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MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC LỐI SỐNG VÀ RÈN LUYỆN
KỸ NĂNG SỐNG CẦN TUÂN THỦ ĐỊNH HƢỚNG ÁP DỤNG
CHO CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TỔNG THỂ
Huỳnh Văn Sơn1
TÓM TẮT
Bài viết đề cập đến cơ sở lý luận quan trọng để triển khai giáo dục kỹ năng sống
theo định hướng mới thích hợp với chương trình giáo dục tổng thể đổi mới bao gồm:
nguyên tắc và phương pháp giáo dục lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cơ bản, phát
triển năng lực, lấy con người làm trung tâm (người học) và định hướng ứng dụng để
giáo dục kỹ năng sống, hình thành lối sống và rèn luyện kỹ năng sống thông qua
hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, các giá trị sống cơ bản trên thế giới và hệ giá trị
của con người Việt Nam hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc - định hướng cho
việc giáo dục lối sống và rèn luyện kỹ năng sống.
Từ khóa: Giáo dục lối sống, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện kỹ năng sống
1. Đặt vấn đề

nền giáo dục phát triển toàn diện cả về
phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí,
thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng
của mỗi học sinh” [1]. Thực hiện các
Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Bộ
Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự
thảo chương trình giáo dục phổ thông
tổng thể; đồng thời tiến hành xin ý kiến,
góp ý từ các Sở Giáo dục và Đào tạo,
các trường đại học, cao đẳng sư phạm,
cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên
quan từ tháng 4 năm 2017.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
(khóa XI) đã thông qua Nghị quyết về
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã
ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13
về đổi mới chương trình, sách giáo
khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo. Mục tiêu đổi mới được Nghị quyết
88/2014/QH13 của Quốc hội quy định:
“Đổi mới chương trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển
biến căn bản, toàn diện về chất lượng
và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết
hợp dạy chữ, dạy người và định hướng
nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo
dục nặng về truyền thụ kiến thức sang

Chương trình giáo dục tổng thể Chương trình khung giáo dục phổ
thông ra đời mang đến những yêu cầu,
cơ hội và thách thức, từ đó định hướng
trong công tác nghiên cứu khoa học,
đào tạo và định hướng - đón đầu sự
thay đổi của giáo dục phổ thông. Việc
giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng
đó. Xuất phát từ những phân tích trên,
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việc nghiên cứu về các cơ sở lý luận
quan trọng để triển khai giáo dục kỹ
năng sống theo định hướng mới thích
hợp với chương trình giáo dục tổng thể
là yêu cầu rất cấp thiết.
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Cơ sở khoa học của việc xây dựng
và hoàn thiện các nguyên tắc giáo dục
lối sống gồm có: mục đích giáo dục,
mục tiêu đào tạo ở cấp tiểu học, bản
chất và các tính quy luật của hoạt động
dạy học ở tiểu học, đặc điểm tâm sinh
lý lứa tuổi tiểu học, những kinh nghiệm
giáo dục của các thế hệ trước, những
thành tựu của khoa học giáo dục…

2. Giải quyết vấn đề
Chương trình giáo dục tổng thể Chương trình khung giáo dục phổ
thông cho thấy giáo dục kỹ năng sống
đang được đặt để ở khá nhiều vị trí
(dù là tên gọi hay độ chính thức của
nó vẫn chưa rõ ràng). Trong phạm vi
của bài này, chỉ tập trung xem xét cơ
sở lý luận của việc xem xét xây dựng
chương trình chi tiết, nội dung chi tiết
cũng như lý luận để triển khai việc
giáo dục lối sống và giáo dục kỹ năng
sống (lồng ghép trong giáo dục lối
sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo
và cả thực hành kỹ năng sống như một
hoạt động ngoại khóa dưới góc nhìn
quản lý của các Vụ có liên quan).

2.1.1. Một số nguyên tắc giáo dục
lối sống và rèn luyện kỹ năng sống
- Đảm bảo tính mục đích của quá
trình giáo dục lối sống.
- Đảm bảo sự thống nhất giữa lý
luận và thực tiễn trong giáo dục lối
sống, nghĩa là học sinh không chỉ hiểu
được những giá trị sống mà còn có kỹ
năng giải quyết các tình huống trong
đời sống hằng ngày.
- Chọn lựa những giá trị sống và
kỹ năng sống dựa trên cơ sở kết hợp
các giá trị truyền thống và hiện đại,
xoay quanh các trục giá trị bản thân,
gia đình, cộng đồng dân tộc và giá trị
toàn cầu; được xuyên suốt, mở rộng
và nâng cao dần qua từng khối lớp,
cấp học.

2.1. Một số nguyên tắc và phương
pháp giáo dục lối sống, rèn luyện kỹ
năng sống cơ bản
Giáo dục lối sống là nhóm nội dung
thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức - công
dân dành cho học sinh tiểu học. Giáo
dục lối sống gồm giáo dục giá trị sống
và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Giáo dục lối sống giúp cho học sinh
nhận biết những giá trị sống cốt lõi, tốt
đẹp, qua đó hình thành, phát triển
những kỹ năng sống phù hợp.

- Chọn lựa phương pháp giáo dục
lối sống phù hợp với đặc điểm tâm sinh
lý của học sinh.
- Đảm bảo sự thống nhất giữa giáo
dục lối sống của nhà trường, gia đình và
xã hội.
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- Đảm bảo sự thống nhất giữa vai
trò tự giác, tích cực, độc lập của học
sinh với vai trò chủ đạo của giáo viên.
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khám phá các giá trị, gồm: Tiếp nhận
thông tin; Suy ngẫm; Khám phá các giá
trị qua thực tế cuộc sống.

Để thực hiện hiệu quả công tác
giáo dục lối sống, các nhà giáo dục cần
nắm vững những nguyên tắc một cách
linh hoạt và mềm d o, cũng như lựa
chọn và vận dụng các nguyên tắc trên
vào từng tình huống giáo dục cụ thể,
phù hợp với đặc điểm của đối tượng
học sinh.

- Thảo luận.
- Khám phá các ý tưởng.
- Thể hiện hiểu biết và cảm nhận
về các giá trị một cách sáng tạo (thông
qua các hoạt động nghệ thuật).
- Phát triển kỹ năng.
- Đóng góp cho xã hội.

2.1.2. Một số phương pháp giáo
dục lối sống và rèn luyện kỹ năng sống

- Hội nhập các giá trị vào cuộc sống
(ứng dụng các hành vi dựa trên nền tảng
các giá trị với các mối quan hệ: gia đình,
nhà trường, xã hội, môi trường,…).

Phương pháp giáo dục lối sống là
cách thức hoạt động phối hợp, thống
nhất giữa giáo viên và học sinh trong
quá trình giáo dục giá trị sống và kỹ
năng sống, được giáo viên tiến hành
dưới vai trò chủ đạo nhằm đạt được
mục tiêu giáo dục đã đề ra. Phương
pháp giáo dục lối sống cho học sinh
tiểu học cũng cần phải phù hợp với đặc
điểm tâm lý lứa tuổi.

b. Các phương pháp giáo dục kỹ
năng sống cơ bản
- Phân tích trường hợp điển hình.
- Nêu những tấm gương công dân
tiêu biểu.
- Xử lý tình huống.
- Đóng vai.

Các phương pháp giáo dục lối sống
bao gồm các phương pháp giáo dục giá
trị sống và các phương pháp giáo dục
kỹ năng sống.

- Giải quyết vấn đề.
- Thảo luận nhóm.
- Trò chơi giáo dục.

a. Các phương pháp giáo dục giá
trị sống (theo LVEP - Living Value
Education Program)

- Xây dựng và thực hiện các dự án
học tập [2].
2.2. Lý luận về phát triển năng
lực, lấy con người làm trung tâm
(người học) và định hướng ứng dụng
để giáo dục kỹ năng sống

- Tạo dựng bầu không khí dựa trên
nền tảng các giá trị.
- Mỗi hoạt động giáo dục giá trị
sống bắt đầu với ba yếu tố hỗ trợ việc

3
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Sự phát triển kinh tế - xã hội trong
bối cảnh toàn cầu hóa đặt ra những yêu
cầu mới đối với người lao động, do đó
cũng đặt ra những yêu cầu mới cho sự
nghiệp giáo dục thế hệ tr và đào tạo
nguồn nhân lực. Một trong những định
hướng cơ bản của việc đổi mới giáo
dục là chuyển từ nền giáo dục mang
tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực
tiễn sang một nền giáo dục chú trọng
việc hình thành năng lực hành động,
phát huy tính chủ động, sáng tạo của
người học. Định hướng quan trọng
trong đổi mới phương pháp dạy học là
phát huy tính tích cực, tự lực và sáng
tạo, phát triển năng lực hành động,
năng lực cộng tác làm việc của người
học. Đó cũng là những xu hướng quốc
tế trong cải cách phương pháp dạy học
ở nhà trường phổ thông.
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phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh
việc học tập những tri thức và kỹ năng
riêng l của các môn học chuyên môn
cần bổ sung các chủ đề học tập tích
hợp liên môn nhằm phát triển năng lực
giải quyết các vấn đề phức hợp.
Phải phát huy tính tích cực, tự
giác, chủ động của người học, hình
thành và phát triển năng lực tự học (sử
dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép,
tìm kiếm thông tin...), trên cơ sở đó
trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc
lập, sáng tạo của tư duy. Có thể chọn
lựa một cách linh hoạt các phương
pháp chung và phương pháp đặc thù
của môn học để thực hiện. Tuy nhiên
dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào
cũng phải đảm bảo được nguyên tắc:
“Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm
vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng
dẫn của người lớn”.

Đổi mới phương pháp dạy học
đang thực hiện bước chuyển từ chương
trình giáo dục tiếp cận nội dung sang
tiếp cận năng lực của người học, nghĩa
là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh
học được cái gì đến chỗ quan tâm học
sinh vận dụng được cái gì qua việc
học. Để đảm bảo được điều đó, phải
thực hiện chuyển từ phương pháp dạy
học theo lối “truyền thụ một chiều”
sang dạy cách học, cách vận dụng kiến
thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành
năng lực và phẩm chất. Tăng cường
việc học tập trong nhóm, đổi mới quan
hệ giáo viên - học sinh theo hướng
cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm

Việc sử dụng phương pháp dạy học
gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy
học. Tùy theo mục tiêu, nội dung, đối
tượng và điều kiện cụ thể mà có những
hình thức tổ chức thích hợp như: học
cá nhân, học nhóm; học trong lớp, học
ở ngoài lớp... Cần chuẩn bị tốt về
phương pháp đối với các giờ thực hành
để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ năng
thực hành, vận dụng kiến thức vào thực
tiễn, nâng cao hứng thú cho người học.
Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị
dạy học môn học tối thiểu đã quy định.
Có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự
làm nếu xét thấy cần thiết với nội dung
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học và phù hợp với đối tượng học sinh.
Tích cực vận dụng công nghệ thông tin
trong dạy học.
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giá trị và kỹ năng cần thiết cho hoạt
động thực tiễn.
Bốn, chú trọng đánh giá kết quả
học tập theo mục tiêu bài học trong
suốt tiến trình dạy học thông qua hệ
thống câu hỏi, bài tập (đánh giá). Chú
trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và
đánh giá lẫn nhau của học sinh với
nhiều hình thức như: theo lời giải đáp
án mẫu, theo hướng dẫn, hoặc tự xác
định tiêu chí để có thể phê phán, tìm
được nguyên nhân và nêu cách sửa
chữa các sai sót.

Việc đổi mới phương pháp học tập
theo định hướng phát triển năng lực
người học thể hiện qua bốn đặc trưng
cơ bản sau:
Một, dạy học thông qua tổ chức liên
tiếp các hoạt động học tập, giúp học
sinh tự khám phá những điều chưa biết
chứ không thụ động tiếp thu những tri
thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên/ người
lớn là người tổ chức và chỉ đạo học sinh
tiến hành các hoạt động học tập phát
hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo
kiến thức đã biết vào các tình huống
học tập hoặc tình huống thực tiễn...

2.3. Lý luận về hình thành lối
sống và rèn luyện kỹ năng sống thông
qua hoạt động trải nghiệm, sáng tạo
Lối sống (lifestyle) là cách sống
của mỗi người. Lối sống gồm những
giá trị sống và hành vi đạo đức, kỹ
năng sống của con người.

Hai, chú trọng rèn luyện cho học
sinh biết khai thác sách giáo khoa và
các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại
những kiến thức đã có, suy luận để tìm
tòi và phát hiện kiến thức mới... Định
hướng cho học sinh cách tư duy như
phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa,
khái quát hóa, tương tự, quy lạ về
quen… để dần dần hình thành và phát
triển tiềm năng sáng tạo.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là
hoạt động giáo dục trong đó từng học
sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn
trong nhà trường hoặc trong xã hội
dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà
giáo dục, qua đó phát triển tình cảm,
đạo đức, các kỹ năng và tích lũy kinh
nghiệm riêng của cá nhân. Trải nghiệm
sáng tạo là hoạt động được coi trọng
trong từng môn học; đồng thời trong kế
hoạch giáo dục cũng bố trí các hoạt
động trải nghiệm sáng tạo riêng, mỗi
hoạt động này mang tính tổng hợp của
nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ
năng khác nhau [3].

Ba, tăng cường phối hợp học
tập cá thể với học tập hợp tác, hình
thành môi trường giao tiếp tích cực
nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh
nghiệm của từng cá nhân, của tập thể
trong giải quyết các nhiệm vụ học tập
chung. Trên cơ sở đó, hình thành các
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2.3.1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất
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góp ý của giáo viên, bạn bè; chủ động
tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn
trong học tập.

Đây là những yêu cầu mang tính khái
quát, hiện đại để so sánh và đối chiếu:

- Năng lực giải quyết vấn đề và
sáng tạo: là khả năng nhận diện vấn
đề, thiết lập không gian vấn đề, xác
định được các phương pháp khác nhau
từ đó lựa chọn và đánh giá được cách
giải quyết vấn đề làm cơ sở cho việc
hiệu chỉnh cần thiết.

- Sống yêu thương: thể hiện ở sự
sẵn sàng tham gia các hoạt động giữ
gìn, bảo vệ đất nước, phát huy truyền
thống gia đình Việt Nam, các giá trị di
sản văn hóa của quê hương, đất nước;
tôn trọng các nền văn hóa trên thế giới,
yêu thương con người, biết khoan dung
và thể hiện yêu thiên nhiên, cuộc sống…

- Năng lực thẩm mỹ: là năng lực
nhận diện và cảm thụ cái đẹp, biết thể
hiện được cái đẹp trong hành vi, trong lời
nói, trong sản phẩm… và biết sáng tạo ra
cái đẹp.

- Sống tự chủ: là sống với lòng tự
trọng, trung thực, luôn tự lực, vượt khó
khăn và biết hoàn thiện bản thân.
- Sống trách nhiệm: quan tâm đến
sự phát triển hoàn thiện bản thân, tham
gia hoạt động cộng đồng, đóng góp cho
việc giữ gìn và phát triển của cộng
đồng, đất nước, nhân loại và môi
trường tự nhiên. Luôn biết tuân thủ,
chấp hành kỷ cương, quy định, hiến
pháp và pháp luật và sống theo những
giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội [3].

- Năng lực thể chất: là khả năng
sống thích ứng và hài hòa với môi
trường; biết rèn luyện sức khỏe thể lực
và nâng cao sức khỏe tinh thần.
- Năng lực giao tiếp: là khả năng lựa
chọn nội dung, cách thức, thái độ giao
tiếp để đạt được mục đích giao tiếp và
mang lại sự thỏa mãn cho các bên tham
gia giao tiếp.

2.3.2. Yêu cầu cần đạt về năng
lực chung

- Năng lực hợp tác: là khả năng
cùng làm việc giữa hai hay nhiều người
để giải quyết những vấn đề nhằm mang
lại lợi ích cho tất cả các bên.

- Năng lực tự học: là khả năng xác
định được nhiệm vụ học tập một cách
tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu
học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu
thực hiện; lập và thực hiện kế hoạch
học tập nghiêm túc, nền nếp; thực hiện
các phương pháp học tập hiệu quả;
điều chỉnh những sai sót, hạn chế của
bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ
học tập thông qua tự đánh giá hoặc lời

- Năng lực tính toán: là khả năng
sử dụng các phép tính và đo lường,
công cụ toán học để giải quyết những
vấn đề trong học tập và cuộc sống.
- Năng lực công nghệ thông tin và
truyền thông (ICT): là khả năng sử
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dụng thiết bị kỹ thuật số, máy tính,
phần mềm… để tìm kiếm thông tin
phục vụ tích cực và hiệu quả cho học
tập và cuộc sống; là khả năng sàng lọc
và tham gia truyền thông trên môi
trường mạng một cách có văn hóa [3].
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- Năng lực tự quản lý và tổ chức
cuộc sống cá nhân: là khả năng tự phục
vụ và sắp xếp cuộc sống cá nhân; biết
thực hiện vai trò của bản thân trong gia
đình (theo giới); biết chia s công việc;
biết lập kế hoạch chi tiêu hợp lý và
phát triển kinh tế gia đình; biết tạo bầu
không khí tích cực trong gia đình.

2.3.3. Yêu cầu cần đạt về năng lực
đặc thù

- Năng lực tự nhận thức và tích cực
hóa bản thân: là khả năng nhận thức về
giá trị của bản thân; là sự nhận thức về
điểm mạnh cũng như điểm yếu trong
năng lực và tính cách của bản thân, tìm
được động lực để tích cực hóa quá
trình hoàn thiện và phát triển nhân
cách; là sự xác định đúng vị trí xã hội
của bản thân trong các mối quan hệ và
ngữ cảnh giao tiếp hay hoạt động để
ứng xử phù hợp; luôn thể hiện người
sống lạc quan với suy nghĩ tích cực,
không ngừng hoàn thiện bản thân.

Căn cứ vào nhiệm vụ của hoạt
động trải nghiệm sáng tạo trong định
hướng phát triển chương trình giáo dục
phổ thông, căn cứ vào đặc thù của hoạt
động trải nghiệm, căn cứ vào nghiên
cứu tổng thuật các chương trình giáo
dục quốc tế, căn cứ các yêu cầu đối với
năng lực chung đã được đề xuất, căn
cứ vào kết quả khảo sát trên nhóm mẫu
và kết quả tọa đàm với chuyên gia,
nhóm nghiên cứu rút ra các mục tiêu
cần thực hiện của hoạt động trải
nghiệm sáng tạo. Bên cạnh những
phẩm chất và năng lực chung, hoạt
động trải nghiệm sáng tạo hướng tới
mục tiêu là một số năng lực đặc thù:

- Năng lực định hướng nghề
nghiệp: là khả năng đánh giá được yêu
cầu của thế giới nghề nghiệp và nhu
cầu của xã hội, đánh giá được năng lực
và phẩm chất của bản thân trong mối
tương quan với yêu cầu của nghề; biết
phát triển các phẩm chất và năng lực
cần có cho nghề hoặc lĩnh vực bản thân
định hướng lựa chọn; biết tìm kiếm các
nguồn hỗ trợ để học tập và phát triển
bản thân; có khả năng di chuyển nghề.

- Năng lực tham gia và tổ chức
hoạt động: thể hiện ở sự tích cực tham
gia hoặc thiết kế, tổ chức các hoạt
động, đặc biệt các hoạt động xã hội;
biết đóng góp vào thành công chung;
thể hiện tính tuân thủ với quyết định
của tập thể cũng như sự cam kết; trách
nhiệm với công việc được giao, biết
quản lý thời gian và công việc cũng
như hợp tác hoặc tập hợp, khích lệ...
các cá nhân tham gia giải quyết vấn đề
và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ mọi người.

- Năng lực khám phá và sáng tạo:
thể hiện tính tò mò, ham hiểu biết, luôn
quan sát thế giới xung quanh mình,
thiết lập mối liên hệ, quan hệ giữa các
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sự vật hiện tượng; thể hiện ở khả năng
tư duy linh hoạt, mềm d o tìm ra được
phương pháp độc đáo và tạo ra sản
phẩm độc đáo.
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những giá trị làm người, những giá trị
trong mối quan hệ với người khác
trong xã hội, cũng như những giá trị
thể hiện mối tương quan giữa con
người với xã hội và tự nhiên. Khi
những giá trị này được nhận thức,
được “nhập tâm” vào hệ giá trị thì nó
sẽ có vai trò định hướng mọi hoạt
động sống của con người.

Như vậy, hình thành lối sống
thông qua hoạt động trải nghiệm sáng
tạo là cách thức phù hợp với tâm lý
lứa tuổi tiểu học bởi học sinh có thể
thỏa mãn tính hiếu động, thích tìm tòi,
khám phá cái mới. Mặt khác, hoạt
động này còn khơi gợi cảm xúc của
học sinh tiểu học, góp phần tác động
sâu sắc đến những rung cảm, rung
động của tr … Học sinh sẽ được sống
một cuộc sống thực với đầy đủ những
cung bậc cảm xúc, được thể hiện mình
tự nhiên và thoải mái… Học sinh cũng
có cơ hội sáng tạo những gì trải
nghiệm bằng sự thể hiện lại, bằng sự
thay đổi mang tính phát triển, bằng
kiểu xây dựng lại những trải nghiệm
theo phương thức mới mang dấu ấn
sáng tạo nhưng có hướng đích… Qua
đó, học sinh sẽ tích cực lĩnh hội những
giá trị và rèn luyện các kỹ năng sống
hiệu quả hơn, từ đó lối sống hiện đại,
nhân văn được hình thành…

2.4.1. Một số giá trị sống trên thế giới
Có khá nhiều quan niệm khác nhau
về các giá trị sống. Trong khuôn khổ
của dự án này với những định hướng
đã xác lập, có thể đề cập đến một quan
niệm được khá nhiều tác giả, nhà
nghiên cứu quan tâm
Theo LVEP - Living Value
Education Program, có 12 giá trị sống
cơ bản [4]:
- Hợp tác (cooperation).
- Hạnh phúc (happiness).
- Trung thực (honesty).
- Khiêm tốn (humility).
- Yêu thương (love).
- Hòa bình (peace).

2.4. Lý luận về các giá trị sống cơ
bản trên thế giới và hệ giá trị của con
người Việt Nam hiện đại nhưng đậm
đà bản sắc dân tộc - định hướng cho
việc giáo dục lối sống và rèn luyện kỹ
năng sống

- Tôn trọng (respect).
- Trách nhiệm (responsibility).
- Giản dị (simplicity).
- Khoan dung (tolerance).
- Đoàn kết (unity).

Sự lựa chọn các giá trị trong định
hướng lối sống là quá trình hướng
đến các giá trị chuẩn mực. Đó là

- Tự do (freedom).
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2.4.2. Một số giá trị của người Việt
từ góc nhìn truyền thống
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Nhiều học giả, những nhà nghiên
cứu về văn hóa đã đúc kết những giá trị
văn hóa tinh thần truyền thống rất quý
báu của dân tộc Việt. Mặc dù có những
quan điểm khác nhau nhưng các nhà
nghiên cứu đều thống nhất một số giá
trị văn hóa tinh thần truyền thống cơ
bản của dân tộc ta sau đây:

Hệ giá trị của con người Việt Nam
hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc
là mục tiêu cần hướng đến trong quá
trình giáo dục. Đây là một trong những
vấn đề khá phức tạp cần dựa trên nhiều
cơ sở khác nhau để xác định. Trong
phạm vi của dự án, việc xác định giá trị
của con người Việt Nam hiện đại
nhưng đậm đà bản sắc dân tộc không
phải là mục tiêu trọng tâm dù đây là
cơ sở rất quan trọng. Việc xác lập hệ
giá trị này dựa trên những nghiên cứu
và các quan điểm mang tính phổ quát
được đề cập trong thời gian gần đây.
Tuy vậy, các giá trị truyền thống của
dân tộc Việt rất phong phú và đa dạng.
Chỉ có thể chọn lọc một số giá trị
truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc
khi những giá trị này vừa hiện đại
nhưng cũng rất “Việt Nam”.

Thứ nhất, lòng yêu nước, ý chí tự
cường dân tộc.
Thứ hai, tinh thần đoàn kết, ý thức
cộng đồng dân tộc.
Thứ ba, lòng nhân ái, khoan dung, hiếu
học, khát vọng hòa bình, yêu hòa bình.
Thứ tư, cần cù, lạc quan, khiêm
tốn, giản dị, trung thực.
Thứ năm, tinh thần dũng cảm, bất khuất.
Vật chất quyết định tinh thần, song
văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam
thể hiện rõ rệt sự ưu trội khi lựa chọn
giá trị, biết đề cao giá trị làm người và
tìm thấy động lực sống, động lực phát
triển không chỉ là lợi ích vật chất mà
còn là các giá trị tinh thần, đạo đức,
lương tâm, danh dự [5].

Các giá trị văn hóa tinh thần truyền
thống của dân tộc ta được hình thành
và phát triển chịu tác động của những
yếu tố cơ bản:
Thứ nhất, hoàn cảnh địa lý (tự
nhiên) của nước ta.

Như vậy, có thể nhận thấy có
những giá trị truyền thống của người
Việt có sự giao thoa nhất định với
những giá trị trên thế giới. Mặt khác,
có thể nhận thấy có một số giá trị của
người Việt từ góc nhìn truyền thống
nhưng vẫn còn nguyên vẹn giá trị của
nó dù được đặt trong hơi thở thời đại.
Hơn thế nữa, những giá trị này vẫn

Thứ hai, đấu tranh bền bỉ chống
giặc ngoại xâm.
Thứ ba, tác động của quá trình lao
động sản xuất.
Thứ tư, giao lưu văn hóa cũng góp
phần tạo ra những giá trị văn hóa tinh
thần truyền thống phong phú, đa dạng.
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đang chi phối hoạt động sống của con
người, định hướng lối sống của con
người. Việc hướng đến các giá trị
hiện đại nhưng vẫn giữ được những
giá trị truyền thống đậm đà bản sắc
dân tộc Việt Nam là cơ sở quan trọng
và thiết thực.
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thiết vừa hiện đại vừa bản lĩnh để thích
nghi với thế giới phẳng. Đây là mục
tiêu phát triển con người Việt Nam
cũng như tạo cơ hội cho chính mình
trong cuộc sống hiện đại mang tính toàn
cầu. Thực hiện được điều này, chương
trình giáo dục tổng thể cần phải tiếp tục
hoàn thiện trong đó nội hàm của giáo
dục lối sống, giáo dục công dân, giáo
dục kinh tế - pháp luật và cả nội dung
thực hành kỹ năng sống, hoạt động trải
nghiệm sáng tạo cần tiếp tục được cân
chỉnh. Hơn thế nữa, triển khai công tác
giáo dục kỹ năng sống sao cho đảm bảo
hiệu quả theo mô hình kết nối giáo dục
nhưng phù hợp với chương trình giáo
dục tổng thể là yêu cầu cần được tiếp
tục nghiên cứu hệ thống, bài bản và cập
nhật đích thực.

3. Kết luận
Học sinh Việt Nam cần trở thành
công dân của thế giới phẳng, công dân
toàn cầu nhưng vẫn đảm bảo có tính đặc
trưng của người Việt với những giá trị
truyền thống rất đáng tự hào, hiện đại
nhưng nhân văn, hiện đại nhưng đậm đà
bản sắc và giữ gìn truyền thống người
Việt với màu sắc đáng trân trọng. Song
song đó, học sinh Việt Nam cũng cần
được trang bị những kỹ năng sống cần
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SOME MATTERS ON EDUCATING LIFESTYLE AND LIFE SKILLS
THAT NEED TO COMPLY WITH THE PRINCIPLE OF APPLICATION
FOR THE TOTAL EDUCATION PROGRAM
ABSTRACT
The article mentions about the important theoretical basis for the development of
life-skills education that is appropriate for the innovative overall education program
including the principles and methods of lifestyle education, improvement of basic life
skills, ability development, learner-centred education, orientation for applied life
skills education, life formation and life skills development through experience,
creativity, and values of basic living in the world and values of modern Vietnamese
people, which is imbued with national identity - orientation for lifestyle education
and life skills improvement.
Keywords: Lifestyle education, life skills education, life skills imrovement
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ACHIEVING THE ASIAN CENTURY THROUGH
THE HARMONIZATION OF HIGHER EDUCATION IN SOUTH
EAST ASIA: A COMPARATIVE ANALYSIS OF POLICY AND
PROCESS IN THAILAND AND VIETNAM
Lê Phước Kỳ1
ABSTRACT
Public policies that encourage regional, integrated higher education areas are
emerging in Europe, Africa, Latin America and the Caribbean, the Arab Gulf, and
South East Asia. This research study examines the latter by exploring the policies
and processes of harmonization in Thailand and Vietnam. The foci are (1) an
assessment of the status of efforts to harmonize the higher education systems in
Thailand and Vietnam with those of other ASEAN member nations, and (2) an
analysis of the implications of these efforts for educational leaders. The study was
conducted using qualitative methodologies and data sources that included document
analysis, interviews, and focus groups; 36 government and educational leaders
participated. The study produced multiple findings. First, participants in both
nations shared similar perceptions regarding the benefits of harmonization. Second,
minimal coordination and cooperation existed between governments and between
governments and their universities. Third, multiple barriers impeded harmonization.
Fourth, there was an absence of an agreed upon quality assurance framework.
These findings reveal significant implications for Thailand, Vietnam, and the ASEAN
region, including but not limited to the need to: expedite degree recognition efforts,
increase funding for harmonization at national and institutional levels, expand
reciprocal relationships with ASEAN universities, and develop educational theories
that emphasize the strengths and traditions of South East Asia.
Keywords: Asian century, high education, Southeast Asia, policy and process,
harmonization
percussion instruments join the score.
The lights in the auditorium are
Within
minutes
a
harmonious
dimmed and the conductor raises a
symphony is produced by musicians
baton.
The musicians ready their
masterfully
playing
divergent
instruments. The baton begins to move
instruments.
and the violins gently play the first
notes. Soon they are joined by cellos,
violas, and basses. Flutes, clarinets, and
piccolos quickly contribute their unique
sounds.
A variety of wind and

Hoping to emulate the beauty of a
symphony, nations and regional
alliances across the globe are joining
together to harmonize higher education

1

Trường Đại học Đồng Nai
Email: samleestw@gmail.com
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systems
within
economic
and
geographic regions. Like a flute, violin,
or trumpet, the intent is to maintain the
distinctive qualities of national systems
while enjoying the strength of an
integrated whole.
This process
represents
a
rapidly
emerging
phenomenon within higher education.
Motivated by goals that include the
creation of regional higher education
areas to facilitate the movement of
students and faculty across borders, the
mutual recognition of academic
programs, the unification of educational
policies and structures, the development
of human resources, the production and
dissemination
of
research,
and,
ultimately, the growth and enhanced
competitiveness of national economies,
such areas are emerging in Europe,
Africa, Latin America and the
Caribbean, the Arab Gulf, and South
East Asia (Gaston, 2014) [1].
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educational leaders in Thailand and
Vietnam,
and
potentially
for
educational leaders in South East Asia.
REGIONAL ARMONIZATION
INITIATIVES
Higher education reforms are often
driven by perceived national needs.
Foremost among these are meeting
local demands and building competitive
national knowledge-based economies
(Chen & Dahlman, 2005 [2]; Forest &
Altbach, 2011 [3]; Stromquist &
Monkman, 2000). Within developing
nations, higher education models from
the West are often adopted and adapted
to achieve system reforms (Altbach,
2011; Forest & Altbach, 2011 [4];
Hazelkorn, 2014) [5]. The following
paragraphs—starting with the Bologna
Process in Europe—briefly highlight
the
proliferation
of
regional
harmonization initiatives, often through
the adaptation of Western models.

This paper examines the status of
harmonization efforts in the latter,
focusing specifically on Thailand and
Vietnam. The paper begins with an
overview of regional harmonization
initiatives, followed by a description of
both the conceptual framework and the
methodology employed for the research
study. The findings of the study are
then reported and their meanings are
discussed in terms of theory, research,
and practice. Based on the findings and
their meanings, the paper concludes
with specific recommendations for

Europe
Much has been written about the
European Union’s Bologna Process so
minimal space is devoted to it here.
However, it is apparent that since its
inception in 1999 the Bologna Process
has become the primary model for
regional
integration
and
higher
education reform (Benelux Bologna
Secretariat, 2009) [6]. The unified
system of the Bologna Process, with its
articulated guiding standards, appeals to
many nations and regional or para-
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governmental agencies (Gaston, 2014).
The subsequently discussed regions—to
which more attention is given within the
paper—clearly appear to be adapting
the Bologna Process to harmonize
higher education systems. Some, as
will be noted, appear to be merging the
Bologna Process with aspects of the
American model of higher education.

ISSN 2354-1482

Tuning Africa project, in collaboration
with the European Union, was initiated
in 2008 (Tuning Africa, 2014). The
purpose was to develop policies and
practices that facilitate regionally
comparable academic programs and
degrees, not only within Africa but also
with Europe. Structural reforms were
also implemented to adopt various
Western-based postsecondary practices.
Some of these reforms—such as the
three-year baccalaureate and the
curricular changes associated with
adopting such a degree—emulated the
Bologna Process (Racelma, 2012). To
date, however, there is extensive
variance across the continent regarding
the adoption of all components of the
Bologna Process.

Africa
National economies in Africa often
became less competitive during the
decades that followed decolonization
(Charlier, 2007 [7]; Global University
Network for Innovation, 2007; Onana,
Oyewole, Teferra, Beneitone, Gonzalez,
& Wagenaar, 2014). To revitalize not
only economies but also societies, the
reform of higher education frequently
became the focus of national leaders
due to the significant role that higher
education plays in “the development of
modern societies, enhancing social,
cultural and economic development and
training the leaders of tomorrow”
(Tuning Africa, 2014, p.1). Member
nations of the African Union began to
benchmark their higher education
systems against the Bologna model
(Charlier, 2007). The desire to create
an integrated higher education system
was driven both by a transnational
African sense of shared histories and
language and by historical connections
with former European colonizing
powers (Gaston, 2014).
Thus the

Latin America and the Caribbean
Similar reforms occurred in Latin
America and the Caribbean, where
government and educational leaders
were quick to respond to the launch of
the Bologna Process in 1999. They
cooperated with European nations to
promote regional integration in higher
education and they agreed to establish
by 2015 a common area for higher
education between Europe, Latin
America, and the Caribbean. National
representatives continue to meet
regularly to speed the full creation of a
common space for higher education,
focusing primarily on institutional
cooperation, student and faculty
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mobility, and joint degrees. As Cetina
(2005) [8] notes, such close cooperation
may enable the ongoing development of
higher education on both sides of the
Atlantic Ocean.
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encouraged the mobility and exchange
of students and faculty members to
maximize the integration process (de
Prado Yepes, 2006) [10].
The Arab Gulf nations are now
implementing a wide range of
educational reforms on both the
national level and the regional GCC
level.
Throughout the region
American-based educational policies
are seen as preferable to other Western
models. Consequently, the American
model of higher education is being
widely adopted to create a reformed,
modernized, and knowledge-based
GCC society. According to Mazawi
(2010, p. 212) [11], “Gulf educational
policies are drawn into the orbit of
American educational policy making
through the active involvement of think
tanks and consultants.” Adaptation of
the American model thus appears to be
increasing throughout the Arab Gulf,
and is coupled with movement
toward—although
inconsistent
at
times—the regional harmonization of
higher education.

The Arab Gulf
The Gulf Cooperation Council
(GCC) region consists of six Arab
nations: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar,
Saudi Arabia, and the United Arab
Emirates [which is commonly referred
to as UAE]. The GCC was formed in
1981 (The Cooperation Council of the
Arab States of the Gulf, 2014) and
based on the belief that “organizational
cohesion depends on close similarity
among group members” (Tetreault,
2013, p. 152). Lawson (1997) [9]
describes these similarities as “identical
systems, identical internal and foreign
policies, identical ideologies, identical
aspirations, and identical human, social,
and political problems” (p. 15). In 2012
the founding member nations proposed
unifying the region to enhance
cooperation and to protect the area from
upheaval occurring in the Middle East
(Saudi-US
Relations
Information
Service, 2012).
Article 15 of the
Economic Agreement between the GCC
States indicated that member states
were to take measures to “achieve
integration between GCC universities in
all fields” (The Cooperation Council of
the Arab States of the Gulf, 2001, p.
10).
In addition, the council

South East Asia
Regional harmonization initiatives
have occurred in South East Asia under
the auspices of multiple organizations.
In 1965 the Southeast Asia Ministers of
Education Organization (SEAMEO)
was established to promote regional
cooperation in education, science and
culture. Shortly thereafter, in 1967, the
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Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) was founded to promote
economic growth, accelerate social
progress, and protect stability in the
region. Although there were efforts
after the creation of ASEAN to find
common ground for educational
systems, not until the year 2000 did
ASEAN member nations launch an
initiative related to the promotion of
higher education development in the
region. The Initiative for ASEAN
Integration (IAI) was an effort, at the
macro level, to narrow the gap between
the six initial member nations and the
four newly admitted nations.
In
addition, the ASEAN University
Network (AUN), worked since its
establishment in 1995 to strengthen
member institutions through seminars,
workshops, and technical forums for
international cooperation (Ratananukul,
2009). Finally, regional centers under
SEAMEO—such as the Thai SEAMEO
Regional Institute of Higher Education
and Development (SEAMEO-RIHED)
and the SEAMEO Regional Language
Center (SEAMEO-RELC)—have been
extensively involved in activities related
to training, research, and policy
analysis.
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Asia-Europe Meeting (ASEM, 1996),
ASEAN-EU
University
Network
Program (AUNP, 2001), Asia-Pacific
Quality Network (APQN, 2004), and
relations between ASEAN and the Arab
Gulf Cooperation Council (GCC)
(2009). At the micro level, numerous
universities within ASEAN member
nations are attempting to integrate
higher education systems through
projects that promote academic
cooperation, student and faculty
exchange, information dissemination,
and joint research.
Interestingly,
Yavaprabhas (2009) argues that
although universities are actively
involved in promoting research
collaboration and student and faculty
mobility, the cooperation between
national governments for a closer
regional integration of higher education
is yet to be emphasized. Perhaps the
most discussed initiative in South East
Asia though is the AUN effort to create
the Credit Transfer System in 2015 to
enhance mobility and to facilitate
student exchange among member
universities.
Not surprisingly, the
participants of this research study
frequently mentioned this initiative.
Viewed from a global perspective,
the number, scope, and vitality of
regional
harmonization
initiatives
appears to be growing. This paper
contributes to the body of literature
devoted to the harmonization of higher
education. Because little has been

Current macro level activities
include the engagement of ASEAN
with other regions to promote
educational cooperation. Among these
initiatives are University Mobility in
Asia and the Pacific (UMAP, 1993),
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written about the phenomenon in South
East Asia, and even less about it in
Thailand and Vietnam, our intent is to
add to the literature, explicate the
policies and processes associated with
the harmonization of higher education
in Thailand and Vietnam, and hopefully
inspire further academic analysis across
the region.
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together they offer an analytical lens
that contributes to both theoretical and
practical considerations.
METHODOLOGY
A case study research design was
utilized for this research study. The
study was accordingly conducted using
qualitative methodologies and data
sources that included document
analysis, interviews, and focus groups.
For document analysis the researchers
analyzed governmental and paragovernmental (e.g., ASEAN, AUN,
AEC) documents. For interviews and
focus groups the study employed
criterion sampling; only key national
and university leaders with critical
knowledge of harmonization initiatives
were selected. To date, 36 individuals
have participated in the study. The
researcher
used
a
standardized
interview protocol for all sessions and
audio-taped each interview and focus
group. The audiotapes were transcribed
and coded for emerging themes. The
researcher observed multiple steps for
coding, including the identification of
preliminary codes by all researchers, the
selection of a single list of codes agreed
upon by the research team, and the
coding of all transcripts by two
researchers. Two research questions
guided the study: (1) What is the
background and current status of efforts
in Thailand and Vietnam to harmonize
higher education with ASEAN, and (2)

CONCEPTUAL FRAMEWORK
The
conceptual
framework
employed for this research study is an
amalgam of Bess and Dee’s depiction
of planned and emergent change. Bess
and Dee define planned change as “an
intentional
effort
to
improve
organizational processes through the
implementation of new ideas based on
scientific knowledge” (2008, p. 797)
[12]. Conversely, they define emergent
change
as
“decentralized
local
adaptation” to external situations (p.
798).
Whereas planned change is
implemented “top down” by senior
administrators,
emergent
change
typically begins “bottom up” and
reflects the actions and participation of
individuals at all levels of the
organization. As Bess and Dee note, in
emergent change “the role of leadership
shifts from directing and controlling
change to facilitating creativity and
experimentation among others” (p.
809). Although planned and emergent
change may appear to be mutually
exclusive,
when
conceptualized
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What are the implications of these
efforts for Thai and Vietnamese
educational leaders?
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direct the program approval process,
curriculum development, and oversee
student enrollments, and professional
councils, as national agencies, were
initially responsible
for
quality
assurance within the disciplines and are
currently
highly
influential
organizations when universities seek to
launch new academic programs. In
Vietnam, the Ministry of Education
implements policy for nearly all
colleges and universities. However,
policy for specialized institutions is
implemented by the Ministry of
Agriculture, the Ministry of Foreign
Affairs,
and
by
Post
and
Communication.

FINDINGS
Analysis of the data revealed the
presence of four primary themes: (1)
participants shared similar perceptions
regarding the benefits of harmonization,
(2)
minimal
coordination
and
cooperation existed, (3) multiple
barriers impeded harmonization, and (4)
absence of a quality assurance
framework. These themes emerged
under two broad categories that span
both government and education in
Thailand and Vietnam, namely, the
policies
associated
with
the
harmonization of higher education, and
the processes associated with the
harmonization of higher education.
Themes one and two reflected policy
considerations, while themes three and
four highlighted process considerations.
The findings are subsequently reported
under these categories.

As mentioned in the methodology
section,
key
government
and
educational leaders were interviewed
for this research study. The participants
were highly knowledgeable about
regional harmonization and often
preferred to speak about policy
considerations
connected
to
harmonization. Not surprisingly, their
comments included public policy
considerations at the national level and
institutional policy considerations at the
university level.

Policy
In Thailand, three organizations are
involved in the implementation of
national higher education policy: The
Office of Higher Education Committee
(OHEC), university councils, and
professional councils. According to a
national policy maker who participated
in the research study, OHEC prepares
the long-term strategy (15 years) for
higher education, university councils

Similar perceived benefits
The first primary theme revealed
that similar perceptions existed among
government and educational leaders in
Thailand and Vietnam regarding the
benefits
of
harmonizing
higher
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education in South East Asia. Multiple
benefits appeared within the theme,
including
the
perceptions
that
harmonization will: better prepare
students for regional and global
competition, increase student and
faculty mobility, expand trans-national
degree recognition and joint degree
programs,
strengthen
economic
competitiveness, and enhance the global
status of ASEAN. Each perceived
benefit consequently represented a subtheme. According to the participants,
the perceived benefits collectively and
individually inspired the creation of
public and institutional policy initiatives
to facilitate harmonization.
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rationale for this emphasis—found in
the second sentence of the quotation—
was that higher education must prepare
students who will compete as ASEAN
citizens on the global stage. He quickly
noted, however, that ASEAN nations
compete with each other. Thus higher
education
in
Thailand—and,
concomitantly, higher education within
each ASEAN nation—must enable
students to compete globally and
regionally. When both of these are
achieved the status of ASEAN members
will be collectively raised, a benefit that
is more fully addressed later in this
section.
Participants in Vietnam often
framed the benefit of preparing students
for regional and global competition
within the context of prestige.
According to the participants, Vietnam
committed itself to harmonization so
the nation must fulfill the obligation to
avoid losing prestige.
As one
participant noted, Vietnamese people
“try not to lose prestige in the eyes of
other people.” Thus, while prestige
keeps Vietnam on track to integrate its
higher education system into ASEAN
the resulting benefit is better
preparation of students. Participants
frequently stated that this benefit
extends to all levels of education,
ranging from pre-school to higher
education.

A senior executive at a leading Thai
university succinctly addressed the
perception that harmonization would
better prepare students for regional and
global
competition,
while
also
acknowledging the fourth benefit
(enhancing the global status of ASEAN
members), when he stated:
Higher education is important in
producing manpower to work in the
ASEAN era. We need to do the
paradigm shift because we are not
now working for only Thailand but
for 600 million people of ASEAN….
We must emphasize quality that can
compete among ASEAN countries.
The
emphasis
here
was
“manpower,” a synonym for human
capital development.
The initial
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The second benefit was the
perception that harmonization will
increase student and faculty mobility.
Nearly every participant spoke about
this benefit. The president of a Thai
university noted the importance of a
program launched in response to
harmonization:
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ideas, life styles, and more English
communication.
The concept of student mobility
was strongly supported by a national
policy maker in Thailand, who
emphasized that students studying
abroad, particularly in
ASEAN
countries,
would
significantly
strengthen the internationalization of
universities. To achieve these goals,
policy makers aim for as many as onethird of all university students to study
abroad in the near future. In addition,
national policy makers stressed the
importance of high quality student
experiences, as echoed by a participant
who stated, “It will be useful for
students if they can learn how people
think of their lives, because this is a
benefit to learn how to work with other
people.”

Student and faculty mobility—a
target number of students going out
to experience in the countries of the
region was set up as a policy of our
university and gradually increased to
achieve networking and knowing the
leading universities in all nine
countries of ASEAN. There were
road-trip
programs
giving
opportunity for students to interact
with other country’s universities
such as Vietnam. In addition, a more
academic action like bilateral courses
of comparative culture among four
diverse-culture ASEAN countries
(namely Indonesia, Philippines,
Vietnam, and Cambodia) brought
students to visit village inside the
countries. These helped improve
students’ view of educational
achievement and benchmarking.

The data revealed a strong desire in
Vietnam to explore higher education
beyond the country. Participants stated
that faculty and student exchange with
other ASEAN nations would make
people better aware of their own
system, i.e., comparison with other
systems would offer the chance to
improve higher education in Vietnam.
They also indicated that student and
faculty exchange—in an era of
increasing communication capabilities
and the movement of people across
borders—would
better
facilitate
subsequent mobility for economic

Another participant added:
When these people [visiting
professors] came to visit the
university, there was an obvious
change in university circumstance
owing to these people brought new
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purposes. Because of these perceived
benefits, the Vietnamese government is
working to ensure that higher education
curricula are increasingly compatible
with those of other ASEAN nations.
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located in the same geographic location,
and, perhaps more importantly,
prestigious
ASEAN
universities
achieved status recently whereas
Western universities typically gained
prestige decades and even centuries
ago. In Thailand, trans-national degree
recognition and joint degree programs
were seen as crucial components for
economic development. Participants
pointed to the national strategic policy
known as “Education Hub” which
provides funding for these programs
and for other educational initiatives
such as graduate scholarships for
foreign students and summer camps for
student and faculty exchange.

This leads to the third perceived
benefit that harmonization will expand
trans-national degree recognition and
joint degree programs.
Although
participants in Thailand and Vietnam
acknowledged that universities within
their nations increased the number of
joint degree programs in recent years,
they uniformly declared that regional
harmonization would broaden transnational degree recognition and burgeon
the number of joint degree programs.
Concerning the latter, they especially
anticipated growth within the region.
Participants in Vietnam, for example,
indicated that ASEAN higher education
institutions could learn more from each
other than from Western institutions,
and at much lower expenses. This was
despite the facts that many universities
within ASEAN collaborate with
Western institutions, and that ASEAN
students and families often prefer
Western universities over those in
South East Asia. A government official
in Vietnam indicated that for a variety
of reasons it is worth collaborating with
prestigious ASEAN universities to
discover “how they got the current
status.” This included the rationale that
Vietnamese and ASEAN universities
share similar cultural heritages, are

The fourth benefit—the perception
that the harmonization of higher
education would strengthen economic
competitiveness—was evidenced in
prior quotes. The data demonstrated
two facets of this perception. First,
harmonization will enable ASEAN to
leverage the individual economic
strengths of member nations.
For
example, a Vietnamese participant
suggested
that
the
regional
harmonization of higher education
would leverage oceanography in the
Philippines, services and finance in
Singapore, and industrial growth in
Malaysia. Second, because ASEAN is
composed of nations with relatively
small economies, cooperation in the
area of higher education would expedite
the ability of the region to compete as a
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block with China, India, and other
areas.

As the second primary theme that
emerged in the study, this finding
seemingly countered the benefits
outlined by participants in the preceding
section.

These economic advantages, when
coupled with the perceived benefits
specified in the preceding paragraphs,
manifested the fifth benefit, namely, the
perception that harmonization will
enhance the global status of ASEAN.
In numerous interviews participants
stated that educational cooperation will
not only benefit member nations but
also strengthen the region as a whole.
Although participants proudly spoke
about their home countries and
universities they were aware of and
empathized with the growing ASEAN
identity. They consistently connected
regional integration of higher education
to the status of ASEAN within the
global community.
A Vietnamese
policy maker effectively captured the
dual nature of national and regional
identity when he declared that policy
makers should “consider Vietnam in its
relation to other ASEAN countries.”
Minimal
cooperation

coordination
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Multiple reasons were offered for
the discrepancy.
In Thailand, the
foremost reason proffered by the
participants was the duplicitous nature
of the governance structure for higher
education, which was previously
detailed. For example, although the
OHEC maintains an executive position
with regard to higher education it does
not have budgetary authority for higher
education, leaving universities the
autonomy to decide whether or not they
will comply with OHEC harmonization
initiatives. When coupled with the
oversight roles played by university
councils and professional councils, the
end
result—according
to
the
participants—is that the harmonization
process in Thailand will be driven by
individual universities whose leaders
recognize the value of OHEC
harmonization initiatives. Stated one
participant, “The situation [conflicting
roles] undermines flexibility and caps
the creativity of the education system.”
Duplicitous governance means Thai
universities will determine if and how
to
transition
toward
regional
harmonization.

and

Despite the importance placed by
participants on enhancing ASEAN
status through the harmonization of
higher education, the data revealed that
minimal coordination and cooperation
existed in Thailand and Vietnam. This
included intra-national (government-touniversities) realities and international
(government-to-government) realities.

The structure of the Vietnamese
government translated into less
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duplicity with regard to higher
education governance. However, the
participants indicated that minimal
cooperation and coordination for
harmonization exists between the
government in Hanoi and other ASEAN
member nations. They attributed this to
the frequency with which Vietnamese
representatives are assigned to ASEAN
and other regional organizations.
Coordinating harmonization initiatives
with other governments was seen as
problematic,
and
trans-national
cooperation as ultimately impaired,
because representatives are changed
potentially on an annual basis.
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Participants in both Thailand and
Vietnam overwhelmingly stated that the
largest barrier to regional harmonization
of higher education is the lack of degree
recognition. Simply put, they stated that
harmonization cannot occur unless
degrees are consistently and completely
recognized throughout the region. They
typically attributed the lack of degree
recognition to minimal cooperation and
coordination—again both intra-national
and
international—which
was
previously addressed as a sub-theme.
Second, participants pointed to the
use of multiple languages in the region.
Although divergent languages are a
reflection of the historic and cultural
diversity of the region, they noted that
student and faculty exchange are
particularly complicated by this reality.
Connected to the use of language was
the third barrier, namely, insufficient
knowledge of English. Because English
is increasingly becoming not only the
international language but also the
language of the academy, government
and educational leaders in Thailand and
Vietnam frequently stated that minimal
proficiency in English inhibits ASEAN
students and faculty from competing on
the global stage, diminishes regional
economic competitiveness, and restricts
the harmonization process.

Process
We turn now to the two primary
themes associated with the processes of
harmonizing higher education in South
East Asia: the presence of multiple
barriers and the need for quality
assurance.
Multiple barriers
The third theme that emerged from
the data was the indication that multiple
barriers impede harmonization in
Thailand and Vietnam. The following
paragraphs briefly highlight the eight
barriers identified by the participants.
Barriers are presented according to the
frequency with which they were
mentioned by participants, with the
most frequently mentioned barrier
occurring first.

Fourth, participants identified the
lack of funding for harmonization
initiatives as an obstacle. Similar to the
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first barrier, this was associated with the
reality that within the region minimal
cooperation and coordination exists
with
regard
to
harmonization.
Specifically, participants indicated that
more financial resources should be
made available for harmonization
initiatives
by
governments
and
universities, and that funding should be
coordinated between the two entities to
maximize efficiency.
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recommendations to reduce the hurdle
they create.
Absence of a quality assurance
framework
A standard quality assurance
system for ASEAN higher education is
believed to be requisite to bridging the
gaps between individual nations and
institutions with diverse cultures and
resources (Ratananukul, AUN-QA,
2004). The standard would ensure that
students from ASEAN nations receive
high quality and relevant education
while
their
qualifications
are
internationally
recognized
by
governments, employers, and other
institutions (Harman, 2000). Although
the Bangkok Accord on AUN-QA was
a hallmark effort to develop a quality
assurance system for the overall
academic standards of ASEAN
universities, the persistent absence of a
regionally accepted framework is the
fourth theme that emerged in the data.

The fifth impediment to the
integration of higher education was
captured in the phrase of one participant
who stated that there is “much talk but
little action.”
Numerous others in
Thailand and Vietnam echoed this
comment.
They highlighted the
plethora of meetings held by regional
organizations but decried slow or
nonexistent progress.
The sixth, seventh, and eighth
barriers to harmonization were related
but distinct. The Thai and Vietnamese
participants in this study repeatedly
stated that ASEAN member nations are
at different levels of educational
development (sixth), different levels of
economic development (seventh), and
are governed by a diversity of political
systems and beliefs (eighth). These
factors individually and collectively
impeded progress toward regional
harmonization of higher education.
Participants acknowledged the impact
of these differences but did not offer

The quality assurance movement
in ASEAN (AUN Quality Assurance
Guideline, 2004) applies to multiple
levels of higher education, including
institutional, national, and international.
According to the participants, however,
there is a need for collective
coordination among these levels. The
benefits of coordination would span the
creation of a solid platform for
harmonization, the expansion of joint
degree and dual degree programs
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among ASEAN members, and student
receipt of degrees that are regionally
recognized and thus contribute to
greater economic competition.
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are currently assessed based on
European standards, with higher
education faculty also assessed by these
standards. And although a number of
university departments were assessed
and deemed to have reached ASEAN
standards, the departments were never
officially recognized.

