 

lớn lao động tại khu du lịch Hải Tiến là 

nữ giới, trước đây làm nông nên kỹ 

năng và nhận thức về du lịch còn nhiều 

hạn chế, đặc biệt là ứng xử và phục vụ 

du khách. 

Bên cạnh những điều kiện tự nhiên 

và nguồn nhân lực phát triển du lịch, 

trên cơ s  lý thuyết nền do Michael 

Porter đề nghị, tác giả phân tích trường 

hợp của khu du lịch Hải Tiến, kết quả 

được trình bày trong bảng 1. 

Bảng1: Ma trận SWOT của khu du lịch Hải Tiến 

SWOT 

Các cơ hội (O) 

O1. Kinh tế tăng trư ng 

nhanh 

O2. Chính trị ổn định 

O3. Nhu cầu hư ng thụ du 

lịch ngày càng cao 

O4. Giao thông ngày càng 

thuận lợi 

O5. Việt Nam ngày càng có 

quan hệ với nhiều quốc gia 

trên thế giới 

O6. Nguồn tài nguyên du lịch 

đa dạng 

Các nguy cơ (T) 

T1.  Môi trường cạnh tranh 

ngày càng gay gắt 

T2.  Nguy cơ từ đối thủ cạnh 

tranh tiềm ẩn  

T3.  Tính chuyên nghiệp của 

du lịch Việt Nam 

T4.  Năng lực của doanh 

nghiệp du lịch còn hạn chế 

 

Các điểm mạnh (S) 

S1. Có vị trí giao thông 

khá thuận lợi 

S2. Giá cả hàng hóa hợp lý 

trong phạm vi quy định của 

nhà nước 

Kết hợp S-O  

1. S1,2,3,4 + O2,3:  

→ Chiến lược đầu tư phát 

triển năng lực kinh doanh 

2. S2,3 + O1,2,3:  

→ Chiến lược đào tạo phát 

Kết hợp S-T 

1. S1,2,3,4 + T1,2,3,4,5,6:  

→ Chiến lược thâm nhập 

thị trường 

2. S2,3 + T1,2,3,4:  

→ Chiến lược liên kết đa 
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S3. Nguồn tài chính đảm 

bảo cho việc kinh doanh 

S4. Được sự hỗ trợ của nhà 

nước 

S5. Có đội ngũ lãnh đạo 

tâm huyết 

S6. Cơ cấu tổ chức bộ máy 

công ty thiết lập khá phù hợp 

xu thế phát triển kinh doanh 

nhưng chậm chuyển biến về 

chất lượng điều hành 

S7. Cơ s  hạ tầng phục vụ 

nhu cầu khách du lịch. 

S8. Sự đa dạng của dịch vụ 

triển nguồn nhân lực 

3. S1,2,3,4 + O1,2,3,4:  

→ Chiến lược phát triển thị 

trường 

4. S1,2,3,4 + O1,2,3:  

→ Chiến lược hội nhập về 

phía sau 

dạng hóa 

Các điểm yếu (W) 

W1: Hoạt động marketing, 

và quảng bá du lịch còn hạn 

chế 

W2: Đội ngũ nguồn nhân lực 

du lịch còn hạn chế 

Kết hợp W-O 

1. W1,2 + O1,2,3,4,6:→ Chiến 

lược kết hợp về phía trước 

2. W1,2 + O1,3,5:  

→ Chiến lược đa dạng hóa 

sản phẩm 

Kết hợp W-T 

1. W1,2,3,4,5,6 + T1,2,3,4: Tiếp 

tục củng cố bộ phận thị 

trường 

→ Chiến lược tái cấu trúc 

lại tổ chức, bố trí nhân sự 

hợp lý 

2. W4 + T1,2,3,4: Chiến lược 

phát triển thương hiệu 

Qua việc xây dựng ma trận SWOT 

giúp khu du lịch Hải Tiến thấy được một 

cách tổng quát về đặc điểm, tình hình bên 

trong và bên ngoài của công ty, để từ đó 

đề ra chiến lược một cách khoa học. 

Qua phân tích ma trận SWOT cho 

thấy có nhiều chiến lược có thể thực 

hiện, tuy nhiên việc lựa chọn chiến lược 

tốt nhất, phù hợp nhất đối với đơn vị là 

vấn đề quan trọng. Do đó, tác giả sử 

dụng ma trận QSPM để phân tích theo 

nhóm các chiến lược S-O, nhóm các 

chiến lược S-T, nhóm các chiến lược 

W-O và nhóm các chiến lược W-T. Căn 

cứ vào tổng số điểm hấp dẫn của các 

loại chiến lược có thể lựa chọn, tác giả 

rút ra kết luận như sau: 

Đối với nhóm các chiến lược S-O: 

Có 2 chiến lược được lựa chọn là: Chiến 

lược phát triển thị trường (S1,2,3,4 + 

O1,2,3,4); Chiến lược hội nhập về phía sau 

(S1,2,3,4 + O1,2,3). 

Đối với nhóm các chiến lược S-T: 

Chiến lược được lựa chọn là: Chiến lược 

thâm nhập thị trường (S1,2,3,4 + T1,2,3,4,5,6).  

Đối với nhóm các chiến lược W-O: 

Chiến lược được lựa chọn là: Chiến lược 

đa dạng hóa sản phẩm (W1,2,3 + O1,3,5). 
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Đối với nhóm các chiến lược W-T: 

Chiến lược được lựa chọn là: Chiến lược 

phát triển thương hiệu (W4 + T1,2,3,4). 

Khách hàng 

Thị trường khách du lịch là yếu tố 

quan trọng nhất quyết định tới quá trình 

xây dựng chiến lược kinh doanh của 

khu du lịch Hải Tiến. B i vì mức độ 

tăng trư ng của thị trường khách quy 

định mức độ hấp dẫn của thị trường. 

Khi thị trường đó là hấp dẫn thì khu du 

lịch sẽ xây dựng những chiến lược kinh 

doanh phù hợp để có thể thâm nhập, 

phát triển và m  rộng thị trường. Khu 

du lịch sẽ sử dụng mọi nguồn lực để có 

thể đạt được lợi nhuận cao nhất tại thị 

trường đó. 

Đối với khu du lịch Hải Tiến, trong 

mảng lữ hành quốc tế, khu du lịch chưa 

thực sự đi sâu váo khám phá, khai thác 

một số thị trường mới như: Nhật, Pháp, 

Mỹ… mà mới chỉ chú ý đến thị trường 

khách Trung Quốc và một số nước châu 

Á. Trong năm 2015, mặc dù khu du lịch 

đón được số lượng lớn khách quốc tế 

nhưng hiệu quả kinh tế mà khu du lịch 

đạt được không cao. Đó là vì cơ cấu 

khách mà khu du lịch đón tiếp chưa 

phong phú, chủ yếu là khách Trung 

Quốc với mức chi tiêu thấp. Trong một 

vài năm gần đây, khu du lịch Hải Tiến 

đã chú trọng nhiều đến việc m  rộng và 

phát triển thị trường khách du lịch nội 

địa. Vì nhu cầu đi du lịch của người 

Việt Nam tăng hơn so với thời gian 

trước là do điều kiện kinh tế cao hơn, 

quỹ thời gian nhàn rỗi dài hơn. Về phía 

khu du lịch, khu du lịch Hải Tiến đã chú 

trọng hơn rất nhiều đến nguồn khách 

nội địa, đẩy mạnh hoạt động tuyên 

truyền, quảng bá cho sản phẩm du lịch, 

tạo ra các chương trình độc đáo, hấp 

dẫn phù hợp với khả năng thành toán, 

s  thích của khách. 

Hiện nay, khu du lịch Hải Tiến đã 

phân khách ra làm hai loại chính: thị 

trường khách có nhu cầu đi du lịch với 

chất lượng phục vụ cao và thị trường 

khách không chú ý nhiều đến chất 

lượng phục vụ mà đơn giản là được 

tham gia các chuyến đi. 

Với mỗi loại thị trường, khu du lịch 

sẽ đưa ra các chương trình du lịch với 

giá cả phù hợp để mỗi đối tượng khách 

hài lòng với chất lượng, hình thức du 

lịch mà họ đã lựa chọn và tr  lại. Nhưng 

phần lớn khách du lịch đến với khu du 

lịch thường có khả năng thanh toán cao 

thường là khách công s , các gia đình 

giàu có   Hà Nội, Thanh Hóa và các tỉnh 

lân cận. Với đối tượng khách là sinh 

viên, hầu như rất ít. Đối tượng khách này 

khu du lịch thường phục vụ với mục 

đích quảng cáo là chính. 

Đối thủ cạnh tranh 

Trên thị trường Thanh Hóa hiện 

nay, hoạt động kinh doanh lữ hành đã 

và đang diễn ra hết sức sôi nổi, quyết 

liệt và mạnh mẽ với sự hiện diện của 

hàng trăm, hàng nghìn công ty lữ hành 
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kể cả quốc doanh, liên doanh lẫn tư 

nhân. Các công ty này hoạt động trên 

các lĩnh vực và các mảng lữ hành khác 

nhau, cả lữ hành quốc tế lẫn lữ hành nội 

địa. Trước tình hình này, khu du lịch 

Hải Tiến phải đối thủ cạnh tranh để từ 

đó có các phương án, chiến lược, sách 

lược cạnh tranh đạt hiệu quả cao hơn so 

với đối thủ cạnh tranh. Để xác định 

được đối thủ cạnh tranh cần trả lời các 

câu hỏi sau: 

Ai có cùng thị trường mục tiêu 

với mình? 

Sản phẩm, dịch vụ có khả năng thay 

thế hay cùng loại? 

Vị trí địa lý có gần kề hay không? 

Tình hình trạng thái có tương tự 

không (sản phẩm, dịch vụ…)? 

Trên thị trường Thanh Hóa hiện 

nay có một số khu du lịch được xem 

như đối thủ cạnh tranh của khu du lịch 

Hải Tiến như: khu du lịch Tam Kinh; 

khu di tích Thành nhà Hồ. 

Khu di tích lịch sử Tam Kinh thuộc 

địa phận hai huyện Thọ Xuân và Ngọc 

Lặc, nằm cách thành phố Thanh Hóa 

hơn 50 km về phía tây bắc. Đây là quê 

hương và cũng là nơi an nghỉ của vị anh 

hùng Lê Lợi cùng các vị vua, hoàng hậu 

thời  ê Sơ.  

Khu di tích Thành nhà Hồ: Thành 

nhà Hồ trước đây là kinh đô của nước 

Đại Ngu, hiệu là Việt Nam thời nhà Hồ, 

nay thuộc huyện Vĩnh  ộc, Thanh Hóa, 

gần quốc lộ 45, cách Hà Nội khoảng 

150 km. Dù đã được xây dựng hơn 6 

thế k  nhưng với những phần còn lại 

của tòa thành, nhiều du khách đến đây 

không khỏi ngạc nhiên trước tài nghệ 

xây dựng vật liệu bằng đá khối của 

người Việt xưa. 

Lợi thế sẽ thuộc về những doanh 

nghiệp có nhiều điểm lợi thế   các mặt 

như đã nêu. Việc phân tích sâu hơn về 

cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên 

thị trường của công ty được thế hiện   

ma trận cạnh tranh (bảng 2). 

Theo ý kiến chuyên gia, các yếu tố 

được coi là tác động đến khả năng cạnh 

tranh bao gồm: chất lượng dịch vụ, 

chính sách giá, thị phần công ty… 

Xem xét Bảng ma trận hình ảnh 

cạnh tranh (bảng 2) của khu du lịch Hải 

Tiến và khu du lịch được xem là đối thủ 

cạnh tranh của Hải Tiến, chúng ta có 

kết quả như sau: 

Các công ty được coi là đối thủ 

cạnh tranh của khu du lịch Hải Tiến 

gồm có: khu du lịch Tam Kinh và khu 

du lịch Thành nhà Hồ. Bảng 2 đã chỉ ra 

rằng: khu du lịch Thành nhà Hồ có năng 

lực cạnh tranh cao nhất, đạt 2,64 điểm, 

thấp nhất là khu du lịch Tam Kinh đạt 

2,52 điểm. 
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Bảng 2: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 

Yếu tố tác động 

đến khả năng 

cạnh tranh 

Mức độ 

quan 

trọng 

Khu du lịch 

Tam Kinh 

Khu du lịch 

Hải Tiến 

Khu du lịch 

Thành nhà Hồ 

Hạng 

Điểm 

quan 

trọng 

Hạng 

Điểm 

quan 

trọng 

Hạng 

Điểm 

quan 

trọng 

Vị trí địa lý 0,12 2 0,24 3 0,36 3 0,36 

Năng lực 

marketing 
0,14 2 0,28 2 0,28 2 0,28 

Thị phần du 

lịch 
0,13 2 0,26 2 0,26 3 0,39 

Chất lượng 

dịch vụ 
0,13 3 0,39 3 0,39 3 0,39 

Cơ s  hạ tầng 

du lịch 
0,09 3 0,27 2 0,18 4 0,36 

Khả năng tài 

chính 
0,11 3 0,33 4 0,44 1 0,11 

Cơ s  lưu trú 0,09 2 0,18 1 0,09 2 0,18 

Sự đa dạng của 

dịch vụ 
0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 

Nguồn lực con 

người 
0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 

Tổng 1  2,52  2,54  2,64 

 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, khảo sát của tác giả, 2016) 

Sản phẩm thay thế 

Trong tương lai sản phẩm thay thế 

của khu du lịch Hải Tiến sẽ có xu 

hướng gia tăng. Với nhiều hình thức tổ 

chức các chương trình du lịch mới do 

các doanh nghiệp lữ hành khác tiến 

hành như các chương trình du lịch sinh 

thái, du lịch nghỉ dưỡng… sẽ tạo nên 

sức ép rất lớn đối với sản phẩm du lịch 

hiện thời của khu du lịch. Điều này đòi 

hỏi khu du lịch phải tích cực nghiên 

cứu, triển khai các loại sản phẩm mới, 

đồng thời tích cực nâng cấp, bổ sung và 

hoàn thiện những sản phẩm đang lưu 

hành trên thị trường của khu du lịch. 

Chỉ có vậy mới có thể giảm thiểu được 

sức ép của các sản phẩm thay thế đối 

với những sản phẩm của khu du lịch 

Hải Tiến. 

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 

Kinh doanh du lịch là ngành gắn 

với tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên 

hiện nay Nhà nước đã khuyến khích 

phát triển ngành du lịch theo hình thức 

xã hội hóa đầu tư, khuyến khích đầu tư 

tư nhân. 
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Việt Nam ngày càng có mối quan 

hệ sâu rộng với nền kinh tế thế giới, các 

doanh nghiệp nước ngoài có cơ hội gia 

nhập vào Việt Nam khai thác quản lý 

nguồn tài nguyên du lịch của Việt Nam. 

Đây chính là những đối thủ cạnh tranh 

tiềm tàng trong thời gian tới mà khu du 

lịch Hải Tiến có nguy cơ phải đối mặt. 

Nhà cung cấp 

Đối với một doanh nghiệp lữ hành, 

các nhà cung cấp có vai trò đặc biệt 

trong quá trình kinh doanh. Các nhà 

cung cấp đảm bảo các yếu tố đầu vào 

cho các doanh nghiệp, quyết định chất 

lượng sản phẩm đầu ra của doanh 

nghiệp này. Do đó nó góp phần tạo nên 

tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. 

Một doanh nghiệp lữ hành nói chung và 

khu du lịch Hải Tiến nói riêng có rất 

nhiều các nhà cung cấp. Nhiệm vụ của 

các doanh nghiệp là liên kết tất cả các 

dịch vụ của nhà cung cấp thành một sản 

phẩm hoàn chỉnh và bán cho khách du 

lịch với mức giá gộp. Các nhà cung cấp 

là những người cung cấp các dịch vụ 

về: vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vé 

tham quan tại điểm đến cũng như tại địa 

bàn hoạt động của công ty. Trong số 

các nhà cung cấp trên, riêng về vận 

chuyển thì khu du lịch Hải Tiến đã tự tổ 

chức một đội xe.  

Hiện nay, để giảm bớt sức ép và sự 

phụ thuộc vào các nhà cung cấp, khu du 

lịch Hải Tiến đã tiến hành m  rộng các 

mối quan hệ với rất nhiều nhà cung cấp 

khác nhau để giảm tránh sự ràng buộc 

một cách quá mức vào các nhà cung 

cấp. Tạo ra môi trường cạnh tranh hoàn 

hảo giữa các nhà cung cấp, đồng thời 

cũng tạo ra sự lựa chọn phù hợp đối với 

các nhà cung cấp. Do đó trong chiến 

lược kinh doanh của khu du lịch Hải 

Tiến phải chú ý m  rộng mối quan hệ 

với nhiều nhà cung cấp. Như vậy sẽ 

thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khu 

du lịch. 

4. Kết luận 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

đã ban hành nhiều cơ chế chính sách 

khuyến khích đầu tư đặc thù làm cơ s  

pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư 

thực hiện hiệu quả chương trình phát 

triển kinh tế xã hội vùng biển, trong đó 

có phát triển du lịch. Tập trung các 

nguồn lực kinh tế đầu tư hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật tại các điểm đến 

du lịch biển, đặc biệt là các công trình 

thiết yếu du lịch như: Trung tâm đón 

tiếp, hướng dẫn du lịch; bãi đỗ xe, nhà 

vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch, khu xử lý nước thải, 

rác thải tập trung. Ban hành quy chế 

quản lý khai thác tài nguyên du lịch 

biển, đảo phục vụ phát triển du lịch bền 

vững. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ 

quan chuyên ngành, các ngành và địa 

phương liên quan thường xuyên kiểm 

tra và xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm tới công tác bảo vệ môi trường du 

lịch biển. 
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ABSTRACT 

Tourism is one of strategic industries of Vietnam, contributing much to the 

development of infrastructures and national income. Hai Tien is an emerging 

tourism place with natural beauty,positioning developmental sustainability align 

with competitive advantages of Thanh Hoa province. However, it is still being 

conducted based on a specific plan each year instead of a long-term strategic plan. 

According to Michael Porter, the father of competitive theory, strategies describe 

how a company pursues competitive advantage across its chosen market scope, 

particularly through a Porter's Five Forces model. Combining with SWOT analysis, 

we provide some suggestions for Hai Tien development in the future until 2030. 

Keywords: Strategic business plan, Porter’s Five Forces model, emerging 

tourism, Thanh Hoa Province 
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TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỊA DANH LỊCH SỬ Ở TÂY NAM BỘ 

 Võ Nữ Hạnh Trang
1 

TÓM TẮT 

Tây Nam Bộ là vùng đất có hơn 300 năm hình thành và phát triển. Tìm hiểu địa 

danh lịch sử Tây Nam Bộ sẽ làm rõ nguyên nhân ra đời các địa danh gắn liền lịch sử 

của con người trên vùng đất này. Có nhiều địa danh quen thuộc nhưng khi tìm hiểu 

mới phát hiện tên gọi của chúng phản ánh lịch sử một thời kỳ hay một sự kiện lịch sử 

nào đó tại nơi nó tồn tại. Một số địa danh ở Tây Nam Bộ như: đường Chi Lăng (An 

Giang), đường Mậu Thân (Mỹ Tho), Ba Mươi Tháng Tư (30/4)(Vĩnh Long), kênh 

Trực Thăng (Hậu Giang), cầu Dung Quất (Vĩnh Long), tỉnh Hậu Giang... là nguồn 

tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về vùng đất này.  

Từ khóa: Dân tộc, lịch sử, địa danh, văn hóa, Tây Nam Bộ, Mậu Thân, Dung 

Quất, Vũng Linh, Ba Tháng Hai (3/2) 

1. Mở đầu 

Địa danh - cách con người dùng để 

gọi tên địa hình thiên nhiên, công trình 

xây dựng hay đơn vị hành chính, vùng 

lãnh thổ - là sản phẩm của con người, 

do con người tạo ra nhằm phục vụ cho 

đời sống của mình. Do vậy, địa danh 

cũng là một hiện tượng văn hóa lưu giữ 

những trầm tích lịch sử, văn hóa, phong 

tục, tổ chức xã hội... của cư dân ở một 

vùng đất.  

Trải qua các biến cố lịch sử khác 

nhau, hệ thống địa danh của Tây Nam 

Bộ ít nhiều có sự thay đổi cho phù hợp 

sự phát triển của từng thời kỳ. Điều đó 

không chỉ phản ánh một cách trung 

thực lịch sử, ngôn ngữ mà còn biểu 

hiện sự đa dạng phong phú về văn hóa 

ở địa phương trong tiến trình phát 

triển của nó. Qua địa danh, chúng ta 

biết thêm những thay đổi về địa giới, 

đơn vị hành chính của vùng đất Tây 

Nam Bộ với lịch sử trên 300 năm hình 

thành, phát triển. 

2. Nội dung 

Địa danh là một phạm trù lịch sử, 

mang những dấu vết của thời điểm mà 

nó chào đời và được xem là “đài kỷ 

niệm” hay là “tấm bia bằng ngôn ngữ 

độc đáo về thời đại của mình” [1]. Vì 

vậy địa danh ở Tây Nam Bộ còn cho 

chúng ta biết được các biến cố - sự kiện 

lịch sử đã xảy ra trên vùng đất này, 

cũng thông qua đó giúp hiểu hơn về đời 

sống cả vật chất, tinh thần của người 

dân Tây Nam Bộ trong một giai đoạn đã 

qua.  

2.1. Địa danh phản ánh các sự 

kiện gắn liền với lịch sử dân tộc 

Một số địa danh những tưởng rất 

bình thường nhưng khi tìm hiểu mới 

phát hiện tên gọi của chúng có thể giúp 

hiểu rõ hơn lịch sử một thời kỳ hoặc 

một sự kiện lịch sử nơi mà nó tồn tại. 
1
Trường Đại học Đồng Nai 

Email: vohanhtrang@gmail.com  
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Các địa danh ở Tây Nam Bộ cũng vậy, 

nó đã trở thành “nhân chứng” phản ánh 

lịch sử của vùng đất với bao thăng trầm. 

Qua đó, phản ánh ý chí, sức sống của 

con người trong lịch sử. 

Trên khắp đất nước Việt Nam, 

nhiều địa danh vốn chỉ dùng để định 

danh, nhưng theo thời gian, những địa 

danh ấy gắn liền với một sự kiện và trở 

nên có “sức mạnh” lan tỏa đến nỗi chỉ 

cần nhắc đến tên ta nhớ ngay đến những 

sự kiện gắn liền với địa danh. Chợ và 

thị trấn mang tên Chi Lăng
1
 ở Tịnh 

Biên (An Giang) là minh chứng đầu tiên 

cho điều đó. Chi Lăng trở thành niềm tự 

hào của nhiều người dân Việt Nam, 

phản ánh lịch sử đấu tranh anh dũng 

chống ngoại xâm. Vì thế không chỉ ở 

Tây Nam Bộ mà còn ở nhiều nơi khác, 

Chi Lăng thường được dùng để gọi tên 

như một cách thể hiện lòng tự hào dân 

tộc và sâu xa hơn nữa là lòng biết ơn 

đối với các thế hệ đã hy sinh cho độc 

lập dân tộc hôm nay.  

Con đường mang tên Tết Mậu 

Thân ở Mỹ Tho (Tiền Giang) cũng 

phản ánh một dấu mốc trong kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước, một sự kiện 

lịch sử quan trọng của dân tộc. Đó là 

cuộc Tổng tiến công của Quân giải 

phóng năm 1968 gây cho địch nhiều 

thiệt hại. Để nhắc đến sự kiện này, mọi 

người quen gọi bằng cụm từ “Tết Mậu 

                                                           
1
 Chi Lăng là vùng đất của tỉnh Lạng Sơn, là nơi 

Lê Hoàn đánh thắng quân Tống (981) và Lê Lợi 

giết được tướng Liễu Thăng (1427). 

Thân” như một cách đánh dấu mốc sự 

kiện bằng dấu mốc thời gian. Hay như 

kênh Ba Mươi Tháng Tư (30/4) ở 

huyện Bình Minh (Vĩnh Long) cũng 

xuất phát từ một sự kiện đặc biệt trong 

lịch sử dân tộc. Ngày 30 tháng 4 năm 

1975 là ngày giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 

này đã đi vào lịch sử như một mốc son 

đánh dấu sự chấm dứt những năm 

tháng chiến tranh, mở ra một trang mới 

độc lập tự do cho dân tộc. Số đếm thời 

gian của sự kiện tưởng chừng khô khan 

nhưng thật ra ngay trong bản thân con 

số ấy cũng đã hàm chứa sự tự hào, hàm 

chứa cả một giai đoạn lịch sử hào hùng 

lẫn bi thương của đất nước. Vì thế tự 

thân con số ấy lại ý nghĩa hơn bất kỳ 

cuốn sách, trang viết nào về những 

năm tháng chống Mỹ cứu nước của cả 

dân tộc Việt Nam.  

Hai con kênh ở huyện Bình Minh, 

Bình Tân (Vĩnh Long) đều mang tên 

Hai Mươi Sáu Tháng Ba (26/3). Kênh 

26/3 ở huyện Bình Minh được đào năm 

1979, còn kênh ở huyện Bình Tân đào 

khoảng năm 1940, trước đây gọi kênh 

Ông Thượng. Đây là tên gọi mà theo 

cách giải thích của người địa phương, 

trước đây có người tên Thượng là chủ 

đất tổ chức đào nên lấy tên ông đặt cho 

dòng kênh. Đến năm 1985, kênh được 

nạo vét lại bằng cơ giới và đổi thành 

26/3. Tương tự như cách đặt tên kênh 

30/4 ở trên, con kênh này lấy một dấu 

mốc khác cũng rất ý nghĩa trong lịch sử 

dân tộc, đó là ngày thành lập Đoàn 
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Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 

tháng 3 năm 1931, một tổ chức chính trị - 

xã hội lớn nhất của thanh niên Việt 

Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam, do 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn 

luyện. Ngoài ra, con kênh mang tên Hai 

Sáu Tháng Ba cũng ở huyện Bình Tân 

(Vĩnh Long) được đào trong các năm 

1976 và 1983. Sở dĩ có tên gọi này là vì 

kênh được đào vào ngày thành lập Đoàn 

26 tháng 3 do các đoàn viên trong địa 

phương trực tiếp tham gia. Đây cũng là 

một cách ghi dấu lại những hoạt động 

có ý nghĩa mà tổ chức Đoàn thường 

xuyên thực hiện trên mọi miền Tổ quốc. 

Hai dòng kênh cùng mang tên Ba 

Tháng Hai (Vĩnh Long) lại là một minh 

chứng cho tên địa danh gắn liền sự kiện 

lịch sử. Đây chính là ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) - tổ chức 

chính trị có ảnh hưởng lớn đến sự phát 

triển kinh tế, xã hội, chính trị của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai con kênh 

này được đào năm 1979 và 1984. Tên gọi 

trên được chính quyền và nhân dân thống 

nhất đặt nhằm kỷ niệm dấu mốc đặc biệt 

này trong lịch sử dân tộc.  

Gần đây nhất, cây cầu ở xã Trung 

Hiếu, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) 

nối ấp An Điền 1 với ấp Bình Trung, 

dài 106m, khánh thành ngày 21-11-

2012 được lấy tên là Dung Quất
1
. Trong 

                                                           
1
 Dung Quất là một khu kinh tế được xây dựng 

ở phía đông huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, 

những năm gần đây, nền kinh tế Việt 

Nam có những chuyển biến lớn với việc 

thành lập nhiều khu kinh tế trọng điểm. 

Cây cầu mang tên này không hẳn nhằm 

đánh dấu sự ra đời khu kinh tế này mà 

nhằm kỷ niệm ngày sinh của người ra 

quyết định xây dựng khu kinh tế Dung 

Quất là Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23-11-

1922), người con của đất Vũng Liêm 

(Vĩnh Long), người đã đẩy mạnh công 

cuộc đổi mới và cải cách chính sách ở 

Việt Nam kể từ năm 1986, cũng là 

“tổng công trình sư” nhiều dự án táo 

bạo của thời kỳ đổi mới. Như vậy, với 

địa danh này, chúng ta lại có thêm dẫn 

chứng cho đặc trưng trọng tình trong 

tính cách văn hóa Việt Nam nói chung 

và sự “mở thoáng” trong tính cách con 

người Tây Nam Bộ nói riêng. 

2.2. Địa danh phản ánh các sự 

kiện gắn liền lịch sử Tây Nam Bộ 

Một sự kiện lưu lại khá nhiều dấu 

ấn ở Tây Nam Bộ là sự kiện Nguyễn 

Ánh “lưu lạc” tại một số tỉnh ở Tây 

Nam Bộ trong cuộc đối đầu với Nguyễn 

Huệ. Có thể lược qua một số sự kiện bắt 

đầu tại vùng đất này để nhận diện dấu 

ấn văn hóa thể hiện qua các sự kiện liên 

quan đến nhân vật này. Năm 1771, 

Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Nhạc và 

                                                                               

Việt Nam theo hướng mở của Việt Nam thành 

lập theo Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg ngày 

11 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

Việt Nam về việc thành lập và ban hành quy 

chế hoạt động của khu kinh tế. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_kinh_t%E1%BA%BF_t%E1%BB%B1_do
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam
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Nguyễn Lữ khởi binh ở đất Tây Sơn
1
 

(Bình Định) chống chúa Nguyễn với 

danh nghĩa ủng hộ Nguyễn Phúc 

Dương. Năm 1773, quân Tây Sơn 

chiếm thành Quy Nhơn (Bình Định). 

Lúc này chúa Nguyễn cũng phải chống 

lại quân Trịnh ở phía bắc đánh vào. Do 

không địch nổi hai kẻ địch phải bỏ chạy 

vào Gia Định. Tây Sơn bèn đầu hàng 

Trịnh để đánh Nguyễn. Năm 1777, 

Nguyễn Huệ đem quân vào đánh chiếm 

Gia Định, quân Tây Sơn truy lùng gắt 

gao, Nguyễn Phúc Thuần và Nguyễn 

Phúc Dương cùng một số quan lại đã bị 

bắt và bị giết. Con Nguyễn Phúc Luân 

là Nguyễn Phúc Ánh (Nguyễn Ánh) 

thoát nạn ở Long Xuyên (khu vực Cà 

Mau hiện nay). Ông chạy ra đảo Thổ 

Chu và được Bá Đa Lộc (Pigneau de 

Behaine), một giám mục người Pháp, 

che chở. 

Suốt các năm sau 1778 và 1779, 

Nguyễn Ánh ra sức củng cố và mở mang 

Phiên An trấn (vùng Sài Gòn - Gia Định - 

Long An hiện giờ) với mục đích biến 

vùng này thành căn cứ địa chống Tây 

Sơn. Tuy vậy trong hai lần đụng độ nhà 

Tây Sơn năm 1782, 1783, Nguyễn Ánh 

đều thất bại và phải trốn chạy nhiều nơi 

ở vùng Tây Nam Bộ như Hậu Giang, 

Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc… Sau 

này, nhờ sự giúp đỡ của các thế lực bên 

ngoài, Nguyễn Ánh đánh bại quân Tây 

Sơn và lên ngôi hoàng đế năm 1802, lấy 

niên hiệu là Gia Long. 

