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ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG  

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

 

ThS. Hoàng Thị Lộc 

Khoa Kế toán Phân tích 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam đang phấn đấu phát triển 

kinh tế xã hội đến năm 2020 cơ bản trở 

thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng 

hiện đại. Phấn đấu đạt tốc độ tăng 

trƣởng tổng sản phẩm trong nƣớc 

(GDP) bình quân 7 - 8%/năm. GDP 

theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần 

so với năm 2010; GDP bình quân đầu 

ngƣời theo giá thực tế đạt khoảng 

3.000 USD. Tuy nhiên, để đạt đƣợc 

những mục tiêu đó trong nền kinh tế 

còn có những khó khăn nhất định. Các 

chƣơng trình, dự án, ngành nghề, lĩnh 

vực, địa bàn khó khăn cần đƣợc sự hỗ 

trợ của Nhà nƣớc, bao gồm cả các lĩnh 

vực nhƣ: phát triển năng lƣợng sạch, 

công nghiệp hỗ trợ, phát triển nông 

nghiệp, nông thôn, nông dân, các 

chƣơng trình dự án thực hiện chính 

sách xã hội hoá, chƣơng trình dự án về 

môi trƣờng… Với bài viết “Thực trạng 

hoạt động tín dụng đầu tƣ của Nhà 

nƣớc qua Ngân hàng phát triển Việt 

Nam giai đoạn 2006-2013” tôi đã 

nghiên cứu và trình bày ở tạp chí 

“Thông tin khoa học kinh tế - kỹ thuật 

số 11” tháng 5/2016, để đảm bảo nền 

kinh tế phát triển một cách bền vững 

tôi sẽ trình bày tiếp định hƣớng hoàn 

thiện chính sách tín dụng đầu tƣ của 

nhà nƣớc qua hệ thống Ngân hàng 

phát triển (NHPT) là tổ chức tài chính 

Nhà nƣớc (Ngân hàng của Chính phủ) 

và là công cụ của Chính phủ để thực 

hiện các chính sách hỗ trợ này. 

II. NỘI DUNG 

Tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà 

nƣớc là sự hỗ trợ của Nhà nƣớc thông 

qua các hình thức tín dụng để tài trợ 

cho các dự án phát triển thuộc lĩnh vực 

đƣợc Nhà nƣớc khuyến khích nhằm 

thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 

trong từng thời kỳ. NHPT có nhiệm vụ 

chính là góp phần thực hiện hiệu quả 

các chính sách phát triển kinh tế xã hội 

của Chính phủ.  

Quan điểm chỉ đạo của nhà nƣớc 

trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, 

NHPT là ngân hàng do Nhà nƣớc sở 

hữu 100% vốn, Nhà nƣớc không cổ 

phần hoá NHPT. Theo đó Chính phủ 

giao nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu 

vốn nhà nƣớc (Bộ chủ quản) quản lý 

vốn nhà nƣớc tại Ngân hàng. Tổ chức 

và hoạt động của NHPT đƣợc hoàn 

thiện phù hợp với điều kiện trong 

nƣớc và thông lệ quốc tế. Nâng cao 

vai trò của NHPT trong tham mƣu, đề 

xuất và thực thi các chính sách của 
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Nhà nƣớc với phƣơng châm hoạt 

động: An toàn - hiệu quả - hội nhập 

quốc tế - phát triển bền vững… Vì 

vậy định hƣớng hoàn thiện chính sách 

tín dụng đầu tƣ của Nhà nƣớc qua hệ 

thống NHPT Việt Nam đƣợc thể hiện 

ở các nội dung nhƣ sau: 

1. Về danh mục, đối tƣợng cho vay 

Do ngân sách Nhà nƣớc phải cấp 

bù chênh lệch lãi suất huy động và lãi 

suất cho vay nên NHPT không thể 

cho vay tất cả các lĩnh vực, mà cần 

xác định đối tƣợng ƣu tiên để cho 

vay. Theo đó, việc cho vay TDĐT 

phải đƣợc xác định theo nguyên tắc 

tập trung trƣớc hết cho phát triển một 

số lĩnh vực then chốt có vai trò đòn 

bẩy hỗ trợ các lĩnh vực khác phát 

triển theo.  

Trên cơ sở định hƣớng của Chiến 

lƣợc phát triển kinh tế - xã hội đến 

năm 2020 và Đề án tái cơ cấu kinh tế, 

Chiến lƣợc phát triển NHPT đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đồng 

thời để chuyển dịch cơ cấu ngành nghề 

theo hƣớng phát huy lợi thế các ngành 

then chốt, có tính cạnh tranh, có lợi thế 

so sánh cũng nhƣ phát triển các vùng 

kinh tế có sức lan tỏa làm động lực 

cho các vùng khác phát triển. 

Đối với lĩnh vực kết cấu hạ tầng, 

kinh nghiệm các nƣớc (Philippines, 

Trung Quốc) cho thấy, tùy thuộc vào 

điều kiện phát triển kinh tế và yêu cầu 

đặt ra trong từng thời kỳ, đối tƣợng ƣu 

tiên hƣởng chính sách cho vay TDĐT 

có thể đƣợc điều chỉnh tƣơng ứng 

nhằm có thể tạo sức lan tỏa lớn nhất. 

Đối tƣợng cho vay trong lĩnh vực kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Việt 

Nam trong thời gian tới nên tập trung 

vào: các dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình cấp nƣớc sạch phục vụ sản xuất 

và sinh hoạt; các dự án đầu tƣ xây 

dựng các công trình xử lý nƣớc thải, 

rác thải tại các khu đô thị, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao; và dự án đầu tƣ hạ tầng trong lĩnh 

vực xã hội hóa (giáo dục, y tế). 

Ngoài những lĩnh vực đầu tƣ trên, 

nguồn vốn TDĐT cần chú trọng hơn 

vào những lĩnh vực mang tính đột phá 

(những ngành có lợi thế cạnh tranh). 

Đây là những ngành nghề mới, triển 

vọng nhƣng cần vốn đầu tƣ lớn và có 

độ rủi ro cao. Trong khi đó, các doanh 

nghiệp nhỏ, tiềm lực kinh tế, tài chính 

không mạnh thì khó có khả năng đầu 

tƣ vào những lĩnh vực này nếu không 

có sự hỗ trợ của Nhà nƣớc.  

Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển hạ 

tầng kinh tế - xã hội, danh mục cho 

vay cần có sự ƣu tiên đối với các 

ngành có hàm lƣợng khoa học công 

nghệ cao, sử dụng công nghệ sạch, 

thân thiện với môi trƣờng, bởi đây là 

những nhiệm vụ trọng tâm trong quá 

trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô 

hình tăng trƣởng của Việt Nam. Ngày 

12/4/2012, Thủ tƣớng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 432/QĐ-TTg 

phê duyệt Chiến lƣợc phát triển bền 

vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 

với mục tiêu tăng trƣởng bền vững, có 

hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng 

xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi 

trƣờng, giữ vững ổn định chính trị - xã 

hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 

quốc gia. Do đó, trong danh mục cho 
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vay lĩnh vực công nghiệp (Nghị định 

75/2011/NĐ-CP), nên tập trung ƣu 

tiên vào các dự án đầu tƣ xây dựng 

nhà máy phát điện sử dụng các nguồn 

năng lƣợng có khả năng tái tạo. Nguồn 

vốn TDĐT cần đƣợc đẩy mạnh để 

hƣớng tới các chủ đầu tƣ đang thực 

hiện các dự án giảm thiểu ô nhiễm và 

xử lý môi trƣờng nhƣ: Cải tạo, nâng 

cấp các hệ thống cấp thoát nƣớc, 

chống ngập cục bộ; thu gom, xử lí rác 

thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, 

đặc biệt là xử lí khói bụi, tiếng ồn, 

nƣớc thải từ các khu công nghiệp, cơ 

sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

2.Về cơ chế lãi suất 

Cơ chế lãi suất nên đƣợc điều hành 

theo hƣớng linh hoạt và từng bƣớc tiệm 

cận lãi suất thị trƣờng. Cụ thể: 

Một là, lãi suất TDĐT trong thời 

gian tới nên đƣợc điều hành theo cơ 

chế mở, linh hoạt phù hợp với đặc thù, 

tình hình tài chính của doanh nghiệp, 

đối tƣợng dự án đầu tƣ và thực trạng 

quản trị rủi ro đối với từng dự án thay 

vì áp dụng lãi suất cố định đối với tất 

cả các loại dự án. Đối với các dự án có 

mức độ rủi ro cao cần đƣợc tính toán 

và áp dụng mức lãi suất cao hơn, có 

thể xem xét áp dụng lãi suất thả nổi 

hoặc lãi suất cố định tùy theo các 

khoản vay khác nhau. 

Hai là, từng bƣớc xây dựng mức 

lãi suất TDĐT tiệm cận với lãi suất thị 

trƣờng, thay đổi cách thức ƣu đãi đầu 

tƣ, chuyển dần từ ƣu đãi lãi suất sang 

ƣu đãi về các điều kiện tiếp cận tín 

dụng. Xét trong dài hạn, chính sách 

TDĐT không nên dựa trên ƣu đãi lãi 

suất, mà nên hƣớng tới cơ chế lãi suất 

thị trƣờng. Các ƣu đãi của chính sách 

nên chủ yếu tập trung vào các điều 

kiện khác nhƣ: kỳ hạn cho vay, yêu 

cầu về tài sản thế chấp hoặc các điều 

kiện hỗ trợ khác. 

Ba là, riêng đối với NHPT, tiếp 

tục hoàn thiện cơ chế lãi suất theo 

hƣớng: Xây dựng cơ chế điều chỉnh 

lãi suất kịp thời với sự biến động của 

lãi suất trên thị trƣờng tiền tệ để đảm 

bảo đƣợc mục tiêu hỗ trợ, tính ƣu đãi 

trong chính sách lãi suất của NHPT. 

Cân nhắc việc trao thêm quyền chủ 

động điều hành lãi suất cho Chủ tịch 

HĐQL của NHPT. Về nguyên tắc, 

mức cấp bù chênh lệch lãi suất đƣợc 

xác định trên cơ sở: Chênh lệch giữa 

lãi suất huy động với lãi suất cho 

vay, Dƣ nợ cho vay; và Khả năng 

đảm bảo chi trả của NSNN trong việc 

cấp bù. Tuy nhiên, do khả năng cấp 

bù từ NSNN hiện nay vẫn còn hạn 

chế nên có thể giải quyết theo hƣớng 

công bố mức cấp bù lãi suất tối đa 

hàng năm để NHPT và Bộ Tài chính 

chủ động hơn trong công tác điều 

hành lãi suất.  

3.Về mức vốn cho vay 

Để tăng khả năng tiếp cận vốn của 

các đơn vị đồng thời nâng cao hiệu 

quả quản lý và thu hồi nợ của NHPT, 

có thể xem xét việc điều chỉnh tăng 

mức tối đa cho vay đối với các đơn vị 

sự nghiệp công lên 80% (áp dụng cho 

NHPT, mức hiện nay: 70%) và 90% 

tổng vốn đầu tƣ của dự án (áp dụng 

cho Quỹ đầu tƣ phát triển, mức hiện 

nay: 80%) nhằm tạo điều kiện cho các 

đơn vị này có thể tiếp cận các nguồn 

vốn vay ƣu đãi.  
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Ngoài ra, hiện NHPT không đƣợc 

phép cho vay vốn lƣu động nên cũng 

ảnh hƣởng tới khả năng quản lý dòng 

tiền của khách hàng. Vì vậy, cần tiếp 

tục hoàn thiện hệ thống thanh toán 

đảm bảo nhanh chóng, kịp thời để góp 

phần tăng sự chủ động kiểm soát dòng 

tiền của dự án, quản lý đƣợc tài chính 

của khách hàng.  

Trong thời gian tới, có thể cân 

nhắc việc cho phép NHPT thực hiện 

công tác cho vay vốn lƣu động nhằm 

tháo gỡ khó khăn về vốn cho các 

khách hàng vay vốn tín dụng đầu tƣ 

tại NHPT, thúc đẩy phát triển sản 

xuất kinh doanh của khách hàng, 

đồng thời tăng cƣờng mối quan hệ 

giữa ngân hàng và khách hàng, giúp 

NHPT theo dõi.  

4.Về phân loại nợ và trích lập dự 

phòng rủi ro 

Để tăng cƣờng an toàn tài chính 

cho NHPT, trong ngắn hạn cần tăng 

mức trích dự phòng để xử lý những 

khoản nợ xấu, nợ quá hạn thay vì mức 

trích 0,5% nhƣ hiện nay. Tuy nhiên, 

trong dài hạn cần trích lập đầy đủ dự 

phòng theo phân loại nợ để đảm bảo 

có đủ nguồn xử lý các khoản cho vay 

TDĐT gặp rủi ro.  

Bên cạnh đó, cần xây dựng mô 

hình quản lý rủi ro tín dụng trên cơ sở 

những nguyên tắc Basel về quản lý nợ 

xấu và đặc thù của hoạt động tín dụng 

ĐTPT tại NHPT nhƣ: Phân loại nợ 

của NHPT không đi cùng với việc 

trích lập dự phòng rủi ro nhƣ các 

NHTM; Trích lập dự phòng rủi ro ở 

mức 0,5%; Nhiều ƣu đãi trong cơ chế 

đảm bảo tiền vay (ví dụ: các dự án 

vay vốn TDĐT đƣợc phép sử dụng tài 

sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo 

tiền vay). 

5.Về cơ chế đảm bảo tiền vay và xử 

lý rủi ro 

Cơ chế đảm bảo tiền vay và xử lý 

rủi ro nên chú trọng các ƣu tiên sau:  

Một là, về dài hạn, ƣu đãi đầu tƣ 

nên chuyển từ ƣu đãi lãi suất sang ƣu 

đãi các điều kiện về tiếp cận tín dụng, 

trong đó có các yêu cầu về đảm bảo 

tiền vay. Do đó, để khắc phục những 

hạn chế về yêu cầu đảm bảo tiền vay 

trong quá trình thu hồi và xử lý nợ, cần 

cải tiến hệ thống thanh toán đảm bảo 

nhanh chóng, thuận tiện, hiện đại. Yêu 

cầu khách hàng phải mở tài khoản 

thanh toán tại NHPT; đồng thời yêu 

cầu doanh thu từ dự án phải đƣợc 

chuyển duy nhất về tài khoản của 

NHPT. Nhƣ vậy, sẽ tạo thuận lợi cho 

việc quản lý, kiểm soát dòng tiền của 

dự án, quản lý tài chính của khách 

hàng, và tăng cƣờng khả năng thu hồi 

nợ của NHPT. 

Hai là, đối với thẩm quyền xử lý rủi 

ro, nên phân cấp cho NHPT để tăng 

cƣờng tính chủ động nhƣng cần quy định 

r  trách nhiệm của NHPT trong việc bảo 

toàn nguồn vốn của Nhà nƣớc thay vì 

NHPT chỉ có quyền gia hạn nợ, điều 

chỉnh kỳ hạn nợ nhƣ hiện nay.  

III. KẾT LUẬN 

Qua 10 năm triển khai hoạt động, 

NHPT đã đạt đƣợc những thành quả 

đáng khích lệ; đặc biệt trong bối cảnh 

thị trƣờng tài chính-tiền tệ, thị trƣờng 

vốn của nền kinh tế Việt Nam chƣa 

thực sự phát triển, nền kinh tế gặp 

những biến động lớn rất phức tạp và 
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khó lƣờng. Có đƣợc thành quả đó là 

nhờ quyết tâm cao của tập thể Lãnh 

đạo và cán bộ NHPT, nhờ có sự quan 

tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tƣớng 

chính phủ và các Bộ, ngành và sự phối 

hợp, giúp đỡ của chính quyền các cấp, 

các doanh nghiệp. 

Tuy vậy, hoạt động của NHPT vẫn 

còn những điểm tồn tại do những 

nguyên nhân chủ quan và khách quan 

nhiều phía, trong đó có nguyên nhân 

từ phía chính sách của Nhà nƣớc, do 

sự biến động của thị trƣờng và năng 

lực triển khai của NHPT. 

Phát huy những thế mạnh và ƣu 

điểm đã có, hạn chế và khắc phục các 

nhƣợc điểm tồn tại, triển khai tốt các 

nghiệp vụ của ngân hàng là một yêu 

cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu 

quả TDĐT của Nhà nƣớc, phục vụ tốt 

nhất cho mục tiêu thúc đẩy tăng 

trƣởng và xuất khẩu theo nhiệm vụ 

đƣợc Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ 

giao và định hƣớng chiến lƣợc phát 

triển của nền kinh tế. Đây là quan 

điểm xuyên suốt khi nghiên cứu và đề 

xuất định hƣớng phát triển của NHPT, 

góp phần thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế xã hội của đất nƣớc trong 

giai đoạn mới theo tinh thần Nghị 

quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và 

chiến lƣợc phát triển KT-XH giai đoạn 

2011-2020./. 
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THỰC TRẠNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ 
CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

 

ThS. Nguy n Thị Thanh Thư ng 

Khoa Tài chính Ngân hàng 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giải pháp thu hút và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn vốn huy động cho 

đầu tƣ phát triển kinh tế luôn là vấn đề 

hàng đầu cho các quốc gia đang phát 

triển. Khi việc huy động vốn trong 

nƣớc ngày càng trở nên khó khăn thì 

việc phát hành trái phiếu quốc tế trở 

thành kênh huy động vốn hấp dẫn đối 

với các doanh nghiệp nhờ những giá 

trị to lớn mà nó mang lại. 

Thứ nhất, giúp doanh nghiệp 

quảng bá hình ảnh của mình ra nƣớc 

ngoài, từ đó, giúp ngƣời tiêu dùng ở 

quốc gia sở tại dễ dàng tiếp cận với 

các dịch vụ, sản phẩm của doanh 

nghiệp hơn. 

Thứ hai, việc tiếp cận này sẽ giúp 

doanh nghiệp huy động đƣợc nguồn 

vốn lớn, vốn không hề dễ dàng nếu 

thực hiện ở trong nƣớc. 

Có thể nói, việc phát hành trái 

phiếu quốc tế ở thị trƣờng nƣớc ngoài 

không chỉ mang lại giá trị lớn cho bản 

thân doanh nghiệp, cho các nhà đầu tƣ 

mà còn cho cả nền kinh tế. Do đó, nhu 

cầu “xuất ngoại” của doanh nghiệp 

hiện nay là có thật, vì đó là xu hƣớng 

của nền kinh tế hội nhập. 

II. NỘI DUNG 

Theo điều 16 nghị định 53/2009 

NĐ-CP: 

Trái phiếu quốc tế là chứng chỉ 

vay nợ có mệnh giá, có thời hạn, có 

lãi, do Chính phủ hoặc các doanh 

nghiệp của Việt Nam phát hành để vay 

vốn trên thị trƣờng tài chính quốc tế 

phục vụ cho nhu cầu đầu tƣ phát triển 

kinh tế. 

Trái phiếu quốc tế đƣợc điều chỉnh 

trong Nghị định này gồm: 

Trái phiếu Chính phủ: là trái phiếu 

quốc tế do Chính phủ ủy quyền cho Bộ 

Tài chính phát hành. 

Trái phiếu doanh nghiệp: là trái 

phiếu quốc tế do các doanh nghiệp 

Việt Nam tự phát hành có hoặc không 

có bảo lãnh Chính phủ. 

     Th c tr ng ph t hành tr i 

phiếu quốc tế của c c doanh nghiệp 

Việt Nam 

Trong số các thị trƣờng vốn mà 

doanh nghiệp Việt Nam hiện đang 

hƣớng đến nhƣ Hồng Kông, Mỹ, Anh 

và Singapore, thì thị trƣờng chúng 

khoán (TTCK) tại Singapore là một 

lựa chọn ƣu tiên hơn cả đối với nhiều 

doanh nghiệp Việt Nam. Điều này xuất 
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phát từ thực tế rằng, Singapore là một 

trung tâm tài chính lớn của khu vực có 

khả năng vốn hóa cao, môi trƣờng tài 

chính - kinh doanh ổn định, minh bạch 

và thân thiện đối với các doanh nghiệp 

nƣớc ngoài. Nhìn từ bình diện hợp tác 

kinh tế, Singapore và Việt Nam có mối 

quan hệ thƣơng mại - đầu tƣ rất chặt 

chẽ và không ngừng phát triển trong 

suốt hai thập kỷ qua. Bên cạnh đó, Sở 

Giao dịch chứng khoán Singapore 

(SGX) cũng luôn thể hiện mong muốn 

thu hút các doanh nghiệp Việt Nam 

đăng ký niêm yết và tạo các điều kiện 

thuận lợi khi xem xét hồ sơ đăng ký 

niêm yết của doanh nghiệp Việt Nam 

(bao gồm cả việc ƣu đãi miễn trừ trong 

từng vụ việc cụ thể). Kể từ năm 2008 

đến nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam 

đã nhận biết thuận lợi này và quan tâm 

đến việc niêm yết tại SGX. Tuy nhiên 

cho tới nay, chƣa có doanh nghiệp nào 

chính thức niêm yết cổ phiếu tại 

TTCK Singapore, mới chỉ có một số ít 

các doanh nghiệp (nhƣ Hoàng Anh 

Gia Lai, Tập đoàn Vingroup) đã thành 

công trong việc niêm yết trái phiếu 

quốc tế tại SGX. 

2.1.1. Phát hành thành công 

Ngày 17/11/2009, Công ty Cổ 

phần Vincom phát hành thành công 

100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra 

thị trƣờng quốc tế và đã niêm yết trái 

phiếu này tại sàn giao dịch chứng 

khoán Singapore, trở thành doanh 

nghiệp Việt Nam đầu tiên phát hành và 

niêm yết trái phiếu ở thị trƣờng vốn 

quốc tế. Trái phiếu chuyển đổi Vincom 

có kỳ hạn 5 năm đƣợc phát hành bằng 

đồng USD, không có tài sản đảm bảo 

và có lãi suất hàng năm là 6%, thanh 

toán sáu tháng một lần vào cuối kỳ. 

Mục đích của việc phát hành trái phiếu 

đợt này là nhằm huy động vốn phục vụ 

việc triển khai các dự án bất động sản 

lớn của Công ty, gồm các tổ hợp BĐS 

cao cấp quy mô lớn tại Hà Nội: “Royal 

City” và “Eco City”. Tháng 1/2012, 

Công ty CP Vinpearl sáp nhập vào 

Công ty CP Vincom và chính thức 

hoạt động dƣới mô hình Tập đoàn với 

tên gọi Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2013, 

Vingroup đã tiếp tục hoàn thành xuất 

sắc thƣơng vụ phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp ra quốc tế. Đây là loại 

hình trái phiếu có thời hạn 4,5 năm và 

không có tài sản đảm bảo. Toàn bộ số 

trái phiếu trị giá 200 triệu USD tiếp 

tục đƣợc niêm yết tại sàn giao dịch 

chứng khoán Singapore và đã đƣợc 

các nhà đầu tƣ toàn cầu đặt mua với 

mức lãi suất cố định là 11,625%. Trái 

phiếu lần này của Vingroup đƣợc xếp 

hạng B+/ Ổn Định và B/ Ổn Định bởi 

các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế 

Fitch và S&P. Chỉ sau 6 ngày 

roadshow chào bán trên toàn cầu, tập 

trung ở các trung tâm tài chính lớn nhƣ 

HongKong, Singapore, London, Los 

Angeles, Boston và New York, trái 

phiếu của Vingroup đã nhanh chóng 

nhận đƣợc sự quan tâm, đặt mua của 

hơn 100 nhà đầu tƣ toàn cầu với tổng 

nhu cầu đặt mua đã vƣợt gấp nhiều lần 

so với quy mô phát hành. Theo kế 



 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

 Số 13 - Tháng 5/2017 12 

hoạch, số tiền huy động từ đợt phát 

hành trái phiếu quốc tế lần này sẽ đƣợc 

Vingroup chuyển cho công ty Vincom 

Retail - là công ty con sở hữu và vận 

hành toàn bộ hệ thống các trung tâm 

thƣơng mại Vincom Center và Vincom 

Mega Mall. Đây cũng chính là công ty 

đƣợc nhóm các nhà đầu tƣ quốc tế, dẫn 

đầu bởi Warburg Pincus đầu tƣ mua 

20% vốn vào quý 2. Tuy nhiên, đến 

năm 2016 Vingroup đã thực hiện 

chuyển đổi toàn bộ 300 triệu USD trái 

phiếu cho trái chủ thành cổ phần của 

VIC và hủy bỏ niêm yết toàn bộ số trái 

phiếu đó trên SGX. 

Ngày 12/5/2011, Công ty Hoàng 

Anh Gia Lai, mã chứng khoán là 

HAG, đã chính thức là doanh nghiệp 

tƣ nhân đầu tiên của Việt Nam phát 

hành thành công trái phiếu doanh 

nghiệp trên thị trƣờng quốc tế bằng 

cách đánh giá hệ số tín nhiệm mà 

không có sự bảo lãnh của một tổ chức 

nào thuộc chính phủ. Trái phiếu có kỳ 

hạn 5 năm với tổng giá trị 90 triệu 

USD thanh toán 1 lần vào ngày đáo 

hạn. Lãi suất danh nghĩa là 9,875%. 

Giá phát hành ban đầu là 95,76 USD, 

có lợi suất đáo hạn 11%. Tổ chức 

Credit Suisse là tổ chức bảo lãnh duy 

nhất và công ty chứng khoán Sài Gòn 

là tổ chức tƣ vấn cho đợt phát hành 

này. Tuy nhiên, năm 2012 tập đoàn 

này đã phải huỷ niêm yết trái phiếu trị 

giá 90 triệu USD trên sàn SGX. Việc 

rời bỏ sàn ngoại đƣợc HAG lý giải là 

do số lƣợng trái chủ nắm giữ trái phiếu 

quốc tế của HAG không nhiều và có ít 

giao dịch đƣợc thực hiện. Theo tính 

toán của HAG, việc hủy niêm yết trái 

phiếu quốc tế ở SGX sẽ giúp HAG tiết 

kiệm đƣợc thời gian và chi phí. 

2.1.2. Phát hành không thành công 

Trong năm 2011, Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam (EVN) triển khai xây 

dựng 15 dự án điện, với tổng công 

suất 10.581 MW cần số vốn đầu tƣ là 

9 tỷ USD. Ngoài ra, EVN còn có 11 

dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ, 

với tổng công suất 7.285 MW và đang 

thực hiện các thủ tục đầu tƣ 5 dự án 

nguồn điện khác, dự kiến khởi công 

trong giai đoạn 2011 - 2015 gồm 2 

nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 

1&2 (hơn 4.000 MW) và 3 dự án thuỷ 

điện tích năng (Bắc Ái, Hàm Thuận 

Bắc, Mộc Châu, tổng công suất 3.600 

MW). Với những dự án lớn nhƣ vậy, 

khó có thể chỉ trông chờ vào vốn nội 

địa. Để đảm bảo nguồn vốn cho các 

dự án điện, EVN có kế hoạch phát 

hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu trong 

nƣớc và 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế 

năm 2011, nhƣng đến nay kế hoạch 

này vẫn chƣa đƣợc thực hiện. Năm 

2010, EVN cũng lên kế hoạch phát 

hành trái phiếu quốc tế 1 tỷ USD để 

lo vốn cho các dự án điện nhƣng 

phƣơng án này đã hoãn lại do thị 

trƣờng không thuận lợi. 

Bên cạnh đó, kế hoạch phát hành 1 

tỷ USD trái phiếu ra thị trƣờng quốc tế 

đã đƣợc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

(PVN) dự kiến phát hành từ năm 2009. 

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị gần 2 

năm nhƣng do bức tranh tài chính toàn 
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cầu ảm đạm nên kế hoạch này phải án 

binh bất động. Điều này đã tạo ra áp 

lực rất lớn lên nguồn vốn phát triển 

của PVN năm 2011 bởi PVN phải tiếp 

tục khởi công một loạt dự án nhiệt 

điện quan trọng nhƣ Long Phú 1, Sông 

Hậu 1, Thái Bình 2, Quảng Trạch 1 và 

Lọc dầu Nghi Sơn; đồng thời, PVN 

còn mở rộng đầu tƣ ở Nga, Hàn Quốc 

và Nhật Bản. PVN đã có kế hoạch đầu 

tƣ khoảng 5-6 tỷ USD cho các dự án 

trên và mục tiêu hƣớng tới là không 

vay ƣu đãi mà sẽ phát hành trái phiếu 

quốc tế để giải quyết nhu cầu về vốn. 

2.2. Một số  inh nghiệm rút ra 

Có thể thấy, điều kiện phát hành 

trái phiếu quốc tế nói riêng và niêm 

yết chứng khoán ra nƣớc ngoài nói 

chung của các doanh nghiệp Việt 

Nam rất phức tạp và khắt khe. 

Doanh nghiệp sẽ phải giải quyết 

những vấn đề về mặt pháp lý và 

kinh doanh trƣớc khi tiến hành đăng 

ký niêm yết tại nƣớc ngoài. Bên 

cạnh đó cũng có một số vấn đề thực 

tiễn mà doanh nghiệp phải lƣu ý khi 

chuẩn bị phát hành trái phiếu ra 

nƣớc ngoài: 

Một là, sự trợ giúp của một ngân 

hàng đầu tƣ quốc tế có kinh nghiệm là 

điều không thể thiếu. Các ngân hàng 

này có mạng lƣới khách hàng toàn cầu 

và có thể giúp doanh nghiệp thực hiện 

roadshow quảng bá cho đợt phát hành 

và tiến hành dựng sổ đăng ký nhu cầu 

của các nhà đầu tƣ. Tính thanh khoản 

của trái phiếu sau khi phát hành cũng 

là một nhân tố mà các nhà đầu tƣ quan 

tâm, theo đó, nếu trái phiếu đƣợc niêm 

yết hoặc đƣợc một ngân hàng đầu tƣ 

có uy tín tạo lập thị trƣờng thì sẽ hấp 

dẫn hơn đối với nhà đầu tƣ. 

Hai là, các doanh nghiệp Việt 

Nam cần thiết lập một hệ thống kế 

toán theo chuẩn quốc tế phù hợp với 

quy chuẩn để đáp ứng các điều kiện 

niêm yết tại TTCK Singapore nói 

riêng và TTCK trên thế giới nói chung. 

Trên thực tế, các công ty có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài tại Việt Nam thƣờng đƣợc 

cơ quan chức năng cho phép thiết lập 

hai chế độ kế toán tồn tại song song 

theo chuẩn VAS và chuẩn quốc tế mà 

họ muốn đăng ký. Các doanh nghiệp 

Việt Nam dự định niêm yết chứng 

khoán tại thị trƣờng nƣớc ngoài cũng 

có thể tham khảo thực tiễn này và xin 

phép thiết lập một chế độ báo cáo tài 

chính kế toán song song tƣơng tự. 

 a là, không thể phủ nhận một 

thực tế rằng, các doanh nghiệp có tiềm 

lực tài chính lớn của Việt Nam thƣờng 

là các tập đoàn kinh doanh trên nhiều 

ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Tuy 

nhiên, việc đầu tƣ dàn trải này có thể 

gây ra nhiều khó khăn cho doanh 

nghiệp, cụ thể nếu việc kinh doanh tại 

các ngành nghề đó không hiệu quả, sẽ 

ảnh hƣởng đến lợi nhuận chung của 

Công ty. Sự loãng hóa, không tập trung 

của các kênh đầu tƣ chính của doanh 

nghiệp sẽ làm giảm đáng kể khả năng 

niêm yết thành công của các doanh 

nghiệp này trên TTCK nƣớc ngoài. Do 

đó, các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn 

bị niêm yết trƣớc hết cần phải cơ cấu 
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lại quy mô ngành nghề kinh doanh, tập 

trung vào các ngành nghề chính sinh lợi 

cho công ty và đồng thời cắt giảm, 

thoái vốn đối với những ngành nghề, 

lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả. 

Doanh nghiệp nên có sự cố vấn của các 

tổ chức tài chính quốc tế có kinh 

nghiệm về vấn đề này. 

  n là, phải chọn đúng thời điểm 

để niêm yết ra nƣớc ngoài. Trong khi 

việc niêm yết thành công là hiếm hoi, 

các doanh nghiệp Việt Nam có khuynh 

hƣớng xem xét rằng việc niêm yết 

chứng khoán ra nƣớc ngoài là xu thế 

phải có và không ngại theo đuổi mục 

tiêu này nhƣ một phong trào, mà chƣa 

cân nhắc đúng mức hiệu quả của việc 

đạt đƣợc tiến trình này. Đôi khi, diễn 

biến sa sút của nền kinh tế thế giới nói 

chung và TTCK nói riêng cũng buộc 

các doanh nghiệp phải tính toán lại. 

Vinamilk là một điển hình của sự cân 

nhắc khôn ngoan nói trên. Có thể nói, 

vào thời điểm cuối năm 2008, 

Vinamilk là một trong số ít các doanh 

nghiệp Việt Nam tại thời điểm này đã 

có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

niêm yết chứng khoán ra nƣớc ngoài và 

hoàn tất các thủ tục đăng ký niêm yết 

tại SGX. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị 

của Công ty đã quyết định ngƣng niêm 

yết vì tình hình kinh tế thế giới nói 

chung và kinh tế Singapore nói riêng 

tại thời điểm đƣợc niêm yết đang trong 

thời kỳ khủng hoảng tài chính trầm 

trọng và việc niêm yết ra nƣớc ngoài 

rất có khả năng sẽ gây ra thiệt hại 

không nhỏ cho Công ty. Quyết định giữ 

vị thế vững chắc tại TTCK trong nƣớc 

ngay sau đó đã có những kết quả to lớn 

về mặt kinh tế cho Công ty, khi mà 

TTCK Việt Nam đã tăng “phi mã” vào 

giữa năm 2009. Nhƣng một khía cạnh 

đáng lƣu ý ở đây là việc đạt yêu cầu 

niêm yết tại SGX đã đóng một vai trò 

quan trọng để Vinamilk chứng minh 

tiềm lực kinh tế và hiệu quả kinh doanh 

trƣớc các nhà đầu tƣ trong nƣớc và 

quốc tế. Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, một 

quyết định cân nhắc đầu tƣ đúng đắn sẽ 

đem lại nhiều lợi ích tiềm năng cho 

doanh nghiệp. 

III. KẾT LUẬN 

Để việc niêm yết chứng khoán ra 

nƣớc ngoài đạt đƣợc thành công và 

đem lại lợi ích thực sự cho doanh 

nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam trƣớc 

khi niêm yết cần phải có chiến lƣợc 

niêm yết rõ ràng; có sự chuẩn bị hợp 

lý và cần thiết về mặt pháp lý và tài 

chính cho việc niêm yết; và cũng cần 

phải cân nhắc diễn biến kinh tế của thị 

trƣờng dự định niêm yết nói riêng và 

thị trƣờng thế giới nói chung để chọn 

đƣợc thời điểm niêm yết tốt nhất./. 
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GIÂI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TÎNH NGHỆ AN  

TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 
 

ThS. Lê Thị Mỹ Tâm 

Khoa Quản trị Kinh Doanh 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 

của Đảng trong chiến lƣợc phát triển 

Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 là 

mô hình tăng trƣởng kinh tế trong thời 

gian tới cần kết hợp có hiệu qủa phát 

triển chiều rộng với chiều sâu, chú 

trọng phát triển chiều sâu, nâng cao 

chất lƣợng tăng trƣởng và sức cạnh 

tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao 

động, tăng cƣờng ứng dụng tiến bộ 

khoa học - công nghệ, nâng cao chất 

lƣợng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế 

so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, 

phát triển nhanh và bền vững; giải 

quyết hài hòa giữa mục tiêu trƣớc mắt 

và lâu dài; giữa tăng trƣởng kinh tế và 

phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và 

công bằng xã hội, thân thiện với môi 

trƣờng, nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của nhân dân... 

Tiếp thu tinh thần của Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về 

phát triển kinh tế xã hội đã đƣợc Đảng 

bộ tỉnh Nghệ An quan tâm, quán triệt 

và từng bƣớc đƣa vào thực hiện trong 

thực tiễn phù hợp với điều kiện kinh tế 

tỉnh. Tuy nhiên giai đoạn hiện nay tốc 

độ tăng trƣởng kinh tế của tỉnh có tăng 

nhƣng chƣa bền vững, chƣa phát huy 

lợi thế sẵn có nhƣ lao động giá rẻ, tài 

nguyên thiên nhiên khoảng sản nhiều, 

vị trí địa lý có biển có du lịch tự nhiên 

và nhân văn phong phú, hội nhập kinh 

tế thế giới ngày càng sâu… Bài viết 

này tác giả đã dựa vào thực trạng phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An giai 

đoạn 2010 - 2016, đƣa ra một số giải 

pháp nhằm phát triển kinh tế nhanh 

gắn liền với phát triển bền vững của 

tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. 

II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1.Thực trạng  inh tế - xã hội tỉnh 

Nghệ An giai đoạn 2010 - 2016 

Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm 

vùng Bắc Trung Bộ, trên tuyến giao 

lƣu Bắc Nam và Đông Tây, phía Đông 

giáp biển, phía Tây giáp nƣớc Cộng 

hòa Dân chủ nhân dân Lào, phía nam 

giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Bắc giáp tỉnh 

Thanh Hóa là tỉnh hội đủ các tuyến 

giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt, 

đƣờng hàng không, đƣờng biển đƣờng 

thủy nội địa là cầu nối giữa hai miền 

Nam Bắc và là cửa ng  thông ra biển 

Đông của Trung Lào và vùng Đông 

bắc Thái Lan qua hệ thống cảng Cửa 

Lò, cảng nƣớc sâu cửa Lò và cảng 
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Đông Hồi trong tƣơng lai. Nghệ An là 

điểm trung chuyển quan trọng của khu 

vực, cả nƣớc cũng nhƣ các nƣớc trong 

tiểu vùng sông Mê Kông. 

Với diện tích tự nhiên 16.499,03 

km
2
, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn 

nhất cả nƣớc; với 21 đơn vị hành chính 

cấp huyện (thành phố Vinh - Đô thị loại 

1; ba thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng 

Mai và 17 huyện trong đó có 3 huyện 

Kỳ Sơn, Tƣơng Dƣơng, Quế Phong là 

địa phƣơng thực hiện nghị quyết 30a 

của Chính phủ về giảm nghèo nhanh, 

bền vững đến năm 2020; có 480 xã thị 

trấn trong đó có 27 xã biên giới với 

đƣờng biên giới dài 419 km, 114 xã 

vùng cao, vùng sâu vùng xa và đặc biệt 

khó khăn. Địa hình phong phú đa dạng 

có biển đồng bằng và miền núi có 

nhiều loại khoáng sản dồi dào, diện tích 

rừng rộng lớn độ che phủ cao bờ biển 

dài diện tích mặt biển lớn, Nghệ An có 

tiềm năng phát triển công nghiệp chế 

biến, kinh tế rừng và biển. 

Nghệ An là điểm du lịch trọng 

điểm của cả nƣớc và khu vực, là Quê 

hƣơng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 

Danh nhân văn hóa thế giới, là điểm 

khởi đầu của “Con đƣờng di sản 

miền Trung” với nhiều bãi biển đẹp 

(Cửa Lò, Bãi Lữ), có tài nguyên thiên 

nhiên phong phú và đa dạng, quỹ đất 

chƣa sử dụng 600 nghìn ha, bờ biển 

82 km, 650 nghìn ha rừng và nhiều 

loại khoáng sản nhƣ: đá vôi làm xi 

măng trên 5 tỷ tấn, các loại đá xây 

dựng, thiếc vàng… có trữ lƣợng lớn 

của cả nƣớc. 

Với dân số hơn 3 triệu ngƣời 

(đứng thứ tƣ trong cả nƣớc), hiếu học, 

cần cù lao động, sáng tạo. Hiện nay số 

dân trong độ tuổi lao động ở tỉnh có 

hơn 2 triệu ngƣời, chiếm hơn 64%, đạt 

ngƣỡng cơ cấu dân số vàng đồng nghĩa 

với việc tỉnh đang có thị trƣờng nguồn 

lao động dồi dào, giá rẻ có sức hấp dẫn 

đầu tƣ. 

Cùng với quá trình phát triển kinh 

tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào 

thị trƣờng toàn cầu và khu vực, đã tạo 

ra nhiều cơ hội và thách thức. Trong 

bối cảnh đó, đòi hỏi các cơ chế và 

chính sách quản lý của các cấp ngành 

phải có những điều chỉnh phù hợp, hỗ 

trợ tiến trình công nghiệp hóa hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế. Tỉnh Nghệ An 

cũng đã nhanh chóng thích ứng bằng 

việc điều chỉnh cơ chế chính sách 

thích ứng nhằm tận dụng các cơ hội và 

khắc phục các thách thức đã gặt hái 

đƣợc những thành công thúc đẩy quá 

trình phát triển kinh tế. Nghệ An tiếp 

tục phát triển nhanh và tƣơng đối toàn 

diện. Cơ cấu kinh tế đã có bƣớc 

chuyển dịch theo hƣớng tích cực. Tình 

hình chính trị ổn định, quốc phòng an 

ninh, trật tự an toàn xã hội đƣợc giữ 

vững. Các vấn đề xã hội đƣợc chăm lo 

và có nhiều chuyển biến; đời sống vật 

chất và tinh thần của nhân dân đƣợc 

cải thiện và ngày càng nâng cao. 

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, 

tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân 5 

năm giai đoạn 2011 - 2015 đạt khá 

7,89%. (GRDP) năm 2016 ƣớc đạt 

62.655,55 tỷ đồng, tăng 7,5% so với 
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cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

theo hƣớng tích cực: Theo cách tính 

mới, khu vực nông lâm ngƣ nghiệp 

giảm từ 26,35% năm 2015 xuống 

26,3% năm 2016; khu vực công 

nghiệp - xây dựng tăng từ 31,49% năm 

2015 lên 32,3% năm 2016; khu vực 

dịch vụ giảm từ 42,16% năm 2015 

xuống 41,4% năm 2016. Giá cả ổn 

định hơn, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 

năm 2016 tăng 3,0% so với tháng 

12/2015. GRDP bình quân đầu ngƣời 

(theo phƣơng pháp tính mới) năm 

2016 ƣớc đạt 28,54 triệu đồng. Đặc 

biệt thu ngân sách đạt kết quả khá, 

năm 2015 thu ngân sách đạt 10.034 tỷ 

đồng, tính đến hết ngày 29/12/2016, 

thu ngân sách của tỉnh đã đạt 10.753 tỷ 

đồng, vƣợt so với mục tiêu đề ra tăng 

hơn 7% so với năm 2015. 

Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm 

ngƣ nghiệp: Giá trị sản xuất ngành 

nông lâm ngƣ nghiệp giai đoạn 2011 - 

2015 tăng 4,65% năm 2016 tăng 4,5% 

Trong đó, nông nghiệp tăng 3,88%; 

lâm nghiệp: 6,53%; ngƣ nghiệp 

13,88%. Cơ cấu kinh tế nội ngành có 

bƣớc chuyển dịch tích cực trong nông 

nghiệp thuần tỷ trọng trồng trọt giảm 

dần, tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ tăng 

khá. Sản lƣợng lƣơng thực vƣợt mục 

tiêu, đạt trên 1,2 triệu tấn/năm, tỷ 

trọng chăn nuôi trong nông nghiệp ƣớc 

đạt 47,73%; tỷ lệ số dân nông thôn 

đƣợc sử dụng nƣớc sinh hoạt hợp vệ 

sinh đạt 77%; số xã đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2016 đạt 30 xã; độ che 

phủ rừng đạt 57,2% và sản lƣợng 

lƣơng thực cây có hạt đạt 1,206 triệu 

tấn; tổng đàn trâu bò ƣớc đạt 737.000 

con, đàn gia cầm 19.200 nghìn con; 

tổng sản lƣợng thịt hơi xuất chuồng cả 

năm đạt 221 ngìn tấn, sữa bò tƣơi trên 

240 nghìn tấn Sản xuất lâm nghiệp đã 

có chuyển biến mạnh về chất, vừa đảm 

bảo môi trƣờng sinh thái, vừa đảm bảo 

dân sinh kinh tế, phát triển bền vững 

và hiệu quả. Đặc biệt, thủy sản mặc dù 

gặp nhiều khó khăn do sự cố môi 

trƣờng biển, nhƣng sản lƣợng tăng, 

năng lực đánh bắt xa bờ phát triển, 

năng suất nuôi trồng tăng khá. 

Giá trị sản xuất công nghiệp của 

tỉnh Nghệ An đã có sự phát triển mạnh 

mẽ. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 

2015 so với năm 2010 đạt hơn 34 nghìn 

tỷ đồng; Tốc độ tăng giá trị sản xuất 

công nghiệp bình quân 5 năm giai đoạn 

2011-2015 đạt 15,44%; Giá trị Công 

nghiệp - Xây dựng chiếm 39 - 40% 

tổng sản phẩm xã hội của tỉnh. Năm 

2016, hoạt động xúc tiến và thu hút đầu 

tƣ tại các khu công nghiệp tỉnh Nghệ 

An đã phát huy đƣợc hiệu quả r  rệt, 

thu hút đƣợc nhiều nhà đầu tƣ lớn. Với 

tổng vốn đăng ký 89,417 triệu USD, dự 

án Hemara Nghệ An cùng với dự án 

VSIP, khu công nghiệp Tuấn Lộc, Nhà 

máy tôn Hoa Sen, Trung tâm thƣơng 

mại Nguyễn Kim, Dự án Bảo tồn và 

phát triển nguồn dƣợc liệu chất lƣợng 

cao, tổ hợp sản xuất công nghiệp công 

nghệ cao Nam Đàn Vạn An, Quần thể 

du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dƣỡng, 

thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu - 

Song Ngƣ… đã tạo nên diện mạo mới. 
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Năm 2016, ngành xây dựng có tổng 

giá trị sản xuất theo giá hiện hành ƣớc 

đạt 38.180 tỷ đồng (tăng 11,73% so với 

năm 2015); tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%; tỷ 

lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng 

đô thị đạt 76,9%; quy hoạch xây dựng 

nông thôn đạt 100%; tỷ lệ ngƣời dân đô 

thị đƣợc cung cấp nƣớc sạch qua hệ 

thống cấp nƣớc tập trung đối với đô thị 

loại 4 trở lên đạt 85%; sản lƣợng nƣớc 

máy đô thị đạt 27,97 triệu m3; tổng sản 

lƣợng xi măng đạt 1,764 triệu tấn; gạch 

nung quy chuẩn đạt 651,86 triệu viên; 

đá xây dựng các loại đạt 4,11 triệu m3; 

Gạch Granite đạt 2,326 triệu m
2
. 

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát 

triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa theo 

giá thực tế ƣớc đạt 4.348 tỷ đồng, tăng 

7,5% so với 2015; Doanh thu ngành 

vận tải là 280.593 triệu đồng, tăng 

7,9% so với 2015; Tổng nguồn vốn tín 

dụng huy động ƣớc đạt 800 tỷ đồng, 

tăng 15,1% so với cuối năm 2015. 

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp 

tục chuyển biến tích cực: Chất lƣợng 

giáo dục đƣợc nâng lên, Nghệ An là địa 

phƣơng đứng tốp đầu cả nƣớc về số 

học sinh đạt huy chƣơng quốc tế, học 

sinh giỏi quốc gia, đậu đại học, cao 

đẳng trong năm 2016 có 106 học sinh 

giỏi quốc gia, xếp thứ 3 toàn quốc, có 

233 học sinh có điểm thi đại học cao. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 

và công tác dân số, kế hoạch hóa gia 

đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà 

mẹ, trẻ em có nhiều tiến bộ, ngành y tế 

cũng có những bƣớc tiến vững chắc khi 

chủ động giám sát các loại dịch bệnh, 

nâng cao chất lƣợng khám, điều trị và 

phục vụ nhân dân, tỷ lệ bảo hiểm y tế 

đạt 81,6% dân số toàn tỉnh. Công tác 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, 

hành nghề y dƣợc tƣ nhân đƣợc thực 

hiện thƣờng xuyên. Lao động việc làm 

thực hiện tốt, đã giải quyết việc làm 

cho khoảng 37.860 lao động trong đó 

xuất khẩu lao động là 12.625 ngƣời, 

công tác xóa đói, giảm nghèo đạt đƣợc 

nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm 

2,6%, cận nghèo tăng 1,92% so với 

2015. Các chính sách ngƣời có công 

đƣợc thực hiện kịp thời. Công tác cải 

cách hành chính đạt đƣợc nhiều kết 

quả, triển khai ứng dụng thành công 

phần mềm chính phủ phủ điện tử 

HCM; Hoàn thành tốt cuộc bầu cử 

Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2016-2021, kiện toàn lại bộ máy theo 

đúng quy định. Quốc phòng an ninh và 

trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo; 

công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại 

tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp 

tục đƣợc triển khai tích cực. 

Tuy vậy Nghệ An vẫn đang là tỉnh 

nghèo, xuất phát điểm thấp, xa các cực 

tăng trƣởng; mức tăng trƣởng kinh tế 

chƣa bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch chậm, quy mô nền kinh tế còn 

nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

nhiều doanh nghiệp còn thấp, môi 

trƣờng thu hút đầu tƣ chƣa hấp dẫn các 

nhà đầu tƣ lớn, đầu tƣ cơ sở hạ tầng 

chƣa xứng tầm, lao động thừa mà 

thiếu, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức 

tạp, đời sống nhân dân, nhất là vùng 

sâu vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn.  
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2. Giải pháp phát triển  inh tế 

nhanh và bền vững  

Năm 2017 là năm thứ hai thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2016-2020, Nghệ An tiếp 

tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 

26 của Bộ Chính trị, để nền kinh tế 

tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh bền 

vững, trong đó cần tập trung thực hiện 

một số nhiệm vụ , giải pháp sau: 

Thứ nhất: Bằng các giải pháp và 

sức mạnh tổng hợp, bảo đảm an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ 

động và tích cực hội nhập, tạo môi 

trƣờng thuận lợi cho phát triển kinh 

tế - xã hội. Đây là điều kiện tiên 

quyết cho sự phát triển nhanh và bền 

vững. Đòi hỏi phải tạo đƣợc sự 

chuyển biến có tính cách mạng, 

thông suốt về nhận thức, đổi mới 

mạnh mẽ về tƣ duy, quán triệt trong 

mọi chính sách, quy hoạch, kế hoạch, 

dự án và chƣơng trình hành động, tổ 

chức thực hiện quyết liệt ở tất cả các 

ngành, các cấp với sự tham gia của 

cả hệ thống chính trị, cộng đồng 

doanh nghiệp và ngƣời dân. 

Thứ hai: Huy động và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn lực, cải thiện mạnh 

mẽ môi trƣờng đầu tƣ, sản xuất kinh 

doanh, tạo thuận lợi cho các thành 

phần kinh tế phát triển để cùng thực 

hiện mục tiêu đảm bảo tốc độ tăng 

trƣởng cao, đồng thời nâng cao chất 

lƣợng tăng trƣởng. Từ đó huy động 

nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, 

con ngƣời tại các huyện miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn mở 

rộng hệ thống phúc lợi và an sinh xã 

hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã 

hội. Mặt khác để sử dụng hiệu quả các 

nguồn vốn, nâng cao sức cạnh tranh, 

mở rộng thị trƣờng tiêu thụ đồng thời 

duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng cao, 

tạo ra giá trị gia tăng lớn thì tỉnh Nghệ 

An cần tập trung nghiên cứu các cơ 

chế chính sách thu hút đầu tƣ, hỗ trợ 

nâng cao năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp, tăng cƣờng công tác 

xúc tiến vận động tạo nguồn lực đầu tƣ 

ngoài vốn ngân sách nhà nƣớc bằng 

nhiều hình thức phù hợp. Chủ động lập 

quy hoạch, kế hoạch xây dựng các 

chƣơng trình dự án, tạo điều kiện giúp 

các nhà đầu tƣ có điều kiện lựa chọn 

và quyết định đầu tƣ. Tiếp tục đầu tƣ 

để từng bƣớc hiện đại, đồng bộ hệ 

thống kết cấu hạ tầng, khắc phục tình 

trạng đầu tƣ dàn trải. Nâng cao chất 

lƣợng quản lý đầu tƣ và xây dựng ở tất 

cả các khâu.  

Thứ ba: Phát triển các lĩnh vực văn 

hóa xã hội phù hợp với trình độ phát 

triển kinh tế, không ngừng nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân, thực hiện tiến bộ công bằng xã 

hội. Tập trung xây dựng đời sống, lối 

sống và môi trƣờng văn hóa lành 

mạnh, phát triển toàn diện, đồng bộ 

các lĩnh vực văn hóa. Phát triển giáo 

dục và đào tạo, nhất là đào tạo đại học 

và dạy nghề nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát 

triển nhanh của nền kinh tế. Phát triển 

mạnh sự nghiệp y tế, nâng cao chất 

lƣợng công tác chăm sóc sức khỏe 
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nhân dân. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, 

đồng bộ và huy động sức mạnh của hệ 

thống chính trị để đảm bảo đạt đƣợc 

những chuyển biến vững chắc trong 

công tác phòng chống tham nhũng, tệ 

nạn xã hội và tai nạn giao thông. 

Thứ tư: Phát huy quyền làm chủ 

của nhân dân, thực hiện dân chủ rộng 

rãi, nhất là dân chủ trực tiếp, xây dựng 

xã hội đồng thuận, cởi mở. Thực hiện 

dân chủ là một trong những yếu tố 

quan trọng của phát triển bền vững 

nhằm phát huy khẳ năng sáng tạo của 

mỗi cá nhân. Dân chủ càng cao thì sự 

đồng thuận trong xã hội càng sâu, sức 

mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc càng đƣợc củng cố vững chắc. Phải 

tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả công 

tác thông tin, tuyên truyền, khắc phục 

bằng đƣợc tƣ tƣởng bảo thủ, trì trệ, 

chậm thích ứng với cơ chế mới. Phát 

huy và tôn trọng ý kiến của nhân dân 

trong việc ban hành các chủ trƣơng, cơ 

chế, chính sách. Tăng cƣờng công tác 

đối thoại, cung cấp thông tin một cách 

công khai, minh bạch và tạo điều kiện 

để ngƣời dân tham gia giám sát đồng 

thời có biện pháp tuyên truyền rộng rãi 

để nhân dân hiểu, đồng tình ủng hộ. 

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quy hoạch và quản lý quy 

hoạch theo hƣớng công khai dân chủ. 

Sớm bổ sung điều chỉnh quy hoạch 

tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực, 

địa giới hành chính, không gian đô 

thị… một cách đồng bộ và phù hợp. 

Thứ năm: Đẩy nhanh việc ứng 

dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, 

đảm bảo khoa học công nghệ thực sự 

là động lực của sự phát triển, tạo tốc 

độ tăng trƣởng cao. Tập trung thực 

hiện đồng bộ ba nhiệm vụ chủ yếu: 

Nâng cao năng lực khoa học, công 

nghệ; đổi mới cơ chế quản lý; đổi mới 

nghiên cứu, ứng dụng. 

Thứ sáu: Đẩy mạnh cải cách hành 

chính tạo mới điều kiện thuận lợi nhất, 

nhanh nhất cho ngƣời dân và doanh 

nghiệp. Thực hiện phân cấp triệt để và 

toàn diện theo quy định hiện hành cho 

các ngành, các huyện, thành thị, và các 

xã, phƣờng, thị trấn đảm bảo nguyên 

tắc: việc gì, cấp nào quản lý có hiệu 

quả nhất, thiết thực nhất thì giao cho 

cấp đó quản lý điều hành, nhƣng phải 

đảm bảo sự thống nhất của nhà nƣớc. 

Giáo dục rèn luyện xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức có phẩm chất đạo 

đức, năng lực chuyên môn giỏi đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao, xử lý kịp 

thời nghiêm khắc các cán bộ, công 

chức lạm dụng chức vụ nhũng nhiễu, 

hạch sách, tham ô, tham nhũng, nhận 

hối lộ…Nâng cao năng lực chỉ đạo điều 

hành tổ chức thực hiện, phát huy vai trò 

của các tổ chức, đoàn thể nhân dân, các 

cơ quan thông tin đại chúng trong việc 

kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh đã đề ra.  

III. KẾT LUẬN 

 Tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện 

tốt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; 

triển khai Nghị quyết 01 của Chính 

phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ 

đạo mạnh mẽ tái cơ cấu kinh tế, đặc 

biệt là nông nghiệp, phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao... “Tỉnh Nghệ 

An phải phấn đấu đến năm 2025 trở 

thành tỉnh khá của khu vực, cùng với 

Hà Tĩnh và Thanh Hóa trở thành cực 

tăng trƣởng mới của cả nƣớc; Đảm bảo 

môi trƣờng, nâng cao đời sống nhân 

dân; Trở thành vùng đất khởi nghiệp, 

vùng đất thu hút nhân tài; Phấn đấu để 

có thể cân đối ngân sách; Đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội, xử lý 

nghiêm những đối tƣợng vi phạm pháp 

luật”, xây dựng thành phố Vinh trở 

thành thành phố hiện đại, có tầm cỡ 

trong nƣớc; Xây dựng quy hoạch, phát 

triển dịch vụ; Phát huy tối đa các tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh để phát triển 

nhanh và bền vững, nhất là chuyển 

dịch mạnh mẽ hơn cơ cấu lao động, cải 

thiện mạnh mẽ môi trƣờng đầu tƣ, 

năng lực cạnh tranh, phấn đấu đến 

năm 2020 trở thành tỉnh nằm trong tốp 

khá về chỉ số năng lực cạnh tranh; 

Phát triển nông nghiệp toàn diện; Đầu 

tƣ phát triển sân bay quốc tế, cảng biển 

quốc tế, đƣờng bộ quốc tế; Quy hoạch 

phát triển các di tích lịch sử văn hóa 

gắn với phát triển kinh tế; Hình thành 

tổ chức nghiên cứu khoa học có tầm 

quốc gia…chúng ta tin tƣởng rằng 

dƣới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân Nghệ An sẽ quyết 

tâm thực hiện thành công Nghị quyết 

26 của Bộ Chính trị, xây dựng tỉnh nhà 

ngày càng phát triển nhanh hiện đại và 

bền vững./. 
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RỦI RO MẤT TIỀN GỬI TỪ KÍ KHỐNG 
 

ThS. Nguy n Thị Ngọc Liên 

 Khoa Tài chính Ngân hàng 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mất tiền do bị hacker tấn công, mất 

tiền do bị đánh cắp thông tin thẻ,… 

những vụ việc này khiến nhiều ngƣời 

tin tƣởng rằng gửi tiền trong sổ tiết 

kiệm sẽ an toàn. Thế nhƣng ngay cả khi 

đang cầm trong tay sổ gửi tiền tiết 

kiệm, toàn bộ số tiền vẫn có thể không 

cánh mà bay. Đây chính là vấn đề xảy 

ra đối với không ít khách hàng tại các 

ngân hàng từ các ngân hàng tầm trung 

đến các ngân hàng lớn nhƣ Eximbank, 

VPbank, SCB, BIDV,… trong thời 

gian vừa qua. Gần 50 tỷ đồng của các 

khách hàng của Eximbank Nghệ An 

không cánh mà bay chính là một ví dụ 

điển hình. Vì sao có thể lấy tiền ra khỏi 

Ngân hàng một cách dễ dàng nhƣ vậy? 

Do ngƣời dân quá sơ hở trong giao dịch 

hay tại quy trình kiểm soát của Ngân 

hàng còn quá lỏng lẻo?  

II. NỘI DUNG 

2.1. Ký  hống là gì? 

Ký khống là việc khách hàng đƣợc 

chỉ định ký sẵn vào các loại giấy tờ 

chƣa có nội dung. 

Tại một số ngân hàng hiện nay, 

khách hàng đến gửi tiền hoặc vay tiền 

đƣợc yêu cầu kí tên, đóng dấu khống 

sẵn vào các chứng từ, giấy tờ nhƣ giấy 

rút tiền mặt, ủy nhiệm chi, giấy nhận 

nợ,… với nhiều lý do khác nhau đƣợc 

nhân viên ngân hàng đƣa ra nhƣ để so 

sánh chữ ký, để hoàn tất thủ tục nhanh 

chóng, để nhận quà, để giải ngân… 

Trên thực tế, không ít khách hàng đã 

đồng ý ký sẵn cả tập chứng từ giao dịch 

trắng (chƣa r  nội dung) vì tin tƣởng và 

để thuận tiện, đỡ mất thời gian trong 

các giao dịch nộp, rút tiền mặt.  

2.2. Thực trạng về một số vụ “bốc 

hơi” tiền tỷ vì  ý  hống điển hình 

trong thời gian gần đây 

Trong thời gian vừa qua, những vụ 

chiếm đoạt tài sản của khách hàng diễn 

ra ở rất nhiều các ngân hàng lớn nhỏ 

trong cả nƣớc, trong đó có những vụ 

liên quan đến tiền tỷ của khách hàng 

điển hình nhƣ một số trƣờng hợp: 

Năm 2012, một vụ sổ tiết kiệm 

bỗng dƣng bị mất 1,1 tỷ đồng đã xảy 

ra tại VIB. Thời điểm đó, khách 

hàng Trần Thị Hòa gửi tiết kiệm 1,4 tỷ 

đồng tại chi nhánh VIB, quận 11, TP 

HCM từ ngày 14/8. Đến ngày 

20/11/2012, khách hàng này đến ngân 

hàng để giao dịch thì phát hiện sổ tiết 

kiệm trong hệ thống ngân hàng chỉ còn 

ghi nhận 300 triệu đồng, tức 1,1 tỷ 

đồng đã "bốc hơi". 

Tháng 4 năm 2016, bà Ngô 

Phƣơng Anh ở Đà Lạt đã gửi đơn trình 

báo về việc 32 tỷ đồng trong sổ tiết 

kiệm của bà bị chiếm đoạt. Nguyên 

nhân bắt nguồn từ việc chính Giám 

đốc một phòng giao dịch của ngân 
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hàng BIDV đã yêu cầu bà Phƣơng 

Anh ký khống vào 10 tờ “giấy nộp 

tiền” mà không có nội dung với mục 

đích là để so sánh chữ ký. Chỉ 2 tháng 

sau, khi bà nhờ ngƣời kiểm tra số dƣ 

tài khoản sổ tiết kiệm thì số tiền 32 tỷ 

đồng của bà đã không cánh mà bay. 

Mới đây nhất và đặc biệt nghiêm 

trọng là vụ việc của nhân viên ngân 

hàng Eximbank thuộc phòng giao dịch 

Đô Lƣơng (Chi nhánh Nghệ An) đã 

lập hồ sơ “khống” đề nghị khách hàng 

ký vào hồ sơ. Sau đó, nhân viên này 

tiến hàng rút tiền hoặc chuyển khoản 

gần 50 tỷ đồng tài khoản tiền gửi tiết 

kiệm của các khách hàng gửi tại ngân 

hàng. Sự việc bị điều tra và phát hiện 

vào tháng 9 năm 2016 

2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro 

mất tiền gửi từ  ý  hống? 

Thực tế cho thấy, việc mất tiền gửi 

từ ký khống bắt nguồn từ nhiều nguyên 

nhân, nhƣng chung lại có thể nhận thấy 

r  các nguyên nhân cơ bản sau:  

Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến rủi 

ro mất tiền gửi bắt nguồn từ chính các 

khách hàng. Đó là việc khách hàng 

quá dễ dãi và tin tƣởng thái quá vào 

nhân viên ngân hàng, qua đó, tạo điều 

kiện cho nhân viên ngân hàng sử dụng 

các “chiêu trò” của mình để chiếm 

đoạt tài sản của khách hàng. Nhiều 

trƣờng hợp nhân viên ngân hàng và 

khách hàng tự thỏa thuận lãi suất với 

nhau cao hơn mức lãi suất theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nƣớc. Thậm 

chí có những trƣờng hợp, khách hàng 

không tới quầy giao dịch của Ngân 

hàng để gửi tiền mà gọi nhân viên 

ngân hàng tới để giao dịch. Việc khách 

hàng chấp nhận những mức lãi suất 

“khủng” từ nhân viên ngân hàng vô 

hình chung sẽ đẩy khách hàng vào rất 

nhiều rủi ro, trong đó có rủi ro mất tiền 

gửi. Hơn nữa, vì chủ quan hoặc do 

thiếu hiểu biết, một số khách dễ dàng 

đồng ý ký vào những tờ giấy trắng khi 

đƣợc nhân viên ngân hàng đề nghị mà 

không biết rằng đây chính là công cụ 

cho các nhân viên ngân hàng thực hiện 

hành vi rút ruột tài khoản khách hàng. 

Nguyên nhân thứ hai là bắt nguồn 

từ chính cán bộ, nhân viên ngân hàng. 

Đó là vấn đề về đạo đức nghề nghiệp. 

Khi làm việc trong môi trƣờng hàng 

ngày tiếp xúc với một số tiền khổng lồ, 

cộng với nhiều sơ hở trong quá trình 

quản lý của ngân hàng rất dễ khiến 

nhân viên nảy sinh ý định lừa đảo lấy 

tiền. Sau khi yêu cầu khách hàng ký 

khống vào các giấy tờ chƣa có nội 

dung, các nhân viên này tiến hành điền 

nội dung vào các tờ giấy đã đƣợc ký 

khống từ trƣớc để rút tiền mặt hoặc 

chuyển tiền qua một tài khoản khác mà 

chính bản thân khách hàng cũng không 

hề ngờ tới. 

Để xảy ra các rủi ro nói trên thì 

một phần lớn là do quy trình quản lý 

của các ngân hàng còn thiếu chặt chẽ. 

Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt 

hiện nay, để thu hút đƣợc một lƣợng 

vốn tiền gửi lớn thì ngoài chính sách 

lãi suất, các ngân hàng còn tạo điều 

kiện thuận lợi cho khách hàng trong 

việc gửi tiền bằng cách cho nhân viên 

tới nhà thu tiền, điều này vô tình tạo ra 

kẽ hở khiến nhân viên ngân hàng có 

thể thực hiện hành vi lừa đảo của mình 

một cách dễ dàng hơn. 
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2.4. Mất tiền gửi của  hách hàng, 

trách nhiệm thuộc về ai? 

Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nƣớc Cao Sỹ Kiêm nhìn nhận các ngân 

hàng trên thế giới dù trang bị hệ thống 

bảo mật mạng hiện đại, một hệ thống 

kiểm soát nội bộ chặt chẽ nhiều năm 

qua, nhƣng trên thực tế vẫn có những 

sơ hở (dù nhỏ). Khi sự cố xảy ra, kinh 

nghiệm các ngân hàng trên thế giới là 

không đổ lỗi cho khách hàng, bởi khi 

nhận tiền gửi vào của khách, trách 

nhiệm và nghĩa vụ đầu tiên của ngân 

hàng là phải áp dụng các biện pháp an 

toàn đảm bảo tiền của khách không bị 

thất thoát. “Nếu tiền bốc hơi mà không 

có chữ ký của khách hàng, ngân hàng 

trích từ quỹ rủi ro bồi thƣờng trƣớc, lỗi 

phải của ai sẽ làm r  sau đó”  

Hơn nữa, theo quy định của Pháp 

luật thì ngân hàng phải chịu trách 

nhiệm về những thiệt hại, vi phạm, lợi 

dụng đối với tiền gửi tiết kiệm do lỗi 

của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm. Do 

đó, ngân hàng phải trực tiếp đứng ra 

đền bù các thiệt hại cho khách hàng 

sau đó ngân hàng có thể khởi kiện 

nhân viên của mình ra tòa để yêu cầu 

bồi thƣờng. 

Tuy nhiên trên thực tế, để giải 

quyết vấn đề mất tiền trách nhiệm 

thuộc về ai lại diễn ra phức tạp và cần 

nhiều thời gian và sự vào cuộc của các 

cơ quan, ban, ngành để điều tra làm r . 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM 

ĐẢM BẢO AN TO N KHI GỬI 

TIỀN V O NGÂN H NG 

3.1. Đối với  hách hàng 

3.3.1. Trước hết là phải gửi tiền trực 

tiếp tại quầy 

Theo quy chế về tiền gửi, các 

ngân hàng đều quy định rất r  là 

khách hàng phải gửi tiền trực tiếp tại 

ngân hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, 

đặc biệt với khách hàng VIP, họ 

thƣờng nhờ các nhân viên quan hệ 

khách hàng hay nhân viên quen biết 

để hỗ trợ mở tài khoản tiền gửi mà 

không phải đến ngân hàng thực hiện 

thủ tục theo quy định. 

Hoặc khi là khách hàng VIP 

thƣờng họ không cần phải mở tài 

khoản và nộp tiền tại quầy giao dịch 

mà hay đƣợc vào phòng VIP hoặc 

phòng giám đốc để thực hiện các thủ 

tục cho giao dịch gửi hoặc rút tiền gửi, 

cũng nhƣ ký các giấy tờ có liên quan. 

Việc này là vô cùng nguy hiểm, vì 

trong nhiều trƣờng hợp, nhân viên 

ngân hàng không nộp tiền vào tài 

khoản của khách hàng hoặc không đƣa 

đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho khách 

hàng ký hoặc sau khi ký xong giấy tờ 

giao dịch thì nhân viên ngân hàng vẫn 

có thể tráo hồ sơ giả. Hơn nữa, khi 

giao dịch tại quầy, khách hàng sẽ đƣợc 

camera ghi hình và đây là bằng chứng 

rất tốt khi có sự cố xảy ra sau này. 

3.1.2.Không nên tự thỏa thuận lãi suất 

với nhân viên ngân hàng 

Việc các khách hàng đồng ý với sự 

thỏa thuận về các mức lãi suất cao hơn 

mức lãi suất ngân hàng đƣa ra sẽ tạo 

điều kiện cho các nhân viên ngân hàng 

thực hiện hành vi lừa đảo của mình, 

đồng thời việc tự thỏa thuận lãi suất là 

trái với quy định của ngân hàng. Do 

vậy khi rủi ro xảy ra, khách hàng sẽ 

gặp rất nhiều bất lợi khi khởi kiện 

ngân hàng. 
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3.1.3. Tuyệt đ i không nên ký sẵn 

chứng từ 

Khi làm thủ tục gửi tiền hoặc rút, 

chuyển tiền, trong bất cứ trƣờng hợp 

nào thì khách hàng cũng không đƣợc 

ký vào các tờ giấy trắng. Tại vì, tất cả 

các mẫu giấy tờ giao dịch về gửi và rút 

hay chuyển tiền của ngân hàng đều có 

nội dung r  ràng và nhân viên nhà 

băng phải tuân thủ theo đúng quy trình 

của ngân hàng để giao dịch với khách. 

Hơn nữa, với các mẫu giấy trắng 

đã có chữ ký của khách hàng, nhân 

viên ngân hàng vẫn có thể điền thông 

tin vào đó nhằm rút tiền của khách 

hàng theo nhiều cách khác nhau và 

thậm chí tin nhắn rút tiền cũng không 

đƣợc gửi đến số điện thoại mà khách 

hàng đã đăng ký, vì có thể đã có sự 

thông đồng tại các bộ phận khác nhau. 

3.1.5. Phải kiểm tra s  dư tài khoản 

tiền gửi định kỳ 

Việc kiểm tra nên thực hiện hàng 

tuần, hoặc hàng tháng, nhằm trong 

trƣờng hợp nếu bị mất tiền thì khách 

hàng có thể nhanh chóng báo ngay với 

ngân hàng và cơ quan chức năng để có 

biện pháp khẩn cấp phối hợp giải quyết. 

Nếu không chú ý việc này, khách hàng 

khó có thể thu hồi đƣợc số tiền của mình. 

Vì lúc đó, các cơ quan chức năng 

và ngân hàng phải tốn nhiều thời gian 

trong việc điều tra, truy tố, xét xử, kể 

cả thi hành án cũng rất nhiêu khê, đặc 

biệt là khi ngƣời lấy cắp tiền không 

còn tiền để trả lại cho khách hàng. 

Việc kiểm tra số dƣ này có thể đƣợc 

thực hiện nhanh chóng qua tài khoản 

Internet Banking hoặc Mobile Banking 

đã đƣợc đăng ký với ngân hàng. 

3.1.4.  ảo quản sổ tiết kiệm cẩn thận 

Bên cạnh mẫu chữ ký và giấy tờ 

tuỳ thân thì sổ tiết kiệm là giấy tờ quan 

trọng chứng minh số tiền khách hàng 

đã gửi vào ngân hàng. Do đó, ngƣời 

gửi phải cất giữ sổ tiết kiệm cẩn thận, 

khi mất phải thông báo ngay cho ngân 

hàng. Trong vòng 24 tiếng sau khi 

thông báo bằng điện thoại, khách hàng 

phải trực tiếp đến ngân hàng để làm 

giấy báo mất sổ tiết kiệm. Nếu không 

thông báo kịp thời, lại bị kẻ gian giả 

mạo chữ ký và các loại giấy tờ tuỳ 

thân thì khách hàng có thể sẽ chịu thiệt 

hại về số tiền gửi của mình. 

Ngoài ra, khách hàng không đƣợc 

cho bất kỳ ai mƣợn sổ tiết kiệm của 

mình, vì trong nhiều trƣờng hợp họ có 

thể giả chữ ký, giấy chứng minh nhân 

dân và cấu kết với nhân viên ngân hàng 

để rút tiền từ tài khoản của khách hàng. 

Song song đó, ngƣời gửi tiền cũng 

không nên cho các nhân viên ngân hàng 

“nợ” sổ tiết kiệm sau khi đã mở tài 

khoản và gửi tiền vào. Vì khi đó, nhân 

viên ngân hàng có thể đã không gửi tiền 

vào tài khoản của khách mà đã gửi tiền 

vào tài khoản của họ hoặc ngƣời thân 

của họ nhƣ trƣờng hợp nhân viên của 

Eximbank tại Nghệ An rút 50 tỷ đồng từ 

tài khoản của khách hàng mới đây. 

3.1.6. Kiểm tra chi tiết nội dung trên 

sổ tiết kiệm hay hợp đồng tiền gửi  

Khách hàng có thể gặp rủi ro khi 

nhân viên ngân hàng vô tình nhập 

nhầm số tiền bạn gửi hoặc cố ý chiếm 

đoạt tiền nếu khách hàng không phát 

hiện ra do không kiểm tra sổ tiết kiệm 

hoặc là sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi 

đó không có đầy đủ thông tin. 
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Khi nhận sổ tiết kiệm, bạn cần 

kiểm tra các thông tin về: tên ngân 

hàng, loại tiền, số tiền; kỳ hạn gửi tiền; 

ngày gửi tiền; ngày đến hạn; lãi suất; 

phƣơng thức trả lãi; họ tên và địa chỉ 

của chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm, của 

đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm; số 

CMND hoặc hộ chiếu; số thẻ, con dấu, 

chữ ký của Trƣởng đơn vị (hoặc ngƣời 

đƣợc ủy quyền);… 

3.1.7. C  gắng duy trì một chữ ký c  

định 

Dù không đến nỗi bị vô hiệu hóa 

sổ tiết kiệm nhƣng việc thay đổi chữ 

ký liên tục lại là sai lầm rất phổ biến 

và gây phiền toái nhiều nhất cho 

không ít khách hàng. Khi giao dịch với 

ngân hàng, từng nét chữ, bút tích 

khách hàng để lại đều có giá trị. Do 

đó, khách hàng không nên thấy làm 

quá phiền lòng khi bị nhân viên ngân 

hàng yêu cầu ký đi ký lại chữ ký nhiều 

lần để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro. 

Do vậy, việc duy trì một chữ ký trong 

suốt quá trình giao dịch với ngân hàng là 

điều cần thiết nhằm giúp khách hàng 

thuận tiện và nhanh chóng khi gửi hay rút, 

chuyển tiền từ tài khoản của mình. 

3.2. Về phía các Ngân hàng. 

Thứ nhất, ngân hàng cần siết chặt 

lại các trình tự thủ tục để đảm bảo 

không có sai sót xảy ra trong quá trình 

hoạt động. Cung cấp dịch vụ phải đi 

kèm với việc nâng cao chất lƣợng 

dịch vụ và kiểm soát rủi ro của chính 

các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, 

điều này không chỉ đảm bảo an toàn, 

tạo niềm tin cho các khách hàng mà 

còn là cơ sở để các ngân hàng đứng 

vững và phát triển trong môi trƣờng 

cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi mở 

cửa hội nhập. 

Tiếp theo là các ngân hàng cũng cần 

phải nâng cao chất lƣợng tuyển dụng 

cán bộ. Bởi thực tế, dù cho quy trình 

hoạt động của ngân hàng có chặt chẽ tới 

đâu thì những ngƣời có ý đồ trục lợi vẫn 

sẵn sàng thực hiện hành vi trục lợi của 

mình, Tuyển dụng ngoài việc quan tâm 

đến trình độ, thì một yếu tố không nên 

bỏ qua đó chính là vấn đề đạo đức của 

ngƣời đƣợc tuyển dụng. Bởi đạo đức 

của cán bộ ngân hàng sẽ ảnh hƣởng tới 

uy tín của chính ngân hàng. 

IV. KẾT LUẬN 

Qua một loạt các vụ việc mất tiền 

gửi từ ký khống đã gióng lên một hồi 

chuông cảnh tỉnh cho các khách hàng 

đang gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức 

tín dụng cần phải nâng cao nhận thức 

để tránh bị lợi dụng. Đồng thời, Ngân 

hàng Nhà nƣớc cũng cần phải có sự 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình 

hoạt động của các ngân hàng, tránh xảy 

ra những sai sót, xác định r  nguyên 

nhân và phải xử lý nghiêm đối với các 

ngân hàng có nhân viên vi phạm./. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 
 TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 

 

ThS. Hoàng Thị Thu Hoài - N ƯT.TS. Nguy n Thị Lan  

Khoa Lý luận Chính trị 

 

Triết học Mác - Lênin là một bộ 

phận quan trọng trong học phần 

Những nguyên lý c  bản của chủ 

nghĩa Mác- Lênin I. Một bài giảng 

triết học gồm nhiều nội dung mà giảng 

viên cần làm r  để sinh viên hiểu, vận 

dụng vào quá trình nhận thức và thực 

tiễn. Đó là các khái niệm, phạm trù, 

nguyên lý, quy luật, từ đó rút ra ý 

nghĩa phƣơng pháp luận. Trong những 

nội dung đó, phần ý nghĩa phƣơng 

pháp luận có vai trò rất quan trọng, là 

cái chốt cuối cùng để bài giảng triết 

học đạt đƣợc mục đích cơ bản của nó. 

Vì thế, cần có sự nghiên cứu sâu về 

phƣơng pháp luận. 

I. KHÁI NIỆM PHƢƠNG PHÁP, 

PHƢƠNG PHÁP LUẬN  

Để hiểu về phƣơng pháp luận, trƣớc 

hết chúng ta cùng bàn về phƣơng pháp. 

Có nhiều tác giả đã đƣa ra quan niệm 

của mình về khái niệm phƣơng pháp, có 

nhiều tác giả đã đƣa ra quan niệm của 

mình. Theo tác giả Phùng Văn Bộ, 

phư ng pháp là cách thức, là con 

đường, là phư ng tiện để đạt tới mục 

đích (1). Trong Từ điển triết 

học,“Phư ng pháp - theo nghĩa chung 

nhất là cách thức đạt tới mục tiêu, là 

hoạt động được sắp xếp theo một trật tự 

nhất định. Theo nghĩa triết học chuyên 

môn ,với tính cách là phư ng tiện nhận 

thức, phư ng pháp là cách thức tái hiện 

lại đ i tượng nghiên cứu trong tư 

duy”(2). Việc áp dụng các phƣơng pháp 

đã đƣợc luận chứng một cách khoa học 

là điều kiện quan trọng nhất để nhận 

đƣợc tri thức mới. Trong phƣơng pháp 

có phƣơng pháp chung và phƣơng pháp 

riêng. Phƣơng pháp riêng là phƣơng 

pháp đƣợc áp dụng trong một ngành 

khoa học cụ thể. Mỗi ngành khoa học có 

những phƣơng pháp đặc thù vì có đối 

tƣợng nghiên cứu riêng. mỗi ngành 

khoa học có những phƣơng pháp đặc 

thù vì có đối tƣợng nghiên cứu riêng. 

Phƣơng pháp luận khác với 

phƣơng pháp. Giáo trình Triết học 

Mác- Lênin của Hội đồng Trung ƣơng 

chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia 

các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh đƣa ra khái niệm: 

“Phư ng pháp luận là một hệ th ng 

những quan điểm, những nguyên tắc 

xuất phát, những cách thức chung để 

thực hiện hoạt động nhận thức và thực 

ti n cùng với bản thân học thuyết về hệ 

th ng đó”(3).  
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 Trong Từ điển triết học, phƣơng 

pháp luận đƣợc hiểu là :  

“1. Toàn bộ các biện pháp nghiên 

cứu được áp dụng trong một khoa học 

nào đó; 

2. Học thuyết về phư ng pháp 

nhận thức khoa học và chỉ đạo thế 

giới”. (4)  

Phƣơng pháp luận có thể phân 

chia thành các cấp độ: Phƣơng pháp 

luận ngành, phƣơng pháp luận 

chung và phƣơng pháp luận chung 

nhất. Phƣơng pháp luận ngành là 

phƣơng pháp của một ngành khoa 

học cụ thể nào đó. Phƣơng pháp 

luận chung là phƣơng pháp luận 

đƣợc sử dụng cho một số ngành 

khoa học. Phƣơng pháp luận chung 

nhất là phƣơng pháp luận đƣợc 

dùng làm điểm xuất phát cho việc 

đề ra các phƣơng pháp luận chung, 

các phƣơng pháp luận ngành và các 

phƣơng pháp hoạt động khác của 

con ngƣời. 

Với tƣ cách là hệ thống tri thức 

chung nhất của con ngƣời về thế giới 

và vai trò của con ngƣời trong thế giới 

đó, với việc nghiên cứu các quy luật 

chung nhất của tự nhiên, xã hội và tƣ 

duy, triết học thực hiện chức năng 

phƣơng pháp luận chung nhất.  

Từ những quan điểm về phƣơng 

pháp luận đã trình bày ở trên, có thể 

rút ra những nhận xét cơ bản:  

Thứ nhất: Phƣơng pháp luận giữ 

vai trò chỉ đạo trong việc đề ra phƣơng 

pháp. nó không trang bị phƣơng rháp 

nhận thức sự vật một cách cụ thể. 

Thứ hai: Phƣơng pháp luận đƣợc 

rút ra từ những lý luận, học thuyết của 

một khoa học cụ thể hoặc của triết học. 

Nhƣng phƣơng pháp luận của một 

khoa học cụ thể chỉ vận dụng đƣợc 

trong ngành khoa học đó hoặc có thể 

mở rộng ra ở những ngành có quan hệ 

gần với nhau. Còn phƣơng pháp luận 

triết học đƣợc áp dụng trong tất cả các 

ngành khoa học. Tất cả các ngành 

khoa học đều phải vận dụng phƣơng 

pháp luận của triết học.  

II.  VIỆC NGHIÊN CỨU VỀ 

PHƢƠNG PHÁP LUẬN CỦA CÁC 

TRƢỜNG PHÁI TRIẾT HỌC 

TRONG LỊCH SỬ 

Trong lịch sử triết học, phƣơng 

pháp luận đƣợc chú trọng từ khi nào? 

Do những nhu cầu của khoa học đang 

phát triển, các phƣơng pháp nhận thức 

khoa học cần đƣợc luận chứng về lý 

luận và những luận chứng đó đƣợc 

phát triển nhiều nhất trong triết học 

hiện đại, bắt đầu từ Ph. Bê cơn (1561 - 

1626), nhà triết học Anh, ngƣời sáng 

lập chủ nghĩa duy vật và khoa học 

thực nghiệm cận đại. Ông thừa nhận 

có thể có tri thức chính xác nhƣng để 

đạt tới chân lý, theo ông, phải cải cách 

phƣơng pháp. Bƣớc đầu tiên của việc 

cải cách đó là phải làm cho trí tuệ gột 

sạch những sai lầm đang thƣờng xuyên 

đe dọa nó. Sau khi khắc phục những 

quan điểm sai trái, có thể chuyển qua 

phƣơng pháp chân chính của khoa học 

mới. Theo ông, những nguyên lý dựa 

trên những khái niệm đã đạt đƣợc bằng 

sự khái quát về mặt phƣơng pháp, 
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hoặc bằng quy nạp sẽ là những tiền đề 

của những kết luận về khoa học. 

Nhƣng Bêcơn đã đƣa phƣơng pháp tƣ 

duy siêu hình đƣợc hình thành trong 

khoa học ở thế kỷ XV, XVI từ khoa 

học tự nhiên vào triết học. 

Triết học duy vật trƣớc Mác đã luận 

chứng cho các phƣơng pháp nhận thức 

bằng những quy luật của thế giới khách 

quan. Triết học duy tâm đã cố gắng giải 

thích các phƣơng pháp nhận thức bằng 

những quy luật của tinh thần, của ý niệm 

hoặc đã xem xét chúng là toàn bộ những 

quy tắc do trí tuệ con ngƣời tạo nên một 

cách tùy tiện. Bên cạnh đó, đôi khi 

phƣơng pháp nhận thức chung lại gắn liền 

với những quy luật của một trong những 

lĩnh vực tri thức cụ thể (cơ học, toán học, 

sinh vật học) và đƣợc quy về phƣơng 

pháp của một ngành khoa học nào đó. 

Hêghen (1770-1831) nhà triết học 

duy tâm khách quan, đại diện của nền 

triết học cổ điển Đức đã có đóng góp 

đáng kể về phƣơng pháp luận. Ông là 

ngƣời đầu tiên đã chú ý đến tính chất đặc 

thù của phƣơng pháp triết học, đến sự 

khác biệt của phƣơng pháp triết học so 

với những phƣơng pháp của các ngành 

khoa học cụ thể cũng nhƣ đến việc 

không thể gộp chúng lại làm một. Ông 

đã nhấn mạnh rằng phƣơng pháp là sự 

vận động của bản thân nội dung và vì 

vậy không thể nghiên cứu nó ở ngoài 

mối liên hệ với nội dung. Nhƣng với thế 

giới quan duy tâm, Hêghen đã tuyệt đối 

hóa vai trò của phƣơng pháp, đem những 

quy luật của thế giới khách quan quy 

thành những quy luật của nhận thức.  

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa 

Mác- Lênin đã rất chú trọng điều này. 

Lênin chỉ ra rằng “quả nhiên những 

ngƣời mácxít chỉ mƣợn ở chủ nghĩa 

Mác cái phƣơng pháp quý báu của nó 

mà thôi”. Trên tinh thần đó, Hồ Chí 

Minh cũng đã lƣu ý những ngƣời 

nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - 

Lênin ở Việt Nam rằng học chủ nghĩa 

Mác - Lênin là học cái phƣơng pháp 

xử lý mọi việc. Điều đó càng khẳng 

định rằng , cái cốt yếu trong học tập 

chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung và 

triết học Mác - Lênin nói riêng là hiểu 

phƣơng pháp luận mà lý luận đó mang 

lại cho chúng ta, dùng nó nhƣ là một 

công cụ sắc bén nhất, hiệu quả nhất để 

phân tích tình hình thực tiễn, rút ra 

những lời giải đáp đúng đắn nhằm giải 

quyết những vấn đề cuộc sống đang 

đặt ra từng ngày, từng giờ. 

Phƣơng pháp luận mácxít xuất phát 

từ chỗ cho rằng cơ sở của các phƣơng 

pháp nhận thức là các quy luật khách 

quan của tự nhiên và xã hội. Phƣơng 

pháp nhận thức chỉ có thể là phƣơng 

pháp khoa học khi nó phản ánh những 

nhu cầu khách quan của bản thân thực 

tại. Đồng thời, phƣơng pháp luận 

mácxít, vừa dựa trên phép biện chứng 

của đối tƣợng, vừa dựa trên đặc thù của 

sự phản ánh phép biện chứng đó trong 

tƣ duy. Điều này phân biệt một cách cơ 

bản phƣơng pháp luận mácxít và 

phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy 

vật trƣớc Mác. Phƣơng pháp luận mác 

xít có tính đến những tính quy luật đặt 

thù của hoạt động tƣ duy và điều đặc 
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biệt là nó gắn liền những quy luật này 

với sự tác động thực tiễn của chủ thể xã 

hội tới thế giới khách quan. 

III  MỐI QUAN HỆ GIỮA PHƢƠNG 

PHÁP CHUNG, PHƢƠNG PHÁP 

LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP CỦA 

CÁC KHOA HỌC CỤ THỂ 

 Phƣơng pháp chung là muốn nói 

tới phƣơng pháp tổng quát nhất của toàn 

bộ thế giới vật chất. Khác với những 

ngành khoa học cụ thể, triết học Mác-

Lênin đề ra một phƣơng pháp nhận thức 

chung nhất, là phƣơng pháp tổng quát 

nhất của toàn bộ thế giới vật chất - đó 

chính là phƣơng pháp biện chứng duy 

vật. Phƣơng pháp này không thay thế 

những phƣơng pháp của các ngành khoa 

học khác, mà là cơ sở triết học chung 

của chúng và đƣợc dùng làm công cụ 

nhận thức trong mọi lĩnh vực.  

Ph. Ăng ghen đã khẳng định điều 

căn bản của phƣơng pháp biện chứng 

là “xem xét những sự vật và những 

phản ánh của chúng trong tư tưởng, 

trong m i quan hệ qua lại lẫn nhau 

giữa chúng, trong sự ràng buộc, sự 

vận động, sự phát sinh và tiêu vong 

của chúng” (5). 

 Nhƣ trên đã nói, phƣơng pháp là 

cách thức, biện pháp, con ngƣời sử 

dụng để nhận thức và hoạt động thực 

tiễn cải biến sự vật. Nó thuộc nhân tố 

chủ quan. Nhƣng một phƣơng pháp chỉ 

đúng, khi lấy khách quan làm cơ sở, khi 

đƣợc rút ra từ thực tế khách quan. Cho 

nên phƣơng pháp đúng là cách thức con 

ngƣời dùng để nhận thức và hoạt động 

thực tiễn đƣợc rút ra từ hiện thực khách 

quan, phù hợp với hiện thực đó. Còn 

phƣơng pháp luận là hệ thống lý thuyết 

có ý nghĩa chỉ đạo việc lựa chọn 

phƣơng pháp, xác định r  phạm vi ứng 

dụng phƣơng pháp có hiệu quả trong 

nhận thức và hoạt động thực tiễn. Nó 

bao hàm một loạt nguyên lý về phƣơng 

pháp mà những nguyên lý này đƣợc rút 

ra từ thực tế khách quan. Trong khi đó, 

thực tế khách quan đƣợc phản ánh khái 

quát trong lý luận tạo thành các nguyên 

lý về giới quan.  

 Giữa phƣơng pháp luận của triết 

học với phƣơng pháp luận chung của 

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, 

giữa phƣơng pháp luận chung của 

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 

các môn khoa học cụ thể có quan hệ 

biện chứng, tác động ảnh hƣởng và 

quy định lẫn nhau. Trong mối quan hệ 

đó thì phƣơng pháp luận của triết học 

giữ vai trò chỉ đạo. Tất cả các phƣơng 

pháp chung và phƣơng pháp riêng đều 

chịu sự tác động, chi phối của phƣơng 

pháp luận triết học. Mỗi ngành khoa 

học có một phƣơng pháp cụ thể nhƣng 

những phƣơng pháp đó đều không có 

thể thiếu đƣợc sự chỉ đạo, định hƣớng 

của phƣơng pháp luận triết học. Do đó, 

dù bất cứ ngành khoa học nào, dù ai 

đó không nghiên cứu, giảng dạy triết 

học đều cần tiếp thu phƣơng pháp luận 

của triết học Mác- Lênin để từ đó chỉ 

đạo hoạt động nhận thức và thực tiễn.  

Có thể hiểu thêm về mối quan hệ 

này qua tham khảo sơ đồ của tác giả 

Platônnốp (Viện sỹ triết học thời Liên 

Xô cũ) . 
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Phƣơng pháp luận của triết học 

 

Sơ đồ của Platônnốp đƣợc giải 

thích nhƣ sau:  

 - Năm hình thức vận động cơ bản 

của vật chất: Cơ, lý, hoá, sinh, xã hội 

vận động theo hình cánh quạt.  

- Các điểm giao cắt của chúng tạo 

nên sự liên kết của hai môn học, của 3 

môn học và 4 môn học.  

- Cuối cùng chúng quy tụ lại thành 

sự tổng hợp của cả khoa học tự nhiên, 

khoa học xã hội và Điều khiển học. 

Điều khiển học trực tiếp chỉ đạo cả 

“cái tự nhiên” và “cái xã hội”. 

- Hai cánh cung bên sƣờn: Có các 

mũi tên hƣớng vào các chỗ giao cắt, 

tức là các phƣơng pháp chung của 

khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.  

- Dƣới cùng là phƣơng pháp luận 

của triết học, có nghĩa là phƣơng 

pháp luận của triết học bao quát tất 

cả các phƣơng pháp của khoa học cụ 

thể (6). 

Cho nên, có thể nói rằng, các 

nguyên lý về phƣơng pháp luận đƣợc 

rút ra trực tiếp từ các nguyên lý về thế 

giới quan. Do đó, những nguyên lý về 

thế giới quan chƣa phải là những 

nguyên lý về phƣơng pháp luận. Có 

thể tóm tắt vấn đề vừa phân tích theo 

sơ đồ sau:  

* Thực tế khách quan  Phƣơng 

pháp.  

* Thực tế khách quan  Nguyên 

lý về thế giới quan  Nguyên lý về 

phƣơng pháp luận.  

Do đó, trong đó quá trình giảng 

dạy triết học, nếu chỉ làm r  đƣợc 

nguyên lý về thế giới quan thì có 

thể nói, mới chỉ đạt đƣợc một nửa 

mục đích.  

X· héi häc 

C L 

L S H 

H L 
H S 

ĐKH 

C 
H 
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Mỗi nguyên lý về thế giới có thể 

rút ra những nguyên lý về phƣơng 

pháp luận nhất định chứ không chỉ 

rút ra từ toàn bộ vấn đề triết học đó. 

Trong giáo trình triết học thƣờng 

chỉ rút ra ý nghĩa phƣơng pháp luận 

sau khi phân tích một vấn đề lớn. Ví 

dụ, sau khi phân tích nội dung quy 

luật lƣợng - chất, quy luật phủ định 

của phủ định thì rút ra ý nghĩa 

phƣơng pháp luận. Nhƣng có những 

nguyên lý về thế giới quan cũng có 

thể rút ra đƣợc ý nghĩa phƣơng pháp 

luận cần thiết.  

Nhƣ vậy, phƣơng pháp luận là một 

nội dung quan trọng trong triết học 

Mác- Lênin. Nó đóng vai trò là 

phƣơng pháp chung nhất mà tất cả các 

ngành khoa học đều phải sử dụng. 

Giữa phƣơng pháp luận của triết học 

với phƣơng pháp luận của các nhóm 

ngành khoa học, của từng khoa học cụ 

thể có mối quan hệ tác động lẫn nhau. 

Triết học Mác - Lênin là “công cụ 

nhận thức vĩ đại” nhƣng đó không chỉ 

là phƣơng pháp luận duy nhất cho các 

môn khoa học. Mỗi khoa học cụ thể 

còn phải tìm ra những công cụ nhận 

thức riêng, tức là phƣơng pháp luận 

riêng của mình sao cho phù hợp với 

đối tƣợng nghiên cứu ./. 
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VÇN ĐỀ XÅY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO  

CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP 
 

ThS. Nguy n Thị Quỳnh Trang 

Khoa Quản trị Kinh doanh 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thƣơng hiệu là tài sản quý giá của 

mỗi doanh nghiệp, là sự ghi nhận của 

khách hàng đối với những nỗ lực của 

doanh nghiệp. Thƣơng hiệu không chỉ 

là dấu hiệu để nhận biết và phân biệt 

giữa hàng hóa, dịch vụ của doanh 

nghiệp này với doanh nghiệp khác mà 

còn góp phần giúp doanh nghiệp duy 

trì và mở rộng thị trƣờng kinh doanh, 

nâng cao văn minh thƣơng mại và 

chống cạnh tranh không lành mạnh. 

Đứng trƣớc xu thế toàn cầu hóa, việc 

xây dựng và phát triển thƣơng hiệu 

ngày càng trở nên cấp thiết đối với các 

doanh nghiệp nếu không muốn bị bỏ 

lại phía sau trong cuộc chiến cạnh 

tranh khốc liệt và lâu dài. Bài viết 

nhằm chỉ ra thực trạng đồng thời đề 

xuất một số giải pháp giúp các doanh 

nghiệp xây dựng và phát triển thƣơng 

hiệu trong bối cảnh hiện nay. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Những vấn đề chung về thƣơng 

hiệu 

2.1.1. Thư ng hiệu là gì? 

Thƣơng hiệu là sự cam kết của 

ngƣời bán đối với ngƣời mua về mức 

độ lợi ích sẽ cung ứng cho họ, đƣợc 

thể hiện trong tập hợp các tính năng, 

chất lƣợng, các dịch vụ chuyên biệt và 

đƣợc nhận biết thông qua tên gọi, 

thuật ngữ, biểu tƣợng, hình vẽ, câu 

khẩu hiệu, nhạc hiệu hay sự phối hợp 

giữa chúng.  

2.1.2. Vai trò của thư ng hiệu 

2.1.2.1. Đ i với Nhà nước 

Trong nền kinh tế hội nhập toàn 

cầu, thƣơng hiệu thực sự là biểu hiện 

cho sức mạnh và niềm tự hào của một 

quốc gia. Việc xây dựng đƣợc các 

thƣơng hiệu quốc gia mạnh sẽ tạo 

hàng rào ngăn cản sự xâm nhập của 

các hàng hóa chất lƣợng kém, giá rẻ từ 

thị trƣờng nƣớc ngoài, bảo vệ thị 

trƣờng nội địa. Thƣơng hiệu còn góp 

phần quảng bá hình ảnh quốc gia, góp 

phần thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài, thu 

hẹp khoảng cách với các nƣớc phát 

triển trên thế giới. 

2.1.2.2. Đ i với doanh nghiệp 

Thƣơng hiệu giúp cho doanh 

nghiệp có khả năng đứng vững trên thị 

trƣờng bởi trƣớc hết nó giúp cho khách 

hàng phân biệt đƣợc sản phẩm của 

doanh nghiệp trong vô vàn các loại sản 

phẩm cùng loại trên thị trƣờng, từ đó 

tạo thuận lợi cho việc khách hàng giới 

thiệu sản phẩm cho bạn bè. Xây dựng 

thƣơng hiệu cũng góp phần chống lại 

nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém 

chất lƣợng tràn lan trên thị trƣờng. 
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 Khi thƣơng hiệu của doanh nghiệp 

đƣợc khẳng định sẽ tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp mở rộng quy mô, đảm bảo 

ổn định sản xuất. Cùng vởi sự phát triển 

của nền kinh tế thị trƣờng, nhu cầu của 

khách hàng không ngừng tăng lên. Do 

đó việc mở rộng quy mô sản xuất hoặc 

thay đổi công nghệ là xu thế tất yếu. Để 

tăng quy mô sản xuất, đầu tƣ cho công 

nghệ, doanh nghiệp cần có nguồn vốn 

đầu tƣ. Bên cạnh nguồn vốn tự thân của 

doanh nghiệp, các khoản đầu tƣ từ bên 

ngoài cũng là một lựa chọn hợp lý cho 

doanh nghiệp. Một thƣơng hiệu mạnh 

chính là lợi thế giúp doanh nghiệp thu 

hút vốn đầu tƣ từ các nguồn tài chính 

bên ngoài. 

 Thƣơng hiệu giúp cho doanh 

nghiệp dễ dàng định giá bán cao hơn 

đối thủ cạnh tranh. Ngƣời tiêu dùng 

không chỉ trả tiền cho giá trị sản phẩm 

mà còn trả tiền cho sự hài lòng của 

mình khi mua đƣợc sản phẩm có 

thƣơng hiệu nổi tiếng và hiểu đƣợc 

nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. 

Chính vì vậy việc tăng giá sản phẩm 

với một thƣơng hiệu đã đƣợc đông đảo 

khách hàng biết đến sẽ dễ dàng đƣợc 

chấp nhận hơn. 

2.1.2.3. Đ i với người tiêu dùng 

Thƣơng hiệu làm cho khách hàng 

tin vào sản phẩm của doanh nghiệp. 

Một sản phẩm có thƣơng hiệu mạnh sẽ 

đƣợc nhiều ngƣời tiêu dùng biết đến 

và sử dụng, từ đó giúp doanh nghiệp 

dễ thu hút khách hàng mới. Một 

thƣơng hiệu mạnh sẽ nhanh chóng 

đƣợc lan truyền trên thị trƣờng bởi 

những ngƣời đã tiêu dùng và tin tƣởng 

vào sản phẩm của thƣơng hiệu đó. 

2.2. Thực trạng xây dựng và phát 

triển thƣơng hiệu của các doanh 

nghiệp hiện nay 

 Nhận thức đƣợc vai trò quan 

trọng của việc xây dựng và phát triển 

thƣơng hiệu đối với sự sống còn của 

doanh nghiệp, từ lâu các công ty, tập 

đoàn lớn trên thế giới đã rất chú trọng 

vào vấn đề này với những chiến lƣợc 

thƣơng hiệu rất bài bản. Những cái 

tên nhƣ Google, Microsoft, Apple, 

Facebook, Amazon... đã trở nên quen 

thuộc trong các bảng xếp hạng những 

thƣơng mạnh nhất thế giới trong 

những năm gần đây. Và r  ràng không 

thể phủ nhận mức độ phủ sóng và lan 

tỏa của các thƣơng hiệu này ở bất kỳ 

quốc gia nào trên thế giới. 

Riêng tại thị trƣờng Việt Nam, các 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài sẵn sàng bỏ ra 

khoản chi phí lớn để mua lại các 

thƣơng hiệu lớn hay các chỉ dẫn địa lý 

nổi tiếng nhằm củng cố thêm sức 

mạnh thƣơng hiệu, thâu tóm thị 

trƣờng... Có thể kể đến một số thƣơng 

vụ điển hình nhƣ: Unilever mua lại 

thƣơng hiệu kem đánh răng P/S vào 

năm 1995; Mondelēz International 

(Mỹ) bỏ 8 ngàn tỷ đồng mua 80% cổ 

phần mảng bánh kẹo của Kinh Đô cuối 

năm 2014; đại gia Thái Central Group 

thâu tóm 49% điện máy Nguyễn Kim 

đầu 2015 hay tập đoàn TTC Holdings 

Thái Lan mua lại chuỗi siêu thị và bất 

động sản Metro Cash & Carry Việt 

Nam năm 2016 …  

Trong khi các doanh nghiệp trên 

thế giới đã có những bƣớc đi vững 

chắc trong tiến trình xây dựng thƣơng 

hiệu thì các doanh nghiệp Việt nam 
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vẫn loay hoay đi tìm lời giải cho bài 

toán này. Ngoại trừ một số tên tuổi 

lớn đã có quá trình xây dựng và phát 

triển thƣơng hiệu tƣơng đối thành 

công nhƣ Viettel, FPT, Vinamilk, 

Trung Nguyên... thì phần lớn các 

doanh nghiệp Việt vẫn chƣa đề cao 

vấn đề thƣơng hiệu trong các hoạt 

động của mình. Chính vì vậy, với thị 

trƣờng quốc tế, các doanh nghiệp Việt 

vẫn chƣa tạo đƣợc chỗ đứng kể cả các 

mặt hàng xuất khẩu chủ lực nhƣ thủy 

hải sản, thực phẩm, may mặc, hàng 

tiêu dùng... 

May mặc là một thế mạnh của 

Việt Nam với các sản phẩm mang 

thƣơng hiệu "Made in Vietnam" rất 

đƣợc khách hàng quốc tế ƣa chuộng. 

Tuy nhiên tại thị trƣờng trong nƣớc, 

hàng may mặc do các công ty trong 

nƣớc sản xuất vẫn chƣa thu hút sự 

quan tâm từ ngƣời tiêu dùng. Vấn đề 

chính nằm ở tâm lý "sính ngoại" và 

việc các hãng thời trang nƣớc ngoài 

xây dựng thƣơng hiệu quá thành công. 

Và nhƣ vậy, ngƣời tiêu dùng Việt Nam 

đang dùng hàng của chính nƣớc mình 

sản xuất với mức giá "quốc tế". 

Ngoài dệt may, xuất khẩu thủy sản 

cũng là một ngành chủ lực của Việt 

Nam. Tuy nhiên, ở cả hai thị trƣờng 

trong nƣớc và nƣớc ngoài, thủy sản 

Việt Nam vẫn chƣa thực sự có tên tuổi 

nào nổi bật, có sức hút và đƣợc nhiều 

ngƣời tiêu dùng biết đến. 

Ngoài việc hình ảnh thƣơng hiệu 

Việt Nam còn mờ nhạt đối với khách 

hàng, các doanh nghiệp Việt Nam còn 

phải đứng trƣớc nỗi lo bị chiếm đoạt 

thƣơng hiệu. Câu chuyện về việc bảo 

hộ thƣơng hiệu và đăng ký thƣơng 

hiệu trƣớc pháp luật vẫn là vấn đề cần 

đƣợc các doanh nghiệp cân nhắc kĩ 

trƣớc khi tham gia vào những sân chơi 

lớn. Bài học về việc xây dựng và bảo 

vệ thƣơng hiệu của cà phê Trung 

Nguyên hay thuốc lá Vinataba là 

những minh chứng r  ràng nhất cho 

vấn đề này. 

2.3. Những hạn chế trong hoạt động 

xây dựng và phát triển thƣơng hiệu 

của doanh nghiệp Việt Nam 

 Một là, doanh nghiệp Việt chƣa 

thật sự hiểu r  về bản chất và lợi ích 

của thƣơng hiệu đối với quá trình phát 

triển của doanh nghiệp, dẫn tới sự thờ 

ơ, sự lúng túng trong công tác xây 

dựng thƣơng hiệu. Chính khoảng cách 

khá xa giữa nhận thức và thực tế đã 

khiến cho các doanh nghiệp khó lòng 

tạo ra thƣơng hiệu có chỗ đứng vững 

vàng trên thị trƣờng. Gạo đóng mác 

Trung Quốc, cà phê xuất đi nhiều 

nhƣng không ai biết đó là hàng hóa 

của Việt Nam... Những vấn đề này đã 

tồn tại từ lâu những vẫn chƣa thể tìm 

hƣớng khắc phục.  

 Hai là, doanh nghiệp Việt chƣa 

đánh giá đúng mối quan hệ giữa chất 

lƣợng và thƣơng hiệu. Tuy hàng hóa 

trên thị trƣờng đã có nhiều cải tiến, đối 

mới nhƣng đâu đó vần còn tồn tại lối 

làm ăn chụp giật, chỉ nghĩ đến chút lợi 

nhuận trƣớc mắt mà không đầu tƣ cho 

mục đích phát triển lâu dài. Thực trạng 

này đã ảnh hƣởng không nhỏ đến 

những doanh nghiệp Việt chân chính 

đang cố gắng từng ngày để ghi dấu ấn 

cho các thƣơng hiệu Việt Nam trên thị 

trƣờng quốc tế. Nhƣ vậy, nếu tạo ra 
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những sản phẩm có chất lƣợng nhƣng 

không biết cách quản lý thì dần dần 

thƣơng hiệu đó sẽ không còn chỗ đứng 

trên thị trƣờng. Và ngƣợc lại, yếu tố 

tiên quyết để một thƣơng hiệu có thể 

tồn tại lâu dài, chính là sản phẩm có 

chất lƣợng.  

 Ba là, sức mạnh thƣơng hiệu quốc 

gia chƣa cao. Chƣơng trình thƣơng 

hiệu quốc gia đƣợc triển khai từ năm 

2013 nhƣng đến nay vẫn chƣa thật sự 

phát huy hiệu quả trong việc quảng bá 

thƣơng hiệu quốc gia thông qua 

thƣơng hiệu sản phẩm, từ đó nâng cao 

khả năng cạnh tranh của các doanh 

nghiệp Việt Nam trên thị trƣờng trong 

nƣớc và quốc tế. 

 Theo khảo sát của Chƣơng trình 

hợp tác kỹ thuật giữa Cục Xúc tiến 

thƣơng mại (Bộ Công Thƣơng) và Ủy 

ban Kinh tế Thụy Sĩ (SECO), trong số 

63 trang web của 63 công ty tham gia 

chƣơng trình Thƣơng hiệu quốc gia 

của Việt Nam, tất cả đều có tiếng Anh 

nhƣng nội dung các website này đều 

rất nghèo nàn, thiếu tính tƣơng tác và 

một số tính năng. Chỉ có 16% công ty 

đăng tải logo thƣơng hiệu quốc gia lên 

website, 38% công ty đăng tải thông 

tin cho biết sản phẩm nhận đƣợc các 

chứng chỉ quốc tế (ISO, HACCP,..); 

28% công ty liệt kê các hoạt động thể 

hiện trách nhiệm cộng đồng, trách 

nhiệm xã hội trên website. 

Giá trị thƣơng hiệu quốc gia Việt 

Nam năm 2015 đƣợc định giá là 140 tỷ 

USD, giảm 32 tỷ USD, tƣơng đƣơng 

19% so với năm trƣớc đó. Trong bảng 

xếp hạng so với các nƣớc trong 

ASEAN, vị trí thƣơng hiệu Việt Nam 

đang thua nhiều nƣớc nhƣ Indonesia, 

Singapore, Malaysia, Thái Lan, 

Philippines và chỉ xếp trên 

Campuchia. Những con số đƣợc ông 

Samir Dixit, Giám đốc Vùng châu Á 

Thái Bình Dƣơng của Công ty Brand 

Finance nêu ra khiến nhiều ngƣời 

không khỏi giật mình.  

 Những chỉ số trên cho thấy, sức 

mạnh thƣơng hiệu quốc gia Việt Nam 

chƣa cao. Nhiều doanh nghiệp vẫn chỉ 

coi đây là một giải thƣởng chứ không 

phải là công cụ để quảng bá thƣơng 

hiệu. Chính cách nhìn nhận này đã gây 

ra không ít khó khăn cho các doanh 

nghiệp trong quá trình phát triển 

thƣơng hiệu. 

Bốn là, thƣơng hiệu Việt chƣa tạo 

ra sự khác biệt. Muốn thƣơng hiệu 

quốc gia đƣợc biết đến rộng rãi, Việt 

Nam cần quảng bá nhiều hơn nữa. Các 

doanh nghiệp phải tạo thành một cộng 

đồng vững mạnh, cùng giúp đỡ nhau 

trong việc đẩy mạnh công tác xúc tiến, 

quảng bá, khai thác những điểm mạnh, 

lợi thế trong từng ngành hàng để tạo ra 

một hƣớng đi mới. Sự thành công 

không chỉ đến từ một cá nhân, một 

đơn vị nhỏ lẻ mà cần sự chung tay của 

cả một tập thể các doanh nghiệp Việt 

Nam, với mong muốn cùng xây dựng 

thƣơng hiệu quốc gia Việt Nam ngày 

càng lớn mạnh. 

2.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động xây dựng thƣơng 

hiệu đối với doanh nghiệp Việt Nam 

 Thứ nhất, các doanh nghiệp cần 

nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vai 

trò của thƣơng hiệu đối với sự phát 

triển của doanh nghiệp. Việc hiểu r  
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bản chất và lợi ích của thƣơng hiệu đối 

với quá trình phát triển doanh nghiệp 

sẽ đem lại những kết quả khả quan hơn 

cho quá trình xây dựng thƣơng hiệu. 

Từ những hiểu biết này, doanh nghiệp 

sẽ tìm ra con đƣờng phù hợp nhất để 

tạo nên những thƣơng hiệu mạnh. 

Thứ hai, doanh nghiệp cần quan 

tâm hơn nữa đến việc phát triển 

thƣơng hiệu thay vì chỉ quan tâm đến 

việc tìm kiếm lợi nhuận trƣớc mắt. Bởi 

thƣơng hiệu chính là vũ khí cạnh tranh 

hữu hiệu và góp phần mang lại lợi ích 

lâu dài cho doanh nghiệp 

Thứ ba, mỗi doanh nghiệp phải tự 

đánh giá lại nguồn lực của mình, đồng 

thời đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu 

thị trƣờng, để từ đó đề xuất các kế 

hoạch và chiến lƣợc xây dựng, phát 

triển thƣơng hiệu, đặc biệt là chiến 

lƣợc khác biệt hóa thƣơng hiệu để 

cạnh tranh với các doanh nghiệp nƣớc 

ngoài ngay tại thị trƣờng Việt Nam. 

Bản thân các doanh nghiệp phải khẳng 

định đƣợc chất lƣợng thƣơng hiệu tại 

thị trƣờng Việt Nam, tạo sự tin tƣởng 

cho ngƣời tiêu dùng trong nƣớc thì khi 

đó mong ƣớc chinh phục thị trƣờng thế 

giới mới có thể trở thành hiện thực. 

Thứ tƣ, các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc cần tăng cƣờng hỗ trợ nhiều hơn 

nữa các vấn đề thủ tục, pháp lý, tƣ vấn 

cho các doanh nghiệp trong quá trình 

xây dựng, phát triển và đặc biệt là vấn 

đề bảo hộ thƣơng hiệu, không để 

thƣơng hiệu Việt trở thành tài sản của 

các quốc gia khác. 

 

III. KẾT LUẬN 

Ted Levviet, chuyên gia 

Marketing Đại học Harvard đã phát 

biểu rằng: "Cạnh tranh kiểu mới không 

phải là cạnh tranh ở cái mà các công ty 

sản xuất ra ở tại nhà máy của mình mà 

là cạnh tranh giữa những cái mà họ gia 

tăng vào sản phẩm đầu ra của nhà máy 

dƣới hình thức bao bì, dịch vụ, quảng 

cáo, tƣ vấn khách hàng, tổ chức bố trí 

giao hàng và đặc biệt là thƣơng hiệu 

và những thứ khác mà khách hàng có 

thể đánh giá." Khi khái niệm "thƣơng 

hiệu" ngày càng trở nên phổ biến trong 

đời sống kinh tế - xã hội và Việt Nam 

đang tham gia tích cực vào quá trình 

hội nhập quốc tế, việc tạo nên một 

thƣơng hiệu có uy tín sẽ là con đƣờng 

giúp các doanh nghiệp Việt tiến gần 

hơn đến sự thành công./. 
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XÅY DỰNG CÁC BƯỚC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUÂN LÝ 

 MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUÈN ISO 14001:2015  

CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  
 

 ThS. Nguy n Thị Lan Anh 

Khoa Quản trị kinh doanh 

 

I. LỜI NÓI ĐẦU  

Hiện nay, việc bảo vệ môi trƣờng 

đã trở thành vấn đề toàn cầu chứ không 

chỉ là việc riêng của một quốc gia nào. 

Nhiều nƣớc trên thế giới đã yêu cầu 

sản phẩm muốn nhập khẩu phải có 

“nhãn xanh” ISO 14001. Bên cạnh một 

số điều kiện khác, ISO 14001 đã trở 

thành giấy thông hành quan trọng để 

doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào 

thị trƣờng thế giới. 

Hơn thế nữa, đất nƣớc chúng ta đã 

từng bƣớc hội nhập với nền kinh tế thế 

giới nên tính cạnh tranh của mỗi công 

ty ngày càng phải đƣợc nâng cao. Đây 

chính là phƣơng pháp duy nhất để các 

doanh nghiệp Việt Nam có thể cùng 

hội nhập và phát triển. Một trong 

những yếu tố cạnh tranh cần quan tâm 

hiện nay đó là việc chứng tỏ cho khách 

hàng và các bên hữu quan thấy đƣợc 

sự quan tâm đến môi trƣờng của doanh 

nghiệp; cụ thể là các kết quả hoạt động 

môi trƣờng tốt thông qua việc kiểm 

soát ảnh hƣởng môi trƣờng do các hoạt 

động, sản phẩm và dịch vụ của mình, 

mà hệ thống quản lý môi trƣờng là 

bằng chứng r  ràng và dễ thấy nhất. 

II. NỘI DUNG 

1. Hệ thống quản lý môi trƣờng theo 

tiêu chuẩn ISO 14001  

1.1. Hệ thống quản lý môi trường 

theo tiêu chuẩn ISO 14001 

Tiêu chuẩn ISO 14001 là chứng 

nhận đầu tiên trong hệ thống quản lý 

chất lƣợng. ISO 14001 là tiêu chuẩn 

mang tính chất tự nguyện và đƣợc triển 

khai bởi tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc 

tế (ISO). 

ISO 14001 là tiêu chuẩn quy định 

các yêu cầu đối với hệ thống quản lý 

môi trƣờng cho phép tổ chức thiết lập, 

thực hiện chính sách và các mục tiêu 

về môi trƣờng của mình, có xem xét 

đến các yêu cầu của pháp luật và yêu 

cầu khác mà tổ chức tuân thủ, cũng 

nhƣ có xét đến các khía cạnh môi 

trƣờng có ý nghĩa liên quan đến hoạt 

động, sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức đó 

có thể kiểm soát và có ảnh hƣởng. 

Hệ thống quản lý môi trƣờng là 

một phần của hệ thống quản lý chung 

của tổ chức có đề cập đến các vấn đề 

về môi trƣờng phát sinh từ hoạt động 

của tổ chức. Hệ thống quản lý môi 

trƣờng giúp cho tổ chức đạt đƣợc hiệu 



 THÔNG TIN KHOA HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

Số 13 - Tháng 5/2017   39 

quả trong công tác bảo vệ môi trƣờng 

và tiến đến cải tiến liên tục hệ thống. 

1.2. Hệ thống quản lý môi trường 

theo tiêu chuẩn ISO 14001 : 2015 

Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu 

chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức 

ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 

thay thế cho tiêu chuẩn ISO 

14001:2004 và 14001:2009. ISO 

14001 đã đƣợc Việt Nam chấp nhận và 

đã trở thành TCVN 14001:2010. Sau 

20 năm kể từ khi nó đƣợc xuất bản lần 

đầu tiên vào năm 1996, tiêu chuẩn ISO 

14001 đã đƣợc sửa đổi 3 lần và phiên 

bản mới nhất là năm 2015. 

Phiên bản mới yêu cầu phải nắm bắt 

đƣợc thực trạng của tổ chức hay doanh 

nghiệp nhằm quản lý rủi ro tốt hơn. Bên 

cạnh đó, phiên bản ISO 14001:2015 

cũng chú trọng hơn tới vai trò của lãnh 

đạo đối với tổ chức hay doanh nghiệp 

trong công tác quản lý môi trƣờng. 

Ngoài ra, sẽ có sự thay đổi theo hƣớng 

nâng cao hiệu quả môi trƣờng bên cạnh 

việc cải tiến hệ thống quản lý. 

2. Lợi ích của doanh nghiệp  hi áp 

dụng tiêu chuẩn ISO 14001 

Các lợi ích chính mà ISO 14001 

đem lại cho doanh nghiệp 

- Giúp doanh nghiệp xác định và 

quản lý các vấn đề môi trƣờng một 

cách toàn diện, liên tục cải tiến kết quả 

hoạt động môi trƣờng qua đó nâng cao 

năng suất, hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp. Đảm bảo sự phát triển 

bền vững của công ty, hài hòa lợi ích 

của các bên liên quan trong quá trình 

phát triển sản xuất kinh doanh. 

- Đáp ứng yêu cầu từ phía khách 

hàng gồm: yêu cầu trực tiếp từ phía 

khách hàng, nhà cung cấp, đặc biệt là 

các khách hàng là các tập đoàn đa 

quốc gia, khách hàng nƣớc ngoài và 

chuẩn bị trƣớc cho các quan hệ hợp 

tác kinh doanh sẽ phát sinh trong 

tƣơng lai. Nâng cao hình ảnh của 

doanh nghiệp đối với ngƣời tiêu dùng 

và cộng đồng. 

- Đáp ứng và kiểm soát tốt hơn yêu 

cầu về môi trƣờng từ phía cơ quan Nhà 

nƣớc: Thực hiện quản lý và kiểm soát 

rủi ro môi trƣờng; Xây dựng hệ thống 

thu thập, xử lý thông tin, xây dựng sẵn 

báo cáo cung cấp cho cơ quan chức 

năng khi kiểm tra; 

- Tiết kiệm chi phí liên quan đến 

môi trƣờng: chi phí rác thải, tái chế, 

tiêu thụ, chi phí bảo hiểm. Phòng tránh 

các rủi ro môi trƣờng có thể xảy ra. Sử 

dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, tiết 

kiệm chi phí hạch toán môi trƣờng, 

giảm tiêu thụ năng lƣợng. 

3. Xây dựng các bƣớc áp dụng hệ 

thống quản lý môi trƣờng theo tiêu 

chuẩn ISO 14001 : 2015 cho doanh 

nghiệp. 

3.1. Các bước xây dựng áp dụng hệ 

thống quản lý môi trường theo tiêu 

chuẩn ISO 14001 : 2015  

Các bƣớc chính để xây dựng và áp 

dụng ISO 14001:2015 tại doanh nghiệp 

gồm 6 bƣớc chính: 

 ước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch tiến 

hành dự án 

- Nghiên cứu, tìm hiểu cụ thể về 

ISO 14001:2015 
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- Thành lập ban chỉ đạo dự án ISO 

14001:2015. Thành viên ban chỉ đạo 

phải có các kiến thức cơ bản về môi 

trƣờng và hệ thống quản lý môi trƣờng 

theo ISO 14001:2015. Bổ nhiệm đại 

diện lãnh đạo về môi trƣờng. 

- Phân tích bối cảnh của doanh 

nghiệp, các vấn đề nội bộ và bên ngoài 

doanh nghiệp, những bên liên quan, 

những ảnh hƣởng đến môi trƣờng. So 

sánh với các điều khoản luật hiện hành 

và những yêu cầu khác có liên quan 

- Thực hiện đánh giá ban đầu về 

môi trƣờng. 

- Lập kế hoach cụ thể và phân 

công cán bộ chuyên trách từng phần 

công việc cụ thể cho việc xây dựng hệ 

thống quản lý môi trƣờng. 

- Tổ chức đào tạo về ISO 

14001:2015 cho cán bộ, nhân viên 

trong doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm 

thực hiện dự án và các cán bộ lãnh đạo. 

 ước 2: Xây dựng và lập văn bản hệ 

th ng quản lý môi trường 

- Xây dựng chính sách môi trƣờng 

và cam kết của lãnh đạo, tuyên bố cam 

kết này với toàn thể cán bộ, nhân viên 

trong công ty. 

- Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và 

chƣơng trình quản lý môi trƣờng nhằm 

đạt đƣợc các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề 

ra. Chƣơng trình cần mô tả cách thức 

tổ chức sẽ đạt đƣợc các mục tiêu của 

mình, bao gồm cả thời gian, các nguồn 

lực cần thiết và ngƣời chịu trách nhiệm 

thực hiện. 

 ước 3: Thực hiện và theo dõi hệ 

th ng quản lý môi trường 

- Ðảm bảo về nhận thức và thông 

tin liên lạc cho mọi thành viên trong tổ 

chức để thực hiện hệ thống quản lý 

môi trƣờng một cách hiệu quả. 

- Theo d i và kiểm tra việc thực 

hiện hệ thống quản lý môi trƣờng, thực 

hiện các hành động cần thiết nhằm 

đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu 

của tiêu chuẩn, các chƣơng trình về 

môi trƣờng, các qui trình và sổ tay 

quản lý môi trƣờng. 

- Sử dụng các kỹ thuật năng suất 

xanh nhƣ các công cụ hỗ trợ nâng cao 

hiệu quả hoạt động môi trƣờng. 

 ước 4: Ðánh giá nội bộ và xem xét 

- Trang bị kiến thức về đánh giá 

nội bộ hệ thống quản lý môi trƣờng 

cho lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt 

của công ty. 

- Thiết lập hệ thống đánh giá nội 

bộ và hệ thống xem xét của lãnh đạo. 

- Thực hiện chƣơng trình đánh giá 

hệ thống quản lý môi trƣờng nội bộ 

theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 

14001:2015. 

- Báo cáo kết quả của đợt đánh giá 

trên lên lãnh đạo để xem xét, thực hiện 

các hành động khắc phục. 

 ước 5: Ðánh giá, xem xét và chứng 

nhận hệ th ng 

- Lựa chọn cơ quan chứng nhận 

phù hợp và xin đăng ký chứng nhận. 

Tổ chức tiến hành đánh giá trƣớc 

chứng nhận nếu thấy cần thiết. 

- Chuẩn bị cho cơ quan chứng 

nhận tiến hành đánh giá hệ thống văn 

bản và đánh giá thực trạng của tổ chức. 

Xem xét kết quả đánh giá ban đầu của 
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cơ quan chứng nhận và thi hành các 

biện pháp khắc phục đối với những 

điểm không phù hợp. 

 ước 6: Duy trì chứng chỉ 

- Thực hiện đánh giá nội bộ. 

- Thực hiện các hành động khắc 

phục. 

- Thực hiện đánh giá giám sát. 

- Không ngừng duy trì, cải tiến liên 

tục hệ thống và chịu sự giám sát định 

kỳ của tổ chức chứng nhận. 

3.2. Thuận lợi và khó khăn khi áp 

dụng hệ thống quản lý môi trường 

14001 ở Việt Nam 

Tại Việt Nam hiện nay, chứng chỉ 

ISO 14001 cũng đã đƣợc cấp cho khá 

nhiều tổ chức với các loại hình sản 

xuất kinh doanh và dịch vụ khá đa 

dạng, trong đó các ngành nghề nhƣ 

Chế biến thực phẩm (mía đƣờng, thủy 

sản, rƣợu bia giải khát…), Điện tử, 

Hóa chất (dầu khí, sơn, bảo vệ thực 

vật), Vật liệu xây dựng, Du lịch-Khách 

sạn đang chiếm tỷ lệ lớn. Những ngành 

có nhiều doanh nghiệp đƣợc cấp chứng 

chỉ ISO 14001 ở Việt Nam là: thiết bị 

quang học, điện tử (15%), cao su và 

nhựa (13%), sản xuất kim loại và các 

sản phẩm kim loại cơ bản (12%), chế 

biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 

(11%) và hóa chất (7%). Đây cũng 

chính là các ngành có nhiều tiềm năng 

gây ô nhiễm môi trƣờng hoặc có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam. 

Tổng số chứng chỉ các hệ thống 

đƣợc cấp năm 2015 tại Việt Nam trong 

năm 2015 là 5899 chứng chỉ, tăng 

17,8% so với năm 2014. Chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong các chứng chỉ 

đƣợc cấp là ISO 9001 với 4148 chứng 

chỉ, chiếm tỷ trọng 70,3%, tiếp theo là 

ISO 14001 với 903 chứng chỉ chiếm tỷ 

trọng 20,31% và ISO 22000 với 395 

chứng chỉ chiếm tỷ trọng 6,7%. Các số 

liệu này cho thấy lĩnh vực môi trƣờng 

đang thu hút sự quan tâm của các 

doanh nghiệp sau khi đã có nhiều 

thông tin tiêu cực trong các lĩnh vực 

này đƣợc công bố trong thời gian vừa 

qua. Tuy nhiên nếu so sánh với số 

lƣợng doanh nghiệp đƣợc chứng nhận 

về hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 

9001 thì các doanh nghiệp áp dụng hệ 

thống quản lý môi trƣờng còn rất hạn 

chế. Việc áp dụng hệ thống quản lý 

môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001 

tại Việt Nam thời gian còn có những 

khó khăn và thuận lợi nhƣ sau :  

Những thuận lợi khi áp dụng hệ 

th ng quản lý môi trường ISO 14001 ở 

Việt Nam. 

- Các quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng ngày càng chặt chẽ hơn. 

Tiêu chuẩn ISO 14001 không đề ra 

những quy định hay tiêu chí cụ thể về 

môi trƣờng mà chỉ đề ra các nguyên 

tắc trong công tác quản lý, và một 

trong những nguyên tắc quan trọng là 

doanh nghiệp và tổ chức phải “ phù 

hợp với các yêu cầu pháp quy sở tại”. 

Bởi vậy tính đầy đủ, dễ hiểu và khả thi 

của hệ thống văn bản pháp quy về môi 

trƣờng rất cần thiết để nguyên tắc này 

đƣợc thực hiện. Luật pháp bảo vệ ngày 

càng chặt chẽ đã thúc đẩy các doanh 

nghiệp ngày càng chú trọng đầu tƣ và 
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áp dụng các công cụ quản lý cũng nhƣ 

xử lý ô nhiễm môi trƣờng. 

- Sức ép từ các công ty đa quốc 

gia. 

Hiện nay có nhiều tập đoàn đa 

quốc gia yêu cầu các nhà cung cấp, 

các nhà thầu của mình phải đảm bảo 

vấn đề môi trƣờng trong quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh, và 

chứng chỉ ISO 14001 nhƣ sự bảo đảm 

về yếu tố đó. Honda Việt Nam là một 

trong các doanh nghiệp của Nhật Bản 

đã áp dụng hệ thống quản lý môi 

trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001, 

tiếp sau đó là một loạt các nhà cung 

cấp phụ kiện nhƣ Goshi Thăng Long, 

Nisin Brake, Tsukuba, Stan - Ley… 

cũng áp dụng ISO 14001. Những hoạt 

động nhƣ vậy đã tạo ra trào lƣu nhân 

rộng mô hình. Trào lƣu này bắt đầu 

xuất hiện phần lớn từ các công ty 

nƣớc ngoài, liên doanh, sau đó mở 

rộng các đối tƣợng là tổ chức, doanh 

nghiệp Việt Nam. 

- Sự quan tâm của Nhà nƣớc, cơ 

quan quản lý và cộng đồng đối với việc 

áp dụng ISO 14001 cũng ngày càng gia 

tăng. Nghị định số 19/2015/NĐ – CP 

ngày 14 tháng 2 năm 2015 Quy định 

chi tiết thi hành một số điều luật Bảo 

vệ môi trƣờng đã quy định một số loại 

hình sản xuất phải áp dụng hệ thống 

quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn 

ISO 14001. Điều này đã thể hiện sự 

quan tâm của Chính phủ trong công tác 

bảo vệ môi trƣờng nói chung và ISO 

14001 nói riêng. Định hƣớng này cũng 

sẽ tạo tiền đề cho các nghành, các địa 

phƣơng xây dựng chiến lƣợc bảo vệ 

môi trƣờng cho mình để từ đó thúc đẩy 

việc áp dụng ISO 14001 trên phạm vi 

toàn quốc. 

Những khó khăn khi áp dụng hệ 

th ng quản lý môi trường theo tiêu 

chuẩn ISO 14001. 