According to a policy maker in
Thailand, movement toward quality
assurance is occurring at varying speeds
among Thai universities. The 2014
rescheduling of the academic calendar
to correspond with the Western
academic year (e.g., across Thailand the
first semester now begins in August
rather than June) will eventually better
facilitate quality assurance. However,
he adds that much remains to be done:

Together, these situations highlight
the need for a regionally recognized
quality assurance framework. While
multiple ASEAN nations are working to
establish
their
own
national
qualifications framework, Vietnam is
cooperating with ASEAN to develop a
common qualifications framework for
the whole region.
To this end a
participant stated that the ASEAN
Qualifications Reference Framework
aims to specify “what a degree in one
member country is in comparison with
the same degree in other member
countries.”

Thailand has done a lot and
improved at the same time because
some universities perform very
well. However, we have some
universities that are laggard. So we
have a gap between universities in
Thailand and we are working to
reduce the gap.

Finally, the prevalence in South
East Asia of two global trends—the
adaptation of the American credit
system and the influence of the Bologna
Process—contribute to the need for a
regional quality assurance framework.
Participants observed, for example, that
higher education in Singapore, Brunei
and Malaysia was influenced by the
British model, the Philippines adapted
the U.S. model of higher education, and
Vietnam was influenced by French
higher education. One participant

Regional coordination, through an
accepted quality assurance framework,
would expedite the process.
Participants in Vietnam stated that
like other higher education systems in
ASEAN, Vietnam’s higher education
system must be accredited for quality,
especially with regard to curricular
development and teaching.
Many
universities in Vietnam use the ASEAN
University Network Quality Assurance
guidelines to design and assess
curricula. In addition, English learners
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declared that the American credit
system and the Bologna Process “affect
ASEAN education systems before these
countries can affect each other.”
Consequently, nearly every participant
commented that a quality assurance
framework is essential to harmonize
higher education in South East Asia.
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therefore,
denotes
forethought,
intentionality, and a top down approach.
The latter is associated with members of
the organization who bring about
change in response to external
circumstances. With emergent change
members of the organization, perhaps at
every level of the organization, respond
to situations beyond (and often within)
the organization. They begin to exert
leadership to enable the organization to
adapt and ultimately to succeed in the
midst of new circumstances.
This
description denotes adaptation, reaction,
and a bottom up approach.

DISCUSSION
The findings that emerged in this
study hold meaning for multiple
perspectives.
The paragraphs that
follow explore these meanings in
relation to theory and research. Their
meanings in terms of practice are
discussed
in
the
subsequent
recommendations section. This section
begins with an analysis of the findings
through the lens of the conceptual
framework.

The findings of this study suggest
that both planned and emergent change,
with regard to higher education
integration, are occurring in Thailand
and Vietnam. Leaders within regional
organizations and national governments
are proactively and intentionally
working to build the requisite
frameworks
for
the
regional
harmonization of higher education. At
the same time, university leaders—both
administrators
and
faculty—are
launching initiatives such as joint and
dual degree programs, study abroad
programs, collaborative research, and
other forms of student and faculty
exchange. The findings convey that
both types of change are essential.
They indicate, moreover, that planned
and emergent change are not mutually
exclusive. Consequently, planned and
emergent change, as a blended

Theory
Bess and Dee (2008) posit that
organizational change may be described
as planned or emergent. The former is
associated with organizational leaders
who implement change based on
“scientific knowledge” (p. 797).
According to Bess and Dee, leaders
who implement planned change
carefully analyze the strengths and
weaknesses of the organization, scan
the
external
environments
for
opportunities and threats, search for
proven methods to navigate the course
ahead, and strategically exercise the
desired steps.
This description,
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conceptual lens for interpreting the
findings, collectively indicate that
leaders at multiple levels of education
and policy are involved in, and
necessary for, the integration with
ASEAN of higher education systems in
Thailand and Vietnam.
[Although
beyond the scope of this research study,
we suspect the findings imply that
multi-level leadership is similarly
critical for the harmonization process
across all of South East Asia.] The
fusion of planned and emergent change
accurately reflects the findings of this
research study.
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Leaders at regional organizations are
important because they have the ability
to
establish
frameworks
for
harmonization that are effective,
attainable, and respective of cultural
and national heritages. National policy
makers are critical because they are in
positions to steer the direction of higher
education systems, build strategies,
enact assessments to measure progress,
and procure the funding that will enable
institutions to succeed. And leaders at
universities—both
faculty
and
administrators—are essential because
only they can implement the programs,
degrees, exchanges, and collaborations
that will truly integrate higher education
across the region.

Research
As they do for theory, the findings
of this study hold meaning for research.
They suggest potential lines of inquiry
that warrant further attention. Although
space does not allow full explication of
the meanings, the following paragraphs
highlight lines of inquiry that are
relevant not only for higher education in
Thailand and Vietnam but also
potentially for higher education
throughout the region.

Universities, in fact, appear to be
leading the way. As Yavaprabhas did
in 2008, this study finds that
universities within Thailand and
Vietnam actively promote research
collaborations and student and faculty
mobility. In addition, the number of
universities involved in these efforts is
rapidly increasingly.
This is in
response to multiple factors, including
but not limited to: the growing impact
of the global knowledge economy,
national policies that promote the
development of human resources, the
increasing emphasis on research
production, the growing numbers of
researchers trained in the West, and the
escalating use of English as lingua
franca (not only for the publication of

Leadership required at every level
The findings reveal, and the
conceptual framework accentuates, the
reality that leaders at every level of
education and policy are required to
implement change associated with the
regional harmonization of higher
education. Like a symphony, there are
different instruments for leaders to play.
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research but also for classroom
instruction). Research exploring the
potential linkages between each of these
factors and harmonization, as well as
possible reciprocal impacts, is worthy
of attention.

lacking. We proffer that additional
research is needed to find ways to better
facilitate cooperation and coordination.
Although this study was conducted only
in two nations, we suspect that the
findings apply to much if not all of the
region. Researchers need to discover
mechanisms that enable cooperation
and coordination while maintaining
local and national identities.

Consideration of these factors and
leadership roles warrants extensive,
multifarious research. These factors
and their impacts differ from nation to
nation. The perception of how these
roles should be defined also varies
among nations and universities,
particularly
across
university
classifications such as teaching/research
and public/private.
Our study
represents
exploratory
research;
sustained, multidimensional research—
that employs both quantitative and
qualitative methodologies—is needed.
Cooperation
needed

and
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LIMITATIONS
Qualitative research by nature
represents substantive limitations. The
paucity of literature alone, with regard
to this topic, constrains the research.
Framed as a case study, this study was
conducted within a specific timeframe
among participants who were selected
based on their knowledge of the topic;
the selection of other participants, or
conducting the research study during a
different timeframe, may have altered
the findings.
All of these
considerations accordingly indicate that
generalizability of the findings is not
possible.

coordination

Like Yavaprabhas (2008), this
study indicates that two ASEAN
member nations still do not emphasize
cooperation
among
national
governments for greater regional
integration of higher education. In
addition, the study highlights that
minimal coordination for harmonization
exists between national governments
and individual universities. So although
regional policies are in place through
ASEAN and other organizations, both
inter-national
and
intra-national
coordination and cooperation are

RECOMMENDATIONS
The discussion section explored the
meaning of the findings within the
context of theory and research. This
section examines them within the
context of practice. Specifically, the
meanings of the findings are explicated
in terms of recommendations that are
relevant for practical application.
Based on the findings and their
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meanings, the researcher offers the
following seven recommendations to
strengthen the movement toward
regional harmonization of higher
education in Thailand and Vietnam,
and, where relevant, in South East Asia.
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alone will not produce all of the desired
results, and additional funds do not
always equate to enhanced quality, the
findings strongly suggest that more
funds are needed to build frameworks,
launch programs, and expedite the
integration process.

First, governments and universities
should increase cooperation to better
facilitate harmonization. Cooperation
should build on existing government-togovernment
and
government-touniversity relationships; there is no
need to create new types of
relationships. This preserves current
institutional autonomies. For example,
in Thailand the driver toward
harmonization is individual universities,
and the key role for the national
government is building the platform
through quality standards and other
considerations. In Vietnam, however,
universities are closely aligned with
government, minimizing perhaps the
need for new relationships.

Fourth,
universities
should
prioritize harmonization initiatives. We
saw evidence of this throughout
Thailand and Vietnam. However, there
is room for greater prioritization. The
receipt of additional funds would
certainly enhance the prospects.
Fifth, universities should expand
reciprocal relationships with ASEAN
universities while maintaining existing
relationships with Western universities.
As stated, this is a two-prong strategy.
Harmonizing
higher
education
necessitates
extensive,
active
relationships
among
regional
universities. These relationships appear
to be growing, but more are needed.
Similarly, to further enhance the status
of ASEAN, new and existing
relationships with Western universities
should be emphasized.

Second,
regional
agencies,
governments, and universities should
collaboratively
expedite
degree
recognition
efforts.
Numerous
participants indicated that this is the
most important step toward integration.
We concur.

Sixth, universities should reward
both research and teaching. For faculty
who desire to emphasize research,
collaborative, international research
should be encouraged and funded.
Teaching loads may also need to be
reduced
to
facilitate
research
productivity. For faculty who desire to

Third, governments should increase
funding for harmonization initiatives.
As many of the participants suggested,
there is “much talk but little action.”
Although increased financial resources
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emphasize teaching, universities should
better reward and encourage teaching
effectiveness. This includes funding for
on-going
training
in
teaching
effectiveness.
We proffer that
rewarding both research and teaching is
a practical means to develop regional
perspectives while preserving local
traditions.
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these particularities, and present them to
the world as viable alternatives to
Western-based theories. May ASEAN
researchers respond.
In conclusion, the perceived
benefits outlined in the findings are
worthwhile, and the barriers to the
regional harmonization of higher
education in South East Asia are
surmountable.
Our hope is that
effective leadership at every policy and
educational level in Thailand and
Vietnam—as well as throughout
ASEAN—will be exerted to achieve the
goal, and that broad-based research will
sustain the process. Counter to the
dimming of the lights prior to the
performance of a symphony, the lights
in South East Asia are shining brighter
and brighter. The question is, will the
musicians produce cacophonous discord
or a harmonious masterpiece?

Seventh,
researchers
should
develop educational and leadership
theories that emphasize the traditions,
values, strengthens, and heritages of
South East Asia.
Although this
recommendation is presented last it
potentially represents the greatest need
of all. The harmonization of higher
education in South East Asia offers
researchers the opportunity to: examine
what is unique to individual nations and
the ASEAN region, test and confirm
concepts and theories that build on
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KỶ NGUYÊN CHÂU Á QUA HỘI NHẬP GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
KHU VỰC ĐÔNG NAM Á: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH
GIÁO DỤC Ở THÁI LAN VÀ VIỆT NAM
TÓM TẮT
Chính sách giáo dục toàn cầu hiện nay đang khuyến khích việc hình thành và
phát triển các khu vực hội nhập giáo dục đại học ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ
Latin, Vùng Vịnh và khu vực Đông Nam Á. Bài nghiên cứu này xem xét việc hội nhập
giáo dục Đông Nam Á qua phân tích chính sách và quy trình hội nhập ở Thái Lan và
Việt Nam. Trọng tâm bài nghiên cứu bao gồm: (1) đánh giá hiện trạng những nỗ lực

31

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 07 - 2017

ISSN 2354-1482

của Thái Lan và Việt Nam nhằm đưa hệ thống giáo dục đại học các nước này hội
nhập với các thành viên khác trong khối ASEAN và (2) phân tích ý nghĩa của những
nỗ lực này nhằm tham mưu cho các nhà lãnh đạo ngành giáo dục. Bài này sử dụng
phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm phân tích tài liệu, phỏng vấn các cá
nhân nắm giữ trọng trách, và thảo luận trong nhóm đa chiều. Có 36 nhà lãnh đạo
chính phủ và ngành giáo dục tham gia phỏng vấn. Kết quả phân tích cho thấy: (1)
Người tham gia phỏng vấn ở cả hai quốc gia đều có chung nhận thức về những lợi
ích của việc hội nhập giáo dục đại học khu vực, (2) việc phối hợp và hợp tác giữa
các chính phủ với nhau cũng như giữa chính phủ và các trường đại học ở mức hạn
chế, (3) nhiều trở ngại đã hạn chế việc hội nhập và (4) chưa có sự thống nhất về một
bộ khung bảo đảm chất lượng. Kết quả này có nhiều hàm ý cho Thái Lan, Việt Nam,
và các nước trong khu vực ASEAN, cho thấy có các nhu cầu phải tăng tốc những nỗ
lực nhằm công nhận bằng cấp của nhau, tăng ngân sách quốc gia và ngân sách phân
bổ cho các trường dành cho các hoạt động hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác giữa
các trường đại học trong khối ASEAN và phát triển các lý thuyết giáo dục nhấn
mạnh đến các lợi thế và truyền thống của khu vực Đông Nam Á.
Từ khóa: Kỷ nguyên châu Á, giáo dục đại học, Đông Nam Á, chính sách và quy
trình, hội nhập
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VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG
VÀO DẠY HỌC MÔN LÝ LUẬN DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƢ PHẠM
TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC
Nguyễn Thanh Thủy1
TÓM TẮT
Hiện nay dạy học theo định hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư
phạm là xu hướng dạy học được vận dụng phổ biến tại các trường đại học bằng các
hình thức như: dạy học tương tác, dạy học hợp tác nhằm kích thích tính tích cực của
cả thầy và trò trong nghiên cứu, khám phá và lĩnh hội tri thức mới. Dạy học bằng
tình huống là một trong số các phương pháp dạy học tích cực được sử dụng phổ biến
hiện nay. Tuy nhiên việc sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy
học môn Lý luận dạy học ở trường đại học vẫn chưa phát huy hết hiệu quả. Bài viết
tập trung làm rõ các nét nổi bật của phương pháp dạy học bằng tình huống, cách
vận dụng tình huống trong quá trình dạy học và quy trình thực hiện để đạt hiệu quả
tốt nhất khi sử dụng phương pháp dạy học này.
Từ khóa: Dạy học bằng tình huống, năng lực dạy học, môn Lý luận dạy học
học tập, phù hợp với tâm lý ƣa thích
1. Mở đầu
hoạt động của sinh viên. Những phƣơng
Mục tiêu đổi mới của ngành giáo
pháp dạy học tích cực kích thích tính tự
dục nƣớc ta là làm cho hệ thống giáo
giác hoạt động của ngƣời học, tính linh
dục thích ứng đƣợc với sự phát triển
động trong cách hƣớng dẫn sáng tạo của
của xã hội, nhất là giáo dục bậc đại học
ngƣời dạy và biểu hiện tính nhân văn
phải đáp ứng nhu cầu tăng nhanh về
của giáo dục. Bản chất của phƣơng
chất lƣợng nguồn nhân lực, nhằm thỏa
pháp dạy học tích cực là khai thác động
mãn thị trƣờng lao động nói chung,
lực học tập ở ngƣời học để phát triển
phục vụ nhu cầu của nghề dạy học nói
chính họ, coi trọng lợi ích và nhu cầu
riêng, đòi hỏi ngƣời giáo viên phải có
của cá nhân ngƣời học để chuẩn bị tốt
kiến thức rộng về các lĩnh vực có liên
nhất năng lực cho họ thích ứng và phát
quan, có năng lực chuyên môn theo quy
triển cùng với sự phát triển của xã hội.
định chuẩn mới. Đứng trƣớc yêu cầu
Dạy học theo định hƣớng phát triển
này, việc vận dụng các phƣơng pháp
năng lực là việc phát triển khả năng
dạy học tích cực vào các trƣờng đại học
hành động của ngƣời học trong môi
là vô cùng cần thiết, vì những phƣơng
trƣờng, bối cảnh cụ thể để ngƣời học
pháp dạy học này sẽ mang lại cho sinh
hoạt động vận dụng kiến thức giải quyết
viên sự hứng thú, niềm đam mê trong
đƣợc những tình huống thực. Để dạy
1

Trƣờng Đại học Đồng Nai
Email: thanhthuynm@gmail.com
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học theo định hƣớng phát triển năng lực
dạy học cho sinh viên ngành sƣ phạm ở
trƣờng đại học chúng ta cần phải vận
dụng một số hình thức dạy học sau:
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2.1. Năng lực
Năng lực là đặc điểm tâm lý cá
nhân đáp ứng đƣợc những đòi hỏi của
hoạt động nhất định nào đó và là điều
kiện để thực hiện có kết quả hoạt động
đó [1].

- Chọn lựa và sử dụng các kỹ thuật
dạy học phối hợp các phƣơng pháp dạy
học tích cực nhƣ phƣơng pháp giải thích tìm kiếm, phƣơng pháp nêu và giải
quyết vấn đề để lôi cuốn sinh viên vào
quá trình tìm kiếm thông tin, rèn luyện
tƣ duy logic nhằm phát huy cao độ tính
tích cực, tự giác của sinh viên.

Theo Gerard và Roegier (1993),
năng lực là một tích hợp những kỹ năng
cho phép nhận biết một tình huống và
đáp ứng với tình huống cho trƣớc để
giải quyết các vấn đề do tình huống này
đặt ra [2]. “Năng lực là những khả năng
nhận thức và kỹ năng vốn có hoặc học
đƣợc của cá nhân nhằm giải quyết các
vấn đề xác định, cũng nhƣ sự sẵn sàng
về động cơ, ý chí, ý thức xã hội và khả
năng vận dụng các cách giải quyết vấn
đề trong tình huống thay đổi một cách
thành công và có trách nhiệm” [2].

- Vận dụng hiểu biết, kinh nghiệm
đã tích lũy vào việc tìm hiểu, giải quyết
các tình huống đa dạng để phát triển
năng lực lập kế hoạch dạy học, năng lực
hợp tác trong quá trình thực hiện kế
hoạch dạy học, chia sẻ trách nhiệm
trong quá trình làm việc theo nhóm.
- Chọn các phƣơng pháp dạy học
phù hợp với xu hƣớng phát triển của xã
hội hiện nay điển hình nhƣ phƣơng
pháp dạy học theo dự án, phƣơng pháp
dạy học khám phá, phƣơng pháp dạy
học hợp tác… để góp phần vào việc rèn
luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh
viên, trang bị cho họ hệ thống tri thức
khoa học cơ bản và cũng là cơ sở của
chuyên ngành sƣ phạm. Một số năng
lực đặc thù đòi hỏi một sinh viên sƣ
phạm cần có nhƣ là năng lực dạy học;
năng lực giáo dục; năng lực phát triển
nghề nghiệp; năng lực chẩn đoán, đánh
giá và tƣ vấn...

“Năng lực đƣợc tri thức làm cơ sở,
đƣợc sử dụng nhƣ khả năng, đƣợc quy
định bởi giá trị, đƣợc tăng cƣờng qua
kinh nghiệm và đƣợc thực hiện hóa qua
ý chí” [2].
Từ các khái niệm trên chúng tôi rút
ra khái niệm: Năng lực của một người
thể hiện ở việc biết cách sử dụng kiến
thức và các kỹ năng đã tích lũy vào việc
giải quyết một tình huống một cách có
hiệu quả, năng lực gắn liền với hoạt
động, được hình thành, phát triển trong
hoạt động, được đánh giá bằng hiệu
quả cao của một hoạt động cụ thể .
2.2. Năng lực dạy học

2. Các khái niệm
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Năng lực dạy học là những thuộc
tính tâm lý mà nhờ đó ngƣời giáo viên
thực hiện tốt các hoạt động dạy học.
Hay năng lực dạy học là tổ hợp những
đặc điểm tâm lý của nhân cách nhằm
đáp ứng các yêu cầu của hoạt động dạy
học và quyết định sự thành công của
hoạt động ấy [1].
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phù hợp nhất với môi trƣờng tự nhiên
và xã hội.
- Dạy học bằng tình huống là dạy
cho sinh viên cách hành động để tạo ra
năng lực thích ứng, đồng thời tƣ duy
tích cực tìm ra kiến thức, kỹ năng và
thái độ nhận thức mới. Dạy học bằng
tình huống tạo ra cho sinh viên khả
năng vận dụng một cách đa dạng, phong
phú tính chất gợi vấn đề của tình huống,
tạo điều kiện cho sinh viên có thể trao
đổi ý kiến với nhau và với giáo viên về
các vấn đề nảy sinh trong quá trình học
tập, sinh viên có khả năng trình bày
những suy nghĩ về điều đã học nghĩa là
rèn luyện cho họ năng lực diễn đạt và
nhận xét.

Năng lực dạy học là sự thực hiện có
hiệu quả hành động giải quyết các
nhiệm vụ, các vấn đề thuộc lĩnh vực sƣ
phạm (dạy học và giáo dục) trong
những tình huống khác nhau dựa trên
cơ sở hiểu biết, kỹ năng kỹ xảo và kinh
nghiệm cũng nhƣ sự sẵn sàng hành
động của sinh viên, để góp phần thực
hiện theo chủ trƣơng của Đảng và Nhà
nƣớc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân
lực, bồi dƣỡng nhân tài” đáp ứng yêu
cầu cho cá nhân ngƣời học và cho toàn
xã hội.

- Phƣơng pháp dạy học bằng tình
huống giúp cho sinh viên nâng cao năng
lực hợp tác, kỹ năng làm việc theo
nhóm, nâng cao năng lực phân tích,
năng lực giải quyết các vấn đề, bảo vệ ý
kiến của mình và phản biện trƣớc đám
đông. Những tình huống không nhằm
kiểm tra kiến thức và sự vận dụng kiến
thức, mà giúp phát triển kỹ năng, phát
triển năng lực ngƣời học.

2.3. Dạy học bằng tình huống
Dạy học bằng tình huống là phƣơng
pháp dạy học trong đó giáo viên tổ chức
cho sinh viên xem xét, phân tích,
nghiên cứu, thảo luận để tìm ra các
phƣơng án giải quyết các tình huống,
qua đó đạt đƣợc mục tiêu đề ra [3].

2.3.2. Ưu điểm của phương pháp
dạy học bằng tình huống

2.3.1. Đặc điểm của phương pháp
dạy học bằng tình huống

- Phƣơng pháp dạy học bằng tình
huống cung cấp cho sinh viên môi
trƣờng sƣ phạm lý tƣởng để tổ chức
hoạt động học tập, để tiếp nhận nội
dung học tập qua hoạt động, sinh viên
đƣợc hành động với tình huống theo

- Từ những vấn đề nêu ra trong tình
huống cho phép sinh viên khám phá và
hình thành cho bản thân những nhận
thức, giá trị, kỹ năng và cách ứng xử
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nhiều hình thức như làm việc độc lập,
làm việc nhóm, thảo luận.

3.1. Quy trình thiết kế tình huống
trong dạy học

- Phương pháp dạy học bằng tình
huống giúp sinh viên tăng cường khả
năng độc lập suy nghĩ, phát triển tư duy
sáng tạo, tăng cường hiểu biết nhờ sự
hợp tác giữa các thành viên trong nhóm
với nhau. Nâng cao lòng tin vào khả
năng của bản thân trong việc giải quyết
tình huống học tập.

Việc xây dựng tình huống phải dựa
trên nội dung kiến thức và mục đích của
bài học, việc giải quyết tình huống là
tạo ra kiến thức mới, kỹ năng mới và
năng lực giải quyết vấn đề, qua nghiên
cứu nhiều quy trình chúng tôi xin đề
xuất một quy trình thiết kế tình huống
gồm 5 bước sau:

3. Vận dụng phương pháp dạy
học bằng tình huống vào việc dạy học
môn Lý luận dạy học
B1

B2

Xác định mục tiêu của bài dạy

Phân tích nội dung, xác định đơn vị kiến thức để thiết kế các tình huống dạy học

B3

Diễn đạt tình huống dưới dạng bài tập

B4

Kiểm định tình huống đã thiết kế

B5

Nghiên cứu

Xử lý sư phạm

Dạy học

Phát triển một số năng lực cơ bản của hoạt động nhận thức

Kết quả

Hình 1: Quy trình thiết kế tình huống
của sinh viên trong giờ học, phân tích
Bước 1: Để thiết kế bài tập tình
sự đúng sai và tìm hiểu lý do sinh viên
huống phù hợp với mục tiêu dạy học,
có thể sai lầm… để thiết kế tình huống
giáo viên phải nắm được mục tiêu của bài
phục vụ dạy học.
dạy cụ thể về mặt kiến thức và kỹ năng.
Bước 3: Xử lý sư phạm các tình
huống đó có nghĩa là mô hình hóa các
tình huống ấy thành bài tập, thành
phương tiện cho quá trình dạy học.

Bước 2: Trong bước 2 giáo viên
phải xác định rõ những đơn vị kiến thức
nào có thể thiết kế thành tình huống và
kết hợp với những phát biểu, câu trả lời
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Bƣớc 4: Đƣa tình huống vào hoạt
động dạy học cụ thể để sinh viên thảo
luận, giải quyết tình huống, qua đó giáo
viên đánh giá đƣợc hiệu quả của tình
huống đã thiết kế.
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Sau khi học xong bài này sinh viên
cần đạt đƣợc:
- Về mặt kiến thức: nắm vững khái
niệm và vai trò của hệ thống phƣơng
pháp dạy học, phân biệt đƣợc tác dụng
của từng nhóm phƣơng pháp và những
ƣu khuyết điểm của chúng.

Bƣớc 5: Qua những cách giải quyết
tình huống mà sinh viên đƣa ra vừa
củng cố đƣợc kiến thức, vừa rèn luyện
kỹ năng nhận thức, kỹ năng đánh giá
vấn đề của sinh viên, sinh viên có thể
hiểu sâu, mở rộng tri thức và có thể tự
tìm kiếm tri thức mới.

- Về kỹ năng: Rèn luyện đƣợc kỹ
năng phân tích, vận dụng các phƣơng
pháp dạy học vào thực hiện dạy học.
- Về thái độ: Có ý thức học tập để
sử dụng thành thạo các phƣơng pháp
dạy học vào thực tiễn.

3.2. Vận dụng phương pháp dạy
học bằng tình huống vào bài giảng

B. Phương pháp thực hiện và thiết
bị dạy học

- Ví dụ:
Kế hoạch dạy bài 4:

- Phƣơng pháp thuyết trình; vấn đáp.

PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Giáo trình Lý luận dạy học.

Ngày… tháng … năm…

- Máy chiếu, máy tính, bài tập tình huống...

A. Mục tiêu
Nội dung
1. Mở đầu:
Tạo môi trƣờng hoạt
động cho lớp, tạo hứng
thú nhận thức cho sinh
viên

C. Tiến trình thực hiện
Hoạt động của giảng viên
Nhập đề bằng tình huống:
TH1: Cách dạy khái niệm
Trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn ở một
trƣờng trung học, có 3 ý kiến về phƣơng
pháp dạy khái niệm nhƣ sau:
1. Giáo viên nêu khái niệm trong SGK và tự
phân tích những dấu hiệu đặc trƣng của khái
niệm.
2. Giáo viên nêu lên nhiều khái niệm khác
nhau có và không có trong SGK, phân tích
các khái niệm đó, rút ra một khái niệm chính
xác nhất.
3. Giáo viên nêu lên những khái niệm khác
nhau, cho học sinh thảo luận, tự đƣa ra khái
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Hoạt động
của sinh viên
- Sinh viên
lựa chọn 1
trong 3 cách
(có thể làm
việc
theo
nhóm).
- Lý giải cho
cách lựa chọn
của mình.
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niệm, từ đó giáo viên lựa chọn một khái
niệm chính xác nhất.
Hỏi: Cách dạy nào là hiệu quả nhất? Vì sao?
2. Nội dung chính bài
giảng
2.1. Khái niệm và đặc
điểm phƣơng pháp
dạy học
2.2. Hệ thống phƣơng
pháp dạy học
2.2.1. Nhóm phƣơng
pháp dùng ngôn ngữ:
phƣơng pháp thuyết
trình; phƣơng pháp vấn
đáp; phƣơng pháp sử
dụng tài liệu và sách
giáo khoa
2.2.2. Nhóm phƣơng
pháp dạy học trực
quan: phƣơng pháp
quan sát; phƣơng pháp
minh họa;
phƣơng
pháp biểu diễn thí
nghiệm
2.2.3. Nhóm phƣơng
pháp dạy học thực
hành: phƣơng pháp
luyện tập;
phƣơng
pháp thực hành thí
nghiệm
2.3. Lựa chọn phƣơng
pháp dạy học để phát
huy tính tích cực
nhận thức của ngƣời
học

Sử dụng phƣơng pháp theo bài tập TH1 đã - Lĩnh hội.
nêu trên (cách 1).
Sử dụng phƣơng pháp thuyết trình thân mật
(tƣơng tác với sinh viên trong quá trình
truyền đạt nội dung bài giảng).
- Đặt các câu hỏi ngắn cho sinh viên trả lời
dẫn bài giảng.

TH2:
Trong đợt thực tập sƣ phạm tốt nghiệp,
giáo sinh H đƣợc một giáo viên phổ thông
dạy giỏi cấp tỉnh hƣớng dẫn. H rất khâm
phục giáo viên hƣớng dẫn của mình. Để
chuẩn bị tốt cho tiết thực tập giảng, giáo
sinh H chịu khó đi dự giờ của cô giáo hƣớng
dẫn. Khi dự anh rất tập trung cố gắng nhập
tâm từng lời giảng, từng hành vi, cử chỉ mà
cô giáo thể hiện trong quá trình dạy. Tiết
thực tập giảng của giáo sinh đã đến. Giáo
sinh này yên tâm vì bài dạy này anh đã đi dự
giáo viên hƣớng dẫn của mình dạy ở một số
lớp khác.
Sau khi chào hỏi, giới thiệu giáo viên dự,
ổn định lớp xong và thầy giáo sinh bắt đầu
vào tiết dạy. Tiết học mới diễn ra đƣợc 10
phút mà dƣới lớp học sinh đã ồn ào. Thầy
càng cố gắng làm giống hệt những gì học
đƣợc từ giáo viên hƣớng dẫn. 45 phút trôi
qua, điều khiển lớp toát mồ hôi mà kết quả
dạy không đƣợc nhƣ ý muốn.
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Sinh viên hợp
tác với giáo
viên, trả lời
các câu hỏi
của giáo viên
bằng
cách
dựa vào giáo
trình.

- Thảo luận
và cho ý kiến
giải
quyết
tình huống,
bài học kinh
nghiệm
đã
đƣợc rút ra.
- Nêu kế
hoạch
cho
bản thân để
chuẩn bị thực
tập.
- Nêu đƣợc
phƣơng thức
thực hiện cho
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Câu hỏi: Bài học rút ra từ tình huống này
là gì? Khi đi thực tập, để có tiết thực tập
giảng thành công, giáo sinh nên làm
những gì? Và làm nhƣ thế nào?
3. Kết luận
- Những kết quả học
tập đạt đƣợc: Sinh viên
cảm giác hào hứng khi
nêu lên kế hoạch, cũng
nhƣ có đƣợc một khảo
sát thực tế chứng minh
cho lý thuyết đã học.
- Biểu hiện năng lực
của sinh viên qua từng
hoạt động cụ thể.

bản thân. Tại
sao
chọn
phƣơng thức
đó?

- Tóm tắt những nội dung cần thiết cho sinh - Ghi nhớ
viên.
những điều
cần thiết rút
- Đánh giá buổi học (cả việc dạy và việc ra từ bài học.
học) và dặn dò.
- Nêu câu
- Cho thêm bài tập mở rộng.
hỏi.

hành môn Lý luận dạy học (P); nhóm
năng lực giải quyết vấn đề nảy sinh
trong quá trình dạy và học gọi là (S);
nhóm năng lực tự học và sáng tạo hoặc
năng lực cá nhân (C).

3.3. Các năng lực được hình thành
qua việc vận dụng phương pháp dạy
học bằng tình huống vào dạy môn Lý
luận dạy học

Qua nghiên cứu thực tiễn chúng tôi
Để xác định mức độ thành thạo của
nhận thấy việc dạy môn Lý luận dạy
một năng lực chúng ta cần làm rõ
học bằng phƣơng pháp dạy học tình
những kiến thức, kỹ năng, thái độ cần
huống tại trƣờng đại học sẽ giúp sinh
có cho việc thể hiện cũng nhƣ phát triển
viên sƣ phạm hình thành một số kỹ
năng lực ấy, đồng thời xây dựng công
năng cần thiết biểu hiện trong các nhóm
cụ đo từng năng lực. Sau đây là bảng
năng lực nhƣ năng lực nhận thức hỗ trợ
phân chia các năng lực thành phần của
cho việc học tập hiện tại, việc nghiên
từng nhóm năng lực cụ thể qua việc dạy
cứu sau này của các em cụ thể là năng
học bằng phƣơng pháp tình huống.
lực khái quát hóa kiến thức về lý thuyết
đƣợc gọi là (K); nhóm năng lực thực
TT Nhóm năng lực cơ bản
Năng lực thành phần hình thành trong
Môn Lý luận dạy học
1 Nhóm năng lực liên Sinh viên có thể:
quan đến kiến thức hay K1: Trình bày các khái niệm, mục tiêu, quy luật bản
năng lực nhận thức (K) chất của quá trình dạy học. Trình bày mối quan hệ
biện chứng giữa dạy và học.
K2: Thực hiện đúng các nguyên tắc theo chƣơng
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Nhóm năng lực thực
hành lý luận dạy học
(còn gọi nhóm năng lực
hoạt động trí tuệ hay
nhóm năng lực phƣơng
pháp) (P)

3

Nhóm năng lực trao đổi
thông tin và giải quyết
vấn đề (S)

4

Nhóm năng lực tự học,
năng lực sáng tạo, liên
quan đến năng lực cá
nhân (C)
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trình quy định trong dạy học nội dung học tập.
K3: Vận dụng kiến thức lý luận dạy học để thực hiện
nhiệm vụ học tập, vào giải quyết các tình huống thực
tiễn.
Sinh viên có thể:
P1: Đặt ra các câu hỏi, những thắc mắc về các sự
kiện, hiện tƣợng trong quá trình dạy học.
P2: Thu thập thông tin, phân tích, khái quát hóa và
xử lý thông tin để trả lời cho các câu hỏi.
P3: Xác định mục tiêu dạy học, xây dựng phƣơng án
cụ thể thực hiện việc dạy học (hƣớng dẫn cách tự
học, tổ chức quá trình tự học cho học sinh).
P4: Vận dụng kiến thức tích lũy giải quyết một cách
khoa học và logic các tình huống xảy ra trong quá
trình dạy học để cụ thể hóa vai trò của lý luận dạy
học.
Sinh viên có thể:
S1: Trao đổi những kinh nghiệm, kiến thức thu thập
đƣợc và cách diễn tả đặc thù môn Lý luận dạy học.
S2: Lựa chọn, đánh giá các nguồn thông tin khác của
quá trình tìm tòi, rút ra bài học kinh nghiệm.
S3: Ghi chép các kết quả hoạt động nhóm, hoạt động
học tập cá nhân (bài giảng, thông tin tìm kiếm đƣợc,
thực hành, làm việc nhóm).
S4: Trình bày kết quả nghiên cứu của cá nhân với
nhóm, với lớp.
S5: Thảo luận kết quả công việc của bản thân với
nhóm và đƣa ra những vấn đề liên quan trong Lý
luận dạy học.
Sinh viên có thể:
C1: Xác định trình độ hiện có về kiến thức, kỹ năng
và thái độ của cá nhân trong học tập môn Lý luận dạy
học.
C2: Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch học tập môn
Lý luận dạy học.
C3: Sử dụng kiến thức lý luận để phân tích, đánh giá.
các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống.
C4: Nhận ra đƣợc ảnh hƣởng của Lý luận dạy học
với các môn khoa học khác.
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liên môn giải quyết vấn đề tƣơng tự xảy
ra trong học tập hoặc vận dụng cho một
vấn đề mới, đòi hỏi sinh viên chỉ ra
đƣợc ý nghĩa của phƣơng pháp lý luận
đối với bản thân trong quá trình học tập.

3.4. Phương thức đánh giá để phát
triển các nhóm năng lực cho sinh viên
Sau buổi lên lớp các giảng viên
thƣờng chọn hình thức kiểm tra bằng
hoạt động thực hành, qua đó một số
năng lực của sinh viên đƣợc hình thành
và có thể xác định qua cách đánh giá cụ
thể nhƣ sau:

3.4.3. Nhóm năng lực giải quyết
vấn đề
Năng lực thành phần S1 đƣợc rèn
luyện qua các bài tập tự luận, đánh giá
năng lực qua trao đổi kiến thức và kinh
nghiệm bằng phƣơng tiện ngôn ngữ,
cách biểu đạt trong mô tả, cách truyền
thông tin, và khả năng lập luận. S2 đánh
giá qua năng lực tìm kiếm và xử lý
thông tin và năng lực tự học. S3 đƣợc
đánh giá qua hồ sơ học tập, qua năng
lực tự học thể hiện trong kế hoạch thực
hiện hoạt động học tập. S4 đƣợc đánh
giá qua việc yêu cầu sinh viên thuyết
trình, hoặc trình bày mô phỏng ý tƣởng.
S5 đƣợc đánh giá qua ý kiến đƣợc đƣa
ra, bảo vệ ý kiến và biết lắng nghe ý
kiến của ngƣời khác.

3.4.1. Nhóm năng lực nhận thức
Năng lực thành phần K1 có thể
đƣợc đánh giá qua các câu hỏi và bài
tập tái hiện kiến thức lý luận dạy học.
K2 sử dụng kiến thức để thực hiện
nhiệm vụ học tập, đƣợc đánh giá bằng
kết quả của quá trình học tập. K3 đƣợc
đánh giá qua việc vận dụng lý thuyết vào
thực tế để giải quyết các bài tập, các tình
huống xảy ra trong quá trình học tập…
giảng viên hỗ trợ để đạt mục đích khái
quát hóa kiến thức cho sinh viên.
3.4.2. Nhóm năng lực hoạt động trí tuệ
Năng lực thành phần P1 đƣợc phát
triển bằng cách cho sinh viên nêu ra
những câu hỏi, thể hiện đƣợc tƣ duy của
các em về vấn đề cần giải quyết giữa lý
luận dạy học và thực tế. P2 đƣợc phát
triển qua nhiệm vụ tìm kiếm tài liệu,
các nguồn thông tin khác để thực hiện
nhiệm vụ học tập. P3 là năng lực
phƣơng pháp đƣợc đánh giá dựa vào
các kỹ năng của sinh viên trong quá
trình thực hiện (đọc, tóm tắt kiến thức
trọng tậm). P4 đƣợc đánh giá qua việc
thu thập kiến thức trọng tâm, kiến thức

3.4.4. Nhóm năng lực cá nhân
(năng lực tự học, sáng tạo)
Năng lực thành phần C1 có thể
đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ
mang tính chất hệ thống kiến thức, kỹ
năng và thái độ, thông thƣờng giảng
viên đánh giá theo nhóm. C2 đƣợc đánh
giá thông qua việc thực hiện kế hoạch
học tập theo chủ đề hoặc theo nhóm. C3
đƣợc đánh giá bằng các kỹ năng tƣ duy,
kỹ năng phê phán của sinh viên thể hiện
qua làm bài tập trong quá trình dạy học.
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C4 đƣợc đánh giá khả năng vận dụng
hiểu biết kiến thức của môn Lý luận dạy
học để nhận ra những ảnh hƣởng của nó
đối với các môn khoa học có liên quan
nhƣ tâm lý học, sinh học, xã hội học…
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thực hành hoạt động trí tuệ để hình
thành năng lực dạy học cho sinh viên
ngay trong đào tạo và giúp phát triển
trong thực tế dạy học phổ thông. Dạy
học bằng tình huống là một phƣơng
pháp khoa học trong dạy cách học, là
một cách dạy học không những tiết
kiệm kinh phí, mà còn có ý nghĩa sƣ
phạm rất lớn, vì nó sinh động, cụ thể,
các tình huống đƣợc rút ra từ thực tế,
qua đó giúp giáo viên kịp thời phát hiện
đƣợc những chỗ mạnh, chỗ yếu của sinh
viên cũng nhƣ của chính bản thân để
điều chỉnh và phát huy.

4. Kết luận
Vận dụng phƣơng pháp dạy học
tình huống vào việc dạy học môn Lý
luận dạy học đã hình thành cho sinh
viên 4 nhóm năng lực nhƣ trình bày
trên. Các nhóm năng lực này sẽ giúp
cho sinh viên dễ dàng thực hiện hoạt
động nghiên cứu tài liệu, lập kế hoạch
lên lớp, xử lý các tình huống nảy sinh
trong quá trình thực hiện kế hoạch.
Ngoài ra nhónm năng lực thứ 4 không
những giúp sinh viên tự học mở rộng
chuyên môn để dạy tốt mà còn rất hữu
ích trong việc học tập nâng cao trình độ,
phát triển nghề nghiệp trong tƣơng lai.

Dạy học bằng tình huống giúp sinh
viên năng động và dạn dĩ hơn, dần dần
sẽ tự nâng mình lên trong nhận thức và
trong hoạt động trí tuệ một cách sáng
tạo. Mặt khác cách dạy học bằng tình
huống còn giúp sinh viên cải thiện và
nâng cao các kỹ năng sống, làm việc, kỹ
năng hợp tác theo nhóm gắn kết với kỹ
năng độc lập suy nghĩ, tìm ra lối thoát
và vƣợt lên chính mình bằng mọi cách
sáng tạo.

Trong dạy học tại trƣờng đại học
nên sử dụng phƣơng pháp dạy học bằng
tình huống nhằm tạo môi trƣờng rèn
luyện kỹ năng làm việc hợp tác, giao
tiếp trao đổi kiến thức, kinh nghiệm,
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APPLYING THE SITUATION-BASED TEACHING IN THE TEACHING
DIDACTIC THEORY ORIENTED ON STUDENTS’ TEACHING
COMPETENCY DEVELOPMENT IN UNIVERSITIES
ABSTRACT
Today, teaching based on students’ competency development is the modern
tendency of education that is applied largely in some of the universities. It is
considered the positive method of teaching with interaction of teaching, cooperation
of teaching to stimulate the teachers’ and students’ the positive property in their
research and achievement. The situation-based teaching is a practical and
interesting form of teaching. The situation-based teaching is currently the most
popular positive method of education. However, its application hasn’t promoted its
efficiency in teaching the Didactic Theory in universities. This article presents the
highlight issues of situation -based teaching, the most effective process and method
of manipulating situations in the procedure of teaching.
Keywords: Situation-based teaching; teaching competency, didactic theory.
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KINH NGHIỆM PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN CỦA MỘT SỐ
QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
Vũ Văn Thực1
TÓM TẮT
Rửa tiền đang là một trong những vấn nạn của nhiều quốc gia trên thế giới,
được thực hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi và khó kiểm soát. Rửa tiền không những
chỉ ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia mà còn
ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như uy tín, vị thế của quốc gia
trên trường quốc tế. Do đó việc nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của
các quốc gia trên thế giới, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo
đối với Việt Nam là vấn đề có tính thời sự trong mọi thời kỳ.
Từ khóa: Kinh nghiệm, phòng chống rửa tiền
ta đang trong quá trình mở cửa sâu rộng
1. Đặt vấn đề
với nền kinh tế thế giới, bên cạnh
Ngày nay, hoạt động rửa tiền với
những thuận lợi còn phải đối mặt với
nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó
không ít khó khăn, thách thức, trong đó
kiểm soát đang là vấn nạn của nhiều
hoạt động rửa tiền là một trong những
quốc gia trên thế giới. Những quốc gia
thách thức không nhỏ, nếu không có
đang phát triển, có hệ thống luật pháp
giải pháp phù hợp để phòng, chống sẽ là
chưa thực sự hoàn chỉnh như Việt Nam
cơ hội cho bọn tội phạm rửa tiền tìm
là môi trường thuận lợi cho các loại tội
đến. Do đó, tìm ra giải pháp hữu hiệu
phạm rửa tiền hoạt động. Khi một quốc
nhằm phòng, chống rửa tiền là một
gia có hoạt động rửa tiền phát triển sẽ
trong những vấn đề có tính cấp thiết
dẫn đến những bất ổn trong hoạt động
trong giai đoạn hiện nay.
tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, làm cho hệ thống
2. Khái niệm về rửa tiền
tài chính suy yếu, ảnh hưởng xấu đến
hoạt động đầu tư của quốc gia. Hoạt
Có nhiều khái niệm khác nhau về
động rửa tiền còn bóp méo các số liệu
rửa tiền, theo cách hiểu phổ biến nhất
thống kê, từ đó gây khó khăn cho việc
thì rửa tiền là hành động chuyển lợi
hoạch định chính sách, giảm hiệu quả
nhuận thu được từ những hoạt động
của công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ
phạm pháp sang lợi nhuận hợp pháp;
của chính phủ, đồng thời kích thích các
phạm vi rửa tiền do buôn bán ma túy
hành vi tội phạm như: buôn bán ma túy,
thường được coi là kiếm được rất nhiều
trốn thuế, tham ô, mua bán nội gián,
lợi nhuận bất hợp pháp, một số hoạt
gian lận thương mại, đặc biệt còn ảnh
động khác như: buôn lậu vũ khí, buôn
hưởng lớn đến vị thế, uy tín của một
lậu những tác phẩm nghệ thuật bị đánh
quốc gia trên trường quốc tế. Đất nước
cắp, buôn bán bộ phận người, bí mật hạt
1
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nhân, vũ khí; việc sử dụng tiền của
những tổ chức khủng bố, bắt cóc tống
tiền, những giao dịch tài chính bất hợp
pháp để trốn tránh những luật pháp
quốc tế [1].
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định của pháp luật, hệ thống pháp luật
về phòng, chống rửa tiền là một trong
những ví dụ ấy. Ở Mỹ, luật pháp về
phòng, chống rửa tiền được xây dựng
rất chặt chẽ, theo đó các định chế tài
chính và nhân viên của họ đều phải tuân
thủ nghiêm ngặt. Ngay từ những năm
1970, nước Mỹ đã ban hành Luật Bí
mật ngân hàng (BSA) và các quy tắc.
Đây là một đạo luật được các chuyên
gia về luật đánh giá rất cao, mục đích
của bộ luật này được xây dựng nhằm
tạo hành lang pháp lý để điều tra tội
phạm rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu… Về
cơ bản, luật phòng, chống rửa tiền ở Mỹ
quy định một số nội dung cơ bản sau:

Một thuật ngữ khác về khái niệm
rửa tiền, đó là “chuyển trốn tư bản” hay
còn gọi là “vốn bay” (flight capital).
Đây là vốn được rút một cách cấp tốc
khỏi một nước do sự mất lòng tin vào
chính phủ khi tại nước đó xảy ra những
biến động về kinh tế, chính trị. Một khái
niệm khác được hiểu là “tiền nóng”,
tiền được chuyển từ một địa điểm này
đến một địa điểm khác do sự lo ngại về
các chính sách của chính phủ. Trong
nhiều trường hợp, rất khó có thể phân
biệt tiền hợp pháp và tiền bất hợp pháp.
Những bộ phận hợp pháp của “vốn bay”
thường là những dòng tiền sau thuế từ
một quốc gia này sang một quốc gia
khác và nó thường được ghi vào trong
sổ sách và được lưu giữ để báo cáo.
Trong khi những bộ phận hợp pháp này
thường được chuyển đi một cách an
toàn, công khai thì những bộ phận bất
hợp pháp của “vốn bay” thường được
che giấu đi [1].

Thứ nhất, các tổ chức tài chính
phải báo cáo cho cơ quan có thẩm
quyền và phải lưu giữ tất cả các chứng
từ liên quan đến giao dịch trên 10.000
USD. Sau này luật được sửa đổi, cho
phép các cơ quan chức năng có thể hạ
thấp mức chuẩn 10.000 USD trong các
cuộc điều tra nếu thấy cần thiết [2].
Thứ hai, luật phòng, chống rửa tiền
tại Mỹ quy định cụ thể nghĩa vụ của các
cá nhân và tổ chức, trường hợp cá nhân
hoặc tổ chức khi phát hiện các đối
tượng tham gia vào bất kỳ hoạt động
rửa tiền nào phải báo cáo cho cơ quan
có thẩm quyền. Đây là một trong những
căn cứ để tịch thu, sung quỹ tiền và tài
sản có liên quan đến hoạt động rửa tiền
của các đối tượng phạm tội.

3. Kinh nghiệm phòng, chống rửa
tiền của một số quốc gia trên thế giới
3.1. Kinh nghiệm từ Mỹ
Mỹ là một quốc gia có nền kinh tế
phát triển nhất trên thế giới, bên cạnh
đó nước Mỹ cũng là một nước có hệ
thống luật pháp hoàn chỉnh, mọi cá
nhân, tổ chức đều phải tuân thủ các quy

Thứ ba, trường hợp các cá nhân
không tuân thủ những quy tắc và luật lệ
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liên quan đến hoạt động phòng, chống
rửa tiền thì có thể xử lý về mặt dân sự,
hoặc hình sự, tùy vào mức độ vi phạm
nặng hay nhẹ làm căn cứ xử lý. Về mặt
dân sự, người vi phạm sẽ bị phạt nặng,
số tiền phạt có thể lên đến 250.000 USD.
Về mặt hình sự có thể phạt tù đến 5 năm
tù giam. Hoặc cả hai hình thức [2].
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bố. Luật Hình sự (Hợp tác quốc tế) năm
1990 cho phép kết tội những người che
giấu, biển thủ, chuyển nhượng hoặc vận
chuyển những tài sản hoặc giúp đỡ
người khác làm việc đó khi biết hoặc
nghi ngờ những tài sản do phạm tội
buôn bán ma túy mà có. Luật Hình sự
năm 1993 mở rộng quyền lực của tòa án
trong việc kết tội rửa tiền như một tội
phạm hình sự. Các quy định phòng,
chống rửa tiền tại Anh có một số điểm
chính sau:

Thứ tư, các nhân viên ngân hàng
phải tuân thủ Luật Bí mật ngân hàng.
Trong trường hợp cố tình vi phạm
những quy định về báo cáo và lưu giữ
chứng từ của BSA, nhân viên ngân
hàng có thể bị phạt tới 100.000 USD.

Thứ nhất, hướng dẫn cách thức xác
nhận thông tin cá nhân, trong đó hộ
chiếu là một trong những hình thức
được ưu tiên, ngoài ra các hình thức
khác cũng được chấp nhận như thẻ nhân
viên, bằng lái xe.

Thứ năm, căn cứ tình hình thực tế
trong từng thời kỳ, các quy định về
phòng, chống rửa tiền tại Mỹ được
chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với
những thay đổi của tội phạm rửa tiền.

Thứ hai, ngân hàng phải đích thân
nhận dạng tất cả các khách hàng bằng
mọi cách có thể, kể cả gặp mặt trực tiếp.
Các ngân hàng đều phải lưu giữ tất cả
chứng từ giao dịch, thời gian lưu giữ tối
thiểu là 6 năm, đây là một trong những
căn cứ để phục vụ công tác điều tra khi
các đối tượng bị phát hiện có dấu hiệu
rửa tiền.

3.2. Kinh nghiệm từ Anh
Thấy được tầm quan trọng của việc
phòng, chống rửa tiền, ngay vào cuối
những năm 1990, nước Anh đã ban
hành nhiền văn bản hướng dẫn cho hệ
thống ngân hàng về phòng, chống rửa
tiền. Ngoài ra, nước Anh còn ban hành
khá nhiều các quy định cũng như luật lệ
khác liên quan đến phòng, chống rửa
tiền. Chẳng hạn Luật Chống buôn bán
ma túy năm 1986 cho phép cảnh sát có
quyền điều tra những tài sản đáng ngờ
có liên quan đến ma túy, phong tỏa và
khi có chứng cứ sẽ tịch thu những tài
sản này. Luật Phòng, chống khủng bố
năm 1987 quy định sẽ kết tội những
người sử dụng hoặc sở hữu quỹ khủng

Thứ ba, trường hợp các tổ chức và
cá nhân không tuân theo những hướng
dẫn của luật và quy định về phòng,
chống rửa tiền sẽ dẫn tới những trách
nhiệm pháp lý. Trường hợp nhân viên
vi phạm những quy định về sự bảo mật
của khách hàng thì phải chịu trách
nhiệm pháp lý dân sự theo quy định của
luật pháp.
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Thứ tư, các nhân viên của các định
chế tài chính phải có nghĩa vụ hợp tác
toàn diện với các cơ quan pháp luật và
phải có nghĩa vụ thông báo trước cho
các cơ quan có thẩm quyền tất cả các
giao dịch đáng ngờ. Bên cạnh đó, các
ngân hàng là chủ thể chính, các tổ chức
tài chính khác như các công ty bảo
hiểm, tổ chức môi giới cũng phải tuân
thủ theo hướng dẫn này.
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đương hoặc lớn hơn 10.000 USD đều
phải báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.
Thứ hai, các giao dịch không phải
báo cáo bằng cách thủ công mà được
truyền tự động đến cơ quan giao dịch
tiền tệ của quốc gia.
Thứ ba, tại Úc, luật chống rửa tiền
quy định cụ thể nghĩa vụ của mỗi tổ
chức, cá nhân. Trường hợp phát hiện có
sự tham gia vào bất kỳ hoạt động rửa
tiền nào các tổ chức, cá nhân phải báo
cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trường hợp xác định là giao dịch rửa
tiền thì coi đây là căn cứ để tịch thu,
sung công quỹ tiền và tài sản liên quan
đến hoạt động rửa tiền.

Thứ năm, luật pháp nước Anh cho
phép cảnh sát có quyền điều tra những
tài sản nghi ngờ có liên quan đến hoạt
động mua bán ma túy và có quyền
phong tỏa, nếu có chứng cứ sẽ tịch thu
những tài sản bất hợp pháp này.
Thứ sáu, có quyền kết tội những
người cố tình che giấu, biển thủ, chuyển
nhượng hoặc vận chuyển tài sản, hoặc
giúp đỡ người khác làm việc đó khi biết
hoặc nghi ngờ những tài sản do phạm
tội buôn bán ma túy mà có, coi tội rửa
tiền như tội phạm hình sự.