                                                           
1
 Còn gọi là quân Tây Sơn, nhà Tây Sơn. 

Những năm tháng bôn ba của 

Nguyễn Ánh được ghi dấu tại khá nhiều 

địa danh ở Tây Nam Bộ. Mỗi địa danh 

ghi dấu một sự kiện liên quan đến nhân 

vật lịch sự khá đặc biệt này. Như hai địa 

điểm cùng mang tên Bãi Ngự ở huyện 

Phú Quốc (Kiên Giang), với địa điểm 

Bãi Ngự dài trên 1 km ở đảo Thổ Chu, 

tên gọi này nhắc đến sự kiện Nguyễn 

Ánh từng đến ở đây trên đường bôn tẩu, 

ít nhất 3 lần vào các năm 1777, 1782, 

1785 [2]. Còn Bãi Ngự ở đảo Hòn Tre 

lại liên quan đến việc Nguyễn Ánh có 

đến đây tạm trú và cho đào một giếng 

nước năm 1780, nay vẫn còn. Ấp Giá 

Ngự tại huyện Cái Nước (Cà Mau) lại 

nhằm nhấn mạnh sự kiện Nguyễn Ánh 

đã lẩn trốn ở đây một thời gian [3]. Bãi 

cát Thiên Tuế ở đảo Hòn Rái (Kiên Hải, 

Kiên Giang) được lý giải: Thiên tuế là 

lời chúc mừng khi chúa Nguyễn Ánh 

đến tị nạn ở đảo này [2]. Cù lao Mây ở 

Trà Ôn (Vĩnh Long) gắn với sự kiện 

Nguyễn Ánh đến đây lánh nạn, đặt tên 

là Vân Châu (cù lao Mây). Tên gọi 

quần đảo và xã Thổ Châu thuộc huyện 

Phú Quốc (Kiên Giang) bắt nguồn từ 

truyền thuyết, tên đảo do Nguyễn Ánh 

đặt (cũng như các địa danh Bãi Ngự, 

Bãi Vọng, Giếng Ngự) vì đã dung trú 

ông lúc khốn cùng và có nghĩa là “vùng 

đất đảo quý như châu ngọc” [2]. Rạch 

Rọ Ghe ở huyện An Minh (Kiên Giang) 

có hai cách lý giải: Một là, tại rạch có 

nhiều ghe đậu ken dày như cá chạy rọ 

nên có tên trên. Hai là, xưa chúa 

Nguyễn Ánh đi ghe lớn đến đây kẹt lại 
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phải vận động dân đẩy ghe mới ra biển 

được nên rạch mang tên Ra Ghe, sau bị 

đọc trại thành Rọ Ghe. Thuyết hai được 

sử sách ghi chép lại [2]. Điểm qua một 

vài địa danh để thấy được sự kiện 

Nguyễn Ánh bôn tẩu ở vùng Tây Nam 

Bộ cũng để lại dấu ấn thể hiện qua địa 

danh. Qua cách đặt tên những sự việc 

gắn liền sự kiện đó có thể thấy được 

tình cảm của người dân vùng Tây Nam 

Bộ đối với một nhân vật hoàng tộc thất 

thế và đặc trưng văn hóa Việt qua cách 

sử dụng một số từ ngữ chỉ sự trang 

trọng dành riêng cho triều đình như 

“ngự” “thiên tuế”… 

Ngoài ra, còn rất nhiều địa danh 

gắn với những sự kiện lịch sử liên quan 

đến vùng đất. Cầu Bảy Mươi Hai Nhịp 

thuộc huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) 

ghi dấu sự kiện mùa mưa năm 1945, 

cầu tre 72 nhịp được bắc để Xứ ủy Nam 

Kỳ dễ dàng hoạt động nhưng đã bị giặc 

Pháp phá hỏng. Sau ngày 30-4-1975, 

một chiếc cầu bê tông kiên cố được xây 

dựng, nhưng tên cũ vẫn được sử dụng 

để ghi một dấu ấn lịch sử. Ngã ba Tháp 

nằm trên tỉnh lộ 6 nối rạch Miễu với 

Bến Tre được đặt tên này vì trước kia 

nơi đây thực dân Pháp có xây một đài 

kỷ niệm những người lính Việt bị bắt đi 

lính cho chúng và đã chết ở trời Tây. 

Sau năm 1945, đài đã bị đập bỏ, nhưng 

tên ngã ba Tháp vẫn còn. 

Với kênh Trực Thăng ở huyện 

Long Mỹ (Hậu Giang), một con kênh 

được đào năm 1962, nhằm vận chuyển 

vũ khí, quân trang và phục vụ việc tưới 

tiêu để canh tác thì tên gọi này gắn với 

thời kháng chiến chống Mỹ, do địch 

biết được mục đích sử dụng con kênh 

này nên ngày 17-2-1962, Mỹ đã dùng 

trực thăng ồ ạt đổ quân, bắt giữ 70 

người. Tên gọi hồ Vũng Linh (Vũng 

Liêm, Vĩnh Long) ghi dấu một sự kiện 

lịch sử đau thương gắn liền với hồ này. 

Ngày 23-2-1872, sau cuộc khởi nghĩa 

của Lê Cẩn - Nguyễn Giao diệt tên 

tham biện Salicetti tại cầu Vong, để trả 

thù, giặc Pháp đã đàn áp dã man giết 

trên 500 dân làng Trung Trạch, vất thây 

xuống hồ. 

Chợ Thang Trông huyện Chợ Gạo 

(Tiền Giang) gắn với việc Thống suất 

Nguyễn Cửu Vân chỉ huy đào kênh 

Vũng Gù đã cho làm một cái chòi cao 

nhằm bắc thang leo lên trông để nhắm 

đào cho thẳng [4]. Tên gọi xóm Cừ Đứt 

thuộc Hà Tiên (Kiên Giang) ra đời liên 

quan đến sự kiện đầu thế kỷ   , người 

Pháp cho xáng múc đất đổ lấp từ ngọn 

Giang Thành đến đầu vàm Đông Hồ để 

làm đường. Vì bị Nhật đảo chính, người 

Pháp bỏ dở, những hàng cừ đóng dọc 

bờ đất bị đứt, bờ sạt lở nên có tên trên 

[2]. Cầu Bò ở Trà Ôn (Vĩnh Long) lại 

gắn liền với sự kiện tháng 7-1952, Pháp 

đóng đồn ở khu vực này, bắt dân dỡ 

đình Tường Thọ, lấy gỗ làm đồn và lát 

ván cầu. Nhưng chưa kịp lát ván, chúng 

bị tấn công, phải bò qua cầu nên dân đặt 

tên cầu như thế.  
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Có thể thấy, những địa danh trên đều 

nhắc đến các dấu mốc liên quan đến lịch 

sử vùng đất nhưng đồng thời cũng thể 

hiện nét dí dỏm, chất phác trong tính cách 

của người Việt miền Tây Nam Bộ. 

2.3. Địa danh phản ánh sự thay 

đổi hành chính qua các thời kỳ 

Trước hết là tên gọi về vùng đất. 

Trong lịch sử, tên gọi Đàng Trong được 

sử dụng trong thời kỳ Trịnh-Nguyễn 

phân tranh (1528 - 1777) như một cách 

phân định hai phía của đất nước: Nam 

và Bắc, Đàng Trong nhằm chỉ phía 

Nam và được tính từ sông Gianh trở 

vào tới Cà Mau với nghĩa là “vùng đất 

phía trong”. Giai đoạn sau này, chúng ta 

lại được nghe gọi vùng Nam Kỳ, đây 

cũng được hiểu là “vùng đất phía nam” 

của đất nước nhưng ranh giới hành 

chính khác trước. Đây là cách nhà 

Nguyễn (Minh Mạng) gọi từ năm 1832, 

gồm sáu tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định 

Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. 

Liên quan đến cách chia này chúng ta 

còn nghe cách gọi địa danh Lục Tỉnh 

nhằm chỉ sáu tỉnh Nam Kỳ theo cách 

chia của nhà Nguyễn. Thật ra “Sự thay 

đổi quan trọng về chế độ hành chính 

này là biện pháp để chính quyền phong 

kiến trung ương nắm chắc các địa 

phương hơn” [5]. Sau khi Nam Kỳ rơi 

vào tay thực dân Pháp, các tỉnh này lại 

tách thành hai mươi tỉnh và một khu
1
. 

                                                           
1
 Bao gồm: 1. Bà Rịa, 2. Bạc Liêu, 3. Bến Tre, 

4. Biên Hòa, 5. Cần Thơ, 6. Châu Đốc, 7. Chợ 

Lớn, 8. Gia Định, 9. Gò Công, 10 Hà Tiên, 11. 

Long Xuyên, 12. Mỹ Tho, 13. Rạch Giá, 14. Sa 

Đéc, 15. Sóc Trăng, 16. Tân An, 17. Tây Ninh, 

Tháng 3 năm 1945, Thống sứ Nhật 

Nashimura đổi Nam Kỳ thành Nam Bộ. 

Đối với chính quyền Việt Minh kể từ 

năm 1946 thì Nam Bộ bao gồm 21 tỉnh 

thành trong tổng số 72 tỉnh thành của cả 

nước, gồm 20 tỉnh và một thành phố
2
. 

Ngày 12/10/1951, Ủy ban Kháng chiến 

Hành chính Nam Bộ (thuộc chính 

quyền Việt Nam dân chủ cộng hòa) chia 

Liên khu Nam Bộ thành 2 phân liên 

khu: Miền Đông gồm 5 tỉnh: Gia Định 

Ninh (Gia Định, Tây Ninh), Thủ Biên 

(Thủ Dầu Một, Biên Hòa), Bà Rịa - 

Chợ Lớn, Mỹ Tho và Long Châu Sa; 

Miền Tây gồm 6 tỉnh: Bến Tre, Vĩnh 

Trà (Vĩnh Long, Trà Vinh), Cần Thơ, 

Sóc Trăng, Bạc Liêu và Long Châu Hà. 

Trải qua quá trình chia tách, từ năm 

2004 đến nay, Nam Bộ có 19 tỉnh thành 

chia thành Đông Nam Bộ (6 tỉnh 

thành)
3
 và Tây Nam Bộ (13 tỉnh thành). 

Như vậy, chỉ cần nghe cách gọi 

khu vực phía nam của đất nước, chúng 

ta có thể biết được địa giới hành chính 

của khu vực cũng như biết cách gọi 

này thuộc giai đoạn nào trong lịch sử, 

tìm hiểu sâu hơn sẽ hiểu cả về đặc 

trưng thời đại chi phối cách phân chia 

                                                                               
18. Thủ Dầu Một, 19. Trà Vinh, 20. Vĩnh Long, 

21. Khu Sài Gòn - Chợ Lớn.  
2
 Bao gồm: Chợ Lớn, Gia Định, Bà Rịa, Biên 

Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Tân An, Mỹ 

Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sa Đéc, 

Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc 

Trăng, Gò Công, Rạch Giá, Bạc Liêu và thành 

phố Sài Gòn 
3
 Gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, 

Đồng Nai, Tây Ninh. 
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và gọi các địa danh. Đồng thời cũng 

giúp có cái nhìn cụ thể hơn khi nhìn 

nhận các vấn đề liên quan đến lịch sử 

văn hóa Tây Nam Bộ theo từng thời 

kỳ, giai đoạn. 

Trước hết là các tên gọi dùng để chỉ 

vùng Tây Nam Bộ tùy theo giai đoạn và 

địa giới hành chính khác nhau. Giai 

đoạn đầu kháng chiến chống Pháp 

(1947 - 1951), tên gọi Long Châu Tiền 

được phía Cách mạng đặt để chỉ một 

phần miền Tây Nam Bộ gồm 5 quận: 

Châu Phú B (An Phú ngày nay), Chợ 

Mới, Hồng Ngự, Lấp Vò, Tân Châu. 

Tỉnh này tái lập từ tháng 4-1974 đến 

tháng 2-1976, gồm 6 huyện: An Phú, 

Hồng Ngự, Phú Tân A, Phú Tân B, 

Tam Nông, Tân Châu. Long Châu Tiền 

là do ghép tên một phần các tỉnh Long 

 uyên, Châu Đốc và từ Tiền để phân 

biệt với Long Châu Hậu. Phần còn lại 

mang tên Long Châu Hậu gồm 6 quận: 

Châu Phú A, Châu Thành (bao gồm hai 

tỉnh lỵ Long  uyên và Châu Đốc), 

Thoại Sơn, Thốt Nốt, Tịnh Biên, Tri 

Tôn. Long Châu Hậu là do ghép tên 

một phần các tỉnh Long Xuyên, Châu 

Đốc và từ Hậu để phân biệt với Long 

Châu Tiền. Long Châu Hậu nhập Hà 

Tiên vào tỉnh này ngày 30-10-1950. Địa 

danh Long Châu Hà là tên gọi do phía 

Cách mạng đặt cuối thời kháng chiến 

chống Pháp (1950 – 1954) ở miền Tây 

Nam Bộ, gồm 8 quận: Châu Phú A, 

Châu Thành, Giang Châu, Phú Quốc, 

Thoại Sơn, Thốt Nốt, Tịnh Biên, Tri 

Tôn. Từ tháng 4-1974 đến tháng 2-1976 

có sự thay đổi bao gồm thêm hai thị xã 

Long  uyên, Châu Đốc và 7 huyện: 

Châu Phú, Châu Thành A (Rạch Giá), 

Châu Thành X, Huệ Đức, Phú Quốc, 

Tịnh Biên, Tri Tôn. Tên gọi Long Châu 

Hà là do ghép tên một phần các tỉnh 

Long  uyên, Châu Đốc và Hà Tiên. 

Còn Long Châu Sa là tỉnh do phía Cách 

mạng đặt cuối thời kháng chiến chống 

Pháp (1951 - 1954) ở miền Tây Nam 

Bộ gồm 7 huyện: Cao Lãnh, Châu 

Thành (Sa Đéc), Chợ Mới, Lai Vung, 

Phú Châu, Tân Châu, Tân Hồng. Long 

Châu Sa là do ghép tên một phần các 

tỉnh Long Châu Tiền và Sa Đéc. 

Tài liệu thời nhà Nguyễn ghi lại một 

số địa danh như Định Viễn, Tuy Biên. 

Định Viễn là một châu thuộc dinh Long 

Hồ, phủ Gia Định, được lập năm 1732. 

Nguyên đây là đất Tầm Bào của Thủy 

Chân Lạp do vua Chân Lạp hiến tặng. 

Đến năm 1756, cho 2 phủ Tầm Đôn và 

Lôi Lạp thuộc vào. Tháng 11-1779, đặt 

thuộc dinh Hoằng Trấn, sau đổi thành 

Vĩnh Trấn. Đến ngày 15-7-1867, đổi 

thành hạt thanh  tra Vĩnh Long. Còn Tuy 

Biên là phủ của tỉnh An Giang, lập năm 

1839, nguyên là đất của 2 huyện Vĩnh An 

và Vĩnh Định (Vĩnh Long). 

Thời Pháp, địa danh Long Tường 

trong một số tài liệu nhằm để chỉ quận 

do thực dân Pháp đặt năm 1859 gồm hai 

tỉnh Vĩnh Long và Định Tường. Long 

Tường là tên ghép chữ cuối của hai 

tỉnh. Tên gọi tỉnh Định Tường (nghĩa là 

“tốt đẹp và ổn định”) cũng là tên gọi từ 

thời Pháp từ năm 1832 đến năm 1899, 

rồi bị chia thành ba tỉnh Mỹ Tho, Sa 

Đéc và Gò Công. Từ ngày 22-10-1956 

(tỉnh lỵ: Mỹ Tho), tên cũ Mỹ Tho - Gò 

Công, ngày 24-4-1957, gồm có 7 quận: 
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Bến Tranh, Cai Lậy, Cái Bè, Châu 

Thành, Chợ Gạo, Hòa Đồng, Gò Công, 

đến 20-12-1975 thì giải thể. Nay thuộc 

tỉnh Tiền Giang. Sau 1945, Minh Hải là 

tỉnh được thành lập tháng 2-1976 khi 

nhập hai tỉnh An Xuyên và Cà Mau. 

Đến ngày 6-11-1996, lại tách thành hai 

tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Địa danh Bến 

Thủ nhằm gọi một huyện cũ của tỉnh 

Long An, được lập ngày 11-3-1977 do 

nhập hai huyện Bến Lức và Thủ Thừa; 

đến ngày 14-1-1983 lại tách thành hai 

huyện như cũ. Bến Thủ là tên ghép chữ 

đầu của hai huyện.  

Với các xã, sự thay đổi diễn ra khá 

thường xuyên theo quá trình thay đổi 

địa danh hành chính trực thuộc tỉnh, 

huyện, tổng, trấn..., như xã Phú Khánh 

(Thạnh Phú, Bến Tre) do hai làng Đông 

Phú và Đông Khánh ghép lại, Tam 

Thôn Hiệp thuộc quận Cần Giuộc 

(Long An), Tam Thôn Hiệp là do ba 

thôn Khánh Độ, An Thạnh và Tân 

Phước hợp lại năm 1945. Tương tự còn 

nhiều xã khác cũng ghép từ các làng, 

các thôn như Tân An Luông, Trung 

Hiếu (Vũng Liêm), Tân An Thạnh 

(Bình Minh) tỉnh Vĩnh Long hay Tường 

Đa (Châu Thành, Bến Tre)… 

Nhìn chung, các địa danh hành 

chính, đặc biệt giai đoạn từ thời Pháp 

thuộc về sau, thường được cấu tạo theo 

kiểu ghép các yếu tố có trong tên làng, 

xã, thôn, huyện… để tạo thành tên mới. 

Cách gọi như thế dễ nhớ và thuận lợi cho 

việc nắm bắt các địa phương trực thuộc 

đơn vị hành chính đó, đồng thời phản 

ánh tư duy, tâm lý của các chủ thể trên 

vùng đất trong suốt tiến trình lịch sử. 

3. Kết luận 

Tìm hiểu lịch sử văn hóa Tây Nam 

Bộ từ góc độ địa danh, có thể thấy điểm 

chung nhất là địa danh thường biểu thị 

cho đặc điểm địa phương, gắn với tình 

cảm con người trong mối quan hệ tự 

nhiên, xã hội, cộng đồng, dân tộc. Do 

đó địa danh có tính bảo lưu khá mạnh 

mẽ. Tuy nhiên theo thời gian, địa danh 

vẫn có những thay đổi đáng kể. Thông 

qua sự thay đổi địa danh chúng ta có thể 

nhận ra những đặc trưng văn hóa từng 

thời đại bộc lộ qua địa danh mà Tây 

Nam Bộ là một minh chứng rõ nét. 
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Đồng Nai 

LEARNING SOME HISTORICAL PLACES IN THE WESTERN PART 

OF SOUTH VIETNAM 

ABSTRACT 

The South of Vietnam has been formed and developed for more than 300 years. 

Learning some historical places in the Western part of South Vietnam will clarify the 

cause of the birth of the name of the places associated with the human history on this 

land. Many places are familiar but when they are detected, their name reflects the 

history of a period or a certain historical events where it exists such as: Chi Lang 

street (Hau Giang Province), Mau Than street (Tien Giang Province), 30 April 

street, Helicopter swamp (Hau Giang Province), Dung Quat bridge (Vinh Long 

Province), Hau Giang province, which is the valuable sources for researchers who 

wish to study more about the land. 

Keywords: People, history, the name of place, culture, Western part of South 

Vietnam, Mau Than, Dung Quat, Vung Linh, 3 February street 
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QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI 

VÀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI THỜI KỲ ĐỔI MỚI 

 Nguyễn Mạnh Chủng
1 

TÓM TẮT 

Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người là nội dung quan trọng, luôn được 

Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập tới trong nhiều kỳ đại hội, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới 

toàn diện đất nước, với phương châm đổi mới xuất phát từ con người và vì con người, con 

người vừa là chủ thể vừa là sản phẩm vừa là mục tiêu của sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, 

“để phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây 

dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng 

môi trường văn hóa lành mạnh” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tác giả 

bài viết đã đưa ra quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về những giải pháp nhằm phát 

huy nhân tố con người ở nước ta hiện nay đó là: Phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, 

xây dựng tiềm lực trí tuệ - cốt lõi của nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo lập môi trường 

để hoàn thiện và phát triển con người; tạo động lực để phát huy nhân tố con người. 

Từ khóa: Quan điểm của Đảng, vấn đề con người, thời kỳ đổi mới 

1. Đặt vấn đề 

Vấn đề con người là nội dung cơ 

bản trong tư tưởng của chủ nghĩa Mác - 

Lênin nói chung và Triết học Mác - 

Lênin nói riêng. Con người trong tư 

tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin vừa là 

mục tiêu vừa là động lực của sự phát 

triển xã hội. Dưới ánh sáng của chủ 

nghĩa Mác – Lênin, trong tiến trình lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng 

sản Việt Nam ngày càng nhận thức đầy 

đủ và sâu sắc hơn về nhân tố con người 

trong sự nghiệp xây dựng và phát triển 

đất nước, coi trọng việc phát huy tối đa 

sức mạnh con người nhằm tạo động lực 

để giải phóng xã hội, giải phóng con 

người. Xuất phát từ vị trí trung tâm và 

vai trò quyết định đối với thành công của 

sự nghiệp đổi mới, vấn đề xây dựng con 

người và phát huy nhân tố con người 

đang được đặt ra như một yêu cầu cấp 

bách. Trong khuôn khổ bài viết này, trên 

cơ sở quan điểm của Đảng về vấn đề con 

người và thực tiễn từ khi đổi mới toàn 

diện đất nước đến nay, tác giả muốn đề 

cập đến một số quan điểm của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về những giải pháp 

nhằm phát huy nhân tố con người trong 

sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước 

hiện nay. 

2. Nội dung 

2.1. Quan điểm của Đảng về con 

người và phát huy nhân tố con người 

thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước 

Trong đường lối phát triển, Đảng 

Cộng sản Việt Nam luôn có những định 

hướng chuẩn giá trị cho việc xây dựng 

con người Việt Nam. Điều đó được phản 

ánh trong việc Đảng ta luôn coi trọng, 

1
Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng 

   Email: manhchung1975@gmail.com 
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đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục - 

đào tạo, coi “giáo dục là quốc sách hàng 

đầu”. Đây là điều kiện để hình thành và 

phát triển các thế hệ con người Việt Nam 

khỏe về thể chất, trong sáng về tâm hồn, 

có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu 

cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước. Ngay từ những ngày 

đầu của sự nghiệp cách mạng, Đảng ta 

đã nhấn mạnh rằng: con người là vốn 

quý nhất và muốn xây dựng thành công 

chủ nghĩa xã hội thì phải có con người 

xã hội chủ nghĩa. 

Với những định hướng đúng đắn của 

Đảng về vị trí, vai trò của nhân tố con 

người, chúng ta đã xây nên những thế hệ 

con người Việt Nam có lý tưởng cách 

mạng vững vàng, đạo đức cách mạng 

trong sáng, có ý thức rõ ràng về độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính 

những chuẩn giá trị đó là động lực quan 

trọng thúc đẩy con người Việt Nam 

chiến đấu, lao động, học tập và sáng tạo, 

đem lại những thắng lợi đáng tự hào 

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên thời kỳ trước đổi mới, 

chúng ta chưa nhận thức hết những nhân 

tố tác động đến phát triển kinh tế - xã 

hội, trong đó có nhiều yếu tố liên quan 

đến vấn đề con người và động lực phát 

triển con người. Trong suốt một thời 

gian dài, chúng ta đã quá đề cao lợi ích 

tập thể một cách chung chung, trừu 

tượng, trong khi đó lợi ích cá nhân 

không được quan tâm đúng mức, thậm 

chí rất mờ nhạt. Chính vì vậy không tạo 

được động lực hoạt động của mỗi cá 

nhân trong xã hội. 

Bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện 

đất nước, vấn đề con người đã được 

Đảng ta đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ đổi 

mới không có mục tiêu, động lực nào 

khác nào khác ngoài xuất phát từ con 

người và vì con người. Con người vừa là 

chủ thể vừa là động lực vừa là mục tiêu 

của sự nghiệp đổi mới. Đổi mới bắt đầu 

từ con người và hướng đến con người. 

Xuất phát từ mục đích, yêu cầu, nội 

dung đổi mới, Đảng ta cũng đã nhìn 

nhận con người một cách cụ thể và hiện 

thực hơn. Con người ở đây không phải là 

con người chung chung mà là con người 

cụ thể, con người xã hội với tính cách là 

một nhân cách phát triển. Sự hoàn thiện 

và phát triển của mỗi cá nhân với những 

nhu cầu và năng lực tự nó là nền tảng 

của sự phát triển xã hội. Sự nghiệp đổi 

mới chỉ thành công khi từng cá nhân 

phát triển với tư cách là chủ thể có ý 

thức. Thực tiễn đã chứng minh “không 

phải bộ máy, cũng không phải khâu nào 

khác trong hệ thống chính trị với tầm 

quan trọng của nó mà chính là con người 

với những phẩm chất và năng lực nhất 

định quyết định sức mạnh của đổi mới” 

[1, tr. 144]. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

VI (1986), đại hội khởi xướng sự nghiệp 

đổi mới, đã khẳng định vai trò quan 

trọng của nhân tố con người và bắt đầu 

bằng mệnh đề “Đổi mới tư duy” [2]. 

Trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
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và chiến lược ổn định và phát triển kinh 

tế - xã hội đến năm 2000”, Đảng ta đã 

đặt con người vào vị trí trung tâm của sự 

phát triển. Đại hội VII tiếp tục khẳng 

định quan điểm “coi mục tiêu và động 

lực của sự phát triển là vì con người, do 

con người, trước hết là người lao động. 

Đó cũng là quan điểm về sự thống nhất 

giữa mục tiêu của chính sách xã hội - tất 

cả vì con người”, “mục tiêu giáo dục và 

đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo 

nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành 

đội ngũ lao động có trí thức, có tay nghề, 

có năng lực thực hành, tự chủ, năng 

động và sáng tạo, có đạo đức cách mạng, 

tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 

hội” [3, tr. 8]. 

Tại Đại hội đại biểu Đảng toàn 

quốc lần thứ VIII, Đại hội đưa đất nước 

ta tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

Đảng ta khẳng định: “Lấy việc phát huy 

nguồn lực con người là yếu tố phát triển 

nhanh và bền vững. Tăng trưởng kinh tế 

gắn liền với cải thiện đời sống nhân 

dân, phát triển văn hóa giáo dục, thực 

hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ 

môi trường” [4, tr. 143]. 

Đại hội lần thứ IX lại tiếp tục khẳng 

định và nhấn mạnh “nguồn lực con 

người - yếu tố cơ bản để phát triển xã 

hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền 

vững”, “mọi hoạt động văn hóa nhằm 

xây dựng con người Việt Nam phát triển 

toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, 

đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý 

thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan 

dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống văn 

hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, 

cộng đồng và xã hội” [5, tr. 143]. Quan 

điểm này một lần nữa được Đảng ta 

nhấn mạnh tại Đại hội lần thứ XI: “Phát 

triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng 

cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố 

quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng 

dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại 

nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng kinh tế và lợi thế cạnh tranh quan 

trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh 

và bền vững” [6, tr. 130].  

Tại Đại hội lần thứ XII Đảng ta đã 

khẳng định: “Phát huy nhân tố con người 

trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; 

tập trung xây dựng con người về đạo 

đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng 

lực làm việc; xây dựng môi trường văn 

hóa lành mạnh” [7, tr. 53]. Như vậy, vấn 

đề con người và phát huy nhân tố con 

người ở Đại hội XII được tiếp cận một 

cách toàn diện và hệ thống hơn. Con 

người được nhìn nhận trên cả hai 

phương diện cá nhân và cộng đồng, 

đồng thời thể hiện rõ những điều kiện về 

vật chất và tinh thần đảm bảo cho con 

người phát triển toàn diện hơn. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng 

suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng của 

Đảng, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới toàn 

diện đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam 

luôn quan tâm đến vấn đề con người và 

phát huy nhân tố con người. Nhờ vậy, 
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sau 30 năm đổi mới toàn diện “đất nước 

ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có 

ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng 

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã 

hội chủ nghĩa” [7, tr. 68]. Hiện nay, đất 

nước ta đang đứng trước những thời cơ, 

vận hội phát triển lớn; song bên cạnh đó 

còn không ít những khó khăn, thách thức 

phải vượt qua. Để tiếp tục phát huy nhân 

tố con người một cách hợp lý, hiệu quả, 

phù hợp với thực tiễn cách mạng đang 

đặt ra hiện nay, cần phải có một hệ thống 

các giải pháp đồng bộ. 

2.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản 

Việt Nam về những giải pháp nhằm 

phát huy nhân tố con người ở nước ta 

hiện nay 

Thứ nhất, phát triển mạnh mẽ giáo 

dục và đào tạo, xây dựng tiềm lực trí tuệ - 

cốt lõi của nguồn nhân lực chất lượng 

cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 

khẳng định: một dân tộc dốt là một dân 

tộc yếu và “vì lợi ích mười năm thì phải 

trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải 

trồng người” [8, tr. 222]. Trí tuệ là một 

trong những chỉ số quan trọng nhất của 

chất lượng nhân tố con người, nhất là 

trong thời đại cách mạng khoa học và 

công nghệ có những bước phát triển 

nhảy vọt, khoa học đang trở thành lực 

lượng sản xuất trực tiếp và sự xuất hiện 

của kinh tế tri thức hiện nay. Bên cạnh 

đó, cần phải chú trọng công tác giáo dục 

đạo đức, lối sống cho con người, trước 

hết là với các thế hệ trẻ - những chủ 

nhân tương lai của đất nước.  

Bởi vì trong xã hội hiện đại ngày 

nay, không chỉ cần có những con người 

chuyên gia mà còn rất cần những con 

người công dân, có nhân cách và trách 

nhiệm cao đối với cộng đồng và xã hội. 

Do đó Đảng ta đã coi “Giáo dục là quốc 

sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và 

đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo 

nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” [7, 

tr. 114]. Vì vậy quan điểm này đã trở 

thành tư tưởng chỉ đạo, được tất cả các 

cấp, các ngành, gia đình và xã hội quán 

triệt sâu rộng và thực thi nghiêm túc 

nhằm đào tạo những “con người Việt 

Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt 

nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của 

mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, 

yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu 

quả” [7, tr. 115]… tạo nền tảng đưa đất 

nước phát triển nhanh và bền vững.  