- Vấn đề nhận thức 

Các tổ chức, doanh nghiệp trong 

nƣớc chƣa thực sự quan tâm và nhận 

thức về hệ thống quản lý môi trƣờng 

theo tiêu chuẩn ISO 14001 còn rất hạn 

chế. Đặc biệt các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ có tƣ tƣởng rằng hệ thống quản lý 

môi trƣờng chỉ áp dụng cho các nhà 

máy, công ty lớn, những công ty đa 

quốc gia chứ không áp dụng cho 

những cơ sở dịch vụ, những công ty 

nhỏ. Có nhƣng doanh nghiệp nghĩ rằng 

việc áp dụng hệ thống quản lý môi 

trƣờng chỉ phục vụ cho mục đích xin 

chứng nhận chứ không hiểu rằng nó sẽ 

đem lại lợi ích kinh tế và cải thiện môi 

trƣờng làm việc cho chính cán bộ công 

nhân viên của doanh ngiệp. 

- Chi phí thực hiện và và chứng 

nhận ISO 14001 cao 

Vấn đề kinh phí vẫn là một vấn 

đề nan giải đối với tất cả các doanh 

nghiệp Việt Nam, vì khi áp dụng bất 

kỳ tiêu chuẩn nào, không chỉ riêng 

đối với ISO 14001, doanh nghiệp vẫn 

phải bỏ ra một khoản kinh phí không 

nhỏ phục vụ cho việc đào tạo nguồn 

nhân lực, thiết lập, áp dụng và duy trì 

tiêu chuẩn đó, có thể phải thay đổi 

công nghệ sản xuất, chi phí về xử lý 

chất thải. 
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- Chƣa kết hợp mục tiêu môi 

trƣờng với các mục tiêu phát triển 

chung của tổ chức. 

Việc hoạch định và triển khai thực 

hiện mục tiêu môi trƣờng ở các doanh 

nghiệp đôi khi còn tách rời. Thực tế 

hoạt động của các doanh nghiệp luôn 

hƣớng tới các mục tiêu liên quan tới 

tăng doanh thu, giảm sai lỗi, nâng cao 

hiệu quả, tiết kiệm chi phí… nên mục 

tiêu môi trƣờng chƣa đƣợc quan tâm. 

Các doanh nghiệp nên tích hợp các 

mục tiêu đó với nhau để tận dụng tối 

đa cho việc triển khai thực hiện. 

- Việc triển khai đánh giá nội bộ 

còn gặp nhiều khó khăn 

Đánh giá nội bộ là một hoạt động 

bắt buộc và cần triển khai định kỳ 

nhằm xác định hiệu quả cũng nhƣ tìm 

ra cơ hội để cải tiến nâng cao hệ thống 

quản lý môi trƣờng. Các doanh nghiệp 

còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn 

đánh giá năng lực và trình độ. Quá 

trình đánh giá vẫn còn mang tính hình 

thức nên việc đánh giá chƣa mang lại 

giá trị thực sự cho việc cải tiến môi 

trƣờng cho tổ chức. 

III. KẾT LUẬN  

Trong quá trình hội nhập với khu 

vực và thế giới, để các sản phẩm Việt 

Nam có thể cạnh tranh đƣợc trên thị 

trƣờng toàn cầu thì vấn đề chất lƣợng 

là quan trọng. Song xu hƣớng trong 

tƣơng lai, khi vấn đề môi trƣờng trở 

nên bức bách trên toàn cầu thì các đối 

tác không những đòi hỏi sản phẩm có 

chất lƣợng cao mà còn phải đáp ứng 

đƣợc hệ thống quản lý môi trƣờng. 

Chính vì vậy, việc xây dựng hệ thống 

quản lý môi trƣờng theo ISO 14001: 

2015 cho doanh nghiệp ngoài lợi ích sẽ 

tạo lập một môi trƣờng lao động đƣợc 

tốt hơn còn giúp cho các doanh nghiệp 

tự trang bị hành trang vững chắc trƣớc 

ngƣỡng cửa hội nhập với hình ảnh 

ngày càng đƣợc nâng cao./. 
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MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN 

TRONG KINH TẾ 
 

ThS.  ùi Đình Thắng 

Khoa C  sở 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Những vấn đề trong các hoạt động 

kinh tế thƣờng rất đa dạng và phức tạp. 

Việc sử dụng mô hình hóa các hoạt 

động đó bằng các công cụ toán học và 

vận dụng các phƣơng pháp toán học để 

phân tích, đánh giá cũng nhƣ kiểm 

nghiệm các kết quả đạt đƣợc một cách 

logic luôn là một yêu cầu cấp bách đối 

với các chuyên gia trong lĩnh vực phân 

tích kinh tế. Trong bài báo này tôi 

trình bày một số ứng dụng cơ bản nhất 

của phép tính tích phân trong kinh tế. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Định nghĩa. Hàm số ( )F x  đƣợc gọi 

là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên 

tập D  nếu '( ) ( ),F x f x x D   . 

 

2.2. Định nghĩa. Biểu thức ( )F x C , 

trong đó ( )F x  là một nguyên hàm của 

hàm số ( )f x  và C là hằng số bất kỳ, 

đƣợc gọi là tích phân bất định của hàm 

số ( )f x và đƣợc ký hiệu nhƣ sau: 

( ) ( )f x d x F x C  .  

2.3. Khái niệm tích phân xác định. 

Giả sử ( )f x liên tục trên [a, b] và 

 ( ) 0 , , .f x x a b  
 Gọi S là hình 

phẳng đƣợc giới hạn bởi miền (D). 

    

( )

0

x a

D x b

y







    (hình 1) 

Để tính diện tích hình S, ta chia 

đoạn [a, b] thành n phần với cách chia: 

 

0 1 2
...

n
a x x x x b     

. Tại mỗi 

khoảng 1
( , )

i i
x x

 , ta xét diện tích 1i
S

  

nhƣ hình 2. 

Khi giá trị 1i i i
x x x


  

 là đủ nhỏ, 

ta có thể xấp xỉ giá trị diện tích i
S

là 

diện tích hình chữ nhật với độ dài 2 

cạnh lần lƣợt là i
x

 và 1
( )

i
f x

 . Kết 
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quả là diện tích S có thể đƣợc xấp xỉ 

nhƣ sau: 
1

1

( )

n

i i

i

S f x x




 
 

 

Vậy 
1

1

lim ( )

n

i i
n

i

S f x x


 


 
 

Trong mỗi đoạn  1
,

i i
x x

  ta lấy i


 

bất kỳ và lập tổng: 1

( )

n

n i i

i

f x 



 
. 

Nếu tồn tại giới hạn hữu hạn 

1

lim lim ( )

n

n i i
n n

i

I f x 
   



  
, giới 

hạn này không phụ thuộc vào cách 

chia đoạn  ,a b
và cách lấy điểm i


 thì 

( )y f x  là hàm khả tích trên đoạn 

 ,a b
. 

I đƣợc gọi là tích phân xác định 

của hàm số f trên  ,a b
. Ký hiệu là 

( )

b

a

I f x d x 
. 

2.4. Định lý. Hàm số ( )y f x  xác 

định trên đoạn  ,a b
là khả tích trên 

đoạn đó nếu thỏa mãn một trong các 

điều kiện sau: 

i) ( )f x  liên tục;  

ii) ( )f x bị chặn và chỉ có một 

số hữu hạn điểm gián đoạn trên  ,a b
; 

iii) ( )f x  đơn điệu và bị chặn 

trên  ,a b
. 

2.5. Công thức Newton – Leibnitz. 

Cho ( )f x  liên tục trên  ,a b
 và ( )F x  

là một nguyên hàm của ( )f x  thì ta có: 

( ) ( ) ( ) ( )

b

b

a

a

f x d x F b F a F x  
. 

2.6. Một số hàm ứng dụng trong 

 inh tế 

- Hàm doanh thu ( )T R T R Q  

( Q  là sản lƣợng), doanh thu cận biên 

d T R
M R

d Q


.  

- Hàm chi phí ( )T C f Q  ( Q  

là sản lƣợng), chi phí cận biên 

d T C d f
M C

d Q d Q
 

. 

- Hàm sản xuất ( )Q f L  ( L  là 

lao động), sản lƣợng cận biên 

d Q d f
M Q

d L d L
 

.  

- Hàm lợi nhuận 
( ( ) )T R T C T C F C V C Q       

( F C  là chi phí cố cố định (định phí) là 

phần chi phí không phụ thuộc mức sản 

lƣợng Q; VC(Q) là chi phí khả biến 

(biến phí) là phần chi phí phụ thuộc 

vào mức sản lƣợng Q. 
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- Hàm tiêu dùng ( )C C I  (I là 

thu nhập), 

d C
M P C

d I


 là xu hƣớng 

tiêu dùng cận biên. 

- Hàm tiết kiệm ( )S S I  (I là 

thu nhập), 

d S
M S P

d I


 là xu hƣớng tiết 

kiệm cận biên. 

3. MỘT SỐ VÍ DỤ ÁP DỤNG TÍCH 

PHÂN TRONG VIỆC GIẢI CÁC 

B I TOÁN KINH TẾ 

3.1. Tìm hàm tổng  hi biết hàm giá 

trị cận biên  

Trong kinh tế, giả sử biến số 

kinh tế y mang ý nghĩa tổng giá trị 

mục tiêu (tổng chi phí, tổng doanh thu, 

tổng tiêu dùng ...) và là hàm số đƣợc 

xác định theo giá trị của đối số x : 
( )y f x . 

Nếu ta biết đƣợc hàm giá trị cận 

biên '( )M y f x  thì ta có thể xác định 

đƣợc hàm tổng giá trị thông qua phép 

tính tích phân: 

( ) '( )y f x f x d x M yd x    . 

Ví dụ 1. Cho hàm sản phẩm cận biên 

của lao động 
0 ,5

( ) 4 0M Q L L


 . Hãy 

tìm hàm sản xuất ngắn hạn ( )Q f L , 

biết (1 0 0 ) 4 0 0 0Q  . 

 iải. Ta có 
0 ,5 0 ,5

( ) 4 0 8 0Q Q L L d L L C


    . 

 
0 ,5

(1 0 0 ) 8 0 .1 0 0 4 0 0 0 3 2 0 0 .Q C C      

 
0 ,5

8 0 3 2 0 0 .Q L    
Ví dụ 2. Một công ty cho biết hàm chi 

phí cận biên của việc sản xuất sản 

phẩm A là: M C  ở mỗi mức sản lƣợng 
Q là 

0 , 2
8 .

Q
M C e  và chí phí cố định là 

F C  = 50.  

Khi đó hàm tổng chi phí đƣợc 

xác định nhƣ sau:  
0 ,2 0 ,2

( ) 8 . 4 0
Q Q

C Q e d Q e C  
 

Chi phí cố định (định phí) 
F C là mức chi phí ở mức sản lƣợng 

0Q  , do đó ( 0 )F C C . Nên 50 = 40 

+ C  C = 10. Vậy 
0 ,2

( ) 4 0 1 0
Q

C Q e  . 

Chi phí khả biến (biến phí) VC 

là phần chi phí phụ thuộc vào mức sản 

lƣợng Q và đƣợc xác định nhƣ sau: 
0 ,2

( ) 4 0
Q

V C C Q F C e   . 

Ví dụ 3. Cho hàm doanh thu cận biên 

của sản phẩm X là 
3

5 0 0 0 0M R Q  . 

Hãy xác định hàm cầu của sản phẩm X 

trên thị trƣờng tại một thời điểm t nào đó. 

 iải. Tổng doanh thu sản phẩm X là:  
4

3
(5 0 0 0 0 ) 5 0 0 0 0 .

4

Q
T R Q d Q Q C    

 
Khi chƣa kinh doanh thì Q = 0 

và TR = 0, nên C = 0, do đó 
4

5 0 0 0 0
4

Q
T R Q 

. 

Ta có: 

3

5 0 0 0 0
4

T R Q
T R P Q P

Q
    

 

là hàm cầu của sản phẩm X tại thời 

điểm t. 

Ví dụ 4. Cho biết khuynh hƣớng tiết 

kiệm biên 
0 ,5

0 , 3 0 ,1M S P I


  . Cho 

điều kiện ban đầu (8 1) 0S  . Tìm hàm 

tiết kiệm. 
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 iải. Ta có 
0 ,5 0 ,5

( ) (0 , 3 0 ,1 ) 0 , 3 0 , 2S S I I d I I I C


      . 

Vì (8 1) 0S   nên 
0 ,5

0 , 3 .8 1 0 , 2 .8 1 0 2 2 , 5C C      . 

Vậy 
0 ,5

( ) 0 , 3 0 , 2 2 2 , 5S S I I I    . 

3    Bài to n đầu tƣ và hình thành vốn 

Xét hàm tích trữ vốn ( )K K t  

và hàm I = I(t), cƣờng độ đầu tƣ 

thuần. Vốn tích trữ K và cƣờng độ đầu 

tƣ I có mối quan hệ cho bởi phƣơng 

trình vi phân 
( )

d K
I t

d t


 (lƣợng đầu tƣ 

tại thời điểm t, biểu thị tốc độ tăng vốn 

tại thời điểm đó), do đó nếu biết hàm 

đầu tƣ I(t) thì hàm quỹ vốn K(t) đƣợc 

xác định nhƣ sau: 

( ) '( ) ( )K t K t d t I t d t   . 

Hằng số C trong tích phân bất 

định trên đƣợc xác định nếu ta biết quỹ 

vốn tại một thời điểm nào đó. 

Ví dụ 5. Cho hàm đầu tƣ sau 
1 / 2

( ) 3 .I t t  (nghìn đô la một tháng) và 

quỹ vốn tại thời điểm t = 1 là 
(1) 1 0K   (nghìn đô la). Hãy xác định 

hàm quỹ vốn ( )K t  và lƣợng vốn tích 

lũy đƣợc từ tháng 4 đến tháng thứ 9. 

 iải. Quỹ vốn tại thời điểm t là 
1/ 2 3 / 2

( ) 3 2K t t d t t C    
Tại thời điểm t = 1 thì 

(1) 2 1 0K C   , do đó C = 8. 
3 / 2

( ) 2 8K t t   (nghìn đô la) 

Lƣợng vốn tích lũy đƣợc từ 

tháng 4 đến tháng thứ 9 đƣợc tính theo 

công thức: 

9
3 / 2

4

(9 ) ( 4 ) 2 3 8K K t  
 (nghìn đô la). 

3.3. Tính giá trị trung bình 

Hàm ( )f x  liên tục trên  ,a b
. 

Giá trị trung bình của f(x) trên  ,a b
 là: 

1
( )

b

a

f x d x
b a


 

Ví dụ 6. Sau t tháng làm việc tại 

xƣởng may, một nhân viên cắt may có 

thể cắt 
0 ,5

( ) 7 0 0
t

Q t e


   chiếc quần 

dài trên một giờ. Tính tốc độ sắp xếp 

trung bình của nhân viên cắt may trên 

trong 3 tháng đầu làm việc. 

 iải. Tốc độ sắp xếp trung bình của 

nhân viên cắt may trong 3 tháng đầu 

làm việc là: 
33 3

0 ,5 0 ,5

00 0

1 1 1
( ) (7 0 0 ) (7 0 0 2 ) 6 9 9 , 4 1

3 0 3 3

t t
Q t d t e d t t e

 
    


 

 
(chiếc/tháng). 

Vậy trong 3 tháng đầu tiên nhân 

viên cắt đƣợc 699,41 chiếc/tháng. 

Ví dụ 7. Trong chu kỳ kinh doanh 2 

năm, chi phí sản xuất một đơn vị sản 

phẩm đƣợc cho bởi: 
2

0 , 0 0 5 0 , 0 1 1 3,1 5; 0 2 4 ,C t t t      
t tháng, 2 năm = 24 tháng. 

Tìm chi phí trung bình để sản 

xuất 1 đơn vị sản phẩm trong kỳ kinh 

doanh này. 

 iải. Chi phí trung bình đƣợc xác định 

bởi công thức: 
2 4

2

0

1
(0 , 0 0 5 0 , 0 1 1 3,1 5 )

2 4
C t t t d t  

 
2 4

3 2

0

1 0 , 0 0 5 0 , 0 1
1 3,1 5

2 4 3 2

t t
t

 
   

  = 14,23. 
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Nhận xét: Chúng ta có thể kiểm tra lại 

kết quả này bằng cách làm thông thƣờng 

nhƣ sau: tính chi phí ứng với t = 0, t = 1, 

t = 2, ..., t = 24. 

Với t = 0 thì C = 13,15 

Với t = 1 thì C = 13,17 

... 

Với t = 24 thì C = 16,27. 

Vậy 

1 3,1 5 1 3,1 7 ... 1 6 , 2 7
1 4 , 2 5 1 4 , 2 3

2 5
C

  
 

. 

3.4. Thặng dƣ của ngƣời tiêu dùng và 

thặng dƣ của nhà sản xuất 

Cho hàm cầu 
( )

d
Q D p

cho biết 

lƣợng hàng hóa Qd mà ngƣời mua bằng 

lòng mua ở mỗi mức giá p. Hàm ngƣợc 

của hàm cầu là 
1
( )

d
p D Q




. Giả sử 

điểm cân bằng của thị trƣờng là 

 0 0
,p Q

 và hàng hóa đƣợc bán với giá 

0
p

. Khi đó thặng dƣ của ngƣời tiêu 

dùng đƣợc tính theo công thức: 
0

1

0 0

0

( )

Q

C S D Q d Q p Q


 
 

Cho hàm cung 
( )

s
Q S p

 của thị 

trƣờng cho biết lƣợng hàng hóa s
Q

mà 

ngƣời bán bằng lòng bán ở mỗi mức giá 

p. Hàm ngƣợc của hàm cung là 
1
( )

s
p S Q




. Nếu hàng hóa đƣợc bán ở 

mức giá cân bằng p0 thì thặng dƣ của nhà 

sản xuất đƣợc tính theo công thức: 
0

1

0 0

0

( )

Q

P S p Q S Q d Q


  
 

Ví dụ 8. Cho các hàm cung và cầu của 

một sản phẩm A nhƣ sau:  

2 1, 4 3 2
s d

Q p Q p     
. Hãy 

tính thặng dƣ của nhà sản xuất và thặng 

dƣ của ngƣời tiêu dùng. 

 iải. Các hàm ngƣợc của hàm cầu và 

hàm cung lần lƣợt là: 
1 2
( ) 4 3 ( 2 )p D Q Q


    ; 

1 2
( ) ( 1) 2p S Q Q


     

Sản lƣợng cân bằng khi cung = 

cầu, do đó: 
2 2

4 3 ( 2 ) ( 1) 2Q Q      

0
3Q 

; 0
1 8p 

 

Thặng dƣ của nhà sản xuất đƣợc 

tính theo công thức: 
3

2

0

1 8 3 ( 1) 2 2 7P S Q d Q      
 

 
Thặng dƣ của ngƣời tiêu dùng 

đƣợc tính theo công thức: 
3

2

0

4 3 ( 2 ) 1 8 3 3 6C S Q d Q      
 

 
4. KẾT LUẬN 

Bài báo đã cung cấp một số ví dụ 

cụ thể cho các bài toán ứng dụng của tích 

phân trong kinh tế nhƣ: Tìm hàm mục 

tiêu khi biết hàm giá trị cận biên; tính giá 

trị trung bình trên 
 ,a b

; bài toán đầu tƣ 

và hình thành vốn; thặng dƣ của ngƣời 

tiêu dùng và thặng dƣ của nhà sản xuất; ... 

trong vô vàn ứng dụng đa dạng của tích 

phân trong kinh tế./. 
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VẤN ĐỀ LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
 

ThS. Lê Thị Dung 

Khoa Tài chính Ngân hàng 

 

I. LỜI NÓI ĐẦU 

Tỷ giá hối đoái là một phạm trù 

kinh tế quan trọng trong đời sống kinh 

tế, xã hội của mỗi nƣớc, là công cụ để 

đo lƣờng giá trị giữa các đồng tiền và 

do vậy có tác động nhƣ một công cụ 

cạnh tranh trong thƣơng mại quốc tế, 

một công cụ quản lý kinh tế, có ảnh 

hƣởng mạnh mẽ tới giá cả, tới mọi 

hoạt động kinh tế - xã hội của nƣớc đó 

và các nƣớc có liên quan. 

Do đó việc lựa chọn chế độ tỷ giá 

nào là điều kiện tiên quyết cho quá 

trình phát triển nền kinh tế của đất 

nƣớc? Trong 10 năm trở lại đây (2006-

2016) nền kinh tế Việt Nam luôn ở 

trong trạng thái không ổn định, lạm 

phát tăng cao, dự trữ ngoại hối mỏng, 

thâm hụt cán cân vãng lai ngày càng 

lớn. Về tỷ giá, mặc dù NHNN Việt 

Nam đã áp dụng các biện pháp nhƣ 

tạm thời đóng cửa thị trƣờng tự do, 

tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại 

tệ, giảm lãi suất huy động đối với 

ngoại tệ, và đồng nội tệ đã trải qua 

nhiều lần phá giá, tình hình thị trƣờng 

ngoại hối vẫn chƣa hết căng thẳng. 

Những thời gian gần đây tỷ giá ít biến 

động, nhƣng chủ yếu là do các biện 

pháp mang tính cƣỡng chế, phản ánh 

sự không bền vững và luôn chứa đựng 

rủi ro tiềm ẩn. 

Chính điều này đặt ra câu hỏi; chế 

độ tỷ giá mà Việt Nam theo đuổi và 

duy trì hơn chục năm nay liệu có còn 

phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại? Nếu 

không còn phù hợp thì Việt Nam nên 

chuyển sang áp dụng chế độ tỷ giá 

nào? Và Việt Nam đã đủ điều kiện để 

chuyển sang chế độ tỷ giá đó hay 

chƣa? 

II. NỘI DUNG 

1. Chế độ tỷ giá và phân loại chế độ 

tỷ giá  

Tỷ giá hối đoái là giá chuyển đổi 

từ một đơn vị tiền tệ nƣớc này sang 

đơn vị tiền tệ nƣớc khác. Chế độ tỷ 

giá hối đoái là cách thức một đất 

nƣớc quản lý đồng tiền của mình liên 

quan đến các đồng tiền nƣớc ngoài 

và quản lý thị trƣờng ngoại hối. Có 

nhiều tiêu thức để phân loại chế độ tỷ 

giá nhƣng trong nội dung bài viết này 

tác giá chỉ đƣa ra cách thức phân loại 

tỷ giá hối đoái theo tiêu chuẩn của 

quỹ tiền tệ IMF. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_ngo%E1%BA%A1i_h%E1%BB%91i
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Bảng 1: Các cơ chế tỷ giá theo phân loại của IMF 

Cơ chế tỷ giá Định nghĩa theo IMF Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

Không dùng 

đồng bản địa 

(No separate 

legal tender) 

Không sử dụng đồng 

bản tệ riêng, sử dụng 

đồng tiền của quốc gia 

khác 

Không phải chịu rủi ro 

nội tệ giảm giá nên 

không phải tăng lãi 

suất nhằm tăng giá trị 

đồng nội tệ 

NHTW không có vai 

trò “ngƣời cho vay 

cuối cùng”; CSTT 

phụ thuộc vào quốc 

gia in và sở hữu đồng 

ngoại tệ 

Neo cứng 

theo 1 đồng 

tiền mạnh 

(currency 

board) 

Cam kết bằng luật đối 

với việc neo vào một 

đồng tiền khác theo 

một tỷ lệ cố định 

Bảo đảm giá cả ổn 

định; cán cân thanh 

toán quốc tế luôn 

đƣợc điều chỉnh  

Yêu cầu dự trữ ngoại 

hối phải đủ lớn, chi 

tiêu công chặt chẽ, hệ 

thống tài chính phải 

mạnh và đƣợc giám 

sát chặt chẽ. 

CSTT mất đi sự độc 

lập. Nền kinh tế mất 

khả năng tự điều 

chỉnh trƣớc những cú 

sốc về giá. 

Neo cố định 

(Conventiona

l fixed peg 

arrangements

) 

-Với một 

đồng tiền 

(single 

currency) 

-Với một rổ 

đồng tiền 

(composite) 

Neo tỷ giá trung tâm 

với đồng tiền khác 

theo một tỷ lệ cố định; 

dao động trong biên 

độ hẹp +/- 1% ít nhất 

trong 3 tháng; NHTW 

sẵn sàng can thiệp để 

duy trì tỷ giá này; 

NHTW có thể điều 

chỉnh tỷ giá trung tâm, 

nhƣng không thƣờng 

xuyên. 

Giảm chi phí giao 

dịch và rủi ro tỷ giá; 

phù hợp với các quốc 

gia nhỏ, hội nhập sâu 

và có mức lạm phát 

cao; thƣơng mại quốc 

tế phụ thuộc vào một 

đối tác quan trọng; 

chƣa thực hiện tự do 

hóa tài khoản vốn; 

chính sách tiền tệ ổn 

định và tin cậy  

Dễ tổn thƣơng khi 

xuất hiện đầu cơ; 

NHTW không còn giữ 

vai trò “ngƣời cho vay 

cuối cùng” 

Neo tỷ giá có 

điều chỉnh 

(crawling 

peg) 

Tỷ giá trung tâm đƣợc 

điều chỉnh thƣờng 

xuyên với các bƣớc 

nhỏ theo các chỉ số 

định lƣợng nhƣ lạm 

phát 
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Neo tỷ giá 

với biên độ 

điều chỉnh 

(crawling 

band) 

Cho phép biên độ 

đƣợc thay đổi trên +/-

1%; đồng thời tỷ giá 

trung tâm đƣợc điều 

chỉnh thƣờng xuyên 

theo các chỉ số định 

lƣợng nhƣ lạm phát. 

Thả nổi hoàn 

toàn 

(independentl

y floating) 

Tỷ giá đƣợc xác định 

hoàn toàn bởi thị 

trƣờng; NHTW can 

thiệp ít và không có 

mức tỷ giá mục tiêu 

Không bị tác động bởi 

các cuộc đầu cơ; 

chống đỡ tốt với 

khủng hoảng và các 

cú sốc; cho phép 

NHTW thực hiện 

chính sách tiền tệ độc 

lập 

Dòng tiền ngắn hạn có 

thể giao động mạnh; 

nếu nợ nƣớc ngoài 

bằng ngoại tệ lớn có 

thể gây nguy hiểm 

cho nền kinh tế nếu 

ngoại tệ tăng giá gây 

khủng hoảng thanh 

khoản 

Thả nổi có 

quản lý 

(managed 

floating) 

Tỷ giá đƣợc xác định 

bởi thị trƣờng, nghĩa 

là không có tỷ giá 

chính thức đƣợc công 

bố; NHTW chủ động 

can thiệp để làm mềm 

sự biến động của tỷ 

giá; chính phủ có một 

mức tỷ giá mục tiêu 

(target level) ngầm đối 

với tỷ giá 

Kết hợp ƣu điểm của 

chế độ tỷ giá cố định 

và thả nổi: 

- Khi nền kinh tế ổn 

định, NHTW ít can 

thiệp, CSTT tƣơng đối 

độc lập 

- Khi kinh tế bất ổn, 

phải có sự can thiệp 

của NHTW, CSTT 

mất đi sự độc lập do 

phải sử dụng cung tiền 

để giảm bớt sự biến 

động trên thị trƣờng 

ngoại hối 

Phức tạp, không công 

khai tỷ giá trung tâm 

và biên độ giao động. 

Khó xác định thời 

điểm nào là bất ổn và 

NHTW cần can thiệp. 

Nếu can thiệp quá 

sớm, có thể ảnh 

hƣởng đến dòng vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài và 

thu hẹp thƣơng mại 

quốc tế. Nếu can thiệp 

quá muộn có thể phá 

vỡ thế cân bằng của 

quốc gia trong thƣơng 

mại và đầu tƣ 

Neo tỷ giá: c  định tỷ giá; NHTW: Ngân hàng trung ư ng; CSTT: chính sách tiền tệ 
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2. Thực tế điều hành chế độ tỷ giá ở 

Việt Nam trong thời gian qua 

2.1. Thực tế điều hành chế độ tỷ giá ở 

Việt Nam trong thời gian từ năm 2006 

đến 2016 

Từ năm 1986, Việt Nam chủ 

trƣơng chuyển đổi sang nền kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa 

theo hƣớng mở cửa và hội nhập với 

nền kinh tế thế giới. Xu hƣớng này 

chính thức diễn ra từ năm 1989, chúng 

ta đã chuyển sang chế độ neo tỷ giá có 

điều chỉnh. Để thực thi chế độ neo tỷ 

giá có điều chỉnh, hàng ngày Ngân 

hàng Nhà nƣớc công bố trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng về tỷ 

giá giao dịch liên ngân hàng và biên 

độ dao động cho phép (hiện tại là 

±1%). Theo đó, định hƣớng của Ngân 

hàng Nhà nƣớc là: 

(i) Cơ bản giữ tỷ giá ổn định, song 

có xem xét diễn biến trên thị trƣờng 

ngoại hối thế giới (sự biến động của 

các ngoại tệ mạnh, đặc biệt là USD) để 

điều chỉnh khi cần thiết. 

(ii) Cho phép tỷ giá đƣợc dao động 

trong một biên độ nhất định (có lúc 

cao nhất lên đến ±5%, sau giảm còn 

±3% và từ năm 2011 đến nay là ±1%). 

(iii) Hàng năm, Ngân hàng Nhà 

nƣớc đƣa ra tuyên bố về giới hạn điều 

chỉnh của tỷ giá trong năm để thị 

trƣờng biết trƣớc (ví dụ tuyên bố điều 

chỉnh tỷ giá không quá ±2% năm trong 

năm 2014 và 2015). 

(iv) Ngân hàng Nhà nƣớc sẵn sàng 

can thiệp mỗi khi thị trƣờng tự do có 

biến động mạnh. Trƣớc hết, bằng các 

tuyên bố chính thức về ổn định thị 

trƣờng. Sau đó, nếu thị trƣờng vẫn có 

biến động mạnh, thì áp dụng các 

nghiệp vụ mua vào, bán ra USD để giữ 

tỷ giá ổn định. 

(v) Nếu tỷ giá trên thị trƣờng vẫn 

tiếp tục dao động mạnh trong một thời 

gian dài, Ngân hàng Nhà nƣớc sẽ có 

động thái điều chỉnh tỷ giá, thƣờng là 

với mức độ nhỏ vài phần trăm. Lần 

điều chỉnh tỷ giá lớn nhất gần đây là 

tháng 2/2011 với mức tăng 9%, các 

đợt điều chỉnh sau đó đều áp dụng 

mức độ giao động thấp hơn. 

2.2. Đánh giá chính sách điều hành tỷ 

giá của Ngân hàng Nhà nước trong 

các năm qua  

Để Ngân hàng Nhà nƣớc có khả 

năng thực thi đƣợc chế độ neo tỷ giá 

có điều chỉnh, hiện đang tồn tại các 

điều kiện khá thuận lợi sau: 

- Cán cân thƣơng mại nghiêng về 

xuất siêu trong 5 năm 2012-2016 

(riêng năm 2014 xuất siêu 2 tỷ USD, 

2015 nhập siêu 3,5 tỷ USD, 2016 xuất 

siêu 2,52 tỷ). Điều này khiến nguồn 

cung ngoại tệ tăng lên trong khi cầu 

ngoại tệ giảm mạnh (do đặc điểm Việt 

Nam là phần lớn các hoạt động xuất - 

nhập khẩu đƣợc giao dịch bằng USD). 

- Nguồn cung ngoại tệ tăng mạnh 

trong mấy năm qua không chỉ do xuất 

siêu, mà còn là kết quả tổng hợp của 

các nguyên nhân khác, trong đó có: 

Nguồn kiều hối gửi về nƣớc tăng mạnh 

(đạt trên dƣới khoảng 12 tỷ 

USD/năm); Nguồn vốn FDI giải ngân 

đạt khoảng 10-11,5 tỷ USD/năm; 
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Nguồn vốn ODA giải ngân đạt khoảng 

4 tỷ USD/năm. 

- Với sự tăng mạnh của các 

nguồn cung ngoại tệ, Ngân hàng Nhà 

nƣớc thông qua các hoạt động mua 

vào ngoại tệ, hiện nắm giữ trong tay 

một lƣợng dự trữ ngoại hối cao kỷ 

lục 41 tỷ USD. Lƣợng dự trữ ngoại 

hối cao cho phép Ngân hàng Nhà 

nƣớc có khả năng can thiệp giữ ổn 

định tỷ giá mỗi khi thị trƣờng có biến 

động lớn, bằng cách bán ra ngoại tệ 

khi giá lên nhằm giữ cho tỷ giá 

không dao động quá lớn. 

- Tình trạng đô la (USD) hóa nền 

kinh tế đã giảm mạnh trong các năm 

gần đây, trong khi niềm tin vào đồng 

nội tệ tăng lên. Đồng thời, lãi suất tiết 

kiệm gửi bằng VND cao hơn nhiều so 

với gửi bằng USD. Các yếu tố đó 

khiến nhu cầu nắm giữ USD trong dân 

cƣ và tình trạng đầu cơ USD trên thị 

trƣờng giảm mạnh, do vậy giảm áp lực 

về cầu ngoại tệ. 

Thực tế, chế độ neo tỷ giá có điều 

chỉnh đã tạo nhiều thuận lợi cho hoạt 

động của các doanh nghiệp, đồng thời, 

giúp duy trì sự ổn định vĩ mô của nền 

kinh tế. Song, chính sách neo tỷ giá có 

điều chỉnh cũng gây ra không ít bất lợi 

cho nền kinh tế, cụ thể là: 

- Ngân hàng Nhà nƣớc hiện theo 

đuổi chính sách neo tỷ giá có điều 

chỉnh bằng cách giữ tỷ giá ổn định 

trong một thời gian khá dài và tuyên 

bố mức dao động tỷ giá thƣờng không 

quá 2% năm. Trong khi đó, trên cục 

diện chung của thị trƣờng thế giới, 

đồng USD hiện vẫn đang trong xu 

hƣớng lên giá mạnh so với hầu hết các 

đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới. 

- Neo tỷ giá trong lúc trên thế giới 

giá USD tăng, khiến đồng VND tăng 

giá quá cao so với USD cũng nhƣ so 

với các đồng tiền ngoại tệ khác, khiến 

năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất 

khẩu Việt Nam bị giảm mạnh. 

- Việc đồng VND tăng giá quá cao 

so với USD còn gây ra tình trạng tỷ 

giá chính thức có thời điểm chênh lệch 

lớn so với tỷ giá thị trƣờng tự do. Điều 

đó khiến hoạt động đầu cơ ngoại tệ 

vốn đƣợc giảm mạnh trong mấy năm 

qua có thể sẽ bùng quát quay trở lại. 

Hoạt động này nếu mạnh lên có thể sẽ 

gây bất lợi lớn cho hoạt động của thị 

trƣờng ngoại hối. 

- Việc USD liên tục tăng giá trong 

khi Ngân hàng Nhà nƣớc vẫn duy trì tỷ 

giá ổn định trong một thời gian dài, sẽ 

có lúc buộc phải điều chỉnh tỷ giá cho 

sát thực tế nếu để tích tụ lâu ngày, 

chênh lệch tỷ giá quá cao so với thị 

trƣờng tự do sẽ phải điều chỉnh với 

biên độ lớn, gây ra cơn sốc, bất ổn lớn. 

3. Kiến nghị về việc lựa chọn áp 

dụng chế độ tỷ giá ở Việt Nam. 

 Thứ nhất, chính sách neo tỷ giá 

chỉ phù hợp với những quốc gia: (i) 

thƣờng bị động trong kiềm chế lạm 

phát; (ii) chƣa hội nhập sâu vào thị 

trƣờng vốn quốc tế; (iii) có dự trữ 

ngoại hối đủ mạnh; (iv) đồng tiền mà 

tỷ giá neo đậu vào phải là đồng tiền 

của đối tác thƣơng mại chính; (v) khả 

năng đối mặt với những cú sốc của 
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quốc gia và đối tác đó là tƣơng đƣơng 

nhau; (vi) thị trƣờng lao động phải khá 

linh hoạt để sẵn sàng phát huy lợi thế 

cạnh tranh trong xuất khẩu. 

 Xem xét tình hình của Việt Nam 

ta thấy, gần một nửa số điều kiện trên, 

lại là những điều kiện hết sức quan 

trọng,Việt Nam chƣa thế đáp ứng. Dự 

trữ ngoại hối của Việt Nam là một 

vấn đề mà chúng ta thƣờng né tránh. 

Mỹ là một trong những đối tác quan 

trọng nhất của Việt Nam, tuy nhiện đó 

mới chỉ là xét trên góc độ kim ngạch 

xuất nhập khẩu. Đặc biệt, năng lực 

canh tranh của các doanh nghiệp xuất 

khẩu Việt Nam chƣa đạt tới tiền đề có 

thể xoay chuyển tình hình, làm lợi 

cho quốc gia khi giá hàng xuất khẩu 

biến động theo chiều hƣớng tích cực. 

Hơn thế nữa, thực tiễn đã cho thấy sự 

phát triển của nền kinh tế Việt Nam 

trong suốt một thời gian dài theo đuổi 

chế độ tỷ giá neo với biên độ điều 

chỉnh là sự phát triển bấp bênh, bị 

động và không bền vững. Lạm phát 

lên xuống thất thƣờng và cán cân 

vãng lai thâm hụt triền miên. Sự thâm 

hụt của cán cân vãng lai đƣợc giải 

quyết bằng chính sách thu hút vốn đầu 

tƣ nƣớc ngoài ồ ạt về mặt lƣợng 

nhƣng yếu về mặt chất. 

 Thứ hai, đối với những quốc gia 

đang neo tỷ giá với một đồng tiền, 

trong đó có Việt Nam, nếu tất yếu 

phải từ bỏ chế độ neo tỷ giá do những 

nhƣợc điểm của mô hình này thì nên 

từ bỏ khi nền kinh tế đang trong giai 

đoạn phát triển tốt, tăng trƣởng cao, 

dòng vốn vào gia tăng. Khi tình hình 

trở nên xấu đi, tăng trƣởng chậm lại, 

nội tệ giảm giá, việc thay đổi chế độ 

tỷ giá phải trả một cái giá rất đắt. Khi 

ấy, Chính phủ không còn cách nào 

khác buộc phải từ bỏ cam kết bảo vệ 

tỷ giá vốn luôn đƣợc neo với một 

ngoại tệ, gây giảm sút niềm tin, dẫn 

đến sự bất ổn. Riêng trƣờng hợp của 

Việt Nam, lẽ ra việc thay đổi chế độ 

tỷ giá từ neo với USD sang thả nổi có 

quản lý nên đƣợc quyết định vào thời 

điểm 2006 - 2007. Trong giai đoạn 

neo hiện tại, mặc dù lạm phát đã giảm 

nhƣng cán cân vãng lai thặng dƣ chƣa 

bền vững, nên chƣa phải thời điểm 

phù hợp để Chính phủ và NHNN Việt 

Nam công bố chuyển sang chế độ tỷ 

giá mới. Một điều cần lƣu ý nữa, đó là 

nếu trong tƣơng lai Việt nam chuyển 

sang chế độ tỷ giá neo với một rổ tiền 

tệ hoặc thả nổi có quản lý, thì trƣớc 

đó NHNN Việt Nam cần có sự nghiên 

cứu kỹ về việc lựa chọn đồng nào 

trong rổ tiền tệ và tỷ trọng của chúng 

trong rổ là bao nhiêu. 

 Thứ ba, giả sử, vào thời điểm 

thích hợp, nếu Việt Nam quyết định 

lựa chọn chuyển đổi mô hình tỷ giá từ 

neo với đồng USD sang thả nổi có 

quản lý, tự do hóa tài khỏan vốn hay 

không là một vấn đề sẽ gây nhiều 

tranh cãi. 

 Tự do hóa tài khỏan vốn cần đƣợc 

thực hiện sau khi quốc gia chính thức 

chuyển sang chế độ tỷ giá thả nổi có 

quản lý. Bởi vì, nếu tài khoản vốn 

đƣợc mở trƣớc và chế độ tỷ giá vẫn là 
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neo với một đồng tiền, dòng vốn vào 

gia tăng, có nguy cơ gây bong bóng tín 

tệ. Ngƣợc lại, khi vốn bị rút ra ồ ạt, dự 

trữ sẽ cạn kiệt nếu NHTW không phá 

giá. Đây chính là bài học từ các nƣớc 

Thái Lan, Hàn Quốc, Indonexia, 

Brazil, Achentina ở thập kỷ 90 của thế 

kỷ trƣớc, các quốc gia này đã thực 

hiện tự do hóa tài khoản vốn theo gợi 

ý của IMF mà chƣa có sự chuẩn bị kỹ 

lƣỡng. Trung Quốc cũng đã phải gánh 

chịu hậu quả lạm phát tăng cao (hơn 

17% năm 1995) do bắt đầu mở cửa thị 

trƣờng vốn trong khi vẫn đang duy trì 

chế độ tỷ giá neo cố định. 

 Thứ tư, nhƣng không kém phần 

quan trọng, đó là muốn cải cách chế 

độ tỷ giá, trƣớc hết Việt Nam cần học 

tập tấm gƣơng của Trung Quốc để 

đảm bảo rằng hệ thống các doanh 

nghiệp Nhà nƣớc đã đƣợc cải tổ về 

chất và sẵn sang đáp ứng đƣợc yêu 

cầu cho một cuộc cải cách tiếp theo 

về tỷ giá. 

 

III. KẾT LUẬN 

Chế độ tỷ giá và lựa chọn chế độ 

tỷ giá là một câu hỏi lớn ở mọi thời 

đại, bởi tính chất quan trọng và sự ảnh 

hƣởng vô cùng to lớn của nó tới toàn 

bộ đời sống kinh tế xã hội của một 

quốc gia. Chính vì vậy, Chính phủ và 

NHNN Việt Nam cần hêt sức thận 

trọng khi quyết định, không phải chỉ là 

lựa chọn chế độ tỷ giá nào, mà còn 

liên quan tới những đồng tiền nào, tỷ 

trọng ra sao ? 
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ỨNG DỤNG TẬP THÔ DUNG SAI TRONG PHÅN LỚP DỮ LIỆU 
 

ThS. Đào Thị Nha Trang 

Khoa C  sở 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sự phát triển mạnh mẽ của các ứng 

dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh 

vực đời sống xã hội, giáo dục, khoa học 

kỹ thuật, kinh tế, quốc phòng... đã tạo 

ra các cơ sở dữ liệu lớn. 

Để khai thác hiệu quả thông tin 

trong các khối dữ liệu lớn nhằm hỗ trợ 

tiến trình ra quyết định, các nhà nghiên 

cứu đã phát triển phƣơng pháp và kỹ 

thuật khám phá, phân tích và tổng hợp 

thông tin. 

Năm 1989, Fayyad, Piatestsky-

Shapiro và Smyth đã dùng khái niệm 

phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu 

(KDD: Knowledge Discovery in 

Database) để chỉ quá trình phát hiện 

các tri thức có ích từ các tập dữ liệu 

lớn, trong đó khai thác dữ liệu (data 

mining) là một bƣớc đặc biệt trong 

toàn bộ quá trình. 

Theo Fayyad, khai thác dữ liệu là 

tiến trình tìm kiếm các mẫu mới, có 

ích, tiềm ẩn trong khối dữ liệu lớn. 

Mục đích chính của khai thác dữ 

liệu là dự đoán và mô tả. 

 Dự đoán: Phân tích dữ liệu để 

tìm luật cho phép tiên đoán các mẫu 

dữ liệu chƣa biết hay các dữ liệu đáng 

quan tâm trong tƣơng lai. 

 Mô tả: Tập trung vào việc tìm 

kiếm các mẫu mà con ngƣời có thể 

hiểu đƣợc để mô tả dữ liệu. 

Khai thác dữ liệu có các bài toán 

cơ bản sau đây: 

 Phân lớp (Classification) dữ liệu. 

 Luật kết hợp (Association rule). 

 Gom nhóm (Clustering) dữ liệu. 

Trong phân lớp dữ liệu là một lĩnh 

vực rất đƣợc quan tâm. 

Phân lớp dữ liệu là việc ánh xạ 

một mẫu dữ liệu vào một trong số các 

lớp đã đƣợc xác định. 

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau 

về bài toán phân lớp dữ liệu, trong đó 

có phƣơng pháp dựa trên lý thuyết 

tập thô. 

Lý thuyết tập thô đƣợc trình bày 

đầu tiên bởi Pawlak vào khoảng đầu 

thập niên 80 thế kỷ 20[8], và đƣợc 

phát triển tiếp bởi Ziarko, Hu và các 

ngƣời khác, đƣợc xem nhƣ một công 

cụ xử lý các thống tin mơ hồ, không 

chắc chắn. 

Trong lý thuyết tập thô, có thể 

tồn tại các đối tƣợng khác nhau, 

nhƣng nếu chỉ xét trên một tập 

thuộc tính nào đó, chúng giống 

nhau mà ta không thể phân biệt 

đƣợc. Một quan hệ nhƣ vậy ta gọi 
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là quan hệ bất khả phân trên tập 

các đối tƣợng tƣơng ứng với tập 

thuộc tính cho trƣớc. Quan hệ bất 

khả phân này là một quan hệ tƣơng 

đƣơng. Các tập thô đƣợc định 

nghĩa dựa vào các lớp tƣơng 

đƣơng này. 

II.  NỘI DUNG 

II.1. Tập thô dung sai (TRS-

Tolerance Rough Set) 

Cho U= { o1, o2, ... om};  

II.1.1. Quan hệ tƣơng đƣơng. 

Định nghĩa  

Quan hệ R   U U đƣợc gọi là 

quan hệ tƣơng đƣơng trên U nếu R 

thỏa mãn ba điều kiện 

(*) Phản xạ:  o  U thì (o, o)   R 

(**) Đối xứng:  o, o‟  U  

nếu (o, o‟)  R thì (o‟, o)   R 

(***)Bắc cầu:  o, o‟, o‟‟ U  

nếu (o, o‟) R & (o‟, o‟‟) R  

thì (o, o‟‟)   R 

II.1.2. Quan hệ dung sai (TR-

Tolerance Relation). 

Định nghĩa Quan hệ R   U U 

đƣợc gọi là quan hệ dung sai trên U 

nếu R thỏa mãn hai điều kiện 

(*) Phản xạ:  o  U thì (o, o)   R 

(**) Đối xứng:  o, o‟  U  

nếu (o, o‟)  R thì (o‟, o)   R.  

Nhƣ vậy quan hệ tƣơng đƣơng là 

quan hệ dung sai. Mọi tính chất kết 

quả đúng cho quan hệ dung sai thì 

đúng cho quan hệ tƣơng đƣơng. 

 Chú ý: Trong nhiều trƣờng hợp 

thay cho viết (x,y)   R ta viết xRy. 

 II.2. Đo độ tƣơng tự của hai đối 

tƣợng. 

Cho hệ quyết định DT = < U, A 
 D, V, f>; với V là tập số thực. 

Lấy a  A, x, y   U. Đặt da = 

dmaxa - dmina; trong đó dmaxa , dmina 

là giá trị max và min tƣơng ứng trong 

cột a.  

Định nghĩa  

Độ đo tƣơng tự của x và y trên 

thuộc tính a, ký hiệu là Sa(x,y), đƣợc 

tính bởi công thức sau: 

   Sa(x,y) = 1- 
a

d

yaxa )()( 
 

Nhận xét: 

Từ định nghĩa ta thấy 0 ≤ Sa(x,y) ≤1 

Khi x gần giống y (hay khi x càng 

tƣơng tự y) thì độ tƣơng tự của chúng 

càng gần 1. 

Ta có thể dùng độ đo tƣơng tự để 

xếp và gom nhóm các đối tƣợng 

Định nghĩa  

Độ đo tƣơng tự của x và y trên tập 

thuộc tính A, ký hiệu là SA(x,y), đƣợc 

tính bởi công thức sau: 

SA(x,y) = 
A

yxS

Aa

a


),(

 ; 

trong đó 
A

 là số các phần tử của A. 

Nhận xét: 

Tƣơng tự nhƣ Sa(x,) ta thấy 

0 ≤ SA(x,y) ≤1 

Ngƣỡng của độ tƣơng tự 

   
a A

t a , t A
    [0,1] là các 

ngƣỡng tƣơng ứng do ngƣời sử dụng 

chọn trƣớc để giải quyết bài toán.  
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II.3. Phân lớp dữ liệu bằng tập 

thô dung sai. 

II.3.1. Phân tích thuật giải. 
Input: 

D T U , A D , V , f      
a A

t a , t A
    [0,1] 

là các ngƣỡng tƣơng ứng 

Output: Các lớp D1,...,Dr(d) 

Đầu tiên xác định quan hệ dung 

sai (tƣơng tự) A


trên U theo tập các 

thuộc tính A:  
A

  U U sao cho (x,y)  A


khi 

và chỉ khi SA(x,y) ≥ t(A) 

Với mỗi x U , tính tập dung sai 

TS(x) theo công thức: 

   A
T S x y U : x y  

 
Kế tiếp, tính tập xấp xỉ dƣới 

 A
x

 

và tập xấp xỉ trên 
 A

x
 của 

x U bằng cách dùng các công thức 

sau: 

      A

y U

x T S y d x



  

 

        A

y U

x T S y : T S y d x



    

 
Với d(x) là lớp quyết định chứa x. 

Tập biên BN(x) của đối tƣợng x 

xác định nhƣ sau: 

     A A
B N x x x   

 
Với đối tƣợng x có tập dung sai 

TS(x) không nằm trong một lớp quyết 

định, nghĩa là TS(x) có các đối tƣợng 

thuộc các lớp quyết định khác nhau, 

cần có kỹ thuật đo các lớp không chắc 

chắn chứa x. 

Gọi 
  i

d i 1, 2 , ..., r d
là lớp quyết 

định thứ i, với r(d) số các lớp quyết định. 

Hàm thành viên thô i
d


của x trong 

lớp di: 

 
    

 
i

i

d

y T S x : d y d

x
T S x

 

 

 
Nhận xét: 

 
 

i
d

x
càng tiến đến 1 thì TS(x) 

càng có nhiều phần tử thuộc lớp di. 

 
 

i
d

x
=1 thì TS(x) nằm trong 

xấp xỉ dƣới của lớp di. 

 
 

i
d

x
cho độ phân bố của TS(x) 

trong di. 

Phƣơng pháp phân lớp tiến hành 

theo hai giai đoạn với chi tiết của mỗi 

giai đoạn nhƣ sau: 

 Giai đoạn 1 (Phân lớp dữ liệu sử 

dụng tập xấp xỉ dƣới): 

Vì các phần tử thuộc tập dung sai 

của đối tƣợng x có thể thuộc vào các 

lớp quyết định khác nhau, nên từ hàm 

thành viên thô ta xét tần số quan hệ 

của đối tƣợng x theo lớp quyết định di 

(i=1, 2, ... r(d)) nhƣ sau: 

i
d

fre g
= Số các đối tƣợng thuộc lớp 

quyết định di có quan hệ A


với đối 

tƣợng x với i = 1, 2, ... r(d). 

Nhận xét rằng những đối tƣợng 

này cũng thuộc tập 
 A

x
. 

Nếu tập 
 A

x
 chỉ có duy nhất một 

đối tƣợng x, khi đó đối tƣợng x không 

thể phân lớp theo giai đoạn 1. Ta giữ đối 

tƣợng x cho phân lớp theo giai đoạn 2. 

Nếu đối tƣợng x mà tập thô dung 

sai TS(x) có các phần tử thuộc vào các 

lớp quyết định khác nhau (tức là 
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 A
T S( x ) x  ) ta kiểm tra phân lớp 

theo giai đoạn 1 nhƣ sau: 

Đặt: 

freg1 = tần số quan hệ lớn nhất 

của đối tƣợng x theo lớp quyết định di. 

freg2 = Tần số quan hệ lớn thứ hai 

của đối tƣợng x theo lớp quyết định di. 

Với i = 1, 2,...,r(d). 

Nếu 
freg1 freg 2 1

freg1 r (d )


 thì x không 

phân lớp đƣợc trong giai đoạn 1, ta 

chuyển x qua giai đoạn 2. 

Ngƣợc lại, đối tƣợng x sẽ gán vào 

lớp tƣơng đƣơng Di mà x có tần số 

quan hệ lớn nhất theo lớp quyết định di 

tƣơng ứng (i = 1, 2,...,r(d)). 

 Giai đoạn 2: 
Trong giai đoạn 2 chỉ xử lý những 

đối tƣợng không phân lớp đƣợc trong 

giai đoạn 1. Với mỗi đối tƣợng nhƣ 

vậy ta xác định đƣợc tập xấp xỉ trên 

A


 tƣơng ứng. Với 
   A A

x x  
, mà 

các đối tƣợng thuộc 
 A

x
đó đƣợc 

phân lớp trong giai đoạn 1, nên thực 

chất các đối tƣợng cần phân lớp trong 

giai đoạn 2 chỉ nằm trong BN(x). 

Với x là một đối tƣợng cần phân 

lớp trong giai đoạn 2, khi đó tập biên 

của đối tƣợng x xác định bởi: 

     A A
B N x x x   

 
Giả sử BN(x) = {y1, y2, ... , yM} có 

M đối tƣợng. 

Hàm thành viên thô theo các lớp 

quyết định của các đối tƣợng thuộc tập 

BN(x) là xác định đƣợc (theo công 

thức đó cho ở trên). 

Từ tập 

  
i

d j
y : i 1, 2 , ..., r (d ), j 1, 2 , ..., M  

, 

ta xác định công thức tính hàm thành 

viên thô trung bình của đối tƣợng x 

theo lớp quyết định di nhƣ sau: 

 
i i

M

d d j

j 1

1
( x ) y

M 

   với i = 1, 2,..., r(d) 

Để phân lớp theo giai đoạn hai ta cần 

xác định đƣợc hàm thành viên thô trung 

bình của những đối tƣợng (cần phân lớp 

trong giai đoạn 2) theo từng lớp quyết 

định tƣơng ứng. Sau đó việc kiểm tra 

phân lớp sẽ diễn ra theo các bƣớc: 

Với i = 1, 2,..., r(d), gọi: 
ax 1m

d


= giá trị lớn nhất của hàm 

thành viên thô của đối tƣợng x theo 

lớp quyết định di. 
ax 2m

d


= giá trị lớn thứ hai của hàm 

thành viên thô của đối tƣợng x theo 

lớp quyết định di. 

Nếu 
a x 1 a x 2

a x 1

1

( )

m m

m

d d

d
r d

 




 thì đối 

tƣợng x không phân lớp đƣợc theo giai 

đoạn 2. Những đối tƣợng dữ liệu này 

không đủ thông tin cho việc phân lớp.  

Ta không thể phân biệt chính xác đối 

tƣợng đó thuộc lớp tƣơng đƣơng nào. 

Ngƣợc lại, đối tƣợng x sẽ gán vào 

lớp tƣơng đƣơng Di mà có giá trị hàm 

thành viên thô lớn nhất theo lớp quyết 

định di tƣơng ứng (i = 1, 2, ..., r(d)). 

Lƣu ý: 

Các lớp tƣơng đƣơng Di(1 = 1, 2, ..., 

r(d)) đó đƣợc xây dựng trong giai đoạn 

1. Sau đó các lớp tƣơng đƣơng này đƣợc 

bổ sung dần trong giai đoạn 2. 
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II.3.2. Sở đồ thuật giải. 

Sơ đồ sau (Hình 1) mô tả phƣơng pháp phân lớp 2 giai đoạn dựa vào tập thô 

dung sai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Mô tả phƣơng pháp phân lớp 2 giai đoạn dựa vào tập thô dung sai 

 

 

Tập dữ 

liệu 

Dữ liệu 

bị loại bỏ 

Dữ liệu 

bị loại bỏ 

 

Tính giá trị hàm thành viên thô 

trung bình MF trong mỗi lớp 

Dữ liệu 

đƣợc phân 

lớp 
Sd tập xấp xỉ 

trên 
Thỏa đk phân lớp 

theo gđ 1 

Sd tập xấp 

xỉ trên 

Đƣa đối tƣợng dữ 

liệu vào lớp có 

hàm thành viên 

thô trung bình MF 

lớn nhất. 

 

Dữ liệu đó đƣợc 

phân loại 

Không 

tồn tại 

Không thỏa 

Tồn 

tại 

Thành 

công 

Không 

tồn tại 

Không 

tồn tại 

Tồn tại 

Tồn tại 



 THÔNG TIN KHOA HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

Số 13 - Tháng 5/2017   61 

II.3.3. Mô tả thuật giải. 
Input: 

- D T U , A D , V , f   -    ,
a A

t a t A
  

Output Các lớp Di; i = 1,..., r(d) 

Mô tả: 

 Với mọi x U , tính: 

   A
T S x y U : x y  

 
 A

x
 

 Giai đoạn 1: 

Với mọi x U : 

 Nếu 
   A

x x 
 

Chuyển x sang phân lớp trong giai 

đoạn 2. 

 Nếu 
   A

T S x x : 
 

freg1 = tần số quan hệ lớn nhất 

của đối tƣợng x theo lớp quyết định di. 

freg2 = tần số quan hệ lớn thứ 2 

của đối tƣợng x theo lớp quyết định di. 

Với i = 1, 2,..., r(d). 

 Nếu 
 

f re g1 fre g 2 1

fre g1 r d




 
thì 

chuyển x sang phân lớp trong giai đoạn 2. 

Ngƣợc lại, đối tƣợng x sẽ đƣợc 

gán vào lớp tƣơng đƣơng Di mà x có 

tần số quan hệ lớn nhất theo lớp quyết 

định di tƣơng ứng i = 1, 2,..., r(d). 

Ngƣợc lại, gán x vào lớp Di; với 

d(x) = di, i = 1, 2,..., r(d). 

 Giai đoạn 2: 

Tính 
     A A

B N x x x   
 

Giả sử 
   , . . . , ;

M
B N x y y

 

Tính  i 1, 2 , ..., r (d )   

 
    

 

   
1

:

1

i

i i

i

d

M

d d i

j

y T S x d y d

x
T S x

x y
M



 


 



 
 

ax 1m
d


= giá trị lớn nhất của hàm 

thành viên thô của đối tƣợng x theo 

lớp quyết định di. 

ax 2m
d


= giá trị lớn thứ hai của hàm 

thành viên thô của đối tƣợng x theo 

lớp quyết định di. 

Nếu
 

a x 1 a x 2

a x 1

1
m m

m

d d

d
r d

 




 thì đối 

tƣợng x không phân lớp đƣợc. 

Ngƣợc lại, đối tƣợng x sẽ đƣợc 

gán vào lớp tƣơng đƣơng Di mà có giá 

trị hàm thành viên thô lớn nhất theo 

lớp quyết định di tƣơng ứng (i = 1, 

2,..., r(d)). 

III. KẾT LUẬN 

Phƣơng pháp tập thô dung sai 

(Tolerant), tập thô dựa vào quan hệ 

dung sai, là mở rộng quan hệ tƣơng 

đƣơng, bằng cách dựa vào độ đo tƣơng 

tự giữa 2 mẫu dữ liệu đƣợc mô tả bằng 

hàm khoảng cách trên các thuộc tính. 

Khi độ đo tƣơng tự vƣợt qua ngƣỡng 

tƣơng tự sẽ xác định tập thô dung sai. 

Sự xác định giá trị ngƣỡng tƣơng tự tối 

ƣu là quan trọng cho sự phân lớp chính 

xác, tiêu chí tối ƣu là: 

“Nếu các đối tƣợng có quan hệ 

dung sai với nhau thì chúng cùng nằm 

trong một lớp càng nhiều càng tốt . 

Nếu các đối tƣợng cùng nằm trong 

một lớp thì chúng có quan hệ dung sai 

với nhau càng nhiều càng tốt”. 

Bằng cách sử dụng phƣơng pháp tập 

thô dung sai, ngƣời ta đã thực hiện thành 
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công việc phân lớp dữ liệu, từ đó có thể 

hoàn thành tiến trình nhận dạng đặc 

trƣng của các đối tƣợng, dự đoán các quy 

luật, các khuynh hƣớng phát triển./. 
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KHÂO CỨU NGHÏA TIẾNG VIỆT CỦA CÁC DANH TỪ CHÎ 

BỘ PHẬN CƠ THỂ TRONG THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TIẾNG ANH 
 

ThS. Ngụy Vân Thùy 

Khoa c  sở 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, trong quá trình hội 

nhập, tiếng Anh đã trở thành ngôn 

ngữ chung trên toàn thế giới. Do đó, 

việc học để biết sử dụng tiếng Anh 

đang là xu thế tất yếu của xã hội. Tuy 

nhiên, để đạt đƣợc hiệu quả trong giao 

tiếp, đòi hỏi ngƣời học không chỉ 

thành thạo về ngôn ngữ Anh, mà còn 

phải biết làm thế nào để “lời nói ít 

nhƣng nghĩa nhiều”. Vì vậy, thành 

ngữ, tục ngữ đƣợc xem nhƣ sự lựa 

chọn tốt nhất để diễn đạt ý nghĩa một 

cách ngắn gọn, súc tích, sâu sắc và tế 

nhị. Tuy nhiên, thành ngữ, tục ngữ là 

một trong những phạm trù ngôn ngữ 

học phức tạp. Từ trƣớc tới nay, đã có 

rất nhiều nhà ngôn ngữ học và học 

giả, ở Việt Nam cũng nhƣ trên thế 

giới, dành nhiều công sức và thời gian 

để tìm hiểu và nghiên cứu về thành 

ngữ và tục ngữ. Song cho dù ở bất cứ 

đâu, bất kỳ dân tộc nào, thì thành ngữ 

và tục ngữ cũng chiếm một vị trí rất 

quan trọng trong giao tiếp ngôn ngữ. 

Bởi vì chúng chính là sản phẩm tƣ 

duy, là công cụ diễn đạt tri thức và là 

sự sáng tạo dân gian mang đậm bản 

sắc của mỗi dân tộc.  

II. NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Thành ngữ và tục ngữ là tinh 

hoa của ngôn ngữ, thể hiện tính 

triết lý sâu xa. Chúng có thể đƣợc 

nghiên cứu trên nhiều bình diện 

khác nhau nhƣ cú pháp, nét văn 

hóa, nét nghĩa, biện pháp tu từ… Ở 

nghiên cứu này, nội dung nghiên 

cứu của tác giả là khảo cứu nét 

nghĩa của các danh từ chỉ bộ phận 

cơ thể trong thành ngữ, tục ngữ 

Tiếng Anh sang Tiếng Việt. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện nghiên 

cứu, tác giả đã sử dụng các phƣơng 

pháp sau đây: 

2.2.1. Phƣơng pháp thống kê phân 

loại đƣợc dùng khi khảo sát định 

lƣợng để so sánh tần suất xuất hiện 

của các từ chỉ bộ phận cơ thể trong 

tiếng thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh. 

2.2.2. Phƣơng pháp phân tích 

miêu tả đƣợc dùng khi tiến hành giải 

thích nét nghĩa tiếng Việt tƣơng 

đƣơng của các danh từ chỉ bộ phận cơ 

thể thƣờng gặp trong thành ngữ, tục 

ngữ tiếng Anh 
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2.2.3. Phƣơng pháp so sánh đối 

chiếu đƣợc dùng khi so sánh đối chiếu 

việc chuyển nghĩa các danh từ chỉ bộ 

phận cơ thể có trong các thành ngữ, 

tục ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt 

2.2.4. Phƣơng pháp quy nạp đƣợc 

dùng để kết luận kết quả nghiên cứu. 

2.3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tƣợng khảo sát của nghiên 

cứu này là các thành ngữ, tục ngữ 

chứa danh từ chỉ bộ phận cơ thể trong 

thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt, đƣợc 

thống kê ở:  

- “Từ điển giải thích thành ngữ 

tiếng Việt” Nguyễn Nhƣ ý (chủ biên). 

NXBGD,1995. Số lƣợng khảo sát: 

3247 đơn vị thành ngữ.  

- “Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca 

dao Việt-Anh thông dụng”, Nguyễn 

Đình Hùng (chủ biên), 2011. 

Số lƣợng khảo sát: 1371 đơn vị 

thành ngữ, tục ngữ 

-“Oxford Dictionary of English 

Idioms”, John Ayto (chủ biên), 2009 

Số lƣợng khảo sát: 867 đơn vị 

thành ngữ 

III. TỔNG QUAN VỀ TH NH 

NGỮ, TỤC NGỮ TRONG TIẾNG 

ANH V  TIẾNG VIỆT 

3.1. Quan niệm thành ngữ trong 

Tiếng Việt 

Khái niệm về thành ngữ đƣợc nhà 

ngôn ngữ học Dƣơng Quảng Hàm 

(1975), quan niệm trong “Việt Nam 

văn học sử yếu” là “những lời nói có 

sẵn để ta tiện dùng mà di n đạt một ý 

gì hoặc một trạng thái gì cho có màu 

mè.”. Hồ Lê (1976) trong “Vấn đề 

cấu tạo từ của tiếng Việt hiện đại” coi 

thành ngữ là “những tổ hợp từ có tính 

vững chắc về cấu tạo và tính bóng 

bẩy về ý nghĩa dùng để miêu tả một 

hình ảnh, một hiện tượng, một tính 

cách hay một trạng thái nào đó”. Nhà 

ngôn ngữ học Nguyễn Văn Tu (1968) 

trong cuốn “Từ vựng học tiếng Việt 

hiện đại” thì cho rằng: “Thành ngữ là 

từ t  c  định mà các từ trong đó đã 

mất tính độc lập đến một trình độ cao, 

kết hợp làm thành một kh i vững 

chắc, hoàn chỉnh. Nghĩa của chúng 

không phải do nghĩa của từng thành 

t  (từ) tạo ra. Những thành ngữ này 

cũng có hình tượng hoặc cũng có thể 

không có. Nghĩa của chúng đã khác 

nghĩa của những từ nhưng cũng có 

thể cắt nghĩa nguyên do như từ 

nguyên đọc.”. Các tác giả Mai Ngọc 

Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng 

Phiến (2001) trong “Cơ sở ngôn ngữ 

học và tiếng Việt” lại xem thành ngữ 

là “cụm từ c  định hoàn chỉnh về cấu 

trúc và ngữ nghĩa. Nghĩa của chúng 

có tính hình tượng và gợi cảm”. Theo 

quan niệm của học giả Nguyễn Thiện 

Giáp (2008) trong “Giáo trình ngôn 

ngữ học” thì thành ngữ là “những 

cụm từ c  định vừa có tính hoàn 

chỉnh về nghĩa, vừa có tính gợi cảm”. 