Thứ tư, trường hợp các cá nhân của
các tổ chức tín dụng không tuân thủ
những quy định về luật liên quan đến
hoạt động phòng, chống rửa tiền sẽ bị
xử lý theo quy định và có thể phải xử lý
hình sự.
3.4. Kinh nghiệm từ Singapore

Thứ bảy, hệ thống lưu trữ chứng từ
luôn được nghiên cứu để cải thiện một
cách tốt nhất, có những giải pháp để
ngăn chặn kịp thời những hành động
đáng ngờ. Các ngân hàng xây dựng kế
hoạch và thực hiện tập huấn để nhân
viên tuân thủ các luật lệ một cách chủ
động và có thể nhận biết, báo cáo các
hành động rửa tiền cho các cơ quan
chức năng [2-3].

Singapore là quốc gia có hệ thống
luật pháp hoàn chỉnh và nghiêm ngặt bậc
nhất khu vực Đông Nam Á. Do đó tỷ lệ
tội phạm, trong đó tội phạm liên quan
đến hoạt động rửa tiền, được xếp vào
những nước thấp nhất trên thế giới. Ở
Singapore, hành vi rửa tiền xuất hiện chủ
yếu từ các yếu tố nước ngoài. Dưới đây
là kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền
của quốc gia Đông Nam Á này [3-4].

3.3. Kinh nghiệm từ Úc

Thứ nhất, xây dựng khung pháp lý
khá đầy đủ và toàn diện để chống lại hoạt

Thứ nhất, luật pháp Úc quy định cụ
thể bất kỳ giao dịch tiền tệ nào tương
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động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Đây là cơ sở pháp lý quan trọng bắt buộc
các tổ chức và cá nhân phải tuân thủ.
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Thứ bảy, thực hiện nghiêm chỉnh
các tiêu chuẩn quốc tế về các quy định
về phòng, chống rửa tiền, đặc biệt là
khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm
Tài chính quốc tế FATF (Financial
Action Task Force).

Thứ hai, tăng cường giám sát các
tổ chức tài chính nhằm phòng, chống
hành vi rửa tiền và các hoạt động tài
chính bất hợp pháp khác. Các ngân
hàng thương mại phải bố trí quản lý cấp
cao, có trình độ chuyên môn, có kinh
nghiệm vào vị trí giám sát rủi ro nhằm
đảm bảo thực thi đầy đủ và nghiêm ngặt
các quy định về phòng, chống rửa tiền.

4. Bài học cho Việt Nam
Một là hoàn thiện luật phòng,
chống rửa tiền. Trên cơ sở đánh giá tính
hiệu quả cũng như các bất cập trong
phòng chống rửa tiền hiện nay và các
thông lệ quốc tế để hoàn thiện luật
phòng chống rửa tiền.

Thứ ba, xây dựng cơ chế ràng buộc
từ cung cấp xử lý các thông tin, xử lý
các tình huống, từ đó giúp các cơ quan
của chính phủ có thể chế phối hợp chặt
chẽ với nhau để phòng, chống rửa tiền
từ các loại tội phạm; phân bố các nguồn
lực trên cơ sở nhạy cảm với rủi ro.

Hai là tăng cường phối hợp giữa
các cơ quan nhà nước có liên quan để
phòng chống rửa tiền nhằm nâng cao
tính hiệu lực, hiệu quả của việc phòng
chống rửa tiền, các cơ quan nhà nước
như Ngân hàng Nhà nước, Hải quan,
Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công
thương, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng... [5]
cần phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn các
văn bản pháp quy, kiểm tra chấp hành
các biện pháp phòng, chống rửa tiền của
các tổ chức, cá nhân thuộc các đối
tượng rửa tiền, nghi ngờ rửa tiền; khi
phát hiện cần có giải pháp phối hợp để
giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền nhằm nâng cao sự hiểu biết của
khu vực tư nhân về các rủi ro về rửa
tiền và tài trợ khủng bố, thúc đẩy một
nền văn hóa tuân thủ.
Thứ năm, hành động quyết liệt để
ngăn cản hành vi rửa tiền và ngăn chặn
khủng bố bao gồm cả hành vi tội phạm
nước ngoài. Làm gián đoạn việc buôn
bán ma túy và các hành vi phạm tội
nghiêm trọng khác để ngăn chặn sớm
quá trình rửa tiền.

Ba là quy định cụ thể số tiền giao
dịch phải báo cáo phù hợp với điều kiện
của Việt Nam. Trường hợp cần thiết các
cơ quan chức năng có thể hạ chuẩn giá
trị giao dịch để phục phụ điều tra, các
giao dịch phải được tự động báo cáo
đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Các tổ chức tài chính lưu giữ tất cả giao

Thứ sáu, cung cấp hỗ trợ pháp lý
các thông tin về rửa tiền qua các kênh
chính thức và phi chính thức, kể cả chia
sẻ thông tin tình báo.
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dịch phải báo báo trong thời gian nhất
định. Hoàn thiện hệ thống lưu giữ
chứng từ, ngăn chặn kịp thời những
hành động đáng ngờ; tập huấn các nhân
viên để họ tuân theo các luật lệ ngân
hàng một cách chủ động và có thể nhận
biết, báo cáo các hành động rửa tiền.

cá nhân hiểu rõ tác hại của rửa tiền, từ
đó thúc đẩy một nền văn hóa tuân thủ
pháp luật.

Bốn là quy định rõ nghĩa vụ đối với
các tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ
báo cáo các giao dịch đáng ngờ, sung
ngay ngân sách nhà nước những giao
dịch rửa tiền bị phát hiện.

Mười là ứng dụng công nghệ thông
tin hiện đại theo chuẩn mực và thông lệ
quốc tế nhằm nâng cao năng lực phòng,
chống rửa tiền của các ngân hàng
thương mại.

Năm là phạt tiền nặng đối với
những cá nhân che giấu hoạt động rửa
tiền, trường hợp nghiêm trọng thì phải
truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cuối cùng, các tổ chức tín dụng
cần xây dựng cơ chế sàng lọc các giao
dịch tiền mặt lớn và giao dịch tiền mặt
nhiều lần liên tục; xây dựng báo cáo tự
động để có thể báo cáo kịp thời trong
nội bộ của các tổ chức tín dụng và các
cơ quan quản lý.

Chín là xây dựng các tiêu chuẩn và
thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn
quốc tế về các quy định về phòng,
chống rửa tiền.

Sáu là nhân viên của các định chế
tài chính có nghĩa vụ hợp tác vô điều
kiện với cơ quan bảo vệ pháp luật, phải
thông báo trước cho các cơ quan này
các giao dịch đáng ngờ.

Tóm lại phòng, chống rửa tiền là
cuộc đấu tranh gian khổ, lâu dài đòi hỏi
phải có sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị và mọi người dân, từ đó mới
có thể phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp
thời các vụ việc có liên quan đến rửa
tiền. Bài viết đã tìm hiểu kinh nghiệm
của một số quốc gia trên thế giới về
phòng, chống rửa tiền, qua đó rút ra bài
học có giá trị tham khảo đối với Việt
Nam. Hy vọng những bài học kinh
nghiệm được rút ra sẽ tài liệu quý để
các cơ quan chức năng tham khảo xây
dựng, hoàn thiện các quy định về
phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.

Bảy là cơ quan công an có quyền
điều tra những tài sản đáng ngờ có liên
quan đến ma túy, phong tỏa chúng và
khi có chứng cứ sẽ tịch thu những tài
sản này. Truy tố những người che giấu,
biển thủ, chuyển nhượng hoặc vận
chuyển những tài sản hoặc giúp đỡ
người khác làm việc đó khi biết hoặc
nghi ngờ những tài sản do phạm tội
buôn bán ma túy mà có.
Tám là tuyên truyền, vận động các
tổ chức, cá nhân về các rủi ro về rửa
tiền, tài trợ khủng bố, giúp các tổ chức,
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SOME EXPERIENCES IN PREVENTING MONEY LAUNDERING
OF SOME COUNTRIES IN THE WORLD AND LESSONS LEARNED
FOR VIETNAM
ABSTRACT
Money laundering is one of the serious problems faced by many countries
around the world. Today, money laundering has become so sophisticated that it is
very difficult to control. Money laundering has not only adversely affected on a
country's currency but also on the social-economy system as well as the prestige and
status of the nation. Therefore, the study of anti-money laundering experience in
some countries has never been so necessary, thereby drawing lessons for Vietnam to
acquire.
Keywords: Experience, prevention of money laundering
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QUẢN LÝ THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ
TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Thị Lý1
TÓM TẮT
Đồng Nai là một trong những địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) lớn nhất cả nước, đứng thứ ba cả nước về thu hút đầu tư vào các khu
công nghiệp với 32 khu công nghiệp đ đi vào ho t động thu hút khá nhiều vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài nh đến ngà 3
2 7, c 52 dự án FDI với t ng vốn đầu
tư là 334, 5 triệu
D đầu tư vào các khu công nghiệp c a t nh Đồng Nai ác
doanh nghiệp FDI trên địa bàn t nh c đ ng g p đáng kể, nhất là trong lĩnh vực thu
nộp thuế, nhưng vấn đề “thu đúng, thu đ ” và việc thực hiện đúng ch nh sách pháp
luật thuế c a các doanh nghiệp FDI trên địa bàn t nh vẫn là mối quan tâm c a các
cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan thuế.
Từ khóa: huế, quản lý thuế, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ch nh sách thuế
vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng
1. Quản lý thuế tại các doanh
vốn đầu tư xấp xỉ 21 tỷ USD.
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài tại các khu công nghiệp của
tỉnh Đồng Nai

Hội nhập kinh tế là xu hướng tất
yếu, trong đó xu thế tự do hóa thương
mại, tự do hóa các yếu tố sản xuất, đặc
biệt là tự do hóa đầu tư là xu hướng của
nền kinh tế thế giới. Đối với các nước
đang phát triển thì mục tiêu t o vị thế
c nh tranh mới và thu hút vốn FDI từ
các nước phát triển rất quan trọng.

1.1. Vai trò của FDI với sự nghiệp
phát triển kinh tế xã hội trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam và là một trong
những tỉnh phát triển công nghiệp hàng
đầu cả nước với 35 khu công nghiệp
được Thủ tướng Chính phủ đưa vào
danh mục quy hoạch khu công nghiệp
Việt Nam đến năm 2020, tổng diện tích
trên 12.055 ha, trong đó 32 khu công
nghiệp đã được thành lập, thu hút 70%
diện tích đất cho thuê. Tại 32 khu công
nghiệp này hiện có 42 quốc gia và vùng
lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số
1.510 dự án, trong đó có 1.100 dự án có

Theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam (năm 2014, có hiệu lực 1/7/2015):
“Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign
Direct Investment - FDI) là việc các tổ
chức và cá nhân nước ngoài đưa vào Việt
Nam vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản
nào để tiến hành các hoạt động đầu tư”
[1]. Cũng theo quy định của luật đầu tư,
hoạt động đầu tư có thể diễn ra dưới các
hình thức đầu tư sau:

1

Trường Đại học Đồng Nai
Email: lynt2005@gmail.com
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+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh,
hợp đồng xây dựng - kinh doanh chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng chuyển giao - kinh doanh (BTO) và hợp
đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
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phép khai thác hiệu quả hơn các loại tài
nguyên, các nghành nghề có lợi thế so
sánh. Mặt khác, tạo ra sự cạnh tranh cần
thiết, thúc đẩy các doanh nghiệp trong
nước đầu tư, đổi mới công nghệ, năng
cao hiệu quả sản xuất.

+ Doanh nghiệp liên doanh.

- FDI g p phần giải qu ết lao động
t i các nước đang phát triển Khi đi vào
hoạt động, doanh nghiệp FDI góp phần
nâng cao tổng cầu về lao động, giải
quyết được một lực lượng lao động khá
lớn cho xã hội, đồng thời góp phần tạo
ra một đội ngũ quản lý địa phương có
nghiệp vụ và một lực lượng công nhân
có tay nghề cao.

+ Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư
nước ngoài.
Đối với các nước đang phát triển do
thiếu vốn và công nghệ nên hầu hết đều
là nước tiếp nhận đầu tư thì nguồn vốn
FDI có vai trò quan trọng hơn, thể hiện
ở những mặt sau:
- FDI t o nguồn vốn quan trọng để
phát triển kinh tế: việc mở cửa tiếp
nhận FDI đã tạo nguồn vốn quan trọng
cho các nước tiếp nhận đầu tư, giúp cho
sự phát triển kinh tế, bởi vốn FDI không
trực tiếp làm tăng nợ nước ngoài.

- FDI t o ra nguồn thu đáng kể cho
ngân sách nhà nước
Bên cạnh những lợi ích trên, FDI
cũng mang lại cho các nước đang phát
triển một số tiêu cực nhất định. Do chạy
theo mục tiêu lợi nhuận, nhà đầu tư
nước ngoài chỉ đầu tư vào các ngành và
vùng có nhiều thuận lợi, dễ tìm kiếm lợi
nhuận, từ đó dẫn đến hệ quả: cơ cấu
ngành và vùng của các nước đang phát
triển thường xuyên mất cân đối. Ngoài
ra, nếu không có sự kiểm tra, giám sát
thường xuyên về công nghệ, các nước
đang phát triển sẽ là nơi tiếp nhận máy
móc thiết bị, công nghệ lạc hậu mà
nước chủ đầu tư đang cần thay thế. Đặc
biệt, nếu thiếu một cơ chế giám sát chặt
chẽ quá trình tuân thủ các luật thuế, các
doanh nghiệp FDI sẽ lợi dụng để
chuyển lợi nhuận về nước chủ đầu tư
thông qua các hoạt động trả phí tiền bản

- FDI t o điều kiện cho các nước
đang phát triển tiếp cận công nghệ sản
xuất tiên tiến, kỹ thuật quản lý hiện đ i
- FDI t o điều kiện cho các nước
đang phát triển tiếp cận thị trường quốc
tế, do doanh nghiệp FDI thường thuộc
về công ty đa quốc gia, có quan hệ rộng
rãi về mua bán và trao đổi hàng hóa với
các doanh nghiệp khác ở các nước.
- FDI t o điều kiện cho các nước
đang phát triển khai thác tốt hơn tiềm
năng, thế m nh về tài ngu ên, các ngành
nghề c lợi thế so sánh, khu ến kh ch và
nâng cao hiệu quả đầu tư trong nước.
Doanh nghiệp FDI với công nghệ sản
xuất và kỹ thuật quản lý tiên tiến cho
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quyền, trả phí lãi tiền vay từ công ty
mẹ, trả phí dịch vụ tư vấn quản lý, tư
vấn kỹ thuật và hoạt động chuyển giá…
nhằm tối đa hóa lợi nhuận, khiến các
nước đang phát triển thất thu thuế
nghiêm trọng và các hệ lụy khác.

ISSN 2354-1482

quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai
(Diza) cho biết: “Tính đến 30/09/2017
các khu công nghiệp Đồng Nai đã thu
hút thêm 967,6 triệu USD và 6.505,7 tỷ
đồng với 69 dự án đầu tư mới (trong đó
có 52 dự án FDI với tổng vốn đầu tư
334,15 triệu USD và 17 dự án trong
nước với tổng vốn đầu tư 5.945,7 tỷ
đồng); 84 dự án FDI thực hiện điều
chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng 647,1
triệu USD, 04 dự án giảm vốn với số
vốn là 13,65 triệu USD và 05 dự án đầu
tư trong nước tăng 560 tỷ đồng” [2].

1.2. Quy mô và xu hướng phát triển
Đồng Nai là tỉnh công nghiệp nằm
trong vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam, có vị trí thuận lợi, phía đông và
đông bắc giáp các tỉnh Bình Thuận và
Lâm Đồng; phía tây bắc giáp thành phố
Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Bình
Phước; phía nam giáp tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu nên có lợi thế phát triển kinh
tế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh
chóng theo hướng công nghiệp - dịch
vụ - nông nghiệp. Đồng Nai có sự thuận
lợi về giao thông cả đường hàng không,
đường bộ và đường thủy, gần các nút
giao thông quan trọng như cảng Thành
phố Hồ Chí Minh, sân bay Tân Sơn
Nhất, quốc lộ 1 và quốc lộ 51, hệ thống
cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, đường cao tốc
Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành,
Long Thành - Dầu Giây, hệ thống cảng
trên sông Lòng Tàu, Thị Vải. Hiện tỉnh
Đồng Nai đã có 32 khu công nghiệp với
42 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động
đầu tư.

Về GRRDP, tổng sản phẩm trong
tỉnh của khu vực kinh tế FDI tăng trung
bình 25% mỗi năm. Mặc dù trong mấy
năm vừa qua, nền kinh tế toàn cầu suy
thoái đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình
hình kinh tế trong nước, song tỷ trọng
GRDP của thành phần kinh tế có vốn
FDI chiếm trong tổng thể của tỉnh vẫn
tăng dần và tính đến thời điểm cuối năm
2016 là cao nhất so với thời gian 5 năm
gần đây (năm 2010: 31,36%, năm 2015:
35,42%).
Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu
ước tính đến cuối năm 2016 của các
doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt
khoảng 10 tỷ USD, trong khi đó kim
ngạch nhập khẩu đạt khoảng 9 tỷ USD.
Các thị trường xuất khẩu lớn của doanh
nghiệp Đồng Nai là: Hoa Kỳ, châu u,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hơn
1.000 doanh nghiệp FDI đang hoạt
động đã đóng góp khoảng 80% doanh
thu xuất khẩu hằng năm cho Đồng Nai.

Về vốn đầu tư, theo Cục Đầu tư
nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư),
lượng vốn FDI của Đồng Nai đang
chiếm 1/8 tổng lượng vốn FDI và đứng
thứ ba cả nước về lượng vốn đăng ký,
sau Hải Phòng và Bình Dương. Ban
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1.3. Quản lý thuế đối với doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại
tỉnh Đồng Nai
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nghiệp Amata thu hút được 06 dự án
(57,5 triệu USD) chiếm 17,2% tổng vốn
đầu tư thu hút mới, khu công nghiệp An
Phước thu hút được 06 dự án (30,3 triệu
USD) chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư thu
hút mới” [3].

Trong những năm qua, tập thể cán
bộ công chức ngành thuế tỉnh Đồng Nai
luôn quyết tâm nổ lực năng cao công
tác chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ
chính trị được giao, tăng cường công
tác quản lý, khai thác nguồn thu, quản
lý hồ sơ, kiểm tra, giám sát kê khai,
chịu trách nhiệm thực hiện dự toán thu
đối với người nộp thuế thuộc khu vực
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các
doanh nghiệp hoạt động trong các khu
công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai.

Hầu hết các doanh nghiệp FDI đều
hoạt động trong khu công nghiệp, ý
thức tuân thủ pháp luật của các doanh
nghiệp FDI cao, đặc biệt các doanh
nghiệp đến từ các nước phát triển có
trình độ quản lý cao, có sự hỗ trợ của
công nghệ thông tin và hệ thống quản lý
hành chính, quản lý kinh doanh của
doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại.
Hoạt động kinh doanh của các tập
đoàn đa quốc gia thường rất phức tạp,
đa ngành nghề, thu hút nhiều lao động.
Các doanh nghiệp FDI sang Việt Nam
đầu tư chỉ quan tâm đến mục đích duy
nhất là lợi nhuận nên việc quản lý thuế
cũng gặp nhiều khó khăn.

1.3.1. Đặc điểm c a doanh nghiệp
FDI t i Đồng Nai
Số lượng doanh nghiệp FDI vào
Đồng Nai ngày càng tăng, nhất là sau
khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO), môi trường đầu tư
ngày càng cải thiện theo tiến trình hội
nhập. Đặc biệt trong “10 tháng đầu năm
2017 đã thu hút các doanh nghiệp FDI
đầu tư vốn 967,9 triệu USD, đạt 96,78%
kế hoạch năm 2017 (1 tỷ USD). Các dự
án mới tập trung tại các khu công
nghiệp: Long Đức, An Phước, Nhơn
Trạch I, Bàu Xéo, Hố Nai… Trong đó,
khu công nghiệp Bàu Xéo thu hút được
02 dự án (115 triệu USD) chiếm 34,6%
tổng vốn đầu tư thu hút mới, các khu
công nghiệp Nhơn Trạch thu hút được
16 dự án (83,6 triệu USD) chiếm 25%
tổng vốn đầu tư thu hút mới, khu công

Ngoài ra còn có nhiều đặc điểm
khác như: các hình thức gian lận
thương mại, các hình thức trốn thuế,
gian lận thuế của các doanh nghiệp
FDI cũng rất tinh vi, phức tạp, khó
phát hiện thông qua hoạt động chuyển
giá, gian lận thuế xuất nhập khẩu, giao
dịch thương mại điện tử, chia tách, sát
nhập doanh nghiệp; là những tập tập
đoàn kinh tế đa ngành nghề nên quản
lý thuế rất phức tạp...
1.3.2. ình hình thu ngân sách c a
khối đầu tư nước ngoài
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Tổng thu ngân sách nhà nước giai
đoạn 2010-2016 của doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai lên đến 50.000 tỷ đồng, tốc
độ tăng trưởng hằng năm từ 22% đến
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32%. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài thường xuyên biến động và có xu
hướng tăng lên rất nhanh, ngân sách
năm sau luôn tăng hơn năm trước.

Bảng 1: ình hình thu ngân sách doanh nghiệp c vốn đầu tư nước ngoài
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Dự kiến
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Doanh
nghiệp có
vốn đầu tư
nước ngoài

4.335,30

3.483,30

4.978,20 5.856,93 6.200,00

6.800,00

- Thuế giá trị
gia tăng

1.490,00

1.054,91

1.626,54 2.487,65 2.796,89

3.296,00

- Thuế tiêu
thụ đặc biệt

42,00

25,12

- Thuế thu
nhập doanh
nghiệp

2.720,00

2.295,07

- Thuế tài
nguyên

0,60

0,23

1,56

1,67

1,98

2,00

- Thuê mặt
đất, mặt nước

50,00

12,82

14,65

18,34

19,66

20,14

- Thuế môn
bài

2,70

2,63

6,00

6,56

8,87

9,12

- Thu khác

12,08

9,03

11,87

13,45

15,11

16,14

45,12

46,91

47,00

48,50

2.743,80 3.182,35 3.297,89

3.297,89

(Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai)
nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ
của người nộp thuế được nâng cao từng
bước, cơ quan thuế cung cấp các dịch
vụ hành chính công cho người nộp thuế
ngày càng thuận tiện, giảm bớt thủ tục
hành chính, rút gắn thời gian giải quyết
hồ sơ thuế, quy trình quản lý thuế rõ
ràng, minh bạch hơn đã góp phần quan

1.3.3. Đặc điểm quản lý đối với các
doanh nghiệp c vốn đầu tư nước ngoài
Từ khi luật quản lý thuế có hiệu lực
(1/7/2007) và thực hiện quản lý thuế
theo mô hình chức năng gắn với cơ chế
tự khai, tự nộp, công tác quản lý thu
thuế của tỉnh Đồng Nai đã có những
thuận lợi và chuyển biến tích cực như:
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trọng trong quá trình thu ngân sách nhà
nước đạt kết quả cao.
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Chính sách khuyến khích nhằm bảo
đảm khả năng sinh lời cho các dự án
FDI bao gồm: chính sách thuế, chế độ
khấu hao, trợ cấp đầu vào, quản lý
ngoại hối, phí dịch vụ cơ sở hạ tầng, cơ
chế cấp phép và hệ thống hành chính…

Một trong những nội dung cơ bản
của luật quản lý thuế là việc chính thức
áp dụng cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp
thuế. Cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế là
cơ chế quản lý thuế trong đó người nộp
thuế tự giác tuân thủ thực hiện các
nghĩa vụ thuế; người nộp thuế căn cứ
các quy định tại các luật thuế để xác
định nghĩa vụ thuế của mình, tự kê khai,
nộp tờ khai thuế và nộp thuế chính xác,
đúng thời hạn. Cơ quan thuế không can
thiệp vào việc thực hiện nghĩa vụ thuế
của người nộp thuế, nếu người nộp thuế
tự giác tuân thủ nghĩa vụ. Cơ quan thuế
có trách nhiệm tuyên truyền, hỗ trợ,
hướng dẫn để người nộp thuế hiểu rõ và
tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng
thời giám sát chặt chẽ việc tuân thủ
nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và
thông qua công tác kiểm tra, thanh tra
để phát hiện, xử lý kịp thời, đúng đắn
những hành vi gian lận, trốn thuế của
người nộp thuế.

Chính sách tạo môi trường đầu tư
ổn định, giảm thiểu rủi ro trong quá
trình đầu tư của dự án FDI như: chính
sách ổn định về kinh tế, chính trị…
Thuế là công cụ thu hút vốn đầu tư.
Thực tế cho thấy, mục tiêu của nhà đầu
tư là nhằm thu lợi nhuận tối đa, trong
khi đó thuế lại tác động trực tiếp đến lợi
nhuận làm ra, lợi nhuận còn lại của nhà
đầu tư. Để thực hiện chính sách thu hút
vốn đầu tư nhà nước cần khuyến khích
tích lũy và tích tụ trong các đơn vị kinh
doanh để tạo vốn đầu tư, cùng với chính
sách khác, chính sách thuế phải được sử
dụng một cách linh hoạt thông qua chế
độ ưu đãi, miễn giảm, thuế suất hợp lý,
việc thay đổi chính sách thuế của nhà
nước có thể ảnh hưởng đến quá trình
đầu tư.

2. Thuế và chính sách ưu đãi thuế
đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI)

Nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm
đến chính sách thuế khi quyết định đầu
tư, nhất là khi các yếu tố cơ bản khác
thuộc về môi trường đầu tư đã đáp ứng
được nhu cầu tối thiểu của họ. Chính
phủ các nước đang phát triển thường
đưa ra chính sách ưu đãi thuế nhằm
mục đích khuyến khích phát triển sản
xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu
hút đầu tư…

2.1. Chính sách thuế trong thu hút
vốn FDI
Chính sách của chính phủ nước tiếp
nhận đầu tư là một trong những yếu tố
cơ bản nhất trong việc thu hút đầu tư
FDI đổ vào quốc gia. Chính sách của
chính phủ bao gồm hệ thống chính sách
khuyến khích và chính sách khác.
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2.2. Thuế và chính sách ưu đãi
thuế đối với doanh nghiệp FDI

nước, nhằm khuyến khích các nhà đầu
tư nước ngoài an tâm, mạnh dạn đầu tư.

Trong những gần đây, Việt Nam
kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài bằng
nhiều chính sách, khuyến khích, ưu đãi
đầu tư, trong đó có chính sách ưu đãi về
thuế. Cụ thể: Luật Thuế thu nhập doanh
nghiệp được ban hành năm 2008 và
Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi một số
điều của Luật Thuế Thuế thu nhập được
Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013 (có
hiệu lực từ 01/1/2014) được đánh giá là
có sự đổi mới mạnh mẽ với nhiều chính
sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp
đầu tư phát triển, trong các sắc thuế
thường có ưu đãi thuế với những nội
dung như sau:

- Ưu đãi miễn giảm thuế, có thể toàn
phần hoặc từng phần. Miễn thuế hoàn
toàn trong một thời gian nhất định được
gọi là miễn thuế toàn phần, còn chỉ một
tỷ lệ phần trăm thu nhập chịu thuế bị
đánh thuế được gọi miễn giảm thuế từng
phần. Miễn giảm thuế từng phần thường
được áp dụng khi đã hết thời gian miễn
thuế toàn phần hoặc miễn giảm đối với
một số thu nhập nhất định (Ví dụ: doanh
nghiệp sử dụng lao động nữ, lao động
dân tộc ít người…). Hình thức này áp
dụng phổ biến nhất, thời gian miễn thuế
ban đầu phụ thuộc vào ngành nghề, lĩnh
vực, địa bàn đầu tư.

- “Kể từ ngày 1/1/2016 thuế suất
thuế thu nhập doanh nghiệp giảm xuống
còn 20%”, (thuế suất phổ thông) theo lộ
trình sẽ tiếp tục giảm [3].

- Miễn giảm thuế nhập khẩu và thuế
giá trị gia tăng: khuyến khích các nhà
đầu tư nhập khẩu máy móc thiết bị công
nghệ cao; hoặc các nhà xuất khẩu đều
được hưởng thuế suất 0% và được hoàn
thuế thuế giá trị gia tăng.

- Giảm thuế (tax reduction). Ưu đãi
về thuế suất là việc áp dụng mức thuế
suất thấp hơn mức thuế suất tiêu chuẩn
và thường áp dụng đối với ngành nghề
hoặc địa bàn được lựa chọn ưu đãi.

- Ưu đãi về chuyển lỗ: cho phép các
doanh nghiệp kết chuyển lỗ sang kỳ sau
với thời gian thường là 5 năm, tạo điều
kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp
FDI trong hoạt động kinh doanh.

- Thời kỳ ưu đãi về thuế (tax
holiday), trong đó sẽ miễn và giảm
thuế trực thu đối với các doanh nghiệp
FDI trong một khoảng thời gian nào
đó, tùy thuộc ngành nghề và địa bàn
đầu tư, thường là thời kỳ khởi sự của
doanh nghiệp.

Cho phép các nhà đầu tư nước
ngoài được quyền chuyển lợi nhuận thu
được từ hoạt động của doanh nghiệp
FDI về chính quốc. Đưa ra biện pháp
khuyến khích đầu tư như cho phép hoàn
thuế lợi tức do sử dụng lợi nhuận để lại
để tái đầu tư. Thực hiện biện pháp trợ

- Chủ động ký kết kiệp định song
phương trách đánh thuế hai lần với các
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Các khuyến kích ưu đãi thuế khá
rộng song không dàn trải cho tất cả dự
án FDI mà mức độ, liều lượng ưu đãi
luôn có sự chọn lọc, tùy theo từng loại
dự án đáp ứng được mục tiêu phát triển
kinh tế của nhà nước. Thông thường, để
được hưởng các ưu đãi về thuế, đa số
các dự án đầu tư phải đáp ứng được một
trong các tiêu chuẩn sau:

Cho phép các doanh nghiệp FDI
được sử dụng phương pháp khấu hao có
lợi hơn, có thể là phương pháp khấu hao
nhanh hay phương pháp khấu hao
đường thẳng với tỷ lệ trích khấu hao
cao hơn so với mức bình thường áp
dụng chung cho toàn bộ nền kinh tế.

- Quy mô vốn đầu tư lớn.

Ưu đãi thuế suất (10% lên đến 15
năm và 20% lên đến 10 năm); miễn,
giảm thuế có thời hạn (tối đa đến 9
năm); cho phép chuyển lỗ (trong vòng 5
năm); miễn đánh thuế chuyển lợi nhuận
ra nước ngoài; hoàn thuế cho lợi nhuận
tái đầu tư; cho phép được khấu hao
nhanh...” [3].

- Có tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm cao.
- Có trình độ công nghệ kỹ thuật cao.
- Giải quyết nhiều lao động.
- Đầu tư vào địa bàn, lĩnh vực,
ngành nghề cần khuyến kích đầu tư.
Để được hưởng các ưu đãi này,
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp trước
đây (năm 2008) và Luật Thuế thu nhập
doanh nghiệp hiện hành (được ban hành
năm 2013) đã quy định nhiều tiêu chí
ưu đãi khác nhau, như: địa bàn, khu
kinh tế, khu công nghệ cao; lĩnh vực
công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ, đầu tư phát triển
cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của
nhà nước, sản xuất sản phẩm phần
mềm, lĩnh vực giáo dục - đào tạo và
môi trường...

Thực hiện miễn thuế, giảm thuế,
hoàn thuế đối với máy móc thiết bị và
nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho sản
xuất tại các doanh nghiệp FDI. Mặt
khác, xây dựng hàng rào thuế quan bảo
hộ đối với một số mặc hàng quan trọng
nào đó và khuyến kích các doanh
nghiệp FDI đầu tư vào sản xuất các mặt
hàng này với kỳ vọng chiếm lĩnh thị
trường nội địa.
Đưa ra một hệ thống thuế có mức
độ hội nhập kinh tế cao. Trong đó, chủ
động ký kết kiệp định song phương
tránh đánh thuế hai lần với các nước
chủ đầu tư nhằm khuyến khích các nhà
đầu tư nước ngoài an tâm, mạnh dạn
đầu tư.

Chính sách thuế theo hướng
khuyến khích ưu đãi đầu tư nước ngoài
trong thời gian qua đã góp phần khơi
thông nguồn vốn đầu tư nước ngoài
vào tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, thực tế
cho thấy, chính sách ưu đãi thuế vẫn
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còn nhược điểm là dàn trải, phức tạp
và kém hiệu quả.
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Gian lận thuế tức là hành vi đối
tượng nộp thuế cố tình làm trái các quy
định của pháp luật thuế nhằm giảm
nghĩa vụ thuế phải nộp. Tránh thuế là
việc đối tượng nộp thuế lợi dụng các kẽ
hở quy định của pháp luật nhằm giảm
nghĩa vụ thuế phải nộp. Vấn đề đặt ra là
cơ quan thuế cần nhận biết các hành vi
trốn thuế, tránh thuế của đối tượng nộp
thuế để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Tác động của ưu đãi thuế đối với
việc phân bổ nguồn lực trong đầu tư
còn hạn chế, chưa thu hút được vốn đầu
tư vào các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Các doanh
nghiệp FDI thường tập trung vào những
khu công nghiệp có kết cấu hạ tầng
thuận lợi, như: khu công nghiệp Biên
Hòa 1, 2; Amata, Long Bình, Long
Thành, Nhơn Trạch, chiếm gần 70% số
dự án và tổng vốn đầu tư cả nước.
Trong khi đó các khu công nghiệp vùng
sâu, miền núi như khu công nghiệp
Xuân Lộc, Long Khánh, Định Quán,
Tân Phú, Song Mây, Dầu Giây… chỉ
chiếm gần 10% tổng vốn đầu tư.

Song song với hiện tượng lách luật,
tránh thuế, các hành vi gian lận về thuế
của các đối tượng nộp thuế ngày càng
tinh vi, khi quá trình hội nhập kinh tế
càng sâu rộng. Cơ quan thuế không thể
bao quát hết các hành vi gian lận này,
chủ yếu phát hiện trong quá trình thanh,
kiểm tra thuế.

Mặc dù chính quyền tỉnh Đồng Nai
đã có những ưu đãi cao như giảm tiền
thuê đất, miễn giảm thuế nhưng các khu
vực này vẫn khó thu hút các nhà đầu tư
tìm đến. Như vậy, chính sách ưu đãi
thuế để khuyến khích các doanh nghiệp
FDI đầu tư vào những vùng kém phát
triển, vùng sâu, vùng xa... vẫn chưa đạt
được mục đích.

Các gian lận thuế gắn liền với quá
trình di chuyển vốn khi hội nhập kinh tế
quốc tế như: chuyển giá, chuyển thu
nhập để được hưởng ưu đãi thuế…
Chuyển giá quốc tế là vấn đề trực tiếp
đụng chạm đến việc thu thuế của các
quốc gia khi mà nguồn vốn đầu tư
xuyên quốc gia ngày càng tăng. Một
chiếc ti vi lắp ráp tại Việt Nam có thể
sử dụng linh kiện sản xuất từ nhiều
nước khác nhau. Khi cả dây chuyền sản
xuất như vậy chỉ do một tập đoàn sở
hữu thì sẽ dẫn đến vấn đề định giá nội
bộ, tức là giá mà các công ty liên kết
trong cùng tập đoàn “bán” hàng hóa hay
dịch vụ cho nhau. Mục tiêu là nhằm
nâng giá đầu vào ở những nước có thuế
suất thuế thu nhập doanh nghiệp cao

2.3. Các hình thức gian lận thuế
trong điều kiện hội nhập kinh tế
quốc tế
Bên cạnh những kết quả tích cực do
chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt
động đầu tư nước ngoài, một số chính
sách thuế đối với hoạt động này cũng
còn nhiều bất cập, tồn tại những kẽ hở
để các doanh nghiệp lợi dụng trốn thuế.
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thu trong 5 năm 2011 - 2016 đạt 39.980
tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với 5 năm
2005 - 2010. Tỷ lệ thuế và phí của các
danh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài năm 2016 là 5.857 tỷ, chiếm 37%
trong tổng thu ngân sách nhà nước, tăng
15% so với năm 2015.

nhằm giảm lợi nhuận, từ đó làm giảm
thiểu số thuế phải nộp. Bù vào đó, họ sẽ
định chi phí đầu vào thấp ở những nước
có thuế suất thấp hơn để tăng lợi nhuận.
Những gian lận này mang tính chất
quốc tế, vì vậy để phòng chống một
cách hiệu quả cần có sự phối hợp quốc
tế về thuế, hải quan giữa các nước…
Những hành vi gian lận thuế thông qua
việc sử dụng công nghệ cao trong các
hoạt động giao dịch (chuyển nhượng
bản quyền, chuyển giao công nghệ,
thương mại điện tử…). Đối với các
hành vi gian lận này, hiện các cơ quan
thuế chưa có biện pháp hiệu quả để
ngăn chặn vì cơ quan thuế không thể
kiểm soát các hoạt động giao dịch
thương mại điện tử. Ngoài ra, nếu có
thể kiểm soát thì việc tính thuế cũng
gặp nhiều khó khăn vì rất khó áp dụng
chính sách thuế của quốc gia nào đối
với hoạt động thương mại điện tử.

Thuế Đồng Nai luôn cố gắng để thu
đúng và đủ số phải thu, giảm thất thu
thuế cho ngân sách nhà nước, đây là
công việc hết sức phức tạp, đầy thử
thách. Đặc biệt là công tác quản lý thuế
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài phải đi theo những định hướng
không thể tách rời mục tiêu chung của
quốc gia và phải bảo đảm thu hút vốn
đầu tư nước ngoài, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế, giải quyết việc làm, giảm thất
nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ và
quản lý kinh tế.
Góp phần thực hiện thành công
chiến lược cải cách hệ thống thuế đến
năm 2020 đã được Bộ Chính trị phê
duyệt; hoàn thiện và xây dựng mới các
luật về chính sách thuế, hình thành một
hệ thống tổ chức quản lý thuế thống
nhất trong cả nước; đáp ứng yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập
kinh tế quốc tế.

3. Kết luận
Hệ thống chính sách thuế đã từng
bước được hoàn thiện, công tác quản lý
thuế đã được tổ chức thống nhất trong cả
nước, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã
hội. Tốc độ tăng trưởng thuế và phí bình
quân mỗi năm tại Đồng Nai trên 16%, số
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TAX MANAGEMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT
ENTERPRISES IN DONGNAI PROVINCE
ABSTRACT
Dongnai is one of the provinces which attract foreign direct investment (FDI)
capital most in the whole country, and is ranked at the third position about its FDI
capital attraction into industrial zones. With 32 industrial zones which have come
into operation, it has attracted large amount of FDI capital. Until September 30,
2017 there were 52 FDI projects with the total investment capital of 334.15 million
USD into Dong Nai industrial zones. The FDI enterprises in Dongnai Province have
had considerable contributions. However, the tax payment of these enterprises has
still been the concern of authorities, especially tax organizations of Dongnai. It is
how to collect taxes accurately and sufficiently and control the tax law and policy of
FDI enterprises in Dongnai Province.
Keywords: Tax, tax management, FDI capital, tax policy
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DU LỊCH LÀNG NGHỀ Ở ĐÔNG NAM BỘ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
Nguyễn Như Bình1
TÓM TẮT

Du lịch làng nghề, đặc biệt là các làng nghề truyền thống, đã và đang trở thành
xu hướng mới của thế giới. Trước xu hướng này, Việt Nam cũng đã và đang đưa vào
sử dụng loại hình du lịch làng nghề. Du lịch làng nghề phát triển sẽ giúp các làng
nghề khôi phục và phát triển các giá trị văn hóa dân gian, tạo dựng môi trường du
lịch văn hóa đồng thời giúp cải thiện tốt hơn các cơ sở hạ tầng đi kèm với việc bảo
vệ môi trường tại làng nghề. Nhận thức được tiềm năng to lớn này, các làng nghề
truyền thống ở Việt Nam nói chung và các nghề, làng nghề ở Đông Nam Bộ nói riêng
bước đầu có ý thức khai thác sự hấp dẫn, độc đáo của sản phẩm truyền thống mà
mình tạo ra nhằm thu hút khách du lịch. Thế nhưng thực tế cho thấy rằng chỉ có một
số làng nghề truyền thống bước đầu khai thác được tiềm năng du lịch của làng nghề,
còn nhìn chung thì hoạt động du lịch làng nghề vẫn chưa thu được kết quả nhất định,
chưa có những biện pháp tiếp thị, quảng bá về chiều sâu để thu hút khách du lịch mà
chỉ mang tính chất tự phát, manh mún nên chưa khai thác thành công tiềm năng của
các sản phẩm truyền thống cũng như những giá trị văn hóa - xã hội của làng nghề để
gắn với du lịch. Bài viết đánh giá thực trạng việc phát triển du lịch làng nghề ở
Đông Nam Bộ hiện nay để từ đó đưa ra một số hướng giải quyết.
Từ khóa: Làng nghề, du lịch, du lịch làng nghề, Đông Nam Bộ
liên hệ mật thiết với nhau để làm ra một
1. Một số lý luận về làng nghề và
sản phẩm, có bề dày lịch sử và được tồn
du lịch làng nghề
tại lưu truyền trong dân gian” [1].
1.1. Khái niệm làng nghề
Năm 2006, Bộ Nông nghiệp và
Các nhà nghiên cứu đã cố gắng cắt
Phát triển Nông thôn đã ban hành
nghĩa khái niệm làng nghề theo nhiều
Thông tư số 116/2006/TT–BNN ngày
góc độ, khía cạnh. Những khái niệm
18/12/2006 quy định nội dung và các
này tuy có khác nhau ở khía cạnh này,
tiêu chí công nhận nghề truyền thống,
góc độ khác song vẫn có những đặc
làng nghề, làng nghề truyền thống [2].
điểm giống nhau cơ bản, đặc biệt là xét
Theo đó:
từ góc độ văn hóa. Trong bài viết này,
Nghề truyền thống là nghề được
chúng tôi xin trích khái niệm của Lê Thị
hình thành từ lâu đời, tạo ra những sản
Minh Lý: “Làng nghề là một thực thể
phẩm độc đáo, có tính chất riêng biệt,
vật chất và tinh thần được tồn tại cố
được lưu truyền và phát triển đến ngày
định về mặt địa lý, ổn định về nghề
nay hoặc có nguy cơ bị mai một hoặc
nghiệp hay một nhóm các nghề có mối
thất truyền.
1

Thông tấn xã Việt Nam
Email: nhatbinh.9999@gmail.com
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Làng nghề là một hoặc nhiều cụm
dân cư cấp thôn, ấp, bản, làng, buôn,
phum, sóc hoặc các điểm dân cư tương
tự trên địa bàn một xã, thị trấn, có các
hoạt động ngành nghề nông thôn, sản
xuất ra một hoặc nhiều loại sản phẩm
khác nhau.
Làng nghề truyền thống là làng
nghề có nghề truyền thống được hình
thành từ lâu đời. Làng nghề truyền
thống phải có đủ các tiêu chí của làng
nghề, đồng thời phải có ít nhất một
nghề truyền thống.
Làng nghề có thể chia ra làm 14
nhóm: mây tre đan, kể cả các sản phẩm
đan lát, bện thủ công (kể cả bàn ghế,
nón lá); cói; gốm sứ; sơn mài, khảm
trai; thêu ren; dệt (vải, khăn tay, áo,
khăn quàng, kể cả dệt thổ cẩm; đồ gỗ
(đồ mộc dân dụng, gỗ mỹ nghệ, điêu
khắc gỗ, làm trống); đá mỹ nghệ; giấy
thủ công; tranh nghệ thuật (bằng hoa
khô, tre hun khói, lá khô, ốc…), hoa các
loại bằng vải, lụa, giấy; trò chơi dân
gian (sản xuất và biểu diễn và biểu diễn
rỗi cạn, rối nước, tò he); sản phẩm kim
khí (đồ đồng, sắt, nhôm…); chế biến
nông sản và thực phẩm (các loại nước
chấm, bún bánh, miến dong, rượu, trà,
mạch nha, mật…); cây cảnh (trồng và
kinh doanh). Việc phân nhóm trên chỉ là
quy ước bởi cho đến nay chưa có
nghiên cứu đầy đủ về phương pháp luận
phân nhóm làng nghề.
Sản phẩm làng nghề theo Hiệp hội
Làng nghề được chia ra làm 16 nhóm
như sau: mây tre đan; gốm, sứ, pha lê;
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dâu tằm; thêu, dệt, lụa; đánh bắt, chế
biến hải sản; đúc đồng, chạm bạc; đóng,
sửa chữa tàu thuyền; sản xuất hàng dân
dụng; hoa, cây cảnh; làm chiếu; thủ
công mỹ nghệ; điêu khắc, chạm khắc
gỗ; sơn mài; làm giấy; làm trống; chế
biến thực phẩm.
1.2. Du lịch làng nghề
Du lịch làng nghề là một hoạt động
kinh doanh tại các làng nghề có lợi ích
về nhiều mặt: nâng cao hiểu biết của
khách du lịch về lịch sử hình thành và
phát triển của làng nghề góp phần tăng
thêm tình yêu quê hương đất nước;
mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội.
1.3. Ý nghĩa và tác dụng của việc
phát triển du lịch làng nghề trong tình
hình hiện nay
Thứ nhất, tạo việc làm cho một bộ
phận không nhỏ lao động, nhất là lao
động nông thôn. Theo một thống kê
chưa đầy đủ, các làng nghề trong cả
nước hiện đang giải quyết việc làm
thường xuyên cho hơn 11 triệu lao động
tại các hộ gia đình, hợp tác xã, các công
ty và doanh nghiệp tư nhân… Ngoài ra,
làng nghề còn kéo theo sự phát triển của
các dịch vụ khác qua đó tạo thêm nhiều
việc làm và thu nhập.
Thứ hai, góp phần chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới và
tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng nguồn
thu nhập cho đất nước. Hàng xuất khẩu
thủ công mỹ nghệ Việt Nam hiện có
mặt tại hơn 100 nước và vùng lãnh thổ
trên thế giới. Giá trị xuất khẩu tăng lên
hằng năm. Năm 2000 đạt 273.7 triệu
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USD, năm 2007 đạt 750 triệu USD,
năm 2008 đạt 800 triệu USD…
Thứ ba, phát huy các giá trị văn hóa
địa phương. Mỗi làng nghề đều có lịch
sử hình thành, phát triển và mặt hàng
sản phẩm vật thể và phi vật thể riêng
của mình, do đó những tinh hoa văn hóa
của vùng, miền, dân tộc luôn luôn hiện
diện trên từng sản phẩm, đây là yếu tố
thu hút khách hàng trong và ngoài nước.
Các nghệ nhân làng nghề được tôn vinh
là “báu vật nhân văn sống”, là người
nắm giữ những giá trị văn hóa của sản
phẩm và cũng là người giữ vai trò quyết
định trong việc truyền dạy nghề cho
những thế hệ sau này. Các làng nghề
cũng có những lễ hội, cúng giỗ Tổ nghề
thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn
của cha ông. Đây là một sinh hoạt văn
hóa đặc sắc của làng nghề.
Thứ tư, phát triển du lịch, phát triển
xã hội. Ngày nay, nắm bắt được nhu cầu
ngày càng cao của khách du lịch, nhiều
tổ chức, làng nghề, đơn vị, công ty đã
chú trọng khai thác du lịch làng nghề
với nhiều hình thức khác nhau. Trên
thực tế, đã có nhiều chương trình du
lịch làng nghề thu được nhiều thành
công, tạo công ăn việc làm cho một bộ
phận lao động, góp phần phát triển kinh
tế, xã hội tại địa phương.
2. Thực trạng du lịch làng nghề ở
Đông Nam Bộ
2.1. Vài nét về Đông Nam Bộ
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Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Về vị
trí địa lý, phía bắc và phía tây bắc giáp
với Campuchia, phía tây nam giáp với
đồng bằng sông Cửu Long, phía đông đông nam giáp với biển Đông và Đồng
bằng sông Cửu Long, phía đông giáp
Tây nguyên và Duyên hải Nam Trung
bộ. Đông Nam Bộ có diện tích thuộc
vào loại nhỏ so với các vùng khác (23.6
nghìn km2). Theo kết quả điều tra dân
số ngày 1/4/2009, dân số vùng Đông
Nam Bộ là 14.025.387 người, chiếm
16.34% dân số Việt Nam.
Đông Nam Bộ là khu vực kinh tế
phát triển năng động nhất Việt Nam,
đóng góp GDP khoảng 40%, dẫn đầu cả
nước về kim ngạch xuất khẩu (65%),
vốn đầu tư nước ngoài; đóng góp hơn
2/3 thu ngân sách hằng năm (trên 60%)
và có tỷ lệ đô thị hóa cao (50%); là khu
vực có vị trí thuận lợi cho phát triển
kinh tế. Bên cạnh đó, Đông Nam Bộ
nằm giữa Đông Nam Á, một khu vực
kinh tế năng động và phát triển khá
nhanh. Từ khu vực Đông Nam Bộ có
thể tới tất cả các thủ đô của các nước
trong khu vực Đông Nam Á chỉ mất
khoảng 2-3 giờ bằng đường hàng
không. Do đó vùng Đông Nam Bộ có vị
thế hết sức quan trọng trong giao lưu,
hợp tác quốc tế.
Tất cả các điều kiện trên tạo ra lợi
thế của vùng trong phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề đặt ra ở đây là khai thác
lãnh thổ theo chiều sâu, tức là nâng cao
hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở

Đông Nam Bộ bao gồm có 6 tỉnh,
thành phố: Bình Dương, Bình Phước,
Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng
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tăng cường đầu tư khoa học kỹ thuật và
vốn để vừa tăng thêm tổng sản phẩm xã
hội, thu nhập quốc dân vừa bảo vệ môi
trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.
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Du lịch làng nghề có thể là một loại
hình du lịch văn hóa chất lượng cao, là
loại hình khai thác các giá trị văn hóa
vật thể và phi vật thể, các sản phẩm thủ
công, mỹ nghệ truyền thống như một tài
nguyên du lịch phục vụ cho việc tìm
hiểu văn hóa, tham quan, vui chơi, giải
trí. Đi dọc chiều dài đất nước hình chữ
S, du khách có thể dừng chân ở bất cứ
địa phương nào để tìm hiểu về làng
nghề truyền thống. Đến với vùng đất
Đông Nam Bộ, chúng ta có thể thấy
một nguồn tài nguyên du lịch làng nghề
phong phú và đa dạng.

2.2. Du lịch làng nghề ở Đông
Nam Bộ
2.2.1. Một số nghề và làng nghề thủ
công phục vụ du lịch ở Đông Nam Bộ
Trong lịch sử đoạt động du lịch ở
Việt Nam, những nghề và làng nghề thủ
công truyền thống… đã và đang được
triển khai và đưa vào hoạt động du lịch,
trở thành những địa điểm du lịch nổi
tiếng trong và ngoài nước. Phần lớn các
điểm du lịch này là di sản của đất nước
tiêu biểu cho nền văn hóa của dân tộc.
Theo kết quả điều tra của Tổ chức JICA
(Nhật Bản) ngày 17/03/2003 hiện nay
Việt Nam có 2.017 làng nghề, trong đó
miền Bắc có 1594 làng nghề (79%),
miền Trung có 312 làng nghề (15,5%)
và miền Nam có 111 làng nghề (5,5%),
nhưng theo thống kê của Hiệp hội Làng
nghề thì cả nước có 2.790 làng nghề,
nhiều làng nghề có bề dày lịch sử hàng
trăm, hàng ngàn năm như làng Gốm Bát
Tràng có lịch sử hình thành cách nay
hơn 6 thế kỷ, làng Giấy Yên Thái
(Bưởi) có cách đây 800 năm, làng Kim
hoàn Định Công có cách đây 1400 năm,
làng Dệt lụa Vạn Phúc có cách đây hơn
1700 năm... Đây là một nguồn tài
nguyên du lịch vô cùng quý giá, phong
phú và rất thích hợp để Việt Nam khai
thác, phát triển du lịch [3].