Tuy nhiên để phát huy vai trò của 

giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp đổi 

mới hiện nay, cần phải giải quyết tốt mối 

quan hệ giữa đào tạo và sử dụng hợp lý, 

hiệu quả lực lượng lao động. Đồng thời, 

cần kết hợp giữa nâng cao trình độ dân 

trí và phát triển nguồn nhân lực đồng 

đều ở các vùng miền, các cộng đồng xã 

hội; gắn chiến lược phát triển khoa học 

công nghệ với nâng cao hàm lượng trí 

tuệ trong nhân tố con người. Từ chỗ có 

nguồn lực con người bảo đảm về chất 

lượng, cần xây dựng và thực hiện những 

phương thức, cơ chế phát huy nguồn lực 

đó lâu dài và bền vững. Vì lẽ đó, Đại hội 

XII của Đảng đã có chủ trương “Quy 

hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề, 
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giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát 

triển nguồn nhân lực. Xây dựng chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực cho đất 

nước, cho từng ngành, từng lĩnh vực với 

những giải pháp đồng bộ, trong đó tập 

trung cho giải pháp đào tạo, đào tạo lại 

nguồn nhân lực trong nhà trường cũng 

như quá trình sản xuất kinh doanh, chú 

trọng nâng cao tính chuyên nghiệp và kỹ 

năng thực hành” [7, tr. 116].  

Hai là tạo lập môi trường để hoàn 

thiện và phát triển con người. Trên cơ sở 

lý luận về con người trong tư tưởng của 

chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã khẳng định: “Con người là 

trung tâm của chiến lược phát triển, đồng 

thời là chủ thể phát triển” [6, tr. 76]. Vì 

vậy để xây dựng con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, 

trước hết cần phải tạo ra một môi trường 

kinh tế phát triển, môi trường chính trị 

ổn định, môi trường văn hóa - xã hội 

lành mạnh, trong đó mỗi cá nhân sống, 

lao động sáng tạo, cống hiến và hưởng 

thụ hài hòa. Đó là, “một xã hội: Dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền 

kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng 

sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất 

tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người 

có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; 

có điều kiện phát triển toàn diện; các dân 

tộc trong cộng đồng Việt Nam bình 

đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ 

nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp 

quyền của nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam 

lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác 

với các nước trên thế giới” [6, tr. 70]. 

Đảng ta đã vận dụng sáng tạo tư 

tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin về con 

người vào hoàn cảnh cụ thể nước ta hiện 

nay để hoạch định phương hướng và giải 

pháp phát triển con người. Trước hết, 

Đảng lãnh đạo nhân dân kiên định trên 

con đường đổi mới, xây dựng xã hội dân 

chủ vì lợi ích chân chính và phẩm giá 

con người. Văn kiện Đại hội XII đã 

khẳng định rõ: “Tiếp tục phát huy dân 

chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả 

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. 

Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của 

đời sống xã hội. Bảo đảm nhân dân tham 

gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra 

những quyết định liên quan đến lợi ích, 

cuộc sống của nhân dân” [7, tr. 38]. 

Đồng thời hướng các hoạt động văn hóa, 

giáo dục, khoa học vào việc xây dựng 

con người hướng tới các giá trị phổ quát 

của nhân loại là chân - thiện - mỹ. Gắn 

xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực 

hiện quyền con người, quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân; nâng cao trí lực, 

bồi dưỡng tri thức cho con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế, của kinh tế tri 

thức và xã hội học tập; xây dựng và phát 

triển lối sống “mỗi người vì mọi người, 

mọi người vì mỗi người”; nâng cao ý 

thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc 
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theo Hiến pháp và pháp luật; phát huy 

tính tích cực xã hội; đề cao trách nhiệm 

cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã 

hội. Vì vậy, các yếu tố trên là môi 

trường để hoàn thiện và phát triển con 

người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội 

nhập hiện nay. 

Ba là tạo động lực để phát huy nhân 

tố con người. Bên cạnh việc xây dựng và 

phát triển con người với tính cách là mỗi 

nhân cách phát triển, việc phát huy nhân 

tố con người cũng là vấn đề có ý nghĩa 

quyết định thành công của sự nghiệp đổi 

mới. Để phát huy nhân tố con người cần 

phải giải quyết hài hòa mối quan hệ về 

lợi ích - giữa lợi ích cá nhân và lợi ích 

tập thể, giữa lợi ích riêng và lợi ích 

chung. Con người bao giờ cũng tồn tại 

và phát triển trong mối quan hệ giữa cá 

nhân và cộng đồng, đây là mối quan hệ 

thống nhất có tác động nhân quả. Mỗi cá 

nhân đơn lẻ không làm nên xã hội và xã 

hội bao giờ cũng là tập hợp của những cá 

nhân trong mối quan hệ của họ. Nói cách 

khác, do lợi ích và thông qua việc thực 

hiện lợi ích mà các cá nhân tập hợp, liên 

kết và có mối quan hệ. Ăngghen đã 

khẳng định: ở đâu không có lợi ích 

chung thì ở đó không thể có sự thống 

nhất về mục đích và càng không thể 

thống nhất về hành động được. Đồng 

thời ông cũng chỉ ra rằng: chừng nào còn 

có sự chia cắt giữa lợi ích riêng và lợi 

ích chung... chừng đó bản thân con 

người sẽ trở thành một lực lượng xã hội 

đối lập với con người và nô dịch con 

người, chứ không phải bị con người 

thống trị. 

Lợi ích riêng là động lực trực tiếp 

cho mọi hoạt động của con người. Con 

người ở bất kỳ thời đại nào cũng hoạt 

động trước hết cho lợi ích của bản thân 

mình. Vì vậy, lợi ích cá nhân đóng vai 

trò trực tiếp, cơ sở cho mọi hoạt động tự 

giác, hoạt động tích cực của con người. 

Lợi ích cá nhân là nhân tố quyết định 

trước hết, là cơ sở để thực hiện lợi ích xã 

hội. Lợi ích xã hội với ý nghĩa là hướng 

vào giải quyết những nhu cầu chung của 

nhiều thành viên hợp lại thành cộng 

đồng xã hội. Vì vậy, lợi ích xã hội đóng 

vai trò là điều kiện và định hướng cho 

việc thực hiện lợi ích cá nhân. 

Không chỉ quan tâm đến lợi riêng, 

Đảng Cộng sản Việt Nam còn thực hiện 

các chủ trương, giải pháp phát triển kinh 

tế, chính trị, xã hội, văn hóa phục vụ lợi 

ích chung. Lợi ích chung luôn bao hàm 

và không mâu thuẫn với lợi ích riêng và 

lợi ích cá nhân. Đại hội Đại biểu Đảng 

toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: 

“Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên 

cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích 

giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của nhân dân; không ngừng nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đều 

vì lợi ích của nhân dân” [7, tr. 37]. 

Từ những sự phân tích trên, có thể 

khẳng định, việc giải quyết hài hòa mối 

quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích 
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riêng, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích 

cộng đồng, xã hội sẽ tạo động lực cho sự 

phát triển con người nói riêng và xã hội 

nói chung, như Ăngghen đã chỉ rõ, lịch 

sử chẳng qua chỉ là hoạt động theo đuổi 

lợi ích của mình. 

Công cuộc đổi mới 30 năm qua đã 

đạt được những thành tựu rất to lớn, tăng 

trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đất 

nước đang từng bước chuyển mình, phát 

triển. Vậy, đâu là động lực nếu không 

phải là kết quả các chính sách của Đảng 

về sự thay đổi cơ cấu quan hệ lợi ích 

trong thực tiễn cuộc sống. 

Thời kỳ trước đổi mới, lợi ích tập 

thể được đề cao, thậm chí còn lấn át lợi 

ích cá nhân. Chính vì vậy đã hạn chế 

động lực của con người, dẫn đến tình 

trạng thiếu trách nhiệm đối với các hoạt 

động chung, “cha chung không ai 

khóc”... tạo nên sức ỳ, hạn chế tinh thần 

sáng tạo của mỗi cá nhân. Từ khi đất 

nước bước vào đổi mới, phát triển nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa, cơ chế thị trường với tính đặc thù 

của nó đã thừa nhận tính hợp lý và thỏa 

mãn tối đa lợi ích cá nhân chính đáng. 

Trên mặt tích cực của nó, lợi ích cá nhân 

thực sự là “kích thích tố” quan trọng thôi 

thúc con người tích cực hoạt động, năng 

động và sáng tạo. Chính trong quá trình 

tham gia chủ động tích cực các hoạt 

động kinh tế hướng đến lợi ích, con 

người phát triển toàn diện hơn. 

Trên cơ sở các kỳ Đại hội trước, 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đặt 

vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa lợi 

ích cá nhân và lợi ích cộng đồng, xã hội, 

giữa lợi ích chung và lợi ích riêng một 

cách phù hợp đúng mức và cần thiết. 

Việc quan tâm đúng mức đến lợi ích của 

cá nhân, đặt lợi ích của cá nhân trong 

mục tiêu đạt được lợi ích tập thể sẽ thôi 

thúc con người phát huy tối đa năng lực 

của bản thân góp phần thúc đẩy cho sự 

phát triển của xã hội. Tuy nhiên, thay đổi 

cơ cấu lợi ích trong thực tiễn đời sống xã 

hội và cá nhân nhằm phát huy nhân tố 

con người cần phải tránh cả hai khuynh 

hướng: tuyệt đối hóa lợi ích riêng cũng 

như tuyệt đối hóa lợi ích chung. Bởi 

tuyệt đối hóa lợi ích riêng, vô hình 

chung đã đẩy tự do cá nhân thành chủ 

nghĩa cá nhân sẽ đẩy mỗi cá nhân lao 

vào sản xuất kinh doanh, làm giàu bằng 

mọi cách, bất chấp cả pháp luật, đạo lý, 

lao vào “cuộc chiến tranh của tất cả mọi 

người chống mọi người, cuộc chiến 

tranh của tất cả chống lại tất cả” [9, tr. 

515]. Tuyệt đối hóa lợi ích chung, lợi ích 

tập thể, cộng đồng, sẽ dẫn đến vi phạm 

quyền tự do cá nhân, giảm động lực hoạt 

động, phát triển của mỗi cá nhân; đồng 

thời cũng ngăn cản sự vận động và phát 

triển của cộng đồng, xã hội. 

Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa 

lợi ích chung và lợi ích riêng, lợi ích cá 

nhân và lợi ích cộng đồng, xã hội theo 

tinh thần Nghị quyết Đại hội XII là: lợi 

ích chung đóng vai trò định hướng cho 

các hoạt động xã hội nhằm phát huy mọi 

tiềm năng của các thành phần kinh tế, 

của toàn xã hội để xây dựng một xã hội 
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“dân giàu nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh”, với quan điểm “Gắn 

kết chặt chẽ chính sách kinh tế với chính 

sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng 

cao chất lượng đời sống của nhân dân, 

bảo đảm để nhân dân được hưởng thụ 

ngày một tốt hơn thành quả của công 

cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất 

nước… Thực hiện tốt chính sách chăm 

sóc người có công trên cơ sở huy động 

mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn 

lực của Nhà nước” [7, tr. 135 - 136]; lợi 

ích riêng, lợi ích cá nhân đóng vai trò 

động lực thúc đẩy tính tích cực, năng 

động, chủ động sáng tạo của con người, 

tạo điều kiện để hướng đến “mọi người 

dân đều có cơ hội và điều kiện phát triển 

toàn diện” [7, tr. 136]. 

3. Kết luận 

Như vậy, vấn đề con người và phát 

huy nhân tố con người luôn được Đảng 

Cộng sản Việt Nam quan tâm, đặc biệt 

trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, 

với quan điểm đổi mới xuất phát từ con 

người, vì mục tiêu con người và “lấy 

việc phát huy nguồn lực con người là 

yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và 

bền vững” [4, tr. 85]. Sau 30 năm đổi 

mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, phát huy sức mạnh tổng 

hợp của mọi nguồn lực đặc biệt là nguồn 

lực con người, “đất nước ta đã đạt được 

những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch 

sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 

nghĩa” [7, tr. 68]; để lại những bài học 

sâu sắc cho cách mạng Việt Nam, trong 

đó “đổi mới phải luôn quán triệt quan 

điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân 

dân, dựa vào dân phát huy vai trò làm 

chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo 

và nguồn lực của nhân dân…” [7, tr. 69]. 

Trong những năm tiếp theo, đất nước ta 

đang đứng trước những thời cơ và thách 

thức mới, để tiếp tục phát huy nhân tố 

con người trong điều kiện cách mạng 

mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 

mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, cần 

phải có một hệ thống các giải pháp đồng 

bộ, trong đó, tập trung vào một số giải 

pháp như: Phát triển mạnh mẽ giáo dục 

và đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực 

chất lượng cao cho đất nước; tạo lập môi 

trường để hoàn thiện và phát triển con 

người; đồng thời tạo động lực để phát 

huy nhân tố con người, vì một xã hội 

“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh”… con người có cuộc 

sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều 

kiện phát triển toàn diện. 
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THE COMMUNIST PARTY’S VIEWPOINTS OF HUMAN PROBLEMS 

AND PROMOTION OF HUMAN FACTORS IN INNOVATION PERIOD                                                                                                                                                                                                       

ABSTRACT 

Human problems and promotion of human factors are an important content, 

which is always mentioned by the Communist Party of Vietnam in many Party 

Congresses, especially during the country's comprehensive renovation. With the 

motto of the innovation originating from the people and for the people, people are 

considered as a subject, a product and a goal, which is the objective of the 

innovation. However, “to promote the human factor in all areas of social life; to 

focus on building human ethics, personality, lifestyle, wisdom and capacity to work; 

and to build healthy cultural environment” with the aim of meeting the requirements 

of national sustainable development, the author has taken the Vietnamese 

Communist Party„s viewpoints of the measures to promote the human factor in our 

country today such as strongly  developing education and training, building 

intellectual potential - the core of high quality human resources, creating the 

environment for perfection and human development, and motivation to promote the 

human factor. 

Keywords: Party‟s viewpoint, Human problems, innovation period  
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DẤU ẤN VĂN HÓA VIỆT TRONG HÌNH TƯỢNG 

NHÂN VẬT QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ 

(KHẢO SÁT SÔNG CÔN MÙA LŨ CỦA NGUYỄN MỘNG GIÁC) 

Đoàn Thị Huệ
1 

TÓM TẮT 

Trong tâm thức người Việt, Quang Trung – Nguyễn Huệ luôn được biết đến là vị 

anh hùng kiệt xuất, nhân vật số một của triều đại Tây Sơn. Đi sâu khảo sát tác phẩm 

“Sông Côn mùa lũ” của Nguyễn Mộng Giác, bài viết sau là một đóng góp của chúng 

tôi trong nhu cầu tìm hiểu và làm đầy đặn hơn chân dung người anh hùng dân tộc 

Quang Trung – Nguyễn Huệ dưới góc nhìn văn hóa.  

Từ khóa: Quang Trung, Nguyễn Huệ, tiểu thuyết lịch sử, văn hóa 

1. Đặt vấn đề 

Cùng với Gió lửa của Nam Dao, 

Tây Sơn bi hùng truyện của Lê Đình 

Danh thì Sông Côn mùa lũ là một thành 

công của Nguyễn Mộng Giác trong 

nghệ thuật tái hiện sinh động chân dung 

người anh hùng dân tộc Quang Trung – 

Nguyễn Huệ. Viết Sông Côn mùa lũ, 

Nguyễn Mộng Giác đã dành nhiều tâm 

huyết để phân tích và lý giải huyền 

thoại lịch sử về triều đại Tây Sơn và 

người anh hùng áo vải cờ đào đại phá 

quân Thanh dưới góc nhìn văn hóa. Ở 

đó, hình tượng nhân vật Quang Trung – 

Nguyễn Huệ được khắc họa sinh động, 

cụ thể với nhiều nét đẹp văn hóa truyền 

thống Việt như: chuộng lối sống thiên 

về quân bình, trọng tình nghĩa, lạc quan 

yêu đời, thấm nhuần triết lý âm dương 

về sự chuyển hóa. 

2. Quang Trung – Nguyễn Huệ: 

hình tượng nhân vật đậm dấu ấn văn 

hóa Việt (Khảo sát Sông Côn mùa lũ 

của Nguyễn Mộng Giác) 

2.1. Quang Trung – Nguyễn Huệ: 

hằng số chung của những tính cách Việt 

2.1.1. Quang Trung – Nguyễn Huệ 

với lối sống thiên về quân bình, trọng 

tình nghĩa, mềm dẻo, hiếu hòa 

Lối sống thiên về quân bình thể 

hiện rõ ở thị hiếu thẩm mỹ của Nguyễn 

Huệ. Đến trọ học nhà thầy, Nguyễn Huệ 

có ấn tượng và dành nhiều tình cảm đặc 

biệt cho An. Nguyễn Huệ thích An vì 

anh đã tìm thấy ở An nét đẹp quân bình 

vừa độ cần thiết: “Huệ chưa từng gặp 

sự hòa điệu như vậy giữa hai đòi hỏi 

gần như mâu thuẫn là sự cởi mở thân 

tình và sự gói ghém kiêu hãnh nơi 

người con gái” [1, tr. 101]. Một vẻ đẹp 

nữ tính chỉ “hấp dẫn” được Nguyễn 

Huệ khi vẻ đẹp ấy đạt đến sự vừa độ 

cần thiết. Ở đó, có sự hòa điệu, cân 

bằng giữa: cởi mở, thân tình với gói 

ghém, kiêu hãnh. 

Ngoài ra, Nguyễn Huệ còn là người 

trọng tình nghĩa, mềm dẻo và hiếu hòa. 

Trong những ngày căng thẳng “triều 

đình phát động cuộc khủng bố” [1, tr. 

174], bất chấp nguy hiểm, Nguyễn Huệ 

xuống tận An Thái đón rước và hết lòng 

cưu mang gia đình thầy trong những 

1 
Trường Đại học Đồng Nai 

Email: doanhuedhdn@yahoo.com 
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ngày đầu ở Tây Sơn thượng. Sau đó, 

Nguyễn Huệ luôn giữ trọn đạo hiếu 

nghĩa với thầy, nâng niu ấp ủ gìn giữ 

tình yêu thuần khiết với An và nhẹ 

nhàng tình cảm những lúc bên Lãng. 

Trong quan hệ ứng xử với Nguyễn 

Nhạc, Huệ luôn giữ cách hành xử đúng 

mực. Biết người chủ mưu “chia quyên 

rẽ thúy” tình yêu của mình với An là 

Nguyễn Nhạc nhưng Nguyễn Huệ chỉ 

có thể: “trách thầm anh cả đã vô tình 

chơi trò oái oăm, bắt anh chứng kiến 

giây phút khốn khổ này” [1, tr. 527]. 

Hai lần bị Nguyễn Nhạc từ chối tổ chức 

lễ khao quân sau chiến công vang dội 

của nghĩa quân Tây Sơn tại Rạch Gầm - 

Xoài Mút và Phú Xuân, Nguyễn Huệ 

vẫn giữ thái độ hòa nhã cần có của một 

người em trong gia đình, một trung thần 

đối với chúa thượng. Đây là nền tảng 

xác lập ba điều nhân, lễ, nghĩa trong 

thuật trị nước sau này của hoàng đế 

Quang Trung. 

2.1.2. Quang Trung – Nguyễn Huệ 

với lối tư duy tổng hợp biện chứng 

Từ những ngày mới đến trọ học nhà 

thầy, Nguyễn Huệ sớm tỏ ra là “một cậu 

học trò rắn mắt, không chịu tin vội vào 

những điều thầy dạy” [1, tr. 162]. Học 

bài Tựa Truyện du hiệp, Nguyễn Huệ 

chủ động đưa thầy vào cuộc tranh luận 

về những điều mình quan tâm. Nguyễn 

Huệ hỏi thầy: “Như thế nào là một 

người hiệp?” Sau khi trao đổi cùng thầy, 

Nguyễn Huệ tự rút ra bài học về chữ 

hiệp cho riêng mình: “Vậy là con biết 

phải làm gì rồi. Gặp một tên thu thuế 

hống hách và tham lam đang bị bọn 

cướp đường hành hung, ta không nên 

can thiệp vào làm gì. Để bọn cướp 

thanh toán với nhau. Thấy một anh học 

trò thức khuya dậy sớm học thuộc làu 

thi phú, để thi đậu ra làm ký phủ, duyệt 

lại, mình phải cứu anh ta, không thì anh 

ta chết đuối mất” [1, tr. 111]. Với lối tư 

duy tổng hợp biện chứng, Nguyễn Huệ 

không dễ dàng tiếp thu lý thuyết sẵn có. 

Trước mỗi điều thầy dạy, Nguyễn Huệ 

luôn tìm cách lật ngược vấn đề, đối 

chiếu lý thuyết với thực tế, tự rút ra bài 

học cho bản thân. Một lần khác, 

Nguyễn Huệ chủ động đưa thầy vào 

cuộc tranh luận về điều “thực đói”. 

Thầy dạy Huệ về người quân tử là: “Đói 

cho sạch, rách cho thơm. Hay quân tử 

thực vô cầu bão”. Từ thực tế chứng 

kiến hai người ăn mày bất chấp sĩ diện, 

đau đớn để cướp lấy cái ăn ngoài chợ, 

Nguyễn Huệ tự tin lập luận rằng: “Như 

vậy, con nghĩ thầy chưa thực đói”. “Con 

đã nghĩ: những điều thầy dạy con rút ra 

từ sách thánh hiền do những kẻ no đặt 

ra cả. Nhờ no đủ nên nghĩ ngược nghĩ 

xuôi thế nào cũng được. Hoặc muốn no 

lâu no bền thì nghĩ thế nào cho đẹp 

lòng bọn vương tôn. Con nhớ mãi câu 

ông Tử Trường “Cửa nhà hầu nhân 

nghĩa thiếu gì đâu” thầy đã dạy con 

năm trước” [1, tr. 165]. Sự chuẩn xác 

trong lập luận của cậu trò nhỏ đã thuyết 

phục được người thầy khó tính. Thầy 

giáo Hiến phải chua chát thừa nhận: 

“Anh nói phải. Bọn kẻ sĩ chúng tôi được 

mỗi việc chầu chực ở cửa nhà vương 

hầu” [1, tr. 165]. Rõ ràng, trong việc 

học, Nguyễn Huệ luôn thể hiện rõ tư 

tưởng tiến bộ. Với Nguyễn Huệ, học là 
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thực học, học đi đôi với hành, học là để 

ứng dụng vào thực tế. 

Với lối tư duy tổng hợp biện chứng, 

với thiên tư thông tuệ hơn người, lại sớm 

được trui rèn qua cuộc sống và chiến 

trận, Nguyễn Huệ tự hình thành cho 

mình nhãn quan tinh nhạy khác thường. 

Ông có thể nhận ra lòng trung thành, 

nhân cách, phẩm giá, tài năng của bất cứ 

ai trong lần tiếp xúc. Lần đầu tiếp 

chuyện, cùng bàn về điều thiện với 

Nguyễn Hữu Chỉnh, trong khi Nguyễn 

Nhạc sắc sảo, kinh nghiệm và đầy quyền 

biến tỏ ra vô cùng thích thú và không 

ngừng tung hê Chỉnh thì rất nhanh, 

Nguyễn Huệ sớm nhận ra bản chất cơ 

hội, xu phụ, tùy thời của Chỉnh: “Khó 

phân biệt được người thiện và kẻ xu thời 

cầu cạnh. Con nghe hắn lý thuyết dông 

dài, nhìn đôi mắt hắn láo liên, tự nhiên 

con thấy rờn rợn. Không hiểu tại sao 

con đâm ghét cay, ghét đắng hắn” [1, tr. 

533]. Khi ở chót đỉnh quyền lực, với lối 

tư duy biện chứng, Nguyễn Huệ mạnh 

mẽ, tự tin đi tìm bản chất điều chân, 

thiện, ngụy trong chữ “trung” và lẽ 

“chính thống”: “Truyền thống là cái gì? 

Đó chỉ là thói quen lâu đời. Ngay như 

việc chúa Trịnh hiếp vua Lê, nếu lấy chữ 

nghĩa thánh hiền mà xét thì trái mười 

mươi ra chứ. Nhưng vì chuyện hiếp đáp 

ấy đã kéo dài suốt hai trăm năm nên 

thiên hạ xem cái chuyện xấu xa ấy là 

truyền thống đáng kính, đến nỗi có kẻ tự 

chôn mình để được tiếng trung thần như 

Lý Trần Quán” [2, tr. 1124]. 

Nghiêm túc suy xét thấu đáo mọi lẽ, 

Nguyễn Huệ luôn vững tay chèo trên 

con thuyền khởi dấy của nghĩa quân 

Tây Sơn. Trước nhiều biến thiên thời 

cuộc, Nguyễn Huệ luôn giữ vững tâm 

thế lạc quan sau khi hiểu rõ quy luật 

vần xoay của tạo hóa. Với nét tính cách 

độc đáo này, Nguyễn Huệ đã sớm nổi 

lên như một triết gia khát khao đi tìm và 

chinh phục chân lý hơn là một võ tướng 

được sinh ra và lớn lên nơi xứ núi, chỉ 

biết xông pha nơi trận mạc.  

2.1.3. Quang Trung – Nguyễn Huệ 

với nhân sinh quan tích cực, thấm nhuần 

triết lý âm dương về sự chuyển hóa 

Nhân vật Quang Trung Nguyễn 

Huệ trong Sông Côn mùa lũ (Nguyễn 

Mộng Giác) luôn thể hiện rõ nhân sinh 

quan tích cực, thấm nhuần triết lý âm 

dương về sự chuyển hóa. Trong lúc gia 

đình An gặp nạn ở An Thái, nhiều 

người lo sợ, hoang mang thì Nguyễn 

Huệ đã bình tĩnh, kịp thời an ủi, thu xếp 

và giải quyết mọi việc chu toàn. Khi 

phong trào khởi nghĩa Tây Sơn đối mặt 

sự thất bại trong gang tấc, Nguyễn Huệ 

vẫn luôn bình tĩnh, lạc quan, tin tưởng. 

Hai đầu thọ địch Trịnh – Nguyễn nên 

sau những thắng lợi ngoạn mục bước 

đầu, Tây Sơn nhanh chóng lâm vào tình 

trạng bị động, chịu nhiều thất bại liên 

tiếp. Đến khi Lý Tài, Tập Đình bỏ đi, 

mang theo cả đội quân Nghĩa hòa đoàn 

tinh nhuệ, dâng cả phủ Phú Yên cho 

chúa Nguyễn, hai anh em Lễ Nghĩa trở 

mũi giáo phản bội nhà Tây Sơn, mặt 

trận Cẩm Sa bị vỡ, tin báo thất trận liên 

tiếp dội về, cả phủ Quy Nhơn nhốn 

nháo, nhân tâm dao động, binh lính 

hoang mang, ngay cả người chủ súy 
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Nguyễn Nhạc cũng lo lắng, bi quan, thì 

lúc bấy giờ chỉ có Nguyễn Huệ là người 

duy nhất giữ được sự bình tĩnh, vẫn lạc 

quan, tin tưởng trên cơ sở nhận diện và 

biện biệt rõ quy luật thanh lọc tất yếu 

của tự nhiên và lịch sử: “Con nghĩ là 

thời nào cũng vậy, vào giai đoạn đầu 

bọn vong mạng thật cần thiết. Điều 

quan trọng là chiều hướng sau đó của 

cuộc khởi loạn. Nếu bọn vong mạng 

tiếp tục đi hàng đầu, chiếm lĩnh tất cả 

quyền điều khiển, thì cuộc khởi dấy 

trước sau chỉ là một vụ cướp lớn. 

Ngược lại nếu ta vững tay lái, đến một 

lúc bọn vong mạng ngỡ ngàng nhận 

thấy rằng đây không phải là một đám 

cướp và chúng bị buộc phải bỏ đi thì rõ 

ràng hàng ngũ chúng ta được thanh 

lọc” [1, tr. 447]. Nguyễn Huệ chỉ rõ quy 

luật tất yếu của quá trình thanh lọc: 

“Sau bọn vong mạng, có lẽ đến lượt bọn 

cố chấp, rồi đến bọn cơ hội. Bọn cố 

chấp bị đào thải vì không theo kịp các 

biến động quá nhanh xảy ra trước mắt. 

Điều đó dễ hiểu. Khó nhất, chậm nhất, 

gay go, nguy hiểm nhất là cuộc đào thải 

bọn cơ hội. Chúng nó là con tắc kè thay 

màu nhanh chóng, khó lòng biết đâu là 

người thiện chí, đâu là tên cơ hội” [1, tr. 

447]. Những nhận định chính xác ấy 

của Nguyễn Huệ khiến thầy học của 

mình phải giật mình: “Không ngờ Huệ 

đã lớn nhanh như vậy. Một cảm giác 

kiêng nể, sợ hãi xâm chiếm tâm hồn 

ông” [1, tr. 447].  

Sự trưởng thành nhanh về trí lực là 

bước chuẩn bị chắc chắn đồng thời cũng 

là minh chứng rõ ràng về một bản lĩnh 

chính trị vững vàng của người anh hùng 

áo vải cờ đào, hào kiệt đất Tây Sơn. 

Trước mọi tình huống khó khăn, cấp 

bách, Nguyễn Huệ luôn bình tĩnh tự tin 

xét đoán. Sau khi phân tích, nhận rõ 

mấu chốt vấn đề, Nguyễn Huệ nhanh 

chóng vạch kế hoạch giải quyết mọi 

việc một cách nhanh chóng, hiệu quả. 

Vì vậy, trong suy nghĩ của người đọc, 

Quang Trung Nguyễn Huệ trong Sông 

Côn mùa lũ (Nguyễn Mộng Giác) 

không chỉ là võ tướng tài ba mà còn là 

một triết gia cơ hồ đã thấu tỏ lẽ huyền 

vi của trời đất.  

2.2. Quang Trung - Nguyễn Huệ: 

tinh hoa văn hóa hai miền Nghệ An - 

Bình Định, nhân vật kiệt xuất giữa 

thời cuộc nhiễu nhương 

2.2.1. Quang Trung - Nguyễn Huệ: 

tinh hoa văn hóa hai miền Nghệ An - 

Bình Định 

Xét về không gian văn hóa, Nghệ 

An thuộc vùng văn hóa Tây Bắc, thuộc 

lưu vực sông Đà, kéo dài đến phía bắc 

tỉnh Thanh Hóa. Ở đây có trên 20 dân 

tộc sinh sống, tiêu biểu là hai dân tộc 

Thái, Mường. Trong khi đó, Bình Định 

thuộc vùng văn hóa Trung Bộ. Đó là 

một dải đất hẹp và dài dọc biển Đông, 

từ tỉnh Quảng Bình kéo dài tới Phan 

Thiết. Ở đây, khí hậu khắc nghiệt, đất 

đai khô cằn. Dân Việt từ vùng ngoài 

vào chủ yếu sinh sống bằng nghề biển. 