Ông còn nêu rõ: “ ên cạnh nội dung 

trí tuệ, các thành ngữ bao giờ cũng 

kèm theo sắc thái bình giá, cảm xúc 

nhất định, chẳng hạn, có thể nói lên 

lòng kính trọng, sự tán thành hoặc là 

chê bai, khinh rẻ…” 
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Từ những quan niệm và khái 

niệm trên, có thể hiểu: thành ngữ là 

những cụm từ cố định, có sẵn mang 

tính hình tƣợng, bóng bẩy, gợi tả, 

đƣợc lƣu truyền trong dân gian từ đời 

này sang đời khác 

3.2. Quan niệm thành ngữ trong 

tiếng Anh 

Do những khâc biệt về hoàn cảnh 

lịch sử, việc nghiên cứu thành ngữ 

tiếng Anh trên thế giới đã đi trƣớc 

Việt Nam một khoảng thời gian rất 

dài. Theo Jenifer Seidl “Thành ngữ là 

một nhóm từ xuất hiện cùng nhau và 

mang một ý nghĩa khác ý nghĩa của 

mỗi từ đ n”. Theo từ điển 

Cambrigde, thành ngữ là “một cụm từ 

được sắp xếp theo một trật tự c  định 

mang nghĩa khác biệt so với nghĩa 

của các từ đ n lẻ”. Rosalind Ferguson 

lại định nghĩa “Thành ngữ là cụm từ 

hoạc ngữ mà nghĩa của nó không thể 

được hiểu ngay từ nghĩa của các 

thành t  tạo nên nó”.  

Từ các quan niệm và định nghĩa 

trên ta có thể hiểu thành ngữ là một 

cụm từ, có kết cấu nhất định về mặt 

trật tự từ và mang nghĩa khác biệt so 

với nghĩa gốc của các từ đơn lẻ hình 

thành nên nó. 

3.3. Quan niệm về tục ngữ trong 

tiếng Việt 

Theo học giả Nguyễn Đình Hùng 

(2011) đã quan niệm trong Tuyển tập 

thành ngữ tục ngữ ca dao Việt Anh 

thông dụng thì tục ngữ là “một câu 

nói hoàn chỉnh, di n đạt trọn vẹn một 

ý mang nội dung nhận xét quan hệ xã 

hội, truyền đạt kinh nghiệm s ng, cho 

bài học luân lý hay phê phán sự 

việc”. Ông còn nhấn mạnh thêm rằng 

“một câu tục ngữ có thể được coi là 

một “tác phẩm văn học” hoàn chỉnh 

vì nó mang trong mình cả ba chức 

năng c  bản của văn học là chức 

năng nhận thức, chức năng thẩm mỹ 

và chức năng giáo dục”. 

Quan niệm của Bùi Mạnh Nhị 

trong cuốn Tục ngữ// Văn học dân 

gian những công trình nghiên cứu thì 

tục ngữ là “những câu nói dân gian, 

ngắn gọn, ổn định có nhịp điệu, hình 

ảnh và thường mang nhiều nghĩa thể 

hiện kinh nghiệm của nhân dân về 

mọi mặt (tự nhiên, lao động sản xuất, 

xã hội) được nhân dân áp dụng vào 

đời s ng, tư duy và lời ăn tiếng nói 

hằng ngày” 

Hoàng Tiến Tựu đã nói trong 

cuốn văn học dân gian rằng “Tục ngữ 

là thể loại văn học dân gian nhằm đúc 

kết kinh nghiệm tri thức, nêu lên 

những nhận xét phán đoán, lời khuyên 

răn của nhân dân dưới hình thức 

những câu nói ngắn gọn, giản dị súc 

tích, có nhịp điệu d  nhớ, d  truyền” 

Đúc rút từ các quan niệm trên, ta 

có thể hiểu tục ngữ là những câu nói 

dân gian ngắn gọn có ngữ điệu và 

hình ảnh phản ánh kinh nghiệm, tri 

thức của con ngƣời về mọi mặt trong 

đời sống xã hội. 

3.4. Quan niệm về tục ngữ trong 

tiếng Anh 

Theo Wolfgang Mieder (1993), tục 

ngữ là “những câu nói ngắn gọn, được 
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phổ biến rộng rãi của dân gian thể hiện 

sự thông thái, chân lý, đạo đức và quan 

niệmtruyền th ng dưới hình thức ẩn dụ, 

c  định và d  nhớ và được truyền từ thế 

hệ này sang thế hệ khác” 

Theo định nghĩa trong từ điển 

Oxford thì tục ngữ là “những câu nói 

phổ biến và cổ xƣa đƣợc lặp đi lặp lại, 

đặc biệt chúng thƣờng ngắn và diễn tả 

một cách sinh động thực tiễn hoặc 

những kinh nghiệm, quan sát” 

Nhà nghiên cứu Richard L. Berry 

thì quan niệm “Tục ngữ là những câu 

nói ngắn gọn chứa đựng sự thông thái 

hoặc di n đạt những kinh nghiệm cụ 

thể rõ ràng. Chúng chứa đựng rất 

nhiều giá trị văn hóa của con người..” 

Nhƣ vậy, tục ngữ trong tiếng Anh 

cũng có những điểm giống với tiếng 

Việt đó là tục ngữ đƣợc thể hiện dƣới 

dạng đơn vị câu ngắn gọn, đúc kết 

kinh nghiệm, thể chân lý và sự sáng 

tạo của dân gian.  

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Việc hiểu và sử dụng đúng thành 

ngữ, tục ngữ trong các tình huống giao 

tiếp bằng ngoại ngữ nói chung và tiếng 

Anh nói riêng là rất phức tạp. Cũng 

giống nhƣ tiếng Việt, thành ngữ, tục 

ngữ tiếng Anh dùng nhiều biện pháp tu 

từ và hình ảnh bóng bẩy. Ý nghĩa của 

phần lớn các thành ngữ, tục ngữ trong 

tiếng Anh không phải là nghĩa “tại 

ngôn”. Do vậy, trong quá trình học và 

sử dụng tiếng Anh, việc dịch và chuyển 

nghĩa thành ngữ, tục ngữ gây nhiều khó 

khăn cho ngƣời học. Sau khi, khảo sát 

gần 4500 thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh, 

tác giả thấy các danh từ chỉ bộ phận cơ 

thể xuất hiện với tần suất tƣơng đối 

nhiều. Bằng phƣơng pháp thống kê-

phân loại và phƣơng pháp so sánh đối 

chiếu ngôn ngữ học, tác giả có một số 

phát hiện nhƣ sau: 

- Danh từ “hand” có tần suất xuất 

hiện nhiều nhất trong số các thành ngữ, 

tục ngữ có chứa danh từ chỉ bộ phận cơ 

thể đƣợc thống kê trong quá trình khảo 

cứu, 125 lần. Tiếp theo đó là sự xuất hiện 

theo tần suất giảm dần là “head”, 

“eye”,“face”, “mouth”, “heart”, 

“tongue”, “finger”, “ear”, “feet”, “belly”, 

“hair”, “legs”, “back” “shoulder”, 

“throat”, “nose” và cuối cùng là “chin” 

và “lip” với tần suất xuất hiện là 01 lần. 

- Các danh từ chỉ cơ thể xuất hiện 

trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh 

thƣờng đƣợc chuyển nghĩa sang tiếng 

Việt theo nghĩa biểu niệm-nghĩa đƣợc 

hình thành trong quá trình chúng ta 

nhận thức về sự vật. Ví dụ nhƣ từ 

“hand” có nghĩa biểu vật tiếng Việt là 

“tay”- là một bộ phận cơ thể ngƣời, 

kéo dài từ vai đến các ngón tay. Tuy 

nhiên khi chuyển nghĩa sang tiếng 

Việt, từ “hand” thƣờng đƣợc hiểu là 

“ăn” hoặc diễn đạt ý lao động, làm 

việc. Lý giải cho hiện tƣợng ngôn ngữ 

này có thể là do “bàn tay” luôn gắn 

với hoạt động lao động sản xuất của 

con ngƣời. Mục đích của lao động là 

để kiếm sống, kiếm miếng “ăn”. Do 

đó hầu hết các từ “hand” xuất hiện 

trong các thành ngữ, tục ngữ đƣợc 

chuyển nghĩa thành “ăn”, hoặc diễn 

đạt ý “lao động”.  
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Thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt tƣơng đƣơng 

1. Live from hand to mouth 

2. Bite the hand that feeds 

3. Keep one‟s hand in pockets/ sit with idle 

hands 

4. Many hands make light work 

5. Nothing enters a closed hand 

 

6. Nothing is stolen without hands 

- Ăn bữa hôm lo bữa mai 

- Ăn cháo đái bát 

- Ăn không ngồi rồi 

 

- Lắm vai nhẹ gánh (chỉ lao động) 

- Xởi lởi trời cho, co ro trời phạt (chỉ lao 

động) 

- Mèo nào mèo lại ăn tham 

Bởi chƣng có mỡ đổ tràn lên trên 

 

- Ngoài từ” hand”, còn có rất 

nhiều các từ chỉ bộ phận cơ thể 

khác xuất hiện trong thành ngữ, tục 

ngữ tiếng Anh đƣợc chuyển nghĩa 

tiếng Việt theo nghĩa biểu niệm. 

Danh từ “tongue" có nghĩa là 

“lƣỡi”, “mouth” có nghĩa là “miệng, 

mồm” nên thƣờng đƣợc chuyển 

nghĩa biểu niệm hành động là “nói”, 

hoặc hiện tƣợng “lời nói”. Danh từ 

“ears” có nghĩa là tai nên hành động 

tƣơng ứng là “nghe”. 

 

Thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt tƣơng đƣơng 

1. A still tongue makes a wise head 

2. Don‟t look a gift horse in the mouth 

3. An eye for an eye, a tooth for a tooth 

4. One tongue is enough for a woman 

5.  Have a loose tongue/ shoot one‟s mouth 

off (something) 

6. Cut the ground under somebody‟s feet 

7. Laugh on the wrong side of one‟s mouth 

8. His tongue is too long for his teeth 

9. To speak kindly does not hurt the tongue 

 

10.  Keep your mouth shut and your ears open 

11. An ox is taken by the horns and a man 

by the tongue 

12. You dig your grave with your teeth 

13. Wag one‟s tongue 

14. To speak kindly does not hurt the tongue 

 

- Ăn bớt đọi, nói bớt lời 

- Ăn mày đòi ăn xôi gấc 

- Ăn miếng trả miếng 

- Ba bà chin chuyện 

- Ba hoa chích chòe/ba hoa thiên địa 

 

- Đi guốc trong bụng 

- Dở khóc dở cười 

- Chƣa thấy ngƣời đã thấy tiếng 

- Lời nói chẳng mất tiền mua 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 

- Năng nghe hơn năng nói 

- Nói quạ vạ vào thân 

 

- Tham thực cực thân 

- Buôn dƣa lê ( chỉ việc nói chuyện) 

- Lời nói chẳng mất tiền mua 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 
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15.  Drink loosens the tongue 

16.  An ox is taken by the horns and a man 

by the tongue 

17.  He cannot speak well that can not hold 

his tongue 

18.  A fool‟s tongue is long enough to cut his 

throat/ let not your tongue cut your throat 

19. There is no venom like that of the tongue 

 

20. A honey tongue, a heart of gall 

- Rƣợu vào lời ra 

- Cái miệng làm tội cái thân 

 

- Nói lời phải giữ lấy lời 

Đừng nhƣ con bƣớm đậu rồi lại bay 

- Ếch chết tại miệng 

 

- Lƣỡi không xƣơng lắm đƣờng lắt léo 

Miệng không vành nó méo tự nhiên 

- Miệng nam mô.bụng bồ dao găm 

 

- Tần suất xuất hiện của danh từ 

“heart” trong thành ngữ, tục ngữ 

tiếng Anh tƣơng đối nhiều. Từ 

“heart” có nghĩa biểu vật tiếng Việt 

là “trái tim, quả tim”, tuy nhiên trong 

quá trình dịch nghĩa, chuyển nghĩa 

thì nghĩa “trái tim, quả tim” hầu nhƣ 

không đƣợc sử dụng. Thay vào đó, 

nghĩa tiếng Việt đƣợc sử dụng nhiều 

nhất để dịch nghĩa từ “heart” trong 

thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh đó là từ 

“lòng”. Theo từ điển tiếng Việt, 

“lòng” có nghĩa là: (1) một trong 

những cơ quan nội tạng của động vật; 

(2) Bụng dạ con ngƣời (biểu tƣợng 

của mặt tâm lí, tình cảm, ý chí, tinh 

thần, tình yêu…); (3) phần ở giữa 

hay ở trong một số vật, có khả năng 

chứa đựng hay che chở.  

Nghĩa của từ “lòng” ở trong thành 

ngữ, tục ngữ mang nét nghĩa thứ 2. 

Theo tác giả, điều này có thể lý giải 

đƣợc. Trái tim là một trong những bộ 

phận quan trọng của cơ thể động vật 

trong đó có con ngƣời. Nói đến trái 

tim là nói đến mạng sống. Do đó, trái 

tim rất quan trọng. Ngƣời phƣơng 

Đông nói chung và ngƣời Việt Nam 

nói riêng rất coi trọng tình cảm. Do đó, 

trái tim còn đƣợc dùng để biểu trƣng 

cho tình yêu, tình cảm. Trong thơ ca 

tiếng Việt, cái “tình” còn đƣợc gọi là 

“lòng, dạ” hoặc các từ đồng nghĩa 

khác nhƣ là “bụng, ruột, tâm”. Vì vậy, 

từ “heart” trong thành ngữ, tục ngữ 

Tiếng Anh chủ yếu đƣợc dịch sang 

tiếng Việt là “lòng, dạ”, đôi khi đƣợc 

dịch là “bụng, ruột, tâm” 

 

Thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt tƣơng đƣơng 

1. Lean by heart 

2. Willing speech but unwilling heart 

3. Open up one‟s heart 

4. Take heart 

5. Have/be with a heavy heart  

- Học thuộc lòng 

- Bằng mặt không bằng lòng 

- Mở lòng/ tâm sự thật lòng 

- Vững lòng 

- Lòng nặng trĩu 
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6. Cut/touch sb to the heart 

7. Go to somebody‟s heart 

8. From the bottom of one‟s heart 

9. Loose heart 

10. Know thyself to know other, for heart 

beats like heart. 

11. What the eyes don‟t see, the heart 

doesn‟t grieve over 

12.  Warm heart, cold hands 

13. You cannot see into another‟s heart 

 

14. Far from eyes, far from heart 

15. Not have a heart to do something 

16. When the blood sheds, the heart aches 

17. Honey in his mouth, knives in his heart 

18. A person‟s heart is a mystery  

19. Wear one‟s heart on one sleeve 

20. Have no heart 

- Làm ai đau lòng 

- Làm mủi lòng ai 

- Tận đáy lòng/ từ đáy lòng 

- Nản lòng 

- Lòng trâu nhƣ dạ bò/lòng vả cũng nhƣ 

lòng sung 

- Mắt không thấy, lòng không đau 

 

- Xanh vỏ đỏ lòng 

- Sông sâu còn có kẻ dò 

Lòng ngƣời nham hiểm ai đo cho cùng 

- Xa mặt cách lòng 

- Không nỡ lòng 

- Máu chảy ruột mềm 

- Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm 

- Dạ sâu hơn bể, bụng kín hơn buồng 

- Ruột để ngoài da 

- Nhẫn tâm 

- Bên cạnh nghĩa biểu niệm, 

nghĩa biểu vật - nghĩa khái quát về 

chủng loại sự vật - cũng đƣợc dùng 

để chuyển nghĩa các thành ngữ, tục 

ngữ tiếng Anh. Sau đây là một số ví 

dụ cụ thể: 

Thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt tƣơng đƣơng 

1. Walls have ears 

2. A bird in the hand is worth two in the bush 

 

3. His eyes are bigger than his belly 

4. Put your feet in your mouth 

5. Know something like the palm of one’s hand 

6. Turn a deaf ear to (something)/shut one‟s 

ears to (something) 

7. Weak at the knees 

8. A hury belly has no ears 

9. Cannot make head or tail of (something) 

10. Choose a wife by your ears rather than by 

your eyes 

11. The same knife cuts bread and fingers 

12. Put one‟s head into the noose  

- Bức vách có tai 

- Thà rằng đƣợc sẻ trên tay 

 Còn hơn đƣợc hứa trên mây hạc vàng 

- No bụng đói con mắt 

- Há miệng mắc quai 

- Biết r  nhƣ lòng bàn tay 

- Bỏ ngoài tai (chuyện gì) 

 

- Bủn rủn chân tay 

-  ụng đói tai điếc 

- Chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào 

- Chọn vợ thì chọn bằng tai 

Chớ chọn bằng mày có ngày oan gia 

- Chơi dao sắc có ngày đứt tay 

- Tự đƣa đầu vào thong lọng 
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13. To see stars before one‟s eyes 

14. Many hands make light work 

15. Not let the grass grow under one‟s feet 

16. Hold one‟s tongue/keep a still tongue in 

one‟s head 

17. Have one‟s heart in one‟s mouth. 

18. Stand head and shoulders above (somebody) 

19. You dig a your grave with your teeth  

- Đổ đom đóm mắt/tóa đom đóm 

- Đông tay hơn hay làm 

- Đừng để nƣớc đến chân mới nhảy 

- Giữ mồm giữ miệng 

 

- Sợ líu cả lưỡi 

- Hơn hẳn một cái đầu 

- Kẻ tham ăn lấy răng đào huyệt 

 

V. KẾT LUẬN 

Nói tóm lại, qua quá trình khảo 

cứu, có thể thấy, tƣ duy và văn hóa của 

ngƣời Việt và ngƣời Anh , bên cạnh 

những nét tƣơng đồng còn có những 

điểm khác biệt rất lớn. Đặc biệt đối với 

thành ngữ, tục ngữ, sự khác biệt đƣợc 

thể hiện ở nét văn hóa, nét đặc trƣng 

của dân tộc. Đây cũng là nguyên nhân 

làm cản trở đến sự thông hiểu trọn vẹn 

khi giao tiếp bằng tiếng nƣớc ngoài. 

Việc chuyển nghĩa và hiểu nghĩa 

tƣơng đƣơng thực sự không đơn giản. 

Nhận thức đƣợc những sự khác biệt 

này sẽ giúp ngƣời học có thể hiểu r  

và sử dụng tốt thành ngữ, tục ngữ 

tiếng Anh trong quá trình giao tiếp. 
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NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG PHÁP, CHÎ TIÊU  

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐÇT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐÐA BÀN  

CÁC XÃ THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN 
 

ThS. Trư ng Quang Ngân 

Khoa Nông Lâm Ngư 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đất là sản phẩm của tự nhiên, là 

tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, 

là thành phần quan trọng của môi 

trƣờng sống, là địa bàn phân bố khu 

dân cƣ, xây dựng các công trình văn 

hóa, kinh tế, xã hội, an ninh quốc 

phòng, là yếu tố cấu thành lãnh thổ 

của mỗi quốc gia. Trong quá trình lao 

động, đất đai là tƣ liệu sản xuất, đối 

với ngành Nông nghiệp thì đất đai là 

tƣ liệu sản xuất đặc biệt. Với ý nghĩa 

và tầm quan trọng của đất đai, đặc 

biệt là đất nông nghiệp thì việc sử 

dụng đất nông nghiệp hợp lý và có 

hiệu quả trên quan điểm phát triển 

bền vững là vấn đề quan trọng mà 

nhiều địa phƣơng ngày càng đƣợc 

quan tâm. Thực trạng tài nguyên đất 

hiện nay cho thấy gần nhƣ đã đƣợc 

khai thác hết tiềm năng vốn có của 

chúng. Trong khi đó, những đòi hỏi 

nhằm đáp ứng nhu cầu về an ninh 

lƣơng thực, các mục tiêu về xóa đói 

giảm nghèo vẫn là những vấn đề cấp 

bách cần giải quyết. 

Nghiên cứu đặc điểm đất đai, đặc 

điểm vùng sinh thái để từ đó xác định 

chỉ tiêu, phƣơng pháp đánh giá đất đai 

tại một địa phƣơng, hoặc một vùng 

sinh thái cụ thể là một vấn đề mang 

tính khoa học. 

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, 

tỉnh Nghệ An đƣợc thành lập tại Quyết 

định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 

11/6/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

Và đƣợc sửa đổi bổ sung tại Quyết 

định số 67/2014/QĐ-TTg và Quyết 

định số 10/2015/QĐ-TTg, KKT có 

tổng diện tích tự nhiên 20.026,47ha, 

trong đó diện tích đất nông nghiệp 

theo quy hoạch là 13.375,97 ha. Trên 

cơ sở đó tôi nghiên cứu đặc điểm đất 

nông nghiệp tại KKT để xác định 

phƣơng pháp, chỉ tiêu điều tra, đánh 

giá đất nông nghiệp làm cơ sở cho việc 

đánh giá đất nông nghiệp. 

2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

2.1. Mục đích  

Nghiên cứu đặc điểm cơ bản 

của đất nông nghiệp để từ đó xác 

định phƣơng pháp, chỉ tiêu điều tra, 

đánh giá đất nông nghiệp, làm cơ 

sở cho việc đánh giá đất Nông 
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nghiệp hợp lý tại khu Kinh tế Đông 

Nam Nghệ An. 

2.2. Yêu cầu 

- Xác định đƣợc các chỉ tiêu điều 

tra, đánh giá phù hợp, đảm bảo khoa 

học và chính xác. 

- Lựa chọn phƣơng pháp thực hiện 

để đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp. 

- Số liệu điều tra, thu thập phản 

ánh trung thực, khách quan địa bàn 

nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm cơ bản của đất nông 

nghiệp trong  hu Kinh tế Đông Nam 

Nghệ An 

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An 

năm trong khu vực Bắc Trung Bộ do 

vậy quá trình hình thành đất nông 

nghiệp chịu sự ảnh hƣởng lơn của đặc 

trƣng khí hậu miền Trung. Khu kinh tế 

Đông Nam Nghệ An có vị trí địa lý 

trải dài ven biển Đông, nên đất nông 

nghiệp có ảnh hƣởng lớn một phần của 

phù sa biển và khí hậu vùng biển. 

Đất nông nghiệp trong khu kinh tế 

Đông Nam có địa hình cảnh quan đẹp 

và phong phú, sông, núi và biển gắn 

kết hài hòa trong đặc thù của địa hình 

Đông Trƣờng Sơn. Núi tiến sát ra biển, 

tạo nên những vũng, vịnh và bãi tắm 

đẹp nhiều tiềm năng về du lịch và kinh 

tế biển. 

* Các dạng địa hình chính bao 

gồm: Địa hình núi thấp và địa hình 

đồng bằng ven biển, thềm biển vùng 

cửa sông. Hƣớng dốc chính của địa 

hình từ Tây sang Đông. Hƣớng dốc 

cục bộ từ núi về các thung lũng sông. 

- Địa hình núi thấp: Cao độ nền từ 

(150-250) m, độ dốc sƣờn núi <20%. 

- Địa hình đồng bằng ven biển và 

cửa sông: nằm ở phía Bắc và phía 

Đông của khu vực thiết kế, thuộc 

huyện Diễn Châu và vùng đồng bằng 

ven sông Cấm. Dải bờ biển thuộc khu 

kinh tế có chiều dài trên 21km, cao độ 

địa hình biến thiên từ 0,5 - 100m bao 

gồm các cồn cát ven biển, khu vực đất 

canh tác, đầm tôm, rừng phòng hộ và 

gò đồi thấp vƣơn ra biển, có độ dốc địa 

hình từ 0,005% đến 10%. 

* Đặc điểm khí hậu: Khí hậu chịu 

ảnh hƣởng của chế độ nhiệt đới gió 

mùa, chia thành hai mùa. Mùa khô và 

mùa mƣa. Mùa khô từ tháng 12 đến 

tháng 4 năm sau, mùa mƣa từ thàng 5 

đến tháng 11. Nhiệt độ trung bình 

trong năm 24 đến 26
0
C, chênh lệch 

nhiệt độ giữa các tháng là rất lớn, nhiệt 

độ không khí trung bình các tháng cao 

nhất là 34 C là tháng 6,7, nhiệt độ 

không khí trung bình các tháng thấp 

nhất là đến 19
0
C là tháng 12 đến tháng 

2. Lƣợng mƣa trung bình hàng năm là 

2000 mm, tập trung nhiều nhất từ 

tháng 8 đến tháng 10 chiếm 70% của 

cả năm, trong những tháng này thƣơng 

có gió bão lớn nên ảnh hƣởng rất lớn 

đến sản xuất nông nghiệp. 

* Điều kiện thủy văn sông, hồ và 

hải văn: Trong khu vực đất nông 

nghiệp của Khu kinh tế có 24,7km 

sông Cấm và 19,2 km kênh Nhà Lê 

chảy qua có nhiệm vụ cung cấp nƣớc 

tƣới và tiêu cho khu vực. Bên cạnh 

đó trong khu vực còn có hồ thủy lợi 

(Hồ Khe Gỗ Nghi lâm dung tích 5,18 

triệu m
3
, Hồ Xuân Dƣơng - Diễn Phú 

8,5 triệu m
3
) có vai trò tích cực trong 

việc cấp nƣớc, giữ ẩm, tạo cảnh 
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quan, cải thiện môi trƣờng sinh thái, 

là điều kiện tốt để hạn chế xói 

mòn...phát triển rừng phòng hộ, cùng 

nhƣ vùng lâm viên trong hệ thống du 

lịch khu Kinh tế. 

* Hải văn: Đất nông nghiệp trong 

khu vực chịu sự ảnh hƣởng của chế độ 

thủy triều, chế độ nhật triều không 

đều, trong những năm gần đây cao độ 

đỉnh triều cƣờng từ 1,2 đến 1,5m có 

lúc lến đến 2m. Thời điểm triều cƣờng 

gặp bão trong lũ mức nƣớc biển đã 

dâng cao trong bão +3,3m tại Cửa Lò. 

* Hiện trạng sử dụng các loại đất 

nông nghiệp: 

Hiện trạng sử dụng đất: Với diện 

tích quy hoạch 20.026,47 ha, KKT 

Đông Nam đƣợc quy hoạch chủ yếu 

đất lâm nghiệp (6.735,02 ha chiếm 

35,77%) và đất sản xuất nông nghiệp 

(6.366,19 ha chiếm 33,82%); còn lại là 

đất sông suối, mặt nƣớc nuôi trồng 

thuỷ sản, đất ở, đất đồi núi. Tổng diện 

tích đất sản suất nông nghiệp chiếm 

71,05% KKT. 

Khu Kinh tế Đông Nam có tổng 

diện tích đất nông nghiệp là 13.375,97 

ha chiếm 71,05% tổng diện tích khu 

kinh tế, trong đó đất sản xuất nông 

nghiệp là 6.366,19 ha, bao gồm diện 

tích đất trồng lúa 3.708,32 ha; Diện 

tích đất trồng cây lâu năm 491,09 ha. 

Diện tích đất lâm nghiệp 6.735,02 ha, 

trong đó đất rừng sản xuất 569,86 ha, 

rừng phòng hộ 6.165,16 ha. Diện tích 

các loại đất nông nghiệp đƣợc thống 

kế theo địa bàn hành chính của các xã 

thuộc 3 huyện Nghi Lộc, Diễn Châu 

và Cửa Lò bao gồm các loại đất chủ 

yếu sau: 
 

Biểu 1: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Khu Kinh tế Đông Nam 

TT Hạng mục đất 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ 

2 phƣờng 

thuộc TX 

Cửa Lò 

10 xã 

Nghi 

Lộc 

6 xã 

Diễn 

Châu 

I Tổng diện tích đất nông 

nghiệp 

13375.97 100 51.47 7117 6207 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 6366.19 47.59 23.15 3294.1 3048.9 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 5875.1 43.92 23.15 2812.2 3039.7 

 Trong đó: Lúa 3708.32 27.72  2081.7 1626.6 

1.1.2 Cây lâu năm 491.09 3.67  481.88 9.21 

1.2 Đất lâm nghiệp 6735.02 50.35 27.49 3632.1 3075.4 

1.2.1 Rừng sản xuất 569.86 4.26  130.21 439.65 

1.2.2 Rừng phòng hộ 6165.16 46.09 27.49 3501.9 2635.8 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 274.76 2.05 0.83 191.17 82.76 

Nguồn s  liệu:  áo cáo Khu Kinh tế Đông Nam năm 2013 
 

- Đất cát ven biển: 1768,69 ha phân 

bố tại các xã ven biển nhƣ Diễn Thịnh, 

Diễn An, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi 

Quang, Nghi Tân, Nghi Hải. Đặc điểm 
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chủ yếu của vùng đất này là đất cát đây 

là vùng có điều kiện về sản xuất lƣơng 

thực (lúa, ngô) và phát triển cây công 

nghiệp ngắn ngày (lạc, vừng, đậu đỗ 

các loại), phát triển tiểu thủ công 

nghiệp, đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản, 

và phát triển kinh tế rừng. 

- Đất feralit: 1308,21 ha phân bố 

tại các xã Nghi Yên, Nghi Thiết, Nghi 

Đồng, Nghi Hƣng, Diễn Lộc. Đây là 

vùng có khả năng phát triển kinh tế 

rừng, kinh tế trang trại lƣơng thực (lúa, 

ngô), cây công nghiệp ngắn ngày lạc 

dứa, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. 

- Đất phù sa cổ: 1809 ha; Diễn 

Trung, Diễn Lộc, Diễn Thọ, Diễn Lợi, 

Nghi Long, Nghi Xá, Nghi Trƣờng đất 

là vùng đất thuận lợi cho phát triển cây 

hàng năm, đặc biệt là cây hoa màu 

ngăn ngày. 

- Đất nhiễm mặn: 1160,17 ha, đây 

là các loại nằm gần cửa sông bị nhiễm 

mặn phân bố tại địa bàn xã Nghi Thiết, 

Nghi Quang, Nghi Tiến, Diễn An, đặc 

điểm của đất phù hợp với nuôi trồng 

thủy sản. 

- Đất dốc tụ có diện tích khá lớn 

3258 ha rải rác trên địa bàn các xã 

trong khu kinh tế đây là diện tích chu 

yếu để trồng rừng. 

3.2. Xác định chỉ tiêu điều tra để 

đánh giá đất nông nghiệp  

Căn cứ vào đặc điểm nghiên cứu 

trên chúng tôi xác định chỉ tiêu đƣợc 

lựa chọn phân cấp để xác định đơn vị 

đất nông nghiệp của địa bàn Khu Kinh 

tế Đông Nam bao gồm: 

- Loại đất, nhóm đất chính  

- Độ dày tầng đất đƣợc phân chia 

theo các cấp 

- Thành phần cơ giới đất đƣợc 

chia theo 5 mức: thành phần cơ giới 

cát, cát pha, thịt nhẹ, thịt trung bình 

và thịt nặng. 

- Độ chua tầng mặt (pHKCl): Độ 

chua của đất là một yếu tố chỉ thị để 

xác định độ phì của đất, nó ảnh hƣởng 

trực tiếp đến tính chất lý, hóa học và 

sinh học của đất.  

- Chế độ tƣới đƣợc phân chia theo 

dạng: tƣới chủ động, tƣới bán chủ 

động và nhờ nƣớc trời. 

- Chế độ tiêu cũng ảnh hƣởng 

không nhỏ tới năng suất cây trồng và 

sự sinh trƣởng phát triển của cây, đặc 

biệt vào lúc ngập lụt mƣa bão. Chế độ 

tiêu nƣớc đƣợc chia làm 3 cấp nhƣ 

sau: Tiêu thoát tốt, Tiêu trung bình, 

Tiêu chậm 

- Thời gian mặn: (của nƣớc trên 

kênh, sông, >0,4%) đƣợc phân thành 4 

cấp (Không bị mặn, Mặn < 3 tháng, 

Mặn 6 tháng, Mặn cả năm). 

3.3. Xác định phƣơng pháp đánh giá 

đất nông nghiệp tại Khu  inh tế 

Đông Nam Nghệ An 

3.3.1. Phƣơng pháp điều tra, thu 

thập thông tin thứ cấp 

- Phƣơng pháp điều tra thu thập 

các số liệu thứ cấp: thu thập và xử 

lý các nguồn số liệu và tài liệu có 

sẵn gồm: 

+ Số liệu khí tƣợng trung bình về 

nhiệt độ, lƣợng mƣa, độ ẩm, lƣợng bốc 

hơi, chế độ gió, bão… tại trạm khí 

tƣợng Bắc Trung Bộ - thành phố Vinh. 

+ Các nguồn số liệu có liên quan 

đến tài nguyên nƣớc, khả năng tƣới, 

tiêu và mức độ ngập úng… 

+ Các nguồn số liệu về tình hình 
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sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất 

nông nghiệp. 

3.3.2. Phƣơng pháp điều tra thực địa  

Điều tra xác định các loại hình sử 

dụng và các hệ thống sử dụng đất 

chính tại vùng nghiên cứu.  

Đƣợc áp dụng trong việc khảo sát 

hệ thống đồng ruộng, khả năng tƣới, 

tình hình sản xuất thực tế để đối chiếu, 

bổ sung và củng cố mức độ tin cậy so 

với thông tin thứ cấp đã thu thập đƣợc.  

3.3.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Các thông tin, số liệu đƣợc sắp 

xếp theo thời gian, đối tƣợng và đƣợc 

xử lý bằng phần mềm Excel từ đó cho 

thấy mức độ biến động, thay đổi của 

vấn đề nghiên cứu. 

3.3.4. Phƣơng pháp  ế thừa 

Phƣơng pháp kế thừa đƣợc sử 

dụng nhằm kế thừa có chọn lọc các 

bản đồ đất, bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất, bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 

huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu, 

Cửa Lò. 

3.3.5. Phƣơng pháp xây dựng bản đồ 

Sử dụng hệ thống thông tin địa lý 

(GIS) và các phần mềm ArcView 9.2, 

ArcGIS, MicroStation, MapInfo để 

chồng xếp, chồng ghép các bản đồ 

chuyên đề xây dựng bản đồ đơn vị đất 

đai, bản đồ phân hạng mức độ thích 

hợp đất đai, bản đồ đề xuất sử dụng 

đất bền vững. Kết quả xây dựng bản 

đồ đƣợc biên tập theo tỷ lệ 1/25.000, 

hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 6
0
. 

3.3.6. Phƣơng pháp đánh giá tiềm 

năng đất đai 

Vận dụng phƣơng pháp đánh giá 

đất của FAO, kết hợp giữa phƣơng 

pháp “Yếu tố hạn chế” trong sử dụng 

đất và phƣơng pháp xác định “trọng 

số”, đồng thời lƣợng hóa các yếu tố 

định tính để đánh giá hiệu quả và tính 

bền vững của các loại hình sử dụng đất 

nông nghiệp. Từ đó xác định tiềm 

năng đất đai và đề xuất sử dụng đất 

nông nghiệp bền vững. 

4. Kết luận  

Trên cơ sở nghiên cứu các đặc 

điểm đất nông nghiệp của khu Kinh tế 

Đông Nam Nghệ An. Chúng tôi xác 

định 8 chỉ tiêu cần điều tra đánh giá 

đối với đất nông nghiệp, 6 phƣơng 

pháp tổ chức thực hiện để làm cơ sở 

đánh giá đất nông nghiệp tại Khu Kinh 

tế Đông Nam Nghệ An./. 
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XUÂN MỸ - BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
 

ThS. Nguy n Thị Lam - N ƯT.TS. Nguy n Thị Lan 

Khoa Lý luận Chính trị 

 

Phong trào thi đua Cả nước chung 

tay xây dựng nông thôn mới đã và 

đang tạo ra một khí thế sôi nổi, quyết 

liệt trong cả nƣớc nhằm nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần cho ngƣời 

nông dân, hiện thực hóa chủ trƣơng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp và nông thôn của Đảng. Trong 

phong trào này, nhiều địa phƣơng đã 

lôi cuốn đƣợc toàn thể cán bộ, nhân 

dân cùng tích cực tham gia, có những 

bƣớc đột phá, có nhiều cách làm hay, 

tạo nên những kỳ tích làm cho quê 

hƣơng ngày càng giàu đẹp, xứng đáng 

là điển hình để các địa phƣơng đến học 

tập kinh nghiệm. Xã Xuân Mỹ (huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong 

những điển hình tiêu biểu đó. 

Xuân Mỹ là một xã gần trung tâm 

của huyện Nghi Xuân. Diện tích tự 

nhiên là 1.148,35 ha, trong đó đất nông 

nghiệp 600 ha, toàn xã có 8 thôn, với 

1.093 hộ dân với trên 4.050 nhân khẩu, 

Xuân Mỹ là một xã thuần tuý về sản 

xuất nông nghiệp. Năm 2002 đã đƣợc 

Nhà nƣớc phong tặng đơn vị „‟Anh 

hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân‟‟.  

Khi Chư ng trình mục tiêu qu c 

gia xây dựng nông thôn mới đƣợc ban 

hành, Xuân Mỹ là một địa phƣơng có 

điểm xuất phát thấp. Năm 2011, khi 

UBND huyện phê duyệt đề án xây 

dựng nông thôn mới thì Xuân Mỹ 

đƣợc huyện xếp vào những xã về đích 

cuối cùng vào năm 2020. Với lòng 

quyết tâm cao, Đảng ủy, chính quyền 

và nhân dân Xuân Mỹ đã mạnh dạn 

đăng ký về đích vào năm 2017. Đến 

năm 2013 xã đã đạt 12/19 tiêu chí, 

trong đó có những tiêu chí mà khi xây 

dựng đề án cán bộ và nhân dân cho 

rằng khó thực hiện nhất nhƣ Nhà ở 

dân cư, Lao động việc làm, Hình thức 

tổ chức sản xuất, Thu nhập, Thủy lợi.  

Trên cơ sở kết quả ban đầu, sau 

hội nghị tổng kết thực hiện chƣơng 

trình “Mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2013”, Đảng bộ và 

nhân dân đã đăng ký với Ban chỉ đạo 

xây dựng nông thôn mới của huyện sẽ 

về đích năm 2014. Cuối năm 2014, 

Xuân Mỹ đã đƣợc UBND tỉnh quyết 

định công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới. Với ý chí quyết tâm và hành 

động quyết liệt, sự đồng sức đồng lòng 

của cán bộ và toàn thể nhân dân, thực 

hiện nhiều giải pháp hữu hiệu, biết 

chọn điểm đột phá, Xuân Mỹ đã về 
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đích trƣớc thời hạn 3 năm, trở thành 

điển hình trong xây dựng nông thôn 

mới của tỉnh Hà Tĩnh và của cả nƣớc, 

đƣợc UBND tỉnh tặng thƣởng công 

trình trị giá 2 tỷ đồng. Trong dịp Đại 

hội thi đua yêu nƣớc lần thứ IX, Xuân 

Mỹ là một trong 60 xã của cả nƣớc 

đƣợc tặng Bằng khen của Thủ tƣớng 

Chính phủ và thƣởng công trình trị giá 

1 tỷ đồng.  

Nhìn lại những thành quả mà cán 

bộ, nhân dân xã Xuân Mỹ đã đạt đƣợc 

thật đáng tự hào. Nếu nhƣ năm 2010 

bình quân thu nhập đầu ngƣời đạt 

11.000.000đ/ngƣời, thì đến năm 2014 

tăng lên 25.900.000 đ/ngƣời. Tỷ lệ hộ 

nghèo năm 2010 là: 12,5% nhƣng đến 

năm năm 2014 giảm còn 4,12%. Thu 

ngân sách trên địa bàn xã năm 2010 

đạt 8,0 tỷ đồng, năm 2014 tăng lên 

18,2 tỷ đồng. Tỷ lệ phát triển dân số tự 

nhiên năm 2010 là 1,7%, đến năm 

2014 giảm còn 1,2%. Đƣờng giao 

thông nhựa, bê tông năm 2010 là 11 

km đến năm 2015 là 33 km; xây dựng 

kênh mƣơng bê tông năm 2010 là 0,5 

km nhƣng đến năm 2015 là 23,99 km. 

Đến năm 2014 xã đã hoàn thành giáo 

dục phổ cập tiểu học và trung học. 

Năm 2010 chỉ có 01 trƣờng tiểu học 

đạt chuẩn quốc gia nhƣng đến năm 

2015 có 3/3 trƣờng đạt chuẩn. Đây là 

những con số thật ngoạn mục, điều mà 

nhiều địa phƣơng trong cả nƣớc đang 

mong muốn đạt đƣợc. Nhƣng điều đạt 

đƣợc lớn hơn những con số đó là đã 

làm thay đổi đƣợc tƣ duy, cách nghĩ, 

cách làm giàu của ngƣời nông dân ở 

một vùng đất trũng, quanh năm trông 

chờ vào tự nhiên, thì nay họ đã chủ 

động tính toán, làm giàu ngay trên đất 

quê nhà, bằng chính trí tuệ, ý chí của 

bản thân. 

Đạt đƣợc những thành quả đó 

chính là nhờ cán bộ và nhân dân Xuân 

Mỹ đã có những bƣớc đột phá, dám 

nghĩ, dám làm. Trƣớc hết, Ban chỉ 

đạo, Ban điều hành xây dựng nông 

thôn mới xác định phải xây dựng được 

một lộ trình cụ thể, khoa học và quyết 

tâm thực hiện đúng nhƣ kế hoạch. Để 

làm đƣợc việc đó thì yếu tố đầu tiên là 

yếu tố con ngƣời. Con ngƣời ở đây 

không chỉ là cán bộ mà là cả ngƣời 

dân. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới Xuân Mỹ xác định muốn xây 

dựng thành công nông thôn mới trƣớc 

hết phải xây dựng đƣợc con ngƣời mới 

- con ngƣời có cách nghĩ mới, cách 

làm mới, có tƣ duy dám nghĩ dám làm, 

phải đam mê với công việc. 

Cũng nhƣ những địa phƣơng khác, 

Xuân Mỹ xác định việc cần kíp phải 

làm là công tác tuyên truyền. Nhƣng 

điểm mới trong hoạt động này của 

Xuân Mỹ là không chỉ dừng lại bằng 

tuyên truyền trên các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng mà phải để cán bộ, 

nhân dân tận mắt chứng kiến các địa 

phƣơng khác làm kinh tế, xây dựng 

quê hƣơng nhƣ thế nào. Với suy nghĩ 

đó, xã đã tổ chức nhiều chuyến tham 

quan, học hỏi trong và ngoài tỉnh cho 

đội ngũ cán bộ cốt cán và một số hộ 

dân có chí hƣớng làm kinh tế. Những 

chuyến đi này đã mang lại hiệu quả rất 
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khả quan. Cả cán bộ và nhân dân đều 

chung suy nghĩ tại sao các địa phƣơng 

khác gặp nhiều khó khăn mà vẫn làm 

đƣợc mà mình lại chƣa làm đƣợc. Từ 

đó thôi thúc mọi ngƣời ý chí quyết tâm 

để đạt đƣợc những thành quả nhƣ các 

địa phƣơng khác.  

Khi bƣớc vào xây dựng nông thôn 

mới, ngƣời dân và không ít cán bộ 

nghĩ rằng nguồn vốn thực hiện chƣơng 

trình này sẽ do Nhà nƣớc cấp, cho nên 

không tránh khỏi tƣ tƣởng trông chờ, ỷ 

lại. Vì vậy, quá trình tuyên truyền xã 

đã đả thông tƣ tƣởng cho nhân dân 

không nên trông chờ ở nơi khác mà 

phải tự mình nỗ lực xây dựng quê 

hƣơng. Hoặc trong khoảng thời gian 

đầu thực hiện xây dựng nông thôn 

mới, khi xây dựng đề án phát triển sản 

xuất nâng cao thu nhập cho ngƣời dân 

thì cũng không ít cán bộ và nhân dân 

thiếu tin tƣởng vì biết khi nào mới có 

đƣợc sản phẩm hàng hóa, làm sao mà 

có thu nhập 20 - 30 triệu 

đồng/ngƣời/năm. Do vậy, trong công 

tác tuyên truyền lại phải tạo đƣợc niềm 

tin cho ngƣời dân. Có nhƣ vậy họ mới 

có thể yên tâm đầu tƣ xây dựng các 

mô hình kinh tế. 

Từ thực tế đƣợc chứng kiến, học 

hỏi kinh nghiệm, xã xác định vấn đề 

đầu tiên là phải tìm mọi giải pháp để 

nâng cao thu nhập cho nhân dân. Nông 

thôn mới không chỉ là đƣờng làng 

đƣợc rải nhựa, bê tông hóa, các công 

trình phúc lợi đƣợc xây dựng, mà điều 

quan trọng hơn là Xuân Mỹ đã tổ chức 

lại sản xuất, sản xuất hàng hóa lớn cho 

thị trƣờng... Với suy nghĩ đó, xã đã 

vận động nhân dân xây dựng các mô 

hình kinh tế. Trong việc làm này, Xuân 

Mỹ xác định cán bộ phải đi đầu gƣơng 

mẫu để nhân dân noi theo. Ông Lê 

Văn Bình, lúc bấy giờ là Chủ tịch xã - 

Trƣởng ban quản lý xây dựng nông 

thôn mới đã xây dựng mô hình kinh tế 

trang trại, từ đó vận động, giúp đỡ 

nhiều hộ gia đình cùng thực hiện. Cho 

đến nay, bằng nhiều cách làm, Xuân 

Mỹ đã có 133 mô hình phát triển kinh 

tế, trong đó có 05 mô hình lớn thu 

nhập từ 1 tỷ đồng trở lên; 08 mô hình 

vừa thu nhập từ 500 triệu đến dƣới 1 tỷ 

đồng; 120 mô nhỏ thu nhập từ 100 - 

500 triệu đồng. Xã đã thành lập đƣợc 

04 hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ 

nông nghiệp; 11 tổ hợp tác và 02 

doanh nghiệp, hiện tại đang hoạt động 

hiệu quả.  

 Nhiều mô hình đã khẳng định 

đƣợc hiệu quả kinh tế cao, giúp hàng 

trăm hộ dân xóa đói giảm nghèo, vƣơn 

lên làm giàu, điển hình nhƣ mô hình 

chăn nuôi lợn liên kết của gia đình bà 

Đinh Thị Nga, gia đình ông Lê Văn 

Lịch; gia đình ông Lê Văn Duệ; mô 

hình sản xuất - chăn nuôi tổng hợp của 

bà Lê Thị Tâm... Qua các mô hình, 

việc liên kết với các doanh nghiệp 

cũng đƣợc mở rộng về quy mô và chất 

lƣợng, các HTX dịch vụ nông nghiệp 

đƣợc củng cố, đáp ứng nhu cầu dịch 

vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân.  

Để có thể thực hiện thành công 

xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo xã 

Xuân Mỹ đã quán triệt lời dạy của Chủ 
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tịch Hồ Chí Minh lấy sức dân mà lo 

liệu cho dân. Nếu nhƣ một số xã nhƣ 

Sơn Thành ( Yên Thành- Nghệ An), 

Tùng Ảnh ( Đức Thọ- Hà Tĩnh) trong 

nguồn vốn xây dựng nông thôn mới có 

sự đóng góp rất lớn của con em xa quê 

thì Xuân Mỹ không có lợi thế đó. Vì 

vậy, Ban chỉ đạo, Ban điều hành xây 

dựng nông thôn mới của xã xác định 

phải huy động sức mạnh của chính 

ngƣời nông dân sống trên mảnh đất 

này thì mới có thể thành công. Trên 

tinh thần đó, trao đổi với chúng tôi, 

ông Lê Văn Bình, Bí thƣ Đảng ủy xã 

đã nói: Phư ng châm của chúng tôi 

đặt ra là: Dân biết - dân bàn - dân làm 

- dân kiểm tra và xây dựng nông thôn 

mới người dân là chủ thể , nhà nước 

chỉ định hướng, hỗ trợ. Do vậy mỗi 

việc làm từ xây dựng c  sở hạ tầng 

phục vụ sản xuất và sinh hoạt mà đặc 

biệt là các mô hình sản xuất nâng cao 

thu nhập cho người dân thì việc bàn 

bạc cụ thể là phải người dân, cán bộ 

chỉ là định hướng, tạo c  chế hỗ trợ 

cho họ.  

Cán bộ ở Xuân Mỹ đã hiểu khá toàn 

diện về khái niệm sức dân. Nhiều ngƣời 

khi nghe khái niệm này thƣờng hiểu là 

tiền của và công lao động của dân. 

Nhƣng với Xuân Mỹ, sức dân không chỉ 

là nhƣ vậy mà quan trọng hơn nữa đó là 

trí tuệ của ngƣời dân, là sự đoàn kết, 

đồng lòng của ngƣời dân thì việc dù khó 

mấy cũng làm được. Xuân Mỹ đã biết 

phát huy dân chủ, vận dụng, huy động, 

đón nhận trí tuệ của dân trong mọi lúc, 

mọi nơi. Nếu biết khai thác, biết vận 

dụng, đón nhận trí tuệ của ngƣời dân khi 

gặp gỡ, trao đổi thì có thể gợi mở ra 

nhiều điều mới mẻ, nhiều ý tƣởng hay. 

Chỉ một câu nói của một vị cao tuổi, một 

cụ hƣu trí cũng có thể gợi mở một giải 

pháp có tính khả thi. Hoặc trong công tác 

tuyên truyền, chỉ cần một câu nói của 

ngƣời có uy tín trong thôn nhiều khi còn 

hiệu quả hơn cán bộ thuyết phục, vận 

động. Trong việc vận động nhân dân xây 

dựng mô hình kinh tế cũng vậy. Chỉ cần 

vận động đƣợc một gia đình trong xóm, 

khu dân cƣ mạnh dạn đứng ra thực hiện 

mẫu, mặc dù hiệu quả kinh tế chƣa cao, 

nhƣng cũng đã đủ sức thuyết phục nhiều 

ngƣời. Sức dân chính là vậy chứ không 

nên hiểu đơn giản là đóng góp ngày 

công, tiền của. Có thể giá trị này không 

so sánh đƣợc bằng tiền, nhƣng nó rất có 

ý nghĩa và mang lại hiệu quả cao nếu biết 

vận dụng.  

Để huy động đƣợc sức dân, Xuân 

Mỹ xác định cần thực hiện tốt quy chế 

dân chủ, phát huy dân chủ tập thể với 

tinh thần lấy sức dân để lo cho dân. 

Phải biết lắng nghe, tôn trọng và khai 

thác, vận dụng đƣợc trí tuệ của ngƣời 

dân mọi lúc mọi nơi. Nhờ vậy mà 

trong quá trình thực hiện nhân dân đã 

hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền 

của để xây dựng gần 50km đƣờng giao 

thông nông thôn, giao thông thủy lợi 

nội dồng mà không phải mất kinh phí 

để giải phóng mặt bằng. Hay là việc 

xây dựng nhà văn hóa các thôn, Xuân 

Mỹ xác định XDNTM không nhất 

thiết phải xây dựng mới hoàn toàn, mà 

vấn đề là làm sao có lợi cho ngƣời 
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dân. Nếu xây mới thì mỗi nhà văn hóa 

phải hết từ 600 đến 800 triệu đồng 

nhƣng cán bộ xã đã cùng với nhân dân 

bàn bạc đƣa phƣơng án là cải tạo nâng 

cấp các nhà văn hóa theo một mẫu quy 

định mà chỉ hết từ 150 đến 180 triệu 

đồng. Trong việc mua sắm các trang 

thiết bị, thiết chế văn hoá nhƣ ghế ngồi 

ở các nhà văn hóa thôn thì cũng một 

loại ghế đồng nhất mà kinh phí là từ 

nguồn vận động ủng hộ của nhân dân. 

Đặc biệt là công tác vệ sinh môi 

trƣờng - một công việc không cần 

nhiều kinh phí mà chỉ cần ý thức của 

ngƣời dân, nhƣng để giải quyết đƣợc 

vấn đề này cũng không hề đơn giản, vì 

ngƣời dân vẫn thờ ơ coi đó là việc của 

ai. Song nhờ làm tốt công tác tuyên 

truyền vận động, giao từng tổ chức, cá 

nhân phụ trách từng tổ dân cƣ, khu dân 

cƣ giao trách nhiệm cho hộ tự chỉnh 

trang vƣờn hộ, vệ sinh môi trƣờng từ 

trong mỗi gia đình cho đến nơi công 

cộng. Đến nay ngƣời dân Xuân Mỹ đã 

thực sự có ý thức xây dựng môi trƣờng 

xanh sạch đẹp.  

Xuân Mỹ đạt đích trƣớc thời hạn 

ngoài sự đồng sức đồng lòng của cán 

bộ, nhân dân và có sự lãnh đạo - chỉ 

đạo - điều hành của đội ngũ cán bộ từ 

xã đến cơ sở thì không thể không nói 

đến vai trò của ngƣời đứng đầu. Để 

xây dựng nông thôn mới thành công 

thì vai trò của ngƣời đứng đầu đặc biệt 

quan trọng. Ở Xuân Mỹ, nói đến ngƣời 

đứng đầu ai cũng nhắc đến ông Lê 

Văn Bình- Chủ tịch xã- Trƣởng Ban 

quản lý xây dựng nông thôn mới ( hiện 

nay là Bí thƣ đảng ủy- Trƣởng ban chỉ 

đạo). Sau khi rời quân ngũ trở về địa 

phƣơng, ông luôn trăn trở để tìm cách 

đƣa kinh tế gia đình đi lên ngay trên 

mảnh đất quê hƣơng . 

Với bản lĩnh của ngƣời lính “Cụ 

Hồ”, dám nghĩ, đám làm, quyết không 

cam chịu cảnh đói nghèo, không trông 

chờ kết quả của ngƣời khác mang lại, 

ngay sau khi Chính phủ có Nghị định 

64-CP ngày 27/9/1993 về chính sách 

cấp - giao đất nông nghiệp - lâm 

nghiệp - mặt nƣớc ao hồ cho tổ chức 

cá nhân sử dụng, ông đã vận động mọi 

thành viên trong gia đình vào ven chân 

núi Hồng Lĩnh để lập nghiệp. Ông 

mạnh dạn lập trang trại sản xuất chăn 

nuôi tổng hợp bao gồm trồng rừng, 

chăn nuôi bò, dê, cá nƣớc ngọt kết hợp 

nuôi vịt, trồng lúa, trồng màu. Từ đó 

đến nay, trang trại của ông đã mang lại 

thu nhập ngày càng tăng cho gia đình, 

giải quyết việc làm thƣờng xuyên cho 

15 lao động . Lợi nhuận năm 2011 đạt 

200 triệu, 2012 là 600 triệu. Các năm 

tiếp theo là 800 triệu, 1 tỷ và 1,2 tỷ. 

Với những thành quả đó, ông đã nhiều 

lần đƣợc vinh danh là Nông dân sản 

xuất giỏi ; Doanh nhân tiêu biểu của 

Hà Tĩnh, đƣợc tặng 19 bằng khen và 

năm 2015 vinh dự đƣợc đón nhận 

Huân chƣơng lao động hạng ba. 

Không những làm giàu cho gia 

đình mà với sự đam mê nghề nghiệp, 

nhiệt tình, vừa làm, vừa trao đổi kinh 

nghiệm cho nhiều ngƣời khác nên 

trong những năm qua ông đã vận động 

đƣợc thêm nhiều hộ dân đầu tƣ xây 
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dựng mô hình với quy mô khác nhau 

bƣớc đầu đã có hiệu quả và phát triển 

tốt. Điển hình nhƣ mô hình chăn nuôi 

bò sinh sản kết hợp nuôi bò thƣơng 

phẩm của ông Lê Đức Thọ quy mô 

100 con, mô hình chăn nuôi lợn liên 

kết 1.200 con/ lứa của ông Đinh Thăng 

Long, mô hình chăn nuôi lợn của HTX 

Phong Thành với quy mô 2.000 

con/lứa, mô hình chăn nuôi lợn nái 

quy mô 450 con của ông Phan Văn 

Hào, mô hình ông Hoàng Nhƣ Thắng 

nuôi 2ha cá nƣớc ngọt kết hợp nuôi 

2.000 con vịt đẻ với 20 con trâu, mô 

hình chăn nuôi 10 con trâu của ông Lê 

Văn Duệ …  

Chính từ kinh nghiệm và tâm 

huyết, sự năng động của bản thân, với 

cƣơng vị là ngƣời đứng đầu, ông đã 

có đã có cách nghĩ - cách làm mới - 

có giải pháp kịp thời, biết vận dụng 

thời cơ và đã xây dựng đƣợc kế hoạch 

cụ thể cho lộ trình xây dựng nông 

thôn mới, đã biết chọn điểm nhấn, đầu 

tƣ mũi nhọn, ƣu tiên cho việc tăng thu 

nhập cho ngƣời dân. Ông đặc biệt 

quan tâm đến việc xây dựng mô hình 

sản xuất ở cả ba loại quy mô: lớn, vừa 

và nhỏ, đƣa ra chính sách hỗ trợ kịp 

thời cho những gia đình bƣớc đầu xây 

dựng mô hình kinh tế. Chính điều đó 

đã lý giải vì sao chỉ trong 5 năm mà 

bình quân thu nhập đầu ngƣời của xã 

đã tăng thêm 14,9 triệu đồng 

(235,4%), điều mà khó có địa phƣơng 

nào làm đƣợc. Với cƣơng vị của 

mình, ông đã xây dựng đƣợc sự đoàn 

kết trong đội ngũ cán bộ để cùng 

chung ý chí quyết tâm đƣa quê hƣơng 

Xuân Mỹ ngày càng khởi sắc, thành 

nơi đáng sống của mỗi ngƣời dân. 

Ông thực sự là ngƣời cán bộ điển hình 

theo tƣ tƣởng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh Cán bộ đi trước, làng nước theo 

sau, thực sự là Cán bộ nào, phong 

trào đó 

Cho đến nay, dù không phải là xã 

điểm trong xây dựng nông thôn mới 

nhƣng Xuân Mỹ đã đón hơn 100 đoàn 

đến học tập kinh nghiệm. Trong quyết 

định 912/QĐ- UBND của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt danh sách 

các xã đăng ký đạt chuẩn xây dựng 

nông thôn mới kiễu mẫu tuy không có 

xã Xuân Mỹ nhƣng hiện nay Xuân Mỹ 

đang tiến hành xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu. Phƣơng thức xây dựng 

xã nông thôn mới kiểu mẫu của Xuân 

Mỹ là đi từ xây dựng các thôn kiểu 

mẫu. Hiện nay thôn Hƣơng Mỹ đã đạt 

chuẩn thôn kiểu mẫu và một số thôn 

đã đạt chuẩn đƣợc 70-80%. Cán bộ và 

nhân dân Xuân Mỹ đang phấn đấu đến 

năm 2018 sẽ hoàn thành đạt chuẩn xã 

nông thôn mới kiễu mẫu. Với đội ngũ 

cán bộ có năng lực, tâm huyết, với sự 

quyết tâm, đồng sức dồng lòng của 

toàn dân, với nhiều cách làm hay, hiệu 

quả, tin tƣởng rằng Xuân Mỹ sẽ sớm 

đạt đƣợc mục tiêu này./. 
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DÄY MÔN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HIỆU QUÂ  

HƠN VỚI BÀI GIÂNG ĐIỆN TỬ 
 

ThS. Nguy n Thị Hoa 

Khoa Kế toán Phân tích 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kế toán là một trong những ngành 

đang đƣợc nhiều trƣờng Đại học đào 

tạo. Tuy nhiên, một thực tế đang xảy 

ra hiện nay là các sinh viên kế toán là 

sau khi tốt nghiệp với nền tảng kiến 

thức về lý thuyết tƣơng đối tốt nhƣng 

lại chƣa thể làm việc ngay do thiếu 

kinh nghiệm thực tế. 

Nhận thức đƣợc vấn đề trên, khoa 

Kế toán phân tích - Trƣờng Đại học 

Kinh tế Nghệ An đã xây dựng môn 

học “Thực hành kế toán tài chính” 

nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, 

tính thực tiễn của sinh viên. 

Môn học Thực hành kế toán tài 

chính có đặc trƣng là sinh viên 

đƣợc tiếp cận với rất nhiều loại 

chứng từ, sổ kế toán, báo cáo. Đa 

số các giảng viên hiện nay đang 

triển khai bằng các mẫu chứng từ, 

sổ, báo cáo đã đƣợc in sẵn nên việc 

tiếp nhận kiến thức của cả lớp còn 

hạn chế. Do vậy, việc sử dụng bài 

giảng điện tử PowerPoint sẽ giúp 

toàn bộ sinh viên có thể theo d i 

đƣợc r  ràng, đồng thời sẽ rút ngắn 

đƣợc thời gian triển khai hơn. 

Trong phạm vi bài viết này, tác giả 

chỉ đề cập đến việc hƣớng dẫn nội 

dung về chứng từ và sổ kế toán chi 

tiết bằng Slide. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổng quan về môn học Thực 

hành  ế toán tài chính 

Môn học Thực hành kế toán tài 

chính là sự mô phỏng phòng kế 

toán tại doanh nghiệp sản xuất theo 

các nội dung: Tổ chức bộ máy kế 

toán, nhiệm vụ của từng kế toán 

viên, các nghiệp vụ, trình tự thực 

hiện công việc của một phòng kế 

toán. Công việc thực hành này 

giống nhƣ sinh viên đƣợc làm công 

việc kế toán thực tế. Tại đây, sinh 

viên đƣợc đóng vai trò là kế toán 

viên của các đơn vị, thực hiện tất 

cả các công việc của kế toán từ 

khâu lập, thu nhận, lƣu giữ chứng 

từ kế toán; mở sổ kế toán chi tiết 

và sổ kế toán tổng hợp của tất cả 

các phần hành; từ đó tổng hợp số 

liệu để lập báo cáo tài chính cuối 

kỳ, lập báo cáo thuế. 

Công việc thực hành đƣợc thực 

hiện trên bộ chứng từ kế toán, sổ sách 

kế toán thật theo sự hƣớng dẫn của 

giảng viên, nhờ đó đã trang bị cho các 
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bạn sinh viên một số kỹ năng nghề 

nghiệp, tránh tình trạng không biết 

vận dụng lý thuyết đã học vào thực tế 

nhƣ thế nào khi đến các đơn vị thực 

tập cũng nhƣ trong công việc sau này. 

2. Sử dụng PowerPoint để hƣớng 

dẫn các yêu cầu thực hành 

2.1. Yêu cầu 1: Xác định chứng từ đi 

kèm của từng giao dịch kinh tế, 

phân loại tài liệu thu thập và chứng 

từ kế toán lập 

Bƣớc 1: Yêu cầu sinh viên đọc, 

nghiên cứu nội dung giao dịch. Giảng 

viên chiếu lên Slide 

Bƣớc 2: Yêu cầu sinh viên xác 

định và phân loại chứng từ đi kèm 

giao dịch. Giảng viên công bố đáp án 

trên Slide 

 
 Bƣớc 3: Giảng viên chiếu các chứng từ trên Slide 
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Ở yêu cầu 1, bằng sử dụng 

Powerpoint, giảng viên có thể chỉ ra 

đƣợc những nội dung bắt buộc của 

mỗi chứng từ và những thông tin 

quan trọng, cần thiết. Bên cạnh đó 

việc phân loại chứng từ thu thập và 

chứng từ kế toán lập cũng đƣợc 

phân loại một cách r  ràng để sinh 

viên dễ dàng ứng dụng trong thực 

tế. Nếu không sử dụng Slide thì có 

thể có hiện tƣợng sinh viên nhầm 

lẫn chứng từ, đặc biệt là chứng từ 

thu thập. 

 

     Yêu cầu  : Lập, thu thập chứng từ 

của từng giao dịch kinh tế ph t sinh 

Bƣớc 1: Yêu cầu sinh viên rút toàn 

bộ chứng từ liên quan đến giao dịch, 

ghi số thứ tự “GD…” ở góc phải, phía 

trên chứng từ để tiện theo d i và kiểm 

tra 

Bƣớc 2: Lập chứng từ: 

- Giảng viên chiếu lại mẫu chứng 

từ trên Slide 

- Hƣớng dẫn sinh viên lập các 

chứng từ bằng các hiệu ứng Slide, có 

thể dùng màu khác để phân biệt thông 

tin có sẵn và mới lập. 
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Bƣớc 3: Ghim kẹp chứng từ và sắp 

xếp các giao dịch 

Trong một giao dịch có thể có nhiều 

chứng từ và thƣờng đƣợc sắp xếp theo 

thứ tự phát sinh. Chứng từ nào đƣợc lập 

trên cơ sở các chứng từ khác thì đƣợc 

sắp xếp trên các chứng từ cơ sở. 

Các giao dịch đƣợc sắp xếp 

theo trình tự từ bé đến lớn. Giao 

dịch 01 trên cùng, tiếp đến giao 

dịch 02, 03, ... 

Giảng viên có thể mô tả cách ghim 

kẹp và sắp xếp trên Slide 
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Mỗi chứng từ kế toán lập sẽ bao 

gồm rất nhiều thông tin, nếu giảng 

viên không sử dụng PowerPoint để 

hƣớng dẫn thì sinh viên có thể không 

chủ động nghe để ghi mà chỉ chép bạn 

bên cạnh. Việc ghim kẹp chứng từ 

cũng nhƣ sắp xếp giao dịch nếu đƣợc 

chiếu trên Slide thì rất dễ để sinh viên 

thực hiện. Khi đó, giảng viên không 

cần nhắc đi nhắc lại thứ tự mà sinh 

viên chỉ cần nhìn Slide, tránh đƣợc 

tình trạng thiếu hoặc sắp xếp lộn xộn.  