Ở Đồng Nai có làng gốm Biên Hòa;
làng bưởi Tân Triều; làng nghề gỗ mỹ
nghệ Xuân Tâm; làng nghề gốm Tân
Vạn; nghề khai thác và điêu khắc đá
Biên Hòa; làng nghề dệt thổ cẩm (xã Tà
Lài, huyện Tân Phú); đồ gỗ mỹ nghệ
Thành Nhân (xã Bình Minh, huyện
Trảng Bom)…
Ở Bình Dương có làng gốm Bình
Dương với ba làng nghề sản xuất gốm
Tân Phước Khánh (Tân Uyên), Lái
Thiêu (Thuận An) và Chánh Nghĩa (Thị
xã Thủ Dầu Một); làng nghề sơn mài
(Tương Bình Hiệp và Tân An - Thủ
Dầu Một); làng guốc và chày cối thớt
(Phú Thọ - Hưng Định - Thuận An);
làng chạm trổ điêu khắc gỗ (Phú Thọ,
Chánh Nghĩa - Thủ Dầu Một và An
Thạnh - Thuận An); nghề mây tre đan
(Lạc An - Tân Uyên, Phú An và An
Điền - Bến Cát)…

65

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 07 - 2017

ISSN 2354-1482

Ở Tây Ninh có làng nghề bánh tráng
Trảng Bàng; làng nghề mây tre nứa
(Trảng Bàng - Châu Thành - Hòa Thành Bến Cầu); nghề chằm nón ở Ninh Sơn
(thị xã); nghề rèn ở Lộc Trát (Gia Lộc Trảng Bàng); đúc gang ở Trường Thọ
(Hòa Thành); nghề mộc ở Hiệp Tân,
Trường Tây (Hòa Thành) và khu phố 4
(Thị xã); nghề làm bánh chưng, bánh
giò, bánh tét ở Thái Bình (Châu Thành)
và Ninh Thạnh (Thị xã); nghề làm muối
tôm ở Gò Dầu, Trảng Bàng…

Bình có làng dệt Bảy Hiền; làng thuộc
da Phú Thọ; xóm thủy tinh Phú Thọ;
xóm lồng đèn Phú Bình (một phần
thuộc quận Tân Bình, một phần thuộc
quận 11). Quận Gò Vấp có làng đúc lư
đồng An Hội; làng dệt chiếu Bến Hải.
Quận 12 có làng chạm khắc gỗ Trung
Mỹ Tây. Quận 4 có làng giày Khánh
Hội. Quận 6 có làng chổi bông cỏ; xóm
chổi lông gà. Quận 9 có làng gạch gốm Long Bình. Quận Thủ Đức nổi
tiếng với làng nem Thủ Đức…

Ở Bà Rịa - Vũng Tàu có làng nghề
đúc đồng (thị trấn Long Điền); làng
nghề làm đá Tân Thành; làng cá Phước
Hải; nghề làm bánh tráng An Ngãi (xã
An Ngãi, huyện Long Điền); làng nấu
rượu Hòa Long (thị xã Bà Rịa); nghề
thủ công mỹ nghệ từ sò ốc (thành phố
Vũng Tàu); làng bún Long Kiên
(phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa)…

Trên đây là một số nghề và làng
nghề tại Đông Nam Bộ, mặc dù chưa
phải đầy đủ nhất nhưng cũng cho chúng
ta thấy tiềm năng du lịch làng nghề tại
Đông Nam Bộ rất phong phú, đa dạng,
có thể tổ chức các chuyến du lịch làng
nghề thường xuyên hơn.
2.2.2. Tiềm năng và một số đặc
trưng của các nghề và làng nghề được
khai thác để phục vụ du lịch ở Đông
Nam Bộ

Ở Bình Phước có nghề dệt thổ cẩm
ở Bù Đăng; nghề gốm sứ, mây tre đan
tập ở Bù Đốp và Chơn Thành; nghề
trồng sinh vật cảnh…

Đông Nam Bộ có một tiềm năng du
lịch làng nghề rất lớn bởi có một hệ
thống các nghề, làng nghề với lịch sử
hình thành và phát triển lâu đời, mang
đậm nét văn hóa của dân tộc, của địa
phương như: làng gốm Bình Dương
được hình thành từ thế kỷ XVIII, làng
đúc lư đồng Thông Tây Hội xuất hiện
từ thế kỷ XIX, làng gốm Biên Hòa ra
đời từ đầu thế kỷ XX, làng dệt Bảy
Hiền hình thành từ những năm 60 của
thế kỷ trước… Hệ thống các nghề và
làng nghề truyền thống này phần lớn

Ở Thành phố Hồ Chí Minh có làng
mành trúc Tân Thông Hội; làng chằm
nón Tằm Lanh; làng rổ rá Mũi Lớn,
Thái Mỹ; làng rế Phước Vĩnh An; làng
bánh tráng Phú Hòa Đông; làng đan bồ
An Nhơn Tây ở Củ Chi. Huyện Bình
Chánh với làng đan đệm Tân Túc; làng
dệt chiếu Nam Đa Phước; làng rượu An
Phú Tây. Quận 8 có làng dệt chiếu Bình
An; làng bao giấy Bình Đông; làng
đóng sửa ghe Cầu Rạch Ông. Quận Tân
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thường nằm gần vùng nguyên liệu, nằm
trên trục đường giao thông, cả đường
sông lẫn đường bộ, không chỉ tạo điều
kiện lưu thông hàng hóa mà còn thuận
tiện cho việc xây dựng tour du lịch,
tuyến du lịch.
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những điều này đã tạo nên sức hấp dẫn
riêng của làng nghề truyền thống.
Ngoài những lợi thế như cảnh quan
thiên nhiên, vị trí địa lý, nét văn hóa đặc
sắc, các làng nghề truyền thống còn có
sức hút đặc biệt bởi mỗi làng lại gắn với
một vùng văn hóa hay một hệ thống di
tích. Ví dụ, khi thăm làng gốm Biên
Hòa, du khách có thể chiêm ngưỡng,
tham quan thêm di tích lịch sử Văn
miếu Trấn Biên, đền thờ Nguyễn Tri
Phương, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh hay
chùa Bửu Phong, di tích Nhà Xanh;
thăm làng bánh tráng Trảng Bàng - Tây
Ninh có thể gắn việc tham quan tháp cổ
Bình Thạnh, khu di tích lịch sử, văn hóa
Rừng Rong…

Khi tham gia tuyến, tour du lịch
làng nghề, du khách không chỉ được
ngắm phong cảnh du lịch làng quê mà
còn được thăm nơi sản xuất, thậm chí
có thể tham gia vào một phần quá trình
tạo ra sản phẩm, có thể ký tên vào sản
phẩm mà mình trực tiếp thực hiện như
là cách ghi lại kỷ niệm đáng nhớ trong
hành trình du lịch của mình, đồng thời
còn được chính tay lựa chọn những
món hàng được sản xuất tại lò, tại cơ sở
sản xuất… Bên cạnh đó, khi đến tham
quan du khách còn được gặp gỡ, giao
lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu quá
trình học tập, sáng tạo cũng những đóng
góp của họ cho sự phát triển làng nghề.

Một điều quan trọng hơn đó là nắm
bắt được nhu cầu thị trường, một số đơn
vị cơ sở nghề truyền thống đã bắt đầu
chú ý đến việc thu hút khách du lịch
đến xem, mua sản phẩm bằng những ý
tưởng độc đáo, mới lạ kết hợp giữa cơ
sở làm nghề và trưng bày sản phẩm, từ
việc thiết kế sản phẩm có sự phân biệt
giữa hàng xuất khẩu và hàng lưu niệm
tại chỗ cho khách tham quan…

Làng nghề ngoài yếu tố sản xuất
còn mang rất đậm yếu tố văn hóa và
phần nào còn có những yếu tố tâm linh
phù hợp. Bởi làng nghề ngoài phạm vi
đơn vị sản xuất và khái niệm đơn vị
hành chính còn có đặc trưng riêng biệt
là tính cộng đồng cư trú, cộng đồng lợi
ích và cộng cảm rất cao, do đó khi tham
gia tuyến du lịch làng nghề còn được
tham gia sinh hoạt văn hóa tinh thần của
làng nghề như tục thờ cúng tổ nghề và
gắn liền với lễ hội cùng với các hoạt
động văn hóa dân gian khác. Chính

Ngoài những tiềm năng kể trên, các
làng nghề truyền thống và hoạt động du
lịch làng nghề còn nhận được sự quan
tâm, hỗ trợ của các cơ quan ban ngành
chính quyền địa phương và trung ương,
các tổ chức phi chính phủ, phi lợi
nhuận… trong việc xây dựng, khôi phục
làng nghề cũng như và phát triển các
tuyến, tour du lịch.
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2.2.3. Những hạn chế và yếu kém
của du lịch làng nghề ở Đông Nam Bộ
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phân biệt rạch ròi giữa hàng bán cho du
khách và hàng bán ra thị trường tiêu
dùng. Hầu hết các làng nghề quá chú
trọng vào thị trường tiêu dùng đồ mỹ
nghệ cao cấp mà không quan tâm tới thị
trường đồ lưu niệm bình dân khi mà thị
trường này đang rất sôi động và mang
lại nguồn thu lớn. Ngay cả các làng
nghề được coi là biết làm du lịch, mẫu
mã, chủng loại sản phẩm cũng quá đơn
điệu và không hợp với nhu cầu của thị
trường. Người thợ mới chỉ để ý đến kỹ
thuật, sản xuất theo ý thích bản thân
hoặc rập khuôn theo truyền thống, chưa
có sự sáng tạo và tìm hiểu thị hiếu của
khách du lịch. Nguyên nhân chủ yếu
dẫn đến thực trạng này là do vốn sống
bó hẹp trong môi trường nông thôn địa
phương, ít nhạy cảm với thị trường và
không có nhiều cơ hội giao thương với
nước ngoài mà chỉ xuất hàng thông qua
các doanh nghiệp. Các làng nghề, các
doanh nghiệp không có điều kiện làm
“design”. Đội ngũ thợ chỉ giỏi tay nghề
kỹ thuật mà thẩm mỹ yếu và bị bó
khuôn. Ngoài ra, các nghệ nhân lành
nghề chưa phát huy hết tay nghề và kỹ
năng chuyên môn bởi họ chỉ truyền
nghề theo cách thức truyền thống, chưa
mở rộng quy mô, bài bản theo hệ thống
trường lớp…

Hoạt động du lịch làng nghề ở
Đông Nam Bộ thiếu kế hoạch đồng bộ,
dài hơi về làng nghề. Sự phối hợp giữa
các ban ngành, đoàn thể liên quan
trong xây dựng, quy hoạch làng nghề
còn rời rạc, thiếu sự quan tâm, chỉ đạo
sâu sắc. Một số địa phương có quy
hoạch làng nghề với du lịch nhưng quy
hoạch thiếu thực tiễn và không được
thực hiện nghiêm chỉnh. Việc quản lý
làng nghề còn chồng chéo, không
thống nhất dẫn đến không có người
chịu trách nhiệm cụ thể.
Các tour du lịch làng nghề hiện nay
nếu có sự quy hoạch nhưng chưa được
khai thác triệt để cả về nội dung và hình
thức, mới chỉ dừng lại ở hình thức tham
quan và tới xem làng. Khách du lịch
chưa chọn đến thăm làng nghề như một
tour thực sự. Lý do là vì những người
làm du lịch chưa tổ chức được một hệ
thống du lịch tổng hợp để khai thác cho
xứng tầm với tiềm năng của nó, chức
năng sản xuất hàng hóa phục vụ du lịch
vẫn còn chưa được khai thác một cách
thực sự hiệu quả.
Mặc dù một số làng nghề trên thực
tế đã thu hút lượng du khách đáng kể
nhưng vẫn chỉ là những nỗ lực tự phát,
manh mún, chưa hình thành cách làm
chuyên nghiệp và chưa xứng tầm với
tiềm năng.

Sự biến động về thị trường, khó
khăn trong cạnh tranh, tiêu thụ hàng
hóa, nguồn vốn sản xuất nhỏ bé, eo
hẹp… khiến nhiều làng nghề ở Đông
Nam Bộ đang ngày càng mai một và

Các cửa hàng bày bán đồ thủ công
mỹ nghệ trong làng nghề không có sự
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hoạt động cầm chừng, không tạo được
môi trường du lịch có sức hút.
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Để bảo tồn những làng nghề truyền
thống có lịch sử phát triển lâu dài mang
giá trị văn hóa của địa phương, vùng
miền, công tác đổi mới cần phải nhận
thức rõ ràng rằng khi phát triển du lịch
làng nghề trước hết cần phải quan tâm
đến giá trị về kinh tế và giá trị về văn
hóa của làng nghề, không nên tập trung
phát triển về kinh tế mà bỏ quên giá trị
văn hóa và ngược lại.

Khó khăn về cơ sở hạ tầng, giao
thông yếu kém, phong cách phục vụ
không chu đáo, thiếu sự chuyên
nghiệp, đội ngũ thuyết trình viên tại
các làng nghề vừa thiếu lại yếu, việc
chèo kéo khách, ô nhiễm môi trường
tại làng nghề cũng dẫn đến việc khó
hấp dẫn du khách.

Tập trung giải quyết những khó
khăn, vướng mắc của các làng nghề và
hoạt động du lịch làng nghề trong việc
bảo tồn và phát triển như: bảo tồn tục
thờ tổ nghề, các lễ hội gắn liền với các
sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt tinh thần
của làng nghề; thị trường, mẫu mã, vốn,
trình độ quản lý, ô nhiễm môi trường…

3. Đề xuất một số giải pháp bảo
tồn và phát triển du lịch làng nghề
Đông Nam Bộ trong xu thế hội nhập
quốc tế hiện nay
3.1. Đổi mới và tăng cường công tác
quản lý nhà nước về du lịch làng nghề
Công tác đổi mới và quản lý của
nhà nước là một bước đi vô cùng quan
trọng trong việc xây dựng, phát triển
làng nghề và du lịch làng nghề. Cần có
một ban ngành riêng để chuyên quản lý
hệ thống làng nghề trên hai phương
diện kinh tế và du lịch. Từ đó có những
chỉ đạo sâu sát, cụ thể và hoạch định
những chiến lược lâu dài mang tính
hiệu quả, thực tiễn cao.

Tập trung, nhanh chóng tiếp cận
thông tin, công nghệ… cho làng nghề,
đảm bảo cho họ tiếp cận nhanh và hiệu
quả. Bên cạnh đó cần có chiến lược lâu
dài nhằm tăng cường nghiên cứu thị
trường, xúc tiến thương mại nhằm
quảng bá thương hiệu làng nghề của địa
phương cho du khách cũng như cho các
nhà đầu tư bằng cách xây dựng các
cổng thông tin truyền thông đại chúng
(sách, báo, tạp chí, internet, ti vi, đài
phát thanh, băng rôn, tờ rơi…) liên
quan đến làng nghề như: quá trình hình
thành và phát triển, các truyền thuyết
liên quan đến làng nghề, các sản phẩm
và dịch vụ của làng nghề, hướng phát
triển trong tương lai... Hằng năm, nên
chọn một ngày nhất định để tổ chức

Việc đầu tiên cần làm là tổ chức
khảo sát, điều tra toàn diện thực trạng
làng nghề để có một cái nhìn bao quát,
tổng hợp nhất. Kết quả khảo sát và điều
tra sẽ cho thấy chỗ mạnh, chỗ yếu, tình
hình đời sống người lao động, nghệ nhân
để từ đó công tác quản lý có hướng đi
đúng đắn, chuẩn xác trong việc bảo tồn
và phát triển du lịch làng nghề.
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ngày hội làng nghề để giới thiệu sản
phẩm, tôn vinh nghệ nhân đồng thời
học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.
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Công tác quy hoạch, phát triển làng
nghề chủ yếu là để đa dạng hóa lịch
trình, tạo ra những tour, tuyến du lịch
hấp dẫn có sức cạnh tranh cao. Thực tế
cho thấy việc thực hiện công tác quy
hoạch làng nghề phải gắn với việc quy
hoạch giao thông, quy hoạch cơ sở hạ
tầng, quy hoạch nông thôn, khu dân cư,
nhất là thực hiện các giải pháp khắc
phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở
các làng nghề ở từng địa phương. Các
quy hoạch này phải đồng bộ, phối hợp
nhịp nhàng và lâu dài, tránh trường hợp
dục tốc bất đạt, cái quy hoạch trước, cái
quy hoạch sau gây ra tình trạng nham
nhở, rối ren.

Phát huy vai trò của các tổ chức
kinh tế, xã hội… trên địa bàn cũng như
trong nước và ngoài nước trong việc bảo
tồn và khai thác các giá trị làng nghề,
thu hút nguồn vốn, nguồn nhân lực...
Liên kết, tổ chức hài hòa giữa du
lịch chuyên nghiệp và bán chuyên
nghiệp giữa làng nghề với các đơn vị,
công ty du lịch giúp cho du lịch làng
nghề thêm chuyên nghiệp, bài bản.
Nhà nước cần hỗ trợ và tạo điều
kiện về chính sách cho việc phát triển
nghề và làng nghề để làm nền tảng cho
việc phát triển du lịch làng nghề.

Học tập các địa phương khác như
Hà Nội trong việc xây dựng, quy hoạch
các tuyến du lịch. Ở Đông Nam Bộ,
Đồng Nai có thể xây dựng tuyến du lịch
sông Đồng Nai có gắn với làng nghề
như: làng gốm Biên Hòa - làng gốm
Tân Vạn - làng bưởi Tân Triều kết hợp
với Cù Lao Ba Xê, Cù Lao Cỏ, Cù Lao
Hiệp Hòa và các tài nguyên du lịch
nhân văn khác như khu du lịch Bửu
Long, Văn miếu Trấn Biên, đền thờ
Nguyễn Hữu Cảnh, đền thờ Nguyễn Tri
Phương… Hoặc như ở Tây Ninh xây
dựng tuyến du lịch làng nghề bánh tráng
Trảng Bàng - làng nghề bánh tráng phơi
sương Gia Lộc - làng nghề mây tre An
Hòa gắn việc tham quan tháp cổ Bình
Thạnh, tòa thánh Tây Ninh, núi Bà,
vườn công nghiệp sinh thái Bourbon An Hòa, khu di tích lịch sử - văn hóa
Rừng Rong…

Bên cạnh đó một việc làm cũng hết
sức cần thiết và không kém phần quan
trọng đó là việc tôn vinh nghệ nhân của
các làng nghề. Có thể thẳng thắn thừa
nhận rằng việc này còn là một thiếu sót.
Việc tôn vinh nghệ nhân không đơn
thuần chỉ là đánh giá công lao và tỏ
lòng kính trọng mà hơn thế đây là một
hoạt động, phương pháp, nội dung để
bảo tồn được các giá trị văn hóa phi vật
thể của nghề truyền thống và làng nghề.
Nhìn chung, đổi mới và tăng cường
công tác quản lý nhà nước về du lịch
làng nghề chủ yếu phát huy ở ba mặt:
định hướng - khuyến khích - hỗ trợ.
3.2. Thực hiện công tác quy hoạch
làng nghề
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Một điều quan trọng là trong quá
trình quy hoạch cần phải xem xét, đánh
giá thật chuẩn xác làng nghề nào nên
đưa vào tuyến du lịch, không nên áp
dụng tràn lan dễ gây loãng, nhạt tuyến
du lịch.
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nghệ nhân cần phải đẩy mạnh đổi mới
công tác nghiên cứu, cải tiến mẫu mã,
thiết kế sản phẩm sao cho vừa tinh gọn,
nhỏ nhẹ hơn so với mặt hàng xuất khẩu,
lưu thông trên thị trường, lại vừa không
mất đi nét văn hóa đặc trưng của sản
phẩm truyền thống.

Bản thân các làng nghề cũng nên
xây dựng các phòng truyền thống, các
bảo tàng để lưu trữ và giới thiệu quá
trình hình thành, phát triển và các sản
phẩm đặc trưng cho văn hóa làng nghề
của mình.

Quy hoạch du lịch làng nghề gắn
với du lịch sinh thái, du lịch di tích lịch
sử, gắn với ẩm thực dân gian, với các
khu vui chơi, lưu trú, giải trí khác như
một số tỉnh (Bình Định, Bến Tre…) đã
từng làm.

Các làng nghề cũng cần phải quy
hoạch chi tiết các khu vực bãi đậu xe,
khu ăn uống, khu vệ sinh công cộng,
khu trưng bày và bán hàng lưu niệm…
làm sao cho phù hợp để tạo nên chu
trình du lịch trọn gói và các dịch vụ du
lịch liên hoàn.

Tạo không gian lễ hội không chỉ
vào những ngày giỗ tổ làng nghề mà
các làng nghề còn nên tham gia vào các
hoạt động văn hóa khác trong địa
phương để tạo nên một không gian văn
hóa đặc sắc.

3.3. Đa dạng hóa các sản phẩm
du lịch

Một hoạt động nữa chú ý nhằm đa
dạng hóa các sản phẩm du lịch làng
nghề đó là giao lưu trực tiếp giữa du
khách với nghệ nhân. Đây là hoạt động
mà du khách trông đợi nhiều nhất khi
được trực tiếp mắt thấy, tai nghe, tự
mình thực hiện…

Quy hoạch, bảo tồn và phát triển
làng nghề, du lịch làng nghề ở mỗi địa
phương không giống nhau, thế nhưng
các làng nghề phải tập trung đa dạng
hóa các sản phẩm du lịch khi tham gia
mạng lưới du lịch làng nghề.

3.4. Mở rộng các hoạt động du lịch

Các sản phẩm du lịch cần phải được
đa dạng để đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi
tiêu dùng ngày càng cao của du khách
từ các địa phương, vùng miền trong
nước và các nước trên thế giới. Sản
phẩm chủ lực vẫn là mặt hàng lưu niệm.
Để tránh tình trạng các mặt hàng lưu
niệm cứ nhang nhác giống nhau thì

Mở rộng các hoạt động du lịch thực
chất là mở rộng các hoạt động dịch vụ
ăn theo trong tuyến du lịch làng nghề
nhằm giới thiệu, quảng cáo địa điểm du
lịch làng nghề, tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho du khách, thu hút du khách và
tăng tính hấp dẫn cho điểm du lịch đồng
thời tăng thêm thu nhập cho làng nghề.
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Một số hoạt động du lịch tại chỗ như
phương tiện di chuyển, ăn uống, mua
sắm, thư giãn, vui chơi, giải trí… nếu
gần các khu du lịch tâm linh thì sản
phẩm du lịch sẽ đa dạng hơn với nhiều
mặt hàng tùy thuộc vào sự linh hoạt của
người kinh doanh và quản lý. Các hoạt
động du lịch khác thông qua các phương
tiện thông tin đại chúng, chẳng hạn như
trưng bày và bán hàng qua mạng.
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trò, vị trí đặc biệt quan trọng và cần
phải được xây dựng một cách chuyên
nghiệp, bài bản, có trình độ, có kiến
thức và khả năng giao tiếp, ứng xử tốt.
Đầu tiên, đội ngũ quản lý phải là
những người luôn nắm vững những tri
thức mới, kiến thức nghề nghiệp, có
tầm nhìn sâu sắc về giá trị kinh tế của
làng nghề cũng như giá trị văn hóa đặc
trưng tiêu biểu. Kỹ năng chuyên sâu,
biết áp dụng thành thục các ứng dụng
khoa học kỹ thuật phục vụ công việc,
biết phát huy cá tính, nét riêng biệt của
bản thân và hiểu biết sâu sắc về du
khách đồng thời phải đạt được tính
nghệ thuật trong công việc và bản thân,
lòng say mê công việc, không ngừng
phấn đấu học hỏi, đổi mới tư duy, sáng
tạo, chiếm lĩnh cái hay, loại bỏ cái
không tốt, cái lạc hậu… Đối với đội ngũ
này cần phải có sự đào tạo bài bản từ
các trung tâm, các tổ chức, các trường
đại học, cao đẳng trong những khoảng
thời gian nhất định, sau đó phải được
thử thách trong môi trường thực tế để
chọn lọc những cá nhân xuất sắc.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng phải triệt
để không xảy ra các tình trạng chặt
chém, chèo kéo khách du lịch, gây mất
cảnh quan, thẩm mỹ làng nghề, tạo ấn
tượng không tốt đối với khách tham
quan khiến họ cảm thấy không được tôn
trọng và chỉ đến một lần, không đến lần
thứ hai.
3.5. Xây dựng đội ngũ nhân lực
“Con người là tổng hòa các mối
quan hệ xã hội”, có con người thì mới
có những hoạt động du lịch, nhất là du
lịch làng nghề. Tại Hội thảo khoa học
quốc gia lần thứ II về đào tạo nhân lực
ngành du lịch theo nhu cầu xã hội được
tổ chức ngày 17/8/2010, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đã cung cấp số liệu
về nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của
ngành du lịch, theo đó đến năm 2015
cần 620.000 lao động du lịch trực tiếp,
tăng trung bình mỗi năm 8%; đến năm
2020 cần 870.000 lao động, tăng bình
quân mỗi năm khoảng 7% [4]. Do đó
đội ngũ nhân lực phục vụ cho hoạt động
du lịch làng nghề nói riêng và các hoạt
động du lịch khác nói chung đóng vai

Đối với đội ngũ hướng dẫn viên,
thực trạng hiện nay cho thấy đội ngũ
này vừa yếu và vừa thiếu một cách trầm
trọng. Do đó đội ngũ hướng dẫn viên
cũng cần có sự tuyển chọn kỹ lưỡng, rõ
ràng, tránh tình trạng làm ăn qua loa,
nửa vời, đem con bỏ chợ. Đội ngũ
hướng dẫn viên cần phải được đào tạo
bài bản, có trình độ ngoại ngữ và khả
năng giao tiếp tốt, hiểu biết sâu sắc về
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kiến thức làng nghề, yêu công việc.
Trong việc quy hoạch và xây dựng đội
ngũ hướng dẫn viên, chúng ta cần chú
trọng đội ngũ con em làng nghề bởi họ
xuất thân từ môi trường làng nghề, ít
nhiều kiến thức về nghề cũng đã ăn sâu
vào máu thịt của họ.
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rất thiếu nguồn nhân lực vì số lao động
tại các làng nghề có khuynh hướng làm
các công việc khác, không tha thiết với
nghề truyền thống của cha ông. Vấn đề
nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ,
xuất khẩu, vốn, tình trạng ô nhiễm môi
trường của làng nghề, công nghệ lạc
hậu, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, vấn đề đào
tạo, tuyển sinh và sau đào tạo cũng
đáng quan tâm Vì vậy nhà nước cần có
chương trình sưu tầm và biên soạn các
quy trình công nghệ, sách dạy nghề cho
việc sản xuất các sản phẩm nghề truyền
thống. Việc đào tạo nghề tiểu thủ công
nghiệp cho lao động làng nghề có ba
cấp độ: đào tạo cho lao động phổ thông
chưa biết nghề để họ có ít nhất một
nghề thông thạo; bổ sung những kiến
thức, kỹ năng mới cho những người đã
có nghề, nhưng tay nghề chưa đủ mức
thành thạo để trở thành thợ giỏi; bổ túc
kiến thức khoa học, công nghệ mới cho
nghệ nhân. Do đó với mỗi đối tượng và
trình độ cần có chương trình, giáo trình
phù hợp với những phương thức dạy
nghề linh hoạt. Cùng với đó các làng
nghề cần chú trọng tới việc đào tạo, bồi
dưỡng kiến thức về văn hóa, thẩm mỹ
cho đội ngũ thợ giỏi trong làng nghề để
nâng cao khả năng sáng tạo trong sản
xuất cũng như tham gia tốt vào công tác
dạy nghề tại địa phương. Đồng thời
phải xây dựng chương trình đào tạo bài
bản, gắn với công nghệ hiện đại. Đặc
biệt, một trong những yếu tố quan trọng
quyết định sự thành công của công tác
đào tạo nghề cho các làng nghề hiện

Ngoài ra, cũng phải tổ chức đào tạo
nghề cho người lao động. Về vấn đề
nay, ông Lưu Duy Dần, Phó Chủ tịch
kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Làng nghề
Việt Nam đã khẳng định, đào tạo lao
động làng nghề là một trong những việc
làm quan trọng nhằm bảo tồn và phát
triển làng nghề. Đây là hình thức để
nâng cao thu nhập của người nông dân,
góp phần thực hiện thành công mục tiêu
đào tạo 1 triệu lao động mỗi năm theo
Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn
đến năm 2020 được Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định 1956. Đây là hoạt
động để nâng cao chất lượng và hiệu
quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm,
tăng thu nhập của người lao động; góp
phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ
cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,
nông thôn. Hiện nay việc truyền nghề
chủ yếu bằng phương pháp hướng dẫn,
chỉ bảo... trực tiếp bởi các nghệ nhân
cao tuổi. Phương pháp này tuy tốn ít
kinh phí, dễ học, dễ dạy nhưng có nhiều
nhược điểm như: thiếu chuẩn xác, thiếu
sự đóng góp hoàn thiện của tập thể bởi
mỗi nghệ nhân truyền một kiểu, do đó
nếu công việc không ổn định có thể bị
thất truyền. Thực tế, các làng nghề hiện
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nay là liên kết, thu hút sự tham gia của
các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Bởi nhu cầu sử dụng lao
động chính là đầu ra của đào tạo, qua đó
có thể biết được cần đào tạo những
nghề gì với trình độ nào [5].
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giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng,
miền khác nhau.
Có thể nói du lịch làng nghề truyền
thống ở Việt Nam cũng như ở Đông
Nam Bộ là hình thức du lịch có tiềm
năng phong phú, độc đáo, thu hút và
hấp dẫn đối với nhiều khách du lịch
trong và ngoài nước. Trong những năm
gần đây, mặc dù đã có bước phát triển
đáng ghi nhận, thể hiện những nỗ lực
của những cơ quan quản lý ngành du
lịch cũng như của các địa phương, du
lịch làng nghề ngày càng đóng góp tích
cực hơn so với tỷ trọng các loại hình du
lịch. Thế nhưng hoạt động du lịch này
vẫn chưa thực sự đạt được những kết
quả như mong muốn bởi nhiều nguyên
nhân cả khách quan lẫn chủ quan.

Để đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực
cho ngành du lịch, các đơn vị cần chú
tâm đến đội ngũ giảng viên đứng lớp.
Tùy từng môn học mà chúng ta có sự
phân công, lựa chọn người giảng dạy có
những kinh nghiệm làm việc thực tế
trong các ngành này, đó mới là khâu
quan trọng kết hợp hài hòa giữa lý thuyết
và thực tiễn trong công tác đào tạo.
Cần nhận thức công tác, sứ mệnh đào
tạo nguồn nhân lực để phục vụ ngành du
lịch không thể chỉ giao khoán cho các
trường đào tạo ngành du lịch, khách sạn
hay các công ty lữ hành, các nhà hàng,
khách sạn mà phải được xem là sứ mạng
của mỗi người công dân có trách nhiệm
phát triển đất nước. Công tác này phải do
các cấp cao nhất trong chính quyền phối
hợp mới thực hiện được.

Trong tương lai, để du lịch làng
nghề ở Đông Nam Bộ phát triển hơn
nữa, cần tìm và ứng dụng các phương
hướng, biện pháp nhằm phát triển du
lịch làng nghề. Đây là một vấn đề lớn,
không chỉ là trách nhiệm của cơ quan
quản lý ngành du lịch mà còn cần sự
phối hợp của nhiều ban ngành như các
cơ quan quản lý: Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, Sở Tài Nguyên - Môi
trường, Sở Công thương… Nếu làm
không khéo sẽ để lại hậu quả không nhỏ
như lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Hồ Xuân Hùng: “Vấn đề phát triển,
quảng bá du lịch làng nghề đã khó, gìn
giữ được bản sắc, những nét tinh hoa

4. Kết luận
Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi
nhận thấy hình thức du lịch làng nghề,
đặc biệt là các làng nghề truyền thống
đang dần trở thành xu hướng mới của
thế giới và Việt Nam bên cạnh du lịch
văn hóa, du lịch tâm linh... Hoạt động
du lịch này không chỉ đem lại những lợi
ích kinh tế nhất định mà còn có cả
những lợi ích to lớn về mặt văn hóa - xã
hội, góp phần gìn giữ, bảo tồn những
74

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 07 - 2017

của làng nghề cũng như môi trường
sống của người dân còn khó hơn. Nếu
chỉ chú trọng tới làm du lịch, làm kinh
tế mà quên mất những điều căn bản đó

ISSN 2354-1482

thì sẽ tự làm mất đi một phần di sản văn
hóa lớn nhất của mình đó là các làng
nghề” [6].
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CRAFT VILLAGE TOURISM IN SOUTH-EAST VIETNAM - REALITY
AND REMEDIES FOR DEVELOPMENT
ABSTRACT
Craft village tourism, especially traditional one, has become an emerging
tendency in many parts of the world. In Vietnam, over the past years, craft village
tourism has also attracted great attention from tourists and travel agencies,
contributing to enriching the country’s tourism products. Not only does this form of
tourism help to preserve and promote Vietnamese traditional villages’ unique
cultural values but also help to construct a high-quality cultural tourism environment
for the villages as well as improve and protect their infrastructures and natural
environment. Aware of this enormous potential, traditional craft, villages in Vietnam
in general and trade villages in the South-East in particular have consciously been
exploiting the appeal and originality of traditional handicrafts to attract tourists.
However, reality shows that although craft villages’ products are rich in quality,
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their competitiveness is weak and only a few of them have successfully maximized
their potential to become national and international-level brands. Many localities
have failed to set out effective and practical methods for promoting and enhancing
tourism products, but rather spontaneous and fragmented effort that is not formed in
a professional way. Faced with this reality, this article will focus on evaluating the
current situation of craft village tourism in the South-East region. Accordingly, some
recommendations on effective solutions for development and chang have been done.
Keywords: Craft village, tourism, carft village tourism, South-East Vietnam
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DẤU ẤN TÔN GIÁO QUA ĐỊA DANH Ở TÂY NAM BỘ
Võ Nữ Hạnh Trang1
TÓM TẮT

Tôn giáo là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Tây
Nam Bộ. Tìm hiểu địa danh tôn giáo ở Tây Nam Bộ sẽ giúp lý giải cho sự tồn tại của
nhiều địa danh phản ánh đời sống tâm linh của người dân Tây Nam Bộ trong suốt
tiến trình lịch sử. Từ góc nhìn văn hóa học, bài viết tập trung làm rõ dấu ấn các tôn
giáo như Phật giáo, Công giáo, Cao Đài... thể hiện qua một số địa danh ở Tây Nam
Bộ. Đồng thời từ góc nhìn địa danh cũng sẽ phần nào phác họa đời sống tinh thần
của cư dân Tây Nam Bộ trong quá trình sinh tồn tại vùng đất này.
Từ khóa: Địa danh, tôn giáo, Tây Nam Bộ, địa danh tôn giáo ở Tây Nam Bộ
1. Mở đầu

sinh sống khắp các vùng miền trên cả
nước. Ở Tây Nam Bộ, dấu ấn rõ nét của
Phật giáo trong địa danh, trước hết là
qua các địa danh phản ánh tên gọi của
tôn giáo. Tên gọi các địa danh gắn với
Phật giáo chiếm số lượng lớn. Bởi lẽ
cùng với người Việt, “cả ba dân tộc
Khmer, Chăm, Hoa đều có truyền thống
văn hóa khác nhau, nhưng giữa họ cũng
có những điểm chung. Điểm chung lớn
nhất là cả ba dân tộc đều theo hoặc đã
từng theo Phật giáo” [1, tr. 188]. Dấu ấn
tôn giáo này phản ánh qua nhiều địa
danh là điều dễ hiểu.

Việt Nam là đất nước chú trọng
đến đời sống tinh thần, điều này phản
ánh rõ qua hệ thống tín ngưỡng tôn
giáo, phong tục tập quán phong phú và
đặc sắc. Cư dân Tây Nam Bộ cũng
vậy. Cùng với tín ngưỡng, tôn giáo đã
trở thành một phần không thể thiếu
trong đời sống tinh thần cư dân Tây
Nam Bộ. Từ góc nhìn địa danh, có thể
thấy tôn giáo của người dân Tây Nam
Bộ biểu hiện khá rõ nét, mang đậm
dấu ấn tộc người. Đặc biệt, khá nhiều
công trình xây dựng tôn giáo đã được
chuyển hóa vào vị trí của những yếu
tố địa danh mang dấu ấn các tôn giáo
như Phật giáo, Công giáo, Cao Đài...
cả ở địa hình tự nhiên hay các công
trình xây dựng.

Năm 1986, tại một địa điểm ở xã
Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên
Giang), người ta đào được 2 pho tượng
Phật. Từ đó hình thành nên tên gọi địa
điểm này là Gò Phật. Tương tự, khu di
chỉ thuộc huyện Tháp Mười (Đồng
Tháp) mang tên Đìa Phật cũng do năm
1970 đào được dưới đìa 10 pho tượng
Phật bằng gỗ. Hay tên gọi cầu Phật Đá
(Châu Thành - Tiền Giang) được lý giải
“là địa danh được định danh theo tên

2. Nội dung
2.1. Phật giáo
Phật giáo du nhập vào Việt Nam
khá sớm và nhanh chóng trở thành tôn
giáo chính thống với số lượng tín đồ lớn
1
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một ngôi chùa nổi tiếng ở huyện Tân
Phước: chùa Phật Đá. Chùa Phật Đá là
một ngôi chùa cổ được xây dựng vào
năm Giáp Thìn (1784). Ngôi chùa mang
tên Linh Phước, dân gian gọi là chùa
Phật Đá. Người ta gọi như vậy vì trong
chùa có thờ một tượng thần Vishnu, đạo
Bà La Môn của người Phù Nam bằng đá
sa thạch, nhưng hiện nay không còn di
tích” [2, tr. 108].
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Đức, Bảo Hựu, Bảo Ngãi, Bảo Thành
với 27 làng; sau đổi tên là quận Hàm
Long ngày 16-10-1958 cũng đồng thời
là tên gọi một chợ, một huyện gồm 11
xã ở tỉnh Bến Tre lập trong thời kỳ
kháng chiến chống Pháp được giải
thích: Sóc Sãi nửa Khmer nửa tiếng
Việt. Sóc do từ Khmer srôk, nghĩa là
“xứ”; sãi là “người đàn ông giữ chùa”
hoặc “sư ông”. Sóc Sãi là “xứ có nhiều
ông sãi”. Các cách lý giải này đều liên
quan tới người Khmer. Bởi lẽ đối với cư
dân Khmer, Phật giáo chiếm một vai trò
rất quan trọng: “Trong một chừng mực
nào đó, chúng ta có thể nói rằng, tổ
chức xã hội cổ truyền của người Khmer
nương dựa trên tổ chức nhà chùa và văn
hóa Khmer là nền văn hóa mang đậm
màu sắc Phật giáo” [3, tr. 294].

Bên cạnh đó, các địa danh gắn liền
với đội ngũ những người hoạt động tôn
giáo này như thầy tu (còn gọi thầy chùa,
nhà sư) cũng khá phong phú. Đó là rạch
Thầy Chùa Kỉnh (Bình Minh - Vĩnh
Long), giồng Sư Cụm (Cầu Ngang - Trà
Vinh), kinh Sư Đậu (Phú Tân - Cà
Mau), cầu Sư Thiện Ân (Rạch Giá Kiên Giang), cầu Sư Son (Bạc Liêu)...
Ngoài ra có những địa danh liên quan
đến các nhà sư như ấp Lục Cu ở Long
Hồ (Vĩnh Vong) được lý giải: Lục có
dạng gốc gốc Khmer là Luk, từ gọi
chung các sư sãi trong chùa; Cu có lẽ là
tên người. Hay như núi Trà Sư (Tịnh
Biên - An Giang), kinh Trà Sư (Tri Tôn An Giang) xuất phát từ âm Tà Sư, nghĩa
là “ông Sư” vì Tà Môn cũng gọi Trà
Môn. Tên gọi một khu vực ở huyện Ngã
Năm (ST) là Lục Tà Tham cũng có cách
giải thích: Vì vùng đất này là quê của
một vị lục cả đạo cao đức trọng tu hành
ở chùa Ôchum. Tên ông là Tham, Lục
là tiếng gọi người Khmer tu hành, Tà
nghĩa là ông gọi một cách kính trọng.
Tên gọi quận Sóc Sãi của tỉnh Kiến Hòa
lập trước năm 1945, gồm 4 tổng: Bảo

Với Phật giáo, không thể không
nhắc đến cơ sở thờ tự, nơi sinh hoạt tôn
giáo là chùa. Có lẽ sự xuất hiện của
nhiều ngôi chùa tại vùng đất Tây Nam
Bộ đã in dấu trong nhiều địa danh gắn
với từ “Chùa”. Tính riêng ở hai huyện
Bình Minh, Trà Ôn - Vĩnh Long đã có
tới 4 con rạch có tên gọi rạch Chùa,
nguồn gốc nhìn chung cũng đều gắn với
Phật giáo. Ví dụ như cách lý giải tên
rạch Chùa ở xã Mỹ Hòa (Bình Minh Vĩnh Long): Chùa ở đây là An Hòa tự
do ông Năm Tánh, pháp danh Thích
Thiện Chơn đến xây cất trong thập niên
1930. Hay tên gò Chùa Tám Ấu (Tân
Hồng - Đồng Tháp) là tên gọi gò nằm
cạnh ngôi chùa do ông Tám Ấu xây
năm 1973. Tương tự, tên gọi núi Chùa
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Vàng (Hà Tiên - Kiên Giang) xuất phát
từ tên ngôi chùa xây trên núi. Địa điểm
Nền Chùa do L. Malleret phát hiện
tháng 2-1944 (Tân Hiệp - Kiên Giang)
là di tích cư trú có nhiều cọc gỗ, sàn gỗ,
đồ gốm, di tích kiến trúc nền móng
công trình bằng đá có diện tích 120m2;
di tích mộ táng Sở dĩ có tên gọi này
là do qua các di vật tìm được, người ta
đoán là nền của một ngôi chùa cổ ở đây.
Ngọn núi ở Hà Tiên - Kiên Giang có tên
Địa Tạng vì trên núi có chùa thờ Phật
Địa Tạng, một trong 6 vị Bồ Tát quan
trọng của Phật giáo Đại thừa.
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Du nhập vào Tây Nam Bộ cùng với
quá trình khai hoang mở cõi của các lưu
dân trên dưới 300 năm qua, thời gian
không dài nhưng có thể thấy Công giáo
nhanh chóng ăn sâu bám rễ và để lại
dấu ấn trong đời sống văn hóa cư dân
trên vùng đất. Cùng với Phật giáo, Công
giáo đã làm phong phú thêm đời sống
tâm linh, tạo thêm chỗ dựa tinh thần
giúp người dân miền Tây vượt qua
những khó khăn của cuộc sống mưu
sinh vốn thuận lợi nhưng cũng ẩn chứa
nhiều thử thách. Đứng từ góc độ địa
danh, khá nhiều địa danh có bóng dáng
của tôn giáo này.

Ngoài ra là hàng loạt địa danh trực
tiếp hoặc gián tiếp gắn với Phật giáo
như: rạch Chùa Cây Cồng (Mang Thít Vĩnh Long), giồng Chùa Chim (Duyên
Hải - Trà Vinh), kênh Chùa Mới (Trà
Ôn - Vĩnh Long), núi Chùa Hang (Kiên
Lương - Kiên Giang), rạch/sông Ba
Chùa (Trà Ôn - Vĩnh Long), gò Chùa
(Tân Hồng - Đồng Tháp), rạch Chùa
(Cao Lãnh, Châu Thành - Đồng Tháp),
rạch Chùa Cái Đôi (Lai Vung - Đồng
Tháp), xẻo Mương Chùa (Sa Đéc Đồng Tháp), chợ Rạch Chùa (Lấp Vò Đồng Tháp), lộ Bến Chùa (Gò Công
Đông - Tiền Giang), cầu Bến Chùa,
rạch Bến Chùa (Châu Thành - Tiền
Giang), bến Chùa (Châu Thành - Tiền
Giang), rạch Chùa Thuộc (Cai Lậy Tiền Giang), rạch Nước Chùa (Cái Bè Tiền Giang)...

Đầu tiên là các địa danh liên quan
đến “nhà thờ”. Nhà thờ là cơ sở thờ tự,
nơi sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ
Công giáo. Địa danh mang tên Nhà Thờ
khá phổ biến. Đó là tên của cầu (Châu
Thành - Bến Tre), Long Hồ - Vĩnh
Long, Mang Thít - Vĩnh Long), chợ
(Chợ Mới - An Giang), kênh (Thạnh Trị Sóc Trăng, Châu Thành - Trà Vinh, Trà
Ôn - Vĩnh Long, Tam Bình - Vĩnh
Long), rạch (Bình Minh - Vĩnh Long,
Tam Bình - Vĩnh Long), mương (Bình
Đại - Bến Tre, Châu Thành - Đồng
Tháp), sông (Vũng Liêm - Vĩnh Long),
cống (Mang Thít - Vĩnh Long), ấp (Trà
Ôn - Vĩnh Long, Tam Bình - Vĩnh
Long), bến đò (Tam Bình - Vĩnh
Long). Như thế, số lượng địa danh gắn
với yếu tố “Nhà Thờ” khá dày đặc và đa
dạng. Có thể mượn cách lý giải: “Theo
chúng tôi, nhà thờ xuất hiện trong địa
danh là do tập quán các giáo dân phải đi

2.2. Công giáo
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lễ hàng tuần đến các nhà thờ để được
rửa tội, nghe lời giáo huấn sống tốt đời
đẹp đạo... lâu dần hình thành nên các
địa danh gắn với các cơ sở thờ tự của
đạo” [4, tr. 115] để giải thích cho hiện
tượng này.
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nhất định như lý giải của linh mục
Phan Tấn Thành: “Thực ra, ở Việt
Nam, các nữ tu không phải chỉ được
gọi là bà xơ, mà còn có nhiều từ khác
nữa: thí dụ bà phước, dì phước, bà mụ.
Từ đâu có những tiếng đó? Chúng ta
bắt đầu bằng tiếng bà xơ. Trong tự
điển tiếng Việt do Trung tâm Từ điển
ngôn ngữ xuất bản ở Hà Nội năm
1992, “bà xơ” được định nghĩa là “bà
phước”, còn bà phước thì được định
nghĩa là “nữ tu sĩ đạo Thiên Chúa,
thường làm việc trong các bệnh viện
hoặc trại nuôi trẻ mồ côi” [6]. Ngoài
ra là một số địa danh có mối liên hệ
với Công giáo như rạch Thuộc Đạo
(Châu Thành - Bến Tre), kênh Thầy
Chúa (Long Hồ - Vĩnh Long)...

Bên cạnh đó, có những địa danh
gắn với cách gọi linh mục Công giáo,
những người đứng đầu thực hiện các
lễ nghi tôn giáo trực tiếp cho giáo dân,
một cách khá gần gũi như địa danh
vàm kênh Ông Cha (Châu Thành Bến Tre), kênh Ông Cha (Trà Ôn Vĩnh Long). Cũng có địa danh liên
quan đến vị thánh trong Công giáo là
Thánh Phaolô (còn gọi Thánh Phaolô
Tông đồ, Thánh Phaolồ hoặc Sứ đồ
Phaolô - được xem là một trong những
cột trụ của Hội Thánh Kitô giáo tiên
khởi và là một nhân tố quan trọng
đóng góp cho sự phát triển Kitô
giáothời kỳ sơ khai, Phaolô được sùng
kính như một vị Thánh bởi các nhóm
khác nhau, trong đó có Công giáo) [5],
đó là lý do có dòng kinh được gọi tên
kinh Phao Lồ, cùng với đó là cầu Kinh
Phao Lồ (Mang Thít - Vĩnh Long).
Tên gọi kênh Dì Phước (Vũng Liêm Vĩnh Long) theo tìm hiểu là cách gọi
để chỉ các nữ tu (tiếng Pháp là soeur,
tiếng Việt gọi là xơ) ở một nhà thờ
Công giáo gần con kênh, vì xơ là tên
hay gọi, có nghĩa là chị, còn bên Việt
Nam hay gọi là dì, hay làm việc phước
đức nên người dân thường gọi là Dì
phước. Chúng tôi cho rằng cách gọi
các nữ tu là dì phước cũng có cơ sở

2.3. Các tôn giáo khác
Là tôn giáo nội sinh ra đời năm
1926 tại Tây Ninh, đạo Cao Đài đáp
ứng được nhu cầu tâm linh một bộ phận
người Việt Nam Bộ nên phát triển rất
nhanh ở giai đoạn khai đạo. Đến nay,
dù chưa được100 năm hình thành và
phát triển, Cao Đài đã thể hiện là một
tôn giáo mới, có tính dung hợp các tôn
giáo lớn tại Việt Nam. Riêng ở vùng đất
Tây Nam Bộ, Cao Đài minh chứng cho
quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa và
sự sáng tạo của người Việt trong môi
trường mới. Tôn giáo này cũng để lại
dấu ấn qua một số địa danh Tây Nam
Bộ như chợ Thất Cao Đài (Hội An
Đông - Lấp Vò - Đồng Tháp), kinh Cao
Đài (Lấp Vò - Đồng Tháp), đặc biệt ở
80
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Vĩnh Long có “Xóm Bót Cao Đài
(Long Hồ - Vĩnh Long) trong thời thuộc
Pháp, cầu Ngọc Sơn Quang, cầu Ngọc
Sơn Quang Nhỏ (Mang Thít - Vĩnh
Long) lấy hiệu danh từ cơ sở thờ tự
Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang thuộc ấp
Tân Thiềng, xã Tân An Hội (Mang
Thít - Vĩnh Long) [4, tr. 117].
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Đại Đồng, hang số 3) ở trên núi Đá
Dựng, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), từ
hang nhìn qua vòm núi có thể thấy mây
trời bay lãng đãng, gió thổi rì rào như
ru. Bồng Lai vốn là cách gọi nơi tiên ở,
có cảnh đẹp và cuộc sống hạnh phúc
như mơ ước của con người. Có lẽ cảnh
đẹp nơi đây đã khiến người dân liên
tưởng đến khung cảnh của chốn thần
tiên. Ngoài ra là các địa danh gắn với
yếu tố “Tiên”. Có thể kể đến những địa
danh có tên gọi Hà Tiên. Đó là tên một
huyện thành lập năm 1951 thuộc tỉnh
Long Châu Hà, sau là huyện của Kiên
Giang. Từ 1999 đổi thành huyện Kiên
Lương. Hà Tiên ban đầu rất rộng lớn
nên cũng được gọi là Hà Tiên quốc
hoặc Cảng Khẩu quốc. Đồng thời cũng
là tên một trong 7 làng do Mạc Cửu
dâng cho chúa Nguyễn ở thời điểm
1708; tên quận của Kiên Giang lập
năm1957, quận lỵ Mỹ Đức; gồm 2 tổng
Hà Thanh Bình (7 xã) và An Thành (5
xã) (1958); (thị xã) Kiên Giang thành
lập ngày 8-7-1998 gồm 4 phường Bình
San, Đông Hồ, Pháo Đài, Tô Châu và 3
xã: Mỹ Đức, Thuận Yên, Tiên Hải; tỉnh
từ năm 1832, một trong Nam Kỳ lục
tỉnh. Năm 1889, đổi thành hạt, gồm 4
quận: Châu Thành, Hòn Chông, Thanh
Giang, Phú Quốc. Đến sau Cách mạng
tháng 8, tên tỉnh này vẫn duy trì. Năm
1950, sáp nhập hai tỉnh Hà Tiên với
Long Châu Hậu thành 1 tỉnh là Long
Châu Hậu; trấn ở Nam Bộ (1802-1832),
gồm 2 đạo: Kiên Giang, Long Xuyên và
2 huyện Kiên Giang, Long Xuyên. Hà

Đạo giáo (tên gọi khác là Lão giáo,
đạo Lão, Tiên giáo) là tôn giáo có
nguồn gốc từ Trung Quốc, xuất hiện rất
sớm, người ta thường coi thủy tổ là Lão
Tử. Nguyên gốc ở thời cổ đại là đạo
Thần Tiên. Đạo giáo vào Việt Nam từ
rất sớm, có lẽ phái thần tiên là phái
được chú ý nhất. Phái Đạo giáo Thần
Tiên ở Việt Nam thờ Chử Đồng Tử làm
ông Tổ và nhiều tiên thánh khác như
thần Tản Viên. Đồng thời họ có những
câu chuyện về sự tích các đạo sĩ hoặc
người thường tu thành tiên, có nhiều
phép lạ. Đặc biệt, Đạo giáo đã đem sang
Việt Nam phương pháp cầu Tiên. Nhìn
chung, thế giới thần tiên trong văn hóa
Việt có mối liên hệ và chịu sự ảnh
hưởng nhất định của Đạo giáo.
Với những người dân ở vùng đất
Tây Nam Bộ, tôn giáo này không cụ
thể, rõ ràng như Phật giáo, Công giáo
bởi sự hòa trộn với tín ngưỡng dân gian
và cả tôn giáo nội sinh (như đạo Cao
Đài), nhưng niềm tin, bóng dáng thần
tiên và thế giới thần tiên trong đời sống
cư dân trên vùng đất lại thể hiện khá rõ,
cụ thể qua các địa danh. Trước hết là
tên gọi hang Bồng Lai (còn gọi hang
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Tiên vốn có nghĩa là “tiên ở dưới sông”.
Có ba cách giải thích nguồn gốc, một
trong số đó cho rằng: Tương truyền địa
danh này do Mạc Cửu đặt vì ông nói
rằng đã thấy nhiều tiên nữ tụ hội ở khúc
sông giữa Đông Hồ và Kim Dữ.
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là Giếng Tiên. Trải qua hàng trăm năm,
đến nay Giếng Tiên vẫn bốn mùa đầy
ắp nước ngọt.
Bên cạnh đó, lung1 Ngọc Hoàng ở
huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) được
đặt tên trong thế kỷ 19, rộng 6.000 ha,
có rất nhiều chim, cá với nghĩa Ngọc
Hoàng là “ông trời”, ý người dân cho
rằng trời đã làm nên cái lung to. Hay
cách lý giải tên gọi sông Đạo Cung ở
Long Hồ (Vĩnh Long): Đạo Cung có lẽ
là đạo sĩ tên Cung (Đạo sĩ là người tu
hành theo Đạo giáo) phần nào cũng cho
thấy dấu ấn tôn giáo này tồn tại trong
đời sống cư dân Tây Nam Bộ.