Trải qua tiến trình lịch sử, vùng Trung 

Bộ là trạm trung chuyển, đất đứng chân 

để người Việt tiến về phía Nam mở cõi, 

lại là vùng biên viễn của Đại Việt, nơi 

diễn ra sự giao lưu trực tiếp giữa người 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 05 - 2017                  ISSN 2354-1482 

96 

Việt và người Chăm. Chính những đặc 

điểm tự nhiên, xã hội, lịch sử ấy đã tạo 

cho vùng văn hóa Trung Bộ những đặc 

điểm riêng so với các vùng văn hóa 

khác của Việt Nam. 

Trong Sông Côn mùa lũ (Nguyễn 

Mộng Giác), Nghệ An được nhắc đến 

như vùng quê gốc của Tây Sơn tam kiệt. 

Cùng Nguyễn Huệ từ Thăng Long trở 

lại Quy Nhơn theo đường bộ, khi quân 

Tây Sơn qua trấn Nghệ An, Nguyễn 

Nhạc đề cập rất rõ về vấn đề này: “Đến 

dinh Vĩnh (Nghệ An) (…) nhà vua tươi 

cười bảo đây là quê cha đất tổ của dòng 

họ mình, nên muốn lưu lại đây ít lâu để 

hít thở không khí quê hương xem có 

khác với không khí Quy Nhơn không. 

Nguyễn Nhạc còn cho vời các bô lão từ 

huyện Hưng Nguyên lên để dò hỏi tông 

tích của dòng họ, lập lại gia phả để con 

cháu sau này hiểu được ngọn ngành” [2, 

tr. 1035]. Quê hương xứ Nghệ đã là cái 

nôi văn hóa góp phần tạo nên khí chất 

con người Nguyễn Huệ. Nghệ An là 

vùng đất có rừng rậm, núi cao, sông sâu, 

biển rộng. Thiên nhiên hùng vĩ, khắc 

nghiệt dễ hình thành ở con người sức 

chống cự bền bỉ, lòng kiên nhẫn phi 

thường, trước hết là để tồn tại và sau đó 

là tồn tại một cách xứng đáng. Hơn nữa, 

Nghệ An - Hà Tĩnh xưa vốn là vùng đất 

biên cương, phân chia ranh giới giữa 

Đại Việt và Chiêm Thành. Sự cọ xát 

miền biên viễn bao giờ cũng bồi dưỡng 

con người thêm ý chí. Như quy luật tất 

yếu, khi cánh tay triều đình không thể 

với quá dài thì nơi tiếp giáp giữa những 

miền cương thổ bao giờ cũng là nơi tự 

do nhất, dễ vẫy vùng nhất. Hạo thiên 

sông núi đã hun đúc nên con người xứ 

Nghệ nguồn sinh lực mới, trong đó 

đáng kể hơn cả là lòng yêu tự do, khát 

khao vượt thoát khỏi các khuôn mẫu 

định sẵn do một thổ ngơi văn hóa áp đặt. 

Nguồn sinh lực ấy từ lâu đã luân chảy 

trong huyết quản bao người con xứ 

Nghệ, trong đó không thể không nhắc 

đến tam kiệt đất Tây Sơn. Chính vì vậy, 

khi ở vào hoàn cảnh chẳng đặng đừng, 

Nguyễn Nhạc đã đứng lên phất cờ khởi 

nghĩa, tạo tiền đề vật chất quan trọng 

giúp Nguyễn Huệ có điều kiện thi thố 

tài năng, trở thành vị anh hùng lỗi lạc 

của dân tộc Việt. 

Nét đẹp văn hóa của vùng đất khoa 

bảng xứ Nghệ còn thể hiện khá rõ ở tính 

cần cù, kiên nhẫn và tinh thần hiếu học 

hiếm có của Nguyễn Huệ. Trong ngày 

đầu đến ra mắt thầy, Nguyễn Huệ được 

thầy giáo chú ý đến qua lời giới thiệu 

của Nguyễn Nhạc: “Thằng Huệ sáng trí 

hơn, lâu lâu có làm được cái đơn, giúp 

tôi sổ sách thu thuế” [1, tr. 92]. Trong 

đám học trò nhà thầy giáo Hiến, 

Nguyễn Huệ nhanh chóng nổi lên là 

người học trò xuất sắc, thông minh và 

ham học. Nhìn thái độ ung dung tự tin 

của Huệ khi trả lời câu hỏi, lòng thầy 

giáo Hiến không khỏi mến phục và tự 

hào về sức học của anh. Đến khi cuộc 

sống chung gặp nhiều khó khăn, các 

bạn học đều bỏ cuộc thì Nguyễn Huệ 

càng tỏ rõ sự kiên trì và ham học đáng 

quý. Nguyễn Huệ sáng tạo ra lớp học 

một thầy một trò, thầy hỏi trò đáp, thích 

dạy gì thì thầy dạy, quan tâm đến vấn 
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đề gì thì trò hỏi. Cách dạy học phóng 

khoáng, nhẹ nhàng và gần gũi trên đã 

khiến thầy giáo Hiến không khỏi bất 

ngờ, thú vị. 

Ham học hỏi là một nét tính cách tốt 

của Nguyễn Huệ, đồng thời cũng là nét 

đẹp văn hóa truyền thống của người dân 

xứ Nghệ. Đây là điều kiện vừa hút vừa 

đẩy để Nguyễn Huệ sớm tiếp cận và thấu 

tỏ phần cốt lõi của đạo Nho, tiếp xúc và 

thu phục dưới trướng không ít sĩ phu lỗi 

lạc thời bấy giờ như Nguyễn Thiếp, Trần 

Văn Kỷ, Ngô Thì Nhậm…  

Nếu truyền thống văn hóa vùng đất 

Nghệ An từ trong vô thức đã ảnh hưởng 

đến Nguyễn Huệ, rèn luyện cho anh 

tính cần cù, ham học hỏi thì vùng đất 

Bình Định lại làm thức dậy trong 

Nguyễn Huệ bao khát vọng tự do, đổi 

đời. Những ngày mới đến An Thái, thầy 

giáo Hiến không khỏi ngỡ ngàng khi 

thấy nơi đây sục sôi tinh thần thượng võ. 

Nguyễn Huệ được lớn lên trong bầu khí 

quyển của tinh thần thượng võ ấy. Địa 

linh sinh nhân kiệt. Vùng Bình Định nói 

chung, vùng đất Tây Sơn nói riêng, đặc 

biệt là làng võ An Thái với vị thế long 

xà “hoành sơn đại địa”, núi non hùng vĩ, 

địa thế hiểm trở, sông ngòi chằng chịt 

đã hấp thu được khí thiêng sông núi, rèn 

đúc nên tính cách con người giàu tinh 

thần thượng võ, nghĩa hiệp. Trước khi 

trở thành người hiệp, Huệ khát khao 

muốn hiểu thế nào là người hiệp nên 

mới cùng thầy bàn luận về chữ hiệp. 

Bài học đầu tiên thầy giáo Hiến dạy 

Huệ - Tựa truyện du hiệp - (trích Sử ký 

của Tư Mã Thiên) đã để lại ấn tượng 

sâu sắc và theo Huệ suốt nhiều năm sau 

đó. Khi đã trở thành võ tướng oai phong 

nơi trận mạc, ở Nguyễn Huệ, tinh thần 

thượng võ hiệp nghĩa ấy đã có thêm 

điều kiện thể hiện và tỏa sáng hơn bao 

giờ hết: “Mỗi lần xông trận, anh ấy 

luôn luôn xông lên hàng đầu làm gương 

cho quân sĩ. Lúc dừng chân nghỉ, chưa 

kịp cởi giáp đã tìm đến chỗ nấu bếp 

xem cơm nước của anh em ra làm sao. 

Khỏi cần đoán, chị cũng biết quân sĩ 

thương anh ấy đến bậc nào” [1, tr. 561]. 

Bên cạnh Quang Trung Nguyễn 

Huệ - hình ảnh lý tưởng về trang nghĩa 

hiệp thời loạn, trong Sông Côn mùa lũ, 

người đọc còn dễ nhận ra ở ông nét tính 

cách đặc trưng của người con xứ nẫu. 

Đó là sự chất phác, thật thà của chàng 

trai, cô gái vốn xuất thân nơi vùng đất 

võ thân ái, thủy chung, giàu khí phách. 

Cưới công chúa Ngọc Hân, lấy được cái 

“danh chính ngôn thuận” trong mắt sĩ 

phu Bắc Hà, Nguyễn Huệ vẫn rất hồn 

nhiên nói rằng: “Vì dẹp loạn mà ra, rồi 

lấy vợ mà về, trẻ con nó cười cho thì 

sao? Nhưng ta chỉ mới quen con gái 

Nam Hà, chưa biết con gái Bắc Hà, nay 

cũng nên thử một chuyến xem có tốt 

không?” [2, tr. 993]. 

Như vậy, hấp thu tinh hoa văn hóa 

hai miền Nghệ An và Bình Định, người 

học trò nhỏ Nguyễn Huệ đã dần trui rèn 

được bản lĩnh, trí tuệ, khí phách phi 

thường và quan trọng là đã nhận ra 

đúng hướng đi của lịch sử, quyết tâm 

thực hiện khát vọng lớn của đời mình 

và cũng là của toàn dân tộc.  
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2.2.2. Quang Trung – Nguyễn Huệ: 

nhân vật kiệt xuất, kịp xuất hiện giữa 

thời cuộc nhiễu nhương 

Thời thế tạo anh hùng. Điều này 

đặc biệt đúng đối với người anh hùng 

dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ 

trong Sông Côn mùa lũ của Nguyễn 

Mộng Giác. Huyết thống, quê quán là 

hai thành tố quan trọng góp phần tạo 

nên cá tính của Nguyễn Huệ. Nhưng đó 

là những yếu tố tĩnh nên nó chỉ thực sự 

tác động mạnh mẽ đến con người vào 

những thời điểm động. Thời đại 

Nguyễn Huệ sống đầy những biến động 

bất ngờ. Nó thôi thúc và bày cả những 

việc phải làm, trao cho Nguyễn Huệ cơ 

hội lẫn thách thức trong nghiệp “bình 

thiên hạ” thống nhất giang sơn. 

Xét đến cùng, thời đại Nguyễn Huệ 

sống là thời đại chế độ phong kiến cát 

cứ Đàng Trong - Đàng Ngoài. Người 

dân vì chán ngán triều đình và thù ghét 

bọn tham quan nên đã vùng lên khởi 

nghĩa. Đúng lúc đó, ngọn cờ chính 

nghĩa của Tây Sơn tam kiệt giương cao. 

Quang Trung – Nguyễn Huệ như vị cứu 

tinh của dân nghèo đã xuất hiện đúng 

thời điểm. Thời thế buộc Nguyễn Huệ 

phải can dự và phải thắng trong những 

việc chẳng đặng đừng. Uy danh vang 

dội từ nhiều trận đánh trước đó, đặc biệt 

là sau chiến thắng oanh liệt trận Rạch 

Gầm - Xoài Mút, Nguyễn Huệ sớm cảm 

nhận được sự dè chừng, phòng bị của 

vua anh Nguyễn Nhạc. Không chấp 

nhận trọn đời làm vị tướng miền biên 

viễn, Nguyễn Huệ buộc phải tự chọn 

lịch sử cho riêng mình, trở thành con cá 

khỏe bơi nhanh cùng dòng lũ, quyết 

thoát khỏi cái chậu Quy Nhơn chật hẹp, 

bơi ra biển lớn Phú Xuân thực hiện hoài 

bão của đời mình và cũng là của toàn 

dân tộc. Trong nhiều sự biến sau đó, 

Nguyễn Huệ đều ở vào tình thế buộc 

phải thắng. Sự thật là Nguyễn Huệ đã 

thắng khi ông sớm nhìn ra mắt bão và 

đón đúng luồng đi của nó, nhận ra được 

cơ hội lẫn thử thách mà lịch sử trao cho: 

“Hoặc ông ngồi vững trên lưng ngựa, 

gióng cương cho lịch sử đưa xa về phía 

trước cho đúng với ước nguyện của mọi 

người. Hoặc ông mù quáng ghìm cương 

để con ngựa lịch sử hất ông xuống bùn 

và dày lên mà tiến. Ông phải lựa chọn, 

đúng ra phải thuận theo cái đà chẳng 

đặng đừng của thế cuộc” [2, tr. 1123]. 

Vậy ra, trong từng bước tiến của Quang 

Trung - Nguyễn Huệ, yếu tố thời thế 

luôn dự phần quan trọng khi lựa chọn 

và thúc giục người anh hùng phải hành 

động theo đúng guồng quay của lịch sử.  

3. Kết luận 

Với Sông Côn mùa lũ, Nguyễn 

Mộng Giác luôn cố ý tách mình ra khỏi 

câu chuyện lịch sử và giữ một khoảng 

cách nhất định với nhân vật được kể 

đến trong tác phẩm. Điều đó khiến cho 

toàn bộ câu chuyện về người anh hùng 

áo vải Tây Sơn hiện lên thật khách quan, 

sinh động qua từng khúc quanh lịch sử: 

thời niên thiếu, tuổi hai mươi, khi đã 

trưởng thành và khi ở chót đỉnh vinh 

quang quyền lực. Từ cơ sở ban đầu là 

cá nhân thụ động hấp thu tinh hoa văn 

hóa vùng miền, văn hóa thời đại, tinh 

hoa đất nước và con người Việt Nam, 
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sau được trui rèn qua cuộc sống và 

chiến trận, Quang Trung - Nguyễn Huệ 

đã chủ động vươn lên trở thành người 

anh hùng kiệt xuất, cá nhân thể hiện 

xuất sắc, trọn vẹn nét đẹp văn hóa 

truyền thống Việt. 

Xét đến cùng, qua Sông Côn mùa lũ 

(Nguyễn Mộng Giác), người đọc có 

thêm cơ hội khám phá nét đẹp văn hóa 

truyền thống Việt được thể hiện trong 

hình tượng người anh hùng dân tộc 

Quang Trung – Nguyễn Huệ. Ông là 

một yếu nhân lịch sử đặc biệt: vừa 

mang trong mình hằng số chung của 

những tính cách Việt đồng thời còn là 

hiện thân của sự kết tinh tinh hoa văn 

hóa hai miền Nghệ An – Bình Định, là 

nhân vật kiệt xuất kịp xuất hiện giữa 

thời cuộc nhiễu nhương, đúng với quan 

niệm thời thế tạo anh hùng và đến lượt 

mình anh hùng đã tạo nên thời thế. 
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In the consciousness of Vietnamese people, Quang Trung - Nguyen Hue has been 

known as an outstanding hero, a number one character of the Tay Son Reign. By 

taking a deep insight into the work “The Con River in Flood Season” by Nguyen 
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understand about the portrait of the national hero Quang Trung - Nguyen Hue in a 

perspective of culture.  
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ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 

Hà Thị Thùy Dương
1 

TÓM TẮT 

Bài viết sẽ làm rõ những nội dung của lý luận chính trị, sự cần thiết phải giáo 

dục lý luận chính trị cho sinh viên trong các trường đại học. Bài viết cũng làm rõ 

những đặc trưng của các môn lý luận chính trị và những vấn đề có tính nguyên tắc 

trong giảng dạy lý luận chính trị. Điều này chi phối việc lựa chọn phương pháp 

giảng dạy phù hợp. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số lưu ý, định hướng trong sử 

dụng một số phương pháp chính trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở trường 

đại học, đó là phương pháp thuyết trình kết hợp với chứng minh bằng thực tiễn, 

phương pháp trao đổi, thảo luận nhóm và phương pháp dạy học tình huống. 

Từ khóa: Phương pháp giảng dạy, lý luận chính trị, trường đại học 

1. Mở đầu 

Yếu tố tinh thần không có sức mạnh 

vật chất trực tiếp nhưng khi thâm nhập 

sâu vào quần chúng và trở thành ý thức 

của quần chúng thì nó lại có tác động 

vật chất mạnh mẽ có thể cải tạo xã hội, 

cải tạo thế giới. Vì vậy việc giáo dục lý 

luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân luôn là một nhiệm vụ trọng 

tâm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội, bởi lẽ như Hồ Chí Minh từng 

khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa 

xã hội thì trước hết phải có những con 

người xã hội chủ nghĩa”. Con người xã 

hội chủ nghĩa là con người thấm nhuần 

sâu sắc tư tưởng xã hội chủ nghĩa, trước 

hết là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh.  

2. Nội dung 

Lý luận chính trị ở nước ta hiện nay 

thực chất có nội dung rất rộng đó là hệ 

thống quan điểm của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 

lối, chính sách của Đảng trên các lĩnh 

vực của đời sống xã hội, lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng, 

những kinh nghiệm thành công cũng 

như thất bại của các nước trong quá 

trình xây dựng và phát triển đất nước… 

Ở nước ta, Đảng ta khẳng định chủ 

nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh là kim chỉ nam hành động của 

Đảng, là nền tảng tư tưởng lý luận của 

Đảng ta. Bất kỳ một giai cấp nào khi 

nắm quyền đều phải làm cho hệ tư 

tưởng của giai cấp đó thống trị trong xã 

hội. Việc làm cho chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai 

trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của 

xã hội là yêu cầu và quy luật tất yếu của 

việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 

ta. Quá trình này đòi hỏi vai trò quan 

trọng của công tác giáo dục lý luận 

chính trị. Trong đó, việc giảng dạy các 

môn lý luận chính trị trong các trường 

đại học luôn được coi trọng bởi lẽ sinh 

viên, tầng lớp thanh niên tinh túy nhất 

của xã hội, những chủ thể tích cực của 

quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

1
Học viện Chính trị Khu vực IV 

Email: haduonghcma@gmail.com 
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nước ta là đối tượng đầu tiên cần phải 

thấm sâu những vấn đề lý luận chính trị. 

Các môn lý luận chính trị được giảng 

dạy ở các trường đại học hiện nay bao 

gồm: Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

Để xác định rõ những phương pháp 

có thể và nên vận dụng trong quá trình 

giảng dạy lý luận chính trị, chúng ta cần 

nắm được những đặc trưng của các môn 

lý luận chính trị và những vấn đề có 

tính nguyên tắc trong giảng dạy lý luận 

chính trị. Điều này chi phối đến việc lựa 

chọn phương pháp giảng dạy phù hợp. 

Lý luận là hệ thống những tri thức 

đã được khái quát, tạo ra một quan niệm 

hoàn chỉnh về các quy luật và về mối 

liên hệ cơ bản của hiện thực. Lý luận là 

sự phản ánh và tái hiện hiện thực khách 

quan. Chính trị là toàn bộ những hoạt 

động có liên quan đến mối quan hệ giữa 

các giai cấp, giữa các dân tộc, các tầng 

lớp xã hội, mà cốt lõi của nó là vấn đề 

giành chính quyền, duy trì và sử dụng 

quyền lực nhà nước, sự tham gia vào 

công việc của nhà nước, sự xác định 

hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung 

hoạt động của nhà nước. Lý luận chính 

trị là hệ thống những tri thức về các quy 

luật cơ bản rút ra từ thực tiễn đời sống 

chính trị. Có thể nói, lý luận thường có 

tính khái quát hóa, trừu tượng hóa rất 

cao, đối với lý luận chính trị thì lại càng 

như vậy vì đời sống chính trị, thực tiễn 

chính trị rất rộng và phức tạp. Hoạt 

động chính trị là thể hiện trình độ cao 

trong sự phát triển của con người, 

không phải ngay từ thuở ban đầu thoát 

thai khỏi giới động vật, con người đã 

biết làm chính trị, tham gia vào các hoạt 

động chính trị - xã hội. Ngược lại, phải 

đến một trình độ nhất định trong sự phát 

triển của loài người mới xuất hiện đời 

sống chính trị và hoạt động chính trị. Vì 

vậy đặc trưng chung của các môn lý 

luận chính trị là rất trừu tượng, khó 

hiểu. Để sinh viên có thể hiểu sâu sắc 

những nội dung lý luận chính trị thì đòi 

hỏi một vấn đề có tính nguyên tắc là 

trong quá trình giảng dạy lý luận chính 

trị luôn phải gắn với thực tiễn. Giáo dục 

chính trị mà chỉ có lý luận suông, không 

gắn với thực tiễn khác gì tìm hiểu về 

một cái cây mà chỉ cho người ta biết 

phần ngọn thôi. Hơn nữa, lý luận được 

khái quát hóa từ thực tiễn cho nên nếu 

không đem những tri thức chính trị đó 

trở về với thực tiễn thì nó sẽ mất đi tính 

dễ hiểu, tính thuyết phục đối với người 

học. Mặt khác, quần chúng luôn có nhu 

cầu vận dụng những tri thức chính trị đã 

học vào thực tiễn hoạt động của họ để 

nâng cao hiệu quả công việc. Vì vậy, 

giáo dục lý luận chính trị phải gắn với 

thực tiễn. Và cách thông minh nhất là 

để cho quần chúng học từ trong thực 

tiễn thông qua những hoạt động cụ thể 

của bản thân bởi “chỉ có đấu tranh mới 

giáo dục được giai cấp bị bóc lột, chỉ có 

đấu tranh mới làm cho họ đánh giá 

được lực lượng của họ, mở rộng tầm 

mắt của họ, nâng cao năng lực của họ, 

soi sáng trí tuệ của họ và tôi luyện ý chí 

của họ” [1, tr. 396]. Đó mới là cách 
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giáo dục toàn diện nhất, giáo dục lý 

luận chính trị thông qua thực tiễn chính 

trị không những nâng cao được tri thức 

chính trị mà còn bồi dưỡng kỹ năng 

thực hành chính trị, rèn luyện ý chí và 

bản lĩnh chính trị của người học. Do đó 

theo V.I. Lênin, việc học thuộc lòng 

những khẩu hiệu, những kết luận khoa 

học mà không biết áp dụng vào công 

việc của mình là việc làm vô nghĩa. 

Không đánh giá cao lối học vẹt, V.I. 

Lênin yêu cầu người học phải biết “biến 

chủ nghĩa cộng sản từ những công thức, 

những lời dạy, những phương pháp, 

những chỉ thị, những cương lĩnh có sẵn 

và học thuộc lòng thành cái thực tế sinh 

động, là cái kết hợp với công tác trực 

tiếp của các đồng chí” [2, tr. 365]. V.I. 

Lênin đã đưa ra tiêu chí để đánh giá 

chất lượng học tập chính trị không phải 

ở chỗ nắm được những tri thức gì mà 

quan trọng là anh đã vận dụng được 

những tri thức gì vào công việc cụ thể 

hằng ngày của mình. Vấn đề đặt ra là 

làm sao để tri thức chính trị vào đầu 

quần chúng không phải là một mớ hổ 

lốn mà có sự gắn kết với nhau và đặc 

biệt là có thể đem tri thức ấy vào lý giải 

những sự kiện thực tế, cụ thể mà họ 

đang gặp phải? Điều này sau này Hồ 

Chí Minh cũng nhấn mạnh học chủ 

nghĩa Mác – Lênin không phải là học 

thuộc lòng C.Mác nói gì, V.I. Lênin nói 

gì mà là nắm được tinh thần, cốt lõi của 

học thuyết này và có thể vận dụng vào 

hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Để làm 

được điều này thì đòi hỏi người học 

không được tiếp thu tri thức một cách 

đơn giản, mà phải có tư duy phê phán 

khi tiếp thu tri thức, phải nghiền ngẫm 

rất kỹ những điều đã học trong ý thức 

của anh ta. Chỉ có như thế thì người học 

mới không bị động, lệ thuộc vào tri thức 

nữa mà trái lại có thể “làm chủ” tri 

thức, biến biến nó thành cái của mình. 

Như vậy, V.I. Lênin đặc biệt đề cao tư 

duy độc lập, sáng tạo, có sự phê phán, 

biết lật ngược vấn đề trong học tập lý 

luận chính trị. Ông không thích ở người 

học sự chấp nhận xuôi chiều, không 

thích lặp lại một cách tin tưởng những 

luận điểm có sẵn. Như vậy vấn đề có 

tính nguyên tắc trong giảng dạy lý luận 

chính trị là phải luôn gắn với thực tiễn 

để giúp người học hiểu những vấn đề lý 

luận đó cũng như biết cách vận dụng lý 

luận vào thực tiễn. Điều này đòi hỏi 

trong phương pháp giảng dạy các môn 

lý luận chính trị cần phải chú ý sử dụng 

một số phương pháp sau đây: 

Thứ nhất, phương pháp thuyết trình 

có kết hợp với chứng minh, minh họa 

bằng thực tiễn. 

 Theo các phân chia về mục tiêu 

giảng dạy một bài học bất kỳ của 

Bloom thì các các cấp độ như biết, nhớ, 

hiểu, phân tích, đánh giá, vận dụng, 

sáng tạo. Vì vậy để giúp cho sinh viên 

biết, nhớ và hiểu được những vấn đề lý 

luận chính trị thì không thể không sử 

dụng phương pháp thuyết trình. Giảng 

dạy bất kỳ môn học nào cũng không thể 

không sử dụng phương pháp thuyết 

trình, đối với các môn lý luận chính trị 

thì lại càng phải sử dụng thuyết trình. 

Bởi lẽ để sinh viên biết và hiểu được 
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những vấn đề lý luận đó thì giảng viên 

phải phân tích, giải thích, diễn giải cho 

sinh viên thông qua thuyết trình. Tuy 

nhiên, để phương pháp thuyết trình hiệu 

quả thì giảng viên sau khi giải thích một 

nội dung lý luận chính trị nào đó cũng 

phải đưa ra những ví dụ, dẫn chứng 

trong thực tiễn chính trị để minh họa, 

chứng minh. Thực tiễn chính trị đó có 

thể là những vấn đề lịch sử đã qua từ 

lâu nhưng cũng có thể là thực tiễn chính 

trị nóng hổi, mang tính thời đại hiện 

nay. Thực tiễn chính trị đó để có tính 

hiệu quả cao phải là những vấn đề phổ 

biến mà sinh viên đã biết. Ví dụ như khi 

giảng dạy về quy luật quan hệ sản xuất 

phù hợp với trình độ của lực lượng sản 

xuất, khi làm rõ các khái niệm lực 

lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, giảng 

viên có thể đưa ra hoạt động may quần 

áo, chỉ ra những yếu tố của lực lượng 

sản xuất, quan hệ sản xuất trong hoạt 

động may quần áo là gì, có thể đưa 

những hình ảnh trực quan sinh động về 

hoạt động may quần áo đó… qua đó, 

giúp sinh viên nắm được những vấn đề 

lý luận rất trừu tượng một cách dễ dàng. 

Hoặc khi làm rõ tác động của quan hệ 

sản xuất đối với lực lượng sản xuất theo 

hai chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực 

khi nó phù hợp hoặc không phù hợp, 

giảng viên có thể lấy ví dụ về quan hệ 

sản xuất thời kỳ trước đổi mới của Việt 

Nam cũng như quan hệ sản xuất đặc 

trưng hiện nay của thời kỳ đổi mới, 

thậm chí có thể sử dụng các thước phim 

về sản xuất của thời kỳ trước đổi mới và 

đổi mới để sinh viên có thể thấy được 

tác động hai chiều của quan hệ sản xuất 

đến lực lượng sản xuất này. Hoặc khi 

giảng dạy về trình độ của lực lượng sản 

xuất quyết định quan hệ sản xuất giảng 

viên có thể đưa vấn đề về tập trung, tích 

tụ ruộng đất hiện nay như là một đòi hỏi 

tất yếu của sự phát triển lực lượng sản 

xuất. Thông qua thuyết trình có kết hợp 

với việc phân tích thực tiễn để minh 

chứng, làm rõ những vấn đề lý luận đã 

nêu, sinh viên sẽ biết và hiểu rất sâu sắc 

những vấn đề lý luận đó.  

Thứ hai, phương pháp thảo luận, 

trao đổi nhóm. 

Để giúp sinh viên có kỹ năng phân 

tích, đánh giá thì giảng viên sau khi 

giúp sinh viên nắm được những vấn đề 

lý luận đó, biết vận dụng những vấn đề 

lý luận đó để xem xét, đánh giá, phân 

tích những sự kiện, thực tiễn cụ thể. 

Muốn vậy, bên cạnh phương pháp 

thuyết trình, giảng viên phải tạo điều 

kiện, cơ hội cho sinh viên được nói, 

được bày tỏ và thể hiện quan điểm, 

chính kiến của mình bằng nhiều hình 

thức khác nhau, trong đó có sử dụng 

phương pháp thảo luận, trao đổi nhóm. 

Bởi lẽ khi thảo luận nhóm, tất cả các 

sinh viên trong nhóm sẽ có dịp để bày 

tỏ quan điểm của họ về một vấn đề nào 

đó. Vì vậy khi vận dụng những vấn đề 

lý luận vào đánh giá thực tiễn, giảng 

viên nên sử dụng phương pháp thảo 

luận nhóm. Ví dụ sau khi giảng dạy 

xong về nội dung của liên minh công - 

nông - trí thức trong lĩnh vực kinh tế, 

chính trị, văn hóa theo quan điểm của 

chủ nghĩa Mác – Lênin, khi giảng dạy 
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về vấn đề liên minh ở Việt Nam hiện 

nay, giảng viên có thể sử dụng phương 

pháp thảo luận nhóm để sử dụng những 

vấn đề lý luận đã học vào đánh giá về 

việc thực hiện liên minh ở Việt Nam 

hiện nay. Khi đó, mọi sinh viên trong 

nhóm đều có cơ hội đưa ra những phân 

tích, đánh giá thực tiễn của họ, từ đó đi 

đến được những đánh giá đầy đủ nhất, 

đúng đắn nhất.  

Thứ ba, phương pháp giảng dạy 

tình huống. 

Trong giảng dạy lý luận chính trị, 

mục tiêu quan trọng nhất hướng tới là 

người học có khả năng vận dụng một 

cách sáng tạo những vấn đề lý luận đó 

vào giải quyết những vấn đề thực tiễn 

cụ thể trong cuộc sống và công việc. Để 

đạt mục tiêu này, giảng viên nên sử 

dụng phương pháp dạy học tình huống, 

đưa ra những tình huống thực tiễn cụ 

thể để sinh viên vận dụng các kiến thức 

đã học vào giải quyết vấn đề đang đặt 

ra. Trong quá trình tìm phương án giải 

quyết các tình huống đó, sinh viên vừa 

củng cố kiến thức lý luận đã học, vừa 

nâng cao kỹ năng vận dụng lý luận vào 

thực tiễn của họ. Ví dụ sau khi giảng 

dạy xong bài giảng về quan điểm phát 

triển, giảng viên có thể đưa một tình 

huống cụ thể trong đời sống hằng ngày 

như một người bạn nhiều năm không 

gặp, trước đây là một người rất tốt, khi 

gặp lại hỏi vay tiền thì bạn có cho vay 

tiền hay không? Sinh viên có thể vận 

dụng quan điểm phát triển để lựa chọn 

phương án cho vay hoặc không cho vay. 

Hoặc giảng viên có thể đưa vấn đề về 

có nên giữ ấn tượng ban đầu về một 

người nào đó trong khi đánh giá về họ 

hay không, để sinh viên vận dụng quan 

điểm phát triển vào trả lời các tình 

huống này.  