2.3. Yêu cầu 3: Ghi vào sổ chi tiết các 

tài khoản có liên quan 

Bƣớc 1: Công bố các sổ chi tiết sẽ 

sử dụng trong môn học 

Bƣớc 2: Hƣớng dẫn ghi vào sổ chi 

tiết theo thứ tự các giao dịch 

- Xác định các sổ sẽ sử dụng để 

phản ánh giao dịch đó. 

Mỗi giao dịch sẽ phải ghi vào ít 

nhất hai sổ để đảm bảo nguyên tắc 

ghi kép. Đối với những sổ theo d i 

chi tiết nhiều đối tƣợng thì cần xác 

định đúng đối tƣợng để phản ánh 

chính xác vào các trang sổ cho phù 

hợp (nhƣ sổ chi tiết vật tƣ, sổ chi tiết 

thanh toán, …) 

 

- Căn cứ vào các chứng từ để ghi 

vào sổ chi tiết 

Mỗi sổ đều phải phản ánh các nội 

dung sau: 

+ Số dƣ đầu kỳ 

+ Phát sinh trong kỳ: ngày 

tháng ghi sổ, ngày tháng chứng từ, 

số hiệu chứng từ, diễn giải, tài 

khoản đối ứng, phát sinh (nợ, có), 

số tiền, số lƣợng (đối với vật tƣ, 

thành phẩm). 

+ Số dƣ cuối kỳ 

Giảng viên hƣớng dẫn ghi vào sổ 

chi tiết bằng các hiệu ứng trên Slide, 

có thể dùng màu mực khác để phân 

biệt thông tin có sẵn và mới lập. 
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Các sổ chi tiết về cơ bản là có 

phƣơng pháp lập tƣơng tự nhau. 

Nhƣng một số sổ mang tính chất kế 

thừa số liệu của các sổ khác thì giảng 

viên cần hƣớng dẫn sinh viên trình tự 

và cách lấy số liệu thông qua việc nhắc 

lại phƣơng pháp hạch toán kế toán. 

Cuối cùng, giảng viên cần cho sinh 

viên đối chiếu tất cả các sổ chi tiết 

nhằm đảm bảo thống nhất về số liệu để 
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từ đó ghi vào các sổ kế toán tổng hợp 

và báo cáo tài chính. 

Nhƣ vậy, sử dụng PowerPoint 

trong việc hƣớng dẫn vào sổ chi tiết sẽ 

rất thuận lợi cho tất cả các sinh viên 

theo d i. Mỗi giao dịch phát sinh liên 

quan tới ít nhất hai sổ kế toán chi tiết, 

nếu không sử dụng phƣơng tiện này thì 

giảng viên sẽ phải đọc lại một số thông 

tin có sẵn trên sổ, nhắc sinh viên tìm 

đến các đối tƣợng cụ thể trên sổ nếu có 

dẫn đến mất thời gian, đồng thời cũng 

khó để bảo quát toàn bộ thao tác ghi sổ 

của cả lớp. 

III. KẾT LUẬN 

Bài giảng điện tử hiện nay đã và 

đang là một công cụ hữu hiệu của tất 

cả các môn học nói chung và môn 

Thực hành kế toán tài chính nói riêng. 

Với phƣơng tiện này, giảng viên có thể 

chủ động đƣợc trong trình bày, bao 

quát đƣợc toàn bộ thao tác thực hành 

của sinh viên, nâng cao đƣợc chất 

lƣợng của giờ giảng. 

Để phát huy đƣợc tối đa hiệu quả 

của công cụ này, các giảng viên nên 

thiết kế slide với nhiều giao dịch, yêu 

cầu. Đồng thời, cũng cần có bộ đáp án 

cụ thể để sinh viên có thể đối chiếu số 

liệu, đảm bảo tính thống nhất. Việc 

xây dựng bộ đáp án nên đƣợc thực 

hiện trên Excel để khi có sự thay đổi 

về chế độ kế toán tài chính thì việc 

chỉnh sửa đáp án đƣợc thuận lợi và 

nhanh chóng hơn./.  
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TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN 

TRONG VÇN ĐỀ XÅY DỰNG VÀ BÂO VỆ CHỦ QUYỀN 

LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA HIỆN NAY 
 

ThS.Thái Văn Hội 

Khoa C  sở 

 

1. Lãnh thổ, dân cƣ và nhà nƣớc 

có chủ quyền là ba yếu tố cơ bản cấu 

thành một quốc gia, trong đó lãnh thổ 

là vấn đề quan trọng hàng đầu. “Của 

báu của một nƣớc không có gì quý 

bằng đất đai, nhân dân và của cải từ đó 

mà sinh ra” (1, tr25). Chủ quyền toàn 

vẹn lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng bất 

khả xâm phạm đối với mỗi quốc gia, 

dân tộc. Vì vậy, việc xác định, quản lí, 

bảo vệ biên giới, lãnh thổ cũng là mối 

quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia, 

dân tộc. 

Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng 

ngàn năm lịch sử phải đƣơng đầu với 

nhiều cuộc chiến tranh, phải đứng 

trƣớc nhiều nguy cơ còn và mất nhƣng 

ông cha chúng ta đã kiên cƣờng, bền 

bỉ, khôn khéo bảo vệ độc lập và chủ 

quyền quốc gia. Biết bao thế hệ ngƣời 

Việt Nam đã cống hiến công sức, mồ 

hôi và xƣơng máu xây đắp nên giang 

sơn gấm vóc nhƣ ngày nay. Lãnh thổ 

quốc gia Việt Nam ngày nay không chỉ 

bao gồm vùng đất liền mà còn có vùng 

biển, hải đảo và vùng trời rộng lớn . 

Đó là di sản vô cùng quý giá của tổ 

tiên ta, và cũng là nền tảng vật chất 

cho quốc gia Việt Nam tồn tại và phát 

triển. Trách nhiệm xây dựng, quản lí, 

bảo vệ biên giới, lãnh thổ đang đặt lên 

vai mọi tầng lớp con ngƣời Việt Nam. 

Việc giáo dục vai trò và trách nhiệm 

cho học sinh,sinh viên trong vấn đề 

xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên 

giới lãnh thổ quốc gia hiện nay là hết 

sức cần thiết. 

2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc 

gia (BGQG) 

2.1 Biên giới quốc gia 

Luật BGQG của Việt Nam năm 

2003 xác định: “BGQG của nƣớc 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

(CHXHCN) Việt Nam là đƣờng và 

mặt phẳng thẳng đứng theo đƣờng đó 

để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, 

các đảo, các quần đảo trong đó có 

quần đảo Hoàng Sa và quần đảo 

Trƣờng Sa, vùng biển, lòng đất, vùng 

trời của nƣớc CHXHCN Việt Nam” 

(2; tr 8). BGQG của Việt Nam đƣợc 

xác định bằng hệ thống các mốc quốc 

giới trên thực địa, đƣợc đánh dấu bằng 

các toạ độ trên hải đồ và thể hiện bằng 
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mặt phẳng thẳng đứng theo lãnh thổ 

Việt Nam. BGQG Việt Nam bao gồm 

BGQG trên đất liền, trên biển, trên 

không, trong lòng đất. 

2.1.1   Q  trên đất liền là phân định 

lãnh thổ trên bể mặt đất liền của vùng 

đất quốc gia. Trong thực tế, BGQG 

trên đất liền đƣợc xác lập dựa vào các 

yếu tố địa hình (núi, sông, suối, hồ 

nƣớc, thung lũng...); thiên văn (theo 

kinh tuyến, vĩ tuyến); hình học (đƣờng 

nối liền các điểm quy ƣớc). BGQG 

trên đất liền đƣợc xác lập trên cơ sở 

thoả thuận giữa các quốc gia có lãnh 

thổ tiếp giáp với nhau và đƣợc thể hiện 

bằng các điều ƣớc hoạch định biên 

giới giữa các quốc gia liên quan. Việt 

Nam có đƣờng BGQG trên đất liền dải 

4.550km tiếp giáp với Trung Quốc ở 

phía Bắc, với Lào và Campuchia ở 

phía Tây, phía Đông giáp Biển Đông. 

2.1.2   Q  trên biển là phân định 

lãnh thổ trên biển giữa các quốc gia có 

bờ biển liền kề hay đối diện nhau; là 

ranh giới phía ngoài của lãnh hải. 

BGQG trên biển của quốc gia quần 

đảo là đƣờng BGQG phân định lãnh 

thổ quốc gia với biển cả. Đối với các 

đảo của một quốc gia nằm ngoài phạm 

vi lãnh hải của quốc gia, BGQG trên 

biển là đƣờng ranh giới phía ngoài của 

lãnh hải bao quanh đảo. BGQG trên 

biển của Việt Nam đƣợc hoạch định và 

đánh dấu bằng các toạ độ trên hải đồ là 

ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất 

liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của 

quần đảo của Việt Nam, đƣợc xác định 

theo Công ƣớc của Liên hợp quốc về 

Luật Biển năm 1982 và các điều ƣớc 

quốc tế giữa CHXHCN Việt Nam và 

các QG hữu quan. 

2.1.3 BGQG trên không là biên giới 

phân định vùng trời giữa các quốc gia 

liền kề hoặc các vùng trời quốc tế, 

đƣợc xác định bởi mặt phẳng thẳng 

đứng từ BGQG trên đất liền và BGQG 

trên biển lên trên vùng trời. Trong điều 

kiện khoa học vả công nghệ phát triển, 

việc xác lập BGQG trên không có ý 

nghĩa ngày càng quan trọng trong việc 

thực hiện chủ quyền đối với vùng trời 

quốc gia. Đến nay chƣa có quốc gia 

nào quy định độ cao cụ thể của BGQG 

trên không. 

2.1.4   Q  trong lòng đất là phân 

định lãnh thổ quốc gia trong lòng đất 

phía dƣới vùng đất quốc gia, nội thuỷ 

và lãnh hải, đƣợc xác định bởi mặt 

phẳng thẳng đứng từ BGQG trên đất 

liền và BGQG trên biển xuống lòng 

đất. Độ sâu cụ thể của biên giới trong 

lòng đất đƣợc xác định bằng độ sâu mã 

kĩ thuật khoan có thể thực hiện. Đến 

nay, chƣa có quốc gia nào quy định độ 

sâu cụ thể của biên giới trong lòng đất. 

Khu vực biên giới là vùng lãnh thổ 

tiếp giáp BGQG có quy chế, quy định 

đặc biệt do Chính phủ ban hành nhằm 

bảo vệ an toàn biên giới. Khu vực biên 

giới Việt Nam bao gồm: khu vực biên 

giới trên đất liền gồm xã, phƣờng, thị 

trấn có một phần địa giới hành chính 

trùng hợp với BGQG Việt Nam trên 

đất liền; khu vực BGQG Việt Nam 

trên biển đƣợc tính từ BGQG trên biển 

vào hết địa giới hành chính xã, 
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phƣờng, thị trấn giáp biển và đảo, 

quần đảo; khu vực biên giới trên 

không gồm phần không gian dọc theo 

BGQG có chiều rộng 10km tính từ 

biên giới Việt Nam trở vào. 

     Nội dung xây d ng và bảo vệ BGQG 

2.2.1 Xây dựng và bảo vệ   Q  là 

thực hiện tổng thể các biện pháp để 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ tài 

nguyên, môi sinh, môi trường, lợi ích 

qu c gia trên khu vực biên giới; giữ 

gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn 

xã hội ở khu vực biên giới. Do vị trí 

địa lí và chính trị, trong lịch sử dựng 

nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc Việt 

Nam, việc xây dựng và bảo vệ BGQG 

luôn là một vấn đề đặc biệt quan trọng 

đối với sự ổn định và phát triển đất 

nƣớc. Xây dựng và bảo vệ BGQG là 

một nội dung của xây dựng và bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ quốc gia, là một 

biện pháp hiệu quả chống lại sự xâm 

phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 

2.2.2 Trong hoà bình, bảo vệ   Q  là 

tổng thể các biện pháp mà hệ th ng 

chính trị, xã hội, các lực lượng vũ 

trang khu vực biên giới áp dụng nhằm 

tuần tra, giữ gìn nguyên vẹn, ch ng lại 

sự xâm phạm   Q . Bộ đội biên 

phòng là lực lƣợng chuyên trách và 

làm nòng cốt trong bảo vệ BGQG. Khi 

có xung đột hoặc chiến tranh, các biện 

pháp bảo vệ BGQG đƣợc thể hiện r  

qua các trạng thái sẵn sàng chiến đấu: 

thƣờng xuyên, tăng cƣờng và cao. 

2.2.3 Luật   Q  của nƣớc CHXHCN 

Việt Nam năm 2003 xác định: “Xây 

dựng, quản lí, bảo vệ BGQG, khu vực 

biên giới là sự nghiệp của toàn dân do 

Nhà nƣớc thống nhất quản lí. Nhà 

nƣớc và nhân dân thực hiện kết hợp 

phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với 

tăng cƣờng quốc phòng, an ninh và đối 

ngoại” (2; tr 13). Xây dựng, bảo vệ 

bao gồm các nội dung sau: 

- Ƣu tiên đầu tƣ xây dựng khu vực 

biên giới vững mạnh toàn diện về 

chính trị, KT-XH, quốc phòng, an 

ninh; có chính sách ƣu tiên tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhân dân khu vực 

biên giới định cƣ ổn định, phát triển và 

sinh sống lâu dài ở khu vực biên giới; 

điều chỉnh dân cƣ theo yêu cầu phát 

triển KT-XH và củng cố quốc phòng - 

an ninh khu vực biên giới. 

- Tăng cƣờng, mở rộng quan hệ 

đối ngoại các cấp trên khu vực biên 

giới; phát triển kinh tế đối ngoại, tăng 

cƣờng hợp tác nhiều mặt nhằm xây 

dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn 

định lâu dài với các nƣớc láng giềng. 

- Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 

quốc, sử dụng tổng hợp các lực lƣợng 

và biện pháp của Nhà nƣớc chống lại 

sự xâm phạm, phá hoại dƣới mọi hình 

thức để giữ gìn toàn vẹn chủ quyền 

lãnh thổ và BGQG. 

- Bảo vệ tài nguyên, môi sinh, môi 

trƣờng, sử dụng tổng hợp các biện 

pháp đấu tranh ngăn chặn mọi hành 

động xâm phạm tài nguyên, đặc biệt là 

xâm phạm tài nguyên trong lòng đất, 

trên biển, trên không, thềm lục địa của 

Việt Nam. Ngăn chặn, đấu tranh với 

mọi hành động phá hoại, huỷ hoại, gây 

ô nhiễm môi sinh, môi trƣờng khu vực 
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biên giới, bảo đảm cho ngƣời Việt 

Nam, nhân dân khu vực biên giới có 

môi trƣờng sinh sống bển vững, ổn 

định và phát triển lâu dài. 

- Bảo vệ lợi ích biên giới trên khu 

vực biên giới. Thực thi quyền lực 

chính trị tối cao (quyền lập pháp, hành 

pháp và tƣ pháp) của Nhà nƣớc 

CHXHCN Việt Nam trên khu vực biên 

giới; chống lại mọi hành động xâm 

phạm về lợi ích kinh tế, văn hoá, xã 

hội của đất nƣớc trên khu vực biên 

giới. Bảo đảm mọi lợi ích của ngƣời 

Việt Nam phải đƣợc thực hiện ở khu 

vực biên giới theo luật pháp Việt Nam, 

phù hợp với luật pháp quốc tế và các 

hiệp định mà Việt Nam kí kết với các 

nƣớc hữu quan.  

- Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội ở khu vực biên giới. 

Đập tan mọi âm mƣu và hành động 

gây mất ổn định chính trị và trật tự an 

toàn xã hội khu vực BGQG. Đấu tranh 

chống mọi tƣ tƣởng và hành động chia 

rẽ đoàn kết dân tộc, phá hoại sự ổn 

định, phát triển khu vực biên giới. 

- Phối hợp với các nƣớc, đấu tranh 

ngăn chặn mọi hành động phá hoại 

tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 

Việt Nam với nhân dân các nƣớc láng 

giềng. Trấn áp mọi hành động khủng 

bố, tội phạm xuyên BGQG. 

3. Tr ch nhiệm của HS, SV trong việc 

xây d ng và bảo vệ chủ quyền BGQG 

3.1 HS, SV là một bộ phận của cộng 

đồng dân cư là công dân Việt Nam. 

Do vậy, HS, SV có đầy đủ trách 

nhiệm như công dân Việt Nam 

HS, SV là lực lượng thanh niên 

có tri thức của nước nhà. Vì vậy, 

Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng 

vai trò của thanh niên và công tác 

giáo dục thanh niên hiện nay. Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa VII) nêu 

rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành 

công hay không, đất nước ta bước 

vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng 

trong cộng đồng thế giới hay không, 

phần lớn phụ thuộc vào lực lượng 

thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn 

luyện thế hệ thanh niên. Công tác 

thanh niên là vấn đề sống còn của 

dân tộc, là một trong những nhân tố 

quyết định thành bại của cách mạng” 

(3, tr 82). Văn kiện đại hội Đảng lần 

thứ IX cũng đã khẳng định: “Đối với 

thế hệ trẻ phải chăm lo, giáo dục bồi 

dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện 

về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối 

sống, văn hóa, sức khỏe, nghề 

nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển 

tài năng sáng tạo, phát huy vai trò 

xung kích trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc là vô cùng quan 

trọng và cấp bách” (4, tr 126). 

3.2 Sự nghiệp cách mạng Việt Nam 

nói chung và sự nghiệp xây dựng, 

quản lý, bảo vệ BGQG nói riêng có 

thể thành công hay không, một phần 

nhờ vào lực lượng thanh niên. 

HS,SV là một bộ phận của thanh 

niên Việt Nam, có tri thức nên phải 

có nghĩa vụ và trách nhiệm xung 

kích trong sự nghiệp bảo vệ chủ 

quyền an ninh BGQG và biển, đảo 

Việt Nam. 
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3.2.1 HS, SV phải ra sức học tập nắm 

vững tri thức khoa học - kĩ thuật; tích 

cực tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách 

mạng, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết 

để thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa 

vụ công dân đối với nhiệm vụ xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, 

nhiệm vụ bảo vệ biên giới nói riêng. 

3.2.2 Học tập tìm hiểu truyền th ng 

bảo vệ Tổ qu c và bảo vệ   Q  của 

ông cha ta để kế thừa và phát huy 

truyền thống đó sẵn sàng tham gia bảo 

vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an 

ninh, trật tự BGQG. 

3.2.3 Học tập nắm vững chủ nghĩa 

Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

quan điểm của Đảng ta về biên giới; 

chủ quyền lãnh thổ quốc gia; về bảo vệ 

BGQG. Thống nhất tƣ tƣởng hành 

động trong xung kích tham gia bảo vệ 

chủ quyền BGQG và chủ quyền biển, 

đảo Việt Nam. 

3.2.4 Học tập, tìm hiểu về    Việt 

Nam, quá trình hình thành lãnh thổ, 

  Q , thấy được c  sở pháp lí qu c 

tế để khẳng định lẽ phải, tính hợp 

pháp của lãnh thổ   Q  Việt Nam 

hiện nay, có ý thức đúng đắn về chiến 

tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ 

lãnh thổ BGQG là phù hợp với luật 

pháp quốc tế, phù hợp với truyền 

thống dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân 

tộc ta. 

3.2.5 Học tập, tìm hiểu pháp luật về 

BGQG để thực hiện và vận động mọi 

ngƣời thực hiện pháp luật về BGQG. 

Thực hiện nghiêm khẩu hiệu„„Sống và 

làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. 

3.2.6 Tích cực tham gia nghiên cứu về 

biên giới, vùng biển ViệtNam; nghiên 

cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học, 

kĩ thuật để góp phấn đƣa tiến bộ khoa 

học, kĩ thuật vào quản lí, bảo vệ 

BGQG theo ngành nghề, lĩnh vực 

đƣợc học tập. 

3.2.7 Tham gia nghiên cứu góp phần 

xây dựng, phát triển khu vực biên giới, 

biển, đảo về kinh tế, văn hóa, xã hội, 

xây dựng cơ sở khoa học để Đảng, 

Nhà nƣớc hoạch định chính xác phù 

hợp cho phát triển toàn diện khu vực 

biên giới. 

3.2.8 Thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng, cao 

quý và bất khả xâm phạm về chủ 

quyền lãnh thổ,   Q  của nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; xác định r  vinh 

dự và trách nhiệm của công dân trong 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, BGQG của 

nƣớc CHXHCN Việt Nam. Hƣớng 

tình cảm và trí tuệ về biên giới, tích 

cực tham gia các hoạt động vì biên 

giới; tham gia xây dựng nền biên 

phòng toàn dân, thế trận biên phòng 

toàn dân. Tích cực hƣởng ứng phong 

trào thanh niên, sv tình nguyện đem tri 

thức đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, 

hải đảo góp phần nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần cho đồng bào khu 

vực biên giới cũng nhƣ lực lƣợng nòng 

cốt chuyên trách quản lí, bảo vệ biên 

giới. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: 

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có 

thanh niên”. 

3.2.9 SV thực hiện t t chư ng trình 

môn học  iáo dục qu c phòng - An 
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ninh; hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

quân sự, quốc phòng trong thời gian 

học tập tại trƣờng. Sau khi tốt nghiệp 

sẵn sàng tự nguyện, tự giác tham gia 

quân đội nhân dân, công an nhân dân 

khi Nhà nƣớc yêu cầu. Tình nguyện 

tham gia xây dựng và phục vụ lâu dài 

tại các khu kinh tế - quốc phòng, góp 

phần xây dựng khu vực biên giới, hải 

đảo vững mạnh, phát triển KT-XH, 

bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, 

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thực 

hiện nghiêm chỉnh Luật BGQG của 

nƣớc CHXHCN Việt Nam. Nâng cao 

ý thức, trách nhiệm công dân, học tập 

tốt, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn 

thành mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.  

Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh 

thổ, BGQG là nhiệm vụ nặng nề 

nhƣng hết sức thiêng liêng và cao cả. 

Bởi vì, đó chính là nhiệm vụ gìn giữ 

tải sản vô giá mà ông cha ta đã phải 

đổi bằng xƣơng máu trong lịch sử tồn 

tại và phát triển của quốc gia, dân tộc. 

Sự nghiệp ấy đòi hỏi phải có sự quan 

tâm thích đáng của Đảng, Nhà nƣớc và 

sự tham gia với tinh thần trách nhiệm 

cao của các Bộ, Ngành từ Trung ƣơng 

đến địa phƣơng cùng nhân dân cả 

nƣớc, với tinh thần “tất cả hƣớng về 

biên giới”, xây dựng biên giới ngày 

càng giàu mạnh. Trong thời bình hiện 

nay, HS - SV cần phải nhận thức sâu 

sắc trách nhiệm của mình trong việc 

xây dựng và giữ gìn, bảo vệ chủ quyền 

biên giới lãnh thổ quốc gia. Luôn nêu 

cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh đối 

với các thế lực thủ địch có ý đồ xâm 

phạm chủ quyền biên giới lãnh thổ 

quốc gia Việt Nam./.  
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MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH GIÂNG DÄY  

TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN  
 

TS. Trần Thị  ình 

Khoa Lý luận Chính trị 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nâng cao chất lƣợng giảng dạy 

môn triết học Mác - Lênin thuộc các 

môn Lý luận chính trị ở các trƣờng 

Đại học cả nƣớc nói chung và ở 

trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An nói 

riêng là vấn đề cấp thiết. Mục đích 

của nâng cao là nhằm khắc phục thực 

trạng giảng dạy theo phƣơng pháp 

truyền thụ một chiều; “đọc chép” hay 

"chiếu chép" của thầy và trò. R  ràng 

phƣơng pháp này không còn phù hợp 

với xu thế phát triển giáo dục mới - 

lấy ngƣời học làm trung tâm; tôn 

trọng, phát huy vai trò ngƣời học. 

Với những kinh nghiệm, đúc rút 

đƣợc trong quá trình giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học, tác giả đã tích 

lũy đƣợc một số kinh nghiệm cơ bản, 

gần gũi, góp phần nâng cao chất 

lƣợng giảng dạy học phần này trong 

xu thế đất nƣớc đổi mới và hội nhập 

hiện nay. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Giảng viên phải nắm vững kiến 

thức và khi truyền đạt kiến thức phải 

chắt lọc, cô đọng, dễ hiểu 

Kiến thức của triết học Mác-Lê 

nin rất trừu tƣợng, khó hiểu, sức nặng 

lý thuyết lớn, sinh viên thƣờng xem 

đây là môn học khó-khô-khổ, nhàm 

chán, môn học này thƣờng đƣợc bố trí, 

sắp xếp vào đầu khóa học, các em vừa 

rời mái trƣờng phổ thông với những 

lƣợng kiến thức Khoa học tự nhiên và 

khoa học xã hội rất cơ bản thì đến môn 

học này có thể xem là “gánh nặng”, 

“lo sợ” trong học tập và thi cử và 

thƣờng học với tâm lý “đối phó”. Vậy 

khi giảng viên giải thích nội dung của 

triết học thì phải tập trung làm r  nội 

dung, nội hàm, những ý chính, cô 

đọng, khái quát để sinh viên hiểu đƣợc 

cơ bản nội dung đó. Khi kết thúc bài, 

giảng viên nên hệ thống hóa bài học 

bằng sơ đồ, cây kiến thức và nhấn 

mạnh, khắc sâu những kiến thức mà 

sinh viên phải nắm vững.  

Chẳng hạn: Khi giảng phần kiến 

thức “ iai đoạn bảo vệ và phát triển 

Chủ nghĩa Mác”, giảng viên nhấn 

mạnh có hai ý chính sinh viên cần nhớ: 

Một là;   i cảnh lịch sử và nhu cầu 

bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác 
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- Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 

CNTB đã phát triển sang một giai 

đoạn mới là giai đoạn CNĐQ. 

- Sự phát triển mạnh mẽ của khoa 

học tự nhiên, đặc biệt là lĩnh vực vật 

lý. 

- Để bảo vệ lợi ích giai cấp tƣ 

sản, trào lƣu chủ nghĩa kinh nghiệm, 

chủ nghĩa phê phán, chủ nghĩa xét 

lại... mang danh đổi mới chủ nghĩa 

Mác để xuyên tạc và phủ nhận chủ 

nghĩa Mác. 

Hai là; Vai trò của V.I. Lênin đ i 

với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa 

Mác. Trong giáo trình nội dung này 

viết khá dài và cơ bản quá trình V.I. 

Lênin bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa 

Mác đƣợc chia thành 3 thời kỳ, tƣơng 

ứng với ba nhu cầu cơ bản khác nhau, 

tuy nhiên để phát huy tính tích cực, tự 

giác học tập của sinh viên, giảng viên 

hƣớng dẫn sinh viên tự nghiên cứu 

bằng cách, ở mỗi thời kỳ chọn một tác 

phẩm tiêu biểu của V.I. Lênin viết để 

bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác. Và 

chỉ khắc sâu nội dung có sức lan tỏa 

đối với kiến thức lịch sử trong nhiều 

nội dung học của sinh viên, đó là thời 

kỳ thứ 3, khi Cách mạng tháng Mƣời 

Nga thành công, đã mở ra một thời đại 

mới - thời đại quá độ từ CNTB lên 

CNXH trên phạm vi quốc tế. Sự kiện 

này làm nảy sinh những nhu cầu mới 

về lý luận mà thời C. Mác và Ph. 

Ăngghen chƣa đƣợc đặt ra. 

 Đồng thời để tránh khô khan, trừu 

tƣợng, sức nặng của lý thuyết, giảng 

viên có thể vận dụng linh hoạt, sáng 

tạo ca dao, thành ngữ, tục ngữ, lồng 

ghép các tác phẩm nghệ thuật có nội 

dung phù hợp để truyền tải nội dung 

chính trị vào bài giảng lý thú và hấp 

dẫn hơn. 

Ví dụ: Ở quy luật lƣợng, chất  

Phần Ý nghĩa phư ng pháp luận. 

Đƣợc sử dụng ở nội dung sau: 

+ Trong hoạt động nhận thức và 

thực tiễn, tùy theo mục đích cụ thể, 

cần từng bƣớc tích lũy về lƣợng để 

có thể làm thay đổi về chất, đồng 

thời, có thể phát huy tác động của chất 

mới theo hƣớng làm thay đổi về lƣợng 

của sự vật, hiện tƣợng. Với mục đích 

sử dụng những câu ca dao, tục ngữ để 

liên hệ đến ý thức, nỗ lực, ý chí phấn 

đấu vƣơn lên trong học tập và vƣợt 

qua mọi khó khăn trong cuộc sống của 

sinh viên 

* Kiến tha lâu cũng đầy tổ. 

* Có công mài sắt có ngày nên kim. 

* Đi một ngày đàng học một 

sàng khôn. 

* Muốn cho lúa trổ bông to, 

Cày bừa cho kỹ, phân tro cho nhiều. 

* Năng nhặt chặt bị. 

* Cần cù bù thông minh. 

     Trong giờ giảng giảm thuyết 

trình, diễn giải, tăng gợi mở, dẫn 

dắt, kích thích trí tuệ, suy nghĩ của 

sinh viên 
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Ví dụ: Khi giảng để phân biệt vật 

chất với vật thể. 

Khi giảng viên nói về khái niệm, 

nội dung vật chất xong, giảng viên 

dùng câu hỏi vật chất và vật thể có 

giống nhau không? (sinh viên nhiều 

em sẽ chƣa biết - giảng viên chỉ vào 

cái bàn, cái bút để hỏi sinh viên đây là 

vật chất hay vật thể). Lúc này sinh 

viên sẽ đoán hoặc nhận biết đƣợc cái 

bàn là vật thể. Giảng viên chốt lại cái 

bàn là một dạng cụ thể của vật chất -> 

chính là vật thể. 

Vậy vật thể là gì? Vật thể chỉ là 

một dạng vật chất có hình dáng cụ thể 

trong thế giới vật chất vô tận và bí ẩn 

 Để phát huy đƣợc tính năng động, 

tích cực trong hoạt động của sinh viên, 

thì giảng viên trong giảng dạy phải tế 

nhị, bình tĩnh khi đặt câu hỏi mà sinh 

viên chƣa trả lời đƣợc thì chƣa vội giải 

thích luôn mà phải gợi ý, vui vẻ, tạo 

không khí thân thiện, gần gũi, gợi ý 

cho sinh viên, khuyến khích sinh viên 

thể hiện ý kiến và có những lời khen, 

đánh giá phù hợp để khích lệ sinh viên 

có tính thần xây dựng bài trong những 

lần tiếp theo. 

2.3. Giảng viên phải có vốn kiến thức 

thực tiễn (kinh tế, chính trị, văn hóa, 

xã hội...) phong phú và đa dạng 

- Do yêu cầu nhận thức của sinh 

viên ngày càng cao, cùng với tốc độ 

phát triển thông tin, công nghệ nhanh 

nhƣ vũ bão, đòi hỏi ngƣời giảng viên 

phải thƣờng xuyên cập nhật những 

đƣờng lối đổi mới của Đảng và pháp 

luật, chính sách của Nhà nƣớc. Nắm 

bắt đƣợc các thông tin đổi mới kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội, những biến 

động của tình hình quốc tế,... thì trong 

bài giảng của môn triết mới sinh động, 

hấp dẫn đƣợc.  

Ví dụ: Khi giảng ý nghĩa định 

nghĩa vật chất của V.I. Lênin, với nội 

dung; Định nghĩa vật chất của V.I. 

Lênin là c  sở thế giớ quan khoa học 

và phư ng pháp luận đúng đắn cho 

các nhà khoa học trong nghiên cứu 

thế giới vật chất; định hướng, cổ vũ 

họ tin ở khả năng nhận thức của con 

người tiếp tục đi sâu khám phá những 

thuộc tính mới của vật chất, tìm kiếm 

các dạng hoặc các hình thức mới của 

vật thể trong thế giới. Để chứng minh 

điều này là đúng đắn và khoa học 

nhằm tạo niềm tin cho sinh viên, 

giảng viên phải cập nhật kiến thức 

mới nhất, đó là, mới đây, các chuyên 

gia thuộc Đại học California đã phát 

triển thành công một dạng vật chất có 

tên "tinh thể thời gian" - theo Norman 

Yao - thành viên của nhóm nghiên 

cứu cho rằng: "Đây là một dạng vật 

chất mới, và nó thực sự tuyệt vời vì 

lần đầu tiên chúng ta được trông thấy 

một ví dụ điển hình về vật chất cân 

bằng. Trong những năm gần đây, ta 

đã nghiên cứu quá nhiều các dạng vật 

chất cân bằng, như kim loại và chất 
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cách điện. Đây là lúc chúng ta xét đến 

các dạng vật chất không ổn định rồi". 

(Nguồn: tri thức trẻ 5/2/2017) Gỉang 

viên phân tích thêm cho sinh viên rõ, 

phát hiện này có thể tạo ra một bƣớc 

đột phá, cho phép con ngƣời hiểu hơn 

về thế giới xung quanh, cũng nhƣ phát 

triển thêm về công nghệ chế tạo máy 

tính khoa học lƣợng tử. Nghiên cứu 

này càng khẳng định điều Các Mác 

từng nói, không có gì ở gần con ngƣời 

mà lại xa lạ với con ngƣời, điều đó 

càng thôi thúc, khát vọng của con 

ngƣời là luôn khám phá, chinh phục 

và cải tạo thế giới. 

 Hoặc là khi giảng về “biện chứng 

của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thƣợng 

tầng”. Sau khi giảng lý thuyết gồm có 

khái niệm, quan hệ biện chứng giữa cơ 

sở hạ tầng và kiến trúc thƣợng tầng, 

giảng viên phải giảng phần: “liên hệ 

vào quá trình đổi mới kinh tế và chính 

trị ở Việt Nam hiện nay”. Cụ thể giảng 

viên làm r  vấn đề chính để sinh viên 

hiểu bài; kinh tế và chính trị và hai mặt 

cốt l i của mối quan hệ giữa cơ sở hạ 

tầng và kiến trúc thƣợng tầng, trong 

mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị 

thì kinh tế giữ vai trò quyết định. 

- Cơ sở hạ tầng kinh tế nƣớc ta 

hiện nay là kết cấu kinh tế đa thành 

phần. Theo Đại hội XI (04-2011) có 4 

thành phần kinh tế: kinh tế nhà nƣớc, 

kinh tế tập thể, kinh tế tƣ nhân, kinh tế 

có vốn đầu tƣ của nƣớc ngoài. Trong 

đo kinh tế nhà nƣớc giữ vai trò chỉ 

đạo, tƣơng ứng với nhiều thành phần 

kinh tế là nhiều hình thức sở hữu phù 

hợp với trình độ phát triển lực lƣợng 

sản xuất ở nƣớc ta. 

- Hiện nay với một kết cấu kinh tế 

đan xen nhiều thành phần thì kiến trúc 

thƣợng tầng cũng phải xây dựng, củng 

cố, đổi mới cho phù hợp với cơ sở hạ 

tầng; đổi mới phƣơng thức lãnh đạo 

của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý 

của nhà nƣớc, phát huy vai trò của các 

tổ chức chính trị - xã hội có hiệu quả, 

mở rộng dâ chủ, pháp luật chặt chẽ, 

nghiêm minh. 

Đó là nội dung cốt l i của việc vận 

dụng và quán triệt biện chứng giữa cơ 

sở hạ tầng và kiến trúc thƣợng tầng 

trong quá trình phát triển nền kinh tế 

nhiều thành phần theo định hƣớng xã 

hội chủ nghĩa ở nƣớc ta hiện nay. 

* Lưu ý: Khi liên hệ kiến thức với 

thực tiễn thì giảng viên chú ý lựa chọn 

những ví dụ cụ thể, phù hợp, sát thực 

để minh họa cho các nguyên lý, quy 

luật hay các cặp phạm trù tránh một 

nội dung hoặc ý đƣa ra quá nhiều ví dụ 

sẽ loãng vấn đề. 

2.4. Để kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức 

của sinh viên cũng như thái độ, kỹ 

năng trong học tập thì giảng viên 

phải ra bài tập về nhà 

Trong hình thức đào tạo tín chỉ, 

bài tập của sinh viên có nhiều kiểu: 

Bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài tập 
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tháng và giảng viên phải kiểm tra, có 

đánh giá, nhận xét, khích lệ thì sinh 

viên mới có động lực, tinh thần, niềm 

tin để học, tìm kiếm kiến thức trong 

thực tiễn đối với môn học này. 

2.5. Giảng viên phải thực hiện tốt giờ 

thảo luận (quyết định 52/QĐ-BGDĐT 

2008 quy định: giờ lý thuyết 70%, giờ 

thảo luận 30%). Thông qua thảo luận 

tạo một giờ học thoải mái, không khí 

trao đổi dân chủ, có sự tƣơng tác giữa 

giảng viên và sinh viên, tránh sự nhàm 

chán, lý thuyết suông, đồng thời giải 

quyết những nội dung còn chƣa r , 

khó hiểu, giúp sinh viên hiểu sâu hơn 

vấn đề. Đặc biệt thông qua giờ thảo 

luận, phát huy tính năng động, sáng 

tạo, chủ động tìm kiếm tri thức của 

sinh viên, rèn luyện đƣợc nhiều kỹ 

năng cho ngƣời học: nhƣ thuyết trình, 

năng lực phân tích, bảo vệ ý kiến, 

quan điểm, tự tin trong giao tiếp. Khi 

vai trò của ngƣời học đƣợc tôn trọng là 

góp phần đổi mới và nâng cao chất 

lƣợng giảng dạy, học tập của môn học.  

2.6. Giảng viên phải chú trọng 

nghiên cứu khoa học vì thông qua 

nghiên cứu khoa học, giảng viên tiếp 

cận, tìm tòi, khám phá những tri thức 

có liên quan đến chuyên môn nhằm 

vận dụng nội dung nghiên cứu vào bài 

giảng, góp phần nâng cao chất lƣợng 

dạy học. Bên cạnh đó, đối với sinh 

viên, giảng viên phải nhiệt tình, tận 

tâm trong việc hƣớng dẫn sinh viên 

nghiên cứu khoa học dƣới hình thức 

làm tiểu luận hoặc viết tham luận...Khi 

tham gia viết tiểu luận, giúp sinh viên 

nhận ra đƣợc học tập các môn lý luận 

chính trị trong hệ thống giáo dục quốc 

dân là giáo dục những vấn đề cơ bản 

nhất của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh, đƣờng lối của 

Đảng Cộng sản Việt Nam là khoa học, 

đáp ứng nhu cầu thực tiễn, không máy 

móc, giáo điều, khô cứng mà gắn với 

chủ nghĩa xã hội và con đƣờng đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng 

thời góp phần làm cho Chủ nghĩa Mác 

– Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đƣờng 

lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò 

chủ đạo trong đời sống xã hội, giúp thế 

hệ trẻ Việt Nam luôn luôn trung thành 

với mục tiêu, lý tƣởng của Đảng, phân 

biệt đƣợc các giá trị Chân - Thiện - 

Mỹ và cái tiêu cực, giả dối để từ đó 

biết hành động đúng đắn, tránh vấp 

phải những ý thức và hành động sai 

lầm. Chẳng hạn, khi sinh viên làm tiểu 

luận: “Ý thức và vai trò của nó trong 

hoạt động thực ti n” ngoài việc làm 

bật vấn đề lý luận của ý thức, sinh viên 

phải làm bật đƣợc vai trò của ý thức 

trong hoạt động thực tiễn, ý thức chỉ 

đạo hoạt động thực tiễn của con ngƣời, 

giúp con ngƣời nhận biết đƣợc bản 

chất của sự vật, hiện tƣợng, từ đó đề ra 

phƣơng pháp để cải tạo nó khoa học và 

hợp lý. Đồng thời sinh viên nhận thức 

đƣợc "ý thức" giúp con ngƣời luôn tu 



 TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 

 

 Số 13 - Tháng 5/2017 100 

dƣỡng, rèn luyện, vƣợt qua khó khăn 

để đi đến thành công.  

III. KẾT LUẬN 

Trong công cuộc đổi mới ở nƣớc 

ta hiện nay, cùng với Tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh, Chủ nghĩa Mác - Lênin đã đƣợc 

Đảng ta xác định là tƣ tƣởng nền tảng, 

là cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho 

mọi hành động. Theo đó, việc đổi mới 

nội dung, phƣơng pháp giảng dạy, 

nâng cao chất lƣợng giáo dục và học 

tập các môn Lý luận chính trị nói 

chung và triết học Mác - Lênin nói 

riêng là một yêu cầu cấp thiết nhằm 

nâng cao chất lƣợng đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ ở các cơ sở đào tạo, giáo 

dục nói chung và trƣờng Đại học Kinh 

tế Nghệ An nói riêng. Trên đây là một 

vài suy nghĩ chủ quan bằng kinh 

nghiệm của cá nhân cùng với cách 

nghĩ, hiểu, cùng với những cách thức 

tháo gỡ trong quá trình giảng dạy môn 

học này, bởi thiết nghĩ sáng tạo trong 

giảng dạy là một quá trình liên tục 

thậm chí là "vạn năng" của bản thân 

mỗi giảng viên, tuy nhiên việc lựa 

chọn phƣơng pháp, hình thức nào để 

kết hợp thì quan trọng nhất là phải 

HIỂU đối tƣợng học,tôn trọng ngƣời 

học và lấy ngƣời học làm trung tâm./. 
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nin (hỏi - đáp), NXB, Chính trị quốc gia, Hà 

Nội. 

3. Đại học Quốc gia TPHCM, Trung tâm 

Lý luận Chính trị (2014), Sức s ng của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay, 

NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
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MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý TRONG LUẬT BAN HÀNH 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015 

 

ThS. Trần Thị Diên 

Khoa C  sở 

 

Văn bản quy phạm pháp luật là 

yếu tố quan trọng hàng đầu đối với 

mọi hoạt động quản lý nhà nƣớc. Hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật 

không những tạo nên nền tảng pháp lý, 

“hành lang pháp lý” cho các quan hệ 

xã hội nói chung mà còn thiết lập 

khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt 

động cho bộ máy nhà nƣớc và các tổ 

chức khác trong hệ thống chính trị. 

Ngày 22/6/2015 Quốc hội thông qua 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật (có hiệu thi hành từ ngày 

01/7/2016) trên cơ sở hợp nhất Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2008 (Luật năm 2008) và luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND và UBND năm 2004 (Luật 

năm 2004). So với các Luật năm 2008 

và Luật năm 2004 thì Luật mới năm 

2015 đã bổ sung những điểm mới cơ 

bản sau: 

   Thống nhất c c đ o luật hiện hành 

về ban hành văn bản quy ph m ph p 

luật thành một luật duy nhất 

Trƣớc đây, việc ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật đƣợc thực hiện 

theo hai luật, đó là: Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2008 và 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND và UBND 2004. Mặc 

dù cùng điều chỉnh hoạt động ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, tuy 

nhiên nội dung của hai luật có những 

quy định không thống nhất, thậm chí 

mâu thuẫn nhau nhƣ khái niệm, hình 

thức văn bản quy phạm pháp luật, quy 

trình soạn thảo, lấy ý kiến, đăng tải, 

đƣa tin về văn bản quy phạm pháp 

luật…Với sự ra đời của Luật năm 

2015 đã khắc phục đƣợc những bất cập 

này. Sau khi Luật năm 2015 có hiệu 

lực (thay thế Luật năm 2008 và Luật 

năm 2004) việc ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật sẽ đƣợc áp dụng thống 

nhất ở trung ƣơng và địa phƣơng. 

2. Làm rõ hai  hái niệm: Văn bản 

quy phạm pháp luật và Quy phạm 

pháp luật 

Khái niệm “Văn bản quy phạm 

pháp luật” đƣợc quy định lần đầu tiên 

trong Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 1996, sau đó tiếp 

tục đƣợc quy định trong Luật năm 

2008 và Luật năm 2004. Việc quy định 

khái niệm văn bản quy phạm pháp luật 

là căn cứ để các cơ quan có thẩm 

quyền phân biệt văn bản quy phạm 
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pháp luật với văn bản hành chính và 

văn bản áp dụng pháp luật, góp phần 

hạn chế đáng kể số lƣợng văn bản 

hành chính có chứa quy phạm pháp 

luật. Tuy nhiên, cách định nghĩa “văn 

bản quy phạm pháp luật” ở Luật năm 

2008 và Luật năm 2004 còn nặng về 

tính học thuật, chung chung, thiếu sự 

cụ thể, r  ràng nên đã gây khó khăn, 

lúng túng cho các cơ quan, tổ chức và 

ngƣời dân trong việc xác định văn bản 

nào là văn bản quy phạm pháp luật. 

Luật năm 2015 đã tách khái niệm “văn 

bản quy phạm pháp luật” và khái niệm 

“quy phạm pháp luật”. 

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 của 

Luật năm 2015 thì “quy phạm pháp 

luật là những quy tắc xử sự chung, có 

hiệu lực bắt buộc chung, đƣợc áp dụng 

lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả 

nƣớc hoặc đơn vị hành chính nhất 

định, do cơ quan Nhà nƣớc, ngƣời có 

thẩm quyền quy định trong Luật này 

ban hành và đƣợc Nhà nƣớc bảo đảm 

thực hiện”.  

Đối với khái niệm “văn bản quy 

phạm pháp luật” (Điều 2) “văn bản 

quy phạm pháp luật là văn bản có chứa 

quy phạm pháp luật đƣợc ban hành 

theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình 

tự, thủ tục quy định trong Luật này”.  

Bên cạnh đó, Luật năm 2015 cũng 

bổ sung thêm một quy định mới 

khẳng định: “Văn bản có chứa quy 

phạm pháp luật nhƣng đƣợc ban hành 

không đúng thẩm quyền, hình thức, 

trình tự, thủ tục quy định trong Luật 

này thì không phải là văn bản quy 

phạm pháp luật”. Đây là một trong 

những điểm mới đáng ghi nhận của 

Luật năm 2015. Với quy định mang 

tính chất pháp quyền mạnh mẽ nhƣ 

vậy sẽ hạn chế, loại từ khả năng cơ 

quan nhà nƣớc không có thẩm quyền 

hoặc có thẩm quyền nhƣng ban hành 

văn bản một cách tùy tiện, không tuân 

thủ hình thức, trình tự, thủ tục do luật 

định nhằm né tránh sự kiểm soát, 

kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của 

văn bản trong quá trình soạn thảo, ban 

hành. 

3. Về hình thức văn bản quy phạm 

pháp luật 

Theo quy định của Luật năm 

2008 và Luật năm 2004 hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật gồm 26 hình 

thức do 18 chủ thể có thẩm quyền 

ban hành. So với Luật năm 2008 và 

Luật năm 2004 thì Luật năm 2015 đã 

bỏ 05 loại hình văn bản quy phạm 

pháp luật, gồm: 

(1) Nghị quyết liên tịch giữa Ủy 

ban thƣờng vụ Quốc hội hoặc giữa 

Chính phủ với cơ quan trung ƣơng 

của tổ chức chính trị - xã hội (trừ 

nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban 

thƣờng vụ Quốc hội với Đoàn chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam); 

(2) Thông tƣ liên tịch giữa các Bộ 

trƣởng, thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ; 

(3) Chỉ thị của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; 

(4) Chỉ thị của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 
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(5) Chỉ thị của Ủy ban nhân dân 

cấp xã; 

4. Về thẩm quyền ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

Trên cơ sở quy định của Hiến 

pháp năm 2013 và các luật về tổ chức 

bộ máy nhà nƣớc nhƣ: Luật Tổ chức 

Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức 

Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức 

Tòa án nhân dân năm 2014, Luật Tổ 

chức chính quyền địa phƣơng năm 

2015, Luật Kiểm toán nhà nƣớc năm 

2015, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam năm 2015… Luật năm 2015 đã 

xác định lại nội dung ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật của nhiều cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 

Cụ thể: 

- Đối với luật, nghị quyết của 

Quốc hội: Điều 15 của Luật năm 2015 

đã quy định r  ràng, cụ thể những nội 

dung Quốc hội phải ban hành luật và 

những nội dung Quốc hội ban hành 

nghị quyết.  

- Đối với pháp lệnh, nghị quyết 

của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội: Nếu 

nhƣ Điều 12 Luật năm 2008 quy định 

“Pháp lệnh của Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội quy định những vấn đề đƣợc 

Quốc hội giao, sau một thời gian thực 

hiện trình Quốc hội xem xét, quyết 

định ban hành luật” thì nay, Điều 16 

của Luật năm 2015 đã không còn quy 

định việc pháp lệnh sau một thời gian 

thực hiện phải trình Quốc hội xem xét, 

quyết định ban hành luật nữa.  

- Đối với lệnh, quyết định của 

Chủ tịch nƣớc (Điều 17) so với Luật 

năm 2008, thẩm quyền ban hành 

lệnh, quyết định của Chủ tịch nƣớc 

đƣợc quy định trong Luật năm 2015 

r  ràng hơn. 

- Đối với nghị định của Chính phủ 

(Điều 19): Ngoài việc giữ nguyên các 

quy định theo Luật 2008, Luật năm 

2015 bổ sung một số nội dung Chính 

phủ ban hành nghị định để quy định về 

các vấn đề sau: Các biện pháp cụ thể 

để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, 

nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 

nghị quyết của Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ 

tịch nƣớc; Những vấn đề liên quan đến 

nhiệm vụ, quyền hạn của hai bộ, cơ 

quan ngang bộ trở lên… 

- Đối với văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND và UBND cấp tỉnh: 

Luật năm 2015 đã phân định r  thẩm 

quyền ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của chính quyền cấp tỉnh 

(Điều 27 và Điều 28 Luật năm 2015). 

5. Về trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, ngƣời có thẩm quyền trong 

xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Luật năm 2015 đã bổ sung 01 điều 

(Điều 7) về trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức, ngƣời có thẩm quyền 

tham gia vào quá trình xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật từ 

khâu lập đề nghị xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật, chủ trì, tham gia 

soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, chỉnh 

lý, trình dự án, dự thảo đến ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. Trong 

trƣờng hợp dự thảo văn bản không bảo 
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đảm về chất lƣợng, chậm tiến độ, 

không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất của văn bản quy 

phạm pháp luật thì ngƣời đứng đầu cơ 

quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ 

quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan 

thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải 

chịu trách nhiệm về việc không hoàn 

thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà 

bị xử lý theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

6. Về các hành vi bị nghiêm cấm 

trong xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

Việc nghiêm cấm một số hành vi 

nhất định trong hoạt động xây dựng, 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

đã đƣợc quy định trong một số lần sửa 

đổi, bổ sung Luật. Tuy nhiên, các hành 

vi bị nghiêm cấm chƣa r  ràng, đầy 

đủ, vì vậy Luật năm 2015 đã dành 

riêng 1 điều quy định về vấn đề này 

(Điều 14). Ngoài việc quy định cấm 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

trái với Hiến pháp, trái với văn bản 

quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, 

trái với văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nƣớc cấp trên, ban 

hành văn bản không thuộc hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật nhƣng có 

chứa quy phạm pháp luật, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật không 

đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, 

thủ tục, Luật năm 2015 còn bổ sung 

quy định cấm rất mới, đó là cấm quy 

định thủ tục hành chính trong các văn 

bản quy phạm pháp luật của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ, 

Tổng kiểm toán Nhà nƣớc, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, 

đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, 

trừ trƣờng hợp đƣợc giao trong luật. 

7. Về văn bản quy định chi tiết 

Nhằm khắc phục tình trạng nợ 

đọng văn bản quy định chi tiết, bảo 

đảm khi Luật có hiệu lực thì phải đƣợc 

thi hành ngay. Luật năm 2015 còn bổ 

sung quy định “Dự thảo văn bản quy 

định chi tiết phải đƣợc chuẩn bị và 

trình đồng thời với dự án luật, pháp 

lệnh…” (Điều 11) 

Luật năm 2015 đã bổ sung (Mục 1 

Chƣơng V gồm 02 điều quy định việc 

lập danh mục văn bản quy định chi tiết 

luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 

lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thƣờng 

vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ 

tịch nƣớc. Theo đó, Thủ tƣớng Chính 

phủ chỉ đạo và ban hành danh mục văn 

bản quy định chi tiết. Bộ Tƣ pháp theo 

d i, đôn đốc việc ban hành văn bản 

quy định chi tiết, định kỳ hằng quý và 

hằng năm báo cáo Chính phủ. 

8. Về chƣơng trình xây dựng luật, 

pháp lệnh 

Điểm khác biệt giữa Luật năm 

2015 so với Luật năm 2008 là Luật 

năm 2015 không quy định về chƣơng 

trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm 

kỳ Quốc hội mà chỉ giữ lại quy định về 

chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh 
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hàng năm. Tuy nhiên, chƣơng trình 

xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm 

cũng đƣợc sửa đổi, bổ sung theo 

hƣớng lồng ghép với quy trình xây 

dựng chính sách với nhiều điểm mới 

đột phá. 

Mặt khác, Luật năm 2015 cũng 

quy định cụ thể việc điều chỉnh 

chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh. 

(khoản 1 Điều 51). 

9. Về quy trình xây dựng chính sách 

Luật năm 2008 và Luật năm 2004 

quy định về quy trình xây dựng văn 

bản, từ đề xuất sáng kiến, soạn thảo, 

xem xét cho đến ban hành và công bố 

văn bản quy phạm pháp luật, nhƣng 

chƣa tách bạch giữa quy trình xây 

dựng chính sách và quy trình soạn 

thảo văn bản. Do vậy, Luật năm 2015 

bổ sung quy trình hoạch định, phân 

tích chính sách trƣớc khi soạn thảo 

văn bản quy phạm pháp luật theo 

hƣớng tách bạch với quy trình soạn 

thảo văn bản. Quy trình xây dựng 

chính sách đƣợc áp dụng đối với luật, 

pháp lệnh và một số nghị định của 

Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh 

10. Về quyền  iến nghị về luật, pháp 

lệnh, quyền trình dự án luật, pháp 

lệnh của đại biểu Quốc hội 

Để cụ thể hóa quy định tại khoản 2 

Điều 84 Hiến pháp năm 2013 về quyền 

“trình kiến nghị về luật, dự án pháp 

lệnh và dự án luật, pháp lệnh” của đại 

biểu Quốc hội, Luật năm 2015 quy 

định về quyền kiến nghị về luật, pháp 

lệnh, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh 

của đại biểu Quốc hội (Điều 33) cụ thể 

nhƣ sau: 

Thứ nhất, quy định r  quyền sáng 

kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội 

gồm quyền kiến nghị về luật, pháp 

lệnh và quyền trình dự án luật, pháp 

lệnh; đồng thời phân biệt r  giữa hai 

quyền này dựa trên các tiêu chí về căn 

cứ lập, quy trình, hồ sơ.  

Thứ hai, bổ sung quy định cơ chế 

hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong việc 

kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh. 

11. Một số điểm mới  hác 

Bên cạnh những điểm mới nêu 

trên, Luật năm 2015 còn có một số 

điểm mới nhƣ: Đổi mới quy trình 

xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của một số cơ 

quan, ngƣời có thẩm quyền khác; 

Mở rộng dân chủ, tăng cƣờng tính 

công khai, minh bạch trong xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

Nâng cao vai trò của Chính phủ 

trong xây dựng pháp luật; Sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về thẩm 

định, thẩm tra văn bản quy phạm 

pháp luật; Quy định cụ thể, hợp lý 

hơn các trƣờng hợp, các loại văn 

bản và quy trình, thủ tục xây dựng, 

ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; 

Quy định hợp lý hơn về đăng Công 

báo, công bố, đăng tải, đƣa tin văn 

bản quy phạm pháp luật; Bổ sung 

một số quy định về hiệu lực và 

nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; Bổ sung một số 

quy định về giải thích Hiến pháp, 
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luật, pháp lệnh; Sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung khác… 

Nhƣ vậy, Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015 đã 

khắc phục đƣợc những điểm tồn tại, 

hạn chế của các luật trƣớc đây, đồng 

thời bảo đảm cụ thể hóa kịp thời nội 

dung của Hiến pháp năm 2013. Việc 

giảm bớt hình thức văn bản quy 

phạm pháp luật theo quy định của 

luật năm 2015 đã hạn chế sự cồng 

kềnh, phức tạp, chồng chéo, mẫu 

thuẫn của hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật ở nƣớc ta hiện nay; 

đồng thời phù hợp với chủ trƣơng 

tinh gọn hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật./. 
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CÁC NHÅN TỐ ÂNH HƯỞNG TỚI VIỆC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN  

TRONG MÔ HÌNH ĐÀO TÄO TÍN CHÎ 
 

ThS. Hồ Thị Hoàng Lư ng 

Khoa Quản trị kinh doanh 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mô hình đào tạo tín chỉ là 

phƣơng thức đào tạo tiên tiến trên 

thế giới với việc lấy ngƣời học làm 

trung tâm trong quá trình dạy và 

học, phát huy đƣợc tính chủ động, 

sáng tạo của ngƣời học. Trong 

phƣơng thức đào tạo theo tín chỉ, tự 

học, tự nghiên cứu của sinh viên 

đƣợc coi trọng, đƣợc tính vào nội 

dung và thời lƣợng của chƣơng 

trình. Ngƣời học tự học, tự nghiên 

cứu, giảm sự nhồi nhét kiến thức của 

ngƣời dạy, do đó phát huy đƣợc tính 

chủ động, sáng tạo của ngƣời học. 

Vậy muốn sinh viên đạt hiệu quả cao 

trong quá trình tự học thì điều quan 

trọng là phải giúp sinh viên thấy 

đƣợc việc tự học của mình chịu ảnh 

hƣởng từ những nhân tố nào. 

Bài viết sẽ làm r  các yếu tố 

ảnh hƣởng đến việc tự học của 

sinh viên trong mô hình đào tạo tín 

chỉ bao gồm những nhân tố bên 

trong bản thân mỗi sinh viên đến 

những nhân tố tác động bên ngoài 

và từ đó gợi ý một số giải pháp 

nhằm nâng cao năng lực tự học 

cho sinh viên.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Khái niệm về tự học 

Tự học không phải là vấn đề mới 

trong lý luận và thực tiễn dạy học, đã 

có rất nhiều quan điểm, tƣ tƣởng và 

công trình nghiên cứu về tự học dƣới 

các góc độ, khía cạnh khác nhau. Dù 

ở góc độ nào thì nhìn chung đều nhấn 

mạnh tính chủ động, tích cực của 

ngƣời học để chiếm lĩnh tri thức. 

Ngƣời đặt nền móng cho ý thức 

về hoạt động tự học là nhà giáo dục 

ngƣời cộng hòa Séc J.A Komensky 

(1592-1670). Cùng với việc “đánh 

thức năng lực nhạy cảm, phán đoán 

của ngƣời học”, Komensky đã tìm ra 

phƣơng pháp cho phép giáo viên 

giảng ít hơn, học sinh học nhiều hơn. 

Ông khẳng định: “Không có khát 

vọng học tập, không có khát vọng 

suy nghĩ thì sẽ không thể trở thành 

tài năng”  

Sau đó, nhiều nhà giáo dục tên 

tuổi trên thế giới đã đi sâu vào nghiên 

cứu về việc phát huy yếu tố tiềm ẩn 

trong cá nhân con ngƣời, nhấn mạnh 

phƣơng thức học tập bằng con đƣờng 

tích cực tìm tòi, khám phá, nỗ lực của 

bản thân để giành lấy tri thức. Những 
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tƣ tƣởng đó đƣợc các nhà giáo dục 

thế hệ sau này tiếp thu và phát triển 

thành các phƣơng pháp dạy học tích 

cực, phát huy tính tích cực, tự chủ, 

sáng tạo của ngƣời học.  

Ở Việt Nam cũng có nhiều công 

trình nghiên cứu về vấn đề tự học, 

nổi bật là GS. TSKH Nguyễn Cảnh 

Toàn với định nghĩa: “Tự học là tự 

mình động não, suy nghĩ, sử dụng 

các năng lực trí tuệ và có cả c  bắp 

cùng các phẩm chất của mình, cả 

động c  tình cảm, nhân sinh quan, 

thế giới quan để chiếm một lĩnh vực 

hiểu biết nào đó của nhân loại, biến 

lĩnh vực đó thành sở hữu của mình. 

Việc tự học sẽ được tiến hành khi 

người học có nhu cầu mu n hiểu biết 

một kiến thức nào đó và bằng nỗ lực 

của bản thân c  gắng chiếm lĩnh 

được kiến thức đó”  

Nhƣ vậy, tự học là hình thức 

hoạt động nhận thức của ngƣời học 

nhằm chiếm lĩnh tri thức, tự mình 

luyện tập các thao tác, hành động để 

hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Tự học 

giúp ngƣời học tự tìm ra tri thức 

mới, cách thức hành động mới bằng 

chính nỗ lực của bản thân mình. Tự 

học hình thành nên những con ngƣời 

năng động, sáng tạo. 

2.2. Vai trò của tự học đối với sinh 

viên trong mô hình đào tạo tín chỉ 

Học chế tín chỉ đƣợc khai sinh 

năm 1872, tại Viện Đại học Harvard 

(Hoa Kỳ) xuất phát từ yêu cầu là quá 

trình đào tạo đƣợc tổ chức sao cho 

ngƣời học lựa chọn đƣợc cách học phù 

hợp nhất với khả năng, điều kiện của 

mình và cơ sở đào tạo phải thích ứng 

dễ dàng trƣớc nhu cầu biến động 

nhanh chóng, đa dạng của đời sống xã 

hội. Với ý nghĩa đó, đào tạo theo học 

chế tín chỉ phát triển nhanh và lan rộng 

sang nhiều nƣớc trên thế giới và có 

mặt ở Việt Nam từ trƣớc năm 1975 bắt 

đầu từ Đại học Cần Thơ và hiện nay 

đã phổ biến ở hầu hết các trƣờng đại 

học trên cả nƣớc. 

Tự học có vai trò quan trọng đối 

với sinh viên trong mô hình đào tạo 

tín chỉ tại các trƣờng đại học hiện 

nay. Mục 2 điều 40 của Luật Giáo 

dục sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi 

hành ngày 01 tháng 07 năm 2010 ghi 

r : “Phƣơng pháp đào tạo trình độ 

cao đẳng, trình độ đại học phải coi 

trọng việc bồi dƣỡng ý thức tự giác 

học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu, phát triển tƣ duy sáng tạo, rèn 

luyện kỹ năng thực hành, tạo điều 

kiện cho ngƣời học tham gia nghiên 

cứu, thực nghiệm, ứng dụng”. 

Tự học nhằm phát huy tính tự giác 

học và nghiên cứu giúp sinh viên có 

thể tiếp thu tốt bài giảng trên lớp hay 

củng cố lại các kiến thức đã học, mở 

mang thêm nhiều kiến thức mới qua 

sách vở và mạng Internet phục vụ cho 

chuyên ngành nghiên cứu, nâng cao kỹ 

năng làm việc nhóm, tạo môi trƣờng 

học tập tiến bộ và tiên tiến,…. 

Tự học giúp sinh viên chủ động 

đƣợc quỹ thời gian mà không bị ràng 

buộc, có thể học bất cứ lúc nào. Từ đó 

giúp sinh viên nắm kiến thức vững 
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chắc và có thể hiểu sâu và nhớ kỹ hơn 

các vấn đề. Hơn thế, tự học thúc đẩy 

SV lòng ham học, ham hiểu biết, khát 

khao vƣơn tới những đỉnh cao của 

khoa học, sống có hoài bão, ƣớc mơ. 

Tự học góp phần giáo dục, hình 

thành nhân cách cho sinh viên, rèn 

luyện cho sinh viên thói quen độc lập 

suy nghĩ, độc lập giải quyết vấn đề 

khó khăn trong nghề nghiệp, trong 

cuộc sống, giúp cho sinh viên tự tin 

hơn trong việc lựa chọn cuộc sống 

cho mình.  

Nhƣ vậy, tự học có vai trò quan 

trọng trong việc giúp cho sinh viên có 

thể chủ động học tập suốt đời, học tập 

để khẳng định năng lực phẩm chất và 

để cống hiến, để thích ứng với những 

thách thức từ môi trƣờng nghề nghiệp 

sau này cũng nhƣ những biến cố của 

sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, 

việc tự học không nên chỉ giới hạn 

trong các giờ học trên lớp, với sự 

hƣớng dẫn trực tiếp của giảng viên. 

Nếu rèn luyện cho ngƣời học có đƣợc 

phƣơng pháp, kĩ năng tự học, biết linh 

hoạt vận dụng những điều đã học vào 

thực tiễn thì sẽ tạo cho họ lòng ham 

học, nhờ đó kết quả học tập sẽ ngày 

càng đƣợc nâng cao. 

2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc 

tự học của sinh viên trong mô hình 

đào tạo tín chỉ 

Tự học của sinh viên có thể diễn ra 

theo hai hình thức: (1) tự học trên lớp 

nhƣ nghe giảng, ghi chép, làm bài tập 

và (2) tự học ngoài lớp nhƣ đọc sách 

và tài liệu tham khảo, làm bài thảo 

luận nhóm, thực hiện các bài tập thực 

hành bộ môn, làm đề cƣơng ôn tập, 

hoàn thành tiểu luận, luận văn tốt 

nghiệp... Tuy nhiên dù theo hình thức 

nào đi nữa thì việc tự học của sinh 

viên hiện nay đều chịu ảnh hƣởng bới 

các nhân tố cơ bản sau: 

Thứ nhất là khả năng tự học của 

sinh viên. Đây là nhân tố quan trọng 

nhất ảnh hƣởng đến quá trình tự học 

của sinh viên bởi đó chính là khả năng 

tự mình tìm tòi, nhận thức và vận dụng 

kiến thức vào những tình huống thực 

tế để qua đó giúp sinh viên dễ dàng 

hiểu đƣợc vấn đề mình nghiên cứu 

cũng nhƣ có thể chiếm lĩnh tri thức, 

chân lý bằng hành động của chính 

mình. Nếu có khả năng tự học tốt, sinh 

viên sẽ luôn là chủ thể trung tâm, tự 

mình tìm ra tri thức bằng hành động 

của chính mình. 