Một địa danh khác gắn với yếu tố
“Tiên” là quần đảo Tiên Hải cách Hà
Tiên (Kiên Giang) 18 km, gồm 12 đảo
lớn nhỏ với tổng diện tích là 2,15 km2.
Tiên Hải cũng đồng thời là tên gọi một
xã cũng thuộc Hà Tiên (Kiên Giang).
Ngoài ra, tại một địa điểm ở Vũng
Thơm (Sóc Trăng) người ta gọi là
Giáng Tiên. Tại đây, có một giếng rộng
mà cạn, gọi là giếng Tiên Ông và một
giếng hẹp mà sâu, gọi là giếng Tiên Bà.
Nhờ hai giếng này mà người địa
phương có nước ngọt dùng. Giếng Tiên
là cách nghĩ huyễn hoặc của người bình
dân cho rằng nhờ phép tiên mới có hai
giếng này. Hay Giếng Tiên ở núi Cấm
(An Giang) với giả thuyết ra đời của địa
danh này cũng lung linh huyền thoại.
Tương truyền ngày xưa, khi tránh sự
truy đuổi của quân Tây Sơn lên đây một
thời gian, ba quân tướng sĩ bị kiệt sức vì
khô hạn, vua Gia Long đã khấn nguyện
rồi dùng kiếm đâm sâu vào lòng phiến
đá khổng lồ dưới dân. Kỳ lạ thay, dù
ngay giữa mùa khô hạn, nhưng khi mũi
kiếm vừa rút lên, từ lòng đá cũng phụt
lên dòng nước ngọt mát lành. Nhờ đó
mà tướng sĩ vượt qua cơn khát Để ghi
nhận sự kiện thần kỳ này, vua Gia Long
gọi đây là Giếng do Tiên ban tặng. Từ
đó nguồn nước giữa phiến đá này có tên

3. Kết luận
Phật giáo in dấu trong nhiều địa
danh ở Tây Nam Bộ. Điều này thể hiện
qua các địa danh gắn với tên gọi tôn
giáo (Phật), tên cơ sở thờ tự (chùa) và
những người hoạt động trong tôn giáo
(sư, sãi, lục, thầy chùa). Bên cạnh đó
Công giáo cũng được phản ánh cụ thể
qua các địa danh liên quan đến nhà thờ,
linh mục (cha), dì phước... Ngoài ra còn
bóng dáng của các tôn giáo khác như
Cao Đài, Đạo giáo.
Có thể thấy đời sống tôn giáo đã tạo
một chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần
để giúp các dân tộc cư trú trên vùng đất
có sức mạnh đối diện với thiên nhiên
hoang hóa và cuộc sống còn nhiều bất
trắc. Tìm hiểu tôn giáo củangười Tây
Nam Bộ qua địa danh giúp góp phần
1
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Có nghĩa là: chỗ trũng ngập nước giữa đồng.
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nhận chân giá trị văn hóa vùng miền nói
chung và văn hóa tâm linh nói riêng.
Đồng thời tạo cơ sở lý luận giúp phát
huy bản sắc văn hóa tinh thần các tộc
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người Việt, Khmer, Hoa, Chăm nhằm
đảm bảo mục tiêu “hòa nhập mà không
hòa tan” của cư dân các dân tộc trên
vùng đất Tây Nam Bộ.i
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SOME RELIGIOUS PLACES IN THE WESTERN PART
OF SOUTH VIETNAM
ABSTRACT
Religion is an important part of the spiritual life of the Western part of South
Vietnam. Understanding the religious sites in the Western part of South Vietnam will
help explain the existence of many places reflecting the spiritual life of the people in
the West of South Vietnam during the course of history. From the point of view of
culture, the article focuses on highlighting the religions such as Buddhist, Catholic,
Cao Dai... through some places in the Western part of South Vietnam. At the same
time, from the geographical point of view, it will also somewhat delineate the
spiritual life of the Southwest residents in the process of survival in this land.
Keywords: The name of places, the religion, religious places in the Western part
of South Vietnam
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TỪ TÁC PHẨM “TỰ CHỈ TRÍCH” SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ
CẤP BÁCH XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY
Hoàng Minh Hiền1
TÓM TẮT
“Tự chỉ trích” là tác phẩm tổng kết thực tiễn mang tính lý luận sâu sắc. Những
tổng kết kinh nghiệm của Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, đóng góp vào kho
tàng lý luận của Đảng, là sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc chỉ đạo chiến lược của
chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tác phẩm “Tự chỉ
trích” mang tính Đảng sâu sắc và tính chiến đấu cao, là mẫu mực về tinh thần tự phê
bình và phê bình của Đảng ta, tinh thần kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện
cơ hội chủ nghĩa, cả tả khuynh và hữu khuynh, bảo đảm tính đúng đắn và tất thắng
của đường lối chính trị. Tác phẩm“Tự chỉ trích” là những bài học quý giá, không chỉ
có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn mang tính thời sự ngày nay,
cần được học tập và vận dụng trực tiếp vào đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nhất là khi
toàn Đảng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Từ khóa: Tự chỉ trích, xây dựng Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ lúc bấy
1. Mở đầu
giờ đã trực tiếp tham gia cuộc bút chiến
“Tự chỉ trích” là tác phẩm không
phê phán những sai lầm “tả” khuynh về
chỉ thể hiện sự sắc sảo về chính trị, lý
quan điểm chính trị, sai lầm về nguyên
luận và thực tiễn để tìm ra những
tắc tổ chức, về phê bình và tự phê bình,
nguyên nhân thất bại và nghiên cứu
về đoàn kết trong Đảng. Đồng thời xác
phương pháp sửa lỗi và tiến thủ mà còn
định rõ những vấn đề chiến lược, sách
chỉ dẫn cho chúng ta về tính đảng, tính
lược của Đảng. Tác phẩm “Tự chỉ trích”
nguyên tắc, tính kiên định cách mạng,
do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ viết thể
cũng như về đạo đức trong phê bình và
hiện nhuần nhuyễn Chủ nghĩa Mác tự phê bình.
Lênin về những vấn đề chiến lược, chỉ
Tác phẩm đã góp phần quan trọng
đạo chiến lược trong phong trào cách
vào việc giáo dục, giác ngộ chính trị
mạng. Qua “Tự chỉ trích” Tổng Bí thư
cho đảng viên, tập hợp lực lượng quần
Nguyễn Văn Cừ đã thể hiện là một nhà
chúng trong Mặt trận Dân chủ Đông
lãnh đạo có tầm chiến lược, linh hoạt và
Dương, chống lại bọn Trốtxkít và khắc
sáng tạo trong chỉ đạo thực tiễn. Đồng
phục tình trạng bất đồng ý kiến xuất
chí là tấm gương mẫu mực về tinh thần
hiện trong Đảng lúc bấy giờ. Chính
1
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tự phê bình và phê bình, tuyệt đối trung
thành với nguyên tắc Đảng.
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2. Nội dung
2.1. Tác phẩm “ Tự chỉ trích” - nội
dung, ý nghĩa lý luận và thực tiễn

“Tự chỉ trích” còn có giá trị chuẩn
bị về mặt lý luận và tư tưởng cho thành
công của Hội nghị toàn thể Ban Chấp
hành Trung ương tháng 11-1939. Trong
hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Văn
Cừ và Ban Chấp hành Trung ương đã
nhanh chóng quyết định chuyển hướng
chiến lược và phương pháp cách mạng
của Đảng phù hợp với thực tiễn thời
cuộc lúc đó.

Tác phẩm “Tự chỉ trích” ra đời
trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt.
Trên thế giới, chủ nghĩa phát xít tạm
thời thắng thế ở một số nước, ráo riết
chuẩn bị chiến tranh, trở thành thách
thức to lớn đối với hòa bình, độc lập
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ở
trong nước, Đảng Cộng sản Đông
Dương đã được khôi phục về tổ chức,
nhanh chóng tập hợp rộng rãi các tầng
lớp nhân dân tiến hành cuộc vận động
dân chủ sôi nổi trên phạm vi cả nước
suốt từ năm 1936, với nhiều hình thức
phong phú.

“Tự chỉ trích” là một văn kiện lịch
sử của Đảng, đã uốn nắn kịp thời những
lệch lạc trong phong trào dân chủ, tăng
cường sự thống nhất ý chí và hành động
trong Đảng. Tác phẩm là một văn kiện
tổng kết thực tiễn những kinh nghiệm
của Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân
chủ, là đóng góp có giá trị vào kho tàng
lý luận và chính sách về Mặt trận Dân
tộc thống nhất; về thực hiện nguyên tắc
tự phê bình và phê bình trong Đảng của
Đảng ta [1].

Sách lược của Đảng đề ra tại Hội
nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ban
Chấp hành Trung ương và Ban Chỉ huy
ở ngoài (tháng 7-1936) cơ bản phù hợp
với chiến lược và sách lược của Quốc tế
Cộng sản, song chưa thật phù hợp với
tình hình ở Đông Dương. Quá trình
thực hiện sách lược mới có lúc, có nơi
biểu hiện bệnh “tả” khuynh cô độc, hẹp
hòi trong việc liên hiệp hành động với
các đảng phái tư sản và cải lương, đồng
thời cũng xuất hiện tư tưởng hữu
khuynh, không mạnh dạn đấu tranh với
xu hướng phản động trong phái quốc
gia cải lương. Một vài nơi thỏa hiệp vô
nguyên tắc, liên hiệp hành động với
nhóm Trốtxkít mà không lường hết hậu
quả lâu dài. Yêu cầu thành lập Mặt trận
Dân chủ Đông Dương chậm được thực
hiện, quan niệm về Mặt trận Dân chủ,

Mục đích, phương pháp luận, tính
đảng, tính chiến đấu của phê bình và tự
phê bình trong “Tự chỉ trích” của đồng
chí Nguyễn Văn Cừ là những bài học
quý giá, không chỉ có giá trị lịch sử mà
còn có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn mang
tính thời sự ngày nay, cần được học tập
và vận dụng trực tiếp vào đổi mới,
chỉnh đốn Đảng, nhất là khi toàn Đảng
ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
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hình thức mặt trận chưa có sự thống
nhất cao. Đấu tranh nghị trường giành
được một số thắng lợi bước đầu, song
đã có những lệch lạc: hoặc không đấu
tranh mạnh mẽ cho quyền lợi dân sinh,
dân chủ, hoặc từ chức, tẩy chay các
Viện Dân biểu. Đáng chú ý là trong
cuộc tuyển cử Hội đồng Quản hạt Nam
kỳ (16-4-1939), các ứng viên của Mặt
trận Dân chủ không trúng cử, các phần
tử Trốtxkít lại giành được đa số phiếu
và thắng cử. Trong nội bộ Đảng có
nhiều ý kiến bất đồng, có đảng viên đã
viết bài đăng báo, công kích lẫn nhau,
thậm chí nhận xét sai lệch về đường lối
chính sách của Đảng.
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Tác phẩm “Tự chỉ trích” là sự phê
bình sâu sắc của Trung ương Đảng về
công tác lãnh đạo trong thời kỳ Mặt trận
Dân chủ, đồng thời là một tác phẩm lý
luận mang tính chất bút chiến với mục
đích rất rõ ràng: “để thống nhất tư
tưởng, một sự thống nhất thật sự, mạnh
mẽ dựa trên sự giác ngộ và trung thành
của mọi người” [3, tr. 216].
Tác phẩm “Tự chỉ trích” khẳng
định sự cần thiết của đấu tranh tự phê
bình và phê bình, đối với một đảng
chính trị, việc mắc phải khuyết điểm,
thậm chí sai lầm là thực tế khó tránh.
Phải nhờ tự phê bình và phê bình mà
Đảng nhận rõ khuyết điểm, mạnh dạn
thừa nhận khuyết điểm và kịp thời sửa
đổi. Mặt khác, Đảng luôn phát huy sáng
kiến của đảng viên và hoan nghênh ý
kiến của đảng viên phê bình Đảng một
cách đúng đắn. Đấu tranh tự phê bình
và phê bình thể hiện tinh thần dân chủ
của một Đảng Cộng sản chân chính.
Mỗi đảng viên có quyền nói lên ý kiến
của mình, phê bình, đóng góp vào việc
xây dựng và thực hiện đường lối, chủ
trương của Đảng. Qua tự phê bình và
phê bình để mở rộng ảnh hưởng và tăng
uy tín của Đảng. Thái độ và tinh thần
làm việc như vậy sẽ làm cho Đảng
mạnh lên, quần chúng thêm tin tưởng và
kẻ địch không có cớ để lợi dụng.

Tháng 3-1938, tại Hội nghị Trung
ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ
nêu vấn đề lập Mặt trận Dân chủ thống
nhất Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận
Dân chủ). Trung ương Đảng hoàn toàn
tán thành chủ trương này và tích cực
thực hiện, đưa phong trào đấu tranh của
quần chúng tiến thêm một bước trong
hai năm 1938 - 1939.
Với trọng trách là Tổng Bí thư của
Đảng trong giai đoạn lịch sử đầy biến
động và phức tạp, nội bộ Đảng và phong
trào cách mạng xuất hiện những khuynh
hướng khác nhau, có thể gây chia rẽ,
phân liệt Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh
đạo của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ
đã có những chỉ đạo quan trọng và trực
tiếp biên soạn nhiều văn kiện, tác phẩm
nhằm định hướng phong trào cách mạng,
tăng cường sự thống nhất ý chí và hành
động của Đảng [2].

Mục đích, động cơ tối thượng và
duy nhất của phê bình và tự phê bình,
theo “Tự chỉ trích” là làm cho Đảng
ngày càng hoàn thiện, ngày càng vững
mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
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cách mạng. Tự phê bình và phê bình
“để huấn luyện quần chúng và giúp
đảng viên tự huấn luyện để làm tăng uy
tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho
Đảng được càng thống nhất và củng cố
đưa phong trào phát triển lên, đưa cách
mạng tới thắng lợi” [3, tr. 219]. Trước
thành bại của cách mạng, người đảng
viên cộng sản phải có thái độ “không bi
quan hoảng hốt mà cũng không đắc chí
tự mãn” tìm ra nguyên nhân để rút kinh
nghiệm. Nhất là trước những thất bại
phải tìm hiểu sâu sắc nguyên nhân chủ
quan và dám chịu trách nhiệm trước tổn
thất, sai lầm. Không thể chấp nhận thái
độ thành công thì nhận, thất bại thì đổ
lỗi cho khách quan, né tránh trách
nhiệm hoặc nhận lỗi một cách hời
hợt. “Tự chỉ trích” chỉ rõ: “Mỗi cuộc
thất bại là một dịp cho ta kinh nghiệm,
coi những khẩu hiệu ta đề ra có được
quảng đại quần chúng hiểu, công nhận
và thực hành không” [3, tr. 221]. Chỉ
trên cơ sở đó, với động cơ đó, đấu tranh
tự phê bình và phê bình mới có tác dụng
thiết thực đối với sự phát triển của
Đảng, làm cho Đảng mạnh lên.
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những khuyết điểm sẽ không làm cho
Đảng suy yếu, không sợ bị địch nhân đó
mà lợi dụng, ngược lại sẽ giúp cho
những người cộng sản nhận rõ được sai
lầm, tìm đúng nguyên nhân và có
phương hướng sửa chữa, khắc phục, để
Đảng được thống nhất, mạnh mẽ. “Tự
chỉ trích” khẳng định, sự thống nhất chỉ
có được khi nó là kết quả của sự giác
ngộ chắc chắn, là kết quả của sự phân
tích đúng đắn những quan điểm, ý kiến
từ nhiều góc độ khác nhau để làm rõ
đúng sai, phải trái. Sự thống nhất đạt
được sau thảo luận, sau tự phê bình và
phê bình sẽ trở thành sự thống nhất tự
giác, cơ sở cho sự đồng thuận, đoàn kết
của tập thể, sự thống nhất ý chí của
Đảng. Nếu không dám đấu tranh, chỉ
cốt “giữ cái vỏ thống nhất mà bên trong
thì hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt
đầu” (bọn cơ hội) thì chứng tỏ “không
phải một đảng tiền phong cách mạng”,
nói cách khác, đó chính là mắc sai lầm
cơ hội, hữu khuynh. Sai lầm này sẽ dẫn
đến thủ tiêu đấu tranh tự phê bình và
phê bình trong Đảng, làm cho Đảng
không còn tính chiến đấu, không còn
vai trò tiền phong, sẽ bị địch lợi dụng
chống phá, như vậy sẽ không còn uy tín
với quần chúng cách mạng.

Tinh thần tự phê bình và phê
bình của những người cộng sản toát lên
từ tác phẩm “Tự chỉ trích” là nhìn thẳng
vào khuyết điểm, dám nhận những sai
lầm của mình. Với bản lĩnh của người
cộng sản, “chúng ta phải biết nhìn nhận
những khuyết điểm về chủ quan mà
chính ta gây ra, chính ta phải chịu hoàn
toàn trách nhiệm...” [3, tr. 220]. Công
khai, mạnh dạn và thành thực nói lên

Đó là sự phê bình và tự phê bình ở
tầm tư tưởng chiến lược.
Đấu tranh tự phê bình và phê bình
phải tuyệt đối tuân thủ những nguyên
tắc của Đảng. Trước hết, việc nêu
khuyết điểm của Đảng nhất thiết
phải xuất phát từ động cơ xây dựng
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Đảng, vì mục tiêu xây dựng Đảng.
Trong tự phê bình và phê bình, nếu chủ
nghĩa cá nhân nảy sinh sẽ không chỉ gây
phương hại lớn đến Đảng, làm cho
Đảng bị phân hóa mà còn làm cho quần
chúng hiểu sai về Đảng, dẫn đến thiếu
tin tưởng vào Đảng.
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của Đảng, ngàn người sẽ như một để
thực hành ý chí ấy” [3, tr. 216].
Một đảng cách mạng luôn phải có ý
thức tự soi mình để phát hiện khuyết
điểm và sửa chữa khuyết điểm, nhờ đó
mà trưởng thành và giữ vững vị trí tiên
phong cách mạng. Lênin đã từng chỉ rõ:
Tất cả những đảng cách mạng bị tiêu
vong cho tới nay đều bị tiêu vong vì tự
cao tự đại, và không biết nhìn ra cái gì
tạo nên sức mạnh của mình và sợ sệt,
không dám nói lên những nhược điểm
của mình. Quá trình hình thành và phát
triển của Đảng tất yếu nảy sinh những
mâu thuẫn, cũng không tránh khỏi
những khuyết điểm, sai lầm. Bởi vậy rất
cần tinh thần “Tự chỉ trích” để đúc kết
kinh nghiệm, làm rõ sai lầm, khuyết
điểm, để thống nhất ý chí và hành động
sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Môi
trường dân chủ thảo luận, tranh luận
khoa học, khuyến khích tìm tòi sáng tạo
để tìm ra chân lý trong tổ chức và sinh
hoạt Đảng là đòi hỏi khách quan nhằm
phát huy trí tuệ và trách nhiệm của đảng
viên đóng góp cho Đảng.

Theo tác phẩm “Tự chỉ trích”,
người đảng viên cộng sản phải biết lấy
uy tín, lấy danh dự chung của toàn
Đảng làm danh dự của mình, bởi vậy,
không được “đặt cá nhân mình lên trên
Đảng, đem ý kiến riêng đối chọi với
Đảng, vin vào một vài khuyết điểm mà
mạt sát Đảng, phá hoại ảnh hưởng của
Đảng, gieo mối hoài nghi lộn xộn trong
quần chúng, gây mầm bè phái chia rẽ
trong đội ngũ Đảng...” [3, tr. 219]. Đó
là những hành động mang tính chất cơ
hội, vô chính phủ. Bởi vậy trong tự phê
bình và phê bình, phải kiên quyết đấu
tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Mọi
đảng viên đều có quyền thảo luận, phê
bình, nhưng phải đúng nguyên tắc, tuyệt
đối chấp hành kỷ luật của Đảng.
Nguyên tắc của Đảng cũng không
cho phép tranh luận, phô báy công khai
các vấn đề nội bộ. Đó là sự thể hiện của
xu hướng “tả” khuynh, của bệnh tự ái cá
nhân và sẽ gây tác hại không nhỏ tới
công tác củng cố sự đoàn kết thống nhất
trong Đảng. Mọi đảng viên đều có quyền
tranh luận, phê bình đồng chí, phê bình
Đảng, nêu các vấn đề nội bộ, trong
khuôn khổ của tổ chức. Khi đã thảo luận
rõ ràng, đã xây dựng thành nghị quyết
thì “chỉ có một ý chí duy nhất là ý chí

Tự phê bình và phê bình là quy luật
phát triển của Đảng. Tự phê bình và phê
bình trên thực tế đã là vũ khí thiết yếu
của những người cộng sản Việt Nam
ngay từ những ngày đầu phong trào
cách mạng mới nhen nhóm. “Tự chỉ
trích” là sự mạnh dạn thừa nhận khuyết
điểm và kiên quyết sửa chữa, khắc phục
sai lầm, khuyết điểm của một đảng cách
mạng chân chính. Trong tiến trình lãnh
đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn nhìn
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nhận nghiêm khắc về sai lầm khuyết
điểm của mình để củng cố lại tổ chức,
chỉnh đốn về chính trị - tư tưởng, nhờ
đó đưa cách mạng phát triển mạnh mẽ.
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ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của Đảng. Những phần tử đó
và hậu quả do họ gây nên chẳng những
làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối
với Đảng mà còn phá hoại Đảng từ bên
trong, thực hiện “tự diễn biến” và tạo
điều kiện cho các thế lực thù địch có
môi trường thuận lợi để tuyên truyền,
chống phá Đảng, chống phá chế độ.

Gần 80 năm trôi qua, tinh thần chủ
đạo của “Tự chỉ trích” còn nguyên tính
thời sự với Đảng Cộng sản Việt Nam
nhất là trong giai đoạn hiện nay khi toàn
Đảng ta đang quyết liệt thực hiện xây
dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần
của nghị quyết TW4 (khóa XI) trong
cuộc sống hôm nay.

Với tinh thần “Tự chỉ trích”, Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của
Đảng đã nêu rõ: cán bộ, đảng viên phải
nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Tổ
quốc, trước Đảng và nhân dân, hết lòng,
hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự
nhân dân... Đẩy mạnh tự phê bình và
phê bình trong sinh hoạt Đảng. Chỉ như
vậy, Đảng mới không ngừng lớn mạnh,
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu, ngang tầm đòi hỏi của thời
đại và của công cuộc đổi mới toàn diện
đất nước.

2.2. “Tự chỉ trích” với một số vấn
đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay
Xây dựng Đảng là quá trình không
ngừng giải quyết mâu thuẫn nảy sinh
trong quá trình vận động của cách
mạng: mâu thuẫn giữa bộ phận tiền
phong với bộ phận chậm tiến, suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
trong nội bộ Đảng; giữa tư tưởng cách
mạng chân chính với những tư tưởng
lạc hậu, bảo thủ; giữa yêu cầu đảm bảo
tính thống nhất, đoàn kết của Đảng với
khuynh hướng “tả” hoặc “ hữu” khuynh
có nguy cơ làm phân liệt Đảng. Một
trong những phương thức quan trọng để
giải quyết những mâu thuẫn đó là tự
phê bình và phê bình, qua đó đấu tranh
và bài trừ những tư tưởng, quan điểm
sai lầm, thoái hóa về chính trị, đạo đức,
lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng
viên cản trở sự phát triển của Đảng.
Ngày nay, những phần tử cơ hội biến
chất trong không ít tổ chức, đơn vị đang
gây nguy hại tới uy tín của Đảng, làm

Với tinh thần “Tự chỉ trích”, Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay” đã tự phê bình sâu sắc khi nhìn
thẳng vào khuyết điểm: “Một bộ phận
không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó
có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo,
quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp,
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống với những biểu hiện khác nhau
về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ
nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng,
chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa
vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy
tiện, vô nguyên tắc...” Khắc phục những
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khuyết điểm đó cần đến nhiều giải pháp
tổng hợp, trong đó tự phê bình và phê
bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để
thực hiện có hiệu quả, cần chú ý một số
khía cạnh sau:
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tạp từ nhiều hướng của đời sống xã hội
đương nhiên dẫn tới khả năng nhận thức
khác nhau trong nội bộ Đảng. Tự phê
bình và phê bình chính là đấu tranh với
cả khuynh hướng “tả” hoặc “hữu”
khuynh có nguy cơ gây ra chủ nghĩa
biệt phái trong Đảng, tạo ra nhận thức
và hành động thống nhất trên cơ sở
đường lối khoa học. Tự phê bình và phê
bình nhằm gột rửa các tư tưởng lạc hậu,
sai lầm, chậm tiến để đội ngũ đảng viên
không ngừng nâng cao nhận thức tư
tưởng - lý luận, nhờ đó đủ năng lực lãnh
đạo cách mạng và thống nhất ý chí khi
hành động.

Một là luôn phải xem tự phê bình
và phê bình là quy luật phát triển của
Đảng. Những lúc cách mạng thắng lợi,
tự phê bình và phê bình để phòng ngừa
tâm lý thỏa mãn với thành tích đạt được
ban đầu, say sưa với thắng lợi, không
lường được những nguy cơ mới xuất
hiện. Những lúc cách mạng gặp khó
khăn, tự phê bình nhằm chỉnh đốn tư
tưởng và tổ chức, tìm nguyên nhân chủ
quan dẫn đến sai lầm, gây thiệt hại cho
cách mạng, rồi từ đó uốn nắn, sửa chữa,
giúp Đảng trưởng thành hơn và vượt
qua được thử thách, tiếp tục giữ vai trò
tiền phong gương mẫu. Do đó, đây là
công việc thường xuyên như “rửa mặt
hằng ngày” (theo cách nói của Hồ Chí
Minh) và càng phải đặc biệt coi trọng
khi cách mạng đứng trước những bước
ngoặt, những tình thế.

a là trong tự phê bình và phê bình,
phương pháp và cách làm đóng vai trò
cực kỳ quan trọng để đảm bảo thành
công. Để không sa vào chủ nghĩa cá
nhân và lợi ích cục bộ, đòi hỏi mọi tổ
chức đảng và đảng viên phải đặt lợi ích
cách mạng lên cao nhất và duy nhất.
Bản thân mỗi đảng viên phải tự soi lại
chính mình trên tinh thần cộng sản để
tìm thấy những khuyết điểm phải sửa
chữa, những tác phong đạo đức không
phù hợp phải chỉnh đốn, những nhận
thức lạc hậu phải đổi mới. Thiếu tinh
thần cộng sản chân chính, rơi vào chủ
nghĩa cá nhân và lợi ích cục bộ thì phê
bình hoặc sẽ biến thành hình thức, qua
loa đại khái hoặc bị lợi dụng nhằm đả
kích nhau, gây rối loạn tổ chức, làm
phân tâm tư tưởng và tác động tiêu cực
đến phong trào cách mạng. Do đó, xây
dựng ý thức, trách nhiệm, thái độ và
phương pháp đúng trong tự phê bình và

ai là tự phê bình và phê bình là
hướng tới xây dựng Đảng toàn diện trên
tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ
chức, đạo đức cách mạng, tác phong
công tác của cán bộ đảng viên, trong đó
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là lĩnh
vực tư tưởng, lý luận chính trị. Sức
mạnh của đảng cách mạng nằm ở tính
thống nhất cao độ về tư tưởng, chính trị
và tổ chức. Tuy nhiên trong quá trình
cách mạng với những vận động, thay
đổi về điều kiện, những tác động phức
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phê bình là những vấn đề có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng mà đồng chí Nguyễn
Văn Cừ đã hết sức nhấn mạnh trong tác
phẩm “Tự chỉ trích”.

ISSN 2354-1482

tín chính trị, nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của Đảng.
N m là không để các vấn đề nội bộ
Đảng bị thế lực thù địch và cơ hội chính
trị lợi dụng chống phá Đảng trong quá
trình thực hiện tự phê bình và phê bình.
Đây là một yêu cầu rất căn bản mà tác
phẩm “Tự chỉnh trích” hết sức nhấn
mạnh. Các vấn đề của Đảng, đối với nội
bộ cần đấu tranh kiên quyết, triệt để,
nhằm đảm bảo tính thống nhất của
Đảng, không tạo mầm mống cho nảy
sinh chủ nghĩa cơ hội hoặc chủ nghĩa
biệt phái. Không để cuộc đấu tranh nội
bộ Đảng bị bên ngoài lợi dụng kích
động gây chia rẽ hàng ngũ của Đảng,
chia rẽ Đảng với quần chúng. Tất nhiên
trong điều kiện một đảng cầm quyền,
đòi hỏi phải kết hợp rất nhiều hình thức
hỗ trợ cho tự phê bình và phê bình đạt
hiệu quả và mang tính thực chất, nhất là
phát huy vai trò của hệ thống phản biện
xã hội, của báo chí - truyền thông, của
hệ thống kiểm soát quyền lực [2].

ốn là trong điều kiện Đảng cầm
quyền, tự phê bình và phê bình có nhiều
điểm khác biệt với thời kỳ Đảng hoạt
động bí mật. Khi Đảng chưa giành được
chính quyền, hoạt động bí mật, những
khác biệt về tư tưởng - chính trị trong
hàng ngũ của Đảng chủ yếu và trước hết
xuất phát từ trình độ nhận thức của
đảng viên. Trong điều kiện Đảng cầm
quyền, phát triển kinh tế thị trường, các
khuynh hướng tư tưởng - chính trị nảy
sinh trong Đảng không chỉ do trình độ
nhận thức mà còn có nguồn gốc kinh tế xã hội, sự tác động của lợi ích cũng như
ảnh hưởng của nhiều mối quan hệ của
đời sống xã hội. Vì vậy tự phê bình và
phê bình nhằm chống suy thoái về
chính trị - tư tưởng, đạo đức - lối sống
phải gắn liền với các biện pháp chỉnh
đốn đảng về tổ chức và cán bộ; phải chú
ý đến các mối quan hệ kinh tế - xã hội.
Tự phê bình và phê bình phải gắn liền
với việc không ngừng mở rộng dân chủ,
triển khai các biện pháp tổ chức linh
hoạt nhằm kiểm soát các quan hệ lợi
ích, nắm bắt diễn biến tâm lý - tư tưởng,
đặc biệt là kiểm soát quyền lực trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng
ủy thác và nhân dân ủy quyền. Thực
chất, đó cũng là một cuộc đấu tranh
không kém phần gay go, phức tạp nhằm
xây dựng Đảng vững mạnh, bảo vệ uy

Để nâng cao chất lượng phê bình và
tự phê bình trong Đảng hiện nay, cần
phải thực hiện tốt một số biện pháp sau:
Một là nâng cao nhận thức về vai
trò, ý nghĩa, những nguyên tắc, nội dung,
hình thức trong phê bình và tự phê bình
cho mọi cán bộ, đảng viên của Đảng.
ai là thực hiện tốt dân chủ trong
Đảng, tích cực học tập nâng cao trình
độ, lý luận chính trị, trình độ học vấn,
chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tổ

91

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 07 - 2017

chức hoạt động thực tiễn cho đảng viên,
cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.
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tinh thần tự phê bình và phê bình một
cách nghiêm túc và khoa học, tác
phẩm đã đóng góp quan trọng vào công
tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tăng
cường sự thống nhất ý chí và hành động
trong Đảng, là bước chuẩn bị cho Hội
nghị Trung ương tháng 11-1939, quyết
định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược,
đưa cách mạng bước vào giai đoạn đấu
tranh quyết liệt những năm tháng sau đó.

a là chấp hành nghiêm chỉnh chế
độ, quy định về phê bình và tự phê bình,
tiếp tục đưa công tác phê bình và tự phê
bình thành nề nếp thường xuyên.
ốn là kết hợp chặt chẽ phê bình và
tự phê bình trong Đảng với tham gia
đóng góp ý kiến phê bình của quần
chúng nhân dân.

“Tự chỉ trích” là tác phẩm tổng kết
thực tiễn mang tính lý luận sâu sắc.
Những tổng kết kinh nghiệm của Đảng
trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ đóng
góp vào kho tàng lý luận của Đảng, là
sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc chỉ
đạo chiến lược của chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt
Nam. Tác phẩm “Tự chỉ trích” mang
tính Đảng sâu sắc và tính chiến đấu cao,
là mẫu mực về tinh thần tự phê bình và
phê bình của Đảng ta, tinh thần kiên
quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện
cơ hội chủ nghĩa, cả tả khuynh và hữu
khuynh, bảo đảm tính đúng đắn và tất
thắng của đường lối chính trị.

N m là gắn chặt phê bình và tự phê
bình với công tác kiểm tra giám sát và
xử lý kỷ luật đảng viên và các tổ chức
đảng sai phạm [4].
3. Kết luận
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một
chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà tư
tưởng - lý luận xuất sắc của Đảng và
cách mạng Việt Nam, đã có những đóng
góp quan trọng trong việc vạch ra chiến
lược và sách lược của cách mạng giải
phóng dân tộc, xây dựng Đảng về tư
tưởng, chính trị và tổ chức. Tác phẩm
“Tự chỉ trích” là một tác phẩm tổng kết
thực tiễn sâu sắc, đóng góp quý báu vào
kho tàng lý luận của Đảng ta.

Cần tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình
và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Chỉ
như vậy Đảng mới không ngừng lớn
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu, ngang tầm đòi hỏi của
thời đại và của công cuộc đổi mới toàn
diện đất nước hiện nay.

Đây là tác phẩm có ý nghĩa chỉ đạo
thực tiễn quan trọng đối với phong trào
cách mạng Việt Nam. Tác phẩm đã tổng
kết những kinh nghiệm của Đảng trong
thời kỳ Mặt trận Dân chủ, chỉ rõ và kịp
thời uốn nắn những lệch lạc của phong
trào, của công tác xây dựng Đảng. Với
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CRITICAL ISSUES IN PARTY BUILDING IN THE CURRENT SITUATION:
THOUGHTS ARISING FROM THE BOOK “SELF- CRITICISM”
ABSTRACT
“Self-criticism” summarizes the experiences of the Communist Party during the
Democratic Front and reflects the theory leading to all this practice. The book,
which contributed to the thesaurus of the Party's theories, reflects creative
applications of Marxist-Leninist strategic directing principles in the Vietnamese
revolutionary practice. “Self-criticism” has great partying and great struggling
features, is the standard of Communist Party’s criticism and self-criticism, and
reflects the spirit of resolute struggle against every expression of opportunism, from
both the left and the right wings, in order to ensure the correctness and glory of the
political policies. “Self-criticism” contains valuable lessons. The work not only has
historical values, it also is practical guidance concerning the current issues, and
should be taught and applied to the Party’s innovation and reorganization. This book
is particularly significant when the Party is currently implementing the Eleventh
Congress Fourth Resolution entitled “Urgent Tasks in Today’s Party Building”.
Keywords: Self-criticism, Party building
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ĐÔI NÉT VỀ ĐỔI MỚI TƯ DUY NGHỆ THUẬT TRONG
TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
Trương Thị Kim Anh1
TÓM TẮT
Bài viết tập trung làm rõ các vấn đề nổi bật về đổi mới tư duy nghệ thuật trong
tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Thứ nhất là đổi mới quan niệm về con người, con
người từ điểm nhìn sử thi chuyển sang điểm nhìn đời tư cá nhân. Thứ hai là đổi mới
quan niệm về thể loại tiểu thuyết, tiểu thuyết có kết cấu đồ sộ, trường thiên chuyển
sang kết cấu ngắn, từ kể lại nội dung chuyển sang viết nội dung, dung hợp nhiều kỹ
thuật viết mới: lồng ghép, cắt dán, liên văn bản, giễu nhại… Thứ ba là đổi mới về bút
pháp nghệ thuật, sử dụng nhiều bút pháp mới như: tả thực mới; huyền thoại; trào
lộng, nhại/parody; tượng trưng. Tất cả góp phần đổi mới thể loại tiểu thuyết nói
riêng và văn xuôi Việt Nam đương đại nói chung trong tiến trình phát triển văn học
Việt Nam.
Từ khóa: Đổi mới, tư duy nghệ thuật, tiểu thuyết, đương đại
quan với tiểu thuyết giai đoạn trước
1. Mở đầu
1975. Việc đổi mới tư duy tiểu thuyết
Cùng với xu hướng toàn cầu hóa
sau 1975 được xem xét trên ba phương
hội nhập văn chương mạnh mẽ như hiện
diện: đổi mới quan niệm về con người;
nay, việc đổi mới tư duy nghệ thuật
đổi mới quan niệm về thể loại tiểu
trong văn học nói chung và tiểu thuyết
thuyết; đổi mới về bút pháp nghệ thuật.
nói riêng là mối quan tâm hàng đầu của
Thông qua ba phương diện đổi mới này,
các nhà văn đương đại. Theo cách nói
chúng tôi muốn đem đến bạn đọc cái
của Lênin, “đây là sự đổi mới có ý
nhìn tổng quan về những đổi mới tư duy
nghĩa quyết định, đổi mới từ gốc rễ”.
nghệ thuật cơ bản trong tiểu thuyết
Tại sao vấn đề đổi mới tư duy nghệ
đương đại. Những điểm phân tích mà
thuật lại có vai trò quan trọng cấp thiết
chúng tôi hướng đến trong bài viết sẽ
trong sáng tác như vậy? Theo Tự điển
góp phần vào việc tìm hiểu và nghiên
văn học (bộ mới), vì “tư tưởng, quan
cứu tiểu thuyết Việt Nam đương đại
niệm của tác phẩm được xây dựng trên
trong bối cảnh đổi mới và hội nhập văn
cơ sở tư duy nghệ thuật, việc lựa chọn
chương như hiện nay.
các phương tiện biểu hiện cũng dựa trên
2. Nội dung
cơ sở tư duy nghệ thuật” [1, tr.1889].
Để xác định quá trình đổi mới tư duy
2.1. Đổi mới quan niệm về con người
nghệ thuật của tiểu thuyết giai đoạn
Dẫu trong bất kỳ hoàn cảnh nào văn
này, chúng tôi xét trong cái nhìn tương
học chân chính đều hướng tới con
1

Trường Đại học Đồng Nai
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người như M. Gorky từng nhấn mạnh:
“văn học là nhân học”. Quan niệm về
con người chính là cơ sở chi phối những
nguyên tắc chiếm lĩnh, cắt nghĩa đời
sống của nhà văn, là nơi đánh dấu trình
độ tư duy nghệ thuật của một thời đại,
một trào lưu, một tác giả. Với kiểu tư
duy nghệ thuật mới, con người được soi
chiếu từ góc nhìn đời tư cá nhân, nhà
văn không khám phá con người qua
lăng kính cộng đồng như thời kỳ trước
năm 1975. Hai cuộc kháng chiến kéo
dài khiến một số nguyên tắc miêu tả con
người trở thành quy phạm, sự kiện lịch
sử luôn lấn át con người, con người chỉ
là đường viền để tô đậm các sự kiện
lịch sử. Tiểu thuyết sau 1975 thì ngược
lại, con người là tâm điểm để soi chiếu
lịch sử. Con người từ điểm nhìn lý
tưởng hóa đặt vào điểm nhìn thế sự, đời
tư. Tác giả Bùi Việt Thắng cho rằng:
“Nếu trước năm 1975 hình thức “vĩ
mô” của cấu trúc tiểu thuyết nói tầm
rộng của lịch sử - sự kiện đã tạo nên
tính chất hoành tráng - sử thi của tác
phẩm, ngược lại sau 1975 hình thức “vi
mô” lại chú ý hướng tới cái thế giới bên
trong phong phú và phức tạp của tâm
hồn con người” [2, tr. 137]. Như vậy,
điểm nhìn nghệ thuật của nhà văn sẽ
chuyển từ tầm “vĩ mô” xuống tầm “vi
mô” về số phận con người. Con người
được miêu tả một cách toàn diện: tốt lẫn
xấu, vui lẫn buồn, hạnh phúc lẫn đau
khổ, bi lẫn hài… Giá trị nhân bản của
văn học là “vì con người, vì tất cả
những nỗi niềm của nó dù nhỏ nhoi
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nhất” [2, tr. 7]. Tất nhiên ở đây một vấn
đề được đặt ra: tính mức độ của sự miêu
tả. Nhiều tiểu thuyết giai đoạn này quan
tâm tới góc nhìn con người toàn diện
như: Hai Hùng, Ba Sương trong Ăn mày
dĩ vãng của Chu Lai; Tám Hàn trong
Đất trắng của Nguyễn Trọng Oánh;
Kiên, Phương trong Nỗi buồn chiến
tranh của Bảo Ninh; Lý, Cừ, Đông
trong Mùa lá rụng trong vườn của Ma
Văn Kháng… Nhân vật họa sĩ trong
truyện ngắn Bức tranh của Nguyễn
Minh Châu một ngày nhận ra rằng:
“hóa ra trong con người tôi đang chung
sống cả rồng phượng lẫn rắn rết”. Tác
giả Bùi Việt Thắng nhận định: “Con
người trong tiểu thuyết đang thoát khỏi
kiếp của những “ma nơ canh” trước
đây. Nhân vật đang tự làm một cuộc tìm
kiếm chính mình, tự soi tỏ và tự khám
phá cái bản ngã, tâm linh của mình. Con
người đang hiện dần lên trên hành trình
“đi tìm thời gian đã mất”” [2, tr. 14].
Phát hiện con người phức tạp, lưỡng
diện, không nhất quán với mình, tiểu
thuyết sau năm 1975 có vẻ như đã đi
đúng quỹ đạo tư tưởng mà L. Tolstoy
từng ví “con người như dòng sông”:
“nước trong mọi con sông như nhau và
ở đâu cũng thế cả nhưng mỗi con sông
thì khi hẹp, khi chảy xiết, khi thì rộng,
khi thì êm, khi thì trong veo, khi thì
lạnh, khi thì đục, khi thì ấm. Con người
cũng như vậy. Mỗi con người mang
trong mình những mầm mống của mọi
tính chất con người và khi thì thể hiện
tính chất này, khi thể hiện tính chất
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khác và thường là hoàn toàn không
giống bản thân mình tuy vẫn cứ là chính
mình” [3, tr. 74].
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mối quan hệ xã hội. Hành động của con
người có khi theo sự chỉ huy của ý thức,
của lý trí tỉnh táo, có khi lại bị chi phối
bởi tiếng nói của tâm linh, của vô thức,
bản năng. Tác giả Nguyễn Thị Bình
trong công trình Văn xuôi Việt Nam
1975 – 1995 những đổi mới cơ bản đã
chỉ ra những bình diện phức tạp và bí ẩn
của con người trong văn xuôi: “Con
người như sản phẩm của lịch sử; con
người duy ý chí, ảo tưởng; con người
mang thuộc tính nhân loại; con người là
sản phẩm của tự nhiên; con người và đời
sống tâm linh. Quan niệm về tính phức
tạp, bí ẩn của con người đã dẫn dắt văn
học sau năm 1975 nói chung và tiểu
thuyết nói riêng đi tìm những con người
khác nhau” [3, tr. 108] bên trong một
con người.

Sự đổi mới tư duy tiểu thuyết còn
thể hiện ở việc khắc họa con người như
một bản thể tự nhiên. Tiểu thuyết giai
đoạn trước luôn đề cao phần ý thức xã
hội mà quên đi phần tự nhiên. So với các
nhà tiểu thuyết thời kỳ trước thì các nhà
tiểu thuyết hôm nay đã từ bỏ được lối
nhìn dễ dãi, phiến diện về đời sống và
con người. Tiểu thuyết hôm nay “vì con
người, vì tất cả những gì con người trải
nghiệm và mong muốn” [2, tr. 8]. Con
người bản năng, vô thức, tiềm thức, tâm
linh được đề cập nhiều trong tiểu thuyết
đương đại. Nhân cách con người không
chỉ là kết quả của lý trí mà còn có sự
tham gia của vô thức, tiềm thức, tâm
linh. Đôi khi “con người vô thức bị bản
năng chi phối hoàn toàn, lý trí bị đẩy vào
điểm mù” [4, tr. 39]. Bảo Ninh với Nỗi
buồn chiến tranh, Chu Lai với Ăn mày dĩ
vãng, Ma Văn Kháng với Ngược dòng
nước lũ, Nguyễn Bình Phương với
Người đi vắng… luôn đi tìm kiếm con
người bản năng, vô thức. Nguyễn Xuân
Khánh với Mẫu thượng ngàn, Phạm Thị
Hoài với Thiên sứ, Tạ Duy Anh với
Thiên thần sám hối, Hồ Anh Thái với
Cõi người rung chuông tận thế, Châu
Diên với Người sông Mê, Nguyễn Bình
Phương với Những đứa trẻ chết già… lại
đi tìm kiếm con người trong thế giới tâm
linh, thế giới huyền ảo cõi mộng, cõi mê,
cõi thần tiên, ma quái. Con người vừa là
sản phẩm tự nhiên vừa là tổng hòa các

Những khám phá mới về tính toàn
diện trong con người kéo theo những
thay đổi nhất định cách xây dựng nhân
vật trong tiểu thuyết. Nếu như tiểu
thuyết giai đoạn 1945 - 1975 luôn chú
trọng xây xựng nhân vật theo hình mẫu
lý tưởng hóa dựa trên quan điểm lý
tưởng của cộng đồng, của thời đại.
Trong thế giới đó “con người cá thể yếu tố cấu thành nên tập thể - thường bị
mờ đi sau sắc màu của bức tranh hiện
thực hoành tráng, sau những chiến công
hay thất bại của cộng đồng” [5, tr. 23].
Bởi vậy trong khói lửa chiến tranh,
những con người ấy trở thành những
hình tượng mang vẻ đẹp lý tưởng như:
Núp trong Đất nước đứng lên (Nguyên
Ngọc), Khắc trong Vỡ bờ (Nguyễn Đình
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Thi), Lượng trong Trước giờ nổ súng
(Lê Khâm), Lũy trong Xung kích
(Nguyễn Đình Thi), Lữ trong Dấu chân
người lính (Nguyễn Minh Châu)… Sau
năm 1975, khi tiểu thuyết được trở về
với nhiệm vụ chính mình, nhân vật
trong tiểu thuyết cũng trở về cái mà
“vốn dĩ đã là như thế”, có đầy đủ những
đặc tính “hỉ, nộ, ái, ố”. Con người được
khám phá trên nhiều bình diện khác
nhau: đau khổ/ hạnh phúc; hy vọng/ thất
vọng; tình yêu/ thù hận; đam mê/ lầm
lỡ… như: Kiên, Phương trong Nỗi buốn
chiến tranh (Bảo Ninh), Nhuệ Anh, Tư
Lộ trong Giàn thiêu (Võ Thị Hảo),
Nguyễn Vạn trong Bến không chồng
(Dương Hướng), Hai Thìn trong Lời
Nguyền hai trăm năm (Khôi Vũ), Tư
Quy trong Chim én bay (Nguyễn Trí
Huân), Giang Minh Sài trong Thời xa
vắng (Lê Lựu)… Cái thế giới mà tiểu
thuyết hôm nay nói đến không mơ hồ,
không hoàn toàn là sản phẩm của trí
tưởng tượng mà rất thực, hiện hữu ngay
trong cuộc sống hằng ngày của con
người. Vì thế mỗi người có thể tìm thấy
bóng dáng cuộc đời mình trong đó - đau
khổ, nhọc nhằn bên cạnh niềm vui,
hạnh phúc thế nhân.
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mạnh mẽ trong mọi giai đoạn văn học.
Biểu hiện cho sự chuyển động này là sự
thay đổi về mặt bản chất thể loại tiểu
thuyết trong từng giai đoạn văn học.
Tiểu thuyết sau năm 1975 về mặt bản
chất thể loại có nhiều thay đổi so với
tiểu thuyết giai đoạn 1945 - 1975. Theo
tác giả Hoàng Cẩm Giang, sự thay đổi
này thể hiện mạnh mẽ “về độ dài, đề tài,
chủ đề và phương thức tự sự, đặc biệt
ẩn sâu trong đó là sự thay đổi quan
niệm tự sự, quan niệm về hiện thực” [7,
tr. 25]. Những thay đổi này tất yếu sẽ
dẫn đến những thay đổi về nội dung và
cấu trúc tiểu thuyết đương đại, phá vỡ
những đường biên truyền thống của một
thể loại có tính bao quát, tầm cỡ như
tiểu thuyết.
“Tiểu thuyết ngắn” là cách gọi của
các nhà nghiên cứu những năm gần đây.
Tác giả Bùi Việt Thắng nhận định:
“Tiểu thuyết hôm nay có một cấu trúc
uyển chuyển do độ mở của nó rất rộng.
Dễ nhận thấy là không có tiểu thuyết
nào quá dài thường chỉ vài trăm trang
và có thể đọc một hơi. Cấu trúc tiểu
thuyết hôm nay, có thể gọi là cấu trúc
mở. Đặc điểm rõ nhất trong cấu trúc là
kết thúc không có hậu như tiểu thuyết
truyền thống” [2, tr. 9]. Nếu theo quan
niệm truyền thống thì tiểu thuyết là thể
loại thường có số lượng trang “đồ sộ”,
có tính “trường thiên”, điều này dễ nhận
thấy từ các tiểu thuyết thời kỳ trước.
Cảm hứng sử thi đã chi phối độ dài tiểu
thuyết như: Vỡ bờ của Nguyễn Đình
Thi (tập 1: 588 trang, tập 2: 576 trang),

2.2. Đổi mới quan niệm về thể loại
tiểu thuyết
Theo M. Bakhtin, “tiểu thuyết là thể
loại văn chương duy nhất đang biến
chuyển và còn chưa định hình” [6, tr.
21]. Như vậy, so với các thể loại khác,
tiểu thuyết là thể loại luôn chuyển động
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Vùng trời của Hữu Mai (tập 1: 370
trang, tập 2: 606 trang, tập 3: 427
trang), Dấu chân người lính của
Nguyễn Minh Châu (552 trang)… Bên
cạnh đó có những tác phẩm số lượng
trang ít hơn như: Vượt Côn đảo của
Phùng Quán (204 trang), Một chuyện
phép ở bệnh viện của Bùi Đức Ái (200
trang), Đi bước nữa của Nguyễn Thế
Phương (126 trang), Mùa hoa dẻ của
Văn Linh (123 trang)… Tuy nhiên vào
thời kỳ này định danh về “tiểu thuyết
ngắn” chưa xuất hiện, phải chăng ngoài
sự thay đổi về mặt hình thức còn kéo
theo nhiều thay đổi bên trong của “tiểu
thuyết ngắn” trong văn học đương đại.
Tiểu thuyết ngắn trở thành định danh
được sử dụng khá phổ biến cho những
“tự sự” có độ dài dao động từ 100 đến
300 trang của thời kỳ sau 1975 như:
Thoạt kỳ thủy của Nguyễn Bình Phương
(167 trang), Trí nhớ suy tàn của Nguyễn
Bình Phương (127 trang), Chinatown
của Thuận (227 trang), Tấm ván phóng
dao của Mạc Can (203 trang), Đi tìm
nhân vật của Tạ Duy Anh (225 trang),
Trong sương hồng hiện ra của Hồ Anh
Thái (230 trang)… Để làm nên định
danh một thể loại, một khuynh hướng,
một tác phẩm ít về số trang chưa thể nói
lên được bản chất của vấn đề, cần thể
hiện ở những tìm tòi, cách tân, sự thay
đổi bên trong của hình thức thể loại. Vì
thế số trang ít chưa phải là tiêu chí duy
nhất, càng không phải là thước đo giá
trị của một tiểu thuyết ngắn. Thực tế, rất
nhiều tiểu thuyết sau năm 1975 có số
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lượng trang khá “dày”, thể hiện được sự
“bề thế” của thể loại này như: Đội gạo
lên chùa, Mẫu thượng ngàn, Hồ Quý Ly
(Nguyễn Xuân Khánh); Sông Côn mùa
lũ (Nguyễn Mộng Giác); SBC là săn bắt
chuột, Người và xe chạy dưới trăng (Hồ
Anh Thái)… Tuy nhiên sự xuất hiện
hình thức tiểu thuyết ngắn sau 1975 như
một “trào lưu”, một “khuynh hướng”
cũng là sự nỗ lực cách tân về hình thức
bản chất thể loại tiểu thuyết, thể hiện
hướng đi ngược lại cách viết cũ, “chống
lại xu hướng tiêu xài từ ngữ vung vãi”
(Barry Hannah) của nhà văn.
Sự thay đổi về mặt dung lượng kéo
theo sự thay đổi về kết cấu tác phẩm, kết
cấu hướng tới những “mảnh vỡ” của
cuộc sống hiện tại, chối bỏ kiểu kết cấu
mang tính “đại tự sự” kiểu tiểu thuyết sử
thi. Tinh thần đại tự sự không còn là tinh
thần cơ bản, hướng tới mảnh vỡ với một
cốt truyện “phân mảnh”, hướng tới “tính
trò chơi” là điều dễ dàng nhận thấy trong
tiểu thuyết hôm nay. Mỗi mảnh vỡ tương
ứng với mỗi mảng hiện thực trong đời
sống cá nhân như: Thoạt kỳ thủy, Những
đứa trẻ chết già (Nguyễn Bình Phương);
Tấm ván phóng dao (Mạc Can);
Chinatown, Thang máy Sài Gòn
(Thuận), Người sông Mê (Châu Diên);
Thiên thần sám hối (Tạ Duy Anh)… Sự
thay đổi này kéo theo thay đổi về quan
niệm hiện thực, đó là “từ hiện thực của
các sự kiện, biến cố lịch sử đến hiện thực
về con người”. Tự sự trong hình thức
phân mảnh giúp nhà văn thay đổi về mặt
tư duy cách viết, đó là “nhà văn bây giờ
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có xu hướng viết nội dung chứ không kể
lại nội dung [5, tr. 69]. Tác giả Hoàng
Ngọc Hiến nhận định: “Trong cách tự sự
kể nội dung, nội dung hầu như có sẵn,
đúng hơn khuôn khổ của nội dung là có
sẵn và cái nội dung sẽ được tạo ra theo
khuôn khổ có sẵn đó cũng hầu như có
sẵn… Còn cách tự sự viết nội dung thì
nội dung không có sẵn trước khi viết mà
viết đến đâu thì nội dung hình thành đến
đấy, viết không phải biểu đạt nội dung
mà là sản sinh nội dung” [8, tr. 99]. Theo
cách viết này nhà văn không kể lại một
câu chuyện đã được định sẵn, quá trình
viết là quá trình hình thành nội dung. Tư
duy “kể” được thay bằng tư duy “dựng”
tiểu thuyết. Cấu trúc không đi từ những
tình tiết kể chuyện theo một trật tự tuyến
tính mà đi từ những hình ảnh, chi tiết,
biểu tượng mang ý nghĩa tạo dựng. Sử
dụng nhiều hình ảnh biểu tượng mang
giá trị biểu đạt cao cũng cho thấy được
kiểu tư duy mới trong tiểu thuyết như:
con cú, trăng, chó trong Thoạt kỳ thủy;
chiếc xe trâu, con Nghê trong Những
đứa trẻ chết già; lửa, nước trong Giàn
thiêu; mưa, bóng đêm trong Nỗi buồn
chiến tranh; bào thai trong Thiên thần
sám hối; tràng tiếng mõ trong Ngồi…
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điều cần thiết đối với những nhà cầm bút
hôm nay. Hầu hết các nhân vật là người
đương thời, sự việc diễn ra quen thuộc
và nóng hổi như vừa mới xảy ra mà tác
giả là người chứng kiến trong: Thiên
thần sám hối (Tạ Duy Anh), Người đi
vắng (Nguyễn Bình Phương), Thời loạn
(Lê Lựu), Thế giới xô lệch (Bích
Ngân)… Có những tiểu thuyết chọn đề
tài cái của “ngày hôm qua” nhưng lại
khám phá ở góc nhìn hiện tại, viết theo
cách cảm, cách nghĩ của ngày hôm nay.
Đặc biệt là trong các tác phẩm viết về
cuộc chiến tranh đã qua, viết về nông
thôn Việt Nam một “thời xa vắng” như:
Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Chim
én bay (Nguyễn Trí Huân), Ăn mày dĩ
vãng (Chu Lai), Bến không chồng
(Dương Hướng), Mảnh đất lắm người
ma (Nguyễn Khắc Trường), Thời xa
vắng (Lê Lựu), Trăm năm thoáng chốc
(Vũ Huy Anh)… Sự thay đổi phương
thức tự sự, cách chọn đề tài đã tác động
đến nhiều phương diện đổi mới nghệ
thuật khác, tiểu thuyết trở nên đa màu
sắc, không còn “một màu” như tiểu
thuyết truyền thống với kỹ thuật lồng
ghép, cắt dán, liên văn bản, giễu nhại…
Sự phá vỡ khuôn khổ tiểu thuyết
truyền thống đã tạo ra nhiều biến thể
cấu trúc mới, trong đó có sự dung hợp,
lồng ghép nhiều thể loại như: truyện
ngắn, tiểu thuyết, thơ, tiểu luận, kịch,
nhật ký… Kiểu tiểu thuyết lồng trong
tiểu thuyết là một kiểu dung hợp. Trong
Nỗi buồn chiến tranh, Bảo Ninh đã
khéo léo lồng hai câu chuyện theo lối