Ngoài ra để phát huy tính chủ động, 

sáng tạo, bộc lộ quan điểm, suy nghĩ 

của sinh viên, nhất là ở những nội dung 

liên quan đến những vấn đề thực tiễn, 

việc vận dụng những nguyên lý, quy 

luật, quan điểm lý luận của Mác, 

Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh vào 

thực tiễn Việt Nam, giảng viên có thể 

sử dụng phương pháp chuyên gia. 

Nghĩa là trong quá trình giảng, có một 

phần nội dung nào đó, giảng viên sẽ 

mời sinh viên có kiến thức, năng lực lên 

trình bày về vấn đề đó cho cả lớp. Sau 

đó, giảng viên có thể bổ sung những 

vấn đề liên quan đến nội dung nhằm 

làm phong phú, đầy đủ hơn vấn đề. Để 

có thể trình bày được những nội dung 

đó, sinh viên phải có sự chuẩn bị chu 

đáo, không chỉ nắm vững mà còn hiểu 

sâu sắc, có khả năng phân tích, đánh 

giá… Như vậy mục tiêu của việc dạy 

học sẽ đạt được. Hơn nữa, điều này làm 

thay đổi không khí lớp học. Khi nghe 

chính người bạn của mình trình bày, 

những sinh viên khác có thể cũng sẽ 

hào hứng, tập trung nghe vì tò mò 

không biết bạn mình nắm vấn đề đến 

đâu, như thế nào. 

3. Kết luận 

Để nâng cao hiệu quả giảng dạy các 

môn lý luận chính trị, đòi hỏi chúng ta 

phải đổi mới phương pháp, sử dụng kết 
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hợp nhiều phương pháp khác nhau 

nhằm thực hiện mục tiêu dạy học theo 

nhiều cấp độ khác nhau. Hơn nữa, khi 

giáo dục Việt Nam hiện nay đang 

chuyển từ tiếp cận kiến thức sang tiếp 

cận năng lực, khi về bản chất yêu cầu 

của việc học tập lý luận chính trị là biết 

vận dụng những vấn đề lý luận đó vào 

thực tiễn cuộc sống và công việc thì 

việc sử dụng nhiều phương pháp dạy 

học bên cạnh phương pháp thuyết trình 

là một đòi hỏi tất yếu. Người giảng viên 

phải nắm rõ mục tiêu, nội dung của 

từng phần giảng cũng như đối tượng 

sinh viên để có thể lựa chọn những 

phương pháp phù hợp và hiệu quả nhất. 

Ở đây, bài viết chỉ đưa ra một số 

phương pháp cơ bản, cốt yếu nên sử 

dụng nhằm đạt những mục tiêu dạy học 

cụ thể.  
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ABSTRACT 

The article will clarify the content of political theory, the need for political 

theory education for students in the universities. The article also clarifies the 

characteristics of political theory subjects and issues of principles in teaching 

political theory. This governs the choice of teaching methods. On this basis, the 

article gives some note, direction in using several methods in the subjects of 

political theory at the university which is the method of presentation combined with 

proven by real practices, methods of exchange, discussions in group and teaching 

method in case. 
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TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG 

DẠY HỌC VĂN HỌC ĐỊA PHƢƠNG Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 

                                                                        Nguyễn Thị Mỹ Dung
1 

TÓM TẮT 

Với ưu thế rõ nhất là kết nối giữa nội dung học tập với thực tế đời sống, việc tổ 

chức hoạt động ngoại khóa trong giảng dạy học phần văn học địa phương ở trường 

Đại học Đồng Nai là cần thiết và có thể thực hiện. Hoạt động này mang lại hiệu quả 

cao cho quá trình tiếp nhận của sinh viên đồng thời tạo điều kiện, môi trường thích 

hợp cho sinh viên phát huy tính tích cực chủ động, năng lực sáng tạo thẩm mĩ. Nếu 

như đọc ngoại khóa thơ văn Đồng Nai là hình thức ngoại khóa có tính tham gia lâu 

dài của người học thì tham quan, du khảo văn hóa Biên Hòa - Đồng Nai là hình thức 

tổ chức có tính khám phá và giao lưu, sân khấu hóa tác phẩm văn học là hình thức 

có tính tương tác, thể nghiệm. Mỗi hình thức đều hướng đến mục đích riêng và có 

những đặc trưng riêng, tuy nhiên trong thực tế tổ chức việc phối hợp các hình thức là 

hoàn toàn có thể.         

Từ khóa: Hoạt động ngoại khóa, ngoại khóa văn học, dạy học văn học Đồng Nai 

1. Mở đầu 

Cùng với dạy học chính khóa, hoạt 

động ngoại khóa được xem là một trong 

hai hoạt động giáo dục cơ bản trong nhà 

trường từ trước đến nay. Với tính chất 

của một hoạt động trải nghiệm, ngoại 

khóa giúp người học vừa tiếp cận lý 

thuyết vừa rèn luyện thực hành, vừa có 

kiến thức vừa có kỹ năng, vừa có văn 

hóa nhà trường vừa có tri thức về đời 

sống xã hội. Hoạt động ngoại khóa 

được nhìn nhận như cầu nối giúp người 

học vận dụng kiến thức vào thực tế để 

từ đó thêm gần gũi, gắn bó với cộng 

đồng, đất nước, địa phương. Nhưng 

trong thực tế dạy học ở các đơn vị giáo 

dục vì nhiều lý do hoạt động này 

thường chưa được quan tâm đúng mức 

và khi tổ chức thì hiệu quả mang lại còn 

ít nhiều hạn chế. Hiện nay, trước nhu 

cầu quyết liệt của thời đại cần có những 

người lao động năng động, tự chủ, linh 

hoạt, có khả năng thích ứng, khả năng 

sáng tạo, khả năng kiếm được việc làm 

và làm việc hiệu quả ngành giáo dục nói 

chung và các trường học, cấp học nói 

riêng không thể không chú ý thực hiện 

sự gắn kết cao giữa giáo dục với xã hội, 

với thực tiễn mà hoạt động ngoại khóa 

là một hình thức thể hiện sự kết nối này.  

Trong dạy học văn, hoạt động ngoại 

khóa bên cạnh mở rộng, bổ sung cho 

kiến thức chính khóa còn góp phần giáo 

dục tư tưởng, tình cảm; phát triển tài 

năng cá nhân; nâng cao khả năng hoạt 

động tự lập và trình độ thực hành cho 

người học. Quan trọng nhất là làm cho 

họ có hứng thú và tình cảm nhiều hơn 

đối với các nội dung học tập. Mặc dù 

việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa 

nhìn chung khó khăn, phức tạp và tốn 

kém hơn giảng dạy trên lớp nhưng 

1 
Trường Đại học Đồng Nai 

Email: mydungbienhoa@gmail.com 
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không thể phủ nhận tác dụng rất lớn về 

mặt giáo dục, giáo dưỡng của hoạt động 

này trong dạy học văn.  

 Văn học Đồng Nai là tên gọi cụ thể 

của học phần Văn học địa phương, môn 

học tự chọn trong chương trình đào tạo 

giáo viên Ngữ văn trung học cơ sở của 

trường Đại học Đồng Nai. Với nội dung 

kiến thức giáo dục văn học, văn hóa 

ngay tại địa phương, học phần có nhiều 

ưu thế trong việc tổ chức các hình thức 

học tập bên ngoài lớp học. Các hoạt 

động ngoại khóa văn học địa phương 

không chỉ giúp sinh viên vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn sinh động, hòa nhập 

hơn với môi trường mình đang sống, có 

ý thức tìm hiểu góp phần giữ gìn và bảo 

vệ các giá trị văn hóa của tỉnh nhà mà 

cụ thể hơn còn giúp các em định hướng 

và tổ chức các hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo ở trường phổ thông sau này.      

2. Hoạt động ngoại khóa và ngoại 

khóa văn học trong nhà trƣờng 

2.1. Ngoại khóa trong nhà trường - 

hình thức dạy học tích cực  

Trong lịch sử giáo dục, hoạt động 

ngoại khóa đã xuất hiện từ lâu, vào thời 

kỳ Phục hưng, nhà văn, triết gia người 

Pháp là Francois Rabelais (1494-1553) 

đã có sáng kiến tổ chức các hình thức 

giáo dục ngoài giờ lên lớp, cụ thể là 

ngoài việc ở lớp còn có những buổi 

tham quan xưởng thợ, các cửa hàng, 

tiếp xúc với các nhà văn, các nghị sĩ; 

đặc biệt là mỗi tháng một lần, thầy và 

trò về sống ở nông thôn một ngày. Ở 

Nga, vào thế kỷ XX, nhà giáo dục nổi 

tiếng A.S.Macarenco khi bàn về tầm 

quan trọng của công tác này đã khẳng 

định các vấn đề giáo dục, phương pháp 

giáo dục không thể hạn chế trong các 

vấn đề giảng dạy, lại càng không thể để 

cho quá trình giáo dục chỉ thực hiện 

trên lớp học mà đáng ra phải được thực 

hiện ở khắp nơi trên đất nước Nga [1]. 

Chiến lược phát triển giáo dục Việt 

Nam từ 2001 đến 2010 cũng đã nêu rõ 

quan điểm giáo dục của Đảng ta: “Phát 

triển con người toàn diện trên các mặt 

tình cảm, trí tuệ, tinh thần và thể chất là 

lý tưởng của sự phát triển xã hội mà 

chúng ta từng bước tiến tới.” [2, tr. 25]. 

Với cách hiểu hoạt động ngoại khóa 

là hoạt động giáo dục được tổ chức 

ngoài thời gian học tập trên lớp, “là 

hình thức học tập ngoài giờ lên lớp” [3, 

tr. 35] trong đó có hoặc không có sự 

hướng dẫn của giáo viên, đối tượng 

tham gia chính là người học và nội dung 

liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến nội 

dung dạy học của chương trình chính 

khóa, hoạt động ngoại khóa được thực 

hiện một cách có tổ chức, có mục đích 

theo kế hoạch của nhà trường. Ngoại 

khóa là hoạt động tiếp nối và thống nhất 

hữu cơ với hoạt động học tập trên lớp, 

nhằm góp phần hình thành và phát triển 

nhân cách người học theo mục tiêu đào 

tạo, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của 

xã hội. Điều đáng lưu ý là hoạt động 

ngoại khóa là hình thức học tập do nhà 

trường tổ chức và quản lý với sự tham 

gia của các lực lượng xã hội được tiến 

hành tiếp nối hoặc xen kẽ với hoạt động 
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dạy học chính khóa trong nhà trường 

hoặc trong phạm vi cộng đồng. Do vậy, 

hoạt động này có thể diễn ra trong suốt 

năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép 

kín quá trình giáo dục, làm cho quá 

trình này được thực hiện ở mọi nơi, mọi 

lúc. Nội dung hoạt động ngoại khóa 

trong nhà trường thường rất đa dạng, 

phong phú và được thể hiện tập trung ở 

các loại hình hoạt động như: hoạt động 

chính trị - xã hội và nhân văn; hoạt 

động văn hóa - nghệ thuật; hoạt động 

thể dục thể thao; hoạt động lao động, 

khoa học, kỹ thuật, hướng nghiệp; hoạt 

động vui chơi giải trí...[4] Về phạm vi, 

có thể tổ chức ngoại khóa trong giới hạn 

một môn học hoặc là sự tích hợp của 

nhiều môn học trong nhà trường. 

Với vị trí và nội dung rộng mở như 

trên, hoạt động ngoại khóa mang nhiều 

ưu thế khó có thể phủ nhận trong xu 

hướng giáo dục hiện nay. Trước nhất đó 

là sự khẳng định vị trí độc lập của 

người học. Không khó để nhận thấy 

người học ngày nay do được tiếp nhận 

thông tin từ nhiều nguồn cộng với 

những thay đổi nhanh trong sự phát 

triển tâm - sinh lý thường không không 

thỏa mãn với vai trò tiếp thu thụ động, 

một chiều. Chính trong ngoại khóa và 

bằng những hoạt động thực tế năng lực 

làm việc độc lập, năng lực hợp tác, sở 

trường… của người tham gia được phát 

huy mạnh mẽ hơn. Họ có thể tự tìm 

hiểu, xem xét, suy nghĩ cũng như trình 

bày các nội dung mà mình khám phá 

được. Như vậy, ở góc độ phương pháp, 

hoạt động ngoại khóa cũng góp phần 

thực hiện đổi mới cách thức giáo dục, 

tạo điều kiện cho người học rèn luyện 

thói quen chủ động, tích cực và hợp tác 

trong học tập, giải quyết vấn đề. Ngoài 

ra, còn phải kể đến tính tích hợp cao khi 

xem xét ngoại khóa trong tư cách một 

hình thức dạy học. Hoạt động trải 

nghiệm trong thực tế đóng một vai trò 

quan trọng trong việc hình thành, bổ 

sung các kỹ năng và kinh nghiệm sống 

cho người học làm cho họ phát triển 

toàn diện và sâu sắc hơn [1].  

Những lợi ích thu được từ hình thức 

dạy học này trong giáo dục hiện đại rất 

rõ ràng. Vì thế các cơ sở giáo dục và 

từng giáo viên phải hướng tới tìm hiểu, 

tổ chức hoạt động ngoại khóa sao cho 

hiệu quả và phù hợp với đối tượng, với 

điều kiện thực tế của nhà trường, của 

địa phương trong thời gian sắp tới khi 

mà hoạt động trải nghiệm sáng tạo trở 

thành một bộ phận cấu thành của kế 

hoạch giáo dục bên cạnh các môn học 

và các chuyên đề học tập trong chương 

trình giáo dục phổ thông từ năm 2018.   

2.2. Ngoại khóa văn học - mục 

đích và những nguyên tắc  

“Mục đích của hoạt động ngoại 

khóa văn học là góp phần tạo ra lối 

sống văn hóa và khả năng hưởng thụ 

văn hóa nghệ thuật cho học sinh. Qua 

hoạt động ngoại khóa văn học, học sinh 

được phát triển cân đối về trí tuệ, đạo 

đức, thể dục và mĩ dục. Hoạt động 

ngoại khóa văn học phát huy tính năng 

động chủ quan, tính tích cực xã hội, tinh 
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thần sẵn sàng vì người khác, đồng thời 

tạo điều kiện phát hiện sở thích, thiên 

hướng cá nhân và phát triển năng lực 

hoạt động nghệ thuật sáng tạo, giúp cho 

việc hướng nghiệp môn Văn” [5, tr. 

381]. Cũng như phần lớn các môn khoa 

học xã hội, dạy học Văn nói chung và 

ngoại khóa văn học nói riêng tập trung 

đào luyện ở con người từ thái độ, nếp 

sống đến những ý thức về giá trị để tồn 

tại và thích nghi với cộng đồng xã hội, 

góp phần vào công việc tạo dựng một 

nền văn hóa riêng của quốc gia, dân tộc.  

 Là một hoạt động bên ngoài lớp 

học, ngoại khóa văn học tối thiểu phải 

đảm bảo các nguyên tắc là gắn với đời 

sống, phối hợp và tự nguyện. Thứ nhất, 

hoạt động ngoại khóa văn học phải giữ 

mối liên hệ với đời sống văn hóa, văn 

nghệ của xã hội và là sự vận dụng tri 

thức, năng lực vào hoạt động nhận thức, 

hoạt động sáng tạo. Hoạt động ngoại 

khóa văn học, vì thế tiếp tục thực hiện và 

nâng cao mục đích của dạy văn trong 

chính khóa là hướng đến việc giáo dục 

thẩm mĩ để hình thành và phát triển nhân 

cách cho người học. Thứ hai, nguyên tắc 

phối hợp nhấn mạnh hoạt động ngoại 

khóa văn học tuy xuất phát từ yêu cầu 

của bộ môn nhưng luôn phải phong phú 

hóa hình thức hoạt động, cụ thể là phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, du lịch… nhằm giúp 

người học trải nghiệm thực tế sinh động, 

đa dạng dẫn đến sự tham gia tự nguyện 

vì tính hấp dẫn của hoạt động. Thứ ba, 

nguyên tắc tự nguyện, chủ động, sáng 

tạo chú ý đến ý thức và vai trò của người 

tham gia hoạt động ngoại khóa. Họ cần 

được hướng dẫn, giới thiệu, đề xuất ý 

kiến, tham gia ngoại khóa và đánh giá 

rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức hoạt 

động. Ngoại khóa dù làm gì và làm như 

thế nào cũng phải kích thích, phải đánh 

thức cho được lòng say mê, sự hứng thú 

của người học. Đồng thời là cơ hội để 

người học thể hiện năng khiếu, dấu ấn cá 

nhân [5, tr. 386]. Như vậy, từ nghe nói 

chuyện cho đến đọc một bài thơ, viết 

một truyện ngắn, từ chụp một bộ ảnh 

hay quay một clip cho đến tham gia vào 

các hoạt động sân khấu hóa, dã ngoại, 

giao lưu… phải tổ chức làm sao để có 

thể mang đến cho người học không chỉ 

kiến thức về văn chương, văn hóa mà 

còn giúp họ trau dồi năng lực thẩm mĩ, 

năng lực hưởng thụ và sáng tạo cái đẹp 

trong đời sống thực tế ngày càng bề bộn.  

Có thể thấy, hoạt động ngoại khóa 

văn chương hướng tới hình thành, nâng 

cao hoạt động lĩnh hội và sáng tạo thẩm 

mỹ cho học sinh, sinh viên đặc biệt là 

gắn liền người học với đời sống và nâng 

cao hứng thú học tập văn chương. Mặc 

dù việc tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa văn chương cũng như các môn 

học khác trong nhà trường nhìn chung 

khá phức tạp, khó khăn vì thực tế thì 

sống động, muôn màu vẻ trong khi năng 

lực tổ chức, sự phối hợp với các lực 

lượng ngoài xã hội cũng như kinh phí tổ 

chức cho hoạt động thì còn hạn chế. Dù 

vậy vẫn không thể phủ nhận tác dụng to 

lớn về tính tích cực và giá trị giáo dục, 
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giáo dưỡng của hoạt động này đối với 

người học trong nhà trường nếu được tổ 

chức một cách hiệu quả. 

3. Một số hình thức tổ chức hoạt 

động ngoại khóa văn học trong giảng 

dạy học phần Văn học địa phƣơng ở 

trƣờng Đại học Đồng Nai 

3.1. Học phần Văn học địa phương 

trong chương trình đào tạo giáo viên ở 

trường Đại học Đồng Nai 

Học phần Văn học địa phương có 

tên gọi cụ thể là Văn học Đồng Nai 

trong chương trình đào tạo hệ cao đẳng, 

ngành Sư phạm Ngữ văn của trường 

Đại học Đồng Nai. Đây là một học phần 

tự chọn được giảng dạy vào học kỳ 2 

của năm thứ nhất với số tín chỉ là 02 

gồm 24 tiết lý thuyết, 12 tiết thảo luận 

và 48 tiết tự học. Mục tiêu mà học phần 

hướng đến là cung cấp cho sinh viên 

những tri thức cơ bản và có hệ thống về 

các giai đoạn phát triển và những tác 

giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học 

Đồng Nai trên cơ sở những hiểu biết về 

văn hóa Đồng Nai. Bên cạnh đó, học 

phần còn rèn luyện cho người học kỹ 

năng tiếp nhận, phân tích những tác 

phẩm văn học cụ thể để giảng dạy phần 

Chương trình địa phương của môn Ngữ 

văn ở trường trung học cơ sở và thông 

qua những hiểu biết về văn học, văn hóa 

Đồng Nai góp phần làm cho các em 

thêm yêu mến và trân trọng vùng đất 

sinh sống, làm việc của mình. 

Nội dung môn học giúp sinh viên 

tìm hiểu lịch sử phát triển của văn học 

vùng đất Đồng Nai từ khi hình thành 

cho đến nay, bao gồm hai mảng lớn là 

văn học dân gian và văn học viết Đồng 

Nai. Đây là thành quả lao động sáng tạo 

của người Đồng Nai trong quá trình tích 

hợp, cộng sinh của người Việt gốc 

Trung Bộ, Bắc Bộ với người Hoa nhập 

cư và cư dân bản địa. Các thể loại 

truyện kể, dân ca, hò, vè… cho thấy sự 

phong phú, giá trị nhân văn và màu sắc 

địa phương của kho tàng văn học dân 

gian Đồng Nai. Văn học viết Đồng Nai 

tuy ra đời muộn nhưng cũng có những 

đóng góp đáng kể vào bề dày văn hóa 

của vùng đất mới với những tác giả tiêu 

biểu như Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Đình 

Chiểu, Huỳnh Văn Nghệ, Lý Văn Sâm, 

v.v…[6] Học phần giúp người học hiểu 

đầy đủ và chính xác hơn về văn hóa, 

văn học vùng đất Trấn Biên xưa trong 

đó có tỉnh Đồng Nai ngày nay. 

Học phần Văn học địa phương 

chính thức được đưa vào chương trình 

đào tạo của hệ cao đẳng, ngành Sư 

phạm Ngữ Văn theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo từ sau khi trường 

Đại học Đồng Nai chuyển đổi từ đào 

tạo niên chế sang đào tạo theo học chế 

tín chỉ vào năm học 2009 - 2010. Khác 

với các học phần bắt buộc được xác 

định là hệ thống các kiến thức nền tảng 

cho hoạt động nghề nghiệp sau này của 

các giáo viên tương lai, đây là một học 

phần tự chọn và được thiết kế như phần 

mềm hóa của chương trình nhằm bổ 

sung những kiến thức cần thiết và thuộc 

lĩnh vực văn học địa phương. So với hai 

học phần tự chọn khác của ngành học là 
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Bài tập nghiên cứu và Phương ngữ học 

thì học phần Văn học Đồng Nai được 

sinh viên chọn học thường xuyên, liên 

tục hơn. Để định hướng và hỗ trợ cho 

việc giảng dạy các kiến thức giáo dục 

địa phương trong nhà trường các cấp, 

bên cạnh các tài liệu đã có trước đây, 

công trình “Nghiên cứu, tuyển chọn xây 

dựng hệ thống các giá trị văn hóa, lịch 

sử trên địa bàn đưa vào giảng dạy trong 

các trường học tỉnh Đồng Nai” của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai được 

nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ đầu 

năm 2011. Công trình có quy mô lớn, 

bao hàm những vấn đề rộng về vùng 

đất, văn hóa và con người Đồng Nai mà 

trong đó văn học là một bộ phận. Trong 

phần kiến nghị của công trình này có 

đoạn viết: “Quá trình đào tạo cần giành 

thời gian cho giáo sinh tham quan bảo 

tàng, di tích lịch sử văn hóa, các danh 

lam thắng cảnh, tiếp xúc các lễ hội văn 

hóa, các vùng miền tỉnh Đồng Nai để 

làm phong phú hơn vốn kiến thức địa 

phương” [7, tr. 206].  

Tuy nhiên, thực tế giảng dạy các 

học phần có nội dung kiến thức địa 

phương thời gian qua chủ yếu vẫn xoay 

quanh những hoạt động trong lớp học 

và trong giờ chính khóa. Bên cạnh đó 

do chịu ảnh hưởng chung của tình trạng 

thờ ơ với các môn khoa học xã hội nhất 

là văn, sử, dạy học văn học địa phương 

vẫn còn những hạn chế mà dễ thấy nhất 

là tình trạng sinh viên còn ít chủ động 

tìm kiếm và đọc tác phẩm. Hạn chế này 

có thể do nhiều nguyên nhân chủ quan, 

khách quan khác nhau. Có thể kể như 

sinh viên năm nhất còn bị động, lúng 

túng, chưa sắp xếp được thời gian tìm 

kiếm và xử lý tư liệu; chưa xác định 

đúng xu hướng học tập theo tinh thần 

đổi mới cũng như chưa khai thác được 

những thuận lợi nguồn tư liệu của môn 

văn học địa phương. Từ đó, có thể thấy 

học văn học Đồng Nai mà ít tiếp xúc 

trực tiếp với những tác phẩm tiêu biểu 

như ca dao, truyện cổ dân gian Đồng 

Nai, thơ Trịnh Hoài Đức, văn thơ 

Huỳnh Văn Nghệ… thì hạn chế trong 

cảm thụ và phân tích là không tránh 

khỏi. Có thể thấy, thiếu hứng thú và say 

mê tìm hiểu nội dung môn học dẫn đến 

ít tiếp cận được nguồn thông tin phục 

vụ cho hoạt động đọc và tìm hiểu văn 

bản văn học cộng với tâm lý xem nhẹ 

môn tự chọn và thói quen thụ động 

trong các hoạt động như phát biểu, thảo 

luận cũng là nguyên nhân hạn chế tính 

tích cực và hiệu quả học tập của sinh 

viên trong quá trình tiếp cận học phần. 

Với vị trí là một học phần Văn học 

địa phương cùng những thuận lợi và 

khó khăn nêu trên, việc tìm hiểu các 

hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa 

trong giảng dạy học phần Văn học 

Đồng Nai là cần thiết và phù hợp với 

đặc trưng môn học, phù hợp với xu 

hướng giáo dục nước nhà, đặc biệt là 

trong thời gian mà Bộ Giáo dục và Đào 

tạo triển khai các lớp tập huấn về hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo ở khắp các 

tỉnh thành trên cả nước.  
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3.2. Một số hình thức tổ chức hoạt 

động ngoại khóa trong giảng dạy học 

phần Văn học Đồng Nai 

Xuất phát từ các hoạt động trải 

nghiệm thực tế văn hóa văn học ở địa 

phương, hoạt động ngoại khóa văn học 

Đồng Nai giúp sinh viên khai thác, bổ 

sung và phát huy vốn hiểu viết của mình 

về giá trị văn hóa, văn chương của vùng 

đất Biên Hòa – Đồng Nai đồng thời làm 

sáng tỏ và phong phú thêm nội dung của 

chương trình chính khóa. Từ đó, sinh 

viên dễ dàng hòa nhập hơn với môi 

trường mình đang sống đồng thời có ý 

thức giữ gìn và bảo vệ các giá trị văn hóa 

của Đồng Nai. Bên cạnh đó, hoạt động 

này còn có tác dụng giáo dục lòng tự hào 

về quê hương - một động lực giúp các 

em trở thành người công dân hữu ích, có 

nhiều cống hiến cho đất nước trong 

tương lai. Cũng không thể không kể đến 

các kỹ năng mềm, kỹ năng sống tích lũy 

được từ thực tế các hoạt động bên ngoài 

lớp học. Mục đích cũng như tác dụng 

của ngoại khóa trong dạy học văn học 

địa phương không khó để nhận ra, vấn 

đề còn lại là tổ chức hoạt động như thế 

nào để mang lại hiệu quả và phù hợp với 

điều kiện thực tế của sinh viên, của nhà 

trường và của địa phương. 

Là một dạng hoạt động giáo dục 

ngoài giờ, ngoại khóa văn chương có 

thể được tổ chức dưới nhiều hình thức 

khác nhau như hoạt động câu lạc bộ, tổ 

chức giao lưu, diễn đàn, sân khấu hóa 

(diễn kịch, ngâm thơ, hát, múa, xây 

dựng tiểu phẩm , tham quan dã ngoại, 

hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng 

đồng, sinh hoạt tập thể, hội thi... Mỗi 

một hình thức đều tiềm tàng những khả 

năng giáo dục riêng, được thực hiện 

một cách sinh động, nhẹ nhàng, hấp 

dẫn, không gò bó và phù hợp với đặc 

điểm tâm sinh lý cũng như nhu cầu, 

nguyện vọng của người học ngày nay. 

3.2.1. Đọc ngoại khóa thơ văn 

Đồng Nai - Hình thức có tính tham gia 

lâu dài 

* Đặc điểm 

Tổ chức đọc ngoại khóa bao gồm 

hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra, đánh 

giá việc đọc hiểu thơ văn Đồng Nai 

ngoài giờ của sinh viên tương ứng với 

kiến thức của giờ học chính khóa. Với 

tư cách là chủ thể của hoạt động đọc 

hiểu thông qua sự hướng dẫn của giảng 

viên, sinh viên chủ động nắm bắt tác 

phẩm, tự làm sống lại tác phẩm theo 

cách riêng có thể và chia sẻ những cảm 

nhận, đánh giá của mình về tác phẩm. 

Việc tổ chức cho sinh viên đọc ngoài 

giờ hướng đến xác định vai trò chủ thể 

của người học trong hoạt động tiếp 

nhận văn chương. Cụ thể là các em 

được đào tạo để có khả năng lựa chọn 

và đánh giá những tác phẩm đã đọc theo 

tiêu chuẩn giá trị tư tưởng thẩm mĩ và 

trang bị cho mình vốn kiến thức về văn 

học địa phương qua các thời kỳ.  

* Yêu cầu 

Giáo viên cần có kế hoạch hướng 

dẫn sinh viên bao gồm nội dung đọc, 

hướng dẫn đọc và cách thức kiểm tra, 

đánh giá. Người học phải có ý thức 
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tham gia vào kế hoạch của giáo viên và 

trở thành bạn đọc thường xuyên trong 

thư viện, trong các nhóm đọc theo yêu 

cầu của giáo viên. Đồng thời, tham gia 

các buổi trao đổi, thảo luận về các tác 

phẩm đã học, đã đọc. Các hoạt động 

này giúp trình độ nói năng, lập luận và 

năng lực cảm nhận, phân tích tác phẩm 

văn chương của sinh viên được nâng 

cao. Căn cứ vào nội dung chương trình 

chính khóa, giáo viên hướng dẫn nội 

dung đọc thêm trong ngoại khóa. Đặc 

biệt lưu ý đặc trưng thể loại của tác 

phẩm để có những hướng dẫn phù hợp. 

Cách thức kiểm tra, đánh giá cần cụ thể 

sát sao đối với từng nhóm sinh viên. 

Cùng làm việc trong nhóm đọc còn giúp 

sinh viên rèn luyện kỹ năng hợp tác, 

làm việc với người khác trong hoạt 

động tiếp nhận văn chương.  

* Một ví dụ minh họa 

Kế hoạch đọc ngoại khóa thơ văn 

Đồng Nai cần được xây dựng trên cơ sở 

chương trình môn học và được tiến hành 

sớm. Khi dạy học Chương 1: Đồng Nai - 

địa danh văn hóa, lịch sử thì nên bắt đầu 

cho sinh viên đọc truyện kể dân gian và 

thơ ca dân gian Đồng Nai để chuẩn bị 

cho việc học Chương 2: Văn học dân 

gian Đồng Nai. Và cứ tiếp tục như thế 

cho các chương sau. Có thể chia thành 4 

nhóm và hướng dẫn sinh viên các nhóm 

lựa chọn đọc các truyện dân gian theo 

bốn tiểu loại như: (1  Truyện kể mang 

dấu ấn thần thoại tích hợp vào vùng đất 

mới, (2  Truyện kể về sự chinh phục tự 

nhiên trong buổi đầu khẩn hoang, (3) 

Truyện cổ tích sinh hoạt và (4  Truyện 

kể mang tính giai thoại về các nhân vật 

lịch sử. Sau đó chuyển nhóm sao cho 

mỗi nhóm đều có thành viên của 4 nhóm 

cũ và cho kể lại câu chuyện mà các em 

đã được đọc ở các nhóm cũ. Như vậy, 

sinh viên vừa tiếp cận được cả bốn loại 

truyện dân gian vừa rèn được khả năng 

kể chuyện và được hợp tác làm việc với 

nhiều người hơn cách làm việc nhóm cố 

định. Việc hướng dẫn cho sinh viên lựa 

chọn nội dung đọc là rất cần thiết, nhưng 

không nên đặt ra một giới hạn quá hạn 

hẹp (ví dụ như phân chia cho mỗi nhóm 

một vài câu chuyện cụ thể  vì sẽ ảnh 

hưởng tới tính chủ động, sở thích và nhu 

cầu của các em. Giáo viên chỉ làm công 

tác giới thiệu và quản lý việc đọc thông 

qua nhóm trưởng còn lại sinh viên tự lựa 

chọn nội dung và hướng tiếp cận.  