Thứ hai là động c , hứng thú học 

tập. Để tự học hiệu quả thì cần có 

động cơ để thúc đẩy sinh viên hăng hái 

học tập, tƣ duy nhƣ mong muốn chiếm 

lĩnh kiến thức, đạt đƣợc điểm cao, học 

bổng, giải thƣởng hay việc hoàn thành 

yêu cầu của giảng viên... Từ những 

động cơ đó sẽ giúp sinh viên có hứng 

thú để tự học nhằm hoàn thiện tri thức, 

óc tò mò khoa học. Tất cả điều này có 

tính chất định hƣớng, động viên thúc 

đẩy sinh viên cố gắng học tập. Động 

cơ nhận thức là nhân tố kích thích trực 

tiếp sự hoạt động nhận thức. Đây là 

động lực bên trong quyết định sự diễn 

tiến và chất lƣợng hoạt động tự học 

của sinh viên. 
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Thứ ba là phư ng pháp tự học của 

sinh viên. Để tự học mang lại hiệu quả 

cao đòi hỏi ngƣời học phải có phƣơng 

pháp tự học, tự nghiên cứu. Trong quá 

trình tự học sinh viên thƣờng sử dụng 

các phƣơng pháp nhƣ: đọc sách, sử 

dụng công nghệ thông tin, học theo 

nhóm, làm bài tiểu luận, rèn luyện tƣ 

duy; tự kiểm tra, tự điều chỉnh... Mỗi 

ngƣời có năng lực khác nhau nên việc 

lựa chọn, sử dụng phƣơng pháp cũng 

khác nhau. 

Thứ tư là phư ng pháp giảng dạy 

của giảng viên. Phƣơng pháp giảng 

dạy của giảng viên ảnh hƣởng trực 

tiếp đến phƣơng pháp tự học của sinh 

viên. Nếu ở đại học, giảng viên dạy 

cho sinh viên cách học thì quá trình 

dạy học ở đại học tạo điều kiện cho 

sinh viên làm quen với phƣơng pháp 

làm việc độc lập, chẳng những khi 

đang học tập ở nhà trƣờng mà cả cho 

việc tiếp tục tự học sau khi bƣớc vào 

giai đoạn hoàn toàn tự lập, trƣởng 

thành. Chính sự thay đổi cách dạy ở 

bậc đại học đòi hỏi mức độ làm việc 

độc lập của ngƣời học cao hơn. Nếu 

giảng viên làm việc nhiều, ít khuyến 

khích sinh viên làm việc độc lập, 

không đề ra yêu cầu cao cho sinh viên 

học thì dù giảng viên có tích cực đến 

đâu mà sinh viên không nỗ lực cố 

gắng thì dạy học không có kết quả. 

Rốt cuộc ngƣời học ỷ lại vào thầy, ít 

chịu tìm tòi sáng tạo trong học tập.  

Thứ năm là yêu cầu của xã hội, 

nhà trường. Xã hội hiện đại, công 

nghệ thông tin phát triển cần phải có 

phƣơng tiện, phƣơng pháp giao lƣu 

mới. Đồng thời tri thức của loài ngƣời 

đang tăng nhanh về khối lƣợng, đổi 

mới nhanh về chất lƣợng và nội dung. 

Dù có kéo dài thời gian tự học trong 

nhà trƣờng bao nhiêu cũng chƣa đủ để 

thích ứng với cuộc sống luôn thay đổi 

mà phải biết học lấy cách học để tiếp 

tục tự học suốt đời. 

Thứ sáu là c  sở vật chất phục vụ 

cho quá trình tự học của sinh viên. 

 Trong tự học, tự nghiên cứu 

quan trọng là phải có sách, đồ dùng 

và trang thiết bị học tập cần thiết. Đặc 

biệt là sách chuyên ngành, tài liệu 

tham khảo, phƣơng tiện dạy học. Vì 

đó là kho tàng kiến thức cho cả ngƣời 

dạy và ngƣời học. Các phƣơng tiện 

dạy học nhƣ: bản đồ, máy chiếu, máy 

vi tính, chƣơng trình phần mềm... có 

vai trò quan trọng giúp ngƣời học lĩnh 

hội và kiểm chứng lại những kiến 

thức đã học. 

Thứ bảy là thời gian dành cho 

quá trình tự học của sinh viên. Trong 

quá trình học tập sinh viên phải học 

nhiều môn. Mỗi môn có vị trí, tính 

chất, nội dung, khối lƣợng thông tin 

khác nhau. Ngoài thời gian lên lớp 

mỗi ngày và phục vụ cho nhu cầu 

riêng, sinh viên còn tham gia các hoạt 

động đoàn thể: câu lạc bộ, văn nghệ, 

thể thao... một số sinh viên đi học 

thêm, làm thêm... Vì vậy, để học tốt 

sinh viên phải biết phân phối thời gian 

hợp lý cho từng công việc. 

Các nhân tố trên có mối quan hệ 

tác động qua lại lẫn nhau, hỗ trợ, bổ 
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sung cho nhau tạo điều kiện để hoạt 

động tự học đạt chất lƣợng cao. Do đó, 

bản thân sinh viên và giảng viên cũng 

nhƣ các trƣờng đại học hiện nay cần 

căn cứ vào mức độ ảnh hƣởng của các 

nhân tố này để đƣa ra các giải pháp 

giúp việc tự học của sinh viên đạt 

đƣợc hiệu quả. 

2.4. Gợi ý một số giải pháp nâng cao 

 hả năng tự học của sinh viên trong 

mô hình đào tạo tín chỉ 

Từ những nhân tố ảnh hƣởng đến 

việc tự học của sinh viên đƣợc đề cập 

ở trên, tác giả đƣa ra một số giải pháp 

gợi ý nhằm nâng cao khả năng tự học 

của sinh viên nhƣ sau: 

Đối với sinh viên, (1) Cần xác 

định r  động cơ học tập của mình và 

lập kế hoạch tự học của từng môn 

học, kỳ học cụ thể trong đó vạch r  

những mục tiêu cần đạt đƣợc cũng 

nhƣ phƣơng pháp tự học và cách 

kiểm tra đánh giá của bản thân để 

đạt đƣợc các mục tiêu đó; (2) Tham 

gia các khóa học về phƣơng pháp và 

kỹ năng tự học; (3) Tham gia các 

diễn đàn chia sẻ cách thức tự học 

theo chuyên ngành để trao đổi và 

khai thác các tài nguyên học tập, 

cách thức học tập từ các diễn đàn 

mạng internet, đặc biệt là diễn đàn 

chuyên ngành học thuật; (4) Tự 

trang bị các kiến thức tự học qua 

sách báo, tivi, radio; (5) Tổ chức các 

nhóm tự học. Thông qua các nhóm 

học tập sẽ giúp sinh viên học hỏi 

những kinh nghiệm tự học một cách 

tự nhiên và thực tế nhất. 

Đối với giảng viên, (1) Trang bị 

kiến thức về vấn đề tự học để hƣớng 

dẫn sinh viên bởi vì giảng viên là 

ngƣời tổ chức, giao nhiệm vụ, hƣớng 

dẫn, kiểm tra, đánh giá quá trình tự 

học của sinh viên, nếu bản thân họ 

nhận thức đúng đắn vai trò của việc tự 

học đối với sinh viên thì chắc chắn họ 

sẽ tích cực hỗ trợ sinh viên tự học 

hiệu quả hơn; (2) Điều chỉnh phƣơng 

pháp giảng dạy theo hƣớng tích cực 

nhằm tăng cƣờng tự học cho sinh viên 

nhƣ xemina hay dạy học theo dự án... 

(3) Tƣ vấn, hƣớng dẫn cách thức tự 

học cho sinh đồng thời thƣờng xuyên 

kiểm tra, đánh giá các nội dung yêu 

cầu tự học, có thể sau mỗi bài, mỗi 

chƣơng, hay một phần kiến thức lớn 

để ghi nhận kết quả quá trình tự học ở 

sinh viên. 

Đối với nhà trƣờng, (1) Trang bị 

tài liệu phong phú và đa dạng cho 

thƣ viện cũng nhƣ các phòng tự học 

đảm bảo các phƣơng tiện cần thiết 

để tạo điều kiện tốt nhất cho việc tự 

học của sinh viên; (2) Kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các nội dung 

hƣớng dẫn sinh viên tự học của 

giảng viên; (3) Hỗ trợ, tạo điều kiện 

tổ chức các chuyên đề bồi dƣỡng 

cho sinh viên và giảng viên về vấn 

đề tự học; (4) Xây dựng hệ thống 

giáo trình, tài liệu học tập theo 

hƣớng tăng cƣờng yêu cầu tự học để 

giúp sinh viên dễ dàng tiến hành 

hoạt động tự học cá nhân và giảng 

viên dễ dàng làm căn cứ đánh giá 

quá trình tự học của sinh viên. 
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3. KẾT LUẬN 

Tự học của sinh viên là bộ phận 

cốt l i của việc học, là quá trình sinh 

viên tự lực giải quyết các nhiệm vụ 

học tập một cách tự lực ở trên lớp hay 

ngoài lớp khi có hay không có sự 

hƣớng dẫn trực tiếp của giảng viên. Tự 

học phản ánh tính chủ động, tích cực, 

độc lập và tự chủ nghiên cứu của sinh 

viên trong quá trình học. Năng lực tự 

học đƣợc phản ánh trên cả ba khía 

cạnh của việc tự học là nhận thức, thái 

độ và kĩ năng tự học trong đó kĩ năng 

tự học là yếu tố trọng tâm. Việc xác 

định đúng năng lực tự học của sinh 

viên cũng nhƣ xác định đƣợc yếu tố 

ảnh hƣởng đến năng lực tự học sẽ là 

cơ sở quan trọng để xây dựng những 

giải pháp nhằm nâng cao khả năng tự 

học của sinh viên, từ đó nâng cao chất 

lƣợng đào tạo ở các cơ sở giáo dục là 

việc làm rất cần thiết./.  
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÅNG CAO HIỆU QUÂ KỸ NĂNG 

ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐÄI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 
 

ThS. Nguy n Thị Hoài Ly 

Khoa C  sở 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Do nhu cầu giao lƣu với các nƣớc 

trên thế giới ở mọi lĩnh vực của đời 

sống, tiếng Anh đã và đang trở thành 

một trong những ngôn ngữ đƣợc dùng 

nhiều nhất trong giao tiếp quốc tế và 

đang đƣợc sử dụng nhƣ một ngoại ngữ 

chính để giảng dạy sinh viên các 

trƣờng đại học Việt nam. Tiếng Anh 

chuyên ngành từ lâu đã nhận đƣợc sự 

quan tâm đặc biệt của phần lớn sinh 

viên các trƣờng đại học bởi tầm quan 

trọng và ý nghĩa thiết thực của nó. Là 

môn học bắt buộc cho sinh viên năm 

thứ hai ở trƣờng Đại học Kinh Tế 

Nghệ An, tiếng Anh chuyên ngành 

th a mãn nhu cầu của sinh viên môn 

học tiếng Anh để sử dụng vào các lĩnh 

vực nhƣ kế toán, quản trị kinh doanh, 

kinh tế, chăn nuôi thú y.v. Sinh viên 

các ngành này sau khi ra trƣờng có thể 

sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu về 

chuyên môn cũng nhƣ trao đổi thông 

tin với các đồng nghiệp nƣớc ngoài. 

Tuy nhiên, bất kể nỗ lực cố gắng của 

cả thầy và trò, kỹ năng đọc hiểu của 

hầu hết sinh viên chƣa đáp ứng đƣợc 

yêu cầu của môn học. Ngƣơì học và 

ngƣời dạy còn gặp một số khó khăn 

trong quá trình dạy học. Có rất nhiều 

yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học môn đọc hiểu tiếng Anh chuyên 

ngành nhƣ: tài liệu, phƣơng pháp 

giảng dạy, phƣơng pháp học tập, ý 

thức của sinh viên, v.v…Bài viết chỉ ra 

một số khó khăn trong việc đọc hiểu 

tài liệu tiếng Anh chuyên ngành từ góc 

độ ngƣời học, để từ đó đƣa ra một vài 

gợi ý giúp sinh viên nâng cao và thực 

hành kỹ năng đọc hiểu của mình hiệu 

quả hơn. 

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  

2.1. Đọc (Reading) 

Các nhà khoa học đƣa ra quan 

điểm khác nhau về kỹ năng Đọc. Theo 

Goodman (1971) thì „Đọc là một quá 

trình trong đó ngƣời đọc hay ngƣời sử 

dụng ngôn ngữ tổ chức lại, theo cách 

tốt nhất có thể, thông điệp mà tác giả 

đã mã hóa nhƣ là một màn hình hiển 

thị đồ họa‟. 
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Harmer (1989) mô tả „đọc là một 

quá trình cơ học trong đó mắt tiếp 

nhận thông tin và sau đó não làm việc 

để nhận ra ý nghĩa của thông điệp‟. 

Cùng quan điểm với Harmer, 

Smith cho rằng „đọc là hiểu đƣợc 

suy nghĩ của tác giả‟.Nhƣ vậy, dù có 

sự khác biệt nhƣng các tác giả đều 

cố gắng tìm hiểu bản chất của việc 

đọc, trong đó ngƣời đọc, quá trình 

đọc hay thông điệp chuyển tải đều 

đƣợc nhấn mạnh. 

    Đọc hiểu (Reading Comprehension) 

Đọc hiểu có vai trò quan trọng 

trong việc dạy và học một ngôn ngữ. 

Theo quan điểm của các nhà nghiên 

cứu thì đó là khả năng nắm bắt đƣợc 

thông tin từ các văn bản một cách 

chính xác và hiệu quả. Có ba yếu tố 

ảnh hƣởng đến quá trình đọc là: văn 

bản, kiến thức nền tảng của ngƣời 

đọc và các ngữ cảnh liên quan để 

hiểu văn bản. 

Swan (1975) cho rằng „ngƣời có 

khả năng đọc tốt là ngƣời có thể nắm 

đƣợc thông tin tối đa của văn bản với 

sự hiểu biết tối thiểu‟. Trong khi đó 

Grellet (1981) chỉ ra rằng „đọc hiểu 

hoặc hiểu một văn bản nghĩa là giải 

nén các thông tin cần thiết từ nó một 

cách có hiệu quả nhất‟. 

Mặc dù ý kiến của các nhà khoa 

học không đồng nhất nhƣng tất cả họ 

đều cho rằng đọc hiểu là quá trình 

trong đó ngƣời đọc có thể nhận ra các 

hình thức đồ họa của các văn bản và 

hiểu đƣợc hàm ý đằng sau những hình 

thức đó. 

2.3.Quy trình Đọc (Reading Process) 

Có hai quy trình đọc thƣờng 

đƣợc đề cập tới trong kỹ năng đọc 

hiểu: quy trình đọc từ dƣới lên 

(bottom-up) và quy trình đọc từ trên 

xuống (top-down). 

Quy trình đọc từ dƣới lên (bottom-up)  

Với cách thức này, sinh viên bắt 

đầu đọc văn bản từ các đơn vị nhỏ 

nhất của ngôn ngữ nhƣ chữ cái, từ 

ngữ, khối, khoản, cụm từ, câu và cố 

gắng hiểu ý nghĩa của các đơn vị này 

trƣớc khi lắp chúng vào văn bản lớn 

hơn. Đây là cách đọc để xem chi tiết, 

giúp ngƣời đọc làm rõ ý tƣởng, xác 

định vị trí các chi tiết hoặc trả lời câu 

hỏi mà họ có về văn bản.  

Quy trình đọc từ trên xuống (top-down) 

Chiến lƣợc này nhấn mạnh sự 

tƣơng tác giữa ngƣời đọc và văn bản 

hơn là việc hiểu ý nghĩa của các đơn vị 

cơ bản nhất của văn bản nhƣ chữ cái, 

từ, cụm và câu. Do vậy, ngƣời đọc 

phải chứng tỏ vai trò tích cực của mình 

trong quá trình đọc bằng cách tận dụng 

kiến thức sẵn có của mình về chủ đề, 

dự đoán những gì sẽ có trong văn bản, 

thể hiện r  động lực, sự quan tâm và 

thái độ đối với nội dung của văn bản. 

Đây là cách đọc lƣớt để lấy ý chính 

hay những thông tin quan trọng trong 

văn bản. 

Một số ý kiến đề cao vai trò của 

quy trình này trong việc đọc hiểu văn 

bản. Mặc dù các tuyên bố cho rằng 
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quy trình từ trên xuống đóng vai trò 

trung tâm trong việc đọc nhƣng điều 

đó không nhất thiết có nghĩa là quá 

trình từ dƣới lên là hoàn toàn không 

quan trọng. Trên thực tế, trong hầu 

hết các trƣờng hợp, ngƣời đọc 

thƣờng phối hợp hai quy trình đọc để 

đảm bảo xử lý chính xác và nhanh 

chóng thông tin. 

2.4.Tiếng Anh chuyên ngành (ESP-

English for Specific Purposes) 

Thuật ngữ „Tiếng Anh chuyên 

ngành‟ (TACN) đƣợc các nhà nghiên 

cứu định nghĩa theo nhiều cách khác 

nhau. Theo Hutchinson và Walters 

(1987) thì đó là cách tiếp cận ngôn 

ngữ trong đó tùy theo nhu cầu cụ thể 

của ngƣời học mà nội dung giảng dạy 

và phƣơng pháp giảng dạy đƣợc 

quyết định. 

Strevens (1988) cũng đồng quan 

điểm khi cho rằng tiếng Anh chuyên 

ngành là một khái niệm chỉ việc dạy 

hay học tiếng Anh nhằm phục vụ cho 

một chuyên ngành nhất định nào đó 

và đƣợc biết đến là phƣơng pháp 

giảng dạy tiếng Anh nhƣ là một 

ngoại ngữ. 

Từ các ý kiến trên có thể kết 

luận rằng mục đích của việc đọc 

tiếng Anh chuyên ngành là để phát 

triển kỹ năng đọc cho ngƣời học 

trong những lĩnh vực cụ thể liên 

quan đến ngành nghề hay lĩnh vực 

nghiên cứu của họ. 

 

III.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1.Khó  hăn  hi đọc hiểu tài liệu 

tiếng Anh chuyên ngành 

Với tƣ cách là ngƣời trực tiếp 

giảng dạy, trên cơ sở quan sát cũng 

nhƣ thăm dò ý kiến của đồng nghiệp 

và đặc biệt là thông qua thông tin thu 

thập đƣợc từ các cuộc trao đổi, thảo 

luận với một số sinh viên ở hai lớp của 

khoa kế toán CĐ KT K11, K12, ĐH 

Kinh tế K2 chúng tôi đã tìm ra một vài 

khó khăn sinh viên không chuyên 

thƣờng gặp phải khi đọc hiểu tài liệu 

TACN. Những khó khăn này đƣợc 

phân chia thành các lĩnh vực nhƣ từ 

vựng, ngữ pháp, di n ngôn và kỹ năng 

đọc hiểu. 

3.1.1.Khó  hăn về từ vựng 

Đa phần sinh viên đƣợc hỏi đều 

thẳng thắn chia sẻ rằng từ vựng thuộc 

lĩnh vực chuyên ngành gây ra không ít 

khó khăn cho họ trong khi đọc văn 

bản. Cụ thể là sinh viên thấy khó có 

thể hiểu và nhớ các từ thuộc chuyên 

ngành. Các từ đơn lẻ đã vậy, các cụm 

từ thành ngữ, cụm động từ hay cụm 

danh từ còn khó hơn nhiều. Mặc dù 

các giảng viên đã cung cấp và cho sinh 

viên luyện tập từ mới nhƣng sinh viên 

vẫn thâý khó khăn trong việc đọc hiểu 

tài liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó, 

sinh viên còn phải loay hoay tìm nghĩa 

phù hợp của các từ đa nghĩa. Có thể 

trong hội thoại hoặc giao tiếp hàng 

ngày, những từ này không gây ra bất 

cứ khó khăn gì cho các em nhƣng 
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trong các tài liệu thuộc lĩnh vực 

chuyên ngành, chúng lại có nghĩa hoàn 

toàn khác. Do đó, việc lựa chọn sắc 

thái ý nghĩa nào của từ phù hợp với 

văn bản chuyên ngành là điều không 

hề dễ dàng, đặc biệt khi vốn từ vựng 

của sinh viên không chuyên vẫn còn 

rất hạn chế. Ngoài ra, số lƣợng từ mới 

nhiều trong tài liệu chuyên ngành cũng 

gây lúng túng cho sinh viên. Trên thực 

tế, khi học các học phần tiếng Anh cơ 

bản, các em chỉ gặp rất ít từ mới trong 

bài. Song, lƣợng từ mới tăng đáng kể 

trong các tài liệu khi sinh viên bƣớc 

sang học phần tiếng Anh chuyên 

ngành. Một khi không hiểu hoặc 

không nhớ nghĩa của các từ mới trong 

văn bản thì sinh viên khó có thể hiểu 

chính xác và đầy đủ nội dung của văn 

bản đó.Từ đó sinh viên càng lúng túng 

vào việc vận dụng từ mới trong từng 

tình huống cụ thể. 

3.1.2. Khó  hăn về ngữ pháp 

Không chỉ từ vựng mà ngữ pháp 

cũng là rào cản không nhỏ của sinh 

viên không chuyên khi đọc tài liệu 

TACN. Đôi khi sinh viên gặp khó 

khăn trong việc hiểu và sử dụng danh 

động từ (gerunds), dạng thức (forms) 

và cụm động từ (verb phrases). Một 

số sinh viên thừa nhận rằng họ không 

biết cách xác định cụm động từ hay 

cụm danh từ. Do đó, các em thƣờng 

mắc lỗi khi làm các bài tập liên quan 

đến cụm động từ hay cụm danh từ, ví 

dụ nhƣ các bài tập chuyển câu chủ 

động sang câu bị động và ngƣợc lại. 

Nhƣ vậy, việc không nắm vững đặc 

điểm ngữ pháp của các cụm danh từ 

hay cụm động từ gây ra nhiều trở ngại 

cho việc học đọc của sinh viên bởi lẽ 

trong các tài liệu tiếng Anh chuyên 

ngành kế toán, hầu hết chủ ngữ và tân 

ngữ đều là các cụm danh từ. Ngoài ra, 

sinh viên thấy khó phân biệt các loại 

mệnh đề quan hệ, câu chủ động hay 

câu bị động. Hơn thế nữa, hầu hết 

sinh viên đều cảm thấy choáng ngợp 

trong việc hiểu nghĩa các câu phức 

với cấu trúc ngữ pháp không quen 

thuộc. Mặc dù trong bài giảng, các 

giảng viên cố gắng cung cấp những 

cấu trúc, các hiện tƣợng ngữ pháp 

trong bài và trong giáo trình có các 

bài tập luyện tập thêm cho sinh viên 

để sinh viên ôn luyện ở nhà nhƣng 

trinh độ sinh viên không đồng đều nên 

còn có một số em còn lúng túng khi 

làm các bài tập vận dụng. 

3.1.3. Khó  hăn về mặt diễn ngôn 

Hầu hết các văn bản tài liệu tiếng 

Anh chuyên ngành đều là văn bản 

khoa học nên sinh viên gặp một số khó 

khăn trong việc đọc hiểu.Phần đông 

sinh viên đều cho rằng họ rất khó nắm 

bắt nội dung bài đọc thuộc các chuyên 

ngành nếu trong bài đọc có sử dụng 

phép tỉnh lƣợc nhƣ if so/ if not hay 

phép thay thế nhƣ one/ ones/ the 

same. Bên cạnh đó, sinh viên thƣờng 

bỏ qua các dấu hiệu văn bản nhƣ first, 

then, moreover, hay các từ nối 

nhƣ and, but, or, however thể hiện mối 

quan hệ giữa các mệnh đề hay mối 
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quan hệ giữa các đoạn văn trong bài 

đọc. Điều này cản trở sinh viên trong 

việc hiểu đƣợc nội dung chính xác của 

bài đọc chuyên ngành. 

3.1.4. Khó  hăn về  ỹ năng đọc hiểu 

Có lẽ đây là khó khăn lớn nhất của 

sinh viên không chuyên khi đọc tài 

liệu TACN. Việc không nắm r  các 

phƣơng pháp đọc hiểu làm cho các em 

khó có thể hiểu đƣợc nội dung cũng 

nhƣ xử lý thông tin liên quan tới bài 

đọc nhƣ làm bài tập hay trả lời các câu 

hỏi đọc hiểu. Đa số sinh viên đƣợc hỏi 

đều thừa nhận rằng họ không biết cách 

đoán nghĩa từ mới và phỏng đoán nội 

dung bài đọc dựa vào ngữ cảnh. Đặc 

biệt sinh viên không quen sử dụng với 

các kỹ năng đọc hiểu nhƣ phƣơng 

pháp đọc lƣớt để lấy ý chính hoặc 

phƣơng pháp đọc nhanh để tìm thông 

tin chi tiết hay phƣơng pháp đoán nội 

dung văn bản từ tiêu đề, phụ đề, tranh 

ảnh minh họa. 

3.2. Nguyên nhân gây ra  hó  hăn 

Có thể xem xét một vài nguyên 

nhân sau đây khiến cho việc đọc hiểu 

tài liệu TACN của sinh viên không 

chuyên chƣa mấy hiệu quả. 

Phương pháp học tập 

Sinh viên không có khả năng sử 

dụng các kỹ năng đọc nhƣ đọc quét, 

đọc lƣớt, suy luận, phỏng đoán, 

v.v…một cách thuần thục. Ngoài ra, 

phƣơng pháp học tập của sinh viên còn 

thụ động, không tự giác, đôi khi phụ 

thuộc quá nhiều vào giáo viên và yêu 

cầu, hƣớng dẫn của giáo viên.Hầu hết 

giáo trình tiếng Anh chuyên ngành đều 

thiết kế phần luyện tập thêm cho sinh 

viên tự học nhƣng phần lớn sinh viên 

chƣa có kỹ năng tự học, tự nghiên 

cứu.Sinh viên còn lung túng khi làm 

các bài tập thuyết trình, thảo luận 

nhóm trên lớp. Nhiều sinh viên còn 

thiếu những kỹ năng cơ bản nhƣ soạn 

powerpoint,thuyết trình v..v. 

Ý thức, thái độ 

Thông tin thu gom đƣợc từ các 

cuộc phỏng vấn, trao đổi với sinh viên 

cho thấy phần đông các em còn chƣa 

tích cực, chủ động trong việc trau dồi 

kiến thức chuyên ngành cũng nhƣ kiến 

thức ngôn ngữ. Tuy đa phần sinh viên 

đã ý thức đƣợc tầm quan trọng và sự 

cần thiết của môn học nhƣng vẫn còn 

rất nhiều sinh viên chƣa đánh giá cao ý 

nghĩa của kỹ năng đọc trong việc nâng 

cao kiến thức chuyên ngành của mình. 

Động cơ học tập môn tiếng Anh đặc 

biệt tiếng Anh chuyên ngành của sinh 

viên còn thấp.  

Trình độ Tiếng Anh của sinh viên 

không đồng đều 

Trong quá trình giảng dạy tác giả 

nhận thấy trình độ sinh viên chƣa đồng 

đều. Đa số sinh viên đều đến từ các 

huyện miền núi nhƣ: Thanh chƣơng, 

Diễn Châu,Nam đàn v..v. Trình độ 

tiếng Anh của các em còn khá thấp, 

một số học tiếng Pháp nên các em gặp 

nhiều khó khăn khi học tiếng Anh và 

tham gia các hoạt động trên lớp. Trên 
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thực tế, vì thời lƣợng của môn học 

không cho phép nên giáo viên cũng 

không thể trình bày các kiến thức ngôn 

ngữ này cho sinh viên một cách có hệ 

thống. Khi giáo viên tổ chức các hoạt 

động trên lớp, trong khi một số em 

tham gia tích cực thì một số em bị 

động hoặc thờ ơ. 

3.3. Một số biện ph p khắc phục 

khó khăn 

 Từ việc xác định những khó khăn 

trong việc đọc hiểu tài liệu TACN của 

sinh viên không chuyên cùng nguyên 

nhân của chúng, chúng tôi xin đƣa ra 

một vài gợi ý giúp các em vƣợt qua 

những trở ngại, thêm tự tin trong việc 

lĩnh hội kiến thức trong các tài liệu 

chuyên ngành viết bằng tiếng Anh. 

Về phía ngƣời dạy 

Giáo viên cần tập trung vào các 

công việc sau: 

- Các giảng viên tiếng Anh cần 

tiến hành phân chia lớp theo trình độ 

dựa vào bài kiểm tra phân lớp vào đầu 

năm thứ nhất 

- Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về một số kỹ năng trong quá 

trình đọc hiểu nhƣ đọc lƣớt, đọc 

quét, dự đoán, suy luận, xây dựng từ, 

v.v… để các em có thể linh hoạt áp 

dụng cho các loại hình văn bản khác 

nhau trong lĩnh vực chuyên ngành 

của mình. 

- Giáo viên có thể tổ chức nhiều 

hoạt động trong giai đoạn pre-reading, 

while-reading, post-reading nhƣ trò 

chơi về từ vựng hay sử dụng các 

phƣơng tiện hỗ trợ nhƣ âm thanh, hình 

ảnh, các bài báo từ Internet phù hợp 

với nội dung bài đọc. Các hoạt động 

này sẽ giúp cho bầu không khí học tập 

trở nên thoải mái, giúp sinh viên thêm 

tự tin và hứng thú học tập trong các 

giai đoạn tiếp theo của giờ học. 

- Giáo viên giảng dạy cần có biện 

pháp để yêu cầu và  iểm tra, đánh 

giá việc tự học của sinh viên sau giờ 

lên lớp. Khi chuyển sang đào tạo theo 

hệ thống tín chỉ, tự học trở thành thành 

phần bắt buộc trong kế hoạch học tập 

cuả sinh viên và kết quả tự học đƣợc 

đánh giá nhƣ một thành phần của kết 

quả học môn học. Giáo viên tổ tiếng 

Anh nên nghiên cƣú và biên soạn thêm 

sách bài tập tham khảo phù hợp với 

từng chuyên ngành giúp sinh viên 

luyện tập và nâng cao vốn từ vựng và 

ngữ pháp.Ngoài ra, các giảng viên chú 

ý tìm giải pháp nhằm giúp những sinh 

viên thụ động tham gia tốt hơn các 

hoạt động ngôn ngữ đƣợc tổ chức tại 

lớp học. 

- Sinh viên có phong cách học khá 

đa dạng.Các giảng viên nên nắm r  

những đặc điểm này của sinh viên để 

từ đó họ có thể xem xét, tổ chức các 

hoạt động lớp học phù hợp với các 

phong cách học khác nhau nhằm đem 

hiệu quả cao trong các tiết dạy tiếng 

Anh chuyên ngành sắp đến 

-Thường xuyên thay đổi phong 

cách và phương pháp giảng dạy. Giáo 

viên phải luôn luôn coi trọng việc tự 

làm mới mình cũng nhƣ áp dụng đa 
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dạng các phƣơng pháp trong giảng 

dạy. Điều này rất cần thiết đối với môn 

học khó nhƣ TACN. Đa số các bạn 

sinh viên thích học ngôn ngữ có sử 

dụng các đồ dùng trực quan nhƣ phim, 

video, TV, tranh ảnh.Vậy trong quá 

trình dạy học, các giảng viên nên chú ý 

sử dụng các giáo cụ trực quan nhằm 

đem lại sự hứng thú cho các bạn sinh 

viên trong học tập. 

- Giáo viên nên phát huy và khai 

thác hết các nội dung đƣợc biên 

soạn trong giáo trình. Ví dụ nhƣ 

phần futher practice và self-study, giáo 

viên có thể phân nhóm, yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị và giáo viên nên phát 

huy các giờ thảo luận trên lớp để giúp 

sinh viên phát triển kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

- Giáo viên có thể thiết kế và sử 

dụng các trò chơi ngôn ngữ để hƣớng 

dẫn sinh viên ghi nhớ và sử dụng đƣợc 

từ cũng nhƣ các cấu trúc ngữ pháp 

ngay tại lớp, hƣớng dẫn thực hành ở 

nhà, làm sao để ngƣời học có thể nhớ 

đƣợc các khái niệm một cách nhanh 

nhất và sâu nhất. Giáo viên cần hƣớng 

dẫn cho sinh viên nắm đƣợc các key 

words trong từng câu hỏi để biết mình 

cần trả lời câu hỏi nhƣ thế nào và cách 

tìm ra câu trả lời trong toàn bộ nội 

dung bài đọc. Sau khi dạy bài đọc, 

giáo viên có thể sử dụng một số công 

cụ nhƣ sơ đồ tƣ duy, phiếu học tập để 

hệ thống lại để sinh viên cần biết mình 

phải nhớ những gì, phải vận dụng và 

tìm hiểu thêm những thông tin gì trong 

từng bài học cụ thể.  

Ngoài ra, giáo viên nên khuyến 

khích sinh viên làm việc theo nhóm. 

Giáo viên chủ động chia lớp thành các 

nhóm nhỏ và yêu cầu các nhóm này 

tìm tài liệu bổ sung liên quan đến chủ 

đề mà sinh viên sẽ tìm hiểu trong bài 

học kế tiếp.  

Về phía ngƣời học 

Dù với bất cứ lí do gì thì sinh viên 

–ngƣời học cũng vẫn là ngƣời có vai 

trò quyết định tới quá trình học tập của 

mình. Do vậy, sinh viên phải tích cực, 

chủ động cho việc học. Sinh viên 

không chỉ học một cách thụ động 

những gì giáo viên yêu cầu hoặc làm 

theo những gì đƣợc chỉ dẫn mà họ phải 

tìm ra những phƣơng pháp học tập 

riêng phù hợp với hoàn cảnh và trình 

độ của mình.  

- Sinh viên cần nhận thức r  tầm 

quan trọng của bộ môn tiếng Anh, đặc 

biệt là tiếng Anh chuyên ngành. Sinh 

viên cần xây dựng cho mình thói 

quen đọc sách và đặc biệt phải 

là người đọc sách có hiệu quả, ví dụ 

nhƣ ghi chép các từ chuyên ngành 

khó, cấu trúc ngữ pháp lạ và phức tạp 

ra một cuốn sổ tay sau đó tiến hành 

ghi nhớ hoặc xem lại khi cần thiết. 

Sinh viên nên trang bị cho mình các 

quyển nhật ký học tập hoặc hồ sơ học 

tập.Việc ghi chép cũng phải khoa học: 

các từ, cụm từ nên sắp xếp theo từng 

lĩnh vực, từng chuyên ngành, trong 



 TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 

 

 Số 13 - Tháng 5/2017 120 

từng chuyên ngành lại sắp xếp theo 

từng phân mục nhỏ khác nhau. Cách 

làm này sẽ giúp các em có đƣợc 

quyển cẩm nang vô cùng hữu ích 

trong học tập cũng nhƣ trong nghiên 

cứu sau này. 

- Sinh viên cần trang bị cho 

mình  ỹ năng tự học, tự nghiên cứu. 

Sinh viên phải tăng cƣờng thêm các kỹ 

năng mềm khác nhƣ: thuyết trình, làm 

việc nhóm. 

IV.KẾT LUẬN 

Tiếng Anh chuyên ngành, cùng 

với những đặc điểm và nội dung của 

nó, vẫn đƣợc coi là một môn học khó 

đối với cả ngƣời dạy lẫn ngƣời học. 

Bởi vậy, việc xác định r  những khó 

khăn trong quá trình học đọc hiểu môn 

TACN là vô cùng cần thiết. Chúng tôi 

hi vọng một số gợi ý cho phần giải 

pháp ở trên sẽ phần nào giúp sinh viên 

không chuyên giảm bớt khó khăn, để 

các giờ học đọc tiếng Anh chuyên 

ngành thực sự hiệu quả và bổ ích với 

ngƣời học./. 
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GẮN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI THỰC TIỄN 

CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC 
 

ThS. Hồ Thị  ích Ngọc 

Khoa Lý luận Chính trị 

 

Lý luận gắn với thực tiễn là một 

quan điểm quan trọng cần quán triệt 

trong giảng dạy và học tập tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh. Trong những di sản mà 

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng 

ta, cho cách mạng Việt Nam có rất 

nhiều tƣ tƣởng, quan điểm mà Đảng ta 

đã và đang vận dụng trong cuộc đấu 

tranh giải phóng dân tộc trƣớc đây 

cũng nhƣ trong công cuộc xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tƣ tƣởng 

của Ngƣời vô cùng phong phú, đề cập 

đến rất nhiều vấn đề, nhƣng theo tôi có 

ba tƣ tƣởng có ý nghĩa to lớn nhất cho 

cách mạng Việt Nam mà trong quá 

trình giảng dạy giảng viên cần hƣớng 

cho sinh viên liên hệ đƣợc, đó là: Tƣ 

tƣởng về giải phóng dân tộc và con 

đƣờng đấu tranh giải phóng dân tộc; 

Tƣ tƣởng giƣơng cao ngọn cờ độc lập 

dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; Tƣ 

tƣởng đại đoàn kết dân tộc. 

Trước hết là tư tưởng về giải phóng 

dân tộc và con đường đấu tranh giải 

phóng dân tộc 

Khác với những nhà yêu nƣớc 

khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức 

một cách sâu sắc rằng muốn giành 

đƣợc độc lập phải dùng sức ta mà giải 

phóng cho ta. Ngƣời phân biệt một 

cách r  ràng giữa bọn thực dân, đế 

quốc, giai cấp tƣ sản phản động với 

những ngƣời cách mạng, những ngƣời 

yêu nƣớc và nhân dân lao động ở chính 

quốc. Do đó, một mặt phải có thái độ 

kiên quyết với kẻ thù, đấu tranh không 

khoan nhƣợng với chúng, không mơ hồ 

ảo tƣởng vào những luận điệu giả nhân, 

giả nghĩa của chúng. Mặt khác, luôn 

luôn tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của 

nhân loại tiến bộ trên thế giới, với 

phƣơng châm thêm bạn bớt thù để làm 

cho sức ta ngày càng mạnh lên, đồng 

thời để cô lập và đánh bại kẻ thù. 

Ngƣời khẳng định để giải phóng dân 

tộc Việt Nam không có con đƣờng nào 

khác con đƣờng cách mạng vô sản. Đó 

là cuộc đấu tranh toàn dân do Đảng 

Cộng sản lãnh đạo để chống đế quốc, 

chống phong kiến, làm cho nƣớc Việt 

Nam hoàn toàn độc lập và tiến lên xây 

dựng chủ nghĩa xã hội. R  ràng tƣ 

tƣởng cứu nƣớc, cứu dân và con đƣờng 

đấu tranh giải phóng dân tộc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã vƣợt xa tƣ tƣởng 

giải phóng dân tộc của những nhà yêu 

nƣớc khác. Điều này đã đƣợc lịch sử 

chứng minh hoàn toàn đúng đắn.  

Ví dụ: Khi giảng dạy Tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh về cách mạng giải phóng 

dân tộc, từ việc phân tích quan điểm 

của Ngƣời về mục tiêu cách mạng; con 
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đƣờng cách mạng; lực lƣợng cách 

mạng; lực lƣợng lãnh đạo; tính chủ 

động, sáng tạo, mối quan hệ với cách 

mạng vô sản ở chính quốc; tƣ tƣởng về 

bạo lực cách mạng, để tăng tính thực 

tiễn và khẳng định giá trị tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh đem đến thành công cho 

cách mạng Việt Nam, giảng viên có 

thể đƣa ra yêu cầu sinh viên liên hệ nội 

dung tƣ tƣởng đó với thực tiễn Ngƣời 

chỉ đạo làm nên thắng lợi cách mạng 

Tháng tám năm 1945. Tƣ tƣởng độc 

lập dân tộc và con đƣờng giải phóng 

dân tộc của Hồ Chí Minh là nhất quán, 

trƣớc sau nhƣ một, dù có khó khăn 

gian khổ đến mấy, dù có tổn thất hy 

sinh bao nhiêu cũng quyết tâm kháng 

chiến, chống thực dân, đế quốc đến 

cùng và phải giành cho đƣợc độc lập, 

tự do cho nƣớc, cho dân. 

Thứ hai là tư tưởng giương cao ngọn 

cờ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa 

xã hội 

Hồ Chí Minh - một con ngƣời, một 

sự nghiệp mà tên tuổi của Ngƣời gắn 

liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang 

của Đảng và dân tộc ta. Bản thân Hồ 

Chí Minh là ngƣời sáng lập, giáo dục, 

rèn luyện, là lãnh tụ của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, tìm kiếm, lựa chọn con 

đƣờng, vạch ra đƣờng lối cách mạng 

đúng đắn cho dân tộc và lãnh đạo sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam theo mục 

tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội. Tƣ tƣởng này là ngọn 

đuốc soi đƣờng, là nền tảng tƣ tƣởng và 

kim chỉ nam cho hành động của Đảng 

và cách mạng Việt Nam.  

Từ khi ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc, 

giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh luôn ấp ủ trong lòng mình một 

hoài bão là làm sao cho nƣớc nhà đƣợc 

độc lập, nhân dân đƣợc ấm no hạnh 

phúc, mọi ngƣời trong xã hội đƣợc 

bình đẳng, không còn chế độ ngƣời 

bóc lột ngƣời. Đây là tƣ tƣởng xuyên 

suốt trong cuộc đời hoạt động Cách 

mạng của Ngƣời. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh cho rằng, độc lập rồi mà nhân 

dân không đƣợc ấm no hạnh phúc, 

không đƣợc học hành thì nền độc lập 

đó cũng trở nên vô nghĩa, không thực 

hiện đƣợc mục đích cuối cùng của 

cách mạng và nhƣ vậy là có tội với 

dân tộc. Cho nên, việc giƣơng cao 

ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội là một nét độc đáo trong tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh. Bởi lẽ, không chỉ 

Ngƣời đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - 

Lênin, đƣợc Cách mạng Tháng Mƣời 

Nga soi sáng, cổ vũ, mà với thiên tài 

của mình, Ngƣời đã nhìn thấy xu 

hƣớng phát triển của lịch sử, của thời 

đại là chỉ có tiến lên chủ nghĩa xã hội, 

chủ nghĩa cộng sản thì mới thực hiện 

triệt để mục tiêu của cách mạng nƣớc 

ta, nếu không thì cuộc cách mạng đó 

“chƣa đến nơi”. 

Ví dụ: Theo kết cấu của giáo trình, 

chƣơng 2 là tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về 

vấn đề dân tộc và cách mạng giải 

phóng dân tộc và chƣơng 3 là tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, 

giảng viên từ sự phân tích về hai vấn đề 

đó yêu cầu sinh viên liên hệ về mục 

tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

để thấy rằng: Độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội chính là mục tiêu cao cả, 

bất biến của toàn Đảng, toàn dân ta. 

Dƣới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân 
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ta đã đấu tranh giành đƣợc độc lập dân 

tộc, từng bƣớc quá độ dần lên chủ 

nghĩa xã hội. Trong điều kiện nƣớc ta, 

độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội, sau khi giành đƣợc độc 

lập dân tộc phải đi lên chủ nghĩa xã hội, 

vì đó là quy luật tiến hóa trong quá 

trình phát triển của xã hội loài ngƣời. 

Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng 

đƣợc khát vọng của toàn dân tộc: độc 

lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, 

cơm no áo ấm cho mọi ngƣời dân Việt 

Nam. Thực tiễn phát triển đất nƣớc cho 

thấy, độc lập dân tộc là điều kiện tiên 

quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và 

chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững 

chắc cho độc lập dân tộc. 

Đối với Hồ Chí Minh và Đảng ta 

ngay từ đầu đã xác định r  con đƣờng 

đi của mình là làm tƣ sản dân quyền 

cách mạng và thổ địa cách mạng để đi 

tới xã hội cộng sản. Đây là một quyết 

định sáng suốt, dứt khoát có ảnh 

hƣởng đến vận mệnh và tƣơng lai của 

đất nƣớc ta, dân tộc ta. Chính nhờ 

giƣơng cao ngọn cờ độc lập dân tộc và 

chủ nghĩa xã hội, nên sau khi giải 

phóng một nửa đất nƣớc ở miền Bắc 

vào năm 1954 và giải phóng hoàn toàn 

miền Nam năm 1975, Đảng ta chủ 

trƣơng thống nhất nƣớc nhà, đƣa cả 

nƣớc tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Thứ ba là tƣ tƣởng đ i đoàn kết 
dân tộc 

Đại đoàn kết dân tộc là một tƣ 

tƣởng lớn, thƣờng trực trong con 

ngƣời Hồ Chí Minh. Ở Ngƣời, hai từ 

Đoàn kết đƣợc vận dụng nhuần 

nhuyễn trong mỗi hành động, mỗi lời 

nói, ở đâu, bao giờ Ngƣời cũng luôn 

luôn đề cập đến đoàn kết nhất trí, nói 

đến sức mạnh của tập thể, của cộng 

đồng. Bởi lẽ, đó chính là nguyên nhân 

dẫn đến mọi thắng lợi, biến yếu thành 

mạnh, biến khó thành dễ. Ngƣời nói 

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 

Thành công, thành công, đại thành 

công”. Theo thống kê có khoảng 40% 

bài viết, bài nói của Hồ Chí Minh nhắc 

tới vấn đề đại đoàn kết dân tộc. Trong 

tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết 

không đơn thuần là phƣơng pháp tập 

hợp, tổ chức lực lƣợng yêu nƣớc, cách 

mạng mà cao hơn đó là mục đích, 

nhiệm vụ hàng đầu của Đảng cách 

mạng. Để đạt đƣợc mục tiêu đó, nhiệm 

vụ hàng đầu của Đảng cách mạng là 

tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp 

nhân dân, hình thành khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc to lớn, mạnh mẽ. Do vậy, 

đoàn kết phải là điểm xuất phát, là sợi 

chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ đƣờng 

lối, chủ trƣơng của Đảng. 

Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ 

khi Đảng Cộng sản ra đời cho đến nay, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn 

thực hiện đƣờng lối đại đoàn kết nhất 

quán, khoa học nên đã phát huy đƣợc 

những truyền thống tốt đẹp của quê 

hƣơng đất nƣớc nhƣ: Chia sẻ, yêu 

thƣơng, đùm bọc, đoàn kết, tƣơng trợ, 

khoan dung… tạo nên sức mạnh vô 

địch cho cách mạng. Hồ Chí Minh đã 

khẳng định: “Đoàn kết là lực lƣợng 

mạnh nhất”, “Đoàn kết là sức mạnh vô 

địch”, “Đoàn kết là then chốt của 

thành công”, “Đoàn kết càng rộng rãi, 

chặt chẽ thì thắng lợi càng lớn”. Và 

“Nhờ đại đoàn kết mà nhân dân Việt 

Nam đã đánh thắng chủ nghĩa thực 
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dân, làm cách mạng Tháng Tám thành 

công và đƣa kháng chiến đến thắng 

lợi. Nhờ đại đoàn kết toàn dân mà 

nƣớc Việt Nam chúng tôi nhất định sẽ 

thống nhất”. 

Ví dụ: Khi giảng về vai trò, lực 

lƣợng, hình thức của đại đoàn kết, 

giảng viên có thể yêu cầu sinh viên 

liên hệ với nội dung tƣ tƣởng đó với 

thực tiễn mà Hồ Chí Minh và Đảng ta 

chỉ đạo làm nên những thắng lợi to lớn 

cho cách mạng Việt Nam từ cao trào 

1930 - 1931 đến công cuộc đổi mới 

hiện nay. Trung thành và kiên định đi 

theo ngọn cờ đại đoàn kết Hồ Chí 

Minh, nghiên cứu để kế thừa, vận 

dụng và phát triển sáng tạo tƣ tƣởng 

đại đoàn kết của Ngƣời là một trong 

những nhân tố quan trọng giúp chúng 

ta vƣợt qua mọi khó khăn, thử thách, 

hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây 

dựng thành công một nƣớc Việt Nam 

độc lập, dân giàu, nƣớc mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh. 

Ngoài ra, giảng viên cần phải liên 

hệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng ta đã xác định: Mọi chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà Nƣớc đều vì 

lợi ích của nhân dân. Đoàn kết trong 

Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc 

để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 

Các cấp ủy đảng và chính quyền phải 

thƣờng xuyên đối thoại, lắng nghe, học 

hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó 

khăn vƣớng mắc và yêu cầu chính 

đáng của nhân dân, tin dân, tôn trọng, 

lắng nghe những ý kiến khác; có hình 

thức, cơ chế, biện pháp cụ thể, thích 

hợp để nhân dân bày tỏ chính kiến, 

nguyện vọng và thực hiện quyền làm 

chủ của mình thông qua Mặt trận tổ 

quốc và các đoàn thể nhân dân, trân 

trọng, tôn vinh những đóng góp, cống 

hiến của nhân dân. 

Gắn tƣ tƣởng Hồ Chí Minh với 

thực tiễn cách mạng Việt Nam còn 

đƣợc hiểu là sự vận dụng tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh của Đảng ta trong thực tiễn 

xây dựng và bảo vệ đất nƣớc hiện nay. 

Với bất cứ vấn đề nào trong tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh, giảng viên cũng cần và 

có thể liên hệ với thực tiễn cuộc đời 

Hồ Chí Minh để thấy r  nguyên tắc 

nói đi đôi với làm của Ngƣời, gắn liền 

với việc rèn luyện, tu dƣỡng của mỗi 

cá nhân, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa để 

thấy r  giá trị tƣ tƣởng của Ngƣời mãi 

soi sáng con đƣờng đi cho dân tộc./. 
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TỔ CHỨC HOÄT ĐỘNG DÄY HỌC VỚI BÂN ĐỒ TƯ DUY 

MỘT TRONG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIÂNG DÄY TÍCH CỰC 
 

ThS. Đinh Thị Thu Hư ng 

 Phòng Thanh tra Khảo thí- QLCL 

 

Trong thời đại ngƣời nay, ngƣời học 

luôn tiếp nhận đƣợc nguồn thông tin lớn 

qua các nguồn khác nhau từ giáo trình, 

sách báo, tạp chí, qua báo mạng, qua 

internet… Với một lƣợng thông tin 

phong phú và đa dạng nhƣ thế, để tiếp 

cận tốt cần có phƣơng pháp phù hợp 

giúp ngƣời học có thể nắm bắt và hệ 

thống lại những kiến thức đó. Vì vậy, 

việc xây dựng đƣợc một “hình ảnh” thể 

hiện mối liên hệ giữa các kiến thức, sẽ 

mang lại những lợi ích đáng quan tâm 

về các mặt: ghi nhớ, phát triển nhận 

thức, tƣ duy, óc tƣởng tƣợng và khả 

năng sáng tạo… Một trong những công 

cụ hết sức hữu hiệu để tạo nên các “hình 

ảnh liên kết” là Bản đồ Tƣ duy.  

Bản đồ tƣ duy (BĐTD) là một 

công cụ tổ chức tƣ duy đƣợc tác giả 

Tony Buzan (Anh) nghiên cứu kỹ 

lƣỡng và phổ biến rộng khắp thế giới. 

Nhiều nƣớc trên thế giới đã ứng dụng 

BĐTD trong giảng dạy, học tập, làm 

việc, kinh doanh... từ 15 - 20 năm nay. 

Bản đồ tƣ duy - phƣơng pháp dạy học 

bằng cách sử dụng đồng thời hình ảnh, 

đƣờng nét, màu sắc, chữ viết, với sự tƣ 

duy tích cực không chỉ tạo hứng thú 

cho học tập của ngƣời học mà còn góp 

phần đổi mới và làm phong phú các 

phƣơng pháp giảng dạy. BĐTD đƣợc 

mệnh danh là “công cụ vạn năng cho 

bộ não” hiện đang đƣợc ngành giáo 

dục khuyến khích đƣa vào thực hiện 

trong giảng dạy và học tập. 

1. Khái niệm về bản đồ tƣ duy  

Bản đồ tƣ duy (Mindmap) là 

phƣơng pháp đƣợc đƣa ra nhƣ là một 

phƣơng tiện mạnh để tận dụng khả năng 

ghi nhận hình ảnh của bộ não. Đây là 

cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, 

hay để phân tích một vấn đề ra thành 

một dạng của lƣợc đồ phân nhánh. Khác 

với máy tính, ngoài khả năng ghi nhớ 

kiểu tuyến tính (ghi nhớ theo 1 trình tự 

nhất định, chẳng hạn nhƣ trình tự xuất 

hiện của 1 câu chuyện) thì não bộ còn 

có khả năng liên hệ các dữ kiện với 

nhau, bản đồ tƣ duy có thể khai thác tốt 

cả hai khả năng này của bộ não. 

Đây là một kĩ thuật để nâng cao 

cách ghi chép. Bằng cách dùng giản 

đồ ý, tổng thể của vấn đề đƣợc chỉ ra 

dƣới dạng một hình trong đó các đối 

tƣợng đƣợc liên hệ với nhau bằng các 

đƣờng nối. Với cách thức đó, các dữ 

liệu đƣợc ghi nhớ, nhìn nhận dễ dàng 

và nhanh chóng hơn. 
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Giản đồ ý giúp ghi nhớ chi tiết 

cấu trúc đối tƣợng hay sự kiện mà 

chúng chứa các mối liên hệ phức tạp 

hay chằng chéo. Toàn bộ ý của giản đồ 

có thể "nhìn thấy" và nhớ bởi trí nhớ 

hình ảnh - loại trí nhớ gần nhƣ tuyệt 

hảo. Khi thông tin đƣợc đƣa ra, giản 

đồ ý giúp tổ chức thông tin theo cách 

dễ dàng xuất hiện và đƣợc ghi nhớ. Nó 

đƣợc sử dụng để ghi chú các loại nhƣ 

sách vở, bài giảng, hội họp, phỏng 

vấn, đàm thoại... 

2. Vai trò của bản đồ tƣ duy 

Bản đồ tƣ duy là phƣơng pháp ghi 

chú đầy sáng tạo, hiện đang đƣợc hàng 

trăm triệu ngƣời trên thế giới sử dụng, 

đã và đang đem lại những hiệu quả 

thực sự đáng kinh ngạc, nhất là trong 

lĩnh vực giáo dục và kinh doanh. Lập 

bản đồ tƣ duy là một cách thức cực kỳ 

hiệu quả để ghi chú. Các bản đồ tƣ duy 

không chỉ cho thấy các thông tin mà 

còn cho thấy cấu trúc tổng thể của một 

chủ đề và mức độ quan trọng của 

những phần riêng lẻ trong đó đối với 

nhau. Nó giúp liên kết các ý tƣởng và 

tạo những kết nối với các ý khác.  

Trong giáo dục, nhất là ở bậc đào 

tạo đại học và cao đẳng, việc áp dụng 

bản đồ tƣ duy trong giảng dạy, học tập 

và nghiên cứu có tác dụng tích cực 

trong việc nâng cao tính chủ động, khả 

năng tự học, tự nghiên cứu của sinh 

viên, kích thích tƣ duy sáng tạo, giúp 

sinh viên học đƣợc cách học một cách 

hiệu quả. Đồng thời, tăng tính linh 

hoạt, sáng tạo trong giảng dạy của 

giảng viên. Sơ đồ tƣ duy là công cụ 

ghi chép bài tối ƣu, giúp việc ghi nhớ 

và phát triển nội dung khi tận dụng 

đƣợc các nguyên tắc của trí nhớ siêu 

đẳng (sự hình dung, sự liên tƣởng, làm 

nổi bật sự việc…). Quan trọng hơn, nó 

kích thích hoạt động của cả hai bán 

cầu não cùng một lúc, giúp cho việc 

ghi nhớ, liên tƣởng và sáng tạo hiệu 

quả hơn. Nếu ta vận dụng đúng cách 

sơ đồ tƣ duy trong giảng dạy và học 

tập sẽ giúp giải phóng những năng lực 

tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, chắc chắn 

sẽ tạo ra những sự chuyển biến tích 

cực từ ngƣời dạy và ngƣời học. 

3. Quy trình thiết  ế Bản đồ tƣ duy 

để dạy học 

3.1. Phân loại các BĐTD dạy học 

Tùy thuộc vào nội dung của từng 

môn học hay từng chƣơng mục của 

môn học mà việc xây dựng BĐTD có 

thể theo các dạng sau: 

- Bản đồ Tƣ duy hoàn chỉnh 

- Bản đồ tƣ duy chỉ có ghi chú 

mà không có hình ảnh minh họa 

- Bản đồ tƣ duy chỉ có hình ảnh 

mà không có ghi chú 

- Bản đồ tƣ duy chỉ có màu đen 

và màu trắng, loại này đƣợc dùng để 

yêu cầu ngƣời học tô màu làm nổi bật 

các nội dung bài học. 

3    C c điều kiện để xây d ng BĐTD 

- Đầu tiên ngƣời học phải thu thập 

tài liệu về bài học thông qua giáo trình, 

bài giảng, các sách tham khảo, tạp chí, 

các tài liệu thu thập đƣợc trên mạng. 

- Sau khi đã nghiên cứu tƣ liệu, xác 

định dƣợc mục tiêu, nội dung chính của 

bài học. Ngƣời học có thể thiết kế 
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BĐTD bằng phƣơng pháp thủ công 

trình bày trên giấy hoặc xây dựng trên 

máy tính bằng các phần mềm chuyên 

dụng nhƣ MindManager, FreeMind, 

ConceptDrawMindmap, Visual Mind, 

Axon Idea Processor, Inspiration,... 

- Phƣơng tiện để thiết kế BĐTD 

khá đơn giản, chỉ cần giấy, bìa, bảng 

phụ, phần màu, bút chì màu, tẩy, .. 

hoặc dùng phần mềm chuyên dụng 

thiết kế trên máy tính nên có thể vận 

dụng với bất kỳ điều kiện cơ sở vật 

chất nào của nhà trƣờng. 

3.3. Tiến hành vẽ Bản đồ tƣ duy cho 

bài học 

Dù xây dựng Bản đồ tƣ duy bằng 

phƣơng pháp thủ công hay sử dụng 

trên phần mềm máy tính thì ngƣời dạy 

cũng hƣớng dẫn ngƣời học thực hiện 

các bƣớc nhƣ sau:  

- Ngƣời học đọc nội dung kiến 

thức và tóm lƣợc nội dung.  

- Xây dựng từ khóa và hình ảnh 

trung tâm 

- Phát hiện các ý tƣởng ứng với 

các nhánh của Bản đồ tƣ duy 

- Diễn dịch các ý tƣởng đó dƣới dạng 

từ ngữ, hình ảnh, số hoặc biểu tƣợng 

- Tô màu và đƣa ra hình ảnh minh 

họa cho Bản đồ tƣ duy 

4. Nguyên tắc sử dụng BĐTD trong 

giảng dạy và học tập: 

4.1. Đối với ngƣời dạy 

- Trƣớc hết phải nắm kĩ mục tiêu 

bài học, khối lƣợng kiến thức của bài 

học, logic của nội dung định xem xét 

những bài có đơn vị kiến thức nhỏ liên 

quan đến nhau; hoặc những cụm bài có 

chung kiến thức hay những bài có tính 

chất tổng kết, ôn tập…thì rất thuận lợi 

cho việc áp dụng dùng sơ đồ tƣ duy. 

Ngoài ra cũng phải tính đến đối tƣợng 

ngƣời học, điều kiện cơ sở vật chất… 

- Tìm hiểu đối tƣợng để nắm thông 

tin: xét xem sinh viên biết hay chƣa 

biết về phƣơng pháp này, có hay 

không các phƣơng tiện hỗ trợ nhƣ máy 

tính, bút màu, có thể làm việc độc lập 

hay theo nhóm... 

  - Giảng viên có thể vẽ trên bảng 

đen, bằng phấn màu, hay giấy khổ lớn, 

với bút màu hoặc sử dụng công nghệ 

thông tin nhƣ vẽ trên máy tính cá nhân 

bằng phần mềm MindMap. Các phần 

mềm MindMap cũng có các tính năng 

thuận lợi, giúp chuyển giản đồ ý sang 

các file dạng PDF, Image hoặc 

PowerPoint để trình chiếu tùy tình 

hình thực tế của giờ lên lớp hoặc theo 

yêu cầu của ngƣời học. 

4.2. Đối với ngƣời học 

- Ngƣời học cần xem bản đồ tƣ 

duy nhƣ là một trong những cách thức 

giúp tiếp nhận kiến thức môn học một 

cách tích cực. Chủ động chuẩn bị tài 

liệu, giáo trình, công cụ cần thiết nhƣ 

bút màu, giấy khổ rộng và làm quen 

với các phần mềm MindMap. 

- Bản đồ giúp ngƣời học ghi chép 

có hiệu quả. Do đặc điểm của bản đồ 

tƣ duy nên ngƣời thiết kế phải chọn 

lọc thông tin, từ ngữ, sắp xếp, bố cục 

để “ghi” thông tin cần thiết nhất và 

lôgic, vì vậy, sử dụng bản đồ tƣ duy sẽ 

giúp sinh viên dần dần hình thành cách 

ghi chép, học tập có hiệu quả. 
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5. Vận dụng vào quá trình giảng dạy 

Nhƣ vậy, việc sử dụng BDTD có 

thể đƣợc áp dụng trong bất cứ môn học 

nào, tuy nhiên tùy vào nội dung kiến 

thức của từng phần, đặc thù của từng 

môn học mà ngƣời dạy hƣớng dẫn 

ngƣời học xây dựng BĐTD cho phù hợp 

với từng bài học. Trong phạm vi bài viết 

này, tác giả muốn vận dụng phƣơng 

pháp này trong quá trình giảng dạy môn 

Sinh học đại cƣơng- hệ cao đẳng. Một 

số nội dung trong môn học có thể sử 

dụng phƣơng pháp này để hƣớng dẫn 

ngƣời học tự tiếp cận nội dung bằng 

cách xây dựng bản đồ tƣ duy hoàn 

chỉnh. Ví dụ ở phần Cơ sở vật chất di 

truyền ở cấp độ phân tử, mục Axit 

deoxyribonucleic. Đầu tiên, giảng viên 

yêu cầu SV trình bày tóm tắt nội dung 

chính của bài học (phần này đã yêu cầu 

SV nghiên cứu trƣớc), sau đó giáo viên 

tóm lƣợc các nội dung chính gồm:  

- Cấu tạo hóa học của ADN. 

- Cấu trúc không gian của ADN: 

cấu trúc bậc 1, bậc 2, bậc 3 

- Chức năng của ADN. 

- Đặc trƣng của ADN 

Giảng viên giới thiệu nội dung sẽ 

thiết kế là phần Axit deoxyribonucleic 

(ADN). Lớp học sẽ chia thành 2 nhóm. 

Sinh viên sẽ nghiên cứu giáo trình, tài liệu 

và tự thiết kế bản đồ theo cách của mình 

với công cụ là giấy Ao và bút dạ màu. 

Giảng viên phổ biến mục tiêu và 

yêu cầu của giờ học: Các nhóm hoàn 

thành bản đồ của nhóm mình với từ 

khóa trung tâm là ADN tỏa đi 4 nhánh 

cấp 1 tƣơng ứng với 4 nội dung chính, 

từ đó các nhóm tự thiết kế các nhánh 

cấp 2,3,4… (có thể minh họa hình ảnh 

tƣơng ứng) theo cách diễn đạt của 

nhóm mình.  

Trong quá trình các nhóm làm 

việc, giảng viên có thể hƣớng dẫn các 

nhóm điền những thông tin cơ bản 

vào các nhánh con đồng thời vẽ hình 

ảnh minh họa kèm theo. Sau đó, từng 

nhóm sẽ gắn sản phầm của nhóm 

mình lên bảng và trƣởng nhóm trình 

bày nội dung.  

- Các sinh viên khác, các nhóm 

khác sẽ nhận xét, trao đổi ý kiến xoay 

quanh nội dung vừa đƣợc trình bày. 

- Giảng viên sẽ nhận xét, chỉnh sửa, 

đánh giá, rút kinh nghiệm và chốt lại nội 

dung bài học với những nội dung quan 

trọng mà sinh viên cần chú ý.  

- Giảng viên có thể gợi mở những 

vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan 

đến nội dung bài học, giúp sinh viên 

mở rộng phạm vi kiến thức. Giảng 

viên có thể đƣa ra một số câu hỏi nhận 

thức nhƣ sau: 

1) Chứng minh rằng cấu trúc của 

ADN phù hợp với chức năng chứa và 

truyền đạt thông tin di truyền? 

2) Giải thích ý nghĩa của tính đa 

dạng và tính đặc thù của axit nuclêic? 

3) Dựa vào kiến thức đã học em 

hãy thử giải thích nguyên nhân của 

sự đa dạng trong thế giới sinh vật 

ngày nay? 

Cuối cùng, giảng viên có thể trình 

chiếu nội dung của bài học theo bản đồ 

minh họa đƣợc xây dựng trên phần 

mềm MindMap nhƣ sau:  



 THÔNG TIN KHOA HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

Số 13 - Tháng 5/2017   129 

 

Nhƣ vậy, việc sử dụng bản đồ tƣ 

duy giúp sinh viên có thể hình dung và 

hệ thống hóa nội dung bài học một 

cách khoa học và dễ hiểu. Phƣơng 

pháp này sẽ giúp ngƣời học chủ động 

trong việc tìm hiểu, chuẩn bị bài, rèn 

luyện khả năng tự học, khả năng tƣ 

duy sáng tạo của bản thân, đồng thời 

giúp giảng viên chủ động, linh hoạt 

hơn trong việc thiết kế bài giảng và 

thực hiện giờ giảng của mình.  