Sự thay đổi đề tài, từ sử thi sang thế
sự - đời tư, hướng về cái hiện tại, cái
hôm nay là cảm hứng nổi trội trong tiểu
thuyết đương đại. Sống giữa một thực tại
chất chứa nhiều sự lập dị, éo le, bi đát
của thời văn minh kỹ trị thì việc dựng
lại, phác họa một nét vẽ trong đời sống
vốn dĩ đa đoan, phức tạp này cũng là
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“hai trong một”: câu chuyện của người
cựu chiến binh và câu chuyện của nhà
văn phường. Hai câu chuyện về một
cuộc đời, mà không chỉ là một cuộc đời,
còn có nhiều cuộc đời, nhiều thân phận,
của cả một thời kỳ, một giai đoạn lịch
sử. Nếu như tiểu thuyết của Bảo Ninh
mới chỉ xuất hiện một nhân vật nhà văn
với đống bản thảo không theo một trình
tự nào hết thì ở Chinatown của Thuận
có cả một tiểu thuyết (dù đang viết dở)
mang tên I’m yellow được ghép lẫn với
phần truyện chính. Cấu trúc lồng các
thể loại khác vào trong tiểu thuyết, như
Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà,
trong chương bốn tác giả đã đưa nguyên
văn hoặc trích đoạn truyện ngắn, kịch,
thư từ, nhật kí… của các nhân vật vào
với tư cách một nhân tố cấu trúc tác
phẩm. Thiên sứ của Phạm Thị Hoài đậm
đặc dấu ấn tiểu luận, thơ, nhật ký. Đặc
biệt có hai chương có thể tách thành
tiểu luận độc lập: chương VIII (Những
gương mặt), chương IX (Không đề).
Thiên thần sám hối của Tạ Duy Anh từ
điểm nhìn hồn nhiên, tác giả đã khéo
léo kết hợp để lồng ghép những vấn đề
nóng bỏng nhức nhối của xã hội. Trong
Thời của những tiên tri giả, Nguyễn
Viện lồng khá nhiều những đoạn tiểu
luận về chiến tranh. Ngoài ra, còn có
kiểu lồng những mẫu tin tức trên đài
báo. Trong Paris 11 tháng 8, tác giả
Thuận đã đưa mẫu tin về trận nắng năm
2003 làm bối cảnh cho truyện. Xu
hướng lạ hóa cấu trúc tiểu thuyết này
còn thể hiện ở nhiều tác phẩm khác
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như: Ngồi, Người đi vắng, Những đứa
trẻ chết già (Nguyễn Bình Phương);
Giàn thiêu (Võ Thị Hảo); Hồ Quý Ly
(Nguyễn Xuân Khánh); Khải huyền
muộn (Nguyễn Việt Hà); Thượng đế thì
cười (Nguyễn Khải)…
2.3. Đổi mới về bút pháp nghệ thuật
Theo Tự điển thuật ngữ văn học,
trong văn học “bút pháp là cách thức
hành văn, dùng chữ, bố cục, cách sử
dụng các phương tiện biểu hiện để tạo
thành một hình thức nghệ thuật nào đó.
Ở đây bút pháp cũng tức là cách viết,
lối viết” [9, tr. 29]. Với chủ trương đổi
mới tư duy, nhìn thẳng vào sự thật, cổ
vũ tinh thần sáng tạo, các nhà văn, các
nhà lý luận - phê bình nhận ra: “Không
thể khuôn tiểu thuyết vào một số
nguyên tắc nghệ thuật cứng nhắc, bất
biến, mà chính là phải mở ra những khả
năng tiềm tàng vốn có của thể loại này”
[5, tr. 32]. Nhằm phát huy tính “sự
thật”, tinh thần sáng tạo trong văn
chương, mở ra nhiều tiềm năng mới, cơ
hội mới cho tiểu thuyết đương đại, việc
đổi mới bút pháp là việc rất thích đáng
và phù hợp. Để làm người “thư ký”
trung thành với thời đại, tiểu thuyết
truyền thống viết theo cảm hứng sử thi
thường sử dụng bút pháp tả thực. Xu
hướng tả thực trong tiểu thuyết truyền
thống thường đứng trên lập trường quan
điểm là nhân danh cộng đồng, thi vị hóa
đời sống, hướng tới tinh thần cách
mạng. Chính vì vậy có nhiều tác phẩm
đôi khi rơi vào cái gọi là “khuôn mẫu”,
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vấn đề sáng tạo nghệ thuật bị hạn chế,
điểm nhìn hiện thực lịch sử, sự kiện là
chủ yếu. Văn học có nhiệm vụ soi
chiếu, phản ánh hiện thực đời sống
nhưng tác phẩm văn học còn mang giá
trị thẩm mĩ, tinh thần nhân văn, giá trị
sống, là nơi biểu hiện sự sáng tạo nghệ
thuật của người nghệ sĩ. Chính vì vậy
cùng với tinh thần đổi mới, cởi trói văn
học, tiểu thuyết đương đại đã thể hiện
sự đa dạng và linh hoạt về bút pháp
nghệ thuật.
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Huân)… Nông thôn Việt Nam trong cái
nhìn “nhận thức lại” cũng được mổ xẻ
theo chiều hướng mới, để đả phá cái
nhìn ấu trĩ, giáo điều một thời gây nên
bao tấn bi kịch cho người nông dân
như: Bến không chồng, Dưới chín tầng
trời (Dương Hướng); Thời xa vắng (Lê
Lựu); Dòng sông Mía (Đào Thắng);
Chuyện làng Cuội (Tạ Duy Anh); Mảnh
đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc
Trường)… Dù sử dụng bút pháp nào thì
nhà văn vẫn lấy một điểm nhìn hiện
thực nhất định làm nền cho tác phẩm
của mình: hiện thực về chiến tranh,
nông thôn, đô thị, lịch sử, cuộc sống
hiện đại... Hiện thực đó sẽ là điểm nhìn
chi phối việc sử dụng bút pháp sáng tác
của nhà văn. Với bút pháp huyền thoại,
tác giả Mai Hải Oanh cho rằng: “Các
tác phẩm Thiên sứ (Phạm Thị Hoài),
Thiên thần sám hối (Tạ Duy Anh), Cõi
người rung chuông tận thế (Hồ Anh
Thái), Người sông Mê (Châu Diên),
Giàn thiêu (Võ Thị Hảo)… đã đem đến
cho người đọc nhiều cảm xúc mới mẻ
về một hiện thực nghiệt ngã và phức tạp
qua những huyền thoại giàu chất tưởng
tượng” [10]. Trong cuốn Thi pháp của
huyền thoại, M. Melentinsky cho rằng:
“Chủ nghĩa huyền thoại không đối lập
với nhân tố phê phán thực thụ, thậm chí
nó còn đề xuất những phương tiện bổ
sung để biểu hiện sắc bén hơn cho
những gì quan sát được về tình trạng
cào bằng cá tính con người, về sự tha
hóa quái gở, sự dung tục của thứ văn
xuôi tư sản, trạng thái khủng hoảng của

Trong bài viết “Sự đa dạng về bút
pháp nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt
Nam thời kỳ đổi mới”, tác giả Mai Hải
Oanh đã đưa ra bốn bút pháp: bút pháp
tả thực mới; bút pháp phúng dụ, huyền
thoại; bút pháp trào lộng, giễu nhại; bút
pháp tượng trưng. Về bút pháp tả thực
mới, tác giả cho rằng: “Về cơ bản, tả
thực trong tiểu thuyết sau 1986 khác với
tả thực theo quan điểm truyền thống.
Các tiểu thuyết gia hiện đại không
muốn dừng lại ở vai trò “thư ký” thời
đại hoặc coi văn học là tấm gương
thuần túy mà cố gắng soi chiếu hiện
thực từ nhiều góc nhìn khác nhau” [10].
Bút pháp tả thực mới đem đến cái nhìn
trần trụi và chân thật hơn về cuộc chiến
tranh đã đi qua, hiện thực về cuộc chiến
được soi chiếu từ nhiều mặt, nhiều khía
cạnh, không mang âm hưởng “một
màu” như trước với các tiểu thuyết như:
Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Ăn
mày dĩ vãng (Chu Lai), Nước mắt đỏ
(Trần Huy Quang), Bến đò xưa lặng lẽ
(Xuân Đức), Chim én bay (Nguyễn Trí
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văn hóa tinh thần” [11, tr. 403]. Huyền
thoại biến hiện thực thành hoang
đường, kỳ ảo nhưng không đánh mất đi
tính chân thực của thực tại. Chính vì
vậy mà huyền thoại đã đem đến một cái
nhìn mới về hiện thực, về con người
trong đời sống tiểu thuyết đương đại,
không mang tính “cao bằng” như thời
kỳ trước.
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2]. Hiện thực ba mươi năm chiến tranh
và cách mạng đã hướng tiểu thuyết về
điểm nhìn sử thi với những vấn đề trang
nghiêm, cao cả. Một hiện thực tuyệt đối
hợp lý, không có sự lệch pha, không có
chỗ cho cái hài. Sự xuất hiện cái hài
trong tiểu thuyết đương đại làm biến đổi
hiện thực trở nên đa chiều, phức tạp hơn
là cái nhìn lý tưởng một thời. Trong
một bài viết mang tính khái quát về
“Cảm hứng trào lộng trong văn xuôi sau
1975”, tác giả Nguyễn Thị Bình nhận
thấy: “Cảm hứng trào lộng trong văn
xuôi sau 1975 gắn bó mật thiết với quan
niệm đa chiều về cuộc sống và con
người, một quan niệm ít tính lý tưởng
hơn nhưng chân thực và sâu sắc hơn”
[13]. Như vậy, việc sử dụng bút pháp
trào lộng trong văn xuôi nói chung và
tiểu thuyết đương đại nói riêng trở
thành một bút pháp nổi bật, có tác động
mạnh mẽ đến việc đổi mới tư duy nghệ
thuật trong tiểu thuyết.

Ở bút pháp trào lộng, giễu nhại tác
giả cho rằng: “Không nên hiểu đơn giản
trào lộng và giễu nhại chỉ nhằm tới một
mục đích giải thiêng mà cần hiểu sâu
hơn, đó là hình thức tiếp cận các giá trị
đời sống một cách dân chủ, đa nguyên,
phi quy phạm” [10]. Có thể nói Thời xa
vắng (Lê Lựu); Thiên sứ (Phạm Thị
Hoài); Cõi người rung chuông tận thế
và Mười lẻ một đêm (Hồ Anh Thái);
Thượng đế thì cười (Nguyễn Khải); T.
mất tích (Thuận)… là những tác phẩm
sử dụng bút pháp trào lộng, giễu nhại
thành công. Bàn về tiếng cười trong tiểu
thuyết đương đại phải kể đến công trình
luận án “Yếu tố trào lộng trong tiểu
thuyết Việt Nam đương đại” của tác giả
Trần Thị Hạnh. Trong công trình này,
tác giả nhận định: “Chưa bao giờ như
bây giờ, tiếng cười đã phát huy ưu thế
của nó trong cảm hứng cũng như bút
pháp sáng tạo của nhà văn, góp phần
cân bằng sinh thái văn học, thiếu nó,
cuộc sống không chỉ mất đi ý vị mà còn
là không bình thường. Cái nhìn trào
lộng, yếu tố trào lộng đã thấm sâu trong
cấu trúc nội tại của các tiểu thuyết sau
1975 tạo nên những giá trị mới” [12, tr.

Nhại (parody) hay giễu nhại là bút
pháp được sử dụng khá nhiều trong tiểu
thuyết Việt Nam đương đại. Các công
trình luận án nghiên cứu về tiểu thuyết
Việt Nam đương đại đã đề cập đến nhại
nhưng thường chỉ tập trung ở vấn đề
ngôn ngữ và giọng điệu. Tác giả Mai
Hải Oanh cũng đề cập đến giọng điệu
nhại qua các tác giả: Châu Diên,
Nguyễn Khải, Hồ Anh Thái. Nhưng đến
với công trình luận án “Parody/Nhại
trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”
của tác giả Phạm Thị Thu thì nhại
không chỉ có trong ngôn ngữ và giọng
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điệu mà nhại cả “văn bản, phong cách
ngôn ngữ, thể loại tiểu thuyết”. Trong
công trình này, tác giả khảo sát rất
nhiều tác giả có bút pháp nhại như:
Phạm Thị Hoài, Nguyễn Bình Phương,
Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Đoàn Minh
Phượng, Nguyễn Việt Hà, Thuận, Phan
An, Đặng Thân... Tác giả nhận định:
“Nhìn bao quát tiểu thuyết được xuất
bản sau năm 1986 sẽ thấy hình thức
parody/nhại với những biểu hiện đa
dạng không phải cái gì dị biệt, lạc loài,
mà nằm trong nổ lực mở rộng thêm
cách nhìn, cách nghĩ, cách tư duy về
văn học, một cách cảm về đời sống”
[14, tr. 2]. Khẳng định bút pháp nhại
xuất hiện phổ biến trong văn học Việt
Nam sau năm 1986, nhà nghiên cứu
Nguyễn Thị Bình khẳng định đó là một
trong những bút pháp quan trọng trong
xu hướng đổi mới của văn xuôi Việt
Nam hiện nay: “Nhại không chỉ là một
cách giải thiêng, làm mất giá đối tượng
mà chính là quan niệm về bản chất dân
chủ thể loại”. Tác giả đề cập tới một số
khía cạnh: “nhại thể loại, nhại nhân vật,
nhại thuật ngữ của nhiều chuyên ngành,
những động tác nhại, nhịp điệu, ngữ
điệu…” [3, tr. 230]. Nhại phản ánh các
tính cách của nghệ thuật nên nó là
“nghệ thuật về nghệ thuật”, không phải
là sự rập khuôn, bắt chước một cách
máy móc. Khi nhà văn tìm cách diễn
dịch cuộc sống hiện tồn và bản thể con
người bằng nhại, những vấn đề mà nó
đặt ra trong tác phẩm trở nên sâu sắc
hơn, ám ảnh hơn với người đọc.
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Đề cập đến bút pháp tượng trưng,
tác giả Mai Hải Oanh quan tâm đến tính
hiệu quả của nó: “Làm gia tăng chất
lượng, ý nghĩa của văn chương đồng
thời tăng thêm sức mê hoặc (…) tạo nên
tính đa nghĩa của tác phẩm” [10]. Theo
Tự điển thuật ngữ văn học, nghĩa rộng:
“tượng trưng là hình tượng được biểu
hiện ở bình diện ký hiệu, là ký hiệu
chứa tính đa nghĩa của hình tượng”;
nghĩa hẹp: “tượng trưng là một dạng
chuyển nghĩa (tương tự như phúng dụ)”
[9, tr. 391]. Nhưng giữa tượng trưng và
phúng dụ có những khác biệt cơ bản, sự
khác biệt này cũng chính là những biểu
hiện của tính tượng trưng, đó là “nghĩa
của tượng trưng không thể đem giải mã
bằng nổ lực suy lý bởi vì nó đa nghĩa.
Cấu trúc nghĩa hàm của tượng trưng là
đa tầng và nó dự tính đến sự kí thác của
người tiếp nhận” [9, tr. 391]. Tính đa
nghĩa làm cho hình tượng trong tiểu
thuyết trở nên hư ảo, mơ hồ, khó đoạn
định được chủ ý của nhà văn. Để hiểu
hết các lớp nghĩa, chủ ý của nhà văn đòi
hỏi người đọc cũng phải đổi mới tư duy
cách đọc dưới màu sắc văn chương mới
mẻ này. Tính tượng trưng trong tiểu
thuyết đương đại không chỉ biểu hiện
qua cách xây dựng hình tượng mà còn
biểu hiện qua kết cấu, chi tiết nghệ
thuật nhằm tăng cường sức mạnh ám
chỉ, góp phần mở rộng biên độ các lớp
nghĩa trong cấu trúc tác phẩm.
Ngoài việc đồng tình với bốn bút
pháp mà tác giả Mai Hải Oanh đưa ra,
chúng tôi còn phân tích, lý giải thêm
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một số vấn đề liên quan đến bốn bút
pháp này để từ đó đi đến khẳng định
việc đổi mới bút pháp nghệ thuật trong
tiểu thuyết sau năm 1975 là một phương
diện cơ bản trong việc đổi mới tư duy
nghệ thuật tiểu thuyết.
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hiện nguyện vọng chính đáng của con
người trong hoàn cảnh mới bằng việc
thay đổi tư duy cách viết, tư duy nghệ
thuật trong tác phẩm. Với những đổi
mới cơ bản này, tiểu thuyết sẽ là một
thể loại lớn đóng góp vào sự chuyển
động mạnh mẽ của văn học đương đại
không chỉ hiện tại mà còn trong tương
lai, đưa văn học Việt Nam đương đại
nói chung và tiểu thuyết nói riêng đến
gần hơn với văn học thế giới, góp phần
thúc đẩy việc quảng bá văn học Việt
Nam ra nước ngoài nhiều hơn trong thời
gian tới.

3. Kết luận
Sáng tạo văn học bao giờ cũng
được quy định bởi sự thúc bách của nhu
cầu tinh thần thời đại. Nhà văn không
ngừng mở rộng tầm nhìn, phát huy tư
duy sáng tạo để làm mới tác phẩm đáp
ứng công cuộc đổi mới văn học hiện
nay. Với sự nhạy cảm của người nghệ
sĩ, các nhà tiểu thuyết đã lên tiếng thể
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IMPROVEMENTS IN THE ARTISTIC THINKING OF ART IN
CONTEMPORARY VIETNAMESE FICTION
ABSTRACT
The essay focuses on highlighting emerging issues of artistic thinking in
contemporary Vietnamese fiction. First, the concept of man has been viewed from the
point of view of personal privacy instead of the previous person from the epic point
of view. Second, there has been a change in the novel genres with short structures
replacing massive structures, writing contents instead of narrating contents, and the
use of several new writing techniques such as collage, text, funny, parody. Third, the
innovation in the art of pen painting gives rise to several new pen measures such as
new real spelling, legend, whimper, parody, and representing. All of these contribute
to the genre innovation of novels in particular and Vietnamese contemporary prose
in general in the process of developing the Vietnamese literature.
Keywords: Innovation, artistic thinking, novels, contemporary
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CHUYỆN KỂ NĂM 2000 CỦA BÙI NGỌC TẤN
DƯỚI GÓC NHÌN TỰ TRUYỆN
Nguyễn Văn Tổng1
Nguyễn Quang Minh2
TÓM TẮT
Cùng với bước chuyển của văn học Việt Nam sau thời kỳ đổi mới, “Chuyện kể
năm 2000” của Bùi Ngọc Tấn nổi lên như một hiện tượng trong đời sống văn học. Sự
ra đời của tác phẩm này đã góp phần đánh dấu sự trở lại của tiểu thuyết có tính chất
tự truyện trong văn học Việt Nam. Đồng thời đây cũng là một trong những tác phẩm
thể hiện tinh thần đổi mới, tháo bỏ những giới hạn mang tính đặc trưng thời kỳ
kháng chiến của tiểu thuyết Việt Nam để tự làm mới mình trên con đường hội nhập.
Từ khóa: Chuyện kể năm 2000, tiểu thuyết, tự truyện…
công chúng độc giả phải ngỡ ngàng
1. Mở đầu
trước lối viết đầy táo bạo của những nhà
Văn học Việt Nam trong hành trình
văn dám lấy chính cuộc đời thực của
hội nhập vào nền văn học hiện đại tựa
mình làm chất liệu để hư cấu thành tiểu
như một cuộc chạy “tiếp sức” qua nhiều
thuyết thì đến những năm về sau, đặc
thế hệ. Để có được gương mặt tân thời
biệt là chặng đường từ sau 1986, khi
hiện đại từ nội dung đến hình thức nghệ
chiến tranh trôi về quá khứ, khi con
thuật là cả một quá trình kéo dài hàng
người ta có một độ lùi nhất định để minh
thế kỷ. Quan sát sự vận động của văn
định và chiêm nghiệm lại cuộc đời mình,
học Việt Nam trong khoảng thời gian
nhà văn không còn bị ràng buộc trong
chừng hơn 30 năm qua, kể từ sau thời
quan điểm và lập trường sáng tác, họ
kỳ đổi mới (1986) đến nay, chúng tôi
được nói lên tiếng nói thành thật với
nhận thấy đi cùng những thay đổi trong
chính mình. Chính điều đó đã chắp cánh
quan niệm hiện thực và con người đã
cho tiểu thuyết có tính chất tự truyện trở
xuất hiện một khuynh hướng thể hiện
về với sức sống nội sinh vốn có của nó.
khá rõ nét sự đổi mới trong tư duy nghệ
Vì thế mà công chúng hôm nay ít nhiều
thuật. Đó chính là khuynh hướng tự
được bắt gặp bóng dáng cuộc đời thực
truyện trong tiểu thuyết đang ngày một
của nhà văn qua rất nhiều tiểu thuyết
hiển lộ khá rõ trong đời sống văn học.
như: Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán), Ăn
mày dĩ vãng (Chu Lai), Miền thơ ấu (Vũ
Nếu như ở khoảng thời gian nửa
Thư Hiên), Chuyện kể năm 2000 (Bùi
đầu thế kỷ XX, những cây bút như Tản
Ngọc Tấn), Thượng đế thì cười (Nguyễn
Đà, Nguyên Hồng, Đỗ Đức Thu, Lan
Khải), Một mình một ngựa (Ma Văn
Khai, Mạnh Phú Tứ, Thạch Lam, Nam
Kháng), Gia đình bé mọn (Dạ Ngân),
Cao… từng biến câu chuyện đời tư của
Tấm ván phóng dao (Mạc Can)…
mình thành trang tiểu thuyết, khiến cho
1
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bản sao của cuộc đời tác giả chăng nữa
thì giữa nhân vật và tác giả cũng không
hoàn toàn là một dù rằng tác giả của
tiểu thuyết này đã từng thú nhận:
“Chuyện kể năm 2000 là một quyển tiểu
thuyết mang đậm chất tự sự. Nó in dấu
ấn cuộc đời tác giả tức là tôi, gần như
không thêm bớt…”[1]. Thực ra đây
không phải là vấn đề mới của tiểu
thuyết. Trong đời sống văn học trên thế
giới và cả ở Việt Nam những năm về
trước cũng đã có hiện tượng này. Từ
các nhân vật trong một số tiểu thuyết
của L. Tolstoy, Aragon cũng như các
tiểu thuyết Những ngày thơ ấu của
Nguyên Hồng, Sống nhờ của Mạnh Phú
Tư… đều ít nhiều mang nét tính cách
của chính tác giả. Tuy nhiên ở mỗi nền
văn hóa và mỗi thời đại lịch sử, khả
năng sáng tạo từ nguyên mẫu cũng như
năng lực hư cấu/ tự hư cấu của từng nhà
mang những nét khác nhau, không hề
có bất cứ sự trùng lặp nào.

2. Nội dung
2.1. Khảo sát một số tác phẩm tiểu
thuyết có khuynh hướng tự truyện ra
đời ngay từ những ngày đầu của thời kỳ
đổi mới như Thời xa vắng của Lê Lựu,
Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai và Nỗi
buồn chiến tranh của Bảo Ninh…
chúng tôi nhận thấy tính chất tự truyện
trong tiểu thuyết hiện lên khá mờ nhạt,
chỉ độ chừng vài ba mảnh ghép của một
phần đoạn đời tác giả xuất hiện trong
tác phẩm. Nhưng dần về sau, tính chất
tự truyện trong tiểu thuyết ngày một
đậm đặc. Gần như các nhà văn hư cấu
bản thân nhưng đều hướng tới sự giống
như thật. Trong số đó phải kể đến
Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc
Tấn. Tác phẩm được hư cấu hóa từ
chính cuộc đời thực mà Bùi Ngọc Tấn
từng trải qua trong những năm tháng tù
đày. Ở tác phẩm này mối quan hệ giữa
nhân vật chính và nhà văn khá tương
khớp: vẫn là năm sinh ấy (1934), vẫn số
hiệu tù CR880, vẫn là hoàn cảnh, sự
kiện diễn ra trong suốt quãng thời gian
nếm trải cảnh lao tù từ năm 1968 đến
khi được trả tự do (1973) nhưng nhà
văn đã cố tình làm cho câu chuyện hiện
thực đời mình bị nhòe đi.

2.2. Thông thường trong một tác
phẩm hồi ký hay tự truyện, người kể
chuyện thường đứng ở một thời điểm để
nhìn lại quá khứ của mình, một lối tự
tìm lại quá khứ để hiểu rõ mình hơn.
Nhưng trong tiểu thuyết có tính chất tự
truyện không hẳn là vậy, vẫn là lối tìm
về miền ký ức để làm sống dậy một thời
đã qua bằng chính sự trải nghiệm của
mình nhưng những miền ký ức ấy được
“tắm gội” lại trong hư cấu. Đặc biệt là
trong những tiểu thuyết có tính tự
truyện từ sau 1986, cũng trên nền hiện
thực cuộc đời thực mình nhưng dường
như mỗi nhà văn khi viết luôn cố gắng

Câu chuyện được kể từ điểm nhìn
của nhân vật “hắn”. Từ điểm nhìn này,
Bùi Ngọc Tấn đã tạo cho mình một
khoảng cách với nhân vật khiến người
đọc khó bề nhận diện ra được mối
tương đồng giữa tác giả và nhân vật nếu
như chỉ tiếp cận tác phẩm ở bề nổi ngôn
từ. Thế cho nên dù nhân vật “hắn” có là
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“mở rộng biên độ” nhằm thể hiện
những hiện thực đa chiều và gia tăng
“tính đối thoại” [2, tr. 82]. Thời xa vắng
là góc nhìn khác về một thời chưa xa,
đầy những bi hài mà ở đó, con người cá
nhân bị đè nén. Để rồi thông qua Thời
xa vắng nhà văn như muốn gửi đến độc
giả niềm khát vọng về một cuộc sống
bình thường, một xã hội nhân văn tôn
trọng cá nhân, cá tính và ở đó, con
người cũng phải có ý thức sâu sắc hơn
nữa về vị trí của mình trong mối quan
hệ hài hòa, thống nhất với gia đình, tập
thể, cũng như dám chịu trách nhiệm về
nhân cách của mình. Ăn mày dĩ vãng là
câu chuyện của người trong cuộc về
người cựu binh Hai Hùng, một chiến sĩ
quân giải phóng vùng ven đô thành Sài
Gòn từ thời chiến tranh Việt Nam trở về
với đời thường trong hiện tại, đã làm
một cuộc hành trình lần ngược quá khứ;
đi từ hiện tại về quá khứ, từ quá khứ
đến hiện tại; nhằm tìm lại người yêu
đồng thời cũng là đồng chí của mình.
Câu chuyện phảng phất bóng dáng của
chính tác giả Chu Lai.
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võ ở Hà Nội”, già Đô việt kiều Pháp hồi
hương… Tất cả đều nạn nhân bị đọa
đày trong đời sống lao cải, họ đến từ
những nẻo miền và những hoàn cảnh xã
hội khác nhau nhưng cùng hòa mình
vào một tập thể trong tù ngục, có khi
yêu thương, chia sẻ đắng cay ngọt bùi,
cũng có khi hiềm khích, tố giác, đánh
đập, hành hạ nhau.
Ngoài những gương mặt bạn tù còn
có những người thân trong gia đình: bố
mẹ già, các anh em, vợ và các con, các
bạn cùng công tác, các bạn thân và ít
thân, các người có chức quyền có tác
động và ảnh hưởng quan trọng đến cuộc
đời của “hắn”. Đó là Ngọc, người vợ
thủy chung, son sắt, một người đàn bà
sinh ra để làm vợ “chung thân” của một
tên tù không án; là Bình, người bạn văn
chương sống chí nghĩa bạn bè; là gia
đình Tuấn, cha mẹ, anh em toàn là cộng
sản gốc... Ngần ấy con người là những
phận đời, cùng những cảnh sống của
người tù lắm nỗi nhọc nhằn, buồn tênh,
đều đặn, không biến cố, vô vọng trong
lao tù và cả nỗi cơ cực của những năm
bao cấp. Trong đó, hiển lộ rõ nét nhất là
gương mặt những bạn tù hiện lên dưới
cái nhìn chiêm nghiệm được soi chiếu
qua nhiều góc độ khác nhau của tác giả.
Đọc Chuyện kể năm 2000, người đọc sẽ
không thể nào quên được hình ảnh già
Đô, một tù phạm, khi được trả tự do về
thành phố, không gia đình, không nhà
cửa, không hộ khẩu, không tiền, không
nghề nghiệp, sống lang thang, bới từng
mảnh rác để kiếm ăn tồn tại qua ngày
nhưng cũng không thể kéo dài sự sống

Chuyện kể năm 2000 cũng thế, từ
chuyện kể về một con người cụ thể
nhưng người đó lại có quan hệ với rất
nhiều người: những bạn tù đông đảo
thuộc nhiều giai tầng (nhà văn, triết gia,
công nhân, nông dân…). Trại tù là một
“cõi nhân gian” đa thành phần xen lẫn
giữa “tù có án” và “tù không án”: Cân
“giáo dân Phát Diệm”, Hợp “lính ngụy
quê ở Bắc Ninh, Kiều Vĩnh Xuân “đại
úy tốt nghiệp tường sĩ quan Đà Lạt”, Lý
Xìn Cắm “người Hoa mãi võ từng thí
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trong cảnh ấy nổi, phải làm đơn xin vào
tù trở lại (dĩ nhiên là đơn không được
chấp nhận). Cuối cùng con người bất
hạnh ấy đã chết trong một ngôi đình đổ
nát, xác vô thừa nhận. Thảm cảnh hơn
nữa là Ngụy Như Cần, bị giam cầm
không án suốt hai mươi ba năm - người
tù lâu nhất nhì trong cả nước - quen
sống với rừng sâu và muông thú: “Anh
ta không có khái niệm gì về mậu dịch,
về tem phiếu, những sản phẩm của chế
độ đến với từng người mà thiếu nó cuộc
sống không còn là cuộc sống”, sống
hoàn toàn biệt lập, cắt đứt mọi quan hệ
với quê hương, gia đình, bạn bè và yên
trí ở tù vô thời hạn. Với Ngụy Như Cần
dường như tự do là điều hoàn toàn vô
nghĩa thế nên đến khi được lệnh thả thì
anh đã tự tử “treo cổ lủng lẳng trong
rừng” [3, tr. 112].
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gian 5 năm tù tội của mình. Bởi chỉ ở
thể tiểu thuyết, nhà văn mới có thể thỏa
sức vẫy vùng trong miền hồi ức để sáng
tạo được thăng hoa.
Nhìn một cách tổng thể, Chuyện kể
năm 2000 được triển khai trên nền một
đoạn đời tác giả, nhưng tác giả không kể
lại theo lối hồi thuật trình tự thời gian
biên niên mà đó là lớp thời gian nương
theo dòng ký ức được chắp nối, lắp ghép
từ những mảng đời thực: từ điểm khởi
đầu khi “hắn” tìm trong nỗi nhớ “những
điều hắn tưởng không bao giờ quên
được” lại hiện về cả miền ký ức: “Đó là
cuộc sống ở thế giới bên kia. Hắn đi làm
cùng anh em tù, mệt mỏi, buồn bã và
không nghĩ tới ngày về... Hắn đã lê chân
hết nhà tù này đến nhà tù khác… Trong
gần hai ngàn ngày tù dài dằng dặc thành
một khúc đông cứng giữa cái sền sệt, đặc
quánh của năm tháng cuộc đời hắn,
ngoài ngày được tha, hắn còn nhớ rõ cả
ngày trước đó, cái ngày cuối cùng hắn ở
trong tù” [5, tr. 1-2].

2.3. Theo quy ước tự truyện của
Philippe Lejeune, “tự truyện là một
dạng văn xuôi tự sự do một người có
thật ngược dòng thời gian kể lại đời
mình, nhấn mạnh tới cuộc sống cá
nhân, đặc biệt là lịch sử hình thành
nhân cách” [4, tr. 33]. Nghĩa là trong
một tác phẩm tự truyện có sự thống
nhất giữa tác giả, người kể chuyện và
nhân vật là một và thường trong tự
truyện sử dụng ở ngôi thứ nhất, “tôi” kể
lại cuộc đời tôi một cách trung thực và
tôi chịu trách nhiệm trước sự trung thực
ấy. Nhưng trong Chuyện kể năm 2000,
Bùi Ngọc Tấn không chọn lối tự truyện
theo quy ước thể loại mà ông chọn lối
viết tiểu thuyết để tái dựng cả một
quãng đời mà phần lớn là khoảng thời

Xét trên phương diện cấu trúc, so
với một số tác phẩm có tính chất tự
truyện như Ăn mày dĩ vãng của Chu
Lai, Miền thơ ấu của Vũ Thư Hiên hay
Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán,
Chuyện kể năm 2000 có cấu trúc rất
hiện đại. Cấu trúc của Chuyện kể năm
2000 là sự “giao thoa” giữa hai mảng
sáng tối của tự do và tù ngục, để từ đó
làm bật ra những đường nét tương phản
giữa tự do và tù ngục luôn thường trực
đi về dựa trên dòng tâm tư được mở ra
theo nhiều chiều hướng khác nhau: khi
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xuôi chiều thời gian theo từng diễn biến
của sự việc, có khi thời gian lại ngược
chiều theo dòng hồi tưởng, lúc tạt
ngang, rẽ dọc, xáo trộn cả không gian
và thời gian, khi ở trong tù, khi ra ngoài
đời, rồi lại trở về ngục tối, khi thì câu
chuyện về “hắn”, nửa chừng chuyển
sang già Ðô, sang Sơn, sang Ðỗ…
Những câu chuyện như dính vào nhau,
cảnh tù đày cùng thân phận những con
người bất hạnh hiện ra như những ám
ảnh thường trực, tựa như một hội chứng
“say tù” trong “hắn”. Nhờ vào sự đan
cài những lớp thời gian, những miền
không gian và sự dịch chuyển linh hoạt
trong lối kể đã làm nổi bật những lao
khổ, cơ cực của người tù một cách rất tự
nhiên, đầy sinh động, tạo nên sức hút,
lôi cuốn người đọc.
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quen quen, ngờ ngợ như đã gặp ở trại
nào, nhìn ai cũng thấy như người mới ở
tù ra, hắn tự cảnh tỉnh ngay. Nhưng cảm
giác ấy cứ bám vào hắn, xua đi không
được... Lực hút của nhà tù, của gần hai
ngàn ngày đêm đóng dấu vào não hắn,
vào từng tế bào hắn, bốc khói, cháy
khét và ngấm đượm” [5, tr. 499]. Xuất
phát từ điểm nhìn của một người tù, với
ngôi kể là “hắn”, nhà văn đã khai thác
triệt để những sắc thái của tiếng Việt
trong các ngôi nhân xưng như ngầm
dụng ý nói đến thân phận bọt bèo, thấp
kém của người tù so với những “ông
cán bộ điều tra”, “ông quản giáo”, đồng
thời ngầm biểu thị thái độ chủ quan của
người kể chuyện.
Với việc chọn lựa ngôi kể “hắn”,
người trần thuật có thể tham dự vào
đời sống của tất cả các nhân vật, vừa
dẫn dắt cốt truyện trong sự thông suốt
mọi tình huống. Tuy nhiên đây vẫn là
kiểu nhìn thông suốt có lựa chọn, nhờ
đó mà tính khách quan hóa được tăng
thêm, giúp nhà văn tự do trong hư cấu
và gia tăng tính tiểu thuyết cho Chuyện
kể năm 2000.

2.4. Việc nhà văn Bùi Ngọc Tấn
chọn lựa thể tiểu thuyết để làm sống lại
cả một đoạn đời đầy dông bão mà mình
đã đi qua quả là một cách lựa chọn đầy
sáng tạo. Khi chọn lối viết tiểu thuyết
để khơi dậy miền quá khứ của mình,
ông đã mạnh dạn chọn lựa lối trần thuật
từ ngôi thứ ba. Ở đây tác giả không
chọn ngôi kể “anh” hay “anh ta” mà là
“hắn” vừa rất lạnh lùng lại đầy tỉnh táo.
Hắn trong Chuyện kể năm 2000 là một
tù chính trị, loại tù không có án và dĩ
nhiên là không biết đến ngày về. Tên
của hắn là Nguyễn Văn Tuấn, sống
bằng nghề viết văn, làm báo. Hắn bị
quy vào tội “tuyên truyền phản cách
mạng” và bị tập trung cải tạo. Khi ra tù,
hắn bị một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cả
trong tâm - trí - não: “Nhìn ai cũng thấy

3. Kết luận
Có thể nói kỹ thuật hư cấu đã cho
phép tác giả đi sâu vào những miền hiện
thực riêng tư, những mảng sáng tối của
cuộc sống từ cảnh lao tù pha lẫn nụ
cười chua chát là giọt nước mắt đắng
cay chảy ngược vào thẳm sâu tâm
hồn… đã được ngòi bút Bùi Ngọc Tấn
bóc tách một cách trần trụi, không hề
đậy che hay tránh né. Mỗi trang, mỗi
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dòng của Chuyện kể năm 2000 đều
thấm đẫm triết lý cuộc sống, đều gợi
cho người đọc phải liên hệ mà ngẫm
nghĩ về cuộc đời, ngẫm nghĩ về tự do,
ngẫm nghĩ về kiếp người và mỗi con
người, ngẫm nghĩ về tình yêu, tình bạn
với những ý vị sâu xa.
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tháo bỏ được những giới hạn mang tính
đặc trưng văn học thời kỳ kháng chiến
để bắt kịp với đà phát triển của thời đại.
Dẫu chưa trở thành một danh xưng thể
loại cụ thể nhưng tính chất tự truyện
trong tiểu thuyết xuất hiện ngày một
nhiều cũng là điểm dự báo hướng đột
phá mới trong đời sống thể loại tiểu
thuyết mà Chuyện kể năm 2000 của Bùi
Ngọc Tấn là một trong những gương mặt
tiêu biểu cho hướng đột phá mới ấy.

Trong xu thế giao lưu hội nhập và
tiếp nhận văn học thế giới, tiểu thuyết
Việt Nam sau chặng đường hơn 30 năm
kể từ thời kỳ đổi mới đến nay đã thực sự
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AUTOBIOGRAPHICAL NOVEL
ABSTRACT
In the background of the change in the Vietnamese literature following the
innovation period, “The Year 2000’s Stories”, written by Bui Ngoc Tan, emerged as
a great phenomenon in literary life. The birth of this work marked the return of
autobiographical novels in the Vietnamese literature. This is also one of the literary
works to reflect the spirits of innovation in removing the characteristic limitations of
the resistance period in order to renew themselves on the path of integration.
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KHẢO SÁT CÁC TÍNH CHẤT PHI CỔ ĐIỂN CỦA TRẠNG THÁI
THÊM VÀ BỚT MỘT PHOTON LÊN HAI MODE KẾT HỢP
Nguyễn Hữu Luân1
Trương Minh Đức1
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. Bằng việc sử dụng điều kiện nén
tổng và nén hiệu hai mode, chúng tôi thu được kết quả trạng thái này là một trạng
thái có nén tổng nhưng không nén hiệu. Tiếp theo chúng tôi khảo sát tính chất phản
kết chùm hai mode và sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy - Schwarz của trạng thái
này. Kết quả cho thấy, trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp có
tính chất phản kết chùm và hoàn toàn vi phạm bất đẳng thức Cauchy - Schwarz. Sau
đó chúng tôi khảo sát tính đan rối của trạng thái theo hai tiêu chuẩn Hillery Zubairy và Hyunchul Nha - Jeawan Kim. Kết quả thu được, trạng thái thêm và bớt
một photon lên hai mode kết hợp hoàn toàn đan rối theo hai tiêu chuẩn này.
Từ khóa: Nén tổng hai mode, nén hiệu hai mode, phản kết chùm, sự vi phạm bất
đẳng thức Cauchy - Schwarz, đan rối theo tiêu chuẩn Hillery - Zubairy, đan rối theo
tiêu chuẩn Hyunchul Nha - Jeawan Kim.
tưởng về trạng thái kết hợp thêm photon
1. Giới thiệu
[1] và cũng đã chứng minh được nó là
Việc tạo ra các trạng thái phi cổ
một trạng thái phi cổ điển. Việc thêm
điển của trường điện từ được các nhà
photon hoặc bớt photon vào một trạng
khoa học rất quan tâm, điển hình là
thái vật lý là một phương pháp quan
trạng thái nén, trạng thái kết hợp, đây là
trọng để tạo ra một trạng thái phi cổ
các trạng thái phi cổ điển vì chúng tuân
điển mới. Trạng thái thêm và bớt một
theo các tính chất phi cổ điển. Vào năm
photon lên hai mode kết hợp có dạng
1991, Agarwal và Tara đã đề xuất ý


trong đó N 

ab





 N aˆ †  bˆ 

 1 

2

a

 b,

   2 Re  
2



1

là hệ số chuẩn hóa,

(1)

â † và b̂

lần lượt là toán tử sinh đối với mode a và toán tử hủy đối với mode b.
Việc khảo sát phi tính chất cổ điển
của trạng thái thêm photon đã được tác
giả Nguyễn Thanh Pháp [2] nghiên cứu,
và tính đan rối hai mode kết hợp của

trạng thái bớt photon đã được tác giả
Nguyễn Hải Chung [3] nghiên cứu. Tuy
nhiên việc nghiên cứu các tính chất phi
cổ điển của trạng thái thêm và bớt một

1

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Email: tmduc2009@gmail.com
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photon lên hai mode kết hợp 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.
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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 nếu

2. Khảo sát tính chất nén của
trạng thái thêm và bớt một photon
lên hai mode kết hợp

 Vˆ 

2

Với

 Vˆ 

2

2

 Vˆ2  Vˆ



1
 nˆa  nˆb  1  0,
4





(2)

. Ta viết lại (2) như sau:
2

Vˆ2  Vˆ





1
 nˆa  nˆb  1  0,
4

(3)



i † †
 i ˆ
ˆ , nˆa  aˆ † aˆ , nˆb  bˆ†bˆ. Để thuận tiện cho
trong đó Vˆ  e aˆ bˆ  e ab

việc khảo sát ta đặt
2

S  Vˆ2  Vˆ
Đối với trạng thái



ab





1
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Để

đơn

giản

chúng

ta

đặt

công thức (5) và tiến hành khảo sát ta
được

  ra exp  ia  ,   rb exp ib 
và   a  b , đồng thời thay vào
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S   4 1  ra2  rb2  2ra rb cos a  b      2ra2 rb2  ra2  rb2  3 cos  4b 
1

 2ra3rb3 cos  A  5 B   2ra rb3  ra2  2  cos  A  3 B   2  ra4  3ra2  1 rb2
 2ra2 rb4  4ra rb3  ra2  1 cos  A   B  

(6)



  2 1  ra2  rb2  2ra rb cos a  b      2ra rb  ra2  rb2  2  cos  2b 
1



 2ra2 rb2 cos  A  3 B   2rb2  ra2  1 cos  A   B  

2

(2)

(1)

Hình 1: Đồ thị khảo sát nén tổng của trạng thái thêm và bớt một photon (đường (1))
với trạng thái thêm một photon lên hai mode kết hợp(đường (2)).
Đồ thị hình 1 khảo sát với các điều
kiện là ra  2rb , a  b và

2.2. Nén hiệu hai mode


b  .

Nén hiệu hai mode được Hillery [4]
đưa ra vào năm 1989. Một trạng thái
được gọi là nén hiệu nếu

2

Kết quả cho thấy rằng, trạng thái thêm
và bớt một photon thể hiện nén tổng
mạnh hơn trạng thái thêm một photon.
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 Wˆ2  Wˆ . Ta viết lại (7) như sau:
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Để thuận tiện cho việc khảo sát ta đặt
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1
 nˆa  nˆb  ,
4

(9)



ˆ ˆ†  ei aˆ †bˆ , nˆa  aˆ †aˆ , nˆb  bˆ†bˆ. Đối với trạng thái
trong đó Wˆ  ei ab



ab
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công thức (10) và tiến hành khảo sát ta
được

  ra exp  ia  ,   rb exp ib 
và   a  b , đồng thời thay vào

D   4 1  ra2  rb2  2ra rbcos  φ a  φb     ra2  rb2  3 2ra2rb2cos  4φ a  4φb 
  ra2  2  2ra rb3cos  3φ a  5φb    2ra2rb2  4rb2  2ra rbcos  φa  φb 
1

 2 ra3rb3cos  5φ a  3φb   2ra2 rb4  8ra2 rb2  2ra4rb2  2rb4  4rb2 



  2 1  ra2  rb2  2ra rbcos  φ a  φb      2ra rb  ra2  rb2  2  cos  2φ a  2φb 
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a b
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a
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(1)

(2)

Hình 2: Đồ thị khảo sát nén hiệu của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai
mode kết hợp (đường ( 1)) và trạng thái thêm một photon lên hai mode kết hợp
(đường (2))
Đồ thị hình 2 khảo sát nén hiệu của

3. Khảo sát các tính chất phi cổ
điển của trạng thái thêm và bớt một
photon lên hai mode kết hợp
3.1 Sự vi phạm bất đẳng thức
Cauchy - Schwarz
Bất đẳng thức Cauchy – Schwaz
cho trường hợp hai mode là

trạng thái theo biên độ rb và pha dao
động

b với điều kiện khảo sát là

ra  2rb , a  2b và b 


3

. Đồ thị

cho thấy, trong cùng một điều kiện khảo
sát nhưng tính chất nén hiệu của trạng
thái thêm và bớt một photon lên hai
mode kết hợp không thể hiện.

1

 aˆ †2 aˆ 2 bˆ†2bˆ2  2
 1  0
I
† ˆ† ˆ
aˆ b baˆ
Sự vi phạm bất đẳng thức xảy ra
khi I < 0. Đối với trạng thái thái thêm



(11)

và bớt một photon ta thu được kết quả
sau
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Để

đơn

giản

chúng

ta

đặt

công thức (12) và tiến hành khảo sát ta
được

  ra exp  ia  ,   rb exp ib 
và   a  b , đồng thời thay vào
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I  ra6  5ra4  4ra2  2ra3rb ra2  2 cos  ra4rb2    ra2  1  2ra rb cos  rb2 










1
2

(13)

1

  ra4  3ra2  1  2rarb ra2  1 cos  ra2rb2   1

(2)

(1)

Hình 3: Đồ thị khảo sát sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy - Schwarz của trạng thái
thêm và bớt một photon (đường (1)) và trạng thái thêm một photon lên hai mode kết
hợp (đường (2))
Đồ thị hình 3 khảo sát sự vi phạm
bất đẳng thức Cauchy-Schwarz của
trạng thái thêm một photon lên hai
mode kết hợp (đường (2)) và trạng thái
thêm và bớt một photon lên hai mode

thái đều vi phạm bất đẳng thức CauchySchwarz. Tuy nhiên, sự vi phạm bất
đẳng thức Cauchy-Schwarz ở trạng thái
thêm và bớt một photon lên hai mode
kết hợp là mạnh hơn trạng thái thêm
một photon lên hai mode kết hợp.

kết hợp (đường (1)) theo rb và với điều

3.2. Tính phản kết chùm
Tính phản kết chùm được Ching
Tsung Lee [5] đưa ra vào năm 1990. Điều
kiện để tồn tại tính phản kết chùm là

kiện khảo sát là ra  rb , 0  rb  2, và


  . Đồ thị cho thấy rằng, trong
2

cùng một điều kiện khảo sát cả hai trạng

Rab  l , m  

nˆa l 1 nˆb m1  nˆa m1 nˆb l 1
nˆa l  nˆb m  nˆa m nˆb l 
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với l  m  0; l , m là số nguyên và
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bˆ, bˆ†   1 đối với mode a và mode b,



nˆa  aˆ †aˆ, nˆb  bˆ†bˆ. Sử dụng các tính

ta chứng minh được

chất của các toán tử  aˆ , aˆ   1 và
†



Rab (l , m)   α



α
α
  α

 α

2 l  2 

  l  1 α

2 l 1

  2m  1 α

2m

2 m 1

α



 α
Để

đơn

2 l 1

2l

  2l  3  α

β

2m

2l

mα
giản



2 m 1

2l

2 m 1



  l  1 α
2

2 m 1

2

β

2 l 1

l2 α

2 l 1

2 m  2 

β

  2m  1 α

2m

2l

ta

β

2 m 1

2 l 1

β

đặt



 α

2m

 m2 α

2m

β

β

2m

2 l 1

2Re  αβ   α

β 2Re  αβ   α

chúng

2l

2Re  αβ   α

  m  1 α

2 m  2 

  2l  1 α
 α

β

2 m 1

  m  1 α

2 m 1

2 l 1

2 l 1

2 m 1

2l

β

l α

2 m 1

β

2 l  2 

2 l 1

(15)




β

2m

2Re αβ 

2l

1

  1.


phản kết chùm của trạng thái này thể
hiện thông qua các đồ thị sau:

  ra exp  ia  ,   rb exp ib 
và   a  b , đồng thời thay vào
công thức (15). Kết quả khảo sát tính

(2)
(3)
(1)

Hình 4: Đồ thị khảo sát sự phụ thuộc của Rab(2,2), Rab(3,3), Rab(4,4) theo biên độ rb
và pha dao động , các tham số được chọn theo thứ tự tương ứng với (1), (3), (2)
Đồ thị hình 4 khảo sát tính phản kết
chùm của trạng thái thêm và bớt một
photon trong trường hợp

một

điều

ra  rb2 ,  

 m, cùng
118

kiện


2

khảo

sát

là

. Kết quả có được là
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Rab(2,2) < Rab(3,3) < Rab(4,4). Như vậy
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và bớt một photon thể hiện tính chất
phản kết chùm càng yếu.

khi , m càng tăng thì trạng thái thêm

(2)
(1)

(3)

Hình 5: Đồ thị khảo sát sự phụ thuộc của Rab(3,2), Rab(4,3), Rab(5,4) vào biên độ rb
và pha dao động . Các tham số được chọn theo thứ tự tương ứng với (1), (3)
và (2)
Đồ thị hình 5 khảo sát tính chất
phản kết chùm của trạng thái thêm và
bớt một photon lên hai mode kết hợp,
trong

trường

thái thêm và bớt một photon lên hai
mode kết hợp thể hiện càng mạnh khi
hiệu

 m, và hiệu

hợp

3.3. Tính đan rối theo tiêu chuẩn
Hillery - Zubairy

 m, tăng dần. Cụ thể ta xét cho các
tham số Rab(3,2), Rab(4,2), Rab(5,2) với
điều kiện khảo sát ra  rb2 ,  


2

Tiêu chuẩn đan rối Hillery Zubairy [6] được đưa ra vào năm 2006
bởi Hillery và Zubairy. Hai ông đã đưa
ra một lớp bất đẳng thức mà sự vi phạm
của chúng chỉ ra sự hiện diện của đan
rối trong các hệ hai mode dưới dạng

. Từ

 m tăng dần

đồ thị ta thấy khi hiệu

thì Rab(3,2) > Rab(4,2) > Rab(5,2). Như
vậy, tính chất phản kết chùm của trạng

 aˆ 
†

m

 

 m càng tăng.

 

n

aˆ bˆ† bˆn  aˆ m bˆ†
m

n

2

 0.

(16)

Xét trường hợp m = n = 1, tiêu chuẩn đan rối Hillery-Zubairy được viết lại

ˆ ˆ†bˆ  ab
ˆ ˆ†
aˆ †ab

2

 0.

(17)

Để thuận lợi cho việc khảo sát chúng tôi đặt RH dưới dạng

ˆ ˆ†bˆ  ab
ˆ ˆ†
RH  aˆ †ab
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2

.