Ngoài ra, có thể đưa ra một số câu 

hỏi nêu vấn đề và yêu cầu các em thảo 

luận, tìm câu trả lời hoặc viết giới thiệu 

tác phẩm từ một góc nhìn của nhân vật 

hay trình bày cảm xúc của người đọc 

đối với một nhân vật trong tác phẩm. 

Một số câu hỏi tương ứng với các tiểu 

loại truyện kể dân gian nêu trên như: (1) 

Câu 1: Có ý kiến cho rằng các truyện kể 

mang dấu ấn thần thoại tích hợp vào 

vùng đất mới của Đồng Nai đã vắng 

bóng những chuyện kể về công cuộc 

khai sáng kỳ vĩ, vắng bóng những mẫu 

đề thần thoại. Các bạn có đồng ý với ý 

kiến trên không? Tại sao? (2) Câu 2: 

Nhóm truyện về cọp ở Đồng Nai có hai 

khuynh hướng đối lập nhau là thờ cọp 
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và diệt cọp. Hãy giới thiệu hai câu 

chuyện tiêu biểu cho hai hướng này và 

nêu nguyên nhân dẫn đến sự đối lập 

này. (3  Câu 3: Tìm đặc điểm chung của 

các truyện tiêu biểu cho nhóm truyện kể 

mang tính giai thoại về các nhân vật 

lịch sử như “Truyện Kí lục Trấn Biên 

Đặng Đại Độ”, “Truyện con ngựa hồng 

của cai đội Nguyễn Cư Cẩn”, “Truyện 

Thủ Huồng”… (4  Câu 4: Tìm những 

nét tương đồng và khác biệt của những 

truyện cổ tích sinh hoạt Việt Nam (đã 

học) với nhóm truyện cổ tích sinh hoạt 

ở Đồng Nai [6]. 

Cuối cùng, việc đánh giá hoạt động 

đọc ngoại khóa của sinh viên có thể dựa 

trên các căn cứ như: tham dự đầy đủ các 

buổi đọc ngoại khóa của nhóm (có điểm 

danh); tích cực đọc, tóm tắt hoặc thảo 

luận vấn đề (có minh chứng ; có thể 

trình bày cảm nhận, thưởng ngoạn về 

một đề tài liên quan đến các nội dung 

đọc của nhóm (có sản phẩm . 

Thực tế dạy học các học phần văn 

học cho thấy đây cũng không phải hoàn 

toàn là việc làm mới mẻ. Giảng viên 

cũng thường yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

bài và đọc tác phẩm trước khi đến lớp. 

Có khác chăng là cách nhìn nhận việc 

làm này như một hoạt động ngoài giờ 

học được lên kế hoạch từ đầu và có 

hướng dẫn theo hệ thống và được kiểm 

tra chu đáo.   

3.2.2. Tham quan, du khảo văn hóa 

Biên Hòa, Đồng Nai - Hình thức có tính 

khám phá 

* Đặc điểm 

Nếu như đọc ngoại khóa là hình 

thức phổ biến nhất trong dạy học văn 

thì tham quan, dã ngoại là một trong 

những hình thức hấp dẫn sinh viên nhất. 

Mục đích của hoạt động này là thông 

qua những chuyến đi giáo dục tình yêu 

quê hương đất nước, giảng dạy văn hóa 

văn chương bằng trực quan sinh động. 

Trong các chuyến thực tế, sinh viên 

được quan sát, lắng nghe, tìm hiểu và 

ghi chép lại những nội dung gần gũi với 

môn học. Sau đó có thể vận dụng những 

điều vừa nhận thức được để tạo ra sản 

phẩm văn chương, nghệ thuật. Hoạt 

động này nếu được đầu tư nghiêm túc, 

thực hiện hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi 

ích dài lâu trong sự phát triển con 

người. Đây cũng là hình thức thông 

dụng, phổ biến giúp người học đến với 

thiên nhiên đất nước và các di tích lịch 

sử để vừa mở mang kiến thức về tác 

giả, tác phẩm lại vừa tạo cảm hứng sáng 

tác vì tình cảm luôn là một điều kiện để 

cảm thụ văn chương một cách sâu sắc 

và nhạy bén. Hoạt động còn có thể 

hướng tới kích thích năng lực sáng tạo 

văn học – nghệ thuật của sinh viên như 

sáng tác văn thơ, nhạc hoặc phát huy 

năng lực thẩm mĩ của các em trong việc 

ứng dụng công nghệ tạo ra sản phẩm 

truyền thông như quay video, tạo clip, 

làm báo ảnh.  

* Yêu cầu 

Lên kế hoạch chi tiết, quán triệt để 

sinh viên đọc tư liệu, gặp gỡ trao đổi, 

giao nhiệm vụ cụ thể và dặn dò các ứng 

xử phù hợp trước khi đi. Việc lựa chọn 
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các điểm tham quan, hành trình du khảo 

có một vị trí quan trọng trong việc gắn 

hoạt động ngoại khóa với chính khóa, 

gắn thực hành với lý thuyết. Đặc biệt 

quan tâm các khâu có liên hệ với các 

lực lượng hỗ trợ bên ngoài như phương 

tiện đi lại, dịch vụ ăn uống, liên hệ quản 

lý các di tích lịch sử, thuyết minh, 

hướng dẫn tham quan. Do việc học tập 

diễn ra ngoài nhà trường nên sinh viên 

cần nâng cao ý thức tự quản và tinh 

thần tập thể biểu hiện qua ý thức đoàn 

kết, kỷ luật cùng với sự tương trợ và 

chia sẻ với nhau. Một trong những yêu 

cầu quan trọng nhất cần được đảm bảo 

của hoạt động là sự an toàn của người 

tham gia. Thực hiện kết nối chuyến đi 

với các nội dung học tập, rèn luyện và 

cố gắng mang lại niềm vui, sự yêu thích 

cho sinh viên để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ đề ra. 

* Địa điểm tham quan và hành trình 

đề xuất 

 Tùy theo quy mô, kinh phí, thời 

gian và các điều kiện cụ thể khác, hoạt 

động này có thể được thực hiện trong 1 

buổi hay một ngày. Hành trình du khảo 

(1 ngày  lần lượt đi qua các địa điểm 

tham quan theo thứ tự cụ thể như sau: 

(1  Cù Lao Phố: dải đất nổi lên giữa 

sông Đồng Nai từng là thương cảng 

sầm uất nhất của vùng Đồng Nai – Gia 

định vào thế kỷ XVI. (2  Đình Bình 

Kính (di tích lịch sử cấp quốc gia : Đền 

thờ Nguyễn Hữu Cảnh, vị khai quốc 

công thần có nhiều công lao với đất 

nước trong việc mở mang, chấn chỉnh 

bờ cõi phía Nam Tổ quốc. (3) Chùa 

Ông (di tích kiến trúc cấp quốc gia : tọa 

lạc trên một khu đất đẹp bên bờ sông 

Đồng Nai và ngôi chùa Hoa được xây 

dựng sớm nhất Nam Bộ (1684 . (3  

Đình Tân Lân (di tích lịch sử, kiến trúc 

nghệ thuật cấp quốc gia : nơi thờ tướng 

Trần Thượng Xuyên, người đã có công 

tổ chức khai phá, mở mang vùng đất 

Đồng Nai - Gia Định. (4  Sông Đồng 

Nai: sông nội địa dài nhất Việt nam, 

chảy ngang qua thành phố Biên Hòa. 

Với vị trí địa lý thuận lợi, sông Ðồng 

Nai được xem là “cửa ngõ” quan trọng 

trong việc phát triển giao thông đường 

sông với các tỉnh của vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam. Với vẻ đẹp bình dị, đặc 

trưng cho vùng sông nước miền Nam, 

sông Đồng Nai đã là nguồn cảm hứng 

của thơ ca, nhạc, họa về Đồng Nai. (5) 

Làng bưởi Tân Triều: làng nghề truyền 

thống lâu đời với đặc sản bưởi, loại trái 

tiêu biểu của đất Biên Hòa, đây còn là 

một trong những điểm du lịch sinh thái 

đầy tiềm năng. (6  Văn miếu Trấn Biên 

(di tích văn hóa – lịch sử cấp quốc gia : 

Với một bề dày lịch sử 300 năm từ khi 

hình thành, phát triển và 16 năm được 

phục dựng, Văn miếu Trấn Biên đã trở 

thành một mạch nguồn kết nối các giá 

trị văn hóa của vùng đất Trấn Biên xưa - 

Biên Hòa nay. (7  Mộ Trịnh Hoài Đức 

(di tích lịch sử cấp quốc gia : nơi chôn 

cất nhà văn hóa lớn trong thế kỷ XVIII 

của xứ Đàng Trong. (8) Nhà lao Tân 

Hiệp (di tích lịch sử cấp quốc gia : nơi 

đánh dấu sự nổi dậy, quyết tâm thoát 
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khỏi nhà tù đế quốc, trở vể với Đảng, 

với nhân dân để tiếp tục chiến đấu giải 

phóng dân tộc. 

3.2.3. Giao lưu, sân khấu hóa tác 

phẩm văn học - Hình thức có tính tương 

tác, thể nghiệm 

* Đặc điểm 

Đây là những hình thức ngoại khóa 

văn chương quen thuộc trong nhà trường 

từ trước tới nay. Giao lưu là một hoạt 

động nhằm tạo ra các điều kiện để thỏa 

mãn nhu cầu tiếp xúc, trò chuyện, trao 

đổi thông tin của sinh viên với những 

nhân vật điển hình ở địa phương trong 

các lĩnh vực sáng tác, phê bình hay 

giảng dạy văn chương. Trên cơ sở đó 

giúp sinh viên hiểu đúng đắn hơn về các 

đặc trưng cơ bản của tác phẩm văn 

chương cũng như những phẩm chất và 

năng lực của những người làm nghệ 

thuật và con đường đi đến thành công 

của họ. Giao lưu cũng tạo điều kiện để 

sinh viên thiết lập và mở rộng mối quan 

hệ xã hội, tăng cường hiểu biết, chia sẻ 

và cảm thông, hình thành những tình 

cảm lành mạnh.  

Nếu giao lưu là một hình thức hoạt 

động ngoại khóa có tính tương tác thì 

sân khấu hóa là hoạt động có tính thể 

nghiệm. Thời gian gần đây, phong trào 

sân khấu hóa tác phẩm văn học xuất 

phát từ quan niệm trả tác phẩm văn học 

lại cho học sinh đang nở rộ ở cấp học 

phổ thông và được xem như một trong 

những cách dạy học văn hiệu quả vì tạo 

được hứng thú cho người học. Theo đó, 

các tác phẩm văn học được tái hiện lại 

theo đặc trưng của nghệ thuật sân khấu 

và người tiếp nhận trở thành những diễn 

viên không chuyên. Hoạt động thường 

thấy trong các ngoại khóa văn học là 

diễn kịch, tiểu phẩm, ngâm/đọc thơ, hát, 

múa… Với ưu thế là hấp dẫn, thu hút 

được người tham gia, hình thức sân 

khấu hóa giúp học sinh không chỉ nắm 

kiến thức, rèn kỹ năng cảm thụ tác 

phẩm mà còn trực tiếp “hóa thân” vào 

nhân vật văn học. Tích cực chủ động và 

sáng tạo trong học tập nhờ đó được 

nâng cao hơn bao giờ hết. Rõ ràng là để 

hiểu và sân khấu hóa tác phẩm văn học 

đòi hỏi người tham gia bên cạnh năng 

khiếu, khả năng biểu diễn và sáng tạo 

không thể thiếu sự hứng thú, lòng yêu 

thích đi kèm với sự tìm tòi, cảm nhận 

về nhân vật, về tác phẩm thậm chí là cả 

tác giả. Hình thức này còn giúp sinh 

viên tự tin hơn, chia sẻ và cảm thông 

với bạn bè mình hơn khi đứng trên sân 

khấu biểu diễn. Ngoài ra, việc chuẩn bị 

và luyện tập cho các tiết mục cũng góp 

phần phát triển năng lực hợp tác, năng 

lực giải quyết vấn đề của sinh viên vì 

những khác biệt dẫn đến bất đồng, mâu 

thuẫn chắc chắn sẽ nảy sinh trong quá 

trình cùng nhau thể nghiệm, sáng tạo. 

* Yêu cầu 

Với hoạt động giao lưu, cần tìm 

được đối tượng và nội dung giao lưu 

phù hợp. Phù hợp với chương trình 

giảng dạy, với thực tế nhà trường và địa 

phương, với lợi ích và hứng thú của 

sinh viên. Đối tượng giao lưu có thể là 

các nhà văn, nhà thơ ở Đồng Nai có giải 
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thưởng hoặc đã được kết nạp vào Hội 

Nhà văn Việt Nam (như nhà văn 

Nguyễn Thái Hải, Thu Trân, Nguyễn 

Trí, nhà thơ Trương Nam Hương, Cao 

Xuân Sơn, Đàm Chu Văn, Trần Ngọc 

Tuấn… ; các nhà nghiên cứu, phê bình 

(TS. Huỳnh Văn Tới, tác giả Bùi Quang 

Huy…  hoặc các nhà giáo dạy văn tiêu 

biểu ở Đồng Nai. Nội dung giao lưu có 

thể xoay quanh các vấn đề về thời sự 

văn học, về thực tế sáng tác và tiếp 

nhận tác phẩm văn chương.  

Với hoạt động sân khấu hóa, cần 

định hướng và lên kế hoạch trước để 

sinh viên có thời gian thẩm thấu tác 

phẩm và cùng nhau dàn dựng, luyện 

tập. Tùy theo điều kiện có thể mời lực 

lượng chuyên nghiệp ở địa phương 

hướng dẫn tập luyện, hỗ trợ ý tưởng 

hoặc biểu diễn giao lưu. Tên, chủ đề 

hoạt động có thể là Đêm thơ, nhạc 

Đồng Nai; Hội thi sân khấu hóa tác 

phẩm văn học Đồng Nai; Dạ hội văn 

học dân gian Đồng Nai. 

Các hình thức có tính lâu dài, tính 

khám phá, tính tương tác và thể nghiệm 

đã đề cập đến bên trên mỗi hình thức và 

các hoạt động cụ thể đều có thế mạnh 

cũng như những hạn chế tương ứng. 

Bên cạnh đó còn có thể tổ chức các hình 

thức ngoại khóa mang tính cống hiến 

với những hoạt động tình nguyện, hoạt 

động phục vụ. Tùy điều kiện và năng 

lực cụ thể của nhà trường, giáo viên, 

sinh viên… mà vạch ra kế hoạch cùng 

với quy trình thực hiện cụ thể. Trong 

thực tế những hoạt động thuộc các hình 

thức khác nhau cũng có thể đan xen, hỗ 

trợ cho nhau. Ví dụ như biểu diễn văn 

nghệ kết hợp giao lưu, trò chuyện hay 

đọc ngoại khóa kết hợp với quay video, 

làm clip, báo ảnh. Dù hoạt động gì và 

như thế nào thì đích đến của hoạt động 

ngoại khóa chính là tạo môi trường cho 

sự tham gia tích cực, tự giác và chủ 

động, sáng tạo của sinh viên trong thực 

tế, trong tiếp nhận văn học, văn hóa tỉnh 

nhà. Và cũng như một lẽ đương nhiên, 

ích lợi càng nhiều thì khó khăn, thử 

thách càng lớn. Vấn đề năng lực, vấn đề 

thời gian, vấn đề kinh phí, thủ tục… 

luôn là những thử thách cần phải vượt 

qua khi tổ chức hoạt động ngoại khóa 

trong nhà trường.   

4. Kết luận 

Mang những đặc trưng của hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động 

ngoại khóa nếu được tổ chức một cách 

hiệu quả sẽ có tác dụng to lớn hướng 

đến tính tích cực, chủ động và giá trị 

giáo dục, giáo dưỡng đối với người học 

trong nhà trường các cấp. Trong dạy 

học Văn, ngoại khóa góp phần hình 

thành, phát triển năng lực lĩnh hội và 

sáng tạo thẩm mĩ cho người tiếp nhận, 

đặc biệt là tạo môi trường để đưa tác 

phẩm vào thực tế tìm hiểu, cảm nhận 

của người học đồng thời phát huy các 

phẩm chất tích cực cũng như nâng cao 

hứng thú học tập văn chương của họ. 

Là học phần văn học địa phương, 

Văn học Đồng Nai có những lợi thế 

nhất định trong tổ chức hoạt động ngoại 
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khóa văn học. Từ thực tiễn dạy học học 

phần, với mong muốn quá trình tiếp 

nhận của sinh viên đạt hiệu quả cao 

hơn, tổ chức ngoại khóa văn chương 

trong sự xem xét những điều kiện thực 

tế của đối tượng, của đơn vị và của địa 

phương là việc cần thiết phải làm. Các 

hình thức ngoại khóa được đề xuất bao 

gồm: hình thức có tính tham gia lâu dài 

là đọc hiểu tác phẩm văn chương, hình 

thức có tính khám phá là tham quan, du 

khảo văn hóa và hình thức có tính tương 

tác, thể nghiệm là giao lưu, sân khấu 

hóa tác phẩm văn học. Nếu như Đọc 

ngoại khóa thơ văn Đồng Nai là hoạt 

động gắn với đặc trưng bộ môn, hỗ trợ 

sát sườn cho chính khóa thì du khảo văn 

hóa, tham quan là một hoạt động trải 

nghiệm bên ngoài nhà trường nhằm 

khơi gợi tính năng động, sáng tạo, tình 

cảm tự hào và say mê đối với đất nước 

và con người Đồng Nai. Hình thức giao 

lưu, sân khấu hóa giúp sinh viên tìm 

hiểu văn học Đồng Nai từ một góc độ 

khác cần sự thấu cảm đi kèm với một số 

hiểu biết và vận dụng trong lãnh vực 

sân khấu. Mỗi hình thức nêu ra đều có 

những đặc điểm và yêu cầu riêng phù 

hợp với các hoạt động cụ thể. Tùy vào 

thực tế tổ chức vẫn có thể và cần thiết 

phối hợp những hoạt động thuộc các 

hình thức khác nhau để mang lại hiệu 

quả cao nhất cho ngoại khóa. 

Tăng cường tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa trong giảng dạy văn chương 

địa phương không chỉ giúp sinh viên 

vận dụng kiến thức vào thực tiễn sinh 

động mà còn giúp các em hòa nhập hơn 

với môi trường mình đang sống đồng 

thời có ý thức tìm hiểu góp phần giữ gìn 

và bảo vệ các giá trị văn hóa của tỉnh 

nhà. Với tính chất hướng ra xã hội và 

cộng đồng, hoạt động ngoại khóa còn 

mang lại lợi ích lớn hơn là giáo dục 

lòng tự hào về quê hương - một động 

lực giúp sinh viên trở thành một công 

dân có ích, có nhiều cống hiến cho đất 

nước sau này. Ngoài ra, hoạt động trong 

thực tế góp phần để sinh viên hoàn 

thiện bản thân trong đó có việc hình 

thành và phát triển những năng lực, 

phẩm chất mà nếu chỉ ngồi trên ghế nhà 

trường thì không tránh khỏi hạn chế.   

Hoạt động ngoại khóa văn chương 

ít nhiều cũng mang đến cho giáo viên 

tham gia những hiểu biết từ thực tế và 

những tình cảm mới mẻ với các khóa 

sinh viên trên tinh thần luôn hướng 

đến tính tích cực, năng động và thấu 

cảm trong quá trình dạy học tác phẩm 

văn chương. 
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ORGANIZING EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN TEACHING 

LOCAL LITERATURE AT DONG NAI UNIVERSITY 

ABSTRACT 

With the clearest linkage between the learning content and the real life, the 

organization of the extracurricular activities of teaching the local literature modules 

at Dong Nai University is considered necessary and can be implemented. This 

activity brings about high efficacy for the students' receptor; simultaneously creates 

favorable conditions and environment for learners to promote their proactiveness, 

and creative aesthetic capacity. If extracurricular activities on reading Dong Nai 

poetry and prose is a kind of extracurricular activity that needs a long-term 

participation of learners, visiting and exploring of culture of Bien Hoa City and 

Dong Nai Province is a form of organizing exploration and exchange, bringing 

literary works on-to stage is a form of interaction and experience. Each form gears 

towards its own purposes and has its own characteristics, but in practice the 

combination of all of these forms is possible. 

Keywords: Extracurricular activities, Literature extracurricular activities, 

Literature teaching in Dong Nai 
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TÓM TẮT 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được thúc đẩy mạnh mẽ trong những năm 

qua. Các phần mềm máy tính hỗ trợ cho quá trình giáo dục, đào tạo là rất cần thiết. 

Đối với Vật lý, chúng ta đã có nhiều phần mềm khác nhau, nhưng mỗi phần mềm đều 

có ưu – nhược điểm riêng. Một phần mềm được đánh giá là tốt nếu nó có khả năng 

hạn chế được nhiều nhất các nhược điểm của các phần mềm khác. Easy Java 

Simulation (EJS) là một trong các phần mềm đó. EJS vừa mới được xây dựng từ năm 

2004 và đã thể hiện được những ưu điểm của nó. Trong quá trình nghiên cứu ứng 

dụng các phần mềm và ngôn ngữ lập trình vào quá trình dạy - học Vật lý, nhóm tác 

giả đã rút ra được những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng EJS trong mô phỏng thí 

nghiệm Vật lý. Trong báo cáo này, nhóm tác giả giới thiệu sơ lược về EJS, kết quả 

mô phỏng thí nghiệm ảo với EJS và ưu - nhược điểm của EJS. 

Từ khóa: Easy Java Simulation, thí nghiệm ảo, vật lý 

1. Giới thiệu 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, 

trong những năm qua, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đã có chủ trương thúc đẩy việc 

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 

[1] vào quá trình dạy - học đối với tất cả 

các cấp học, bậc học và ngành học. Bên 

cạnh đó, hiệu quả của việc ứng dụng 

CNTT vào quá trình đào tạo cần được 

nâng cao hơn nữa để  đáp ứng được nhu 

cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục. 

Như vậy, tùy vào đặc thù của các ngành 

học mà chúng ta đưa ra những biện 

pháp khác nhau trong việc sử dụng các 

phương tiện máy tính, bài giảng điện tử 

và các phần mềm máy tính khác nhau. 

Trong đó, bộ môn Vật lý là một ngành 

khoa học thực nghiệm gắn liền với các 

hiện tượng tự nhiên và các quy luật vận 

động của vũ trụ. Do đó chúng ta có vô 

số các thí nghiệm kiểm chứng và thí 

nghiệm đo đạc. Tuy nhiên không phải 

bất kỳ thí nghiệm nào cũng có thể thực 

hiện được, do những hạn chế về trang 

thiết bị, về điều kiện phòng thí nghiệm, 

về tính an toàn, về thời gian… Để khắc 

phục những khó khăn này, thí nghiệm 

ảo trên máy tính là một giải pháp hữu 

hiệu vì nó có thể giúp người học có cái 

nhìn trực quan hơn và người dạy dễ 

dàng hơn trong việc truyền đạt kiến 

thức, bản chất hiện tượng của các vấn 

đề Vật lý.  

Hiện nay, trên thế giới có một số 

phần mềm chuyên dụng đã có và đang 

phát triển dành cho việc dạy - học Vật lý, 

chẳng hạn như Crocodile [2], Pakma 

[3], Working model [4], Virtual 

Physics [5], v.v… Mỗi phần mềm có 

những ưu điểm và hạn chế riêng, chẳng 

hạn chúng ta không thể thêm các đối 

tượng cần thiết vào bài mô phỏng nếu 

1
Trường Đại học Đồng Nai 

Email: ngocduydl@gmail.com 
2
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM 
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các công cụ này không có trong phần 

mềm; độ linh hoạt trong việc thiết kế 

riêng theo ý tưởng bài giảng còn thấp, 

v.v… Do đó để giải quyết bài toán Vật 

lý theo chủ ý riêng của chúng ta thì 

chúng ta cần kết hợp chúng với nhau 

hoặc tự lập trình máy tính. Các phần 

mềm máy tính này đòi hỏi cần có tính 

linh hoạt đối với nhiều bài toán khác 

nhau, giao diện thân thiện và dễ dàng sử 

dụng hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tự học, 

tự nghiên cứu cho người dùng. Đứng 

trước những yêu cầu này, nhóm nghiên 

cứu… đã phát triển một phần mềm có 

tính linh hoạt và dễ dàng sử dụng trên 

các phương tiện công nghệ thông tin 

khác nhau, dựa trên nền tảng lập trình 

ngôn ngữ lập trình Java [6]. Đó chính là 

phần mềm Easy Java Simulation (EJS) 

[7]. Phần mềm EJS có giao diện thân 

thiện, dễ dàng thao tác và thích ứng với 

nhiều hệ điều hành khác nhau, chẳng hạn 

như Linux, Windows và Mac OS. Tuy 

nhiên để sử dụng được phần mềm này, 

người dùng cần có kiến thức cơ bản về 

lập trình và ngôn ngữ lập trình Java. 

Trong báo cáo này, nhóm tác giả 

trình bày một số đặc điểm cơ bản của 

phần mềm EJS và ứng dụng nó vào việc 

giải quyết một bài toán mô phỏng trong 

Vật lý đã được thực hiện tại bộ môn Vật 

lý, trường Đại học Đồng Nai. Kết quả 

nghiên cứu này chỉ ra khả năng triển 

khai ứng dụng, những ưu điểm, hạn chế 

của EJS so với các phần mềm khác 

hoặc phần mềm tự lập trình. Từ đó 

chúng ta có thể rút ra những kiến thức 

và kỹ năng cần thiết và có cái nhìn tổng 

quát hơn về việc ứng dụng các phần 

mềm vào quá trình dạy - học Vật lý 

nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới và nâng 

cao chất lượng đào tạo. 

2. Phần mềm Easy Java Simulation 

và ứng dụng trong mô phỏng thí 

nghiệm ảo 

2.1. Phần mềm Easy Java Simulation 

Phần mềm EJS được Giáo sư 

Francisco Esquembre tại Đại học 

Murcia, Tây Ban Nha, thiết kế trên nền 

ngôn ngữ lập trình Java nhằm mô phỏng 

các tương tác, các quy luật tự nhiên trên 

máy tính. Do đó EJS có thể áp dụng tốt 

cho quá trình dạy - học Vật lý vì Vật lý 

là một ngành khoa học thực nghiệm gắn 

liền với các thí nghiệm đo đạc. Phần 

mềm này có có giao diện dễ hiểu, việc 

thiết kế đồ họa đơn giản hơn so với việc 

lập trình đồ họa bằng các ngôn ngữ lập 

trình khác, chẳng hạn như Visual Basic 

6.0 [8] và C++ [9] và việc phân chia các 

phần mô tả cho công việc mô phỏng rất 

rõ ràng. Điều này giúp cho người dùng 

có cái nhìn tổng thể các công việc cần 

làm tương ứng theo từng mục đã được 

chỉ dẫn trên giao diện. Chúng ta dễ 

dàng nhận thấy các mục tương ứng với 

các bước thực hiện mô phỏng hiển thị 

trên giao diện của EJS như trong hình 1. 

Trong đó, có ba mục chính là: 

Description (mô tả bài toán chúng ta mô 

phỏng), Model (khai báo biến, hằng, lập 

trình theo thuật toán…) và View (thiết 

kế đồ họa với các đối tượng được cung 

cấp sẵn). 
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Hình 1: Giao diện phần mềm Easy Java Simulation trên Mac OS

Để tăng tính linh hoạt trong thiết kế, 

EJS cung cấp cho chúng ta rất nhiều 

option khác nhau đối với các công cụ và 

cho phép chúng ta lập trình theo ý riêng 

trên các công cụ đó. Vì vậy để sử dụng 

EJS, người dùng cần có một lượng kiến 

thức tối thiểu về ngôn ngữ lập trình 

Java, chẳng hạn như cú pháp các câu 

lệnh, các toán tử trong Java, các biểu 

thức logic… Ngoài ra, EJS cũng cho 

phép người dùng giải quyết bài toán 

theo các phương trình vi phân một cách 

nhanh chóng, điều này rất cần thiết cho 

việc giải các phương trình chuyển động 

trong Vật lý. 

Do chạy trên nền Java nên sản phẩm 

mô phỏng từ EJS có thể chạy được trên 

bất kỳ thiết bị nào có Java. Điều này 

giúp cho việc phổ biến và sử dụng các 

sản phẩm mô phỏng dễ dàng hơn. 

Chúng ta cũng có thể “nhúng” các file 

EJS vào các website, cài đặt trên các 

điện thoại thông minh (smart phone) 

hoặc máy tính bảng nếu các thiết bị này 

có thể cài được Java. Như vậy, chúng ta 

chỉ cần có những kiến thức lập trình cơ 

bản và vấn đề của bài toán được đặt ra 

rõ ràng (thuật toán dùng để lập trình) thì 

chúng ta có thể mô phỏng, giải quyết 

các bài toán Vật lý dễ dàng với EJS. 

2.2. Ứng dụng EJS trong mô phỏng 

thí nghiệm ảo 

2.2.1. Bài toán chuyển động ném 

xiên của một vật 

Bài toán chuyển động ném xiên một 

vật với vận tốc đầu v0, hợp với phương 

ngang một góc , trong phần nội dung 

kiến thức động lực học của Vật lý Trung 

học Phổ thông và Vật lý Đại cương là 

một bài toán quen thuộc, liên quan đến 

các hiện tượng thực tế như bắn đạn từ 

một khẩu pháo sao cho trúng đích, hay 

vận tốc và góc ném lao của các vận 

động viên olympic. Trong đó, người học 

cần có cái nhìn trực quan về quỹ đạo 

chuyển động tương ứng với phương 

trình được xây dựng, xác định góc ném 

để đạt tầm xa nhất, độ cao cực đại của 

vật ném ứng với một góc xác định, vận 

tốc tức thời của vật tại một vị trí bất kỳ, 

v.v… Việc truyền đạt và lĩnh hội kiến 

thức này trở nên đơn giản hơn nếu 

chúng ta sử dụng máy tính để mô phỏng 
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chuyển động này. Và chúng ta hoàn 

toàn có thể mô phỏng bằng EJS một 

cách dễ dàng. 