Trên đây là một số thông tin trao 

đổi về việc vận dụng phƣơng pháp sử 

dụng bản đồ tƣ duy trong quá trình 

giảng dạy. Việc sử dụng BDTD có thể 

đƣợc áp dụng trong bất cứ môn học 

nào, đặc biệt đối với phần củng cố bài 

giảng hoặc tiết học ôn tập, tổng kết 

chƣơng hay khái quát những vấn đề 

trọng tâm của một học phần thì việc sử 

dụng phƣơng pháp này rất hiệu quả, 

giúp ngƣời học có thể hệ thống hóa nội 

dung kiến thức dễ dàng hơn và có 

đƣợc cái nhìn tổng thể về toàn bộ nội 

dung của bài học, của một chƣơng hay 

của cả học phần, tránh kiểu tƣ duy 

“thấy cây mà không thấy rừng”. Hy 

vọng rằng đây có thể là một trong 

những phƣơng pháp dạy học tích cực 

mà các giảng viên của Trƣờng Đại học 

Kinh tế Nghệ An đã, đang và sẽ vận 

dụng trong quá trình giảng dạy của 

mình để giờ học đạt hiệu quả tốt nhất./. 
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BÀN VỀ NHU CÆU CỦA GIÂNG VIÊN ĐÄI HỌC 
 

ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng 

Khoa Quản trị Kinh doanh 

 

Nghị quyết Hội nghị trung ƣơng 8 

khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 29 

- NQ/TW) đã chỉ r  “Quản lý giáo dục 

và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

bất cập về chất lượng, s  lượng và c  

cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu 

cầu đổi mới và phát triển giáo dục, 

thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo 

đức nghề nghiệp”. Nhƣ vậy, Đảng và 

Nhà nƣớc ta đã chỉ ra những yếu kém 

trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại 

học, trong đó đội ngũ nhà giáo còn 

chƣa theo kịp nhu cầu đổi mới, thiếu 

tâm huyết, thậm chí là vi phạm đạo 

đức nghề nghiệp.  

Nguyên nhân nào đã dẫn đến tình 

trạng này? Phải chăng do hệ thống 

quản lý giáo dục yếu kém, hay vì bản 

thân giảng viên chƣa có động lực với 

nghề nghiệp của chính mình? Mặt 

khác, giảng viên trong từng Nhà 

trƣờng đóng vai trò quyết định đến 

chất lƣợng đào tạo, thƣơng hiệu và ảnh 

hƣởng trực tiếp đến sự tồn tại, phát 

triển của Nhà trƣờng đó. Giảng viên có 

trình độ chuyên môn tốt, có tâm huyết 

với nghề sẽ có tác động tích cực đến 

chất lƣợng đào tạo. Muốn giảng viên 

nhiệt tình, tận tụy với nghề thì việc tạo 

động lực lao động cho họ là rất cần 

thiết. Để tạo động lực làm việc cho 

giảng viên, thì trƣớc hết các nhà quản 

lý chính sách cần nắm rõ nhu cầu, 

động cơ của giảng viên là gì? Xuất 

phát từ đó để thiết kế các giải pháp tạo 

động lực cho họ; Bài viết chủ yếu 

xoay quanh vấn đề nhu cầu của giảng 

viên các trƣờng Đại học, phân tích, 

nhận định những nhu cầu cơ bản của 

giảng viên đại học. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Năm 1973, Maier & Lawler đã 

đƣa ra mô hình về kết quả thực hiện 

công việc của mỗi cá nhân nhƣ sau: 

Kết quả thực hiện công việc = Khả 

năng + Động lực. 

Nhƣ vậy để đạt đƣợc kết quả thực 

hiện công việc tốt cần phải quan tâm 

tới động lực và nâng cao khả năng của 

mỗi ngƣời. Muốn làm đƣợc điều đó ta 

cần phải biết: Động lực lao động là gì?  

Thực tế có rất nhiều quan niệm 

khác nhau về động lực lao động. 

Kreiter cho rằng động lực lao động là 

một quá trình tâm lý mà nó định 

hƣớng cá nhân theo mục đích nhất 

định. Năm 1994 Higgins đƣa ra khái 

niệm động lực là lực đẩy từ bên trong 

cá nhân để đáp ứng các nhu cầu chƣa 

đƣợc thoả mãn. 
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Theo giáo trình QTNL của 

ThS.Nguyễn Vân Điềm - PGS.TS 

Nguyễn Ngọc Quân “Động lực lao 

động là sự khao khát, tự nguyện của 

ngƣời lao động để tăng cƣờng nỗ lực 

nhằm hƣớng tới một mục tiêu, kết quả 

nào đó” [2] 

Theo giáo trình hành vi tổ chức của 

TS Bùi Anh Tuấn “Động lực lao động 

là những nhân tố bên trong kích thích 

con ngƣời tích cực làm việc trong điều 

kiện cho phép tạo ra năng suất, hiệu 

quả cao. Biểu hiện của động lực là sự 

sẵn sàng, nỗ lực, say mê làm việc nhằm 

đạt đƣợc mục tiêu của tổ chức cũng 

nhƣ bản thân ngƣời lao động”.[3] 

Suy cho cùng động lực trong lao 

động là sự nỗ lực, cố gắng từ chính 

bản thân mỗi ngƣời lao động mà ra. 

Nhƣ vậy mục tiêu của các nhà quản lý 

là phải làm sao tạo ra đƣợc động lực 

để ngƣời lao động có thể làm việc đạt 

hiệu quả cao nhất phục vụ cho tổ chức. 

Xét về thực chất, ngay từ đầu thế kỉ 

19, các tác giả nhƣ Wkoler, Ethordike, 

NE.Miller đã có những thí nghiệm 

nghiên cứu về nhu cầu ở động vật và 

khẳng định: Các kiểu hành vi của con 

vật đƣợc thúc đẩy bởi nhu cầu (bằng 

việc đƣa ra “luật hiệu ứng” và giả 

thuyết về mối liên hệ kích thích – phản 

ứng), từ đó kết luận: Nhu cầu có thể 

quyết định hành vi. Do đó, để tạo động 

lực làm việc của ngƣời lao động, trƣớc 

hết cần thúc đẩy bởi nhu cầu của họ.  

Đối với giảng viên đại học, chƣa 

có nhiều thảo luận về nhu cầu của họ. 

Hầu hết các giải pháp tạo động lực cho 

giảng viên đại học đều dựa trên những 

phƣơng pháp thông thƣờng, chƣa căn 

cứ nhiều vào nhu cầu thực tế của đối 

tƣợng này. 

II. NỘI DUNG 

1. Một số khái niệm cơ bản 

Giảng viên 

Đội ngũ giảng viên là tập hợp 

những giảng viên đƣợc tổ chức thành 

một lực lƣợng có chung một nhiệm vụ 

là giảng dạy, thực hiện các mục tiêu 

giáo dục đã đặt ra cho tập thể đó. 

Giảng viên là chức danh nghề nghiệp 

của nhà giáo làm công tác giảng dạy ở 

các trƣờng đại học, cao đẳng. Ở Việt 

Nam, theo quy định của Luật giáo dục 

đại học 2012, giảng viên trong cơ sở 

giáo dục đại học là ngƣời có nhân thân 

rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có 

sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; 

đạt trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ 

quy định tại điểm e khoản 1 Điều 77 

của Luật giáo dục. Chức danh của 

giảng viên bao gồm trợ giảng, giảng 

viên, giảng viên chính, phó giáo sƣ, 

giáo sƣ.[4] 

Nhƣ vậy, giảng viên là viên chức 

chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ 

chốt trong giảng dạy và đào tạo ở bậc 

đại học, cao đẳng và sau đại học, thuộc 

một chuyên ngành đào tạo của trƣờng 

đại học, cao đẳng. 

Hiện nay ở các trƣờng đại học lớn 

ở các quốc gia phát triển, giảng viên 

đại học đƣợc định nghĩa trong ba chức 

năng chính: (1) Nhà giáo, (2) Nhà 

khoa học, và (3) Nhà cung ứng dịch vụ 

cho cộng đồng. 
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Giảng viên - Nhà giáo 

Đây là vai trò truyền thống, nhƣng 

quan trọng và tiên quyết đối với một 

giảng viên. Một giảng viên giỏi trƣớc 

hết phải là một ngƣời Thầy giỏi. Thế 

nào là một ngƣời thầy giỏi? Đó là một 

ngƣời uyên bác về kiến thức chuyên 

ngành mà mình giảng dạy? Đúng 

nhƣng chƣa đủ, uyên bác về kiến thức 

chuyên môn mới chỉ là điều kiện cần, 

chứ chƣa phải điều kiện đủ cho một 

thầy giáo giỏi. 

Giảng viên - Nhà khoa học 

Ở vai trò thứ hai này, giảng viên 

thực hiện vai trò nhà khoa học với chức 

năng giải thích và dự báo các vấn đề 

của tự nhiên và xã hội mà loài ngƣời và 

khoa học chƣa có lời giải. Nghiên cứu 

khoa học, tìm cách ứng dụng các kết 

quả nghiên cứu khoa học về thực tiễn 

đời sống và công bố các kết quả nghiên 

cứu cho cộng đồng (cộng đồng khoa 

học, xã hội nói chung, trong nƣớc và 

quốc tế) là ba chức năng chính của một 

nhà khoa học. 

Giảng viên - Nhà cung ứng dịch 

vụ cho xã hội 

Đây là một vai trò mà rất nhiều 

giảng viên đại học Việt Nam đang 

thực hiện - nó cũng là một vai trò mà 

xã hội đánh giá cao và kỳ vọng ở các 

giảng viên. Ở vai trò này, giảng viên 

cung ứng các dịch vụ của mình cho 

nhà trƣờng, cho sinh viên, cho các tổ 

chức xã hội - đoàn thể, cho cộng đồng 

và cho xã hội nói chung. Cụ thể đối 

với nhà trƣờng và sinh viên, một 

giảng viên cần thực hiện các dịch vụ 

nhƣ tham gia công tác quản lý, các 

công việc hành chính, tham gia các tổ 

chức xã hội, cố vấn cho sinh viên, liên 

hệ thực tập, tìm chỗ làm cho sinh 

viên… Với ngành của mình, giảng 

viên làm phản biện cho các tạp chí 

khoa học, tham dự và tổ chức các hội 

thảo khoa học. 

Đối với cộng đồng, giảng viên 

trong vai trò của một chuyên gia cũng 

thực hiện các dịch vụ nhƣ tƣ vấn, cung 

cấp thông tin, viết báo. Trong chức 

năng này, giảng viên đóng vai trò là 

cầu nối giữa khoa học và xã hội, để 

đƣa nhanh các kiến thức khoa học vào 

đời sống cộng đồng. Viết báo thời sự 

(khác với báo khoa học) là một chức 

năng khá quan trọng và có ý nghĩa lớn 

trong việc truyền bá kiến thức khoa 

học và nâng cao dân trí.[1] 

 Nhu cầu 

Nhu cầu là một khái niệm không 

còn là mới mẻ. Từ lâu nhu cầu đã là 

đối tƣợng nghiên cứu của hầu hết các 

ngành khoa học nghiên cứu sinh học 

và xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế - xã 

hội vấn đề về nhu cầu đƣợc tìm thấy 

trong nghiên cứu của các nhà khoa học 

tên tuổi nhƣ Jeremy Bentham, Benfild, 

William Stanley Jevons, John Ramsay 

McCulloch, Edward S. Herman. Đó là 

hiện tƣợng phức tạp, đa diện, đặc 

trƣng cho mọi sinh vật. Sự hiện diện 

của nhu cầu ở bất kì sinh vật nào, ngay 

cả ở bất kì xã hội nào đƣợc xem nhƣ 

cơ thể sống phức tạp, là đặc điểm để 

phân biệt chủ thể đó với môi trƣờng 

xung quanh. 
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Cho tới nay chƣa có một định 

nghĩa chung nhất cho khái niệm nhu 

cầu. Các sách giáo khoa chuyên ngành 

hay các công trình nghiên cứu khoa 

học thƣờng có những định nghĩa mang 

tính riêng biệt. Trong phạm vi nhận 

thức hiện tại có thể định nghĩa nhu cầu 

là tính chất của cơ thể sống, biểu hiện 

trạng thái thiếu hụt của chính cá thể đó 

và do đó phân biệt nó với môi trƣờng 

sống. Nhu cầu tối thiểu, hay còn gọi là 

nhu yếu tuyệt đối, đã đƣợc lập trình 

qua quá trình rất lâu dài tồn tại, phát 

triển và tiến hóa.[5] 

Nhu cầu đƣợc hiểu là sự cần thiết 

về một cái gì đó. Nhƣng "cái gì đó" chỉ 

là hình thức biểu hiện bên ngoài của 

nhu cầu. Sau hình thức biểu hiện ẩn 

chứa bản chất của nhu cầu mà có thể 

tạm gọi là "nhu yếu". Nhu yếu đang 

nói đến lại có thể đƣợc xem là hình 

thức biểu hiện của một nhu yếu khác 

căn bản hơn. Nhƣ vậy khái niệm nhu 

cầu và nhu yếu mang tính tƣơng đối 

với nhau. Điều đó cho thấy rằng nhu 

cầu của cơ thể sống là một hệ thống 

phức tạp, nhiều tầng lớp, bao gồm vô 

số các chuỗi mắc xích của hình thức 

biểu hiện và nhu yếu liên kết chằng 

chịt, có khả năng phát triển và đa dạng 

hóa. Tuy nhiên, để dễ nhận dạng, một 

nhu cầu riêng biệt đơn giản nhất đƣợc 

cấu thành bởi một nhu yếu và một hình 

thức biểu hiện. 

Hình thức biểu hiện nhất định 

đƣợc cụ thể hóa thành đối tƣợng của 

một nhu cầu nhất định. Đối tƣợng của 

nhu cầu chính là cái mà nhu cầu 

hƣớng đến và có thể làm thỏa mãn 

nhu cầu đó. Một đối tƣợng có thể làm 

thỏa mãn một số nhu cầu, một nhu 

cầu có thể đƣợc thỏa mãn bởi một số 

đối tƣợng, trong đó mức độ thỏa mãn 

có khác nhau. 

Tính đa dạng của đối tƣợng tạo 

nên sự vô hạn của nhu cầu. Alfred 

Marshall viết rằng: "Không có số để 

đếm nhu cầu và ƣớc muốn". Về vấn đề 

cơ bản của khoa học kinh tế - vấn đề 

nhu cầu con ngƣời - hầu hết các sách 

đều nhận định rằng nhu cầu không có 

giới hạn. 

2. Nhu cầu của giảng viên đại học 

Giảng viên là đối tƣợng lao động 

rất đặc biệt. Hoạt động lao động của 

giảng viên là lao động trí óc, nhằm 

truyền bá, phổ biến và chuyển giao tri 

thức. Điều đó làm cho giảng viên trở 

thành đối tƣợng lao động rất đặc biệt, 

nhƣng về cơ bản, nhu cầu của giảng 

viên cũng không khác biệt đáng kể với 

các đối tƣợng lao động khác. 

Theo tác giả, nhu cầu của giảng 

viên đại học xuất phát từ ba yếu tố cơ 

bản sau: Bản thân của ngƣời lao động, 

môi trƣờng sống, môi trƣờng làm việc. 

Nhu cầu xuất phát từ bản thân 

Giảng viên 

Giảng viên là một ngƣời lao động 

thông thƣờng, do dó, nhu cầu cơ bản, 

thiết yếu nhất của giảng viên là nhu 

cầu sinh lý: thức ăn, nƣớc uống, đƣợc 

ngủ nghỉ... Những nhu cầu cơ bản 

này đều là các nhu cầu không thể 

thiếu hụt vì nếu con ngƣời không 

đƣợc đáp ứng đủ những nhu cầu này, 
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họ sẽ không tồn tại đƣợc nên họ sẽ 

đấu tranh để có đƣợc và tồn tại trong 

cuộc sống hàng ngày. 

Nhu cầu vật chất gắn liền với sự 

tồn tại và phát triển của cơ thể sống. 

Nó thôi thúc con ngƣời phải lao động 

và sáng tạo để tạo ra của cải vật chất 

nuôi sống bản thân. Nhu cầu này xuất 

phát từ thực tiễn cuộc sống đặt ra, đó 

là mong muốn đƣợc đáp ứng những 

nhu cầu cơ bản nhất của bản thân.Và 

để đáp ứng nhu cầu này, con ngƣời cần 

phải lao động và sáng tạo để tạo ra của 

cải vật chất nhằm đáp ứng và thỏa mãn 

nhu cầu ngày càng cao của con ngƣời. 

Về cơ bản, giảng viên đại học vẫn 

còn ở mức sống tầm trung bình và 

thấp, những nhu cầu sinh lý cơ bản 

này thực sự ảnh hƣởng lớn đến vòng 

quay sinh tồn và mong muốn của 

giảng viên là đƣợc cải thiện vấn đề 

này. Do đó, tài chính và thu nhập là 

một nội lực có thể thúc đẩy cao động 

lực của giảng viên đại học. 

Bên cạnh nhu cầu sinh lý, vật chất 

cơ bản, thì nhu cầu an toàn cũng đƣợc 

giảng viên đại học đặt lên tầm quan 

trọng. Nhu cầu này xuất phát từ bản 

thân của giảng viên – lao động trí óc – 

đó là sức khỏe và sự rèn luyện về thể 

chất. Hầu hết các giảng viên đại học 

làm việc với cƣờng độ công suất khá 

cao và tập trung vào lao động trí óc. 

Do đó, thể lực bị giảm sút và sức khỏe 

thần kinh cũng bị ảnh hƣởng rất lớn 

(căng thẳng, suy giảm trí nhớ,…). 

Nhu cầu xuất phát từ môi 

trường s ng 

Môi trƣờng là tập hợp tất cả các 

yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh 

con ngƣời, ảnh hƣởng tới con ngƣời và 

tác động đến các hoạt động sống của 

con ngƣời nhƣ: không khí, nƣớc, độ 

ẩm, sinh vật, xã hội loài ngƣời và các 

thể chế. 

Môi trƣờng sống của con ngƣời 

theo chức năng đƣợc chia thành 

các loại: 

Môi trƣờng tự nhiên bao gồm các 

nhân tố thiên nhiên nhƣ vật lý, hoá học, 

sinh học, tồn tại ngoài ý muốn của con 

ngƣời, nhƣng cũng ít nhiều chịu tác 

động của con ngƣời. Ðó là ánh sáng mặt 

trời, núi sông, biển cả, không khí, động, 

thực vật, đất, nƣớc…. 

Môi trƣờng xã hội là tổng thể các 

quan hệ giữa ngƣời với ngƣời. Ðó là 

những luật lệ, thể chế, cam kết, quy 

định, ƣớc định... ở các cấp khác nhau 

nhƣ: Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các 

nƣớc, quốc gia, tỉnh, huyện, cơ quan, 

làng xã, họ tộc, gia đình, tổ nhóm, các 

tổ chức tôn giáo, tổ chức đoàn thể,... 

Môi trƣờng xã hội định hƣớng hoạt 

động của con ngƣời theo một khuôn 

khổ nhất định, tạo nên sức mạnh tập 

thể thuận lợi cho sự phát triển, làm cho 

cuộc sống của con ngƣời khác với các 

sinh vật khác. 

Ngoài ra, ngƣời ta còn phân biệt 

khái niệm môi trƣờng nhân tạo, bao 

gồm tất cả các nhân tố do con ngƣời 

tạo nên, làm thành những tiện nghi 

trong cuộc sống, nhƣ ôtô, máy bay, 

nhà ở, công sở, các khu vực đô thị, 

công viên nhân tạo... 
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Xuất phát từ môi trƣờng sống, 

mong muốn của giảng viên là đƣợc cải 

thiện môi trƣờng tự nhiên, hòa nhập 

môi trƣờng xã hội và đƣợc sử dụng tốt 

nhất môi trƣờng nhân tạo. Trong nhịp 

độ phát triển công nghệ ngày càng 

nhanh, thì môi trƣờng tự nhiên đang 

dần bị hủy hoại nghiêm trọng, còn môi 

trƣờng nhân tạo ngày càng phát triển 

nhanh chóng. Chính vì vậy, nhu cầu 

của ngƣời lao động nói chung và giảng 

viên nói riêng là có thể đƣợc quan tâm 

đầy đủ về vật chất và tìm kiếm môi 

trƣờng sống tốt nhất cho bản thân 

mình và gia đình. 

Cá nhân giảng viên là một cá thể 

của xã hội, tổng hòa mối quan hệ giữa 

ngƣời với ngƣời. Điều này làm nảy 

sinh nhu cầu về giao tiếp, sự tôn trọng 

và sự tự hoàn thiện ngày càng cao. Do 

đó, các mối quan hệ xung quanh tại 

môi trƣờng sống của ngƣời giảng viên 

quyết định rất lớn đến sự gắn bó của 

họ với tổ chức. Hầu hết các giảng viên 

mong muốn đƣợc sống trong một 

thành phố hiện đại, đông dân cƣ, an 

ninh trật tự tốt và mối quan hệ hàng 

xóm láng giềng đƣợc nâng cao.  

Nhu cầu xuất phát từ môi trường 

làm việc 

Tổ chức đƣợc ví nhƣ ngôi nhà thứ 

2 của ngƣời lao động, môi trƣờng làm 

việc nhƣ là không khí để nuôi dƣỡng 

ngƣời lao động. Và giảng viên cũng 

vậy, họ xem trƣờng đại học nhƣ ngôi 

nhà thứ 2 của mình, mọi quan tâm lo 

lắng, buồn vui ở giảng đƣờng đại học 

là cuộc sống của họ. Vậy môi trƣờng 

làm việc là gì? Chƣa có định nghĩa nào 

cụ thể về môi trƣờng làm việc, mà ta 

có thể hiểu nôm na rằng: Môi trƣờng 

làm việc là tập hợp tất cả các yếu tố 

thuộc tổ chức nhƣ cơ sở vật chất, tinh 

thần, công việc, các chế độ chính sách, 

các mối quan hệ trong tổ chức… 

Xuất phát từ môi trƣờng làm việc, 

yếu tố đƣợc quan tâm đầu tiên là công 

việc. Muốn giảng viên có động lực, gắn 

bó với công việc của mình, thì trƣớc 

hết công việc đó phải tạo ra sự yêu 

thích, hứng thú của giảng viên. Hiện 

nay, công việc của giảng viên đƣợc 

chia thành 2 nhiệm vụ chủ yếu: giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học. Giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học là những công 

việc rất khó để đo lƣờng và đánh giá 

kết quả, nên nhiều khi, bản thân ngƣời 

giảng viên cũng cảm thấy khó khăn để 

đánh giá kết quả làm việc của chính 

mình. Do đó, cần thiết phải có khung 

đánh giá năng lực của giảng viên.  

Hai là, tạo mọi điều kiện thuận lợi 

trong công việc để giảng viên có thể 

phát huy đƣợc năng lực nghiên cứu 

của mình. Hạn chế quá trình giảng dạy 

và nghiên cứu của giảng viên xuất phát 

từ cơ sở vật chất yếu kém, các thiết bị 

công cụ giảng dạy đã có sự đổi mới 

đáng kể nhƣng vẫn chƣa theo kịp đƣợc 

quá trình phát triển của công nghệ nên 

vấn đề đổi mới phƣơng pháp giảng dạy 

của giảng viên còn nhiều hạn chế. Quá 

trình nghiên cứu còn nặng về hình 

thức, lý thuyết, chƣa đƣợc kiểm chứng 

thực hành và kết quả thảo luận chƣa có 

tính thực tiễn cao. 
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Ba là, các mối quan hệ trong tổ 

chức, khác với các tổ chức khác, mối 

quan hệ của giảng viên không gò bó 

chỉ trong quan hệ đồng nghiệp, cấp 

trên – cấp dƣới, mà mối quan hệ đó 

còn là giảng viên – sinh viên đây 

đƣợc xem là mối quan hệ chủ yếu 

nhất. Khác với các bậc học khác, đối 

tƣợng ngƣời học là những đứa trẻ, 

thì ở bậc Đại học, đối tƣợng ngƣời 

học là sinh viên, học viên - những 

ngƣời học đã có nhận thức, trình độ 

hiểu biết nhất định và đã trƣởng 

thành về mặt tƣ duy. Tuy nhiên, hiện 

nay, vấn đề về bạo lực ở các trƣờng 

Đại học không chỉ là vấn đề giữa 

sinh viên với sinh viên, mà còn là 

sinh viên với giảng viên. Sự mất an 

toàn ở các trƣờng Đại học đang là 

điều nhức nhối, khiến cho giảng viên 

cảm thấy bất an, mất an toàn và luôn 

trong trạng thái lo lắng, căng thẳng 

với sinh viên yếu kém và năng lực 

xã hội thấp. 

Bên cạnh đó, vấn đề quản lý trong 

các trƣờng Đại học còn nặng vai trò 

truyền thống. Bản thân các giảng viên 

trẻ cảm thấy gò bó, áp lực trong môi 

trƣờng kém năng động, hệ thống quản 

lý còn cũ kỹ, nặng nề tính truyền 

thống. Và ở họ mong muốn sự đột phá, 

đổi mới và sáng tạo.  

III. KẾT LUẬN 

Nhu cầu luôn là chủ đề đƣợc 

nghiên cứu một cách nghiêm túc trong 

công tác tạo động lực làm việc cho 

ngƣời lao động. Và đối với giảng viên 

đại học, dƣờng nhƣ nhu cầu của họ 

cũng không quá xa lạ nhƣng cũng có 

những nhu cầu mang tính đặc biệt cao. 

Tác giả bài viết chủ yếu đứng trên góc 

độ xem xét yếu tố ảnh hƣởng đến nhu 

cầu giảng viên để đƣa ra một số nhận 

định cơ bản, nhƣng trên nhiều góc độ 

khác, nhu cầu giảng viên đại học 

không chỉ là giới hạn ở đó. Mong rằng 

trên những cơ sở nhận định này, các 

giải pháp đƣa ra tạo động lực làm việc 

cho giảng viên đại học sẽ có hiệu quả 

cao hơn, trọng tâm hơn./. 
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KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC  
MÔN PHÁP LUẬT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

 

ThS. Phan Thanh Bình 

Khoa C  sở 

 

Môn Pháp luật là một môn học mà 

các tri thức, chuẩn mực, kỹ năng của 

nó đều gắn chặt với các sự kiện thực 

tế, các tình tiết có thực đang diễn ra 

hàng ngày. Vì thế giảng viên luôn luôn 

phải cập nhật tin tức và các vấn đề 

thực tế trong cuộc sống. Giảng dạy 

môn pháp luật là một quá trình liên tục 

giảng viên phải tổ chức, hƣớng dẫn 

học sinh, sinh viên hoạt động tự chiếm 

lĩnh các giá trị, các chuẩn mực đạo 

đức, pháp luật thông qua việc nắm tri 

thức, qua thực hành rèn luyện trong và 

ngoài giờ học. Thông qua đó giúp học 

sinh, sinh viên có đƣợc những phƣơng 

thức ứng xử về đạo đức, pháp luật, văn 

hóa, hƣớng dẫn học sinh, sinh viên vào 

việc thực hành trong cuộc sống hàng 

ngày. Vì vậy, việc đổi mới phƣơng 

pháp giảng dạy môn pháp luật là một 

vấn đề rất quan trọng và cần thiết. 

Tôi xin đề cập đổi mới phƣơng 

pháp dạy học môn Pháp luật tại 

Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An trên 

hai phƣơng diện sau: 

1. Về phƣơng pháp giảng dạy 

Là giảng viên nếu có phƣơng 

pháp giảng dạy phù hợp sẽ là yếu tố 

quyết định chất lƣợng của một bài 

giảng. Trong giảng dạy môn Pháp luật 

tôi thƣờng sử dụng 3 nhóm phƣơng 

pháp cơ bản: Nhóm sử dụng ngôn 

ngữ, nhóm dạy trực quan và nhóm 

dạy thực hành. 

Việc sử dụng các phƣơng pháp 

trên phải dựa trên 4 yếu tố cơ bản: 

Một là: Nội dung bài giảng 

thuộc khoa học cơ bản, khoa học cơ 

sở hay khoa học chuyên ngành Hai 

là: Đặc điểm môn học, bài học, giáo 

trình, tài liệu phục vụ dạy và học, số 

lƣợng và chất lƣợng thông tin nhiều 

hay ít; nội dung mang tính lý thuyết 

hay thực hành 

Ba là: Đặc điểm của ngƣời học. 

Sinh viên của nhà trƣờng có hai nhóm 

cơ bản: nhóm 1 là học sinh vừa tốt 

nghiệp cấp ba vào cao đẳng, đại học; 

nhóm 2 là cán bộ, công chức, viên 

chức, khối các doanh nghiệp có trình 

độ chuyên môn, lĩnh vƣc công tác và 

giữ các chức vụ khác nhau. 

Bốn là: Phƣơng thức đào tạo: nhà 

trƣờng đào tạo hai hệ cơ bản: hệ chính 

quy tập trung và hệ liên thông tại chức. 

Trong giảng dạy các nhóm phƣơng 

pháp đƣợc sử dụng nhƣ sau: 

Nhóm 1: Nhóm sử dụng ngôn ngữ 
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Trong giảng dạy, tôi dùng phƣơng 

pháp diễn giải truyền thống và phƣơng 

pháp thảo luận, hỏi đáp, phỏng vấn 

nhanh. Trong điều kiện giáo trình hiện 

nay vẫn còn nặng tính kinh viện, tài 

liệu và thời gian nghiên cứu của học 

sinh, sinh viên hạn hẹp. Môn pháp luật 

là môn học cần ngƣời dạy có một 

lƣợng kiến thức tổng quát của tất cả 

các chuyên ngành luật, đặc biệt là Luật 

Dân sự, Luật Hình sự, Luật Lao động, 

Luật Hôn nhân gia đình, Luật Kinh 

tế... Vì thế trong mỗi tiết dạy, tôi luôn 

đƣa ra những tình huống cụ thể, những 

bài tập mang tính thực tiễn cao, những 

minh chứng ở địa phƣơng, những khía 

cạnh còn tồn tại trong thực tế, từ đó 

giúp sinh viên nâng cao sự hiểu biết, 

thấy yêu thích môn học hơn. Đối với 

môn học pháp luật, gảng viên không 

thuyết giảng nhƣ trƣớc đây mà chỉ 

đóng vai trò là ngƣời dẫn dắt, định 

hƣớng, gợi mở vấn đề (và khi cần có 

thể chỉ ra cách giải quyết vấn đề khuôn 

mẫu). Tùy theo từng tình huống cụ thể 

mà giảng viên hƣớng dẫn học sinh, 

sinh viên học tập, trao đổi với sinh 

viên, giải đáp những thắc mắc của sinh 

viên về những kiến thức đề cập trong 

bài học, hoặc là ngƣời khuyến khích 

học sinh, sinh viên sáng tạo, tự bổ 

sung cho bài học bằng vốn tri thức tiếp 

thu từ các nguồn khác nhau nhƣ sách 

vở, báo chí, đời sống. Nhóm 2: Nhóm 

dạy trực quan 

Hiện nay các giảng viên trong tổ 

bộ môn sử dụng khá phổ biến hệ thống 

máy chiếu giới thiệu các nội dung cơ 

bản, biểu đồ, mô hình và các hình ảnh 

thực tế. Các phƣơng tiện hiện đại mặc 

dù không là yếu tố quyết định, nhƣng 

góp phần đổi mới phƣơng pháp giảng 

dạy, nhất là khi giảng viên làm chủ các 

phƣơng tiện và sử dụng nó phục vụ 

cho nội dung truyền đạt. 

Nhóm 3: Nhóm dạy thực hành 

Thực hành cơ bản mà giảng viên 

sử dụng là xử lý tình huống pháp luật. 

Các bài tập tình huống có thể đƣa đan 

xen vào các bài giảng, trong buổi thảo 

luận, hệ thống môn học hoặc trong đề 

thi kiểm tra. Giảng viên cần quan tâm 

và khuyến khích học sinh, sinh viên 

viết tiểu luận theo từng chuyên đề cụ 

thể do mình đƣa ra để rèn luyện kỹ 

năng thực hành, luôn sẵn sàng tƣ vấn 

cho học sinh, sinh viên giải quyết các 

tình huống đặt ra.  

Để thực hiện các phƣơng pháp nêu 

trên, giảng viên cố gắng sử dụng hết 

những điều kiện chủ quan, khách quan 

hiện có của nhà trƣờng.  

Về mặt khách quan: trong những 

năm gần đây với cơ chế chính sách 

khuyến khích của nhà nƣớc, sự quan 

tâm của cấp trên, của nhà trƣờng đội 

ngũ giảng viên đƣợc học tập nâng cao 

trình độ, tham gia các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, tham gia các 

lớp tập huấn về phƣơng pháp sƣ 

phạm, phƣơng pháp giảng dạy tích 

cực, tham gia trao đổi kinh nghiệm 

giảng dạy tại các hội thi giảng viên 

giỏi của trƣờng, của sở Giáo dục và 

của Bộ Giáo dục. Nhà trƣờng cũng 

trang bị các phƣơng tiện hiện đại phục 
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vụ giảng dạy ở tất cả các giảng đƣờng 

và hệ thống máy tính đƣợc kết nối 

mạng trong toàn trƣờng, mạng wifi 

miễn phí trong toàn trƣờng. 

Về mặt chủ quan: Giảng viên luôn 

xác định ngƣời học cần kiến thức lý 

luận, kiến thức thực tế và đặc biệt là 

kỹ năng vận dụng những kiến thức đó 

vào giải quyết các công việc cụ thể. Vì 

vậy, giảng viên cố gắng trau dồi kinh 

nghiệm giảng dạy, không ngừng học 

tập, nâng cao trình độ, học từ đồng 

nghiệp, học từ sách vở, trên các 

phƣơng tiện thông tin khác và học từ 

chính học sinh, sinh viên, khai thác 

kinh nghiệm thực tế của họ qua các 

buổi lên lớp, thảo luận… Giảng viên 

trong tổ bộ môn luôn đầu tƣ thời gian 

nghiên cứu để xây dựng đƣợc hình 

thức truyền đạt kiến thức, tổ chức 

hƣớng dẫn, tập xử lý tình huống cho 

học sinh, sinh viên. Xây dựng đƣợc hệ 

thống câu hỏi, bài tập tình huống, đầu 

tƣ về đồ dùng dạy học để buổi học đạt 

kết quả tốt nhất. 

2. Về ngƣời học 

Học sinh, sinh viên phải là ngƣời 

tích cực tìm hiểu pháp luật, tích cực 

đƣa ra những tình huống trong thực 

tế để giảng viên và bạn học cùng tìm 

hiểu, phải là ngƣời chủ động tự học, 

tự chuẩn bị bài trƣớc khi lên lớp. 

Phải năng động, sáng tạo trong giờ 

học, biết phát huy vốn kiến thức của 

mình để xây dựng bài học mới; mạnh 

dạn nêu lên những vấn đề từ thực 

tiễn, những thắc mắc hoặc trao đổi 

mở rộng bài học với thầy cô, chủ 

động nêu ý kiến cá nhân về vụ việc, 

vụ án nào đó trong khi tìm hiểu hoặc 

học bài xong, biết vận dụng các chủ 

đề từ bài học vào những trƣờng hợp 

tƣơng tự trong đời sống, biết cách so 

sánh những tình huống và cách sử 

dụng tình huống luật ở các nƣớc khác 

nhau trong bài học nếu biết. Muốn 

học sinh, sinh viên có đƣợc những 

điều trên, đòi hỏi giảng viên phải rèn 

luyện cho học sinh, sinh viên nề nếp, 

thói quen học tập, từ đó các em tự 

chủ động nắm kiến thức bài học. Để 

lôi kéo ngƣời học các giảng viên cố 

gắng thông qua các biện pháp quản lý 

hành chính về thời gian lên lớp, thảo 

luận, công tác kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập; thái độ cởi mở, thân 

thiện của giảng viên, giải thích logic 

vấn đề, có ví dụ phù hợp với nội 

dung bài giảng và độ tuổi, tâm lý của 

học sinh, sinh viên. 

Một vài ý kiến chia sẻ của cá nhân 

tôi , với mong muốn góp phần tích cực 

đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, nâng 

cao chất lƣợng và hiệu quả của công 

tác đào tạo tại trƣờng Đại học Kinh tế 

Nghệ An./.  
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÅNG CAO HIỆU QUÂ 

KỸ THUẬT ĐÁNH CÆU TRÁI THÇP TAY TRONG MÔN CÆU LÔNG 

CHO SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐÄI HỌC, CAO ĐẲNG 

TRÊN ĐÐA BÀN TÎNH NGHỆ AN 
 

CN. Võ Thị Nguyên 

Khoa C  sở 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong môn Cầu lông để có thể thi 

đấu tốt, ngoài kỹ thuật cá nhân điêu 

luyện, VĐV phải có một nền tảng thể 

lực tốt và tâm lý thi đấu vững vàng. 

Kỹ thuật cầu lông rất phức tạp và đòi 

hỏi một quá trình tập luyện lâu dài và 

gian khổ. Với xu hƣớng phát triển lối 

đánh cầu tốc độ, kết hợp nhuần 

nhuyễn giữa tấn công và phòng thủ 

của cầu lông thế giới. Vì vậy vận 

động viên không những tấn công tốt 

và còn phải phòng thủ vững chắc để 

giành kết quả cao. 

Trong quá trình giảng dạy và 

quan sát thực tiễn quá trình tập luyện 

cầu lông của sinh viên. Chúng tôi 

nhận thấy kỹ thuật phòng thủ còn rất 

nhiều hạn chế và kém hiệu quả đặc 

biệt là "Kỹ thuật đánh cầu trái thấp 

tay". Vì vậy chúng tôi mạnh dạn đi 

sâu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu 

một số bài tập nh m nâng cao hiệu 

quả kỹ thuật đánh cầu trái thấp tay 

trong môn cầu lông cho sinh viên 

một số trường đại học, cao đẳng trên 

địa bàn t nh Nghệ An. 

Nhằm mục đích lựa chọn ra hệ 

thống các bài tập, áp dụng có hiệu quả 

cao trong quá trình giảng dạy và huấn 

luyện nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật 

đánh cầu trái thấp tay cho sinh viên 

một số trƣờng đại học, cao đẳng trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và 

ngƣời tập cầu lông nói chung. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Qua trình nghiên cứu đề tài đã sử 

dụng các phƣơng pháp: Phƣơng pháp 

tổng hợp, phân tích tài liệu; Phƣơng 

pháp điều tra phỏng vấn; Phƣơng pháp 

quan sát sƣ phạm; Phƣơng pháp kiểm 

tra sƣ phạm; Phƣơng pháp toán học 

thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Lựa chọn các bài tập nhằm 

nâng cao hiệu quả  ỹ thuật đánh 

cầu trái thấp tay 

Dựa trên cơ sở lý luận và quá 

trình quan sát thực tiễn tập luyện của 

sinh viên chúng tôi đã nghiên cứu và 

lựa chọn ra một hệ thống các bài tập 

để nhằm nâng cao hiệu quả đánh cầu 

trái thấp tay. Chúng tôi đã thực hiện 

lấy ý kiến phỏng vấn các giảng viên 

đang trực tiếp giảng dạy tại một số 

trƣờng Đại học, cao đẳng trên địa bàn 

Tỉnh Nghệ An. Kết quả đƣợc trình 

bày ở bảng 1. 
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Bảng 1: Kết quả phỏng vấn một số bài tập nâng cao hiệu quả  ỹ thuật  

đánh cầu trái thấp tay 

Tên bài tập 

ĐH KT  

Nghệ An 

ĐH SPKT 

Vinh 

CĐSP  

Nghệ An 

CĐ VH  

Nghệ thuật 

CĐ 

 Việt Hàn 

ĐHCĐ khác  

ở Nghệ An 

n = 7 % n = 8 % n = 9 % n = 6 % n = 6 % n = 36 % 

Nằm chống đẩy 30L 
1 14,3 3 37,5 3 33,3 1 16,7 2 33,3 10 27,8 

Gánh tạ 2 28,6 3 37,5 4 44,4 2 33,3 2 33,3 13 36,1 

Di chuyển đánh cầu  

trái thấp tay gần lƣới 7 100 8 100 9 100 6 100 6 100 36 100 

Di chuyển đánh cầu  

trái thấp tay xa lƣới 6 85,7 7 87,5 8 88,9 6 100 6 100 33 91,7 

Nhảy dây 5 phút 6 85,7 7 87,5 8 88,9 5 83,3 6 100 32 88,9 

Trò chơi vận động 3 42,9 2 25 4 44,4 2 33,3 3 50 14 38,9 

Thi đấu kỹ thuật  

đánh cầu trái thấp tay 7 100 7 87,5 9 100 6 100 5 83,3 34 94,4 

Di chuyển ngang 4 57,1 4 50 5 55,6 3 50 3 50 19 52,8 

Đánh cầu trái thấp  

tay theo đƣờng thẳng 6 85,7 7 87,5 8 88,9 5 83,3 6 100 32 88,9 

Tập tạ tay 3 42,9 4 50 5 55,6 3 50 2 33,3 17 47,2 

 

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi 

đã chọn ra các bài tập có trên 80% ý 

kiến đồng ý. Đó là các bài tập: 

- Di chuyển đánh cầu trái thấp tay 

gần lƣới. 

- Di chuyển đánh cầu trái thấp tay 

xa lƣới. 

- Nhảy dây 5 phút. 

- Thi đấu kỹ thuật đánh cầu trái 

thấp tay. 

- Đánh cầu trái thấp tay theo 

đƣờng thẳng. 

Với 5 bài tập đã đƣợc lựa chúng tôi 

lựa chọn 3 test dể đánh giá năng lực 

đánh cầu trái thấp tay của các đối tƣợng 

đã lựa chọn đƣợc trình bày ở bảng 3.2. 

Bảng 2. Lựa chọn các test  iểm tra  ỹ thuật đánh cầu trái thấp tay cho sinh 

viên một số trƣờng Đại học - Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

TT Nội dung Test 
Số ngƣời lựa chọn 

N = 30 % 

1 Di chuyển đánh cầu trái thấp tay gần lƣới. 29 96,9% 
2 Di chuyển đánh cầu trái thấp tay xa lƣới. 28 93,3% 
3 Nhảy dây 5 phút. 12 40% 
4 Thi đấu kỹ thuật đánh cầu trái thấp tay. 15 50% 
5 Đánh cầu trái thấp tay theo đƣờng thẳng. 27 90% 
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Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi 

thấy, có 3 nội dung cần đƣa vào thử 

nghiệm, đó là: 

1. Di chuyển đánh cầu trái thấp tay 

gần lƣới thực hiện 10 lần tính số quả tốt. 

2. Di chuyển đánh cầu trái thấp tay 

xa lƣới thực hiện 10 lần tính số quả tốt. 

3. Đánh cầu trái thấp tay theo 

đƣờng thẳng thực hiện 10 lần tính số 

quả tốt. 

Dựa trên kết quả phỏng vấn chúng 

tôi quyết định sử dụng 3 test này để 

kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các 

bài tập đánh cầu trái thấp tay cho sinh 

viên các trƣờng nói trên. Sau khi phân 

nhóm thành 02 nhóm thực nghiệm và 

đối chứng chúng tôi tiến hành kiểm tra 

năng lực của 2 nhóm. Bằng 3 test trên 

trƣớc thực nghiệm, kết quả thu đƣợc 

trình bày ở bảng 3. và biểu đồ 1. 

Bảng 3. Kết quả Test  iểm tra của 2 nhóm trƣớc thực nghiệm 

TT Nhóm nghiên cứu Test 1 Test 2 Test3 

1 Nhóm A (n=150)  =3,46  =3,38  =3,87 

2 Nhóm B (n=150)  =3,69  =3,61  =4,48 

3 T tính 1,43 1,35 1,47 

4  T bảng 1,96 1,96 `1,96 

5 P >5% >5% >5% 

Giai đoạn trƣớc thực nghiệm ở 3 

test kiểm tra T tính < T bảng 

Test 1: T Tính = 1,43 < T bảng = 1,96 

Test 2: T Tính = 1,35 < T bảng = 1,96 

Test 3: T Tính = 1,47 < T bảng = 1,96 

Nhƣ vậy sự khác biệt giữ 02 

nhóm thực nghiệm và đối chứng 

trƣớc thực nghiệm là không có ý 

nghĩa ở ngƣỡng xác suất P >0,05 

Chứng tỏ rằng năng lực và trình độ 

đánh cầu của 2 nhóm tƣơng đƣơng 

nhau. Sau đó, chúng tôi đƣa kết quả 

thực nghiệm áp dụng vào trong thực 

tế ở các nhóm sinh viên khác nhau, 

trong thời gian 2 tháng. Kết quả đƣợc 

trình bày ở bảng 4. 
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Biểu đồ 1. Kết quả Test  iểm tra của 2 nhóm trƣớc thực nghiệm 
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Bảng 4. Kết quả Test  iểm tra của 2 nhóm sau thực nghiệm 

TT Nhóm nghiên cứu Test 1 Test 2 Test3 

1 Nhóm A (n=150)  =6,56  =6,39  =6,45 

2 Nhóm B (n=150)  =8,33  =8,14  =8,01 

3 T tính 3,86 3,89 3,68 

4  T bảng 1,96 1,96 1,96 

5 P < 5% < 5% < 5% 

Dựa vào kết quả ở bảng 4 ta thấy 

rằng sau thời gian thực nghiệm cả 3 

test kiểm tra của nhóm đối chứng và 

nhóm thực nghiệm đều tăng lên, trong 

đó nhóm thực nghiệm tăng lên một 

cách r  rệt: Tính > T bảng. 

Test 1: T Tính = 3,86 > T bảng = 1,96 

Test 2: T Tính = 3,89 > T bảng = 1,96 

Test 3: T Tính = 3,68 >T bảng = 1,96 

Sự khác biệt ở hai nhóm: Nhóm 

đối chứng và nhóm thực nghiệm có ý 

nghĩa ở ngƣỡng xác xuất là P <0,05. 

Dựa vào biểu đồ biểu hiện kết quả 

của 2 nhóm sau thực nghiệm ta thấy 

thành tích của nhóm thực nghiệm cao 

hơn so với nhóm đối chứng. 
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Biểu đồ 2. Biểu đồ biểu diễn  ết quả của 2 nhóm sau thực nghiệm 

 

4. KẾT LUẬN  

Qua quá trình nghiên cứu và sự 

liên hệ giữa cơ sở lý luận và thực tiễn 

chúng tôi đi đến kết luận nhƣ sau: 

1. Để lựa chọn đƣợc các bài tập 

có cơ sở và khoa học và có hiệu quả 

phù hợp với ngƣời tập. Cần căn cứ 

và cơ sở lý luận và thực tiễn để có 

sự lựa chọn và ứng dụng các bài tập 

tốt nhất. 

2. Chúng tôi đã lựa chọn 3 bài 

tập nâng cao kỹ thuật đánh cầu trái 

thấp tay cho sinh viên một số trƣờng 

Đại học - Cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An. 

Bài tập 1: Di chuyển đánh cầu trái 

thấp tay gần lƣới 

Bài tập 2: Di chuyển đánh cầu trái 

thấp tay xa lƣới 

Bài tập 3: Đánh cầu trái thấp tay 

theo đƣờng thẳng. 

Các bài tập trên đã đƣợc lựa chọn 

và qua quá trình thực nghiệm đã cho 

thấy đƣợc hiệu quả và tác dụng của 

các bài tập và đủ độ tin cậy ở ngƣỡng 

xác xuất cần thiết./. 
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LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC 

CHUNG CHO SINH VIÊN NỮ NĂM THỨ NHÇT  

TRƯỜNG ĐÄI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 
 

ThS. Lê Viết Vinh - CN. Võ Thị Nguyên 

Khoa c  sở 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục thể chất (GDTC) học 

đƣờng là một bộ phận hết sức quan 

trọng và cơ bản của hoạt động thể dục 

thể thao (TDTT), có vai trò tăng cƣờng 

sức khoẻ, nâng cao thể lực cho học 

sinh, sinh viên góp phần tích cực vào 

việc bồi dƣỡng, đào tạo lớp ngƣời phát 

triển toàn diện để xây dựng và bảo vệ 

tổ quốc, nhất là trong thời kỳ hiện đại 

hoá - công nghiệp hoá đất nƣớc. 

Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An là 

một trong những trƣờng Đại học có uy 

tín trong việc đào tạo các cán bộ cho 

tỉnh Nghệ An và khu vực, song song 

với việc nâng cao chất lƣợng đào tạo 

chuyên môn, nhà trƣờng luôn luôn chú 

trọng đến vấn đề tăng cƣờng sức khoẻ 

cho sinh viên. Tuy nhiên, trong thực tế 

môn học GDTC của nhà trƣờng hiện 

mới chỉ đáp ứng đƣợc một phần nhiệm 

vụ và yêu cầu của công tác GDTC cho 

sinh viên. Nội dung, phƣơng pháp 

giảng dạy trong giờ học chính khoá 

còn đơn điệu, phong trào tập luyện 

TDTT ngoại khoá vẫn còn mang tính 

tự phát… Để nâng cao chất lƣợng 

GDTC và nâng cao thể lực cho sinh 

viên của nhà trƣờng trong thời gian 

tới, đề tài tiến hành: “Lựa chọn một 

số bài tập nhằm phát triển thể lực 

chung cho sinh viên nữ năm thứ 

nhất Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ 

An” để từ đó có những giải pháp, 

phƣơng pháp, bài tập tối ƣu nhằm phát 

triển thể chất cho sinh viên nhà trƣờng. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Qua trình nghiên cứu đề tài đã sử 

dụng các phƣơng pháp: Phƣơng pháp 

tổng hợp, phân tích tài liệu; Phƣơng 

pháp điều tra phỏng vấn; Phƣơng pháp 

quan sát sƣ phạm; Phƣơng pháp kiểm 

tra sƣ phạm; Phƣơng pháp toán học 

thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng thể lực của nữ sinh 

viên Đại học Kinh tế Nghệ An 

Đề tài tiến hành khảo sát thực 

trạng thể lực 150 sinh viên nữ ở các 

khóa năm nhất, năm hai, năm ba. Để 

đánh giá thực trạng thể lực nữ sinh 

viên đề tài đã sử dụng các chỉ số lực 

bóp tay thuận, nằm ngửa gập bụng, bật 

xa tại chỗ, chạy 30m xuất phát cao, 

chạy con thoi 4x10m, chạy tùy sức 5 

phút theo quyết định 53/2008/QĐ-

BGDĐT, ngày 18 tháng 09 năm 2008 

của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.  
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Bảng 1: Thực trạng thể lực nữ sinh viên trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An 

so với tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của Bộ GD-ĐT 

Nội dung 

Lực 

bóp tay 

thuận 

Nằm 

ngửa 

gập 

bụng 

Bật xa 
Chạy 

30m 

Chạy 

con thoi 

4x10m 

Chạy 

tùy sức 

5 phút 
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ẩ
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ủ
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ộ
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&

Đ
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N
ữ

 s
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h
 v

iê
n
 

n
ă
m

 1
 (

n
=

 5
0
) Tốt 

SL 5 3 4 4 3 0 

% 10 6 8 8 6 0 

Đạt 
SL 20 19 14 18 17 13 

% 40 38 28 36 34 24 

Không 

đạt 

SL 25 28 32 28 30 37 

% 50 56 64 56 60 76 

N
ữ

 s
in

h
 v

iê
n
 

n
ă
m

 2
 (

n
=

 5
0
) Tốt 

SL 7 2 7 5 5 1 

% 14 12 14 10 10 2 

Đạt 
SL 23 16 12 25 18 15 

% 46 32 24 50 36 30 

Không 

đạt 

SL 21 28 31 20 27 34 

% 42 56 62 40 54 68 

N
ữ

 s
in

h
 v

iê
n
 

n
ă
m

 3
 (

n
=

 5
0
) Tốt 

SL 7 5 6 3 4 1 

% 14 10 12 6 8 2 

Đạt 
SL 19 17 14 20 17 16 

% 38 34 28 40 34 32 

Không 

đạt 

SL 24 28 30 27 29 33 

% 48 56 60 54 58 66 

Qua bảng 1: Đối chiếu với tiêu 

chuẩn thể lực quy định của Bộ 

GD&ĐT ta thấy:  

- Chỉ số thể lực Lực bóp tay thuận 

xếp loại tốt nhiều nhất là 7 em SV năm 

2,3 đạt 14%; xếp loại đạt nhiều nhất là 

23 em SV năm 2 đạt 46%; xếp loại 

không đạt nhiều nhất là SV năm 1 là 

25 em đạt 50%; 

- Chỉ số nằm ngửa gập bụng xếp 

loại tốt nhiều nhất là 6 em sinh viên 

năm 2 đạt 12%; xếp loại đạt cao nhất 

sinh viên năm 1 là 19 em đạt 38%; xếp 

loại không đạt ở cả 3 khóa tƣơng đồng 

nhau từ 28 em đạt 56%.  

- Bật xa tại chỗ xếp loại tốt nhiều 

nhất 7 em ở SV năm 2 đạt 14%; xếp loại 

đạt nhiều nhất là 14 em ở cả SV năm 1,3 

đạt 28%; xếp loại không đạt cao nhất là 

32 em của SV năm 1 đạt 64%. 

- Chỉ số Chạy 30m xuất phát cao 

xếp loại tốt nhiều nhất là 5 em nữ SV 

năm 2 đạt 10%; xếp loại đạt nhiều nhất 

là 25 em nữ SV năm 2 đạt 50%; xếp 

loại không đạt nhiều nhất là 28 em của 

nữ SV năm 1 đạt 58%. 
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- Chạy con thoi 4x10m xếp loại tốt 

đạt cao nhất là 5 em ở SV năm 2 đạt 

2%; xếp loại đạt cao nhất là 18 em SV 

năm 2 đạt 36%; xếp loại không đạt cao 

nhất 30 em ở SV năm 1 đạt 60%; 

- Chỉ số chạy tùy sức 5 phút của 

nữ SV rất kém, xếp loại tốt nhiều nhất 

là 1 em SV năm 2,3 đạt 2%; xếp loại 

không đạt nhiều nhất là nữ SV năm 1 

với 37 em đạt 74%. 

Chúng ta thấy chỉ số thể lực của 

sinh viên nữ trƣờng Đại học Kinh tế 

Nghệ An so với tiêu chí thể lực theo 

quy định của Bộ GD&ĐT xếp loại tốt 

rất ít và tỉ lệ xếp loại không đạt khá 

cao. Đặc biệt là số lƣợng nữ sinh 

viên năm 1 các chỉ số thể lực xếp loại 

không đạt đều ở mức trên 50%, trong 

đó kém nhất là sức bền xếp loại 

không đạt 74%, sức mạnh xếp loại 

không đạt 64%. 

3.2. Lựa chọn các bài tập nhằm phát 

triển TLC cho nữ sinh viên Trƣờng 

Đại học Kinh tế Nghệ An 

Dựa vào yêu cầu đối với việc lựa 

chọn bài tập, qua tham khảo tài liệu 

chuyên môn, sách giáo khoa Điền kinh 

và qua kết quả kiểm tra, khảo sát công 

tác giảng dạy tại các trƣờng Đại học, 

bƣớc đầu đề tài xây dựng đƣợc 25 bài 

tập đã tiến hành phỏng vấn bằng phiếu 

hỏi tới 20 giáo viên và các chuyên gia 

về mức độ ƣu tiên cho các bài tập đã 

lựa chọn mới mức độ sau: 

Ƣu tiên 1: 3 điểm 

Ƣu tiên 2: 2 điểm 

Ƣu tiên 3: 1 điểm 

Kết quả phỏng vấn đƣợc trình bày 

ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập nhằm phát triển TLC cho 

nữ sinh viên Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An 

TT Các bài tập 

Kết quả trả lời 
Tổng 

điểm 
Ƣu 

tiên 1 

Ƣu 

tiên 2 

Ƣu 

tiên 3 

1. Bài tập phát triển sức nhanh 

1 Chạy 20m tốc độ cao 17 3 0 57 

2 Chạy nâng cao đùi 5” có tín hiệu chạy nhanh 5-6 bƣớc x 5 

lần, nghỉ 1‟/lần 
15 3 2 53 

3 Chạy nâng cao đùi tại chỗ 5-10” x 2lần, nghỉ 1-2‟/lần 18 2 0 58 

4 Chạy 30m xuất phát thấp 19 1 0 58 

5 Chạy tăng tốc độ 60m x 2-3 lần, 20m cuối đạt tối đa, nghỉ 

3‟/lần 
18 1 1 56 

2. Bài tập phát triển sức mạnh 

6 Nằm sấp co duỗi tay 3x5 lần, nghỉ 2‟/lần 14 4 2 52 

7 Chạy nâng cao đùi tại chỗ 5x5 lần/tổ, nghỉ 2‟/tổ 16 2 2 54 

8 Bật cóc 3x30m, nghỉ 3‟/lần 17 1 2 55 
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9 Nhảy bật liên tục trên hố cát 3x15 lần/tổ, nghỉ 2‟/tổ 17 3 0 57 

10 Nằm sấp chống đẩy 3x5 lần/tổ, nghỉ 2‟/tổ 15 4 1 54 

11 Cơ lƣng + cơ bụng 3 tổ x 10 lần/tổ, nghỉ 2‟/tổ 15 3 2 53 

12 Chạy đạp sau 3x50m, nghỉ 3‟/lần 5 7 8 37 

3. Bài tập phát triển sức bền 

13 Chạy 600m 16 3 1 55 

14 Chạy việt dã 1000m 18 1 1 57 

15 Chạy 2 x200m, nghỉ 2-3‟/lần 16 3 1 55 

16 Chạy 2 x500m với 75%cƣờng độ tối đa, nghỉ 2-3‟/lần 17 1 2 55 

17 Chạy 800m với 75% cƣờng độ tối đa 16 3 1 55 

18 Chạy 2 x800m với 65%cƣờng độ tối đa, nghỉ 1-2‟/lần 8 2 10 38 

4. Bài tập phát triển mềm dẻo 

19 Cúi gập thân sâu 10 lần x 2 tổ, nghỉ 1‟/tổ 16 2 2 54 

20 Ngồi duỗi thẳng 2 chân cúi gập thân sâu 10 lần x 2 tổ, 

nghỉ 1‟/tổ 
20 0 0 60 

21 Ngồi dạng duỗi chân sang 2 bên cúi gập thân sâu 10 lần x 

2 tổ, nghỉ 1‟/tổ 
18 1 1 57 

22 Đứng gác chân lên bục cao cúi gập thân sâu 10 lần mỗi bên 16 2 2 54 

4. Bài tập phát triển  héo léo 

23 Chạy zích zắc luồn cọc 5 lần x20m lƣợt lên luồn cọc, lƣợt 

về chạy thẳng, nghỉ 3‟/lần 
17 3 0 57 

24 Chạy zích zắc luồn cọc 5 lần x20m lƣợt lên, lƣợt về luồn 

cọc, nghỉ 3‟/lần 
16 3 1 55 

25 Trò chơi Chạy zích zắc tiếp sức 2lần x20m, nghỉ 3‟/lần 14 4 2 52 

 

Qua bảng 2 thấy: Trong 25 bài tập 

đƣợc phỏng vấn đã lựa chọn đƣợc 23 

bài tập đƣợc sự tán đồng cao với số 

phiếu có tổng điểm từ 52 đến 60 điểm. 

Vì vậy sẽ ứng dụng 23 bài tập có mức 

độ ƣu tiên cao để đƣa vào sử dụng là 

các bài tập: 

1. Bài tập phát triển sức nhanh: 

- Chạy 20m tốc độ cao 

- Chạy nâng cao đùi 5‟ có tín hiệu 

chạy nhanh 5-6 bƣớc x 5 lần, nghỉ 

1‟/lần 

- Chạy nâng cao đùi tại chỗ 5-10‟ 

x 2 lần, nghỉ 1-2‟/lần 

- Chạy 30m xuất phát thấp 

- Chạy tăng tốc độ 60m x 2-3 lần, 

20m cuối đạt tối đa, nghỉ 3‟/lần 

2. Bài tập phát triển sức mạnh: 

- Nằm sấp co duỗi tay 3x5 lần, 

nghỉ 2‟/lần 

- Chạy nâng cao đùi tại chỗ 5x5 

lần/tổ, nghỉ 2‟/tổ 

- Bật cóc 3 x 30m, nghỉ 3‟/lần 
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- Nhảy bật liên tục trên hố cát 

3x15 lần/tổ, nghỉ 2‟/tổ 

- Nằm sấp chống đẩy 3x5 lần/tổ, 

nghỉ 2‟/tổ 

- Cơ lƣng + cơ bụng 3 tổ x 10 

lần/tổ, nghỉ 2‟/tổ 

3. Bài tập phát triển sức bền: 

- Chạy 600m 

- Chạy việt dã 1000m 

- Chạy 2 x 200m, nghỉ 2-3‟/lần 

- Chạy 2 x 500m với 75% cƣờng 

độ tối đa, nghỉ 2-3‟/lần 

- Chạy 800m với 75% cƣờng độ 

tối đa. 

4. Bài tập phát triển mềm dẻo: 

- Cúi gập thân sâu 10 lần x 2 tổ, 

nghỉ 1‟/tổ 

- Ngồi duỗi thẳng 2 chân cúi gập 

thân sâu 10 lần x 2 tổ, nghỉ 1‟/tổ 

- Ngồi dạng duỗi chân sang 2 bên 

cúi gập thân sâu 10 lần x 2 tổ, nghỉ 

1‟/tổ 

- Đứng gác chân lên bục cao cúi 

gập thân sâu 10 lần mỗi bên 

5. Bài tập phát triển  héo léo: 

- Chạy zích zắc luồn cọc 5 lần 

x20m lƣợt lên luồn cọc, lƣợt về chạy 

thẳng, nghỉ 3‟/lần 

- Chạy zích zắc luồn cọc 5 lần 

x20m lƣợt lên lƣợt về luồn cọc, nghỉ 

3‟/lần 

- Trò chơi “Chạy zích zắc tiếp 

sức” 2 lần x20m, nghỉ 3‟/lần 

Những bài tập lựa chọn đƣợc tiến 

hành xây dựng kế hoạch thực nghiệm 

trên đối tƣợng nghiên cứu đƣợc trình 

bày ở phần tiếp theo. 

3.3. Tổ chức thực nghiệm  

Để xác định đƣợc hiểu quả của các 

bài tập đề tài đã tiến hành thực nghiệm 

sử dụng các bài tập đã đƣợc lựa chọn vào 

quá trình GDTC cho nữ sinh viên năm 

thứ nhất Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ 

An. Tiến trình thực nghiệm nhƣ sau:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Chạy 20m tốc độ cao x x x x x x x x x

2 Chạy nâng cao đùi 5” có tín hiệu chạy nhanh 5-6 bƣớc x 5 lần, nghỉ 1‟/lần x x x x x x x

3 Chạy nâng cao đùi tại chỗ 5-10” x 2lần, nghỉ 1-2‟/lần x x x x x x

4 Chạy 30m xuất phát thấp x x x x x x x

5 Chạy tăng tốc độ 60m x 2-3 lần, 20m cuối đạt tối đa, nghỉ 3‟/lần x x x x x

6 Nằm sấp co duỗi tay 3x5 lần, nghỉ 2‟/lần x x x x x x

7 Chạy nâng cao đùi tại chỗ 5x5 lần/tổ, nghỉ 2‟/tổ x x x x

8 Bật cóc 3x30m, nghỉ 3‟/lần x x x x x

9 Nhảy bật liên tục trên hố cát 3x15 lần/tổ, nghỉ 2‟/tổ x x x x x

10 Nằm sấp chống đẩy 3x5 lần/tổ, nghỉ 2‟/tổ x x x x x x

11 Cơ lƣng + cơ bụng 3 tổ x 10 lần/tổ, nghỉ 2‟/tổ x x x x

12 Chạy 600m x x x x x x x

13 Chạy việt dã 1000m x x x x x

14 Chạy 2 x200m, nghỉ 2-3‟/lần x x x x

15 Chạy 2 x500m với 75%cƣờng độ tối đa, nghỉ 2-3‟/lần x x x x x

16 Chạy 800m với 75% cƣờng độ tối đa x

17 Cúi gập thân sâu 10 lần x 2 tổ, nghỉ 1‟/tổ x x x x x x x x x

18 Ngồi duỗi thẳng 2 chân cúi gập thân sâu 10 lần x 2 tổ, nghỉ 1‟/tổ x x x x x x

19 Ngồi dạng duỗi chân sang 2 bên cúi gập thân sâu 10 lần x 2 tổ, nghỉ 1‟/tổ x x

20 Đứng gác chân lên bục cao cúi gập thân sâu 10 lần mỗi bên x x x x

21
Chạy zích zắc luồn cọc 5 lần x20m lƣợt lên luồn cọc, lƣợt về chạy thẳng,

nghỉ 3‟/lần x x x x x

22 Chạy zích zắc luồn cọc 5 lần x20m lƣợt lên, lƣợt về luồn cọc, nghỉ 3‟/lần
x x x

23 Trò chơi Chạy zích zắc tiếp sức 2lần x20m, nghỉ 3‟/lần
x x x x x x x

Bảng 3: TIẾN TRÌNH TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN TLC CHO NỮ SINH NĂM THỨ NHẤT - 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

IV.  Bài tập phát triển tố chất  héo léo

TT Nội dung tập luyện
Giáo án

I.  Bài tập phát triển sức nhanh

II.  Bài tập phát triển sức mạnh

III.  Bài tập phát triển sức bền

IV.  Bài tập phát triển tố chất mềm dẻo
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Trƣớc khi tiến hành thực nghiệm, đề tài tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực của 

nhóm đối chiếu và nhóm thực nghiệm. Kết quả đƣợc trình bày ở bảng 4: 

Bảng 4. Thể lực hai nhóm thực nghiệm và nhóm đối chiếu trƣớc thực nghiệm 

TT Các Test 

Nhóm đối chiếu 

(n=40) 

Nhóm thực 

nghiệm (n=40) 

So sánh 

t=1.96 P 
    

1 Lực bóp tay thuận (kg) 27.1 3.2 27.5 2.3 0.60 ≥ 0.05 

2 Nằm ngửa gập bụng 30 giây 15.7 2.14 15.9 1.51 0.54 ≥ 0.05 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 156.3 8.13 155.98 6.7 0.20 ≥ 0.05 

4 Chạy 30m XPC (giây) 6.41 0.47 6.42 0.31 0.11 ≥ 0.05 

5 Chạy con thoi 4 x10m (s) 13.07 0.69 13.15 0.871 0.42 ≥ 0.05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 764 85.86 757.63 99.98 0.31 ≥ 0.05 

 

Nhận xét: Qua kết quả kiểm tra 

thực nghiệm ở bảng 4 thấy: Tất cả các 

chỉ số thể lực trung bình giữa các 

nhóm thực nghiệm và đối chiếu không 

có sự khác biệt, với ttính < tbảng sự khác 

biệt chƣa có ý nghĩa ở ngƣỡng xác suất 

p ≥ 0.05. Nhƣ vậy các chỉ số thể lực 

trƣớc thực nghiệm giữa 2 nhóm là 

tƣơng đƣơng nhau. 