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 07 - 2017

Một trạng thái bất kỳ được gọi là
trạng thái đan rối nếu RH< 0, RH càng
âm thì mức độ đan rối càng tăng. Đối
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với trạng thái thêm và bớt một photon
lên hai mode kết hợp ta có được


     3   1 
    1  2Re             1  2Re   

      2        1    

      2    2Re         2    1  2Re  
    1  2Re    

2

2

RH      1  2Re  
2

2

2

2

2

2

2

Để

1

đơn

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

giản

4

2

chúng

2

2

2

2

2

4

4

2

2

(18)

4

2

2

2

ta

và   a  b , đồng thời thay vào
(18) và khảo sát tham số RH ta được

đặt

  ra exp  ia  ,   rb exp ib 


  r  3r  1 r  2r r  r  cos  r r
 1  r  r  2r r cos    r  r  2  r r   r  1 r

  r  r  2  2r  r  2r cos   r  r  2r cos2  r r 


RH  1  ra2  rb2  2rarbcos
2
a

2
a

2
b

2
b

1

2

a b
3
a

a

4
a

2
a

3
b

2
a

2
b

2

2
b

4
a

2
a

3
b

2 2
a b

3
a

2
a

4
b

2 4
a b

a

2

4
b

4 4
a b

(2)
(1)

Hình 6: Đồ thị khảo sát tiêu chuẩn đan rối Hillery Zubairy của trạng thái thêm và
bớt một photon lên hai mode kết hợp
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Đồ thị hình 6 khảo sát với điều kiện



3
, ra  rb
4

(đường
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3.4. Tính đan rối theo tiêu chuẩn
Hyunchul Nha - Jeawan Kim

(1)),

Năm 2006, Hyunchul Nha - Jeawan

ra  0,8rb (đường (2)). Kết quả cho

Kim đã đưa ra tiêu chuẩn đan rối [7].

thấy tham số RH luôn luôn có giá trị âm,

Một trạng thái gọi là đan rối khi thỏa

tức trạng thái thêm và bớt một photon

mãn bất đẳng thức sau

lên hai mode kết hợp hoàn toàn đan rối
theo tiêu chuẩn Hillery Zubairy. Đặc
biệt khi r càng tăng thì RH càng âm,
nghĩa là tính đan rối xãy ra càng mạnh.
2
1  aˆ †2bˆ2  aˆ 2bˆ†2  aˆ †abb
ˆ ˆ ˆ†  aa
ˆ ˆ †bˆ†bˆ  aˆ †bˆ  ab
ˆ ˆ† 


2
ˆ ˆ ˆ†  aa
ˆ ˆ †bˆ†bˆ  aˆ †bˆ  ab
ˆ ˆ† 
 1  aˆ †2bˆ2  aˆ 2bˆ†2  aˆ †abb



(19)
2

2
1
1

ˆ ˆ† aˆ †bˆ  ab
ˆ ˆ†  .
 1  aˆ †aˆ  bˆ†bˆ   16  aˆ †2bˆ2  aˆ 2bˆ†2  aˆ †bˆ  ab


4i
 2i


Đặt tham số đan rối RN dưới dạng
2
†2 ˆ 2
2 ˆ†2
† ˆ ˆ†
† ˆ† ˆ
†ˆ
† 
ˆ

ˆ  aa
ˆ ˆ b b  aˆ b  ab
ˆ
RN  1  aˆ b  aˆ b  aˆ abb


2
†2 ˆ 2
2 ˆ†2
† ˆ ˆ†
† ˆ† ˆ
†ˆ
† 
ˆ

ˆ  aa
ˆ ˆ b b  aˆ b  ab
ˆ
 1  aˆ b  aˆ b  aˆ abb


2
 1 †2 ˆ2 2 ˆ†2 1 † ˆ ˆ† † ˆ ˆ†  2
†
†ˆ 
ˆ

ˆ aˆ b  ab
ˆ
 1  aˆ aˆ  b b  16  aˆ b  aˆ b  aˆ b  ab
.



2
i
4
i


Một trạng thái bất kỳ được gọi là
trạng thái đan rối nếu RN< 0, và RN
càng âm nghĩa là mức độ đan rối càng

tăng. Đối với trạng thái thêm và bớt một
photon lên hai mode kết hợp ta có được
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R2  1  1      2Re         3 2Re  2  *2 
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    1 Im       1  1      2Re  
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 161      2Re         3 Im   
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2
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2

4
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2

2

2

2
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2

Để
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2

2

2

đơn

giản

2

*2

3

2

*

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

4

2

*

2

2

*3

2

2

4

1

2

4

2

*

2

2

4

4

2

*2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

1

2

2

2

*

2

*

ta

2

2

2

*2

2

3

2

*

chúng

2

*2

đặt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

độ rb và pha dao động

  ra exp  ia  ,   rb exp  ib 
và   a  b , đồng thời thay vào

a  2b , b 

(21) và khảo sát tham số RN theo biên
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với điều kiện
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(2)
(1)

Hình 7: Đồ thị khảo sát tiêu chuẩn đan rối Hyunchul Nha của trạng thái thêm và bớt
một photon lên hai mode kết hợp. rb = ra (đường (1)), rb = 0.8ra (đường (2))
trạng thái thêm một photon lên hai
Đồ thị hình 7 cho chúng ta nhận
mode kết hợp. Đối với tính phản kết
thấy, với điều kiện đã chọn thì trạng
chùm, chúng tôi tiến hành khảo sát theo
thái thêm và bớt một photon lên hai
tham số tổng quát cho các trường
mode kết hợp đan rối hoàn toàn theo
hợp  m và hiệu số  m tăng dần.
tiêu chuẩn Hyunchul Nha - Jeawan
Kết quả khảo sát cho thấy, trong trường
Kim. Đặc biệt khi biên độ kết hợp rb
hợp  m , khi
và m tăng thì tính
càng tăng thì RN càng âm, tức là sự đan
phản kết chùm của trạng thái càng yếu.
rối xãy ra càng mạnh.
Còn trường hợp khi  m tăng dần thì
4. Kết luận
tính phản kết chùm thể hiện càng mạnh.
Cuối cùng là chúng tôi khảo sát tính đan
Trong bài báo cáo này, chúng tôi đã
rối của trạng thái theo hai tiêu chuẩn
khảo sát tính chất nén tổng, nén hiệu hai
Hillery Zubairy và tiêu chuẩn Hyunchul
mode, sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy Nha - Jeawan Kim. Kết quả cho thấy,
Schwarz, tính phản kết chùm và tính
mức độ đan rối của trạng thái thêm và
đan rối của trạng thái thêm và bớt một
bớt một photon lên hai mode kết hợp
photon lên hai mode kết hợp. Kết quả
theo tiêu chuẩn Hyunchul Nha - Jeawan
cho thấy, trạng thái hai mode kết hợp
Kim và tiêu chuẩn Hillery-Zubairy là
thêm và bớt một photon thể hiện tính
khá mạnh. Như vậy, trạng thái thêm và
chất nén tổng hai mode mạnh hơn trạng
bớt một photon lên hai mode kết hợp là
thái hai mode kết hợp thêm một photon,
một trạng thái thể hiện tính chất phi cổ
tuy nhiên trạng thái này không có tính
điển tương đối mạnh và có thể áp dụng
nén hiệu. Tương tự đối với sự vi phạm
vào thông tin lượng tử và máy tính
bất đẳng thức Cauchy - Schwarz, trạng
lượng tử.
thái thêm và bớt một photon lên hai
mode kết hợp cũng thể hiện mạnh hơn
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ABSTRACT
This paper studies the nonclassical properties of the one-photon-added and one-photonsubtracted two-mode coherent state. The results show that such state occurs in the two-

mode sum squeezing but does not occur in the two-mode difference squeezing. We
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NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT HẤP PHỤ CỦA BÙN ĐỎ LÂM ĐỒNG
Phạm Đình Dũ1
TÓM TẮT
Trong bài báo này, các phương pháp hoạt hóa bùn đỏ Lâm Đồng khác nhau, bao
gồm axit hóa, hoạt hóa bằng nhiệt, kết hợp xử lý bằng axit và nhiệt, được ứng dụng
để hấp phụ Pb(II) và metylen xanh trong dung dịch nước. Ảnh hưởng của phương
pháp hoạt hóa đến tính chất hóa lý của bùn đỏ được đặc trưng bằng XRD, BET và
TEM. Ảnh hưởng của pH dung dịch ban đầu đến tỷ lệ loại bỏ các chất ô nhiễm ở trên
đã được khảo sát. Các mô hình đẳng nhiệt hấp phụ dạng tuyến tính, bao gồm
Langmuir, Freundlich và Sips, đã được sử dụng để phân tích các dữ liệu thực
nghiệm.
Từ khóa: Bùn đỏ, xử lý, hấp phụ, Pb(II), metylen xanh
bauxit cũng có các khoáng chất chứa
1. Mở đầu
sắt, silic và titan. Sau khi trộn quặng
Bùn đỏ (red mud) được tạo ra trong
bauxit với dung dịch natri hidroxit ở
quá trình sản xuất alumin (nhôm oxit)
nhiệt độ và áp suất cao, nhôm oxit được
từ quặng bauxit theo quy trình Bayer.
hoà tan trong dung dịch và còn lại chất
Quặng bauxit thường là một hỗn hợp
cặn rắn là bùn đỏ theo các phương trình
các khoáng chất giàu nhôm oxit hidrat
sau [1]:
(Al2O3.H2O và Al2O3.3H2O). Tất nhiên,
Al2O3.H2O + Na(OH).3H2O = NaAl2O3(OH) + 4H2O + bùn đỏ(không tan)
Al2O3.3H2O + Na(OH).3H2O = NaAl2O3(OH) + 6H2O + bùn đỏ(không tan)
Để điều chế 1 tấn alumin thì thải ra
khoảng 0,3 - 2,5 tấn bùn đỏ. Bùn đỏ
thường chứa nhiều khoáng chất khác
nhau tùy thuộc vào nguồn bauxit, chẳng
hạn như hematit (Fe2O3), goethit (FeOOH), boehmit (-AlOOH), titan
đioxit (TiO2), quartz (SiO2), sodalit
(Na4Al3Si3O12Cl)
hoặc
CAN
(cancrinite-type sodium aluminum
silicate), và thạch cao (CaSO4.2H2O),
với một lượng nhỏ canxi cacbonat
(CaCO3), whewellit (CaC2O4.H2O) và
gibbsit (Al(OH)3) [2].

Việc xử lý bùn đỏ còn phụ thuộc
vào các tính chất hóa lý của nó. Bùn đỏ
có độ pH trung bình 10-13; kích thước
hạt rất nhỏ, trung bình <10 m; diện
tích bề mặt riêng (BET) của bùn đỏ
khoảng 7,3 - 34,5 m2/g và có thể tăng
lên đáng kể nếu được xử lý thích hợp;
các hạt bùn đỏ có điện tích âm trong
môi trường bazơ do sự hiện diện của
các nhóm hydroxyl trên bề mặt của
chúng, việc tạo thành các nhóm
hydroxyl và điện tích bề mặt chủ yếu là
do các hợp chất silica được hình thành
trong quá trình tinh luyện nhôm [3].
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Gần đây, bùn đỏ được cho là có thể
được sử dụng như một vật liệu mới để
xử lý nước [4]. Một trong những ứng
dụng xử lý nước của bùn đỏ là làm chất
hấp phụ để loại bỏ phẩm nhuộm và ion
kim loại nặng khỏi dung dịch nước.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến
hành khảo sát khả năng hấp phụ
metylen xanh (ký hiệu MX), ion Pb(II)
trong dung dịch nước ở các môi trường
pH khác nhau với bùn đỏ được xử lý
bằng axit, hoặc nhiệt, hoặc kết hợp cả
axit và nhiệt.
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BĐA). Mẫu BĐA được hoạt hóa bằng
nhiệt ở 500 và 700oC, ký hiệu tương
ứng là BĐA-500 và BĐA-700.
Thành phần khoáng và pha tinh thể
của các mẫu bùn đỏ được phân tích
bằng XRD và được ghi bằng máy 8D
Advance Bruker, Germany, dùng tia
bức xạ CuKα ở vùng quét góc 2 từ 1070o. Diện tích bề mặt riêng được xác
định bằng phương pháp đẳng nhiệt hấp
phụ-khử hấp phụ nitơ ở 77K trên máy
Micromeritics Tristar 3000. Ảnh TEM
được quan sát bằng máy EMLab-NIHE
ở 80kV.

2. Thực nghiệm
2.1. Nguyên liệu và hóa chất

2.3. Khảo sát tính chất hấp phụ
của bùn đỏ

Bùn đỏ được cung cấp bởi nhà máy
alumin Tân Rai (Bảo Lâm, Lâm Đồng).
Metylen xanh (QuangZou, Trung
Quốc), dung dịch Pb(II) được pha từ
Pb(CH3COO)2.3H2O,
(QuangZou,
Trung Quốc).

Quá trình hấp phụ Pb(II) hay MX
trong dung dịch nước của bùn đỏ được
tiến hành trong bình cầu hai cổ (dung
tích 250 mL) có gắn sinh hàn hồi lưu và
đặt trên máy khuấy từ điều nhiệt
(Heidolph MR Hei-Tec, Đức). Các
dung dịch Pb(II) hay MX với nồng độ
và pH ban đầu xác định (giá trị pH của
dung dịch được điều chỉnh bằng HCl
0,1 M hay NaOH 0,1 M) được thêm vào
một lượng bùn đỏ với tỷ lệ nhất định,
sau đó tiến hành khuấy từ với tốc độ
500 vòng/phút trong 3 giờ ở nhiệt độ
30oC. Cuối cùng, lấy một ít dung dịch
ly tâm (3000 vòng/phút, 10 phút) để
loại bỏ chất hấp phụ và xác định nồng
độ chất bị hấp phụ còn lại trong dung
dịch. Nồng độ của dung dịch MX được
xác định bằng phương pháp UV-Vis tại
bước sóng  = 670 nm trên máy
UVmini-1240 (Shimadzu, Nhật), nồng
độ ion Pb(II) được xác định bằng

2.2. Xử lý bùn đỏ
Ban đầu, bùn đỏ được sấy khô ở
105 C và rây thành hạt nhỏ ta thu được
bột bùn đỏ thô (ký hiệu: BĐL). Sau đó,
mẫu BĐL được nung ở các nhiệt độ
khác nhau trong 4 giờ và ký hiệu là
BĐN-200, BĐN-600 và BĐN-1000
tương ứng với nhiệt độ nung lần lượt là
200, 600 và 1000oC.
o

Ngoài ra, bột bùn đỏ thô cũng được
xử lý bằng cách rửa 2 lần với axit HCl
(0,1 mol/L trong 4 giờ với tỷ lệ 1:25
(g/mL) về khối lượng bùn đỏ/thể tích
dung dịch), cuối cùng bùn đỏ được rửa
với nước cất và sấy khô ở 105oC ta thu
được bùn đỏ đã được axit hóa (ký hiệu:
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phương pháp AAS (bằng máy
Shimadzu AA-6800 (Singapore) theo
phương pháp SMEWW 3500 : 2005).

Giản đồ XRD của các mẫu bùn đỏ
được chỉ ra ở hình 1. Các pha khoáng
xác định được trong bùn đỏ Lâm Đồng
(mẫu BĐL) được chỉ ra ở hình 1.a là
hematit (Fe2O3), Fe2TiO5, goethit
(FeO(OH)) và silic oxit (SiO2). Các pha
khoáng xác định được trong mẫu BĐA
(hình 1.a) là hematit (Fe2O3) và
cristobalit (SiO2). Tương tự mẫu BĐA,
mẫu BĐN-200 cũng quan sát thấy có
hai pha khoáng là hematit và cristobalit
(hình 1.c). Việc xử lý ở nhiệt độ cao
(500 – 1000oC) làm cho các hạt bùn đỏ
kết tinh lại, và do đó, pic nhiễu xạ đặc
trưng cho cấu trúc tinh thể rõ ràng hơn
(hình 1.b và c). Nhiễu xạ XRD của mẫu
BĐA-500, BĐA-700, BĐN-600 và
BĐN-1000 chỉ quan sát thấy có pha tinh
thể hematit trong mẫu, điều đó cũng
chứng tỏ thành phần khoáng chủ yếu
của bùn đỏ Lâm Đồng là sắt oxit.

Hiệu suất hấp phụ (H%) được tính
theo công thức:
(C  Ce )
H%  o
100% .
Co
Dung lượng hấp phụ qe (mg ion
Pb(II) hay metylen xanh/g chất hấp
phụ) được tính theo công thức:
V
qe  (Co  Ce )
m
Trong đó: Covà Ce(mg/L) là nồng
độ Pb(II) hay MX ở thời điểm ban đầu
và thời điểm cân bằng; V(L) và m(g) lần
lượt là thể tích dung dịch có chứa ion
Pb(II) hay metylen xanh và khối lượng
bùn đỏ dùng cho mỗi lần hấp phụ.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Tính chất của bùn đỏ được xử
lý bằng các cách khác nhau
(a)

(b)
C-êng ®é (cps)

B§L

C-êng ®é (cps)
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B§A

B§A-700

B§A-500

10

20

30

40

50

60

70

10

20

2 (®é)

40

50

60

70

2 (®é)
2

(c)
C-êng ®é (cps)

30

1. Cristobalite
2. Hematite

2

2

2

2

2

B§N-1000
22

B§N-600
1

10

20

22
1

2

30

2

40

2

50

2
1

B§N-200
1

60

70

2 (®é)

Hình 1: Giản đồ XRD của các mẫu bùn đỏ: a. Mẫu BĐL và BĐA; b. Mẫu BĐA-500
và BĐA-700; c. BĐN-200, BĐN-600 và BĐN-1000
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49,1 m2/g), đồng thời việc xử lý bằng
cách nung ở nhiệt độ cao (ở 700 và
1000oC) làm cho các hạt bùn đỏ kết tinh
lại và cũng làm giảm diện tích bề mặt
của chúng (diện tích bề mặt riêng của
mẫu BĐA-700 và BĐN-1000 tương
ứng là 34,0 và 3,2 m2/g), kết quả này
cũng tương tự như kết quả nghiên cứu
của Liu và cộng sự [3].

Diện tích bề mặt riêng xác định
theo phương pháp BET của các mẫu
bùn đỏ được trình bày ở bảng 1. Diện
tích bề mặt riêng của mẫu BĐL là 43,0
m2/g, kết quả này lớn hơn nhiều so với
một số công bố khác của các mẫu bùn
đỏ trên thế giới [5]. Việc axit hóa làm
cho diện tích bề mặt riêng của mẫu
BĐA tăng lên (SBET của mẫu BĐA là

Bảng 1: Diện tích bề mặt BET của các mẫu bùn đỏ
Mẫu
BĐL
BĐA
BĐA-700
BĐN-1000
2
SBET (m /g)
43,0
49,1
34,0
3,2
nên góc cạnh hơn so với mẫu BĐA và
Hình dạng và kích thước hạt của
các hạt kết tinh lại tạo thành hạt lớn
các mẫu bùn đỏ được quan sát bằng
hơn. Như vậy, việc nung ở nhiệt độ cao
TEM trình bày ở hình 2. Quan sát hình
làm cho các hạt bùn đỏ kết tinh lại và bề
2.a cho thấy mẫu BĐL có các hạt với
mặt của các hạt trở nên góc cạnh hơn.
hình dạng khác nhau, kích thước các hạt
Sự kết tinh của các hạt cũng làm giảm
cỡ vài chục nm; mẫu BĐA có các hạt
diện tích bề mặt của chúng. Điều này
tương đối đồng nhất và tơi xốp hơn so
được quan sát rõ ràng đối với mẫu
với mẫu bùn đỏ thô (hình 2.b); bề mặt
BĐN-1000 trình bày ở hình 2.d.
các hạt của mẫu BĐA-700 (hình 2.c) trở
(a)

(b)

(c)

(d)

Hình 2: Ảnh TEM:a. mẫu BĐL; b. mẫu BĐA; c. mẫu BĐA-700; d. mẫu BĐN-1000
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- Trong môi trường axit, các oxit
trên bề mặt của chất hấp phụ mang tích
điện dương và do đó xảy ra tương tác
đẩy với các cation của MX, quá trình
hấp phụ không xảy ra:

3.2. Khảo sát khả năng hấp phụ
metylen xanh của bùn đỏ
Hình 3 trình bày ảnh hưởng của pH
(pH ban đầu của dung dịch MX trong
khoảng từ 3 đến 11) đến hiệu suất hấp
phụ MX trên bùn đỏ.

MOH +

Từ hình 3 cho thấy các mẫu BĐL,
BĐA và BĐA-500 hầu như không hấp
phụ MX trong khoảng pH = 3 – 9; trong
khoảng pH = 5 – 9 mẫu BĐA-700 có
hấp phụ MX nhưng hiệu suất thấp; tại
pH = 11 hiệu suất hấp phụ MX của cả 4
mẫu đều cao. Kết quả này có thể được
giải thích như sau:

H+

(M là Si, Fe)
- Trong môi trường bazơ, tại pH
cao hơn giá trị pH đẳng điện của chất
hấp phụ (pHpzc), bề mặt của chất hấp
phụ tích điện âm và do đó xảy ra tương
tác hút với các cation MX, quá trình hấp
phụ xảy ra:

MOH +

OH-

MO-

MO-

MX+

MO-...MX+

+

+

H2O

B§L
B§A
B§A-500
B§A-700

70

HiÖu suÊt hÊp phô (H%)

MOH2+

60
50
40
30
20
10
0

3

5

7

9

11

pH ban ®Çu

Hình 3: Ảnh hưởng của pH ban đầu đến hiệu suất hấp phụ MX trên bùn đỏ
(liều lượng chất hấp phụ 6 g/L, nồng độ của MX 4 mg/L)
được có giá trị là 9,8. Ở đây, tại pH = 9
Giá trị pHpzc của bùn đỏ thường vào
quá trình hấp phụ hầu như cũng không
khoảng 8,5 [6]. Tuy nhiên, theo kết quả
xảy ra, vấn đề có thể giải thích là do giá
nghiên cứu của tác giả Phạm Xuân
trị pHpzc của bùn đỏ Lâm Đồng cao. Tại
Cường và cộng sự [7-8] khi tiến hành
pH = 11, hiệu suất hấp phụ của mẫu
chế tạo vật liệu BVNQ bằng cách trộn
BĐA cao hơn mẫu BĐL, điều này có
bùn đỏ (Bảo Lâm, Lâm Đồng) đã được
thể được giải thích là do diện tích bề
nghiền nhỏ với thủy tinh lỏng
mặt của chất hấp phụ được tăng lên khi
(Na SiO ) thì pH
của vật liệu thu
2

3

pzc
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tiến hành hoạt hóa bùn đỏ bằng axit
(xem bảng 1); hiệu suất hấp phụ của
mẫu BĐA-500 và BĐA-700 thấp hơn
có thể được giải thích là do việc nung ở
nhiệt độ cao làm giảm các nhóm
hydroxyl bề mặt nên quá trình tích điện
âm bề mặt xảy ra khó khăn hơn, hơn
nữa diện tích bề mặt giảm khi nung
(xem bảng 1) cũng làm hiệu suất hấp
phụ thấp hơn. Tuy nhiên việc nung ở
nhiệt độ cao cũng làm xuất hiện các tâm
hoạt hóa nên mẫu BĐA-700 có khả
năng hấp phụ MX ở pH thấp (pH = 5 –
9). Trong phần tiếp theo, quá trình hấp
phụ MX được thực hiện tại pH = 5 đối
với mẫu BĐA-700.

120

3.3. Khảo sát khả năng hấp phụ
Pb(II) của bùn đỏ
Kết quả khảo sát khả năng hấp
phụ Pb(II) của bùn đỏ trong môi
trường nước tại các giá trị pH ban đầu
của dung dịch Pb(II) khác nhau được
trình bày ở hình 4. Từ hình 4.a cho
thấy hiệu suất hấp phụ Pb(II) của mẫu
BĐL, BĐN-200 và BĐN-600 ở tất cả
các giá trị pH khảo sát (pH ban đầu từ
3 đến 6) đều xấp xỉ 100%. Tuy nhiên
quan sát hình 4.b cho thấy giá trị pH
cân bằng của các mẫu này đều lớn hơn
8. Như vậy, hiệu suất hấp phụ cao của
các mẫu này có thể giải thích là do
bên cạnh quá trình hấp phụ còn xảy ra
quá trình kết tủa.
11

B§A
B§L
B§N-200
B§N-600
B§N-1000

(a)

105

10

(b)

9

pH c©n b»ng

HiÖu suÊt hÊp phô ( H% )
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3
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3

6

pH ban ®Çu

4

5

6

pH ban ®Çu

Hình 4: Hoạt tính hấp phụ Pb(II) của bùn đỏ ở các giá trị pH ban đầu khác nhau: a.
Hiệu suất hấp phụ; b. pH cân bằng (liều lượng chất hấp phụ 2 g/L, nồng độ của ion
Pb(II) 1,36 mg/L)
pH ban đầu bằng 6 hiệu suất hấp phụ
của mẫu BĐA và BĐN-1000 đạt giá trị
100% có thể được giải thích tương tự
như trên, nghĩa là bên cạnh quá trình
hấp phụ còn xảy ra quá trình kết tủa,
điều này được chứng minh bằng giá trị
pH cân bằng của hai mẫu này trình bày

Đối với mẫu BĐA và BĐN-1000
cho thấy hiệu suất hấp phụ tại pH ban
đầu bằng 3 rất thấp, sau đó tăng vọt và
đạt hiệu suất 100% ở pH ban đầu bằng
4, ở pH ban đầu bằng 5 hiệu suất hấp
phụ giảm nhẹ, cuối cùng lại đạt giá trị
100% ở pH ban đầu bằng 6. Tại giá trị
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ở hình 4.b. Kết quả thu được cho thấy
quá trình hấp phụ Pb(II) của mẫu BĐA
và BĐN-1000 xảy ra tại pH ban đầu của
dung dịch bằng 4 là tốt nhất, kết quả
này cũng tương đồng với kết quả
nghiên cứu của Sahu và cộng sự [9].
Trong phần tiếp theo, chúng tôi sử dụng
mẫu BĐA để khảo sát quá trình hấp phụ
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Pb(II) trong môi trường nước tại giá trị
pH ban đầu của dung dịch bằng 4.
3.4. Đẳng nhiệt hấp phụ
Ở đây, chúng tôi sử dụng ba mô
hình đẳng nhiệt hấp phụ phổ biến để
nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ đó là
Freundlich, Langmuir và Sips (xem
bảng 2).

Bảng 2: Phương trình các mô hình đẳng nhiệt
Mô hình

Dạng phi tuyến

Dạng tuyến tính

Đồ thị

Freundlich

qe  K F Ce1/ n

1
ln qe  ln K F  ln Ce
n

ln qe theo
ln Ce

Langmuir

qe 

qm K LCe
1  K LCe

1
1
1
1

. 
qe K L qm Ce qm

1
1
theo
qe
Ce

Sips

qe 

qmS K S Ce1/ nS
1  K S Ce1/ nS

1
1
1
1

. 1/ nS 
qe K S qmS Ce
qmS

1
1
theo 1/ nS
Ce
qe

Trong đó: qe là dung lượng hấp phụ tại thời điểm cân bằng của mỗi thí nghiệm
(mg.g-1); Ce là nồng độ của chất bị hấp phụ tại thời điểm cân bằng (mg.L -1); KF và
n là hằng số hấp phụ Freundlich; q m là dung lượng hấp phụ cực đại đơn lớp (mg.g 1
); KL là hằng số hấp phụ Langmuir (L.mg -1); qmS là dung lượng hấp phụ cực đại
Sips (mg.g-1); KS là hằng số cân bằng Sips ( L1/ nS .mg(1/n S 1) ) và nS là hệ số trong mô
hình Sips.
dựa vào phương trình đường thẳng hồi
Đồ thị dạng tuyến tính của mô hình
quy tuyến tính.
Sips có chứa một tham số chưa biết
(nS), do đó, để xác định các tham số của
mô hình Sips theo dạng tuyến tính
chúng tôi sử dụng chương trình Solver
Add-Ins của Microsoft Excel nhằm xác
định tham số chưa biết của mô hình sao
cho hệ số tương quan (R2) là cao nhất.
Sau đó, xác định các tham số còn lại

Dữ liệu đẳng nhiệt hấp phụ metylen
xanh và Pb(II) trong môi trường nước
của bùn đỏ được phân tích với ba mô
hình đẳng nhiệt dạng tính ở trên được
mô tả ở hình 5 và hình 6, các kết quả
được liệt kê ở bảng 3.
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Hình 5: Đồ thị đẳng nhiệt hấp phụ dạng tuyến tính phù hợp với dữ liệu hấp
phụmetylen xanh trên BĐA-700: a. Langmuir; b. Freundlich và c. Sips
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Hình 6: Đồ thị đẳng nhiệt hấp phụ dạng tuyến tính phù hợp với dữ liệu hấp phụ
Pb(II) trên BĐA: a. Langmuir; b. Freundlich và c. Sips
R2 cao (R2> 0,96) chứng tỏ mô hình
Từ bảng 3 ta thấy mô hình
Sips và Freundlich thích hợp để mô tả
Langmuir không thích hợp để mô tả quá
quá trình hấp phụ MX trên mẫu bùn đỏ
trình hấp phụ MX trên bùn đỏ vì các
đã khảo sát. Dung lượng hấp phụ cực
thông số thu được có giá trị âm. Mô
hình Sips và Freundlich cho các giá trị
132

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 07 - 2017

đại tính theo mô hình Sips (qmS) của
mẫu BĐA-700 là 0,479 mg/g.
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Kết quả thực hiện ở nồng độ MX
ban đầu Co = 4 mg/L = const với lượng
chất hấp phụ thay đổi 4 – 10 g/L được
trình bày ở hình 7. Từ phương trình
đường thẳng hồi quy ta xác định được n
và KF.

Theo Halsey [10], dung lượng hấp
phụ cực đại tính theo mô hình
Freundlich được xác định dựa vào
phương trình:

Vậy dung lượng hấp phụ cực đại
MX của mẫu BĐA-700 là:

qmax = KF Co1/n
Ở đây, Co là nồng độ ban đầu của
dung dịch phẩm nhuộm (mg/L) và qmax
là dung lượng hấp phụ cực đại
Freundlich (mg/g).

qmax = KF Co1/n= 0,005.4(1/0,305)
0,437 (mg/g)
Kết quả này cũng tương đồng với
kết quả tính theo mô hình Sips.

Bảng 3: Các tham số đẳng nhiệt dạng tuyến tính phù hợp với dữ liệu hấp phụ
metylen xanh và Pb(II) trong dung dịch nước
Mô hình đẳng nhiệt
Langmuir

Freundlich

Sips

Tham số
qm (mg/g)
KL (L/mg)
R2
n
KF (mg(1-1/n).L1/n.g-1)
R2
qmS (mg/g)
KS ( L1/ nS .mg(1/n S 1) )
nS
R2

Metylen xanh
(-)
(-)
0,897
0,514
0,025
0,960
0,479
0,048
0,347
0,996

Pb(II)
8,696
6,053
0,999
3,067
2,694
0,998
(-)
(-)
3,734
1,000

(-): Giá trị âm.
-1.0

-1.2

lnqe
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y = 3.284x - 5.380
2
R = 0.887
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Hình 7: Đồ thị đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich dạng tuyến tính phù hợp với dữ liệu
hấp phụ MX bằng mẫu BĐA-700 khi thay đổi lượng chất hấp phụ (nồng độ của MX 4
mg/L, nhiệt độ 30oC, thời gian khuấy 3h, pH dung dịch MX ban đầu 5)
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Từ bảng 3 ta cũng thấy, đối với quá
trình hấp phụ Pb(II) trên BĐA, mô hình
Sips có giá trị hệ số tương quan R2 = 1,
tuy nhiên tham số qmS và KS tính được
có giá trị âm, do đó mô hình Sips không
thích hợp để mô tả quá trình hấp phụ
Pb(II) trên bùn đỏ. Đối với mô hình
Langmuir và Freundlich, giá trị R2 đều
rất cao (R2> 0,99) chứng tỏ cả hai mô
hình này đều thích hợp để mô tả quá
trình hấp phụ Pb(II) trên bùn đỏ. Giá trị
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dung lượng hấp phụ cực đại tính theo
mô hình Langmuir là 8,696 mg/g.
Bảng 4 và 5 so sánh dung lượng
hấp phụ MX và Pb(II) của một số loại
bùn đỏ trên thế giới và bùn đỏ trong
nghiên cứu này. Qua bảng 4 và 5 cho
thấy có thể sử dụng bùn đỏ Lâm Đồng
làm chất hấp phụ để loại bỏ MX hay
Pb(II) trong môi trường nước.

Bảng 4: Dung lượng hấp phụ MX của một số loại bùn đỏ trên thế giới
Chất hấp phụ

Nhiệt độ

Dung lượng hấp phụ

(oC)

(mg/g)

TLTK

0,479*

BĐA-700

30

Của ngiên cứu này

RM-H2O2

30

16,72

[11]

RM

-

0,74

[11]

RM

30

2,45

[11]

RM-Heat

30

0,48

[11]

RM-HNO3

30

0,437**

1,02

[11]

*

**

(-): không báo cáo; ( ): xác định theo mô hình Sips; ( ): xác định theo mô hình
Freundlich.
Bảng 5: Dung lượng hấp phụ Pb(II) của một số loại bùn đỏ trên thế giới
Chất hấp phụ

Nhiệt độ

pH

Dung lượng hấp
phụ (mg/g)

TLTK

o

( C)

BĐA

30

4

8,696

Của nghiên cứu này

RM-HCl

25

5-5,5

173,4

[2]

RM

-

5,5-5,9

1,88

[2]

RM-HCl

-

5,5-5,9

0,77

[2]

RM-H2O2-Heat

30-50

4-6

66,9-71,3

[2]

RM-HCl-Heat

30

4

6,03

[9]

(-): không báo cáo.
134

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 07 - 2017

ISSN 2354-1482

phụ MX. Quá trình hấp phụ MX trên
BĐA-700 tại pH = 5 tuân theo mô hình
Sips và Freundlich với dung lượng hấp
phụ cực đại tương ứng là 0,479 và
0,437 mg/g.

4. Kết luận
Bùn đỏ Lâm Đồng có thành phần
chính là sắt oxit với diện tích bề mặt
riêng lớn (SBET = 43,0 m2/g). Việc xử lý
bùn đỏ bằng cách rửa với axit HCl làm
cho diện tích bề mặt tăng (SBET của mẫu
BĐA là 49,1 m2/g), còn việc xử lý bằng
cách nung hay kết hợp rửa bằng axit rồi
nung làm cho diện tích bề mặt giảm vì
sự kết tinh của các hạt bùn đỏ.

Đối với quá trình hấp phụ Pb(II)
cho thấy bên cạnh quá trình hấp phụ
còn xảy ra quá trình kết tủa hydroxit (do
pH cân bằng cao). Quá trình hấp phụ
xảy ra tốt nhất ở pH ban đầu của dung
dịch bằng 4 đối với mẫu BĐA và BĐN1000. Sự hấp phụ Pb(II) của mẫu BĐA
ở pH = 4 tuân theo mô hình Langmuir
và Freundlich với dung lượng hấp phụ
cực đại tính theo phương trình
Langmuir là 8,696 mg/g.

Khảo sát quá trình hấp phụ MX cho
thấy các mẫu bùn đỏ đều có khả năng
hấp phụ MX tại pH = 11, trong đó mẫu
BĐA có khả năng hấp phụ cao nhất. Tại
các giá trị pH thấp hơn (pH = 5 – 9)
mẫu BĐA-700 cũng có khả năng hấp
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AN INVESTIGATION INTO ADSORPTION PROPERTIES
OF LAM DONG RED MUD
ABSTRACT
In this study, different methods for the activation of Lam Dong red mud
including acidification, heat activation, and a combination of acid and heat
treatments, were applied to adsorb Pb(II) and methylene blue in an aqueous
solution. The effects of activation methods on physiochemical properties of red mud
were characterized by XRD, BET and TEM. The effects of initial pH solution on the
percentage removal were discussed. The models of isotherm adsorption including
Langmuir, Freundlich and Sips in linear forms were applied for the analysis of
experimental data.
Keywords: Red mud, treatment, adsorption, Pb(II), methylene blue
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PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO SỰ THAY ĐỔI CỦA WEBSITE
DỰA TRÊN THAY ĐỔI NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC HTML
Trần Đắc Tốt1
Vũ Văn Vinh1
TÓM TẮT
Thực tế cho thấy hậu quả của việc tấn công làm thay đổi giao diện, nội dung
website của hacker là đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy cần phải có những phương pháp
cho phép kịp thời phát hiện những hình thức tấn công này, nhằm hạn chế tối những
thiệt hại mà hacker gây ra. Trong bài báo này chúng tôi trình bày một phương pháp
mới cho phép phát hiện sự thay đổi giao diện, nội dung của website. Phương pháp này
được phát triển dựa trên thuật toán HTML Diff kết hợp với hàm băm MD5, và nó đã
được xây dựng thành một ứng dụng với giao diện hài hòa, dễ sử dụng. Các thay đổi
như chèn thêm nội dung mới, xóa hay sửa nội dung cũ, thay đổi các định dạng về màu
sắc, kích thước, kiểu chữ của nội dung sẽ được ứng dụng ngay lập tức ghi nhận và
thông báo tới người quản trị website. Ứng dụng cũng sẽ làm nổi bật nhưng vị trí đã
thay đổi và gửi thư cảnh báo và khuyến nghị cho người quản trị trang web để xử lý.
Từ khóa: Giám sát sự thay đổi, tấn công defacement, tính toàn vẹn trang web,
phát hiện thay đổi trang web
1. Mở đầu
Một trong những kiểu tấn công
được biết rộng rãi nhất là tấn công thay
đổi nội dung, giao diện của website [1].
Hình thức tấn công này thường sử dụng
các mã độc (virus, worm, trojan, và các
loại mã độc khác), để xóa bỏ, sửa đổi,
hoặc thay thế nội dung các trang web
trên host (web server) [2].
Lỗ hổng website là mục tiêu tiềm
tàng của việc tấn công (hack) vì các
mục đích khác nhau. Các hacker có các
công cụ để tìm kiếm các lỗ hổng
website một cách sâu rộng và nhanh
chóng, tiếp theo là chúng sẽ tiến hành
khai thác những điểm yếu đó [3-4].

Những cuộc tấn công thay đổi
website đã được thực hiện để xâm phạm
tính toàn vẹn của web bằng một trong
những hình thức sau [1]:
- Thay đổi nội dung của trang web.
- Thay đổi bất kỳ phần nào của nội
dung trang web.
- Thay thế toàn bộ trang web.
- Chuyển hướng trang web.
- Phá hủy hoặc xóa bỏ trang web.
Các hệ thống kiểm soát an ninh
mạng như Firewall, VPN (Virtual
Private Network), PKI (Public Key
Infrastructure)… là những công cụ quan
trọng để giữ cho web được an toàn hơn,

1

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Email: tottd@cntp.edu.vn
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nhưng chúng không đủ để đảm bảo an
ninh website, do đó cần những cơ chế
an ninh tốt hơn [1].
Có nhiều phương pháp được đề xuất
để bảo vệ trang web chống lại các cuộc
tấn công như; Integrit [5], Veracity [6],
Aide [7], L5 [8], Tripwire [9]. Tuy nhiên
các phương pháp này cũng có nhiều
nhược điểm cụ thể như sau:
- Integrit, Veracity, Aide và L5
không có phương án tự bảo vệ mình khi
bản thân bị tấn công.
- Tripwire thiếu sự cảnh báo nếu
quá trình kiểm tra của nó bị thất bại bởi
kẻ tấn công.
- Các hệ thống nêu trên đều bị
dừng lại và không có giá trị bảo mật
nếu bộ phận kiểm tra bị thất bại vì bất
kỳ lý do nào.
Những hạn chế của các hệ thống
nêu trên là động lực thúc đẩy chúng tôi
nghiên cứu phương pháp mới kết hợp
sử dụng hàm băm và thuật toán HTML
Diff để tìm sự thay đổi nội dung dựa
trên sự khác biệt giữa hai trang HTML
của cùng một trang web tại hai thời
điểm khác nhau. Từ đó áp dụng xây
dựng hệ thống giám sát website nhằm
phát hiện kịp thời các cuộc tấn công để
đảm bảo tính toàn vẹn của trang web,
đồng thời tạo ra thông điệp cảnh báo có
ý nghĩa khi trang web đã bị tấn công.
Đặc biệt, hệ thống này đã khắc phục
được tối đa những hạn chế đã được đề
cập ở trên.
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Phần còn lại của bài báo được tổ
chức như sau: phần 2 trình bày các kiến
thức cơ sở, phần 3 đề xuất phương pháp
phát hiện sự thay đổi trong tập tin
HTML, phần 4 trình bày các kết quả
thực nghiệm khi triển khai hệ thống.
Phần 5 là kết luận và hướng nghiên cứu
tiếp theo.
2. Kiến thức cơ sở
2.1. Phân loại sự thay đổi
Hiện nay, với sự phát triển mạnh
mẽ của công nghệ gần như tất cả các tổ
chức, doanh nghiệp, các nhân đều sử
dụng Website để quảng bá thông tin,
sản phẩm của mình. Tuy nhiên vấn đề
an toàn cũng trở nên hết sức cấp thiết
“các cuộc tấn công vào website Việt
Nam trong ba tháng đầu năm 2017 gồm
2.853 trang bị tấn công Deface (thay đổi
giao diện), 3.783 trang bị cài Malware
(mã độc) và 1.050 website bị đặt mã
Phishing (lừa đảo)” theo VNCERT1.
Vì vậy để giám sát và phát hiện các
đấu hiệu bất thường trên website để
cảnh báo kịp thời thì việc cần làm là tìm
ra các dấu hiệu để nhận biết được các
thay đổi này theo nhóm tác giả phân
tích thì sự thay đổi của một trang web
có thể chia làm 4 loại phổ biến như sau:
Thay đổi về cấu trúc, thay đổi về nội

1

http://nhipsongso.tuoitre.vn/bao-mat/quy12017-gan-7700-cuoc-tan-cong-mang-vietnam-1284710.htm (Truy cập ngày 8/8/2017).
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dung, thay đổi về hình thức, định dạng
và thay đổi về hành vi.
Thay đổi về cấu trúc: Các hành
động thêm, xóa, hoặc chỉnh sửa một thẻ
trong văn bản HTML chính là đang thay
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đổi cấu trúc của một trang web. Việc
phát hiện tự động những thay đổi về cấu
trúc này rất quan trọng vì các cấu trúc
của trang web khi thay đổi rất khó để có
thể phát hiện một cách trực quan.

<html>

<html>

<head><title> Trang chủ khoa CNTT

<head><title> Trang chủ khoa CNTT

</title></head>

</title></head>

<body>

<body>

<div> …. <div>

<div><font> …. </font><div>

</body>

<div> <B>…</B></div>

</htm>

</body>

Hình 1:

a) HTML ban đầu

Thay đổi về nội dung và ngữ
nghĩa: là những thay đổi từ cách nhìn
của người sử dụng. Ví dụ, việc thay đổi
về giá vàng và ngoại tệ trên các trang
sàn giao dịch hay trên các trang của
ngân hàng sẽ rất thu hút sự quan tâm

b) HTML đã chỉnh sửa
dfadsf</htm>
của
những nhà đầu tư và kinh doanh.

Một ví dụ khác là sự thay đổi của các
trang cập nhật tỷ số bóng đá online như
livescore.com, người dùng rất quan tâm
tới tỷ số hiện tại và sự thay đổi tỷ số
giữa các trận đấu.

<html>

<html>

<head><title> Livescores.com

<head><title> Livescores.com

</title></head>

</title></head>

<body>

<body>

<table>

<table>

<tr> <td> Doi A</td><td> 2 </td></tr>

<tr> <td> Doi A</td><td> 3 </td></tr>

<tr> <td> Doi A</td><td> 2 </td></tr>

<tr> <td> Doi A</td><td> 2 </td></tr>

</body>

</body>

</htm>

</htm>

Hình 2:

a) HTML ban đầu

Thay đổi về hình thức và định
dạng: là thay đổi về cách thức thể hiện
nhưng vẫn giữ nguyên nội dung của trang

b) HTML đã chỉnh sửa
dfadsf</htm>

web. Ví dụ một trang web có thể thay đổi
về tính chất các thẻ định dạng nhưng
không có sự thay đổi nào về nội dung.
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<html>

<html>

<head><title> Livescores.com

<head><title> Livescores.com

</title></head>

</title></head>

<body >

<body backgroundcolor= ”red”>

<table border=1>

<table>

<tr> <td> Doi A</td><td> 2 </td></tr>

<tr> <td> Doi A</td><td> 3 </td></tr>

<tr> <td> Doi A</td><td> 2 </td></tr>

<tr> <td> Doi A</td><td> 2 </td></tr>

</body>

</body>

</htm>

</htm>

Hình 3:

a) HTML ban đầu

Thay đổi về hành vi: Một trang
web có thể chứa nhiều đoạn kịch bản
(scripts), applet là các thành phần hoạt
động của trang web đó. Khi một trong
các thành phần đang được ẩn giấu bị
thay đổi thì dẫn đến hành vi của trang
web đó cũng thay đổi theo. Tuy nhiên
những thay đổi này rất khó phát hiện,
đặc biệt là các thành phần hoạt động lại
nằm trong một file khác.
2.2. Thuận toán HTML Diff
Thuật toán HTML Diff là thuật toán
dùng để so sánh 2 tập tin HTML và xác
định sự thay đổi của tập tin theo từng từ.
- Input: 02 tập tin HTML, Text01
và Text02
- Output: 01 tập tin được tạo thành
từ tập tin 01 và chỉ rõ sự thay đổi của

b) HTML đã chỉnh sửa
dfadsf</htm>
tập tin so với tập tin 2:
Các bước thực hiện của thuật toán:
- B1: Tách file thành danh sách
các từ
OneWords=TachTu(Text01)
TwoWords=TachTu(Text02)
- B2: Đánh chỉ số cho các từ trong
TwoWords lưu trong wordIndices
- B3: Với mỗi từ word trong
OneWord
o Tìm kiếm và xác định vị trí
trong wordIndices
o Xác định loại thay đổi
o Chèn vào trong danh sách thay đổi
- B4: Hiển thị các thay đổi.
Giả sử ta có 2 file HTML, Text01
và Text02 có nội dung như sau:
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<p><i>Đây là </i> ví dụ minh họa <strong> mô tả</strong> kiểm tra sự thay đổi nội
dung bằng <strong>thuật toán Diff</strong>.</p>
<p>Ngôn ngữ sử dụng <b>C Sharp</b> trên hệ điều hành windows của khoa CNTT
<a href='http://fit.hufi.edu.vn'>tại đây</a></p>
<table cellpadding='1' cellspacing='1' border=’1’>
<tr><td>Nội dung minh họa</td><td>Giá trị minh họa</td></tr>
<tr><td>Dữ liệu thử (this row will be removed)</td><td>Dữ liệu thật</td></tr>
</table>
Số lượng giảng viên trong khoa là 35"

Hình 4: Nội dụng HTML của Text01
Có hiển thị trên website như sau:

Hình 5: Nội dung hiển thị của Text01
<p><i>Đây là </i> ví dụ minh họa <strong> mô tả</strong> đánh giá kiểm tra sự thay
đổi nội dung bằng <strong>thuật toán Diff</strong>.</p>
<p> Đây là dòng dữ liệu thêm mới</p>
<p>Ngôn ngữ sử dụng <b>C Sharp</b> trên hệ điều hành windows của khoa CNTT
<a href='http://fit.hufi.edu.vn'>tại đây</a></p>
<table cellpadding='1' cellspacing='1' border='1'>
<tr><td>Nội dung minh họa <b>mới</b></td><td>Giá trị minh họa</td></tr>
</table>
Số lượng giảng viên trong khoa là 35"

Hình 6: Nội dụng HTML của Text02
Có hiển thị trên website như sau:
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Hình 7: Nội dung hiển thị của Text02
Áp dụng thuật toán với đầu vào là hai tập tin Text01 và Text02 như hình 2 và 3
Bước 1: Thuật toán sẽ tách từ các văn bản trên thành danh sách các từ. Với
Text01 ta có danh sách các từ oneWords như sau
i
Từ

1

2

3

4

5

6

7

8

…

<p>

<i>

Đây

Là

</i>

ví

dụ

minh

…

Tương tự vậy ta có danh sách các từ của Text02 là twoWords
Bước 2: Chương trình sẽ đánh chỉ mục cho các cho các từ đã của Text02 mà đã
được tách trong B1 như sau và lưu trong wordIndices
i
Từ
Vị trí

1

2

3

4

5

6

7

…

<p>

<i>

Đây

là

</i>

ví

dụ

…

0, 53,70

1

2, 55

4, 57, 149

6

8

10

Bước 3: Thuật toán tiến hành so
khớp. Trong khi so khớp thuật toán chia
làm 3 thao tác là so sánh bằng, thêm và
xóa. Và với mỗi ký tự so khớp thuật
toán chia làm 3 loại cần so khớp là
khoảng trắng, ký tự đóng mở thẻ và ký
tự khác (whitespace, tag, character).
- Khởi tạo danh sách lưu kết quả
so sánh content=null
- Với mỗi từ item trong oneWords
đã xác định trong bước 1, thuật toán
dựa vào wordIndices xác định xem
item đó xuất hiện ở vị trí nào trong
twoWord

o Nếu tìm thấy và đúng vị trí thì là
gán nhãn bằng: có nghĩa là không thay
đổi
o Nếu không bằng: Gán nhãn xóa
bằng cách thêm vào từ kiểm tra cặp thẻ
<del> </del> rồi kiểm tra xem trong tài
liệu 02 vị trí đó được thay thế bằng từ
khác hoặc ký tự khác thì gán nhãn cho
từ đó là thêm mới và chèn thêm cặp thẻ
<ins> </ins>
o Cập nhật kết quả so sánh vào
content
Bước 4: Hiển thị nội dung trong
content cho người sử dụng

Kết quả thực hiện:
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Hình 8: Kết quả thực hiện
bảo mật cao, trong đó họ hàm băm SHA
2.3. Các hàm băm thông dụng
được coi là có tính bảo mật cao nhất.
Các hàm băm dòng MD (MD2,
Tuy nhiên x t về tốc độ mã hóa, MD5
MD4, MD5) do Giáo sư Ronald L.
là hàm băm có tốc độ mã hóa cao nhất
Rivest đề xuất. Giá trị băm theo các
trong các hàm băm trên [13] do đó
thuật toán này có độ dài cố định là
trong phương pháp đề nghị ở bài báo
128bit.
này chúng tôi quyết định chọn MD5.
Phương pháp Secure Hash Standard
3. Phương pháp đề xuất
(SHS) gồm tập hợp các thuật toán băm
Sau khi nghiên cứu chúng tôi đề
mật mã an toàn (Secure Hash Algorithm –
xuất một phương pháp mới cho ph p
SHA) như SHA-1, SHA-224, SHA-256,
phát hiện sự thay đổi giao diện, nội
SHA-384, SHA-512 do NIST và NSA
dung của website. Phương pháp này
xây dựng. Hàm băm an toàn SHA phức
được phát triển dựa trên thuật toán
tạp hơn nhiều cũng dựa trên các phương
HTML Diff kết hợp với hàm băm MD5.
pháp tương tự, được công bố trong Hồ
Các thay đổi như chèn thêm nội dung
sơ Liên bang năm 1992 và được chấp
mới, xóa hay sửa nội dung cũ, thay đổi
nhận làm tiêu chuẩn năm 1993. Giá trị
các định dạng về màu sắc, kích thước,
băm theo thuật toán này có độ dài cố
kiểu chữ của nội dung sẽ được ứng
định là 160 bit. Ngoài ra còn có một số
dụng ngay lập tức ghi nhận và thông
thuật toán khác như: RIPEMD,
báo tới người quản trị website.
HAVAL, Whirlpool, Tiger.
3.1. Phương pháp phát hiện thay
Mỗi hàm băm đều có những ưu
đổi nội dung
điểm và nhược điểm riêng của mình.
Tất cả các hàm băm trên đều có tính
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-

Hình 9: Mô hình giải pháp
Phương pháp giải quyết bài toán
nghĩa với việc webpage đã thay đổi về
được mô hình hóa trong hình 9. Chi tiết
nội dung.
được trình bày như sau:
Lúc này hệ thống mới tiến hành áp
Input: url: địa chỉ webpage cần
dụng thuật toán HTML Diff để so khớp
kiểm tra
(Comparator) cụ thể trên toàn bộ
Output: cảnh báo nếu phát hiện
webpage.
vấn đề bất thường.
Để làm tăng tốc độ của phương
Các bước thực hiện
pháp đề xuất, hệ thống bổ sung thêm
Bước 1: Hệ thống nhận dữ liệu đầu
module Tree builder nhằm chia nhỏ
vào là webpage cần được so khớp
webpage thành nhiều phần theo cấu trúc
(Webpage check (new and old
HTML của cây trước khi so sánh. Vì
webpage)).
vậy, khi phát hiện webpage bị thay đổi
Bước 2: Từ đó module Crawler sẽ
ở phần cấu trúc nào, hệ thống sẽ chỉ so
thu thập dữ liệu của webpage liên tục
khớp phần nội dung của cấu trúc đó
theo định kỳ do người dùng xác lập sẵn.
bằng HTML Diff thay vì so khớp toàn
Bước 3: Từ kết quả Crawler lấy về,
bộ webpage.
thay vì sử dụng trực tiếp thuật toán
Bước 4: Sau khi có kết quả so sánh,
HTML Diff để so sánh ngay và tìm ra
kết quả sẽ được lưu trữ, hiển thị
sự thay đổi của webpage, phương pháp
(Presentation) cho người sử dụng đễ
được đề xuất sẽ sử dụng thuật toán
quan sát và gửi cảnh báo (Notification)
MD5 (Hash) để băm kết quả thành một
thông qua email hay SMS.
chuỗi để lưu trữ và so sánh với kết quả
Như vậy, trong phương pháp này hệ
băm trước đó. Nếu kết quả băm ở thời
thống sẽ giảm được thời gian vì đã
điểm hiện tại có sự thay đổi so với kết
không cần phải luôn so khớp bằng
quả băm đã lưu trữ trước đó sẽ đồng
HTML Diff ở mọi giai đoạn của
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phương pháp mà chỉ áp dụng khi chắc
hình ảnh nhưng lại có hàm băm MD5
chắn webpage có sự thay đổi. Thêm vào
khác nhau, trong đó hàm băm MD5
đó, cấu trúc cây sẽ giới hạn phạm vi
chính là sự thể hiện của nội dung hình
thay đổi của webpage nên khi áp dụng
ảnh) thì đó là một sự thay đổi bất
HTML Diff sẽ hiệu quả hơn.
thường và được cho là cần cảnh báo cho
3.2. Phương pháp phát hiện thay
người quản trị website.
đổi về hình ảnh
Thuật toán kiểm tra sự thay đổi
Kiểm tra sự thay đổi về hình ảnh
hình ảnh được trình bày như sau:
bằng cách lấy dữ liệu HTML Document
Input:
về. Để biết được sự thay đổi về hình
- url: địa chỉ webpage chứa nội
ảnh trong web so với lần lấy hình ảnh
dung hình ảnh cần thu thập
trước đó, ta chỉ cần kiểm tra tập hình
- listIMGOld: danh sách các hình
ảnh mới lấy AIMG_new so với tập hình
ảnh từ lần lấy hình ảnh trước đó
ảnh đã lấy trước đó AIMG_old. Nếu
Output: Thực hiện lưu lại danh
AIMG_new có tổng số lượng hình ảnh Tnew
sách hình ảnh, đồng thời trả về giá trị
= 0, Tnew giảm hoặc tăng đột ngột so với
ngưỡng. Nếu ngưỡng = 0 thực hiện
tổng số lượng hình ảnh của AIMG_old, có
cảnh báo ngay và thoát ra. Nếu ngưỡng
sự thay đổi về nội dung hình ảnh (nghĩa
là một giá trị > 0 nghĩa là các tiêu chí
là cùng một đường dẫn tới tài nguyên
phát hiện không nghiêm trọng.
Các bước thực hiện chính:
CheckImage(url, listIMGOld)
Bước 1: Lấy tài liệu HTML của webpage
HtmlDocument  GetHtml(url);
Bước 2: Lấy tất cả đường dẫn tới tài nguyên hình ảnh và so sánh
Foreach(src in GetAllSrcImg (htmlDocument))
{
md5  DownloadIMG(src)
total++;
if(src != listIMGOld.src)
listIMGNew.add(src)
else
if(md5 != listIMGOld.md5)
listIMGChange.add(src)
}
Trong đó các hàm và thuộc tính được mô tả như sau:
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GetHtml(url): có chức
năng gửi một request, nhận và trả về tài
liệu HTML tương ứng với địa chỉ url.