Trước hết, chúng ta có thể nhận 

thấy rằng cơ sở lý thuyết của bài toán 

chính là thuật toán chính của chương 

trình mô phỏng. Các thông số động học 

của chuyển động chính là các biến và 

hằng mà chúng ta cần khai báo trong 

chương trình. Thật vậy, do quỹ đạo của 

một vật bị ném xiên là một parabol (khi 

lực cản không khí không đáng kể) 

trong một mặt phẳng thẳng đứng. Do 

đó chúng ta có thể phân tích chuyển 

động thành hai thành phần theo hai 

phương x và y trong hệ tọa độ 

Descartes xOy (chiều dương trục Oy 

hướng lên) như sau: 

x = x0 + v0 cos t,  (a) 

y = y0 + v0 sin t - ½ g  t
2
.        (b) 

Để lập trình cho máy tính mô 

phỏng, chúng ta cần khai báo biến và 

hằng cho các vị trí tọa độ, vận tốc, gia 

tốc trọng trường g, thời gian t, v.v... 

Việc khai báo biến và hằng được thực 

hiện trong phần Model của EJS (xem 

hình 1) và chúng ta có giao diện như 

được chỉ ra trong hình 2. Phương trình 

chuyển động của vật có thể được thực 

hiện trong mục Evolution. Trong đó, 

chúng ta có thiết lập phương trình vi 

phân xác định vận tốc tức thời của vật 

theo phương x và phương y hoặc 

phương trình (a) – (b) để máy tính thực 

hiện tính toán mô phỏng. Hình 3 là giao 

diện của phần nhập phương trình vi và 

phương trình chuyển động của vật. 

Trong phần Evolution, chúng ta có thể 

thay đổi tốc độ mô phỏng của chương 

trình bằng cách thay đổi số frame trong 

một đơn vị thời gian trên thanh cuộn 

phía bên trái của giao diện, xem trong 

hình 1 và 3. 

 

 

Hình 2: Giao diện khai báo và khởi tạo giá trị cho các biến của chương trình 
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Hình 3: Giao diện nhập phương trình vi phân (trái) và phương trình chuyển động 

(phải) trong bài toán mô phỏng ném xiên bằng EJS 

Việc bố trí các đối tượng hiển thị 

(textbox, label, nút lệnh…) trong màn 

hình giao diện tương tác khi chạy 

chương trình mô phỏng được thực hiện 

trong phần View, như chỉ ra trong hình 

4. Trong đó, phía bên phải của cửa sổ là 

các đối tượng có thể lấy ra để bố trí trên 

cửa sổ mô phỏng. Bên trái cửa sổ View 

là sơ đồ hình cây cho chúng ta biết tên 

và phạm vi của các đối tượng. Để thay 

đổi thuộc tính của các đối tượng này, 

chúng ta có thể nhấn đúp vào và thay 

đổi giá trị trong hộp thoại hiện ra. Các 

đối tượng này được chia thành các 

nhóm riêng biệt theo không gian hai 

chiều (2D) hoặc ba chiều (3D). 

Với EJS, giao diện chương trình mô 

phỏng bài toán ném xiên được thiết kế 

một cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Trong đó, các thông số có thể được thay 

đổi khác nhau bằng các thanh cuộn, các 

giá trị tính toán như vận tốc tức thời, 

tầm xa của vật cũng có thể xuất ra màn 

hình trong các textbox. Nút lệnh chạy 

và dừng (play/pause) chương trình được 

tích hợp sẵn trong các công cụ mà EJS 

cung cấp cho người dùng, điều này giúp 

tiết kiệm thời gian trong thiết kế. Hình 5 
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là kết quả mô phỏng của bài toán ném xiên trong không gian 2D. 

 

 

Hình 4: Giao diện thiết kế đồ họa cho chương trình mô phỏng trong phần View 

của EJS 
 

 

Hình 5: Kết quả mô phỏng bài toán ném xiên với phần mềm EJS 

Đối với cách thực hiện mô phỏng 

nêu trên, giao diện được thiết kế theo đồ 

họa 2D (hai chiều). EJS không dừng lại 

ở đó mà nó cũng cho phép tạo giao diện 

3D (ba chiều), giúp cho bài toán được 

mô phỏng có tính trực quan hơn. Chúng 

ta có thể tạo một vùng không gian 3D 

để mô phỏng với các tọa độ x, y, z trong 

hệ tọa độ Descartes một cách nhanh 

chóng như chỉ ra trong hình 6. 
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Hình 6: Giao diện mô phỏng quỹ đạo của vật bị ném xiên trong không gian 3D 

Qua ví dụ này, chúng ta có thể nhận 

thấy khả năng ứng dụng của EJS tương 

đối linh hoạt và phong phú. Việc sử 

dụng vào bài toán nào là tùy thuộc vào 

mục đích thiết kế và thuật toán của mỗi 

người. Nhìn chung, EJS có khả năng 

triển khai tốt cho các bài toán động học 

của Vật lý, đặc biệt đối với các bài toán 

cơ học được phân tích phân tích theo cơ 

học lý thuyết (xác định tọa độ suy rộng, 

phương trình liên kết, phương trình 

chuyển động…). 

2.2.2. Một số thuận lợi và khó khăn 

khi ứng dụng EJS trong mô phỏng 

Để thực hiện mô phỏng các thí 

nghiệm ảo trên máy tính thì chúng ta có 

thể sử dụng nhiều phần mềm và ngôn 

ngữ lập trình khác nhau. Chẳng hạn đối 

với bài toán ví dụ trên, Visual Basic 6.0 

(VB6) cũng có thể giải quyết tốt nhưng 

sẽ tốn kém thời gian, đòi hỏi kỹ năng và 

kiến thức lập trình nhiều hơn. Thật vậy, 

trong khi EJS cung cấp đường thẳng có 

mũi tên (arrow) thì VB6 không có. Để 

vẽ mũi tên trong VB6, ít nhất chúng ta 

cần đến ba câu lệnh lập trình để vẽ. 

Việc hiển thị các giá trị tính toán ra màn 

hình đối với EJS trở nên đơn giản hơn. 

Trong ví dụ nêu trên, để hiển thị và 

đồng nhất giá trị ở textbox và thanh 

cuộn thay đổi giá trị bằng cách gán biến 

v0 thì chúng ta chỉ cần nhập tên biến v0 

vào hộp thoại của bảng thuộc tính các 

textbox và thanh cuộn này mà thôi. Như 

vậy, việc thiết kế mô phỏng sẽ tiết kiệm 

thời gian và đơn giản hơn nhiều. Trong 

khi đó, nếu chúng ta lập trình với VB6 

thì chúng ta cần viết câu lệnh trong 

phần mã code chứ không có hộp thoại 

thuộc tính sẵn để chúng ta nhập vào. 

Một đặc điểm khác của EJS là dễ sử 

dụng. Các đối tượng đã được chuẩn bị 

tất cả các thuộc tính khả dĩ của chúng. 

Người sử dụng chỉ cần cập nhật những 

thuộc tính cần thay đổi sao cho phù hợp 

với từng bài toán. Đây vừa là ưu điểm 

nhưng cũng là nhược điểm của phần 

mềm vì chúng ta không thể hoàn toàn 

thực hiện theo ý đồ của chúng ta nếu 

những thuộc tính hoặc công cụ không 

được EJS cung cấp. Khi đó, để thực 
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hiện theo ý riêng của mình, người sử 

dụng lại phải giả lập các thuộc tính 

không có bằng cách lập trình trong nó, 

điều này dẫn đến mất thời gian và hiệu 

quả thấp. 

Việc bố trí các đối tượng hiển thị 

như nút lệnh, textbox, label… không 

thể tùy ý trên giao diện vì các đối tượng 

này phải thuộc một panel (bảng) nào đó. 

Thuộc tính vị trí của các panel này 

tương đối hạn chế, chủ yếu chúng ta chỉ 

có thể đặt trên, dưới, trái, phải hoặc 

chính giữa. Có những bài toán đòi hỏi 

giao diện cần được thiết kế linh hoạt 

hơn thì đây là một nhược điểm của EJS.  

Một ưu điểm lớn của EJS dành cho 

người sử dụng có kỹ năng lập trình thấp 

đó là thông báo các lỗi cơ bản tức thời. 

Chẳng hạn, nếu bạn viết cú pháp câu 

lệnh sử dụng tên một biến nào đó mà 

chưa khai báo thì EJS sẽ ngay lập tức 

nhắc nhở bằng việc đổi màu các vùng 

nhập số liệu. Điều này giúp người dùng 

biết được lỗi gì xảy ra để khắc phục. 

Các tập tin mô phỏng bằng EJS có 

thể dễ dàng tải lên các trang web và 

chạy trên các hệ điều hành khác nhau, 

với điều kiện có nền Java được cài đặt 

trong thiết bị. Điều này rất thuận tiện 

trong việc chia sẻ kiến thức, góp phần 

nâng cao hiệu quả của việc tự học, tự 

nghiên cứu cho người học. Đối với 

những người chưa từng lập trình thì EJS 

tương đối khó khăn vì nó đòi hỏi kiến 

thức về ngôn ngữ lập trình Java. EJS 

không đỏi hỏi lập trình chuyên sâu 

nhưng kiến thức cơ bản cần phải có, 

chẳng hạn như tất cả các cú pháp câu 

lệnh, toán tử, kiểu dữ liệu… trong Java.  

Do đó trước khi sử dụng EJS, chúng ta 

cần tìm hiểu kiến thức cơ bản về Java.  

Nhìn chung, EJS là phần mềm 

tương đối mạnh để mô phỏng các bài 

toán Vật lý. Người sử dụng có thể kết 

hợp tương tác với giao diện và viết code 

lập trình trong phần mềm này. Đây 

không phải là một ngôn ngữ lập trình 

thuần túy, cũng không hẳn là một phần 

mềm ứng dụng chỉ tương tác với giao 

diện. Phần giao diện tương tác giúp tiết 

kiệm thời gian thiết kế phần đồ họa, 

phần viết code dùng để lập trình một 

cách linh hoạt theo mục đích riêng của 

các bài toán khác nhau. Đây cũng là 

một đặc điểm tốt để thực hiện được việc 

mô phỏng các bài toán một cách nhanh 

chóng và hiệu quả. 

3. Kết luận 

Việc sử dụng thí nghiệm ảo trong 

dạy - học Vật lý là một việc làm rất cần 

thiết nhằm tạo ra bài giảng trực quan 

sinh động và dễ hiểu cho người học. 

Ngoài ra, việc thiết kế các phần mềm 

giúp cho quá trình tự học của người học 

sẽ giúp nâng cao hiệu quả của việc đổi 

mới giáo dục, lấy người học làm trung 

tâm. Chúng ta có nhiều phần mềm khác 

nhau nhưng người sử dụng cần có sự 

chọn lựa kỹ càng sao cho phù hợp với 

điều kiện cụ thể. Các phần mềm đều có 

ưu - nhược điểm riêng, do đó chúng ta 

cần có sự kết hợp khi sử dụng. Việc lập 
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trình để tạo ra các phần mềm sẽ linh 

hoạt hơn vì chúng ta có thể thao tác 

theo ý riêng của mình. Easy Java 

Simulation cũng là một phần mềm có 

tính linh hoạt tương đối cao vì nó cho 

phép người sử dụng lập trình theo tính 

chất riêng của bài toán. Easy Java 

Simulation tiết kiệm thời gian trong 

việc thiết kế giao diện đồ họa nhưng 

cũng cho phép thực hiện lập trình tính 

toán theo mục đích riêng của bài toán. 

Để sử dụng tốt Easy Java Simulation, 

kiến thức cơ bản về lập trình Java là 

điều cần thiết. Với nhiều ưu điểm, Easy 

Java Simulation được cho là phần mềm 

tạo các thí nghiệm ảo Vật lý tương đối 

tốt và chúng ta có thể áp dụng cho các 

bài toán Vật lý Phổ thông và Vật lý Đại 

cương, đặc biết đối với các bài toán cơ 

học. Có thể nói, Easy Java Simulation 

là một công cụ không thể thiếu trong 

quá trình dạy - học Vật lý.  
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VIRTUAL PHYSICS EXPERIMENT WITH EASY JAVA SIMULATION 

ABSTRACT 

Information Technology (IT) has been being applied to education processes in 

recent years. Computer software supporting to training and education is very 

necessary. For Physics, we have had various software with their own advantages 

and disadvantages. A piece of software is considered as the best one if it can 

eliminate disadvantages of others. Easy Java Simulation (EJS) is one of such 

software programs. EJS was born in 2004 and it has shown its strong points in the 

physics simulation. This paper gives an overview of EJS and its application in kinetic 

motion simulation. Its pros and cons are also mentioned. 

Keywords: Easy Java Simulation, virtual experiment, Physics 
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NGHIÊN CỨU CÁC TÍNH CHẤT PHI CỔ ĐIỂN CỦA TRẠNG THÁI 

THÊM VÀ BỚT MỘT PHOTON LÊN HAI MODE KẾT HỢP LẺ 

 Đỗ Thị Bé Hạnh
1 

Nguyễn Duy Anh Tuấn
2 

TÓM TẮT 

Trong bài báo cáo này, chúng tôi khảo sát các tính chất phi cổ điển của trạng 

thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ. Kết quả khảo sát cho thấy trong 

trạng thái này tồn tại nén tổng và tính phản kết chùm, có vi phạm bất đẳng thức 

Cauchy - Schwarz, nhưng trạng thái này không nén hiệu hai mode. Ngoài ra, kết quả 

còn cho thấy trạng thái này thỏa mãn tiêu chuẩn đan rối Hyunchul Nha - Jeawan 

Kim. So với trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon thì trạng thái này thể hiện 

tính nén tổng và vi phạm bất đẳng thức Cauchy - Schwarz mạnh hơn. 

Từ khóa: Nén tổng hai mode, sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy - Schwarz, điều 

kiện đan rối Hyunchul Nha – Jeawan Kim 

 1. Giới thiệu 

Năm 1970, Stoler [1] đưa ra khái 

niệm trạng thái nén và được khẳng định 

bằng thực nghiệm năm 1987. Vào năm 

1991, Agarwal và Tara [2] đã đưa ý 

tưởng trạng thái kết hợp thêm photon đã 

chứng minh đó là trạng thái phi cổ điển, 

nó thể hiện tính phản kết chùm, hiệu 

ứng nén, tuân theo thống kê Sub-

Poisson, tạo nên nền tảng cho lý thuyết 

quang lượng tử bây giờ và sau này. 

Việc nghiên cứu các trạng thái phi cổ 

điển về mặt lý thuyết lẫn thực nghiệm 

có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 

tăng độ chính xác và làm cơ sở cho việc 

nghiên cứu và áp dụng vào các lĩnh vực 

như: vật lý chất rắn, quang lượng tử, 

thông tin lượng tử, máy tính lượng tử. 

Thêm và bớt photon vào một trạng 

thái vật lý là một phương pháp quan 

trọng tạo ra trạng thái phi cổ điển mới 

đó là trạng thái thêm và bớt một photon 

lên hai mode kết hợp lẻ có dạng 

     
  †ˆ

ab a b a b
N a b      

                           
(1) 

trong đó 
†â là toán tử sinh đối với mode a và b̂  là toán tử hủy đối với mode b, N  là 

hệ số chuẩn hóa    

    
,

2 2

1

2 1 1
α β

N

α β x α β β α x α β αβ   


           

  (2)
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Việc khảo sát các tính chất phi cổ 

điển của trạng thái hai mode kết hợp 

thêm hai photon [3] đã được tác giả 

Nguyễn Thanh Pháp nghiên cứu. Tuy 

nhiên, việc nghiên cứu các tính chất phi 

cổ điển của trạng thái thêm và bớt một 

photon lên hai mode kết hợp lẻ vẫn 

chưa được đề cập đến. Vì vậy trong bài 

báo này, chúng tôi tiến hành khảo sát 

các tính chất phi cổ điển của trạng thái 

thêm và bớt một photon lên hai mode 

kết hợp lẻ. 

2. Tính chất nén của trạng thái 

thêm và bớt một photon lên hai mode 

kết hợp lẻ 

2.1. Nén tổng hai mode 

Nén tổng hai mode được Hillery [4] 

đưa ra vào năm 1989. Một trạng thái 

được gọi là nén tổng có thể viết dưới 

dạng sau 

 
2

2 1ˆ ˆ ˆ ˆ 1 0
4

      a bS V V n n ,               (3) 

trong đó  † †1 ˆ ˆˆ ˆ ˆ
2

iφ iφ

φ
V e a b e ab  , 

†ˆ ˆ ˆ
a

n a a  và 
†ˆ ˆˆ

b
n b b . Với trạng thái thêm và 

bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ, hệ số nén tổng có dạng 
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x
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          (4) 

Để khảo sát tính nén tổng, ta đặt    exp , expa a b br i r i     , 

 2
expx α β   và a b    , thay vào biểu thức (4) ta được: 
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r r r r
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Hình 1: Đồ thị khảo sát nén tổng hai mode của trạng thái thêm và bớt một 

photon lên hai mode kết hợp lẻ (đường (1)) và trạng thái hai mode kết hợp thêm hai 

photon (đường (2)), với điều kiện khảo sát là 

 
2a br r

,
2a b 

 và 
2b

 

 (1) 

 (2) 
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Hình 1 cho thấy cả hai trạng thái 

đều nén tổng. Tuy nhiên trạng thái 

thêm và bớt một photon lên hai mode 

kết hợp lẻ có tính nén tổng hai mode 

mạnh hơn.  

2.2. Nén hiệu hai mode 

Nén hiệu hai mode được Hillery 

[4] đưa ra vào năm 1989. Một trạng 

thái được gọi là nén hiệu có thể viết 

dưới dạng sau 

 
2

2 1ˆ ˆ ˆ ˆ 0
4

     a bD W W n n ,                                    (6) 

trong đó  † †1 ˆ ˆˆ ˆ ˆ
2

iφ iφ

φ
W e ab e a b  , 

†ˆ ˆ ˆ
a

n a a  và 
†ˆ ˆˆ

b
n b b  . Với trạng thái thêm và 

bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ, hệ số nén hiệu có dạng 

  

      

   

  

 

2 2 2 2
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b
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a a b b b a
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(7) 
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Trạng thái gọi là nén hiệu khi hệ số 

nén hiệu D trong biểu thức (7) nhân giá 

trị âm. Tiến hành khảo sát nén hiệu hai 

mode của trạng thái thêm và bớt một 

photon lên hai mode kết hợp lẻ (đường 

(1)) và trạng thái hai mode kết hợp 

thêm hai photon (đường (2)) với điều 

kiện khảo sát là 

2a br r
, ,

3


   b a . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Đồ thị khảo sát nén hiệu hai mode của trạng thái thêm và bớt một 

photon lên hai mode kết hợp lẻ, với điều kiện khảo sát là 
2a br r

, ,
3


   b a

Hình 2 cho thấy trạng thái thêm và 

bớt một photon lên hai mode kết hợp 

lẻ không có tính nén hiệu hai mode. 

Hai trạng thái này gần như đối lập 

nhau. 

3. Sự vi phạm bất đẳng chức 

Cauchy – Schwarz và tính chất kết 

chùm của trạng thái thêm và bớt 

một photon lên hai mode kết hợp lẻ 

3.1. Sự vi phạm bất đẳng thức 

Cauchy - Schwarz 

Điều kiện trạng thái hai mode tồn 

tại sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy – 

Schwarz có dạng 

1
2†2 2 †2 2

† †
1 0

a a b b

I

a ab b

 
     .                         (8) 

Tính các giá trị trong công thức (8) của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai 

mode kết hợp lẻ, ta thu được kết quả sau 

 (1) 

 (2) 
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a b a b

a b a b a b a b

a b a b a b a b

r r φ r r φ

r r φ φ r r r r

r r r r φ r r φ φ .        (9) 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Đồ thị khảo sát sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy - Schwarz của trạng 

thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ (đường (1)) và trạng thái hai 

mode kết hợp thêm hai photon (đường (2)), với điều kiện khảo sát là 

2a br r , a và 
4

 b
 

Hình 3 cho thấy trong cùng một 

điều kiện khảo sát chỉ có trạng thái 

thêm và bớt một photon lên hai mode 

kết hợp lẻ vi phạm bất đẳng thức 

Cauchy - Shwarz. 

3.2. Tính phản kết chùm 

Tính phản kết chùm được Lee [5] 

đưa ra vào năm 1990. Điều kiện để tồn 

tại tính phản kết chùm là 

 (2) 

 (1) 
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(10) 

với 0l m  ; l,m là số nguyên,
†ˆ ˆ ˆ

a
n a a  và 

†ˆ ˆˆ
b

n b b .  Trong trạng thái thêm và bớt 

một photon lên hai mode kết hợp lẻ, biểu thức phản kết chùm tổng quát có dạng sau 
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Để thuận tiện cho việc khảo sát chúng ta đặt    exp , expa a b br i r i     . 

Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát tính phản kết chùm của trạng thái này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4: Đồ thị khảo sát sự phụ thuộc của (4,4)
ab
R , (5,5)

ab
R , (6,6)

ab
R vào biên 

độ 
b
r và 

b
 ,với 

a b
r r ,

a
   ,

3
b


  . Các tham số được chọn theo thứ tự tương 

ứng với đường (1), (2), (3) 

Theo đồ thị hình 4 kết quả cho thấy 

khảo sát tính chất phản kết chùm của 

trạng thái thêm và bớt một photon lên 

hai mode kết hợp lẻ trong trường hợp l = 

m, (4,4)
ab
R < (5,5)

ab
R < (6,6)

ab
R , khi l, 

m càng lớn thì trạng thái thêm và bớt 

một photon lên hai mode kết hợp lẻ thể 

hiện tính chất phản kết chùm càng mạnh. 

 

 

 (1) 

 (2) 
 (3) 
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Hình 5: Đồ thị khảo sát sự phụ thuộc của (4,3)
ab
R , (5,3)

ab
R , (6,3)

ab
R vào biên 

độ 
b
r và 

b
 ,với 

a b
r r ,

a
   ,

3
b


  . Các tham số được chọn theo thứ tự tương 

ứng với đường (1), (2), (3) 

Theo đồ thị hình 5 kết quả cho thấy 

khảo sát tính chất phản kết chùm của 

trạng thái thêm và bớt một photon lên hai 

mode kết hợp lẻ trong trường hợp l # m, 

(4,3)
ab
R < (5,3)

ab
R < (6,3)

ab
R , khi l - m 

càng tăng thì trạng thái thêm và bớt một 

photon lên hai mode kết hợp lẻ thể hiện 

tính chất phản kết chùm càng mạnh [6]. 

4. Tính đan rối của trạng thái 

thêm và bớt một photon lên hai mode 

kết hợp lẻ 

Áp dụng điều kiện đan rối 

Hyunchul Nha – Jeawan Kim [7] cho 

trạng thái thêm và bớt một photon lên 

hai mode kết hợp lẻ kết quả như sau 
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 (2) 
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đồng thời đặt    exp , expa a b br i r i     và khảo sát theo biên độ rb, với điều 

kiện khảo sát đồng thời 2 , .

4
a b


     

 

Hình 6: Đồ thị khảo sát sự phụ thuộc của RN theo biên độ rb trong các trường hợp ra= 

rb (đường (1)), ra= 2rb (đường (2)), ra= 3rb (đường (3))

Theo đồ thị hình 6 kết quả cho 

thấy trạng thái thêm và bớt một photon 

lên hai mode kết hợp lẻ hoàn toàn bị 

rối theo điều kiện đan rối Hyunchul 

Nha – Jeawan Kim [7] khi ta chọn các 

điều kiện thích hợp, và khi rb càng 

tăng thì RN càng âm, nghĩa là tính đan 

rối thể hiện càng mạnh. 

 (1) 

 (2) 

 (3) 
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5. Kết luận  

Trong bài báo này, chúng tôi đã 

khảo sát tính chất phi cổ điển của 

trạng thái thêm và bớt một photon lên 

hai mode kết hợp lẻ. Kết quả cho thấy 

trạng thái này thể hiện tính chất nén 

tổng mạnh hơn trạng thái hai mode 

kết hợp thêm hai photon, đồng thời 

trạng thái này có sự vi phạm bất đẳng 

thức Cauchy - Schwarz cũng mạnh 

hơn trạng thái hai mode kết hợp thêm 

hai photon, tuy nhiên trạng thái này 

cũng không nén hiệu hai mode. Đối 

với tính phản kết chùm, tôi đã đưa ra 

tham số tổng quát, tiến hành khảo sát 

cho các trường hợp l=m và hiệu số l-

m tăng dần. Kết quả khảo sát cho 

thấy, trong cả hai trường hợp khi l và 

m tăng thì tính phản kết chùm của 

trạng thái này càng mạnh hơn. Như 

vậy, trạng thái thêm và bớt một 

photon lên hai mode kết hợp lẻ là một 

trạng thái có tính chất phi cổ điển. 

Ngoài ra, trạng thái này là một trạng 

thái rối theo tiêu chuẩn đan rối 

Hyunchul Nha – Jeawan Kim. 
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STUDYING THE NONCLASSICAL PROPERTIES OF THE ONE-PHOTON-

ADDED AND ONE-PHOTON-SUBTRACTED TWO-MODE ODD 

COHERENT STATE 

ABSTRACT 

This paper studies the nonclassical properties of the one-photon-added andone-

photon-subtracted two-mode odd coherent state. The results showed that the one-

photon-added and the one-photon-subtracted on the two-mode odd coherent state 

are very important and it may change the nonclassical properties of the state. In the 
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two-mode sumsqueezing and two-mode differences queezing conditions, the study 

detected that the state is two-mode sum squeezing but not two-mode difference 

squeezing. It showed that the state is antibunching and violation of the Cauchy-

Schwarz inequality and that the one-photon-added andone-photon-subtracted two-

mode odd coherent stateis completely entangled according to the Hillery–Zubairy 

and the Nha-Kim entanglement criteria. 

Keywords: Sumsqueezing, differencesqueezing, Cauchy-Schwarz inequality, 

Hillery–Zubairy and Nha-Kim entanglement criteria 
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ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI HỮU CƠ ĐẾN HÌNH THÁI VÀ 

ĐỘ KẾT TINH VẬT LIỆU NANO/MICRO ZnO 

Võ Triều Khải
1
 

Phan Thị Thanh Thảo
2 

TÓM TẮT 

Oxit kẽm được tổng hợp trong điều kiện thủy nhiệt dùng hệ dung môi 3 cấu tử 

acetate kẽm - cồn và nước, với hexamethylentetramine được sử dụng làm chất tạo 

môi trường kiềm ở 90
0
C. Vật liệu được đặc trưng bằng XRD, TGDSC, và TEM. Kết 

quả cho thấy, hình thái của vật liệu phụ thuộc nhiều vào thành phần của dung môi. 

Khi tăng tỷ lệ nước (tăng độ phân cực) độ kết tinh giảm và hình thái của vật liệu có 

khuynh hướng chuyển từ dạng lục lăng (6 chiều) sang dạng lập phương (4 chiều) và 

cuối cùng là dạng que (2 chiều).  

Từ khóa: dạng lục lăng, dạng lập phương, dạng que, nano oxit kẽm, độ phân cực 

1. Đặt vấn đề 

Kẽm oxide (ZnO) là loại bán dẫn có 

băng tần rộng (3,37 ev), với năng lượng 

kích thích lớn (60 meV). Gần đây, nano 

oxide kẽm nhận được nhiều sự quan tâm 

của nhiều nhà khoa học do những tính 

chất độc đáo và hữu ích của nó như tính 

chất hấp phụ quang học, nhiệt điện và 

nhạy khí [1]. Kiểm soát kích thước, hình 

thái và vi cấu trúc là những vấn đề rất 

quan trọng trong tổng hợp vật liệu nano 

ZnO vì các đặc trưng này quyết định tính 

chất của vật liệu điều chế được. Kết quả 

nghiên cứu các dạng vật liệu nano ZnO 

với hình thái xác định như dạng sợi, dạng 

ống, dạng tấm... đã lần lượt được công 

bố. Trong số các phương pháp tổng hợp 

đã được nghiên cứu bao gồm bốc bay [2], 

chuyển vị pha hơi [3], kết tủa điện hóa 

[4], phương pháp liên quan đến dung dịch 

(solution procedure) là đơn giản nhất có 

hiệu quả cao để tạo thành nano oxide có 

độ kết tinh cao.  

Dạng nano đĩa lục giác được điều 

chế bằng cách sử dụng các chất hữu cơ. 

Người ta nhận thấy rằng, các phân tử 

chất dung môi có thể hấp phụ chọn lọc 

trên một bề mặt đặc biệt nào đó của tinh 

thể hữu cơ. Tuy nhiên ảnh hưởng của 

dung môi ít khi được nghiên cứu đến sự 

phát triển của các tinh thể vô cơ [5]. Từ 

chỗ bề mặt phân cực (0001) của nano 

ZnO có năng lượng bề mặt cao hơn bề 

mặt không phân cực (0110), các tinh thể 

phát triển theo hướng này sẽ tạo ra dạng 

hình sợi. Ngoài ra, do bề mặt phân cực 

(0001) là giả bền nên sự phát triển bề 

mặt theo hướng này bị ảnh hưởng nhiều 

các chất phụ gia hữu cơ và thành phần 

dung môi. Nano ZnO dạng đĩa có thể 

điều chế được trong dung môi ethanol 

và nước (1:1). Trên quan điểm vi mô, 

các hạt nano ZnO tự sắp xếp theo một 

hướng nhất định nào đó dọc theo mạng 

lưới tinh thể có thể vừa song song hay 

vuông góc. Số lượng các hạt nano ZnO 

tự liên kết sắp xếp theo những hướng 
1,2 
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khác nhau sẽ quyết định hình dạng cuối 

cùng của sản phẩm. Vật liệu nano ZnO 

dạng đĩa gần đây cho thấy có khả năng 

nâng cao hiệu ứng huỳnh quang, mở ra 

hướng ứng dụng vật liệu này trong các 

dụng cụ quang học. 

Trong bài báo này chúng tôi sẽ trình 

bày một số kết quả kiểm soát hình thái 

của dạng nano/micro ZnO bằng cách 

thủy nhiệt kẽm acetate trong hệ dung 

môi ethanol và nước.   

2. Thực nghiệm 

Quy trình tổng hợp nano/micro ZnO 

theo tài liệu [6] có biến đổi. Tóm tắt quy 

trình tổng hợp mẫu có tỷ lệ 

ethanol/nước (50:50) như sau: Lấy 50 

ml cồn tuyệt đối và 50ml nước cất vào 

bình tam giác. Sau đó cho 0,2195g kẽm 

acetate và 0,1402g C6H12N4 vào, dùng 

đũa thủy tinh khuấy đều đến khi dung 

dịch đồng nhất. Lắp bình tam giác chứa 

hỗn hợp trên vào sinh hàn rồi ổn nhiệt 

(bằng glyxerin) ở 90
o
C trong 1 giờ 30 

phút. Thu hồi kết tủa bằng phương pháp 

lọc, kết tủa được rửa nhiều lần bằng 

nước cất và sấy ở 50
o
C trong 24 giờ 

(mẫu ký hiệu M2). Các mẫu khác được 

tổng hợp theo quy trình như trên với tỷ 

lệ dung môi ethanol - nước lần lượt 

(75:25),  (25:75) và (0:100), được ký 

hiệu tương ứng là M1, M3 và M4. 