3.4. Kết quả thực nghiệm 

Sau 24 giáo án thực nghiệm, đề 

tài tiến hành kiểm tra, đánh giá trình 

độ TLC cho nữ sinh viên năm thứ 

nhất Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ 

An của nhóm thực nghiệm để đánh 

giá hiệu quả của các bài tập đã đƣợc 

lựa chọn, đƣợc kết quả trình bày ở 

bảng 5. 

Bảng 5. Thể lực nhóm thực nghiệm trƣớc thực nghiệm và sau thực nghiệm 

TT Các Test d d 
So sánh 

t=2.576 P 

1 Lực bóp tay thuận (kg) 2.70 3.458 4.93 ≤ 0.01 

2 Nằm ngửa gập bụng 30 giây 2.23 2.515 5.59 ≤ 0.01 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 9.20 8.724 6.67 ≤ 0.01 

4 Chạy 30m XPC (giây) -0.370 0.516 4.53 ≤ 0.01 

5 Chạy con thoi 4 x10m (s) -0.698 0.892 4.94 ≤ 0.01 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 78.125 103.20 4.78 ≤ 0.01 

Qua bảng 5 chúng ta thấy: nữ 

sinh viên nhóm thực nghiệm sau 24 

giáo án đƣợc tập luyện theo kế 

hoạch, sử dụng các bài tập phát triển 

thể lực chung đã đƣợc lựa chọn đã có 

sự tăng tiến r  nét về các chỉ số thể 

lực so với thời gian trƣớc lúc thực 

nghiệm. Kết quả kiểm tra thể lực của 

nhóm thực nghiệm trƣớc và sau 3 

tháng thực nghiệm với ttính > tbảng sự 
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khác biệt có ý nghĩa ở ngƣỡng xác 

suất P ≤ 0.01. 

4. Kêt luận 

Thể lực chung cho nữ sinh viên 

năm thứ nhất Trƣờng Đại học Kinh tế 

Nghệ An có thể đƣợc nâng cao hiệu 

quả nếu đƣợc tập luyện thƣờng xuyên 

và có phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng 

dạy hợp lý. Các bài tập đƣợc lựa chọn 

là hoàn toàn phù hợp nhằm nâng cao 

TLC cho nữ sinh viên năm thứ nhất 

Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An./. 
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ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET TRONG VIỆC 

SOẠN BÀI GIÂNG VÀ GIÂNG DẠY 
 

ThS. Cao Thị Phư ng Thảo 

Khoa C  Sở 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay có rất nhiều phần mềm 

trợ giúp thiết kế bài giảng điện tử cho 

giáo viên. Chúng là những công cụ 

rất hữu ích giúp cho việc soạn thảo 

bài giảng của giáo viên đƣợc thuận 

tiện hơn và giúp cho quá trình tiếp 

thu kiến thức của học sinh, sinh viên 

dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đại đa số 

các phần mềm này đều là các sản 

phẩm của nƣớc ngoài, nghĩa là giao 

diện tƣơng tác với ngƣời dùng bằng 

tiếng Anh. Trên thực tế ngƣời dùng 

chủ yếu của các phần mềm này là 

những giáo viên còn hạn chế kinh 

nghiệm và kiến thức đọc hiểu tiếng 

Anh. Do vậy sẽ rất khó khăn trong 

việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ 

thiết kế giảng bài có giao diện tiếng 

Anh. Chính vì vậy, việc đƣa ra các 

phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng 

bằng tiếng Việt là rất phù hợp với 

nhu cầu của các giáo viên hiện nay. 

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu 

phần mềm Violet, đây là một phần 

mềm nổi bật trong những phần mềm 

có giao diện tiếng Việt với mục đích 

trợ giúp cho giáo viên thiết kế, soạn 

thảo bài giảng điện tử. Bài viết đƣợc 

cấu trúc nhƣ sau: mở đầu là phần đặt 

vấn đề, phần tiếp theo giới thiệu cơ 

bản cách sử dụng phần mềm Violet 

và cuối cùng là phần kết luận. 

II. NỘI DUNG 

1. Giới thiệu 

Phần này giới thiệu về phần 

mềm Violet, là một công cụ giúp cho 

giáo viên có thể tự xây dựng bài 

giảng điện tử một cách nhanh chóng 

và đạt hiệu quả cao. So với những 

phần mềm soạn thảo bài giảng điện 

tử khác, phần mềm Violet chú trọng 

hơn trong việc tạo ra các bài giảng có 

âm thanh, hình ảnh, chuyển động và 

tƣơng tác,... Đặc biệt hơn, phần mềm 

này có giao diện tiếng Việt, dễ sử 

dụng, phù hợp với những giáo viên 

không giỏi tin học cũng nhƣ ngoại 

ngữ.Tƣơng tự nhƣ phần mềm thiết kế 

bài giảng điện tử PowerPoint, ngƣời 

dùng có thể tìm kiếm thông tin, chèn 

hinh ảnh, phim, flash từ Google, 

YouTube, kho tƣ liệu violet.vn và vẽ 

bản đồ tƣ duy trên Violet một cách 

dễ dàng. Nội dung bài viết đƣợc tham 

khảo từ các tài liệu [1-5]. 
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Trong phần mềm Violet, ngƣời 

dùng có thể sử dụng đa dạng các loại 

tƣ liệu. Ta có thể kéo thả tƣ liệu vào 

trang soạn thảo của phần mềm một 

cách dễ dàng từ cửa sổ My 

Computer hoặc từ Word hay Excel. 

Violet cho phép tích hợp các hệ 

thống thƣ viện mẫu có sẵn. Thƣ viện 

với 7.000 mẫu bài giảng mẫu phủ 

kín chƣơng trình học giúp cho giáo 

viên có nhiều sự lực chọn và tham 

khảo hơn. Ngoài ra, thƣ viện có 

20.000 tƣ liệu tranh ảnh, phim,… 

giúp tạo ra các bài giảng sinh động 

và giàu kiến thức. Kho dữ liệu lƣu 

trữ riêng giúp cho giáo viên không 

bị phụ thuộc vào các thiết bị lƣu trữ 

cá nhân mà có thể sử dụng tài liệu 

của mình mọi lúc, mọi nơi khi có 

máy tính kết nối mạng Internet 

Về công cụ thiết kế bài tập, 

Violet có sẵn nhiều mẫu bài tập 

thƣờng dùng nhƣ: trắc nghiệm, sắp 

xếp, ghép cặp, ô chữ, kéo thả, điền 

khuyết, xếp chữ,...với nội dung giáo 

viên tự nhập hoặc có thể lấy từ ngân 

hàng câu hỏi có sẵn. Thêm vào đó, 

Violet còn cung cấp các công cụ hữu 

ích nhƣ: vẽ đồ thị 2D/3D, vẽ hình 

SketchPad, vẽ hình Visio, thiết kế 

mạch điện, lập trình mô phỏng, vẽ bản 

đồ tƣ duy,... Ngoài ra, Violet còn có 

thể kết hợp dễ dàng với các phần mềm 

khác nhƣ: Photoshop, Corel Draw, 

Word, Excel,... 

Ngoài các chức năng trên, Violet 

còn cho phép đóng gói ra tệp có phần 

mở rộng EXE để chạy độc lập, hoặc 

xuất ra trangWeb chạy trên Internet. Các 

bài giảng đóng gói có thể sử dụng với 

các thiết bị chuyên dụng nhƣ bảng 

tƣơng tác hay bút lật trang,… có thể 

chạy tốt trên các hệ điều hành Windows, 

Linux, Macintosh, Android… Ngoài ra 

Violet còn cho phép đóng gói ra chuẩn 

SCORM để đƣa bài giảng lên các hệ 

quản trị học tập (LMS). 

2. Hƣớng dẫn Cài đặt phần mềm 

Violet 

Vào trang https://bachkim.vn chọn 

mục “Phần mềm Vioet” để tải bộ cài 

Violet. Sau khi tải xong và chạy tệp cài 

đặt, quá trình cài đặt sẽ xuất hiện cửa sổ 

cài đặt, ta chọn nút “tiếp tục” để tiến hành 

cài đặt sẽ xuất hiện cửa sổ có tên “Chọn 

thành phần” ta chọn nút “tiếp tục”. Sau 

khi chọn lại xuất hiện cửa sổ tên “Chọn 

nhiệm vụ” ta lại chọn nút “tiếp tục”, lúc 

này xuất hiện cửa sổ thông báo “Đã sẵn 

sàng cài đặt” ta chọn nút “Cài đặt” và 

việc cài đặt đƣợc tiến hành đến khi có cửa 

sổ thông báo “Hoàn Thành cài đặt 

Violet”. Ta chọn nút “Kết thúc” sẽ xuất 

hiện giao diện của chƣơng trình Violet.  

Chạy chƣơng trình Violet, giao diện 

chính của chƣơng trình sẽ hiện ra nhƣ Hình 

1. Vì phần mềm Violet sử dụng bộ g  tiếng 

Việt riêng nên sau khi khởi động phần mềm 

này, ta phải tắt các phần mềm g  tiếng việt 

khác (nhƣ VietKey, Unikey,...). 

https://bachkim.vn/


 THÔNG TIN KHOA HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

Số 13 - Tháng 5/2017   153 

 
Hình 1.  iao diện phần mềm Violet 

 

3. Hƣớng dẫn sử dụng Violet 

Để soạn một bài giảng trƣớc tiên ta 

phải tạo một trang màn hình thì mới có 

thể đƣa nội dung kiến thức vào để soạn.  

3.1. Tạo một trang màn hình 

Để tạo trang màn hình, vào menu 

Nội dung → Thêm đề mục (hoặc nhấn 

F5), cửa sổ nhập liệu đầu tiên sẽ xuất 

hiện. G  tên Chủ đề và tên Mục, rồi 

nhấn nút “Tiếp tục”, cửa sổ soạn thảo 

trang màn hình sẽ hiện ra và ta có thể 

đƣa nội dung kiến thức vào đây. 

Có 3 nút chức năng trên cửa sổ 

soạn thảo là: “Ảnh, phim”, “Văn bản”, 

“Công cụ” dùng để đƣa hoặc tạo các tƣ 

liệu và văn bản lên màn hình soạn thảo. 

Các phần tiếp theo sẽ mô tả chi tiết cơ 

bản về cách dùng của ba nút này. 

3.1.1. Nút “Ảnh, phim” 

Nhấp nút này để nhập các tệp dữ 

liệu đa phƣơng tiện nhƣ hình ảnh, âm 

thanh, ảnh flash vào cửa sổ soạn thảo 

trang màn hình, bảng nhập liệu sẽ hiện 

ra Hộp "Tên tệp dữ liệu" cho biết tệp 

dữ liệu nào đang đƣợc chọn. Để đơn 

giản, có thể nhấn vào nút "…" để mở 

ra hộp Open File giống nhƣ trong các 

ứng dụng Windows. Nếu chọn tệp 

Flash (SWF) thì sẽ xuất hiện thêm hộp 

“Vị trí dữ liệu trong tệp”. Bình thƣờng 

không cần nhập gì vào đây. Nếu nhập 

tệp âm thanh hoặc phim thì sẽ xuất 

hiện thêm hộp lựa chọn để xác định 

rằng dữ liệu phim hoặc âm thanh này 

có đƣợc tự động chạy hay không. 

a) Dịch chuyển, co giãn đ i tượng 

Sau khi nhập ảnh, phim,... ngƣời 

dùng có thể dùng chuột kéo, dịch 

chuyển các hình ảnh này, hoặc thay 

đổi kích thƣớc, tỷ lệ co giãn bằng các 

điểm nút ở góc, ở giữa cạnh và điểm 

nút ở giữa hình. 

b) Thiết lập thuộc tính của đ i tượng 

(ảnh hoặc phim) 
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Nếu nhấp vào nút , bảng thuộc 

tính của đối tƣợng sẽ hiện ra ngay bên. 

Trong đó: Hai ô nhập liệu đầu tiên là 

tỷ lệ co giãn theo chiều ngang và theo 

chiều dọc của ảnh. Các ô nhập liệu này 

giúp cho ngƣời dùng biết hoặc thiết 

lập tỷ lệ co giãn của ảnh một cách 

chính xác chứ không ƣớc lƣợng nhƣ 

việc co giãn bằng cách kéo các điểm 

nút nhƣ đã đề cập ở phần trên. 

3.1.2. Nút “Văn bản” 

Sau khi nhấp vào nút này, thì trên 

bảng trắng sẽ xuất hiện một ô soạn 

thảo có khung màu xám. Ngƣời dùng 

có thể soạn thảo các văn bản của mình 

trực tiếp trên ô này. 

a) Thay đổi vị trí, kích thước và các 

thuộc tính 

Có thể nhấn chuột lên đƣờng viền 

màu xám và dịch chuyển đối tƣợng, 

hoặc nhấn chuột vào góc trái dƣới của 

khung xám này để thay đổi kích thƣớc. 

Có thể thay đổi các thuộc tính của 

văn bản nhƣ font chữ, kích thƣớc, màu 

sắc,... bằng cách nhấp chuột vào nút , 

để xuất hiện hộp thuộc tính nhƣ màu 

sắc, font chữ, kích thƣớc chữ, chữ 

đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân, căn 

lề trái, căn lề giữa, căn lề phải, gạch 

đầu dòng, khoảng cách giữa các dòng. 

b) Nhập công thức theo chuẩn Latex 

Việc nhập công thức đƣợc thực 

hiện bằng cách g  trực tiếp công thức 

(theo chuẩn Latex) vào ngay phần 

soạn thảo văn bản với từ khóa 

LATEX. Ví dụ để g  "Công thức hóa 

học của axit sunfuric là H2SO4" ta chỉ 

cần g : “Công thức hoá học của axit 

sunfuric là LATEX(H_2S0_4)”. 

3.1.2. Nút “Công cụ” 

Click vào nút này sẽ hiện ra một 

trình đơn (menu) cho phép lựa chọn sử 

dụng các module chuẩn, module bài 

tập và các module chuyên dụng cắm 

thêm (plugin), gồm có: vẽ hình, soạn 

thảo văn bản, bài tập trắc nghiệm, bài 

tập ô chữ, bài tập kéo thả chữ, vẽ đồ 

thị hàm số, vẽ hình học, lập trình mô 

phỏng (phần này tôi sẽ giới thiệu cụ 

thể hơn trong bài viết tiếp theo) 

3.2. Các chức năng soạn thảo trang 

màn hình 

Sau khi tạo xong một mục dữ liệu 

nếu muốn sửa đổi, xoá, tạo hiệu ứng, 

sao chép …đối tƣợng ta đi tìm hiểu 

các mục tiếp theo 

3.2.1. Sửa đổi hoặc xóa mục dữ liệu 

đã có 

Để sửa lại một mục dữ liệu thì vào 

menu Nội dungSửa đổi thông tin, 

hoặc nhấn F6, hoặc nhấp đúp vào mục 

cần sửa đều đƣợc. Nếu muốn xóa mục, 

ta chọn mục rồi vào Nội dungXóa đề 

mục hoặc nhấn phím Delete. 

3.2.2. Tạo hiệu ứng hình ảnh 

Violet cho phép tạo ra các hiệu 

ứng hình ảnh đối với các đối tƣợng 

(ảnh, văn bản, bài tập,...) nhƣ: bóng 

đổ, mờ mờ, rực sáng và làm nổi. Với 

một đối tƣợng (ảnh, văn bản, bài 

tập,...) để mở bảng hiệu ứng hình ảnh, 

đầu tiên ta chọn đối tƣợng, nhấp vào 

nút tròn thứ nhất ở phía trên bên phải 

đối tƣợng để mở bảng thuộc tính, sau 

đó nhấp vào nút tròn ở góc dƣới bên 
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phải của bảng thuộc tính.Nhấp vào dấu 

cộng để thêm một hiệu ứng hình ảnh. 

Chọn hiệu ứng trong bảng danh sách 

để thay đổi các tham số tƣơng ứng. 

Nhấp vào dấu trừ để xóa hiệu ứng 

đang chọn. 

3.2.3. Tạo các hiệu ứng chuyển động 

và biến đổi 

Chọn một hình ảnh, đoạn văn bản 

hoặc plugin trên màn hình soạn thảo, 

khi đó sẽ hiện ra 3 nút tròn nhỏ ở phía 

trên bên phải. Nhấp vào nút  (nút đang 

quay), sẽ xuất hiện bảng lựa chọn hiệu 

ứng. Nhấp chọn “Thêm hiệu ứng xuất 

hiện”, sau đó nhấp vào nút mũi tên 

xuống để hiện bảng danh sách hiệu ứng. 

Ta chọn một hiệu ứng bất kỳ ở danh 

sách bên trái, ứng với mỗi hiệu ứng này, 

lại chọn tiếp hiệu ứng con đƣợc liệt kê ở 

danh sách bên phải. Sau khi chọn hiệu 

ứng xong sẽ có nút Preview (xem trƣớc) 

ở góc dƣới bên trái, để ngƣời soạn có 

thể xem đƣợc hiệu ứng luôn. 

Phần “Tự động chạy hiệu ứng” 

nếu đƣợc đánh dấu thì hiệu ứng sẽ 

đƣợc thực hiện ngay sau khi hiển thị 

trang màn hình, hoặc ngay sau khi 

hiệu ứng trƣớc đó đƣợc thực hiện. Nếu 

không đánh dấu thì ngƣời dùng phải 

nhấp chuột vào nút Next (phía dƣới 

bên phải của bài giảng), hoặc nhấn 

phím Enter, Space, Page Down thì 

hiệu ứng mới thực hiện. 

Tiêp theo, nhấn nút “Đồng ý”. 

Trang màn hình đƣợc tạo, đầu tiên chỉ 

chứa các đối tƣợng (hình ảnh, văn 

bản,...) không có hiệu ứng. Có thể phải 

nhấn nút Next (phía dƣới bên phải) thì 

các đối tƣợng còn lại mới hiện ra theo 

hiệu ứng đã lựa chọn. 

3.2.4. Sao chép, cắt, dán tư liệu 

Violet cho phép ngƣời sử dụng có thể 

thực hiện thao tác sao chép, cắt, dán tƣ 

liệu (ảnh, văn bản, các dạng bài tập…) 

trên cùng một màn hình soạn thảo, hoặc 

giữa các màn hình soạn thảo khác nhau. 

Thậm chí ngƣời sử dụng còn có thể copy 

các đối tƣợng tƣ liệu từ bài giảng này 

sang bài giảng khác.Về cách thực hiện thì 

cũng giống nhƣ trong những phần mềm 

khác.Đặc biệt, có thể copy dữ liệu từ các 

ứng dụng khác và paste vào màn hình 

soạn thảo của Violet một cách rất dễ 

dàng, chẳng hạn có thể copy các vùng ảnh 

đƣợc chọn từ các phần mềm xử lý ảnh, 

copy bảng, hình vẽ và các WordArt từ 

MS Word, các biểu đồ trong MS Excel… 

3.2.5. Phục hồi (undo) và làm lại (redo) 

Tại phần giao diện chính, chức 

năng undo và redo sẽ thực hiện việc 

phục hồi và làm lại những thao tác 

thêm, sửa, xóa các đề mục của bài 

giảng. Còn ở cửa sổ soạn thảo thì undo 

và redo chỉ liên quan đến những thao 

tác thêm bớt, chỉnh sửa các tƣ liệu 

trong đề mục hiện hành.Cũng giống 

nhƣ các ứng dụng Windows khác, undo 

và redo có thể đƣợc thực hiện một cách 

rất dễ dàng bằng cách nhấn các phím 

tắt Ctrl+Z (undo) và Ctrl+Y (redo).  

3.2.6. Tạo các siêu liên kết 

Để liên kết từ đề mục này sang đề 

mục khác của một file bài giảng hoặc 

để kết nối bài giảng tới một file EXE 

bên ngoài thì ta tìm hiểu theo hƣớng 

dẫn đƣới đây. 



 TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 

 

 Số 13 - Tháng 5/2017 156 

Cách tạo siêu liên kết: Trên trang 

màn hình soạn thảo, nhấp chuột vào 

đối tƣợng cần liên kết, 3 nút tròn sẽ 

xuất hiện ở phía trên bên phải của đối 

tƣợng, nhấp vào nút thứ ba ( ) để 

xuất hiện một thực đơn, chọn mục 

“Siêu liên kết” lúc này sẽ xuất hiện 

một bảng nhập liệu. Nếu muốn liên 

kết với một tệp bên ngoài, ngƣời 

dùng nhấp chuột vào lựa chọn “Liên 

kết với tệp bên ngoài” rồi nhấp tiếp 

vào nút “...” để chọn tệp EXE cần 

thiết. Nếu muốn liên kết với đề mục 

khác trong cùng bài giảng thì nhấp 

chuột vào lựa chọn “Liên kết với đề 

mục” sau đó chọn mục cần liên kết. 

Cuối cùng, nhấp chuột vào nút 

“Đồng ý” để kết thúc. 

Hình 2 thể hiện một bài soạn mẫu 

sử dụng các bƣớc trên để tạo một bài 

giảng Tin học đại cƣơng từ phần 

mềm Violet. 

 
Hình 2:  ài giảng Tin học đại cư ng 

 

Để các file soạn giảng này có thể 

chạy độc lập khi máy tính không cài 

đặt phần mềm Violet hoặc có thể chạy 

trên Internet thì chúng ta phải đóng gói 

thành các file chạy EXE hoặc đóng gói 

ra các trang web. Công việc này thực 

hiện nhƣ sau: 

3.3. Đóng gói bài giảng 

Sau khi soạn thảo xong và lƣu 

bài giảng, ta vào mục  ài giảng 

Đóng gói(phím tắt F4) chọn “Xuất ra 

tệp chạy (EXE)”. Chức năng này sẽ 

xuất bài giảng đang soạn thảo ra thành 

một sản phẩm chạy độc lập, có thể 

copy vào đĩa mềm hoặc đĩa CD để 

chạy trên các máy tính khác mà không 

cần chƣơng trình Violet. 

Đóng gói bài giảng ra tệp EXE có 

thể giúp bạn liên kết với các bài giảng 

đƣợc tạo bằng Powerpoint hoặc các 

công cụ khác có hỗ trợ liên kết.Nếu 

đóng gói dạng HTML, phần mềm sẽ 

chạy dƣới dạng giao diện Web, và có 

thể đƣa lên Website của trƣờng, 
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Website cá nhân hoặc một hệ thống E-

learning nào đó. Nhờ vậy, giáo viên có 

thể truy cập, sử dụng bài giảng của 

mình thông qua Internet ở mọi nơi, 

mọi lúc. 

3.4. Sử dụng giao diện bài giảng và 

các phím tắt 

Sau khi chạy bài giảng, trang bìa 

hoặc trang đầu tiên của bài giảng sẽ 

đƣợc mở. Lúc đó ngƣời dùng chỉ cần 

nhấp chuột để lần lƣợt trình chiếu các 

trang.Trên giao diện này, ngƣời dùng 

sẽ nhấp chuột vào nút Next ( mũi tên 

trỏ phải ở góc dƣới bên phải màn hình) 

để trình chiếu lần lƣợt các trang nội 

dung bài giảng, hoặc nút Back (mũi 

tên trỏ trái) để quay về trang trƣớc. 

Nếu ngƣời dùng không muốn trình 

chiếu theo tuần tự thì có thể nhấp 

chuột vào tên các chủ đề ở thanh 

ngang bên trên, rồi nhấp vào tên mục ở 

thanh dọc bên trái giao diện.Để thoát 

ra khỏi bài giảng, có thể nhấp chuột 

vào nút  ở góc trên bên phải màn 

hình giao diện, hoặc nhấn tổ hợp phím 

Alt + F4. 

3.5. Ch nh sửa bài giảng sau khi đã 

đóng gói 

Sau khi đóng gói, ngƣời dùng vẫn 

có thể bổ sung hoặc chỉnh sửa nội 

dung cho gói bài giảng một cách dễ 

dàng, bằng cách nhấp đúp chuột vào 

tệp “Scenario” trong thƣ mục đóng gói 

(hoặc chạy Violet rồi mở tệp Scenario 

này ra), sau đó soạn thảo nội dung bài 

giảng nhƣ bình thƣờng. Việc chỉnh sửa 

này tất nhiên phải đƣợc thực hiện trên 

các máy đã cài đặt Violet. 

III. KẾT LUẬN 

Với các tiện ích đã nêu trên, phần 

mềmViolet sẽ là công cụ hữu ích cho 

giáo viên trong việc soạn bài giảng 

cũng nhƣ việc truyền đạt kiến thức cho 

học sinh, sinh viên. Đối với các em 

học sinh, sinh viên khi đƣợc học tập 

bằng phần mềm này sẽ tiếp thu bài học 

một cách hiệu quả và có hứng thú học 

tập hơn. Bên cạnh đó, áp dụng phần 

mềm Vioet vào việc giảng dạy sẽ giải 

quyết tốt khối lƣợng kiến thức và rèn 

luyện tốt kỹ năng thực hành trong một 

tiết học theo yêu cầu đặt ra. Một 

nhƣợc điểm của phần mềm Violet là 

giáo viên chỉ có thể sử dụng các mẫu 

có sẵn để thiết kế bài giảng. Vì sự hạn 

chế về số trang của bài viết nên các 

tiện ích và ví dụ minh hoạ cụ thể cho 

từng chức năng chƣa đƣợc trình bày 

chi tiết. Tác giả sẽ trình bày tiếp về nội 

dung này ở các bài viết sau. 
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NHỮNG LƯU Ý KHI CHỌN MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ 

ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÅN CÓ NHU CÆU SỬ DỤNG 

TRONG GIAI ĐOÄN HIỆN NAY 
 

ThS. Nguy n Thị Thuỳ Dung 

Khoa Nông Lâm Ngư 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở sinh sống 

cho ngƣời dân, phù hợp với xu thế phát 

triển đô thị hiện nay, việc đầu tƣ xây 

dựng phát triển nhà chung cƣ và căn hộ 

chung cƣ tại các thành phố, đô thị là chủ 

trƣơng đúng của Đảng và Nhà nƣớc ta 

cũng nhƣ các nhà đầu tƣ. Quá trình đầu 

tƣ xây dựng chung cƣ và căn hộ chung 

cƣ phù hợp với quy luật phát triển, diễn 

ra tất yếu khách quan, nhằm mục đích 

tiết kiệm quỹ đất, những đáp ứng yêu 

cầu chỗ ở cho ngƣời dân.  

Thực hiện chức năng quản lý nhà 

nƣớc về lĩnh vực này, Quốc hội đã ban 

hành Luật Nhà ở năm 2014; Bộ Xây 

dựng đã ban hành Thông tƣ 

02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 

quy chế về quản lý sử dụng nhà chung 

cƣ, Thông tƣ số 31/2016/TT-BXD 

ngày 20/12/2016 hƣớng dẫn về phân 

hạng và công nhận hạng nhà chung cƣ, 

Thông tƣ số 37/2009/TT-BXD ngày 

01/12/2009 hƣớng dẫn phƣơng pháp 

xác định và quản lý giá dịch vụ nhà 

chung cƣ, Thông tƣ số 10/2015/TT-

BXD ngày 30/12/2015 quy định về 

hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cƣ, Công văn số 

2544/BXD-QLN ngày 19/11/2009 đề 

nghị các địa phƣơng rà soát, kiểm tra 

các chủ đầu tƣ và các chủ sở hữu về 

công năng sử dụng và công tác phòng 

cháy, chữa cháy nhà chung cƣ. 

Mặc dù đã có các quy định rất cụ 

thể về quản lý và vận hành nhà chung 

cƣ. Tuy nhiên, việc đầu tƣ xây dựng và 

phát triển nhà chung cƣ và căn hộ 

chung cƣ hiện nay đang đồng hành với 

hệ thống dịch vụ kinh doanh và 

chuyển nhƣợng căn hộ. Việc thực hiện 

các dịch vụ các thủ tục tiếp thị để tiến 

tới các giao dịch chuyển nhƣợng căn 

hộ chung cƣ tại các dự án đang gặp 

nhiều khó khăn trong công tác quản lý, 

cũng nhƣ việc lựa chọn mua căn hộ 

chung cƣ của ngƣời có nhu cầu, đặc 

biệt là việc thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ giữa các bên. Việc lựa chọn 

căn hộ chung cƣ đang gặp phải một số 

khó khăn về tính minh mạch, tính pháp 

lý, việc lựa chọn căn hộ chung cƣ rất 

khó để giám sát đƣợc chất lƣợng công 

trình, phí quản lý công trình... Lựa 

chọn căn hộ chung cƣ mới chỉ dừng lại 

ở việc quan sát hạ tầng kỹ thuật, sự 

tiện ích của căn hộ, các dịch vụ khác… 

Nghiên cứu trao đổi để có các thông 

tin đầy đủ về lựa chọn căn hộ chung cƣ, 



 THÔNG TIN KHOA HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

Số 13 - Tháng 5/2017   159 

đáp ứng đƣợc yêu cầu của ngƣời sử 

dụng là một vấn đề rất cần thiết. Trong 

phạm vi nghiên cứu này chúng tôi trao 

đổi một số vấn đề cần lƣu ý trƣớc khi 

quyết định lựa chọn mua căn hộ chung 

cƣ tại thời điểm hiện nay. 

2. NỘI DUNG TRAO ĐỔI 

Trên thị trƣờng hiện nay có khá 

nhiều dự án căn hộ chung cƣ đang triển 

khai xây dựng và đã đƣa vào hoạt 

động. Điều này mang đến cho khách 

hàng có thêm nhiều cơ hội lựa chọn căn 

hộ ƣng ý nhất phù hợp nhu cầu nhất, 

nhƣng mặt khác cũng khiến khách hàng 

bối rồi vì không biết dự án nào phù hợp 

với khả năng tài chính của mình. Do 

vậy, việc đƣa ra những kinh nghiệm 

thực tế dành cho ngƣời có ý định hay 

chuẩn bị mua căn hộ chung cƣ và 

những lƣu ý cần phải biết trƣớc khi 

quyết định mua căn hộ chung cƣ, cách 

chọn mua căn hộ chung cƣ, những rủi 

ro khi mua căn hộ cách phòng tránh 

những rủi ro không đáng có. Để lựa 

chọn đƣợc căn hộ chung cƣ có giá trị 

sử dụng tƣơng xứng với giá mua căn hộ 

chung cƣ cần lƣu ý những nội dung: 

đặc điểm của căn hộ chung cƣ và công 

trình liên quan; thủ tục pháp lý; vai trò 

của chủ thể tham gia thị trƣờng. Và 

những nội dung này đƣợc phân chia 

thành các tiêu chí cụ thể. 

* Thứ nhất đặc điểm của căn hộ chung 

cư và công trình liên quan 

Tiêu chuẩn căn hộ: Tiêu chuẩn căn 

hộ bao gồm các yếu tố kỹ thuật bên trong 

và bên ngoài. Hệ thống kỹ thuật bên 

trong bao gồm các yếu tố nhƣ diện tích, 

vị trí, số tầng, nội thất, lối thoát hiểm, 

phòng cháy chữa cháy, hành lang, cầu 

thang. Hƣớng nhà đƣợc xác định là 

hƣớng cửa ra vào của căn hộ, hoặc 

hƣớng ban công hay mặt thoáng của căn 

hộ. Hƣớng nhà sẽ là tạo đƣợc không gian 

thoáng mát cho căn hộ vào mùa hè và 

ấm áp vào mùa đông; Hệ thống kỹ thuật 

hạ tầng bên ngoài nhƣ: đƣờng giao 

thông, công trình cấp thoát nƣớc và hệ 

thống điện, nƣớc... Các tiêu chí này đƣợc 

thể hiện rất r  trong tiêu chuẩn quy định 

tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Uỷ 

ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về 

phân loại đô thị ban hành ngày 25 tháng 

5 năm 2016. 

Tiện ích khu chung cƣ: Giá trị tiện 

ích của một khu chung cƣ đƣợc thể 

hiện qua các yếu tố sau: Hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật gồm: đƣờng, hè, sân 

vƣờn, cấp thoát nƣớc, điện chiếu sáng, 

nhà để xe... phải đƣợc đầu tƣ đồng bộ 

và hoàn chỉnh. Đây là yêu cầu tối thiểu 

đối với một khu nhà ở, chất lƣợng và 

quy mô của các công trình này chính là 

điều kiện để ngƣời tiêu dùng lựa chọn.  

Các công trình tiện ích công cộng 

nhƣ: nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà tập 

thể thao, bể bơi, sân chơi trẻ em, công 

viên và các công trình tiện ích phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt văn hoá- thể thao 

khác. Hệ thống thiết bị phòng chống 

cháy- nổ, các điểm báo động khi có sự 

cố mất an toàn. Hệ thống an toàn còn 

trang bị thêm hệ thống quan sát an 

ninh, hệ thống kiểm soát ra vào khu 

chung cƣ. 

Yếu tố vị trí địa lý và phong thủy: 

Việc cân nhắc chọn vị trí dự án nhằm 

đảm bảo thuận tiện cho các thành viên 

trong gia đình hoặc cá nhân làm việc, 
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sinh hoạt nhƣ: khoảng cách từ địa 

điểm dự án đến trƣờng học, bệnh viện, 

trung tâm thƣơng mại, bến xe, ga tàu, 

trụ sở cơ quan hành chính …. Yếu tố 

địa lý và phong thủy nhƣ vùng đất 

tránh ngập úng, hồ nƣớc điều hòa, 

nhiều cây xanh, cảnh quan môi trƣờng 

cũng là căn cứ quan trọng để lựa chọn 

mua căn hộ chung cƣ. Bên cạnh đó các 

vị trí gần cầu vƣợt, các vị trí có nguy 

cơ ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, độ rung, 

gần nơi tập kết rác thải, nơi mật độ dân 

cƣ quá dày, hệ thống kỹ thuật hạ tầng 

quá tải…cũng là căn cứ để đƣa ra 

quyết định lựa chọn căn hộ chung cƣ. 

* Thứ hai là thủ tục pháp lý 

Thủ tục pháp lý là một yếu tố rất 

quan trọng của giao dịch mua bán căn 

hộ do vậy chúng ta cần quan tâm. Luật 

Kinh doanh bất động sản 2014 quy định 

hợp đồng mua bán là căn cứ pháp lý 

quan trọng để thực hiện các giao địch 

căn hộ chung cƣ. Thủ tục pháp lý bao 

gồm căn cứ pháp lý, giá cả và quyền và 

nghĩa vụ ở các bên. Đây là các căn cứ 

rất quan trọng mà ngƣời mua căn hộ 

chung cƣ cần quan tâm, kinh nghiệm 

trong thực tế cho thấy trƣớc khi ký các 

hợp đồng chuyển nhƣợng căn hộ chung 

cƣ ngƣời mua cần tham khảo đến các 

luật sƣ hoặc các chuyên gia độc lập để 

đƣợc tƣ vấn các thủ tục pháp lý cần 

thiết, để tránh đƣợc các rủi ro. 

* Thứ ba vai trò của chủ thể tham gia 

thị trường 

Cần quan tâm chủ đầu tƣ và nhà 

thầu thi công dự án chung cƣ: Uy tín 

của chủ đầu tƣ và nhà thầu dự án 

chung cƣ hay nói cách khác là hồ sơ 

năng lực chủ đầu tƣ và nhà thầu là căn 

cứ quan trọng để chọn căn hộ chung 

cự. Để đánh giá đƣợc uy tín của họ 

chúng ta cần tham khảo ý kiến khách 

hàng đã mua từ các dự án, các công 

trình của các nhà đầu tƣ để đánh giá. 

Chủ thể tiếp theo chính là hộ gia 

đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng căn hộ 

chung cƣ. Ngoài các nhu cầu về sử dụng 

căn hộ chung cƣ và các công trình liên 

quan đã phân tích ở nội dung thứ nhất 

thì khi nói đến chủ thể này cần quan tâm 

đến khả năng tài chính để có sự lựa 

chọn phù hợp nhất. Để có bất động sản 

phù hợp với khả năng tài chính thì 

ngƣời mua cần lựa chọn thời điểm chọn 

mua căn hộ. Thời điểm mua căn hộ bao 

gồm thời điểm của thị trƣờng và thời 

điểm dự án. Thị trƣờng bất động sản 

cũng nhƣ thị trƣờng chứng khoán và 

cũng không nằm ngoài chu kỳ nền kinh 

tế, việc phán đoán thị trƣờng và cân 

nhắc thời điểm mua chính xác sẽ giúp 

khách mua đƣợc những bất động sản tốt 

trong tƣơng lai với mức giá hợp lý. Luật 

Kinh doanh bất động sản 2014 quy định, 

mỗi dự án đều có quá trình phát triển từ 

bƣớc xin giấy phép đến khi hoàn thiện 

và cƣ dân vào sinh sống. Bán chính thức 

khi dự án hoàn thành phần móng công 

trình với mức giá thấp nhất (có những 

dự án ngƣời mua có thể tham gia góp 

vốn trƣớc khi hoàn thành móng và mức 

giá sẽ thấp hơn nữa). Giá bán sẽ thay 

đổi theo tiến độ khi dự án hoàn thành thì 

đƣa vào sử dụng nếu không có biến 

động thị trƣờng thì đó là thời điểm có 

mức giá cao hơn thời điểm bán lần đầu. 

Và những căn hộ phù hợp với đa số nhu 

cầu thị trƣờng là căn hộ có mức giá tăng 

cao nhất.  
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Giá cả của căn hộ chung cƣ đƣợc 

bên mua-bên bán thoả thuận và ghi r  

trong hợp đồng. Thời điểm thanh toán 

có thể là trƣớc hoặc sau khi hoàn thiện 

căn hộ. Để đảm bảo lợi ích cho bên 

mua trong hợp đồng mua bán cần có 

điều khoản cam kết về chất lƣợng 

hoàn thiện công trình và phụ lục hợp 

đồng mô tả mức độ hoàn thiện của căn 

hộ. Đồng thời, những qui định về thời 

điểm thanh toán phải đƣợc gắn liền với 

tiến độ và kết quả xây dựng công trình. 

Chủ thể thứ ba là Nhà nƣớc. Đây là 

chủ thể đảm bảo lợi ích hợp pháp cho 

ngƣời mua. Với chính sách về cho vay 

để mua nhà ở xã hội và nhà ở thƣơng 

mại giá rẻ với lãi suất thấp của Ngân 

hàng nhà nƣớc đã tạo điều kiện thuận 

lợi để ngƣời mua căn hộ. Ngƣời mua 

nên tìm hiểu kỹ phƣơng thức tiếp cận 

này để có thể mua đƣợc căn hộ mong 

muốn. Nhà nƣớc đã ban hành quy định 

về đơn vị quản lý chung cƣ và mức phí 

quản lý. Mức phí quản lý, đơn vị quản 

lý, chất lƣợng quản lý là các yếu tố liên 

quan trực tiếp đến ngƣời mua phải chi 

trả. Do vậy, khi mua và sử dụng căn hộ, 

ngƣời tiêu dùng không thể bỏ qua việc 

đánh giá trình độ, năng lực cũng nhƣ uy 

tín của đơn vị quản lý. Chọn một đơn 

vị quản lý chuyên nghiệp là yếu tố cơ 

bản đầu tiên để đảm bảo chất lƣợng 

quản lý. Đối với một đơn vị quản lý 

chuyên nghiệp phải có đầy đủ cơ cấu tổ 

chức bộ máy quản lý và đơn vị này 

phải công bố công khai các thông tin về 

đơn vị mình. 

Chủ thể thứ tƣ là tổ chức tài chính, 

cụ thể là ngân hàng. Các chƣơng trình 

ƣu đãi vay mua nhà của ngân hàng 

hiện nay đa phần tập trung vào lãi suất, 

kết hợp với các quà tặng, ƣu đãi giảm 

giá của các dự án nhà cụ thể qua 

chƣơng trình hợp tác giữa ngân hàng 

và chủ đầu tƣ. Việc lựa chọn các 

chƣơng trình ƣu đãi giúp khách hàng 

giảm bớt đáng kể các khoản phải trả.  

3. KẾT LUẬN 

Nhƣ vậy, việc lựa chọn căn hộ 

chung cƣ là một công việc rất khó khăn 

và phức tạp đối với ngƣời có nhu cầu 

nhà ở hiện nay. Qua nghiên cứu chúng 

tôi đƣa ra các lƣu ý khi lựa chọn nhà 

chung cƣ bao gồm các nội dung: đặc 

điểm của căn hộ chung cƣ và công trình 

liên quan; thủ tục pháp lý; vai trò của 

chủ thể tham gia thị trƣờng. Phân chia 

các nội dung thành các tiêu chí cụ thể để 

ngƣời mua lƣu ý và dễ dàng lựa chọn 

căn hộ ƣng ý với nhu cầu sử dụng và 

khả năng tài chính. Với số lƣợng nhà 

chung cƣ ngày càng nhiều và đa dạng về 

loại hình nhƣ hiện nay những lƣu ý này 

giúp ngƣời mua sẽ có đƣợc sự lựa chọn 

phù hợp và tốt nhất cho mình./.  
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CHẾ ĐÐNH MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ LÀ GÌ  

VÀ ÁP DỤNG GIAI ĐOÄN TỐ TỤNG HÌNH SỰ NÀO CHO ĐÚNG? 
 

ThS. Trần Thị Thu Hà - ThS. Trần Thị Vân Diên 

Khoa C  sở 

 

Miễn trách nhiệm hình sự 

(TNHS) là chế định đƣợc quy định 

trong luật hình sự Việt Nam, thể hiện 

chính sách khoan hồng, nhân đạo của 

Đảng và Nhà nƣớc ta đối với ngƣời 

phạm tội và hành vi do họ thực hiện. 

Đồng thời, thực hiện những quy định 

này là nhằm tiết kiệm việc áp dụng 

chế tài của luật hình sự nhƣng vẫn 

đảm bảo đƣợc yêu cầu giáo dục ngƣời 

phạm tội trở thành ngƣời có ích cho 

xã hội. Áp dụng đúng chế định này có 

ý nghĩa quan trọng, bảo đảm quyền, 

lợi ích hợp pháp của công dân, đáp 

ứng mục tiêu của cuộc đấu tranh 

phòng, chống tội phạm. 

I. CHẾ ĐỊNH MIỄN TRÁCH 

NHIỆM HÌNH SỰ L  GÌ? 

Mặc dù chế định này thƣờng 

xuyên đƣợc áp dụng trong quá trình tố 

tụng hình sự, nhƣng khái niệm TNHS 

và miễn TNHS vẫn chƣa đƣợc ghi 

nhận chính thức trong pháp luật hình 

sự nƣớc ta.Hiện nay, có nhiều quan 

điểm khác nhau nhƣ sau: 

1. Trách nhiệm hình sự: 

Từ điển pháp luật hình sự, NXB 

Tƣ pháp, Hà Nội, 2006, tr.281-282, 

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa và 

PGS.TS. Lê Thị Sơn cho rằng: 

“TNHS là trách nhiệm của người 

phạm tội phải chịu những hậu quả 

bất lợi về hành vi phạm tội của mình. 

TNHS là một dạng trách nhiệm pháp 

lý bao gồm: nghĩa vụ phải chịu sự 

tác động của hoạt động truy cứu 

TNHS, chịu bị kết tội, chịu biện pháp 

cưỡng chế của trách nhiệm hình sự 

(hình phạt, biện pháp tư pháp) và 

chịu mang án tích”[1]. 

Các nghiên cứu chuyên khảo về 

Phần chung Luật hình sự, tập III, NXB 

Công an nhân dân, Hà Nội, 2000, 

tr.122, PGS.TSKH. Lê Cảm định 

nghĩa: “TNHS là hậu quả pháp lý của 

việc thực hiện tội phạm và được thể 

hiện bằng việc áp dụng đ i với người 

phạm tội một hoặc nhiều biện pháp 

cưỡng chế của Nhà nước do Luật hình 

sự quy định”[2]. 

Mô hình lý luận về Bộ luật hình sự 

Việt Nam (Phần chung), NXB Khoa 

học Xã hội, Hà Nội, 1993, Tr.41, 

GS.TSKH. Đào Trí Úc viết: “TNHS là 

hậu quả pháp lý của việc phạm tội, thể 

hiện ở chỗ người đã gây ra tội phải 

chịu trách nhiệm về hành vi của mình 

trước Nhà nước”[3]. 
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Nhƣ vậy, có thể khái quát, trách 

nhiệm hình sự là một dạng của trách 

nhiệm pháp lý và là hậu quả pháp lý 

bất lợi của việc thực hiện tội phạm và 

được thể hiện bằng việc áp dụng một 

hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế của 

Nhà nước do Luật hình sự quy định 

đ i với người phạm tội. 

2. Miễn trách nhiệm hình sự 

Tại Chƣơng IV - Trách nhiệm 

hình sự, trong quyển Giáo trình Luật 

hình sự Việt Nam (Phần chung), NXB 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003, 

tr.109, PGS.TS Trần Văn Độ, có viết: 

“Mi n trách nhiệm hình sự có nghĩa là 

mi n những hậu quả pháp lý về các tội 

phạm đ i với người thực hiện tội phạm 

khi có những điều kiện theo quy định 

của pháp luật”[4]. 

Trong quyển Trách nhiệm hình sự 

và hình phạt, PGS.TS. Lê Thị Sơn cho 

rằng: “Mi n trách nhiệm hình sự đ i 

với người phạm tội có nghĩa là mi n 

truy cứu trách nhiệm hình sự và 

đư ng nhiên kéo theo cả mi n phải 

chịu các hậu quả tiếp theo do việc 

thực hiện trách nhiệm hình sự từ phía 

Nhà nước đem lại như: mi n bị kết 

tội, mi n phải chịu biện pháp cưỡng 

chế của trách nhiệm hình sự và mi n 

bị mang án tích. Trên thực tế có thể 

có trường hợp người phạm tội được 

Tòa án mi n trách nhiệm hình sự 

trong giai đoạn xét xử. Trong trường 

hợp này, mi n trách nhiệm hình sự chỉ 

bao gồm mi n chịu biện pháp cưỡng 

chế của trách nhiệm hình sự và mi n 

mang án tích”. 

Trong bài viết Về các dạng miễn 

trách nhiệm hình sự đƣợc quy định 

tại Điều 25 BLHS năm 1999, đăng 

trên Tạp chí Tòa án Nhân dân, số 

1/2001, PGS.TSKH. Lê Cảm định 

nghĩa: “Mi n trách nhiệm hình sự là 

một chế định nhân đạo của luật hình 

sự Việt Nam và được thể hiện bằng 

việc xóa bỏ hậu quả pháp lý của việc 

thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã 

hội bị luật hình sự cấm đ i với người 

bị coi là có lỗi trong việc thực hiện 

hành vi đó”[5]. 

Từ các quan điểm của các tác giả 

tên, có thể khái quát lại nhƣ sau: Mi n 

trách nhiệm hình sự là một chế định 

nhân đạo của Luật hình sự Việt Nam, 

do c  quan tư pháp hình sự có thẩm 

quyền tùy thuộc vào giai đoạn t  tụng 

hình sự tư ng ứng áp dụng và được 

thể hiện bằng nội dung không buộc 

một người phải gánh chịu hậu quả 

pháp lý bất lợi của việc thực hiện tội 

phạm, nếu xét thấy không cần thiết 

phải truy cứu trách nhiệm hình sự 

người đó và đáp ứng những điều kiện 

nhất định. 

II.ÁP DỤNG MIỄN TNHS GIAI 

ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰ NÀO 

CHO ĐÚNG 

Hiện nay, có hai quan điểm khác 

nhau về việc áp dụng chế định miễn 

trách nhiệm hình sự trong giai đoạn tố 

tụng hình sự nào cho đúng với quy 

định của pháp luật: 

- Quan điểm thứ nhất cho rằng: 

Mi n trách nhiệm hình sự được áp 

dụng trong giai đoạn điều tra, truy 
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t , xét xử.  iai đoạn điều tra được 

bắt đầu từ khi khởi t  vụ án, khởi t  

bị can. 

- Quan điểm thứ hai cho rằng: 

Mi n trách nhiệm hình sự được áp 

dụng trong giai đoạn điều tra, truy t , 

xét xử.  iai đoạn điều tra được bắt 

đầu từ khi điều tra xác minh tin báo t  

giác tội phạm, được quy định ở Phần 

thứ hai  LTTHS 2015 về khởi t  điều 

tra vụ án hình sự." 

Từ hai quan điểm này có thế thấy 

rằng, việc xác định r  từng giai đoạn 

tố tụng hình sự, nhất là giai đoạn khởi 

tố và giai đoạn điều tra vụ án hình sự 

bắt đầu từ thời điểm nào và kết thúc 

vào thời điểm nào là mấu chốt quan 

trọng để áp dụng đúng chế định "Miễn 

trách nhiệm hình sự". 

Giai đoạn khởi tố vụ án hình sự là 

giai đoạn tố tụng hình sự đầu tiên mà 

trong đó cơ quan tƣ pháp hình sự có 

thẩm quyền căn cứ vào các quy định 

của pháp luật tố tụng hình sự tiến hành 

việc xác định có (hay không) các dấu 

hiệu của tội phạm trong hành vi nguy 

hiểm cho xã hội đã đƣợc thực hiện, 

đồng thời ban hành quyết định về việc 

khởi tố (hoặc không khởi tố) vụ án 

hình sự liên quan đến hành vi đó.  

Giai đoạn điều tra vụ án hình sự là 

giai đoạn tố tụng hình sự thứ hai mà 

trong đó cơ quan Điều tra căn cứ vào 

các quy định của pháp luật tố tụng 

hình sự và dƣới sự kiểm sát của Viện 

kiểm sát tiến hành các biện pháp cần 

thiết nhằm thu thập và củng cố các 

chứng cứ, nghiên cứu các tình tiết của 

vụ án hình sự, phát hiện nhanh chóng 

và đầy đủ tội phạm, cũng nhƣ ngƣời có 

lỗi trong việc thực hiện tội phạm tội để 

truy cứu TNHS, đồng thời bảo đảm 

cho việc bồi thƣờng thiệt hại về vật 

chất do tội phạm gây nên và trên cơ sở 

đó quyết định: Đình chỉ điều tra vụ án 

hình sự hoặc là chuyển toàn bộ các tài 

liệu của vụ án đó cho Viện kiểm sát 

kèm theo kết luận điều tra và đề nghị 

truy tố bị can. 

Nhƣ vậy, quá trình xác minh tố 

giác, tin báo tội phạm đƣợc quy định 

tại Phần thứ 2 BLTTHS 2015 về khởi 

tố, điều tra vụ án hình sự phải đƣợc 

hiểu đây là một hoạt động thuộc giai 

đoạn khởi tố vụ án hình sự chứ không 

phải thuộc giai đoạn điều tra vụ án 

hình sự. 

Chiếu theo Điều 29 BLHS 2015 

quy định: Căn cứ miễn trách nhiệm 

hình sự: 

"1. Người phạm tội được mi n 

trách nhiệm hình sự khi có một trong 

những căn cứ sau đây: 

a) Khi tiến hành điều tra, truy t  

hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính 

sách, pháp luật làm cho hành vi 

phạm tội không còn nguy hiểm cho 

xã hội nữa; 

b) Khi có quyết định đại xá. 

2. Người phạm tội có thể được 

mi n trách nhiệm hình sự khi có một 

trong các căn cứ sau đây: 

a) Khi tiến hành điều tra, truy t , 

xét xử do chuyển biến của tình hình 

mà người phạm tội không còn nguy 

hiểm cho xã hội nữa; 
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b) Khi tiến hành điều tra, truy t , 

xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm 

nghèo dẫn đến không còn khả năng 

gây nguy hiểm cho xã hội nữa; 

c) Người phạm tội tự thú, khai rõ 

sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc 

phát hiện và điều tra tội phạm, c  

gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu 

quả của tội phạm và lập công lớn hoặc 

có c ng hiến đặc biệt, được Nhà nước 

và xã hội thừa nhận. 

3. Người thực hiện tội phạm ít 

nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm 

trọng do vô ý gây thiệt hại về tính 

mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm 

hoặc tài sản của người khác và được 

người bị hại hoặc người đại diện của 

người bị hại tự nguyện hòa giải và đề 

nghị mi n trách nhiệm hình sự, thì có 

thể được mi n trách nhiệm hình sự." 

Việc áp dụng chế định miễn truy 

cứu TNHS chỉ đƣợc áp dụng khi tiến 

hành điều tra, truy tố hoặc xét xử;vì 

thế, chỉ sau khi khởi tố vụ án và khởi 

tố bị can thì mới áp dụng Điều 29 - 

BLHS 2015 để đình chỉ miễn 

TNHS. Trong giai đoạn xác minh giải 

quyết tin báo tố giác tội phạm thì 

không đƣợc áp dụng chế định miễn 

TNHS để ra quyết định không khởi tố 

vụ án. Đây chính là quan điểm thứ 

nhất mà chúng tôi đã nêu ở trên./. 
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MỘT SỐ GIÂI PHÁP ĐỀ XUÇT NHẰM NÅNG CAO HIỆU QUÂ  

TRONG CÔNG TÁC QUÂN LÝ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 
 

CN. Hoàng Qu c S n 

Phòng Quản trị Thiết bị 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Công tác Quản lý vận hành ký túc 

xá sinh viên ở các Trƣờng đại học nói 

chung là vấn đề không chỉ của Ban 

giám hiệu các trƣờng mà là của Đảng, 

Nhà nƣớc và Bộ GD&ĐT rất quan 

tâm. Trong những năm qua chính phủ 

đã đầu tƣ ngân sách cho nhiều trƣờng 

xây dựng nhà ở cho sinh viên và Ký 

túc xá sinh viên cung là một trong 

những tiêu chí để Bộ GD&ĐT đánh 

giá xếp hạng các trƣờng Đại học. 

Khu nội trú Trƣờng Đại học Kinh 

tế Nghệ An có diện tích 1,5 ha, đƣợc 

khánh thành và đƣa vào sử dụng từ 

tháng 8/2009 với quy mô 1 dãy nhà 4 

tầng 64 phòng ở (phòng ở có diện tích 

20m
2
, bố trí từ 6-8 giƣờng, phòng 

đƣợc thiết kế khép kín); toàn bộ phòng 

tầng 1 đƣợc bố trí phòng ở cho cán bộ 

giáo viên và 01 phòng làm việc. Trong 

khu nội trú đã quy hoạch khu nhà ăn, 

căng tin, khu vui chơi thể thao và khu 

đi bộ. Những năm gần đây trong 

nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ đề ra 

có một nhiệm vụ có ý nghĩa quan 

trọng trong việc nâng cao chất lƣợng 

đào tạo là tăng cƣờng công tác quản lý 

sinh viên, quan tâm nơi ăn ở nội ngoại 

trú của sinh viên. Tuy nhiên đứng 

trƣớc vòng xoáy của cơ chế thị trƣờng 

và sự cạnh trong công tác đào tạo nhƣ 

hiện nay; bên cạnh đó là việc Trƣờng 

mới đƣợc nâng hạng lên Đại học chƣa 

lâu, hạng mục công trình đầu tƣ cho 

việc phục vụ dạy và học còn rất nhiều 

nên đầu tƣ cho khu nội trú còn có 

những khó khăn nhất định.  

Từ thực tế trên, đƣợc sự quan tâm 

ủng hộ của lãnh đạo Nhà trƣờng, Ban 

quản lý nội trú nhận thức sâu sắc công 

tác quản lý ký túc xá sinh viên cần 

đƣợc quan tâm nhiều hơn nữa về chất 

lƣợng dịch vụ, công hiệu của công tác 

quản lý để đáp ứng với mục tiêu và 

nhiệm vụ đề ra của nhà trƣờng.  

2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ KTX TRƢỜNG ĐẠI 

HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

2.1. Về cơ sở vật chất 

- Nhà trƣờng nên đầu tƣ từ 3-4 

phòng có lắp quạt, lắp nóng lạnh, có 

chăn ga gối đệm để phục vụ những 

sinh viên có nhu cầu ở cao hơn, học 

viên cao học (tạm gọi là phòng hạng 

A), tính giá cao hơn phòng bình 

thƣờng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của 

sinh viên, học viên. 

- Nhà trƣờng nên đầu tƣ thêm về 

chất lƣợng cơ sở vật chất, cụ thể: Mở 

rộng tín hiệu mạng wifi đủ mạnh và ổn 



 THÔNG TIN KHOA HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

Số 13 - Tháng 5/2017   167 

định sang khu nội trú; đầu tƣ hệ thống 

nƣớc uống tự động tại hành lang tầng 

2,3,4 nhà ký túc xá số 1. Đề nghị nhà 

trƣờng nên xúc tiến nhanh các dự án 

xây dựng nhà ký túc xá sinh viên theo 

quy hoạch và đầu tƣ nhà ăn, kangtin 

xứng tầm đi kèm, tạo cơ hội cho sinh 

viên đƣợc thụ hƣởng phòng ở giá rẻ, 

các dịch vụ tiện ích khác theo đề án 

của Chính phủ. 

- Về lâu dài nhà trƣờng nên có một 

khu nhà riêng (nhà công vụ) để giải 

quyết cho nhu cầu của các hộ gia đình, 

có khu nhà trẻ cho các cháu, nhƣ vậy sẽ 

tạo đƣợc điều kiện thuận lợi cho cán bộ 

giảng viên, giúp họ yên tâm công tác và 

gắn bó với trƣờng; nhƣ thực trạng ăn ở 

hiện này thì chƣa phù hợp, vì sẽ không 

thỏa mãn nhu cầu cần thiết cho các hộ 

gia đình, lại khó cho bộ phận quản lý, 

ngoài ra còn thu hẹp nhu cầu ở của sinh 

viên đang theo học tại trƣờng. 

- Đề nghị trồng nhiều cây xanh và 

bố trí nhiều gế đá trong khu nội trú để 

nâng cao chất lƣợng môi trƣờng sống 

và tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho 

khu nội trú của nhà trƣờng.  

- Quan tâm đầu tƣ trang bị thay thế 

những thiết bị đã xuống cấp do thời 

gian, theo định kỳ. 

- Đầu tƣ nhiều hơn về quy mô 

cũng nhƣ chất lƣợng phục vụ cho 

kăngtin, nhà ăn để đáp ứng ngày càng 

cao nhu cầu của sinh viên cũng nhƣ 

cán bộ giảng viên nhà trƣờng. 

- Đề nghị nhà trƣờng xúc tiến việc 

tách Điện, Nƣớc tại khu nội trú để xin 

hƣởng giá sinh hoạt điện nƣớc ƣu đãi 

theo quy định của nhà nƣớc, giúp các 

em đƣợc thủ hƣởng những giá trị mà 

chính sách của nhà nƣớc ta mang lại. 

     Về cơ cấu tổ chức bộ m y 

quản lý 

Khu nội trú là một khu tích hợp đa 

dạng và phức tạp, cụ thể: Về lĩnh vực 

hộ gia đình cán bộ giảng viên, an ninh 

trật tự thì liên quan đến phòng TCHC 

phụ trách, mảng sinh viên thì liên quan 

đến phòng công tác HSSV, mảng thiết 

bị thì liên quan đến phòng QTTB, 

mảng tài chính thì liên quan đến phòng 

TCKT... Chính vì vậy mà không có 

phòng nào có đủ chuyên trách và thẩm 

quyền để bao quát xử lý hết các nội 

dung tại khu nội trú. Do vậy, khu nội 

trú nên trực thuộc Ban giám hiệu quản 

lý; nhƣ vậy thì trong xử lý các nội 

dung liên quan của nội trú sẽ giảm 

đƣợc chồng chéo và thủ tục hành 

chính không cần thiết, tạo thuận lợi 

cho cán bộ quản lý cũng nhƣ những 

ngƣời ở trong khu vực. Ngoài những 

thuận lợi nói trên thì việc cơ cấu quản 

lý nhƣ vậy còn thể hiện đƣợc tầm vóc 

quy mô của một trƣờng đại học và phù 

hợp với quy định của Bộ GD&ĐT.  

2.3. Về công tác quản lý 

- Nhà trƣờng nên dành 01 phòng 

tại tầng 4 để bố trí cho một lực lƣợng 

nam sinh viên đủ độ tin cậy làm đội 

xung kích trợ giúp tổ quản lý trong 

điều hành mọi hoạt động tại khu vực 

nội trú. 

- Trong xét thi đua khen thƣởng 

sinh viên thì đề nghị nhà trƣờng nên có 

cơ chế để cán bộ quản lý nội trú đƣợc 

tham gia, từ đó có tiếng nói cho sinh 

viên ở nội trú. 
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- Nhà trƣờng nên trang bị công 

cụ hỗ trợ cho cán bộ quản lý nội trú 

để đáp ứng với tình hình gia tăng tội 

phạm và tính phức tạp của xã hội 

hiện nay.  

- Ban quản lý cũng đã xin ý kiến 

lãnh đạo nhà trƣờng để tiến hành các 

công trình xã hội hóa nhƣ: Làm gara 

để xe cho Ký túc xá; đầu tƣ đƣờng 

điện 3 pha phục vụ nhu cầu của các hộ 

gia đình cán bộ giảng viên ở trong khu 

nội trú. 

- Ban quản lý cũng thiết lập mạng 

thông tin để các em có thể phản hồi 

qua mạng internet thông qua địa chỉ 

Email và facebook, qua tin nhắn điện 

thoại hoạt động 24/24h, để các em có 

thể chia sẻ, phảnh ánh tất cả các nội 

dung liên quan đến ăn ở sinh hoạt học 

tập tại khu nội trú. Đây là kênh tìm 

hiểu tâm tƣ nguyện vọng đáng tin cậy 

để có thể hiểu các em hơn, từ đó có 

cách bố trí sắp xếp chỗ ở và xử lý, giải 

quyết, ngăn chặn những vấn đề nổi 

cộm Trong khu vực. 

- Ban quản lý cũng đã lồng gép 

trong các buổi họp về phổ biến, quán 

triệt quy chế, quy định bằng các nội 

dung về kinh nghiệm sống, kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng sống cho các em. 

Việc ban hành quy chế đƣợc đƣa ra 

thảo luận rộng rãi, công khai cho toàn 

thể sinh viên, phát hành cho các em 

đƣa về phòng ở nghiên cứu góp ý kiến, 

sau đó ban quản lý họp kết luận và ban 

hành áp dụng. Chính vì thế mà đã hạn 

chế đến mức thấp nhất việc vi phạm 

của sinh viên trong khu nội trú, tạo 

đƣợc mối quan hệ thân thiện giữa cán 

bộ quản lý và sinh viên. 

- Trong công tác an ninh trật tự, vệ 

sinh môi trƣờng, ban quản lý ngoài 

việc bố trí lực lƣợng tại chỗ tốt, thì 

trong những năm qua đã xây dựng và 

tạo mối quan hệ tốt với lực lƣợng công 

an phƣờng và cán bộ an ninh khối tại 

địa bàn Hà Huy Tập.  

- Vệ sinh môi trƣờng nói chung đã 

có nhiều tiến bộ sau khi sinh viên đề 

xuất thuê ngƣời làm vệ sinh chuyên 

nghiệp thay các em. Từ đó công tác vệ 

sinh công cộng khu vực của sinh viên 

đã sạch đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn. 

- Trong những năm qua ban quản 

lý đã xây dựng khu nội trú thành một 

đại gia đình; có nhƣ vậy thì việc đối 

phó với những tệ nạn xã hội, mất an 

ninh trật tự mới có hiệu quả. Đó là 

triển khai về các phòng ở, vừa mang 

tính quy định vừa mang tính vận 

động moi ngƣời phải có trách nhiệm 

thƣơng yêu đùm bọc nhau khi khó 

khăn hoạn nạn.  

- Hàng năm, vào dịp tết nguyên 

đán KTX đều hỗ trợ lịch cho các em 

đƣa về treo tết. Từ những hành động 

việc làm nhỏ trên mà KTX đã xây 

dựng đƣợc mối tình cảm sâu đậm với 

các em và gia đình của các em; tạo 

đƣợc kênh thông tin giữa phụ huỳnh 

và cán bộ quản lý. Kết quả là ngoài 

những nội dung mà KTX thu nhận 

đƣợc thì còn làm cho hình ảnh của 

Trƣờng vƣơn xa hơn tới khắp các 

vùng miền, vùng quê và sang tận 

nƣớc bạn Lào./.  