GetAllSrcImg(htmlDoc
ument): có chức năng lấy tất cả các
thuộc tính src của tất cả các thẻ <img>
trong tài liệu HTML đã tải về.

DownloadIMG(src): tải
về hình ảnh với đường dẫn src và
chuyển hình ảnh sang md5

total: tổng số lượng hình
ảnh đếm được

listIMGNew: danh sách
các hình ảnh mới thêm vào trong lần
kiểm tra này

listIMGChange: danh
sách các hình ảnh đã bị thay đổi nội
dung hình ảnh
Bước 3: Xem x t sự thay đổi nằm
trong ngưỡng nào
if(total == 0)
return 0;
if(listIMGChange.count > 0)
return 0;
if(totalOdl/3 > total)
totalValue  value;
if(listIMGNew.count > total/3)
totalValue  value;
Có 2 mức độ nguy hiểm đó là tất cả
các hình ảnh bị mất hết (total == 0) và
danh sách những hình ảnh bị thay đổi
nội dung > 0. Còn những mức độ còn
lại sẽ cộng dồn ngưỡng giá trị.
Nếu trả về giá trị 0 nghĩa là đang ở
mức độ nguy hiểm, cần cảnh báo ngay.
Nếu không trả về không thì sẽ lấy giá trị
totalValue làm giá trị ngưỡng cho lần
kiểm tra này.
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Bước 4: Sau đó lưu lại tất cả các
hình ảnh xuống cơ sở dữ liệu dưới dạng
file xml gồm 2 thuộc tính quan trọng là
src và MD5 của hình ảnh.
Với phương pháp phát hiện thay
đổi về hình ảnh được đề xuất nó giúp
gia tăng độ chính xác của cảnh báo, cụ
thể đối với một webpage thì sẽ có rất
nhiều hình ảnh đính kèm khi bị tấn công
có thể các hình ảnh này sẽ bị thay đổi
hoặc xóa hết, và thông thường các hình
ảnh này chỉ có tăng chứ không giảm,
nên khi bị giảm hoặc thay đổi là đã bất
thường cần phải cảnh báo ngay.
Tóm lại với các đề xuất trên đã
giúp hệ thống cảnh báo có thể làm việc
hiệu quả và giúp quản trị viên website
ứng cứu kịp thời khi có các sự cố không
mong muốn.
4. Kết quả thực nghiệm và thảo luận
Ứng dụng thực nghiệm “Monitor
Webpage Changes” được phát triển
bằng ngôn ngữ C# (Microsoft Visual
Studio 2010). Với cấu hình máy sử
dụng là:
• Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5
CPU M450 @ 2.40GHz
• Bộ nhớ Ram: 8.00 GB.
• Loại hệ thống: hệ điều hành 64bit.
• Hệ điều hành: Windows 10
Professional.
Giao diện chính của “Monitor
Webpage Changes”; biểu tượng cái
chuông sẽ thay đổi màu theo tình trạng
của website được giám sát: màu đỏ là
website đang bị nguy hiểm, màu xanh là
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chưa phát hiện bất thường, màu vàng là
có dấu hiệu nguy hiểm cần được quản

ISSN 2354-1482

trị viên website kiểm tra.

Hình 10: Giao diện chính của ứng dụng “Monitor Webpage Changes”
4.1. Danh sách các trường hợp thử nghiệm
Ngày

STT

Địa chỉ website thử nghiệm

1

16/7/2017 – 19/8/2017

http://hufi.edu.vn

2

16/7/2017 – 6/10/2017

http://fit.oktot.com

3

22/8/2017 – 15/9/2017

http://dnpu.edu.vn

Bảng tổng hợp kết quả:

STT

ịch bản thử nghiệ

1
2
3
4

Thêm text trên home page
Xóa text trên home page
Thay đổi text trên home page
Thêm hình ảnh trên home
page
Xóa hình ảnh trên home page
Sửa hình ảnh trên home page
Thêm link trên home page

5
6
7

Số lần
thử
nghiệm

Số lần
đạt
yêu
cầu

50
50
50

50
50
50

Số lần
không
đạt
yêu
cầu
00
00
00

50

50

00

100%

50
50
50

50
50
50

00
00
00

100%
100%
100%
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Tỷ lệ thành
công

100%
100%
100%
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8
9

Xóa link trên home page
Sửa link trên home page

50
50

50
50
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00
00

100%
100%

4.2. Một số hình ảnh chụp kết quả giám sát theo thời gian thực trên
website http://dnpu.edu.vn
Ngày 22/8/2017 khởi tạo giám sát website http://dnpu.edu.vn
Ngày 23/8/2017, 28/8/2017 hệ thống phát hiện có liên kết mới được thêm
vào, hệ thống đã ghi nhận lại kết quả và gởi mail cảnh báo.

Hình 11: Ảnh chụp màn hình cảnh báo của ứng dụng “Monitor Webpage Changes”
4.3. Một số hình ảnh chụp kết quả giám sát theo thời gian thực trên
website http://fit.oktot.com (bản sao của website fit.hufi.edu.vn)
Website bị tấn công và để lại dòng chữ “Hack by VCS”

Hình 12: Màn hình website bị tấn công để lại thông điệp của hacker
Thông tin cảnh báo nhận được qua mail lúc 10/5/2017 9:46:07 AM
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Hình 13: Ảnh chụp email cảnh báo khi website bị tấn công
- Ứng dụng “Monitor Webpage
Ứng dụng “Monitor Webpage
Changes” được cài đặt độc lập với
Changes” đã cài đặt trên một số website
website và giám sát thông qua môi
và giám sát thời gian thực trên các
trường internet và ứng dụng cài trực tiếp
website này. Kết quả thực nghiệm cho
trong cùng hệ thống của website đều cho
thấy ứng dụng hoạt động tốt và đã đạt
kết quả giống nhau.
được kết quả như sau:
- Phát hiện được tất cả các thay
đổi của website (trừ một số thông tin
không kiểm tra là số lượng online và số
người truy cập) và gửi cảnh báo cho
quản trị viên mỗi khi có sự thay đổi.
- Giao diện ứng dụng khá thuận
tiện và dễ dàng cho quản trị viên kiểm
tra và phát hiện vị trí cần khắc phục khi
có sự cố.
- Tốc độ chương trình tương đối
ổn định.

5. Kết luận
Trong bài báo này, chúng tôi đã
trình bày một hướng tiếp cận bài toán
hoàn toàn khác so với các phương pháp
cũ trước đây như Integrit, Veracity,
Aide, L5 và Tripwire. Phương pháp đề
xuất mới này dựa trên sự kết hợp hàm
băm MD5 và thuật toán HTML Diff đã
mang lại kết quả rất khả quan trong việc
giám sát, có thể phát hiện sự thay đổi
giao diện, nội dung của website một
cách nhanh chóng, kịp thời theo thời
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gian thực. Qua kết quả thực nghiệm cho
thấy các thay đổi như chèn thêm nội
dung mới, xóa hay sửa nội dung cũ,
thay đổi các định dạng về màu sắc, kích
thước, kiểu chữ của nội dung đã được
ứng dụng “Monitor Webpage Changes”

ISSN 2354-1482

ngay lập tức ghi nhận và thông báo tới
người quản trị website. Chương trình
ứng dụng cũng làm nổi bật nhưng vị trí
đã thay đổi và gửi thư cảnh báo và
khuyến nghị cho người quản trị trang
web để xử lý.
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DETECTING AND GIVING WARNINGS OF CHANGED WEBSITES
BASED ON CHANGED CONTENTS AND HTML STRUCTURES
ABSTRACT

Hackers’ attacks, which change the interface and contents of webpages, bring
about particularly serious consequences. Therefore, there should be methods to
allow real-time detection of these changes to minimize the consequences. In this
article, we present a new method to detect the changes in webpage interface and
contents. This method is developed based on the HTML Diff algorithm combined
with the MD5 hash function, and has been built into an application with a nice, easyto-use interface. Changes such as new contents inserted, contents deleted or edited,
and changes to the format of color, size, type of content will be immediately recorded
and notified to the website administrator. The application will also highlight the
changed locations and send a warning message and recommendations to the
webmaster.
Keywords: Supervise changes, attack defacement, entire of website, dectection of
changed websites
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ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER 10
ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E-LEARNING
Lê Đinh Phú Cường1
Nguyễn Văn Thăng2
TÓM TẮT
nm m o
r s nt r 10 là một trong những ph n m m với mục đíc để
thiết kế ài giảng điện tử E-L arning, đây là một ph n m m sau k i được cài đặt nó
sẽ được tíc ợp và tư ng t íc với icroso t
ic
ow r oint 2010. Adobe
r s nt r 10 có tín ưu điểm và p ù ợp n so với những ứng dụng k ác n ư
Articulate, ISpring Presenter… cho việc thiết kế ài giảng điện tử -Learning nhằm
g i đến c o c sin , sin vi n sử dụng một các c động, độc l p với giáo vi n. Từ
đó, tác giả đưa ra ướng dẫn sử dụng phẩn m m Adobe Presenter một các tu n tự
và rõ ràng n ằm để thiết kế ài giảng điện tử E-L arning đ n giản dàn c o các
giáo vi n k ông c n phải có c uy n môn công ng ệ t ông tin.
Từ khóa: E-Learning: p ư ng t ức h c trực tuyến, Adobe Presenter 10: ph n
m m thiết kế ài giảng điện tử E-Learning
1. Đặt vấn đề
hai khu vực mặc dù việc ứng dụng công
Đào tạo trực tuyến (E-Learning) là
một phương thức đào tạo hiện đại dựa
trên công nghệ thông tin [1]. Với sự
bùng nổ phát triển của công nghệ hiện
nay, E-Learning ngày càng được lựa
chọn bởi tính linh hoạt và tiện dụng về
thời gian lẫn địa điểm. Nó giúp cho
người học có thể học mọi lúc mọi nơi, ở
phòng học trong nhà trường hoặc bất kỳ

nghệ này đang trên đà hội nhập về sự
phát triển mạnh mẹ của công nghệ
thông tin và truyền thông. Song ở Việt
Nam, nó đang dần phát triển vượt trội
bởi ứng dụng công nghệ thông tin với
việc kết nối Internet băng thông rộng
được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các
trường học.

địa điểm nào thuận tiện về mặt có kết
nối Internet [2] hoặc có thiết bị máy
tính cá nhân để cho phép được tải về
các tài liệu cần dùng.

học cho đến bậc đại học đều chưa có
phương pháp thống nhất để thiết kế bài
giảng điện t E-Learning một cách
chuyên nghiệp và đồng bộ. Các giáo
viên giảng viên chủ yếu soạn giáo tr nh

Hiện tại, các trường học từ cấp tiểu

Trên thực tế, E-Learning không còn

và tr nh chiếu trên phần mềm văn
phòng MS PowerPoint với h nh thức
bài giảng một cách thụ động, thiếu linh

mới mẻ ở các nước phát triển trên thế
giới, trong khi đó các nước đang phát
triển như là châu Á và Đông Nam Á là
1

Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Email: ledinhphucuong.dalat@gmail.com
2
Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng
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 Cầu nối khuyến khích phổ cập
kỹ thuật số.

động trong việc trao đổi thông tin kiến
thức với học sinh, sinh viên. Cho nên đề
tài đưa ra một phương pháp nhất định,
d s dụng và nhanh chóng để đáp ứng
nhu cầu giáo viên giảng viên thiết kế
bài giảng điện t một cách tốt nhất và
hiệu quả nhất. Đồng thời nhằm nâng
cao chất lượng học tập và giảng dạy.

 Tạo điều kiện thuận lợi cho tính
linh động trong công việc giảng dạy,
học tập.
2. Phương pháp nghiên cứu
Từ các vấn đề nêu trên, tác giả s
dụng phương pháp nghiên cứu thực ti n

Từ những vấn đề trên, đưa ra lợi ích

qua việc cài đặt nhiều phần mềm như
Articulate, ISpring Presenter… được áp

khi áp dụng E-Learning như sau:
- Lợi ích cho cá nhân học sinh,
sinh viên:

dụng cho việc thiết kế bài giảng điện t
để đào tạo trực tuyến (E-Learning), sau
đó so sánh các phần mềm theo nhiều
khía cạnh khác nhau (cài đặt tư ng
t íc với PowerPoint, giao diện dễ sử
dụng, xuất bản t àn t p tin đa p ư ng
tiện…) để chọn một phần mềm mang

 Nâng cao kỹ năng s dụng máy
tính và hiểu biết về công nghệ thông tin
và truyền thông.
 Đánh giá sự hiểu biết và am hiểu
kỹ càng về mặt lý thuyết mà giáo

tính phù hợp nhất, tính đơn giản, thuận
tiện và d s dụng nhưng cũng đảm bảo
được các chức năng đầy đủ cho việc
thiết kế bài giảng điện t mang tính
chuyên nghiệp.

viên giảng viên giảng dạy trên lớp từ đó áp
dụng làm các bài tập từng nội dung từng
chương của chương tr nh môn học đó.
 Nâng cao tính tự học của học
sinh, sinh viên khi có bài giảng điện t
bởi tập tin có thể cài đặt chạy trên máy
tính hoặc điện thoại thông minh và máy
tính bảng, nhằm mang đến tính tiện lợi,

Cuối cùng, tác giả đã chọn lựa được
phần mềm Adobe Presenter 10 cho việc
cài đặt và t m hiểu phần mềm này một
cách nhuần nhuy n các chức năng đặc

bất cứ mọi thời điểm và vị trí th học
sinh, sinh viên có thể đọc bài giảng mọi
lúc và mọi nơi.
-
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trưng của nó để từ đó đưa ra một tài liệu
hướng dẫn từng bước cụ thể s dụng
phần mềm Adobe Presenter
để làm
công cụ xây dựng bài giảng điện t ELearning hiệu quả và linh động hơn so
với cách xây dựng bài giảng truyền
thống là dùng Microsoft Office

Lợi ích cho xã hội:

 Là c a ngõ cho xã hội Internet
và công nghệ thông tin.
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PowerPoint mang tính một cách thụ
động, cụ thể như sau:
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- Bài giảng điện t E-Learning để
sinh viên tự học, có thể ghi lại lời giảng,
h nh ảnh giáo viên giảng bài, ch n các
câu h i tương tác, ch n các bản flash,
ch n các hoạt động ghi lại từ bất cứ
phần mềm nào khác qua lash, có thể
đưa bài giảng lên giảng trực tuyến…

multimedia, có lời thuyết minh
(narration), câu h i tương tác (quizze)
và khảo sát (surveys), tạo hoạt động
điều khiển dẫn dắt chương tr nh
(animation) và tạo mô ph ng
(simulation) một các chuyên nghiệp.
Bên cạnh đó, Adobe Presenter tạo
ra bài giảng điện t tương thích với
chuẩn đóng gói phổ biến trên thế giới

- Bài giảng điện t E-Learning có

về E-Learningnhư: SCORM (Sharable
Content Object Reference), AICC

thể được đưa trực tiếp vào hệ thống
quản lý học tập lên ebsite nhà trường
để quản lý tài nguyên, quản lý tiến tr nh
học tập, quản lý sinh viên.

(Aviation Industry Computer-Based
Training Committee). Nếu kết hợp thêm
với Adobe Connect, là phần mềm học
và học ảo, có thể tạo ra môi trường học
tập mọi lúc, mọi nơi (anywhere,
anytime), trên mọi thiết bị, mi n là thiết
bị có nối mạng với tr nh duyệt eb và

Bên cạnh, hướng dẫn từng bước
một cách cụ thể và đơn giản cho nghiên
cứu xây dựng bài giảng điện t ELearning cho giáo viên Phổ thông trung
học hoặc giảng viên các khoa Xã hội
thuộc trường cao đẳng, đại học.

3.1.1. Giới thiệu Adobe Presenter 10
Adobe Presenter là một phần mềm
công cụ thiết kế bài giảng điện t sao

phần mềm lash Player là đủ.
Cài đặt Adobe Presenter đơn giản,
chỉ thực hiện một thao tác đến có tính
bản quyền nhất định. Sau khi cài đặt, nó
sẽ được gắn vào phần mềm Microsoft
PowerPoint 2010 (hoặc phiên bản cao
hơn) như hình 1, từ đó hỗ trợ cho
PowerPoint các tính năng biên soạn bài
giảng nâng cao để tạo ra các bài giảng

cho linh động và hiệu quả nhất đủ các
tính năng như chuyển đổi các bài tr nh
chiếu PowerPoint sang dạng tương tác

điện t tuân thủ các chuẩn về ELearning mà PowerPoint không thể
thực hiện.

3. Tài liệu hướng dẫn
3.1. Tổng quan về Adobe Presenter 10
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icroso t ow r oint 2010

3.1.2. Các ước tạo ài giảng E-Learning
 Tạo thư mục riêng cho bài giảng điện t : bao gồm các thư mục con
chứa từng thành phần như là tập tin nội dung, h nh ảnh, tập tin động
flash, video, âm thanh ghi lại lời nói.
 Thiết kế bài giảng trên PowerPoint: không nêu chi tiết tại đây xem như
đây là phần căn bản đã biết qua, chỉ nêu ngắn gọn cấu trúc một bài
giảng dưới đây:
 Trang mở đầu: tên bài và tên tác giả, thông tin về tác giả
 Tạo các trang phân cách chủ đề nếu bài quá dài
 Trang thể hiện nội dung toàn bài giảng
 Tài liệu tham khảo
 Trang kết thúc: kết luận bài giảng, lời cám ơn, đặt câu h i
 Thiết kế bài giảng điện t : nêu chi tiết tại phần B, chỉ nêu ngắn gọn cấu
trúc hoàn thiện bổ sung các tính năng cho bài tr nh chiếu trở thành bài
giảng điện t dưới đây.
 Ch n lash
 Ghi âm và đồng bộ âm thanh
 Ghi h nh và đồng bộ h nh ảnh
 Soạn và quản lý câu h i tương tác (trắc nghiệm, bảng h i…)
 Xuất bản bài giảng
3.1.3. Tạo t ông tin an đ u ài giảng E-Learning
 Nhập tiêu đề: Mở menu Adobe Presenter\Setting\mục Presentation\chọn
Appearance, hộp thoại xuất hiện như hình 2 như sau:
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Hình 2: Đi n ti u đ c o ài giảng E-Learning
 Điền thông tin người thuyết tr nh: Mở menu Adobe
Presenter\Setting\mục Application\chọn Presenter\Nhấn Add…,
hộp thoại xuất hiện như hình 3 như sau:

Hình 3: Hộp thoại đi n t ông tin người thuyết trìn
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3.2. Sử dụng các tính năng của Adobe Presenter 10
3.2.1 Sử dụng các tín năng
a. Giao diện

o

r s nt r 10

Hình 4: Giao iện

o

r s nt r

 Mở menu Adobe Presenter\Swf \Chọn Insert, hộp thoại xuất hiện và ta
chọn tập tin Flash mẫu “Black Arrow Circle Hand.swf” tại thư mục
“hotspots” từ thư mục cha “Gallery”.
 Để xem trước mẫu Flash của tập tin bởi đánh dấu vào hộp Checkbox
của Preview. Như ta thấy h nh bàn tay chỉ một ngón và vòng tròn mũi
tên chạy vòng tròn.
 Xác định ch n trên Slide nào tại Import On, như trong h nh ta đang
chọn mặc nhiên Slide và Slide xem như hoạt h nh (As: Slide
animation)
 Sau khi hoàn tất thiết lập tính năng ch n lash, ta thực hiện nhấp vào nút
Open.
 Khi nội dung lash được ch n trên Slide, ta có thể thực hiện thay đổi bất
kỳ tại vị trí nào của nội dung Flash.
b. Tín năng c èn âm t an và g i âm t an (R cor )
Ch n âm thanh: ta thực hiện mở menu Adobe Presenter\Import
c. Tín năng c èn và c ỉnh sửa Video
Ch n Video: Mở menu Adobe Presenter\Video\chọn Import
d. Tín năng g i ìn Vi o (R cor )
 Mở menu Adobe Presenter\Record (Video), hộp thoại xuất hiện như
hình 5 như sau:
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Hình 5: Hộp thoại g i ìn mẫu
3.2.2. Câu ỏi tư ng tác
 Mở menu Adobe Presenter\Manager (Quiz)\chọn Add Quiz hoặc nút
Edit, hộp thoại xuất hiện như hình 6 như sau:

Hình 6: Hộp t oại quản lý tạo câu ỏi tư ng tác
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3.2.3. Tạo câu ỏi tư ng tác
Như đã nêu ở mục 2 trên, sau khi tạo một chủ đề câu h i tại Add Quiz, ta thực
hiện tạo câu h i bởi danh sách thả xuống Add Question th có các loại câu h i trắc
nghiệm như hình 7 sau:

Hình 7: Các loại tạo câu ỏi trắc nghiệm
Ý nghĩa các loại câu h i như sau:
Loại câu hỏi

Ý nghĩa câu hỏi

Multiple Choice Lựa chọn một hoặc nhiều đáp án đúng
True/False

Điền đúng sai

Fill-in-the-blank Điền khuyết
Short answer

Trả lời ngắn

Matching

Ghép đôi

Câu ỏi nhi u lựa ch n (Multiple Choice)
 Chọn Multiple Choice, hộp thoại xuất hiện như hình 8.
 Thẻ Question:
- Ngăn Name: Điền tên câu h i.
- Ngăn Question: Soạn nội dung câu h i.
- Ngăn Score: Số điểm câu h i.
- Mục đánh dấu Shuffle Answers: Nếu ta chọn th đáp án câu h i sẽ
tự động trộn cho mỗi lần trả lời.
- Để tạo các đáp án: Ta chọn nút Add, sau đó ta điền vào dòng (type
the answer here). Sau đó ta chọn đáp án đúng th đánh dấu chọn vào
hộp chọn
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- Ngăn Type: có 2 lựa chọn là Multiple Response (được chọn),
Single Response để tạo hộp chọn đáp án.

Hình 8: Hộp thoại câu ỏi Multiple Choice
Thẻ Option: hộp thoại như hình 9.
- If correct answer: Nếu trả lời đúng, lựa chọn mục Action có mặc nhiên là
sang slide tiếp theo (Go to next slide).
- If failing grade: Nếu trả lời sai, lựa chọn mục Allow user có mặc nhiên số lần
làm trắc nghiệm là lần chọn hoặc làm đến cho khi đúng th đánh vào mục
chọn Infinite attempts. Tại mục Action tương tự như trên.
- Nhấn Ok để hoàn tất.
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Hình 9: Hộp thoại thẻ Option
 Kết quả: Hiển thị tại PowerPoint 2
như hình 10. Chú ý: câu h i
trắc nghiệm này chạy được sau khi ta Publish (chi tiết n u sau).

Hình 10: Kết quả hiển thị câu ỏi trắc nghiệm tại PowerPoint 2010
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 Chọn True/False, hộp thoại xuất hiện như hình 11:

Hình 11: Hộp thoại câu ỏi True/False
 Chọn Fill-in-the-blank, hộp thoại xuất hiện như hình 12:
 Thẻ Question:
- Ngăn Name: Điền tên câu h i “Câu ỏi Fill-in-the-blank”.
- Ngăn Description: Mô tả câu h i “Hoàn t àn câu ưới đây ằng
các đi n vào c ỗ trống”.
- Ngăn Phrase: Soạn nội dung câu h i bao gồm phần khuyết <1>là
đáp án đúng cho câu h i sau khi đã được bôi đen và dùng lệnh Add
Blank để tạo ra phần khuyết và bổ sung vào danh sách ngăn Blanks.
- Hộp thoại Blank Answer: Ta nhấp lệnh Add Blank hộp thoại này
xuất hiện trong cùng h nh 22. C ú ý: Ta chọn “The user will select
an answer from the list below” để sinh viên trả lời bằng cách chọn
bởi việc s dụng chuột cho tiện lợi. Sau đó nhấp OK để hoàn thành.
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- Ngăn Blanks: Danh sách các đáp án sai và đáp án đúng “Ctrl + E”
sau khi hoàn tất hộp thoại Blank Answer.

Hình 12: Hộp thoại câu ỏi Fill-in-the-blank
 Chọn Short anwser, hộp thoại xuất hiện như hình 13:
 T ẻ Qu stion:
- Name: Điền tên câu h i “Câu ỏi S ort answ r”.
- Ngăn Question: Soạn nội dung câu h i, “…” chỉ là những ký tự
không phải phần khuyết.
- Ngăn Acceptable Answers: Danh sách câu trả lời đáp án được thực
hiện bởi lệnh Add, ngược lại muốn xóa dùng lệnh Delete.
- C ú ý: mục hộp chọn “The answer is case-sensitive” để phân biệt
đáp án là chữ in hoa hoặc thường.
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Hình
13: Hộp thoại câu ỏi Short anwser
 Chọn Matching, hộp thoại xuất hiện như hình 14:

Hình 14: Hộp thoại Matching
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Microsoft Office PowerPoint 2
thụ
động và các tài liệu hướng dẫn khác
phức tạp đã có trước đây. Bên cạnh, tài
liệu này đã đưa ra được phương pháp
học và mô ph ng theo từng bước trong
tài liệu này hướng dẫn từng nội dung
hoặc từng phần có h nh ảnh và ví dụ
k m theo để xây dựng bài giảng điện t
E-Learning cho giáo viên Phổ thông
trung học hoặc giảng viên các khoa Xã
hội thuộc trường cao đẳng, đại học thực
hiện d dàng mà không nhất thiết đòi
h i phải b nhiều thời gian học s dụng
phần mềm hoặc là có chuyên môn sâu
về công nghệ thông tin.

4. Kết luận
Do đây là tài liệu chung cho tất cả
các ngành hoặc cho tất cả giáo viên
hoặc giảng viên thuộc chuyên môn khác
nhau nên không thể đưa ra một tập tin
đính k m bài giảng điện t E-Learning
theo chuyên môn tác giả là công nghệ
thông tin nói riêng để làm minh họa.
Tác giả đã đưa ra được tài liệu
hướng dẫn cụ thể từng bước một cách
đơn giản s dụng phần mềm Adobe
Presenter
để làm công cụ xây dựng
bài giảng điện t E-Learning hiệu quả
và linh động hơn so với cách xây dựng
bài giảng truyền thống là dùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Học viện Bưu Chính Vi n Thông (2 8), Nh p môn Int rn t và -Learning
2. Trần Văn Lăng, Đào Văn Tuyết (2004), E-Learning Hệ thống giáo ục từ xa,
Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội
USING ADOBE PRESENTER 10 SOFTWARE IN THE
DESIGN OF E-LEARNING LECTURES
ABSTRACT
Adobe Presenter 10 is one of the softwares aiming to design E-Learning lectures.
Following installation, this software will be integrated so as to be compatible with
Microsoft Office PowerPoint 2010. Adobe Presenter 10 has advantages over and is
more convenient than other applications such as Articulate Presenter or iSpring
Presenter in the design of E-Learning lectures, allowing students to be more
proactive and independent of the lecturer. In this article, the author provides clear
and step-by-step guidance for the use of Adobe Presenter software in order to design
E-Learning lectures. For this reason, the lecturers do not need to have wide
expertise in information technology.
Keywords: E-Learning, Adobe Presenter 10
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THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG DẠY - HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG
Nguyễn Ngọc Duy1
Phạm Văn Thanh1
Nguyễn Kim Uyên2
TÓM TẮT
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình đào tạo đã và đang được
thực hiện trong những năm qua. Tuy nhiên, hiệu quả việc này vẫn còn hạn chế và tùy
thuộc vào các ngành học, bậc học và lĩnh vực. Đối với Vật lý Đại cương, công nghệ
thông tin được được cho là sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy - học và giúp tăng
khả năng tự học cho sinh viên. Việc dạy và học Vật lý Đại cương ở bậc cao đẳng, đại
học hiện nay vẫn chủ yếu theo các phương pháp truyền thống hoặc chưa khai thác
hết những ưu điểm của việc ứng dụng công nghệ thông tin. Nhằm đưa ra một số giải
pháp nâng cao chất lượng dạy - học, chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng ứng
dụng công nghệ thông tin trong dạy - học Vật lý Đại cương tại một số trường đại
học. Bài viết trình bày mức độ nhận thức, kỹ năng sử dụng máy tính, các phần mềm
thường dùng trong mô phỏng Vật lý, khả năng lập trình mô phỏng, số lượng phần
mềm giúp tự học đối với giảng viên và sinh viên.
Từ khóa: Ứng dụng công nghệ thông tin, Vật lý Đại cương, mô phỏng, phần
mềm tự học
điện tử, các phần mềm tính toán, v.v…
1. Giới thiệu
Nhận thấy những lợi ích mà công nghệ
Hiện nay, đổi mới giáo dục là một
thông tin mang lại cho quá trình giảng
trong những vấn đề quan trọng ở nước
dạy, góp phần thực hiện sự nghiệp đổi
ta. Trong đó, giảng dạy theo các
mới giáo dục nước nhà, chỉ thị 29/CT
phương pháp trực quan là yếu tố rất cần
của Ban chấp hành Trung ương Đảng
thiết, góp phần nâng cao chất lượng
đã chỉ ra rằng, ứng dụng công nghệ
giáo dục. Đối với các bộ môn nói
thông tin trong giáo dục và đào tạo sẽ là
chung, Vật lý nói riêng, việc ứng dụng
bước ngoặt cho sự đổi mới chương
công nghệ thông tin [1] giúp cho người
trình, nội dung, phương pháp giảng dạy,
dạy và người học dễ dàng truyền đạt và
học tập và quản lý giáo dục. Để thực
lĩnh hội được kiến thức một cách trực
hiện được nhiệm vụ nâng cao chất
quan, sinh động, nhanh chóng và thuận
lượng đào tạo và thúc đẩy ứng dụng
tiện. Người học có thể chủ động hơn
công nghệ thông tin vào quá trình giáo
trong việc chiếm lĩnh tri thức thông qua
dục, chúng ta cần có những yếu tố cần
các kênh thông tin, các trang web sách
thiết về trang thiết bị điện tử, các phần
1

Trường Đại học Đồng Nai
Email: ngocduydl@gmail.com
2
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
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tập trung vào các vấn đề: nhận thức của
người dạy và người học về việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong giảng
dạy và học tập; tình trạng sử dụng các
chương trình máy tính và internet vào
trong quá trình dạy học Vật lý Đại
cương. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ
tình trạng thực tế để thực hiện các giải
pháp cần thiết nâng cao chất lượng việc
dạy và học thực hành Vật lý Đại cương.

Việc thực hiện thí nghiệm để đưa ra
những kiến thức Vật lý rất cần thiết.
Thông qua thực nghiệm, sinh viên có
thể rút ra được những quy luật tự nhiên
và phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo
để hình thành thế giới quan khoa học.
Tuy nhiên hiện nay các trường học còn
thiếu rất nhiều thiết bị thực hành, các
thiết bị hỏng hóc và điều kiện thời gian
cũng còn hạn chế. Một số thí nghiệm
không thể thực hiện được trong phòng
thí nghiệm ở các trường (như phản ứng
hạt nhân, đo độ suy giảm năng lượng
của bức xạ…). Bên cạnh đó,việc thiết
kế một thực nghiệm Vật lý nói chung và
các thí nghiệm trong chương trình giảng
dạy nói riêng rất cần những phần mềm
tính toán mô phỏng theo lý thuyết.
Ngoài ra, các kết quả đo đạc thực
nghiệm cũng cần được đối chiếu với các
tính toán lý thuyết nhằm đưa ra những
bổ sung cần thiết cho việc ứng dụng lý
thuyết vào thực tiễn. Những khó khăn,
hạn chế này không chỉ tồn tại trong các
trường phổ thông trung học mà còn cả
trong các trường đại học hiện nay.

2. Thực trạng ứng dụng công
nghệ thông tin trong giảng dạy - học
Vật lý Đại cƣơng
2.1. Quan điểm của người dạy và
thực trạng ứng dụng công nghệ thông
tin trong quá trình dạy
Khi được trưng cầu ý kiến về việc
sử dụng công nghệ thông tin trong quá
trình dạy - học Vật lý Đại cương, các
thầy cô đều cho rằng việc ứng dụng
công nghệ thông tin như tạo ra một
cánh tay nối dài của họ, giúp họ có thể
triển khai bài giảng dễ dàng hơn, giúp
sinh viên tự học ở nhà, ngoài thời gian
trên lớp. Các phần mềm máy tính là
công cụ rất tốt để giúp người dạy
truyền tải kiến thức trừu tượng đến
người học. Việc ứng dụng công nghệ
thông tin được phát triển mạnh mẽ
thông qua E-learning, giúp cho người
học - người học, người dạy - người học
và các đồng nghiệp có thể chia sẻ kiến
thức trong phạm vi rộng, mang tính
toàn cầu hóa. Ngoài ra, các ý kiến cũng
cho rằng, việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong giảng dạy Vật lý chủ

Với những lý do vừa nêu, chúng tôi
quyết định thực hiện khảo sát thực trạng
ứng dụng công nghệ thông tin trong
thực hành Vật lý Đại cương đối với 29
giảng viên và 482 sinh viên tại các
trường Đại học Đồng Nai, Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh và Đại học
Công nghệ Miền Đông. Việc khảo sát
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yếu dừng lại ở việc ứng dụng những
phần mềm hoặc video clip có sẵn để
biên soạn bài giảng. Theo nhận định của
các thầy cô, việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong giảng dạy Vật lý mang
lại những kết quả rất khả quan nhưng
vẫn chưa thật sự như mong đợi. Nói
cách khác, việc khai thác công nghệ
thông tin để áp dụng vào quá trình
giảng dạy bộ môn Vật lý Đại cương còn
rất khiêm tốn, đặc biệt là đối với giảng
dạy thực hành, trong khi tiềm năng của
nó hỗ trợ cho việc giảng dạy cả về lý
thuyết lẫn thực nghiệm là rất lớn.
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năng tự lập trình tạo ra các chương trình
mô phỏng theo chủ ý riêng khi giảng
dạy. Theo kết quả khảo sát đối với 29
giảng viên dạy Vật lý Đại cương tại các
trường đại học, phần mềm mô phỏng
các thí nghiệm được sử dụng nhiều nhất
trong giảng dạy Vật lý Đại cương là
Crocodile Physics 605, chiếm hơn 55%
người tham gia ý kiến. Số người sử
dụng Working Model cũng chiếm
khoảng 25%. Phần mềm Pakma có số
người sử dụng chỉ chiếm khoảng 10%.
Số còn lại sử dụng các phần mềm khác
như Easy Java Simulation [5], Virtual
Physics [6] hoặc tự viết chương trình
máy tính để mô phỏng. Kết quả khảo
sát các phần mềm mô phỏng thí nghiệm
hiện nay tại một số trường đại học được
chỉ ra trong biểu đồ hình 1.

Hầu hết các giảng viên đều có khả
năng sử dụng các phần mềm có sẵn để
mô phỏng thí nghiệm, như Crocodile
Physics 605 [2], Working Model [3]
hay Pakma [4]. Một số rất ít có khả

Hình 1: Biểu đồ độ phổ biến của các phần mềm được sử dụng mô phỏng
trong dạy - học Vật lý Đại cương
chiếm tỷ lệ tương đối lớn (khoảng
Đối với việc sử dụng các phần mềm
65%), trong khi đó việc sử dụng các
bổ trợ khác, người dùng bộ Microsoft
website chiếm khoảng 30%, số còn lại
Office (Word, Excel, Powerpoint)
tự viết các chương trình máy tính phục

168

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 07 - 2017

vụ cho quá trình dạy - học chiếm tỷ lệ
rất thấp.Kết quả khảo sát cũng chỉ ra
rằng, độ linh hoạt của các phần mềm có
sẵn trong việc áp dụng vào bài giảng
không cao so với việc tự lập chương
trình máy tính để viết ra các bài mô
phỏng theo ý riêng của người dạy.
Người dạy khi thiết kế bài mô phỏng thí
nghiệm phải phụ thuộc hoàn toàn vào
các tiện ích có sẵn của phần mềm, nếu
không có thì không thể tự tạo ra theo ý
riêng được. Do đó, dẫn đến việc hạn chế
trong bài mô phỏng. Để khắc phục điều
này, đa số các giảng viên đều sử dụng
nhiều phần mềm khác nhau, tùy vào các
bài học. Tuy nhiên người dạy đôi khi
vẫn không thể tránh khỏi việc thiếu
công cụ để thiết kế bài thí nghiệm theo
sát nội dung chương trình hoặc nội
dung bài học. Các giảng viên cho rằng,
nếu chúng ta có thể tự lập trình để tạo ra
các chương trình máy tính theo ý riêng,
phù hợp với bài giảng thì sẽ khắc phục
được sự thiếu linh hoạt của các phần
mềm vừa nêu. Tuy nhiên khả năng lập
trình mô phỏng và tính toán xử lý số
liệu thực nghiệm còn rất hạn chế.
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mềm mô phỏng các bài thực hành theo
trình tự các bước tương tự như các bước
thực hiện thực tế trong phép đo đạc sử
dụng thiết bị và mô tả đúng hiện tượng
vật lý của bài thực hành hay không, đa
số giảng viên đều cho rằng điều này rất
cần thiết vì nó giúp cho sinh viên có cái
nhìn tổng quát về quy trình thực hành
và ước lượng được các kết quả trước
khi bắt tay vào đo đạc. Sau khi khảo sát
sự cần thiết của thí nghiệm ảo mô
phỏng các bài thực hành, kết quả cho
thấy thí nghiệm ảo đối với việc dạy thực
hành là cần thiết (64%), một số nhận
thấy không có tác động tích cực hay hạn
chế và tỷ lệ nhỏ (13%) cho rằng không
cần thiết phải có các thí nghiệm ảo khi
mà chỉ cần dùng thiết bị đo đạc thực tế
là đủ.
Để có thể thực hiện việc cứng dụng
công nghệ thông tin trong dạy - học,
chúng ta cần có các phương tiện máy
tính, mạng internet và hệ thống các
phần mềm. Các thầy cô cho rằng, ứng
dụng công nghệ thông tin vào thực hành
Vật lý được thể hiện thông qua việc sử
dụng các trang thiết bị truyền thông,
máy tính và các phần mềm để triển
khai, mô phỏng các bước thực hành,
phân tích và xử lý số liệu thực nghiệm.
Tuy nhiên tại các trường được khảo sát
trong nghiên cứu này, phòng thực hành
Vật lý Đại cương chủ yếu được xây
dựng để phục vụ việc dạy - học theo
phương pháp thí nghiệm truyền thống.
Việc sử dụng mạng máy tính và các
phần mềm phục vụ cho quá trình nghiên
cứu thí nghiệm còn rất hạn chế. Các
phòng thí nghiệm chưa có phần mềm

Đối với việc giảng dạy thực hành,
đa số giảng viên chưa quan tâm đến
việc sử dụng thí nghiệm ảo trước khi
tiến hành đo đạc thực sự. Một số giảng
viên vẫn còn suy nghĩ cho rằng dạy học thực hành là tiến hành đo đạc trực
tiếp trên các thiết bị khi vào phòng thí
nghiệm. Trước khi đo đạc, người học
chỉ cần hiểu rõ các bước thực hiện cũng
như nội dung kiến thức lý thuyết của
bài thực hành là đủ. Tuy nhiên, khi
được đặt vấn đề: Chúng ta có cần phần

169

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 07 - 2017

mô phỏng trên máy tính các bài thực
hành trước khi tiến hành đo đạc thực tế.
Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ
thông tin vào thực hành cũng giúp giảm
rủi ro và hư hỏng thiết bị khi đo đạc
thực tế.
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cho việc học. Tình trạng học với công
nghệ thông tin của các bạn còn dừng lại
ở mức độ các bài giảng được trình chiếu
PowerPoint kèm theo một số video clip,
thỉnh thoảng sử dụng máy tính để học
tập chứ không thường xuyên. Các em
sử dụng máy tính để soạn thảo các bài
học, chia sẻ kiến thức qua mạng internet
và nhận các file bài học của giáo viên
qua email. Ngoài những tài liệu được
soạn thảo bằng Microsoft Word được
cung cấp bởi giảng viên, đối với việc
học lý thuyết, các bạn sinh viên thường
tìm hiểu các bài học và video clip mô
phỏng thí nghiệm qua mạng internet.
Những bài học và các bài thí nghiệm ảo
này còn mang tính rời rạc, chưa có sự
gắn kết xuyên suốt nội dung chương
trình của các em. Đối với việc học thực
hành Vật lý Đại cương, các em gần như
chưa quan tâm đúng mức đến việc ứng
dụng công nghệ thông tin vì các em
nghĩ rằng việc thực hành là đến phòng
thí nghiệm để đo đạc, việc xử lý số liệu
chỉ cần máy tính bỏ túi hoặc phần mềm
Mocrosoft Excel là đủ để thực hiện. Với
những điều vừa nêu, các bạn sinh viên
cho rằng việc ứng dụng công nghệ
thông tin hiện nay vẫn đang đạt hiệu
quả ở mức trung bình trong quá trình
học tập của các em. Các em cũng muốn
nâng cao hiệu quả của việc sử dụng
máy tính, phương tiện truyền thông đa
phương tiện và các phần mềm tự học
hơn nữa trong tương lai.

Nhìn chung, người dạy nhìn nhận
vai trò của việc ứng dụng công nghệ
thông tin vào giảng dạy sẽ giúp nâng
cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên việc
ứng dụng một cách hiệu quả vẫn còn
nhiều hạn chế bên cạnh những yếu tố
tích cực như đã trình bày ở phần trên.
2.2. Quan điểm của người học và
thực trạng ứng dụng công nghệ thông
tin trong quá trình học
Một trong những yếu tố quan trọng
trong công cuộc đổi mới phương pháp
dạy và học ở bậc cao đẳng, đại học là
lấy người học làm trung tâm, người học
chủ động tìm kiếm tri thức. Để làm
được điều đó, ngoài sự trợ giúp, hướng
dẫn của người dạy thì người học cũng
cần các trang thiết bị, các chương trình
giúp cho việc tự học. Việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào quá trình dạy học sẽ là phương thức rất tốt để người
học nâng cao sự chủ động chiếm lĩnh tri
thức. Người học cũng có những nhìn
nhận đúng đắn về việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong quá trình dạy - học
thực hành Vật lý Đại cương. Đa số các
bạn sinh viên khi được hỏi ý kiến đều
cho rằng vai trò của việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong việc học tập là rất
cần thiết, một số thì chưa quan tâm đến
việc ứng dụng công nghệ thông tin, mặc
dù thỉnh thoảng vẫn sử dụng máy tính,
một số phần mềm và internet phục vụ

Theo các em, bên cạnh những thuận
lợi trong thời đại số hoá thì việc ứng
dụng công nghệ thông tin gặp một số
khó khăn. Kết quả khảo sát thực trạng
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về thái độ của sinh viên, mức độ tìm
kiếm bài giảng online, khả năng sử
dụng máy tính, số lượng các phần mềm
hỗ trợ tự học Vật lý Đại cương và trang
thiết bị truyền thông đa phương tiện
được chỉ ra trong bảng 1. Trong đó,
khoảng 65% số sinh viên có thái độ
quan tâm tích cực đến việc sử dụng các
phương tiện công nghệ thông tin cho
quá trình học tập. Việc tìm kiếm nội
dung các bài học trên mạng cũng tương
đối dễ dàng, số sinh viên viên nhận thấy
điều này chiếm khoảng 57%, số còn lại
cho rằng việc tìm kiếm các bài giảng
online phù hợp với bài học của mình là
tương đối khó khăn. Khi được hỏi về
khả năng sử dụng máy tính để học Vật
lý Đại cương, đa số sinh viên (khoảng
60%) chỉ có thể sử dụng bộ Microsoft
Word để soạn thảo văn bản, gặp khó
khăn trong việc tìm kiếm và tải thông
tin trên internet, chưa có khả năng sử
dụng tốt các phần mềm mô phỏng thí
nghiệm và hầu hết không có khả năng
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lập trình máy tính.Số lượng phần mềm
dùng cho việc học Vật lý Đại cương còn
rất hạn chế, có đến 64% sinh viên trả lời
rằng số lượng phần mềm còn rất ít. Bên
cạnh đó, phương tiện truyền thông đa
phương tiện hiện nay đã được trang bị
tương đối tốt. Hơn một nửa số người
được khảo sát cho rằng số lượng đủ để
thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong quá trình dạy - học. Với
kết quả khảo sát này, chúng ta dễ dàng
nhận ra thực trạng một số thuận lợi và
khó khăn trong việc ứng dụng công
nghệ thông tin hiện nay. Thái độ tích
cực, số lượng bài giảng online có thể
tìm kiếm tương đối lớn và phương tiện
dạy học hiện đại là những thuận lợi để
chúng ta thúc đẩy và nâng cao hiệu quả
của việc ứng dụng công nghệ thông tin.
Tuy nhiên chúng ta cũng cần khắc phục
những khó khăn về khả năng sử dụng
máy tính của sinh viên, tăng cường các
phần mềm giúp cho sinh viên tự học.

Bảng 1: Kết quả khảo sát các tiêu chí nhằm đánh giá những thuận lợi và khó khăn
khi ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình học tập của sinh viên
Sự tích cực
ứng dụng công
nghệ thông tin

Bài giảng
online dễ/khó
tìm kiếm

Khả năng sử
dụng máy
tính, lập
trình

Các phần
mềm giúp tự
học Vật lý
Đại cƣơng

Phƣơng tiện
truyền
thông đa
phƣơng tiện

Có

Không

Dễ

Khó

Tốt

Chưa
tốt

Ít

Nhiều

Ít

Nhiều

311

171

273

109

198

284

307

175

231

251

64,5%

35,5%

41%

59%

63,7% 36,3% 48%

52%

56,6% 43,4%

(Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
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Bên cạnh thái độ tích cực với việc
sử dụng máy tính, internet, các bài
giảng online… sinh viên ở các trường
đại học cũng rất quan tâm đến các
chương trình thí nghiệm ảo. Các bạn
nhận thức tương đối đúng đắn về khái
niệm thí nghiệm ảo. Các bạn hiểu rằng
thí nghiệm ảo là một phần không thể
thiếu trong việc ứng dụng công nghệ
thông tin vào việc dạy - học Vật lý.
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Như trong biểu đồ thống kê hình 2, kết
quả khảo sát chỉ ra rằng, thí nghiệm ảo
chưa được sử dụng thường xuyên vào
quá trình học tập của sinh viên, chỉ
dừng lại ở mức độ thỉnh thoảng sử
dụng. Một trong những nguyên nhân
của điều này có thể là do số lượng thí
nghiệm ảo cho sinh viên tương đối ít.
Khi được hỏi về số lượng thí nghiệm ảo
phục vụ cho các bài học của sinh viên
thì đa số các em cảm thấy thiếu thốn.
Mặc dù chúng ta có thể tìm thấy một số
video clip mô phỏng các quá trình vật
lý, nhưng mức độ phù hợp với nội dung
bài học vẫn chưa cao. Mức độ phù hợp
chỉ ở mức trung bình cũng dẫn đến hạn
chế trong việc sử dụng thí nghiệm ảo
cho quá trình học tập của sinh viên.

Thực trạng sử dụng thí nghiệm ảo
trong việc học tập của sinh viên được
đánh giá thông qua các yếu tố về số
lượng thí nghiệm ảo; mức độ thường
xuyên sử dụng thí nghiệm ảo trong việc
học lý thuyết trên lớp dưới sự hướng
dẫn của thầy cô và tự học ở nhà và mức
độ phù hợp của các chương trình, thí
nghiệm ảo mà các em đang sử dụng.

Hình 2: Biểu đồ thực trạng sử dụng thí nghiệm ảo của sinh viên
trong quá trình tự học
quá trình dạy – học tương đối tốt. Tuy
Với những kết quả khảo sát và
nhiên, việc ứng dụng chưa thật sự đạt
những phân tích trên, chúng ta có thể
hiệu quả cao so với tiềm năng của nó
thấy rằng nhận thức của sinh viên đối
mang lại. Các sinh viên vẫn có thể tìm
với vai trò, tầm quan trọng của việc ứng
thấy các chương trình máy tính mô
dụng công nghệ thông tin phục vụ cho
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phỏng thí nghiệm trong vật lý nhưng
các chương trình này có mức độ phù
hợp với nội dung bài học của các em
tương đối thấp. Số lượng phần mềm
giúp các em tự học còn rất khiêm tốn.
Khả năng sử dụng các phần mềm máy
tính hay lập trình mô phỏng của sinh
viên vẫn chưa cao. Đây là thực trạng
hiện nay của các bạn sinh viên ở các
trường đại học. Chúng ta cần nắm được
tình hình và hiểu rõ những hạn chế để
khắc phục và nâng cao hiệu quả của
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào
quá trình dạy - học Vật lý, góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
trong thời kỳ đổi mới.
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Đó là những tín hiệu tốt cho sự thúc đẩy
nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên
chúng ta cũng không thể phủ nhận
những tồn tại, hạn chế hiện nay trong
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào
quá trình dạy - học Vật lý Đại cương,
chẳng hạn như còn rất ít phần mềm
hướng dẫn thực hành các bài theo
chương trình đào tạo; khả năng sử dụng
máy tính và internet; thiếu trang thiết bị
truyền thông đa phương tiện cho việc
thực hành; chưa nhận thức đúng tầm
quan trọng của việc ứng dụng công
nghệ thông tin trọng dạy học thực hành;
chưa có các phần mềm tự học cho sinh
viên; khả năng sử dụng máy tính và lập
trình còn thấp. Bên cạnh đó có thể nói
ứng dụng công nghệ thông tin cũng có
thể giúp chúng ta khắc phục được
những khó khăn về trang thiết bị, dụng
cụ đo đạc thực hành. Sự thiếu thốn và
kém chất lượng về trang thiết bị là một
vấn đề mà hầu hết các trường đều gặp
phải. Do đó việc ứng dụng công nghệ
thông tin được cho là một trong những
giải pháp tốt để khắc phục điều này.
Tuy nhiên để việc ứng dụng đạt hiệu
quả cao trong việc dạy - học Vật lý Đại
cương, từ những kết quả phân tích trong
bài báo này, các trường cần quan tâm
đến một số vấn đề hạn chế vừa nêu để
thúc đẩy khả năng tự học của sinh viên,
cập nhật kiến thức mới, đổi mới nội
dung chương trình. Như một nhu cầu
thiết yếu, cần tạo ra nhiều phần mềm hỗ
trợ dạy - học cho giảng viên và sinh
viên. Một trong số đó là xây dựng các

3. Kết luận
Với những kết quả phân tích nêu
trên, có thể thấy rằng việc ứng dụng
công nghệ thông tin trong giảng dạy
Vật lý nói chung và thực hành Vật lý
nói riêng đang là một nhu cầu cần thiết
trong công cuộc đổi mới phương pháp
dạy và học nhằm nâng cao chất lượng
đào tạo ở bậc đại học, đặc biệt đối với
khối ngành Khoa học Tự nhiên và Kỹ
thuật, Công nghệ. Nhận thức của người
dạy và người học đang dần thay đổi
theo chiều hướng tích cực trong việc
ứng dụng công nghệ thông tin. Chúng ta
đã nhìn nhận một cách đúng đắn về vai
trò của việc sử dụng máy tính, nâng cao
hiệu quả sử dụng thiết bị truyền thông
đa phương tiện trong công tác giảng
dạy, nâng cao kỹ năng sử dụng các phần
mềm, sử dụng hình thức E-learning…
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phòng thí nghiệm ảo để nâng cao chất
lượng đào tạo, hạn chế rủi ro hư hỏng
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thiết bị và hình thành thế giới quan
khoa học thực nghiệm cho sinh viên.
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INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION IN TEACHING AND
LEARNING FUNDAMENTAL PHYSICS
ABSTRACT
Information Technology (IT) has been widely applied in education in recent
years. However, the efficiency is still limited depending on branches of study, levels
of education, and research fields. In fundamental physics, IT has helped improve
teaching quality and enabled students to teach themselves. Teaching fundamental
physics at college is mainly performed by using traditional methods. In other words,
we have not exploited all the potentials of IT in teaching. In an effort to deduce
solutions for improving quality of education processes, we decided to investigate the
current state of IT application in teaching fundamental physics at several colleges
and universities. This paper presents faculty’s and students’ IT awareness, computer
skills, physics simulation softwares, computer programming ability and self-teaching
softwares.
Keywords: IT application, fundamental physics, simulation, self-learning software
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