Kẽm acetate (Zn(CH3COO)2.2H2O), 

hexamethylenetetramine (C6H12N4), và  

ethanol (C2H5OH) (>99,9 %, Merck) 

được dùng trong suốt quá trình nghiên cứu. 

Các mẫu được đặc trưng bằng nhiễu 

xạ tia X (X – ray diffration, X’PERT 

PRO), hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 

(Transmission Electron Microscopy, 

JEOL-JEM 2100 microscopy), và phân 

tích nhiệt (TG-DTA) (Thermal Gravity – 

Differential Analysis, SETARAM). 

3. Kết quả và thảo luận 

Sự hình thành oxide kẽm có thể là 

do sự kết tủa của kẽm acetate trong môi 

trường kiềm được tạo ra do sự phân hủy 

của C6H12N4. Ở nhiệt độ thủy nhiệt 

hydroxyde kém bền dehydrate tạo thành 

oxide kẽm theo các phản ứng dưới đây: 

C6H12N4 + 6O2    →  4NH3 + 6CO2 

NH3 + H2O   →   NH4OH 

Zn(CH3COO)2 + 2NH4OH  →  

Zn(OH)2 + 2CH3COONH4 

 

Zn(OH)2    →   ZnO + H2O 

Hình 1 trình bày giản đồ nhiễu xạ 

tia X của các mẫu ZnO được tổng hợp 

trong điều kiện tỷ lệ ethanol và nước 

khác nhau. Tất cả các mẫu có độ kết 

tinh cao. Mẫu M3 được định danh là 

oxide kẽm theo JCPDS No. 01-089-

1397, còn các mẫu còn lại được định 

danh là oxide kẽm theo JCPDS No. 01-

089-0510. Wang và cộng sự [7] đã công 

bố kết quả tổng hợp ZnO từ nguồn kẽm 

acetate. Kết quả cho thấy có sự tạo ra 

sản phẩm trung gian  

Zn5(OH)8(Ac)2.2H2O được quan sát đối 

với các nhiễu xạ ở 33 độ và 59 độ.  

90
o
C 
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Độ kết tinh được đặc trưng tính 

theo giá trị độ rộng của nửa chiều cao 

peak (101). Độ rộng càng nhỏ thì tinh 

thể kết tinh càng cao. Khi tăng dần thể 

tích nước (độ phân cực tăng) thì độ kết 

tinh giảm (xem bảng 1). Điều thú vị là 

tỷ lệ cường độ I(101)/I(002) cũng tăng 

đáng kể khi tỷ lệ ethanol-nước tăng. 

Mẫu M1 với tỷ lệ 75:25 ethanol-nước 

có cường độ là 0,965 nhưng khi tăng tỷ 

lệ nước, mẫu M3 với tỷ lệ 25:75 

ethanol-nước thì tỷ lệ này tăng lên đến 

3,314 chứng tỏ có một sự thay đổi hình 

thái (cấu trúc) của vật liệu khi thay đổi 

tỷ lệ dung môi. Sự biến đổi theo nhiệt 

độ của mẫu tổng hợp được được nghiên 

cứu bằng phân tích nhiệt TG-DTA (xem 

hình 2). Kết quả phân tích nhiệt trong 

khoảng từ nhiệt độ phòng đến 600 độ 

cho thấy trừ mẫu M4, sự mất khối 

lượng trong tất cả các mẫu nhỏ từ 1-3%, 

hiệu ứng nhiệt không được quan sát rõ 

ràng, chứng tỏ mẫu thu được là ZnO 

tương đối đồng nhất không bị lẫn tạp 

chất, kết quả này cũng tương đồng với 

kết quả XRD. Sự mất khối lượng có thể 

quy cho các tạp chất hữu cơ hay nước 

bên trong mao quản. Mẫu M4 có sự mất 

khối lượng nước lớn, và peak thu nhiệt  

ở 240
o
C có thể do sự phân hủy của bề 

mặt oxide kẽm bị carbonate hóa. Điều 

này có thể do độ tinh thể hóa kém của 

mẫu M4 nên dễ bị carbonate hóa. Đây 

cũng là đặc điểm của các ZnO được 

điều chế bằng phương pháp hóa ướt 

(wet chemistry process). 
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Hình 1: Giản đồ nhiễu xạ XRD các mẫu ZnO tổng hợp 

theo theo tỷ lệ ethanol - nước khác nhau 
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Bảng 1: Khảo sát mức độ tinh thể hóa và hình thái của các mẫu theo tỷ lệ ethanol-nước 

khác nhau 

Mẫu M1 M2 M3 M4 

Tỷ lệ ethanol- 

nước 
75:25 50:50 25:75 0:100 

β(101) 0,131 0,134 0,1369 0,167 

I(101) / I(002) 0,965 2,383 3,314 5,862 

Hình thái Lục lăng 
Lục lăng và 

lập phương 

Lập phương 

và hình que 
Hình que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

M
4 

M
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Hình 2: Giản đồ phân tích nhiệt của các mẫu của các mẫu theo tỷ lệ (ethanol-nước) M1 

(75:25), M2 (50:50), M3 (25:75), M4 (0:100) 
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Hình 3: Các ảnh TEM có hình lục lăng với tỷ lệ 75:25 ethanol-nước 
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Hình thái của vật liệu tổng hợp 

được nghiên cứu bằng TEM được trình 

bày từ hình 3 đến 6 và thông tin được 

tổng kết ở bảng 1.  

Như đã thảo luận ở phần nghiên 

cứu nhiễu xạ tia X, hình thái của ZnO 

phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ nước trong 

hỗn hợp ethanol và nước. Khi tỷ lệ 

nước thấp, mẫu có tỷ lệ mẫu có tỷ lệ 

75:25 ethanol-nước ZnO có hình thái 

dạng lục lăng (M1). Với mẫu tỷ lệ 

50:50 ethanol-nước, hình thái thu được 

có cả hai dạng đĩa lục lăng và lập 

phương. Các dạng que thu được khi 

mẫu có tỷ lệ 75:25 và 0:100 ethanol-

nước. Như vậy có thể thấy rằng khi tăng 

dần độ phân cực của dung môi, ZnO có 

  Hình 4: Các ảnh TEM có hình lục lăng và hình lập phương với tỷ lệ 50:50 

ethanol-nước 

 

Hình 5: Các ảnh TEM có hình lập phương và hình que với tỷ lệ 25:75 ethanol-nước 

 

Hình 6: Các ảnh TEM có hình que với tỷ lệ 0:100 ethanol-nước 
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khuynh hướng giảm dần chiều 

(dimension) hay hướng phát triển. Cụ 

thể, hình đĩa lục lăng (6D) lập 

phương (4D) que (2D). Do bề mặt 

của ZnO phân cực nên khi tăng dần độ 

phân cực của dung môi, các phân tử sẽ 

hấp phụ lên bề mặt có năng lượng cao 

của tinh thể ức chế sự phát triển của 

tinh thể cho nên cho số chiều của hình 

thái ZnO có khuynh hướng giảm khi độ 

phân cực tăng.  

Theo hình 3, ảnh TEM ở độ phân 

giải thấp cho thấy ZnO có độ phân tán 

cao. TEM ở độ phân giải cao cho thấy 

các dạng lục lăng có độ đồng nhất cao 

với đường kính 400-500 nm với bề dày 

khoảng 20-50 nm (quan sát bằng SEM 

không đưa ra ở đây). Kết quả này cũng 

cho thấy tinh thể ưu tiên phát triển theo 

hướng vuông góc với hướng <0001> tạo 

thành những đĩa hình lục lăng ứng với 

cấu trúc lục lăng wurtzite. Một vấn đề 

đặt ra tại sao khi thêm ethanol vào dung 

dịch nước tạo ra kết tủa lục lăng. Peiro 

và cộng sự [8] cho rằng trong tỷ lệ 1:1 

ethanol-nước, tốc độ phát triển tinh thể 

giảm do độ nhớt cao và độ phân cực thấp 

cũng như nhiệt độ sôi thấp của ethanol. 

Họ cho rằng tinh thể có khuynh hướng 

phát triển theo các hình đa giác lồi có 

năng lượng bề mặt cực tiểu trong điều 

kiện tốc độ phát triển hạt nhỏ. Chúng tôi 

thống nhất với cách giải thích này, tuy 

nhiên cách này vẫn chưa giải thích tại 

sao hình thành các dạng đĩa lục lăng. Vì 

mặt (0001) phân cực và kém bền nên dễ 

bị ảnh hưởng bởi các tương tác dung môi 

và tinh thể, có thể  là hướng <0001> bị 

ức chế nên tạo ra các đĩa lục lăng. 

Hướng phát triển của tinh thể trong 

trường hợp này được trình bày ở hình 7. 

Một vấn đề khác là tại sao peak của mặt 

nhiễu xạ (0002) có cường độ lớn trong 

cấu trúc đĩa lục lăng (tỷ lệ I(101)/I(002) 

là 0,965 đối với M1 và tăng lên 5,862 

đối với M4). Điều này có thể giải thích 

như sau: Ô cơ bản của cấu trúc lục 

phương xếp chặt gồm có 6 nguyên tử 

nằm ở 12 đỉnh, 3 nguyên tử ở tâm, 2 

nguyên tử của hai mặt đáy (hình 7b).
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Hình 7: a. Hướng phát triển của tinh thể cấu trúc lục lăng; b. Cấu trúc tinh thể lục 

lăng chắc đặc 
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Tổng cộng số nguyên tử trong ô 

mạng này là 6 nguyên tử. Tỷ số c/a của 

cấu trúc lục phương xếp chặt lý tưởng 

là 1,663 trong khi đó trong mẫu M1 tỷ 

số này nằm trong khoảng từ: 0,02-0,075 

như vậy có một sự co trục c trong cấu 

trúc lục phương.  

Mặt (0002) là mặt phẳng đi qua 

vuông góc với hướng <0001> và đi qua 

điểm giữa của trục c, do trục c bị co lại 

(từ hình trụ lục lăng chuyển thành đĩa 

lục lăng) nên mật độ nguyên tử tăng lên 

đáng kể nên nhiễu xạ ở mặt (002) cũng 

tăng lên đáng kể giải thích tại sao nhiễu 

xạ ở mặt (002) tăng lên đáng kể trong 

cấu trúc đĩa lục lăng. Do đó, tỷ số cường 

độ I(101)/I(002) có thể dùng để đánh giá 

mức độ lục phương của tinh thể ZnO. 

4. Kết luận 

Đã nghiên cứu ảnh hưởng của hệ 

dung môi C2H5OH-H2O đến hình thái của 

nano/micro ZnO. Khi tăng dần tỷ lệ nước, 

hình thái ZnO giảm dần từ  đĩa lục lăng (6 

D)  lập phương (3 D)que (2 D). Sự 

co trục c trong cấu trúc lục phương xếp 

chặt dẫn đến sự thay đổi đáng kể cường 

độ nhiễu xạ của mặt (002). Chúng tôi đề 

nghị sử dụng tỷ lệ I(101)/I(002) để đánh giá 

định tính mức độ cấu trúc đĩa lục lăng. Tỷ 

lệ I(101)/I(002) càng thấp thì hình thái của 

ZnO chủ yếu là đĩa lục lăng. 
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THE CONTROL OF ORAGNIC SOLVENT ON CRYSTALLIZATION 

AND MORPHOLOGY OF NANO/MICRO ZINC OXIDE 

ABSTRACT 

Nano/micro zinc oxides were synthesis by hydrothermal process using three 

component system of zinc acetate-alcohol-water with hexamethylentetramine at 90oC. 

The obtained materials were characterized by XRD, TG-DSC and TEM. Results show 

that the morphology as well as crystallization depend significantly on organic solvent 

composition. As the water proportion in solvent (polarity increase) the crystalinity of 

zinc oxide decreases and their morphology tents to transfer from hexagonal structure 

(6-D) to cubic tructure (4-D), finally rod structure (2-D).  

Keywords: hexagonal form, cubic form, rod form, nano zinc oxide and polarity 

 

(Received: 02/06/2016, Revised: 21/12/2016, Accepted for publication: 24/07/2017) 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 05 - 2017                  ISSN 2354-1482 

150 

XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT TRONG NƯỚC GIẾNG 

 SINH HOẠT TẠI MỘT SỐ HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN  

XÃ PHÚC TRẠCH - BỐ TRẠCH - QUẢNG BÌNH 

 Nguyễn Mậu Thành
1 

TÓM TẮT 

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao. Tuy 

nhiên, sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh chóng đã 

tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống, đặc biệt là với nguồn nước ngầm và nước 

sinh hoạt.  hư ng ph p quang phổ h p thụ ngu  n tử       đư c  p  ụng để   c định 

hàm  ư ng sắt trong nước giếng sinh hoạt    hu vực  ã Phúc Trạch, Bố Trạch - 

 u ng   nh   hư ng ph p nà  cho độ  ặp  ại cao với RSD < 4,38%, độ thu hồi 94,25 

 103,16 %, giới hạn ph t hiện th p   ết qu  nà  cho th   hàm  ư ng trung   nh của 

sắt là 0,158 mg/L, tư ng đối th p.  àm  ư ng sắt trong nước đạt với các tiêu chuẩn 

cho ph p của  iệt  am  

          ước giếng, phư ng ph p    , sắt, tiêu chuẩn 

1. Mở đầu 

Nước là tài nguyên vô cùng quan 

trọng đối với mọi sự sống trên trái đất, 

là cơ sở cho sự sống của mọi sinh vật. 

Tuy nhiên cùng với sự phát triển của 

khoa học công nghệ, quá trình đô thị 

hóa diễn ra mạnh mẽ nhu cầu của con 

người ngày càng được nâng cao, cuộc 

sống ngày càng cải thiện. Kéo theo đó 

là các vấn đề ô nhiễm môi trường, ô 

nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm 

trọng do chất thải của các nhà máy, xí 

nghiệp, công trình đô thị thải ra môi 

trường chưa qua xử lý, các chất thải rắn 

do con người sử dụng trong sinh hoạt 

hàng ngày không được thu gom để xử 

lý triệt để đã làm ô nhiễm và ảnh hưởng 

đến chất lượng của các nguồn nước 

ngầm. Cho nên vấn đề sức khỏe của con 

người đang bị đe dọa nghiêm trọng nếu 

như chất lượng nước không được đảm 

bảo [1, 5].  

Sắt (Fe) là một trong những tác 

nhân, khi hàm lượng chúng cao, nước 

sẽ có mùi tanh và có nhiều cặn bẩn màu 

vàng, màu nâu đen. Nếu thiếu sắt người 

sẽ mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, 

rụng tóc, đau đầu. Ngược lại, khi cơ thể 

hấp thụ quá nhiều sắt sẽ gây hiện tượng 

giận dữ, viêm khớp, táo bón [4-5].  

Phúc Trạch là một xã miền núi nằm 

trong vùng đệm vườn Quốc gia Phong 

Nha - Kẽ Bàng, nằm cách trung tâm 

huyện khoảng 36 km về phía tây, gồm 

có 12 thôn phân bố thành 4 khu vực: 

Khu vực Phúc Đồng có 4 thôn (từ thôn 

1 đến thôn 4); khu vực Phúc Khê có 3 

thôn (thôn 1, 2 và thôn 3); khu vực 

Thanh Sen có 4 thôn (thôn 1 đến thôn 

4). Khu vực Chày Lập có 1 thôn đó là 

thôn Chày Lập. Theo thống kê thực tế 1
Trường Đại học Quảng Bình 

Email: thanhhk18@gmail.com 
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của xã thì tính đến năm 2016, trên toàn 

xã có 100% hộ dân dùng nước giếng 

đào hoặc rất ít giếng khoan cho sinh 

hoạt. Đặc biệt, trên địa bàn của xã có 

địa hình không bằng phẳng, bao gồm 3 

dạng chủ yếu là: Địa hình đồi núi đá 

vôi; địa hình đồi núi nằm xen lẫn giữa 

vùng đồng bằng và địa hình núi đá. 

Phương pháp phân tích quang phổ hấp 

thụ nguyên tử là một phương pháp phân 

tích hiện đại đã và đang được ứng dụng 

rộng rãi để xác định hàm lượng các 

nguyên tố vi lượng trong các đối tượng 

mẫu như: mẫu quặng, mẫu nước, thực 

phẩm, dược phẩm...[2].  ì vậy trong bài 

báo này chúng tôi trình bày kết quả xác 

định, đánh giá hàm lượng sắt trong 

nước giếng sinh hoạt của một số hộ dân 

ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch bằng 

phương pháp    . 

2. Nội dung 

2.1. Thiết bị, dụng cụ, hóa chất 

Các ống nghiệm thủy tinh chịu nhiệt 

30 ml có nắp xoáy; Cốc thủy tinh chịu 

nhiệt, thể tích 100 ml, 250 ml, 1000 ml; 

Bình định mức thủy tinh, thể tích 25 ml, 

50 ml, 100 ml, 1000 ml. Thiết bị quang 

phổ hấp thụ nguyên tử AA 400 của hãng 

Perkin Elmer với kỹ thuật ngọn lửa; các 

micropipette Eppendorf và đầu hút.  

Các hóa chất sử dụng có độ tinh 

khiết PA của Merck: Dung dịch chuẩn 

sắt (1000 ± 2 ppm) chuyên dùng cho 

phép đo    , axít HNO3 đặc,  2O2 

đặc, nước cất.     

 2.2. Nguyên liệu, thời điểm và thiết 

bị lấy mẫu 

Mẫu nước sinh hoạt được lấy ở 8 

giếng đào của 8 hộ dân trong 4 khu vực 

(Phúc Đồng, Phúc Khê, Thanh Sen và 

Chày Lập) tại xã Phúc Trạch huyện Bố 

Trạch tỉnh Quảng Bình qua 2 đợt. Các 

giếng được lựa chọn để lấy mẫu là 

những giếng đang được dùng thường 

xuyên cho sinh hoạt gia đình.  

Thời điểm lấy mẫu: Đợt 1 ngày 

19/06/2016 (trời nóng bức, nhiệt độ 

không khí 38
0
C); Đợt 2 ngày 

07/08/2016 (trời nắng nhẹ, nhiệt độ 

không khí 33
0
C, trước thời điểm lấy 

mẫu 1 ngày trời có mưa giông, thời 

điểm lấy mẫu trời không mưa). 

Thiết bị lấy mẫu và bảo quản mẫu: 

Thiết bị lấy mẫu kiểu ngang, loại 

chuyên dùng cho lấy mẫu nước mặt. 

Việc lấy mẫu và bảo quản mẫu theo các 

quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam: 

TCVN 5993:1995 – Chất lượng nước – 

Lấy mẫu.  ướng dẫn bảo quản và xử lý 

mẫu; TCVN 5996:1995 – Chất lượng 

nước – Lấy mẫu. Ký hiệu mẫu nước 

giếng là Ni-j, trong đó: i = 1  2 (đợt lấy 

mẫu), j = 1  8 (ví trí giếng lấy mẫu). 

         n  p  p p  n      

Trong nghiên cứu này, áp dụng kỹ 

thuật phân tích quang phổ hấp thụ 

nguyên tử với kỹ thuật pha mẫu ướt. 

Thực hiện tại Trung tâm Kỹ thuật Đo 

lường Thử nghiệm - Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lượng Chất lượng Quảng  ình và 
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chấp nhận những điều kiện hoạt động 

của thiết bị đã được công bố [2], như 

nêu ở bảng 1. 

 ản   :  i u  iện đo  -      c định sắt trong nước 

Thôn     Sắt 

λ (nm) 248,33 

Khe đo (mm) 2,7/1,8 

 ổn hợp khí đốt KK-C2H2 

Kiểu đ n Catot rỗng sắt  

Đ n bổ chính nền  D2 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Xây dựn  đ ờng chuẩn, 

khảo sát giới hạn phát hiện, giới hạn 

địn  l ợng  

Đường chuẩn xác định hàm lượng sắt 

trong nước được thể hiện trên hình 1 và 

bảng 2, phương trình có dạng: AFe = 0,124 

C - 0,001, trong đó C là nồng độ (ppm).

     
      Hình 1:  ường chuẩn   c định sắt trong nước sinh hoạt  

Để xác định giới hạn phát hiện 

(LOD) và độ nhạy của phương pháp, 

chúng tôi áp dụng theo quy tắc “3” 

[6]. Theo quy tắc này, giới hạn phát 

hiện được tính như sau: y = yb + 3 

hay y = yb + 3Sb . Trong đó, y là giới 

hạn phát hiện hoặc tín hiệu ứng với 

giới hạn phát hiện. Biết tín hiệu y sẽ 

tính được giới hạn phát hiện từ 

phương trình đường chuẩn y = a + bC, 

do đó LOD = (y – a)/b). Trong đó, yb 

là nồng độ hoặc tín hiệu mẫu trắng; b 

(hoặc Sb) là độ lệch chuẩn của nồng 

độ hoặc tín hiệu mẫu trắng. Có thể xác 

định yb và Sb như sau: tiến hành thí 

nghiệm để thiết lập phương trình 

đường chuẩn y = a + bC. Từ đó xác 

định yb và Sb bằng cách chấp nhận yb 

là giá trị của y khi C = 0 thì y = a và 

Sb = Sy theo công thức sau [6]: 

 
n

2

i i

i 1
b y

y Y

S S
n 2





 



 

Ở đây, yi là giá trị thực nghiệm của 

y và Yi là các giá trị tính từ phương 
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trình đường chuẩn của y. Từ phương 

trình đường chuẩn, biến đổi ta sẽ tính 

được LOD theo công thức sau: LOD = 

3Sy/b. Với b là độ dốc của đường chuẩn 

hồi quy tuyến tính và b cũng là độ nhạy 

của phương pháp: b = A / C.  

Để tính được giới hạn định lượng 

(LOQ) của phép đo, chúng tôi sử dụng 

công thức sau: LOQ = 10Sy/b   3,3 

LOD. Kết quả tính toán LOD và LOQ 

của phương pháp được trình bày ở 

bảng 2. 

 ản  2: C c gi  trị a,  ,  y/x, LOD, LO  tính từ phư ng tr nh đường chuẩn  =  C + a 

Kim 

loại 
a b Sy/x R LOD, ppm LOQ, ppm 

Fe
 - 0,001 0,124 0,002 0,9997 0,054 0,18 

Từ bảng 2 ta thấy, giới hạn phát 

hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) 

của phép đo F-AAS trong phép xác 

định sắt đã được xác định. Cụ thể LOD 

xác định sắt là 0,054 ppm và LOQ là 

0,18 ppm. 

3    Đ n   i  độ lặp lại và độ đún  

củ  p ép đo 

Độ lặp lại được xác định qua độ 

lệch chuẩn ( ) hay độ lệch chuẩn tương 

đối (RSD). Chúng tôi tiến hành phân 

tích trên mẫu N1-j. Đo ba mẫu N1-j, mỗi 

mẫu đo ba lần. Theo Horwitz, khi phân 

tích những nồng độ cỡ ppb thì sai số 

trong nội bộ phòng thí nghiệm nhỏ hơn 

½ RSD tính theo công thức: RSD(%)= 

2
(1 – 0,5lgC)

 (C là nồng độ chất phân tích) 

thì đạt yêu cầu. Lấy mẫu N1-j, rồi thêm 

chuẩn vào mẫu này, lặp lại ba lần với 

nồng độ của sắt tăng dần. Kết quả cho 

thấy, phương pháp F-AAS khi phân tích 

sắt trong mẫu nước sinh hoạt đạt độ lặp 

lại tương đối tốt với RSD < 4,38%.  

 Độ đúng của phương pháp phân 

tích sắt bất kỳ được xác định thông qua 

độ thu hồi (Recovery) theo công thức 

[6]: 100(%)Re 12 



oC

CC
v . Trong đó, 

C0 là nồng độ chất phân tích được thêm 

vào trong mẫu thật; C1 là nồng độ chất 

phân tích trong mẫu thật; C2 là nồng độ 

chất phân tích trong mẫu thật đã được 

thêm chuẩn. Kết quả phương pháp xác 

định hàm lượng sắt sau ba lần đo khi 

thêm 0,5 ppm sắt vào ba mẫu nước nói 

trên cho độ thu hồi lần lượt đạt từ 

94,25  103,16 %. Vậy, phương pháp 

F-    đạt được độ đúng tốt nên có thể 

áp dụng để phân tích sắt trong nước 

giếng sinh hoạt. 

3.3. X   địn   àm l ợng sắt trong 

n ớc giếng sinh hoạt 

Kết quả phân tích hàm lượng sắt 

trong nước giếng sinh hoạt của 8 hộ dân 

thuộc 4 thôn tại xã Phúc Trạch, sau 2 
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đợt với 16 mẫu nước được biểu diễn trên hình 2.  

        Hình 2:  ết qu    c định hàm  ư ng sắt trong nước giếng sinh hoạt

Từ kết quả trên hình 2 cho thấy, 

hàm lượng sắt trong giếng sinh hoạt ở 

vị trí 5 là cao nhất tức là ở khu vực 

Thanh Sen. Ngược lại thấp nhất là vị 

trí 7 tức là thuộc khu vực Phúc Đồng. 

Kết quả cho thấy, hàm lượng sắt trung 

bình trong các nước giếng sinh hoạt là 

0,158 mg/L.  

3.4. Đ n   i , so sánh  àm l ợng 

sắt trong n ớc giếng 

3 4 1    nh gi  hàm  ư ng sắt trong 

nước sinh hoạt tại thời điểm  h o s t 

Hình 3: Kết qu  hàm  ư ng sắt trung bình trong 16 mẫu nước của 8 giếng 

Để đánh giá hàm lượng trung bình 

sắt theo vị trí và thời gian lấy mẫu 

chúng tôi áp dụng phương pháp thống 

kê vào xử lý số liệu. Từ kết quả thu 

được, chúng tôi biểu diễn qua hình 3. 

Dùng Data Analysis trong Microsoft 

Excel 2010, áp dụng phương pháp 

Anova 1 chiều đánh giá sự khác nhau 

về hàm lượng sắt qua hai đợt lấy mẫu, 

thu được các kết quả ở bảng 3. 

Bảng 3: Các giá trị so sánh F tính 

và F bảng 

Kim 

loại 
F tính P F bảng ( Fcrit ) 

Fe 0,038 0,848 4,600 
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Từ bảng 3 ta thấy, P > 0,05 và Ftính < 

Fbảng thì không có sự sai khác và không 

có ý nghĩa về sai khác. Hay nói cách 

khác hàm lượng sắt tổng trong các mẫu 

nước giếng ở hai đợt lấy mẫu không 

khác nhau về mặt thống kê. 

Nguyên nhân của sự không khác 

nhau có thể giải thích do địa tầng nước 

ở đây khá ổn định, thời gian lấy mẫu 

gần nhau và chưa có sự biến đổi rõ rệt 

về lượng mưa. 

3.4.2.  o s nh hàm  ư ng sắt trong 

nước giếng với ti u chuẩn nước uống của 

 iệt  am 

Kết quả so sánh hàm lượng sắt 

trong nước giếng với tiêu chuẩn nước 

uống, cụ thể: Theo QC N 

01:2009/ YT (do Cục Y tế dự phòng 

và Môi trường biên soạn và được  ộ 

trưởng  ộ Y tế ban hành theo thông tư 

số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 

năm 2009), (TCVN 6002-1995, ISO 

6333-1986) [7] được thể hiện ở bảng 4. 

 ản  4:  ết qu  so s nh hàm  ư ng sắt với nước uống ti u chuẩn 

Kim 

loại 

Vị trí 

lấy 

mẫu 

Hàm 

lượn  

TB 

(mg/L) 

TC cho 

phép VN 

(mg/L) 

[7] 

Phươn  

sai (S
2
) 

Độ lệch 

chuẩn 

(S) 

ttính 

tlý thuyết 

(p=0,05; 

f=15) 

Fe 

Xã  

Phúc 

Trạch 

0,158 ≤ 0,3 
7,40.10

-

3 0,086 6,585 2,131 

Qua bảng 4 cho thấy, các giá trị ttính 

> tlý thuyết (p = 0,05; f = 15). Điều đó có 

nghĩa cho thấy hàm lượng sắt trong 

nước sinh hoạt của một vài hộ dân ở xã 

Phúc Trạch, huyện Bố Trạch không 

khác với tiêu chuẩn cho phép với p < 

0,05 về mặt thống kê. Cụ thể hàm lượng 

cho sắt trong nước giếng sinh hoạt ở 

đây đều nằm trong phạm vi cho phép 

của tiêu chuẩn Việt Nam. Điều này cho 

thấy chưa có sự bất an cho người tiêu 

dùng về sắt trong nước giếng sinh hoạt 

tại các địa điểm khảo sát. 

4. Kết luận 

Đã áp dụng phương pháp     xác 

định hàm lượng sắt trong 16 mẫu nước 

giếng sinh hoạt ở 8 hộ dân thuộc xã Phúc 

Trạch, huyện  ố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình. Kết quả có độ lặp lại, độ chính xác 

cao và giới hạn phát hiện thấp. 

Kết quả phân tích các mẫu nước ở 

đây cho thấy hàm lượng trung bình của 

sắt là 0,158 mg/L, tương đối thấp, nằm 

trong giới hạn cho phép với tiêu chuẩn 

nước uống. Có thể nói rằng chưa có sự 

bất an về sắt trong nước cho người sinh 

hoạt ở các địa điểm khảo sát. 

Đã tiến hành đánh giá sự biến động 

hàm lượng sắt theo thời gian và vị trí 

lấy mẫu. Kết quả cho thấy hàm lượng 

sắt trong mẫu nước giếng ở hai đợt lấy 

mẫu không khác nhau về mặt thống kê. 
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DETERMINATION AND EVALUATION OF THE IRON CONTENT IN 

LIVING WELLS IN SOME HOUSEHOLDS AT PHUC TRACH COMMUNE, 

BO TRACH DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE 

ABSTRACT 

The more developing the society is the higher need of using clear water is. 

However, the overpopulation, the urbanization and the industrialization are so fast 

that it makes a high pressure to the environment especially to the groundwater 

resources and living water. The atomic absorption spectrophotometric method is 

applied to determine the iron content in  living wells in some households at Phuc 

Trach commune, Bo Trach district, Quang Binh province. This method has high 

repeatability with RSD < 4,38% and the recovery from 94,25% to 103,16% and low 

limit of detection. This result shows that the average iron content in water is 

relatively low 0,158 mg/L. The iron content in water meets the allowed standards of 

Vietnam. 

Keywords: Water wells; AAS method; iron; standard  
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